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 حرف هاي سردبير
 

نيازهـاي روحـي و      ا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه چقدر به جمعي دوستانه نياز داريـم كـه در آن                    ت
 و نه موشكاف رفتارهاي خاص      ،شريك جنسي جديد  هايي كه در آن نه به فكر پيدا كردن            جمع ؟برآورده كنيم  معنويمان را 

 قشـر   ،مي رسـد كـه ايـن روزهـا مـي بينـيم             مهم يي از آنجا به نظر    جمع ها لزوم تشكيل اين چنين     . دوستان ديگر باشيم  
همجنسگراي ايراني به مرور و آهستگي در حال بيرون آمدن از پيله ي خود سانسوري است و بيان خواسته هـا و نظـرات                        

در  (تعـدادي از همجنسـگرايان  ) احساسـات و گـرايش   بيـان  (Coming-out. اجتماعي صريحتر شده استاين اليه ي  
مسـايل غيـر متعـارف       هر چند كه سير تحوالت سياسي كشور در راستاي پـذيرش          . بيانگر اين مهم مي باشد    ) داخل كشور 

ي اجتماعي در ايران نشان مي      گروه ها ظر   اما دگرديسي اجتماع و بيان نظرات مخالف و اظهار ن          ،اجتماع امروز ايران نيست   
 آماده تـر از قبـل شـده         ،دهد كه افكار ايرانيان براي پذيرش عقايد مختلف از سوي گروه هاي شكل گرفته در بطن جامعه                

 . است
آماده ي دريافت نشانه هاي   ،متنوع از لحاظ فرهنگي    نمي خواهيم بگوييم كه تمام اقشار جامعه ي ما با ساختاري          

 اما هستند گروه هايي كه مي بايست براي پيشبرد اهـداف خـويش و توانـايي                 ،سنت به مدرنيته ي فرهنگي هستند     گذر از   
رسـيدن بـه تمـام      . توجـه نماينـد    ،واقعيتي اجتمـاعي    به حقوق همجنسگرايان به عنوان     ،حضور در عرصه هاي بين المللي     

 به تالش و اهتمام خود مـا بـاز مـي            ،ن قرار گرفته اند   اهدافي كه در جهت احقاق حقوق همجنسگرايان ايراني و آزادي بيا          
 خود قبول كنـيم و در جهـت نيـل بـه اهـداف اصـلي                 ،چقدر تالش مي كنيم تا واقعيت زندگي و خلقت خود را ابتداً           . گردد

زندگي حركت كنيم و سپس توانايي اين را پيدا نماييم كه در يك حركت منسجم و برنامه ريزي شده با يكديگر همكـاري          
  ؟كنيم

 كم رنگ شده ويا اصالً نمود پيدا        ،واقعيت اين است كه موضوع همجنسخواهي در كشور ما تحت عوامل بسياري           
و بسياري ديگر از عوامل كه باعث شده است          ...، حاكميت مطلق  ، فرهنگ خانوادگي و محيطي    ،اعتقادات مذهبي . نمي كند 

رار گيرند و قدرت هر گونه تحرك و فعاليت احتماعي و يـا             همجنسخواهان تحت شرايطي محدود كننده و سانسور شديد ق        
 روزنامـه و    ، مجـالت  ،از آنجا كه وسايل ارتباط جمعي مانند رسـانه هـاي ديـداري و شـنيداري               . سياسي از آنها گرفته شود    

ه  از باالبردن سطح آگـاهي هـاي مـردم در مسـايلي كـ              ، سعي بر اين مي شود     ،غالباً تحت قيومت دولت مي باشد      نشريات
غالب روزنامه هاي  (رسانه هايي نيز كه خود گردان مي باشند    .  پرهيز شود  ،محسوب مي شود   عمدتاً در مذهب و شرع حرام     

ي اجتمـاع دوري    چالش هـا  هستند كه از پرداختن به مسايل جدي و          آنقدر پيش پا افتاده و مبتذل     ) معروف به نشريات زرد   
 ند كه براي قشر متوسط با تحصيالت عـالي و بـا ظـاهري روشـنفكرانه                انگشت شمار روزنامه و يا مجالتي هست       ،مي كنند 

ي فرهنگي مـي شـوند و ناچـار بـه حـذف             فعاليت ها منتشر مي شوند كه آنها نيز هر روز تهديد به تعطيلي و جلوگيري از               
به مذاق سـران    سعي در حذف واقعيتهايي دارند كه        ي مختلف و متضاد از جريانات موجود در اجتماع مي باشند و           ديدگاه ها 

 . هاي دولتي خوش نمي آيد حكومت و ارگان
فكر مي كنيد امروز براي روشن شدن اذهان مردمي كه ميان آنها زندگي مي كنـيم بـه چـه چيـزي بيشـتر نيـاز                         

 ي مختلـف جامعـه و يـا داشـتن    گـروه هـا  ديداري و نوشتاري به خواسته هاي قانوني و محق    رسانه هاي   پرداختن ؟داريم
  كه به بيان روشنگري در سطح وسيعي بپردازد؟) نه مجازي (قينشريه اي ور
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 در نتيجه تنها راه حل پرداختن به چالشـي      ، پر واضح است كه در اوضاع سياسي فعلي كشور اين امر ميسر نيست            
/  گـي    ،گـروه هـاي همجنسـگرا       فعاليت خود جوش و همياري تمام      ،به نام همجنسخواهي در اليه هاي مختلف اجتماعي       

شايد در رسانه هاي داخلي باشند كساني كه حس همجنسخواهي در آنان وجود داشته ولي به لحـاظ جـو                    .  مي باشد  ،نلزبي
ناپايدار و مذهبي مĤب جامعه ي ايراني از بروز آن جلوگيري نموده و تنها يك احساس سركوب شده و سـرخوردگي بـراي                       

ني هستند بسياري كه توانايي كار در زمينه هاي مختلف اعـم  مي دانيم كه در ميان همجنسخواهان ايرا. باقي مي ماند   فرد
كاري است بسيار     پزشكي و خدمات عمومي را دارند، اما شناسايي و بكار گرفتن اين پتانسيل             ، سياست ،فرهنگ و ادبيات   از

مـه ي   ادا مخفـي كـردن اعتقـادات و اميـال درونـي بهتـرين راه اسـت بـراي                  ، در ميان مردمي كه ياد گرفته انـد        ،مشكل
راه شـناختن ايـن افـراد       . مي كند   در جامعه اي كه همه چيز را بر اساس باورهايي سنتي و بعضاً خرافي تعبير               ؛)!!؟؟(زندگي

چيست و چه طور مي توانيم گروهي را متشكل از ديدگاه هاي مختلف ولي نشات گرفته از يك حس مشترك را در قالـب                        
شـايد    كه داراي يك برنامه ي روتين با مديريتي كارآمد و واقعي باشد؟            يك گروه سازمان يافته با هدفي مشخص گردآورد       

تا قبل از اين كه كسي به فكر تشكيل ارگاني براي همجنسگرايان ايراني بيافتد و يا گروهي براي چاپ و نشـر مجلـه اي                         
بـا  .  سخت مي نمود   ،ارندد  باور اينكه همجنسخواهان ايراني نيز قابليت كار گروهي و فرهنگ سازي           ،مجازي اهتمام ورزند  

 هـاي جديـد بـا نگـارش        وبالگ ،اين حال مي بينيم كه در طول يكسال و اندي تعداد مجالت به دو نشريه افزايش يافت                
و خبـر     پشتيباني ،نيز در شناخت  ) PGLO (هاي سازمان همجنسگرايان ايراني     پا گرفتند و البته كوشش     ،قابل تامل  هاي

 . ر را نبايد از مد نظر به دور داشترساني به همجنسگرايان داخل كشو
براي آنها صورت مي گيرد     تالش ها    افرادي هستند كه     ،ها موضوعي كه فراموش نمي شود      در تمامي اين تالش   

ي است كه بر يها ها و محدوديت  تبعيض،درحالي كه علت پديد آمدن نشريه هاي مجازي و سازمان همجنسگرايان ايراني
چـاپ    صـرف  ،اعمال مي شود به نظر مـي آيـد         1ها ن داخل ايران خصوصاً گي ها و ترانس       قشر آسيب پذير همجنسخواها   

از كشور با عنوان سـازمان همجنسـگرايان ايـران بـراي              دو نشريه در حد كاربران اينترنت و يا فعاليت گروهي خارج           ،يكي
افي نيست و همانطور كـه در ابنـدا          ك ،ي كساني كه در اين راستا فعاليت مي كنند        تالش ها پيشبرد اهداف و به بار نشستن       

مشاركت افـراد بيشـتري از      . گفته شد مشاركت تك تك افرادي كه خود را ذينفع اين جريان فرهنگي مي دانند الزم است                
مختص همجنسـگرايان بـه      مجالت داخل كشور در آگاهي دادن به ديگران باعث مي شود تا نگاه خوانندگان و مخاطبان              

 تـالش گـروه هـاي       ،خالصه كـالم  . و انگيزه ي بيشتري براي تشريك مساعي بوجود آيد         هموضوعات عوض شده و زمين    
مي كننـد بـراي قشـر وسـيعي كـه            كوچك كه عمدتاً در خارج از ايران براي باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي فعاليت              

براي دست انـدركاران امكانـات   نيرويي بالقوه را تشكيل مي دهند بسيار ناچيز است و برجسته كردن نياز افراد داخل كشور         
 . اطالع رساني در خارج از كشور كه ارتباطي نامحسوس با همجنسخواهان داخل ايران دارند كمي مشكل به نظر مي آيد

بدانند، تا زماني كه به اهدافي روشن و         هدف از اين گفتار اين است كه همه ي همجنسگرايان مخاطب اين مقاله            
س مشتركي در نيل به آزادي هاي فردي و اجتماعي با ديگـر اليـه هـاي جامعـه نداشـته                     مشخص اعتقاد پيدا نكرده و ح     

 پيشرفت فرهنگ سازي در جامعه ي امروز ايران و شناساندن همجنسگرايان به عنوان شهرونداني كه خطري بـراي    ،باشند
بود تا اين روند سريعتر شـده و        همكاري و تشريك مساعي تك تك افراد الزم خواهد          .  بسيار كند خواهد بود    ،جامعه ندارند 

 . برنامه ريزي براي اهداف دراز مدت ميسر شود
 

   واراند- سردبير گي
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 گفتگوي ماها با شاعر معروف 

 

 آقا عسگري ميرزا
 )ماني(

 
 
 
 

در شروع مصاحبه، طبق روال هميشگي مصاحبه ها مايليم از شما بخواهيم كه ابتدا خود را : اهام
 . نندگان ماها كه ممكن است شما را كمتر بشناسند، معرفي كنيدبراي آن دسته از خوا

.  منتشر شد1354نخستين كتاب شعرم در سال .  در همدان زاده شدم1330در سال  :ميرزاآقاعسگري
برخي از آثارم به زبانهاي ديگر منتشر .  در آلمان مقيم هستم1363از پائيز .  جلد از آثارم به چاپ رسيده اند40تاكنون 

برخي از .  براي كودكان به دانماركي»سرزمين هميشه بهار« به آلماني، و داستان »سمفوني ايراني«از جمله . ه اندشد
اتحاديه ي نويسندگان «عضو . آثار ديگرم به طور پراكنده به زبانهاي انگليسي، سوئدي، ژاپني و نروژي نشر يافته اند

 : هستم»و فرهنگادبيات « و سردبير ماهنامه ي الكترونيكي »آلمان
www.mani-poesie.de 
www.nevisa.de 

 
اگر ممكن . اما عمدتĤ در خارج از كشور. ي زيادي نوشته و منتشر كرده ايدكتاب هاشما : ماها
استقبال هموطنان از آثارتان چگونه بوده است و .  بگوئيد آثار منتشر شده خود برايماندربارهاست كمي 

 آيا سعي كرده ايد كه آثار خود را در داخل كشور هم براي عالقمندان منتشر كنيد؟
بعضي از آنها حجم اندكي دارند .  كتاب از كارهاي من منتشر شده اند40تا كنون حدود  :ميرزاآقاعسگري

و ) زير پوست ابديت (يك رمان. بقيه يا دفتر شعر هستند يا پژوهش ادبي. اندو براي كودكان و نوجوانان نوشته شده 
 در پيش و پس از انقالب در ايران منتشر شده اند و نيمي كتاب هانيمي از اين . كتاب طنزي هم در ميان آنها هست

چند كتابي از من كه با همت  . بيشتر و فروششان سريعتر از برونمرز بوده استكتاب هادر ايران تيراژ . ديگر در برونمرز
يا بالفاصله آنها را گردآوري و خمير كرده . و پيگيري ناشران در ايران منتشر شده اند هميشه دچار مشكالتي بوده اند

 . اند و يا اجازه ي تجديد چاپ به آنها نداده اند
 

 اين اولين بار است كه يك چهره معروف ادبي ايراني با يك مجله كه از طرف: ماها
همجنسگرايان كشور منتشر مي شود مصاحبه مي كند، و ما مطمئن هستيم كه اين تابو شكني شما تاثير 

 احساس شما چيست؟. مثبت زيادي خواهد داشت
با قاموس طبيعت مي دانم و آن  نخست با صراحت بگويم كه من همجنسگرائي را مغاير :ميرزاآقاعسگري
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براساس يافته ها و نظريات انكارناپذيرعلمي، جهان موجود و هستي موجودات، . را با روند توليد مثل در تضاد مي دانم
 كيهان در ابعاد احت. عنصر نرينه و مادينه، ين و يانگ، مثبت و منفي، جاذبه و دافعه است حاصل كش و واكش بين دو

 بخش انسان هاما . ستاين، قانون طبيعت ا. كهكشاني هم برهمين محور نرينگي و مادينگي شكل يافته و تداوم دارد
اين . حاصل درآميزي زنان با مردان هستيم) از جمله همجنسگرايان (همه ي ما. بسيار كوچكي از اين هستي هستيم

 . نكته ها را بي گمان شما بهتر از من مي دانيد اما بايسته دانستم نگاهم را در اين پيوند، روشن بگويم
 اينجا هم تكرار مي كنم كه يك جامعه وقتي به درجه ي مطلوبي با اينهمه در دو سه سخنراني گفته ام و در

يان آن هم بتوانند بي دغدغه و پنهانكاري حرفهاشان را مطرح كنند و همجنسگرااز آزادي و دموكراسي مي رسد كه 
وند، ترديد نبايد داشت كه اگر در يك جامعه، همجنسگرايان سركوب ش. رفتار جنسي مورد عالقه شان را داشته باشند

احزاب دگرانديش هم محدود يا سركوب مي شوند، نويسندگان و پژوهشگران هم محدود يا سركوب مي شوند، گروه 
و در كشوري كه سركوب بخشي . هاي اجتماعي ناهمروند با نورمهاي اجتماعي هم محدود يا سركوب مي شوند

نديش اش هم به حاشيه رانده شده و بعدا ازجامعه، قانوني و توجيه شود بتدريج بخشهاي دگرانديش و رقيب و نوا
يا هست و براي همه هست و يا نيست و فقط ادعاي وجودش مطرح . آزادي، بخش ناپذير است. سركوب مي شوند

حريم خلوت هر انساني بايد به مثابه معابد مقدس نگريسته .  استانسان هاامور جنسي از امور خصوصي . شده است
. مي تواند نام قانون، دين يا حكومت يا عرف برخود بگذارد» غير«اين . غير ممنوع گردديعني ورود به آن براي . شود

 .بايد از ورود به معابد مقدس افراد منع شود. است» غير«. فرقي نمي كند

با صراحت بگويم كه من 
با قاموس  همجنسگرائي را مغاير

 توليد طبيعت مي دانم و آن را با روند
با اينهمه در دو. مثل در تضاد مي دانم

سه سخنراني گفته ام و در اينجا هم 
تكرار مي كنم كه يك جامعه وقتي به 

درجه ي مطلوبي از آزادي و دموكراسي مي رسد كه همجنسگرايان  
آن هم بتوانند بي دغدغه و پنهانكاري حرفهاشان را مطرح كنند و 

ترديد نبايد داشت . رفتار جنسي مورد عالقه شان را داشته باشند
وب شوند، احزاب كه اگر در يك جامعه، همجنسگرايان سرك

دگرانديش هم محدود يا سركوب مي شوند، نويسندگان و 
پژوهشگران هم محدود يا سركوب مي شوند، گروه هاي اجتماعي 

 .ناهمروند با نورمهاي اجتماعي هم محدود يا سركوب مي شوند

البته جامعه شناسان 
 همجنسگرائي دربارهميتوانند 

پژوهش كنند، بنويسند، با آن 
موافقت يا مخالفت كنند، آن را 

 نورمهاي رفتار اجتماعي يكي از
. ارزيابي كنند يا نوعي بيماري

اما گرايش يا دوري مردم از 
اين يا آن نورم اجتماعي بايد 
. امري آگاهانه و داوطلبانه باشد

اينها را گفتم تا بگويم كه 
پذيرش اين گفتگو از سوي 
من، به معناي پذيرش و تأكيد 
 بر حقوق بخشي از هموطنان

 دوست زن يا مرد من است كه
دارند در حريم شخصي خود 

من اميدوارم پژوهندگان، شاعران و . بگونه اي رفتار كنند كه مي خواهند، و نه آن گونه كه ديگران تعيين مي كنند
 . نويسندگاني كه آگاهي افزونتري در اين موارد دارند، به اين پديده ي اجتماعي هم بپردازند
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) يعني چه عواملي باعث شدند( آشنا شديد و چطور شد از چه زماني با پديده همجنسگرايي: ماها
 كه شما اينقدر راحت با همجنسگرايي كنار بيائيد و به اهميت رعايت حقوق همجنسگرايان بها دهيد؟

با .  است كه از اين پديده بي خبر باشدكمتر ايراني
اين همه، هيچگاه مصلحين و محققين وروشنفكران 
ايران با اين پديده رودررو نشدند و اين پرسمان را 

فكر مي كنند . به چالشِ پژوهش و بررسي نگرفتند
دارد اگر به اين گره اجتماعي بپردازند تا » قباحت«

 ساماندهي ريشه ها و ثمراتش را عيان كنند و براي
 .اجتماعي راهبردهائي براي آن بيابند

گفته مي شود كه همجنسگرائي با يورش و سلطه ي اسكندر مقدوني به ايران راه يافت  :ميرزاآقاعسگري
بعد از حمله ي اسالم به ايران، ممنوعيت هاي جنسي . ينگونه رفتار جنسي بيگانه بوده اندو مردم ايران تا آن زمان با ا

لذا همجنسگرائي بين مردان به عنوان نوعي جانشين براي برآوردن نيازهاي . به طرز بي سابقه اي افزايش يافت
 به اموري عادي در دربارها» يغالمباز«، و »شاهدبازي «،»بچه بازي«تا جائي كه . جنسي رواجي نسبتا گسترده يافت

ادبيات كالسيك ايران نشانه هاي پرشماري از آن روند . و حتا درمحافل ادبي مردانه تبديل شد) سلطان محمود و اياز(
حكايات همجنس بازي درحوزه هاي علميه را البد . منتها پنهاني. جامعه ايران هميشه اين پديده را داشته است. دارد

كمتر ايراني است كه از اين پديده بي . در ساير گوشه كنارهاي جامعه هم چنين بوده است. ه ايدشما هم بسيار شنيد
با اين همه، هيچگاه مصلحين و محققين وروشنفكران ايران با اين پديده رودررو نشدند و اين پرسمان را به . خبر باشد

فكر مي كنند . چالشِ پژوهش و بررسي نگرفتند
ين گره اجتماعي بپردازند دارد اگر به ا» قباحت«

تا ريشه ها و ثمراتش را عيان كنند و براي 
. ساماندهي اجتماعي راهبردهائي براي آن بيابند
با  (مادامي كه با پديده ها و رفتارهاي اجتماعي

به صورتي علني ) ابعاد كم يا زياد آن كاري ندارم
و به دور از پيشداوري روبرو نشويم، نمي توانيم 

سيم و برايشان عرف اجتماعيِ آنها را بشنا
من متخصص اين امور . شايسته اي ايجاد كنيم

در ايران، همجنسگرائي ! »انشااهللا گربه است« دوست ندارم اين پديده را ناديده بگيرم و بگويم ،با اين همه. نيستم
 . بگذردبه نظرم هيچ ايراني نبايد از كنار آن بي تفاوت . پديده اي نسبتا گسترده و با اهميت است

 
با اينهمه آيا تحوالت فرهنگي و ادبي داخل كشور . شما به خارج از كشور پناهنده شده ايد: ماها

درون كشور  را دنبال مي كنيد، بخصوص آيا با توليدات نثري و نظمي نويسندگان و شاعران نسل جوانتر
 آشنا هستيد؟ نظر شما درباره انتشارات فرهنگي و ادبي درون كشور چيست؟

در مسير جريانات ادبي در » ادبيات و فرهنگ«طبعا درجايگاه يك شاعر، و سردبيرسايت  :رزاآقاعسگريمي
با بخشي از آنچه در ايران . عالقه ي زيادي هم به شناخت و پيگيري جريانات ادبي دارم. ايران و برونمرز قرار دارم

 را مي خواند و بر همه چيز اشراف اب هاكتهيچكس نمي تواند ادعا كند كه همه ي . (جاري است هم آشنا هستم
در چند مصاحبه كه در سايت نويسا هم گذاشته ايم به روندها و رويدادهاي اصلي ادبي در ايران و برونمرز ). دارد

جريانات ادبي در تبعيد و برونمرز با شاخصهاي متعددي از . شما را به خواندن آنها دعوت مي كنم. پرداخته ام
در داخل نوعي بلبشوي ادبي و فرهنگي بر بخشهاي . ون كشور دور شده و رشدي كيفي يافته اندجريانهاي ادبي در

 .وسيعي از ساحت ادبي و فرهنگي سايه انداخته كه شناخت گوهر از خذف را بسيار دشوار كرده است
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تعدادي از همجنسگرايان در وبالگ ها و نوشته هاي خود شعرها و سروده هاي زيبايي : ماها

مي كنند، شما بعنوان يك شاعر معروف ايراني و بنا به كنجكاوي حرفه اي خود، آيا به اينگونه چاپ 
وبالگها هم سر مي زنيد؟ آگر پاسخ شما مثبت است، درباره كيفيت ادبي اشعار و ديگر نوشته هاي 

 ) يا مثآل بخش جشن عشق در خود مجله ماها(جوانان همجنسگرا در كشور چه نظري داريد؟ 

حق دخالت در سياست براي تغييريا تعيين سرنوشت،
من نمي توانم . حق هر انسان در هر جامعه اي است

سرگرم كار ادبي شوم و سرنوشتم را بسپارم به 
دست حقه بازترين بخش جامعه كه سياستمداران آن 

نمي خواهم به عنوان يك عدد يا آجر در . هستند
. ران و حكومتگران به حساب آيممحاسبات سياستمدا

به سهم خود تالش مي . انساني زنده و پويا. انسانم
كنم تا در شكل دادن به سرنوشت خودم و جامعه ام 

حتا اگر اين خواسته و اراده در شعر و . سهيم باشم
. نوشته ام راه پيدا كنند جلويشان را نمي گيرم

ا كناركشيدن هريك از ما از امر سياست به اين معن
است كه به عنوان يك تخم مرغ در سبد تخم 

مرغهاي سياستمداران قرار بگيريم و يا آجري باشيم 
 .تا آنها عمارت خود را با آن بسازند

اگر شما بخواهيد فقط به هر يك .  هم اكنون هزاران وبالگ در ايران راه افتاده است:زاآقاعسگريمير
راه به . بيشتر اين كارها، هدر دادن وقت و انرژي است ! ساعت توقف كنيد بايد عمر نوح داشته باشيد1سري بزنيد و 

البته به عنوان بايگاني و . جائي نمي برند
أثيري بر سرگرمي شخصي خوبند اما ت

. روندهاي اجتماعي يا ادبي نخواهند داشت
رژيم هم بدش نمي آيد انرژي جوانان در 

از . پسكوچه هاي پرت اينترنت تخليه شود
وقتي كامپيوتر به ابزاري خانگي تبديل شده 
است ديگر از جنبشهاي دانشجوئي، و 
ازجنبشهاي جوانان در سراسر دنيا خبر چنداني 

يم در مونيتور و همه سر فروبرده ا. نيست
البته نمي خواهم همه ي . سرگرم خود شده ايم

بي . هاي شخصي را يك كاسه كنم وبالگ
ترديد در ميان آنها مي توان سايتهاي 

اما چگونه؟ با كدام وقت . ارزشمندي هم يافت
 و توان؟

 
گذشته از مشكل سانسور : ماها

كه در كشور اعمال مي شود، آيا شما فكر 
ت انتخاب سوژه و موضوع بين نويسندگان و شاعران ما در داخل و خارج از كشور مي كنيد كه از جه

 تفاوتهايي وجود دارد؟
خيلي كم پيش مي آيد كه در يك جامعه ي بودائي، افراد آن . يك مثال بزنم. بله :ميرزاآقاعسگري

را؟ براي اين كه جامعه نورمها و چ. مسلمان شوند، يا در يك جامعه ي بسته اسالمي، افراد آن آئيين بودا را برگزينند
جامعه ي ادبي ايران بشدت تحت تأثير . فرهنگ خودش را با هزار زبان و ابزار در اذهان افراد آن جامعه جاي مي دهد

) در سايت نويسا نگاه كنيد» تكثير ويروس فاجعه از راه زبان«: به مقاله. (فرهنگ ديني و اسالمي و عرف ايراني است
به همين نسبت، شاعران و نويسندگان . ز فونكسيونهاي بازتوليد فرهنگ حاكم بر ايران را نشان داده امدر آنجا برخي ا

 از فرهنگهاي غيرايراني و غيراسالمي تأثيرات فراوان – به ويژه جوانترها كه پذيرش بيشتري دارند –ايران در برونمرز 
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 اسالمي –يكي آنچه كه در اتاق خواب فرهنگ ايراني . اريملذا ما امروز دو گونه ادبيات در زبان فارسي د. گرفته اند
جامعه شناسان و منتقدان ادبي بايد بيشتر روي . نطفه بسته و تولد يافته و يكي آن كه در اتاق خواب فرهنگهاي ديگر
 . اين پرسمانها كار كنند تا بر اين تفاوتهاي بنيادين پرتو بيشتر بيندازند

 
د كه شما بطور فعالي با امر سياست برخورد مي كنيد و تا آنجا كه مي اينطور به نظر مي رس: ماها

شما در سياست چگونه » دخالت«اين .  هم روابط نزديكي داريد81 منشور  نامدانيم با گروهي معروف به
 است و آيا فكر مي كنيد هر انساني فارغ از حرفه خود نياز به اينكار دارد؟ چرا؟

نوشته ام»ادبيات و اروتيسم «در
كه پورنوگرافي، رابطه ي عاشقانه 

نسي تقليل را به غريزه محض ج
عرفان جسم و غرايض  دهد، و مي

جنسي را بكلي از معادله ي عشق 
حال آن كه اروتيسم . كند حذف مي

. ادبي و هنري نه اين است و نه آن
با آبشخور ( بلكه بر عشقي زميني

در حوزه ي معنوي متكي )جنسي آن
يعني از عشق ورزي توسط . است

.گويدانسان شعورمند سخن مي

ر سياست براي تغييريا تعيين سرنوشت، حق هر انسان در هر جامعه اي حق دخالت د :ميرزاآقاعسگري
من نمي توانم سرگرم كار ادبي شوم و سرنوشتم را بسپارم به دست حقه بازترين بخش جامعه كه سياستمداران . است

. سانمان. نمي خواهم به عنوان يك عدد يا آجر در محاسبات سياستمداران و حكومتگران به حساب آيم. آن هستند
حتا اگر . به سهم خود تالش مي كنم تا در شكل دادن به سرنوشت خودم و جامعه ام سهيم باشم. انساني زنده و پويا

كناركشيدن هريك از ما از امر سياست به . اين خواسته و اراده در شعر و نوشته ام راه پيدا كنند جلويشان را نمي گيرم
 سبد تخم مرغهاي سياستمداران قرار بگيريم و يا آجري باشيم تا آنها اين معنا است كه به عنوان يك تخم مرغ در

اما .  را امضاء كردم چون حقوق بشر را سرلوحه ي كار خودش كرده بود81من منشور . عمارت خود را با آن بسازند
سياست پيشگان . نتوانست خوب پيش برود

لذا يكي . نگذاشتند يا چي؟ نمي دانم
. لي دورمانده امدوسالي است كه از آن بك

 . نمي دانم سرنوشتش به كجا كشيد
 

شما كتابي در زمينه : ماها
آيا . اروتيك و پورنوگرافي نوشته ايد

هنوز به نظريات خود در مورد 
تفاوتهاي اروتيك با پورنوگرافي كه در 
آن كتاب مطرح كرده بود، معتقديد؟ يا 

 به نظريات جديدي دست يافته ايد؟
. يكماه پيش درآمد» ادبيات و اروتيسم«چاپ سوم كتاب . تم هنوز تغييري نيافته اندنظرا :ميرزاآقاعسگري

 رابطه ي عاشقانه را به غريزه محض جنسي ،در آنجا نوشته ام كه پورنوگرافي .با تغييرات و اصالحات و افزوده ها
آن كه اروتيسم ادبي و حال . جسم و غرايض جنسي را بكلي از معادله ي عشق حذف ميكند عرفان تقليل ميدهد، و

عني از عشق ي يدر حوزه معنوي متكي است) با آبشخور جنسي آن (كه بر عشقي زميني بل. هنري نه اين است و نه آن
 . ورزي توسط انسان شعورمند سخن ميگويد

 
بعضي ها بر اين باورند كه تفاوت اروتيك و پورنو گرافي منشĤ فرهنگي دارد يعني با سطح : ماها
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ي و اجتماعي، درجه مذهبي بودن اجتماع و همچنين تا حدودي هم به سابقه وجود علني رشد فرهنگ
مثآل يك عكس . مباحث جنسيت در يك جامعه مربوط مي شود و عالوه بر آن يك قضاوت فردي است

نيمه لخت ممكن است در يك جامعه پورنوگرافي تلقي شود اما در جاي ديگر بعنوان يك عكس عادي 
 نظر شما چيست؟. از در جايي ديگر بعنوان يك عكس اروتيكيبحساب آيد و ب

تكرار آنها در اينجا . نوشته ام» ادبيات و اروتيسم«در اين موارد به تفصيل در كتاب  :ميرزا آقا عسگري
 . خودم را خسته مي كند

 
شما اخيرآ كتابي درباره فريدون فرخ زاد نوشته ايد موضوع كلي اين كتاب چيست و چه : ماها

بودن ) بايسكشوال =يا حداقل دوجنسگرا(ستقبالي از آن بعمل آمد؟ آيا در اين كتاب درباره همجنسگرا ا
 فرخ زاد هم صحبت كرده ايد؟

كتابي است در » خنياگر در خون«كتاب 
شناخت و بزرگداشت شاعر و شومن 
. مدرن و مبارز ايراني فريدون فرخزاد
دراين كتاب نشان داده مي شود كه 

آني  فرخزاد بسيار متفاوت و فراتر از
است كه در اذهان عمومي ايرانيان 

او شاعر خوبي بود با . وجود دارد
در زمينه سياست تحصيالت عاليه 

، شومني بود )دردانشگاه هاي آلمان(
شجاع كه حكومت اسالمي در ايران را 

به چالش طلبيده بود، ادبيات كالسيك و 
مدرن ايران را خوب مي شناخت و به 

 .توده ها معرفي مي كرد

كتابي است در شناخت و بزرگداشت شاعر و شومن مدرن و » خنياگر در خون«كتاب  :ميرزاآقاعسگري
شود كه فرخزاد بسيار متفاوت و فراتر ازآني است كه در اذهان دراين كتاب نشان داده مي . مبارز ايراني فريدون فرخزاد

او . عمومي ايرانيان وجود دارد
شاعر خوبي بود با تحصيالت 
 عاليه در زمينه سياست

 شومني ،)دردانشگاه هاي آلمان(
حكومت اسالمي  بود شجاع كه

در ايران را به چالش طلبيده بود، 
ادبيات كالسيك و مدرن ايران 

ناخت و به توده ها را خوب مي ش
دراين كتاب ... معرفي مي كرد

چگونگي قتل او توسط مأموران 
وزارت اطالعات جمهوري 

آثاري . اسالمي مستند شده است
. از او به شعر و نثر گذاشته ام

متن برخي از سخنراني ها و مصاحبه هاي او هم . بسياري ار شعرهاي آلماني او را ترجمه كرده و در كتاب گذاشته ايم
 . ي موضوع همجنسگرائي هم به كوتاهي نوشته امدرباره. استقبال از اين كتاب، بي نظير بود. در كتاب ثبت شده اند

به همجنسگرائي فرخزاد » ادبيات و اروتيسم«به من نامه نوشته بود كه اگر در كتاب ) مرد (يك همجنسگرا
آيا اين همان استبداد فرهنگي يا همان ! خنده دار نيست؟! اشاره كرده و آن را تأييد كرده ايد، خبر بدهيد تا آن را بخرم

آن هم براي خريدن يك نسخه از  (به ايشان نوشتم بازجوئي از يك نويسنده! ويروس تكثير يافته ي استبداد نيست؟
د شما اگر دوست داشتيد كتاب را بخوانيد و اگر خواسته هاي خود را در آن نيافتي! شايسته ي شما نيست) !كتاب او

 !تعيين شرط و شروط براي يك نويسنده، امر زيبائي نيست. كنارش بگذاريد
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ما اين كتاب شما را نخوانده ايم ولي عالقه داريم بدانيم كه به نظر شما قاتل آقاي فرخ زاد : ماها

 چه كسي يا كساني بوده اند؟
شما كه با سايتهاي من در اينترنت آشنا هستيد و بارها از انتشار اين ! ه ايد؟چرا نخواند :ميرزاآقاعسگري

 !چرا نخوانده ايد؟: صميمانه مي پرسم. كتاب با خبر شده ايد
شايد دقت نكرده ايم ولي اگر باشدآ . ما اين كتاب را در سايت شما نديده ايم: جواب ماها

 . خواهيم خواند
 

زمان الزم است تا اكثريت شاعران و 
 به – بويژه در داخل كشور –نويسندگان 

اين حد از رشد فرهنگي و اجتماعي برسند 
ر را كه سركوب همجنسگرايان در كشو

بعنوان يك مسئله حقوق بشري مطرح 
مادامي كه حتا خود شما كه سردبير . كنند

) ماها(مجله ي همجنسگرايان ايران 
هستيد پشت نام مستعار پنهان شده ايد، 

چگونه انتظار داريد كه شاعران و 
نويسندگان شناخته شده با نام خودشان 
وارد ميدان شوند و از حقوق شما سخن 

 ! مي كنم؟بگويند؟ اشتباه

باطات خود، آيا فكر مي كنيد كه ذهنيت روشنفكران، نويسندگان و با توجه به شناخت و ارت: ماها
كآل اليه هاي فرهنگي كشور در داخل و خارج 
توانسته تا آن حدي با موضوع همجنسگرايي كنار 
بيايد كه موضوع سركوب همجنسگرايان در كشور را 
بعنوان يك مسئله حقوق بشري به دغدغه فكري و 

 ذهني آنها تبديل كند؟
زمان الزم است تا اكثريت  :اعسگريميرزاآق

 به اين حد – بويژه در داخل كشور –شاعران و نويسندگان 
از رشد فرهنگي و اجتماعي برسند كه سركوب 
همجنسگرايان در كشور را بعنوان يك مسئله حقوق بشري 

در حالت  جامعه ايران در عرصه ي دموكراسي. مطرح كنند
 جنين رشد كند و اين حكومت نمي گذارد اين. جنيني است
 . اول بايد تكليف اين رژيم روشن شود. متولد شود

سواي آن، مادامي كه حتا خود شما كه سردبير 
هستيد پشت نام ) ماها (مجله ي همجنسگرايان ايران

ز مستعار پنهان شده ايد، چگونه انتظار داريد كه شاعران و نويسندگان شناخته شده با نام خودشان وارد ميدان شوند و ا
 !حقوق شما سخن بگويند؟ اشتباه مي كنم؟

 
آينده را چگونه را مي بينيد؟ و آيا فكر مي كنيد پنج يا ده سال ديگر هم شما همچنان در : ماها

 خارج از كشور خواهيد بود؟ در چه شرايطي به وطن و ميهن خود ايران باز مي گرديد؟
ه ي گنديده ي فرهنگي و سياسي با نام يك الش. آينده را نمي شود پيش بيني كرد :ميرزاآقاعسگري

متاسفانه ايرانياني كه مي خواهند اين الشه را از روي خود كنار بزنند . روي ايران افتاده است» حكومت اسالمي«
بسياريشان هم با اين الشه ي متعفن كنار آمده اند، با بوي آن اخت شده اند، خودشان هم . متحد و يكپارچه نيستند

اگر . جامعه ي بين المللي هم فقط به محاسبات اقتصادي و سياسي درازمدتش فكر مي كند.  اندجزئي از آن شده
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كس نخارد پشت من جز . با آن كاري ندارند) كه مي دهد (جمهوري اسالمي به آنها باج سياسي و اقتصادي بدهد
اما يك نكته ي ديگر را . ردنما چاره اي نداريم مگر همسو و همروند شدن، متحد شدن و مبارزه ك. ناخن انگشت من

 –چرك جمهوري اسالمي هم روزي . زمانه همه ي قدرتها و حكومتهاي سركوبگر را سركوب كرده است. هم بگويم
معناي حرفم اين نيست كه دراز بكشيم و چرت .  از روي ايران شسته خواهد شد–كه اميدواريم خيلي دور و دير نباشد 

من زماني به ايران برخواهم گشت كه اين . بله، شما و من، ما. زمانه خود مائيم. مبزنيم و منتظر اقدام زمانه باشي
 . حكومت يا رفته باشد يا درحال فروافتادن باشد و رو به مرگ

  
در خاتمه .  با تشكر مجدد از اينكه وقت خود را براي اين مصاحبه در اختيار ما گذاشته ايد:ماها

شاعر و روشنفكر ايراني، دغدغه و دلهره هاي امروزيتان كدامها دوست داريم بدانيم كه شما بعنوان 
 . هستند؟ و اگر پيامي به خوانندگان و بخصوص همجنسگرايان كشور داريد، بفرمائيد

اين حكومت مي . بزرگترين دغدغه سياسي من تداوم حكومت اسالمي در ايران است :ميرزاآقاعسگري
مي . ران را در معده ي بزرگ و گندناك بنيادگرائي اسالمي هضم كندخواهد فرهنگ ايران، ملت ايران و كشور اي

تا حدي هم موفق شده . خواهد ايران و ايراني را به تمامي قرباني پيشبرد مقاصد فرهنگي و اقتصادي و ديني اش كند
 !اگر بخود نيائيم، كارمان تمام است. است

 ادبي ام را جمع آوري و شسته رفته كنم و به  سال كار35دغدغه ي ادبي ام هم اين است كه نتوانم حاصل 
 . مردم ايران در ايران برسانم

لشگريان صدر اسالم بـا شـيوه هـائي مشـابه           . دلهره ام از رشد تروريسم و بنيادگرائي اسالمي در جهان است          
) انين عام بشريايجاد ترس و عدم پايبندي به قو ( گروه هاي تروريستي دارند انجام مي دهنداالن همين اقداماتي كه 

 . اگر جهانيان كوتاه بيايند، آتش تمام جهان را خواهد بلعيد. موجب سقوط امپراطوري هائي مانند ايران شدند
 

صميمانه تشكر مـي كنـيم      . آقاي ماني، از اينكه وقت خود را در اختيار ما گذاشته ايد           : ماها
  .اميدواريم هر چه زودتر شما را در وطن و در كنار خود ببينيم

 

:يدتوانيد از طريق ايميل با ايشان تماس بگير براي دريافت كتاب هاي ماني مي
mani@nevisa.de  

چاپه يا به وبسايت هايي كه ماني در آنها آثار و نوشته هاي خود را ب
 :مي رساند، مراجعه كنيد

www.nevisa.de 
www.mani-poesie.de 
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پديده همجنسگرايي در حيوانات نيز ديده مي شود و با 

 قاموس طبيعت همخواني دارد
 
بل از پرداختن به موضوع اصلي مقاله، نوشتن مقدمه اي براي نشان دادن تناقض كساني كه به ظـاهر بـا           ق

 . استناد به طبيعت به رد همجنسگرايي مي پردازند، الزم مي آيد
 و جانوران چيزي به اسم ناموس و يا حس شرم وجود نـدارد و بسـياري از انـواع             در طبيعت و در بين حيوانات     
 و در پيش چشمان ديگران به انجام عمل سكس مبـادرت مـي              ا فرزندان خود علن   جانوران هستند كه با خواهر، برادر و      

تفسير كرده » حيواني «در حالي كه اگر فردي انساني چنين كاري انجام دهد اخالق اجتماعي و قانون عمل او را. ورزند
بعبارت ديگر اعتقاد بر اين است كه رفتار و منش و روابط جنسي و اشكال سكس انسان ها نبايـد                    . و محكوم مي كنند   
حال اگر كسي ادعا كند كه چون رفتار حيوانات غريزي است و بـر اسـاس رفتـار طبيعـي بـا هـم                        . مثل حيوانات باشد  

محدوديت هاي اخالقي در عرصه سكس در اجتماع انسان ها غيـر طبيعـي   معاشرت يا سكس دارند و بر همين اساس      
اما مخالفان اقليتهاي جنسي وقتـي      . است، گوش شنوايي براي منطق خود نخواهد يافت هر چند استداللش قوي باشد            

مـي شـوند و     » طبيعـت گـرا   «به موضوع همجنسگرايي مي رسند اختالف انسان و حيوان را بكلي فرامـوش كـرده و                 
 پس نتيجتĤ همجنسگرايي صرفĤ يك پديده در بين         )!!؟؟؟(الل مي كنند كه چون اين پديده در حيوانات وجود ندارد          استد

اين دوگانگي استناد به حيوانات و طبيعت يعني  !و در نتيجه غير طبيعي است   » منحرف از قاموس طبيعت   «انسان هاي   
همجنسـگرايي چگونـه    ي از رفتـار حيـواني را مخالفـان          گاهي اشتياق به مقايسه انسان و حيوانات و گاهي دوري گزين          

 توضيح مي دهند؟
يك ساده نگر ممكن است به داشتن عقل و مغز و قدرت تفكر انسان اشاره كند ولي اين جـواب قـانع كننـده                 

مثآل چرا بعضي از اديان و فرهنگ ها صرفĤ حق چند همسري به مردان را مي دهند ولي به زنان نمـي دهنـد؟                        . نيست
حالي كه بعضي از حيوانات كه به جفت گيري با تعداد زيادي مي پردازند، اصآل جفت ثابت ندارنـد و نـوع مـاده آن                         در  

قدرت جنسي حيوانات را فصلي تعيـين       ) يا خداوند  (مثال ديگر اينكه طبيعت يا    . حيوان هم از همان حق برخوردار است      
 مي شوند در حالي كه در انسان از سن بلوغ تا آخر             ي خاصي از سال تحريك جنسي     ماه ها كرده طوري كه در فصل و       

عمر ادامه دارد و حتي زني كه آبستن هم هست باز شهوت و نيروي جنسي او بيدار مي ماند و قـادر بـه انجـام عمـل                            
امـا  . توسل به بهانه غير طبيعي بودن همجنسگرايي تا چه اندازه بي رنـگ اسـت               اينجاست كه مي بينيم   . سكس است 

 . راحت باشد؛ همجنسگرايي در بين حيوانات هم ديده مي شود  ما» گرايانطبيعت«خيال 
ها، بسياري از كاركنان در باغ وحش هاي مختلف بر تظاهر پديده همجنسگرايي در بين حيوانات باغ                  تا مدت 

وحش خود اعتراف كرده اند اما وقت، هزينه و فرصت هايي كه براي تحقيق و مطالعـه جـدي و عمقـي حـول پديـده                          
و در نتيجه اطالعات تاكنون بدسـت آمـده هـم           . همجنسگرايي در بين حيوانات در طبيعت شده بسيار ناچيز بوده است          

محدودند، با اينهمه دانشمندان و زيست شناساني كه به مطالعه حول موضوع جنسيت در طبيعـت و در بـين حيوانـات                      
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وع از حيوانات، جـانوران و پرنـدگان برخـورد كـرده انـد و            ن 450پرداخته اند، ادعا مي كنند كه با اين پديده در بيش از             
نتيجه مي گيرند كه همجنسگرايي يك پديده صرفĤ انساني نيست بلكه در حيوانات هم هست و بنـابراين بـا قـاموس                      

دلفـين،  : از جمله انواعات حيواناتي كه پديده همجنسگرايي در آنها مشاهده شده از اين قرارنـد              . طبيعت همخواني دارد  
بز ) Bison ( گرگ، خوك آبي، آهو، بعضي از مرغان دريايي، گاو ميش كوهان دار آمريكايي بنام،مپانزه، شير جنگلش

 ).Cock of the rock(همينطور نوعي از ماكيان معروف و ) Sage grouse ( بوقلمون، شترمرغ، باقرقره،كوهي
از وقـت خـود را بـه     ل تمـام  سا9زيست شناس آمريكايي است،  كه خود يك Bruce Bagemihl آقاي

نتيجه مطالعات خود را     1999در سال    او. حيوانات اختصاص داد   مطالعه حول پديده همجنسگرايي در طبيعت و در بين        
»  Biological Exuberance،Animal Homosexuality and Natural Diversity« در كتـابي بنـام  

)St. Martin`s Press ، 2000 (زيادي براه انداختاي صدمنتشر كرد كه سر و  . 

كه خود يك زيست  Bruce Bagemihl آقاي
 سال تمام از وقت خود 9شناس آمريكايي است، 

 مطالعه حول پديده همجنسگرايي در را به
او در . طبيعت و در بين حيوانات اختصاص داد

ي  نتيجه مطالعات خود را در كتاب1999سال 
.  زيادي براه انداخت صدايمنتشر كرد كه سر و

او در كتاب خود عنوان مي كند كه هر گونه رفتار 
جنسي كه در بين انسان ها رايج است، در بين 

با اين تفاوت كه چون.  مي شودحيوانات نيز ديده
حيوانات امكان تكلم ندارند و از قدرت اسباب 

سازي محروم هستند، امكان مطالعه حول 
فتيشهاي متنوعي كه در اشكال و تظاهر جنسي 
 .بعضي انسان ها مشاهده مي شود، مشكل است

 رايج است، در بين حيوانات نيز       انسان ها او در كتاب خود عنوان مي كند كه هر گونه رفتار جنسي كه در بين                
با اين تفاوت كه چون حيوانات امكان تكلم ندارند و از قدرت اسـباب سـازي محـروم هسـتند، امكـان                      . ديده مي شود  

.  مشـاهده مـي شـود، مشـكل اسـت       انسـان هـا   ال و تظاهر جنسي بعضـي       مطالعه حول فتيشهاي متنوعي كه در اشك      
اميدواريم همجنسگرايان  (

همـــوطن مقـــيم خـــارج 
ــش   ــداقل بخ ــد ح  بتوانن

هايي از اين كتـاب را بـه        
ــه و در  فارســــي ترجمــ

 .) دسترس بقيه قرار دهند
بعضي از زيسـت    
شناسان ادعا مي كنند كه     
نه تنها همجنسـگرايي در     
بين حيوانـات در طبيعـت      

افت مي شود بلكه درجه     ي
تظاهر آن بسيار بيشـتر از      

نكته قابل توجه اينكـه تحقيقـات تـا كنـون صـورت گرفتـه دال بـر آن دارنـد كـه درصـد                         . موارد جوامع انساني است   
و دگرجنسگرايي در بين حيوانات مختلف يكي نيسـت و نسـبتĤ متفـاوت              ) يتيبايسكشوال (همجنسگرايي، دوجنسگرايي 

بين شتر مرغ ها، همجنسگرايي خيلي بيشتر ديده مي شود تا در بين آهوان كـه دوجنسـگرايي در                   براي مثال در    . است
همينطـور در جامعـه نزديكتـر حيوانـات بـه انسـان يعنـي شـامپانزها، كـآل                   . بين آنها شايع تر از همجنسگرايي اسـت       

 هر دو جنس مخالف و موافـق        همجنسگرايي يا دگر جنسگرايي مطلق نادر است و اكثرآ عمدتĤ دو جنسگرا هستند و با              
براي اثبات نظر خود، محققان با در نظر گـرفتن اينكـه ممكـن اسـت عـدم                   . به انجام عمل سكس مبادرت مي ورزند      

دسترسي به جنس مخالف اين حيوانات را به سكس با همجنس كشانده، تعدادي از همان نـوع حيـوان امـا بـا جـنس                         
اين حيوانات همجنسگرا به جنس مخالف اعتنايي نكرده و به جفت گيري با             اما  . مخالف را در دسترس آنها گذاشته اند      
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نكته جالبتر اينكه عمومĤ حيوانات در فصل خاصي از سال به جفت گيري و توليد مثل مي             .  خود ادامه داده اند    همجنس
نسـي در بـين     درست همين حالت فصلي بودن تمايل ج      . پردازند و در بقيه فصول نيروي جنسي آنها به خواب مي رود           

  آقاي،در مورد درصد همجنسگرايي، دگرجنسگرايي و دوجنسگرايي در حيوانات. حيوانات همجنسگرا هم مشاهده است
Bruce Bagemihl براسـاس ايـن جـدول    . جدولي ارائه مي دهد كه قابل تامل اسـت ، )35صفحه  (در كتاب خود

ي يا دگرجنسگرايي مطلق در آنها اصآل وجـود نـدارد           نوعي از حيوانات تا صد در صد دو جنسگرا هستند و همجنسگراي           
 :يا بسيار نادر است

Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity 

 درصد نوع حيوان
 همجنسگرايي

 درصد
دوجنسگرايي

 درصد
 دگرجنسگرايي

Silver gulls (Female)  10 11 79 
Black headed gulls (both sexes)  22 15 63 
Japanese Macaques (Both sexes)  9 56 35 
Bonobo Chimpanzees (Both sexes)  صفر 100 صفر 
Galahs (Both sexes)  44 11 44 

St. Martin`s Press،  2000-  page 35 
 

 
 همه منابع،بنابر

حيواناتي كه در 
عكسها اين 

مشغول انجام 
عمل سكس 

هستند، همجنس 
 .مي باشند

همجنسـگرايي  قرنها بري انسان طول كشيد تا دانشمندان و محققان به كمك علم توانستند به طبيعي بودن                  :مؤخره
 سال است كـه بشـر بـه ايـن           40بله با وجود اينهمه سال و قرن كه از تاريخ بشريت مي گذرد، تنها كمتر از                 . پي ببرند 

كه همجنسگرايي بيمـاري     آگاهي
 انحراف روانـي نيسـت و اينكـه         و

 درصـد افـراد هـر       10ا   ت 3/5بين  
ــتند،    ــگرا هس ــاعي همجنس اجتم

حــاال تصــورش را . رســيده اســت
از ابتداي تاريخ بشـر تـا       بكنيد كه   

ــداد  40 ــه تعـ ــيش، چـ ــال پـ  سـ
همجنسگرايان زن و مردي كه به      
جرم همجنسگرايي بـه مـرگ يـا        
 شكنجه و زندان محكـوم نشـدند،      

آرزوها و اميال و احساس خـود را        
نشناختند، كسي آنها را درك نكرد      
و صداي فريادهايشان در گلو خفه      

يي كـه از قـوه      انسان ها ماند، چه   
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. يي كه تا آخر عمر نتوانستند راز خود را با كسي در ميـان نهنـد               انسان ها ج و عذاب ابدي كشيدند و چه        جنسي خود رن  
سازمان جهاني حقوق بشر، مؤسسه هـاي        فكرش را بكنيد كه همين امروز هم عليرغم اينكه سازمان بهداشت جهاني،           

 مـي كننـد و اذعـان مـي كننـد كـه              بر طبيعي و عادي بودن همجنسگرايي تاكيـد        معتبر علمي و سكسولوگ ها همه     
 وجود دارند، در شرايطي كه وزارتخانه هاي        ،در همه جوامع بشري فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و مليت             همجنسگرايان

رواني حذف كزده انـد،     الت  بهداشت و درمان و پزشكي كشورهاي پيشرفته همجنسگرايي را از ليست بيماريها و اختال             
سياسي، اقتصـادي،    آزاد همجنسگرايان از قرب و منزلت برخورداند و در پست هاي مهم           در شرايطي كه در كشورهاي      

فرهنگي و اجتماعي و در همه سطوح قابليتهاي خود را نشان داده اند، در شرايطي كـه بخـش بزرگـي از مـذهبيون و                         
م بـه رعايـت حقـوق       كليساها در غرب علنĤ به همجنسگرايي اعتراف كرده، در حالي كه حتي دولت مذهبي واتيكان ه               

باز جوامع و دولتهايي در قرن بيست و يكم پيدا مي شوند كه بنـام                همجنسگرايان و تحمل و مدارا با آنان تاكيد كرده،        
بـر ايـن    . مذهب و اخالق و مليت و فرهنگ همچنان همجنسگرايان را سركوب كرده و حقوق آنها را نفي مـي كننـد                    

ناشي مي شود كه     نسگرايي نه از زاويه ناآگاهي بلكه از تعصب و عنادورزي         اساس در بسياري از مواقع مخالفت با همج       
 . به مرحله مخالفت با علم و دانش هم رسيده است

ادعاي نبود همجنسگرايي در بين حيوانات نه ناشي از صحت چنين ادعايي است بلكه ناشي از اين اسـت كـه         
 حيوانات آنچنان كه بايد و شايد نپرداخته اند ولي در همين          دانشمندان و محققان به وجود پديده همجنسگرايي در بين          

بنابر اين، دانش امروزي فعآل      .حد بسيار محدودي كه پرداخته اند، به وجود اين پديده در بين حيوانات اعتراف مي كنند               
در همين حد است اما هيچ معلوم نيست كه بـا گذشـت زمـان و                

ر بـين حيوانـات     صرف هزينه و وقت و انجام تحقيقات گسترده د        
دانش بشري در ايـن زمينـه هـم بـه            در سالهاي دور يا نزديك،    

دانش و يافته هاي جديدي دست يابد و از بنياد دچار تحول شود، 
همانطور كه به علم وجود پديده همجنسگرايي در بين افراد بشر           

 .  سال پيش دست يافتند40تنها 

طبق گفته محققين، سكس گروهي در بين 
 .حيوانات هم مشاهده مي شود

ــوان پرســيد كــه اصــال  در خاتمــه مــي ــريم كــه ت  گي
گرايي در بين حيوانات مشاهده نشود، مگر انسـان خـود           همجنس

قادر نباشد كه   ) يا خداوند  (يك حيوان طبيعي نيست؟ چرا طبيعت     
ايجـاد كنـد؟    ) انسان (اين حيوان  حاالت و خصوصيات خاصي در    

مگر عقل و مغز كه مختص انسان است و در حيوانات و جانواران مشاهده نمي شود، غيـر طبيعـي اسـت؟ مگـر همـه                          
انات پستاندار هستند و يا شيوه زاد و ولد آنها يكي است؟ آيا اين دليلي بر طبيعـي نبـودن يكـي از ايـن دو حالـت                            حيو

 است؟
 

روابـط جنسـي در       رفتـار و مـنش و اشـكال        دربارهاميدواريم فرصتي پيش آيد و بتوانيم در شماره هاي آينده           
 . ردازيم بپ،حيوانات كه توسط دانشمندان و زيست شناسان مشاهده شده
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 نگاهي اجمالي به دالئل مخالفت با 
 همجنسگرايي و همجنسگرايان

افراد مختلـف از زوايـاي گونـاگوني بـا همجنسـگرايي
ـ            يممخالفت مي كنند، اما اگر به موارد مخالفتها دقـت كن

خواهيم ديد كه همه بهانه اي بيش نيستند، يا ريشـه در
ناآگاهي و عدم شناخت دارند و يا از تعصبات بي جا و يا

بعبـارت ديگـر. سطحي نگري افراد ناشـي مـي شـوند       
انسان ها ذاتĤ مخالف همجنسگرايي نيستند بلكه سـطح
شناخت و آشنايي آنها با اين پديده اسـت كـه مواضـع

بـه همـين دليـل در زيـر نگـاهي.  كند آنها را تعيين مي   
اجمالي به انواع دالئل مخالفت با همجنسگرايي انداخته

.و سعي مي كنيم بصورتي كوتاه و فشرده جواب دهيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :خالفان همجنسگرايي از جمله مي گويندم
 . اصآل از همجنسگراها بدم مي آيد. من از همجنسگرايي متنفرم -
 . هنداگر امروز به همجنسگراها آزادي داده شود فردا بچه بازان هم فرياد آزاديخواهي سر مي د -
 . همجنسگرايي بيماري است و همجنسگراها همه بيمار رواني هستند -
 . ن در كشور مي شوندآها همه ايدز دارند و باعث گسترش همجنسگرا -
 . اگر به همجنسگرايان آزادي داده شود، اخالق اجتماعي و فرهنگ ما مورد تهديد واقع مي شود -
 .  گسترش اين پديده در جامعه مي شوداگر به همجنسگرايان آزادي داده شود، باعث شيوع و -
 . دين و مذهب ما با همجنسگرايي نمي خواند و آن را محكوم كرده است -
 . همجنسگرايي يك پديده غربي است و ما نبايد آن را قبول كنيم -
 . اگر همجنسگرايي طبيعي است پس چرا دربين حيوانات ديده نمي شود -
 پس اين رابطه بر خـالف قـانون طبيعـت           ،نمي گيرد چون در روابط همجنسگراها توليد مثل صورت         -

 . است و در نتيجه غير طبيعي است
زم نيستند كه اين روش زشت را بعنـوان شـيوه           ملهمجنسگرايي يك موضوع انتخابي است و افرد         -

 . زندگي براي خود انتخاب كنند
 . همجنسگراها فقط بدنبال سكس هستند -
از نزديكي با جنس مخالف تـرس دارنـد، آن را تجربـه             افراد به اين دليل همجنسگرا مي شوند كه          -

نكرده اند كه بدانند چقدر لذت بخش است و اگر يكبار تجربه كنند از اين انحراف خود دسـت مـي                     
 . كشند
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بعضي از اين جوانان دچار آشفتگي هستند و قاطي كرده انـد، اعتمـاد بـه نفـس ندارنـد و توسـط                        -
اينها فكر مي كنند كه همجنسگرا هسـتند در حـالي كـه             . دوستان ناباب به انحراف كشيده شده اند      

 . نيستند و بايد به آنها كمك كنيم تا هدايت شوند
 

از  براي هر همجنسگرايي آشنايي با اينگونه اتهامات و يافتن پاسخ هاي عقلي و منطقي برا آنها و البتـه بـدور   
پس بـا هـم انـواع       . شنونده گذاشت / خوانندهعهده خود   ه  توان قضاوت را ب    بعد مي . خشونت يا عصبيت ضروري است    

 :دالئل در مخالفت با همجنسگرايي را مرور مي كنيم
 
 اصآل از همجنسگراها بدم مي آيد ؛من از همجنسگرايي متنفرم -

اگر از كساني كه گفته باال را تكرار مي كنند پرسيده شود كه آيا شما هيچ فرد همجنسگرايي را مي شناسـيد،                      
يا اگر هم بشناسند يك مورد منفـي و كليشـه اي برخـورد          . كسي را نمي شناسيم   . مي گويند كه نه    درصد موارد    99در  

باز ميتوان از آنها پرسيد آيا شما تا بحال يك كتاب يا مطلبي علمـي و                . خود را به همه همجنسگرايان تعميم مي دهند       
 دربـاره ميتوان سئوال كرد كه آيـا شـما كـآل           باز  .  همجنسگرايي خوانده ايد؟ باز جوابشان منفي است       دربارهبي طرفانه   

  مطالعاتي داشته ايد؟   انسان ها ، چگونگي شكل گيري آن و تنوعات موجود در عرصه جنسي            انسان ها گرايشات جنسي   
و مطالعات بيرطفانه و علمي اجازه داده نشده ولي آيا شما از نتـائج تحقيقـات علمـي كـه در                      يا در كشور ما كه تحقيق     

 . باز جواب منفي خواهد بود صورت گرفته با خبر هستيد؟كشورهاي ديگر 
حاال ميتوان به چنين افرادي گفت كه پس تعصب و تنفر شما از از همجنسگرايي از عـدم شـناخت و مطالعـه      

كـه   شما بعنوان يك انسان   . شما ناشي مي شود و در نتيجه فاقد هرگونه پايه عقلي، منطقي، مطالعاتي و معرفتي است               
تنها بـه    براي قضاوت و استدالل خود،     قي مي دانيد چگونه بخود اجازه مي دهيد كه در قرن بيست و يكم،             خود را منط  

بـه انسـاني تنفـر داشـت؟      شنيده ها و آموزشهاي سنتي و اشتباه بسنده كنيد؟ آيا درست است كه بدون شناخت نسبت           
 آنهم صرفĤ بخاطر احساس و گرايش جنسي آنها؟

 همجنسگرايي خوانده و مي دانيد، سند و    دربارهفرادي ميتوان از مطالب متنوعي كه       در ادامه صحبت با چنين ا     
در (» تنگ نظري بيشتر از اين نمي شود     «بد نيست مطلب    . فاكت بياوريد و منابع قابل دسترس را به طرف معرفي كرد          

 . خوانيدرا هم ب)  ماها2در شماره (»  درك ها و برداشت ها؛همجنسگرايي«و مطلب )  ماها7شماره 
 
    اگر امروز به همجنسگراها آزادي داده شود فردا بچه بـازان هـم فريـاد آزاديخـواهي                   -

 سر مي دهند
دلخواه خـود را    ) نتيجه (اين شكل برخورد قاطي كردن بحث و بقول معروف گل آلود كردن آب است تا ماهي               

د كـه در چـارچوب آزادي فـردي و حيطـه     همجنسگرايان و كآل هر انساني با هر گرايشـي بايـد آزاد باشـ     . بدست آورد 
اما آزادي فردي بمعناي دخالت در حوضـه حـريم          . خصوصي خود رفتار و شيوه زندگي مورد دلخواه خود را داشته باشد           

بر همين اساس دو فرد عاقل و بالغ همجنس كه به رابطه با هم رو مي آورنـد، ايـن ارتبـاط                      . خصوصي ديگران نيست  
در حالي كه بچه بازان با استفاده ار انواع ترفندها به رابطـه بـا كودكـان رو                   و طرف استواراست  بر خواسته متقابل د    آنها
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و كودك در اينگونه روابط از تـوان انتخـاب و تعيـين نـوع                مي آورند از جمله اجبار، اغوا، تطميع، تهديد، فريب و غيره          
گفـتن اينكـه اگـر بـه         پـس . اب مـي آيـد    بر همين اساس بچه بازي عملي است غلط و جرم بحس          . رابطه ناتوان است  

جالـب اينكـه    . همجنسگرايان آزادي داده شود، فردا بچه بازان هم آزادي خواهند خواست در واقع خلط مبحـث اسـت                 
و ظاهرآ بـراي حمايـت و دفـاع از كودكـان، تـر و                افرادي كه به قاطي كردن بچه بازي با همجنسگرايي مي پردازند،          

همجنسگرايان را هم از آزادي محروم مي كنند، خـود در مـورد ازدواجهـاي اجبـاري در         خشك را با هم مي سوزانند و        
يا در مورد تجاوز خانگي آنجا كه شوهري زن خود را به زور             . جامعه حرفي نمي زنند و چه بسا آن را تĤئيد هم مي كنند            

ه در جامعـه مـا بشـدت رواج دارد،          و با اجبار و كتك به انجام سكس وادار كند و از او برده جنسي بسازد، پديده اي كـ                   
 . سكوت مي كنند

پيشـنهاد  . »فاكتهاي علمي در رد بچه باز بودن همجنسـگرايان        « ماها مطلبي است تحت عنوان     10در شماره   
 . مي شود آن را هم بخوانيد

 
 همجنسگرايي بيماري است و همجنسگراها همه بيمار رواني هستند -

رجـوع كـرد و از طـرف        ) من از همجنسگرايان متنفرم    (همان مورد اول   ميتوان به    )!(در پاسخ به اين استدالل    
بـر اسـاس كـدام       رسـيده و نظـر و ايـده خـود را          ) بيمار بودن همجنسگرايان   (چنين حكمي  ديگر پرسيد كه چگونه به    
ونهـاي  از سازمان بهداشت جهاني گرفته تا انواع و اقسام سـازمانها و كان            . تنظيم كرده است   مطالعات علمي و بيطرفانه   

حقوق بشري، تا دولتها و مراكز بهداشتي و پزشكي و علمي همه بر طبيعي بودن همجنسگرايي تاكيد كرده اند و دليل                     
ولي اينكه در كشور ما چنين نيست علت ديگري دارد و           . واضح آن هم همين اصالح قوانين آنها در سالهاي اخير است          

هـاي   بودن گره مباحث جنسيت در كشور است كه تاكنون بحث         آن شرايط سياسي و اجتماعي از يكطرف و كآل بسته           
 . جدي و علمي و بيطرفانه اجازه داده نشده است

 ماهـا منتشـر شـده را        5 كـه در شـماره       »گريزي تاريخي به مسئله همجنسگرايي    «پيشنهاد مي كنيم مطلب     
 . مي و صحيح داشته باشيدبخوانيد تا بهتر بتوانيد در رابطه با اتهام بيمار بودن همجنسگرايي برخورد عل

 
 همجنسگراها همه ايدز دارند و باعث گسترش ان در كشور مي شوند -

. شده و سكه آن مدتها است كه از رايج بودن افتاده كـه ديگـر خريـداري نـدارد                   اين اتهام ديگر آنچنان كهنه    
 تا معلوم گردد كه اتفاقĤ اكثر كافي است به منابع سازمان ملل و حتي منابع بهداشتي وزارت كشور خودمان مراجعه شود          

ـ ا. حتي اگر نسبت ها را هم در نظر بگيـريم         . مطلق مبتاليان به بيماري ايدز دگرجنسگرايان هستند       دز يـك بيمـاري     ي
مهلك است و اميدواريم درماني براي آن از راه برسد، با اينهمه سهم همجنسگرايان در آگاهي رساني نسبت به ايدز و                     

همجنسگرايان ايراني ميتوانند با غرور و افتخار بر خود ببالند كه حرفهايي كه             . از ديگران است  ويروس آن خيلي بيشتر     
 فرهنگي و انساني در حمايـت       ،ضرورت اخالقي  امروز در مورد اهميت اطالع رساني براي پيشگيري از گسترش ايدز و           

 هر چند در    ، سال است كه تكرار مي كنند      17از بيماران ايدز زده مي شود را پيشگامانان مبارزات همجنسگرايان ايراني            
 . آن زمان اين حرفها تابو بود و از اطالع رساني ما جلوگيري مي شد
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اگر به همجنسگرايان آزادي داده شود، اخالق اجتماعي و فرهنگ ما مورد تهديد واقـع                -
 مي شود

ه شود كه چه تعريفـي      مسئله اي را مطرح مي كند خوب است قبل از هر چيز پرسيد             در پاسخ كسي كه چنين    
آيا فرهنـگ و اخـالق حـاكم    . از اخالق دارد، فرهنگ چيست و مختصات اخالق و فرهنگ مورد نظر او كدامها هستند         

فعلي در جامعه را قبول دارد؟ اگر جواب آري باشد كار همه ساده شده است چون آنوقت ميتوان هزاران مورد از اخالق                      
براي نمونه از شكل رانندگي ما ايرانيان گرفته تا         . ط هستند را برايش مثال آورد     و فرهنگ و رفتار اجتماعي رايج كه غل       

پشت سر هم غيبت كردن، تا ازدواج اجباري دختران، تا دخالت در زندگي شخصي دوست و همكار و آشنا و همسـايه،                      
بعد اگر جواب داده ... اتا قربان صدقه رفتن هاي الكي و بيخود، تا ارزش انسان را بر اساس مدرك تحصيلي سنجيدن ت               

توان اضافه كرد كه كآل فرهنگ و اخـالق يـك پديـده ثابـت و      يشود كه اين چيزها غلط است و من هم قبول ندارم م           
پس جلوگيري از طرح مسائل تازه، بكـر و ناشـناخته           . دائمي نيست و همراه با رشد جامعه دچار تغيير و تحول مي شود            

بـا ايـن حسـاب، طـرح مسـائل          . عي شده آن را از تحول و پيشرفت باز مي دارد          باعث ايستايي فرهنگ و اخالق اجتما     
باعـث اصـالح ديـدگاه       ي امـروزي جامعـه در مـورد جنسـيت اسـت و            ديدگاه ها همجنسگرايان در واقع چالشي براي      

 . اجتماعي مي گردد
 . اها را بخوانيد م9 در شماره »اخالق چيست، تفاوت اخالق فرمايشي و اخالق پويا«پيشنهاد مي كنيم مطلب

 
 دين و مذهب ما با همجنسگرايي نمي خواند و آن را محكوم كرده است -

افرادي كه چنين بهانه اي را مطرح مي كنند دانسته يا نادانسته، قصد دارند غير مستقيم به تبرئه خـود دسـت                    
. و خدي من ايـن را گفتـه       معناي ديگر چنين اتهامي اين است كه من كار ندارم، مذهب من، كتاب آسماني من                . بزنند

در همه ادوار تاريخ از تمـام اديـان     . ميتوان پرسيد پس خود شما چه نظري داريد       . تقصير از خداست و من مقصر نيستم      
چرا شما به آن قرائتي اسـتناد مـي كنيـد كـه بـا               . آسماني برداشتها و قرائتهاي مختلف و حتي متضادي صورت گرفته         

ر از آن، دين اسالم در ادامه دين يهوديـت و مسـيحيت آمـده و ايـن سـه ديـن                      مهمت. همجنسگرايان مخالف مي كند   
ابراهيمي همه همجنسگرايي را رد مي كنند و افراد مذهبي متعصب جوامع غربي تا امروز هم اين را تكرار مي كنند كه  

و در اسـرائيل    ولي مي بينيم كـه در جوامـع مسـيحي           . همجنسگرايي گناه است و مسيحيت يا يهوديت آن را رد كرده          
كساني كه  . و نه جامعه آنها بي دين شده و نه آسماني به زمين آمده             حقوق همجنسگرايان برسميت شناخته شده است     

مذهب اسالم را براي مخالفت با همجنسگرايي بهانه مي كنند عدم شناخت خـود از تحـول مـذهب در طـي قـرون را       
ي نمايند در حالي كه نگاهي سـطحي بـه مبـاحثي كـه همـين      نشان مي دهند و اسالم را ديني خشك و ايستا تلقي م           

ي چالش هـا  امروز در بين مسلمانان اصولگرا و مسلمانان روشنفكر جريان دارد خود نشانگر اين اسات كه مسلمانان به                  
د پذيرش همجنسگرايي در جامعه ايران ديـر يـا زود دار          . امروزي بها مي دهند و سعي مي كنند جوابي براي آنها بيابند           

با اينهمه پذيرش همجنسگرايان مترادف بي دين شدن همه مردم نبوده و در ايران هم نخواهـد                 . اما برو و برگرد ندارد    
مسلمانان همجنسگراي ايراني و چـالش      «و مطلب   )  ماها 1در شماره   (» حلقه گمشده روشنفكران مذهبي   «مطالب  . بود

 . را هم بخوانيد)  ماها2در شماره (» هاي پيش رو
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 سگرايي يك پديده غربي است و ما نبايد آن را قبول كنيمهمجن -
غرب در طول قرنها همان برخوردي با همجنسگرايان خود كرد كه امـروز در              . اين ديگر بهانه اي بيش نيست     

ـ   . كشور ما اتفاق مي افتد      سـال پـيش   40– 30تـا همـين   . بين هـا در تـاريخ فرانسـه معـروف اسـت     زسوزانده شدن ل
نين همــه كشــورهاي جهــان ممنــوع بــود و همجنســگرايان را در زنــدانها و بازداشــتگاهها و  همجنســگرايي در قــوا

اما از وقتي كه علم و تحقيقات به طبيعي بودن همجنسگرايي نظر دادنـد آنوقـت                . بيمارستانهاي رواني نگه مي داشتند    
امـا ايـن    . ن مسئله متمايل شـد    دولتهاي غربي هم نظر خود را عوض كردند و جوامع آنها روز بروز بيشتر به پذيرش اي                

همـه اينهـا نشـان مـي دهـد كـه حقـوق              . بدان معنا نيست كه هر فرد غربي براحتي با همجنسگرايي كنار آمده است            
و . همجنسگرايان نتيجه مبارزات خود همجنسگرايان بوده كه در طول سالها ادامه داشته و حاال دارد به نتيجه مي رسد          

درست همانطور كه دست آوردهاي مبارزات زنان يا كارگران آن جوامع كه ما امـروز                . نيست »غربي«هيچ وجه   ه  اين ب 
 .  تعلق دارندانسان هاخواهيم هم غربي نيستند بلكه قبل از هز چيز انساني اند و به همه  براي خودمان مي

 تا چراغ خـوراك     از آن گذشته به دور و بر خود نگاه كنيد، از شكل لباس پوشيدن گرفته تا ماشين، تا اينترنت                  
چرا؟ به اين دليـل سـاده كـه ايـن چيزهـا             . همه و همه از غرب گرفته شده است       .... پزي، تا ميز و صندلي آشپزخانه تا      

درست است كه دستاورد اكتشافات غربيان بوده و آنها زودتر از ديگران به آنها رسيده اند ولـي دليلـي نمـي شـود كـه                          
زندگي خود به همان گذشته خود بچسبند و اين دستاوردهاي تازه علمي كـه              ي جوامع ديگر براي بهتر شدن       انسان ها 

چرا بايـد همـه     .  بودن پشت پا بزنند    »غربي« بهبود كيفي مي بخشند و راحتي مي آورند، به صرف            انسان ها به زندگي   
ي اسـت؟ مهمتـر   اجزاء زندگي غربي را بگيريم اما به مسئله جنسي كه مي رسيم يكهو دادمان هوا مي رود كه اين غرب  

كسي كه به نفي همجنسگرايي مي پردازد پرسيده شـود كـه بـا رد دسـتاوردهاي غربـي در مـورد                 از آن خوب است از    
جنسيت آيا راه ديگري جزء قبول آنچه كه ما فعآل در مسائل جنسي داريم هم وجود دارد؟ آيا شما از نقـش و كـاركرد                         

كنيد كه احتياج به بحث و برسي و زدودن عيب هـاي آن احسـاس               جنسيت در اجتماع ما خرسند هستيد؟ آيا فكر نمي          
اگر جواب منفي است بايد گفت كه دست نزدن به هر پديده اي باعث ايستايي و در نتيجه عدم پيشرفت آن                      مي شود؟ 
ي ول. تازه اگر مسائل جنسي جا افتاده فعلي عيب و نقصي ندارند نبايد از به چالش كشيده شدن واهمه داشت                  . مي شود 

هم نگـاهي  ... بد هم نيست به آمار و ارقام خودكشي هاي زنان و دختران، طالقها و جدايي ها، خشونتهاي خانوادگي و         
و نكته ديگر مگر ژاپن و يـا  . بيندازيد تا آنوقت متوجه شويد كه فرهنگ و ديدگاه فعلي حاكم پر از عيب و اشكال است               

 سال پـيش وقتـي      15ي شده اند؟ مگر يادتان رفته كه همين ده تا           چين كه همجنسگرايي را آزاد اعالم كرده همه غرب        
پشگامان همجنسگرايان ايراني در مورد اهميت آموزش مسائل جنسي در مدارس به دانش آموزان پيشنهاد مي دادنـد،                  

 غربـي   مگر ما با اينكـار    . حرف اشان خريداري نداشت اما اين مسئله امروز هر چند ناقص دارد در كشور ما جا مي افتد                 
  شده ايم؟

 . را هم بخوانيد)  ماها4در شماره (» حقوق بشر و هنجارهاي اجتماعي«مطلب
 
 اگر همجنسگرايي طبيعي است پس چرا دربين حيوانات ديده نمي شود -

آيـا ايـن دليـل قـانع      .  در بين حيوانات ديده نمي شود      انسان ها  خصوصيات و رفتار اجتماعي      ،خيلي از حركات  
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فالن رفتار در بين حيوانات ديده نمي شود پس طبيعي نيست؟ بـراي نمونـه ميتـوان گفـت كـه                     كننده است كه چون     
حيوانات مذهب ندارند، از تكنولوژي استفاده نمي كنند، يا رسم و رسوم معاشرت، مهماني رفتن، حريم خصوصي افـراد                   

 اعصار به اين چيزها رسـيده و         با كمك عقل و قوه تشخيص خود در طي         انسان ها ولي خوب   . هيچ آشنايي ندارند  .... و
نمونه ديگر اينكه حيوانات فقط در فصل       . بدرستي از همه آنها براي سر و سامان دادن به زندگي خود استفاده مي كنند              

امـا  .  چنين نيسـتند   انسان ها و زمان خاصي از سال و آنهم براي مدتي محدود به جفت گيري مي پردازند در حالي كه                   
هر چند نظر عمـومي     . كه همجنسگرايي در بين حيوانات ديده نمي شود بيشتر از عدم مطالعه است            استناد به اين بهانه     

ه نيست اما بهر حال در بـين بعضـي از           ددانشمندان بر اين است كه پديده همجنسگرايي در بين حيوانات چندان گستر           
ر ميـان حيوانـات بيشـتر از كمبـود          شايد بتوان گفت كه دليل نا شناخته بودن همجنسگرايي د         . حيوانات ديده مي شود   

 . در مورد همجنسگرايي در بين حيوانات مطلبي جداگانه در همين شماره بچاپ رسيده است. تحقيقات در اين باره است
 
 پس ايـن رابطـه بـر خـالف          ،چون در روابط همجنسگراها توليد مثل صورت نمي گيرد         -

 تدستور خدا و قانون طبيعت است و در نتيجه غير طبيعي اس
به كسي كه چنين بهانه اي را مطرح مي كند ميتوان گفت كه اگر روابط جنسي را بخواهيم فقـط و صـرفĤ در               

يا به محض   . توليد مثل خالصه كنيم، آنوقت هر نوع سكس زن و شوهري كه به توليد مثل نينجامد، غير طبيعي است                  
ت بايد از هم جـدا شـوند چـون از ايـن بـه بعـد       اينكه زن و شوهري تصميم گرفتند كه ديگر فرزندي توليد نكنند آنوق 

يا زن و شوهرهايي كه يكي از آنها عقيم است فورآ بايد از هم . سكس آنها با هدف لذت صورت مي گيرد نه توليد مثل
      از تفـريح و    . اصآل لذت و سرخوشي بعنـوان بخشـي از زنـدگي انسـان هميشـه مطـرح بـوده و هسـت                     . طالق بگيرند 

گرفته تا انجام عمل سكس بـراي صـرف لـذت همـه بخشـي از                ) كه دربين حيوانات ديده نمي شود      (پيك نيك رفتن  
از آن گذشته ازدياد    . سلسله رفتارها و هنجارهاي گسترده انساني است كه بعنوان معيارهاي كيفي زندگي مطرح هستند             

 مذهب اشان با استفاده از وسايل كه ( بر روي كره زمين تا درجه انفجار رسيده كه حتي مذهبيون متعصب همانسان ها
. همه در اهميت فرزند كمتر براي خانواده ها و كنترل جمعيت جهاني هم عقيده اند) پيشگيري از بارداري موافق نيست   

اگر اين جواب كافي نباشد، باز ميتوان گفت اصآل چه كسي گفته كه همجنسگرايان نمي توانند توليـد مثـل كننـد؟ در                       
 به هم بچه دار مي شوند و ايـن          »مصنوعي«گرايان گي و لزبين با استفاده از روش هاي القا           كشورهاي غربي همجنس  
 . پديده چندان نادري نيست

 را فقـط بـراي توليـد        انسان ها و قوه جنسي     براي افراد مذهبي هم ميتوان اين را گفت كه اگر خداوند نيروي           
 همـان سـالهاي نوجـواني در انسـان زنـده مـي كنـد و        مثل خلق كرده چرا خداي قادر و توانا ايـن قـوه جنسـي را در              

مدت زمان فعاليت نيـروي      مكانيسمي بوجود نياورد كه اين قوه جنسي بالفاصله بعد از ازدواج بروز كند؟ يا چرا خداوند               
 جنسي را محدود به چند سال يا فقط فصلي از سال قرار نداد؟ 

 
ند كـه ايـن روش زشـت را    همجنسگرايي يك موضوع انتخابي است و افرد الزم نيست       -

 بعنوان شيوه زندگي براي خود انتخاب كنند
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كسي كه چنين ادعايي مي كند ميتوان درخواست كرد كه حداقل براي ثابت كردن ادعاي خود، سعي كنـد                    از
كه گرايش جنسي خود را براي حداقل يك روز يا يكساعت يا يك دقيقه عوض كند و بعد صادقانه نتيجه را بگويد كه                       

چون گرايش جنسي انتخابي نيست و خـود همچـون شخصـي            . مسلم است كه موفق نخواهد شد     . موفق شده يا نه   آيا  
هم با كمي انصاف ميتواند درك كند كه در سن معيني در حوالي ده سالگي متوجه شده كه به اين يا آن جنس گرايش               

 ا و از زواياي مختلف به اين مسـئله پرداختـه     در شماره هاي مختلف ماها باره     . دارد و در واقع خود انتخابي نكرده است       
 ماهـا  4 كه بهمراه شماره »خانواده و همجنسگرايي«شده كه عالقمندان مي توانند مراجعه كنند، از جمله در ويژه نامه   

 . منتشر شد
 
 همجنسگراها فقط بدنبال سكس هستند -

في است به قدمت تاريخي فاحشه خانه       كا. ديگر بايد خيلي بي انصاف بود تا بتوان چنين تهمتي را عنوان كرد            
در  بـه دور و بـر خـود،      . ها توجه شود تا بعد و وسعت سكس براي سكس و لذت را در بين دگرجنسگرايان متوجه شـد                  

نگاه كنيد يا كافي است به اينترنت سر بزنيد تـا متوجـه             ... كوچه پس كوچه ها و محالت خاص، پديده زنان خياباني و          
در سكس جويي نه تنها از همجنسگرايان كم نمي آورند بلكه چندين برابـر آنهـا امكانـات و                   شويد كه دگرجنسگرايان    

پس اتهام فوق هيچ پايه عقلي و منطقـي         . فرصت هاي خاص براي لذت جويي و كاميابي جنسي خود فراهم كرده اند            
دوديت ديد و نگاه خود نسبت بـه        از آن گذشته، كساني كه اين موضوع را بهانه مي كنند آگاهانه يا ناآگاهانه مح              . ندارد

جنسيت را عيان مي كنند و موضوع را فقط در سكس و لذت جسماني مي دانند و بر بخش احساسي، رواني و اهميـت                        
 . كاميابي انسان در اين عرصه چشم مي بندند

 
افراد به اين دليل همجنسگرا مي شوند كه از نزديكي با جنس مخالف ترس دارند، آن                 -

ه اند كه بدانند چقدر لذت بخش است و اگر يكبار تجربه كننـد از ايـن                 را تجربه نكرد  
 انحراف خود دست مي كشند

درست است كه در جوامعي مثل جامعـه مـا          . اين هم از آن دست اتهامات و افترائات بي شمار و بي پايه است             
رد كـه كسـاني بخصـوص در        كه روابط و معاشرت زنان و مردان با محدوديت مواجه است، اين امكان كامآل وجـود دا                

. ولي اوآل خود حاكميت و قانون سخت گير حاكم مسئول اين پديده است            . سنين جواني به سكس با همجنس رو آورند       
 كـه از فشـار      همجنسدومĤ اين را همجنسگرايي نام نمي نهند چرا كه همجنسگرايي تنها صرف يك رابطه جنسي با                 

ايي دال بر تمايل و كشش همه جانبه روحي، جنسي، عـاطفي و تمـام   هورمونها ناشي مي شود، نيست بلكه همجنسگر   
يعني يك همجنسگرا حتي در صـورت فشـار و همچنـين وجـود              . وجود و هستي انسان به همجنس را شامل مي شود         

خود و قلبĤ به جفت گيري و نزديكي با همجنسي تمايل دارد و از               كماكان در درون  ،  امكان رابطه و سكس با همجنس     
دانشمندان علـوم جنسـي در صـد اينگونـه          .  غير همجنس نه از نظر روحي جسمي و عاطفي ارضاء نمي شود            سكس با 

 .  درصد افراد هر جامعه مي دانند10 تا 5افراد را بين 
تازه، موضوع اينكه سكس با غير همجنس را تجربه نكرده و نمي دانند كه چقدر لذت بخـش اسـت و امثـال                       
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اگر كسي از سكس    . ي نگري افراد را عيان مي كند چه لذت يك مسئله شخصي است            اينها بيشتر تنگ نظري و سطح     
مثـل اينكـه همـه بايـد از قرمـه سـبزي       . با غير همجنس لذت ببرد دليل نمي شود كه همه بايد از اين كار لذت ببرند             

جربـه را بـراي     اگر متعصبان مخالفان همجنسـگرايي صـرف ت       . خوششان بيايد يا همه بايد از خوردن ماهي لذت ببرند         
 تغيير گرايش جنسي كافي مي دانند چرا خود يكبار هم كه شده به سكس با همجنس مبادرت نمي كنند؟

 
بعضي از اين جوانان دچار آشفتگي هستند و قاطي كرده اند، اعتماد به نفس ندارنـد و                  -

اينها فكر مي كنند كـه همجنسـگرا         ؛توسط دوستان ناباب به انحراف كشيده شده اند       
 د در حالي كه نيستند و بايد به آنها كمك كنيم تا هدايت شوندهستن

وانگهي در شرايطي كـه     .  بدانيم »منحرف«اوآل همجنسگرايي تنها در بين جوانان نيست كه بخواهيم آنها را            
همجنسگرايي در كشور ما با اينهمه رنج و عذاب و فشار و حرمان روحي و جنسي و عاطفي همراه است، امكان نـدارد                       

كساني كه اينگونه بهانه ها را مطرح مي كننـد          .  طرف ريسك كرده و گرايش خود را غير از آنچه هست عنوان كند             كه
 . در درك و فهم مسائل پيچيده بشري عاجزند و ترجيح مي دهند خود را به جوابهاي ساده و كودكانه متقاعد كنند

 
بسـياري از افـراد جامعـه بـا همجنسـگرايي و            موارد فوق تنها بخشي از اتهامات و شـيوه برخـورد            ؛  در خاتمه 

ما سعي كرده ايم كوتاه و خالصه به آنها جواب دهيم اما هر كسي خود ميتوانند از زاويه ديد و بنا . همجنسگرايان است
چرا كه مخالفت با همجنسگرايي تنها مختص كشور مـا         . به شناخت خود، پاسخهاي بهتر، گسترده تر و عمقي تر بدهد          

 ن استثنا در همه كشورها و جوامع بعنوان سند و مدرك برعليه همجنسگرايان بكار گرفته شده اند و در راه                 نيست و بدو  
اما نبايد خسته شد، بايد اين اتهامات را مطرح كرد و به آنها . بدست آوردن آزادي آنها سنگ اندازي و مخالفت كرده اند

همين رهگذر است كه روز بروز بر تعداد افـرادي كـه نظـرات و               از  . جواب داد نه يكبار كه هر چند باري كه الزم باشد          
پـس بـر همـه      . ي خود را تعديل مي كنند افزوده مي شود و بدين طريق فرهنگ سازي به نتيجه مي رسـد                  ديدگاه ها 

همجنسگرايان است كه به سهم خود و به هر شيوه اي كه امكانش را دارند، در طـرح اينگونـه مسـائل بكوشـند، چـه                         
 .  مخالفتها در جامعه ما از عدم شناخت ناشي مي شودبخش عظيم
 
 
 
 
 
 
 
 

كنفرانس جهاني خـود) ايلگا( جنسگرايان  سازمان جهاني هم  
 :را در ژنو برگزار مي كند

http://www.ilga-world-conference-2006.ch 
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  لزبين ها را بهتر بشناسيم
 دالرام

 
. كه نوع پوشش هـر شـخص بيـانگر شخصـيت آن انسـان هسـت                تما اين جمله ي معروف را شنيده ايد       ح

 همجنسگرايي هم بخشي از شخصيت ماست پس طبيعـي اسـت كـه نـوع پوشـش همجنسـگرا هـا هـم متفـاوت از                         
شايد به طور كلي بتـوان گفـت كـه          . همانطور كه رفتار و طرز برخورد همجنسگراها متفاوت است        . ها باشد دگرجنسگرا

 . گي ها دخترانه تر و لزبين ها پسرانه تر از همجنس هاي خود لباس مي پوشند و رفتار مي كنند
  ؟اما اين دخترانه و پسرانه چيست

اخته ي دست مردم است و معني آن به وسيله ي خود مردم ساخته اين واژه ها هم مثل هر واژه ي ديگري س
آيا اينطور نيست كه ما همجنسگراها وجود خود را بـه           . هيچ مرز و محدوده اي براي هيچ رفتاري وجود ندارد         . مي شود 

ا  پـس يـك همجنسـگر   ؟عنوان يك دختر يا پسر پذيرفته ايم و تنها فرق خود را گرايشمان به جنس موافق مي دانـيم  
رفتار و طرز لباس پوشـيدن متفـاوت يـك           به طبع . هيچوقت نمي خواهد نقش جنس مخالف را براي كسي بازي كند          
نبايـد انتظـار داشـت كـه يـك همجنسـگرا مثـل              . همجنسگرا صرفا به اين دليـل همـين تفـاوت شخصـيت اوسـت             

يك همجنسگرا در اين است     به قول يكي از دوستان هنر       .  رفتار كند چون شخصيت اين دو يكي نيست        دگرجنسگراها
استفاده از اين دو واژه در اين . كه مرز هاي جنسيت را در خود از بين برده است و دخترانه و پسرانه براي او معني ندارد   

 . متن هم فقط به منظور رساندن مقصود جمله است
ي شـوند و    ناخته مـ  يي كه دارند به اسم پسرانه شـ       رفتارهامي توان گفت لباس هايي كه پسر ها مي پوشند و            

به هر حال واضح هست كه هر كسي بر اساس روحيات خودش انتخاب مي كند                !تسرنگ صورتي مخصوص دخترها   
 پسـر  ، معموال بيشتر از رنگ شاد استفاده مي كنند       دخترها.  چگونه لباس بپوشد و چگونه فكر كند       ،كه چگونه رفتار كند   

مطلق نيست و به هيچ عنوان نمي توان گفـت پسـري كـه لبـاس                اما هيچ چيز    . ها بيشتر لباس هاي گشاد مي پوشند      
 و دخترهـا اما بعضي از پوشش ها هستند كه به خاطر فيزيـك بـدني متفـاوت    . نارنجي مي پوشد روحيات دخترانه دارد   
اما مي توانم ادعا كنم كه تعداد لباس هايي        . مثال تاپ دخترانه يا پلي ور پسرانه      . پسر ها مختص يك گروه خاص است      

مسلم است كه اگر پسر ها كفش پاشـنه بلنـد           . كه مختص پسران هست خيلي خيلي كمتر از لباس هاي دخترانه است           
امـا اگـر    .  آنها نمي توانند اين گفته را نقـض كننـد          ،بپوشند و اگر كسي به آنها بگويد كه اين يك كفش دخترانه است            

از نظر عمـوم  .  را ترجيح مي دهد   تباس هاي گشاد و راح    دختري پلي ور پسرانه بپوشد شايد اينگونه تعبير شود كه او ل           
اگر دختري آرايش نكند شايد اين گونه تعبير شود كه خانواده ي او به او اين اجازه را نمي دهند نه اينكـه اصـال                          مردم

 هستند ي زياديدخترها. داده است اما اگر پسري آرايش كند يك رفتار دخترانه انجام ،عالقه اي به آرايش كردن ندارد
لـزبين   كه عادت به پوشيدن دامن ندارند ولي نمي توان ادعا كرد تمام دختراني كه در يك مهماني دامن نپوشـيده انـد     

  !هستند



                      
 
 
 14شماره                       

 1384  بهمن ماه                         
 

 

 

 
   

 
٢۵

 نرم حرف زدن و از اين قبيل اعمال كار هايي هستند            ، دامن و لباس تنگ پوشيدن     ،به طور كلي آرايش كردن    
يي هستند كه اين كـار هـا را انجـام نمـي             دگرجنسگرااما دختران   . ديي آنها را انجام مي ده     دگرجنسگراكه كمتر پسر    

خالصه اينكه لزبين ها بـراي رفتارهـاي        . ي پسرانه نيست  رفتارهاعدم انجام اين كار ها دليل بر داشتن          در واقع . دهند
 . هميشه يك دليل به جز همجنسگرايي دارند اما پسر ها كمتر مي توانند همچين عذري بياورند خود

مي دانـيم كـه حـداقل در ايـران          . ا از خود پرسيده ايد كه چرا تعداد گي ها خيلي بيشتر از لزبين ها است               حتم
اگر تعداد آنها را مسـاوي  . تعداد دخترها بيشتر از پسرهاست پس تعداد لزبين ها هم بايد به نسبت بيشتر از گي ها باشد    

 بگوييم شـناختن گـي      ست بهتر ا  ؟ بيشتر است  رينقدهم فرض كنيم پس چرا اين طور حس مي شود كه تعداد گي ها ا              
  ؟اما چرا. ها ساده تر از لزبين هاست

 محل كار يا حتي در خيابان با افرادي رو بـرو شـويد كـه                ،حتما براي شما هم پيش آمده است كه در دانشگاه         
مـورد مـردان    مطمئن هستم كه با من موافق هستيد كه ايـن حـس شـما در                . حدس زده باشيد كه همجنسگرا هستند     

شايد همين مسئله ي پوشش كه تا حدودي به آن اشاره شد يكي از داليلي باشـد كـه                   . خيلي بيشتر از زنان بوده است     
همانطور كه گفتيم طرز لباس پوشيدن همجنسگراها متفاوت هست و اين طرز لباس             . يد آ اين تفكر در ما به وجود مي      

اما در ايران به دليل وجود مـانتو و روسـري بـراي زنـان               . تند براي خود ما همجنسگراها مشخص هس      حداقلپوشيدن  
لزبين ها معموال كمتر از رنگ هاي شاد در لبـاس           . كار خيلي سختي هست    شناختن لزبين ها از روي طرز پوشش آنها       

  دامـن ، آرايش نمي كننـد ،به ناخن هاي خود الك نمي زنند،  كفش پاشنه بلند نمي پوشند،هاي خود استفاده مي كنند 
 . به همين دليل هم عموم مردم لزبين ها را دختراني ساده مي دانند ، لباس هاي تنگ نمي پوشند،نمي پوشند

ي ساده ي زيادي وجود دارند كه به هر دليلي از هر كدام از اين كار هـا لـذت                    دگرجنسگرااما باز هم دختران     
 نمي تـوان    ،فت هر كه لزبين است موهاي كوتاه دارد       همانطور كه نمي توان گ    . نمي برند يا اجازه ي انجام آن را ندارند        

حتي اگر انجام اين كار ها مي توانسـتند مـا را            . ادعا كرد تمام دختراني كه موهاي خود را كوتاه مي كنند لزبين هستند            
ن  ما باز هم از اينكه به اين فرضيات دست پيدا كنيم ناتوا            ،در اينكه مطمئن شويم كسي لزبين هست يا نه كمك كنند          

اصوال لزبين ها و به طور كلي زنان در يك پوشش اضافه تر از مـردان                . بوديم و اين به دليل پوشش زنان ايراني است        
 هم هستند و هر كسي بـر اسـاس سـليقه ي             هالبته اين روز ها مانتو هايي با رنگ هاي متفاوت و غير           . پنهان شده اند  

 اما اكثر دانشـجويان هـم مجبورنـد    ،گ هاي شاد استفاده مي كنندلزبين ها كمتر از رن . خود آن ها را انتخاب مي كنند      
 . براي دانشگاه مانتو هاي تيره را انتخاب كنند

 ،گي ها خيلي نرم تر همجنس هاي خـود رفتـار مـي كننـد              . ي اجتماعي هم همينطور هست    رفتارهادر مورد   
 . تي خشن كم نيستي جدي و حدگرجنسگرااما تعداد دختران . حرف مي زنند و حتي فكر مي كنند

لزبين هـا   . يي در لزبين ها هستند كه بتوان آن ها را تقريبا مختص به خودشان دانست              رفتارها اما خوشبختانه 
حتي اگر دوسـتان پسـر خيلـي خـوبي هـم            ، دوست مي شوند   دخترهااصوال و بر طبق غريزه كمتر با پسرها و بيشتر با            

 دخترهـا  رفتار جدي تري نسبت به بقيـه ي          ،دختر بيشتر لذت ببرند   از بودن در يك جمع       داشته باشند طبيعي است كه    
 كم تر ديـده مـي   دخترهايي دارند كه در بقيه ي رفتارهاي دخترانه در آنها كم رنگ تر هستند و رفتارها خيلي از  ،دارند
ـ           دخترهاشخصيت محكم تري دارند و به اين دليل اكثر          . شود ه عنـوان    حس مي كنند كه مي توانند روي يك لزبين ب

 .  حتي اگر از همجنسگرا بودن او بي خبر باشند،يك دوست واقعي حساب كنند
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البتـه  .  بعضي كارها هست كه خيلي خشن تر از آن هستند كه از پس آن بر بيايند            دگرجنسگراي  دخترهابراي  
 لزبين ها بـه صـرف       اما در دستور زبان   . يان است دگرجنسگرااين به همان دليل تفكيك اعمال مردانه و زنانه در ذهن            

و باربري كار هايي هستند كـه        براي يك لزبين آشپزي و نجاري     .  چنين چيزي تعريف نشده است     نهمجنسگرا بودنشا 
 . هر انساني از پس آنها بر ميايد و هيچ كدام باعث تنزل مقام انسانيت او نمي شوند
 خودشان را همانطور كـه  ،نمي بينندلزبين ها هم مانند گي ها همانطور كه در خود براي جنسيت حد و مرزي             

صداي كلفت براي آن ها مختص مردان نيست و از نظر آن ها فقط زنان نيسـتند كـه حـق دارنـد                       . هستند قبول دارند  
 هميشه از   دگرجنسگرادختران  .  مي دانند  دگرجنسگرالزبين ها خود را خيلي رهاتر از يك دختر          . ابروهاي خود را بردارند   
اما لزبين ها هر آنچه كـه   ...  بد تيپ هستند و    ، چاق هستند  ،ج مي برند كه زيبايي آن ها كم است        اين درگيري ذهني رن   
البته اين به اين معني نيست كه همه ي لزبين ها نسبت به سالمتي خود بي اهميت هستند بلكه . هستند را قبول دارند

 دخترهـا به طور كلـي     .  را ندارند  دخترهالي از   مقصود اين است كه آن توجه بيهوده و زياده از حد و نگراني بي جاي خي               
خيلي كمتر از پسر ها خود را قبول دارند و هميشه سعي مي كنند كه با لبـاس هـاي متنـوع و آرايـش هـاي مختلـف                             

اين يك خصيصه ي خيلي خوب است كه انسان بـه زيبـايي              البته. هميشه خود را در راس زيبايي هاي عالم نگه دارند         
در . س مي توان گفت روش اهميت دادن لزبين ها به زيبايي خود با ديگر دختـران متفـاوت اسـت   پ. خود اهميت بدهد  

كل هر انساني كه به آنچه كه هست اعم از شخصيت و چهره اعتماد داشته باشد و خود او اولين كسي باشد كه خود را      
 زنان هميشه محافظـه كـار تـر از مـردان            به هر حال  .  نا خود آگاه اطرافيان او هم او را قبول خواهند داشت           ،قبول دارد 

حتما در يك كشور خارجي تفاوت در تعداد بين گي ها و لزبين ها كمتر حس مـي شـوند چـون زن هـاي آن                          . هستند
همينطور همجنسـگراها   . جوامع به يك خود باوري متعادلي رسيده اند و خود را در اجتماع خيلي بيشتر مطرح كرده اند                 

امـا حتـي در   . ر نقاب خود از ترس اينكه كسي متوجه همجنسگرايي آنهـا شـود نمـي بيننـد              لزومي به گذاشتن چهره ب    
اين بايـد بـه دليـل       . اينچنين جوامعي هم حضور لزبين ها چه در عرصه هاي فرهنگي و چه در كل اجتماع كمتر است                 

 . اوري نيستبيشتر زنان باشد ولي به هر حال بهانه ي خوبي براي عدم خود ب روحيه ي محافظه كارانه ي
فقط لزبين ها بايـد     .  تعداد آن ها هم كمتر از گي ها نيست         ،شناختن لزبين ها اصال سخت تر از گي ها نيست         

 . پيش از هر چيزي وجود خود را باور كنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عذرخواهي از دوستان 
اما چاپ آنها بـه. عاتي جدي به دستمان رسيد    در ماه گذشته چندين مطلب با موضو      

ويرايش و اصالح متن و همينطور مكاتبه با نويسندگان بـراي تهيـه مـتن نهـايي نيـاز
بدليل مشكالتي كه در ماه گذشته داشتيم، قادر به اين كار نبوديم و به همين. داشت

 .دليل از عدم چاپ مطالب دوستان در اين شماره پوزش مي طلبيم
 . يم بتوانيم در شماره هاي بعدي از مطالب دوستان استفاده كنيماميدوار

 مجله الكترونيكي همجنسگرايان ايران-ماها
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 ؛ رغــرو
 حساسي متمايز ا

 واراند          
 

 خداوندگار گل آدمي راكه سرشت 
 :امشاسپندي گفت

  ..صيصه اي مي دهي تا از ديگر مخلوقاتت متمايز باشدخ چه او را
  شعور و غرور:.....  فرمود 

 

    مـورد پـذيرش صاحبانشـان قـرار        منفـي آنـان     غالباً جنبه ي   ،حساسات آدمي از آنجا كه وجوه مجازي دارند       ا
 احساسات ناپسندشان نمـي     ي خودخواه يا حسود هيچ گاه خود را مستوجب مالمت به خاطر           انسان ها مثالً  . نمي گيرند 

 با اعمالشان باعث مي شوند خصيصه اي رشـد و  انسان هاست و خود  انسان ها گرچه فضايل و رذايل مخصوص      . دانند
. بعضي خصايص هستند كه نياز به كمي تمرين و ممارست براي بدسـت آوردن دارنـد                 اما ،يكي ديگر كاهش پيدا كند    

 اما درطول زندگي و طي كردن پستي بلندي         ،فردي بدون آن به دنيا بيايد     غرور يكي از خصايصي است كه امكان دارد         
      رشـد و ثمـر دادن احساسـي بـه نـام غـرور               ، پيش آمدهايي بوجود مي آيد كه گاهي اوقات باعث بوجود آمدن           ،هايش

 . مي شوند

غرور احساسي است كه از پيشرفت و 
ابي فرد به موفقيت در امري بوجود دستي

اعمالي كه در يك جامعه ارزش . مي آيد
حساب مي شوند و هيچ آثار مخربي بر 

حال . شخصيت انساني و جامعه ندارد
ممكن است اين موفقيت در جامعه اي 
ارزش باشد و در جامعه ي ديگري يك 

 .ضد ارزش

اين دو، دو مقولـه ي      گرچه در فرهنگ و تربيت اغلب ما غرور و كبر درهم ادغام مي شوند اما بايد بدانيم كه                   
احساسي است كـه از پيشـرفت و         غرور. كامالً جداي از هم اند    

اعمالي كه در   . دستيابي فرد به موفقيت در امري بوجود مي آيد        
يك جامعه ارزش حساب مـي شـوند و هـيچ آثـار مخربـي بـر            

حال ممكن است اين موفقيت     . شخصيت انساني و جامعه ندارد    
جامعـه ي ديگـري يـك ضـد         در جامعه اي ارزش باشـد و در         

احيـاي   ارگانها و نهادهـاي    فكر مي كنيد افرادي كه در     . ارزش
حقوق بشر فعاليـت مـي كننـد و يـا كسـاني كـه بـراي رفـاه                   
سالمندان و يا رسيدگي به كودكان بـي سرپرسـت از زنـدگي و     

به نام غرور    دارايي هاي خود مي گذرند داراي احساسي شيرين       
اس به كبر تبديل مي شود كه فرد         تنها زماني اين احس    ؟نيستند

خودبزرگ بيني و برتري نسـبت بـه    از مرحله ي فروتني و احساس نياز به انجام اعمال ارزشي فراتر رفته و دچار نوعي     
 اما  ،در همه ي جوامع ارزش تلقي مي شوند        تمام مثالهايي كه گفته شد در جاي خود به طور طبيعي و           . اجتماعش شود 
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ظرفيت پذيرش آن را ندارند نيز ارزش تلقي شده و باعث ايجاد غرور مي               حيطه اي كه عموم مردم    آيا انجام اعمالي در     
 شود؟ 

خود نياز نيست كه خالف جهـت آب حركـت كـرده و سـاز مخـالف                  براي اثبات حقانيت احساسات و گرايش     
ـ               . بزنيم  ،ي نسـبت بـه شخصـيت      تنها كافيست با باال بردن سطح اطالعات و دانسته هاي خود، سعي كنيم شناختي كل

 پيدا كنيم و عمر عزيز را فداي پيدا كردن شاه زاده ي روياهامـان         ،منش و آنچه در زندگي هستيم و مي خواهيم باشيم         
مسلم است كه هرگاه اصل را رها كرده و به فرع بپردازيم هيچ كدام از خواسته هامان ارضا نخواهد شد و جز    . نگذرانيم

   البته همه ي افراد در يك سطح معلومـات و آگـاهي نيسـتند امـا پروسـه ي گـذر از                   .حسرت چيزي باقي نخواهد ماند    
هاي تازه و جديد گـذارد تـا         خود كم بيني و ترس از برخوردهاي اجتماعي روزي مي بايست به آخر برسد و قدم به راه                 

 . به اهداف اجتماعي و سياسي همجنسگرايان نزديك شويم

احساس غرور به خاطر نقشي كه مي توانيم در 
پيشبرد دموكراسي و رسيدن به جامعه اي باز داشته 

باشيم، به ما اين توان را مي دهد كه با ديگران 
بتوانيم در يك صف قرار ) خصوصاً دگرجنسگرايان(

 .بگيريم و از حق خود دفاع كنيم

بـه  ، ي توانيم در پيشبرد دموكراسي و رسيدن به جامعه اي باز داشته باشيم       احساس غرور به خاطر نقشي كه م      
بتوانيم در يك صف قرار بگيريم و از حق خـود دفـاع             ) خصوصاً دگرجنسگرايان  (ما اين توان را مي دهد كه با ديگران        

مـي   كه رزش و مثبت   حسي است با ا    ،يي صلح طلب و غالباً سكوالر نموده      انسان ها احساسي كه ما را تبديل به       . كنيم
. بايست از داشتن چنين احساسي به خود بباليم       

خوشبيني به آينده ي جنبشي كـه در پـيش رو           
داريــم و قبــول آرمــان و اصــول انســاني ايــن 
جنبش مسلماً ما را در راه درست قـرار خواهـد           

 . داد
كه براي روشن كـردن افكـار        كساني

عمومي در تالشند و از طرق مختلف سـعي در          
. اشـند بعتماد به نفس و روحيه ي مثبت به همجنسگرايان ايراني دارند مايه ي غرور و مباهات تمـام مـا بايـد                       تزريق ا 

  زندگي شخصي و سرمايه هاي مالي خود هزينه مي كنند و حركتي هر چند كوچك اما موثر انجام                  ،كساني كه از وقت   
شتري را گرد هم آورند تـا روزي گروهـي بـه    مي دهند احساس غرور مي كنند كه هرروز مي توانند همجنسخواهان بي  

و بـا اطمينـان      نام جنبش همجنسگرايان ايران تحقق يابد و ديگر هيچ همحنسگرايي از برخورد هاي جامعه فرار نكند               
 حقوق خود را به عنوان يك شهروند به همشـهريانش يـادآور   ،به اينكه كساني هستند تا در كنار او از حقش دفاع كنند        

 .  روزي كه همگي با غرور به احساس خود بباليم و ديگر هيچ حقي از كسي پايمال نشودبه اميد. شود
 
 
 
 
 
 

ي خود شناختي ندارند و احسـاسكماكان تعداد كثيري از همجنسگرايان كشور از گرايش جنس        
اگر هر مشتركي.  نفر مشترك مجله ماها هستند     1200هم اكنون بيش از     . غربت و تنهايي مي كنند    

 . مشترك خواهيم داشت2400فقط يك نفر ديگر را با ماها آشنا كند، در عرض يك ماه 
 .ريك شويدها ش را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد و در زدودن رنج انسان ماها
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مهدي: ترجمه و ويرايش

 
 
 
 

 

ياي امروز، به منزله يرويكردهاي جديد جنسيتي در فضاي فكري دن      
ابزاري براي كند و كاو در شـاخه هـاي مختلـف فلسـفي و فكـري، و
زدودن زوايد و عقايد نادرست، و پيراسـته تـر كـردن ذهنيـت انسـاني

در اين مقدمه ي كوتاه، صرفا به بيان پرسش ها و مسايلي مـي. است
.دپردازيم كه در وارسي هاي جديد جنسيتي از علم، خودنمايي مي كنن

اولي به سـال    . حليل هاي جنسيتي از فلسفه هاي علم، با دو جنبش فكري ديگر در ارتباط مستقيم است               ت
 بـه صـورت خـود سـازگار و           بر مي گردد كه موضعي كه مقبوليت يافته بود، اين بود كه ادعاهـاي علمـي                1960هاي  

مستقل يك واقعيت بيروني را بازتاب نمي دهند؛ به عبارت ديگر فرايندهاي علمي شفاف نيسـتند و بـه طـور اجتنـاب                       
. ناپذيري از ارزش ها و مصلحت هاي فرهنگي و اجتماعي رايج، در توصيف و تبيين نظـم طبيعـي بهـره مـي جوينـد                        

ز احتماال در شيوه ها و ادعاهاي علمي تاثير گذار بوده و به نحوي به آنها بنابراين ارزش ها و مصلحت هاي جنسيتي ني
دومي، جنبش هاي زنان است كه تحليل هـاي قـوي جنسـيتي از تمـام جنبـه هـاي ديگـر ارتباطـات                        . شكل داده اند  

منابعي را چنين مواردي براي روشن ساختن شيوه هاي علمي و تجربه هاي علوم، چه . اجتماعي را به وجود آورده است
  مي توانند در اختيار ما قرار دهند؟

با تحليل هاي گوناگوني كه عرضه شده، چگونگي تاثير پذيري پروژه هاي عملي از ارزش ها و مصلحت هاي 
تبعيض آميز و مردساالر آشكار شده است و معلوم شده كه اين دخالت ها و تاثيرهـا، نتـايج نـامطلوبي در روابـط زن و                          

اين تحليل ها به عالوه بررسي مي كنند كـه رويكردهـاي            . ر پيشرفت علوم و فلسفه ايجاد كرده اند       مرد، و همچنين د   
ديگر، چه آنهايي كه از لحاظ جنسيتي خنثي هستند و چه آنهايي كه با زندگي زنان پيوند دارنـد، مـي تواننـد تـاثيرات                         

علـم   (»علـم بـد   «آيـا تصـحيح     . افته اسـت  توجه به موضوعات مرتبط در اين زمينه افزايش ي        . سودمندي داشته باشند  
براي زدودن نتايج تبعيض آميز و مردساالرانه از تحقيقات كـافي اسـت؟   ) آميخته به ارزش گذاري ها و پيش داوري ها     

محروميت زنان از گروه هاي تاثير گذار بر تصميم گيري ها و سياست گزاري هاي علمـي چگونـه منجـر بـه نمـايش                         
ه ي نظم طبيعي مي شود؟ اتكاي زياده از حد به مضامين جنسي شده ي طبيعت چه تـاثيري                   تحريف آميز و كوته بينان    

در شكل گيري نظريات علمي دارند؟ اگر موضوع علم به صورتي مردساالرانه قاعده مند شده است، زنان چگونـه مـي                     
 از چه طريقي قاعـده  توانند به شكل يك سخنگو يا مؤلف در تحقيقات علمي نقش داشته باشند؟ روش هاي تحقيقاتي         

مندي جنسيتي پيدا كرده اند و به كار گيري آنها چگونه موجب جهت دهي تبعيض آميز و مردساالرانه ي فناوري ها و                      
 كاربردهاي متعاقب علم مي گردد؟ 

 
Sandra G. Harding «، Gender and science»، Routledge Encyclopedia of Philosophy (1998)   :منبع 
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 وانندگاننامه هاي خ
 

  گله از ماها 
 يك لزبين      

 يك نامه از يك لزبين به 13يك گله هم داشتم از شما، و اون اينه كه توي شماره ي             . الم دوستان س
خيلي خوشحالم كه لزبين ها هم با مجله مكاتبه مي كنند فكر مي كنم اين دومـين يـا                   . اسم نازيال چاپ شده بود    

ين توي مجله چاپ مي شد و نظر شخصي من اينه كه اين نامه صـالحيت چـاپ                سومين نامه اي بود كه از يه لزب       
مي دونم كه قصد و نيت شما از چاپ اين مطلب اين بوده كه لـزبين هـا رو بـه هـر              . شدن توي مجله رو نداشت    

بينيـد  . اما راستش اين نامه كمي صالحيت ما لزبين ها رو زير سـوال بـرد             . نحوي بيشتر توي مجله دخالت بدين     
قتي فقط دو سه تا نامه از لزبين ها چاپ شده باشه طبيعيه كه برداشت عموم خوانندگان از لزبين ها هـم تـوي       و

و وقتي يكي از اين دو تا نامه در مورد مسائل جنسي و روش خود ارضـايي و ايـن                    . همون دو تا نامه خالصه بشه     
ببينيد اين آدم تـوي     . حقيقت اينطوري نيست  لزبين ها اينطورين در حالي كه در        % 50حرفا باشه معنيش اينه كه      

از يه طرف گفته بود من كامال زن هستم اما          . بعضي از جمله هاش علنا معني واژه ي لزبين رو زير سوال برده بود             
به شخصه فكـر مـي كـنم        . از يه طرف گفته بود من دلم مي خواد فالني به من به چشم دوست پسرش نگاه كنه                 

نمي خواد نقش جنس مخالف رو براي كسي بازي كنه و دلـش ميخـواد كـه بـه                   يك همجنسگرا هيچوقت دلش     
 . عنوان يك همجنسگرا همونطور كه هست پذيرفته بشه

بدترين و فجيع ترين قسمتش هم اين بود كه گفته بود من و فالني به هم ور ميريم و سكسـمون مثـل                       
از پورنو گرافي فقـط در آوردن پولـه و نـه            حتما خودتون مي دونيد كه هدف       !!! فيلم هاي سكسي لزبين ها نيست     

آموزش روش هاي مختلف سكس، متاسفانه به خاطر همين فيلم هاي پورنو گرافي خيلي ها فكر مي كنند كه مـا                     
نمي دونم اين خانم چه فكـري كـرده كـه مـي             . لزبين ها به خاطر نبودن مرد با هم ديگه به اصطالح ور مي ريم             

البته از آدمي كه نمي دونه هموسكشواله يـا لـزبين،   . و گرافي سكس داشته باشه خواسته مثل اون فيلم هاي پورن     
 . نامش رو اينطوري آغاز مي كنه و بعد هم ميگه كه براش مهم نيست نبايد انتظاري بيش از اين داشت

اما هر آدمي با هر سطحي از اطالعات ممكنه با ماها مكاتبه كنه، اما آيا درسته كـه هـر نامـه اي بـا هـر                           
مگر نه اينكه مجله ي ماهـا يـك مجلـه ي فرهنگيـه؟ بلـه ماهـا بـه مشـكالت                      . محتوايي توي مجله چاپ بشه    

. همجنسگرايان هم مي پردازه و اين نعمت بزرگيه كه همجنسگرايان يه ماهايي رو دارند كه براش درد دل كننـد           
ا هر كسي كه مـي خـواد سـكس    هر آدمي هر جوري كه دلش مي خواد مي تونه ب         ! اما اين چه جور درد دل كردنه      

 ! داشته باشه و اين نه به من و نه به هيچ كس ديگه ربطي نداره و الزم نيست اون رو توي بوق كنه
 .  اين مطلب رو توي قسمت سنگ صبور چاپ مي كردينحداقلاي كاش 

 
 ماها

 از انتشار ماها تنها     اما شما به اين مسئله توجه نكرده ايد كه هدف ما          . گله شما روي سر و چشم     ،  دوست عزيز 
چرا شـما نمـي خواهيـد قبـول كنيـد كـه             . ارائه خوراك روشنفكري و ارضاء نياز ذهني روشنفكران همجنسگرا نيست         
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حتي خيلي ها ممكن است تازه با اين . خوانندگان ماها همه از يك سطح باالي آگاهي و دانش جنسي برخوردار نيستند
يا طرف از غريزه خودش مبني بر تمايـل         . بين و هموسكشوال بودن يكي است     مجله آشنا شده و هنوز نمي دانند كه لز        

براي كمك به اين افراد . واقعĤ دچار سرگيجه شده و علت آن را نشناسد       به نزديكي جنسي و روحي با همجنس خودش       
بقـول معـروف    بايد از همان سطحي برخورد كرد كه آنها در آن قرار دارند وگرنه با كلمات و اصطالحات روشنفكري و                    

ايـن يـك واقعيـت      .  طرف اصآل معني و مفهوم صحبت را درك نكرده و بيشتر دچار سرگيجه مي شـود                »كالس باال «
است كه در جامعه ما درصد همجنسگرايان زن و مردي كه واقعĤ در اين رابطه دچار كمي آگاهي هستند و از يكطـرف                       

...  ديگر با توجه به امكان دسترسـي بـه اينترنـت و فيلمهـا و               فضاي باز براي چنين گفتماني و از طرف        با توجه به نبود   
 . افراد مسائل را با هم قاطي كنند

بهـا نـدادن بـه مسـائل ايـن افـراد و عـدم انتشـار                 چرا نبايد اين واقعيت را نشان دهيم؟ حتمĤ مي دانـي كـه            
ا است كه با حوصله بـه مسـائل         وظيفه مجالتي مثل ماه   . نظرياتشان تنها و فقط به خرافات در اين قشر دامن مي زند           

ذهني اين افراد گوش داده و در باز كردن گره هاي ذهني اشان به آنها ياري و مساعدت كنند تا خود و احسـاس خـود      
و . قبول كنيم كه همه همجنسگرايان زن و مرد كشور از سطح آگاهي و دانش شما برخوردار نيسـتند                 . را بهتر بشناسند  

چرا كه آنوقت مجالتي مثل ماها و ديگـران حـود را بـه قشـر بسـيار كـوچكي                   . ان خدا رها كرد   نبايد اين افراد را به ام     
اين خطر را بايد جدي گرفت و از        . خود را از تماس ذهني با پايگاه وسيع اجتماعي خود محروم كرده اند             محدود كرده و  
ن ما بوده اند اما اينكه عمومي نشـده         يادمان نرود كه انديشه هاي روشنفكري هميشه در بين روشنفكرا         . آن پرهيز كرد  

اند ناشي از همين نخبه گرايي روشنفكران ما بوده كه به گره هاي ذهني مردم و پايگاه اجتماعي خود توجه نكرده انـد                  
ما سعي مـي    . و در نتيجه خرافات و قاطي كردن ها ادامه داشته و انديشه هاي خوب به عمق جامعه راه پيدا نكرده اند                    

ين خطايي بپرهيزيم و در همين رابطه است كه از طرح مسائل ذهني افراد هر چند سطحي و آبكي و ارائـه                      كنيم از چن  
ما با اينكار مي خواهيم در حد توان خويش به تاثيرگذاري در اعماق اجتماع كمك               . پاسخ روشن به گره ها ابايي نداريم      

و اعتبـار آن را      ماهـا را مجلـه خـود بداننـد          دانـش   بايد تالش كنيم تا همه همجنسگرايان با هر سطح آگاهي و           .كنيم
هيچ خطري باالتر از اين نيست كه همجنسگرايان كشور كـه از    . بپذيرند تا تاثيرگذاري و اصالح نظرات تاثيرگذار باشد       

كمك به برقـراري چنـين ارتبـاطي وظيفـه          . نتوانند با ماها ارتباط ذهني برقرار كنند      ،  دانش و آگاهي كمتري برخورداند    
 . ماست

 .اميدواريم جواب شما را داده باشيم
 
 

 نبايد ميدون رو خالي كرد  
 پوريا

اول از همه ازتون گله دارم كه من يك مطلب براتون فرستاده بودم و ازتون كمك خواسته بودم كـه نـه                      
ـ       18من پوريا هستم، يه ترنسكشوال      ... خالصه، عيبي نداره   ...كمكم كردين نه چاپش كردين     هر  سـاله از يـه ش

% 80ميدونين، راسـتش بيشـتر از       . يه چيزي هم ميخواستم راجع به اين چت روم ها بگم          . مقدس به نام مشهد   
آدمهاي تو اين روم ها، با خودشون فكر ميكنن مثأل اومدن نميدونم الس وگاس، كجا، پي ام ميدن كـه آره مـن                       
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آدم واقعأ از زندگيش سير ميشـه       ...  كنيم نميدونم خانم شوهردار اينطوري ميخوام، يا يه پسر اونطوري بياد حال          
ببخشيد ولي اينقدر دلم پر بود كه رشته كالم از دستم در رفـت، چنـد وقتيـه كـه يـك       ... وقتي ميره اينطور جاها   

راستش، خودتون بهتر ميدونيد كه زنـدگي مـا تـرنس هـا چقـدر وحشـتناكه،                 .. تصميماتي براي زندگيم گرفتم   
ارن، لوازم آرايش همـو  هم ندارن كه باهاش درد و دل كنن، سر به سر هم بزمخصوصأ كساني مثل من كه خواهر    

يا مثأل تصـميم بـه       ... براي همين، چند بار فكر خود كشي به سرم زده، تا مرحله اجرا هم رفته حتي                ....كش برن 
رو ميشناسه  باالخره تنها خود آدمه كه زندگيش        ...ولي هر بار همه شروع كردن به نصيحت من        ... فرار هم گرفتم  

آخه مخفي كاري تا كي؟شما كه دم از آزادي ميزنين چرا وقتي صحبت يـه ذره جـدي                  ... و درستو تشخيص ميده   
.. اگه يكي بفهمه فالن ميشه، مواظـب بـاش         ...نه، به خانوادت نگو، به كسي نگو       :ميشه پاتونو عقب ميكشين كه    

ه همه بگم پوريا چه جور آدميـه، دوسـت دارم           ميخوام شروع كنم، ميخوام طعم زندگي رو بچشم، دوست دارم ب          
چي؟پورياي خودمون؟همون پسر آروم و مظلوم؟همون كه همـه ازش تعريـف            :قيافه هاشونو ببينم وقتي ميشنون    

واي چـه   ( دو جنسـه اسـت؟پيش خودشـون مـيگن        ...ميكردن
باهاشـون صـحبت    ). وحشتناك، اين ننگو چطوري بپوشـونيم؟     

ـ        ل ميـارم، اونهـا كـه منـو         ميكنم، براشون توضـيح ميـدم، دلي
  ...حاال كه من چيزي براي از دست دادن ندارم. ميشناسن

شايد زمان مسايل رو درست بكنه، ولي نه اينطوري كه          
همه ساكت بشـينيم و منتظـر معجـزه باشـيم، اگـه ميتـونين،               

بعـد ميبينـين خـدا خـودش چطـوري           ...خودتون معجزه كنين  
 ...كمكتون ميكنه

نكه كمكم كردين كه بفهمم نبايـد       در آخر، ممنونم از اي    
مرسي، به اميد اون روز كـه وقتـي          .ميدون رو خالي كرد و رفت     

آدمي ما رو ميبينه، تف نندازه يـا از سـه فرسـخي بـا انگشـت                 
مـا ميجنگـيم، بـراي چيـزي كـه ارزشـش رو             ... نشونمون بده 

، به نظرم حتي ارزش مردن رو هم داره، من آمـاده            )آزادي(داره
 هام ميزارين؟ام، شما چي؟تن

انس ها در ايران غير آيا ميداني كه تر 
 چرا خودت و ديگر ؟قانوني نيستند

ترانسها دور هم جمع نمي شويد و 
 يا سازمان غير دولتي علني يك گروه

اعتماد  براي خود درست نمي كنيد؟
به نفس تو و تصميم به علني شدنت 

 .شودبتواند سرمشق ديگران  مي

 : ماها
صد در صد باهـات مـوافقيم كـه ميـدان را            ،  پورياي عزيز 

بارها نوشته ايم كه در خفا مانـدن و تنهـا نوشـتن             . نبايد خالي كرد  
ــر     ــا اگ ــد ام ــي كن ــل م ــائل را ح ــوچكي از مس ــش ك ــط بخ  فق

همجنسگرايان هر چه بيشتري خود را علني كـرده و بـه اطرافيـان          
ي شـاخ و دم و دار و غيـر طبيعـي            نشان دهند كـه بابـا مـا آدمهـا         

آنوقت به افراد امكان ايـن را داده ايـم كـه در عمـل و بـا                  ،  نيستيم
. چشمان خود ببينند كه ما عادي و طبيعي و معمولي هستيم و اين خيلي بهتر تشبهات و پيش داوريها را از بين مي برد
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از طرف ديگر تـو كـه خـود را تـرانس            .  بشود اعتماد به نفس تو و تصميم به علني شدنت ميتواند سرمشق ديگران هم            
آيا اين را هم ميداني كه ترانس ها در ايران غير قـانوني نيسـتند پـس چـرا خـودت و ديگـر ترانسـها بجـاي                            ،  ميداني

دور هم جمع نمي شويد و يك گروهي يا سازمان غير دولتي علني براي خود درسـت نمـي كنيـد؟ آخـه                   ... خودكشي و 
سـگي از   «: ا حل نمي كند و آنها كه مخالف همجنسگرايان هستند فـوقش مـي گوينـد               خودكشي كردن كه مشكلي ر    

 مقاومت كنيم و در عمل اشتباه آنها را ثابت نمائيم؟ ، پس بهتر نيست بجاي خود كشي بمانيم. »سگها كمتر
  . آرزوي موفقيت مي كنيمتبراي
 
 

 آيا شما هم از جنس زن بدتان مي آيد؟ 
 ؟ل من ادعاي همجنسگرايي داريد آيا مثل من از جـنس زن بـدتان مـي آيـد                 آقايان عزيز شما ها كه مث     

فقط ) منظورم گي ها هست   (خدمتتان عرض كنم مي خواهم بدانم كه تمام همجنسگرا ها           بگذاريد سوال را بازتر     
دوست دارند به اصطالح مفعول باشند ويا نه برخي گي ها فقط مي خواهند فاعل باشند و مفعولشان مـرد باشـد                      

خواهش مي كنم در ايميلتان حداقل به اين سوال آخريم پاسخ دهيد چـون              . ن اين مسائل برايم نشناخته است     م
خيلي برايم جالب است كه بدانم آيا گي هايي وجود دارند كه بخواهند نقش مرد را براي يك جنس موافـق خـود              

 . ر باشنداجرا كنند و يا نه همه همجنسگرا ها دوست دارند مفعولي براي مردان ديگ
نكته ديگر آنكه ببخشيد اين مسئله را عنوان مي كنم دوست دارم كه مجله شما كه رل يك جهت دهنده                    
را بازي مي كند اين را مورد توجه قرار دهد درست است كه ما همجنسگرا هستيم ولي هوسباز كه نيسـتيم مـثال                       

ر چوب اخالق و با رعايـت مـوازين عرفـي و             ما بايد در چها    .ها هر لحظه با يكي باشيم     ه  دوست نداريم مثل هرز   
عقلي آنچه را كه به معناي احساس همجنسگرايي در درونمان لبريز گشته به صـورت بسـيار لطيـف و خـارج از                   
اعمال هرزگي به فرد مورد عالقه امان انتقال دهيم و آنرا به خارج از مسيري كه شخصيتمان را مورد اهانت قـرار                      

از وبالگها و نشريه هايي كه مربوط به همجنسگراها مي باشد بعضي از مطالبي كه به                در برخي   . مي دهد نكشانيم  
  هاي سكس و جنسي افراد را عنوان كرده و از آن به عنـوان دگرانديشـي يـاد                  ه  رشته تحرير در مي آورند خاطر     

و زن هرگز هم بايد  بين يك مرد . من آدم متعصبي نيستم اما باالخره هر حرفي را كه نميشه تعريف كرد.مي كنند
 و همـه مـي دانـيم كـه          ، حجب و حيا هرگز نبايد فراموش گـردد        ،حرف وحديث تنهايي شان پوشيده باقي بماند      

 بلكه فراتر از آن انس و الفت روحـي اسـت كـه روح آدمـي در كنـار دو                     ،همجنسگرايي تنها تعلق جنسي نيست    
 پس تمنا دارم از هر لحـاظ مجلـه خوبمـان            .همجنس آرامش ميگيرد و دو همجنس پايگاه عاطفي هم مي شوند          

 البته تا حـال  .ماها را از بيان هر گونه مسائلي كه در جريانات جنسي بين دو فرد اتفاق مي افتد خودداري فرماييد                
 تا بتوانيم به ديگران بگوييم كه تصور شـما از همجنسـگرايي كـه آنـرا     ، خدا را شكر بعد از اين هم نباشد       ،نبوده

 .  همجنسگرا را مرتب به دنبال رفع شهوت مي دانيد غلط و مردود استهوسبازي و فرد
 

 : ماها
. نيست به هيچ وجه مترادف ضد زن بودن نبوده و         گي بودن . ما از جنس زن بدمان نمي آيد      ،  نه،  دوست عزيز 
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. اردروحي و جنسي به تعامل با همجـنس خـودش گـرايش د            ،  همجنسگرا بودن بدين معنا است كه فرد از نظر عاطفي         
همانطور كه لزبين ها هم از مرد بعنـوان يـك انسـان             (گي ها نه تنها از زن بعنوان يك انسان بدشان نمي آيد             . همين

، بلكه با توجه به فشار و سركوبي كه از ناحيه فرهنگ و اخالق متوجه زنان و همجنسگرايان مي شود                  ) بدشان نمي آيد  
امل و همكاري و پشتيباني از هم پرداخته و دوستي و نزديكهـاي             زنان و همجنسگرايان براي اصالحات فرهنگي به تع       

 .زيادي با هم احساس مي كنند
در مورد مسائل اخالقي تا حدودي با آنچه گفته اي موافقم اما بايد اين را معلوم كرد كه هر كسـي اخـالق و                         

القـي و فرهنگـي موجـود در     اخالق و چارچوبهـاي اخ    . عرف و چارچوبهاي اجتماعي را چگونه تعريف و تبيين مي كند          
احترام به آنها و رعايت ، جامعه ما همه درست نيستند و احتياج به اصالحات زيادي دارند تا شامل حقوق همجنسگرايان

. هاي اخالقي حاكم بسيار ضروري اسـت       در همين رابطه به چالش كشاندن فرهنگ و چارچوب        . حقوق زنان هم بشود   
فاع از فرهنگ و اخالق فعلي را به سينه بزنيم و آنوقـت از چيزهـايي دفـاع كنـيم                    ما و شما نمي توانيم سنگ د       وگرنه

پس گذر از چارچوب اين اخالق ضروري است امـا ايـن بـه            . كه اين فرهنگ توان پذيرش آن را ندارد       ) همجنسگرايي(
 .معناي دچار شدن به هرزه گي نيست

مربوط به جنسيت و     ي شود بخشي از گفتمان    ها ديده م   نوشتن و چاپ مطالب اروتيكي كه در بعضي از سايت         
ـ          . نها است و ما مخالفتي با آنها نداريم       امسائل درون انس   يـن خـاطر    ه ا اينكه در مجله ماها به اين چيزها نمي پردازيم ب

 . است كه كآل چارچوب كار ماها چيز ديگري است
مي خواهند فاعل يـا مفعـول       بله همه همجنسگرايان مرد ن    ) فاعل و مفعول بودن   (در مورد رل و نقش جنسي       

تـازه  .  و اين هيچ عيـب و ايـرادي نـدارد          ،دو نقش را   بعضي ها اين و بعضي آن را دوست دارند و بعضي هم هر            . باشند
درصد قابل توجهي از همجنسگرايان كآل در سكس خود عمل دخول را انجام نمي دهنـد و عالقـه اي بـه فاعـل يـا                          

نـوازش آلـت تناسـلي همـديگر و       ،  ماسـاژ بـدن   ،  مـاچ و بوسـه    ،  ر به نوازش  و در سكس خود بيشت    . مفعول شدن ندارند  
 .خودارضايي اكتفا مي كنند

. براي كسب اطالعات بيشتر در مورد اينگونه مسائل پيشنهاد مي كنيم مجله سـكاف را حتمـĤ مطالعـه كنيـد                    
 )چاپ رسيده استه آگهي سكاف در همين شماره ماها ب(

 
 

 رسانه هاانعكاس مسائل همجنسگرايان در  
شايد قبآل مثل من به اين موضوع توجه كـرده باشـيد كـه              . مجله ماها را خيلي با عالقه مي خوانم       . سالم

نمي دانم آنها   . خبر مهمي مثل ازدواج التون جان رو تقريبĤ همه رسانه هاي فارسي زبان در خارج سانسور كردند                
نمـي  ( ز تلويزيون ها اين خبر را اعالم كـرده بـود          با اين وجود يكي ا     .چطور از آزادي و دمكراسي حرف مي زنند       

اما خيلي جدي بايد اين موضـوع       . كه يكي از دوستان من ازدواج التون جان به من تبريك گفت           ) دونم كدام يكي  
التـون جـان مثـال خـوبي     . را در نظر داشت كه چرا گروه هاي مختلف هم مدافع حقوق گي ها و لزبين ها نيستن             

 يك خبر بي اهميت در موردش با آب و تاب زيادي حتـي در رسـانه هـاي دولتـي هـم                       است چون چند ماه پيش    
 )تو آرشيو روزنامه كيهان هم ميشه اسمش را پيدا كرد( .منعكس شد



                      
 
 
 14شماره                       

 1384  بهمن ماه                         
 

 

 

 
   

 
٣۵

مي دونم اگه سايت داشته باشه . يك چيز ديگه اينكه مطالب مجله ماها توي گوگول قابل جستجو نيست        
پدر و مادر من در شب، اخبـار        . ه هاي خارج از ايران رو نبايد فراموش كرد        در ايران بالفاصله فيلتر ميشه، اما گرو      

چقدر تĤثير گذار بود اگر اونها با حسن نيـت بـه ايـن موضـوع مـي                  . را با عالقه مي بينن    ) VOA (صداي آمريكا 
 .باز هم ممنون از مجله ماها. پرداختند

 
 : ماها

و   بيشـتر از خـود مـا همجنسـگرايان ايـران اسـت             هاي شما كامآل درست اما اشكال كار       حرف،  دوست عزيز 
 خواهيم گفت چرا؛ 

رج از نيروها و سايتهاي ايراني خا
كشور هر چند كم اما تا بحال مسائل 

و مطالبي در مورد همجنسگرايان و 
 Ĥحقوق آنها چاپ كرده اند و تقريب
ميتوان گفت كه هيچ گروه ايراني 
خارج از كشور نيست كه با حقوق 

و اين . همجنسگرايان مخالف باشد
 .يك تحول بسيار مثبتي است

چـون بهرحـال اينهـا      . نيروها و گروهها و سايتهاي ايرانيان خارج عمدتĤ به مسائل سياسي مي پردازنـد             ،  ببين
آنها هم بنوبـه خـود گلـه مـي كننـد كـه چـرا اقليتهـاي         . مسائلي هستند كه ذهن و زندگي آنها را بخود مشغول كرده         

بـه مسـائلي كـه بـراي آنهـا          ) از جملـه همجنسـگرايان    (تماعي  اج
اينقدر مهم است و به سرنوشت كشور مربوط مي شود تا           ) گروهها(

پس مي بينيم كه گله و شكايت هـا دو          . اين اندازه بي اعتنا هستند    
به اعتقاد مـا نيروهـا و       ،  اما انصاف را بايد رعايت كنيم     . طرفه است 

ر هر چند كم اما تـا بحـال مسـائل و            سايتهاي ايراني خارج از كشو    
مطالبي در مورد همجنسگرايان و حقـوق آنهـا چـاپ كـرده انـد و                
تقريبĤ ميتوان گفت كه هيچ گروه ايراني خارج از كشور نيست كه با      

و اين يك تحول بسيار مثبتـي       . حقوق همجنسگرايان مخالف باشد   
در مـورد   اما اگر آنها اخباري در مورد التون جان يا هر خبري            . است

همجنسگرايان را چاپ نمي كنند دليلش بيشتر غيبت كبراي خـود           
مثآل آيا شما مطمئن هستيد كه فردي همجنسگرا اين خبر التون جان را به فارسي ترجمه و براي . همجنسگرايان است

ر ما همجنسگرايان   آنها ارسال كرده و آنها چاپ نكرده اند؟ قصد تبرئه گروهها را نداريم ولي مي خواهيم بگوئيم كه اگ                  
ميخواهيم كه ديگران مسائل و اخبار مربوط به ما را چاپ كنند حداقل خود ما همجنسـگرايان بايـد پـا پـيش نهـيم و                          

متاسفانه ما همجنسگرايان ايراني چه در داخل و چه در خارج خيلي كم به اين               .اينگونه اطالعات را به آنها ارسال كنيم      
 .مسئله بها داده ايم

در گوگـول تنهـا مطـالبي كـه روي شـبكه قـرار داده               . خب طبيعي اسـت   ،  د مطالب ماها در گوگول     نبو درباره
لينك داده ميشود در حالي كه مطالب ماها روي شبكه قرار داده نمي شوند و تنهـا بصـورت پـي دي اف و از                         ،  ميشوند

 .طريق ايميل به متقاضيان ارسال مي گردند
نها آرزو كردن اينكه اي كاش آنها اين مسائل را مطرح مي كردند كافي ت... در مورد تلويزيون صداي آمريكا يا

مطمئن هستيم اگر خودت و ديگران به كانالهاي مورد نظر ايميـل            . بايد اين آرزوي خود را بگوش آنها برسانيم       . نيست
سـگرايان بـه   مشكالت و سختيهاي موجود را بگوش آنها رسانده و در مورد مجالت و فعاليتهـاي همجن    ارسال كرده و  

بـدون  ،  اين مسائل را در برنامه هـاي خـود بگنجاننـد           آنها اطالع رساني كرده و بعد از آنها درخواست شود كه آنها هم            
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شك تĤثير زيادي خواهد داشت و اگر آنها ببينند كه افراد زيادي چنين درخواستهايي مي دهند مسلمĤ ترتيب اثر خواهند     
و گرنه نشسـتن  . خورد و كنش فعال خود همجنسگرايان كليد حل مشكالت استپس نتيجه مي گيريم كه تنها بر   . داد

. بي فايده بـودن خـود را نشـان داده اسـت           ،  كه متاسفانه فرهنگ غالب ما ايرانيان است      ،  و از دور گله و شكايت كردن      
 .اميدواريم خود شما و ديگر خوانندگان فعالتر با مسائل برخورد كنيد

 
 برخورد با اطرافيان 
تشكر از شما به جهت تالشهايي كه در انتشار و تهيه مجله ماها كه حاوي مطـالبي زيبـا و در خـور و       با  

 .همچنين بررسي ماهيت همجنسگرايي از ديدگاه علم نوين روانشناسي است، داريد
كـامال  . پناهندگي به كشوري ديگر راه حل نيست      :  دوستان گرامي با شما هم عقيده ام كه فرموده بوديد         

 است چرا كه رنگ وطن تيرگي غم درون را هرچند كدر جال خواهد داد انسـان اگـر در شـهر خـود بـين                          درست
آشنايان نتواند باشد در ديار ديگر هم نتواند به سر برد زيرا حداقل بين دوسـتان بهتـر مـي تـوان غـم درون را                          

 .فراموش كرد هر چند اين درد براي آنان بازگو نشده باشد
 ازدواج همجنسگراها كه مسلم فكر همه همجنسگرايان را به خود مشـغول كـرده و                 ديگر آنكه در مورد   

كابوسي براي هر همجنسگرايي به حساب مي آيد با توجه به آنچه مقاالت پيشين شـما در مجلـه اتـان متـذكر                       
ـ  .گرديده بايد عرض كنم كه اگر انسان به خود باوري رسيده باشد هيچگاه متزلزل حرف ديگران نمي شود                  ده  بن

مورد مثال ازدواج چه تعصباتي      رن د آنچه را كه در نامه قبلي خودم گفته بودم شرايط داخل كشور است كه ديگرا              
به خرج مي دهند و به قول خودشان دارند نصيحت دلسوزانه مي كنند ولي خود من به درجه اي از باور رسيده ام                       

جمعي مورد سـوال قـرار ميگيـرم كـه چـرا ازدواج       هرگاه در ميان    .كه اجازه نمي دهم كسي برايم تصميم بگيرد       
 اگـر  ؟ به چه مجوزي براي من تصميم مي گيريـد ،كه به شما ربطي ندارد«:  رك و بدون پرده مي گويم،نكرده اي 

 پس شماها حرف مرا گوش دهيد و لطف كنيد در اولين            ، من مي گويم بد است     ،شما مي گوييد ازدواج خوب است     
اينها ازدواج كـرده ايـد   ... و از شر هر چي زن راحت بشيد اگر براي بچه دار شدن و فرصت زنتان را طالق دهيد  

» . خود شما ها به چه درد پدر و مادرهايتان مي خوريد كه فرزندان شما به چه كار شـما آينـد                     ،راستش را بگوييد  
 اصـطالح مـذهبي ربـط     نه به آقاي به،البته اينها را مي گويم كه گفته باشم زندگي هر كسي به خودش ربط دارد      

 انسان هميشـه بـه   . اما نه آنكه انسان نياز به راهنمايي ديگرا ن نداشته باشد ، نه به فالن شخص روشنفكر     ،دارد
مشورت با ديگران و راهنمايي آنها نياز دارد اما وقتي ببيند كه امري از توانش سـاقط اسـت و ديگـرا از آن بـي                          

جتماعي در درجه اي هستم كه شر و خير خود را بهتر از هر كس مي دانم                 خبرند آنهم مثال خود بنده كه از لحاظ ا        
چه جاي فرصت براي ديگران است تا با مداخله خود بخواهند آرامشم را بر هم زنند ويا اينكـه بخـواهم ماهيـت                       

پس كافي است يك مقدار با احتساب آنكه ادب خـود را كنتـرل كنـيم كمـي هـم بـه                      . ازدواج را زير سوال ببرم    
باشيم تا از پس حرفهاي ديگران برآييم من اينكار را كرده ام و موفق هـم بـوده ام مـثال فـرد                       » پررو«طالح  اص

هميشـه  (« ماه ديگر به فكر ازدواج باشي 2ميان جمعي به من اصرار مي كرد كه تو بايد طي    محترمي يك روز در   
مي دوني من تا حاال براي چي ازدواج        هم  تو  «، او را به گوشه اي كشاندم و گفتم          ») مواخذه كردن  ؛كارش اين بود  

نكرده ام و هم مي دوني كه من حداقل به خاطر شغل و تخصصم از فكر پاييني برخـوردار نيسـتم كـه بخـواهي                         
ع نـداري ودوسـت هـم        اخه وقتي كه تو از درون و مشكالت من اطـال           ،نصيحتم كني و راه درست را نشانم دهي       
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 پس چگونه اجازه به خودت مي دي در زندگي من تجسس كني و بخـواهي علـت                  ،ندارم كه اطالع داشته باشي    
 و حال آنكه اگر تو واقعا ازدواج را به خاطر مسائل مذهبي قابل احترام مي داني بدان كه                   ،ازدواج نكردنم را بداني   

 تو با اينكارت من را داري با مشـكالتم سـرزنش مـي              .تتجسس و دخالت گناهش بيشتر از ازدواج نكردن اس        
تمام حرفام براش قابل قبول بود و حتي نتونست يك كلمه روي صحبتام حرفي بزنه و بعد از اون خاموش                    » .كني

به خودشان اجـازه نمـي      ) نه برخورد بي ادبانه و خشن     (شد ديگران هم به نوعي با برخوردي كه با هاشون دارم            
التها را بكنند به هر شكل با اين مسئله كامال راحتم و توانسته ام آنرا حل كنم، اما تنهـا مشـكل                      دهند كه اين دخ   

  .اونهم تنهايي زمان پيري كه خواه ناخواه از راه مي رسه با اون چه كنم. من تنهايي است و بس
 .اميدوارم كه عمر من به پيري نرسد تا زجر تنهايي را بخواهم تجربه كنم

 
 : ماها
هر كدام از ما با توجه به موقعيت و شرايط محيطي خود مي تـوانيم ديگـران را                  . درست ميگويي ،  ت عزيز دوس

 . به پذيرش خود و جلب احترام اشان وادار كنيم آن هم با منطق و بدون خشونت يا عصبيت
 بـه شـرطي كـه از      . تـو ميتـواني دوسـت خـوبي بـراي خـود پيـدا كنـي               . در مورد تنهايي كه از آن ميترسـي       

انتخاب يك دوست همجنسگرا بعنوان شريك زندگي اكتفـا نكـن بلكـه              يعني تنها به  . همجنسگرايان ديگر فرار نكني   
 دوستاني كه تو را آنطـور       .سعي كن كه حلقه دوستاني خوب و قابل اعتماد از همجنسگرايان براي خود دست و پا كني                

ضي از همجنسگرايان فقط دنبال يك نفر براي سـكس          اين را به اين دليل مي گوئيم كه بع        . كه هستي قبول مي كنند    
دوسـتاني كـه همجنسـگرايي را       . هستند و در بقيه اوقات زندگي خود را در حلقه دوستان دگرجنسگرا پنهان مي كننـد               

قبول ندارند و يا نسبت به همجنسگرايان توهم دارند و طبيعي است كه در چنين روابطـي فـرد همجنسـگرا بـه خـود                         
 . يي مبتال مي شودسانسوري و تنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يونديدبه ارودي معتقدان به آزادي جنسي بپ
براي گرفتن پاسخ صدها سئوال ذهني خود در باره انواع مسائل جنسي، براي يـادگيري سـكس درسـت و

هاي خود، براي كنـار آمـدن بـا خويشـتن خـويش، بـراي آشـنايي بـا مباحـث منطقي، براي  شناخت فانتزي    
 كنيـد و آنمجله سكاف را مطالعـه  ...جنسي، براي كمك به گسترش آگاهي اجتماعي در باره جنسيت و   

  .را به دوستان خود هديه دهيد
 helia.parand@gmail.com :ي تقاضاي مجله سه كافاآدرس بر
 ...اتان مشكلي نخواهد داشت  با همجنسگرايي الزبين شما سكاف را بخواند، بعد/ اگر دوست غير گي
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 جشن عشق
 

 به سپنتا براي لطف اش
 آرا

 

 بخوانم: فرموده اي
 جواني ي ازدوره

 ....موي سپيد بر سر
 تنهاست اين نشاني ......

 بمانم: فرموده اي
 ....باقي نمانده اما دگر توانم،

 آني ....دل بسته ام به تنها،
 »ممن خواب خوب عشق«: فرموده اي، به رندي
   :تعبير خواب من شو

 ......روياي جاوداني
 !به پا خيز: رموداه اي كهف

 !از جا دوباره برخيز                  
 نمانده جاني :اما ميكوشمت به طاعت،

 »جامي بده بدستم«.... مستم: فرموده اي كه          
 شكسته جامي ........شرمنده ام، كه دارم تنها          

 ، اما،.....گويم، شعري دوباره ب: فرموده اي
 گوشي دگر نمانده
 كالمي.............تابشنود، 

 : ...فرموده اي كه  ..........
 آمد زمان موعود بدرود،

 سالمي....... من را اميد آن بود، تا بشنوم .......
 

 :.....فرموده اي كه ...
 - مي پرستم-مستم، عمريست 

 ...مي گريم و ز مستي تنهاست اين
 نشاني...........
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  گرفتاري هاي سمج
  1384 آخر آبان –واراند 

   بهترين ام1114alimkبراي
 آرا                                   البالي تمام روزهاي هرزه 
           گرفتاري هاي سِمِج،

 هر روز، ايكاش  مي شد اشكهايت را ببوسم
 با سپيده دم، رندانه برق آن نگاهت را ببوسم 

 از پيله ي كسالتبار خود خارج مي شوند ايكاش مي باريد امشب ابر تيره
 .و به تكرارِ روزهايِ آدمهايِ گيج و مايوس، ميچسبند تا زير باران شانه هايت را ببوسم

  ايكاش مي شد تا در آغوشت بگيرم
 آدمها، ببوسمتا آن لبان مهربانت را 

 عبوس چشمهاشان از داالنهاي سرد و  ايكاش ميخوابيدي ودر خواب نازت
 نگاه هاي تاريكشان را به هم ميدوزند  مي آمدم، تا بازوانت را ببوسم
       و بي رمق  چون مي زدي دل را به درياي تن من

 .صبح بخير مي گويند مي شد چو موجي جاي پايت را ببوسم        
 .آغاز تكراريِ مكرراتِ بي انتها در خلوتي مستانه ، عريان ، بي هياهو

  همچون نسيمي جاي جايت را ببوسم
 .آدمها عاشق هم مي شوند ايكاش مي خواندي مرا يك بار ديگر

 .اما بلد  نيستند نگاهش دارند را ببوسمتا چون ترانه آن صدايت 
 .آن را، از قصد دور مي اندازند .....ايكاش مي شد 

 بعد  
 .....دنيا را مي چرخند و مي چرخند و مي چرخند 
 تها و در ان 
  در البالي دورريختني ها – عشق را –آن را  

     زيـر پلــه ها 
        باالي گنجه ها

  .        و ميان روزنامه هاي كهنه پيدا مي كنند 
  .. اما خيلي دير ..             آه 

  ......خيلي دير 
 



                      
 
 
 14شماره                       

 1384  بهمن ماه                         
 

 

 

 
   

 
۴٠

 

 ردپاي همجنسگرايان در سينماي ايران؛ فيلم نگار
 پرنده. م

 
فيلمي كه در كمـال نابـاوري       . د به فيلم هشت پا دار     صاصه فيلم نگار اين شماره اخت     حفص
اين اتفاق بسيار مبارك و     . دهد ن قهرمانان خود جاي مي    ايت همجنسگرا را در مي    صشخ دو

. وامل ساخت اين فيلم دسـت مريـزاد بگـوييم         عو جا دارد به تمامي      . ستايشي است قابل  
از شـده  غخوانيد در شهر تهران جشنواره فيلم فجر آ       لب را مي  ط زماني كه شما اين م     طعĤق

و مهمترين سينماهاي شهر در اختيار جشنواره قرار دارند، اما بدون شك هشت پـا هنـوز                 
 . كشد نفس مي

 اهشت پ
  عليرضا داودنژاد: كارگردان و نويسنده

 عليرضا داودنژاد: تهيه كننده
 ،ويشكا آسايش، مهتاب كرامتي :بازيگران

 ،ماهايا پطروسيان ،محمدرضا فروتن 
 ، محمدرضا داودنژاد، آتنه فقيه نصيري 

 احمد نجفي، رضا داودنژاد 
  ويشكا آسايش :لباسصحنه و طراح 

 1383 :سال ساخت
 1384 آذر 30 :تاريخ اكران
  دقيقه90 :زمان فيلم
 :وبالگ فيلم
              http://hashtpa.blogfa.com

يت فيلم براي به دست آوردن سه ميليارد تومان پولي          صكوشش هشت شخ  . ك بازيست شت پا روايتگر ي   ـه
 .  كرده اندستباري اختالعسسه اوز يك م اكه به همدستي همديگر

 نـد مي كن ابش  طن خ اج موعس آن مردي همچون سايه قرار دارد كه         رأهشت پا نمايانگر باندي است كه در        
 سـن مـدير موسسـه     حج  حا ،)مهتاب كرامتي  (و رويا ) ويشكا آسايش  (اي بيتا ه ماو پس از او دو زن به ن       ). مد نجفي حا(
  اميـر ،زيچه ديگران قرار ميگيرندا كه بحوري و ساده لوحيت نه چندان مص و همچنين چهار شخ ،)ا داوودنژاد ضمدرحم(
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ماهايـا   (و زيـور ) ژادا داوودنضر ( شوهر بوده اند و پيام  وشته زن   ذكه در گ  ) يريصآتنه فقيه ن   (و آهو ) ا فروتن ضردمحم(
 . القه مندندعكه به همديگر ) روسيانپط

.     رويـا و بيتـا     ؛ اسـت  ميت ايـن فـيل    صـ ه تنها پرداختن بـه دو شخ      حفص فيلم هشت پا در اين       دليل انتخاب اما  
 نوان در فيلم پنهـان    عهمجنسگرايي اين دو به هيچ      . يار هستند عرمان داستان هشت پا دو لزبين تمام        ه اين دو ق   طعĤق

ـ تي همچون بسياري از فيلمها و داستانهاي اين روز ها كه در نهايت جسارتي كه از خالق ا              ح. نشده است  مـي  ر ديـده  ث
 بيـان   -مانـد    ب همجنسگرا پنهان نمـي    ط كه تنها از ديد مخا     -ز و پنهان    يلوگ دو پهلو يا چند نگاه ر      ا در چند دي   شود

لنـي و  ع آنچنـان  وضـوع بلكه ايـن م . نداردتقادي عيش و ا  اگربي با هيچ    طي در باج دادن به هيچ مخا      ع نيز س  مي شود، 
 و  ع شـجا  ،ب و زيبـا   ذارويا زنيسـت جـ    . جب دارد ع كه براي من همجنسگراي ايراني بسيار جاي ت        مي شود ريان بيان   ع

ر  د،مرش را به نقل فيلم در خانه اقـوام عباقي . دادهوار جنگ از دست آ كه در يازده سالگي پدر و مادرش را زير          ،جسور
 . دكشي هم داردو سابقه خيتحو . مي گذراند!!!!  تيمارستان، زندان، خالف،به دري

 سابقه يك سال ء سوزاو ني. يدي به انگلستان استبع ت،در كنار او بيتا فرزند ناخلف يك خوانواده مرفه و رياكار     
سابقه خود كشي دارد و پس از مرگ        او نيز   . و نيم زندان در لندن به جرم تير اندازي به دوست پسر خيانتكارش را دارد              

يـاي  ح وقـار و  ، مردانـه دارد او رفتاري كامآل. گردد ن باز مياه هايي كه برايش باقي مانده به ايرحلسشق اعپدرش به  
ه و حشـق اسـل  عار اسـت    ارزمـي كـ   . مي شود يت يافت ن  صنوان در اين شخ   عهاي ايراني به هيچ      مول زنان در فيلم   عم

رگـاه  اكند و همواره كاله بـر سـر دارد و در يـك ك              ول فيلم روسري سر نمي    ط در   ، است يلرچي قاب ا شك ،تيراندازيست
ل حـ ول پيكر نيمـه كـاره در كارگـاه و م          غمجسمه هاي   . گويا هنرمند نيز هست   . مي كند بزرگ در خارج شهر زندگي      

 . است  و سنگينبه هنري مردانه عالقه اونگر ازندگي او بي
رامتي و ويشكا آسايش براي در آوردن اين نقش هاي بـه شـدت كميـاب در                مهتاب ك  ،بازيگران اين دو نقش   

را پشـت سـر   ...  وآنها براي بازي در اين فيلم دوره ورزش رزمي تـا تيرنـدازي   ،مت زيادي كشيده اند   حسينماي ايرن ز  
 ،بين بوده اندرد قشر زنان لزو براي ملموس ساختن نقش هايشان ناچار به شناخت كامل در مطعور قطو به    اشته اند ذگ

يت لزبين صترين نكات براي خلق دو شخ ريف ترين و ريزظاز تكنيكي در نقش آفريني اين دو بازيگر به حچرا كه به ل
 . ليست و جاي تقدير داردعاپرداخته شده است كه نتيجه كار بسيار 

دازم كـه بيـانگر      قسـمت هـايي از فـيلم بپـر         حد دارم براي كساني كه فيلم را نديده انـد بـه شـر             صدر ادامه ق  
 . همجنسگرايي بيتا و رويا هستند

ل حـ  تيرنـدازي در يـك مهمـاني در م          تمرين ولغالي كه همه مش   حاي ابتدايي فيلم در     س ه در يكي از سكان   
رف دلتـو بـه كـي    ح تو« مي گويد به او مر دارد در كنار رويا ايستاده آراظن كه گويا به رويا ناموجع ،زندگي بيتا هستند 

 و پس از   » ميگي تو دوست بيتايي نه من      غدرو« مي گويد ن  اموجع »هردو« مي دهد  و رويا پاسخ     »؟ بيتا  من يا  ؟ميزني
 . موجانعره بيتا به غآن چشم 

د دارند با او    ص ق  زماني كه  رفي مي شوند و   ع به بيتا م   ،ندمي شو و سپس در همان مراسم وقتي زيور و آهو وارد           
  و دستشـان را مـي      مـي دهـد    با آنان دست     ص و همچون يك آقاي متشخ     ،بيتا جلوي آنان را مي گيرد     . روبوسي كنند 

 »جب جوهر لقيه اين بيتاع.  داره دستشون رو ميبوسه،نگاهش كن« مي گويدو در همين هنگام امير به پيام . بوسد
 پولهـا را    ، كـه رويـا بـا بيتـا درگيـر شـده            مي شود ور وانمود   طدر قسمتي ديگر پاي چشم بيتا كبود است و اين         
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م كه مي كردالقه و لبخند نگاهش عشق و  عداشتم با« گفته است عهقا اين وحيضبيتا در تو. اشته و فرار كرده استبرد
 كه رويا با او ايـن كـار را          مي كند الي كه بيتا باور ن    حكنند و در   رف او را باور نمي    حن  ايگرد ».ر سرم چرخيد  ويهو دنيا د  

موجان با خنده بـه بيتـا       ع وكيل   » سگ ها  ياندازم جلو   رو برات مي   رويا «مي گويد اب به بيتا    طموجان خ عكرده باشد   
 . مي شودجه ا و با نگاه خشمگين بيتا مو»دوست داري؟«گويد  مي

موجـان را بـه   ع بدينسان كه اين دو با همكـاري هـم   ،شود در ادامه پيوند بيتا و رويا بيش از پيش نمايان مي        
  رويا بيدار شده پتوي بيتا را بـاال مـي          ،بيتا و رويا در اتومبيل خواب هستند      . قتل رسانده و با پولها به شمال گريخته اند        

وشش را بـراي او     غرويا كه در كنار دريا آ     براي   و   مي شود پس از مدتي بيتا از خواب بيدار        . رود كشد و به كنار دريا مي     
  مـي ،دونـد  ر كنار دريا با هم مين دو دآ ،دود مي) رويا ( اودرنگ به سوي   كند و بي   مي ارثشقانه ن عا لبخندي   ،گشوده
نه هاي اين سالها را در سينماي ايـران         صحشقانه ترين   عابوسند و يكي از       مي ، مي گيرند  وشغيكديگر را در آ    ،خندند

 . ورندآپديد مي 
 

ا داوودنژاد در سكانس پاياني فـيلمش بزرگتـرين شـوك را بـه              ضليرع. مي شود جا ختم ن   اما داستان به همين   
بـه گونـه ي كـه اشـك از چشـمان            . سـازد   و از دو قهرمان لزبين و خالفكارش دو قهرمان مي          مي كند ب وارد   طمخا

 . مي كندكساني كه از سالن سينما بيرون ميروند سرازير 
تي با كمـي دقـت در       ح و   ،هم م در كنار  مي كن ار  ر تك ،در هنگامي كه بيتا و رويا در خانه روستايي در كنار هم           

در . نـد مي كنامي با خبر ظي انتاره خانه به دست نيروهصاحمير و پيام آنها را بيدار كرده و از م ا ،وش هم خوابيده اند   غآ
 .  به سوي امير تيرندازي كندمي شودت بيتا مجبور ا و رويا نيز بري نجمي شودم به دست بيتا كشته ايك درگيري پي

الي كـه يكـديگر را در       حـ  در   ،يابند نمي چاره اي جز تسليم شدن       ،بينند ره مي صاحرويا و بيتا كه خود را در م       
م العـ  و ا  مي كند، اف  ص بيتا يقه لباس رويا را       ،ندمي كن ي  ظافحش گرفته و در سكوت و با نگاه هايشان از هم خدا           غوآ

 . خواهند بيرون بروند ند كه ميمي كن
 ،ن را بياندازنـد ه هايشـا ح كه اسـل مي دهدالي كه پليس به آنها فرمان  ح و در    ،ندمي شو و هردو از خانه خارج      

نـد و مرگـي     مـي كن  ه ها را به سوي هم گرفتـه و شـليك            ح اسل ،نا به يكديگر از تسليم سر باز زده       عآنها با نگاهي پر م    
 . ندمي ده ح ترجيمي دهد،ده عنه به آنها واني دلسوزحقهرمانانه را به كمكي كه پليس با ل
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ا داوودنژاد براي پرداختن به همجنسـگرايان       ضليرع اهميت است روشي است كه       حائز بسيار   مآنچه در اين فيل   
 ديگـر كشـورها     ون همچـ  انه در سـينماي ايـر     عـ جام  است كه پرداختن بـه ايـن اقليـت         صگزيند چرا كه مشخ    برمي

 مي دهـد   روي ما قرار     يه كوچكي را جلو   عاو جام . مي دهد اما داوودنژاد خالقيت جالب توجهي نشان       . يرممكن است غ
رفـي از   طاز  . دهـد   به هيچ قشري نمي    ضترااعبه اين ترتيب مجال     . ي منفي هستند  عنويتها به   صكه در آن همه شخ    

بـت را در مقابـل ايـن      ثرف ديگر دگرجنسگراياني م   طو از   . همجنسگرايان فرشته نمي سازد تا دگرجنسگرايان را بكوبد       
ه اي را بـه مـا       عـ و جام ا. رفـي كنـد   عيي خشن و خالفكار م    انسان ها همجنسگرايان را     تا مي دهد همجنسگرايان قرار ن  

مل خالف زده اند و تا اينجاي كار همه با هم           عي دست به يك     عور دسته جم  ط كه در آن همه افراد به        مي دهد نشان  
 بيننده را بـه نكـاتي       فكرپس  . دهد ري نمي ظ خوب و بد بودن همجنسگرايان و دگرجنسگرايان ن         در مورد  پس. برابرند

 . مي كندجلب  انديگر براي مقايسه و شناخت همجنسگراي

همجنسگرايان در اين 
فيلم تنها كساني هستند 

شق خود خيانت عكه به 
نمي كنند و ديگري را از 

        ترس پليس قال 
 غم دروبه ه. ارندذنمي گ

نمي گويند و تا اخرين 
شق خود پا بر عه بر حظل

 ...مانند جا مي

 

ر ظـ ه در نعـ مافره را نماد يك ج  ن هشت   عاگر اين جم  .  نگاه فيلم به همجنسگرايان است     عله مهم ديگر نو   ئمس
ور كه اشـاره    ط همان عبگيريم در اين جم   

رد وهـايي مـ     همجنسگرايان انسان  ،شد
يي كه  انسان ها . ندمي شو رفي  عقبول م 

 همگان از گـرايش آنهـا       عالطبا وجود ا  
تي قدرتمند  حرد نشده و    ط ييانسان ها 

يي كــه انســان هــا. ندمــي شــواهر ظــ
دي اسـت   حـ ت و جسارت آنها تا      عشجا

كه تنها كساني هستند كـه مـي تواننـد        
 كه  -ر پليدي را    ظهموجان يا همان م   ع

تي دست پلـيس بـه او       حشود   ميه  گفت
ــي ــد  نمـ ــ-رسـ ــدا از ميـ . ن بردارنـ

همجنسگرايان در اين فيلم تنها كساني      
 نمـي گوينـد و تـا        غبه هم درو  . ارندذق خود خيانت نمي كنند و ديگري را از ترس پليس قال نمي گ             شعهستند كه به    

اينان در اين بـازي كـه همـه در آن            تي جالب اينجاست كه در نهايت     ح. مانند شق خود پا بر جا مي     عه بر   حظاخرين ل 
چنان كـه   . رايشان برنده شدن مهم است    تنها ب  بلكه. پول ها بي تفاوت هستند      نسبت به  ،پول دست و پا مي زنند      براي

به دست آورده    پولي كه . شان را بدهند   تا سهم  ارشان مي نشينند  ظفرار نكرده و در انت     موجان از ديگران  عپس از مرگ    
 متو دسته هاي پول را بين آنها قسـ         به مردم كوچه و بازار لبخند مي زنند        ند،مي كن سخاوتمندانه در شهر خرج      اند را 
تي حنه پول و نه     . نمي كنند  شق را فداي هيچ چيز    عستند كه   ه كه كوچ عما اين همجنسگرايان اين ج    Ĥيتانه. كنند مي

زيباي اين فيلم ر ديالوگ هاي بسيا دوست ميدارم كه قسمتي از يكي از رنگار بسيا نوان بند آخر اين فيلم    عبه  . جانشان
 . را بنويسم

 ؟ چيكار كنيخواي اگه روز قيامت راست باشه، تو مي :سن حج حا
 . خيلي.... رف دارمحاگه راست باشه من خيلي .... اگه راست باشه؟ :رويا 
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 پنجم قسمت -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 نيستمآ 

 

 صـبحه و فكـر كـنم از اضـطراب از خـواب              5:30ساعت  . اولين و سخت ترين امتحانم    . ردا امتحان دارم  ف
!  توي خونه بستريه   االن  مهديس ديروز تصادف كرد و      .  درس بخونيم  هقراره امروز با نازنين و آوا بريم كتابخون       . پاشدم

 دفعـه ي    ، چند بار به روي خودش نمي آره       مهديس. داشته پياده ميومده سمت ماشينش كه يه پاترول مزاحمش ميشه         
ه مي خور  همون موقع پاترول حركت مي كنه و آينه ي ماشين            ،آخر بر مي گرده سمت پاتروله كه يه چيزي بهش بگه          

مي گفـت   .  اصال از اين بابت ناراحت نبود      ،باهاش حرف زدم  .  فقط لبش پاره شده    ،چيزيش نشده . توي صورت مهديس  
 ! هم به جرم ايجاد مزاحمت بازداشتهاالن رده و پسره داشته از ترس مي م

 دم در كتابخونه با بچه ها قرار        9ساعت  . تهمينه امروز امتحان داره و نمي تونه باهامون بياد كه درس بخونيم           
 . دارم و فكر مي كنم بهتره زود تر راه بيافتم تا بتونم با اتوبوس برم و توي هزينه صرفه جويي كنم

هميشـه تـوي ايـن    .  دقيقه پياده راه برم10تا اولين ايستگاه بايد . از خونه بيرون اومدم صبحه و من    7ساعت  
امروز هم اين كار رو مي كنم اما در واقع توي ذهنم دارم انواع مسائل امتحان فردا رو مـرور                    . راه موزيك گوش مي دم    

مواقع هميشه ذهنم شروع مي كنه      در اين جور    . مي كنم و حس مي كنم نمي تونم هيچ كدومشون رو تا آخر حل كنم              
-4. اما غرورم بهم اجازه نمي ده     . يه حس شرور بهم ميگه درس ات رو حذف كن         . به فرضيه سازي و فكر هاي اضافه      

برام مهـم نيسـت كـه       . اما من واقعا توي اين درس ضعيفم      .  برم درسم رو حذف كنم     االن   ماه نرفتم سر كالس كه       3
ال اقـل شانسـم رو   . خوبيش اينه كه عين ترسو هـا نمونـدم تـوي خونـه    . مهم نيست اگه مشروط هم بشم برام      ،فتمبي

. »خيلـي خـري آذر  «: يه چيزي توي وجـودم بهـم ميگـه         . اگه مشروط هم بشم با افتخار مشروط شدم       . امتحان كردم 
 . كاشكي زودتر فردا بياد و بره من راحت شم. چقدر احساس درماندگي و بدبختي مي كنم

تـوي ايسـتگاه بـه جـز مـن چنـد تـا كـارگر                . سيدم به ايستگاه و وقتشه كه بليت رو آماده كنم         ديگه تقريبا ر  
پيش خودم فكر مـي كـنم       . ساختماني هستند و وقتي من به ايستگاه مي رسم حس مي كنم كه تبديل به سينما شدم                

 زود بهت مي گـه بـه        خيلي. آوري مي كنه كه كي هستيم و كجا زندگي مي كنيم          دزندگي هر روز خيلي زود بهمون يا      
هر چقدر هم كـه قـوي       .  هر آدمي بايد به خودش اجازه بده هر نگاهي كه دلش مي خواد به تو بكنه                ،خاطر زن بودنت  

 نفر طرفي ترجيح مي دي فقط يه جوري از دست نگـاه هاشـون فـرار كنـي تـا اينكـه بخـواي                         10-12باشي وقتي با    
 . باهاشون مقابله كني
وقتي بليت  .  ساله دم در ايستاده و بليت ها رو مي گيره          15-16يه پسر بچه ي     . ياد اتوبوس زود م   ،خوشبختانه

باز هم مجبور مي شـم سـكوت كـنم و بـرم             . رو بهش مي دم سعي مي كنه تا مي تونه دستش رو به دست من بماله               
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 . سمت در قسمت زنانه كه اگه شانس بيارم بتونم سوار اتوبوس بشم
قط فرصت مي كنم خودم رو هول بدم روي پله ي اول اتوبوس تـا الي در                 اتوبوس وحشتناك شلوغه و من ف     

 حداقلقسمت مردونه خلوت تره و .  خودم رو به بدبختي مي كشم باال، تا ايستگاه ديگه مونده 5-6تا تجريش   . له نشم 
وقتـي  .  براي همين توي ايستگاه بعدي ميـرم قسـمت مردونـه   ،جاي ايستادن هست و الزم نيست روي پله ها بايستم   

 فكر مي كنم بـراي مـن همجنسـگرا          ،وارد قسمت مردونه ميشم چند تا از زن ها با نگاه متعجب به من نگاه مي كنند                
 از ايـن فكـر خنـدم    ؟راستي چرا يه قسمت براي ما همجنسگراها نمي گذارن. ديگه قسمت زنونه و مردونه معني نداره    

 برو خدا رو شكر كـن خانومـا رو          ؟، هويت جنسي آدم ها داره     آخه اتوبوس چه ربطي به    «: مي گيره و به خودم مي گم        
همه ي كارگرهايي كه با من سوار اتوبوس شـدند اون جـا             » !آدم حساب كردند براشون قسمت جداگانه در نظر گرفتند        

  با اين تفاوت كه اين دفعه فاصلمون خيلي كمتره و مـن دارم از بـوي اونهـا خفـه                    !ايستادند و من باز هم ميشم سينما      
از وضـع   . تمام راه توي ذهنم غر مي زنـم       . دارم به خودم فحش مي دم كه هوس اقتصادي بودن به كله ام زده             . ميشم

 سـبزي تـوي     يبد حمل و نقل و كمبود فضاي بهداشتي براي عمله هاي ساختمان گرفتـه تـا كثيفـي اتوبـوس و بـو                      
با وجود اين همه بدبختي كـه       . ن وحشتناك دارم  تازه از همه بدتر اينكه من فردا يه امتحا        . اتوبوس و هواي افتضاحش   

 !دارم براي خوندن اين درس مي كشم ديگه امكان نداره حذفش كنم
 بـراي همـين بعـد از اينكـه از           ،وقتي به ايستگاه تجريش مي رسيم حس مي كنم نفسم به سختي باال ميـاد              

 ،ر ها يكي بعد از ديگري پياده مي شن        كارگ. اتوبوس پياده مي شم چند لحظه صبر مي كنم تا نفسم برگرده سر جاش             
نه صدام در مياد كـه جـوابش رو         . »!خداحافظ«:  يه لبخند احمقانه مي زنه و ميگه         ،آخريشون روش رو مي كنه به من      

احتماال تـوي  . بعد از چند لحظه تازه مي فهمم كه چي شده  . بدم و نه از تعجب چيزي به ذهنم مي رسه كه بهش بگم            
 !من نگاه كرده كه حس كرده ديگه باهام رفيق شده و ديده زشته اگه بدون خداحافظي برهاين مسير انقدر به 

 اول خط خلوت هستند و ميشه توشون        حداقل براي همين    ،زود به زود ميان    خوشبختانه اتوبوس هاي انقالب   
 گوشه  ، روي بوفه  ،ته اتوبوس . سوار اتوبوس مي شم و سر جاي مورد عالقم مي شينم          . يه جايي براي نشستن پيدا كرد     

 !ي سمت راست
تـوي ايسـتگاه    . اتوبوس خيلي زود راه ميافته و توي دو سه تا ايستگاه اول همه ي صندلي ها كامال پر ميشه                  

 يكيشون  حداقلاز جام بلند مي شم كه       . بعدي چند تا پير زن سوار ميشن و هر كدومشون چند تا كيسه ي خريد دارند               
 به انتهاي اتوبوس نزديك تره از اين كار من تعجب مـي كنـه و در عـين حـال خيلـي                       پيرزني كه از همه   . بتونه بشينه 

ميگـه  .  برام آرزوي طول عمر و شوهر پولدار و بچه هاي باهوش مـي كنـه               ،خوشحال ميشه و كلي قربون صدقم ميره      
  !ايشاال: من هم در جواب مي گم .  نتيجه هاتو ببيني،ايشاال نوه

اما فكر مي كنم نمـي تـونم        . م رو بهش بدم تا برام نگه داره و به من فشار نياد            پير زن اصرار مي كنه كه كيف      
وي زچـه زود آر .  شايدم همون نوه و نتيجه كه پير زن گفتـه بـود  ، كيفم عين بچم مي مونه ،كيفم رو از خودم جدا كنم     
  !اون پير زن بر آورده شد

.  من هم جوونم فقط يكم پاهام ضعيف شـده ،فكر نكنيد من پيرم: سر درد دل پير زن باز شده و همش ميگه   
تـوي  . اگه مي دونستم اون پيرزن مي خواد با حرف هاش انقدر از من تشكر كنه هيچوقـت از جـام بلنـد نمـي شـدم                         

 ساله خودش رو به ته اتوبوس مي رسونه و به زور خـودش              40يه زن حدود    . اتوبوس ديگه جاي سوزن انداختن نيست     
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پشـت  .  كه چرا نمي تونه بايسـته  مي ده  براي دو نفري كه نشستن توضيح        ،ري جا مي ده   رو توي آخرين صندلي دو نف     
بـر مـي گـردم و مـي بيـنم      . من به اونهاست و توي افكار امتحاني خودم غرقم كه يه دست من رو به جلو هل مي ده            

 كمي جابجا مـي     خودم رو . به كيفم اشاره مي كنه و ميگه كه داشته مي خورده توي سرش            .  ساله هست  40همون زن   
 بر مي گردم و مي بيـنم همـون زن دوبـاره همـون كـار رو                  ،عصبي ميشم .  دقيقه ي بعد همين اتفاق ميافته      دچن. كنم
 ولي بي خيال مي شـم و        ،كه اونجايي كه اون نشسته اصال جاي نشستن نيست         مي خوام جوابش رو بدم و بگم      ! كرده

ختي و فالكت به جلوي اتوبوس مي رسونم و به ميلـه ي جلـوي             خودم رو با بدب   . ترجيح مي دم كه جام رو عوض كنم       
همون حـس درونـم مـي    . اتوبوس تكيه ميدم و فكر مي كنم اصال درست نيست كه آدم با يه خانم دهن به دهن بشه             

 هـم  ؟ اين چه فرقي با اون عمله ها داشـت ! اون داشت به تو زور مي گفت؟اين همه مردانگي رو از كجا آوردي     «: گه  
 بدبخت و تو سري ،تو همجنسگرايي.  حق تو بود كه باهاش برخورد كني،مرد و زن نداره   .  هم اون  ،ورو عذاب داد  اين ت 

 دلم ميخواد سرم رو بكوبم بـه ديـوار و از ايـن همـه خـود                  »! چه از مرد   ، چه از زن   ،حق رو بايد گرفت   . خور كه نيستي  
 تـو مـرام مـا       ، آخه مي دونيد   ، دادن به شما معذورم     به اين خاطر از جواب     ،من همجنسگرا هستم  «. درگيري راحت شم  

  ؟آيا اين جمله اي بود كه بايد به خانومه مي گفتم» !نيست كه با ضعيفه جماعت دهن به دهن بشيم
توي يه ايستگاه چند تـا دختـر        .  اما هنوز جاي نشستن نيست     ،ايستگاه هاي آخره و اتوبوس تقريبا خلوت شده       

سوار ميشه   آخرينشون با غر غر   . خنده هاشون توجه همه رو به خودشون جلب مي كنند         با صداي   . دانشجو سوار ميشن  
خودش رو از پله ها باال مي كشه و بدون اينكه بـه             .  تا كتاب دستشه   5-6. و به دوستاش ميگه كه داشته جا مي مونده        

 غريزي به حرفش گوش مي      من هم به طور   » !اينا رو بگير  «: من نگاه كنه كتاب ها رو به سمت من مي گيره و ميگه              
تعجب مي كـنم كـه      .  و اون خيلي خونسرد شروع مي كنه به صاف كردن مقنعه اش            ،دم و كتاب ها رو ازش مي گيرم       

  !اون دختر از كجا فهميد كه مي تونه از من به عنوان تاقچه استفاده كنه
شـتر دوسـتهام اعتقـاد    بي. خيلي وقت ها حس مي كنم كه دارم براي دوستانم نقش ستون رو بازي مـي كـنم   

دارند كه مي تونن به راحتي به من تكيه كنند و مي تونن مشكالتشون رو با مـن در ميـون بگذارنـد و از مـن كمـك                             
 . بخوان

كتاب دختري كه   . دوست هاي اون دختر كه متوجه اشتباه اون شدند با تمام وجود شروع مي كنند به خنديدن                
شو از من بگيره اون هـم شـروع مـي كنـه بـه                كتاب ها  شه و به جاي اينكه    شو به من داده بود متوجه اشتباهش مي       ها

يكي از خانم هاي توي اتوبوس جيغ مي كشـه و ميگـه     . خنديدن و دوست هاش هم همراه اون به خنده ادامه مي دن           
. ن ساكت مي شـ    ، به همون سرعتي كه شروع به خنده كرده بودند         دخترها » نمي تونيد دهناتونو ببنديد؟    !ساكت شين «

غلط مي «از قسمت آقايون يكي با صداي بلند ميگه » ؟ نفر دارن مي خندن4 نمي تونيد ببينيد ؟چيه«: يكيشون ميگه 
همـه  .  همه ي اتوبوس با هم دارن حرف مـي زننـد           ،دعوا باال مي گيره   . »!كني توي جمع مي خندي دختره ي فاحشه       

ي كتـاب هـا   . د و دارند پا به پاي اونها جوابشون رو مي دن           بد و بيراه مي گن و اونها هم ساكت نيستن          دخترهادارن به   
انگار امروز روز جر و بحثه و من همين امروز دهنم قفل شده . اون دختر هنوز دست منه و نمي دونم كه بايد چكار كنم

يه ي  اتفاقي ميفته كه روح   ،   چرا هر وقت ذهن من مشغوله و از نظر روحي ضعيف ميشم            !و نمي تونم از حقم دفاع كنم      
 دست بردار   دخترها اما اون    ، اتوبوس به ايستگاه آخر رسيده و وقت پياده شدنه         !خدايا شكرت . فمينيستي من فوران كنه   

بقيه ي مسافران اتوبوس موقـع      . نيستند و همينطور كه دارن پياده ميشن مشغول فحش دادن به زمين و زمان هستند              



                      
 
 
 14شماره                       

 1384  بهمن ماه                         
 

 

 

 
   

 
۴٧

 دخترهـا  بگن يا حداقل نگاه تاسف بارشون رو نثـار           دخترها به    وظيفه ي خودشون مي دونند كه يه چيزي        ،پياده شدن 
 ميشـه و مـن      قجمعيت كم كم متفـر    .  انقدر مشغول جواب دادن هستند كه كامال من رو فرامش كردند           دخترها. بكنند

كـار  باالخره موفق به اين     .  رو بهشون بدم   كتاب ها  برسم و    دخترهابه   معيت راه خودم رو باز كنم تا      جمجبورم از وسط    
تـوي راه   . مسير اون ها هم كتابخونه هست و با هم همـراه ميشـيم            . ميشم و اون دختر از من معذرت خواهي مي كنه         

باالخره به حرف ميام و بهشون ميگم كه من خودم يه فمينيست دو آتشه هستم ولي نميشه يك تنه به جنگ فرهنگ                      
.  و بـاور هـاي غلـط همـه ي آدم هـا رو گرفـت                 در ضمن نمي شه جلوي حرف ها       ،غلط رفت و انتظار پيروزي داشت     

 قانون با آدم هايي كه دهنشون رو باز مي كنند و هر چي كه مي خـوان مـيگن                    !مشكل اصلي قانونه  «: يكيشون ميگه 
 چون حضرت فاطمه هيچوقت قاه قاه نمي خنديده حـاال مـا             ،مشكل ما مذهبه  «: يكي ديگه ميگه    . »برخورد نمي كنه  

 ». بخنديم نشونه ي اينه كه ما يك زن خراب هستيمهم نبايد بخنديم و اگه
 ساله به عالوه ي حكومت      1400تا در كتابخونه منشا مشكالت به احمدي نژاد هم مي رسه و خالصه اسالم               

 براي خودشون مي برن و مي دوزن و تـا جلـوي كتابخونـه ايـن     دخترها.  ساله مورد نقد و بررسي قرار مي گيره   2500
دقيقه زود سـر قـرار رسـيدم و براشـون توضـيح مـي دم كـه منتظـر                     5من  . ه تقريبا كامل شده    تكه ديگ  40پارچه ي   

 »؟ رشته ي شما چيه    ، راستي  «:لحظه ي آخر از يكيشون مي پرسم      . ازشون موقتا خداحافظي مي كنم    . دوستهام هستم 
 حقوق  دخترهام كه اون     نمي دونم من از كجا بايد حدس مي زد         »! حقوق ،خب معلومه ديگه  «: دختر مي خنده و ميگه      

 تمام ،احتماال توي ذهن اون ها تمام آدمهايي كه طرفدار حقوق زن ها هستند بايد حتما حقوق خونده باشند. مي خونند
و ايـن يعنـي     .  يا بدتر از اون فقط يك حقوق دان واجد شرايط فمينيسـت بودنـه              ،آدمهايي كه حاليشونه حقوق خوندند    

 بهتره خود زن هـا اول تضـاد رو در   ،مي خندم و فكر مي كنم  ! شتم كه فمينيست باشم   اينكه احتماال من هيچ حقي ندا     
  ! بعد سعي كنند حقشون رو از مردهاي ستمگر بگيرن،خودشون از بين ببرن

 هسـت و بـاالخره    9:10 سـاعت    ! سر و كلش پيدا ميشه اما نازنين مثل هميشه ديـر كـرده             9آوا حدود ساعت    
  »! بريم يه چيزي بخوريم،من گرسنمه«: الفاصله ميگه بعد از سالم ب. نازنين مياد

انگـار اينجـا   .  كتابخونـه ميشـيم  » ي بـانوان هتـاالر مطالعـ   « با دو تا كيسه تنقالت باالخره وارد       9:30ساعت  
 چون با ورود ما همه ي سر ها بر مي گرده به سمت ما و ما رو تا نشستن روي صندلي هـا               ،هيچكس درس نمي خونه   

 هر چهار نفر با تعجب به ما سه نفر نگاه مي ، تا دختر ديگه هم هستند4سر ميزي كه ما نشسته ايم   . ههمراهي مي كن  
  ؟كنند و ما هم با تعجب به همديگه نگاه مي كنيم و فكر مي كنيم چرا همه مارو اينطوري نگاه مي كنند

دختـري كـه روبـروي مـن        . همونو در مياريم و نازنين بالفاصله مشغول خوردن ميشـ         كتاب ها من و آوا سريع     
فكر كـنم  «: آوا در گوش من ميگه . نشسته تقريبا اصال نگاه كتابش نمي كنه و همش داره ما سه نفر رو نگاه مي كنه        

 خـدا بـراش     ، رو مرور مـي كنـه      »همجنسگراها چند تا شاخ رو كله اشون دارند       « داره بخش    ،اين روانشناسي مي خونه   
كه همچنان مشغول خوردنه تازه متوجه نگاه متعجب اون دختر شده و با جديت بـه                نازنين  . »!نمونه ي عملي فرستاده   

  ! يه لبخند مسخره ميزنه و سرش رو ميندازه پايين، دختر جا مي خوره»؟چطوري«: اون دختر ميگه 
 حـس مـي كـنم تهمينـه ي          ،م حالم رو بدتر مي كنه و من رو نا اميدتر مي كنه            مي كن هر مساله اي كه حل      

بـراش  .  دقيقه ي ديگه امتحان تهمينه شـروع ميشـه  5 هست و تا 10:25ساعت .  نگاه ساعتم مي كنم، شده خونم كم 
 مـواقعي مثـل     ، آروز مي كنم هميشه كنارم باشـه       ،براي خودم هم آرزوي تهمينه رو مي كنم       . آرزوي موفقيت مي كنم   
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 اونـه كـه بـا       ،ه مـن رو درك مـي كنـه         فقط اونـه كـ     ،كه فقط حضور اون مي تونه من رو به زندگي اميدوار كنه           االن  
 ، وقتي تهمينه هست فراموش مي كنم كه توي دنيـا سـختي و بـدي هـم وجـود داره               مي ده، حضورش به من آرامش     

 .........  همه چيز هست و وقتي اون نيست،وقتي اون هست
  » درستو بخون؟كجايي«: آوا با تمام قدرت به پهلوم مي زنه و مي گه 

: آوا مي خنـده و ميگـه        .  روي شكم خم ميشم    ! گرفته و حس مي كنم آپانديسم جا خورده        ولي من واقعا دردم   
من هنوز دارم از درد به خودم مي پيچم و با شنيدن اسم تهمينه . »! من كه تهمينه نيستم    ،خودتو براي من لوس نكن    «

ند و تازه مي فهمند كه مـن فـيلم          آوا و نازنين با تعجب نگاهم مي كن       !  و گريه مي كنم    ،يادم مياد كه اون كنارم نيست     
  »؟ آوا نمي بيني اين الغر مردنيه؟ خوبي؟آذر«: نازنين ميگه . بازي نمي كنم

به نازنين و آوا مي گم كه حالم خوبه بلكه آوا از معـذرت              . بهم آب مي دن كه بخورم و حالم كمي بهتر ميشه          
نفهميـدم  . يه مي دم و از اتفاق افتاده تعجب مي كـنم به صندلي تك. خواهي و نازنين از فحش دادن به آوا دست برداره 

.  از وضع بد اجتماع بود يـا از اضـطراب امتحـان فـردا              ،از شدت درد شكم گريه ام گرفت يا از شدت درد نبودن تهمينه            
از نظر روحي ضعيف شـده بـودم و       .  انگار آماده ي يك تلنگر بودم كه گريه كنم         ،نبودم هيچوقت آدم نازك نارنجي اي    

ميزنه و ميگه امتحانش رو خيلي بهتر از اون          sms تهمينه بهم    1ساعت  . يكي بهم اشاره كرد خودم رو تخليه كردم       تا  
 . چيزي كه فكر مي كرده داده و داره ميره خونه

آوا انقدر توي كتاب غرقه كه دلم نمي آد چيزي بهش .  هست و من ديگه نمي تونم درس بخونم4:45ساعت 
بـراي اينكـه كمـي    . همي كنـ  خيلي وقته كه ديگه استعفا داده و داره براي خودش نامه نگاري          االنبگم و نازنين هم     

وقـايعي كـه مـن در       . خودم رو از حال و هواي درس و امتحان بيرون بيارم سعي مي كنم وقايع امروز رو بررسي كـنم                   
ر من آفريده شدم كه از صبح كـه         انگا. مورد هيچكدومشون هيچ عكس العملي نشون نداده بودم و اين از من بعيد بود             

 حقم رو از راننده تاكسي ها بگيـرم و تـوي اتوبـوس هـا از               ،از خونه ميام بيرون جواب همه ي آدم هاي مزاحم رو بدم           
حقوق مساوي زن و مرد دفاع كنم و شب كه بر مي گردم خونه بشينم فكر كنم و ببينم جواب كدوم رو بد دادم و فكر                          

چرا هيچوقت نمي تونم بگذارم كسي به من زور بگه و به هر قيمتي              . تونستم حالش رو بگيرم   كنم بهتر از اين هم مي       
 چقدر توان دارم براي مبارزه بـا  ؟تا كي مي خوام به اين كار هام ادامه بدم  . بهش ثابت مي كنم كه داره اشتباه مي كنه        

 حس مي كنم اگر زن نبودم ؟داشته باشند اصال چرا بايد همچين آدم هايي وجود خارجي ؟آدم هاي ولگرد توي خيابون
ال اقـل الزم نبـود هـر    . يا اگر همجنسگرا نبودم زندگي برام خيلي ساده تر بود. خيلي اعصاب و روان سالم تري داشتم    

 و ايـن هـا حقـايق زنـدگي مـن            ،اما من هم زن هستم و هم همجنسـگرا        . روز از ترس رسوايي نقاب به چهرم بگذارم       
امـا بعضـي    . افتخـار مـي كـنم      م مي گم من به زن بودنم و به همجنسگرا بودنم به طريق اوال             به خود  هميشه. هستند

 !اوقات هم فكر مي كنم منشا همه ي بدبختي هاي من همين دو تا فاكتوره
 من  ،نازنين اصرار داره كه با تاكسي بريم      . ميريم سمت ترمينال اتوبوس ها     من و نازنين و آوا    .  عصره 6ساعت  
امـا حتـي يـك دونـه        . آوا رو راضي مي كنيم و منتظر تاكسي مي شيم         . ه ي شلوغي اتوبوس رو ندارم     هم اصال حوصل  

همشـون دنبـال مسـافر      . همه ي ماشين ها خالي رد مي شن و هيچكس رو سوار نمي كننـد              . تاكسي هم رد نمي شه    
بـه تمـام ماشـين هـايي كـه       امـا نـازنين و آوا شوخيشـون گرفتـه و     ،من واقعا دارم از سرما يخ ميزنم      . دربست هستند 

  »!دربست«: زن هست ميگن  رانندشون
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يه پرايد  .  تصميم مي گيريم راه رو تكه تكه بريم        ، دقيقه هست كه ايستاديم و هيچ ماشيني ما رو نمي بره           20
. ا هم جلومن و نازنين عقب ميشينيم و آو. »!زير پل گيشا«: با يك مسافر مياد و آوا تقريبا سر راننده داد ميزنه و ميگه            

 . به جز من و نازنين يك زن ديگه هم عقب هست
قيافش اصال به راننده تاكسي ها نمي خوره و پيداست كه بعد از كـارش تـا                 .  ساله هست  23-4راننده يه پسر    

توي ماشين بـوي عطـر مردونـه ي خـوبي ميـاد و روي داشـبورد چنـد تـا                     . به مقصد برسه داره مسافر كشي مي كنه       
و نازنين هنوز ساكت نشدن و هنـوز هـم هـر ماشـيني كـه تـوش دختـر هسـت ميبيـنن مـيگن                          آوا  . عروسك هست 

. زني كه بغل ما نشسته از خنده هاي ما ميخنده ولي فكر نمي كنم بدونه ما براي چي داريـم مـي خنـديم       . »!دربست«
يـه ماشـين پـر    . يم من و نازنين هر دو بر مي گرديم و سمت چپ رو نگاه مي كنـ »!چپ«: پشت چراغ قرمز آوا ميگه   

 رو  دخترهـا  چرا همش    ؟شما مطمئنيد مشكل جنسي نداريد    «: سر ما هنوز اون سمت هست كه زن مسافر ميگه           . دختر
آوا و نازنين ميزنن زير خنده و زنه هاج و واج داره ما رو نگاه مي           .  ما هر سه همديگه رو نگاه مي كنيم        »!نگاه مي كنيد  

 »! به نظرمون آشنا اومد    ، خب دوستامونو مي بينيم    !وا«: و كنترل مي كنم و ميگم       من هم خندم گرفته اما خودم ر      . كنه
 نازنين و   !و با قيافه اي حق به جانب نگاه خانومه مي كنم و فكر مي كنم شايد با اين كار ديگه جرات نكنه چيزي بگه                       

 كنه و آوا تـوي كاپشـنش        نازنين داره پوست لبش رو مي     . آوا مثل آدم هايي كه به دهناشون چسب زدن ساكت شدن          
 . فرو رفته و داره خودش رو توي آينه ي بغل ماشين نگاه مي كنه

و من دارم به خودم فحش مي دم كه چرا به اون زن نگفتم كه ما هيچ مشكلي نداريم و تنها مشكل ما با آدم         
ا از راننـده مسـير      آو.  هويت جنسـيه   ،چرا نگفتم اسم همجنسگرايي مشكل جنسي نيست      . هاي نادوني مثل شماهاست   

اون زن  . ما هم تصميم مي گيريم كه تـا اونجـا باهـاش بـريم             . بعديش رو مي پرسه و اون ميگه كه تا پارك وي ميره           
تمام طول راه اون مرد داره بـا موبايـل در           . و يه مرد ديگه جلو ميشينه      همون جا پياده ميشه و آوا مياد پيش ما ميشينه         

راننـده  . تلفنش باالخره تمـوم ميشـه     .  طراح ها و روند انجام كار ها حرف مي زنه          ،ها گرافيست   ،تبليغاتي مورد كارهاي 
. مـي ده  مسافر هم كـارتش رو بـه راننـده          . مي ده همكاري   دبهش ميگه كه اون هم توي كار تبليغاته و بهش پيشنها          

 ي آشـنايي مـا اينطـوري         نحـوه  ،فقط خواهش مي كنم اگر قرار شد با هم كار كنيم          «:  دقيقه ميگه    2-3راننده بعد از    
 آوا سـرش رو بـه       ،ما نگاه همديگه مـي كنـيم      . »!من با شما توي تاكسي آشنا شدم ولي هر دو ما مسافر بوديم            . نبوده

 .  و با شدت بيشتري لبش رو مي كنه»!آخي«:  و نازنين ميگه مي دهنشونه ي تاسف تكون 
يـه زن   . خيلي زود ماشين گيـرم ميـاد      .  مي كنم  مي رسيم به پارك وي و من اونجا از نازنين و آوا خداحافظي            

 كـيفش رو هـم      ، ماهه توي بغلش پيش من نشسته و با ورود من مجبور ميشه عالوه بـر بچـه                 6چادري با يه بچه ي      
 توي كيف پر كهنه ي بچـه و  ،بهش ميگم كه كيف رو به من بده و اون بدون تعارف قبول مي كنه            . توي بغلش بگيره  

شيشه شير رو ميگذاره توي دهـنش       .  به گريه مي كنه و مادر شروع به تكون دادنش مي كنه            بچه شروع  !كتاب درسيه 
مادر بچه رو جلوي خودش مي گيره و مثل يـه           . مادر بغلش مي كنه اما باز هم نا آرومي مي كنه          . اما بچه شير نميخواد   

. اصال توانايي مادر شدن رو ندارم      ،به بچه نگاه مي كنم و فكر مي كنم        . آدم گنده باهاش شروع به حرف زدن مي كنه        
 يه لحظه فكر كردم كه خيلي       !تازه حاال كي از من بچه خواست      .  نه امكانشو  ، نه حوصلشو  ،نه طاقت و تحملش رو دارم     

. وقتها فراموش مي كنم كه من هم قابليت حامله شدن و بچه دار شدن رو دارم و دوباره با تعجب نگاه بچه مـي كـنم                         
چند ثانيه بعد   . انگار فكر من رو خونده    . و اون هم با تعجب نگاه من مي كنه         بر ميگرده سمت من    ،بچه هنوز اخم كرده   
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بچه به سمت من متمايل ميشه و مي خواد بيـاد تـوي             . شروع به خنديدن مي كنه و من هم با خنده ي اون مي خندم             
مادر بچـه هـم بـدون       . ر رو مي كنم   يه شور عجيب توي دلم بوجود مياد كه بهم ميگه بچه رو بگير و اين كا               . بغل من 

 .  من بچه رو بگيرم و فقط با يه نگاه تشكر آميز نگاهم مي كنهمي دههيچ عكس العملي اجازه 
صـف  . تجريش از ماشين پياده ميشم و با تمام سرعت خودم رو به تاكسي هاي خطي خونمـون مـي رسـونم                    

وسط نشستم و سمت راست و چـپم زن و مـردي   .  ميشم دقيقه سوار ماشين5-6شلوغه ولي ماشينا زود ميان و بعد از         
زن نون خريده و بوي نون لواشش داره حال من گرسـنه رو بـد مـي    . نشستن كه هر كدومشون كلي بار و بنديل دارن  

خيلي دلم ميخـواد بگـم آره   . »؟يمي خور«: زن به محض اينكه در رو مي بنده روش رو به من مي كنه و ميگه               . كنه
 كه رفتم خونـه     االن  وي راه بعد از چند ساعت كه يادم رفته بود فردا امتحان دارم دوباره يادم مياد كه                   ت !ولي ميگم نه  

 اما زني كه بغل من نشسـته        ، ميرم خونه و استراحت مي كنم      االن  من  . بايد زود بخوابم تا براي امتحان سر حال باشم        
 زني كه بچه ي كوچك داشت تازه بايد به كار بچـه و              ، كنه  از سر كار اومده و تازه كلي بايد توي خونه كار           االن  حتما  

 دغدغه ي پول داره و حاضره به خاطر پـول  االن مرد راننده حتما . خونش برسه و بعد اگه وقت كرد بشينه سر درسش 
 . مسافر كشي هم بكنه

مـورد  مـن در اجتمـاع      .  زن بودنم هم همينطـور     ،همجنسگرايي من بعضي اوقات براي من مشكل ساز ميشه        
. چون زندگي من جنبه هـاي مثبـت زيـادي داره          . اما ديگه هيچوقت احساس بدبختي نمي كنم      . تبعيض قرار مي گيرم   

 . اينطوري راحت تر مي تونم از پس مشكالتم بر بيام. بهتره هميشه جنبه هاي مثبت رو ببينم
 دم خونه هستم و ، نخورم زمين يخ زده و من خيلي مراقبم كه زمين،هوا خيلي سرده واي آسمون صاف صافه  

 پـام ليـز مـي    ،دستم رو به دستگيره ي در نزديك مي كـنم  . سرعتم رو بيشتر مي كنم    . سرما داره من رو از پا در مياره       
اين بار به جاي    . طاق واز روي زمين خوابيدم و حس مي كنم نفسم درست باال نمي آد             . خوره و با كمر مي خورم زمين      

  ./»!من فردا امتحانم رو عالي مي دم«: داد مي زنم . ندمقاه قاه مي خ. گريه مي خندم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهت اطالع همه دوستان
 ايجاد يك كميسيون مشترك ازفعاالن و دست اندركاران مسائل همجنسگرايان كشور منتشراخيرآ متني در مورد   

 .و به تعدادي از افراد ارسال شده است
.امضـا شـده اسـت     » نشريات همجنسگرايان، راديو رها، سازمان همجنسـگرايان ايرانـي        « متن گفته شده توسط     

گويا مجله ماها هم جزء امضا كنندگان فراخوان اسـت كـه دراين شبه را باعث شده كه » نشريات همجنسگرايان «امضاي  
به اطالع مـي رسـانيم كـه مـا. همين رابطه تعدادي از دوستان با ما تماس گرفته و در اين مورد سئواالتي مطرح كرده اند                

كاري كه از جانبقبال در مورد اين پيشنهاد صحبت هاي دوستانه اي با سازمان پي جي ال او داشته ايم، اما به دليل فشار                      
فعاليت هاي مربوط به انتشار مجله ماها به ما تحميل مي شود، به آنها اطالع داده ايم كه از شركت در فعاليت هاي جانبي

بر اين اساس، ما ضمن خوشحالي از هرگونه همكاري و اشـتراك مسـاعي فعـاالن حقـوق همجنسـگرايان. ديگر معذوريم 
ا جزء امضا كنندگان فراخوان مزبور نيستيم، اما مجله ماها  بعنوان يك مجله متعلق بهكشور، به همه اعالم مي كنيم كه م       

 .همجنسگرايان، در حد خود از انعكاس فعاليتهاي ديگر دوستان دريغ نخواهد كرد
 مجله الكترونيكي همجنسگرايان ايران-ماها 
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 اخبار و رويدادهاي جهاني
 
  و آرزويي كه محال مي نمود؛همجنسگرايان روسيه  ←
يست سال قبل همجنسگرايان روسي حتـي در خـواب و خيـال             ب

هم نمي توانستند تصور كنند كـه روزي بتواننـد در مقابـل سـاختمان پلـيس                 
امـا چـرخ    . ب، دست به تظاهرات بزنند    . گ. سي مخفي كشور خود، ك    جاسو

در ماه گذشته وقتي كـه هـزاران       . تاريخ مي چرخد و مرادش به همه مي رسد        
نفر از مردم روسيه بر عليه گسترش نژادپرستي، فاشيسم و ناسيوناليسم كـور،             

ب دست به تظاهرات زدند، همجنسـگرايان ايـن         . گ. در مقابل ساختمان ك   
 را بنمـايش    انسـان هـا   ر هم با پرچمهاي رنگين كمان خويش، حضور خود در صـفوف مبـارزان آزادي و برابـري                   كشو

 . كاري كه سالها قبل حتي آروزيش از محاالت بود. ه در اين تظاهرات شركت كردنداالن گذاشته و فع
 
   شادترين روز زندگي التون جان خواننده معروف انگليس  ←

بالفاصله با قانوني شدن ثبت روابط جفت هاي همجنسگرا در انگلسـتان، التـون جـان، خواننـده معـروف آن                     
از هم اكنون روزنامه هـا     . كشور، و دوست پسرش ديويد فورنيش، رابطه چندين و چند ساله خود را رسمĤ بثبت رساندند               

 700در اين مراسم حدود .  معرفي كرده اند»دواج سالاز«اين مراسم را بعنوان  
نفر از چهره هاي معروف كشور انگليس شركت كردند از جمله ويكتوريا بكهم             
همســر فوتباليســت معــروف ديويــد بكهــم و جــورج مايكــل ديگــر خواننــده  

 خود التون جان در مقاله خود در روزنامه ابـزرور نوشـته   . همجنسگراي انگليس 
مبارزه ما سخت و طوالني بـوده       . دترين روز زندگي من است    اين شا «است كه   

من ضمن خوشحالي از اين پيروزي اما در عين حـال           . اما بهرحال موفق شديم   
 بـراي مشـاهده ويـدئوي       ».با همجنسگرايان كشور هاي ديگر كه از چنين حقي محرومند اظهار همـدردي مـي كـنم                

 :دكليك كني) در زير عكس التون و ديويد (Watch them arrive رفته و رويزير مراسم به لينك 
stm. 4549626/entertainment/hi/1/uk. co. bbc. news://http 

 
 شتر به آن ملحق شوندياداره پليس فلوريدا از همجنسگرايان دعوت كردكه ب ←

 سـايتهاي همجنسـگرايان، بـه تـالش         اخيرآ اداره پليس فلوريدا با چاپ آگهي هاي تبليغاتي در روزنامه هـا و             
سـخنگوي  . جدي تري براي جلب توجه گي و لزبين ها و ترغيب آنان جهت پيوستن به نيروي پليس، دست زده است                   
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ما با ايـن كـار مـي خـواهيم پيـام مثبـت خـود را بگـوش                   «: پليس فلوريدا با اشاره به تبليغات صورت گرفته مي گويد         
وجـود پلـيس هـاي    . عالم كنيم كه ما به هـيچ گـروه اجتمـاعي پشـت نمـي كنـيم          همجنسگرايان برسانيم و به آنها ا     

گاهي نسبت به همجنسگرايان در جامعه اتفاق مي افتـد،   همجنسگرا باعث مي شود كه مبارزه با جرم و بي عدالتي كه       
 ».بهتر و مؤثرتر شود

 
 : نخست وزير انگليس درباره ثبت قانوني روابط همجنسگرايان  ←

 »... ت گستري هر چه بيشترسمت عداله ب« 
اخيرآ توني بلر نخست وزير بريتانيا، در مقاله اي در روزنامـه ايندپنـدنت بـه موضـوع حقـوق همجنسـگرايان                      

اين نقطه تحول به وضـعيتي كـه در آن          «: پرداخته و ضمن دفاع از قانوني شدن ثبت روابط همجنسگرايان مي نويسد           
نخسـت  . و تعهد و عشق آنان نسبت به هم انكار مي شد، خاتمه مي دهـد  طهمجنسگرايان از چشم قانون ناپيدا و رواب    

 بريتانيـا را    ،)حقوق همجنسگرايان  ( پيشبرد و قانوني كردن اين رفرم ها       «:وزير در ادامه مقاله خود نتيجه مي گيرد كه          
 ». تبديل مي كندانسان هامدرن تر، عادالنه تر و به محل بهتري براي اسكان و زندگي كردن 

 http://r.smartbrief.com/resp/AFyBbHorCDdhnRXDWa :ينك مقاله توني بلرل
 
 بـا   ؛ آنهـا  مردم كشور چك خوش ذوق تر از همسـايه هـاي خـود هسـتند                ←

 همجنسگرايي مشكلي ندارند
افكار عمومي اروپائيان در خصوص موضوعات مختلف نظرسـنجي         دربارهمركز تحقيقات اروپا كه هر از گاهي        

و افكار عمومي چهار كشور چك، اسلواكي، مجارستان و لهستان با همجنسگرايان دست               برخورد دربارهمي كند، اخيرآ    
به تحقيقاتي زده كه نتائج بدست آمده دال بر آن دارند كه مردم چك خوش ذوق تر و نسبت به همجنسگرايان برخورد 

تا ده سال پيش كه چك يك كشـور كمونيسـتي بـود،    . بسيار بهتر و مسالمت آميزتري نسبت به همسايگان خود دارند  
 . همجنسگرايي در آن ممنوع بود اما آنها امروز از حق ثبت روابط خود برخورداند

 
 هاي انساني نيرو بخش و مفرح است در نيويورك تفاوت  ←

زبين معروف هم هست بعنـوان سـخنگوي شـهرداري شـهر نيوريـك       اخيرآ خانم كريستياين كوئين كه يك ل      
من با غرور بر خود مي بالم كه در شهر متنوع نيويـورك،             «: او در مورد اين انتخاب خود گفته است       . انتخاب شده است  

ها منجر نمي شود بلكه تفاوتهاي انسـاني نيـرو بخـش و مفـرح                تفاوت هاي انساني به فلج شدن و ضعف و هرز نيرو          
 ». و شهر ما را قدرتمندتر مي كنداست

 
 از تبعيضات به خود سخن مي گويندلزبين هاي كره جنوبي   ←

 به تحقيقي در مورد وضعيت لزبين ها در كره جنـوبي دسـت زده اسـت كـه                   »مؤسسه حقوق لزبين ها   «اخيرآ  
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رسنجي خود كـه در     اين مؤسسه نتيجه نظ   .  درصد لزبين ها در آن كشور مورد تبعيض واقع مي شود           83نشان مي دهد    
در سه شهر بزرگ كره جنوبي انجام داده، را منتشر كرده است كه نشان مي دهد                 ، ساله 30 تا   20 لزبين بين    507 مورد

در خانواده، محيط درس و در بين دوستان خود همچنان مـورد بـي عـدالتي، تبعـيض و پـيش                      لزبين هاي كره جنوبي   
 شوندگان اعالم كرده اند كه از همان سنين نوجواني به لزبين بودن              درصد پرسش  62همچنين  . داوري قرار مي گيرند   

 درصد اين زنان گفته انـد  59.  اين احساس خود را شناخته اند30 و 20 درصد آنها در سنين بين   31خود پي برده اند و      
 . اندكه در دوره اي از زندگي خود و بنا به فشارهاي فرهنگي اجتماعي، به سكس با غير همجنس تن داده 

 
 كليساي لوتران سوئد به ثبت روابط همجنسگرايان راي داد  ←

امـا نـه در   . بيش از ده سال است كه همجنسگرايان سوئد از حق ثبت رسمي روابط مشترك خود برخوردارنـد          
 . كليساها بلكه در دفاتر رسمي دولتي و شهرداريها

تـا ايـن     دارا با همجنسگرايان داشته ولـي     هر چند كليساي سوئد رفتاري عدالت جويانه و مبتني بر تحمل و م            
اخيرآ مسئوالن باالي كليسا در سوئد در مـورد امكـان           . اواخر از ثبت رسمي روابط همجنسگرايان خودداري كرده است        

بـا ايـن   .  راي مخالف بـود 80 راي موافق و 160ثبت روابط همجنسگرايان در كليسا راي گيري كرده اند كه نيجه آن             
 سوئد بخصوص همجنسگرايان مذهبي خواهند توانست مراسم ثبت رابطه مشـترك خـود را در                حساب همجنسگرايان 

 كليسا برگزار كنند
 
 اني ايلگا در ژنو برگزار مي شودكنفرانس جه  ←

بيسـت و   )  مـيالدي  2006 (امسـال   آپريـل  3 مـارچ تـا      27در روزهاي   ) ايلگا (سازمان جهاني همجنسگرايان  
 از جمله موضوعات در دستور كار كنفـرانس       . برگزار مي كند  ) سوئيس (ا در شهر ژنو   سومين كنفرانس بين المللي خود ر     

 . حقوق ترانس جندرها، مذهب و گرايش چنسي، بهداشت زنان، بهداشت مردان عنوان شده اند
 :توان به سايت مخصوص كنفرانس مراجعه كرد براي اطالع بيشتر مي

http://www.ilga-world-conference-2006.ch/ 
 
 همجنسگرايان آمريكا هم صاحب تلويزيون شدند  ←

امـا همجنسـگرايان    . در بسياري از كشورهاي جهان همجنسگرايان كانالهاي تلويزيوني خاص خـود را دارنـد             
 بـراي   »لوگـو «وني ام تي وي، كانال ويژه اي بنام         شبكه تلويزي  اما اخيرآ . آمريكا تا بحال از اين وسيله محروم بوده اند        

 . را پخش كند... هاي مستند و همجنسگرايان آمريكا راه اندازي كرده و قرار است فيلم، اخبار، كمدي، فيلم
 : كانال لوگووبسايتآدرس 

http://www.logoonline.com/ 
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 جمع آوري اسناد مربوط به نقض حقوق همجنسگرايان در ايران
 
  و ترنسجندرهاي ايرانيدوجنسگرايان همجنسگرايان،: به
 يرانيدبيرخانه كمسيون حقوق بشر سازمان همجنسگرايان ا: از
 
 فراوان درود با

 كمسيون حقوق بشر سازمان همجنسـگرايان ايرانـي در نظـركه به اطالع مي رساند      بدينوسيله
 گزارشي از موارد مختلف نقض حقوق همجنسگرايان، دوجنسـگرايان وجاريدارد كه در اسفند ماه سال       

 شـمار نقـض مـوارد حقـوقيزيراكه متاسفانه در گزارش هاي بي     .  را منتشر نمايد   ايرانيترنسجندرهاي  
 وسياسـي  اي به اين قشر جامعه ايراني نمي شود و گويا بيان ايـن مـوارد خطـري در راه اهـداف                       اشاره

 همجنسـگرايجامعـه امـا   . اجتماعي منتشركنندگان آن است كه به راحتي از آن چشم پوشي مـي كننـد              
 عرصه هاي دفاع از حقوقواردود  ايراني ديگر تن به اين فراموشي ها و حذف شدن ها نخواهد سپرد و خ              

 .نمايداز دست رفته مي گردد و جامعه جهاني را مجبور به توجه مي 
 هاي اول سال جديـد مـيالدي ايـن مسـايل را مطـرح و مـوردنشست تصميم دارد در     كمسيون

 گزارشي از حوادث و رخ دادهاي ناقص اعالميه جهاني حقـوق بشـر درماهبررسي قرار دهد و در اسفند       
اين گزارش به دو زبـان.  خورشيدي تهيه و منتشر نمايد     1384 در سال    ايراني LBGT رتباط با جامعه  ا

 .مي گردد و به كليه سازمان ها و مراجع حقوقي ارسال تهيه شده و انگليسي فارسي
 اعدام، سنگسـار، شـالق، تجـاوز، دسـتگيري، زنـدان،شكنجه، گزارش به ذكر موارد ستم،       اين

 موارد اجتماعي از قبيل خودكشي، طرد خانوادگي، شغلي، قتـل وهمچنينموارد جزايي و    بازداشت و ديگر    
لذا خواهشمند است چنان چه هر موردي براي شما و يا يكي از دوستان.  پرداخت خواهداين قبيل مسايل    

 آنانگزارشگرشايان ذكر است كه اطالعات دريافتي و        .  افتاده باشد آن را به ما گزارش دهيد        اتفاقشما  
 فاش نخواهد شد و تنهـاهابه صورت محرمانه نزد سازمان باقي خواهند ماند و به هيچ عنوان هويت آن               

  .شداز نام مستعار پيشنهادي آنان در گزارش استفاده خواهد 
 جاري به دبيرخانه كمسـيونسال آخر بهمن ماه     احداكثر   را است گزارش هاي خود      خواهشمند

 فرمـي تهيـهاطالعـات  راستاي جمـع آوري      در . ايراني ارسال نماييد   رايانهمجنسگحقوق بشر سازمان    
نيـز موجـود) www.pglo.org (شده كه به پيوست ارسال مـي گـردد و بـر روي وب سـايت سـازمان                 

نسبت به بررسي مواردي  را تكميل و براي ما ارسال نماييد تا        فرملذا خواهشمند است كه اين      . مي باشد 
 . اما گزارشي از آنها ارائه نشده اقدام گردددادهل رخ كه در اين سا

ت

شاد باشيد و سربلند
دبير حقوقي سازمان - رشام پارسيآ

 
 رسانه هاي ارتباط جمعي جهت انتشار  :رونوشت

 hrc@pglo.org: براي تماس با آرشام  و دريافت فرم مورد نظر ميتوانيد با ايميل ايشان تماس بگيريد
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 سومقسمت  - نامه نگاري هاي فريد و مهران
 
فريد در ايـران زنـدگي مـي كنـد و مهـران.فريد و مهران دو دوست و هر دو همجنسگرا هستند 

ـ       . مدتي است كه در خارج از كشور اقامت دارد         مهـران يـك. داردفريد تنهاست و دوست پسـر ن
 . دوست پسر خارجي دارد و سالهاست به صورت مشترك با دوست خود زندگي مي كند

 
 

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.  كه اين تبادل تجارب را با خوانندگان ماها قسمت كنند          اند
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

 نامه ي فريد به مهران
 . الم مهران جانس

ت خيلي جالب بود و نكاتي داشت كه خيلي         ااز جواب پرباري كه داده بودي متشكرم، چند بار خوندمش، نامه            
خب راستش براي خود مـن خنـده داره         ... صحبت كنم اما قرار بود اين دفعه در مورد تعهد         . مي تونه به من كمك كنه     

كه مي بينم كساني كه هنوز چند روز بيشتر نيست كه با هم آشنا شدن و هنوز شناختي از هم ندارن، مي خوان كه بـه       
خب مسلمه كه اين    . هم تعهد بدن كه طرف مقابل با هيچ كس ديگه اي هيچ رابطه ي عاطفي يا جنسي نداشته باشه                  

اما از يه طرف برام سواله كه آيا اصـال دو  .  بيشتر شبيه تصاحب و تملك و اسارته تا دوستي و پارتنرشيپ           جور رابطه ها  
نفر كه مي خوان با هم باشن بايد به هم هيچ جور تعهدي بدن؟ بايد خودشون رو از لحاظ عاطفي يا جنسي محدود به                        

اشه آيا مي شه يك رابطه ي محكـم و مونـدگار و   هم كنن؟ و از طرف ديگه با خودم مي گم كه اگر تعهدي در بين نب           
اما مـي دونـم خيلـي از        . دوطرفه داشت؟ خب بايد اعتراف كنم كه خودم هنوز جواب قطعي براي اين سوال هام ندارم               

اوقات دو نفر توي رابطه اي كه دارن به يه مرحله اي مي رسن كه احساس مي كنن ديگه نمي خوان با كـس ديگـه                           
كنن همين شخصي كه باهاش هستن جوابگوي همه نيازها و احساس هاي جسمي و روحي شون اي باشن و فكر مي 

خب اين خوبه، خيلي خوبه، ولي اين يك حالتيه كه خود به خود و با زمان به وجود مياد، نه با يك قول و قـرار                          . هست
س مي كردم تعهـدي كـه   مشكلي كه خود من با دوست پسرهاي سابقم داشتم اين بوده كه احسا  . لفظي بين دو طرف   

 .... به هم مي ديم به جاي اين كه فايده اي داشته باشه، بيشتر يك چيز تصنعي و آزار دهنده ست
 ازت بپرسم رابطه ي تو و دوست پسرت چطوريه؟ آيا شـما             – اگه حمل بر فضولي نباشه       –حاال مي خوام كه     

د؟ يعني چه محدوديت هايي توي رابطـه تـون در نظـر    رسما و علنا به هم تعهدي دادين؟ و اگر اين طور بوده تا چه ح      
براي هيچ كدومتون به وجود نياورده؟ و ديگه ايـن          ) مثال احساس اسارت يا تنهايي     (گرفتين؟ و آيا اين تعهدها مشكلي     

كه توي اين مدت آيا شده كه از كس ديگه اي خوشت بياد و خواسـته                ) ببخشيد اين سوال يك كم خصوصي تره       (كه
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 ن آدم تازه يك رابطه ي عاطفي يا جنسي برقرار كني؟ در همچين موقعيتي چيكار كردي؟باشي با او
من فقط  . خب مي دونم كه يك مقدار از سوال هام خصوصي شد اما تو هر چقدر كه راحتي به من جواب بده                    

 . مي خوام بفهمم كه توي رابطه هاي موفق، تعهد چجوريه
 . خوش و خرم باشي، قربانت فريد

 
 هران به فريدپاسخ م
  سالم فريد

 هم در مورد مسائل مهمي كه حتـي ممكنـه بـراي             شكر مي كنم و خوشحالم كه داريم با       باز هم از نامه ات ت     
چند سئوال عمده در نامه ات مطـرح كـرده          . ديگران هم جالب و خواندني باشند، اينقدر راحت با هم صحبت مي كنيم            

 .  و اميدورارم حوصله خواندن داشته باشيبودي كه تقريبĤ احتياج به جواب مفصل دارند
اول از هر چيز ظاهرآ منظور تو و حتي ديگران از تعهد اين است كه يعني دو نفر كه با هـم هسـتند بـا كـس                     

اين نوع تعريف از تعهد از يكطرف محدود كردن مفهـوم تعهـد             . ديگري سكس نداشته باشند، نه تعهد در مسائل ديگر        
ببـين، تاريخـĤ كـه نگـاه     . ور تعهد يك سابقه تاريخي دازد كه ما نبايد آن را فراموش كنيم    است و از طرف ديگر اين ج      

كنيم روابط زن و مردها قبآل اينطور نبوده كه هر زن و مردي فقط با خودشان سكس داشته باشند، اما از بعد از شـكل                         
ارايي پدر حتمـĤ بـه فرزنـدان او         به همراه آن شروع مردساالري اين موضوع كه مالكيت و د           گيري مالكيت خصوصي و   
مردها كه ميتوانند با زنهاي زيادي سكس داشته باشند و تعداد زيادي از زنان را حتي بطـور                  . برسد هم اهميت پيدا كرد    

 زن و اينكه زن حتمĤ بايد فقط به يك مرد وابسته باشـد تـا آن مـرد و                    »تملك«آبستن كنند، پس موضوع     » همزمان«
حـاال ايـن را     . ن اين زوج چه كساني هستند و دارايي مرد بايد به چه كساني برسـد مطـرح شـد                  جامعه بداند كه فرزندا   

داشته باش تا جنبه دوم مسئله را هم بگويم؛ تظاهر و تبلور جنسيت و سكس زن و مرد بـا هـم فـرق دارنـد، از جملـه                   
زنـان تمايـل بـه    .  داشته باشندنميتوانند به صرف ديدن و خوش تيپ دانستن يك مرد با او سكس     ) عمومĤ (اينكه زنان 

او را هـم بپسـندند، يعنـي         اين دارند كه طرف را عمقي تر بشناسند، خصوصيات و حاالت و اخـالق و شـكل برخـورد                  
بمحض ديدن و خوش آمدن هوس سكس بالفاصله نمي كنند نه اينكه فقط عقلي و منطقي برخورد مـي كننـد بلكـه                       

در حالي كـه تبلـور   . بالفاصله بكار نمي افتند) ين اصطالحي را بكار برداگر بشود چن   ( جفت گيري اشان   »هورمونهاي«
شايد خود تو هم اين را تجربه كرده        . طور ديگري است  ) فارغ از اينكه همجنسگرا باشند يا دگرجنسگرا       (جنسيت مردها 

براحتي ميتواند  همان لحظه مي پسندد، اگر امكانش وجود داشته باشد           يعني وقتي مردي طرف خودش را مي بيند       . اي
و حتي در مجله ماها هـم بـه ايـن چيزهـا             ) اگر خوانده باشي   (فكر كنم توي مجله سكاف    . با طرف سكس داشته باشد    

و نتيجه مي گيرم كه اين تعهد مورد نظر تو از يـك طـرف               . پس بيشتر از اين وارد جزئيات نمي شوم       . اشاره شده است  
و از جنبـه اي هـم بـه         ) ر هستي بلكه از فرهنگ مردساالري ناشي شـده        نه اينكه تو مرد ساال     (ريشه مردساالري دارد  

 . چنسيت مرد مربوط مي شود هويت و حاالت
شايد بد نباشد اين را هم بگويم كه در بين بعضي از نظريه پردازان همجنسگرا بعضي ها بر اين اعتقادند كه با 

تعريف جديـدي ارائـه دهنـد و خـود را از رسـوبات مـرد                توجه به موارد مورد اشاره، همجنسگرايان اصوآل بايد از تعهد           
اين نظريه پردازان بر ايـن باورنـد كـه هـر چـه جامعـه بيشـتر دچـار                  . ساالري و فرهنگ ضد همجنسگرايي آزاد كنند      
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پيشرفت و تحول شود و هر چه مردساالري ضعيف تر گردد و زنان از قدرت اقتصادي و اجتمـاعي اسـتقالل بيشـتري                       
 . بيشتر رنگ مي بازد) از جمله در بين دگرجنسگرايان ( هم در جامعه»تعهد«به همان نسبت موضوع برخوردار شوند، 

در رابطه دو .  معروف است»عشق افالطوني «نوعي از عشق و رابطه هست كه حتمĤ آن را شنيده اي و به نام                
جود دارد بدون آنكه دو طـرف بـا         و وابستگي دو طرفه   نفري كه به هم عشق افالطوني دارند هر گونه تعهد و احترام و            

 ).  با هم ندارنديهيچ سكس. (هم سكس داشته باشند
در حالي كه براي من اين دو با هم يكي          . خيلي ها عشق و سكس را با هم يكي و حتي مترادف هم مي دانند              

وانند عاشق هـم    در سكس فقط به هم اكتفا كنند اما باز دو نفر ميت            ممكن است دو نفري كه عاشق هم هستند       . نيستند
باشند و در عين حال توان اين را داشته باشند كه اگر امكانش پيش بيايد، بطور لحظه اي و صرفĤ براي هوس، با فـرد                         

 . ديگري هم سكس بكنند بدون آنكه در شدت عالقه و عشق آنها به جفت خود خليلي وارد شود
ن بايد به هم هيچ جـور تعهـدي بـدن؟ بايـد             آيا اصال دو نفر كه مي خوان با هم باش         «؛  مطرح كرده بودي كه   

خودشون رو از لحاظ عاطفي يا جنسي محدود به هم كنن؟ و از طرف ديگه با خودم مي گم كه اگـر تعهـدي در بـين                           
 ».نباشه آيا مي شه يك رابطه ي محكم و موندگار و دوطرفه داشت

ايد جواب خـاص خـود را ارائـه         ب) و همينطور هر جفتي    (اين سئوال جواب ثابت و مشخصي ندارد و هر كسي         
 دادن به يك نفر كه ديگه با فرد ديگري سكس نخوهيم داشت و زير پا گذاشـتن ايـن تعهـد مخـتص                        »تعهد«. دهند

د در دادگاههاي خانواده، به مشكالت و درگيري و خشـونتهاي           وكافي است به پرونده هاي موج     . همجنسگرايان نيست 
و آنوقت خواهي ديـد كـه وفـا نكـردن بـه              ت چاپ شده در روزنامه ها دقت كني       درون خانواده ها، به آمار قتل و جنايا       

تازه براي ديدن تصوير واقعـي، بايـد محققـان          . اينگونه تعهد در حد گسترده اي در بين دگر جنسگرايان هم رواج دارد            
جنسگرايان در هنگـام    همه اينها در حالي است كه دگر      . آماري از زن و شوهرهايي بگيرند كه اتاق خواب جداگانه دارند          

تازه جامعـه و حكومـت   .... خود قسم مي خورند كه تا آخر با هم باشند، به هم خيانت نكنند و عقد، كلي به قران و دين    
ه زوج هاي برتر و خوشبخت را معرفي و به آنها جايزه مي دهند و هزاران مؤسسـه حـل اخـتالف خـانوادگي در                         االنس

بل اينهمه محدوديت فرهنگي و قانوني براي مـا همجنسـگرايان اعمـال مـي كننـد و                  و در مقا  ..... جامعه وجود دارد، و   
بنا به شناخت شخصي خودم من بر اين نظرم كه هر چه . برعليه روابط ما سم پاشي و آن را بد و غير اخالقي مي دانند        

سئله تعهد بيشتر به جامعه بسته تر باشد و هر چه موضوع سكس و جنسيت تابوي بزرگتري باشد به همان نسبت هم م     
بنابر همه اينها، فكر مي كنم الزم اسـت كـه همـه مـا بـراي                 . دغدغه ذهني همجنسگرايان آن جامعه تبديل مي شود       

 . خودمان روشن كنيم كه كآل چه تعريفي از تعهد داريم و تا چه اندازه مرزهاي آن را محدود يا گسترده نگه مي داريم
از آنجا كه   . اشند آيا بايد تعهدي به هم بدهند يا نه را من قضاوت نمي كنم             اينكه دو نفر كه ميخواهند با هم ب       

شكل و چارچوب رابطه اي كه دو نفر عاقل و بالغ و بر اساس اختيار و حق انتخاب خود با هـم برقـرار مـي كننـد، بـه                      
 آزادي و حـريم خصوصـي و   تصميم مشترك آن دو فرد مربوط مي شود و سود و ضرر آن هم به خودشـان مـي رسـد          

 رابطه آنها قضاوت كنم يا آن را        دربارهزندگي شخصي من از آن تاثير نمي گيرد، پس من به خودم اجازه نمي دهم كه                 
 شكل، هويت و ارزش روابـط مـا   دربارهدرست همان حقي كه ما همجنسگرايان از جامعه مي طلبيم كه         . (محكوم كنم 

 )  واگذار كندهمجنسگرايان قضاوت اخالقي نكند و آن را به خود ما
همجنسگرايي داريم كه انواع روابط با هم دارند، از جمله يك           ) جفت (من و دوست پسرم همين حاال دوستان      
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كه آنها اگر فرد سومي را پيدا كنند        ) خودشان گفته اند   (ما مي دانيم  .  سال است با هم هستند     22جفت هست كه حدود     
هم طوري بشود كه مثآل يكي از آنها فردي را براي سكس پيدا             با هم مشتركĤ و بصورت گروهي سكس مي كنند، اگر           

اين درحالي است كه اين جفت داراي شغل و موقعيت اجتمـاعي            . كند، بدون پنهانكاري از دوستش اين كار را مي كند         
ت خوبي هستند، افرادي داراي شخصيت و احترامند، با هم خانه مشترك دارند و وصيت نامه هم نوشته اند كه در صور                    

آنها هـم بـا هـم        همجنسگرايي داريم كه  ) جفت(نمونه ديگر دوستان    . درگذشت يكي از آنها دارايي او به جفتش برسد        
 اما اتاق خواب جداگانـه دارنـد و هـر كـدام از آنهـا فـرد                  ،هستندهم  سال است كه با      د و بيش از ده    نرخانه مشترك دا  

ق مشترك  ي چون تعلقات، عال   ، جدا شدن از هم داشته باشند       بدون آنكه تمايلي به    ،ديگري را براي سكس پيدا مي كند      
در مقابل  . و كآل زندگي احساسي آنها طوري است كه از با هم بودن و زندگي با هم احساس راحتي و آرامش مي كنند                     

دو جفت ديگر همجنسگرا در بين دوستان ما هستند كه به هيچوجه تمايلي با داشتن سكس با فرد ديگـري نيسـتند و                       
جالب كه همه اينها جفت هاي مختلف دوستان مشترك هستند و همديگر را مـي شناسـند و                  .  با خودشان هستند   فقط

 . راحت از شكل روابط خود صحبت مي كنند بدون آنكه جفت ديگري بخواهد در مورد آن قضاوتي بكند
 اين بدان معنا نيست اما. من و دوستم هم فقط با خودمان رابطه داريم و با هيچ فرد ديگري سكس نمي كنيم    

كه من بخواهم اين شكل رابطه كه به طبع و ذوق ما دو نفر مي خورد را بخواهم همه از آن پيروي كنند يا فكر كـنم                           
كه من و دوستم بدليل داشتن چنين رابطه اي حتمĤ از آنها كه رابطه باز با هم دارند برتر و بهتريم يـا اخـالق بهتـري                           

 . قضاوتي نمي كنمنه به هيچ وجه چنين . داريم
توي اين مدت آيا شده كه از كس ديگه اي خوشت بياد و خواسته باشي بـا اون آدم تـازه                    « ؛پرسيده بودي كه  

 »يك رابطه ي عاطفي يا جنسي برقرار كني؟ در همچين موقعيتي چيكار كردي؟
ـ          ا فـرد ديگـري   من از وقتي كه با اين دوستم آشنا شدم، حتي براي يك لحظه هم نشده كه خواسـته باشـم ب

اما در مورد كشش جنسي؟ . چون از اين جهت با دوستم كامآل راضي هستم و كمبودي ندارم    . رابطه عاطفي برقرار كنم   
بله بارها شده كه فردي را ديده ام كه از طرف خوشم آمده و حتي هوس سكس با طرف هم در درونم گـل كـرده امـا             

دوستم آنقدر برايم ارزش دارد كه بـه هيچوجـه نمـي خـواهم او را آزرده                 به اين دليل ساده كه اين       . اينكار را نكرده ام   
البته مي دانم كه اگر با كس ديگري سكس بكنم از ارزش و احساس من بدوستم چيزي كم نمي شـود بـا                       . خاطر كنم 

دليل وجود  از طرف ديگر به     . اينهمه چون مي دانم كه او به من اعتماد دارد نمي خواهم از اعتمادش سوء استفاده كنم                
ولي اين را هم اضـافه كـنم كـه اگـر            . خطر ايدز من سعي مي كنم از گرفتن رابطه جنسي با افراد ديگر خودداري كنم              

سكس موقتي داشته، هر چند كه ناراحت مي شوم ولـي دعـوا نخـواهم                مثآل در آينده دوستم بيايد و بگويد كه با يكي         
و از آن گذشـته مـن       . ساس عميق او نسبت به خودم را مي شناسم        كرد و رابطه را قطع نخواهم كرد چون دوستم و اح          

از جهتي شايد برايت گفته     . و مسئله ديگر اينكه من عشق و سكس را مترادف هم نمي دانم            . صاحب و مالك او نيستم    
ام كه قبآل در روابطي قرار داشته ام كه مزه سكس داغ را چشيده ام اما منهاي سكس داغ هيچ چيز ديگـري بـه مـن                           

 . نداده اند و رابطه مشترك و متعهد يك جفت نمي تواند تنها و صرفĤ بر بنياد سكس داغ بنا شود
با اينهمـه   . من سعي كردم مسائل را خيلي باز كنم تا توانسته باشم بصورت چند وجهي با موضوع برخورد كنم                 

 .  خدا نيستمبا ز مي گويم كه اين چيزها صرفĤ نظرات شخصي من هستند و من پيغمبر و فرستاده
 مهران، خوش و خرم باش
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 آيا ما همجنسگرايان ايران كااليي براي عرضه داريم؟ 
 و اگر داريم؛ مشتري را چگونه بايد جلب كنيم؟

 

همـه   (نتخاب عنوان فوق براي اين مطلب آگاهانه بوده و هدف يك صحبت رو در رو و دوستانه با خودمـان                 ا
 . است) همجنسگرايان كشور

جنبش همجنسگرايان كشور دچار يك تحول كيفي شده و به همـان            االن  شته سطح تحرك فع   در يكسال گذ  
افراد هر چه بيشـتري توانسـته       . آگاهي و شناخت جامعه همجنسگرايان كشور بهبود كيفي يافته است          سطح نسبت هم 

 بيـرون كشـيده و بـا         و عذاب وجداني كه جامعه و فرهنگ بر همجنسگرايان تحميل مي كند،            »گناه«اند خود را از بار      
 . پذيرش گرايش جنسي خود، حس حق خواهي و اهميت مبارزه براي دست يابي به حقوق خود را بهتر درك كرده اند

ي دوستي، خصوصـي    گروه ها ي پراكنده همجنسگرايان در كشور تحت پوشش        گروه ها وجود تعداد زيادي از     
ت منسجم تر با برنامه و هدف، و شركت عملي و سازمان و حمايتي نشان از آن دارد كه پيش زمينه ايجاد يك تشكيال    

يافته در مبارزات مدني كسب حقوق اجتماعي همجنسگرايان، عمآل بوجود آمده و قدم بعدي سربرآوردن رهبراني است                 
ي زياد اما پراكنده را متقاعد كنند كه حول يكسري خواسته هاي مشترك بـه همكـاري بـا             گروه ها كه قادر باشند اين     

 و اقشار زيادي در جامعه حول       گروه ها جنبش حقوق مدني تعريف دارد و مشخصه اصلي آن اين است گه             . بپردازند هم
خواسته هاي خود كه عمدتĤ هر كدام حول دسترسي به حقوق شهروندي و اجتماعي خود هستند، با هم به همـاهنگي                     

 .  حمايت مي كننداعتراضات مدني و بدور از خشونت خود، پرداخته و از خواسته هاي هم
فن و فوت مبارزه مدني و همينطور تجارب جنبش هاي حقوق مدني در كشورهاي ديگر دال بر آن دارند كـه                     

 و نيروهاي فعال اجتماعي را كه بطـور بـالقوه تـوان حمايـت و                گروه ها هر نيرو و گروه اجتماعي بايد بكوشد كه ديگر          
بـراي  . د كردن آنها به همكاري، حمايت از هم و تشريك مساعي باشـد   همكاري با آنها را دارد، بشناسد و در پي متقاع         

تـالش  موفقيت در چنين كاري، تنها تاكيد صرف بر فاكتها و اصول كافي نيست و يك نيروي جـدي مـي بايسـت در              
ي خود براي جلب حمايت ديگران عوامل ديگر را هـم در نظـر بگيـرد از جملـه بـه عوامـل فرهنگـي، اجتمـاعي و               ها

 و نيروها توجه كند و از طرف ديگر به ديگران ثابت كند كه حمايت و همكاري آنها تنها بـه                     گروه ها اسي ديگر   روانشن
 . نفع يك گروه نيست بلكه در خدمت كل جنبش هم هست

فرض كنيم فروشنده اي كااليي را براي فروش در بازار عرضه مي كند اما صرف بـه فـروش گذاشـتن كـاال                       
مشتري بايد در مورد كيفيت كاالي عرضه شـده، قيمـت آن، رنـگ و شـكل ظـاهري و                    . بمعناي جلب مشتري نيست   

 . مقاومت يا دوام كاال متقاعد شود تا آن را بر كاالي فروشنده ديگر ترجيح داده و خريد كند
گله مي كنند كه چرا ديگران از حقـوق آنهـا حمايـت             ) تا حدودي بدرستي   (همجنسگرايان ايران، اينجا و آنجا    

 . نند يا چرا وقتي از حقوق بشر صحبت بميان مي آيد كسي حقوق بشر همجنسگرايان را مطرح نمي كندنمي ك
اين گله و شكايت هر چند اعتبار دار است ولي براي جلب توجه ديگران به حقوق همجنسگرايان كافي نيست                   

يدن به بـاوري مبنـي بـر احتـرام بـه            عالوه بر آشنايي با پديده همجنسگرايي و رس       )  و نيروها  گروه ها ديگر   (بلكه آنها 
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همجنسگرايان، همچنين بايد متقاعد شوند كه حمايت علني از درخواستهاي همجنسگرايان به منافع خرده جنـبش يـا                  
يعني بايد باور كنند كه همجنسگرايان كاالي مرغوبي براي عرضـه دارنـد و مهمتـر از آن        . حركت خودشان هم هست   

ي گـروه هـا   (بـه نفـع خودشـان   ) يعني حمايت از همجنسگرايان و همكاري با آنها  (اينكه خريد كاالي همجنسگرايان   
همجنسگرايان چگونه و از چه      حال سئوال اين است كه    . هست و به پيشبرد اهداف خودشان هم كمك مي كند         ) ديگر

ـ  راههايي بايد كاالي مرغوب خود را به ديگران معرفي كنند و آنها را به خريد آن متقاعد سازند؟                  راي پاسـخ بـه ايـن       ب
ي مختلف اجتماعي در كشور خودمان و همچنين بررسي تجـارب جنـبش هـاي               گروه ها ي  فعاليت ها سئوال، توجه به    

 . حقوق مدني در كشورهاي ديگر و درس گيري از آنها اهميت مي يابد
دون سر و بدنـه  اولين نكته مهم اينكه تا زماني كه يك قشر يا گروه اجتماعي بصورت پراكنده، بدون برنامه، ب 

تشكيالت، بدون شناخت و بي توجه به تحوالت جامعه، خود سر در گم باشد و بدرستي خواسته هاي خود را نشناسد                      و
پس غلبه بـر پراكنـدگي و شـكل         . و آنها را فرموله نكند، كسي به اعضاء پراكنده آن قشر يا گروه توجهي نخواهد كرد               

 آن گروه بايد آن را براي خود حل االن له اي است كه خود دلسوزان و فعدادن به خود در يك قالب مناسب اولين مسئ        
 . كنند و ديگر افراد را به دور هم جمع شدن و سر و سامان دادن به قشر خود متقاعد سازند

 . خيلي ساده، اگر ميخواهيم كه ديگران ما را جدي بگيرند، اول بايد به آنها نشان دهيم كه ما واقعĤ وجود داريم
براي روشن كـردن ايـن مسـئله دو         . ين نكته، برجسته كردن توانائيها و قدرت متشكل گروه موجود است          دوم

مثال آورده مي شود؛ هر زني در كشور ما داراي كلي مشكالت شخصي، خصوصي و خانوادگي است، با اينهمه زنـان و            
دگي شخصي خود دست و پنجه نرم كند دختران كشور توانسته اند در عين حالي كه هر كدام به تنهايي با مشكالت زن           

اما مجموعه زنان كشور توانسته اند كه وراي مشكالت فردي و شخصي و يا اختالفات زباني، قومي و فرهنگي كـه در           
 و در سطوح متفاوتي تشـكيالت و ارگانهـاي          گروه ها بين زنان چهار گوشه كشور وجود دارد، در انواع و اقسام مختلف             

ها و وبالگهـا، تـا چـاپ    وبسـايت ي حمايتي براي خود گرفته تا انواع گروه هاند؛ از تشكيل انواع خاص خود را بوجود آور   
ي زنان باعث مـي     فعاليت ها اينگونه  . انواع مجالت، تا شركت فعال در بحث هاي اجتماعي و اعتراضات مدني و غيره             
و متقاعد شوند كه اگـر از حقـوق زنـان           شود كه ديگران، نيروي زنان و پتانسيل نهفته در جنبش زنان را جدي بگيرند               

دفاع كنند، در مقابل نيروي عظيم زنان را با خود همراه كرده و كار و فعاليت مشترك با جنبش زنان مي تواند نيـروي                        
پس بي جهت نيست كه هر گروه اجتماعي و حزب و دسته اي بطور جداگانه بخش خاصـي                  . عظيمي را به ميدان آورد    

 استفاده ابزاري از زنان     »يارگيري«اشتباه نشود اين    . اي خود را به مسئله زنان اختصاص مي دهد        از كارهاي و برنامه ه    
ي خود توانسته اند بخشي از برنامه هاي ديگران را اشـغال كـرده و بـه خـود اختصـاص              فعاليت ها نيست بلكه زنان با     

ا عرض اندام تشـكيالت زنـان تـا مسـئوليت            از بحثهاي اقناعي گرفته تا مباحث قانوني ت        فعاليت ها حال در اين    . دهند
زمـاني  .  و هفتاد ميالدي هسـتند     60مثال ديگر همجنسگرايان آمريكا در دهه       . همه دخالت داشته اند   .... پذيري آنها تا  

ي پراكنده، بدون شـناخت از      گروه ها بود كه همجنسگرايان آمريكا در موقعيتي شبيه همجنسگرايان ايران بودند؛ يعني            
و دولـت هـم از       قـانون . متهم مي كردند  .... ام ديگري را به الابالي بودن و فقط اهميت دادن به سكس و            هم و هر كد   

اما بعدها تونستند بر اين مسائل غلبه كرده و         . آنها حمايتي نمي كرد و كآل غير قانوني بودند و بيشتر حاشيه اي و ناپيدا              
 بـا هـم، انتشـار مجـالت و          گروه ها قراري ارتباط منظم    ي كوچك اما فعال در شهرهاي مختلف، بر       گروه ها با تشكيل   

نه تك تك افراد بلكه بخش عمده اي از افراد آگـاه و         (غيره بر پراكندگي خود غلبه كرده و همزمان بطور دسته جمعي          
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زنـان،   ( كه براي حقـوق مـدني خـود مبـارزه مـي كردنـد              گروه ها به تعامل و همكاري با ديگر       ) متشكل و پيشرو آنها   
ي ديگـر متوجـه     گروه ها وقتي  . پيوستند... ) وستان، فمينيستهاي پرشور، دانشجويان، كارگران، مخالفان جنگ و       سياهپ

ي همجنسگرا شدند، بمرور آنها را جدي گرفته و ضمن حمايت از خواسته ها و حقـوق                 گروه ها نيرو، توان و قابليتهاي     
چنين همكاري متقابل به نفع همه بود؛ از يكطرف         . دندي همجنسگرايان روي آور   گروه ها آنها، به همكاري و تعامل با       

ي اجتمـاعي سـرايت كـرد و بـدين          گروه هـا  حقوق هممجنسگرايان و اهميت احترام به آنها، به درون جنبشها و ديگر             
طريق مخالفت با همجنسگرايي در بطن جامعه و فرهنگ آن دچار تحول كيفي گرديد و از طرف ديگر شركت عملـي                     

كسب تجـارب و درسـهاي زيـادي بـراي خـود             گرا در مبارزات اجتماعي و مدني كشورشان، باعث       ي همجنس گروه ها 
همجنسگرايان گرديد و به آنها كمك كرد كه در مبارزه براي حقوق خود پخته تر و جدي تر شوند و يـاد بگيرنـد كـه                          

يت از ديگري پايبند باشـد      حمايت و همكاري بايد دو طرفه باشد و هر طرف در عمل به مسئوليت و وظيفه خود و حما                  
 . نه اينكه گروهي خود را كنار بكشد و منتظر بماند ديگران برايش دل بسوزانند

امروز روحيه اي بر همجنسگرايان كشور حاكم است كه تا حدودي همه چيز را فلج كـرده و مـانع هـر گونـه                        
ر ديگـري را طـور مـي كنـد،          به اين شكل كه هر كسي ديگري را الكي خوش، كسي كه دوست پس             . حركتي مي شود  

كسي كه بي خيال است و همه اش به سكس فكر مي كند، كسي كه اين چيزها سرش نمي شود، كسي كه فقط چات 
كردن بلد است، كسي كه فقط ادا در مي آورد، كسي كه خيلي ننر است، كسي كه خيلي ناز مي كنـد و خـود را بـراي                            

 اينطور نيستند وانگهي همه ايـن روحيـات بخشـي از خلـق و خـوي و                  اوآل همه . متهم مي كنند  ... ديگران مي گيرد و   
مگر زنان و دختران كم در مورد دوست پسـر خـود بـراي              . روحيات مردم جامعه ما هستند و ما هم جزئي از اين جامعه           

ه انـد   همديگر تعريف و تمجيد مي كنند؟ مگر زنان ما كم در مورد فالن غذايي كه مي پزند، يا فالن لباسي كه پوشيد                     
براي همديگر تعريف مي كنند و پز مي دهند؟ مگر مردها در مـورد اهميـت خـود،    ... يا هوش و ذكاوت فرزندان خود و  

به هم پز نمي دهند؟ چرا اين اشكاالت در ديگران          ... تحصيالت خود و اهميت كار و حرفه خود يا قيمت ماشين خود و            
چرا همجنسگرايان نتواننـد  .... ش كارگران يا جنبش دانشجويان يامانع از اين نشده كه جنبش زنان شكل بگيرد يا جنب    

بر اين مسائلي كه در جاهاي ديگر ريشه دارند، فائق آمده و حول مسائل مهمتر و جدي تر گروهي خود به هم نزديك                       
 شوند تا راه جدي گرفته شدن اشان توسط ديگران را هموار كنند؟

امعه همجنسگرايان در سراسر كشور داشته ايم به ما ثابت كـرده            تجارب تماسهايي كه در يكسال گذشته با ج       
كه افراد دلسوز، خوب، فداكار، اهل كار و عالقمند به متشكل شدن و شركت در كار گروهي در جامعه همجنسـگرايان                     

 همـانطور  و فراموش نكنيم كه  . اين افراد بايد راهي براي پيدا كردن همديگر و اتصال بهم پيدا كنند            . كشور كم نيستند  
ي دانشـجويي نيسـتند و      گـروه هـا   ي زنان فعاليت ندارند، همانطور كه همـه دانشـجويان در            گروه ها كه همه زنان در     

ي فعال كاگري شركت نمي كنند، همجنسگرايان هم تافته جدا بافته نيسـتند و              گروه ها همانطور كه همه كارگران در      
تنهـا آگـاهترين، دلسـوزترين و       . ود متشكل نخواهند شد   ي خ گروه ها هيچوقت همه و تك تك همجنسگرايان هم در         

خـود و ديگـران      پيشرو ترين افراد هر گروه اجتماعي هستند كه متشكل مي شوند و براي دستيابي به حقوق اجتماعي                
و فراموش نكنيم كه مدرنيت و امروزي بودن تنها در پوشش و ماديات نيست، ذهن مدرن و مبارزه براي                   . كار مي كنند  

جامعه اي مدرن مي شود كه افراد آن رفتار و كردار مدرن داشـته              . مدني و اجتماعي محك مدرنيته است و بس       حقوق  
 . باشند، به حقوق و مسئوليتهاي خود آگاه و براي دسيت يابي به مقصود دست بكار مي شوند
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 عشق و اعتقاد
 سهند صوفي

  !تر و شايد هم مدل آخونديين دفعه مي خوام يه جور ديگه بنويسم شايد يه كم خودموني ا
گي هايي كه به معني واقعي گي . هيچ وقت به دورو بر تون خوب دقت كردين؟ افرادي مثل ما تو اجتماع زياد نيستن

افرادي . افرادي كه تنها گي بودن رو تو سكس خالصه نمي كنن و دوست داشتن و عشق رو بر سكس ارجح مي دونن. هستن
بله دقت كنيد كساني ادعا مي كنند گي واقعي  ن و موفقترين افراد جامعه هم به حساب ميان،كه ثابت شده جزو باهوش تري

ولي در كل من اين طور فكر . چرا و چه حكمتي در آن هست رو من هم نمي دونم. هستند و اكثراً مدارج علمي بااليي دارن
ينجاست كه بسيار حساس تر و زودرنج تر و احساسي مي كنم كه اين افراد بار انرژي مثبت بيشتري رو با خود دارن و جالب ا

و شايد به اين دليل باشه كه انرژي منفي بيشتري رو درك مي كنن و به اين دليل . تر از ساير افراد جامعه هم به نظر مي رسند
 متافيزيك و همه اين حرفها رو مقدمه اي قرار ميدم به بحث. زود تر تحت تاثير قرار مي گيرن چون گونه ديگري خلق شدن

مسلماني كه به يگانه . بينيد من خودم رو يك گي شناختم، كسي كه همزمان با گي بودنش مسلمان هم هست. عالم معني
و فقط مي خوام . معبود اعتقاد داره و زندگي دوباره و رشد تعالي انسان رو كامالً قبول داره و بهشت وجهنم رو هم درك كرده

ين كه دوستان، باريتعالي اونقدر بزرگ و قادره كه حتي تو آفريدن ما نيز حكمتي داشته و ما روا به يك چيز اشاره كنم و اون ا
بر اين اساس فقط بگم كه شخصاً به اين نتيجه رسيدم، كل هستي دنيا، بر سه چيز بنا شده، . نيز اين گونه امتحان مي كنه

 . دوم عشق و سوم حق الناس. در نهاد هر يك از ما دميدهيكي سپاس از معبود كه ذره اي بسيار جزئي از وجود و روحش رو 
ببيند من نمي خوام مدل آخوندي موعذه كنم ولي بگم كه بيشتر قوانين اسالم به حق الناس ختم ميشه از اون 
رعايت حقوق همسايه گرفته تا رعايت بهداشت فردي كه حتما مي دونين كه عدم رعايت بهداشت هم جزء الينفك از ضرر 

و اما سومي يعني عشق؛ من عشق رو يك رابطه پاك بين دو نفر مي دونم كه نيرويي خارق العاده رو در .  به اطرافيانهبزرگ
عاشق و معشوق بوجود مي آره نيرويي كه حاصل از همپوشاني قسمتهاي ضعيف هاله انرژي هر يك از دو معشوق به نظر مي 

ه رابطه اي كه حاصل از برابري، دادن حق برابر به طرف مقابل، سپر بال عشق واقعي يك رابطه پاك آسماني بين دو نفر. رسه
 زميني رو با خودش به -كردن خود در مقابل او، غمخوار و همدرد او بودن رو با خودش داره، عشق واقعي تمامي قوانين الهي

دي هر كسي به طريقي سير مي همراه داره همان بناي حق الناس رو يا شكر معبود براي وصال معشوق رو، ولي در اين وا
كنه، و همه آزادن كه مسيرشون رو انتخاب كنن هركسي مي تونه به هرج و مرج اخالقي سوق پيدا كنه كه اين عمل پاية 

ببيند اگر ما اين گونه متولد شديم و . ضايع كردن حق الناس و ضرر اجتماعي ميشه چه تو روابط گي و چه تو روابط استريتي
 هستيم حتي اگر از نظر جامعه گناه كار هستيم و مستحق عذاب، باز هم دليل براين نميشه كه راه هرزگي رو ذاتاً اين جوري
و اگر . به نظر من بايد صبر كنيم و به دقت تو اطرافيانمون كه مثل ما هستند موشكافانه بگرديم تا نتيجه بگيريم. پيش بگيريم

و جالب اينجاست كه . او همه جا ناظر و شاهد بر رفتار ماست. در كار باشدنتيجه نگرفتيم نا اميد نباشيم كه شايد حكمتي 
و . مسيرهاي مشخصي رو براي ما مشخص كرده و به ما اختيار داده كه هر كدام از مسيرها رو كه مي خواهيم انتخاب كنيم

چه زن و مرد ويا دو همجنس بسته ميشه نهايتاً به نظر من اگر روابطمون بر پايه يك رابطه و پيوند واقعي باشه كه بين دو نفر 
و حتي سكسي كه در اين بين اتفاق مي افته بسيار زيبا و فراتر از آن چيزي خواهد بود كه احكام جزاي زميني از اون به بدي 

شايد زياد صحبت كردم ولي شايد اگر وفاداري و عشق و رعايت حقوق ديگران رو سر . ياد مي كنند و مستحق غذاب مي دونن
 . وحه كارهامون قرار بديم مسير رشد و تعالي اين دنيا رو تا حدودي درست طي كرده باشيمل
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 جنبش حقوق مدني آمريكا تجارب زيادي براي همه ما دارد

 شيرازي. جهانگير
 

 : اشاره
 و تنهـا كپـي      ،چاپ رسيد ه   در آن سايت ب    ال شده و  اصل اين مطلب براي سايت گويا ارس      

سال شده كه مـا آن را بـراي خواننـدگاني كـه بـه سـايت گويـا        مطلب براي مجله ماها ار   
 . چاپ مي رسانيمه دسترسي ندارند ب

 ماها
 

  .مسال هم روز دهم دسامبر، روز جهاني حقوق بشر گذشتا
مطـالبي نوشـتند، بعضـي هـا كنفـرانس و سـخنراني برگـزار كردنـد،                  بخشي از هموطنان در اهميت اين روز      

عنوان يـك بشـر ايرانـي       ه  اما منٍِ همجنسگراي اين مرز و بوم، ب       ... العيه صادر كردند و   نيروهاي سياسي اعالميه و اط    
حق خورده و سركوب شده، هر چه در نوشته ها، سخنراني ها و اطالعيه هاي هموطنانم گشتم كمتر چيز دندان گيري                     

زشت تر از هر زماني نمايان      هاي هموطنان مدعي حقوق بشر در نظرم         ياس و درمانده گي ام بيشتر شد و دورغ        . يافتم
 . شدند

پژوهشگران و متفكران ما در بررسي تاريخي علل شكست و ناكامي ما ايرانيان به دو خطاي بزرگ پيشـينيان       
اشاره دارند، يكي سياست زدگي و برخورد ابزاري دولتمردان سابق با مدرنيته غربي و ديگري گريز از عقل گرايي و نقد                   

پژوهشگران همين  . اجتماعي نسلهاي قبل كشور ما بدان دچار شده بودند        /  نيروهاي سياسي  اجتماعي كه روشنفكران و   
البته چنين رويكردي به قدرت سياسي و اجتماع را ما تـا  . دو عامل را بعنوان علت و سبب حال و روز امروز ما مي دانند 

بدسـت آمـده از    موطنـان بـه نتـائج    شاهد بوديم اما بعد از حـوادث آن سـالها، ظـاهرآ بسـياري از ه               57تحوالت سال   
درس ) و خـود   (پژوهشهاي تاريخي و درسهاي حاصل از آنها، بها داده و ادعا دارند كه از خطاهـاي گذشـته پيشـينيان                   

 . اما در عمل مي بينيم كه باز در بر همان پاشنه قديمي مي گردد و خواهم گفت چرا. گرفته اند
 جنبش زنان، دانشجويان    االن   از افراد فعال سياسي، فع     در صحبت هاي خصوصي و غير خصوصي با بسياري        

: در جواب اين سئوال كه چرا موضوع حقوق همجنسگرايان را مسكوت گذاشته اند شنيده مي شود كه مـي گوينـد                    ... و
حرفها براي اينكار ابتدا بايد كار فرهنگي انجام گيرد تا مردم جامعه از اين مسائل آگاه شوند و گرنه چنانچه حاال اين                      «

ابتدا بايد خود همجنسگرايان پيش قدم شوند تا بعدآ مـا بتـوانيم از آنهـا         «:  يا   ».را بزنيم، مردم ما را تكفير خواهند كرد       
حاال براي اين حرفها زود است و بايد حكومت عوض شود و ما به دمكراسي برسيم تا شما بعـدآ                    « و يا    ».حمايت كنيم 

 ».بتوانيد حرفتان را بزنيد
ينكه خود همجنسگرايان بايد خود پيشقدم شوند، چنين كاري سالهاي سال است كه انجـام گرفتـه؛                 در مورد ا  

مي بينيم كه  1و انتشار مجله آنها حساب كنيم) هومان (يعني اگر از تاريخ شكل گيري اولين گروه همجنسگرايان ايران



                      
 
 
 14شماره                       

 1384  بهمن ماه                         
 

 

 

 
   

 
۶۴

هومـان، حـاال چنـد سـالي اسـت كـه            بعد از انحـالل گـروه       .  سال مي گذرد   17از شروع حركت همجنسگرايان ايران      
امروزهمجنسگرايان ايران داراي يـك فرسـتنده        عالوه بر اينها،  .  دارد فعاليت مي كند    »سازمان همجنسگرايان ايراني  «

 و وبـالگ هسـتند و در حـد تـوان و امكانـات              وبسايتو تعداد قابل توجهي      2 مجله مختلف ماهانه   3 ،راديويي اينترنتي 
 اين پديـده پيچيـده بـه گنـاه و           دربارهبا اينهمه براي تابو شكني و فرهنگ سازي         . شغولندمحدود خود به روشنگري م    

 ،مذهب و اخالق تنها نيروي همجنسگرايان كافي نيست و شركت فعال همـه نيروهـاي دلسـوز اجتمـاعي، فرهنگـي                    
 در كنـار آن از      چرا كه گره خود موضوع جنسيت بايستي در كشور ما حـل شـود و              . سياسي و حقوق بشري را مي طلبد      

 . موضوع صحيح بودن گرايش به همجنس بدفاع برخاست
مسئله بعدي زمان انجام فعاليت و روشنگري است كه ديگران آن را به زمان نـامعوم بعـد از تغييـر حكومـت                       

ولي اين كه همان سياست زده گي گذشتگان و پرهيز از نقد اجتماعي است؟ وانگهي اگر شـما امـروز                    . حواله مي دهند  
ه تحت سركوب هستيد در اينباره سكوت مي كنيد با چه تضميني ميتوان قبول كرد كـه در فـرداي تغييـر حكومـت                        ك

اينكار را خواهيد كرد؟ مگر مردم آنزمان همين مردمي كه اين چيزها را نمي دانند نخواهند بود؟ تازه از كجا معلوم كـه                       
ا از مقابله با سنت ها و تابوهاي ذهني اشان بپرهيزيد كه چه فردا از ترس اينكه چنين مردمي به شما راي ندهند نه تنه

 .  برعليه ما شمشير هم بكشيد»توده ها«بسا براي تملق و دريوزه گي راي 
توسل نيروهاي مختلف به چنين پاسخهاي سطحي به درخواستهاي ما همجنسگرايان اما ريشه عميـق تـري                 

يم ديد كه از يكطرف، نيروهاي مورد نظر در برپايي تفكر بنيـادين در              دارد؛ يعني اگر به اينگونه جوابها دقت شود خواه        
مورد جنسيت و سكسواليته در جامعه هيچ مسئوليتي براي خود در نظر نمي گيرند، نمي خواهند به سـنت هـاي زشـت      

ه شكل  در حالي كه الزم   . موجود در عرصه جنسيت نزديك شوند و زشتيهاي آن را بيان نموده و به مردم آموزش دهند                
اينگونـه  . گيري انديشه انتقادي همانا سنت شكني و كمك به كنار گذاشتن سنت هاي كهنه و مخـالف بشـري اسـت                    

كه بعنوان يكي از پايه هاي اصلي مرد ساالري، تعصب و غيرت عمل مي كنند، در                 سنتهاي نابهنگام درعرصه جنسيت   
نسگرايان با موقعيتي كـه مـا در قـانون فعلـي داريـم و               واگذاري اين عرصه وسيع به همج     . جامعه ما بسيار گسترده اند    

سركوبي كه متوجه ماست، هم دور از واقع بيني است و هـم از بـار مسـئوليت ديگـران نمـي كاهـد و نـوعي فـرار از                              
 . مسئوليت است

از طرف ديگر، اگر قرار باشد از اشتباهات گذشتگان درس گرفته شود پس امروز، پـرداختن بـه حقـوق بشـر،                      
سي وعدالت اجتماعي نبايد به شيوه گذشتگان بطور عجوالنه، بشيوه اي ابزاري و عميقĤ سـطحي و سياسـت زده       دمكرا

باشد؛ بهمين سبب، توجه به حقوق بشر همجنسگرايان، لغو قانون اعدام آنها و اهميت رعايت حقوق شـهروندي آنـان                    
 داده شود حتي اگر هيچ همجنسـگرايي خـود          بايستي بدون اما و اگر و اولويت بخشي هاي بي جهت، به مردم آموزش             

 . جرائت ابراز وجود نيابد
طبق قوانين بين الملل، طبق اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد، طبق اصول و ارزشهاي سـازمان بهداشـت                
جهاني، طبق اسناد سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر كـه هموطنـان مخـالف حكومـت و مـدعي                        

و نه بيماري    (و حقوق بشر بدانها استناد مي كنند، همجنسگرايي بعنوان يك گرايش جنسي طبيعي و بشري              دمكراسي  
چرا هموطنان ما باز با اينگونه سازمانهاي مهم جهاني بصورت ابزاري برخـورد             . برسميت شناخته شده است   ) و انحراف 

مسئوليت اصالح ذهنيت مردم در     .  مي بندند  كرده و بر موضوع حقوق همجنسگرايان در اسناد سازمانهاي مذكور چشم          
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اينباره چيست؟ آيا خود اين سازمانهاي جهاني مي دانند كه نيروهاي پرمدعاي ايراني اصول مسلم آنها را اينگونه ذبـح                    
آسيايي كرده اند؟ اگر قرار باشد مردم ما اين سازمانهاي جهاني را بشناسند و رعايـت اصـول و مفـاد                      / شرقي/ اسالمي
بخواهند، اين حق مردم است كه همه حقيقت را بدانند و از تمام             ) جمهوري اسالمي  (شده آنها را از دولت خود     تصويب  

 . اصول و حقوق مورد حمايت اين سازمانها مطلع شوند
در روزگاري كه كشورهاي غربي محل اقامت نيروهاي مخالف ايراني يكي پس از ديگري قانون ازدواج و يـا                   

 هاي همجنسگرا را تصويب مي كنند، نمي توان باور كرد كه ايرانيان مقـيم ايـن كشـورها در                    ثبت رسمي رابطه جفت   
پـس مشـكل    . طول زندگي خود در غرب با افراد همجنسگرا برخورد نداشته اند ويا با پديده همجنسگرايي آشنا نيستند                

 .  حتي اگر ناخودگĤهمي تواند عالوه بر سياست زده گي، همانا ذهنيت مذهبي، تعصب و مردساالري باشد،
اشتباه نشود، همجنسگرايان ايران خواهان اين نيستند كه نيروهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما به موضـع         
گيري صرف بپردازند و مثآل طي بيانيه اي اعالم كننـد كـه همجنسـگرايي را يـك گـرايش جنسـي معتبـر و حقـوق                           

الي نبودن عريضه، هر از گاهي اطالعيه اي از همجنسـگرايان           همجنسگرايان را برسمينت مي شناسند، يا مثآل براي خ        
نه منظور من اين نيست، هر چند چنين اقدامي بدون شك مؤثر است اما نكته كليدي بحث من اين است                     منتشر كنند، 

 اعتبار داشـتن ايـن گـرايش جنسـي و اهميـت رعايـت كـردن حقـوق                   ،كه صحبت در مورد خود پديده همجنسگرايي      
بايستي با هدف شكستن سنتهاي غلط جنسي و آموزش صحيح مسائل، وارد ادبيات گفتاري و نوشتاري همجنسگرايان 

يعني . ي مختلف اجتماعي از زواياي گوناگون پرداخته مي شود        گروه ها هموطنان گردد، درست همانطور كه به مسائل        
و در همه حوزه هـاي       (در اعماق و آموزشهاي جنسي غلط      با هدف رهايي جامعه از سنت       همجنسگرايي دربارهآموزش  
در جهت جا انداختن خرد گرايي، انديشه احترام به دگر انـديش و دگـر بـاش، و بعنـوان بنيادهـاي اساسـي                        ) اجتماعي

مدرنيته، بايستي جدي تلقي شود، و گرنه هر چند حركت در سطح و مبارزه سياسي صرف، وپرهيز از نزديك شدن بـه                      
، ممكن است آسان تر باشد ولي نه تنها به دمكراسي و پلوراليسم سياسي موفق               »ودهت« براي حكومت كردن بر    تابوها،

 . دايره بسته گذشتگان باز تكرارخواهد شد نخواهد انجاميد بلكه
ي مختلف اجتماعي در كشور، در مسير مبارزات مـدني خـود خـواه نـاخواه بـه                  گروه ها فراموش نبايد كرد كه     

ي ظاهرآ غير متشكل اما برخوردار از پتانسيل        گروه ها يكي از   . وف خود نيازمندند  تعامل و همكاري با هم و تقويت صف       
قوي مبارزات مدني همين توده وسيع جوانان همجنسگرا در مدارس، دانشگاهها، ديگر مراكز آموزشي و در بطن جامعه                  

در مبارزات مدني ايفاي نقش هر چه فشار اجتماعي و فرهنگي بر اينان كاهش يابد بهمان اندازه بطور فعالتري            . هستند
از تجـارب ديگـران درس      . جنبش حقوق مدني آمريكا در اين زمينه تجارب زيـادي بـراي همـه مـا دارد                . خواهند كرد 

 . بگيريم

 ا رونوشت به مجله ماه
 

 پانوشت ها
 . رديد منحل گ2001 تشكيل شد و در سال 1367در سال ) و مجله اي كه به همين نام منتشر مي كرد (گروه هومان .1
سومين مجله همجنسگرايان كشور با اسم دلكده و بعنوان مجله ادبي فرهنگي همجنسگرايان ايران توسط بچـه هـاي داخـل           .2

 . كشور ماه گذشته شروع به انتشار كرد
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  جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي
 

ت كه دوسـتان بـه ماهـا        يكي از اين نمونه ها تعداد پيشنهاداتي اس       . ار كردن با ماها هم خود عالمي دارد       ك
نظـر و پيشـنهاد دادن    من بـا . خيلي از دوستان ايميل مي دن و انواع پيشنهادات و نظرات را مطرح مي كنند . مي كنند 
چون رابطه با خوانندگان دوطرفه ميشه و گرداننـدگان مجلـه از خواسـته هـا و                 . نيستم و تازه خيلي هم موافقم      مخالف
 يه جـايي خونـدم كـه يكـي از         . ا يه اشكال كوچولو تو اين وسط هست كه بايد بگم          ام. خوانندگان مطلع ميشن   نظرات

. رئيس جمهورهاي سابق آمريكا خطاب به مردم كشورش گفته كه نگوئيد كه آمريكا چه كاري ميتونه براي من بكنـه                   
مـي  نش صدق همين موضوع هم در مورد ماها و خوانندگا    . در عوض بگيد كه من چه كاري ميتونم براي كشورم بكنم          

 . هكن
 . حاال خودتان تفسير كنيد و نتيجه بگيريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كماكان تعداد كثيري از همجنسگرايان كشور از گـرايش
اختي ندارند و احساس غربـت و تنهـاييجنسي خود شن  

 نفـر مشـترك مجلـه1200هم اكنون بيش از     . مي كنند 
اگر هر مشتركي فقط يك نفر ديگر را با ماها. ماها هستند 

 مشـترك خـواهيم2400آشنا كند، در عرض يـك مـاه         
 .داشت

ماها را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد و در 
 .زدودن رنج انسان ها شريك شويد
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 يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله ، مماها
تي زيـر اسـتفاده     از آدرس پسـ   ،  »ماها«اشتراك  براي بيان نظرات و پيشنهادات خود، و يا ارسال مطلب، عكس، نقد، و همينطور براي                

 : كنيد
   Majaleh_maha@yahoo. com 
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