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 حرف هاي سردبير
 ماهاولين سالگرد انتشار ا

 
 . ..ماها يك ساله شد

ك سالگي ماها را به همه دوستان همكار، همه نويسندگاني كه با شعر، داستان و مطلب به كيفيت ماها ي
غنا بخشيدند، به دوستاني كه ويژه نامه ها را برايمان آماده كردند، به آناني كه با نامه ها و ايميل هاي خود به ما پشت 

 .ادند و به همه شما خوانندگاني كه به معرفي ماها پرداختيد تبريك مي گويمگرمي د

نوعي ترس، وحشت و احساس بي پناهي بر همه 
رابر انتخابي دشوار قرار همه ما در ب.جا حاكم بود

گرفته بوديم؛ آيا بايد باز هم مثل گذشته غم و 
غصه خود را در گلو خفه مي كرديم و به گوشه 

عزلت و تنهايي پناه مي برديم، و يا نه، به دفاع از 
حق زندگي و عشق ورزيدن بر اساس نياز خود بر 

مي خاستيم؟ آيا بايستي مستاصل و ناتوان در خود 
م، و يا برعكس، پويا و اثرگذار سهم فرو مي رفتي

رديم؟كادا مي خود را در جنبش روشنگري ميهنمان

ا مي گويم؛ پرشين بالگ تعداد زيادي ر )1383 (گويا همين ديروز بود، اواخر مهر و اوائل آبان ماه سال گذشته
شد، وبالگ هاي از وبالگ هاي دوستان را بسته بود، هيچ مجله و يا روزنامه اي مختص همجنسگرايان منتشر نمي 

همه ما در .باقي مانده دير به دير آپديت مي شدند، و نوعي ترس، وحشت و احساس بي پناهي بر همه جا حاكم بود
برابر انتخابي دشوار قرار گرفته بوديم؛ آيا بايد باز هم مثل گذشته غم و غصه خود را در گلو خفه مي كرديم و به گوشه 

ا نه، به دفاع از حق زندگي و عشق ورزيدن بر اساس نياز خود بر مي خاستيم؟ آيا عزلت و تنهايي پناه مي برديم، و ي
بايستي مستاصل و ناتوان در خود فرو مي رفتيم، و يا برعكس، پويا و اثرگذار سهم خود را در جنبش روشنگري 

و نخواهد بود؛ پس تاريخ نشان مي دهد كه سكوت و بي تفاوتي هيچ وقت چاره ساز نبوده ! ميهنمان ادا مي كرديم؟
مشورت هايي براي گريز از اين وضعيت با بعضي 
از دوستان صورت گرفت كه نتيجه چنداني نداشت، 

بله، درست خوانده ايد، دو نفر  (و در نهايت دو نفري
تصميم گرفتيم هر طور شده و با ) و نه بيشتر

به اين اميد كه . كمترين امكانات شروع كنيم
بشتابند؛ و اينك، يك سال ديگران بعدا به ياري ما 

بعد اينجا هستيم و كارنامه يك ساله ما پيش روي 
 .شماست

يك سال از نظر تاريخي از يك لحظه هم 
كمتر است، اما فكرش را بكنيد كه در طول اين 
يك سال هر كدام از ما چقدر درس و تجربه كسب 

در اين مدت . زه اعتماد به نفس ما بيشتر شده استكرده ايم، چقدر درباره احساس و نياز خود ياد گرفته و به چه اندا
با تجارب زيادي از همجنسگرايان ملل ديگر آشنا شده ايم، جهان از وجود ما و رنج و محروميت ما خبردار شده و به 
دفاع از ما همت گماشته، ما همجنسگرايان ايران داراي دو نشريه شده ايم؛ مجله ماها و نشريه چراغ، يك راديوي 

ي داريم، بر تعداد وبالگ ها و سايت ها افزوده شده، در اين يك سال تعداد زيادي مطلب و مقاله درباره هفتگ



                      
 
 
 10شماره                       

 1384ماه  مهر                         
 

 

 

 
   

 
٣

همجنسگرايي در سايت هاي دگرجنسگرايان منتشر شده است، اعتراضات جهاني به اعدام همجنسگرايان و ارسال 
 به مسئله حقوق ما ئولين حكومتي رانامه ي اعتراض آميز به رياست جمهوري و سفارت خانه هاي ايران، توجه مس

هر چند نمي توان در حال حاضر اميد چنداني به تغيير شرايط فعلي داشت، اما اينگونه اقدمات ... وجلب كرده است 
همه اين دستاوردها به خاطر انتشار ماها نيست، اما بدون شك تاثير قابل . مسلما شمشير سركوب را كند خواهند كرد

 .  را نمي توان ناديده گرفتمالحظه مجله ماها
شماره اول را با دلهره آماده انتشار كرديم، ولي چون اولين شماره بود، مشتركي نداشتيم، پس كمي 

و جرقه زده شد؛ آهسته اما  كرديم و آن را به تعدادي از وبالگ ها و سايت هاي باقيمانده فرستاديم›› پررويي‹‹
يمان آمدند، نامه هاي درد دل و تنهايي، نامه هاي تشويق آميز، مطالب پيوسته، سيل عالقمندان و مشتركين به سو

 . ..خوب و با كيفيت، پيشنهادات مختلف و
نفر رسيده  500ما با خود حساب كرده بوديم كه اگر در هنگام انتشار دوازدهمين شماره، تعداد مشتركين به 

 1000ين شماره را منتشر مي كنيم، تعداد مشتركين به باشد، آنوقت در كارمان موفق بوده ايم، اما حاال كه دوازدهم
نفر، يعني دو برابر آنچه ما در نظر داشتيم رسيده اند و اگر خوشبينانه نگاه كنيم، هر شماره ماها حداقل توسط دو نفر 

 كه ماها اعتراف مي كنيم. خوانده مي شود، و با اين حساب دو هزار نفر ماها را مي خوانند و اين دستاورد كمي نيست
نواقص و كمبودهاي زيادي داشته، از غلط هاي اماليي و انشايي گرفته تا تكرار در بعضي از مطالب، از عدم طرح يك 

اما همه اين اينها عمدي نبوده اند؛ . ...سري مسائل عمده گرفته، تا اشتباه چاپي در بعضي از آگهي هاي آشنايي، تا
نواقص بوده اند و اميدواريم در سال جديد به همت و كمك شما دوستان كمبود نيرو و مشكل وقت، عامل عمده اين 

 .اين نواقص را رفع كنيم
اين را از اول مي دانستيم و به همين دليل هم در سر مقاله . تهيه و انتشار اين دوازده شماره كار آساني نبود

 در عمل ماا ››...زادي و رهايي رسيدخار مغيالن را بايد به جان خريد تا به گوهر آ ‹‹اولين شماره نوشتيم كه 
به خصوص كه همه تالش ما بر اين بود كه با . كارها بسيار سخت تر از آن چيزي بود كه فكرش را مي كرديم

در اين كار از خيلي از . وفاداري به خوانندگان، هر شماره را سر موعد منتشر و به دست عالقمندان و مشتركين برسانيم
م، از جيب خود مايه گذاشتيم، ساعت ها پشت كامپيوتر تايپ كرديم، گاهي در رسيدگي به مسائل زندگي خود زدي

ايميل ها و تايپ مطالب دست هايمان يخ مي زد، از نگاه كردن به مونيتور چشم هايمان درد مي گرفت، اما حمايت 
اد راسخ به اينكه آينده از آن ما شما، و اميدواري و شوق تالش براي دنياي بهتري براي ما همجنسگرايان ايران و اعتق

 . خواهد بود، ما را از ايستادن باز مي داشت
 :عنوان كردم كه) دد نيست يك بار ديگر آن را بخوانيكه پيشنهاد مي كنم ب(در سرمقاله اولين شماره 

فرهنگي نسبت به حقوق همجنسگرايان است و براي دور زدن  -انتشار ماها براي دفع خشونت سياسي‹‹
اعتراف مي كنم كه در اين جمله رازي نهفته بود كه ›› .با آن مواجه شده بوديم) دوره(يطي است كه در آنشرا

بله، وقتي ما تصميم به انتشار ماها گرفتيم با توجه به . سربسته بيان كرده بودم و شايد خيلي از شما متوجه آن نشديد
 به مدت يك سال، يعني دوازده شماره چاپ و بعدا انتشار نيروي محدود دو نفري تصميم گرفته بوديم كه ماها را فقط

بايد آخرين شماره ماها باشد كه منتشر مي شود، اما نه، دلخور نشويد؛  12با اين حساب اين شماره . آن را متوقف كنيم
 .ماها ادامه مي يابد
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لذا بعد از انتشار شماره  .در طي اين يك سال دوستان خوبي پيدا كرده ايم و نويسندگاني به ياريمان آمده اند
متاسفانه بنا به داليلي امكان اعالم (تصميم گرفتيم كه با ياران نزديك خود درباره آينده ماها مشورت كنيم  11

از شماره آينده  :نتيجه اي كه از مشورت با دوستان گرفته ايم اين است ).موضوع به همه و رايزني همگاني را نداشتيم
 سه شهر مختلف كشور سكونت دارند، ماها را اداره خواهند كرد و تقسيم كار هم صورت گرفته نفر از دوستان كه در 5

براي حفظ مسائل امنيتي، ايميل ماها را يكي از دوستان قابل اعتماد در خارج از كشور اداره خواهد كرد و كار . است
نفر فايل دوست يابي را  300تا  250از تعداد هزار مشترك مجله حدود . ارسال مجله را به عهده خواهد داشت
اين ايميل را در شماره بعدي اعالم (. شتگانه مخصوص اين افراد خواهيم دادرخواست مي دهند، پس يك ايميل جدا

اينكه در شرايط سياسي و فرهنگي سخت حاكم تعدادي هر چند محدود از همجنسگرايان كشور با هم عهد .) مي كنيم
ي براي همجنسگرايان منتشر كنند، شايد اقدامي پر از ريسك باشد؛ اما در نوع خود  بي و پيمان مي بندند كه نشريه ا

ما تمام احتياط هاي الزم را در نظر گرفته ايم و در اين راه به كمك و حمايت همه شما دوستان . سابقه است
 .نيازمنديم

ماها دفتر و دستك و تلفن و فاكس و كارمند 
تمام وقت ندارد، ما هم مثل همه شما كار و 

درس و مشق و مشكل نان و آب داريم، حتي 
مجبوريم همكاري با ماها را از افراد خانواده 

ن خود مخفي نگه داريم، و نزديكترين دوستا
پس صادقانه بگويم كه ما امكان پاسخ دهي 

به همه نيازهاي ساليان سال روي هم 
انباشته شده جامعه همجنسگرايان كشور را 

نداريم، بلكه ما سعي مي كنيم كه در حد 
توان و امكان محدود خود گوشه اي از كارها 

تنها همكاري و ياوري . را به عهده بگيريم
موفقيت ما را تضمين مي كند، شماست كه 

 .پس ما را تنها نگذاريد

مه شما كار و درس و مشق و ماها دفتر و دستك و تلفن و فاكس و كارمند تمام وقت ندارد، ما هم مثل ه
مشكل نان و آب داريم، حتي مجبوريم همكاري با ماها را از افراد خانواده و نزديكترين دوستان خود مخفي نگه داريم، 

پس صادقانه بگويم كه ما امكان پاسخ دهي به همه 
نيازهاي ساليان سال روي هم انباشته شده جامعه 

 سعي مي كنيم كه همجنسگرايان كشور را نداريم، بلكه ما
در حد توان و امكان محدود خود گوشه اي از كارها را به 

تنها همكاري و ياوري شماست كه موفقيت . عهده بگيريم
اين بايد . ما را تضمين مي كند، پس ما را تنها نگذاريد

اسباب افتخار هر همجنسگراي ايراني باشد كه در روزگار 
ور، ما مبارزه براي دمكراسي و حقوق بشر در كش

همجنسگرايان ايران گوشه عزلت نگرفته ايم، بلكه در امر 
روشنگري و تالش براي آگاهي رساني و كسب حقوق 

اين امر بدون شك بر اعتبار . انساني، فعاالنه شركت داريم
 .اجتماعي ما همجنسگرايان در جامعه خواهد افزود

دسترسي به اخبار و مسائلي كه در شهرهاي 
تد براي ما امكان ندارد مگر آنكه مختلف اتفاق مي اف

دوستان ساكن شهرهاي مختلف خود ما را در جريان قرار 
دهند، همچنين فيلتر شدن اينترنت در كشور دسترسي به بسياري از منابع را با مشكل مواجه مي كند بهمين دليل 

نند با ارسال مطالب و مقاالت ارائه مجله اي با كيفيت خوب مستلزم اين است كه همه دوستان در هر حدي كه مي توا
به بهبود وضعيت مجله خود كمك كنند و همچنين در معرفي و رساندن آن به دوستان هر چه بيشتري ما را ياري 

بيائيم دست بدست نهيم و نگذاريم كه هيچ فرد همجنسگرايي، چه زن و چه مرد، چه پير و جه جوان و چه .رسانند
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باشد . ما به ياري و همكاري و حمايت شما دل بسته ايم. تنهايي و انزوا كندديگر اقليتهاي جنسي در كشور احساس
 .كه با هم آينده روشن و فرداي پيروزي را هر چه زودتر در آغوش بگيريم

 
يك سالگي انتشار ماها را به همه عالقمندان و دوستداران مجله و همكاران تبريك مي گويم، 

 .مه باز هم بهتري براي ارائه كردن داشته باشيمباشد كه سال آينده در چنين روزي كارنا
 

 سردبير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 
 
 10شماره                       

 1384ماه  مهر                         
 

 

 

 
   

 
۶

 

 باز هم اعدام همجنسگرايان؟ باز هم سكوت؟
 

 24. (سر و صدايي هم از كسي بلند نشد، روزنامه كيهان خبر داد كه دو جوان  به نام هاي مختـار ن                   . بر كوتاه بود  خ
البته مثل همه موارد قبـل اعـدام        . گرگان اعدام شده اند   ›› شهيد باهنر   ‹‹ به جرم لواط در ميدان      )  ساله 25( . و علي الف  )  ساله

لينـك  . (هاي همجنسگرايان، چاقو كشي، آدم ربايي، مزاحمت هاي خياباني و درگيري هم به جرم اين دو جوان اضافه شده بود       
  )htm.840822/15/ir.kayhannews.www://http: خبر

ما همان روز بالفاصله با چندين نفر از مشتركين مجله در شهر گرگان و اطراف تماس گرفته و از آنها خواسـتيم كـه                        
م حتي يك نفـر هـم    نفري كه با آنها تماس گرفتي10هر خبري يا گزارشي در اين باره دارند به ما بدهند، اما با كمال تعجب از                 

خالصه خبر بالفاصله به خارج درز كرد و سازمان هاي حقوق بشر و گروه هاي مختلف همجنسگرايان                 . به ايميل ما جواب نداد    
خارجي هم با ايميل مجله ماها تماس گرفته و در مورد صحت و سقم خبر جويا شدند و از ما خواسـتند كـه در صـورت امكـان                             

 حادثه را در اختيار آنها قرار دهيم تا بتواننـد  بـه واكـنش مناسـبي نسـبت بـه اعـدام و سـركوب                           جزئيات بيشتري در مورد اين    
اما ما دست از پا درازتر و تا حدودي هم خجل و شرمسار ضـمن پـوزش از بـي خبـري، و                       . همجنسگرايان در ايران دست بزنند    

 قضيه را گفتيم، كه ما، تنها چند نفر محدود، داريم          تشكر از آنها براي اهميت دادن به مسائل همجنسگرايان در كشورمان، اصل           
اين مجله را مي گردانيم، ماها نه دفتر و دستك و تلفن  دارد و نه خبرنگار در همه ايران، كه بتوانـد اخبـار موثـق و دسـت اول           

 . ارائه دهد
 در مورد اعدام دو نوجوان      9اره  دوستان عزيز خواننده ماها، ما اين مسئله را يك بار در فايلي جداگانه كه به همراه شم                

دوستان ساكن هر شهر هستند كه مي توانند در اين گونه موارد كمـك  فقط و فقط در مشهد منتشر كرديم، توضيح داديم كه        
همچنين از خوانندگان خواستيم كه اگر مايل باشند در چنين مـواقعي            . ندارد... كنند وگرنه كسي امكان مسافرت و كسب خبر و        

ماس بگيريم، از همين حاال حداقل با ما تماس گرفته و محل سكونت خود را اعالم كنند تـا اگـر خـداي نـاكرده فـردا                           با آنها ت  
... روزي باز همجنسگرايي را در شهر خود شما اعدام كردند ما بتوانيم تماس گرفته و از شـما بخـواهيم كـه در مـورد حادثـه و                           

خيلي خيلي محدودي اينكار را كردند طوري كه از بيش از هـزار مشـترك مجلـه                 اما متاسفانه تعداد    . اطالعات دسته اول بدهيد   
  . نفر را مي دانيم100تنها محل سكونت حدود 

كامال واضح و مبرهن است كه كمترين كاري كه هر همجنسگرايي در هر شهري كه باشد، مي تواند انجام دهد ايـن                      
 اعدام هاي هم احساسان همشهري خود بي تفاوت نماند و با سـكوت              است كه حداقل در برابر سركوب و دستگيري ها و احيانا          

ارسال خبر و گفتن جزئيات از طريق ايميل هيچ خطري براي كسي ندارد، در عوض دنيا را هر چه                   . سر خود را در زير برف نكند      
دمان در حال حاضر نمـي      بيشتر با وضعيت غم انگيز و بي حقوقي مطلق ما همجنسگرايان در اين كشور آشنا مي كند و اگر خو                   

توانيم كاري بكنيم، حداقل خارجيان كاري بكنند تا الاقل اعدام ها بدون جواب نمانند و دولت مجبور به پرداخت هزينـه بـراي                       
هر همجنسگرايي در هر شهري وظيفه و مسئوليتي دارد كه هيچ           . سركوب ما بشود، حتي اگر شده در روابط خود با جهان خارج           

تنها با تقبل مسئوليت و عمل كردن به وظايف خود توسط تك تك ما همجنسـگرايان                . تواند آن را انجام دهد    فرد ديگري نمي    
 .همه شهر و روستاهاي ايران است كه خواهيم توانست بار مسئوليت آزادي خود را به منزل مقصود برسانيم

 ...تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد
 گرايان ايران مجله الكترونيكي همجنس– ماها
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 )Oscar Atadero (مصاحبه با اسكار آتادرو 
 يكي از فعاالن حقوق همجنسگرايان در فيليپين

 
نفوذ مـذهب   . است) مسيحي كاتوليك ( يك كشور مذهبي     فيليپين

سينه زني هـا و       و برگزاري مراسم مذهبي آنجا،     فيليپيندر جامعه   
نسگرايان جهم. مراسم مذهبي در كشور خود ما را تداعي مي كند         

اين كشور تقريبĤ همزمان بـا همجنسـگرايان ايـران شـروع بـه              
فعاليت كردند، با اين تفاوت كه اولين جرقه فعاليـت ايرانيـان در             

ـ   اما ،خارج زده شد    اينكـار را    شـان ي هـا در داخـل كشور       فيليپين
 اما حـال و     ؛ ايده آل نيست   فيليپينشرايط همجنسگرايان   . كردند

 . ما همجنسگرايان ايران دارندروزگار بسيار بهتري از 
 پاي صـحبت    ،دها و مبارزات آنان   روابراي آشنايي با تجارب، دست    

  .مي خوانيم ي نشستيم كه با همفيليپينيك همجنسگراي فعال 
  ماها-اين مصاحبه از راه دور و از طريق ايميل انجام گرفته است

 

 . ابتدا خود را معرفي كنيدالطف: اهام
بـا   ) قبـل  سـال 12حدود  (1993 ساله هستم و از سال 42 ،)Oscar Atadero (ادرو من اسكار آت:اسكار

 در سـال    كـه  (ProGayPhilippine) ››فيليپـين پرو گـي    ‹‹ نام  ه   ب فيليپينسازمان مترقي مدافع همجنسگرايان     
 .م تشكيل شد، كار مي كن1993

 
 وارد فعاليـت    چطور شد كه به فعاليت كشيده شديد، يعني تحت تـاثير چـه عـواملي              : ماها

 براي كسب حقوق همجنسگرايان شديد؟
 احسـاس   من در محيطي رشد كردم كه در آن هيچ جا و مكان و امكاني براي كساني مثل مـن كـه                     :اسكار

 1981قبل از آن، مـن از همـان سـال           . استفاده قرار مي گرفتيم، وجود نداشت      و يا مورد سو     انزوا مي كرديم   تنهايي و 
روستايي، ماهيگيران و حاشيه نشينان شـهري فعاليـت مـي كـردم و در حركـات و تجمعـات                    هاي   گروه  براي حقوق 

 اخراج افـراد بـي      ،)در كشور (هاي نظامي خارجي     هاي مختلف حول مسائلي همچون مخالفت با پايگاه        اعتراضي گروه 
ردم كه چـرا مـن بـراي         اين سئوال را براي خود مطرح ك       ،هايم در جريان فعاليت  . شركت مي كردم  ... زمين از مزارع و   
  !؟ اما براي همجنسگرايان كاري انجام نمي دهم،هاي ديگر زور مي زنم گروه  منافع و آزادي

 اما متوجـه    ،ق به همجنسگرايان مرد شده و با آنها فعاليت كنم         ل سعي كردم وارد يك گروه متع      1993در سال   
فقـط بـه طـرح مسـائل همجنسـگرايان و            يك جمع مخصوص گي هاي طبقات مرفه بود كه           اشدم كه آن گروه صرف    
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يـك روز در   . صحبت درباره آن عالقمند بودند و به مسائل مهم ديگري همچون فقر در جامعه توجهي نشان نمـي داد                  
 ››پـرو گـي   ‹‹ايان آشنا شدم كه افراد همـين گـروه          تظاهرات بر عليه قيمت نفت بود كه با گروهي از همجنسگر           صف
 بلكه براي عدالت    ، و نه تنها براي حقوق همجنسگرايان       اند، گرايان فقير متشكل شده   اين موضوع كه همجنس   از  . بودند

همين دليل به گروه آنها ملحق شدم و تا حـاال           ه  ب. در همه مسائل اجتماعي وارد فعاليت شده اند، خيلي ذوق زده شدم           
 . هم با آنها كار مي كنم

تاثير فرد يا گروهي نبودم و فقط حـس درونـي ام            در شروع فعاليت براي حقوق همجنسگرايان، در ابتدا تحت          
 و )Larry Kramer (بود كه مرا به اين سمت كشاند اما بعدها تحت تاثير فعاالن آمريكايي همچـون الري كرامـر  

 .واقع شدم) Urvashi Vaid(اورواشي وايد 
 

  ايـن گـروه و اهـداف آن        دربـاره .  هستيد فيليپينشما رئيس و مسئول گروه پرو گي        : ماها
 .برايمان توضيح دهيد

از همجنسگرايان فقير شهري است كه براي حقوق        ) نه چندان بزرگ  ( شبكه اي    ››پرو گي فيليپين  ‹‹ :اسكار
و تـرانس    بيشتر اعضا گروه مردان و زنان همجنسگرا      . كار مي كند  ) فقيران شهري (بشر در پايگاه اجتماعي افراد گروه       

عنوان يك گروه مطالعـاتي شـكل       ه  ابتدا در دانشگاه مانيل ب     1993 در سال    اين گروه . ها هستند كه اكثرآ فقير هستند     
 دربـاره گرفت، اما قبل از آن يگ گروه گي ديگر از دانشجويان مقيم خوابگاه دانشـجويي كـه همجنسـگرا بودنـد كـه                 

 . همجنسگرايي مطالعه و مطالبي منتشر مي كردند
 به عمل مستقيم اعتقاد داشت يعني هر جا كه ظلمـي يـا          بيشتر وارد كردن فشار سياسي بود و       ؛ هدف ،در ابتدا 

 بالفاصله وارد عمل شده و اعتـراض مـي          ،ستمي يا بي حقي اي در مورد يك همجنسگرا يا ترانس صورت مي گرفت             
هدف امروز ما هم همـين اسـت   . و مستقيم براي مقابله با هموفوبيا ضروري است     ما معتقديم كه واكنش سريع    . كردند

 .بيا، ظلم و بي حقوقي اجتماعي و اقتصادي و تبعيض و نابرابري در همه سطوح جامعه مقابله كنيمكه با هموفو
 

ي را بـراي رسـيدن بـه حقـوق           هـاي  چند نفر عضو گروه شما هستند و چـه فعاليـت          : ماها
  انجام مي دهيد؟فيليپينهمجنسگرايان در 

ها صدها نفر عضـو داريـم و    بعضي وقت. نداعضا ما ثابت نيستند، عده اي مي آيند و عده اي مي رو      :اسكار
طور مرتب در شهرهاي مختلـف كشـور        ه  اما شعبه هاي گروه ب    .  نفر تقليل پيدا كند    20گاهي ممكن است تعدادمان به      

عـالوه بـر   . طور مرتب بر تعداد لزبين هاي عضو گروه افزوده مي شود         ه  تر از همه اينكه ب     در حال رشد هستند و جالب     
ست،  مطرح ا اولين هدف مابه عنوان كه ،مستقيم در برابر هرگونه بي عدالتي نسبت به همجنسگرايانمقابله و واكنش 

ي داريم كه طبق آن به مدارس و كارخانه ها رفته و تحـت              اما برنامه   . دومين و مهمترين هدف ديگر ما آموزش است       
ما برنامه آموزش عمـومي     . خنراني مي كنيم   بحث و س    اقدام فوري براي برابري جنسي     -مقابله با هموفوبيا    ‹‹عنوان  

 مسـائل گونـاگون     دربـاره  كه در آن بـه نمـايش فـيلم           ››فستيوال فيلم صورتي  ‹‹را از طريق تبليغات از جمله از طريق         
 ايدز، پرداخته مي شود، به      ؛وي و بيماري ناشي از آن     . آي.  ويروس اچ    دربارههمجنسگرايان و همچنين آگاهي رساني      

 .پيش مي بريم
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فعاليـت   فيليپـين به غير از گروه شما، آيا گروه هاي ديگري براي همجنسگرايان در             : ماها
 ؟دارند

  Lesbond, Lagablad, LEAP, Babylan :هاي ديگري هم هستند از جمله  بله، گروه:اسكار
Kabaro, BIND, Rainbows for Change, Gay Mens support Group 

 چنـد عرصـه كـار مـي كننـد از جملـه موضـوع بهداشـت و سـالمتي           در يـك يـا  گـروه هـا   هر كدام از اين     
تصويب قـوانين مناسـب در جهـت منـافع همجنسـگرايان،             همجنسگرايان، مبارزه براي مسائل حقوقي ، لوبي گري و        

  ... كمك حقوقي و قانوني به همجنسگرايان و،مشاوره ، همفكري،)جشن و كارنوال( لزبين پرايد/برگزاري گي
و تخصـص هـر كـدام از         و بر اساس امكان، توان، عالقه      ي مختلف در عرصه هاي گوناگون     اگروه ه فعاليت  

 .  باعث مي شود كه همه عرصه ها و نيازهاي همجنسگرايان تحت پوشش قرار گيرندگروه هااين 
 

 برايمان توضـيح دهـي      فيليپينآيا ممكن است درباره تاريخ مبارزات همجنسگرايان        : ماها
 شروع به حركت و فعاليـت كردنـد و واكـنش حكومـت و               فيليپيننسگرايان  كه از چه زماني همج    

 ها چطور بود؟ جامعه در آن سال

بعد از اولين گي پرايد بود كه همه ناگهان 
متوجه شدند كه همجنسگرايي و مسائل جدي 

قبل از آن . سياست با هم ارتباط دارند
تلويزيون، روزنامه ها و وسايل ارتباط جمعي 
همه تصويري زشت از همجنسگرايان ارائه 

ي صرفا مي دادند مبني بر اينكه همجنسگراي
درباره خوشگلي و جواني و سكس است، اما 

امروزه در همين وسايل ارتباط جمعي، هر 
-ازگاهي مي توان به مطالب و مسائل اجتماعي

حقوقي و سياسي مهمي به قلم همجنسگرايان 
 .برخورد كرد كه جدي گرفته مي شوند

 اينكه استارت مبارزه كي و در چه سالي زده شـده            دربارهي همجنسگراي امروزي    گروه ها بسياري از   : اسكار
سـازمان پـرو    ( يعني زماني كه ما      ،انيم مي د  1994ما در سازمان پرو گي، نقطه عطف مبارزه را سال           . فق نظر ندارند  اتو
ن چپ سعي كردنـد كـه        تعدادي از فعاال   1991البته قبل از آن در سال       . ه انداختيم اره  اولين گي پرايد در آسيا را ب      ) گي

 از  اما بعد . راه اندازند ه  يك گروه حامي همجنسگرايان ب    
 متوجـه شـدند كـه       اولين گي پرايد بود كه همه ناگهان      

ارتبـاط  سائل جدي سياسـت بـا هـم         همجنسگرايي و م  
قبل از آن تلويزيون، روزنامه ها و وسـايل ارتبـاط           . دارند

جمعي همه تصويري زشت از همجنسگرايان ارائه مـي         
ــاره ادادنــد مبنــي بــر اينكــه همجنســگرايي صــرف   درب

 اما امـروزه در همـين    ،خوشگلي و جواني و سكس است     
الب و  مط  به مي توان وسايل ارتباط جمعي، هر از گاهي       

حقـوقي و سياسـي مهمـي بـه قلـم           / مسائل اجتمـاعي  
 .همجنسگرايان برخورد كرد كه جدي گرفته مي شوند

 
 يــك جامعــه مــذهبي فيليپــين: ماهــا

است و مذهب كاتوليسـم     ) مسيحي كاتوليك (
 شما چطور موفق به دور زدن اين مشكل شديد؟. رويه چندان خوبي با همجنسگرايي ندارد

 ردم ما مسيحي كاتوليك هستند و حكومت هم در مسائلي همچـون توليـد مثـل،                درصد م  80حدود  : اسكار
مـا   .شدت تحت تاثير آموزه هـاي مـذهب كاتوليـك اسـت           ه  همجنسگرايي، سقط جنين، حقوق زنان، طالق و غيره، ب        
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     در مقابـل امتوجه هستيم كه كليسا با دو قرن قدمت از كجا مي آيد و چگونه تحت نفـوذ مردسـاالري اسـت و مسـلم                     
پس ما اين نتيجـه  .  زمانه كه منافعش را تهديد مي نمايد، در برابر هرگونه رفرم مقاومت مي كند     يگام هاي رو به جلو    

ي همجنسـگرا در    گروه ها ها و     اما سازمان ما و ديگر سازمان      ، كليسا كارش خودش را مي كند      ، خوب  كه را مي گيريم  
خنگويان و نمايندگان كليسا در صحبت ها و تبليغات منفي خـود بـر              س .اينجا وظيفه اي دارند كه بايد بدان عمل كنند        

  .يا هر گروه ديگر همجنسگرايان خودداري مي كنند) پرو گي( عليه همجنسگرايي، حتي از بردن نام سازمان ما
در . همه كليسا تك صدايي نيست؛ بعضي از روحانيون ما با آمـوزه هـاي پـاپ موافقـت كامـل ندارنـد                      با اين 

هاي غير دولتي و عدم دخالت آنهـا در كـار             ما شانس داريم كه جدايي بين كليسا و سازمان         فيليپين كوچك   دمكراسي
 .ه ايمه دستاورديكديگر، را ب

 

ما ›› الحاق مجدد ‹‹ جشن هاي 
د و در آنها از ساالنه برگزار مي شون

والدين مي خواهيم كه عشق خود به 
فرزندان همجنسگراي خويش را با 

منطق ما اين . صداي رسا اعالم كنند
است كه وقتي رهبران كليساي 

كاتوليك درباره اهميت خانواده و 
گرمي و محبت و حفظ اين كانون 

›› پرو گي‹‹تاكيد مي كنند، پس ما در 
 هممي گوئيم كه فرزندان همجنسگرا
 .عضو همين نهاد خانواده هستند

يي سعي مي كنيد كه ذهنيـت مـردم مـذهبي كاتوليـك دربـاره               راه ها چطور و از چه     : ماها
از ) همجنسـگرايي (خود   همجنسگرايي را عوض كنيد و همجنسگرايان مذهبي چطور بين گرايش         

از طـرف   ) مسـيحي كاتوليـك   (خود   يك طرف و مذهب   
ديگر به نوعي توازن رسـيده و همجنسـگرايي خـود را          

 يرند؟ذمي پ
بسياري از مذهبيون كاتوليك ارزش زيادي براي        :اسكار

نهاد خانواده قائل هستند با اين حال، بسـياري از همجنسـگرايان و    
ـ       ترانس ها تنها نان آور خانواده      همـين  ه   هاي فقير خود هستند و ب

دليل هم هست كه بسياري از همجنسگرايان از طرف خانواده خود           
طرد نمي شوند، اما با اينهمـه بسـياري از مـا همچنـان مـورد بـي                  

. قرار داريم مهري و خشونت رواني و فيزيكي از طرف خانواده خود           
 تاكيد   برنامه خود براي خانواده ها     درهمين خاطر هم سازمان ما      ه  ب

اسـم ايـن    .  آن اهميت زيادي قائـل مـي شـود         رايو ب زيادي دارد   
 Gays)(››  همجنسگرايان در خـانواده ؛ امروز‹‹ ياGIFT برنامه

in Family Today الحاق مجدد‹‹ جشن هاي . مي باشد ‹‹  
ي خـويش را بـا      عشق خود به فرزنـدان همجنسـگرا       ما كه ساالنه برگزار مي شوند و در آنها از والدين مي خواهيم كه             

 اهميت خانواده و گرمي و محبت       دربارهمنطق ما اين است كه وقتي رهبران كليساي كاتوليك          . صداي رسا اعالم كنند   
 مي گوئيم كه فرزندان همجنسـگرا هـم عضـو همـين نهـاد               ››پرو گي  ‹‹و حفظ اين كانون تاكيد مي كنند، پس ما در         

 .خانواده هستند
 

 چگونه تعريف مي شود؟ آيا بر طبق قـانون كشـورتان            يپينفيلحقوق شما در قوانين     : ماها
 همجنسگرايي آزاد است؟ برخورد پليس چگونه است؟

همجنسـانه دو   وجود ندارد، بنابراين سكس و رابطـه جنسـي        ) لواط( سودميدرباره   قانوني   فيليپيندر  : اسكار
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گونـه حمايـت رسـمي و قـانوني هـم           هيچ از طرف ديگر، مـا از     . با هم خالف قانون محسوب نمي شود       زن يا دو مرد   
ندرت به مسـائل همجنسـگرايان      ه  هاي خود ب   ها و نهادهاي دولتي در برنامه ريزي       دولت و سازمان  . برخوردار نيستيم 

بدتر از همه دولت از بعضي قوانين براي ايجاد فشار، محدوديت و ترساندن همجنسگرايان و ترانس              . مي كنند     توجه  
هـا    صدها نفر از همجنسگرايان در پـارك       اهر شب تقريب  . استفاده مي كند   م مالقات مي كنند،   ها با ه   ها كه در پارك   

وقتي ما از طرف ديگر شهروندان      . دستگير و بازداشت مي شوند و پليس به گرفتن پول از افراد بازداشتي اقدام مي كند               
ا مجـرم هسـتيم و از محكـوم كـردن           ي دهند كه گويا مـ     مد خشونت واقع مي شويم، انها به قضيه چنان جنبه اي            رمو

 . متجاوز به حقوق ما طفره مي روند
 

آيـا گـروه شـما در بـين همجنسـگرايان           .  شما يك اقليت مسلمان داريد     فيليپيندر  : ماها
 مسلمان اين اقليت فعاليتي دارد؟

مـورد   سازمان پرو گي به جامعه اقليت مسلمان از طريق برگـزاري كنفـرانس هـا و سـمينارهايي در                     :اسكار
 كمك مي كنيم كه آنها كارها و برنامه هاي فيليپينما به همجنسگرايان در اقليت مسلمان      . حقوق بشر كمك مي كند    

        مـا در حـال     . و نهادهـاي مـؤثر روي آورنـد       سازمان ها   خاص خودشان را بنيان نهاده و به همكاري و ايجاد ديالوگ با             
مورد همجنسگرايان در مناطق مسـلمان نشـين در مـاه دسـامبر امسـال               برنامه ريزي براي برگزاري يك كنفرانس در        

 .هستيم
 

 بارها و كلوب هاي خاص خود را داريد؟ يا مجالتي           فيليپينآيا شما همجنسگرايان در     : ماها
 صورت علني و آزاد منتشر مي كنيد؟ه ب

 ي سـاالنه خـود را     لـزبين هـا هـم جشـن هـا         .  بارها و كلوب هاي گي وجـود دارنـد         فيليپينبله، در   : اسكار
تنها سال گذشته بود كه چهار مجله مختلف همجنسگرايان         . گي و لزبين ها است، برگزار مي كنند        ايي كه محل  درباره

 .هاي مخصوص جوانان گي و لزبين هم وجود دارند شروع به انتشار كردند و تعداد زيادي كلوب
 

ــيني همجنســگرايان  ســازمان هــا:ماهــا ــافيليپ ــه رابطــه اي ب  جامعــه جهــاني  چگون
 هايي برخوردار شده ايد؟  در مبارزات خود از چه حمايتشماهمجنسگرايان دارند؟ 

ند كنفرانس هاي علني برگزار     مي توان  يكي از پنج كشور آسيايي است كه همجنسگرايان آن           فيليپين: اسكار
ازمان جهـاني حقـوق بشـر       گـا و سـ    لي جهاني همجنسـگرايان، از جملـه اي       سازمان ها به همين دليل بسياري از      . كنند
سگرايان، از اين امكان استفاده كرده و كنفرانس ها و نشست هاي خود در مورد مسائل آسيا را در اينجـا برگـزار           نهمج

ي جهاني در لحظات فشار و تضييق حقـوق         سازمان ها اين  . سازمان عفو بين املل هم همين كار را مي كند         . مي كنند 
ـ  فيليپـين هم مي شوند و كارزارهاي وسيعي براي وارد كردن فشار به دولـت              ، وارد عمل    فيليپينهمجنسگرايان   راه ه   ب

همجنسگراي مصري كـه     52ي جهاني، ما در كارزار جهاني حمايت از         سازمان ها براي جبران زحمات اين     . مي اندازند 
مـالزي كـه بـه جـرم      نخسـت وزيـر   ،دستگير شده بودند، و همچنين در دفاع از انور ابـراهيم   در سال گذشته در قاهره    

هاي جهاني براي حمايت از      يا در مبارزات و تالش    . همجنسگرايي دستگير و بازداشت شده بود، فعاالنه شركت كرديم        
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 كه مسئول انتخاب كشـوري بـراي برگـزاري پرايـد          ،  مسئول منطقه اي اينتر گي پرايد      .مي كنيم  قربانيان ايدز شركت  
 . تصميم مي گيرد، خود من هستمر اين موارد است و دهمجنسگرايان جهاني ساالنه) جشن(

 
در ماه گذشته، سازمان ايلگا كنفرانس آسيايي خود را در كشـور شـما برگـزار كـرد                  : ماها

.(ILGA-ASIA)              همجنسگرايان كدام كشورهاي آسيايي در اين نشست شركت كردنـد و چـه 
يلگا، كي و در كـدام      موضوعاتي مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و كنفرانس بعدي بخش آسيايي ا            

 كشور خواهد بود؟

 همجنسگراي52تظاهرات بر عليه دولت مصر و به حمايت از 
 دستگير شده در دو سال قبل

در ايــن كنفــرانس : اســكار
نمايندگان همجنسگرايان كشـورهاي    
مــالزي، ســريالنكا، انــدونزي، هنــگ 

 شـركت   فيليپـين كنگ، برمه، هنـد و      
ــتند ــش    .داش ــت بخ ــونگي تقوي چگ

هـاي منطقـه     آسيايي ايلگا، همكاري  
ــت  ــا اي و تقوي ــازمان ه ــي س ي مل

 جملـه   همجنسگرايان در آسيا مورد از    
. مسائل مورد بحـث كنفـرانس بودنـد       

تــرانس  جالــب اينكــه شــركت وســيع
جندرها و برخورد فعال آنها با مسـائل        

اين . در اين نشست خيلي برجسته بود     
 در موم باي هند برگزار گرديد و سـومين نشسـت     2002اولين نشست در سال     . دومين نشست همجنسگرايان آسيا بود    

بخش آسيايي ايلگا يك سازمان منطقه اي حقوق بشر همجنسگرايان اسـت و مـا               .  شود هم قرار است در تايلند برگزار     
 .دندنوياميدواريم دوستان همجنسگراي كشورهاي بيشتري از آسيا به آن بپ

 
همجنسگرايان كشورهاي غربي از اوائل قرن گذشته شروع بـه فعاليـت كردنـد و از                : ماها

همجنسـگرايان كشـورهاي آسـيا از دو        .  رسيدند وردهاي مهمي ا به دست  ،نيمه قرن گذشته به بعد    
ـ آيـا قـرن حا    . دهه آخر قرن گذشته شروع بـه جنـب و جـوش كردنـد              وردهاي ار، قـرن دسـت    ض

 همجنسگرايان آسيا خواهد بود؟
هايي داريـم نزديـك مـي شـويم كـه جنـبش             دسـتاورد به نظر من ما همجنسگرايان آسيا به همان          :اسكار

بزرگترين چالش ما گستردگي و تنوع زباني در سطح آسيا و همچنـين  .  رسيده اندهمجنسگرايان آمريكاي التين به آن  
 .هم پيوستگي، ارتباط و تبادل تجارب ما را سخت تر مي كنده در درون هر كدام از اين كشورها است كه ب

 
 چگونـه   وضعيت فعلي همجنسگرايان دركشورهاي قاره آسيا در شـرايط امـروز كـال            : ماها
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 ها در كدام كشورها در جريان است؟  تالشاست؟ و مبارزات و
خـاطر  ه هم ب طور شگفت انگيزي در اين راه رو به جلو حركت مي كنند، آن     ه  هنگ كنگ و تايوان ب    : اسكار

بسياري از كشورهاي آسيايي كـه زمـاني مسـتعمره    . جنبش رو به رشد و گسترده همجنسگرايان داخل خود چين است          
ند، همزمان در بسـياري      ا جا مانده از دوران استمعار دست به گريبان       ه  ب) لواط(  سودمي   بريتانيا بودند همچنان با قانون    

 و قانون شريعت اسالمي از شكل گيري فضـاي ليبـرال موافـق              ››عمل غير طبيعي  ‹‹از كشورهاي ديگر آسيايي قانون      
الم كـرده در حـالي كـه        سنگاپور برگزاري جشن هاي همجنسگرايان را ممنوع اع       . همجنسگرايي ايجاد مانع مي كنند    

كشور كره يك جامعه بسته باقي مانده و در به          . هنگ كنك در حال تصويب قوانين حمايتي براي همجنسگرايان است         
 در يكي دو سال اخير ،در ژاپن همجنسگرايان آزاد هستند، در چين. حاشيه راندن همجنسگرايان خود پافشاري مي كند

هـاي روانـي خـذف كـرده كـه راه را بـراي        از ليست بيماري ن همجنسگرايي رادولت آ تحوالت مثبتي اتفاق افتاده و    
   در اندونزي، حتي تجمع ساده همجنسگرايان مـورد هجـوم مسـلمانان متعصـب قـرار                . فعاليت بيشتر هموار كرده است    

ولتـي بـراي     هرگونه سرمايه گذاري و برنامه ريزي د       در برابر هاي متعصب مسلمان مذهبي      مي گيرد و در مالزي گروه     
وردهاي قابـل تـوجهي     اند و به دست    ا در اسرائيل همجنسگرايان آزاد   . بهبود شرايط همجنسگرايان مانع تراشي مي كنند      

ها در حال ذوب شدن هستند، در لبنان و تركيه عليرغم همه جنگ و گريزها اما همجنسگرايان                  رسيده اند، در هند يخ    
خود و تغيير قوانين پافشاري مي كنند، در كشور خود شما ايران يا مصر              آنجا همچنان با چنگ و دندان بر طرح مسائل          

 اما همجنسگرايان بيكـار ننشسـته و در حـد خـود     ، با وجود همه فشارها و بي حقوقي ها  ،و بسياري از كشورهاي ديگر    
ا و  خوب، حقوق ما همجنسگرايان از همين جنـگ و گريـز هـا، از همـين عقـب نشـيني هـ                     . تالش و مبارزه مي كنند    

ما بيكار و بي طرف نمانيم و هر كسي در حد خود و با توجـه                از  مهم اينكه هيچكدام    . حاصل مي شود  ... پيشروي ها و  
مخالفان ما زيادند اما منطق ضعيفي دارند پس هـر يـك            . به امكان و توانايي خود به طرح مسائل از يك زوايه بپردازد           

 ان اندازه مخالفان ما تضعيف مي شوند و نيرو و تـوان مـا هـم بيشـتر     به هم،نفر از همجنسگرايان كه وارد مبارزه شود 
 . و رسيدن به اهداف آسان تر خواهد بودشده

 
 چـه مقـدار از وضـعيت        فيليپـين  بگوئيد كه همجنسگرايان     ،به عنوان آخرين سئوال   : ماها

ن داريد،  همجنسگرايان در ايران باخبرند و اگر خود شما حرفي يا پيامي براي همجنسگرايان ايرا             
 .بفرمائيد

خوبي ه  از شرايط شما همجنسگرايان در ايران بفيليپيني فعال همجنسگرايان گروه هاو سازمان ها : اسكار
ها و مبارزات شما اعالم همبستگي مـي         ما با تالش  .  خود در ايران هستيم    دوستان ما نگران وضعيت     حقيقتاباخبرند و   

گسترده در سطح جهاني مطرح كنيم تا نشان دهـيم كـه همجنسـگرايان              طور  ه  بضريم مسائل شما را     كنيم و حتي حا   
 . ايران در چه شرايط دردناك و غم انگيزي بسر مي برند

ا حاضريم موضوع زير پا گذاشتن حقوق بشر توسط دولت ايران را جهاني كرده و جهت وارد كردن فشار بين          
 براي نزديكي و اتحاد نيروهاي سياسي ايران جهـت عملـي            ا از هر تالشي   . المللي و تحريم دولت ايران فعاليت كنيم      

ر ايران حمايت مي كنيم  . كردن و احترام به حقوق بشر 
ر كنار شما هستيم  ...ا با شما و 
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وما آنها عم به دليل نوع خاص معيشت گي ها،
   پنهان كاري و درون گرايي سوق سمتبه 

مي يابند در رفتار اقتصادي توجه آنها به سمت 
 . مالي و خود اتكايي خواهد بوداستقالل

  بر كيداسئوال شناسي با ت
  در ايراناقتصادي گي ها  و كرداررفتار

 
 سيس. تا . ام

 
  نويسنده- .باشدمنظور همجنسگرايان مي  است شده استفاده جا كلمه گي در اين نوشته هر

 

 رابطـه به صـورت   را) Human Behaviour(  بشررفتارعلمي است كه ) Economics(  اقتصادلمع
و هـدف هـاي       زيـادي دارنـد،    اسـتفاده ، كـه مـوارد      )Scarcity(يـاب   كمو عوامل توليد    ) Resources( بين منابع 

ي هـاي صـرفه جـوي     اين نظر اقتصاد مطالعه روشاز . مي كند مطالعه،او كه نامحدودند ) (Material Endsمادي
)Economies( هـا  خواسـت  كه بـا كـاربرد آن مهمتـرين          استWants) (      كميـابي عوامـل     .انتخـاب مـي شـود 

 انـدازه مهمترين عامل اقتصادي است زيرا كاالها و خدمات قابل توليد و عرضه بـه    ) (Economic Factorيدتول
 .هاي انساني باشند اسخگوي تمامي خواستاي نيستند كه بتواند پ

 : يم مي شود تقسبه دودسته ) Economic Behaviour(  اقتصاديرفتار
 ).Producer Behaviour( و رفتار توليد كننده  )Consumer Behaviour( رفتار مصرف كننده

كردار اقتصـادي   .  كردار اقتصادي مي گويند    ، حيطه رفتار اقتصادي   درشناخت عملكرد   ) Package(مجموعه
 از آن بـه عنـوان   اقتصاداست كه در علم ) Rational Principal( ي مبتني بر اصول عقاليياقتصادمنتج از رفتار 

 .اصول موضوعه و بديهي ياد مي شود
 يفتوص مسئله از عوامل مهم تبيين و        شناخت 

Description)(          يك پديده محسـوب مـي گـردد و
خت يـك مسـئله      شـنا  ازرا   هر چقدر آدمـي درك خـود      

عميق تر نمايد امكان تبيين و توصـيف شـمول تـر آن             
در . از زوايـاي مختلـف را تـدارك مـي بينـد       )Economic Problem(  بررسي مسـئله امكانفراهم مي گردد و 

 ايران وجود دارد كه در صورت عدم شناخت آن هـا امكـان تبيـين و يـا                   جامعهشناخت رفتار مصرفي گي ها نكاتي در        
ي اجتماعي و حتي فردي در ها امنيت، در مجموعه فعاليت عدم . اقتصادي را دچار ابهام مي سازدكرداريف حداقل توص

 الگـوي رفتـاري   . ي را ميسـر مـي سـازد       اقتصـاد جامعه گي ها به نحـو شـگرفي ايـن عامـل امكـان توصـيف رفتـار                   
)Behaviour Model( گروه هاي مرجعو ) Reference Groups(  اهميـت محسـوب   نيز يكي از عوامل بـا 

 .از مسائل مهم رفتـار اقتصـادي فـرد اسـت      )(Environmental Variable يطيمح شناخت عوامل .مي شوند
 رفتار اقتصادي در اين محيط اقتصادي را        ،يكن شرايط خاص اقتصاد ايران    لعوامل محيطي، محاط بر همه انسانهاست       
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يژگي هاي خاص روان شناسـي      و .سازد همراه مي    بيشتري ) (Constraint محدوديت و قيد هاي    بابه داليل خاص    
 هويـت   ،از عوامـل محيطـي     ) (Effectiveness گي يكي از مسائل مهم در اين باره است ميزان تاثير پذيري            افراد
، هيجانات جنسي تماما منبعث از نوعي رفتار روانشناسانه است كه در صورت  )(Individual Personalityفردي

 نحـوه تعامـل افـراد       در هاي فردي نقش به سزايي       تفاوت .كند رفتار اقتصادي را بيشتر مي        شناخت ، بيشتر آن  شناخت
 بارز تري در رفتار مصرفي تاثير گذار اسـت نكتـه            نحوه اين تفاوت ها در افراد گي به         .كند نسبت به يكديگر ايجاد مي    

مشاهده و متمايز باشد امكان توصيف      ين تفاوت ها در گروه هاي اجتماعي قابل         اقابل توجه در اين است كه هر چقدر         
 پنهـان كـاري و   سمتعموما آنها به  ،به طور مثال به دليل نوع خاص معيشت گي ها      . ي ممكن خواهد بود   مصرفرفتار  

  .اتكايي خواهد بود  مالي و خوداستقاللدرون گرايي سوق مي يابند در رفتار اقتصادي توجه آنها به سمت 

) عامتنا(  دليل عدم مشاركتبه
هاي دولتي و  ي ها در فعاليتگ

 social (نيز فشار اجتماعي
pressures(  ، اغلب اين افراد

 در فعاليت هاي بخش خصوصي
(private activity) مشاركت 

و به دليل فراز و نشيب  مي كنند
ي فراوان بخش خصوصي در ها

ا يران اغلب همجنسگرايان از 
ين عامل باعث گرديده  اتند هسشرايط بد اقتصادي در رنج

است كه گي ها در دو سر طيف دهك هاي درآمدي در جامعه 
 گيرند يعني يا به دليل رشد بسيار مناسب در بنگاه هاي قرار

 و يا به در آيند اقتصادي موفقاقتصادي خصوصي جزو افراد 
و عدم  )unemployment( دليل وجود معضل بيكاري

 .يرندگتصادي قرار در تنگناي اق )(underemployedاشتغال

 

نسبت به   ) (Minorityيتاقلتشكيل دهنده محيط اقتصادي در جامعه         )(Component و عناصر  مولفه
ــت  ــه اكثري   ) (Majorityجامع

 در صـورتيكه جامعـه      .متفاوت است 
 جامعــه در) از نظــر آمــاري( نرمــال

ــر   ــه غيـ ــان جامعـ ــران را همـ ايـ
ــگرا ــريم همجنس ــر بگي  ،يان در نظ

يان بــه عنــوان همجنســگراجامعــه 
 .جامعــه اقليــت مطــرح مــي گــردد

ادي ايران به هيچ وجـه     محيط اقتص 
 اقتصادي جامعه اقليـت     كرداربراي  

 چنانچـه در جامعـه      ،مناسب نيسـت  
 مناكثريت يكي از عوامل محيطي      

 رفتار اقتصـادي     امكان جمله مذهب 
خاصي را براي گروه هاي اكثريـت       

كه در مورد كشور مـا      ( ايجاد نمايد   
بـراي گـروه     در نتيجه  )اينطور است 
 خـاص   به دليل شراط  (  هاي اقليت 

 ايـن محـدوديت هـا و قيـود         )آنها  
 .بسيار برجسته مي شوندعمل 

 بـا   مسـائل افراد با شرايط خاص فيزيولوژي و روحيـه اي، يكـي از               )(Duality مذهب نوعي جداسازي     در
 .ي در خانواده صـورت مـي پـذيرد        حدود محل كار و تا      ،اهميت تلقي مي گردد به طوري كه اين جدا سازي در مدرسه           

 است همچنين جداسازي بر اساس يك سر ي هـدف           برخوردارتب بر اين جداسازي از يك ويژگيهاي خاص         قواعد متر 
 شريعت و معرفت ديني هستند، انجام مي پذيرد صر ف نظر از نقـاط قـوت و                  جنسكه عموما از    ) Ends( هاي خاص 
در .ي مي گردد  نفيان  سگراهمجن در جامعه ايران حتي همين جداسازي به طور كامل براي جامعه             ،يجداسازضعف اين   
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١۶

 فروشي تنگي ها به بعضي از  در جامعه ايراني چرا
 اين موضوع عالوه بر شناخت ؟متوسل مي شوند

يخي، نگاهي تارعوامل روان شناسي، اجتماعي، و 
عميق به رفتار اقتصادي را مي طلبد كه زير بناي ساير 

 .ي نيز مي باشداجتماعحوزه هاي

 و يـا رفتـار هنجـاري بـراي جامعـه      رفتـار صورتيكه اگر جداسازي براي افراد گي نيز وجود مي داشـت امكـان ايجـاد               
در جامعه و يا در خود خانواده ها        . متناسب با خود را ايجاد مي كرد       عرفو قواعد و    . يان قابل تعريف مي بود    همجنسگرا

 موجـب  اغلـب يان، همجنسـگرا ه به علت عدم وجود يك هنجار رفتاري در ارتباط با          مي كنيم ك   مشاهدهبه طور مكرر    
ين جايگاه پرورش هر انساني است      اولين مسئله در خانواده كه      ا .واپس زني از طرف خانواده و جامعه اكثريت مي گردد         

نيـز بـه صـورت    و   )(Empirical Method بر اساس تجربـه شـان  ها خانواده. از اهميت ويژه اي برخوردار است
د ن صورت موضوعات آموختني غير اكتسابي مي باشـ        بهتاريخي چگونگي رفتار با پسر و دختر را مي آموزند و اين مورد              

 سـرگرداني و   ،يان، در مواقع وقوع چنين موردي خانواده را دچار گيجـي          همجنسگراليكن عدم شناخت نسبت به جامعه       
حـداقل بـه   ( هيچگونه اطالعي در اين مورد انسانجايگاه دوم پرورشي هر مدرسه به عنوان  ، ايران در  .سازدابهام مي   

حتي در انجمن هاي اوليا و مربيان به عنوان يك نهاد مسـتقل در              . ارائه نمي دهد  ) افرادي كه به سنيي بلوغ رسيده اند      
 و نحوه رفتار و ارتباط      نشده كه صرفا براي خانواده هاي دانش آموزان مي باشد نيز به اين مسائل پرداخته                مدرسهكنار  

 در فعاليـت هـاي دولتـي و نيـز فشـار اجتمـاعي             ) ي ها گامتناع  (  دليل عدم مشاركت   بهمتقابل آموزش داده نمي شود      
)Social Pressures(  اغلب اين افراد در فعاليت هاي بخش خصوصـي (Private Activity) مـي  مشـاركت 

يان از شرايط بد اقتصادي در رنج       همجنسگرادر ايران اغلب    ي فراوان بخش خصوصي     هاو به دليل فراز و نشيب        كنند
 گيرند يعني يـا بـه       قرار اين عامل باعث گرديده است كه گي ها در دو سر طيف دهك هاي درآمدي در جامعه                   هستند

ــاي    ــاه ه ــيار مناســب در بنگ ــد بس ــل رش دلي
 اقتصـادي   موفقاقتصادي خصوصي جزو افراد     

 كـاري  و يا بـه دليـل وجـود معضـل بي           در آيند 
)Unemployment(  و عــــدم اشــــتغال 

Underemployed)(   در تنگنـــــــــاي
 .يرندگاقتصادي قرار 
اين موضوع عالوه بر شـناخت عوامـل        .  فروشي متوسل مي شوند    تنگي ها به    بعضي از    در جامعه ايراني     چرا
ي اجتماعساير حوزه هاي     نگاهي عميق به رفتار اقتصادي را مي طلبد كه زير بناي             ،يخيتار اجتماعي، و    ،روان شناسي 
 موجبات بسياري از بزه كاريهاي اجتماعي را        ،يگدر ميان جوانان     )Unemployment( بيكاري   وجود .نيز مي باشد  

 . و رشد فرهنگي معطل مي سازدتوسعهفراهم مي آورد واينگونه افراد را در 
امكان فعاليـت در بخـش   در اقتصاد   )(Service Section  خدماتبخش چند در جامعه مدرن ايراني هر
  )Idel Capacity ( اسـتفاده   است ليكن ظرفيـت هـاي بـال   آوردهوتري الكترونيكي و آي تي را فراهم يهاي كامپ

 در توسعه رشد و    بيشتر سرعت  گي است كه معطل و بي استفاده باقي مانده است كه امكان ايجاد             افرادزيادي در ميان    
 . يش مي دهدافزارا در اقتصاد   ) (Idle Capacity Costبيكار  ظرفيتو هزينه هاي اقتصاد ايران را مي گيرد

لـيكن  .  در جامعه ايران را به صورت خاص مي نگـرد          مسائل از، بسياري   )Religious( مذهب طور كلي،    به
 ي هنجار رفتاري غيـر دينـي را بـه         گاه يرانيا جامعه كه خانواده ها در     به طوري  داردعرف جامعه قواعد خاص خود را       

  يـك هنجـار    صـورت دهنده اين مطلب است، درصورتيكه مسائل فرهنگي بـه           اين موضوع نشان  .  مي آموزند  فرزندان
Normative)(   تشيكل هنجارهاي رفتاري گرددازايجاد شود شريعت خاص ديني نمي تواند مانع جلوگيري . 
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نـد در   نمي توا ) Minority(  گروه هاي اقليت   ، مبتني بر دموكراسي   حكومت كه مي دانيد در روش       همانطور
تبـديل شـود منتهـي يكـي از       )Majority (به گـروه اكثريـت    )Justice Competitive( يك رقابت عادالنه

ين است كه هميشه به عنوان جامعه اقليت بـاقي مـي مانـد بنـابراين مـي بايسـت در            اويژگيهاي خاص جامعه گي ها      
 گـردد بـه     منـد دد تا اين جامعه از حقوق خاص و ويژه بهره           ي سياست به ويژه دموكراسي شرايطي لحاظ گر       هاتئوري  

برخوردار   )(Special Laws يژه ايوطوريكه عالوه بر حقوق جامعه اقليت در روش مبتني بر دموكراسي از حقوق 
اين قوانين از ايـن جهـت اهميـت دارنـد كـه              . طور دائمي ميسر گردد    بهگردد تا امكان داشتن هويت واقعي براي آنها         

 در نحوه معيشت امكان پرتـاب بـه ناكجـا آبـاد             اخالل گونه و هر  يشت زندگي افراد قرار دارد    معت آدمي بر سقف     هوي
يط در عرصه هاي تفكر و انديشه و در عرصه عمل اجتماعي            تفر هر جامعه اي كه افراط و        در .كندهويتي را ايجاد مي     

چنانچه اين افـراط و تفـريط در حـوزه          و   ،ر خواهد بود   هاي سياه و سفيد اجتناب ناپذي      عرصهصورت مي پذيرد ورود به      
 در تمام عمر) و غيره ياجتماعاز نظر اخالقي، (ي صورت پذيرد امكان وجود افرادي كه در آستانه بي قيدي كامل      مذهب

 دو   رفتار اقتصادي نيز تاثير گذار است و هر دوي آنها منجر بـه يكـي از                دراين مسئله    .قرار گيرند، وجود خواهد داشت    
  .بود و كوتاه مدت خواهد ر چشمي و يا افتادن به ورطه رفتار مصرفي ناپايداهمرفتار چشم و 

ــه ــده    هم ــان كنن ــاال بي ــوارد ب  م
ــئواالت ــي و   س ــاهيم عقالن ــه مف ــت ك ي اس

مفهومي را در بر دارد كه نحوه تعامل آنها را          
ير هاي دروني و بيرونـي اقتصـادي در         متغبا  

 ابتـدايي   محيط اقتصادي ايـران بـه صـورت       
 .كندمطرح مي 

گي به نوعي ي افراد رفتارها نظر عامه مردم بعضي از در
به نظر . هنجار شكني و غير عقالني به نظر مي رسد

 صورت گفتگو و تعامل فكري و انديشه اي دراينجانب 
در .  بودپاسخگوبا مسائل باال، مي توان به نحو مثبتي 

رفتار شناسي ماكس وبري مهمترين روش تبيين رفتار 
به طور خالصه اين روش . ي است تفهماستفاده از مدل 

 دهد كه در بررسي علمي موضوعات اجتماعي، نشان مي
 ما خودمان را درگير با آن مفهوم و ياخود فردي كه اگر

يم آن وقت بسياري از دهبا آن مفهوم درگير است قرار 
مسائلي كه به نظر غير عقالني و غير تبييني عنوان مي 

 .يف و تبيين خواهد بودتعر شود قابل

 نظــر عامــه مــردم بعضــي از    در
ي افراد گي به نوعي هنجار شكني و        رفتارها

بـه نظـر    . غير عقالنـي بـه نظـر مـي رسـد          
 صورت گفتگو و تعامل فكـري و        دراينجانب  

انديشه اي با مسائل باال، مي توان بـه نحـو           
در رفتار شناسي مـاكس     .  بود پاسخگومثبتي  

 رفتار اسـتفاده از  وبري مهمترين روش تبيين  
 ما خودمـان    اگر ، به طور خالصه اين روش نشان مي دهد كه در بررسي علمي موضوعات اجتماعي              .ي است تفهممدل  

يم آن وقت بسياري از مسائلي كـه بـه نظـر            دهخود فردي كه با آن مفهوم درگير است قرار           را درگير با آن مفهوم و يا      
راه كارهاي به دسـت آمـده از ايـن مـدل             يف و تبيين خواهد بود و     تعرابل  غير عقالني و غير تبييني عنوان مي شود ق        

 . مسائل مربوط به زندگي آدميان را فراهم مي آورددرامكان كاربرد بيشتري 
 با ي ساير حوزه هاي مرتبط    بررس ي ها لزوم  گ  رفتار و كردار اقتصادي    مورد نظر مي رسد سئوال شناسي در        به

 به مسائل مطروحه باال به طـور مجموعـه وار در قسـمت هـاي                توجهه اين مسئله با     آن مي باشد هم چنين پرداخت ب      
 .يدگردبعدي طرح خواهد 
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 من عاشقم پس هستم

 مريم
 

ضي مواقع با خودم فكر مي كـنم چـي رو دارم از اينـا               ـعب
 اين كـه    !مي تونم عاشق شم    اينكه من هم مثل اونها    ! ؟پنهان مي كنم  

 اين كه من    ! عالقه ي كسي قرار بگيرم     من هم مثل اونا مي تونم مورد      
هم مثل اونها عاشق يك انسان عين خودم شدم و فقط تفـاوت امـون               

 . در اينه كه من عاشق يك نفر شدم كه از جنس خودم هست 
من از آدمها اين سوا ل رو دارم كه مگه سرشت هـاي جـنس               

 اگر از ويژگي هاي ظـاهري و اخالقـي          ،موافق و مخالف فرق مي كنه     
 اگر ويژگي هاي جسـمي و  ؟يم چه فرقي بين اين دو تا آدم هست    بگذر

اخالقي رو از دو طرف بگيريم ديگه چه نقطه ي تفـاوتي بـين ايـن دو          
 چـرا   ؟ اصال من مي گم چرا به من مـيگن همجنسـگرا           ؟باقي مي مونه  

اب من در حال حاضـر       اگر انتخ  ، من آزادم انتخاب كنم    ،من آزادم دوست داشته باشم    ؟  مي كنند  اين قدر من رو محدود    
 چـرا   ؟ چرا نبايد مثل بقيـه ي آدمهـا آزاد باشـم           ؟و يا اصال از ابتدا جنس موافق بوده چرا اينقدر من بايد زير سوال برم              

 دلم مي خواد بعضي مواقع فريـاد بـزنم بگـم مـن              ؟ چرا هميشه بايد فيلم بازي كنم      ؟هميشه بايد نقاب به صورتم بزنم     
 من عاشق ، فراتر از اخالق، فراتر از ظاهر،اشق سرشت يك انسان شدم فراتر از جنسيت     من ع  ،هيچ فرقي با شما ندارم    

 من عاشق ظاهر و جنس يك آدم موافـق جنسـيت خـودم              ،اصال مي آيم سطحي حرف مي زنم      . درون اون آدم شدم     
 اگـر   ،ر انتخـاب مـن    اگ. انسانها اونقدر آزادند كه آزادي كس ديگري رو سلب نكنند و يا به اون آسيب نرسونند                 . شدم  

 اگر ابراز عالقه ي من به يك همجنس با باورها و در نقطه ي مقابل عقايد اونها قرار داره آيا ايـن سـلب                         ،گزينش من 
 اگر اين كار رو نمي كنم       ؟ آيا من آزادي اونها رو ازشون مي گيرم يا اون رو خدشه دار مي كنم               ؟كردن آزادي اونهاست  

 چرا اگر كسي سبك زندگي من رو        ؟سلب كردن آزادي منه    ل اين انتخاب من ميشه    پس چرا عكس العملي كه در مقاب      
 بـه خـاطر   ، چرا من به خـاطر سـبك زنـدگيم   !نمي پسنده و طبق عاليق و انتخاب اون نيست من رو محكوم مي كنه           

پسـندند و   گرايش هام بايد كشته بشم فقط به خاطر اينكه به قول مردم كوچه و خيابون آدم گنده ها سبك منو نمـي                       
 ، زبون و ناتوان هستند كه خودشون رو پشت نام و سايه ي خدا پنهان مي كنند                ،جالب اينكه اين آدمها اون قدر ضعيف      
 به اميد بخشش اون و حمايت اون من رو باالي دار مي برند و به اميد شـادي                   ،با نام اون دست هاي من رو مي بندند        

من هم مثـل    .  كه من هم از همون سرشتي هستم كه خداي اونها هست           انگار نه انگار  . خدا از كشتن من شاد مي شن      
  ! اونها با نام خدا روحي با ذات خداوند را از جسمش جدا مي كنند،اونها عاشق ميشم

 !اگر من عاشق هستم، پس هستم، حتي اگر باالي دار باشم قلبم همچنان مي تپه
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  ›› سياهي چسبناك شب‹‹: كتابيك بررسي 
 ن  حميد پرنيا

 
 سياهي چسبناك شب 

 جموعه ي داستانم
   تومان1400 قيمت - 1384  -  چاپ اول -  انتشارات كاروان- تهران

 

هفت داستان دارد؛ سـياهي چسـبناك شـب، هـرم»سياهي چسبناك شب«
.ريا، گريه مـي كـرد، ردي سـربي        ، كتك خورده بود، كافه ت     ...يادها، آن وقت    

هدف من از بررسي اين كتاب، تنها برجسته ساختن آن به عنـوان نوشـتاري
اگرچه نويسنده، با راهبردهـاي نوشـتاري اي. در ادبيات همجنسگرايي است  

كه به كار برده، از هرگونه نموددهي همجنسگرايانه پرهيز كرده اسـت، ولـي
كتاب را مي خوانند، بي گمـان، دسـت» هنجارستيزانه«كساني كه از سكوي     

كم، فضاي برخي از داستان ها را وارونه ي جريان غالب و قالـب در موضـوع
داستان نويسي ايران مي بينند؛ هدف من، پديدار كردن نشانه هـا و سـنجه

 .هايي است كه اين كتاب را همجنسگرايانه آشنايي زدايي مي كند

 
 
 
 
 
 
 
 

سينا، كتاب فروش جوان با ـ و ـ به حسين، » مبالغه آميز«استان نخست، درباره ي آشنايي و دلبستگي د
مترجم نيز دلبستگي »  قلبش را به تپش انداختاحساس هزارساله،«مترجمي ادبي است كه سرانجام، پس از اينكه 

بويي بين عرق خوشبوي بدن و عطري كه سه چهار روز پيش «در اين داستان، . گرد و خاك گرفته را رنگي نو مي زند
اين بو نخستين بار هنگامي به گوش . استوارترين گواه من براي هدفي است كه از بررسي اين كتاب دارم» زده باشي

ير مي رسد كه نام و نشاني نوشته شده ي سينا از الي كتابي كه از آن كتابفروشي خريده است رها مي هوش مترجم پ
تا به حال دقت نكرده «پس از آن است كه . مي كند» بويي آشنا بيني اش را پر«شود و در راه افتادن به روي زمين، 

ردانه اي كه سينا با كارگران باغ پدرش دارد، خشونت م» .بود اين همه مغازه و شركت و كوچه نام سينا داشته باشد
، و پوشيدن جين سياه و بلوزي سبز كه الغرتر نشانش مي )كه بازي اي مردانه است(مهارتي كه در رانندگي دارد 

برودتي نشسته در عمق جانش، «مرد همبازي اند تا آنجا كه  دهد، همگي در ژرف دادن به احساس خفته ي پير
پوشش مردانه ي سينا . »هاي مرد مي دويد، از شراب نبود حرارتي كه در رگ«و » ه بودپوست صورتش گر گرفت

و پديداري گاه و بيگاه آن در متن، گواه ديگري است كه مي تواند رنگ و بوي ) شلوار جين و تي شرت، موهاي كوتاه(
 .هومواروتيسم داشته باشد
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سينا، كتاب فروش جوان » مبالغه آميز«آشنايي و دلبستگي 
رانجام، پس از با ـ و ـ به حسين، مترجمي ادبي است كه س

» احساس هزارساله، قلبش را به تپش انداخت«اينكه 
. مترجم نيز دلبستگي گرد و خاك گرفته را رنگي نو مي زند

بويي بين عرق خوشبوي بدن و عطري كه «در اين داستان، 
استوارترين گواه من براي » سه چهار روز پيش زده باشي

 .هدفي است كه از بررسي اين كتاب دارم

كه در آن، پيش نيامده بود به » او«و » من«ن داستان دوم، هرم يادها، درباره ي رابطه اي است كه ميا
كاربرد ضمير به جاي نام خاص، و . »بود» دوستت دارم«تمام آن رابطه «چرا كه » دوستت دارم«يكديگر بگويند 

جنسيت زدايي اي كه ضميرها در زبان 
فارسي مي كنند، برداشت تك تك ما از 
. روايت داستان را به پرسش مي گيرد

كس كه از كوچكي چه نيازي است دو 
و حتي پدر راوي هم از با (با هم آشنايند 

ي  و دلبسته) هم بودن آنها آگاه است
از جنس مخالف ) اگر(هم اند ـ و 

يكديگر هستند ـ از سر هيچ از هم 
بگريزند و تالشي براي پيوند ميان 

فتاده است، اين سنگ را چرا ، سنگي ا»مرد«و يك » زن«خودشان نكند؟ و اگر هم در سر راه پيوند يافتن اين يك 
نويسنده با ما در ميان نگذاشته است؟ گنگي و دوپهلويي اي كه با بهره گيري از ضماير در اين داستان رخ داده است، 

دبيرستان را «، »...رنگ پيراهن و شلواري كه قصد خريدن اش را داشت «در ديگر چيزهاي اين داستان هم هست؛ 
پدرم كارهاي اداري او را هم انجام . گذرنامه گرفته بوديم و قرار شد بليط بگيريم«، »...يم كنكور داده بود. تمام كرديم

جزء جزء جسم «، ».شايد ويار تو رو كردم: ... يك روز براي ام نوشت«، »مي داد و گفته بود ديگر بايد بليط ها را بگيرد
 خط كف دست اش و چه انحناي در الله هم را مي شناختيم، مي دانستم كه چند خال روي پشت اش داشت و چند

مدتي بود كه به خواست پدرم مي آمد و «، ».اما باز هم با كوچكترين تماس تا انگشت هاي پايم داغ مي شد. ي گوش
اين گنگي ها و دوپهلويي » .بچه دار شدن اش را كه شنيدي. ازدواج اش را كه ديدي«، »در درس ها كمكم مي كرد

 .و شايد همجنسگرايي روايت دانست) مطلق(ر جنسيت زدايي ناب ها را مي توان گواهي ب

كه در آن، » او«و » من« درباره ي رابطه اي است كه ميان يادها،
چرا كه تمام » دوستت دارم«پيش نيامده بود به يكديگر بگويند 

كاربرد ضمير به جاي نام خاص، و . بود» دوستت دارم«آن رابطه 
جنسيت زدايي اي كه ضميرها در زبان فارسي مي كنند، برداشت 

اين گنگي ها. ش مي گيردتك تك ما از روايت داستان را به پرس
) مطلق(و دوپهلويي ها را مي توان گواهي بر جنسيت زدايي ناب 

 .و شايد همجنسگرايي روايت دانست

دختر جواني كه تازه وارد دانشكده ي معماري تهران شده است در پي . نام سومين داستان است» ...آن وقت«
رويدادي با حسين، نكنسين اتاق عمل، آشنا مي شود و سخت دلبسته ي يكديگر مي شوند، ولي هنگامي كه از يكي 

هاي جنسي زندگي حسين از راز
آشنا مي شود، او را براي هميشه 

اگرچه در رويه ي . پس مي زند
اين داستان نمي توان نمودي از 
همجنسگرايي ديد ولي در تاريخ 
ادبيات همجنسگرايي كم نيستند 
نويسندگان و شاعران مردي كه 
از نگاه و روان و زبان زنان نوشته 
اند؛ والت ويتمن، آسكار وايلد، 

 ).و احمد محمود... ( ويليامز، جيمز بالدوين، ژان كوكتو، مارسل پروست، و تنسي
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، چهارمين داستان، سرشار از انگاره ها و »كتك خورده بود«
مرد انگار از خواب بيدارش كرده «نگاره هاي هومواروتيك است؛ 

سبيل هاش سياه بود با چند تا موي «، ».پابرهنه. بودن، با شورت اومد
دستش رو آروم برد زير «، ».ش بوي شيريني داشتسفيد و دست

آروم پيرهنم رو در آورد «، ».پيراهنم و كشيد روي دنده هام و پهلوهام
دستش رو خيس كرد و «، ».و بعد كفش ها و جوراب ها و شلوارم رو

دست ديگه «، ».روي پهلوها و ران و پشتم. يواش كشيد روي سينه ام
.  دستش رو گذاشت پشت گردنميك«، ».اش حلقه بود دور سينه ام

، ».يكيش هم گذاشت زير زانوهام. تمام سرم توي دستش جا شد
باز ته چشمش يك چيزي بود و «، ».پشت سرم روي سينه اش بود«

سرم افتاد عقب و مرد گفت «، ».چند تا موي سفيد توي سبيلش
سرم رو يك كم . مواظب زخم هات باش و صداش يك جور ديگه بود

 مرد دستش رو كه پشت سرم بود جمع كرد و انگشت آوردم باال و
. هاش رو فشار داد به گردنم و نگام كرد، اما انگار كه من دور دور بودم

زن در را كوبيده بود به هم و مرد خون را «، »... .اون جوري نگاه كرد 
در دستشويي تف كرده بود و به آينه نگاه نكرده بود تا چشمش به 

توي چشم هاش «، »........ت كه چيزي چشمش بيفتد و مي دانس
مي . چيزي لرزيد و دلم مي خواست قطره ها بچكند روي صورتم

اما قطره ها از الي سبيل هاش بيرون . دونستم كه گرم بودند
همان گونه كه نويسنده مي نويسد، اين داستان در اين باره » .نيومدن
 كه پسركي به قصد كشت كتك خورده و تحقير شده، مردي«: است

هر دو بايد جايي، چيزي . نپرسيده مي داند چه بر سر پسرك آمده است
پنداشت من اين است كه اين داستان، داستان نيست؛ » .مي گفتند

 . نگاره گري است

 
 

محمود حسيني زاد، يكي از افراد فعال
 . در عرصه ادبيات و تئاتر است

او تحصيالت علوم سياسي خـود را در
آلمــان گذرانــده اســت و هــم اكنــون

بـان آلمـاني درمشغول به تـدريس ز    
در. دانشــگاه هــاي ايــران اســت   

دانشكده ي هنرهاي دراماتيك بـراي
نهـاده سـر«نوشتن نمايش نامـه ي      

و در جشنواره توس» غريبانه به ديوار  
تگرگ آمد«براي نوشتن نمايش نامه     

برنده ي جـايزه» امسال برسان مرگ  
 .لوح تقدير شده است

 
 فهرست آثار ديگر ترجمه

 ) آرتور ميلر(آشويتز اركستر زنان     
مين داستان تاگر بخواهم درباره ي پنجمين، ششمين، و هف )برتولت برشت(تك پرده اي ها     

ولي واكاوي و بررسي اي كه . هم بنويسم، نوشته به درازا خواهد كشيد
چهار داستان اين كتاب داشتم، مي تواند براي خوانندگاني كه بر 

دلبسته ي داستان هاي هنجار ستيزانه و همجنسگرايانه هستند 
 .راهگشا باشد

 ) هارتموت النگه(حمايت از هيچ     
 تأليف

 نهاده سر غريبانه به ديوار     
 تگرگ آمد امسال برسان مرگ    

 
 ».ات را زير و رو كند كه مي تواند زندگي/ گاهي يك لحظه،/ گاهي يك كلمه است،«
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  ؛سكوالريسم

 حبل المتين جنبش همجنسگرايان
 ات همجنسگرايان به رشد فرهنگي جامعهيكي ديگر از خدم

با توجه به اينكه در جنبش وسيع همجنسگرايان، افراد مختلف با سليقه ها و عاليق و خواستگاه اجتماعي
ف فكري و فلسفي خـود را بـهمتفاوت حضور دارند، طبعا اين افراد افكار و انديشه ها و سبك هاي مختل             

درون جنبش منتقل مي كنند؛ به عبارت ديگر، در بين همجنسگرايان از افراد مذهبي گرفته تا كمونيست،
در چنين وضـعيتي سـازمان. ؛ همه حضور دارند   )عدم اعتقاد به وجود خدا    (از ملي گرا گرفته تا آته ئيست        

اسي و حقوق برابر همه اعضا خود و كـال مجموعـهها و گروه هاي همجنسگرايان چگونه مي توانند دمكر        
 .سكوالريسم: نيروها و افراد موجود در جنبش را تضمين كنند؟ جواب ساده است

 
 
 
 
 
 

 

  اما سكوالريسم يعني چه و به چه كسي سكوالر مي گويند؟
 

عنوان كليد درك و فهم جهان تلقي ه كوالريسم ايده اي است كه بر اساس آن مذهب و ماورا الطبيعه ب س
 چون مذهب   ، مذهب و دين نبايد در دولت و نهادهاي دولتي دخالت داشته باشد            ،بر اساس ايده سكوالريسم   . نمي شود 

هـاي متفـاوت     يـا برداشـت   و  و افراد يك ملت ممكن است همه داراي يك مذهب نباشـند             يك اعتقاد شخصي است     
پس امر عدالت و برابـري      .  اعتقادي به دين و مذهب نداشته باشند       يا خيلي ها ممكن است كال     و   ،مذهبي داشته باشند  

شـناخت هـا و     شهروندان حكم مي كند كه جهان و دنيا و جامعه امـروزي را بـا كمـك عقـل و منطـق و بـر اسـاس                            
چنين رويكـردي   . استخراج كرد  دستاوردهاي بشري سازماندهي و تصويب قوانين را ازهمين شناخت هاي بدست آمده           

ـ                    ن اطالعـات   ه دسـتاورد  پيشرفت و اصالح و تغيير قوانين همراه با پيشرفت علم و دانش را تضمين مي كند؛ يعني با ب
 پرسشگري، جستجو، نقـد سـنت       او مسلم . ازه تر را باز نگه مي دارد      تازه، راه تنظيم قوانين جديد بر اساس شناخت ها ت         

 رسيدن بـه ايـده      هنتيجدر  ها براي رسيدن به علم و داده هاي كامل تر و             همه جزئي از تالش و جستجوي انسان      ... و
گـر  ها در اين جهان بها مي دهد و مـي گويـد ا   سكوالريسم قبل از هر چيز به خوشبختي انسان. آل هاي بشري است  

 حق اوست كه از احترام ديگران       ،انساني به خدا و بهشت اعتقاد دارد و بخواهد بر اساس دستورات ديني خود رفتار كند               
.  اما اين شخص حق ندارد دين و اعتقـادات و دسـتورات دينـي خـود را بـا زور بـه بقيـه تحميـل كنـد                            ،برخوردار شود 
اس آن عده اي در خيابان راه افتاده و با زور و تهديد ديگران را               امر به معروف و نهي از منكر كه بر اس         با  سكوالريسم،  

ها آزاد و مستقل هسـتند و        سكوالريسم مي گويد همه انسان    . به پيروي از دستورات ديني خود مي كنند مخالف است         
نتخـاب  بي ديني را هم ا     اگر بر اساس يادگيري و تجارب خود       حق انتخاب دين و مذهبي كه مي خواهند را دارند حتي          

بـدين   .ابر با بقيه شـهروندان برخـوردار شـوند        رعنوان انسان آزاد و مستقل بايد از حقوق ب        ه   و ب  ،كنند باز هم حق دارند    
 و در   مي شود  هستندروشن شدن قضايا     كه مانع   از عناصري   انسان  انديشه ييرهاباعث   ،پيروي از سكوالريسم   ترتيب
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 .ها مدد مي گيرد اين راه از باورها و عدم باورهاي همه انسان

سكوالريسم قبل از هر چيز به خوشبختي 
انسان ها در اين جهان بها مي دهد و 

ميگويد اگر انساني به خدا و بهشت اعتقاد 
س دستورات ديني خود دارد و بخواهد بر اسا

رفتار كند، حق اوست كه از احترام ديگران 
برخوردار شود، اما اين شخص حق ندارد 

دين و اعتقادات و دستورات ديني خود را با 
 .زور به بقيه تحميل كند

و بـه فكـر جهـاني در مـاوراء          ) با هر مذهب و اعتقادي كه دارند      ( افراد مذهبي    ،بر اساس انديشه سكوالريسم   
ها اعتقاد دارند را فقط در زندگي شخصي خود رعايت كرده و با زور  الطبيعه هستند، بهتر است كه آن احكامي كه بدان     

 ، در انحصار هيچ فرد و يا مذهبي نيست و اعتقاد به خـدا و يـا ايـن و آن                    ››حقيقت‹‹ چرا كه    ،به ديگران تحميل نكنند   
كسي كه از چنين فكر و انديشـه اي تبعيـت   .  يا عدم اعتقاد به خدا، يك اعتقاد فردي و شخصي است، و دين و مذهب  

 افراد مـذهبي    ،نيستنداشتباه نكنيد، همه سكوالرها بي دين       . كرده و در عمل آن را بكار مي گيرد، را سكوالر مي نامند            
  يا بهايي باشد، يا ممكـن اسـت اصـال          يك سكوالر ممكن است مسلمان باشد، ممكن است مسيحي        . سكوالر فراوانند 

 بلكه مي گويد    ، نمي داند   ›› حقيقت كامل و مطلق     ‹‹اما خود و اعتقاد خود را مالك      . اعتقادي به وجود خدا نداشته باشد     
يعنـي  .  اما طرف من هم حق دارد كه اعتقاد و باور خود را داشـته باشـد                ؛تقاد را دارم   يا اين اع   ،من اينطور فكر مي كنم    

اعتقاد خود را   ) چه مذهبي و چه غير مذهبي     (يك سكوالر   
بهتر از اعتقاد ديگري نمي داند و استدالل نمي كنـد كـه             

پس از ديگري   ) يا ندارم (چون من به اين دين اعتقاد دارم        
ن يا نداشـتن بـه ايـن يـا آن     بهترم، يعني صرف باور داشت   

مذهب و عقيده نبايد باعث برتري يا كهتـري فـرد تلقـي             
 .شود

احترام به تنوع عقيده ها و اديان و تفكرات باعث          
ديد و منطـق    اياي  مي شود كه هر فردي به جنبه ها و زاو         

 و براي شناخت بهتر خود ،با كنجكاويو ديگران، صادقانه 
 آنها قضاوت منفـي     بارهدرن آنكه پيشاپيش    و بد ،توجه كند 

براي يك سكوالر، ارزش انساني فرد و احتـرام بـه چـارچوب             . داشته باشد يا خود و عقيده خود را بهتر از ديگري بداند           
مخـالف افـراد مـذهبي     همين دليل سـكوالرها نـه تنهـا   ه ب. تر از اعتقاد و يا عدم اعتقاد فرد است آزادي او بسيار مهم  

چـون بـه    ،   بلكه هر دينـي    ، اما نه فقط يك دين     ،شدت دفاع مي كنند   ه  ب و دين و عقيده ب      بلكه از آزادي مذه    ،نيستند
 اما با دادن امتيازات خاص به پيـروان         ،ضمن احترام به همه اديان و مذاهب       سكوالريسم .آزادي وجدان بشري معتقدند   

كوالريسـم بـر ايـن    س. خصوصي در مدارس مخالف است   ه  مذهب خاصي و همچنين با آموزش اصول و آئين مذهب ب          
اعتقاد است كه مذهب يك امر خصوصي است و اگر قرار باشد آموزش دين در برنامه درسـي مـدارس دانـش آمـوزان                    

 همه اديان و فلسفه هـا باشـد تـا قـدرت             درباره بي طرفانه و بي تعصبانه       يگنجانده شود، اين برنامه بايد شامل آموزش      
 احترام بـه آنهـا،       و ضمين شود و نسل جوان ضمن آشنايي با همه اديان         تفكر مستقل و انتخاب آزاد هر دانش آموزي ت        
 .بدون تعصب رشد كند و شستشوي مغزي نشود

ـ                     طـور  ه  سكوالريسم در بحبوحه قرون وسطي در اروپا شكل گرفت؛ زماني كه مـذهب مسـيحيت هـر چنـد ب
 كـه همـه قـوانين بـر اسـاس            اما آنچنان نفوذي بر جامعه و حكام آن زمـان داشـت            ،مستقيم در دولت شركت نداشت    

جدايي دين و مذهب از حكومـت كـه امـروزه در اكثـر كشـورهاي                . دستورات مذهبي مسيحي پذيرفته يا رد مي شدند       
 .وردهاي انديشه سكوالريسم مي باشداجهان و دمكراسي ها پذيرفته شده است از جمله دست
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 مي شود كه سعادت ما زماني حاصل مـي           چنين ا معناي آن تقريب   ، كه به سكوالريسم بنگريم    ؛از منظر فلسفي  
كار گيريم و براي فهم و درك جهان و آنچه در اوست، از دليـل               ه  را ب ) اخالقي= (شود كه در زندگي خود اصول اتيكي      

 . هاي مافوق بشري استناد كنيم و منطق پيروي كنيم بدون آنكه به خدا يا خدايان و يا قدرت

از منظر فلسفي؛ كه به سكوالريسم 
بنگريم، معناي آن تقريبا چنين مي 

شود كه سعادت ما زماني حاصل 
مي شود كه در زندگي خود اصول 

را به كار گيريم و ) اخالقي(= اتيكي
براي فهم و درك جهان و آنچه در 

اوست، از دليل و منطق پيروي كنيم 
بدون آنكه به خدا يا خدايان و يا 
قدرت هاي مافوق بشري استناد 

 .كنيم

ست كه نهاد و نظام حكومتي نبايد خود را در مذهب دخالت دهـد و                سكوالريسم بدان معنا   ؛در عرصه سياسي  
وظيفه نظام در عرصه مذهبي تنها اين است كه آزادي مـذهب و عقيـده همـه شـهروندان را تضـمين كنـد و از هـيچ          
 ،مذهبي بيشتر يا كمتر حمايت نكند بلكه براي جلوگيري از تعدي و دست درازي پيروان يك مذهب به مـذهب ديگـر                     

 كساني كه به خدا و آن جهـان اعتقـادي ندارنـد و يـا                 كند تا شهروندان غير مذهبي و كال       قوانين خاصي تصويب  بايد  
 ديگـر صـرف     به عبـارت  . از حقوق مساوي با ديگران برخوردار باشند       هاي مذهبي نيز در همه عرصه ها       پيروان اقليت 

به  بلكه حقوق بشر را بايد ، دهي يا حق كشي افراد شوداعتقاد به يا عدم اعتقاد به دين و آئيني خاص نبايد باعث امتياز
 آورد؛ در   مي تـوان   يك مثال    ، استدالل سكوالرها در ايران    درباره.  عادالنه در مورد همه شهروندان رعايت كرد       صورت

 امـا در همـه      ،ايران خودمان پيروان مذهب شيعه در اكثريت هسـتند        
قرار است حكومـت  اگر . كشورهاي جهان شيعيان در اقليت مي باشند    

و قوانين كشور ما بر اساس دين اكثريت بنا شود و پيروان اقليت هاي 
نتواننـد  ( مذهبي و يا افراد بي دين از حقوق كمتـري برخـودار باشـند             

-بر قانون حقوق مساوي نداشته باشـند        ارئيس جمهور شوند، يا در بر     
  ، يا اينكه چون ايران يك كشور اسالمي است   -... و مثل حق قصاص  

 و اين را كار را درست بدانيم،      ...) همه زنان بايد حجاب داشته باشند و      
بنابراين بايد به كشورهاي ديگر هم حـق دهـيم كـه چـون اكثريـت                
جمعيت آنها مسـيحي يـا يهـودي يـا بـودايي و يـا هنـدو هسـتند و                    
مسلمانان از جمله شيعيان آن جوامع در اقليت هستند، پس آنهـا هـم              

قوانين خود را بر اساس دين و مـذهب خـود       حق دارند كه حكومت و      
يـك مثـال ديگـر      . ها حقوق كمتري اعطا كننـد      و به اقليت   تصويب

پـس  . بپوشـد ) كه به آن اعتقادي ندارد    (خارجي به ايران بيايد همسر او بايد حجاب         ) مرد(اينكه اگر يك رئيس جمهور      
. آن مملكت را رعايت و حجـاب خـود را بـردارد    اگر رئيس جمهور ايران هم به خارج رفت همسر او مي بايست قوانين              

بـه اختالفـات دينـي و       ) حتي دين اكثريت  ( اين جاست كه سكوالرها مي گويند اداره حكومت بر اساس دين و مذهب            
 در عـوض بـه نفـي شـدن          ،مذهبي در دنيا دامن مي زند و اگر در جايي حقوقي ويژه به پيروان يك دين خاصي بدهد                 

 نه بـر اسـاس علـم و دانـش و            ،از سوي ديگر، تصويب قوانين    .  جاهاي ديگر منجر مي شود     در حقوق پيروان اين دين   
 به حق كشي و تضييق حقوق همه كساني منجر مي شود كه به آن ،هاي بشري بلكه بر اساس مذهب اكثريتدستاورد

 يعني حكومت   ،اشدسكوالر ب  نظام همه كشورها   پس بهتر است كه   . مذهب اعتقاد ندارند ولي شهروند آن كشور هستند       
و قوانين بنا بر اساس دين و مذهب خاصي نباشند اما حكومت گران حق دارند پيرو هر دين و آئيني كه دوسـت دارنـد                         

عنوان يـك اعتقـاد شخصـي    ه  بلكه دين و مذهب خود را ب      ،باشند و حق دخالت دين خود در زندگي حكومتي را ندارند          
و مـي گوينـد دخالـت ديـن و      الرها خواهان جدايي دين از سياست هسـتند  زبان ساده تر سكو   ه  ب. براي خود نگه دارند   
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 .روحانيون در سياست نه تنها به ديكتاتوري ديني مي انجامد بلكه به وجهه دين هم ضرر مي زند
 ... برگرديم- ايرانهمجنسگرايان–ن خودمامساله از حاشيه روي بيشتر پرهيز كنيم و به 

در جامعه همجنسگرايان 
هم مثل جامعه هاي ديگر، 

افرادي با اعتقادات مذهبي و
غير مذهبي يا پيروان اديان 
مختلف وجود دارند، اما همه 

اين افراد چگونه و با 
هرمي قادر استفاده از چه ا

 مي شوند كه ضمن احترام 

به عقايد همديگر و پرهيز از خودبرتربيني نسبت به بقيه، 
جهت رسيدن به اهداف مشترك، يعني حقوق برابر 

سي و شهروندي و قانوني، با هم و در كنار هم مبارزه جن
 .كنند؟ اين اهرم همانا اعتقاد به سكوالريسم است

 و بر همـين     ،قشار، طبقات و رده هاي جامعه وجود دارند و زندگي مي كنند           گفتيم كه همجنسگرايان در همه ا     
اساس با توجه به عوامل فراواني تحت تاثير افكار و ايدئولوژي هاي متفاوتي هم واقع مـي شـوند و افكـار خـود را بـه                      

  هـاي  عـه به همين دليل در جامعه همجنسـگرايان هـم مثـل جام           . درون جنبش عمومي همجنسگرايان وارد مي كنند      
 اما همـه ايـن افـراد چگونـه و بـا             ، با اعتقادات مذهبي و غير مذهبي يا پيروان اديان مختلف وجود دارند            ي افراد ديگر،

نسبت به بقيـه، جهـت       استفاده از چه اهرمي قادر مي شوند كه ضمن احترام به عقايد همديگر و پرهيز از خودبرتربيني                
 يعنـي حقـوق     ،رسيدن به اهداف مشـترك    

و قانوني، با هم و  نسي و شهروندي برابر ج 
اين اهـرم همانـا      در كنار هم مبارزه كنند؟    

اعتقاد بـه سكوالريسـم اسـت و سـكوالر          
بودن جنبش همجنسگرايان در همه جهان 

كيد مـي كنـيم     ات .يك امر ثابت شده است    
ايـــن گفتـــه بـــدان معنـــا نيســـت كـــه 

 در  ، نه ؛همجنسگرايان مذهبي وجود ندارند   
فراد مذهبي وجـود    جنبش همجنسگرايان ا  

دارند اما همه اين افراد تنها پيرو يك دين         
و مذهب نيستند و از آن گذشته افراد غيـر          

 بـه وجـود خـدا       مذهبي و كساني كه كـال     
اعتقادي ندارند يا در وجود خدا شـك مـي          

تازه در درون جنبش    . كنند هم وجود دارند   
ز جملـه همجنسـگرايان مـذهبي، همجنسـگرايان          ا ،همجنسگرايان كشورهاي آزاد گروه هاي مختلفـي حضـور دارنـد          
 گـي  اما هم  ،تشكيالت خود را دارند     هر كدام گروه و    ،سوسياليست، همجنسگرايان شكاك يا همجنسگرايان كمونيست     

و با هم فعاليت مشتركي را براي جنبش همجنسگرايان در كشور خود مي كنند  كاربدون هيچ مشكلي در زير يك چتر 
 بـه عبـارت   . اد و التزام همه به سكوالريسم و انديشه هاي آن ضامن موفقيت در اين كار اسـت                اعتق .به پيش مي برند   

 .ديگر حبل المتين جنبش همجنسگرايان همانا سكوالريسم است
 چـرا كـه بـر    ،كند ينم را فضيلت و انديشه ديگران را رذيلت قلمداد   يك سكوالر تفكر و انديشه و مذهب خود       

هـاي مـادي و معنـوي اش مـي           نيازمندي  خود ويژه است و حق دارد آنطور بينديشد كه         اين باور است كه هر انساني     
 همـه و  ، پس وجود افراد با اعتقاد به خدا يا شكاك در وجود خدا يا بي اعتقاد به خدا يا اعتقاد به مذاهب مختلف             ،طلبند

د و بايد به هر كدام از اينها اجازه         همه كمك مي كنند تا جامعه با رنگ ها و انگاره هاي مختلف و واقعي خود جلوه كن                 
بـراي ايـن كـار التـزام بـه          . دنـ نگاه اجتماع بـه مسـائل ادا كن        داده شود تا سهم خود را در تكامل و پيشرفت انديشه و           

كاهـد و نيروهـا و         ، از تفكـر يـك بعـدي مـي          سكوالريسمدر چنين حالتي است كه       .سكوالريسم بسيار ضروري است   



                      
 
 
 10شماره                       

 1384ماه  مهر                         
 

 

 

 
   

 
٢۶

  . انجامد ميبه توسعه و تكامل تاريخي كند كه در نهايت ر خود آشكار ميهاي بسياري را د انگاره

هر فرد همجنسگرا يك سكوالر 
است كه با هر دين و اعتقادي 
كه خود دارد، اما به استقالل و 

انتخاب ديگران در تنوع افكار و 
  امر،و همينت باور دارد اعتقادا

  همجنسگرايانوحدت جامعه ما
 .مي دهدرا تشكيل 

كننـد و     پيـروي مـي     مـذهبي   خاص ي كه از يك الگو    افراد و حكومت هايي    عكس قضيه نيز صادق است؛    اما  
در  نـد،  و به ديگران اجازه اظهار وجود نمي ده        سازند   مي تفكر متعصبانه ديني خود   قرباني    اجتماعي را  تنوع و رنگارنگي  

 چرا كه هر دين و مذهب و اعتقادي تنها بخشـي            ،نهايت كارشان به ديكتاتوري و سركوب فيزيكي ديگران مي انجامد         
پس چون در برابر ديگران متواضع نيستند و از اصول سكوالريسم پيروي نمـي كننـد،    .  نه كل حقيقت   ،از حقيقت است  

ود آنها را مورد سئوال قرار دهد، شك كرده و با زور هم كه شده               در نهايت به هر تفكر و انديشه و اقدامي كه انديشه خ           
 آن بخـش از    ادر چنين شرايطي مسـلم    .  يا به تبليغ و شارالتاني بر عليه آن رو مي آورند           ، و در مي كنند  ه  از ميدان ب  آن  

 مردم و اجتماع بدان  از دسترسي وهاي بشر امروزي كه با اعتقادات آنها همخواني ندارد را هم كنار زده،   دستاوردعلم و   
در كشور ما خـود نمونـه گويـاي         ... سانسور اينترنت و  . جلوگيري مي كنند  

 .اين حالت است
با توجه به آنچه گفته شد، هر فرد همجنسگرا يك سكوالر است            
كه با هر دين و اعتقادي كه خود دارد، اما به استقالل و انتخاب ديگـران                 

 قبـول و احتـرام بـه جامعـه چنـد        بـا  در تنوع افكار و اعتقادات باور دارد و       
هـائي    راه حـل ،) جامعـه تمـام  در و كال(بش همجنسگرايان ن در ج ييصدا

تفكرات ، مـذاهب و انديشـه       اي است كه از     دهد كه برازنده جامعه     ارائه مي 
 را   همجنسـگرايان  وحـدت جامعـه مـا      مختلف تشكيل شده و همين    هاي  

وضـوع كـه مـن نـوعي        ايـن م  قبول داشتن    از آنجا كه      .مي دهد تشكيل  
 مـي   هاي گوناگون در جامعـه       انديشه به مالك كل حقيقت نيستم و ديگري هم به همان اندازه من حق دارد، به احترام              

رشـد فرهنگـي جامعـه      ،  هاي مختلف به زندگي اجازه اظهار وجـود مـي دهـد كـه همـين                ها و نگاه   و به رنگ   انجامد
التزام به سكوالريسم، تبليغ و     . ه رشد فرهنگي كل جامعه مي انجامد      نوبه خود ب  ه  ند و ب  كهمجنسگرايان را تضمين مي     

 يكـي ديگـر از خـدمات فرهنگـي مـا            ،به جامعه توسط جنبش همجنسگرايان و تك تك افراد همجنسـگرا           معرفي آن 
  .همجنسگرايان به بارور كردن و رشد فرهنگ اجتماعي كشور است

 

 روز جهاني ايدز  و روز جهاني حقوق بشر
 ماها دو روز مهم جهاني از راه مي رسند؛ 13 و  12در فاصله انتشار دو شماره 

 .اول دسامبر روز جهاني ايدز و دهم دسامبر روز جهاني حقوق بشر
 ز و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر، از همه خوانندگان دعوتما ضمن گراميداشت همه قربانيان ايد

  به طرح وسيــع مشكالت ... ها  و م كه با نوشتن مطالب و مقاالت و درج در روزنامه ها، سايتـــ مي كني

همينطور بـا گراميداشـت روز جهـاني. و مسائل مبتاليان به ايدز و معرفي راههاي پيشگيري از آن به جامعه بكوشند             
 . ان كشور مساعدت كنندــان نقض حقوق بشر از جمله همجنسگرايــاع از همه قربانيــ به امر دف،رـوق بشحق

مجله الكترونيكي همجنسگرايان ايرانماها



                      
 
 
 10شماره                       

 1384ماه  مهر                         
 

 

 

 
   

 
٢٧

 
  قسمت سوم-فلش هايي از زندگي يك لزبين 

 آذر
 

 ! اسمم آذره ولي آذر به دنيا نيومدم 
 . اسمش تهمينه هست. دوست دخترم رو هم خيلي دوست دارم. و لزبينم  ورزشكار، دانشجو.دم خاصي نيستم آ 

 

 سر  ! اخالق اسالمي  . امروز يك درس عمومي بيشتر ندارم      . صبح يه روز ملس پاييزي هست      8:12اعت  س
 انگـار از يـه مسـابقه ي    . توي بدنم احساس كـوفتگي مـي كـنم    .رمكالس نشستم و حوصله ي درس گوش دادن ندا        

 بعضي از روزها توي زندگي آدم هسـتند كـه واقعـا دسـت               . انگار يكي تا تونسته به من مشت و لگد زده          ،بوكس اومدم 
 ، وقتي تهمينه رو ظهر ديدم و گفت كـه مهـدي           . ديروز هم براي من همينطور بود      .كمي از يه مسابقه ي بوكس نداره      

كي از پسر هاي دانشگاهشون بهش پيشنهاد داده حس كردم تمام خون توي بدنم داره جـوش ميـاد و دودش داره از         ي
مي رفتم يقه ي پسره رو مي گرفتم كه آقا اين خانومي كه تو !  هيچي؟ اما چيكار مي تونستم بكنم.گوشم ميزنه بيرون

 مگه تهمينـه    ؟ اون از كجا بايد مي دونست      ؟ هستيم  من و اون خيلي وقته كه مال هم        ،بهش پيشنهاد دادي عشق منه    
رابطه ي   مگه اونا مي دونستند كه رابطه ي من و تهمينه عميق تر از؟تا حاال از عشقش براي دوستاش حرفي زده بود       

، ديروز نتونستم با اين حرفها خودم رو آروم كنم و تمام مدت با تهمينه سر سـنگين بـودم      ؟  دو تا دوست معمولي هست    
تمام شب جواب تلفـن هاشـو   .  اون هزار بار برام توضيح داد كه جوابش براي مهدي منفي بوده       .ش حرف نمي زدم   باها

 نمي تونست روح در تالطـم مـن      ،بده شكسته ي من رو ترميم     ها نمي تونست قلب     آخه هيچكدام از اين حرف     ،ندادم
 حس مـي كـردم      ، تمام قدرت زده باشه توي گوشم      انگار يه نفر توي يه جمع دستشو بلند كرده باشه و با           . رو آروم كنه  

 !بي اعتنا از روش رد شدن و حاال هيچي از غرور من نمونده هاي دنيا غرورم افتاده زمين و تمام آدم
 اما يك سال طول كشيد تا بتونيم به         .من تنها بودم و اون هم     . ياد اولين باري افتادم كه تهمينه رو ديده بودم        

انگار هر دو از اينكـه جـواب        . جزو عشق هاي ممنوعه هست      انگار هر دو مي دونستيم عشقمون      .هم ابراز عالقه كنيم   
يـاد  ، ياد اولين بار كه بهش گفتم دوستش دارم  ، ياد اولين باري كه همديگه رو بوسيديم افتادم        .رد بشنويم مي ترسيديم   

اين حقيقـت داره كـه   . غوش گرمش افتادم ياد آ. ياد گريه هاش ، ياد خنده هاش افتادم    ،اولين باري كه باهاش رقصيدم    
 حقيقت داره كه براي هم ارزش زيادي قائليم و بدتر از همه حقيقت داره كه بـدون هـم مـي                      ،عشقمون خيلي زيباست  

ما ميخوايم كنار هـم آدمهـاي       ، من و تهمينه براي آيندمون كلي نقشه داريم و به نقشه هامون افتخار مي كنيم               .ميريم
 ما ميخوايم به همـه      ،مي كنيم  همه ي آدمهاي مخالف بايستيم و به اين وحدت خودمون افتخار          موفقي بشيم و جلوي     

 . ي آدمها حقوق مساوي آدمها رو ياد بديم و به اين هدف خودمون افتخار مي كنيم
 پس چرا داريم عشـقمون رو از همـه پنهـان مـي              ، انگار حقيقت داره كه ما به عشق هم افتخار مي كنيم           ،آره

 پس چرا بايد به خاطر ترس مجازات عشـقمون بـراي همـه              .گه نه اينكه خدا ما رو براي عشق ورزيدن آفريده          م .كنيم
 در حـالي  ، به اينكه چه بي خيال اومد و به يكي ديگه پيشـنهاد داد       ،به جسارت اون پسر غبطه خورم     ؟  نقش بازي كنيم  
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ه هيچ كس به خـاطر ايـن پيشـنهادش بهـش             به اينك  .خواستم برسم  من يك سال تالش كردم تا به اوني كه مي          كه
 در حالي كه من يك سال داشتم خودم رو مي خوردم كه كي برم و به اوني كه دوسـتش دارم پيشـنهاد                        ،خرده نگرفت 

 در حالي كه من از همه وحشـت  ،به اينكه اون لحظه كه داشت به عشق من پيشنهاد مي داد از هيچ كس نترسيد             . بدم
  . من عاشق همجنسم هستمداشتم كه مبادا كسي نفهمه

 ! چشمام سنگينه،تمام ديشب داشتم به اين چيزها فكر مي كردم و ديگه خسته شدم
كار خدا رو ببينيد بچه ها، هيچوقت نمي خواد يه بنده هاش فشار بياد، حتي تو ي بيان كلمـه                    ‹‹ : استاد
 ››.هاي قرآني

  ؟ق اين همه ضربه ميخورم چرا دارم به گناه عش؟پس چرا انقدر داره به من فشار مياد
  ››خدا همه رو بيگناه مي آفرينه، اين ما هستيم كه با اعمالمون خودمون رو آلوده به گناه ميكنيم‹‹:استاد

 پـس مـا از      ، اما ما كه از بچگي به همجنس عالقه داشـتيم          ،آره خدا ما همجنسگرايان رو هم بي گناه آفريده        
از ايـن  ! ؟ خدايا يعني ما رو گناهكـار آفريـدي  ؟ن نوزادي آلوده به گناه بوديم يعني ما از زما    ؟اين قاعده مستثني هستيم   

 ...  سرم ميگذارم روي ميز و سعي مي كنم بخوابم،همه فكر سرم شروع مي كنه به درد گرفتن
 . داريم مي خنديم و از آزاديمون لذت ميبريم        ،من و تهمينه توي يه دشت بزرگ تازه بهار زده داريم مي دويم            

 هـيچ كـس اونجـا       ، تهمينه توي خورشيد روشن تر به نظر مي رسه و داره با باد اين طرف و اون طرف مي ره                    موهاي
  . كسي نيست كه ما رو گناهكار بدونه، هيچ كس نيست كه جلوي شادي ما رو بگيره.نيست

باعث رنج  از چيزهايي كه    . تقوا پيشه كنيد، از عذاب جهنم بترسيد      : خداوند در قرآن فرموده     ‹‹ : اسـتاد 
 ››.و عذابتون ميشه دوري كنيد

 ، دوري كن از چيزي كه به خاطرش آفريده شـدي      . اسم عشق تو گناه كبيره هست      . دوري كن  ،دوري كن آذر  
 .دوري كن از بزرگترين نعمت الهي

خداوند بندگانش رودر مواقع عصبانيت دعوت به سكوت كرده، اما اين دليل نميشه كه وقتـي                 ‹‹:استاد
  ››. زور مي گن سكوت كنيد، وقتي دارن حق شما رو مي خورن بايد با تمام قوا جلوشون بايستيددارن بهتون

 اما ديروز داشتند به من زور مـي         !ديروز عصباني بودم و تنها كاري كه از دستم بر ميومد كه بكنم سكوت بود              
 حـق دارم يكـي رو مـال خـودم           ،م مثل بقيه ي آدمها حق دارم عاشق يكي ديگه بشـ           ،بابا به خدا من هم آدمم     ،  گفتند

  ؟بدونم، پس چرا هيچكس من و عشقم رو به رسميت نمي شناسه
 ››. شما نفوذ كنه دروناز قضاوت بيجا راجع به آدمها خودداري كنيد ، نگذاريد شيطان در‹‹ : استاد

 اون  ،ي نكرده  اون كه گناه   ، آذر تو باهاش سر سنگين بودي      ،آذر تو ديروز در مورد تهمينه قضاوت بيجا كردي        
 . آذر نگذار شيطان در تو نفوذ كنه،كه دلش نمي خواسته كسي بهش پيشنهاد بده

 وارد حياط دانشگاه كه ميشم باد سرد        ،كالس باالخره تموم ميشه و من هم سرم رو از روي ميز بلند مي كنم              
 لبخنـد مـي زنـم و     ، مهربونـه   به آسمون ابي نگاه مي كنم كه خورشيدش امروز با همـه            .پاييزي حالم رو بهتر مي كنه     

 با ترس و لرز بهم سالم مي كنه و          .شماره ي تهمينه رو مي گيرم     .  سالم زندگي  ، سالم آسمون  ،سالم خورشيد : ميگم  
 :بدون اينكه جواب سالمش رو بدم ميگم. فكر مي كنه بازم ميخوام به خاطر ديروز دعواش كنم

 . عزيزم، خيلي دوست دارم-
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 جشن عشق

 
  دادن تو سوگِ از دست

 وارانــد         
 1384ابتداي مهرماه    

 
 هرگز 

 هرگز به دروغ نخواهم گفت 
                       دوستت دارم 

                     و نخواهم گفت 
 -  به دروغ -                     

 كه فرداي نبود تو 
 ...سر به بيابان خواهم نهاد

 
 . يم باقي بماندبگذار در انتها، تنهايي برا

 
 ......وقتي تو نيستي 
 وقتي تو نيستي

 مداد هاي رنگي ام
 همه،  خاكستري خواهد بود 

 .و تمام كاغذهايم از شمايل تو سياه خواهد شد
 

 .بگذار در انتها، تنهايي برايم باقي بماند
 

 . تو را گاليه ي نيست
 ....وقتي عاشق نيستي .... وقتي عاشق نيستي 

 .  نيستتو را گاليه ي
 

 گذاشت  اگر قلبم مي
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 نام حك شده ات را 
 با سخترين قلمها مخدوش مي كردم 

 .تا فراموش كنم كه چه تلخ است طعم عاشقي
 .بگذار تنهايي سهم من باشد

 وقتي آدمها تملق هم مي گويند تا نان خورند 
 مرا چه باك 

 كه فردا را 
 در ردايي خاك آلود سر كنم و 

 ؟؟!! باشد؟غذايم تكه اي نان خشك
 .                                             بگذار تنهايي سهم من باشد

 افكارم را در جعبه ي آبي ام  پنهان مي كنم 
                                  نه اينكه از نقد بترسم  

 اما ، 
 مردم عادت كرده اند 

 !!متهم كنند......... تو را به چيزي كه نيستي
 !!!مت كنند  اعدا

 سالخي ات كنند
                                                         در آخر يك تنه به قاضي روند 

 ....    و كار كه از كار گذشت 
 .                                     دل بسوزانند 

 پس چرا نقد كنم ، 
 چرا اعتراض كنم
 وقتي مي دانم ، 

  در خاك بهشتي ما
 .  نقاد به چوبه ي دار سپرده خواهد شد

 
 . فضاي اطراف پر از گردونه هاي دروغست

 پر از كلمات نشئه ي نفرت انگيز 
 كه تلوتلو خوران ، روابط را به گند مي كشند

                       و دهانهايي متعفن و وهم انگيز 
 . ان است                      كه آزردگي دلها دستور كار هميشگيش

 .                       و تعاريف جديدي از عشق را ديكته مي كنـند
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 .انفجار نزديك است
 .انفجار نگاههاي هرزه ي پوچ

 انفجار احساس نياز آدمها به يكديگر
 انفجار واژه هاي  فريبكارِ متظاهر 

 !!!انفجار آرزوهاي برآورده نشده  
 ! ب آورست      اندوه دستهاي خالي گناهكارچه عذا

                       و چشمهاي هراسان از روزهاي عقيم 
                                              تا ابد 

 .                                             به درگاه خيره ميماند
 . ديگر عاشق نخواهم شد
 . ديگر عاشق نخواهم شد

 وقتي عشق را گردن مي زنند،
  دلوهايِ سوراخِ دل را ،  پركنند، تا

 ديگر چرا عاشق شوم 
 تا سالخي شوم

 ! در چشمهايي كه ديگر مرا نگاه نمي كند
 

 هرگز 
 هرگز به دروغ نگفته ام 

                       دوستت دارم 
                           و نگفته ام  

 -  به دروغ -                     
 تو كه فرداي نبود 

 ...سر به بيابان خواهم نهاد
 چون  دوستت دارم 

 و قلبم در حزن از دست دادن تو 
 سوگوار است 
 براي هميشه 

 ......هرگز دروغ نمي گويم 
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  بر باد زدمتكيه
 تا از اينجا بروم

 دلم اينجا تنگست
 نفسم بوي تو را كم دارد

 جاي من اينجا نيست
 بس پيچكم بر تنه عشق تو مي رويد و

 -  اين گل بركه غم–دل من 
 ،ريشه در خاك ندارد هرگز
 آبي چشم تورا مي خواهد

 .....آبي چشم تو را مي خواهد 
  آرا                                            
 
 

 
 باتو از سبزي چمنزاران

 تو از ابر يا كه از بارانبا 
 با تو از درد كهنه ياران

 با تو از غم سخن نمي گويم
 ي دستانمگبا تو از خست      

       پوچ و بيهودگي ايمانم
       يا ز سستي عهد و پيمانم

  نمي گويم      با تو از من سخن
 با تو من هيچ نيستم جز تو

 نيستم ذره اي جدا از تو
 با تواز جنس نورام از خورشيد

 با توام زندگاني جاويد

 آرا
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 فصل خون
 سپنتا  
 12/8/84  عيد فطر  

 
 نمي خواهم تو را آشفته خاطر سازمت اما
 مرا آزرده مي سازد تن ِآغشته در خون گشته ي يك همدلم

 
  و تن ِعريان يك هم ريشه امتن ِآغشته در خون

 در كنار و گوشه اي ويرانه از اين كشورم
 مرا با درد، محزون مي كند

 رگِ دستِ بريده، تيغ ناهمگون درد
 چهره ي زرد و تكيده، در كنارش جام مرگ 

 مدفون مي كند ست، مرا در كام هرچه تيرگي
 

 نمي خواهم تو را آشفته خاطر سازمت اما
 پشت يك هم ريشه ام،جاي شالق و كمر بر 

 جاي تركش، جاي قالب،
 بر تن و بازوي مردانه ترين هم وطنم،

 خواب خوش از چشم من مي گيرد
 آهسته همخون مي كند لخته ي خون نشسته بر كمرگاهش مرا با صلب مرگ

 داغون مي كند مرا فرياد در هم بسته و آغشته بر خونش،
 

 نمي خواهم كه در اين صولت ويرانگري
  در بسترت رنجور و خسته بينمت اماتو را

 اين به خون آغشته بسترهاي شب،
 اين به هم آشفته هاي غرق نطفه از تب و وحشت،

 اين تن فروشي ها،
 اين پسر مردان خوش اندام و زيبا،

 اين خود فروشي ها،
 مرا با مرگ، همبستر مي كند

 مرا وارونه در مرداب ِگردون مي كند
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 گيرم از دو چشمانت ولينمي خواهم كه خواب ِخوش ب
 اين چشم بر هم داشتن

 بر طناب دار و اعدام ِ يكي عاشق
 به جرم ِ هم تن ِخود دوست داشتن

  مي كند*مطعون مرا هم مرتبه با اين تبار ِ قوم ِ
 مرا با تهمت اين سرخوشان مرگ، ملعون مي كند

 
 نمي خواهم پريشان خاطرت سازم ولي

 درندگيگري ها، اين همه  اين همه وحشي
 اين همه زخم و شكنجه بر تن ياران خويش
 اين همه زجر برادر، اين همه آغوش ريش

 مفتون مي كند مرا در خود چگونه پوچ مي گرداند،
 مرا از دين و از آيين و از حجب و حيا، 

 مرا از شرم و از ايمان و از وجدان، 
 از عقل، بيرون مي كند

 
 خاطر سازمتنمي خواهم كه ديگر بيش از اين آشفته 

 يا چنين كه عشق و نفرت با زجر
 مجنونت كند

 چون همانگونه كه من را با درد، مجنون مي كند
 همخون مي كند يا مرا با درد و ناله ، با مرگ

 
 فقط گاهي به خلوت در شب آرام خويش

 اين سخن را در دلت پژواك كن، كه امروز
 هركه زجر ِهم تن ِخويشش كشيد،

 او برادر بود 
  اش غرقه به خون از باغ يك گلزار زخم،سينه

 ...گلگون مي كند ريشه هاي خسته ي من را
 
  :مطعون *

 از ريشه ي طعن به معناي نيزه زدن و در باب مفعول به كسي گويند كه با نيزه چيزي يا كسي را تكه تكه مي كند
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 دوست داشتم سبك مي بودم
 هما

 

 احساسات  مي كنم قسمت بيشتر آن را پر از ياس و نا اميدي و            گردم و به زندگي گذشته ام نگاه         قتي برمي و
 تنهايي هاي بدون علت من بود كه سـبب درون گرايـي و             هاي افسردگي و   شايد همين حالت  . سركوب شده مي بينم   

  .فلسفه بافي هاي من مي شد
انون و حـد و     اما نمي دانستم آدمها براي عشق هم ق       . عاشق يك دختر    . من هم مثل همه آدمها عاشق شدم        

نمي دانستيم دنيا تحمل زندگي دو همجـنس        . زندگي كنيم  مدتي  است آرزويمان اين شده كه با هم        . مرز گذاشته اند    
ـ . تـر  زندگي سخت مي گذرد و بر ما سـخت        . را زير يك سقف ندارد        يار رنـج كشـيديم و     خـاطر ايـن دوسـتي بسـ       ه  ب

هر موجودي ظرفيتي    .رويي و بي حرمتي براي هردويمان بود      دردناكترين آن هم مطلع شدن مسئولين دانشگاه و بي آب         
صدمات و ضربه هاي زندگي از حد توان او باالتر رفت سـاختار شخصـيتي                وقتي،  براي رنج كشيدن و تاب آوردن دارد      

كه نمـي دانـم چـه كسـي مـرا            گاهي اوقات احساس خرابه اي را دارم      . اش ويران شده و جز مخروبه چيزي نمي ماند        
 . است چه عذابي دارد وقتي احساساتم را نسبت به عشقم سركوب  مي كنم چون نگاه اطرافيان كشنده تر. هردويران ك

  دوست داشتم سبك مي بودم
  آنقدركه به پرواز درمي آمدم 

  آمدم بسوي خانه تو مي   
   خانه اي كه روي آرامش به خود نديد     

  كردند  اب ميرا با چشماني گريان روانه خو و هميشه تو    
   اما خواب تو ديگر آشفته نيست     
    ترم  چون من آنجا روشن         
  ...مرا لمس كن ...مرا ببين      
  ...با تمام وجود          
                 ...من آنجا هستم                         

 

 

 تقاضايي از خوانندگان لزبين ماها
ماها مجله همه اقليتهاي جنسي  در ايران از جمله زنان و دختران لـزبين و بايسكشـوال، تـرانس هـا و مـردان

 ايـن.تعداد مطالب چاپ شده در مورد مسائل زنان در ماها نسبتا كم است        .  همجنسگرا و بايسكشوال مي باشد    
كمبود ناشي از بي توجهي مجله به مسائل ما لزبين ها نيست، بلكه به دليل عدم دريافـت مقـاالت و مطالـب از

به عنوان سردبير لزبين ماها از همه زنان و دختران لزبين و بايسكشـوال خـواهش.  طرف لزبين ها مي باشد    
   .مي كنم كه با ارسال مطالب به جبران اين نقص در مجله كمك كنند

 دالرام - سردبير لزبين ماها
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 از نگاهي ديگر›› شب هاي برره ‹‹ سريال 
 سهند صوفي

 
مگي به تازگي شاهد پخش سريال ديگري از مهران مـديري از             ـه

سريالي كـه جنجـال زيـادي بـه         .  هر شب هستيم   20 سيما در ساعت     3شبكه  
 تا جايي كه هياهوي آن به راهروهاي مجلس هـم كشـيده     ،همراه داشته است  

شد و تا آنجا پيش رفت كه پرونده آن بر روي ميز رئيس صدا و سيما هم قرار                  
  .گرفت

 سريال بـا نگـاهي بسـيار ريـز و دقيـق بـه مسـائل و مشـكالت                 اين
 و نقدهايي بسيار تند و بزرگ نمـايي رفتارهـاي غلـط اجتمـاعي در                ،اجتماعي

قالب طنز خاص مهران مديري، شيوه اي متفاوت از موضوعات مرسوم و رايج             
ها  جتماعي و ساليق و گرايش    بحث و گفتگو كشيده كه به نظر من فصل جديدي را در شناخت روابط ا               اجتماعي را به  
 .گشوده است

هاي جنسي است كـه       نفري با وجود تمام ساليق و گرايش       91يك اجتماع كوچك     برره   به طور كل روستاي   
ـ                خـوبي از ايـن موضـوع       ه  همه ي كساني كه در مورد هموسكشواليتي مطالعه كرده اند يا خود هموسكشوال هستند، ب

احترام وشخصيت واقعي خود را     چك برره   با هر گرايش جنسي در محيط كو       جالب اينجاست كه هر شخصي       ، و آگاهند
 .داشته و به صورتي كه هست مورد قبول تمامي اين اجتماع كوچك مي باشد

به طور مثال شخصيت سحرناز كه كامال 
نه و نشان دهنده يك دختر با رفتار مردا

 گويي كه خشن است را مي توان مثال زد؛
نويسنده خود مخصوصا سحرناز را با اين 

گرايش نه فقط به خاطر موضوع طنز بلكه به 
 نشان دادن وجود افرادي متفاوت در خاطر

 .يك محيط، شخصيت پردازي كرده است

 را مـي تـوان       اسـت  به طور مثال شخصيت سحرناز كه كامال نشان دهنده يك دختر با رفتار مردانه و خشـن                
رناز را بـا     سـح  اگويي كه نويسنده خود مخصوص    . مثال زد 

اين گرايش نه فقط به خاطر موضوع طنز بلكه بـه خـاطر             
ــيط،     ــك مح ــاوت در ي ــرادي متف ــود اف ــان دادن وج نش

گو اينكه فرضاً سحر ناز يـا       . شخصيت پردازي كرده است   
كالً اجتماع برره با كلمه اي مثل لزبين آشنا نباشند و پـدر             

خـر  و مادر او نيز از ترشيدن او واهمه داشـته باشـند و در آ   
هم مي بينيم كه علي الظاهر سحرناز با كيانوش تا كنـون            

و كيانوش با تمايالت استريتي خود و       ! هم بستر هم نشده   
چشم چراني هاي زير ميزي كه موجب اعتـراض سـحرناز        

يالت سحرناز به كارهاي مردانه يا دوستي او بـا  ايا تم! هم مي شود مجبور شود كه هر شب با شيرفرهاد هم بستر شود      
 .ه خود حاكي از زيركي نويسنده سريال مي باشدرلون و يا رهبري دختران برلي

 نام برد كه با وجود آن گريم خشن و با وجود آن هيكل               ››گوريو ‹‹در مقابل سحرناز، مي توان از شخصيت        
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احتـرام  و سبيل هاي از بنا گوش در رفته، بسيار لطيف و با رفتاري خاص شخصيت پردازي شده است و مورد توجـه و                    
 . ساير برره اي ها مي باشد

ها بيشتر في البداهه به نظر مي رسند اما تيزبينـي و نكتـه سـنجي     در اين سريال با اينكه كم و بيش ديالوگ        
 كه گاهي با ريزه كاري هاي هاي زيركانـه و بـا وجـود فيلترهـاي                 ،نويسندگان و كارگردان آن را نيز مي بايست ستود        

دهند كه همگان از نظر رفتار اجتماعي، همانند آنان نيستند و شايد يك گي               مردم نشان مي  بسيار قوي صدا و سيما به       
 نفري وجود دارد و قوياً همانند سايرين زنـدگي مـي كنـد و               91يا ترنس يا لزبين هم درون اين اجتماع در هم و برهم             

 .مورد احترام نيز هست

 

به آن اضافه مي شود كه به عنوان مثال در يكـي از            در كل با اينكه گاهي جهت ايجاد روحيه طنز، نمكي هم            
ها   از اين كه جواب››گوريو‹‹ها زماني كه تست اعتياد مردان اجباري شده و با تست حاملگي اشتباه شده بود         قسمت

دونستم جواب پدر و مادرم رو چه        خوب شد اشتباه بود وگرنه نمي     ‹‹: اشتباه بود با خوشحالي تمام به مخاطب مي گويد        
 . باز مي توان ارزش دادن به شخصيت ها را ستود،››!گويمو

همچنين جدا از لهجه و زباني كه در اين سريال بكار گرفتـه   
شود، و به نظر من اين سريال را بسيار با مـزه كـرده اسـت و بـر       مي

خصوص دانش ه  تاثير آن در جامعه بنسبت بهخالف ديدگاه مخالفان 
انش آموزان و مردم تا پايان سريال       آموزان مدارس، اثر آن در روابط د      

نگاه نقادانه و بي پرده     در عوض .  ماه بعد از آن خواهد بود      1و حداكثر   
سريال به معضالت و روابط رفتاري في مابين اليه هاي اجتمـاعي از             
جمله چاپلوسي، تملق، پاچه خواري، رشوه و تمسخر يكـديگر و عـدم    

يزيكـي عـرف جامعـه،     هـاي ف   احترام به افرادي با ساليق و گـرايش       
تر از آن چيزي اسـت كـه نقـادان و مخالفـان آن بـا نـام                   بسيار مهم 

 .كنند بدآموزي از آن ياد مي

 
نگاه نقادانه و بي پرده سريال به 

معضالت و روابط رفتاري في مابين 
اليه هاي اجتماعي از جمله 

چاپلوسي، تملق، پاچه خواري، 
رشوه و تمسخر يكديگر و عدم 

احترام به افرادي با ساليق و 
ف جامعه، گرايش هاي فيزيكي عر

بسيار مهم تر از آن چيزي است كه 
نقادان و مخالفان آن با نام 
.بدآموزي از آن ياد مي كنند

در كل به نظر من اين اولين سريالي است كه از اين رسـانه              
 بـا نگـاهي مثبـت نـيم         ،دور از ذره بين دقيق آقايـان      ه   و ب  ،تك صدا 

جـاي بسـي    تلنگري به ساير تمـايالت جنسـي هـم زده اسـت كـه               
و نهايتاً با همه نقايص موجود و با توجه به اينكـه در             . خوشحالي دارد 
ه با توجه به فرهنگ روستايي يا بهتر بگـويم عـدم            ررجامعه كوچك ب  

ها و با اينكه زنان يا مردان مجرد بسـياري هماننـد             آگاهي شخصيت 
 با اينكـه مـردان و زنـان طبـق معمـول مـي               كه در جامعه كوچكشان وجود دارند، و      ... و) بخوانيد روسپي برره  ( بلقيس

بايست با هم ازدواج كنند، بايد به نويسنده و كارگردان محترم تبريك و خسته نباشيد گفت و خوشحال بـود كـه ايـن                        
 .افراد براي ارائه كاري دقيق، مطالعات اجتماعي و جامعه شناختي خوبي را انجام داده اند

 
 .مان باشيم او شاهد برداشته شدن پرده سياه بدبيني از جلوي چشم اجتماعاميدوارم اين روند ادامه پيدا كرده 
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  حقيقت يا تلقين؛ گناهاحساس

. داردPosition Bنيما يك همجنسگراست كه به اعتراف خـودش
 است، با تمام احساساتي كـه يـك همجنسـگراFull Gayاو يك 
اما احساس گناه بعد از هر بار آغوشي بـا معشـوقش او را بـه. دارد

قـدرايـن احسـاس آن    . ورطه ي عميق پشيماني و ندامت مي كشاند       
ترين نگاهي كه باعث قوي شده است كه اين روزها حتي با كوچك        

 . شود دلش بلرزد، احساس گناه، شديدا آزارش مي دهد
از آنجا كه اكثر خوانندگان مجله همجنسگرا مي باشـند و نويسـنده
نيز خود همجنسگرا و معتقد به اصول آزادي ديـن و عقيـده اسـت،

حساس گناهي كه همه ي مـااين نوشتار را اختصاص مي دهيم به ا       
 .در برهه هايي خاص از زندگي خود تجربه كرده ايم

 واراند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .  كمي بايد با تامل بيشتري به اين واژه پرداخت...ناهگ
ات و  از كجـا و چگونـه وارد فرهنـگ لغـ          اين كه، اين واژه با هجايي كه تكرار آن روح انسان را مـي خراشـد                 

در بحثي كه در شماره ي قبل در مـورد فرهنـگ خودبـاوري             . معلومات ما شده است چيزي بسيار واضح و روشن است         
داشتيم اصل را بر اين قرار داديم كه خود را شناخته و از اصول و اعتقادات خود دفاع كنيم حتي اگر مورد توهين قـرار                         

 وقتي خود را باور كنيم به اين مهم نيز اعتقاد پيـدا مـي               .ه مان بزنند   به سين  عتقاداتمان را رد كنند و دستِ رد      گيريم و ا  
 .كنيم كه هيچ دليل منطقي براي احساس گناه و ندامت از كردارمان وجود ندارد

فرهنگ غالب ما از كودكي همه چيز را نه بر پايـه ي دريافـت حسـي و                 ؟حال اين احساس از كجا آمده است      
 كـه در    ،بايد ديد چه مقدار از وجدان انساني      .  است  دريافت داشته و شكل گرفته     ،كته بلكه بر اساس تلقين و دي      ،بصري

مي گيـرد و پـذيرش جـذب مفـاهيم      تحت تاثير عوامل آلوده كننده ذهن و گفتار فردي قرار  ذات هر كسي وجود دارد،    
 ترس و   ،عذاب وجدان ،  ناهاحساس گ  ضمير ناخودآگاهي دارند؛  انسان ها   همه ي   . نادرست از رفتارهاي اجتماعي را دارد     

 اختيـار را نيـز بـراي        ، خداوندگار عليرغم جبري كه در آفـرينش دارد        .گيردمي   منشاء اميد همه از ضمير ناخودآگاه بشر     
 كه انسان هم جزئي از آنهاست عليرغم اين كـه ذيشـعور             ، حتي حيوانات  .آزادي عمل مخلوقاتش به آنها بخشيده است      

وابستگي سنتي و تربيتـي بـه اعتقـادي          احساس گناه تا آنجا ريشه دارد كه فرد        .مي برد  ه از اختيار و انتخاب بهر     ،است
تا به بهشت بروي و گرفتار آتـش         ....و ....و ... دروغ نگو و   ،1 روزه بگير  ،نماز بخوان : دارد كه از كودكي به او آموخته اند         

 فارغ از اينكه نمي دانند خدوانـدگار        - كارنيك را براي خداوند انجام بده تا به بهشت بروي          ‹‹ ،دوزخ نشوي 
  ››-را نيازي به اعمال نيك و بد مانيست
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فكر كرده ايم يا اينكه      همه ي ما اين جمالت را بارها و بارها شنيده ايم اما چقدر در مورد صحت اين كلمات                 
ه منطـق هـر انسـان     تربيتي ك؟يي هستيم كه هر چيزي را بدون تفكر و استدالل قبول مي كنيمانسان ها از آن دسته    

براي آنكه بدانيم اين فرهنگ غلط چگونه وارد جامعه ي ما شده است مي           . به آن وقعي نخواهد گذاشت     استدالل گري 
 . دين و وابستگي به تربيت مذهبي سالهاست كه كه در جامعه ي ايراني ريشه دوانده.بايست به چند قرنِ قبل بازگرديم

 دوره ي ساساني ؛ تا زمان صفويه و شاهان قدرتمند اوايل اين دوره، كـه                ، اسالم دين زده ي دوران قبل از      از جامعه ي  
 و خواسته و ناخواسته نهال فرهنگي را در جامعه كاشـتند كـه طـي    2بزرگترين اجحاف را به اين آب و خاك روا داشتند         

طبق قانون دين و مـذهب       ،ها اقليت مي گفتند را     كه بدان ،  هاي مذهبي و قومي    خرده فرهنگ   براي اينك  ،دوران بعد 
 و دوره ي پيشرفت و دسترسي روز بـه روز مـردم      21و امروز در قرن      3 تحت ظلم و تعدي قرار مي دادند       ،رسمي كشور 

منطق روساي حكومت بر مدار دين مي گـردد و رسـتگاري همـه ي ايرانيـان                   هنوز هم  ،جهان به اطالعات و خدمات    
را در تبعيت از خرافاتي در دين مي دانند كه هـيچ توجيـه              ) يد مسلمان باشند  با از نظر ايشان همه ايرانيان     !!؟(مسلمان  

 .منطقي ندارند

بايد دانست كه حس گناهي كه كه برخاسته 
از اعمال ارادي ماست هيچ توجيه منطقي 

ندارد اين تنها حسي است كه از ضمير 
وقتي عملي را . گاه آدمي برمي خيزدناخودآ

انجام مي دهيم كه به آن ميل باطني داريم و 
البته در تعليمات مذهبي نيز ممنوع شده 

است ديگر احساس سرخوردگي و پشيماني 
مانند اينست كه . از انجام آن معني ندارد

 :كاري كني و بعد خود را سرزنش كني كه

 اديـاني كـه امـروز در        ،پر واضح است  . خرافات و تحريفات دين هيچگاه دست از گريبان آدمي برنداشته است          
جامعـه ي خـود     قبل برايهاي ي برگزيده ي قرن   انسان ها  همان ادياني نيستند كه رسوالن و        ،دسترس ما قرار دارند   

بداند چيزي انكار ناپذير     تا علت را از او     اين كه انسان در همه ي اعصار نياز به يك خالق داشته است            . ارمغان آورده اند  
با بوجود آمـدن اديـان متفـاوتي          نياز آدمي به خالق    .است

همراه شد كه داليل وجود خدا را از نظرات و ديـدگاههاي         
اما اربابان مذهبي در طي قـرون        .دمتفاوت اثبات كرده ان   

وجود آوردن خرافـاتي    ه  ها و ب   و اعصار دست به بدعت    
زدند و آنها را به ذهن عوامانه ي مردمي تزريق           در دين 

ها مي جسـتند و آن را بـه          كردند، كه خدا را در آسمان     
وسيله ي آن به    ه  هاي متفاوت صدا مي كردند، تا  ب        نام

  .ه ي خود دست پيدا كننداهداف و منظورهاي گاه خبيثان

 !خودم كردم كه لعنت بر خودم باد

القاء حس گناه و تعاريفي كه از آن وجود دارد بـه            
دوران تاريكي بازمي گردد كـه ديـن در راس همـه امـور              

 ازدواج و زنـدگي روزمـره       ، تولد و مرگ   .زندگي قرار داشت  
مردم عامي در گرو تمهيدات و دسـتورات ديـن و مـذهب             

اروپاي قرون وسطي نمونه كـاملي از        .دند تا گرفتار آتش دوزخ نشوند      مردم موظف به اجراي مو به موي آن بو         ،بود كه 
در قرون وسطي به واسطه ي پرداخت مبلغي ناچيز قطعه اي از بهشتي كـه               . دوران تاريك حكومت دين بر مردم است      

 4.آتش دوزخ برهانند هيچ كس نمي دانست كجاست را به مردم واگذار مي كردند تا آنها را از
نيايي زندگي مي كنيم كه تعاريف جديدي از دين و الهيات وجود دارد و انسان انتخابگر مي تواند             امروز ما در د   

همـه ي اديـان    تـا آنجـا كـه در    .هر راهي كه منطقي تر به نظر مي رسد را براي زندگي و آينده ي خود انتخاب كنـد             
 در كتـاب مقـدس مسـلمانان آمـده          حتي،   اشاره شده است اجباري در پذيرفتن ديني كه عرضه مي شود نيست            اتلويح
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 گناه زماني حادث مي شود كـه بـه          .و تعريف گناه نيز در همه ي آنها تقريبا ً يكسان است            ››ال اكراه في الدين   ‹‹است  
مانند . اعمالي مخالف اصول اخالقي كه عقل سليم آنها را رد مي كند           . ديگران ضرري اعم از مادي و معنوي وارد شود        

در رعايت نكـردن رسـم      !) وجود ندارد  بزرگ در تاريخ قوم لوط     ر باور داشته باشيم كه يك تحريف      اگ(گناه مردم سدوم    
 چه از در راندن و هتـك حرمـت          ،بود كه به آنها نسبت مي دهند      ) !همجنسبازي(ميهمان نوازي بسيار بزرگتر از عملي       

 :مي گيريم پس نتيجه .ميهمان را هيچ اصول اخالقي نمي پذيرد
منوعي كه در تعليمات مذهبي گوشزد مي شود، تا آنجا كـه منـافع جامعـه و افـرادي كـه                     انجام اعمال م  

مجموعه ي آن را تشكيل مي دهند را در خطر قرار نداده است و ضرري مادي و معنوي به ديگران نرسـانده، آن                       
 .  مي گويند›› گناه‹‹حسي كه به آن. حسي نيست كه همه ي ما مي شناسيم

 نظر مي رسد اين نوشتار، موعظه به
هاي اخالقيست كه بارها و بارها تكرار 

شده است ولي تمام اين نكات و داليل 
و توجيهات تنها به يك جا ختم مي 

 اينكه باور كنيم كه همجنسگرايي ؛شود
حسي است طبيعي كه از دوزخ به 

وقتي عشق با احساس . ارمغان نيامده
 آورد وجود ميه توام شود دنيايي را ب

 .كه هيچ گناهي را  به آن راه نيست

 نگاه شيطان   ، كه نظر بازي   ،القا كرده اند كه عشق ممنوع است       همه ي ما از كودكي    به ذهن    درست است كه  
) چـه رسـد بـا همجـنس          !!!؟؟؟با نامحرم (  كه هم آغوشي   ،است

  اما آيا خود ما هيچ وقت بـه درسـتي يـا            ،گناهيست نا بخشودني  
خصوصياتي ذاتيست و در  نادرستي اين احساسات كه همه و همه

وام گرفته شده از خالقيت      و گنجدمي   حيطه ي اعمال شحصي   
 مي باشـد فكـر كـرده        ،خالق بزرگي كه، منشا تمام كاينات است      

احساساتي كه مربوط به افرادي با نوع گرايش ما          ايم؟ بحث گناهِ  
اما بايـد  . بحثي طوالنيست كه در اين مقال نمي گنجد      ،  مي باشد 

دانست كه حس گناهي كه كه برخاسته از اعمـال ارادي ماسـت             
 توجيه منطقي ندارد ايـن تنهـا حسـي اسـت كـه از ضـمير                 هيچ

عملي را انجام مي دهـيم كـه         وقتي. ناخودآگاه آدمي برمي خيزد   
به آن ميل باطني داريم و البته در تعليمات مـذهبي نيـز ممنـوع               
شده است ديگر احسـاس سـرخوردگي و پشـيماني از انجـام آن              

را سـرزنش   مانند اينست كه كاري كني و بعـد خـود           . معني ندارد 
 !خودم كردم كه لعنت بر خودم باد :كني كه

 .هيچ كس دلش نمي خواهد مـورد دسـتبرد قـرار گيـرد       
به او تجاوز شـده و      . احساسش بازيچه شود  ،  دروغ بشنود و بگويد   

كسي ناسزا شنيدن و تحت ظلم قرار       . حقوقش ناديده گرفته شود   
اگر انساني باشيم كه رعايـت اصـول    .ق ردشان كرده استاينها همه موارديست كه اصول اخال. گرفتن را دوست ندارد 

 مـورد   ا ديگر عملي خالف سجاياي اخالقي و مغاير قوانين انساني انجام نمي دهـيم و تبعـ                ،مهم باشد  اخالقي برايمان 
 . و بر وجدانمان سنگيني كند براي ما خفقان ايجاد  كه احساس گناهي باقي بماند و،اين اعمال هم واقع نمي شويم

كي از راه هاي كارآمد رهايي از احساس گناه شناخت نيازهاي خود وپي بردن به هويت جنسي و در نهايـت                     ي
به عبارت ديگر اگر توانسته باشيم به اين باور برسيم كه چه نقشي در جامعه ي خود داريم و باور داشته   . قبول آن است  

نـداريم بلكـه از     ) هتروسكشـوالها (با دگرجنسگرايان   باشيم كه از نظر عواطف و احساسات نه تنها هيچ فرقِ شخصيتي             
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 .و سرخوردگي ناشي از احساس گناهي واهي نخواهيم شد هيچ گاه دچار ياس.خيلي جهات از افراد ديگر برتري داريم
 :اين سوال را به خود جواب دهيد

د مي توان   كه خوشبختي و كاميابيش را در عشق به همنوع و همجنسش مي بيند،               همجنسگرايي
 به خاطر وجودي ديگر، خـود را         كسي كه ايثار مي كند،     انسان گناهكاري باشد كه جايش در دوزخ است؟       

 ناديده مي گيرد و انساني ديگر را مورد مهرورزي قرار مي دهد، آيا انساني پليد و اسير شيطان است؟  
 تمام افراد يك جامعـه اعـم از          آيا فكر نمي كنيد    ؟به خود برگرديد آيا شما احساس برابري با جامعه نمي كنيد          

 آيا از بي عدالتي ها و كج روي ها خسته و دلگيـر و در نهايـت خشـمگين نمـي                      ؟ند ا زن و مرد در برابر قانون مساوي      
 پس با تمام ايـن تفاصـيل شـما          ، اگر جوابتان مثبت است    ؟شويد؟ آيا اگر نابينايي را ببنيد دست كمك به او نمي دهيد           

  قانون مدار زندگي مي كند، مي تواند نسـبت بـه واكـنش             ا انساني كه در يك جامعه ي نسبت       انساني اجتماعي هستيد و   
عـرف اجتمـاع آن را       انجام عملي كـه    شناختي نسبي پيدا كند و ديگر به خاطر        هاي خود در برابر چالشهاي اجتماعش     

في آن را ندانسـته رد مـي     نمي پسندد و مساله اي كه مردم به خاطر باورهاي غلط و فرهنگ پـايين و اطالعـات ناكـا                   
 موعظه هاي اخالقيست كه بارها و بارها تكرار شده است           ،به نظر مي رسد اين نوشتار     .  خود را گناهكار نمي داند     ،كنند

اينكه باور كنيم كه همجنسگرايي حسي اسـت        . ولي تمام اين نكات و داليل و توجيهات تنها به يك جا ختم مي شود              
 بـه    وقتي عشق با احساس توام شود دنيايي را بوجود مي آورد كه هيچ گنـاهي را . نيامدهطبيعي كه از دوزخ به ارمغان   

به خود تلقين كنيد كه بهشت و جهنمي آنطور كه اربابان مذهبي در ذهن مردم تزريق كرده انـد وجـود                     . آن راه نيست  
ي همفكر عزيـز در احسـاس مـا          ا ، اي دوست  ،ندارد و گناه مقوله ايست كه در اين مقال اندك نمي گنجد پس اي يار              

روزگار را به خوشي و شادكامي سر كنيم كـه هـيچ تنابنـده اي را                .  بچرخد گناههيچ نقطه ي سياهي نيست تا بر مدار         
          . ياراي ياري رساندن ما نيست جز خود ما

 .شادكام و پيروز باشيد                  
  خورشيدي1384 آَبان - واراند

 
 هاپانوشت 

دن مثالهايي اين چنين به خاطر اينست كه دين اكثريت جامعه ي ما اسالم است و اينچنين دستورات مذهبي                   آور .1
 .در تمام اقشار جامعه، كم و زياد، مشهود است

شاه اسماعيل صفوي مذهب شيعه را بر اساس احساسات مذهبي خاندان صفوي و بـه خـاطر مسـايل سياسـي،                      .2
. ير و خون و خونريزي استوار است و غير مسلمان را كـافر مـي پنـدارد                مذهبي كه منطقش بر شمش    . رسمي نمود 

صفويان كه به گمان خود ثوابي عظيم دراين دنيا و كاخهايي بهشتي در آن دنيا بـراي خـود سـاخته بودنـد، جـز                         
 .ميراث خواراني مستبد، ارثي از خود بجا نگذاشتند

هرهاي كليمي نشين و يا قايل نشـدن حـق شـهروندي            در ش ) يهود كُشان   ( نمونه ي بارز آن رسم جهود كُشان         .3
 . براي زرتشتيان در دوره ي قاجار مي باشد، و يا تضييع حقوق شهروندي ارامنه در سالهاي پس از انقالب

مثال گوياي آن در مراسميست كه حكومت در پايان هر سال براي جمع آوري اعانه براي افـراد مسـتمند برگـزار           .4
پايگاهي كه دريكي از ميادين اصلي پايتخت قرار داشت، پالكاردي نصب شـده بـود بـا    سال گذشته، در   . مي كند 

 شـاهد اشـاعه ي      21جالب است در قـرن      )) !!  تومان خانه اي در بهشت بخريد        1000با پرداخت   (( اين عنوان   
 . سال تمدن و راست كرداري را يدك مي كشد2500خرافه در ملتي هستيم كه ادعاي 
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 گاننامه هاي خوانند
 

 ›› همجنسبازي‹‹ درباره لغت  
 فرزان 

 شماره قبلي مجله ماها نكته اي كه 11 در . مطلبي را عنوان كنمهمجنسبازي در مورد كلمه ي خواستمم
 زيـر  همجنسبازيزياد تاكيد مي گرديد تقبيح همجنسبازي و تفكيك آن از همجنسگرايي بود يعني در واقع كلمه                 

 را پديده مـذموم     همجنسبازيدر مقاالتي كه    . رسد آنقدرها هم لفظ بدي نباشد      ولي به نظر مي    .سوال رفته است  
 حـال  ،صورت بازيچه قرار دادن همجنس يا بازي كردن با همجنس معني مي كنند          ه  عنوان مي كنند اغلب آن را ب      

ـ         .باشـد  احتماال تركي بوده و به معني عالقه مند مـي         ) باز(آن كه كلمه     ـ ه  مـثال در تركـي اصـطالحاتي ب     ورت ص
پس همجنسباز هم    .گردد استفاده مي ... و) عالقه مند به ظرافت   (››زاويون با  ‹‹،)عالقه مند به پرنده   (›› گوش باز ‹‹
  .تواند باشد معني عالقه مند به همجنس ميه ب

ـ          حال منظور از طرح اين مسئله چيست؟       جـاي تقبـيح و تحسـين       ه  ببينيد به نظر من بايد سعي شـود ب
 ارزشمندي و زشتي آن اعمـال بررسـي گـردد تـا بـه ايـن طريـق جلـوي                     ،ي آنها شك داريم   كلماتي كه در معن   

  :توان به اينصورت عنوان نمود مثال مي. تفسيرهاي مختلف از كلمات توسط اشخاص مختلف گرفته شود
 تنها چيز زشت آنست كه فردي با اعمـال          ،قبيحي به حساب نمي آيد       به هيچ عنوان كار     همجنسبازي‹‹ 

كلي تر بگويم حتي اگر يك مرد دگرجنسباز با يك مرد همجنسباز و             .ا يك فرد ديگر عمل جنسي انجام دهد       زور ب 
 هيچ عمل زشتي انجام نداده است و نمـي تـوان گفـت او را بازيچـه قـرار داده                     ،با توافق او سكس داشته باشد     

  ››.است
كـه البتـه بـراي      ( و نظر ديگران      تنها محدوديت موجود احترام به حقوق      ،صورت و با اين تعريف     در اين 

 .   در آخر چشم همه شما را مي بوسم. خواهد بود) ها الزم است آزادي همه انسان
 

 ماها 
 . خوشحاليم كه شما به اين گونه مسائل توجه مي كنيد

 بلكه بار معنايي و فرهنگي  هـر كلمـه يـا             ، موافق اين هستي كه هيچ كلمه اي منفي يا مثبت نيست           احتماال
.   كه در طي پك پروسه زماني شكل گرفته و در اذهان تداعي مي كند، آن كلمه را مثبت يا منفي جلوه مـي دهـد                         لغت

 چرا من همجنسـباز نيسـتم ولـي همجنسـگرا           ‹‹ ماها مطلبي به قلم جهانگير شيرازي تحت عنوان          6در شماره   
ين دليل از بيشتر نوشتن و تكـرار در اينجـا           به هم .  بخوانيد يم كه پيشنهاد مي كنيم آن را حتما       چاپ رساند ه  ب›› هستم

فقط اين را اضافه كنيم كه ما عمل دو نفر بالغ كه بر اساس خواسـته و نيـاز دو طرفـه و بـا توافـق هـم                         . مي پرهيزيم 
 ،خواهند خود را همجنسگرا بدانند يا نداننـد         حال اين دو نفر مي     ،سكس داشته باشند را همجنسبازي تعريف نمي كنيم       

       و چـه    تدر مـورد اينكـه همجنسـگرا كيسـ        . ويت جنسي كه براي خود قائل باشند هم براي ما مهم نيسـت            و يا هر ه   
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 م ـــرا داريم و هويت همجنسگرايي چيست هــعريفي از همجنسگت

امروز همجنسگرايان غربي بسياري از كلمات و 
اصطالحاتي را در مورد خود به كار مي گيرند كه چند 

ده اي دهه پيش بار معنايي بسيار زشت و توهين كنن
داشتند و هيچ همجنسگرايي حاضر نمي شد آنها را در 
مورد خود به كار ببرد، اما بعد از پروسه انقالب جنسي 

در آن كشورها و يك سري عوامل ديگر، اغلب 
در پي اين بودند كه كاري ›› تند رو‹‹همجنسگرايان 

تف دگرجنسگرايان به ريش خودشان ‹‹ كنند كه 
اره همجنسگرايي و پس كلمات منفي درب›› بچسبد

همجنسگرايان را آن قدر و به شكلي مورد استفاده 
قرار دادند كه مدتي بعد آن لغات و كلمات از بار 

معنايي منفي خود تهي شدند و بار معنايي خنثي و بي 
 .طرف، و يا در بعضي جاها بار مثبت به خود گرفتند

در شماره هاي مختلـف قبلـي مطـالبي چـاپ           
 . كرده ايم كه باز از تكرار مي پرهيزيم

اگر هسته اصلي گفتـه شـما را خـوب          
ردن آب  كـ فهميده باشيم، منظورتان گل آلود ن     

حرف ما اشاره به اين     . قيمكه با شما مواف   . است
است كه امروز همجنسگرايان غربي بسياري از       

ـ         كـار  ه  كلمات و اصطالحاتي را در مورد خود ب
مي گيرند كه چند دهه پيش بار معنايي بسـيار          
ــيچ    ــتند و ه ــده اي داش ــوهين كنن زشــت و ت

ر نمي شد آنهـا را در مـورد   ضهمجنسگرايي حا 
الب  امـا بعـد از پروسـه انقـ         ،كار ببـرد  ه  خود ب 

جنسي در آن كشـورها و يـك سـري عوامـل            
در پـي   ›› تنـد رو  ‹‹ديگر، اغلب همجنسگرايان    

ــه     ــد ك ــاري كنن ــه ك ــد ك ــن بودن ــف ‹‹اي  ت
 ››دگرجنسگرايان بـه ريـش خودشـان بچسـبد        

پــس كلمــات منفــي دربــاره همجنســگرايي و 
ـ     همجنسگرايان را آن   شـكلي مـورد    ه  قـدر و ب

 ، وكلمات از بار معنايي منفي خود تهي شدند و بار معنايي خنثي و بي طرفاستفاده قرار دادند كه مدتي بعد آن لغات و 
همـه خيلـي از      بـا ايـن   ). نه تنها در بين همجنسگرايان بلكه در كل جامعه        ( خود گرفتند ه  يا در بعضي جاها بار مثبت ب      

، Pouffe مونه كلمـات  براي ن . كلمات منفي سابق همچنان منفي مانده اند و هيچ همجنسگرايي آنها را بكار نمي برد              
Faggot، Queer و Queer   همه بار معنايي منفي داشته اند كه ديگران درباره همجنسگرايان مورد استفاده قـرار
در حالي كه امروزه  دو كلمه كوئير و كوئين چندان معاني زشت و منفي در اذهان تداعي نمـي كننـد و چـه                         . مي دادند 

در حالي كه دو كلمه ديگر همچنان بار منفي خود را حمـل مـي               .  كوئير مي نامند   بسا خيلي ها خود را با افتخار و غرور        
كسي چه مي داند شايد نسل آينده ما همجنسگرايان ايـران هـم بـا               .. .كنند و افراد همجنسگرا آنها را بكار نمي گيرند        

رايط و فرهنگ اجتماعي امـروز       اما با توجه به ش     ،كلماتي مانند همجنسباز يا كوني و امثالهم هم همين برخورد را بكند           
را مشخص كنـيم و بگـوئيم       ) با بار معنايي كه امروز در اذهان دارند       (بهتر آن است كه تفاوت همجنسباز و همجنسگرا         

 .نسبازجكه  ما همجنسگرا هستيم نه هم
 

 چگونه يك دختر لزبين پيدا كنم 
 يك پزشك 

دواج كنم  زت فشارهاي خانواده مجبورم ا    به عل ). سال 30دور و بر    ( سالم، من يك پزشك جوان هستم       
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 چـون   ،ازدواج كنم مشكل ساز ميشه    ) دگرجنسگرا(ولي اينو مي دونم كه اگه خواسته باشم با يك دختر استريت             
به اين نتيجه رسيدم كه با يك دختر لزبين كه شرايط منو داشـته باشـه ازدواج                 . نمي تونم نيازهاشو برطرف كنم    

 .ونه اين مسئله را حل كنم و چگونه يك دختر لزبين پيدا كنم؟ مرسيلطفĤ كمكم كنيد كه چگ. كنم
 

  ماها
ـ  ››معضـل ازدواج همجنسـگرايان    ‹‹مطلبـي بـا عنـوان       ) 7ص  ( ماها   9دوست عزيز، در شماره      چـاپ  ه   ب

 ايـن را    امـا . پس از تكرار گفته ها در اينجا مي پرهيزيم        .  بخوانيد ااگر نخوانده ايد، پيشنهاد مي كنيم كه حتم       . رسانديم
عنوان يك فرد تحصيلكرده كه در حرفه خود در مورد زندگي و سالمتي             ه  هم بايد اضافه كنيم كه دوست خوب، شما ب        

دربـاره  ) هـر رايـي  (با راي خود ) اگر شركت مي كنيد(همه بيمار تصميم مي گيريد، شما كه در انتخابات         اين) و مرگ (
    چگونـه نمـي توانيـد دربـاره زنـدگي فـردي و شخصـي و                 ملـت تصـميم مـي گيريـد،        آينده و سرنوشت يك كشور و     

 امـا در  ،واقع سـاده در (خصوصي ترين مسئله خود مستقالنه تصميم بگيريد و قادر نيستيد به خانواده خود يك موضوع              
همـه احسـاس عجـز و        يعني حق فرد در تصميم گيري در زندگي خصوصي را تفهـيم كنيـد و ايـن                ) كشور ما پيچيده  

 اين را به اين دليل مي گوئيم كه مشكل تنها فشار خانواده نيست، جنبه عمده مشكل عدم قدرت مـا در                      ؟ناتواني كنيد 
 مـا بايـد     .طور هسـتيم    خيلي از ما همجنسگرايان ايران اين      ،دينها نيست تشما  . دفاع از حريم خصوصي زندگيمان است     

خواهيم تسليم فشـارها      كه تا كي مي    ميين كني تع خودمان   برايرا   خودمان   تكليفعنوان يك جامعه اقليت     ه  بباالخره  
افـراد بـا هـم      ...  را نداريم و مي دانيم كه شرايط، موقعيت و         ››!  لنگش كن  ‹‹البته قصد نسخه پيچيدن و گفتن       . شويم

 بر اين اعتقاديم كه  كسب حقوق اجتماعي و دستيابي به حقوق خود، از مسير دفاع از            اهمه عميق  با اين اما  ند،   ا متفاوت
قالل و حق انتخاب زندگي بر اساس نياز خـود از خـانواده              تسا

 . هاي ما همجنسگرايان شروع مي شود
 تنها كاري كه ما مـي كنـيم         ،در باره آشنا كردن افراد    

 ››دوست يابي ‹‹ايجاد امكان آشنا شدن افراد از طريق ضميمه         
تـا  (امـا متاسـفانه     . است كه با هر شماره ماها منتشر مي كنيم        

لزبين ها از ايـن امكـان اسـتفاده نمـي           ) الع داريم آنجا كه اط  
كنند كه بخواهيم چاپ يك آگهي در ضميمه دوسـت يـابي را    

 .به شما پيشنهاد دهيم
عدم استفاده لزبين ها از دوست يابي باعث شده كـه           
مشكل ديگري هم همچنان الينحل باقي بماند و آن ارتباط و           

ه بـه شـرايط     چون بـا توجـ    . آشنايي خود لزبين ها با هم است      
صورت جـدا جـدا و      ه  هاي لزبين ب   جدايي جنسي حاكم، گروه   

 از وجود ،هاي دوستي محفلي هستند كه اين محفل ها و گروه
ند و راهي براي اتصال آنهـا نيسـت مگـر            ا همديگر بي اطالع  

 .اينكه اين دوستان خود چاره اي بينديشند
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فريد در ايـران زنـدگي مـي كنـد و مهـران.فريد و مهران دو دوست و هر دو همجنسگرا هستند
مهـران يـك. فريد تنهاست و دوست پسـر نـدارد       . مدتي است كه در خارج از كشور اقامت دارد        

 . كنددوست پسر خارجي دارد و سالهاست به صورت مشترك با دوست خود زندگي مي 
فريد و مهران با هم مكاتبه، و درباره موضوعاتي همچون عشق، دوسـت يـابي، رابطـه مشـترك

فريد و مهران خواسته. با يكديگر درد دل و تبادل تجربه مي كنند        ... درازمدت دو همجنس با هم و     
با توجه بـه مطالـب مطـرح شـده در          . اند كه اين تبادل تجارب را با خوانندگان ماها قسمت كنند          

در چند شماره پشت) با كمي اديت و اصالح    (مكاتبات اين دو، تصميم گرفتيم كه نامه هاي آنها را           
 .سر هم چاپ كنيم

 .اين شما و اين نامه هاي فريد و مهران

 

 قسمت اول - نامه نگاري هاي فريد و مهران
 

 
 
 
 
 
 

 ه ي فريد به مهراننام
 .سالم مهران جان

موضوع اين نامه ي من يك چيز كامال شخصي و خصوصيه كه مي خوام تا حـدي كـه بـرات مقـدوره بهـم                         
البته نمي خوام حمل بر فضولي بشـه و هـر طـور كـه               . در واقع مي خوام يك مقدار باهات مشورت كنم        ... كمك كني 

 .راحت تري به من جواب بده
 و احتمـاال    –خب اين براي من     . دوست پسرت چندين ساله كه با هم زندگي مشترك داريد         گفته بودي كه با     

حتما خودت كامال در جريان هستي كه اكثريت روابـط مـا همجنسـگراها              .  هيجان انگيز و روياييه    –خيلي هاي ديگه    
شتن يك رابطه ي دو طرفه      ، چيزهايي زودگذر و موقتي هستن، و خيلي از تالش هايي كه براي دا             )الاقل ما ايراني ها   (

طوري كه حتي خود من هميشه به همه مي گم با علم به ايـن  . و عميق و طوالني مدت انجام ميديم شكست ميخوره       
يعني تجربه  .  از بين بره   – بلكه خيلي زود     –مساله با طرف مقابل رابطه برقرار كنن كه ممكنه اين رابطه هم يه زماني               

بـراي خـود    .  نتيجه مي رسيم كه جدايي و ناپايداري ذات روابط همجنسگرايانه سـت            هاي ماها جوري بوده كه به اين      
من كه هميشه از پارتنرشيپ هاي موقتي فراري بودم و دنبال چيزي دائمي و موندگارتر مي گشتم، روابطي كه تا حاال                     

م كه هر بار بعد از مـدت  من چند باري تا حاال دوست پسر داشت. داشتم سختي هاي زيادي رو براي من به وجود آورده       
 هرچند كه بعدش بـاز بـا هـم دوسـت            ،و به داليل مختلف رابطه مون به هم خورده        ) كمتر از شش ماه   (نسبتا كوتاهي   

در واقع من مي خوام بدونم از نظر خودت علت اين كه تونستي اين همه مدت با شريكت زندگي كنـي و              .مونده باشيم 
 لت اين كه خيلي از ماها نمي تونيم اين رابطه رو داشته باشيم چيه؟ادامه بدي چي بوده، و فكر مي كني ع

علت اين كه من اين ايميل رو زدم اينه كه در مرحله ي خاصي از زنـدگي شخصـيم هسـتم و يـك دوسـت                          
خوشحال مي شـم كـه تـا انـدازه اي از تجربـه هـاي       . هست كه به ادامه ي زندگي با اون به طور جدي فكر مي كنم       
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 .مورد به من بگيخودت در اين 
 پيروز باشي .پيشاپيش سپاسگزارم

 فريد
 

 جواب مهران به فريد
 سالم فريد جان

اصال هم فضولي نكرده اي بلكه دوستانه با هم حرف مي زنيم، چه اشـكالي داره؟ سـعي                  . لطف كردي نامه دادي   
نظـرات و تجربيـات   : هم يادت نرهاما قبل از هر چيزي اين نكته م   . مي كنم نظرات و تجربيات خودم را باهات قسمت كنم         

در دوسـتي هـا     ... من نسخه كامل و آماده براي خودت و يا ديگران نيست چون خيلي از عوامل محيطي، شرايط روحـي و                   
 .دخالت دارن و همه انسانها هم يكي نيستند

آن شـناخت  من شايد چندين سال بود كه واقعا و از ته دل نمي دونستم كه چـي ميخـواهم، اصـال    : از خودم بگم  
چندين و چند دوست پسر هم گرفتم و هر كدام از چند ماه . درست از اينكه رابطه دو همجنس چطوري بايد باشه را نداشتم

تا يكسال و حتي دو سال ادامه داشت ولي اين را نمي دانستم كه كال يك رابطه عميق و مشترك دو همجنس بايد بر چه                         
ده و هستم كه هميشه وقتي با كسي دوست مي شده ام، هدفم اين بوده كه رابطـه                  من كال آدمي بو   . پايه اي استوار باشند   

در اطرافم هم بعضي ها را مي شناختم كه بعضي هاشون تنهـا بـودن و بعضـي هـا هـم رابطـه                    . ما طوالني و پايدار بمونه    
دم ولي سكس ما خـوب      توي رابطه هايم با دوست پسرهاي مختلفي كه مي گرفتم با يكي راحت بو             . طوالني با هم داشتن   

نبود، با يكي كه سكس خوب داشتم، تو اخالق با هم نمي ساختيم، يا اگه هم تو اخالق و هم تو سكس بهم مي خـورديم                          
 مـاهي تنهـا     6 تا   5تا اينكه فكر كنم     .... تو يكسري سليقه ها با هم توافق نداشتيم، يا طرف رابطه طوالني نمي خواست و              

يك تصفيه حساب كردم كه واقعا كي هستم، چي ميخوام، چـه چيـزي بـرايم مهمتـر و چـه                     بودم و تو اين مدت با خودم        
چيزي برايم كمتر مهم هستند، تا چه اندازه حاضر به توافق و تفاهم با شريك خودم هستم و تا چه حـدودي مـي تـوانم از               

 . يك سري چيزها بگذرم تا چيزهاي ديگه كه مهم تر هستند را بدست آورم
سكس ما ايـده آل     : خوب خيلي خصوصي بهت بگم    . دفي با اين دوستم كه خارجي است آشنا شدم        مدتي بعد تصا  

آرامـش خـاطر، اينكـه      : اما در عوض خيلي چيزهاي ديگه بدست آورده ام        ) يعني سكس داغ و از اين بهتر داشته ام        (نيست  
يم، اينكه زندگي آرام و بدون مشـكلي بـا          تنها نيستم، اينكه اين دوستم مرا دوست دارد و مي خواهد تا آخر عمر با هم باش                

حتما هر كدام زودتر بيدار شود، صبحانه ) روزهاي كار ما تا حدودي مختلف است(صبحها اگر هر دو بيكار باشيم : هم داريم
را آماده مي كند و حتما صبحانه را با هم صرف مي كنيم، صبح حتما همديگر را در آغوش مي گيريم، مي بوسيم و به هم                          

، بعدش در خالل روز مزاحم هم نمي شـويم و هـر كسـي بـه كـار      )حتي با گذشت اين همه سال( به خير مي گوئيم      صبح
من بيشتر درگير كارهاي شخصي خودم مي شوم ، مثال به سايت هاي مختلف ايراني سر مي زنم و اخبار : خودش مي رسد

دوستم هـم   . و خالصه به كاري در خانه مشغول مي شوم        كشور را دنبال مي كنم، يا به باشگاه مي روم يا كتاب مي خوانم               
همسايه هاي ما گي نيستن، ولي ميدونن       (به كارهاي خودش مي رسد؛ روزنامه اش را مي خواند يا به همسايه سر مي زند                 

ه ، گاهي با هم به گل هاي خانه و باغچه مي رسيم و گاهي چيز سـاد           )كه ما دو نفر گي با هم هستيم و مشكلي هم ندارند           
شام را درست مي كند و هميشه سر اينكه         ) هر كسي دلش خواست   (اما در شب يكي از ما       . اي با هم براي نهار مي خوريم      
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شام را با هم صرف مي كنيم و بعدش ديگه هر دو با هم        . شام را چي بخوريم از هم سئوال مي كنيم و به توافق مي رسيم             
و بعـدش بـا هـم بـه     ) گاهي براي شـام بـا هـم بيـرون ميـرويم             .. (يم و هستيم؛ تلويزيون نگاه مي كنيم يا فيلمي مي بين        

اما اگر يكي كار كند و ديگري خانه باشد، يا هـر دو آن روز سـر                 . اين تقريبĤ روال عادي روزانه ماست      .رختخواب مي رويم  
ي داشـته باشـيم و   اگر جـايي دعـوت  . اگر به مهماني مي رويم حتما با هم مي رويم. كار باشيم خوب برنامه عوض مي شود 

 ....يكي نخواهد برود، به احترام ديگري اونيكي هم نمي رود، يا سالي چند بار با هم به مسافرت مي رويم و
گاهي پيش مي آيد كه دلم ميخواهد به يك گي بار بروم ولي خوب چون اين دوستم دوست ندارد به اينجور جاها 

اين يعني احترام بـه هـم،   .  بار فقط اينكار را كرده ام3 تا 2طه ما، شايد برود من هم نمي روم و در خالل اين چند ساله راب     
البتـه خـودش مـي    ... چون نمي خواهم كه او احساس تنهايي كند يا فكر كند من او را ول كرده و رفته ام دنبال عياشي يا                

 دوستي عميق و وفاداري بهـم، و        نتيجه اينكه آرامش و    .گويد كه اگر بخواهم بروم حرفي ندارد ولي من اينكار را نمي كنم            
سـكس دبـش خيلـي      . (رفيق غم و شادي هم بودن، مهمتر از اين است كه حتمĤ يك سكس دبش و كامل هم بايد باشـه                    

موضوع ديگر، احترامي كـه دو نفـر بـه هـم            ). خوبه ، همچون ياراني هم داشته ام اما اين بخش مهمتر را به من نداده اند               
حاال كه اين نامه را برات مي نويسم دوستم وارد اتـاق            . (را رعايت كردن نيز خيلي مهم است      دارند و حال و هواي ديگري       

 )خنديد= بهش گفتم كه تو اين سئوال را از من كرده اي و من دارم جواب مي نويسم. شد
 اينطـور   ببين اينگونه روابط در اينجا در بين گي ها هم ديده مـي شـود و               : درباره بچه ها تو ايران و روابط موقتي       

نيست كه همه گي ها و لزبين هاي اينجا كه آزادي دارند، همه شريك زندگي طوالني مدت دارند، نه، خيلي دارند و خيلي                       
اين مسئله در مورد غيرگي ها هم صدق ميكنه، به خصوص دگرجنسگرايان جوان كه هـي دوسـت دختـر و                     . ها هم ندارند  

 .دوست پسر عوض مي كنند
يكي اينكه خيلي هـا واقعـا هـيچ تصـوري از رابطـه      : ده ديگه هم تو اين كار دخالت دارند      در ايران چند عامل عم    

مشترك و طوالني دو همجنس با هم را ندارند و همين باعث ميشه كـه موضـوع را جـدي نگيـرن و عامـل سـكس وزن                      
ب بايد فداكاري كنـي     بيشتري داشته باشد، موضوع ديگه اينكه تو اگر بخواهي رابطه عميق و مشترك طوالني بگيري خو               

مثال دوست من هر وقت بستگانش او را به مهماني دعوت مي كنند من را هم دعوت مي كنند و ما بـا                       ) تو ايران را ميگم   (
هم مي رويم و همه هم اين را مي دانند كه ما دو همجنس با هم هستيم و مشكلي نيست، اما تو ايران خانواده ها ايـن را                            

ز طرف نزديكان خود به شكلي مورد تائيد واقع شده ايم، آنها ما را قبول دارند و يـا وقتـي كـارت            قبول نمي كنند يعني ما ا     
 .همين از نظر رواني در پايداري رابطه ما تاثير دارد. مي فرستن در كارت اسم هر دو ما را مي نويسند... عيد كريسمس يا

ي از افراد زندگي مشترك برايشان آن مفهوم         سالگي خيل  28 يا   27نكته ديگر موضوع سن است يعني در سنين تا          
بايد و شايد را ندارد يعني ميگن چرا از حاال خودمونو محدود كنيم، بهتره اول بريم درس بخونيم و در كنارش هـم خـوش                         

مـي  ›› آرام‹‹ بعد كه سن ما رفت باال، صـاحب مـدرك و كـار شـديم آنوقـت                  . باشيم بدون آنكه خود را مقيد رابطه بكنيم       
حدس مي زنم كه اين هم يك عامل در ايران باشـد كـه              ) نمي گويم همه، بلكه خيلي ها اينطوري فكر مي كنند         . ( گيريم

اما مهمتر از همه به نظر من باز نداشتن تصور روشن از رابطه دو همجنس اسـت و در كنـار آن                      . شايد ناخودآگاه عمل كند   
چون خيلي از بچه ها تو ايران با همـه ادعـايي كـه ميكـنن كـه      برخورد محيط و جامعه كه اين چيزها را قبول نمي كنه و   

به اين شكل . خودشون و خانواده اشون متمدن و امروزي و غير مذهبي هستند و تعصبي ندارن، اما در عمل سنتي مي شن
مـي آورد و  يعني اون استقاللي كه فرديت مستقل با خـودش  . كه خانواده براي ازدواج فشار مياره و فرزند هم تسليم ميشه   

اين فرديت در غرب وجود دارد و باعث ميشه كه فرزند گي جلو فشارها مقاومت كنه و به خانواده اش اين را بفهمانـد، بـه                          
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من مي گم جـدايي و ناپايـداري ذات روابـط    . اينه كه رابطه ها جدي گرفته نمي شن      . نظر من در كشور ما هنوز جا نيفتاده       
. گ اجتماعي است ايران و كشورهاي مشابه است كه عامل عمده جدايي هـا هسـتند           همجنسگرايانه نيست، شرايط و فرهن    

جدايي در روابط غيرهمجنسگراها هم در همه جا هست و جدايي در روابط گي و لزبين ها هم در اينجا هست، ولي عوامل (
 .و طبيعت جدايي در بين گي هاي ايران به نظر من همان است كه گفتم

خيلي ها فكر مي كنند كه اول عاشق مي شوند و بعد با هم زندگي مشـترك را آغـاز              : رهموضوع مهمي كه يادم ن    
اين ديدگاه بيشتر يك نظر جواني است و عامل سكس و زيبايي طـرف برايشـان مهمتـر از خصوصـيات درونـي             . مي كنند 

فرصت كافي به همديگر كه هر      احترام متقابل، دادن    : علت پايداري رابطه خودم و دوستم را اينها مي دانم         . طرف مي باشد  
كدام خصوصيات و روحيات دروني طرف ديگر را كشف كنه و هر روز كه مي گذره ما بيشتر به هم دلبسته و وابسـته مـي                          

و . شويم چون شناخت بهتري از همديگر بدست مي آوريم و متوجه مي شويم؛ بله، اين هماني است كه مـن مـي خـواهم                       
سي عميق در من كمك كرده كه آن را عشق مي گويند يعني ايـن عشـق در ابتـدا                    همين هاست كه به شكل گيري احسا      

  .وجود نداشت اما به مرور شكل گرفت و هر روز شكوفاتر ميشه
صد البته ما گاهي سر موضوعات جزئي با هم اختالف نظر پيدا مي كنيم يا از هم دلگير ميشويم، اما در اين مدت                

و آنقدر از هم شناخت داريم كه عصبانيت يك طرف را حمل برجدا شـدن و يـا قطـع                    آنقدر احساسات ما بهم آميخته شده       
 .بسته به شرايط هر كدام ممكن است بعد از يك اختالف، ساعتي بعد بره و از ديگري عذر خواهي كنه. رابطه تلقي نكنيم

زمان شناخت ما از هم آن . يادم مي آيد در ماه اول شروع رابطه يك نزاع لفظي تندي بين من و دوستم در گرفت
يـك سـاعت بعـدش آمـد كنـارم          . من به اين نتيجه رسيدم كه با اين فرد به هيچ وجه نخواهم سـاخت              . خيلي محدود بود  

من تو را دوست دارم و ميخواهم تا آخر با هم باشيم، خواهش مي كنم از پـيش مـن                    ‹‹: نشست و عذر خواهي كرد و گفت      
 يك نفر در حالت هاي اين چنيني و دادن فرصت به او از جانب ديگـري، خـود در                    منظورم اين است كه كوتاه آمدن     ›› .نرو

 . ادامه رابطه و جلوگيري از قطع شدن آن كمك زيادي مي كند
وقتي يكي از   : مثالي بزنم . خودخواه نبودن، به ديگري فكر كردن، و نشان دادن همه اينها در عمل هم مهم است               

دش يا خانه باشد، حتما در طول روز حداقل يكبار به هـم زنـگ مـي زنـيم و از حـال      ما سر كار باشد و ديگري سر كار خو  
صحبت خاصي هم نمي كنيم صرفا براي نشان دادن رابطه ما با هم و احساس تعلق مـا بـا هـم                      . همديگر جويا مي شويم   

ن با هم نكرده ايم و خـود  اين زنگ زدن اجباري و قراردادي نيست، بلكه خواسته قلبي ماست و توافقي هم درباره آ              . (است
يا اگر يكي از ما بخواهد به جايي به مسافرت برود و ديگري مايل نباشد، به شكلي با هم بـه توافـق                       .) بخود پيش مي رود   

مي رسيم، يا اگر در حالت تنهايي در خيابان يا مغازه اي به چيزي برخورديم كه مي دانيم طـرف دوسـت دارد آن را بـراي                           
در كارهايي همچون تميز كردن خانه يـا        . يا هر از گاهي براي هم گل مي خريم        .  و هديه مي دهيم    طرف مقابل مي خريم   

هر كدام هر وقت حس كرد كه اينكار بايد انجام بگيـرد آن را انجـام مـي                  . هم هيچ مشكلي با هم نداريم     ... لباس شويي و  
 . مي رود و كمك مي كنددهد و اگر طرف مقابل خانه باشد وقتي ديد كه طرفش كاري را شروع كرده

مي بخشي ولي خواستم صادقانه نظـرات و تجربيـات خـودم را باهـات در                . فريد جان، ميدانم نامه ام طوالني شد      
ولي همانطور كه گفتم اين قصه من و زندگي مـن اسـت نسـخه حاضـر و آمـاده                    . اميدوارم به دردت بخورند   . ميان بگذارم 

 !صرفا تقسيم تجارب. نيست
 شخوش و خرم با

 مهران
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  جدي با طعم شوخي–شوخي با طعم جدي 
 

بـود كـه نبايـد       و گفته  يكي از دوستان گله كرده بود كه تو شماره قبل ماها بدجوري از خوانندگان انتقاد شده               
  رو بـه مـن     ››شوخي با طعم جـدي      ‹‹باريك اما اين پس كوچه تنگ و     . حرف دوستان رو سر و چشم     . اينقدر تند رفت  

واسه اينكه از قافله عقب نمـونن       .. ..... قول معروف ه  به نظر من خيلي از خوانندگان ب      . لم بخواد بگم  دادن كه هر چي د    
ـ  پس اگه هـم بهشـون انتقـادي بشـه اصـال          ،ماها رو فقط درخواست ميدن بدون آنكه حتي بازش كنن و بخوننش            ه  ب

  ‹‹خـاكي و اسـفالت نشـده   چه برسه كه بخوان همه مجله رو بخـونن و بـه كوچـه پـس كوچـه          گوششون نمي رسه،  
 داشت نزديك مي شد، درسته كه از نظر منطقي و عقلي دلم نمـي               12انتشار شماره     وقتي ! هم بپيچن  ››جدي-شوخي

 .  ولي يه حسي هم تو اون ته ته وجودم ميگفت اي كاش ماها تعطيل بشه،خواست كه ماها تعطيل بشه
 ميدونين چرا؟ 

ف تماس مي گرفتن و كلي گله و شكايت كه چرا از پـيش مـا مـي     اونوقت همه از هر طرمبهتون قول مي د   
خالصـه بعـدش دلـم       .من اش يه شاهي هم نمي ارزه       رين و ما دلمون براتون تنگ ميشه و از اين خزعبالتي كه يك            

 !ميخواست كه جواب دادن به اين نامه ها را به من مي دادن تا يك دق دلي در مي آوردم
يـه  .  من يكي كه فالن جام مي سوزه       ،قول قديميا ه   ولي ب  ،من شما رو نمي دونم     .آخه ميگن انتقاد تند نكنين    

 ولي اينقدر نمك نشناسي؟ تـو جريـان جـواب           ،همه افراد بفرستن    و به اين   ،ن و با خون دل مجله چاپ كنن       نعده بشي 
 ،سابقه داستان نويسي   نفر جواب داده بودن، تو جريان دعوت به م         30 نفر حدود    900 از   ،ندادن به پرسشنامه كه ديدين    

بعدش تو همون ويژه نامه هم مسئولين ماها بعد از يه خـورده گاليـه گفتـه             .  نفر شركت كردن   5 تا   4 نفر فقط    900از  
 مـي پرسـين چنـد نفـر انتخـاب كـردن؟             احتم. بودن حاال كه داستان ندادين، حداقل بهترين داستان را انتخاب كنين          

 ؟؟ بگم؟
حـاال فهميـدين   .  نفـر 5. حاال كه اصرار دارين باشه ميگم   ولي. ي كشين واهللا  آخه اگه بگم خودتون خجالت م     

 را به   ››بعد از مرگ سهراب    ‹‹هاي    پس اگه ماها تعطيل شده بود و جواب دادن به ايميل           !چرا من اون جام مي سوزه؟     
ره كه ماها ادامه پيـدا      حاال كه اينطور نشد و قرا     . من مي دادن، خودتون مي تونين حدس بزنين كه چه جوابي مي دادم            

  ... بذارين يه خورده دق دلمو سر شما خالي كنم،كنه
خداوكيلي چرا خيلي از ما ايرانيا اينطوري هستيم كه وقتي يكي زنده است كاري بهش نداريم و بعد از مـرگ                     

 ) !آدمله باشه چه جحاال چه م(طرف هست كه افسوس مي خريم؟ 
يارو سر منبر به ما ميگه براي فالن شخصيت         . گ مذهب شيعه ما داره    ميدونين به نظر من اين ريشه در فرهن       

فكـر  . يعني گريه و زاري حالل مشكالت معرفي ميشـه        . ها پيش كشته شده گريه كنين تا خدا شفاعتتون بده          كه قرن 
چرا همه از گريه شبانه و خيس شدن بـالش و لحـاف از              ) خصوص گي ها  ه  ب(كنين تو نوشته هاي همجنسگرايان       مي

هـم تـو      اما باور كنين خيلي از اين گريه ها و اشك هـا            ،مي نويسن؟ نمي گم كسي غم و غصه نداره        ... اشك چشم و  
 .به خورد ما دادن، ريشه داره.... همون فرهنگ گريه و بيچارگي كه تو حسينه ها و دعاهاي كميل و
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 در مورد چگونگي نگهداري ماها
اهي تماس گرفته و درخواست مي دهند كـه تمـامتعدادي از دوستان هر از گ     

شماره هـاي منتشـر شـده ماهـا را مجـددا برايشـان ارسـال كنـيم، چـون
 .كامپيوترشان خراب شده و كل فايل ها از بين رفته اند

دوستان، بهتر است فايل هاي ماها را روي كامپيوتر خود نگهداري نكنيـد، تـا
بـه) كـه شـما نمـي خواهيـد       (اگر كامپيوترتان خراب شـد يـا فـرد ديگـري            

براي اين كار. كامپيوترتان دسترسي پيدا كرد، فايل ها همچنان محفوظ بمانند        
پيشنهاد مي كنيم كه فايل هاي مجله را روي سي دي نگهداري كنيـد تـا هـم
فايل ها از بين نروند و هم بتوانيد آنها را در كامپيوتر ديگري بجز كامپيوتر خود

براي اين كار وقتي فايل ماهـا را... ه دوستان هديه دهيد يا    بخوانيد، و يا به بقي    
در (Save a Copyاولين بار در ايميل خود باز مي كنيـد، بـا فشـردن دكمـه     

شما مي توانيد ماها را بـر روي كـامپيوتر) قسمت باال، سمت چپ پي دي اف      
خود و سپس بر روي سي دي گذاشته و بعدا بدون نياز بـه وصـل شـدن بـه

 . مجله را مطالعه نمائيداينترنت

پس پيـام اصـلي   . ق كشته شدنها براي خوشبختي ما و دفاع از ح خب ادعا ميشه كه امام حسين و بقيه امام   
اونا اينه كه بايد از حق دفاع كرد، بايد در برابر ظلم ايستاد و حتي خطر كرد، پس بهتـره اونهـايي كـه امـروز تـو ايـن                              

 .  بهتر زور مي زنن را تنها نذاريمشرايط مثل امامان اون دوره ايستادن و براي زندگي
ميگن هي تو سر خودتون  و حقوق را هم ياد نمي دن، عوضش       مبارزه براي حق     . به ما نمي گن     كه وا ر نه، اين 

يعني چي؟ يعني همينه كه هست و تنها راه هـم گريـه             !!! بزنين و گريه كنين و اشك بريزين تا خدا شفاعتتون بده؟؟؟          
هست كه چپ و راست اشـك       ) آگاهانه نا(باور كنين درست همين فرهنگ       اس كه حداقل تو اون دنيا شفاعتي برسه؟       

از غصه تنهايي دق كرد و تموم كـرد و            اما اگه  ،يا حاال كه مجله چاپ ميشه كاري بهش نداريم        . رهاميدر   ها رو    ما گي 
 ........ ت همه مي زنيم زير گريه كه ق اونو،رفت

اين يه مسئله ايه كه اونايي كه ميتونن بنويسن بايد خيلي درست حسابي بهش برسن كه فرهنگ ما گـي هـا         
 به دامـن گريـه    دست   ،از ننه من غريبم بازي ها در بيايم و براي رسيدن به حق و حقوق خود                ه و يه خورده اصالح بش   

 . دست هم دهيم و شاد، خندان، آوازخوان و رقصان با هم براي دادخواهي حركت كنيمه  بلكه دست بنشيم،
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 يرانامجنسگرايان هونيكي لكتراجله ، مماها
از آدرس پسـتي زيـر اسـتفاده        ،  »ماها«اشتراك  براي بيان نظرات و پيشنهادات خود، و يا ارسال مطلب، عكس، نقد، و همينطور براي                
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