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 همزمـان بـا انتشـار        پـس از آن،    در ليست مشتركين وارد شده و     » ماها«پست الكترونيكي عالقه مندان به اشتراك ماهنامه        (

 ).براي مشتركين ارسال خواهد شد نسخه اي از آن شماره جديد،
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 حرف هاي سردبير
 

ا دختر خانم به ظاهر روشنفكري كه خبرنگار هم هست، درباره همجنسگرايي و اهميت طـرح مسـائل و                   ب
من كه كاري به آنها ندارم و هـر         «: با قيافه حق به جانب و روشنفكر مĤبي جواب داد         . مشكالت آنها صحبت مي كردم    

شما  برخورد ايـن     » .وز كه از سركارم برمي گردم، مي بينم كه اونجاها جمع هستن و من هم باهاشون مشكلي ندارم                 ر
 .خانم جوان و تحصيلكرده را چگونه مي بينيد؟ خود شما هم شايد از اينگونه برخوردها داشته ايد

 1967 -1970اصطالح هموفوبيا در سال هاي 
ميالدي براي توضيح پديده ترس، واهمه و دوري 

و انواع ستم هاي ناشي از (گزيني از همجنسگرايان 
بعدها گروه هاي حقوق .  كرددر غرب رواج پيدا) آن

بشري، همجنسگرايان و مدافعان مهاجرين و 
پناهندگان در غرب، آن را از آن خود كرده و بار 

معنايي تازه اي به آن بخشيدند و با مفاهيمي همچون 
 ستيزي مرتبط بيگانگان و بيگانهترس و دوري از 

 .نمودند

ماره را به هموفوبيا اختصـاص مـي   پس مطلب سردبير اين ش.  ماه مه، روز جهاني مقابله با هموفوبيا است     17 
دهم تا هم در معرفي اين روز جهاني سهم خودم را ادا كنم و هم شايد بتوانم به برخورد جدي تر  بـا جـواب هـايي از                             

 .نوع جواب آن دختر خانم خبرنگار كمك كنم
ــا   ــطالح هموفوبي ــال اص ــاي  در س ه

ــده   1967 -1970 ــيح پدي ــراي توض ــيالدي ب  م
يني   از همجنسـگرايان      ترس، واهمه و دوري گز    

، در غـرب رواج     )و انواع ستم هـاي ناشـي از آن        (
پيــــدا كــــرد و در امتــــداد همــــان كلمــــه، 

Agoraphobia        به معني انزوا طلبي و تـرس
اما بعـدها گـروه     . از مكان هاي شلوغ قرار داشت     

هاي حقوق بشـري، همجنسـگرايان و مـدافعان         
مهاجرين و پناهندگان در غرب آن را از آن خـود           

رده و بار معنايي تازه اي به آن بخشـيدند و بـا             ك
مرتبط نمودند؛ بر اساس اين تعريف      )  ستيزي بيگانه و   بيگانگانترس و دوري از      (Xenophobiaمفاهيمي همچون   

جديد، هموفوبيا بيماري فيزيكي نيست بلكه احساسي است كه در نتيجه ناآگاهي، تعصب، عـدم شـناخت، عـدم تـوان                     
دقتي و دمكرات نبودن فرد ناشي شده و آگاهانه يا ناآگاهانه، به اشكال مختلفي در رفتار و گفتار                  درك، خودخواهي، بي    

بر اين اساس هموفوبيا پديده اي است كه ترس اجتماعي از ناشناخته ها را مـنعكس مـي                  . و اعمال فرد ظاهر مي شود     
پـيش داوري هـا و قضـاوت هـاي         كند كه به نوبه خود ريشـه در عـدم آگـاهي دارد و در نتيجـه شـامل يـك سـري                        

غيرعقالني، غير واقعي، غير منطقي و بيشتر غلو شده درباره همجنسگرايي است و به ستم به بخشـي از انسـان هـاي                       
 .ديگر كه گرايش جنسي به همجنس دارند، منجر مي شود

ساسي آميخته بيماري يا سندرم هموفوبيا درجات متفاوتي دارد؛ يكي ممكن است در رابطه با همجنسگرايي اح
از گناه يا آبروريزي داشته باشد، يكي ممكن است احساس ترس و چنـدش آور را بيـان كنـد، در ديگـري بـه صـورت        
عصبيت و نفرت نسبت به همجنسگرايان تظاهر كند و در بخشي اندك هم توسل به خشونت فيزيكي مستقيم بر عليه                   

، مثال اتمام دوستي يا طرد فرزنـد، دوسـت يـا همكـار و               دوري گزيدن از همجنسگرايان   . همجنسگرايان را باعث گردد   
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از ... پرهيز از معاشرت با او به دليل همجنسگرا  بودنش، تعريف جوك و لطيفه هاي تحقيرآميز درباره همجنسگرايان و                  
 .ديگر نشانه هاي هموفوبيا است

يت شناخته شـده و قـانوني       هموفوبيا در دستگاه قضايي ايران با قوانيني به شدت مغاير حقوق بشري، به رسم             
گرديده است، با اين همه در چند سال اخير، طرز نگاه به همجنسگرايان در مجـامع روشـنفكري كشـور دچـار تحـول                        
مثبت و قابل توجهي شده است، ولي درجه اين تحول هنوز آنچنان نيست كه به حمايت علني و مسـتقيم گـروه هـا و                         

هر چند اين تحول، خود يك قدم       . بشري از ما همجنسگرايان فرا رويد     تشكالت مختلف روشنفكران و مدافعان حقوق       
شناخت بهتر ازهموفوبيا امكان و فرصتي فراهم مي آورد تا          . به رو جلو و قابل تقدير است، اما به هيچ وجه كافي نيست            

عبـارتي افشـاء    قدم بعدي، يعني حمايت صريح و علني از حقوق همجنسگرايان، راحت تر و آسان تر برداشته شود؛ به                   
هموفوبيا، روشنگري درباره آن و تالش براي زدودن ترس جامعه، نه براي دلسوزي يا كمك به همجنسـگرايان بلكـه                    
براي اصالح روان خود جامعه، معرفي دانش هاي تازه به آن و كمك به سنت زدائي است، چرا كه نه همجنسگرايان و                      

نمي آورند، بلكه هموفوبيا است، كـه آن هـم از تـرس و ناآگـاهي                نه همجنسگرايي به خودي خود مشكلي را به وجود          
 . نشĤت مي گيرد، و اين خود نوعي بيماري است و مشكل زا

آگاهي رساني درباره همجنسگرايي و همجنسگرايان، تالش براي لغو قوانين تبعيض آميز، باال بردن دانـش و                 
وع انسان ها و كمك به علني شـدن همجنسـگرايان در            اطالعات عمومي درباره مسائل، نيازها و گرايشات جنسي متن        

جامعه از جمله راه هاي عمده غلبه بر سندرم هموفوبيا در كشور مي باشند،  و اين به معني جديت جامعه و روشنفكران                   
 .آن براي اصالح اجتماعي و كمك به مردم و جامعه براي غلبه بر ترس ها و ناشناخته هاست

 

 سردبير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 همجنسگرايان و افسردگي
 مجله ماها  2ويژه نامه شماره 

 1384، خرداد ماه 6شماره 
 

 :   در اين ويژه نامه مي خوانيم
  افسردگي بطور عام

 داليل افسردگي
  بيشتر در معرض افسردگي قرار دارند؟چه كساني

   درمان
 افسردگي و همجنسگرايان

 شرايط امروزي همجنسگرايان
 چه بايد بكنيم؟

 .سال كنند درخواست خود را به ما ار،ريافت آن موجود است و عالقمندان مي توانند براي دWordنامه به صورت فايل مطالب اين ويژه 
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 »راديوي اينترنتي همجنسگرايان ايران«غاز به كار آ

 و
 »چراغ«انتشار مجله 

دسـت بـه    ) كه در ضميمه شماره قبل مصاحبه اي با مسـئول آن داشـتيم            ( ازمان همجنسگرايان ايران  س
برنامـه  انتشـار   . ابتكار جالبي زده و انتشار برنامه راديويي به زبان فارسي براي همجنسگرايان ايران را آغاز كرده اسـت                 

راديويي اينترنتي بدون شك نقطه عطف مهم ديگري در مسير اطالع رساني و همياري و گسترش آگاهي و استحكام                   
پيوندها بين همجنسگرايان كشور است، هر چند كه اين راديو در خارج از كشور تهيه و پخش شود اما چه بـاك؟ چـرا                        

ما فقط دو برنامه اين راديو را دريافت داشته ايم و           . ارسال داشت كه برنامه راديويي را ميتوان با ايميل به هرعالقمندي          
 اما براي شروع كار كافي اسـت و نفـس حركـت و اراده در پخـش                  ،مي باشد )  دقيقه 15(  كوتاه اطول اجرا برنامه نسبت   

ل برنامـه،   شكي نداريم كه اگر گردانندگان اين راديو كار خود را جدي بگيرند و بـا افـزودن بـر طـو                    . برنامه مهم است  
 مصاحبه با افراد مختلف، گزارش از شهرهاي ايران، اخبار، مصاحبه بـا فعـاالن ايرانـي در امـر         موضوعات متنوعي مثال  

ها، كنفرانس ها و برنامـه هـاي همجنسـگرايان در كشـورهاي              ها، فستيوال  ها، جشن  حقوق بشر، گزارش از مناسبت    
هـاي ايرانـي خـارج از         و گـروه   وامـع ت همجنسگرايان در ج    مسائل و مشكال   چگونگي از طرح هايي  مختلف، گزارش   

توانند تاثير بسيار مهمي بر روند حركـت همجنسـگرايان كشـور داشـته                مي ،در دستور كار خود قرار دهند     را  . ..كشور و 
ز اين  به ياري بشتابند و ا    ) و خارج كشور  (اين امر اما زماني امكان پذير خواهد بود كه خود همجنسگرايان داخل             . باشند

توانند حمايت كنند؛ از معرفي وسيع آن در سطح كشور گرفته تا تماس با راديو، تهيه برنامه                  راديو به هر شكلي كه مي     
 . هاي ديگر  ارسال خبر از شهرهاي مختلف و همكاري،هاي محلي براي آن

ث دلسردي فعاالن    باع اهايي كه صورت مي گيرند حمايت نكنند، مسلم        اما اگر همجنسگرايان ايران از تالش     
اميدواريم كـه چنـين     . آن خواهد شد و اين مايه تاسف است       

نشود و گردانندگان راديوي همجنسگرايان ايران با كمـك و          
  و حمايت وسيع ديگـر دوسـتان و عالقمنـدان مواجـه شـده            

بتوانند برنامه هاي جالب و متوعي ارائه دهند و در شكوفايي           
د بـه نفـس آنـان       گفتمان و فرهنگ همجنسگرايان و اعتمـا      

 .  باشندياري رسان
 از  »چـراغ «خبر خوب ديگر انتشار مجلـه اي بنـام          

طرف سازمان همجنسگرايان ايران است كه تـا ايـن لحظـه            
مجله چراغ  كـه     . فقط يك پيش شماره آن منتشر شده است       

هم در سايت   ،  منتشر مي شود   صورت پي دي اف چاپ  و      ه  ب



 
 

 
 

     

۵ 

 . ابل دريافت مي باشد و هم از طريق ايميلاينترنتي سازمان همجنسگرايان ايران ق . ابل دريافت مي باشد و هم از طريق ايميلاينترنتي سازمان همجنسگرايان ايران ق
 و چـه خـوب اگـر دوسـتان          ،ها بيشتر و متنوع تر باشد بهتر است        هر چه تعداد نشريات و ديگر فعاليت      ا  مسلم

 به تنهايي توان پاسخگويي بـه  ،چرا كه يك يا دو نشريه. ديگري كه توان و امكانش را دارند هم وارد اين عرصه شوند  
 . همجنسگرايان كشور را ندارندهمه نيازهاي جامعه

 و چـه خـوب اگـر دوسـتان          ،ها بيشتر و متنوع تر باشد بهتر است        هر چه تعداد نشريات و ديگر فعاليت      ا  مسلم
 به تنهايي توان پاسخگويي بـه  ،چرا كه يك يا دو نشريه. ديگري كه توان و امكانش را دارند هم وارد اين عرصه شوند  

 . همجنسگرايان كشور را ندارندهمه نيازهاي جامعه
  

 را »چراغ« و مجله »راديوي فارسي زبان همجنسگرايان ايران «ماها به نوبه خود تولد
 .تبريك گفته و براي دست اندركاران آنها موفقيت هر چه بيشتر را آرزومند است

 را »چراغ« و مجله »راديوي فارسي زبان همجنسگرايان ايران «ماها به نوبه خود تولد
 .تبريك گفته و براي دست اندركاران آنها موفقيت هر چه بيشتر را آرزومند است

  
 :وبسايت سازمان همجنسگرايان ايران:وبسايت سازمان همجنسگرايان ايران

     http://www.pglo1.org  
     http://www.pglo2.org 
     http://www.pglo.org 
     pglo@pglo1.org 

 :وبسايت راديوي اينترنتي همجنسگرايان ايران
     http://www.radio.pglo1.org 
      radio@pglo1.org 

 :وبسايت نشريه چراغ
     http://www.cheragh.pglo1.org 
      payam@pglo1.org 

 
   

 

 تشكر از مسئوالن وبسايت هايي كه مجله ماها رادر وبسايت خود گذاشته اند
با اطالع شديم كه وبسايت هاي زير مجله ماها را براي اسـتفاده خوانندگانشـان در وبسـايت خـود

اند و ما اسـمي از آنهـاسايت خود گذاشته    وب هم ماها را معرفي كرده و يا آن را در            اناگر ديگر . (گذاشته اند 
 .) نبرده ايم، به دليل بي اطالعي ما بوده است و از آنان پوزش مي خواهيم

از مسئولين وبسايت ها و همينطور خوانندگان آنها خواهش مي كنيم كه اگر ماها را معرفي مي كننـد
 :يا آن را در وبسايت خود مي گذارند به ما خبر دهند تا در هر شماره اعالم كنيم

 /http://www.avayezan.org               :واي زنآ ♦
 /http://kermangay.persianblog.com          :آهاي گل شقايق ♦
 /http://www.iranglobal.dk         :فرهنگ گفتگو ♦

البته مسئول سايت فرهنگ گفتگو به جاي گذاشتن پي دي اف ماها به وبالگ گل شقايق لينك                 ( 
 .)داده بود و ما از ايشان خواستيم كه اصالح كنند ولي نتيجه اي نگرفتيم

  /http://www.rowzane.com/               http://www.rowzane.com                :روزنه ♦
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 هاي دانماركي تاريخ مي نويسند وقتي وايكينگ
 

 وقتي اسم كشور دانمارك را مي شنويد چه چيزي در ذهنتان تداعي مي شود؟ پنير و لبنيـات دانمـاركي؟ گوشـت              
 دانماركي؟ فيلسوف دانماركي كي ير كگارد؟ 

در : م ديگـري در ذهنتـان تـداعي كنـد         چيزهاي مه   بهتر است كه از اين به بعد دانمارك        ،اگر همجنسگرا هستيد  
جهان، اولين مجله درباره همجنسگرايي در دانمارك چاپ شد، اولين گروه متشـكل همجنسـگرايان در جهـان در كشـور                     

 . دانمارك شكل گرفت و قانون ثبت ازدواج همجنسگرايان براي اولين بار در دانمارك تصويب گرديد
   ميليوني در شمال اروپا اتفاق مي افتد؟ 4-5 چگونه در يك كشور كوچك اتفاقات همه اين

تا  با هم نگاهي به زندگي و مبارزات يكي از همجنسگرايان دانماركي كه پيشاپيش ديگران حركت كرده بيندازيم،                
 .شايد بتوانيم سئوال فوق را جواب دهيم

 

نمارك تشـكيل مـي      در دا  2 48 - اولين انجمن همجنسگرايان با نام اف      1948 برج شش سال     23در   1كسلا
 آنچنـان   ،اين جرات و زحمت او     همجنسگرايان دانماركي به پاس   . دهد

 نفـر در  1339به حمايت از او بر مي خيزند كه تنها در خالل سه سـال           
 وقتـي   ،)چهارمين سـال تاسـيس    (1952آن عضو شده بودند و در سال        

 . نفر رسيده بود   2600 از رياست گروه كناره گرفت تعداد اعضا به          اكسل
 بالفاصله در كشـورهاي سـوئد و نـروژ هـم تĤسـيس          48 -شعبات اف   

 را بنياد نهاد به     »انجمن جهاني همجنسگرايان  «اكسل  بعد از آن    . شدند
فكـرش  . كـرد   فعاليت مي1970 تا 1954كه از سال    ،   IHWO 3 نام

ها اين انجمن بين المللي توانسـت كنگـره اي           را بكنيد كه در آن سال     
 .نفر از كشورهاي مختلف برگزار كند 150هاني با شركت ج

 رئيسش او را از     ، را تاسيس كرد   48 -انجمن اف   اكسل  وقتي  
كار اخراج كرد، مردم محل او را از محله راندند و حزب سياسي كه بـه                
آن تعلق داشت او را از تشكيالت حزب اخراج كرد، دوستان قـديمي بـا      

خود را ترك كند و    او قطع رابطه كردند و در نهايت مجبور شد كه شهر            
در اين شهر بود كه سايه همـزاد خـود،          . به كپنهاگ، پايتخت، پناه ببرد    

را مالقات كرد و با هـم پيمـان دوسـتي و زنـدگي مشـترك را                  4ايگيل
 . بستند

 
دهـد كـه چگونـه اين عكـس نـامزدي، نشـان مـي        

 پيونـد خـود را1950 سال   در از همان آغاز،     ،اكسگيل
 .د كردن ازدواج مطرح يكبه عنوان

 و ايگيل اولـين جفـت همجنسـگراي         اكسلاولين فردي بود كه همجنسگرايي خود را علني كرد،          اكسل   اگر  
آنها براي اعالم پيمان دوستي خود حروف اسـامي اول خـود را بـا هـم قـاطي كـرده و فاميـل                        . علني دانماركي شدند  

يـك   آنها براي اعالم علني دوستي و پيمان خـود حتـي كـت و شـلوارهاي                .  5اكسگيل: مشتركي براي خود برگزيدند   
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 بعـد در  سال هاشد كه  اما اين رسمي ، گاهي با اعترض بعضي ها مواجه مي شد،سال هارنگي مي پوشيدند كه در آن   
 .كردند رنگ را انتخاب مي مراسم ازدواج همجنسگرايان دانماركي جا افتاد كه جفت ها كت و شلوار يك

را منتشـر كـرد كـه سـردبير آن هلمـر       6»دوسـت « مجلـه اي بنـام    ، شش ماه بعد از تشكيل     48 -انجمن اف 
سـال بعـد وقتـي اولـين          تا يك  ،كس چاپ مي شد   اما اين مجله بدون ع    ،  د بود و قلم پر قدرت و تيزي داشت        فوگدگار

ـ       ،را منتشر كرد  ) عكس لخت مردانه  ( شماره عكس دار    ديگـر مجـالت     افـروش رسـيد و تقريبـ      ه   هـزاران نسـخه آن ب
 بعد همين عكس سال ها. شروع بكار كردند)  و ايگيلاكسل(همجنسگرايان در جاهاي ديگر هم با چاپ همين عكس  

 . منتشر شد»همدل مردان« جلهبنا به اهميت تاريخي آن در م
هاي پليس مطالب تندي مي نوشت و        سختگيري  بر عليه حمالت پليس به همجنسگرايان و       »دوست«مجله  

 مدت يكه  را دستگير و روانه زندان كرد كه ب»اكسگيل « پليس جفت ،آنها را به باد انتقاد مي گرفت و به همين دليل
 در يورشـي وحشـيانه بـه    1955 پلـيس چنـان شـديد شـد كـه در سـال              بعد از آن شـدت عمـل      . سال در زندان بودند   

 بود و   »دوست«هدف پليس جلوگيري از انتشار مجله       . و به محاكمه كشاندند   كرده   هزار نفر را دستگير      ،همجنسگرايان
خصوص كه رياست دادگاه    ه   ب ،محاكمات علني همجنسگرايان هم حالت نمايشي و جهت وارد كردن فشار به بقيه بود             

 ».انده شودربه مجرماني كه به سكس با همجنس خود دست مي زنند بايد سم موش خو«  :ستور داد كهد
 دادگاه با استناد بـه يـك قـانون    ، عكس پورنوگرافي مخالف قانون چاپ نكرده بود»دوست«از آنجا كه مجله    

 بـه همجنسـگرايان   همـين هجـوم  .  را به يكسال زندان محكوم كـرد   اكسگيل جفت   ،)هوس انديشي (عجيب و غريب    
 . اجرا مي شد1965 منجر شد كه تا سال 1961دانمارك به تصويب قانون شديد ديگري در سال 

بعد از پايان دوره زندان، هنگام آزادي، رئيس زندان از آنها خواست كه ديگر نبايد با هم ديده شوند ولـي آنهـا            
 را  اكسـگيل بسته ايم و به همين دليل هم نام مشـترك             ما  با هم پيمان زندگي       «رو به او كرده و اعالم مي كنند كه          

فشار و پيگردها تا سال  . مورد پيگرد قرار خواهند گرفت      و جواب مي گيرند كه پس تا آخر عمر         »براي خود برگزيده ايم   
 پليس مقدار زيادي عكس و نوشته را ضـبط و آنهـا را بـه آتـش     ،اكسگيل ادامه داشت كه طي هجومي به خانه        1968

 بعد از آن همجنسگرايان دانمارك به       .كشيد
هاي خود شدت بخشيدند و به مـرور      فعاليت

دولت هم رفتار بهتري نسبت به آنها اتخـاذ         
ـ     يكرد تا جايي كـه د      ه گـر همجنسـگرايي ب

 اكسـگيل  پـس    ،عنوان جرم تلقي نمي شـد     
 . را افتتاح كردند7» سرااكسل«

 اكسل سرا؛ بهشت گي هاي دانماركي 
 ل اكسيلي ايگكس هوايي ازع

ــرا ــا ، اكســل س ــع 800ب ــر مرب  مت
مدرسه قديمي   ساختمان يك    ا سابق ،مساحت

 داراي بيست اتاق، يك اسـتخر شـنا و           و بود
سـازمان  « در واقـع محـل       بود، به بهشت گي هاي دانماركي معروف        اكسل سرا . بود متر مربع    5000باغي به مساحت    

هاي مختلف كه به دانمارك سفر مي كردند به اين محل هـم               چرا كه همجنسگرايان مليت    ، بود »ملل همجنسگرايان 
 .  مليت مختلف در آن جا حضور داشته اند16 از ي همجنسگرايان،ها شود كه در يكي از شب گفته مي. سر مي زدند
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 ديگـري از معافيـت ماليـاتي        ،وقتي وزارت دارائي دانمارك اعالم كرد كـه اگـر يكـي از آنهـا فـوت كنـد                  اما  
قـانوني پيمـان     تـا آن زمـان حـق ثبـت           اكسگيل چون جفت    ،هاي غير همجنسگرا محروم خواهد شد      مخصوص زوج 

 ثبت ازدواج همجنسـگرايان     ، سال بعد از آن    9البته  .  تعطيل كردند  1980همسري خود را نداشتند اين محل را در سال          
 .در دانمارك قانوني شد

هم تشكيل شدند   ) 1974در سال   (و ال بي    ) 1971در سال   (بعدها دو تشكل ديگر همجنسگرايان، بي بي اف         
   بـراي پاسـداري از همـه        48 - آنهـا انجمـن قـديمي اف       ،ام آوردند كه بعد از انحـالل      ولي هر كدام فقط چند سالي دو      

 عضـويت   اكسـل  بـه    1975تغييـر داد و در سـال        » 48 -اف/ ال بـي ال   « اسم خود را به      ،هاي همجنسگرايان  تالش
 .افتخاري اعطا نمود

 توسط كميسيون دولتي 1984هاي اوليه براي قانوني شدن ازدواج همجنسگرايان در سال    ها و فعاليت   تالش
 در يك آمارگيري كشوري توسط همين كميسيون معلوم گرديد كه اكثريت مـردم دانمـارك                1988 اما در سال     ،رد شد 

 مـاه   26 به همين دليـل در       ،) درصد مخالف  25 در صد موافق و      57( موافق قانوني شدن ازدواج همجنسگرايان هستند     
 همجنسگرايان را به تصويب رساند كه از اول اكتبر همـان سـال   »ونيهمسري قان« مجلس دانمارك اليحه    1989مه  

 .  قابل اجرا بود

 سه زوج اول
ايـوان الرسـن و اوو: اكسل و ايگيـل اكسـگيل  ،  زوج دوم      : زوج اول :   به ترتيب از سمت راست      

 ولكمنو لي لووف :   ،  زوج سومكارلسون

هاي خود،    و دوستش ايگيل تقاضا كرد كه به پاس تالش         اكسل از بنيانگذار خود     ،48 -اف/ انجمن ال بي ال   
ه اين طريق اولـين      قانوني كنند و ب    اشود، رابطه خود را رسم      تصويب مي  »همسري«در همان روز اول كه قانون ثبت        

ـ      اكسگيلاز آنجا كه    .  دانماركي شدند  اكسگيلزوج رسمي و قانوني همجنسگرايان در جهان همان          ه  نمـي خواسـتند ب
عنوان تنهـا جفتـي كـه در آن روز          

 ثبت مـي كننـد      ارابطه خود را قانون   
باشند، ده جفت ديگر هـم بـه آنهـا          
ملحــق شــدند؛ پــس اولــين جفــت 

، )اله س 67(و ايگيل )  ساله 74(اكسل
ـ       نـام  ه  دومين جفت كشيش لـوتر ب

اس اوو نايــوان الرســن و روانشــ  
 سـومين   ،) ساله 42هر دو   (كارلسون

 45(جفت يك معلم بنام لي لـووف        
و دوستش، دانشـجويي بنـام      ) ساله

ــن ــاله27(ولكم ــد)  س ــه . بودن البت
ـ        خـاطر  ه  ديگراني هم بودنـد امـا ب

ترجيح دادند  ...  حضور خبرنگاران و  
 .ه عقب بيندازندكه ازدواج خود را ب

 مشـابه همـان متنـي اسـت كـه در      ا معاون شهردار، توم آلبري، متني را قرائت كرد كه تقريب          ،درمراسم ازدواج 
ساختمان شهرداري مملو از خبرنگاران، گزارشـگران و عكـس          . مراسم ثبت ازدواج غير همجنسگرايان قرائت مي شود       
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 مراسـم   ،)روز تعطيلـي  (رسم بر اين است كـه در روز يكشـنبه           . هاي سراسر جهان بود    بردارن روزنامه ها و خبرگزاري    
 اما كاركنان آن داوطلبانه به سر كار رفتند تا امكان ازدواج همجنسگرايان در اولين               ،ازدواج در شهرداري اجرا نمي شود     
با هم دست به     48 -اف/ و رئيس انجمن ال بي ال     ) معاون شهردار (البته توم آلبري    . روز اجراي قانون را ممكن سازند     

اولين روز قابـل اجـرا بـودن        (هاي وسيعي زده بودند تا برگزاري مراسم ثبت ازدواج در روز يكشنبه              ها و فعاليت   تالش
 از  اكسـگيل  ،در مصـاحبه بـا خبرنگـاران      . ر بود يرا ممكن سازند؛ چرا كه تاثير سمبليك چنين حركتي انكار ناپذ          ) قانون

 : جمله گفته بودند 
از .  اما حتي خواب چنين روزي را هـم نمـي ديـديم            ،دوار بوديم كه به عدالتي برسيم     البته ما امي  « 

كه ايـن بهـائي     چرا،اينكه ازدواج ما با حضور اينهمه وسائل ارتباط جمعي اتفاق مي افتد ناراحت نيستيم            
  ».است كه ما براي ساختن تاريخ مي پردازيم

 :  ازدواج نكردن در كليسا گفتنددربارهو 
  ». هميشه بازي با هم داشته ايم ي چرا كه ما مذهبي نيستيم و رابطه،ستي مهم نان اصالبرايم« 

 : اينگونه جواب دادند كه و در پاسخ اين سئوال كه چه حرفي براي همجنسگرايان ديگر كشورها داريد،
ـ     . اين تنها راه براي تغييرات است     . بيا بيرون، مبارزه كن   . باز باش و علني   « رون اگر هـر كسـي بي

 ».بيايد و خود را علني كند ديگر كسي پنهان نخواهد ماند
ـ       ه وقتي مراسـم رسـمي ب

پايان رسيد و همسران به محوطـه       
 جمعيـت   ،شهرداري قدم گذاشـتند   

زيادي كـه منتظـر آنهـا بودنـد بـا           
  و شامپاين از آنهـا اسـتقبال كـرده       

ــه ســر و رويشــان   نقــل و نبــات ب
ــيدند ــد. پاش ــا بع ــكه اآنه ــا كالس  ب

هـاي شـهر      خيابـان  مخصوصي از 
/ گذشته به محل انجمن ال بي ال      

 رفته و در آنجا از مهمانان       48 -اف
 .دعوت شده پذيرائي كردند

 تا ثبت رسمي و قانوني همسري در،خاطر روابط هم پيماني خود    ه  از زندان كشيدن براي آزادي و ب      
 فراز و نشيبي بود كه اكسگيل با هم طي كردند و به الگـوي ميليـون              ،ساختمان شهرداري كپنهاگ  

 .توان فرهنگ و قانون را عوض كرد كه با تالش و اراده مي  جهان تبديل شدندها همجنسگرا در

 از زنــدان كشــيدن بــراي 
خاطر روابط هم پيماني    ه  آزادي و ب  

ــانوني  خــود ــا ثبــت رســمي و ق  ت
ــاختمان    ــود در سـ ــري خـ همسـ

 فـراز و نشـيبي      ،شهرداري كپنهاگ 
 ها همجنسگرا در جهان تبديل شدند كه بـا تـالش و اراده مـي               دند و به الگوي ميليون     با هم طي كر    اكسگيلبود كه   

 ،هاي همجنسگرا در دانمارك فـرو ريخـت        ي بين جفت  ي ديوار جدا  1989در سال   . توان فرهنگ و قانون را عوض كرد      
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 كوتـاهي بعـد از آن، در        فاصلهه  ب.  بود ديگر نخواهد بود    اما تاثير جهاني آن چنان است كه جهان ديگر هماني كه قبال           
تـا  . تصـويب مجـالس آن كشـورها رسـيد    ه هم قانون ازدواج همجنسگرايان ب) 1995سال (و نروژ  ) 1993سال  (سوئد  

 .و يا در حال بحث و بررسي آن مي باشندكرده  كشور مختلف چنين قانوني را تصويب 10امروز حدود 

 كوتـاهي بعـد از آن، در        فاصلهه  ب.  بود ديگر نخواهد بود    اما تاثير جهاني آن چنان است كه جهان ديگر هماني كه قبال           
تـا  . تصـويب مجـالس آن كشـورها رسـيد    ه هم قانون ازدواج همجنسگرايان ب) 1995سال (و نروژ  ) 1993سال  (سوئد  

 .و يا در حال بحث و بررسي آن مي باشندكرده  كشور مختلف چنين قانوني را تصويب 10امروز حدود 
ـ            ان يكـي از وقـايع مهـم تـاريخ مبـارزات            عنـو ه  قانون ثبت رسمي همسـري همجنسـگرايان در دانمـارك ب

 . 8همجنسگرايان در جهان به ثبت رسيده است
ـ            ان يكـي از وقـايع مهـم تـاريخ مبـارزات            عنـو ه  قانون ثبت رسمي همسـري همجنسـگرايان در دانمـارك ب

همجنسگرايان در جهان به ثبت رسيده است
تـا  آنهـا  .  سال با هم زندگي كردند كه شش سال آخر آن همسر قـانوني بودنـد            46 و ايگيل در مجموع      اكسل

در سـال  . ودندهاي محلي و جهاني ب تلويزيونو  شش ماه بعد از ثبت ازدواج همچنان مورد توجه وسائل خبري و راديو              
آخر زندگي مشترك با هم به كشورهاي زيادي سفر كردند از جمله از آمريكا، چين، كشـورهاي جنـوب شـرقي آسـيا،                       

 .مكزيك و چندين كشور آفريقايي ديدن نمودند

تـا  آنهـا  .  سال با هم زندگي كردند كه شش سال آخر آن همسر قـانوني بودنـد            46 و ايگيل در مجموع      اكسل
در سـال  . ودندهاي محلي و جهاني ب تلويزيونو  شش ماه بعد از ثبت ازدواج همچنان مورد توجه وسائل خبري و راديو              

آخر زندگي مشترك با هم به كشورهاي زيادي سفر كردند از جمله از آمريكا، چين، كشـورهاي جنـوب شـرقي آسـيا،                       
 .مكزيك و چندين كشور آفريقايي ديدن نمودند

8 . 

 بر اثر سكته مغـزي در       1995ايگيل در سال    
 سـالگي   58 سـرا، در     اكسـل او بعد از بسـتن      . گذشت

ـ       ود و ايـن شـغل پـر از         راننده اتوبوس شهري شـده ب
 85 حـاال    اكسـل . استرس ضعف قلبي او را باعث شد      

 .ساله است و مشغول نوشتن بيوگرافي خود مي باشد

 بر اثر سكته مغـزي در       1995ايگيل در سال    
 سـالگي   58 سـرا، در     اكسـل او بعد از بسـتن      . گذشت

ـ       ود و ايـن شـغل پـر از         راننده اتوبوس شهري شـده ب
 85 حـاال    اكسـل . استرس ضعف قلبي او را باعث شد      

 .ساله است و مشغول نوشتن بيوگرافي خود مي باشد
 پنجـاهمين   ،1998 ماه شـش سـال       23روز  

 و بـه    ال بي ال بـود    / 48سيس انجمن اف      سالگرد تا 
قرار است نامه ها و دست نوشته هاي        همين مناسبت   

  .ك نگهداري شود در آرشيو مركزي دانماراكسل

 پنجـاهمين   ،1998 ماه شـش سـال       23روز  
 و بـه    ال بي ال بـود    / 48سيس انجمن اف      سالگرد تا 

قرار است نامه ها و دست نوشته هاي        همين مناسبت   
 سال با يكـديگر زنـدگي مشـترك46اكسل و ايگيل به مدت        .ك نگهداري شود در آرشيو مركزي دانماراكسل

1989سال :              عكس    . داشتند 1989سال :               هـاي كسـاني     اينها نشان مي دهد كه حرف     
 .كه همجنسـگرايي  و آزادي همجنسـگرايان را نتيجـه فرهنـگ غربـي مـي داننـد چقـدر بـي پايـه و اسـاس اسـت                             

همجنسگرايان غربي براي آزادي خود تالش كرده و با همكاري و همياري همديگر توانسته اند به حقوق خـود دسـت                    
ز همجنسگرايان در غرب به آزادي خود رسيده اند به اين دليل است كه بـراي آن مبـارزه كـرده و                       پس اگر امرو   ،يابند

 .حاظر به پرداخت بهاي آن شده اند

هـاي كسـاني     اينها نشان مي دهد كه حرف     
 .كه همجنسـگرايي  و آزادي همجنسـگرايان را نتيجـه فرهنـگ غربـي مـي داننـد چقـدر بـي پايـه و اسـاس اسـت                             

همجنسگرايان غربي براي آزادي خود تالش كرده و با همكاري و همياري همديگر توانسته اند به حقوق خـود دسـت                    
ز همجنسگرايان در غرب به آزادي خود رسيده اند به اين دليل است كه بـراي آن مبـارزه كـرده و                       پس اگر امرو   ،يابند

 .حاظر به پرداخت بهاي آن شده اند
  

 : زير مراجعه كنيد هاي به سايت، مي توانيدبراي مطالعه بيشتر درباره اكسگيل : زير مراجعه كنيد هاي به سايت، مي توانيدبراي مطالعه بيشتر درباره اكسگيل
http://users.cybercity.dk/~dko12530/ http://users.cybercity.dk/~dko12530/ 
http://andrejkoymasky.com/liv/fam/bioa2/axgi1.html http://andrejkoymasky.com/liv/fam/bioa2/axgi1.html 
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7.  Axelhus         
، تظـاهرات   )در شماره بعـدي گزارشـي دربـاره آن خـواهيم داشـت             (1969 شورش استون وال در نيويورك در سال         ؛ شامل يوقايع ديگر  .8
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 . قانون28ريتانيا بر عليه ماده  همجنسگرايان ب1988



 
 

 
 

     

١١

 

 خوش خبر باشيد
 

ها مي آفريند و غلطك  هاست كه اميد را در دل همين اهي حوادث و تحوالت سريع اتفاق مي افتند وگ
ماهي كه  در يك. هاي بعدي هموار مي كنند وار بر سرعت حوادث و تحوالت مي افزايند و خود زمينه را براي فعاليت

 چند مسئله جالب، مهم و اميدواركننده اتفاق افتاده كه هر كدام نياز به بررسي ، مي گذردماهابلي از انتشار شماره ق
 .كنيم  اما در اينجا فقط تيتروار اشاره كوتاهي به آنها مي،جداگانه دارد

ه له چراغ است كجكار برنامه راديوي اينترنتي براي همجنسگرايان كشور و انتشار مه  اغاز ب،اولين خبر خوش
خبر خوش ديگر انتشار يك بيانيه مشترك توسط جمعي از وبالگ نويسان . در مطلبي جداگانه به آنها پرداخته ايم

همجنسگرا، افراد منفرد، سازمان همجنسگرايان ايران و مجله ماها است كه خود مي تواند تجربه اي تازه و جالب 
 تعداد وبالگ نويسان و همينطور افراد منفرد امضاء هر چند كه. هاي بعدي باشد براي همكاري و هماهنگي فعاليت

تر و  ها وسيع  اما براي شروع كار كافي است و اميدواريم در آينده همكاري،كننده مي توانست بيشتر از اين باشد
اظهار  اما نتيجه جالب آن همانا ،جامعه انعكاس نيافت هرچند كه اين بيانيه آنطور كه بايد و شايد در. گسترده تر باشند

 نام ،»روز مقابله با هموفوبيا«وجود و اعالم حضور همجنسگرايان ايران در عرصه جهاني بود و در سايت بين المللي 
در آن سايت قرار ) فارسيزبان به ( ايرانكشور ايران در كنار كشورهاي ديگر قرار گرفت و صفحه اي مخصوص 

  )http://www.idahomophobia.org/article.php3?id_article=128 :لينك آن براي عالقمندان. (گرفت
در نوع خود اولين گردهمايي مبتاليان      اين همايش   . بودخبر خوش ديگر همانا برگزاري همايش رنگين كمان         

يكي از مشكالت مطرح شده در ايـن نشسـت،           . مايندگان نهادهاي دولتي بود   وي و ايدز در كشور با شركت ن       .آي.به اچ 
  توسط بنياد ايدز ايران كه خود را يك          »پرشاپالس« اما خبر خوش ديگر داير كردن سايت         ،هاي خوديار بود   نبود گروه 

كـه نبـود    ( اي خوديـار  ه ست و ما اميدواريم اين بنياد بتواند در شكل گيري گروه           ا نهاد فعال غيردولتي معرفي مي كند     
ارائـه الگـوي    «  ،پرشاپالس.  نقش مثبتي ايفا نمايد   ) ،عنوان يك مشكل مطرح شد    ه  آنها در گردهمايي رنگين كمان ب     

ر زمينه          اهداف كـالن خـود معرفـي         را جز  » در منطقه خاورميانه   HIV/AIDS مناسب از يك نهاد غير دولتي فعال 
 .» درخور دهديهاي اجتماعي پاسخ گروه و دغدغه هاي همه به نيازها«كرده و مي نويسد كه قصد دارد 

د

 مي باشند و ما اميدواريم كه برنامه ريزان و مسئوالن بنياد            »هاي اجتماعي  گروه«همجنسگرايان يكي از اين     
دور باشند و سياست و برنامه هـاي        ه  ها و تنگ نظري هايي كه تاكنون در كشور رايج بوده ب            ايدز ايران از خودمحوري   

 از جمله همجنسگرايان تنظيم كرده و براي مشاركت فعال آنها در مبـارزه              ،هاي اجتماعي   براي همه گروه   اد را واقع  خو
در عين حال تاكيد مي كنيم كـه برخـورد فعـال و مسـئوالنه افـراد           . هاي خوديار تالش نمايند    با ايدز و در ايجاد گروه     

ت آن، بسـيار مهـم و ضـروري اسـت و مـا همـه دوسـتان را بـه              جامعه همجنسگرايان كشور با بنياد ايدز ايران و ساي        
هاي بنياد، ارائه پيشنهاد و گرفتن مسئوليت دعوت مي كنيم و فكر نكنيم كه ايـن بنيـاد                   همكاري و شركت در فعاليت    
 .وي يا ايدز دارند.آي.فقط براي كساني است كه اچ

  http://www.persiaplus.org : آدرس سايت پرشاپالس براي عالقمندان
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حل يك معضل اجتماعي نيازمند مشاركت همه 
 شهروندان آگاه و مسئول است

 
 1از آنجـا كـه هموفوبيـا      .  نيازمند تالش مشترك همه شهروندان اسـت       ،ل مشكالت و معضالت اجتماعي    ح

مجنسگرايان، يك معضل اجتماعي است و نـه خـود           عدالتي، پيشداوري، تبعيض و ستم نسبت به ه        يعني سركوب، بي  
 بلكه مشاركت همه كنشگران، روشنگران      ، لذا راه حل آن هم تنها به همجنسگرايان مربوط نمي شود           ،همجنس گرايي 

 همه شهروندان آگاه و با مسئوليت، فارغ از اينكه حامل كدام گرايش جنسي هسـتند را    و آگاهي دهندگان جامعه و كال     
رچند كه شدت و غلظت هموفوبيا در جاهاي مختلف متفاوت است اما اين پديده زشت فرهنگي مخـتص                  ه  .مي طلبد 

عمال و باز توليـد مـي شـود، بـه همـين      كشور و جامعه ما نيست بلكه در همه كشورها و جوامع بوده، هست و روزانه اِ             
هاي حقوق بشري    تعدادي از سازمان  با آگاهي از اين موضوع،      . سبب مقابله با آن هم نيازمند يك حركت جهاني است         

ـ )  ارديبهشـت 27(  ماه مـه  17 پيشنهاد تعيين روز ،هاي جنسي هاي مدافعان حقوق اقليت جهاني به همراه سازمان  ه ب
 كشـور   40 براي اولين بار در بيش از        ،عنوان روز جهاني مقابله با هموفوبيا را مورد حمايت قرار داده و قرار است امسال              

علت انتخاب اين روز مصادف بـودن آن بـا روزي اسـت كـه سـازمان بهداشـت           . 2سمي برگزار شود  مختلف جهان مرا  
 . هاي رواني خود حذف كرد ميالدي همجنسگرايي را از ليست بيماري 1990جهاني در سال 

ما همجنسگرايان ايراني منتشركنندگان اين بيانيه، همصدا بـا جامعـه همجنسـگرايان جهـان، ضـمن اعـالم                   
دد از ابتكار روز جهاني مقابله با هموفوبيا، از همه هموطنان مي خواهيم كه به مسـئوليت خـود بـراي حـل                حمايت مج 

 اجتماعي هموفوبيا عمل كرده و آن را جزئي از تالش خويش براي ساختن ايراني مدرن، دمكـرات و                   -معضل فرهنگي 
   .امروزي قرار دهند

 مـاه مـه در كشـور    17د، امكان برگزاري مراسم علنـي روز   با توجه به شرايطي كه همگان از آن آگاهن امسلم
تواننـد در    مي... .ها، روشنگران و    تلويزيون -ها، راديو   اما جهت دهندگان افكار عمومي، روزنامه ها، سايت        ،وجود ندارد 

 .ام كنند به معرفي اين روز و اهميت آن اقد،...حد توان خود از جمله با چاپ و پخش مطالب، نوشته، مصاحبه، بحث و
 1384 ارديبهشت 23       

 جمعي از وبالگ نويسان همجنسگرا
 )مجله الكترونيكي همجنسگرايان ايران(ماها 

 سازمان همجنسگرايان ايران
 تعدادي از همجنسگرايان منفرد از تهران، اصفهان، مراغه، تبريز، شيراز، اصفهان و بوشهر

 
 .گشت  Homophobia  در جستجوگرها بدنبال كلمهتوان   مي،»هموفوبيا« براي آشنائي بيشتر با -1
 http://www.idahomophobia.org  : براي اطالع بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد-2
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خبـار  ها و اقدامات هموطنان در سايت مربوط به اين روز كه يك سايت بـين المللـي اسـت و ا                      نتيجه فعاليت  -3
ـ   .  در سراسر جهان منتشر خواهد نمود، در بخش مربوط به ايران منعكس خواهـد شـد                 را برگزاري اين روز    ابنـابراين لطف

 . ها و اقدامات خود را جهت انعكاس در سايت مربوطه، به اطالع ما برسانيد فعاليت
 antihomophobiainiran@yahoo.com    :آدرس ايميل براي تماس

 
 
 
 

 : اين روزپيشنهاد دهندهمتن اولين بيانيه 
 

 
 IDAHO : International Day)   روز جهاني مقابله بـا هموفوبيـا  دربارهارائه اطالع به شما :  هدف

Against Homophobia) ، ماه مـه  17ز جهت اعتراف جهاني به افراد لزبين، گي و ترانس سكشوال كه در رو 
 . كشور جهان برگزار مي شود40در 

 
 اهداف عملي اين روز كدامها هستند؟

ـ  فعاليت. ها است  دامن زدن به فعاليت   ؛اولين هدف  عمال راه . خـود بگيرنـد  ه ها مي توانند اشكال مختلفي ب
 ...كوتاه، آگاهي رساني واندازي بحث و گفتگو، برگزاري نمايشگاه، برنامه هاي راديوئي، نمايش فيلم، مسابقه داستان 

هـاي مـا در يـك       اگر همه تالش   .هاي ماست   هماهنگي و برجسته كردن تالش     دومين هدف چنين روزي   
مرور كه اين روز ساالنه تكرار مي شود، وسايل ارتبـاط جمعـي و              ه  روز صورت بگيرند، برجسته و به چشم مي آيند و ب          

عالوه بر آن،  .ها قرار مي گيرند  و در جريان شكست و پيروزي     افكار عمومي بيشتر ملتفت مسائل مطروحه خواهند شد       
ج آن گزارش دهند؛ اطالع دهي به يكساني كه به هماهنگي چنين روزي اقدام مي كنند مي توانند از اقدامات خود و نتا

 .دهندگان محلي ژورناليست ها و مبادله اخبار موفقيت با ديگر سازمان
، ارد كردن اين روز به تقويم محلي در حداكثر ممكني از كشورها، و بعد             وا اين پروژه هدف سومي هم دارد؛     
 اما اعتراف رسمي تنها يك      ، اين يك هدف دراز مدت و ايده آل است         امسلم. چرا كه نه، تصويب آن در سطح جهاني       

 . چرا كه همانطور كه همه مي دانيم، سمبل انعكاسي از قدرت هم هست،حركت سمبليك نيست
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همينطور اين فرصت را مي دهد تا نشان دهيم كـه مقابلـه             . به اصرار به مبارزه خدمت مي كند      چنين اعترافي   
 بلكه مسـئوليت حاكمـان و جامعـه نيـز     ، ترانس سكشوالها محدود نمي شود/با هموفوبيا تنها به لزبين ها، گي ها، باي 

 .هست
 

  چه كساني هستند؟IDAHO همراهان پروژه
 همچنـين   IDAHO  .باشد مي ILGA)(ايلگا  ،  هاني همجنسگرايان سازمان ج ،   IDAHO اولين همراه 

  :توسط اين نيروها هم مورد حمايت قرار گرفته است
ائتالف لزبين هاي آفريقا، انجمن حقوق بشر اروپا، حزب سبز اروپا، كميته گي و لـزبين هـاي عضـو پارلمـان                      

هاي عضو    بشر همجنسگرايان، گروه سوسياليست    اروپا، فدراسيون بين المللي حقوق بشر، كميسيون بين المللي حقوق         
پارلمان اروپا، گروه سبزهاي عضو پارلمان اروپا، گروه ليبرال و دمكرات عضـو پارلمـان اروپـا، گـروه سـبزهاي عضـو                       

 . ..پارلمان اروپا، كنگره جهاني همجنسگرايان يهود و
در همـه كشـورهايي كـه    ) نهمجنسـگرايا ( هاي ملي توسط منفردين و سازمانIDAHO  عالوه بر اينها،

اين كشورها عبارتند از آلباني، آرژانتين، بلژيك، برزيـل،         . ين روز برگزار مي شود مورد حمايت قرار گرفته است          ا مراسم
بلغارستان، كانادا، چين، كلمبيا، كوستاريكا، اكوادور، فرانسه، ليتواني، مالت، مكزيك، ناميبيـا، نپـال، نيجريـه، لهسـتان،                  

 .ني، روسيه، سنگال، اسلواكي، اسپانيا، سوئد، اوگاندا، اوكرائين، بريتانيا، آمريكا و ونزوئالپرتقال، روما
 

 اين روز كي برگزار مي شود؟
، روزي كـه    1990 مـاه مـه      17 كه مصادف اسـت بـا        ،برگزار مي شود  )  ارديبهشت 27( مه   ه ما 17اين روز در    

ايـن كـار باعـث      . ماريهاي اختالل رواني حذف كـرد     همجنسگرايي را از ليست بي     (WHO) سازمان بهداشت جهاني  
از آن به بعد، در ادامه آن تصميم تاريخي، ما آرزو مـي كنـيم كـه                 . زدودن بيش از يك قرن هموفوبياي پزشكي گرديد       

ـ )  مـاه مـه    17( رسميت شناختن اين روز   ه  رئيس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و خود اين كميسيون با ب             ه ب
 .ني مقابله با هموفوبيا، اين پديده را در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي محكوم كنندعنوان روز جها

اين ؛  تصميم سازمان بهداشت جهاني موضوع سمبليك مستحكمي براي همجنسگرايان به ارمغان آورده است            
تـري را    توجـه كم   ا مشخص ،)كشوري(يك سمبل محلي  .  است و هر كشوري قادر است بدان استناد كند         جهانيسمبل  

همانطور كه ما به تاثير سمبل سازمان بهداشت جهاني در مسئله لزبين ها و گي ها استناد مي كنيم، از                      .ب مي كند  لج
 . تاثير زيادي خواهد داشتا كه مسلم،آنها خواهيم خواست كه در مورد ترانس سكشوالها هم همين كار را بكنند

اني درخواست مـي كنـيم، حركـت در زيـر چتـر سـازمان               وقتي كه ما از سازمان ملل متحد براي اعتراف جه         
آيا سازمان ملل مي تواند پروژه اي را ناديده بگيـرد كـه سـمبل آن تصـميم سـازمان                    . تر است  بهداشت جهاني راحت  
 بهداشت جهاني است؟

 فرانسه ، لوئيس جرج تين
 org.in@idahomophobiat     :آدرس ايميل براي تماس

 org.idahomophobia.www://http  :آدرس وب سايت
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 جاي همجنسـگرايان ايـران در سـازمان       
 همجنسگرايان خالي است جهانيهاي 

 

. زاران نفر از همجنسگرايان ايران در خارج از كشور زنـدگي مـي كننـد               ـه
 كه در آن نواحي مي زيند و به همين دليل هم بسـياري از آنهـا خيلـي                   آنها سالهاست 

زودتــر از ديگــران بــا احســاس جنســي خــود كنــار آمــده و هويــت جنســي  خــود را  
طبيعتا آزادي نهادينه شده در غرب و شرايط اجتماعي آن جوامع و تماس نزديـك بـا                 . همجنسگرايانه تعريف مي كنند   

ل در امر حقوق همجنسگرايان، دسترسي به مجالت و كتـاب هـاي فـراوان دربـاره                 گروه ها و سازمان هاي غربي فعا      
 . ، همه و همه در اين امر دخيل بوده اند...همجنسگرايي و

بعضي از ايرانيان خارج، از جمله بخشي از همجنسگرايان، جذب جوامع غربي شده و سرشان به كار و زنـدگي              
اما اكثر همجنسگرايان هموطن مقيم خارج همچنان حـوادث و تحـوالت            خود گرم است كه ما را با آنان كاري نيست،           

درون كشور را پيگيري كرده و سعي مي كنند در حد خود به روشنگري درباره همجنسگرايي و آگـاهي رسـاني كمـك      
ايـن   يا بهتر است بگوئيم پراكندگي در فعاليت هـاي           بي برنامگي، با اين همه، نوعي     . كنند كه كار خير و نيكويي است      

 .دوستان به چشم مي خورد كه بازده كار آنها را كم مي كند
 شمسي يكي نيست؛ آنكه چشـمي بـراي ديـدن وگوشـي             70 و حتي    60هاي   وضعيت امروز با وضعيت سال    

و  (نوپـا اين جنبش هر چنـد      . تواند صداي جنبش همجنسگرايان در كشور را بشنود و حس كند           براي شنيدن دارد، مي   
همجنسگرايان داخل هر چه بيشتر با مسائل و        . اما جوان، با نيرو و جدي است      ) ادي ضعيف و پراكنده    تا حدود زي   انتيجت

حقوق خود آشنا مي شوند، كمتر به سركوب خويش و خودسانسوري رو مي آورند و بيشتر در حال يـادگيري، افـزايش                      
 هـر چنـد كـه در جريـان          ، اين جنبش  .اعتماد به نفس و آماده سازي براي دفاع جدي تر از حقوق اجتماعي خويش اند              

 . حقوق بشري است- اما سياسي نمي باشد بلكه اجتماعي،مسائل قرار دارد و چشم و گوش بسته نيست
هاي همجنسگرايان داخل و خارج ايران با هم بسيار ضروري           در چنين شرايطي همگامي و هماهنگي فعاليت      

هاي دو    مشابه ما داشته اند نشان مي دهد كه فعاليت         ابتتجارب همجنسگرايان كشورهاي ديگر كه شرايطي نس      . است
توانند با هم تنظيم شده و در خدمت حمايت، تقويت و    خصوص در عصر اينترنت، چقدر مي     ه  بخش جدا افتاده از هم، ب     

 .گسترش جنبش در داخل كشور قرار گيرند
هاي بين المللـي   ان در سازمان غيبت كامل همجنسگرايان اير،در شرايط امروز ما، آنچه كه احساس مي شود  

 پايتخـت  ،نشسـتي در مانيـل    ) سـازمان جهـاني همجنسـگرايان     (سال گذشته بخش آسيايي ايلگا    . همجنسگرايان است 
 امـا از    ،در آن شـركت كردنـد     ... فليپين داشت و همجنسگرايان كشورهاي آسيايي از جمله هنـد، پاكسـتان و تايلنـد و               

هاي جهاني برگزار مي كند ولي نـامي از ايـران در ميـان             يلگا ساالنه كنفرانس  خود ا . همجنسگرايان ايران خبري نبود   
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 مـدافع حقـوق همجنسـگرايان       ،هاي جهاني   چه تعداد بسيار زيادي از سازمان      ،ظر ما نيست  نالبته تنها ايلگا مد     . نيست
 .رفتهستند، اما از آنجا كه اين سازمان اعتبار جهاني دارد، حداقل حضور در آن را بايد جدي گ

 بـه  اگر خداي ناكرده همجنسگرايي در ايران دستگير و قانون غير عادالنه فعلي درباره اش اجرا شـده و مـثال            
هاي مـدافع حقـوق      هاي جهاني همجنسگرايان و يا سازمان      تواند سازمان   چه كسي مي   ،اعدام يا شالق محكوم شود    

ارتبـاط  ي  سـابقه     نزديك و حضوري و سازمان يافته كـه         اما ارتباط  ،توان ايميل فرستاد    مي ابشر را با خبر كند؟ مسلم     
هـاي همجنسـگرايان در غـرب از آمـادگي و            كـه سـازمان    است   واقعيت اين . ، چيز ديگري است    باشد قبلي هم داشته  

استعداد بااليي براي حمايت از همجنسگرايان در كشورهايي همچون ايران كه در آنهـا حـق حضـور علنـي و آزاد بـه                        
) بقـول خـارجي   (هاي همجنسگرايان غربي از قدرت نفوذ و لـوبي           سازمان.  ده نمي شود، برخوردارند   همجنسگرايان دا 

 جهـت حمايـت از   ، در از جملـه دولـت خودشـان      ،هـا  تواننـد فشـارهاي معينـي را بـه دولـت           بااليي برخوردارند و مي   
از ديـد همجنسـگرايان ايرانـي        ااما همه اين امكانات ظـاهر     .  كنند واردهمجنسگرايان تحت فشار در كشورهاي ديگر       

همچنين از آنجا كه همجنسگرايان مقيم خـارج        .  به آن نداده اند   را  يا تاكنون بهاي الزم     و   كشور پنهان مانده      از خارج
كه در يكي دو سال (هاي همجنسگراي منطقه خاورميانه و تركيه   با گروهتوانند مثال امكان تحرك بيشتري دارند، مي    

ها و جلساتي تشكيل دهند كه در امر نزديكي           كنفرانس ،روابط نزديك و رسمي برقرار كرده     ) ده اند اخير بسيار موفق بو   
هاي پراكنده، تشـكل پـر       جاي زدن وبالگ  ه  توان ب  مي. همه ما به هم و آشنايي با تجارب همديگر نقش اساسي دارد           

نتشار برنامه هاي راديـويي اينترنتـي و        وجود آورد و با زدن يك وب سايت جدي، انتشار مجالت اينترنتي، ا            ه  تحركي ب 
ها و مبارزات همجنسگرايان داخل كشـور         به تالش  ،تالش براي انعكاس و رساندن اخبار آنها به همجنسگرايان داخل         

 .ياري و مساعدت نمود
تـوان گفـت كـه حضـور سـازمان يافتـه و فعـال                 امـا مـي    ،تعيين تكليف براي ديگران مـد نظـر مـا نيسـت           

 امكانات گسترده اي ،هاي جهاني همجنسگرايان و پيوند نزديك با آنها        ها و كنفرانس   مانزان در سا  همجنسگرايان اير 
 .درخدمت جنبش همجنسگرايان داخل كشور قرار مي دهد و حيف است كه خود را از چنين امكاني محروم كنيم

.  در ژنو برگـزار مـي شـود         يعني حدود يازده ماه ديگر     ،2006سال  ) آوريل(كنفرانس جهاني ايلگا در ماه چهار       
پـس انـداز هزينـه مسـافرت،        (تواند فرصت مناسبي براي شروع كار باشد و وقت كافي براي تدارك مقـدمات                اين مي 

صورت ه   حتي ب  ،اگر تعدادي از همجنسگرايان خارج از كشور      . هم هست ...) تماس با دوستان ديگر، عضويت در ايلگا و       
 هم تجربه اي از شركت در مجامع جهاني كسب مي كننـد و هـم                ا مسلم ،نند در كنفرانس بعدي ايلگا شركت ك      ،فردي

آنوقت امكـان شـكل     .  را خواهند داشت   امكان ديدار هموطناني كه ممكن است از جاهاي ديگر خود را به آنجا برسانند             
  .گيري يك هسته فعال و در نتيجه حضور ايران در مجامع جهاني همجنسگرايان هموار مي شود

 . كه دوستان خارج كشور از همين حاال به فكر تداركات باشنداميدواريم
  :آدرس  سايت ايلگا براي اطالعات بيشتر
org.ilga.www://http 

در ضمن ايلگا مجله اي اينترنتي در قالب پي دي اف هم منتشر مي كند كه به زبان انگليسي است و دوستان       
 . توانند آن را از سايت ايلگا درخواست كند عالقمند مي
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 :بررسي يك موضوع

 تنوع طلبي در گي ها
چه اطالعات روان شـناختي و چـه اطالعـاتي كـه در            . وستي دارم كه اطالعات زيادي در مورد گي ها داره         د

 ...عالم وب و نشريات در مورد ما همجنس گراها منتشر ميشه
 .گي ها اين هست كه تنوع طلب باشنيكي از خصوصيات : يه بار بهم گفت 

 از يك طرف حرف هاي اون رو خيلـي قبـول دارم و              .شنيدن اين موضوع از طرف اون من رو به فكر انداخت          
كه در شـماره   »دوستي با دوام« به نام ،در مطلب قبلي ام . طرفي ديگه تنوع طلبي خيلي به مذاق خودم جور در نمياد          

اما راستش رو بخواين به دوستانم كـه   ،  اد داشتن به دوستي بلند مدت رو نوشته بودم         مجله ماها چاپ شد داليل اعتق      4
هاي زيادي رو نمي بينم كه دوام زيادي پيدا كرده باشن و از طرف ديگـه طرفـداران        نگاه مي كنم از يه طرف دوستي      
 چرا؟؟؟:  اما سوال مهم اين هست كه .دوستي بلند مدت هم زياد نيستن

 تعهد و مسوليت هاي زيادي رو به همراه     ،يل اين باشه كه كال تن دادن به دوستي بلند مدت          شايد يكي از دال   
  :  براي مثال .خودش داره

 ... چشم پوشي از خيلي چيزها و البته خيلي افراد– درستي –  صداقت -وفاداري 
يم سعي مي كنـيم كـه        به طور كلي ما انسان ها تا اونجايي كه بتون          .تصور مي كنم كه اين مسئله اصلي باشه       

 و روي ديگه سكه اين هست كه ما همجنسگراها خيلي زود با هم صميمي مي                ،هيچ نوع مسوليتي رو بر عهده نگيريم      
  .شيم و مي تونيم از هم بهره مند بشيم

  چرا فقط يه نفر؟؟؟؟پس اين سوال توي ذهنمون به وجود مياد كه چرا فقط به يه نفر دل ببنديم
 مشكالتي كه از روي عدم داشتن تفـاهم         .تي هست كه دو نفر در رابطه دوستيشون دارن        مسئله بعدي مشكال  

اما به طور حتم در هر رابطه اي يه سري مشكالت و نواقص وجـود داره و تحمـل و گذشـت                      .  الزم سرچشمه ميگيره  
ن و از    مشكالتي كه از يك طرف با گذشت زمـان كمتـر و كمتـر مـي  شـ                   .هستن كه اين مشكالت رو حل مي كنن       

 به  اين علت كه با حل شـدن هـر   . آينده شيرين تري رو به ميشه پيش بيني كرد ،سويي ديگه با حل شدن هر مشكل      
 طرف بيشتر همديگرو بشناسـن      2 طرف واقعا بخوان ديگه اتفاق نمي افتن و باعث ميشن كه             2مشكل در صورتي كه     

 .و در نتيجه صميميت بين اونها بيشتر بشه
اومت نكردن در برابر مشكالت مي تونه يه دليل عمده براي كوتـاه شـدن مـدت زمـان                   پس بي صبري و مق    

 .رابطه دوستي
 نفر تصميم به دوستي مي 2 از اونجا كه وقتي      .اين مشكالت مي تونن از يه جاي ديگه هم سر چشمه بگيرن           

 يا مثال نمي گن كـه  دوستي رو مي خوان  مثال نمي گن كه چه نوع.گيرن از خودشون به طور كلي صحبت نمي كنن
  .احساس حقيقيشون در سكس چيه و يا در مورد اين صحبت نمي كنن كه چه مقدار مي خوان به اين دوستي بها بدن
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اگر مدت زماني رو صرف اين موضوع بكنن از هم ديگه ديد كاملي رو بدست ميارن و اين رو مي فهمن كـه                       
 .ود دوستي و مسوليت هاشون رو متوجه مي شنبه چه چيزهايي بايد عمل كنن و به طور كلي حد و حد

 ما  هبا توجه به اين موضوعات كوتاه شدن و اهميت ندادن به رابطه دوستي مي تونه صدمه زيادي رو به جامع                   
 بار ، مخصوصا براي افراد عاطفي تر ،ز هم پاشيده شدن هر رابطه دوستي      ابه اين دليل كه با        چرا؟؟؟.. .گي ها وارد كنه   

اطفي سنگيني رو به ارمغان مياره و شايد روزي برسه كه با توجه به تجربه هاي تلخ دوستي قبلي ديگـه                     افسردگي و ع  
 ...كسي به دنبال دوستي و رابطه دوستي مخصوصا بلند مدت نميره

 .و اون وقت هست كه ديگه از رابطه دوستي گي فقط يه اسم مي مونه
بر آدمهاي معمولي در اقليت بـه سـر مـي بـريم بايـد               مساله بعدي اين هست كه ما همجنس گراها كه در برا          

يادگار و خاطرات مثبتي از خودمون در ذهن بقيه به جا بذاريم تا از اين نگرش مثبت شخصيتي در حـد و انـدازه هـاي              
 ...نام همجنسگرا بده و اون نگرش منفي و سنتي قبل رو نسبت به گي بودن رو پاك كنه

 84بهار , ان                            اردو
Papercut_7ir@ yahoo.com                    

  
      
 : ماها

 اما آنطور كه بايد و شـايد عمقـي نيسـتند و بيشـتر بـه      ،اردوان عزيز، همه مسائلي كه مطرح كرده اي درست 
د خـرده   البته اغلب ما گي ها متمايل به اين هسـتيم كـه از خـود و همگرايشـان خـو                   . ظاهر مسئله برخورد شده است    

ببينيد جامعه در طول تاريخ مـا را سـركوب كـرده،            . ق تر قضايا را بررسي كنيم     ياما شايد وقتش رسيده كه عم     . بگيريم
 ه ي اجازه اظهار عشق و روابط دوستي و خصوصي ما را نداده و با فرهنگ خود ما را مجبور به چيزي كرده كه خواسـت                       

 يا براي اينكه از فشار خانواده و ، نزنند»تهمت« براي اينكه به ما ،لف يعني ازدواج با جنس مخا ؛خودمان نبوده و نيست   
 و تـرس    ، دوروئـي را دامـن زده      ، و همين، پديده مخفـي كـاري، دروغ       .  بدر آئيم  »چرا ازدواج نمي كني   «اطرافيان كه   

اسـم واقعـي يـا    كنيم باز مي ترسيم       هم برخورد مي   همجنسگراآنچنان در وجود ما ريشه دوانده كه حتي وقتي با يك            
 خـوب   ،كنـيم  از طرف ديگر با اين شرايطي كه ما همجنسگرايان كشور در آن زنـدگي مـي               . مشخصات خود را بدهيم   

 ت خود صادق باشند و دوسـتي پردامنـه و  سهمه فشار مقاومت كنند و با خود و دو    تعداد كساني كه بتوانند در برابر اين      
 بلكه بنا به دالئـل گفتـه شـده،    ، نه اينكه خيلي ها نمي خواهند   ،دليل كار  اما   ،طوالني را با هم تدارك ببينند، كم است       

 خـاص مـا گـي       ،مهمتر از آن داشتن سكس با افراد مختلف و بقول شما تنوع طلبي            . امكان و فرصت كار را نمي يابند      
مجنسگرايان حتي همين امروز هم در جوامعي كه ه       . در طول تاريخ و در همه جوامع بوده و هست         . هاي ايراني نيست  

 البتـه بـدون   ،آنها حتي حق ازدواج رسمي دارند باز پاركها و جاهاي خاصي براي سكس موقتي و لحظه اي خود دارنـد           
 سكس مردان با سكس زنـان فـرق مـي           حاال شايد بپرسي چرا؟ بله، دليلش اين است كه كال         . مزاحمت پليس و دولت   
همانطور كه تظـاهر    .  با مردان غير گي دارند تا با زنان لزبين          مردان گي وجه اشتراك بيشتري     ،كند و در اين يك مورد     

) با هرگونه گرايش جنسي   (يك مرد   . با هم تشابه دارند   ) چه لزبين و چه غير لزبين     (و شكل سكس و لذت جنسي زنان        
او را   توان اين را دارد كه بدون آنكه طرف مقابل را بشناسد و يا حتـي اسـم                   ،وقتي از حالت و ظاهر كسي خوشش آمد       
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 در حالي كـه طبيعـت       ،بداند، هوس اش برانگيخته شود و و اگر فرصت و امكانش را بيابد با طرف مشغول سكس شود                 
ان لزبين با هـم حتـي       ن ز  روابط عشقي و جنسيِ    ،بي جهت نيست كه در كل     . اينطور نيست ) با هر گرايشي  (جنسي زن   

وجـود  ) زنـان تـن فـروش     (  هر جامعه اي كاركنان جنسي     شما نگاه كنيد در   . خيلي پايدارتر از روابط زن و شوهرهاست      
خوب بايد بازاري وجود داشته باشد تا اين زنان به خيابان بياينـد يـا نـه؟ مشـتريان                 . دارند، چه قانوني و چه غير قانوني      

 بلكـه تعـداد بسـيار       ،تنها مردان مجرد هم نيسـتند     . سكس اين زنان چه كساني هستند؟ مردان همجنسگرا كه نيستند         
االيي از مشتريان اين زنان مردان متاهل هستند و اين در حالي است كـه در طـول تـاريخ جامعـه و تمـام قـوانين و                            ب

بنابراين نتيجه مي گيريم كه تنوع طلبي مختص ما         . مؤسسات حامي و در خدمت خانواده زن و شوهري بوده و هستند           
 . رق نمي كند طرف گي باشد يا دگرجنسگرا يك پديده مختص مردان است، حال فهمجنسگرايان نيست بلكه كال

. گوئيم بهتر است كه قضـاوت نكنـيم         بلكه ما مي   ، نيست »تنوع طلبي «ئيد يا رد    اگفتن همه اينها به معناي ت     
 نه به ما و نه به فرد ديگري ضرر نمي زنـد و              ،خواهد با كسي سكس داشته باشد و كسي را هم پيدا كند            اگر طرف مي  

حاال اين سئوال مطرح مي شود كه اگـر طـرف دوسـت پسـر               . ادي شخصي خودش عمل كند    حق دارد در چارچوب آز    
به نظر ما دو طرف بايد با هم رو راست باشند و سر اين مسئله توافق               . داشته باشد چي؟ اينجا ديگر قضيه فرق مي كند        

 هم حتي زندگي مشترك     هستند گي هايي كه با    (كنند كه آيا سكس خارج از رابطه خصوصي خود را مي پذيرند يا نه؟               
 هر از گاهي با يك نفر سوم هم سكس جداگانه يا گروهي داشته باشند كه                هم دارند اما با هم توافق مي كنند كه مثال         

 .)باز به خودشان مربوط مي شود
 ، هسـتند  »تنوع طلـب  « و به هيچ وجه به اين معنا نيست كه همه مردان يا همه گي ها                 اگفتن اين حرفها ابد   

كننـد؛ هـر كسـي بـر         ن و گي هايي هستند كه تا آخر عمر با يك نفر مي مانند و با وفاداري كامل عمل مـي                    نه، مردا 
اما اينگونه افراد هم در بين گي ها پيدا مي شـوند و هـم   . اساس اخالق و طبيعتي كه با آن سازگار است رفتار مي كند           

 .در بين غير همجنسگرايان
شود؟ اين ديگر بـه       مي ه هم چ  هين است كه پس عشق دو نفر ب       سئوال ديگري كه ممكن است مطرح شود ا       

 يكي نيستند و اما معتقديم كه عشق و سكس لزوم. اين بر مي گردد كه هر كسي چگونه تفسيري از عشق داشته باشد           
امكـان ايـن   ( توان به كسي عشق بدون سـكس داشـت    همانطور كه مي،توان با كسي سكس بدون عشق داشت       مي

ـ       امـا در عصـر و دوره اي كـه بيمـاري           .). ر روابط طوالني مدت پيش مي آيـد       خصوص د ه  مورد ب  ه هـاي مقـاربتي و ب
 نسـبت بـه هـم احسـاس         ، شايد بهتر اين باشد كه دو نفـري كـه همـديگر را پسـنديدند               ،خصوص ايدز غوغا مي كند    

 به بيماري مبتال شـد       چه خطر اين است كه اگر طرف       ،مسئوليت بيشتري كنند و از مقاربت جنسي با ديگران بپرهيزند         
اين گونه نمونه هـا را      . دوست خود را هم مبتال مي كند و اين نقص مسئوليت دوطرفه است كه دو انسان به هم دارند                  
     در خاتمـه  . تـوان ديـد   در مورد زناني كه توسط شوهر به ايدز مبتال شده و حتي كوكان آنها هم ايـدز گرفتـه انـد مـي       

 اما هدف ما روشن كردن مسئله بوده و لزومي          ،هاي زيادي را برانگيزد    كن است بحث  ها مم  مي دانيم كه اين صحبت    
حرف اين است كه محكوم كردن هميشه آسان تر از درك كـردن بـوده               . ندارد كه همه گفته هاي ما را قبول كنند        

  .است و ما مي گوئيم بهتر است زحمت درك كردن را به خود بدهيم
 .موفق باشي
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 جشن عشق
 

 سپنتا  همسايه ها
 درهمسايگي ما مرديست كه عاشقانه دوست ميدارد زن زيبايش را

 

 گاهي من ، از پنجره هاي ديوار به ديوار 
 ناله هاي شبشان را مي شنوم

 آنها رعشه هاي روحشان را در بازوان هم خنثي مي كنند
 و در جاذبه اي به وحدت 

 و به يگانگي مي رسند
 م برهنه ي آن مرد رامن گاهي تصور مي كنم اندا

 كه چه پرغرور و قدرتمند ، در كنار تازه عروس گرسنه اش
 ضعيف و حساس مي شود

 

 درهمسايگي آنها مرداني هستند كه عاشقانه دوست مي دارند زنهاي زيباشان را
 

 گاهي من،از پنجره هاي كوچك حك شده به ديوار
 خنده هاي شوقشان را مي شنوم

  گذرند مي با شتاب از كوچه ها - آنها دست دردست يكديگر
 تا هرچه زودتر

 به خانه هاي كوچك نقره اي شان برسند 
 كه مباد لحظه اي از شب بگذرد
 و آنها در بسترشان لخت نباشند

 

 اما
 آه خداي من

 ي ماه ــهمسايگي مرد همساي ، و در همسايگي آنها اما در
  رايمرديست كه ديوانه وار دوست ميدارد يك مرد ديگر

 

 من گاهي معشوقش را
 از پنجره ها ي آويزان شده از ديوار مي بينم

 ...اما
 

 ...آه خداي من
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  مصاحبه با
 ت كريس اسمي

Chris Smith 
 بريتانيا نماينده سابق مجلس  وهمجنسگرا

 
  با تشكر از دوستي كه اين مطلب را براي ما ارسال كرده است

 
 

شـرايط آن روزهـا     . جلس انتخاب شـديد   به نمايندگي م  )   سال پيش  21 (1984ر سال   د
 يادت هست؟

دوره نخسـت وزيـري     . نگاه به گذشته نشان مي دهد كه ما چه ساده شرايط آن روزها را فراموش كـرده ايـم                  
 21طبق قانون آن دوره سن قانوني شروع سكس براي همجنسـگرايان         . مارگرت تاچر و حزب محاظه كار انگليس بود       

ها را بازتر كند و در مورد انـواع مسـائل جنسـي  برنامـه                 فشار مي آورد كه مرزهاي بحث      تلويزيون   4كانال  . سال بود 
در حالي كه تالش ماري وايت هـاوس و همدسـتانش در تبليـغ بـراي رعايـت عفـت                    . بحث و مناظره پخش مي كرد     

 . اما آنها اتوريته اخالقي خود را حفظ كرده بودند،عمومي با شكست مواجه شده بود
 

  همجنسگرائي خود را علني كرديد؟ چطور شد كه
 1983من هيچوقت همجنسگرائي خودم را يك راز خصوصي نكرده ام و در جريان انتخابات مجلس در سال                  

من يكي دو نفر از نماينـدگان مجلـس را          .  اعالم كنم  اًآمادگي آن را داشتم كه اگر مسئله مطرح مي شد موضوع را علن            
 و روزنامه ها با انواع سئواالت خود فشاري سرسام آور بـه  ،كردند آن را مخفي ميديده بودم كه همجنسگرا بودند ولي  

من با خودم گفتم كه نمي خواهم با من هم اينگونه رفتار شود . كردند تا گرايش جنسي خود را علني كنند آنها وارد مي
 .دانستم و تنها راه خاتمه دادن به قضيه را علني شدن مي

پيروز شده بود اعالم كرد كه       1زب محاظه كار كه در انتخابات شهرداري شهر راگبي        ح،   1984در نوامبر سال    
 كنار گذاشته شده بود را دوباره از سر مي گيـرد و همـين بـه انجـام                   سياست استخدام مبني بر تبعيض جنسي كه قبال       

ي از ايـن تجمعـات      از من دعوت شده بود كـه در يكـ         . اعتراضات و راهپيمايي هايي از طرف همجنسگرايان منجر شد        
 بـرايم مسـجل شـد كـه ايـن           ،تنها پنج دقيقه قبل از آنكه روي سكوي محل سخنراني بروم          . اعتراضي سخنراني كنم  

 :پس سخنراني ام را با اين جمله كه بعدها معروف هم شـد شـروع كـردم                . همان لحظه اي است كه رازم را برمال كنم        
 ».ن در مجلس مي باشم و من گي هستم شهر ايسلينگونماينده حزب كارگر از. اسم من كريس اسميث است«
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  واكنش ها و بخصوص برخورد حزب كارگر با شما چگونه بود؟،بعد از آن سخنراني
هاي مديدي من تنها فرد علني همجنسگرا در مجلس          براي مدت . همه مرا مورد تشويق و حمايت قرار دادند       

  همجنسگرا وجود داشت كـه مـن بـودم و داراي پسـت وزارت               در سراسر جهان تنها يك وزير      ،1997و در سال    . بودم
اما هيچگونه واكنش منفي مشاهده نكـردم و        . بودم) به نخست وزيري توني بلير    (در دولت حزب كارگر      )وزير فرهنگ (

 البته امروزه اغلب مردم در    . هاي جامعه را اصالح كنيم     اين دال بر آن بود كه ما موفق شده بوديم برخوردها و قضاوت            
همه اقشار جامعه در دور و بر خود افراد همجنسگرا را مي شناسند كه صادقانه و علني گرايش جنسي خـود را بـر مـال         

تـوان آثـاري از هموفوبيـا را         ند كه هنوز هم مي    چ هر ، اوضاع خيلي بهتر شده    ،بعد از آن تاريخ كه ذكر كردم      . كرده اند 
 .زيادي داشته ايمهاي قبل ما پيشرفت   اما نسبت به سال،مشاهده كرد
 

پس نمايندگان ديگري در مجلس هستند كه همجنسگرا مي باشند و شما فكر مـي كنيـد                 
 بهتر است كه آنها هم خود را علني كرده و براي حقوق همجنسگرايان مبارزه كنند؟

يك گرايش عمومي در جامعه 
همجنسگرايان حاكم است و آن اينكه 

 مي گويند ما به سياست عالقه ااكثر
تمام . ولي من اين را نمي فهمم. نداريم

هاي اخير به اين  لدستاوردهاي ما در سا
علت بوده كه ما در سياست فعاالنه 

شركت و مبارزه كرده ايم، دليل و برهان 
گوش ه هاي خود را ب آورده ايم و حرف
 .همه رسانده ايم

ارد من با و.  آن تصميم بگيرددرباره شخصي و خود فرد بايد من هميشه گفته ام كه اين موضوعي است كامال   
وردها نتيجه بيرون آمدن و علنـي شـدن         ابا اينهمه بسياري از دست    . كردن فشار به افراد براي علني كردن خود مخالفم        

من با آن دسته از نماينـدگان مجلـس      . افراد معروف بوده است   
كه همجنسگرا هستند ولي برضـد همجنسـگرايان تبليـغ مـي            

،  2ولـي كسـاني مثـل آلـن دانكـن         . كنند مشكل اساسـي دارم    
 نماينده حزب محافظه كار در مجلس هم هستند كه تـا مـدتها   

 در  ،همجنسگرايي خود را پنهان مـي كـرد امـا در عـين حـال              
ـ        ه همان زمان هم چه در حزب خود و چـه در جاهـاي ديگـر ب

 .شدت از حقوق جامعه همجنسگرايان دفاع مي نمود
 

شما اعالم كرده ايد كه در انتخابات امسـال         
نـان  چ ولي آيـا هم    ،د نمي كنيد  مجلس خود را كاندي   

به دفاع از حقوق همجنسگرايان ادامه مي دهيـد؟ و          
 آيا فكر مي كنيد كه همجنسگرايان بايد خود را درگير سياست بكنند؟

به اعتقاد من بايد گي و لزبين هـا را قـانع كـرد كـه بـراي                  . من به دخالت در مسائل سياسي ادامه خواهم داد        
وظيفه ما اين اسـت  .  ما ناچار به دخالت در سياست هستيم،و براي اصالح بيشتر اجتماعاصالح موقعيت خود در جامعه   

هاي گوناگون به احزاب سياسي فشار آورده و آنها را قانع كنيم كه مسائل و حقوق همجنسـگرايان را جـدي                      كه از راه  
 مـي   اكم است و آن اينكه اكثـر      يك گرايش عمومي در جامعه همجنسگرايان حا      . بگيرند و نبايد از اين امر غفلت كنيم       

هاي اخيـر بـه ايـن علـت          تمام دستاوردهاي ما در سال    . ولي من اين را نمي فهمم     . گويند ما به سياست عالقه نداريم     
گـوش همـه    ه  هاي خود را ب    بوده كه ما در سياست فعاالنه شركت و مبارزه كرده ايم، دليل و برهان آورده ايم و حرف                 
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ه حقوق برابر با ديگران ما نيازمند اين هستيم كه همچنان به مبارزات خود ادامه دهيم و در                  براي رسيدن ب  . رسانده ايم 
 .اين راه كمك و نيروي تك تك همجنسگرايان مورد نياز است

 
در اين رابطه . مبتال هستيد) ويروس عامل ايدز(وي .آي.شما اخيرآ اعالم كرده ايد كه به اچ   

 چه واكنش هايي تجربه كرده ايد؟
قبل از آن من تا حدودي از احتمال واكنش هاي منفي        . نش هاي مثبت و حمايتي زيادي دريافت داشته ام        واك

جز يـك  ه ب. واهمه داشتم و خودم را آماده كرده بودم كه چند روزي در خانه يكي از دوستان بمانم تا سر و صدا بخوابد 
 تايي 9-10 حدود   ، داشته ام و خب در بين اين نامه ها         مقاله در روزنامه ديلي ميل، صدها نامه و ايميل حمايتي دريافت          

وي .آي. هايي بود كه از طرف افراد مبـتال بـه اچ   چيزي كه مرا تحت تاثير قرار داد نامه ها و ايميل . هم منفي بوده اند   
وي .آي.ج خودم بـه ا    ي عالوه بر حمايت و تشويق گفته بودند كه علني كردن ابتال           ،برايم ارسال شده بودند كه در آنها      

 .تاثير خيلي مثبتي بر روي آنها گذاشته و باعث تقويت روحيه و اعتماد به نفس آنها شده ام
 

 چه چيزي به شما توان اميدواري به آينده را مي دهد؟

توانيم شرايط زندگي  ما اگر بخواهيم، با اراده و تالش مي
ر باشيم براي آن كار ضشرطي كه حاه  ب،خود را بهتر كنيم

. كنيم و منتظر ننشينيم كه ديگران براي ما كار كنند
اي گذشته گرفت اين  هدرسي كه ميتوان از تجارب سال

اد و توان است كه همجنسگرايان با كمك اراده و استعد
ها و مبارزات دفمند تالشهدر هدايت و پيشبرد آگاهانه و 

 .خود توانسته اند شرايط را به نفع خود عوض كنند

تـوان   كرد كه مي   دهه اي كه مردم اميدوار بودند و هر كسي فكر مي          . من در دهه شصت ميالدي رشد كردم      
طريـق آن زنـدگي     جامعه را عوض كرد و از       

امـروز هـم مـن      . ها را بهبود بخشـيد     انسان
همين اعتقاد را دارم كه ما اگر بخواهيم، بـا          

توانيم شرايط زندگي خود     اراده و تالش مي   
ر باشـيم  ضـ شـرطي كـه حا  ه  ب،را بهتر كنيم  

براي آن كـار كنـيم و منتظـر ننشـينيم كـه             
 درسـي كـه مـي     . ديگران براي ما كار كنند    

هاي گذشته گرفت اين     لتوان از تجارب سا   
است كـه همجنسـگرايان بـا كمـك اراده و           

ها و مبارزات خود توانسته اند شرايط را به نفع خود عوض  دفمند تالشهاستعداد و توان در هدايت و پيشبرد آگاهانه و  
 .كنند

درگذشـت پسـر    . نلسون ماندال رهبر مبارزات مردم آفريقاي جنوبي سرمشق خوبي براي مـن بـوده و هسـت                
وي را علني .آي.ماندال به علت ابتال به ايدز و برخورد خوب ماندال با قضيه به من كمك كرد تا مبتال بودن خودم به اچ     

چيز خيلي جالبي كه روز بعدش برايم اتفاق افتاد اين بود كه وقتي به دفتر كارم رفتم پيـامي دريافـت كـردم كـه                         . كنم
تو  خواستم از   فقط مي  « :وقتي زنگ زدم او گفت كه     . برايش زنگ بزنم  نلسون ماندال زنگ زده و شماره تلفن داده كه          

 سـزاوارش هسـتيد،     اآن حمايتي را كه واقع    ن  براي شهامتي كه به خرج داده اي تشكر كنم و اميدوارم كه شما قهرمانا             
 . اين موضوع براي من خيلي اميدبخش و نيرو دهنده بود».دريافت كنيد
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بار با پرده برداشتن از ابتال خـود بـه           نسگرايي خود و يك   بار با علني كردن همج     شما يك 
 پيام امروزتان چيست؟. وي به ديگران اميد و الهام داده ايد.آي. اچ

مـا امـروزه در شـرايط خيلـي         . پيام من به جامعه همجنسگرايان اين است كه از تالش و مبارزه دست نكشيد             
دف نهايي خود كه همانا برابري و مسـاوات كامـل در جامعـه              ما نبايد ه  . بهتري نسبت به هشت سال پيش قرار داريم       

شما مبارزه . م باشيد ممص. وي پيام من اين است كه مايوس نشويد       .آي.و براي افراد مبتال به اچ     . است را فراموش كنيم   
 د و بـا   وي ولي همچنان زنـدگي شـا      .آي. وجود دارد كه عليرغم ابتال به اچ       اي را بايد به پيش ببريد و اين امكان عمال         
 .ارزشي را براي خود و جامعه داشته باشيد

 
 

 تبيوگرافي كريس اسمي
 .در ادينبوگ اسكاتلند متولد شد 1951 جوالي 24در 

 تحصيالت مقدماتي : 1975-1968
 تحصيل در دانشگاه هاروارد آمريكا : 1976-1975
 شهردار شهر ايسلينگتون : 1983-1978
 جلس بريتانيانماينده حزب كارگر در م:  1985-1983
 اعالم علني همجنسگرايي خود : 1984
در همان سال با دوسـت و       . وي.آي.ابتال به اچ   : 1987

 .شريك زندگي خود دوريان جبري آشنا مي شود
نگوي حــزب كــارگر در مســائل ســخ : 1997-1987

اقتصاد، بازنشستگي و   ( و در دوره هاي مختلف     گوناگون
 )بهداشت
 در انتخابـات امسـال      نصراف از شركت  ااعالم   : 2003

 مجلس بريتانيا
در مصــاحبه اي بــا روزنامــه ســاندي تلگــراف  : 2005

 . باشد وي مبتال مي.آي. سال است كه به اچ17اعالم كرد كه 
 

 : براي اطالعات بيشترلينك
http://www.theyworkforyou.com/mp/chris_smith/islington_south_and_finsbury 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/mpdb/html/233.stm 
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 تم؟هس» همجنس گرا«نيستم، ولي » همجنس باز«چرا من 

 جهانگير شيرازي
 
كـه  (سـاتير   .  از د  »بحران جنسي ايرانيـان   « دو بخش اول مطلبي تحت عنوان        ،»فرهنگ گفتگو «ر سايت   د

 بايد بخـش سـوم و پايـاني مطلـب را خوانـد و بعـد از آنكـه نويسـنده         اطبيعت .منتشر شده است) خود وبالگي هم دارد   
 اما من به دو دليل تصميم به نگارش اين نوشته گرفتم؛            ،رداختحرفهايش را تمام كرد آنوقت به نقد نوشته و نظرات پ          

 را غلط دانسته    »همجنس گرا «ساتير بدون توضيحي خاص كاربرد اصطالح       . يكي اينكه در بخش اول مطلب، آقاي د       
 همجـنس  « و »همجـنس بـاز  «بود و در بخش دوم نوشته اين نظر خود را توضيح داده و ادعا مي كند كـه اصـطالح     

 غلط مي باشد و ديگر اينكه طبق خبر نويسنده قرار است بخش سوم مطلب به معضـل           »همجنسگرا«حيح و    ص »خواه
 .اختصاص داده شود) ايران(بحران جنسي ايرانيان مقيم خارج از كشور و تĤثير آن بر روند روشنگري جنسي 

 »همجنسـگرا «  غلـط و كلمـه     »همجـنس بـاز   «خواهم به اين موضوع بپردازم كه چرا اصطالح          من فقط مي  
ساتير در مقاله خود بدانها اشاره مي كند هـم گـاهي گنـگ، كليشـه اي و                  .صحيح مي باشد، هر چند ديگر نكاتي كه د        

مهمتر از آن ناقص هستند و نشان مي دهد كه ايشان عليرغم اينكه به هسته اصلي مباحث علمي جنسي تـا حـدودي                       
 ولـي   .ينهمه موفق به درك و هضم هسته اصلي انديشه ها نشده انـد             اما با ا   ،نزديك شده و از خيلي ها پيشتر رفته اند        

 .من برخورد با اين موضوعات را به ديگران واگذار مي كنم
 

 »همجنسگرايي/ همجنسگرا «تاريخ لغت 
هـا   بر سر زبان  ) 1367يا  ( 1369در سال     ) تا آنجا كه من از آن اطالع دارم       ( كلمه همجنسگرا براي اولين بار    

ا تالش، تعدادي همجنسگراي ايراني پناهنده در سـوئد دور           ه ي كه براي اولين بار در تاريخ ايران، بعد از ماه          زمان. افتاد
 در »همجنس بـاز «هايي درمورد بار منفي اصطالح  در آن نشست بحث. هم جمع شده و گروه هومان را تشكيل دادند     

رايش دروني يك فرد به همجنس خودش صورت         عاطفي و گ   -اذهان مردم و نارسا بودن آن در انعكاس روابط عشقي         
گروه دفاع از حقوق همجنسگرايان     ( »  هومان «، نام     ) مرد و يك زن    13(ر در آن جلسه     ض جمع حا  ،مي گيرد و در آخر    

ها در اين    بعد از آن فعاالن هومان عالوه بر انتشار مجله هومان وگسترش بحث           . را براي خود انتخاب مي كنند     ) ايران
يسندگان روزنامه ها و مجالت ايراني كه هر از گاهي خبر يا مطلبي مربوط به همجنسـگرايي منتشـر مـي                     مورد، به نو  

 را »همجنسـگرا « كـاربرد اصـطالح   ، استفاده مي نمودند نامه نوشته و بـا توضـيحاتي  »همجنس باز«كردند و از كلمه   
امه داشت و به مرور كلمه همجنسـگرا بـر           سه سال اول فعاليت هومان همچنان اد       -اين كار تا دو   . پيشنهاد مي كردند  

گروه هومان همچنين تعداد خيلي محدودي از نسخه هاي مجله خود را به داخل كشور مي فرستاد و           . ها افتاد  سر زبان 
بعدها اينترنت از راه رسـيد و دسترسـي   .  تعداد اندكي از همجنسگرايان داخل هم با اين بحث آشنا شدند     ،به اين طريق  
اكنـون ديگركمتـر كسـي از كلمـه         .  هاي ديگر همجنسـگرايان خـارج آسـان تـر شـد            ت هومان و سايت   افراد به ساي  
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 استفاده مي كند و اين يكي از خدمات خوب گروه هومان است هر چند كه بعدها فعاالن اين گروه بعد                     »همجنس باز «
ان موافقم اما قصد تكرار آنهـا را  من هرچند با استدالت فعاالن سابق گروه هوم      . سال تالش، پراكنده شدند    15ازحدود  
 .به جنبه هاي ديگري خواهم پرداخت ندارم و

 
 :ساتير . دالئل د

 : ايشان مي نويسند
به قول مخترعان آن اين است كه همجنس بـازي در كنـار             ) همجنسگرايي(مهمترين دليل اين اختراع     «

مشكل اين است كـه شـما       .  و بار منفي دارد    كلماتي چون قمار بازي، كفتر بازي، دختر بازي و غيره قرار مي گيرد            
 را مي خواهيـد برداريـد،       »باز«يعني اگر پسوند    . نمي توانيد يك كلمه را بدون خويشاوندش در زبان عوض كنيد          

 )2  بخش -بحران جنسي ايرانيان (» .آنگاه بايد از همه كلمات مشابه نيز اين پسوند را برداريد
دو مرد  / يا نا آگاهانه احساس عشقي و عاطفي دو زن         ،اتير سفسطه مي بافد   س.  يا د  ،بايد گفت كه در اين گفته     

 يا آنقدر پست مدرنيست مي شـود كـه          ،به هم را در كنار دختر بازي و كفتر بازي قرار داده و آنها را هم ارزش مي داند                  
 و بـا تـو در تـوي         اما گرايش جنسي دو زن يا دو مرد به هم يك نياز دروني است، عاطفي است                .من متوجه نمي شوم   

اگر كسي به همجنس خود گرايش      . پيچيده انسان سر و كار دارد، درست مانند گرايش جنسي دو غير همجنس به هم              
دروني داشته باشد، اين احساس و نياز خود را بشناسد، بپذيرد و به آن عمل كند يعني هويت جنسـي خـود را انتخـاب                         

 و قانون او را بخاطر ايـن  ،  نه گناهكار ،رسميت بشناسد ه  وطف او را ب   كرده است؛ او مي خواهد كه جامعه  احساس و ع          
احساسات مجرم و خطاكار تعريف نكند؛ او قادر است و دوست دارد كه نسبت به شريك زنـدگي خـود متعهـد باشـد و                         

ن هـاي چنـي    قرار دادن نيازها و درخواسـت     . به خوشي و خرمي بگذراند    ) كه همجنس اوست  (عمري را در كنار همسر      
دختر باز به كسـي كـه   . باز اشتباه محض است و توهين به شعور او   شخصي در كنار نيازها و رفتار و حركات يك دختر         

گفته نمي شود؛ دختـر بـاز بـه         ) كه هيچ عيب و ايرادي هم ندارد      (فقط دوست دختري به سبك غرب براي خود بگيرد          
جانبـه برقـرار مـي      يكاروابط عمدت ) و اغلب همزمان  (د   بلكه با دختران متعد    ،مردي گفته مي شود كه نه با يك دختر        

. مت ارضاء نياز جنسـي خـود در مـي آورد          د آنها را در خ    ،كند و با تمهيداتي همچون وعده وعيد ، اغوا، تطميع و تهديد           
، »آرام گـرفتن  «سرنوشت اين دختران و آينده آنها هم تنها چيزي است كه به مخيله اش راه نمـي يابـد و در هنگـام                        

بگذريم كه چنين شخصي براي خواهر خود و روابط او چه الم شنگه اي              . راي ازدواج سراغ يك دختره باكره مي گردد       ب
فراموش نكنيم كه دون ژوان ها در همه جا هستند؛ يك دختر باز ممكن است مرد متاهلي باشد كـه                    . كه در نمي آورد   

 و به همين دليـل هـم   ،ياده خواه باشد يا تنوع طلب   بنا به هر عللي از سكس با همسرش راضي نيست، يا هست ولي ز             
 بـه   ادر  دختر بازي رابطه ها پنهاني است، نه صـرف          . را از دست نمي دهد    ) يا زنان ( هيچ فرصتي براي رابطه با دختران     

   روابط زناشـويي  چرا كه ممكن است مثال،دليل تابوهاي اجتماعي، بلكه خود افراد هم خواستار پنهاني بودن آن هستند        
 اين پديـده    دربارهاينجا هدف قضاوت اخالقي     . طرف را تهديد كند يا تعهداتي به بار آورد كه طرف خواستار آنها نيست             

 در مورد افراد با كشش و گرايش به همجـنس           »باز«ها است و اينكه چرا كابرد پسوند          بلكه نشان دادن تفاوت    ،نيست
قضـاوت  (  بيشتر به تفنن و خوشگذراني مـي مانـد         »فتر بازي ك« و »دختر بازي «.  و تنزل دادن محسوب مي شود      ،غلط

ـ               . ولي همجنسگرايي اين نيست   ) اخالقي نمي كنم   ه شايد به همين دليل هم بوده كه در فرهنگ لغـت هـاي جديـد  ب
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از جملـه در لغـت نامـه        . عنوان معادل كلمه انگيسي هموسكشوال بكار بـرده شـده اسـت           ه  درستي كلمه همجنسگرا ب   
يـا در  ) 1373 نشر فرهنگ معاصر - روانپزشكي و زمينه هاي وابسته-فرهنگ جامع روانشناسي(افكاري نصرت اهللا پور  

 ). 1374 - نشر مركز- فارسي براي علوم انساني-لغت نامه انگليسي( لغت نامه داريوش آشوري 
آمـدن  يك دختر باز هر چند كه ممكن است حتي طرفدار روشنگري جنسي و باال رفتن ضريب تحمل و كنار                    

 چـرا   ،ي خود نيسـت   »باز«رسميت شناختن رابطه دختر   ه  جامعه با روابط جنسي باز باشد اما خواهان تصويب قوانين و ب           
 در حالي كه يـك همجنسـگرا        ،شود مطرح مي ... كه به همراه قانون مسائلي همچون ماليات، بازنشستگي، حق ارث و          

 بلكـه بـراي حـق خـود كـه او را از آن      ، مبارزه نمي كند)كه مثبت است هر چند( براي باال رفتن ضريب تحمل جامعه    
 . هاي دگر جنسگرا محروم كرده اند تالش كرده و مي خواهد به همان حقوقي در قانون دست يابد كه زوج

نكته ديگر اينكه يك همجنسگرا در پي به خدمت گرفتن شريك خود با اغوا، تطميـع ، تهديـد و امثـالهم در                       
 .ل جنسي يكطرفه خود نيست؛ او رابطه دو طرفه و آگاهانه و بر اساس انتخاب مي خواهدجهت منافع و لذت و اميا

 
 : ساتير ادامه مي پرسد. د
 ) كه در ادامه بگويد مگر همجنس بازي منفي است؟ (»مگر دختر بازي يا كفتر بازي منفي است؟«

چرا كه يكطرفه است، مگر     . مي دانم  من آن را منفي      ،اگر دختر بازي را هماني بدانيم كه در باال تعريف كردم          
 از آنجـا كـه احساسـات و تمايـل و            ،اينكه ايشان تعريف جديد ديگري از اين گونه روابط دارند و در مورد كفتـر بـازي                

با اينهمه من با روابطي كه بر اساس ارتباط آزادانـه، آگاهانـه،             . خواسته خود كفتران بر ما معلوم نيست، از آن مي گذرم          
 . نه تنها مخالفتي ندارم كه حامي آن هم هستم،ا احساس مسئوليت متقابل باشددوجانبه و ب

 بـا ايـن ذهنيـت كـه     »مرد بـاز « يا »پسر باز«ساتير بايد به اين سئوال جواب دهد كه چرا ما اصطالح         .  اما د 
  است، نداريم؟ ثنوطرف عمل كننده م

 امـا ريشـه اصـلي آن        ، حقوقي زنان خواهد بود     همانا استناد به فرهنگ زن ستيز ما و بي         ،جواب ساده و آسان   
شكل و تجلي جنسيت زنان است كه نسبت به  سكس و جنسيت مردان از تنوع طلبي كمتري برخـوردار اسـت و بـي                         

 .  از هر گونه رابطه اي پايدارترند،جهت هم نيست كه روابط همسري زنان لزبين
 :مطرح مي كند و مي نويسد يك بحث پست مدرنيسمي را اساتير در ادامه ظاهر. اما د

براي مقابله با آن اما راه حل نه در كلمه اي مثل همجنس گرايست، بلكه ابتدا بايد همه اين كلمـات را                      « 
زيبا كرد و بار منفي را از دوش آنها ورداشت و نيز كلمات مترادف مناسبي پيدا كرد، مانند همجنس خواهي كه من         

 ».لغت ايشان يافتمآن را در ترجمه آقاي آشوري در كتاب 
همين حاال كـه مـن ايـن مطلـب را مـي             .  لغت نامه آشوري مي دادند     دربارهساتير اطالع بيشتري    . ايكاش د 

را در  )  چاپ نشر مركز   - 1376 چاپ   -  انگليسي به فارسي   -فرهنگ علوم انساني    ( شوريآنويسم چاپ دوم لغت نامه      
 را معادل هموفوبيا آورده اند      »همجنس باز هراسي  « و   » هراسي بشر«كنار خود دارم و مي بينم كه ايشان فقط كلمات           

 ترجمـه كـرده و بـراي كلمـه هموسكشـوال كلمـات       » همسـكس  /همجـنس «وگرنه كلمه انگليسـي هموسـكس را    
 .  ترجمه كرده اند»همجنس گرايي/ همسكس گرايي « آورده و هموسكشواليتي را به » همجنس گرا/مسكس گرا ه«



 
 

 
 

     

٢٨

 ابتدا بايد همه ايـن كلمـات را زيبـا كـرد و بـار منفـي را از دوش آنهـا                       «اينكه    مبني بر  ساتير. اما پيشنهاد د  
توانم با ايشان موافق      اما من مي   ، موضوع امروز ما همجنسگرايان و شرايط و وضعيت فعلي جامعه ما نيست            »ورداشت

 مبارزي در بين همجنسگرايان      شايد جوانان شورش گر و     ، وقتي روشنگري جنسي به بار نشست      ،باشم كه در آينده دور    
و نه تنها بگويند كـه      ) همان كاري كه گي هاي غربي كرده اند       (ايران هم پيدا شوند كه همه چيز را به چالش بكشانند            

 اما اينكار بيشتر نوعي به ميـدان كشـاندن حريـف و             ، هم معرفي كنند   »كوني« بلكه حتي خود را      ،همجنس باز هستند  
 امـا آن شورشـگران در آن دوره همـان خواهنـد بـود كـه امـروز              ، در آن شراط نيستيم    فعال ولي ما    ،مبارزه طلبي است  

 بهتر است بنا به توصـيه خـود         ،مي در مرحله پست مدرنيسم نيست     پس از آنجا كه ما فعال     . كوئيرهاي حريف طلب غربي   
 و مكان ادامه دهيم و اين را بـه          ساتير از افراط و تفريط بدور بمانيم و جريان آرام روشنگري جنسي را با توجه به زمان                

نسل هاي آينده واگذار كنيم كه خود و احساسات و عواطف خود را با هر مفاهيمي كه خواستند تعريف كنند و به روش                       
 .هاي اجتماعي را به چالش بكشند  تعصبات و پيشداوري،مناسب خود
 
 :ساتير مي نويسد. د
براي مثال همجنس خواهي هم داراي بار       . ي شود كسي بخواست خود همجنس باز يا دگر جنس باز نم         «

همجنس بازي يا خواهي يـك گـرايش        . احساسي قويتري است و هم اشتباه ديگر همجس گرايي را دارا نيست           
 » .نيست كه آنرا همجنس گرايي ترجمه كنيم

 بـه   ،گيـرد  ت نمي امير پيچيده انسان نش   ضنيست و از     بله، همجنس بازي و همجنس خواهي دروني و باطني        
جنس گرايي دروني، باطني، رواني، عاطفي و عمقي است و به همين دليل هـم   م است ولي ه   »بازي«همين دليل يك    

 و خود   ، اما ناقص و پاسيو همجنسخواهي مشكلي ندارم       ، روشنفكرپسند االبته من با كاربرد كلمه ظاهر     .  است »گرايش«
 ذات جنسـي درون     »همجنس خواهي « آنجا كه اصطالح     ، ولي از  گاهي آن را بكار مي گيرند      از همجنسگرايان هم هر  

توانـد    از خواستن اسـت و فـرد مـي         »خواهي« چرا كه    ، از كاربرد آن امتناع مي ورزم      ا شخص ،انسان را تداعي نمي كند    
تـوان آن را      ولي نمي  ، در حالي كه گرايش جنسي را هر چند بتوان مهار و يا سركوب نمود              ،خواسته خود را عوض كند    

 . دتغيير دا
 از آنجـا  ، فرق دارند و بـر خـالف نظـر سـاتير       »همجنس بازي « همجنسخواهي و همجنسگرايي با      ،با اينهمه 

يگـر  »باز«خواست خود   ه   بنابراين انتخابي است و طرف ب      ، دال بر رفتار و عمل دارد نه ميل باطن         »همجنس بازي «كه
راي كنجكاوي هم كه شده با جنس موافق  فردي ممكن است چون به جنس مخالف دسترسي ندارد يا ب مثال،شود مي

ـ        ، چنين ميل و گرايشي داشته باشـد       ا و درون  ا بدون آنكه واقع   ،خود دست به عمل جنسي بزند       بـه   ا يـا فـردي كـه درون
 عليرغم جهت گيري جنسي و ميـل        ،...همجنس خود تمايل و گرايش دارد بر اثر فشار اجتماعي، حكومتي، خانوادگي و            

دن به فشارها، با توسل به دروغ و ظاهر سازي و براي خالصي از تنگناها، جامعه و فرهنگ            ضمن تسليم ش   ،درون خود 
 يك رفتار انتخـابي  »بازي« ،بر اساس گفته هاي فوق  . با فردي از جنس مخالف ازدواج كند       آن را هم به بازي بگيرد و      

ال بازي، كفتر بازي، زن بـازي،   همچون فوتب ،و در عين حال غير جدي و تفنني است كه زماني ممكن است تمام شود              
 . كه دال بر غير انتخابي بودن و دروني، رواني، عاطفي و احساسي بودن است فرق دارد»گرايي« و با ،...ورق بازي و

 ساتير بر چه اساسي همجنس گرايي را يك گرايش نمي داند؟ .  از طرف ديگر معلوم نيست د
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د آقاي آشوري هم اورينتيشن را معادل جهت يـابي و           همجنس گرايي همان سكشوال اورينتيشن هست و خو       
از آن گذشته گرايش جنسي به اين معني است كه فرد در درون خود ايـن احساسـات را                   . جهت گيري ترجمه كرده اند    

كه ممكن است دروغين ( و سمت و سوي كشش و ميل جنسي او رو به جنس موافق است و اين با هويت جنسي ،دارد
 چه همانطور كـه گفتـه شـد ممكـن           ،متفاوت است ) كه گاهي ممكن است بازي باشد      ( رفتار جنسي  يا عملكرد و  ) باشد

است كسي گرايش جنسي دروني به همجنس خود داشته باشد ولي بنا به هر عللي از عملي كردن آن و يا اعتراف بـه                        
ايش درونـي خـود انتخـاب        هويت و رفتاري مغاير با گر      ،خاب شريك جنسي از جنس مخالف     تميل خود بپرهيزد و با ان     

كه انتخابي است و فرهنگ و شرايط       (با رفتار و هويت جنسي      ) كه انتخابي نيست  (و اين فرق بين گرايش جنسي       . كند
دگر جنس گرايي اجباري كه در بسياري جوامع از جمله در كشور ما اعمـال               . را نشان مي دهد   ) اجتماعي در آن مؤثرند   

 همجنسگرايان را مجبور به ازدواج با جنس مخالف مي          ،عي، حكومتي و خانوادگي   شود و در نتيجه فشارهاي اجتما      مي
 حال چـه    ، يك گرايش است   اپس نتيجه مي گيريم كه همجنس گرايي دقيق       .  نمونه بارزي از اين گفته فوق است       ،كند

 تـوان تغييـر      اما همانطور كه گفته شد     ، چون ممكن است آن را در درون خود سركوب كند          ،طرف بخواهد و يا نخواهد    
 بيشتر برازنده كساني است كه رفتار و هويت جنسي اي مغاير بـا ميـل و گـرايش درون                    »بازي«پس لغت   . آن را ندارد  

عنوان هويـت جنسـي خـود       ه  خود انتخاب مي كنند تا همجنسگراياني كه گرايش خود را شناخته، قبول كرده، آن را ب               
ست كـه بسـياري از همجنسـگرايان بـه          يبي جهت هم ن   . ي كنند پذيرفته و براي بدست آوردن حقوق خويش مبارزه م        

 بـه سـكس بـا همجـنس مبـادرت مـي ورزنـد را               اكساني كه بدون شناخت گرايش دروني خويش و پذيرش آن، صرف          
 .   همجنس باز مي خوانند

 دربـاره  همينگونه نيـز ... .«:  چه مي نويسد ،شكل ديگري قبول دارده  اين را باساتير هم ظاهر  .  البته خود د  
هاي زيادي روابط جنسي با يك جنس مخـالف دارنـد و             همجنس خواهان صدق مي كند، كه گاه ابتدا حتي مدت         

 » .آنگاه در يك نبرد دروني سرانجام به خواست واقعي خويش تن مي دهند
و   خود اعتراف به اين امر است كه آن ميل و كشش و گرايش دروني كه با هزار توي آدمـي سـر   ،همين گفته 

ـ          «كار دارد و     ثير متقابـل كمـپلكس   ااز فاكتورهاي بيولوژيك، اجتماعي، تربيتي، فرهنگي، روانـي و فـردي و در يـك ت
 شكل مي گيرد و آدمي را داراي اين يا آن گرايش مي كند، خارج از قدرت انتخاب فرد اسـت؛                     »و ناخودآگاه   ) پيچيده(

 به همين دليل هم هست كه كلمـه همجـنس           ا دقيق پس طبق تعريف خود ايشان هم گرايش جنسي انتخابي نيست و          
گويد كه من اين گرايش و جهت گيـري جنسـي را    كار بردن اين كلمه فرد مي  ه  گرايي مناسب ترين كلمه است و با ب       

مبارزه همجنسگرايان براي حقوق اجتماعي خود هم به اين         .  بلكه من اين هستم    ، نه اينكه آن را انتخاب كرده ام       ،دارم
مدل كهنه و تصورات عمومي مبني بر يك گونه بـودن گرايشـات غلـط اسـت و جامعـه بايـد شـناخت و                         معناست كه   

 مبارزات همجنسـگرايان از يـك بـار         ،بر همين اساس  . ها گسترش دهد   اطالعات خود را در مورد مسائل دروني انسان       
 .قوي فرهنگ سازي و آگاه گري عمومي برخوردار است

 خواند پس بايد نتيجه گرفـت كـه   »عشق گرايي « را   »عشق بازي «مي توان   ساتير كه چون ن   . اين استدالل د  
 در واقع چيزي بيش از يك خلط مبحث نيست؛ عشق بازي تعريف و بيان رفتار            ،اصطالح همجنسگرايي هم غلط است    
ه عشق  چتواند با جنس مخالف يا جنس موافق خود عشق بازي كند،             فردي مي . و عمل فرد است نه گرايش دروني او       

  نه خود گرايش باطني، فردي ممكن است در همه گـاه و تمـام عمـل                ،بازي انعكاسي است از گرايش و ميل دروني او        
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مبـادرت  ) براي ارضاء گرايش درون   (فقط به سكس ساده     .. . بنا به خستگي يا    هاي جنسي خود عشق بازي نكند و مثال       
را ) كه خود نوعي علم و ياد گيري است       ( بعد از عمل      بدون آنكه رفتار خاصي مانند عشق بازي يا معاشقه قبل يا           ،ورزد

 .انجام دهد
ساتير پيشنهاد نمـي كنـد      .  معلوم نيست چرا د    ، درست است  »همجنس بازي « اگر پيشنهاد    ،كه بگذريم  از اين 

 . زن دگر جنس باز ناميد و مردان دگرجنسگرا  را زن باز،كه از اين به بعد بايد زني كه به جنس مخالف گرايش دارد
اسـتفاده  (ساتير در جايي از دومين قسمت مطلب خود از همجنسگرايان ايران مي خواهد كه به اشتباه خود                  . د

زيرا جامعـه آنگـاه از شـما        ... يا سركوب خوش در آينده نباشند     (!!!) پايان دهند و زمينه ساز اصالح     ) از كلمه همجنسگرا  
 »يش عمومي تن نمي دهي و دگر جنسخواه نمي شوي؟حال كه گرايش است، چرا به گرا«تر ميتواند بطلبد  راحت

دروني است، انتخابي نيسـت      )ها  گرايش جنسي انسان   و كال  (در باال توضيح دادم كه از آنجا كه اين گرايش           
 ،توان آن را عـوض كـرد   قول ساتير كمپلكس، شكل مي گيرد پس نمي ه  هاي پيچيده و ب    و در نتيجه كنش و واكنش     

اگر فرد كفتر بازي، دختر بازي، فوتبـال بـازي،   . توان آن را كنار نهاد ت و انتخابي است و مي   يك عمل اس   »بازي«اما  
 دچار مشكالت رواني نمي شود، افسرده نمي گردد و اين كناره گيري حداقل بـه آن درجـه                   ،را كنار نهد  ... ورق بازي و  

 .شود منتهي نمي گردد كه سركوب گرايش دروني باعث لطمات روحي و رواني مي
 امـا صـحيح     ، هر چند كه پيشنهادي دوسـتانه و بـار حمـايتي دارد            ،ساتير به همجنسگرايان ايراني   . پيشنهاد د 

 .نيست و اميدوارم روشنگران جنسي به اين مهم توجه كنند و ناخواسته بار همجنسگرايان را سنگين تر نكنند
د و آن اينكـه حـامالن اينگونـه         كاربرد كلمات همجنسگرا و همجنسگرايي يك بار و مفهوم ديگري هـم دار            

گرايشات جنسي كه در نتيجه اينترنت و دسترسي به اطالعات ديگر نمي خواهند به سرنوشتي كه جامعه و مـذهب در                     
خواهند زندگي و سرنوشت خود را آگاهانه و امروزي همچون همتايـان              و مي  ،طي قرون برايشان رقم زده تن در دهند       

گرانـه و    ها و مبارزات همجنسگرايان كشور از خصلت آگـاه         از آنجا كه تالش   . قم زنند خود در جوامع آزاد و دمكرات ر      
سمت مدرن شدن مـي باشـد و   ه است، در خدمت گسست جامعه از سنت هاي كهنه وحركت آن ب  روشنگري برخوردار 

 و مـورد   بايد از طرف همه كساني كه در فكر فرداي بهتري براي ايـران هسـتند جـدي گرفتـه شـده     ،بر همين اساس 
 همانا ارائه تعريف درست از گرايشات جنسي همجنسگرايان است و توضيح            ،حمايت قرار گيرند و اولين قدم در اين راه        

 .آن براي جامعه
 

 ساتير و سايت فرهنگ گفتگو. به وبالگ  د: رونوشت
 

 سايت  ا ي ،ساتير. ميتوانند به سايت د   » بحران جنسي ايرانيان  «عالقمندان به مطالعه كامل مطلب      
 :فرهنگ گفتگو مراجعه كنند

http://www.iranglobal.dk/d-satier.htm  
http://sateer.persianblog.com/ 
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  هاي مقاربتي در بيماري
 همجنسگرايان

 
 دكتر حبيب

 

هايي كـه از راه ارتبـاط جنسـي منتقـل مـي شـوند در افـراد همجنسـگرا و غيـر                        ر حقيقت بيماري  د
 پايـه و اسـاس      ،همجنسگرا مشابه هم هستند و اين تصور كه فقط افراد همجنسگرا به ايدز مبـتال مـي شـوند                  

طرح اين مطلـب،    در اينجا نمي خواهم با ارقام و درصدها فكر شما را مشغول كنم، هدف اصلي از                 . لمي ندارد ع
 .هاست  چگونگي درمان اين بيماري،هاي پيشگيري از ابتال و در صورت ابتال راه

 »سندروم نقض ايمني اكتسابي   «ايدز كوتاه شده    . ها، اكثر افراد با كلمه ايدز آشنا هستند        از بين بيماري  
 بدن از جملـه خـون،   اين ويروس قادر است از تمام ترشحات   .  يك ويروس مي باشد    ،است و عامل اين بيماري    

و دهاني در اين بيماري ممكن است؛ يعني مي تواند از راه            ) مهبلي(منتقل شود؛ انتفال مقعدي، واژينال    ... مني و 
از تمـاس بـا   ). بيشتر افـراد از ايـن راه انتقـال بـي خبـر هسـتند      ( هم منتقل شود  ) سكس دهاني (اورال سكس   

 .ترشحات مايعات بدن اين افراد بايد خودداري كرد
 احتمال انتقال صد در صد نمي باشد ولي احتمـال انتقـال از راه       ،بعد از مقاربت جنسي با يك فرد مبتال       

در روزهاي اول    .مقعدي و دهان بسيار بيشتر از راه واژينال است و اين با ساختار بافتي اورگانها در ارتباط است                 
ي پي برد و تست خون حدود سه مـاه بعـد از              حتي با آزمايش خون هم نمي توان به وجود بيمار          ،بعد از آميزش  

توان ويروس را كشف كرد و        فقط با يك تست بسيار اختصاصي مي       ،در طي اين سه ماه    . انتقال مثبت مي شود   
چند روز تا چند هفتـه از انتقـال         . اين تست بسيار گران قيمت بوده و فقط در برخي مراكز تحقيقاتي وجود دارد             

 شبيه سرماخوردگي در شخص مشاهده مي شود كه بسيار غيـر اختصاصـي              ي يك حالت غير اختصاص    ،ويروس
  .مثبت مي شود ولي اين به معني ظهور عالئم بيماري نمي باشد ELISAبعد از اين مرحله تست . است

ـ             سال ها بيماري    صـورت عفونـت  ه  بعد از اين مرحله عاليم باليني نشان مي دهد و اين عالئم بيشتر ب
ايـن بيمـاري    . ها در افراد غير مبتال به ويروس ايدز ديـده نمـي شـود              اين عفونت هاي فرصت طلب است كه      

هاي پي در پي ريه و پوست كه بسيار مقاوم به درمـان              عفونت. سيستم دفاعي بدن را مورد حمله قرار مي دهد        
 .هاي سيستم عصبي و ساير اعضاء بدن هستند و يا عفونت
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 ، بروز HIVدر صورت آلوده شدن به ويروس 
 در سال هاي بعدي اجتناب ناپذير است و عالئم

براي طوالني كردن اين دوره بدون عالئم، 
داروهايي وجود دارند كه با مراجعه به پزشك 

متخصص بيماري هاي عفوني مي توان اقدام به 
 .شروع درمان كرد

را ) بـودن بيمـاري   (دوره نهفتـه    ) ضد ويروسـي  (نتي ويرال   توان با برخي داروهاي آ     در اين بيماري مي   
 پيشـگيري از    ، بدون درمان ايـدز    پس در مورد بيماريِ   .  اما درمان قطعي براي بيماري وجود ندارد       ،طوالني كرد 

 بعد از ابتال مـي      ، از راه ارتباط جنسي     شده اي منتقل پيدا مي كند زيرا در ساير بيماري ه       بيماري اهميت خاصي    
 . ولي اينجا بعد از ابتال كار زيادي نمي توان انجام داد،ان كردتوان درم

 
   هاي پيشگيري از ايدز راه

 زيـرا   ، در روابط جنسي بهتر است از كاندوم استفاده شـود          بهتر است اين مسئله جا انداخته شود كه كال        
هـاي   م كانـدوم   مطمئني است و براي افـرادي كـه عالقمنـد بـه آميـزش از راه دهـاني هسـتند هـ                      اراه تقريب 

 .مخصوصي وجود دارند
ي بعدي اجتناب ناپذير است و بـراي        سال ها ، بروز عالئم در      HIV در صورت آلوده شدن به ويروس     

هـاي   اين دوره بدون عالئم، داروهايي وجود دارند كه با مراجعه به پزشك متخصـص بيمـاري                طوالني كردن 
. عفوني مي توان اقدام به شروع درمان كرد       

 ايــن افــراد در آميــزش ،ن دورهدر طــي ايــ
جنسي با افراد سالم قادر به انتقال ويـروس         

 .مي باشند
عاليــم بيمــاري وســيع اســت و از 
هرگونه عفونت فرصت طلب در هر اورگـان        

در . تا ابتال سيستم عصبي را شامل مي شود       
يك مورد كوري يك طرفه ناگهاني در يك        
پسر غير همجنسگرا ظاهر شد كه با انجـام         

 تشـخيص    HIVات متعدد ابتال به     آزمايش
 هـاي   سرعت عفونـت يدر موارد. داده شد

ــ  ــي ب ــه و حت ــدد ري ــنس ه متع صــورت دم
)Dementia  =  ــه ــبيه بـ ــي شـ فراموشـ

 .ظهور مي كند) آلزايمر
 

بيماري ايدز درمان قطعي ندارد و دقت در پيشگيري از اهميت حياتي برخوردار 
اين دوره بدون مي توان  فقط ،ا درمانپس از آلودگي، بيمار بدون عالئم است و ب. است

 .عاليم را طوالني كرد
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 زنان همجنسگرا و ايدز
 
ــدز    ــداد اي ــايت ام ــه از س    برگرفت

 http://www.aids-ir.org
   

 
 

 يا دختران نوجوان و جوان در معرض خطر آلوده شدن قرار دارند؟آ

 امـا امـروزه بـيش از        ،و ايدز ايمن بودند   . وي. آي. ه هايي بودند كه به مراتب در مقابل اچ        جوانان يكي از گرو   
در اين ميان دختران به ميزان بيشـتري و         .  سال تشكيل مي دهند    25نيمي از افرادي كه آلوده مي شوند را جوانان زير           

   .قرار گرفته اند. وي. آي. س اچبه نسبت پسران هم سن خود در سنين پايين تري در معرض خطر آلودگي به ويرو
به دليـل كمتـر بـودن       . دختران جوان در هنگام داشتن رابطه جنسي داراي قدرت تصميم گيري كمي هستند            

سن بلوغ جنسي و شروع فعاليت هاي جنسي در سنين پايين تر با مسايلي مانند رابطه امن تر معموالً آگاهي كم تـري                       
محافظتي مانند كاندوم يا شرايط انتخاب كردن را ندارند و يا آگـاهي و دانـش الزم در                  وسايل   و يا در استفاده از    . دارند

آنان همچنين براي محافظت از خود در برابر مشكالتي ماننـد سوءاسـتفاده جنسـي، بهـره بـرداري                    . اين باره را ندارند   
  .جنسي واعتياد بسيار آسيب پذير مي باشند

 همچنين آنان . و مردان دستيابي كمتري به مراقبت هاي پزشكي دارند        معموالً دختران جوان به نسبت پسرها       
خـواهش  ) همسر، پدر و يا بـرادر     (معموالً بايستي براي پرداخت هزينه هاي پزشكي و مراقبت هاي بهداشتي از مردان              

زدواج نواخواسته  هنوز دختران جوان بسياري هستند كه به ا        . كنند و از آنان بخواهند كه اين هزينه ها را پرداخت كنند           
در مـوارد  . و زود هنگام تن مي دهند كه اين موضوع آنان را از دستيابي به آمـوزش كـافي و مـورد نيـاز بـاز مـي دارد            

بسياري براي دختران از سوي اقوام تصميم گرفته مي شود كه چه زماني خانه والدين را ترك كننـد و بـه ازدواج تـن                         
تن سن باال به جستجوي دختران باكره و به اصطالح پاك و دست نخورده مي               مردان بسياري هستند كه با داش     . بدهند
 . پردازند

 سال گمان   19 تا   15و ايدز را موضوع خود نمي دانند، بسياري از افراد بين            . وي. آي.بسياري از افراد جوان اچ    
د كه همه گمان مـي كننـد        ضرب المثلي قديمي در اين باره مي گوي       . (مي كنند كه در معرض خطر آلودگي قرار ندارند        

 .) كه مرگ فقط مال همسايه مي باشد
 

  آيا زنان همجنسگرا هم در معرض خطر آلودگي قرار دارند؟
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تصورغلط عمومي بر آن است كه اين گروه بر عكس 
 مرد به دليل عدم امكان دخول مستقيمگرايانهمجنس

هيچ زني از سابقه جنسي . و طبيعي در خطر نمي باشد
شريك جنسي زن خود كامالً آگاه نبوده و نمي داند كه 

سابقاً با چه مردي بوده است و يا شايد قبالً مواد 
 كرده و آ يا شايد هنوز هم مخدر تزريقي استفاده

همچنين احتمال اينكه سكس با يك . استفاده مي كند
 ... زن داشته كه قبالً با يك مرد بوده است و 

هـر   .مـي باشـند   . وي. آي. زنان همجنسگرا نيز از جمله گروه هاي در معرض خطر آلوده شدن به ويروس اچ              
 مرد به دليل عدم امكان دخول مستقيم و رايانگچند كه تصورغلط عمومي بر آن است كه اين گروه بر عكس همجنس            

هيچ زني از سابقه جنسي شريك جنسي زن خود كامالً آگاه نبوده و نمي داند كه سـابقاً بـا                    . طبيعي در خطر نمي باشد    
همچنـين  . چه مردي بوده است و يا شايد قبالً مواد مخدر تزريقي استفاده كرده و آ يا شايد هنوز هم استفاده مي كنـد                      

 ... ال اينكه سكس با يك زن داشته كه قبالً با يك مرد بوده است و احتم
 

 آيا توجه به نوع همجنس و همجنسگرايي يك دوره از بلوغ افراد جوان است؟
بسياري از افراد در دوران بلوغ جنسـي خـود، تجربـه و احساسـي از                . براي بعضي افراد آري و براي بعضي نه       

 ميالدي در كشور انگلسـتان صـورت        90در تحقيقي كه در سال      . جنس نداشته اند  ارتباط و رابطه جنسي با شريك هم      
گرفت نشان داد كه بسياري از زنان اولين رابطه خود با شريك جنسي همجنس را بـراي نخسـتين بـار در دوره هـاي                         
سني بيست سالگي، سـي سـالگي و يـا حتـي            

امـا شـواهدي وجـود      . مسن تر تجربه كرده اند    
هد براي اغلـب ايـن افـراد    دارد كه نشان مي د 

تجربه همبستري با شـريك همجـنس بيشـتر         
جنبه يك نوع تجربه جديد و يا گذر از مرحلـه           

و ايـن نمـي     . اي به مرحله ديگر داشـته اسـت       
تواند كه دليلي به همجـنس گـرا بـودن آنـان            

 .باشد
در جوامــــع ايــــران، افغانســــتان و 
تاجيكستان روش علمي دقيقي بـراي بررسـي        
اجتماعي و محيطي ايران، در مواردي اولين تجربه هاي              
دختران جوان نسبت به مسايل جنسي، كنجكاوي ها و فراگيري هاي جنسي آنان، با شريك جنسي همجـنس شـكل                    

آنان سعي مي كننـد كـه از        . ته باشد مي گيرد كه اين موضوع مي تواند بيشتر جنبه تجربه و گذر به بلوغ جنسي را داش                
از اين جهت اين دوره مي      . اين راه جايگاه شخصيتي خود را بيابند و بدانند كه در دوران بزرگسالي چه خواهند خواست               

 .تواند كامالً طبيعي باشد

ود ندارد اما احتمال مي رود كه به دليل شرايط اين موضوع وج  

 
 رابطه جنسي امن تر براي زنان همجنسگرا

 مقعدي از يك محافظ دهـاني دندانپزشـكي         – واژينال و يا دهاني      –تماس دهاني    در موقع نزديكي جنسي و     •
 سانتيمتر مـي باشـد      15كي از جنس التكس به ابعاد حدود        ييك محافظ دهاني يك تكه پالست     . استفاده كنيد 

در فروشگاه هاي وسايل پزشكي و يا       . كه براي استفاده درجراحي هاي دهان و دندانپزشكي ساخته شده است          
 . اييدداروخانه ها مي توانيد آن را تهيه نم
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در موقع تماس هاي جنسي در صورت داخل كردن انگشت خود به داخل واژينال و يا مقعد از دستكش هـاي                      •
 . جراحي التكس استفاده كنيد به خصوص اگر در دستتان زخم و يا خراشي وجود داشته باشد

 . در صورت استفاده از آلت مصنوعي به صورت مشترك حتماً از كاندوم استفاده نماييد •
 

 ان همجنسگرايي كه در معرض خطر هستندزن
 . در صورت اعتياد به مواد مخدر تزريقي، كساني كه از سرنگ، سوزن، قاشق و پنبه مشترك استفاده مي كنند •
كساني كه با مرد تماس داشته و هنگام دخول آلت تناسلي مرد، از كاندوم استفاده نكرده و يا صحيح اسـتفاده                      •

 . نمي كنند

 
 جنس الستيكي بسيار نازك، كاندوم زنانه داراي

نرم و لطيف و بسيار راحتي است كه دو حلقه 
. درهردو سرانتهايي آن وجود دارد قابل انعطاف

يكي از اين حلقه ها كمك مي كند كه كاندوم در 
واژن خانم ها در آخر رحم ثابت جاي  داخل
همزمان حلقه ديگر كاندوم بيرون واژن . بگيرد
  .دارد قرار

ه سكس دهاني با واژن زن آلوده محافظ دهاني استفاده نمي كنند تـا از تمـاس ترشـحات                   كساني كه در رابط    •
 . واژن و يا خون با دهان جلوگيري كند

 
 

 كاندوم زنانه چيست؟
جـنس السـتيكي بسـيار     كاندوم زنانه داراي

نازك، نرم و لطيف و بسيار راحتي است كه دو حلقـه            
يكـي  . رددرهردو سرانتهايي آن وجود دا قابل انعطاف

 از اين حلقه ها كمك مي كند كه كانـدوم در داخـل  
همزمان . واژن خانم ها در آخر رحم ثابت جاي بگيرد        

  .دارد حلقه ديگر كاندوم بيرون واژن قرار
 

 كاندوم زنانه چگونه عمل مي كند؟
كاندوم زنانه از نوعي پالستيك به نـام پلـي          

ــان  ــت ) Polyurethane(اورت ــده اس ــاخته ش . س
كاندوم زنانه قسمت داخلـي، گردنـه و لـب          پالستيك  

. را مـي پوشـاند  ) آلت تناسلي زنانه  (هاي بيروني واژن    
ــارداري   ايــن وســيله نيــز ماننــد كانــدوم مردانــه از ب
ناخواسته، انتقال ميكروب ها و ويروس هايي كه مـي          

. آي. توانند از طريق تماس جنس از جمله ويروس اچ        
اين وسـيله مـي     . انتقال يابند، جلوگيري مي كند    . وي

 ساعت قبل از تمـاس جنسـي داخـل واژن           8تواند تا   
 .خانم ها جاي داده شود



 
 

 
 

     

٣۶

 

   جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي 

يگن مولوي و شمس و حافظ اينطوري بودن، سعدي كه ديگه برو برگرد نداره، تـازه يـه چيزايـي                    م

هويدا نخست وزير شاه، سعيدي سـيرجاني،        صادق هدايت،    دربارههمينطور    ابومسلم خراساني ميگن،   دربارههم  
از خارجي ها ميكل آنژ بوده، ويتگن اشتاين هم، همينطور اسكار وايلد، ميشل فوكو، گارسيا                ...فريدون فرخزاد و  

 ... لوركا، مارسل پروست، توماس مان و
 محققان ميگن كه حداقل پنجاه درصد مردان و يك سوم زنان در طول عمر خود ميل نزديكي جنسـي      

با همجنس را در خود حس مي كنند و حدود پنج تا هفت درصد مردان و سه تا پنج درصد زنان هم همجنسگرا 
 . هستند

  !نحاال شما خود حديث مفصل بخوانيد از اين داستا
فكرشو بكنيد كه يه طوري بشه كه كسي نتونه احساس و ميل دروني خودشو پنهان كنه، درست مثـل               

 دونيد اون وقت چي پيش مي آد؟  ها يا دماغ خودشو مخفي نگه داره، مي حاال كه كسي نميتونه چشم
هـا، تعـدادي از      اگه معلوم بشه كه چنـد وزيـر دولـت، نماينـدگان مجلـس، رهبـران احـزاب و گـروه                    

همـه   ...دانشجويان، تعدادي از نمايندگان خانه كارگر، بخشي از روحانيون، تعدادي خبرنگـار، پزشـك، اسـتاد و                
 پدر يـا مـادر يـا        حاال از اين بگذريم كه اگه خود شما هم متوجه بشين كه مثال            (ن اونوقت چي؟    اينطوري هست 

 حاال از پيش نماز مسجد محلـه اتـون كـه اون هـم               .خواهر و يا برادر بزرگ خودتون هم هستن شوكه ميشين         
 !)ممكنه باشه، مي گذرم

 يـه شـكلي تـرس و ناآگـاهي      خيلي ها همجنسگرايي رو بيمـاري مـي دونـن و بـه           ،با همه اين وجود   
خودشونو نشون ميدن و روانشناسان بيكار هم هي مته به خشـخاش مـي ذارن و بـا قيافـه حـق بـه جانـب و                           

  !ردن كه چرا يك انسان همجنسگرا مي شودگفيلسوف مĤبانه دنبال تحقيق و توضيح اين مسئله مي
 : چرا نمي رين به اين سئوال جواب بدين كهبابا ول كنين، شما اصال

 

 چرا يك انسان همجنسگرا نمي شود؟  -
 

       يـا حـداقل   .  از آنجا كه بيشتر افراد همجنسـگرا نيسـتن، پـس بايـد اول مشـكل اكثريـت رو حـل كـرد                       اتفاقا
همـه مـرد      اونوقـت شـايد بتـونين ريشـه ايـن          ،توضيح بدين كه چرا افراد زيادي به جنس مخالف تمايل دارن          

رو ...  و يي، جنگ و جنون و فقر و نكبت، بي عـدالتي و ظلـم و سـتم                ساالري، زن ستيزي، ترس از همجنسگرا     
 !بهتر بشناسين

 



 
 

 
 

     

٣٧

  
  
  

   را مثبت مي دانيد؟ماها آيا شما انتشار 
  

   را مطالعه كنند؟ ماهاآيا شما دوست داريد كه افراد هر چه بيشتري 
   كمك كنيد ولي نمي دانيد چگونه؟ماها آيا شما دلتان مي خواهد به   
را براي روشنگري جنسي و بخصوص كمك بـه آگـاهي وماها  آيا انتشار     

 خودشناسي همجنسگرايان كشور مثبت تلقي مي كنيد؟
  
  
 اگر حداقل به يكي از سئواالت فوق جواب مثبت داده ايـد پـس لطفـĤ در  

و رساندن آن به تعداد هر چه بيشتري از دوستان بخصـوص ماهامعرفي  
راماها مـا  . در مراكز آموزشي استانها و شهرهاي دور از مركز، همت كنيد     

تهيه و چاپ مي كنيم اما صاحب اصلي مجله خود شما هستيد و پخـش و
بـرايماهـا   . معرفي آن كار همه خوانندگان و دوستداران آن مـي باشـد           

 شود و هر چه تعداد خواننـدگان آن بيشـتر باشـدخوانده شدن چاپ مي   
به هر شكل و طريقـي كـهماها  با معرفي و پخش     لطفĤ  پس  . بهتر است 

تعـداد. خود بهتر و مناسب تـر مـي دانيـد از مجلـه خـود حمايـت كنيـد         
چنانچـه هـر خواننـده اي يـك.  نفر گذشت  500از مرز   ماها  مشتركين  

له كمـي هـزار نفـر خواننـده ومشترك جديد براي ماها پيدا كند، در فاص       
 . دوست جديد يافته ايم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   .به اميد همكاري و همياري شما دوستان با مجله خودتان  

، ما را دلگـرمماهاجا دارد در اينجا از همه دوستاني كه تا امروز با معرفي             
 .كرده و  .كرده و مشوق ما بوده اند، قدرداني كنيم

  
  
  

ماهابا احترام،    ماهابا احترام،      
  
  
  
  

يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله  ،  مماها  يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله  ،  مماها
تي زيـر اسـتفاده     از آدرس پسـ    ،»ماها«اشتراك  ب، عكس، نقد، و همينطور براي       ت و پيشنهادات خود، و يا ارسال مطل       براي بيان نظرا  

 :           كنيد
                                                                                     Majaleh_maha@yahoo.com 
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