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 حرف هاي سردبير
 

شايد اين را حدس مي زده ايد كه هفت شماره قبلي مجله با . ي شماستهشتمين شماره ماها پيش رو
نفر و آن هم يك گي، منتشر شده، اما از اين شماره به بعد ماها دو سردبير خواهد داشت؛  سردبيري يك

هدف من از . عنوان سردبير لزبين ماها در خدمت شما خواهم بوده  ب،من دالرام. يك لزبين و يك گي
و  سردبيري مجله اين است كه نشان دهم ما لزبين هاي ايراني هم در صحنه هستيم همكاري در بخش

كه به وظايف و مسئوليت دست يافته ايم مدني خود  - آن سطح از آگاهي و دانش از حقوق اجتماعيبه
كرده و آگاهانه در كنار مردان عمل هاي خود در مبارزه همجنسگرايان كشور براي آزادي و برابري جنسي 

 سردبير به عنوانالبته من . تالش كنيم) زن و مرد(براي رسيدن به حقوق همجنسگرايان  جنسگراهم
هاي   چه لزبين و چه گي و چه ديگر اقليت،مسائل، مشكالت، نيازها و خواسته هاي تمام همجنسگرايان

ما خوانندگان اميدوارم با حمايت و پشتيباني همه ش. هاي خود قرار خواهم داد جنسي را در مركز فعاليت
 :و اما صحبت من براي اين شماره.  بهتر و پربارتر شدن ماها كمك كنمبهعزيز بتوانم 

 
 !وطن من و خانه ي من! سرزمين من ...اينجا ايران است

جايي كه من را در آغوش بگيرد و جايي كه من در  .خانه ي من بايد امن ترين مكان براي حضور من باشد
 ا ايا واقعا چنين است؟ ام.آن احساس آرامش كنم
 حتي به دليل انسان ،در كشور من .يد آهايي برايم به وجود مي  به دليل زن بودنم محدوديت،در كشور من
همه ي ما مي دانيم كه در ايران براي تك ، الزم به گفتن نيست. يد آهايي برايم به وجود مي بودنم هم محدوديت

شماي همجنسگرا عالوه بر همه ي اين مشكالت بايد با معضل ديگري اما من و  ...تك ما چه مشكالتي وجود دارد
مشكلي كه بي شك همه . نيز دست و پنجه نرم كنيم به اسم عدم آگاهي و شناخت مردم و اطرافيان از احساساتمان

ا چه كسي اما واقع. مواجه بوديم ي ما از آغاز دوران بلوغ فكري و جنسي و زماني كه به گرايشات خود پي برديم با آن
شايد در مقايسه با ديگر مشكالت ! جز خود ما در جهت رفع اين مشكالت قدمي برمي دارد؟ شايد واقعا هيچ كس

 حل مشكالت همجنسگرايان به چشم خيلي ها كوچك جلوه كند اما براي ما اين مشكل قسمت ،جوامع امروزي
 به منزله ي از كار انداختن آن قسمت اعظم از ،اعظمي از زندگي و فكرمان را اشغال كرده است و نپرداختن به آن

 . فكرمان است
حدود هشت ماه پيش دوستان ما در مجله ي ماها براي بهبود وضعيت ما همجنسگراها و پيشبرد اهداف ما 

 دست به انتشار مجله ي حاضر زدند و به لطف خدا تا امروز نيز در راه ،كه همانا حقوق برابر با ديگر اقشار جامعه است
 تا امروز مجله بيشتر به مردان همجنسگرا تعلق ،دانيد همانطور كه همه مي. رسيدن به اين هدف بزرگ موفق بوده اند

بلكه به دليل همكاري كمتر زنان با اين  ،نه به دليل بي توجهي مسئولين مجله به زنان همجنسگرا ،داشت و اين امر
ن نسبت به مردان و به هر حال پيگيري كمتر آنان در امر تهيه شايد دليل اين موضوع هم جسارت كمتر زنا. مجله بود
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مطمئنا اكثر دختران همجنسگرا به دليل موانع اجتماعي و فرهنگي از . ي مطلب و تايپ و به هر حال مسائل آن بود
از به و ترس بيشتر آنها  شان تاثير منفي دارد ا زن كه در اعتماد به نفسبه عنوانجمله كمتر بها دادن به آنان 

اما آيا حس نمي كنيد كه مشاهده ي هم احساسانتان در . اصطالح رسوا شدن، آنها را وادار به عدم همكاري مي كند
 براي تك تك آنها ، موجود براي شماد؟ حس نمي كنيد كه تمام مشكالتِمي دهاين مجله به شما اعتماد به نفس 

 سكوت در برابر تمام ظلم ها ، گوشه گرفتن و بدتر از همه ترسيدن و،از همه ي اينها گذشته ؟نيز وجود داشته است
 بنده هم از زماني كه با مجله آشنا شدم مشتاقانه خواهان همكاري با مجله و سهيم .هيچ دردي را از ما دوا نمي كند
 . بودن در اين اقدام عظيم بودم

به هيچ وجه كم نيست و زنان نيز تعداد همجنسگرايان در ايران ) شايد هم نمي دانيد(همانطور كه مي دانيد 
شايد تاكنون تعداد زيادي از زنان نيز خواننده ي اين مجله بوده باشند ولي اقدام به  .از اين قاعده مستثنا نيستند

شايد حضور من و دوستان لزبينم در مجله مشوقي باشد براي حضور هر چه بيشتر زنان  .نكرده باشند همكاري با آن
 . همسوي ما با برادران هم احساسمان براي نيل به اهداف بزرگتردر اين مجله و تالش

 واژه ي زن در جامعه ي ما هنوز مفهوم واقعي خود را پيدا نكرده است و ،تر اشاره كردم همانطور كه پيش
به همين منظور هم .  بلكه در همه جاي جهان جزو قشر آسيب پذير جامعه به حساب مي آيند،زنان نه تنها در ايران

تشكل هاي مدافع حقوق زنان در سراسر جهان از جمله ايران مشغول به فعاليت هستند منتها با اين فرق كه در اكثر 
در حالي كه ما لزبين هاي ايراني هيچ جايي در سازمان  نقاط جهان زنان همجنسگرا نيز جايي در اين تشكل ها دارند

نيا نمي بينيد كه كسي جز خود زنان براي دستيابي به در هيچ كجاي د. حمايت از حقوق زنان در ايران نداريم
 نمي توان توقع داشت كه با دست روي دست گذاشتن وضعيت ما ذره اي رو به ،حقوقشان تالش كند و به تبع

 :دقبه قول مرحوم حميد مص. بهبودي برود
 هد مي خواچه كسي 

 ؟من و تو ما نشويم
 !خانه اش ويران باد

 

 من اگر ما نشوم 
 تنهايم

 تو اگر ما نشوي 
 خويشتني 

 

 از كجا كه من و تو 
 شور يكپارچگي را در شرق 

 ؟باز برپا نكنيم
 

 از كجا كه من و تو 
 ؟مشت رسوايان را وا نكنيم
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  ،من اگر بر خيزم
  ،تو اگر برخيزي

 همه بر مي خيزند
 

  ،من اگر بنشينم
  ،تو اگر بنشيني

  چه كسي بر خيزد؟
... 
 

 گامي هر چند كوچك ، شويم و به سوي شناساندن خود به جامعهماهمه با هم  ،پس بياييد من و شما
 بياييد با شناساندن خود به كساني كه مثل ،بياييد دست به دست هم دهيم تا با هم از حقوق خود دفاع كنيم. برداريم

 -ا نيستند و انسانبه آنها بگوييم كه تنه ،ما حس مي كنند و همچون ما احساس محروميت مي كنند و رنج مي برند
 آنها در آروزي روزي كه بدون ترس و واهمه به اطرافيان و جامعه ي هايي هستند كه هر شب و روز قلبشان همچون

 . را اعالم كنند مي تپد خود همجنسگرا بودنشان
 اما كمك كردن شما به اين مجله كار ،دوستان هم احساس من، شايد رسيدن به هدفمان كار دشواري باشد

 شك نكنيد و با ما ،اگر احساس مي كنيد كه مي توانيد حتي ذره اي براي اين مجله مفيد باشيد. اري نخواهد بوددشو
 اين مجله روزنه ي اميدي باشد ،شايد براي دختر يا پسري كه هيچ دوست و آشناي همجنسگرايي ندارد. مكاتبه كنيد

ها و احساسات خود برسد و مطمئنا همكاري شما در تا به كمك آن بتواند به خودشناسي و درك بهتر از خواسته 
 .رسيدن به اين هدف بي تاثير نخواهد بود

خود بدانيد و براي بهتر شدن آن ما را ياري كنيد كه ما بدون كمك و  اميدوارم اين مجله را از آن در پايان
اما ما اول ، و اينترنت است  ايميل ورباعث تاسف است كه تنها راه ارتباطي ما كامپيوت .پشتيباني شما هيچ نخواهيم بود

 .راه هستيم و در حال حاضر وجود همين راه براي ما بزرگترين نعمت است
 .وجود و حضور خود را به همه ثابت كنيم ،ها به اميد اينكه بتوانيم با حداكثر استفاده از فرصت

 دالرام  -سردبير لزبين 

 را تهيه وماهاما  . ل مي كندـه هم متصگراي سراسر كشور را بـ شبكه اي از خوانندگان همجنسماها
 .پخش مي كنيم اما معرفي آن به افراد جديد، بر عهده ي شما خوانندگان فعلي مجله است

 

 به ديگران، در امر اطالع رساني و گسترش خوانندگان مجله ماهابا معرفي 
خود سهيم شويد و به شكل گيري شبكه اي از همجنسگرايان آگاه و مصمم 

 .از حقوق خود در سراسر كشور كمك كنيدبه دفاع 
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 با بخشي از تاريخ خود آشنا شويم

 
 

  از فعاالن سابق گروه هومان،با بابكمصاحبه 
 )گروه دفاع از حقوق همجنسگرايان ايران(

 
 
 

هاي آن بخشي از  تاريخ گروه هومان و مبارزات و تالش. اكثر ما اسم گروه هومان را اينجا و آنجا شنيده ايم
ي بود؟ چطور چا هومان ام. تاريخ همجنسگرايان ايران و مبارزات آنهاست و نبايد گذاشت كه تاريخ ما فراموش شود

همه اينها سئواالتي ... شكل گرفت؟ چه كاري مي كرد؟ اعضا آن چه كساني بودند؟ چه اهدافي داشت؟ چرا منحل شد و
 .بودند كه بايد پاسخي براي آنها مي يافتيم

 هم رفت  از فعاالن گروه هومان بوده و به ايراناو. بابك يك همجنسگراي ايراني است كه در اروپا سكونت دارد
 .فرصتي پيش آمد تا پاي صحبت ايشان نشسته و سئواالت خود را مطرح كنيممدتي پيش . و آمد مي كند

 
 

 كي و چرا از ايران خارج شديد؟
ي ديني تو ايران هستم، در دوره انقالب هنوز بيست سالم نبود و بعد از روي كار اقليت هامن جزء يكي از 

و  هاي مخالف حكومت وارد شد ي ديني و همچنين گروهاقليت هاادي به آمدن حكومت جمهوري اسالمي فشار زي
اما از چند سال قبل به .  من هم از كشور خارج شدم،چند سال بعد كه موج پناهنده شدن به خارج در اوج خودش بود

يد كه چون كشورم را دوست دارم و دلم مي خواهد شرايطي پيش بيا. اين طرف شروع كردم به رفت و آمد به كشور
 .بتوانم براي هميشه در ايران سكونت كنم

 

 چطور شد كه هومان را تشكيل داديد؟. شما گويا از بچه هاي فعال گروه هومان بوده ايد
در . تعقيب، دستگيري، ضرب و شتم و حتي اعدام همجنسگرايان در ايران شروع شد بالفاصله بعد از انقالب،

يم ولي كسي كاري به همجنسگرايان نداشت و تازه درباره هويدا كه زماني دوره شاه هم ما حق و حقوق چنداني نداشت
زندگي و خاطرات امير عباس «اين مطلب در كتاب . نخست وزير بود هم گفته مي شود كه او همجنسگرا بوده است

ي شود يد نشده گفته مايطبق بعضي از آمار ت.  در تهران چاپ شد هم به شكلي مطرح شده1372 كه در سال »هويدا
حتي اگر اين آمار غلو شده باشد ولي . كه حدود چهار هزار نفر از همجنسگرايان ايران در بعد از انقالب اعدام شده اند

هم به شكل خيلي وحشيانه اي مثل پرتاب كردن از كوه، در بعد از انقالب   آن،در اعدام تعدادي از همجنسگرايان
يو روزنامه هاي بعد از انقالب، اطالعيه هاي دادستاني و كميته ها و آرش يد با مراجعه بهمي توانشما . شكي نيست
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ها در خارج از  خوب اين سركوب. را در آنها پيدا كنيد  دستگيري و حتي اعدام همجنسگراياندربارهپاسداران انقالب 
. ه بودندخصوص در بين همجنسگرايان كشورهاي غربي بازتاب خيلي گسترده اي داشت و همه شوكه شده كشور و ب
ها، در  ايان ايران و در اعتراض به اعدامرتظاهرات زيادي در حمايت از همجنسگ هاي همجنسگرايان غربي و سازمان

در روزنامه ) و البته جهت دار(صورت جسته و گريخته ه مقابل سفارت ايران در كشورهاي گوناگون برگزار كردند كه ب
كه در ابتدا از ) همجنسگرا و فيلسوف معروف فرانسوي(ميشل فوكوجالبه بدانيد كه . هاي داخل هم منعكس مي شد

برخورد حكومت  انقالب ايران حمايت كرد هم بعد از انقالب به ايران آمد و با مسئولين مالقات كرد ولي وقتي متوجه
نفرانس  وقتي سازمان ايلگا ك1368 در سال. ايران با همجنسگرايان گرديد از انقالب زده شد و با آن مخالف شد

جهاني خودش را در استكهلم پايتخت سوئد برگزار كرد يكي از مباحث جانبي كنفرانس مسئله اعدام همجنسگرايان 
ايران بود و در روز پايان كنفرانس هم يك راهپيمايي برگزار كردند كه سخنرانان به موضوع ايران هم اشاره كردند و 

بعد از اين بود كه جرقه دست زدن به يك حركت جمعي از . اشتهگويا يكي از بچه هاي ايراني هم در آنجا حضور د
طرف همجنسگرايان ايران زده شد و مدتي بعد يكي از بچه هاي گي ايراني مقيم سوئد مطلبي در يك روزنامه گي 

باشند درخواست كرده بود كه با ايشان تماس  هاي سوئد نوشت و از ايرانيان گي كه ممكن بود خواننده آن روزنامه
 اها برقرار شد كه نتيجه آن اولين نشست مؤسسان گروه هومان بود و دقيق دنبال آن يك سري تماسه بگيرند و ب

 من هم در آن نشست شركت كرده بودم و .1369   بهمن ماه27روز شنبه  يادم مي آيد كه آن روز مصادف بود با
اين .  هم ساكن نروژ، كشور همسايه سوئد بود نفر13 پسر و يك دختر بود كه يكي از اين 12رين هم ضتعداد كل حا
 در ساختمان صليب سرخ در شهر استكهلم برگزار شد چون در آن زمان يكي از بچه هاي همجنسگراي ،اولين نشست

وي و ايدز اين سازمان كار مي كرد و او توانست اتاقي مجاني براي . آي.  اچدربارهايراني در بخش اطالع رساني 
 .جلسه بگيرد

 

 جه آن نشست شما چي بود؟نتي
در آنجا درباره ضرورت تشكيل يك گروه براي ايرانيان همجنسگرا و اهميت آن بحث شد و بعد از توافق سر 

-تعيين اسم : اسم گروه و اينكه چه كارهايي بايد انجام دهد هم توفقاتي صورت گرفت كه عمده آنها از اين قرار بود
 نفره، كه 3، تصويب يك اساسنامه و تعيين يك هيئت مديره -)سگرايان ايرانگروه دفاع از حقوق همجن(گروه هومان 

يكي از وظايف هيئت مديره تهيه يك آدرس پستي براي گروه، افتتاح يك شماره حساب، تماس مرتب با اعضا، 
كردن  ارگان گروه و تالش براي دور هم جمع به عنوانتشكيل جلسه ساالنه و انتخابات جديد و انتشار يك مجله 

 صداي كل همجنسگرايان ايران در داخل و خارج باشد و به عنوانهمجنسگرايان ايراني در خارج از كشور بود كه 
شكلي با بچه هاي داخل هم تماس برقرار كند و در آگاهي رساني و متشكل شدن بچه هاي داخل ه بتواند در آينده ب

 .كمك كند
  

 بعد از آن شروع كار چطور بود؟
 چون در عصر روزي كه كنفرانس پايان يافت سخنگوي سازمان همجنسگرايان ،ار سختي نبودتهيه آدرس ك

سوئد كه از جريان باخبر شده بود، از همه شركت كنندگان براي يك نشست دوستانه دعوت كرد و در آن نشست 
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يم روي حمايت آنها  توانمياعالم كرد كه سازمان آنها با تمام وجود از حركت ما حمايت مي كند و براي شروع كار ما 
 چون ،در نتيجه مسئله آدرس هومان خود بخود حل شد و ما توانستيم از آدرس پستي آنها استفاده كنيم. حساب كنيم

همچنين ما براي شروع كار به بودجه نياز داشتيم كه تقاضا نامه اي . آنها ساختمان بزرگي در مركز شهر استكهلم دارند
 3-2ما كمك كردند كه پول حداكثر ه  هزار كرون ب2نها تحويل داديم و چيزي حدود براي حمايت مالي هم به آ

هيئت مديره يك آگهي  بعد از آن. خود اعضا هم حق عضويت ساالنه خودشان را پرداخت كردند. آگهي را مي داد
الت همجنسگرايان زبان انگليسي نوشت و آن را براي تعداد زيادي از مجه  تشكيل گروه هومان و آدرس آن بدرباره

كه بعضي از آنها استقبال كرده و خبر تشكيل يك گروه ) آن روزها اينترنت نبود( در كشورهاي مختلف ارسال كرد
همين باعث شد كه تعداد كمي از ايرانيان گي در كشورهاي ديگر از جمله . ايراني همجنسگرايان را چاپ كردند

 اها بود كه بعد  ولي نتيجه همين تماس، يادم نيستادقيق. ما تماس گرفتندآمريكا، كانادا، انگليس، آلمان و فرانسه با 
جلسه اي با شركت دوستاني از كشورهايي كه گفتم با شركت خود بچه هاي ساكن سوئد، در استكهلم تشكيل شد و 

 كه همين بچه ها در برگشت به كشور محل سكونت خود هر كدام شعبه گروه هومان را درآن كشور تاسيس كردند
 .بعضي بيشتر و بعضي كمتر موفق بودند

انتشار مجله ارگان گروه به اسم مجله هومان كه با حداقل امكانات و خيلي ابتدايي تهيه و پخش مي شد كم 
. خود گرفت و ما توانستيم از انستيتوي بهداشت سوئد براي انتشار اين مجله تقاضاي بودجه كنيمه كم وضع بهتري ب
هاي  ها و گروه ت مستقل است ولي دولت سوئد ساالنه پولي در اختيار آن مي گذارد تا به سازماناين انستيتو از دول

سازمان همجنسگرايان سوئد كه تا حدودي در اين انستيتو نفوذ دارد ما را با آن آشنا كردند و . غيرانتفاعي كمك كند
ان داد تا مجله را با كيفيت بهتري تهيه و بودجه اي كه اين موسسه ساالنه در اختيار هومان مي گذاشت به ما امك

 مثال. ها را نمي داد البته اين را هم بگويم كه بودجه اي كه به هومان داده مي شد كفاف همه فعاليت .منتشر كنيم
 همه بچه ها از جيب خودشان پرداخت ،...زنگ زدن به خارج و تماس با بچه هاي كشورهاي مختلف، يا مسافرت يا

صرف چه كارهايي شده را مي بايست به  ساالنه گزارش كاملي از اينكه بودجه تحويل گرفته شده  ما چون،مي كردند
تا يادم . ئيد آنوقت مي توانستيم براي سال بعد درخواست بودجه كنيماآن انستيتو گزارش مي داديم و در صورت ت

ور كمك محدودي مي كرد و بچه هاي نرفته اين را هم بگويم كه مؤسسه اي در نروژ هم به شعبه هومان در آن كش
هومان در لس آنجلس آمريكا جشن هايي همراه با صرف غذا برگزار مي كردند كه تعداد زيادي در آن شركت مي 

 .كردند و پول بدست آمده از طريق فروش بليط ورودي صرف مخارج گروه مي شد
 

 د؟ممكنه بيشتر توضيح دهي. گفتيد كه هومان تلفن مشاوره اي هم داشت
بله هومان مدتي بعد از شروع فعاليت يك خط تلفن به اسم سنگ صبور هم راه انداخت كه در سوئد بود و 

 چه از سوئد ، ساعت باز بود كه يك نفر پشت آن مي نشست و افراد همجنسگراي ايراني2مدت ه ب روزهاي چهارشنبه
ستند زنگ بزنند و درد دل مي توانشكلي داشتند  همجنسگرايي يا ايدز يا هر مدربارهو چه خارج از سوئد كه سئوالي 

 دربارهالبته گاهي دوستان يا افراد خانواده هاي همجنسگرايان هم زنگ مي زدند تا اطالعاتي . كنند يا راهنمائي شوند
 .  تعطيل شداهاي آخر فعاليت هومان كار مي كرد ولي بعد تلفن سنگ صبور تا سال. همجنسگرايي بدست آورند
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 هاي ديگري داشت؟  هومان چه فعاليت،ز تلفن سنگ صبور و انتشار مجلهبه غير ا
تشكيل جلسات هيئت مديره، جواب دادن به نامه هايي كه مي رسيدند، پست كردن مجله به تعداد زيادي از 

 مناسبت نوروز، شركت در چشن پرايده ، برگزاري جشن ها ب)چندين نسخه هم به داخل كشور ارسال مي شد( ايرانيان
همجنسگرايان سوئد در استكهلم و يك بار هم در پاريس، سعي در ايجاد شعب گروه در كشورهاي مختلف و كمك به 

 همه اينها از ،تقويت شعب موجود، چاپ آگهي براي مجله هومان و تلفن سنگ صبور در نشريات و مجالت ايراني
 .هاي گروه بود جمله فعاليت

 

ممكنه اين مسئله را . رخزاد صحبت كرديدهاي خصوصي از فريدون ف شما در صحبت
 براي خوانندگان بيشتر توضيح بدين؟

 
زاد يك شومن تلويزيون خفريدون فر

و يك همجنسگراي علني بود و همه 
فريدون مثل  .ميدانستند اين را

اهل شعر و )  فرخزادغفرو(خواهرش 
كتاب شعر هم به ادب هم بود و 

فارسي چاپ كرده از جمله كتاب شعر
. »در نهايت جمله آغاز است عشق«

اين كتاب را فريدون به دوستش 
 .سعيد محمدي تقديم كرده است

فريدون قبل . همه اين را مي دانستند  يك شومن تلويزيون و يك همجنسگراي علني بود و،زادخفريدون فر
از انقالب در آلمان تحصيل و كار مي كرد ولي بعد از انقالب به 

 و دوباره به آلمان برگشتايران آمد كه مدت چنداني طول نكشيد 
 غفرو(فريدون مثل خواهرش ). با توجه به شرايط بعد از انقالب(

اهل شعر و ادب هم بود و كتاب شعر هم به فارسي چاپ ) فرخزاد
اين . »در نهايت جمله آغاز است عشق«كتاب شعر  كرده از جمله

. كتاب را فريدون به دوستش سعيد محمدي تقديم كرده است
سياست هم بود و وقتي براي بار دوم به آلمان فريدون اهل 

رهبري دكتر شاپور ه برگشت به همراه نهضت مقاومت ملي ب
. هاي خودش را بر عليه حكومت اسالمي شدت داد  فعاليت،بختيار

او در يك برنامه راديويي نهضت مقاومت كه در آن زمان از كشور 
ري داشت مصر به فارسي و براي ايران برنامه پخش مي كرد همكا

او همچنين برنامه هاي . و مرتب به مصر رفت و آمد داشت
شوهاي خود را در كشورهاي مختلف كه ايرانيان پناهنده در آنجا 

هاي اوليه براي تشكيل گروه  در جريان تماس. بودند اجرا مي كرد
هومان، يكي از دوستان با ايشان تماس گرفت كه فريدون استقبال 

هاي سياسي و  يت خودش در فعاليتدليل مشغوله  ولي ب،درك
هاي   امكان شركت عملي در فعاليت،شوهايي كه اجرا مي كرد

 ،فاصله خيلي كوتاهي بعد از تشكيل گروهه ب. هومان را نداشت
قتل رسيد كه هنوز ه متاسفانه فريدون در خانه خودش در آلمان ب

جالبه كه  .معلوم نيست عامل يا عامالن قتل چه كساني هستند
ون در شوهاي خودش گرايش جنسي اش را هم ابراز مي كرد فريد

يكي از آرزوهاي . و همه مي دانستند كه او همجنسگرا است
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 نماينده مجلس انتخاب شود به عنوانفريدون اين بود كه حكوت اسالمي سرنگون شود و او به ايران برگردد و بتواند 
 .و در آنجا مسائل و حقوق همجنسگرايان را دنبال كند

 

 فعاليت هومان چه تĤثيري در بين بقيه ايرانيان مقيم خارج داشت؟
 برداشت من اين است كه هومان در موقعيت خيلي مناسبي شروع بكار كرد؛ يعني شكست انقالب، سركوب

 ،ها هموطن به خارج و آشنايي با دمكراسي و حقوق بشر و آزادي آن جوامع هاي خشن بعد از آن و هزيمت ميليون
آزادي،  و اين سئوال مطرح شد كه چرا ما. جود آمدن يك بحران جدي هويتي در ايرانيان مقيم خارج شدوه باعث ب

 چرا هر كسي كه در ؟ا را در ايران نداريم؟ آيا تقصير از حاكمان ما است يا از فرهنگ ماجحقوق بشر و دمكراسي اين
در جامعه است؟ چرا مردم ما  رهنگ غير دمكراتخاطر وجود فه قدرت مي رسد ديكتاتور مي شود؟ آيا اين به ايران ب

همين سئواالت باعث شد كه نسخه هاي قبلي كنار نهاده شوند و كم كم همه ... نبود دمكراسي را تحمل مي كنند و
تازه كشورهاي معروف به اردوگاه سوسياليست كه شامل شوروي و كشورهاي . چيز مورد نقد و پرسشگري قرار گيرد

د هم از هم پاشيده شد و اين خودش بحران فكري نيروهاي سياسي، روشنفكران و فعاالن اروپاي شرقي مي ش
همه اينها زمينه . فرهنگي ايراني مقيم خارج را دوچندان كرد، بار و غم غربت و احساس رانده شدن از وطن هم بود

ليل اعالم تشكيل گروه هومان  از جمله نقد نگاه سابق به همجنسگرايي را هموار كرد و به همين د،طرح مسائل جديد
 سكوت كردند تا اهاي آن با مانع و برخورد جدي از طرف هموطنان خارج مواجه نشد و در ابتدا همه تقريب و فعاليت

 كيهان لندن كه يك ،براي نمونه.  مسئله كردنددربارهها آب شد و اينجا و آنجا شروع به نوشتن  اينكه كم كم يخ
 تا چندين سال از چاپ يك ،همه كشورها خوانده مي شود ن ايرانيان خارج رواج دارد و درروزنامه با كيفيت و در بي

يا . كرد راحتي چاپ ميه  سال بعد ب8-7 اما ،خودداري مي كرد) حتي پولش را هم مي داديم(آگهي براي هومان 
 درباره چاپ كرد كه »منوعبار ديگر عشقي م«نام ه  خودش كتابي ب،آقايي بنام نادر ثاني در سوئد كه گي هم نيست

ه ها و مجالت فرهنگي ايراني در خارج هم هر كدام ب گروه. فشار تاريخي به همجنسگرايان و دفاع از حقوق آنهاست
ي گروه هاكردند، اما  شكلي اخبار مجله هومان يا نامه هاي همجنسگرايان كه برايشان ارسال مي شد را چاپ مي

ها بعد متوجه شدند و براي اولين بار در تاريخ   اما سال،خورد كرده و فقط سكوت كردندسياسي ايراني ابتدا با احتياط بر
اصل دفاع از همجنسگرايان را وارد برنامه خود كرد كه اين يك پيروزي بزرگي  ،»راه كارگر«ايران يك گروه چپ بنام 

ديگر هم همين كار را كردند و امروز چهار گروه -بعد از آن سه. بود ومجله هومان هم مصاحبه اي با آنها ترتيب داد
حتي نيروهاي مذهبي مسلمان دور و بر بني صدر، رئيس . ديگر گروهي نيست كه با همجنسگرايي مخالفت كند

 .شكلي آزادي جنسي را وارد برنامه خود كرده انده جمهور سابق كه در خارج هستند هم ب
 

 نظر مثبتي به ، خارجمنظورتان اين است كه نيروهاي ايراني مخالف حكومت در
 اجازه خواهند داد كه  مثال؟همجنسگرايان دارند و اگر به قدرت برسند به ما آزادي خواهند داد

كلوب انجمن يا سازمان مخصوص همجنسگرايان در كشور تشكيل شود يا خواهيم توانست 
 ؟خاص خودمان را داشته باشيم

 اما من براي جواب دادن به سئوال شما ، نشويم خوب شما در ابتداي صحبت گفتيد كه زياد وارد سياست
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بدون شك بسياري از  ،نظر من اين است كه اگر اين حكومت عوض شود. حدودي وارد سياست بشوم ناچارم تا
مشكالتي كه همجنسگرايان امروز در كشور با آن مواجه هستند برطرف خواهد شد، از لغو قانون مجازات اسالمي 

اما مهمترين موضوع اين است كه در فرداي روزي كه اين ، ...هاي اينترنتي و تا بستن سايت ،گرفته تا شالق و اعدام
وجود ه  بهره برداري از اين آزادي بگي خود همجنسگرايان چه مقدار آماد،هاي حكومتي از بين مي روند سختگيري

ا چه حد فرهنگ سازي كنند، خود  همجنسگرايان ت،در شرايط فعلي و اين بستگي دارد به اينكه آمده را خواهند داشت
 ،ولي من شك ندارم كه اگر اين حكومت عوض شود).  نيمه علنيبه صورتحتي (را بشناسند و متشكل شوند

 .همجنسگرايان داخل خواهند توانست آزادانه هم تشكيل انجمن بدهند و هم كلوب خاص خود را داشته باشند
 

 همجنسگرا بودند يا زنان و دختران لزبين نا و مردانآيا اعضا و فعاالن هومان بيشتر پسر
 هم در آن نقش داشتند؟

 تعداد بيشتري از زنان و دختران اهمانطور كه گفتم در اولين جلسه تشكيل هومان يك زن حضور داشت، بعد
ه يت بها را قانع كنند كه بيايند و در گروه مسئول  تالش كردند اين خانمالزبين با هومان آشنا شدند و بچه ها واقع

 در بخش مالي گروه فعاليت ،سه سال-مدت دوه تنها يك دختر لزبين ب.  ولي اين تالش به جايي نرسيد،عهده بگيرند
 ولي اين خانم كه تا امروز هم با هم ،سالي هم در هيئت مديره آن فعال بود يك زيادي داشت و خيلي كمك كرد و

 حتي ترجمه هم نكرد و دليلش را عالقه نداشتن ،نوشت هيچ مطلب يا مقاله اي در مجله هومان ن،دوست هستيم
 .عنوان مي كرد

 

قول معروف مردساالر بوده و ه ولي گويا يكي از انتقادات وارد شده به هومان اين بوده كه ب
 ؟مي نوشته تا دختران و زنان لزبين مردان و پسران گي دربارهبيشتر 

 نزديكي با سردبيران و ا ولي در ارتباط تقريب،نوشتممن توي مجله هومان نقشي نداشتم و هيچ مطلبي هم ن
  لزبين ها يا كالدربارهاندركاران مجله قرار داشتم و اين را صددرصد مطمئن هستم كه بدون استثنا هر مطلبي  دست

 اخواستند مجله و گروه را از صرف دليلش هم اين بود كه مي. ردندك آن را چاپ مي ،زنان به مجله هومان مي رسيد
من يادم هست كه براي انجام مصاحبه با يك خانم لزبين چقدر بچه ها زور زدند ولي تا آخرش  .ي بودن در بياورندگ

. ر به مصاحبه نشد، خوب وقتي خود لزبين ها عقب مي نشينند طبيعي است كه مجله بيشتر مردانه مي شودضهم حا
ستم، و علت اصلي را ضعف فعاليتي زنان و دختران به اين دليل من با مردساالر بودن هومان و مجله آن موافق ني

 خوب چرا خود زنان لزبين دور هم جمع نشدند و كاري نكردند؟ ،حاال گيريم كه هومان مردساالر بود. لزبين مي دانم
 تعدادي از ، همزمان با تشكيل گروه هومانابد نيست بدانيد كه تقريب. اينجاست كه ضعف فعاليتي آنها روشن مي شود

 ولي چندان طولي نكشيد كه ،ين هاي ايراني در ايالت كاليفرنيا در آمريكا گروهي بنام حاشا براي خود درست كردندلزب
 .از هم پاشيد ولي هيچوقت دليل از هم پاشيدگي آن را اعالم نكردند

تي و آن اين است كه وق. يك چيز ديگر را هم دوست دارم اضافه كنم كه شايد اين يك اشكال كلي ما باشد
 طبيعي است كه ،چند نفري دور هم جمع مي شوند و سعي مي كنند بر اساس اطالعات نسبي خودشان كاري بكنند

خودش كلي  ولي همينكه اراده كرده اند و زور مي زنند و وقت مي گذارند. كارشان خالي از نقص و اشكال هم نباشد
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شركت در چشن پرايد همجنسگرايان سوئد در استكهلم 
 .هاي گروه بود و يك بار هم در پاريس، از جمله فعاليت

.  نبايد از دور بنشينم و هي انتقاد كنم،كتي شروع شده وقتي مي بينم كه حر،نوعي گي يا لزبينِال من اح. ارزش دارد
بايد بروم جلو بگويم حركت شما درست است اما اين ضعف و اشكال هم دارد و من يك گوشه كار را مي گيرم كه 

بعضي از افراد متاسفانه اينكار را نمي كنند بلكه هي دورادور  .اين ضعف كه به نظر خودم عمده هست را رفع مي كنم
در جايي خواندم كه به مجله شما هم انتقاد . قاد مي كنند و همين چند نفري كه زور مي زنند را هم دلسرد مي كنندانت

با خودم گفتم اينها باز سر و كله . شده بود و درست همان انتقادات وارده به هومان را به شما هم نسبت داده بودند
 دربارهحال چند مطلب ه  تا ب،ن افرادي كه به هومان انتقاد مي كردندحاال هما. افراد را دلسرد كنند اشان پيدا شده تا

آيا ارزش . زنان و لزبين ها براي خود شما فرستاده اند كه چاپ نكرده ايد؟ چقدر مجله شما را معرفي كرده اند؟ هيچي
ه فالن و بهمان  مسئله جنسي نوشته كمتر است كه بدربارهمجله شما از فالن سايت ايراني كه يك مطلب نيم بند 

 ولي همانطور كه ، بدون اشكال نيستا ولي به مجله شما نه؟ حاال مجله شما هم حتم،سايت غير گي لينك مي دهند
 توان و دانش و ،خودتان بهتر مي دانيد

آيا بهتر . نيروي شما در همين حد است
جاي دور نشستن و گفتن ه نيست كه ب
  افراد بيايند و يك گوشه كار،لنگش كن

جله كه فكر مي كنند نقص دارد را م
بگيرند و كمبودها را رفع كنند؟ و يا با 

ضعف ها و .. .ارسال مطالب و ترجمه و
كمبودها را جبران نمايند؟ ولي مي بينيد 

 اين دسته از افراد همان حرفه ،كه نه
خودشان يعني انتقاد از راه دور را ترجيح 

 ولي جاي خوشحالي است كه ،مي دهند
و من .  افراد زياد نيستتعداد اين
خصوص در تهران به همكاري ه خوشحالم كه بنا به صحبت خودتان در مورد مجله شما وضع بهتر است و لزبين ها ب

 .با مجله رو آورده اند
 

 يش خاتمه داد؟فعاليت ها چطور شد كه هومان به
ون به نظر من مهم است كه  چ،اين سئوال جواب طوالني الزم دارد و اميدوارم حوصله شنيدن داشته باشيد

 .آيندگان اين چيزها را بدانند
ها را   تنها چند نفر محدودي در اروپا فعاليت جدي داشتند، زور مي زدند، تماس،از ابتداي فعاليت هومان

برقرار مي كردند، دنبال جمع آوري كمك مالي براي انتشار مجله بودند، خود مجله را سردبيري مي كردند و مطلب 
خوب هر كسي بعد از يك مدت فعاليت خسته مي شود و احتياج به استراحت دارد يا دوست دارد كه ... تند ومي نوش

كه در شعبه هومان در آمريكا فعاليت مي كرد و   دختر لزبيني،از طرف ديگر. ديگران هم بيايند و مسئوليت قبول كنند
 مي كردند كه هومان مردانه هست و به زنان لزبين  مرتب انتقاد،يك لزبين ديگر كه دورادور با هومان تماس داشت
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 جلسه اي در آمريكا برگزار شد كه دو نفر از بچه هاي اروپا هم در 2001به همين دليل در ماه اكتبر . توجه نمي كند
هاي مقدماتي قبل از جلسه هم  از صحبت.  تمام جلسات هومان در سوئد برگزار مي شد،قبل از آن. آن شركت كردند

 از جمله تصميم گرفتند كه جلسه باز ،عهده برگزاركنندگان جلسه در آمريكا واگذار شوده ب  بر اين بود كه همه چيزقرار
اين  ولي ذهنيت اين بود كه اينبار فرصت و امكاني فراهم شود تا لزبين ها كه ،خواهد شركت كند باشد و هر كس مي

 .د تصميمات و دستور جلسه را پيش ببرند شاكي بودند بيايند و خودشان آنطور كه مي خواهنهمه
عضو هومان نيست ولي در كنار هومان هستش،   يكي از آن دختراني كه ادعا مي كرد،از همان ابتداي جلسه

گروه دفاع از حقوق ( هومان جاي اسمه  اسم هومان بايد عوض شود و بكه كال اين مسئله را مطرح كرد
 .اهنجارهاي ايراني را انتخاب كنيم يا چيزي شبيه اين كه دقيق يادم نيست بايد اسم گروه فر،)همجنسگرايان ايران

ولي از آنجا كه هدف راضي كردن افراد و .  ساله هومان خط كشيده مي شد13-12اين باعث مي شد كه روي تاريخ 
ر بالفاصله بعد از آن همان دخت. تشويق آنها به همكاري بود حاضرين قبول كردند كه اسم پيشنهادي پذيرفته شود

اين دو مسئله . سري پيشنهادات هم آورده بود پيشنهاد داد كه بايد كل اساسنامه هومان را هم عوض كنيم و يك
ير اسم و اساسنامه مخالف يخصوص دو نفري كه از اروپا رفته بودند با پيشنهاد تغه هاي زيادي شد و و ب باعث بحث

ساكن آمريكا گفت اساسنامه و ) مرد( يكي از بچه هاي ،تراحتدر وقت اس. بودند و بحث هاي مفصلي هم در گرفت
 مهم اين است كه افراد مسئوليت بگيرند و كار كنند و از آنجا كه ما ،اينكه چه چيزي در آن نوشته شود مهم نيست

 اساسنامه و اسمي كه  پس بهتر است با،خواهيم و دوست داريم كه اينبار لزبين ها مسئوليت بيشتري بگيرند مي
.  چون در آن صورت براي گرفتن مسئوليت رغبت بيشتري هم خواهند داشت،خودشان پيشنهاد مي كنند موافقت شود

وقتي . بعد نوبت انتخاب هيئت مديره جديد رسيد.  اسم و اساسنامه پذيرفته شددربارهدر نتيجه تمام پيشنهادات آنها 
 همان دختري كه خودش را ، يكي از حاضرين،ديد مي كردندافراد داشتند خود را كانديد مي كردند يا ديگران را كان

عضو هومان نمي دانست و پيشنهاد تغيير اساسنامه و اسم هومان را هم داده بود، كانديد كرد ولي در كمال تعجب 
اين برخورد آب . هاي گروه شركت مستقيم داشته باشم جواب داد كه من عضو هومان نيستم و نمي خواهم در فعاليت

 براي تغيير اسم و اساسنامه زور مي زدي و همه هم اين همهاي بابا، تو كه .  بود كه روي حاضرين ريخته شدسردي
به اين دليل قبول كردند كه ديگه هومان به مردانه بودن متهم نشود، قبول كردند و حاال هم اسم و هم اساسنامه 

 نمي گفتيد كه هومان مردانه است  مگر قبال پس چرا نمي آيي مسئوليت بگيري؟،همان چيزي است كه ميخواستي
پس چرا تو كه لزبين هستي كانديد نمي شوي كه هومان از مردانه بودن خارج شود؟ كلي بحث در اين باره هم 

اين چيزها هم باعث افسردگي و هم ناراحتي فعاالن قبلي شد و بچه هاي اروپا . صورت گرفت ولي بي نتيجه بود
ها  با اين اسم و اساسنامه جديد ما احساس غريبي مي كنيم و چون بعد از سال. هيم گرفتگفتند ما مسئوليتي نخوا

 اما به خاطر اهميتي كه ، ما مسئوليتي نمي گيريم،فعاليت احتياج به استراحت داريم و گروه نيازمند نيروهاي تازه است
سرتان را . ر گونه كمك و همكاري بكنيمبراي بودن گروه قائل هستيم قول مي دهيم كه با افراد هيئت مديره جديد ه

كه شامل سه زن و دو مرد مي شد و آن دختري كه خودش را عضو   در پايان كار چند نفر مسئوليت گرفتند،درد نياورم
كه بعد از آن هيئت مديره جديد كه . نمي دانست هم قول داد كه كمك كند ولي بدون آنكه عضو هيئت مديره باشد

البته يادآوري كنم كه آن خانمي كه . ها را ادامه ندادند ها و فعاليت  تماس،اكن آمريكا بودندجز يك نفر سه همه ب
را در همان حول و حوش زماني سردبيري كرد كه در سخن ) آخرين شماره مجله(  مجله هومان18شماره  گفتم،
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و بعد از آن ديگر شماره جديد چاپ تكرار كرد ... سردبير باز هم يك سري انتقادات قديمي به هومان و مردانه بودن و
به هومان شليك شد  اما زماني تير خالص. ها را ادامه نداد  چرا كه هيئت مديره جديد همانطور كه گفتم تماس،نشد

همان جلسه عنوان  آخر  در،) را سردبيري كرد18از جمله همين خانمي كه شماره (كه بعضي از بچه هاي مقيم آمريكا 
 يك گروه خارجي در به عنواننبايد به داخل ايران كار داشته باشيم و گروه هومان فقط بايد هومان در كردند كه 

 فلسفه در حالي كه كال. حقوق بشر كار كندي زنان و صلح و گروه هاي جنسي و اقليت هاامريكا و اروپا در كنار 
زبان فارسي، ه خارج، انتشار مجله بتشكيل هومان از همان ابتدا اين بود كه با جمع كردن همجنسگرايان ايراني در 

ها  مرور با بچه هاي داخل تماس برقرار كند و فعاليته بتواند در داخل تاثير بگذارد و ب ،زدن وب سايت فارسي و غيره
چون هدف نهايي هم همين بود كه ، ي قبلي هومان هم در همين مسير بودفعاليت هارا در داخل به پيش ببرد و تمام 

لوتر از ج وگرنه همجنسگراي آمريكايي يا اروپايي خودش خيلي ،ان در داخل كشور بهبود پيدا كندوضع همجنسگراي
 ديگر چه لزومي هست كه گروه ايراني تشكيل بدهم يا با ،ماست و اگر من ايراني مقيم اروپا به ايران كار نداشته باشم
 يك شهروند يك كشور به عنوانم مي توانت  خيلي راح؟يك ايراني مقيم آمريكا تماس بگيرم و با او همكاري كنم

 از  كال،و بچه هاي اروپا كه اين را ديدند. شوم هاي موجود در كشور محل سكونتم وارد فعاليته اروپايي در همين گرو
 .گروه كنار گرفتند و به اين طريق هومان هم متالشي شد

 

 ولي هنوز هم يك سايتي به اسم هومان ال اي وجود دارد؟
شكلي به مسائل همجنسگرايان بپردازد موافقم، گيرم كه كلي ه  سايت و وبالگ و مجله اي كه بمن با هر

 اما داير بودن سايتي به اسم ، چون بهتر از هيچي است،اشكال هم داشته باشد يعني بودن را بر نبودن ترجيح مي دهم
 اسم ايكاش فرد يا افراد پشت اين سايت توهين به گروه سابق هومان و اهداف آن مي دانم و اهومان ال اي را واقع

چون هوماني ديگر وجود ندارد و هومان به بخشي . سايت خودشان را عوض كنند و از اسم هومان سوء استفاده نكنند
اين سايتي كه به اسم هومان ال اي هستش در واقع از اسم . از تاريخ گذشته فعاليت همجنسگرايان ايران تبديل شده

شما ببينيد در اين سايت .  استفاده كرده و آن را بي جهت پشتوانه و اعتباري براي خود كرده اندو شهرت هومان سوء
چندين سال قبل نوشته شده  چند مطلب جديد نوشته شده؟ تمام اين سايت شامل چندين مقاله و مطلب هستش كه

ر داشتند و وقتي هومان در اروپا كرد در آن سايت قرا زماني كه سايت اصلي هومان در اروپا فعاليت مي اند؛ يعني
 اينها بالفاصله همان مطالب را كپي كرده و در سايت خود گذاشتند و بعد از آن حتي يك مطلب ،كارش را تمام كرد

 سازمان پي جي ال او يا هاي خود مثال شايد متوجه شده ايد كه اينها در سايت. جديد هم در سايت خود ننوشته اند
ي بچه هاي داخل را معرفي نمي كنند هم به نظر من يك بخش عمده آن به همين دليل ها مجله شما يا وبالگ

ي هومان هست و به فعاليت هااست كه آنها اعالم كرده اند كه كاري به ايران ندارند و اين درست برعكس اهداف و 
 . از اسم هومان سوءاستفاده كرده و مي كنندااين دليل هم معتقدم كه اينها صرف

 

 د ساويز شفايي بگوئيد گويا ايشان خيلي فعال بوده اند؟در مور
 كه در 1356طبق اطالعاتي كه من بعد از شروع همكاري ساويز با هومان بدست آوردم، ايشان در سال 

 همجنسگرايي در آن دانشگاه صحبت كرده ولي نه متن سخنراني و نه درباره براي اولين بار گويا ،دانشگاه شيراز بوده
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ي طرفدار صلح و محيط گروه ها از ،ي مختلفيگروه ها به آمريكا مي رود و با اساويز بعد. ان را نديده امنوشته ايش
حدود سه .  فعاليت مي كند،ي مدافع حقوق همجنسگرايانگروه ها تا ،ي طرفدار حقوق زنانگروه هازيست گرفته تا 

وجود آورد و ه ه هومان در فلوريداي آمريكا را بسال بعد از شروع فعاليت هومان هم با ما تماس گرفت و يك تنه شعب
ساويز يك امكان و . از منطقه كاليفرنيا كه در واقع اولين شعبه هومان در آمريكا در آنجا شكل گرفت بسيار دور بود

خصوص كه علني بود و از اينكه با مجالت و روزنامه ها مصاحبه كند و از او ه  ب،توان بسيار خوبي براي هومان بود
خوبي ديگر ساويز عالقه .  نماينده هومان شركت كند هيچ واهمه اي نداشتبه عنوانها  كس بگيرند يا در كنفرانسع

 14ساويز شماره . و آشنايي او با ادبيات بود كه در رساندن پيام همجنسگرايان از زبان خودش به او كمك مي كرد
شد كه هر شماره   ادواري بود و سعي ميبه صورتي سردبيري مجله هومان تا حدود( مجله هومان را سردبيري كرد

 نماينده به عنوان، ساويز همچنين )را يك نفر سردبيري كند تا نظرات هر چه بيشتري مجال طرح شدن داشته باشند
هاي زنان ايران در آمريكا شركت كرد و سخنراني  هومان و به اتفاق مادرش در چهاردهمين كنفرانس بنياد پژوهش

شما متن   مادر يك همجنسگرا در همان كنفرانس سخنراني كرد كه ديدمبه عنوانمادرش هم . يراد نمودجالبي هم ا
ساويز . به همراه شماره چهار ماها چاپ كرده بوديد، »همجنسگرايي و خانواده«سخنرني مادر ساويز را در ويژه نامه 

از اينها گذشته ساويز در نوشتن نامه و مطلب . شعر هم مي گفت و گويا كتاب شعر هم بيرون داده ولي من نديده ام
ولي ساويز بيشتر تمايل داشت كه ديگران را به شركت در كارها و .  فعال بودابراي مجالت ايراني غير گي هم نسبت

مبارزه با اين بيماري خيلي از نيروي ا بيماري سرطان هم داشت و مسلم متاسفانه ساويز. گرفتن مسئوليت تشويق كند
 .روانش شاد.  كه متاسفانه چند سال قبل هم بر اثر همين بيماري درگذشت،حليل مي برداو را ت

 

 در مورد فعاليت همجنسگرايان داخل كشور چه نظري داريد؟
شرايط همجنسگرايان داخل خيلي بهتر از سابق شده اما تا رسيدن به يك وضع ايده آل هنوز راه درازي در 

. جنسگرايان به مسائل و خواسته ها و احساس خودشان خيلي كمك كردهاينترنت در آشنا شدن هم. پيش است
اما هنوز كه هنوز است شايد بتوان گفت كه درصد بااليي از همجنسگرايان به ... تعدادي از دوستان وبالگ دارند و

 هاي فارسي زبان شناخت كافي از گرايش جنسي خود نرسيده اند ولي انتشار مجالت، وجود اينترنت و سايت
همجنسگرايان اين اميدواري را تقويت مي كند كه همجنسگرايان ايران در مسير صحيحي كار مي كنند و خواه ناخواه 

هر چه تعداد بيشتري از دوستان وارد فعاليت شوند به همان نسبت رسيدن به آزادي . به آزادي خود دست خواهند يافت
منظورم اين است كه احساس مسئوليت و .  كاري بكندمهم اين است كه هر كسي در حد خود. هموارتر خواهد شد

عمل به آن خيلي مهم است ، به نظر من هر چند كه وبالگ زدن و يا چاپ مجله در جاي خودش ارزش دار و مفيد 
 و سازمان گروه ها اما تجربه همه جا اين را به ما مي گويد كه بدون متشكل شدن همجنسگرايان و ايجاد ،است

هدف من نسخه پيچيدن نيست و دوستان . ز حقوق خود، رسيدن به نتايج ملموس مشكل خواهد بودخاص براي دفاع ا
 . داخل خود بهتر مي دانند كه چه مي كنند و چه بايد بكنند

 

. برايتان آروزي موفقيت مي كنيم. با تشكر از صحبتها و اطالعاتي كه در اختيار ما گذاشتيد
 ماها
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 گي بودن يعني چه؟
 

 . سالم
 شما ، ولي فكر مي كنم كه تنها كسي كه مي تواند يه لطفي در حق من بكنه،شوم شيد كه مزاحم ميببخ

مي خوام معني دقيق و كامل كلمه گي را بدونم و اينكه همجنسگراها چه جور آدمهايي هستند؟ آيا كسي كه . هستيد
 فقط به سكس ختم مي شه؟ ديگه ،يعني زندگي يه فرد همجنسگرا!!! گي هست بايد فقط به فكر سكس باشه و بس؟

نمي دونم چرا همه فقط به فكر سكس هستند؟ اگه براي شما . هايي كه به من مي شه رو ندارم تحمل خواندن ايميل
آخه چه معني داره . امكان داره به اين آقايوني كه مجله رو مي خونند بفرمائيد كه گي بودن فقط و فقط سكس نيست

دونيم؟ مگه دوستي و عشق و عالقه و همديگه رو درك كردن چه ايرادي داره كه كه همه چي رو فقط در سكس ب
 من سكس رو بي اهميت نمي دونم، قبول دارم كه اين ؟زها باشيم و فقط به سكس فكر كنيمنبايد به فكر اين چي

و سكس نمي  زياده روي فكر نكنم درست باشه، من همه چيز راين همه ولي ديگه ،مسئله رو نمي شه ناديده گرفت
 شايد من اشتباه مي كنم و تصور نادرستي از گي بودن خودم دارم و بايستي هميشه به فكر سكس ،نمي دونم. دونم
 35من .  ولي مطمئن هستم كه اينجوري كه ديگران تصور مي كنند، برداشت نادرستي از همجنسگرايي دارند!!باشم؟

 ولي با كمال ،) نفر250چيزي حدود (القات حضوري داشتم سال دارم و در اين مدت با خيلي ها صحبت كردم و م
 نفر مثل من فكر مي كردند و بقيه فقط به خاطر سكس مي خواستند با من باشند و يا صحبت كنند، 6 يا 5تاسف 
البته با كساني كه آگهي به مجله شما داده اند صحبت ( . حتي براي صحبت كردن هم شرط اشون سكس بوده،جالبه

 . خاطر وضعيت مملكته  ب، نفر هم جرائت بودن با كسي را نداشتند6-5متاسفانه همون . )نكرده ام
يه خواهش از شما داشتم، اگه من تصور غلط از گي بودن دارم لطف بفرمائيد و راهنمائي كنيد تا اين اشتباه از 

مه همجنسگراها سواي از اميدوارم روزي برسد كه ه). ولي مي دونم كه اشتباه نمي كنم (،هم اكنون برطرف بشه
 . مسائل سكس و سن و شهر طرف مقابل، با هم يكي شوند و با كمك هم بتونند از حق خودشون دفاع كنند

 
 

 : ماها
 ؛ ها را همه ما كم و بيش ديده ايم مي فهميم كه چه مي گويي و دردت چيست، اين صحنهباور كن كامال

از سر و كولشان مي بارد كه هموسكشوال . هم مي گويند و مي خندندچند جوان با لباس نيمه زنانه، آرايش كرده با 
... و» .ما مي خوايم بكنيم. يا بده ديگهبابا ب«:  يكي از آنها مي گويده،دو سه نفر با قيافه كارگري دنبالشان افتاد. هستند

 »گي هاي ايراني« دربارهكلي اطالعات نيمه غلط و نيمه درست . يا نگاهي به اين مجالت هفتگي و ماهانه بيندازيد
 ...به خوانندگان خود مي دهند و

 و هم خود ،دال بر اين دارند كه هم نگاه جامعه به همجنسگرايان همچنان آغشته به سنت است همه اينها
 درست است كه افراد ترانس مثال. همجنسگرايان به شناخت الزم از خود، احساس خود و حقوق خود نرسيده اند
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كه   اما تعداد زيادي از همجنسگرايان به خاطر فرهنگ مردساالر و از آنجا،س وستايت وجود دارندسكشوال يا تران
 فوري به پوشيدن لباس ،كه متوجه احساس همجنسگرايي خود شدند  همين،شناخت درستي از احساس خود ندارند

اينطور   از آنجا كه فرهنگ جامعه ولي، در حالي كه ترانس وستايت نيستند،زنانه و آرايش هاي آنچناني رو مي آورند
 و اين افكار در طول ،وانمود مي كند كه اگر مردي به مردان ديگر گرايش داشته باشد پس مرد نيست و زن است

 به ازمان جا افتاده اند، متاسفانه خود همجنسگرايان هم در دام آنها مي افتند و در نتيجه همجنسگرايي خود را صرف
 مشكالت و بي است،عل اقول خودش فه يا كسي كه ب . لباس زنانه تقليل مي دهندسكس با همجنس و پوشيدن

 ... خود را گي حساب نمي كند وش نمي داند و اصالحقوقي همجنسگرايان را مشكالت خود
فرد گي كسي است كه به همجنس خود گرايش جنسي، احساسي و عاطفي دارد، از اين احساس و نياز خود 

و حقوق خود را مي شناسد و براي رسيدن به آزادي و برابري جنسي در جامعه با ديگر هم شناخت كافي دارد، حق 
احساسان خود پيوند مبارزاتي مي بندد، دست به فعاليت مي زند و براي تغيير شرايط خود و ايجاد امكانات بهتر زندگي 

فرد . له خودش و طرفش است ديگر مسئ،حال اين فرد در سكس از چي خوشش مي آيد يا نمي آيد. تالش مي كند
گي از گي بودن خود خجل و شرمسار نيست، خود را تقصيركار و يا بدهكار كسي نمي داند، اگر جامعه و حكومت 

فرد گي همه چيز را در سكس خالصه نمي .  مي داند كه مشكل از آنهاست نه از خودش،حقوق او را نفي مي كنند
 .ي متاسفانه در كشور ما ناياب هستند و تعدادشان خيلي كمكند و خيلي مسائل ديگر، اما چنين گي هاي

تعداد زيادي از همجنسگرايان به خاطر فرهنگ 
مردساالر و از آنجا كه شناخت درستي از احساس 

كه متوجه احساس همجنسگرايي   همين،خود ندارند
 آرايش يا فوري به پوشيدن لباس زنانه ،خود شدند

 در حالي كه ترانس ،هاي آنچناني رو مي آورند
 ولي از آنجا كه فرهنگ جامعه اينطور ،ستايت نيستندو

وانمود مي كند كه اگر مردي به مردان ديگر گرايش 
 متاسفانه ،داشته باشد پس مرد نيست و زن است

خود همجنسگرايان هم در دام آنها مي افتند و در 
 به سكس با انتيجه همجنسگرايي خود را صرف

 . هندهمجنس و پوشيدن لباس زنانه تقليل مي د

 يك چيز مسلم است و آن اين همهبا 
اينكه همجنسگراها دارند از پستوهاي خود 
بيرون مي زنند ولي تا رسيدن به وضع ايده 

در چنين .  ما راه درازي در پيش داريم،آل
شرايطي وظيفه ما و شما و همه كساني كه 

 دارند اين است كه در روشن توان و امكان كار
 هم براي همجنسگرايان و هم ،كردن مسائل

. براي جامعه و وسايل ارتباط جمعي بكوشيم
 بهتر است ،جاي دوري گرفتن از اين افراده ب

كه با آنها تماس بگيريم، نشريات و مجالت و 
هاي معتبر را به آنها معرفي كنيم و  سايت

ي از  حداقل بخش،كمك كنيم كه اگر نه همه
آنان به شناخت درستي از جنسيت، نيازها و 

ه  ب،اين افراد توان اين را دارند كه بياموزند و حتي پيشگام مبارزات حقوق همجنسگرايان شوند. حقوق خود دست يابند
 ،ند نفر ديگر از دوستان هم همين مسئله را مطرح كرده اندچاما از آنجا كه ، ي كه ما و شما آنها را طرد نكنيمشرط

 . خورده مسئله را بازتر كنيمكبگذار ي
تعداد همجنسگراياني كه در .  مختص ايران ما نيست؛ همه جا وجود دارد،اين مشكلي كه شما مطرح كرده ايد

 يا در تظاهرات ،لزبين كار مي كنند/ خيلي بيشتر از تعداد همجنسگراياني است كه در مجالت گي،ها هستند چت روم



                      
 
 
 8شماره                      

 1384مرداد ماه                           
 

 

 

 
   

١٧

ح ج
ر

ب
ا. 

چ

 مي توان ،هاي همجنسگرايان غربي هم دقت كرده باشي اگر در سايت. شركت مي كنندبراي حقوق همجنسگرايان 
هر چند كه معني هر دو اينها . اين را متوجه شد كه بعضي ها خود را گي و بعضي ها خود را هموسكشوال مي خوانند

 و عملكردي افراد را نشان خواهند تفاوت رفتاري  مي،كيد مي كنندا اما كساني كه بر اينگونه تقسيم بندي ت،يكي است
عبارتي هموسكشوال را براي كسي بكار مي برند كه فقط به جنس موافق گرايش دارد و رابطه برقرار مي ه ب. دهند
چنين اشخاصي .  در راه حقوق همجنسگرايان نداردفعاليت هاها و تالش  اما هيچ انگيزه و تمايلي براي شركت در،كند

يعني اگر . هاي ديگران استفاده مي كنند ها، زحمات و خون دل خوردن كوششها،  فقط و فقط از ثمره تالش
 چه برسد به ، خبردار نمي شوند اينگونه افراد اصال،تظاهراتي يا حركت اعتراضي براي حقوق همجنسگرايان باشد

حتي .  نيستند اينها حاضر به شركت و همكاري،اگر گروهي براي مبارزه تشكيل شود. اينكه بخواهند شركت هم بكنند
 اما همينكه چنين ، خود كلوبي يا گروهي درست نمي كنند،اگر امكانش را داشته باشند و موقعيت برايشان فراهم باشد

 ،يا اگر پليس همجنسگرايي را دستگير كند آنها كك اشان هم نمي گزد. كلوبي شكل گرفت از آن استفاده مي كنند
قولي گي ها هستند كه به حمايت از آنها ه الين حقوق همجنسگرايان و ب اين فع،اما وقتي خود دچار مشكل مي شوند

 ربطي هم به همجنسگرا بودن كال اينگونه افراد همه جا و در همه اليه هاي اجتماع پيدا مي شوند و. برمي خيزند
دان مي روند،  عده اي براي دمكراسي و آزادي مملكت و همين مردم تالش مي كنند، به زن؛برايت مثال بزنيم. ندارد

 اما مگر چه تعدادي از مردم از همين ها كه براي حقوق اشان ،...اعتصاب غذا مي كنند، تظاهرات ترتيب مي دهند و
 ولي مگر چه تعداد از ،زور مي زنند حمايت مي كنند يا وارد عمل مي شوند؟ سانسور كردن اينترنت به ضرر همه است

 دست به اعتراض زده اند؟ و خيلي نمونه ،انسور باعث محدود شدن آنها شدهآنهايي كه به اينترنت دسترسي دارند و س
 اگر يادت باشد در اولين شماره ماها مصاحبه اي داشتيم با جك نيكلز ؛برگرديم به خود ما همجنسگرايان. هاي ديگر

 : مصاحبه اين بودهاي و جوابل يكي از سوا. و هست كه خود يكي از اولين فعاالن حقوق همجنسگرايان آمريكا بوده
قوق : ماها« لب همجنسگرايان به شركت در مبارزه براي  معروفه كه 
ا چه ميداني و گرو،شهروندي و مدني خودشان كار سختي است/اجتماعي هاي ه  دليل اين امر 

 كنند؟ همجنسگرايان آمريكا براي جلب فعالين جديد چگونه عمل مي
شوند كه دعوا پايان يافته و پيروزي  درگير مي زماني توده ها در هر كشوري، معموال: جك

ا . حاصل شده است وقتي موفقيت كسب شد و تحوالت به چشم آمدند، آنوقت است كه آنها 
ز چند رسانند عجله خود را به رديف اول صف مي اما در روزهاي مبارزه تنها گروه كوچكي متشكل 

نگ اندازان به فرهنگ نفر افراد ازخودگذشته، عاقل، آگاه، برجسته و نترس  هستند كه در مقابل 
 ».كنند قد علم كرده و مقاومت مي) بخوان خرافاتي هاي مذهبي و سياسيون آنها( جنسي، 

 اين هم يادمان باشد كه صرف همجنسگرا بودن به معني بي .همين جواب خيلي چيزها را توضيح مي دهد
 تنها در يك چيز با هم مشتركيم و آن گرايش ما همجنسگرايان. غل و غش و صاف و خوب بودن فرد نيست

 . كم نيستند...زد، الكي خوش ودهاي قاتل،   انسان، و گرنه در ميان همجنسگرايان،عاطفي به همجنس است/جنسي
.  ولي اين مسئله ربطي به گرايش جنسي فرد ندارد.همانطور كه در بين غير همجنسگراها هم اينگونه افراد فراوانند

ها را از  هاي تحميلي صورت گرفته بر عليه همجنسگرايان در طول قرن ر اينكه نبايد فرهنگ و ارزشنكته مهم ديگ
ها است كه وجود ما را نفي كرده، عشق و احساس ما را بيمارگونه  جامعه، حكومت و فرهنگ اجتماعي قرن. ياد ببريم
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و همجنسگرايان به ناچار به روابط جنسي كوتاه  ،...زور ما را وادار به ازدواج با جنس مخالف كرده وه تعريف كرده، ب
پس نبايد توقع داشته باشيم  .وادار شده اند) از ترس( بدون دادن نام و نشاني به هم ،مدت، در پاركي يا گوشه خلوتي

 يا يك مجله به اين زودي ي همجنسگرايي در يك سايت اينترنتدربارهكه فرهنگ چند قرني با خواندن چند مطلب 
 به خصوص هنوز روابط جنسي ما را با اعدام جواب مي دهند، ، كه كماكان طبق قانون حاكمبه خصوص ،عوض شود

گفتن اينها بدان معنا نيست كه كساني كه در . كه خيلي از ماها هنوز جرائت اعتراف به همجنسگرايي خود را نداريم
 يا ارزش كساني كه اينكار را نمي كنند ،ندهاي بي فرهنگي هست دنبال روابط لحظه اي هستند آدمه ب... ها و پارك

 گفت كه هر گي اي در عمرش حداقل مي توان با اطمينان اتقريب. وجه چنين منظوري نداريم هيچه  ب،بيشتر است
  بخشي از فرهنگ سكسي همجنسگرايان مرد جا افتادهبه عنوانچندين بار به اينگونه جاها سر زده و اين در همه جا 

ه هاي قبل هم در پاسخ به نامه هاي دوستان از زواياي ديگري به اين مسئله پرداخته ايم، از جمله ما در شمار. است
 . بخواني تا اين جواب ما به سئوالت كامل شودا كه پيشنهاد مي كنيم حتم،به تفاوت جنسيت مردان و زنان

هنجار  «ن جنسي و رفتارهاي متوجه خواهيد شد كه بحرا،افراد غير همجنسگرا نگاه كنيد اگر شما به دقت به
 . ساله گذشته است26يكي از دالئل آن سركوب جنسي . شدت در آنها هم رواج دارده  ب»ناپسند

اگر كسي مي خواهد فقط سكس . فقط يك موضوع ظريف يادمان نرود و آن محكوم نكردن ديگران است
 اين حق اوست و نبايد محكومش ،اشته باشدو كاري به چيز ديگري ند) و چنين افرادي را هم پيدا كند( داشته باشد

 به درك كردن و احترام ،وقتش رسيده كه در عوض. محكوم كردن و نسخه پيچيدن كار روزانه ما ايرانيان است. كرد
 . به ديگران در چارچوب آزادي فردي خودشان هم اهميت دهيم

 حداقل ،هاي جدي آشنا شوند  با مجالت و سايت،اما مطمئن هستيم كه اگر همين افراد مورد نظر شما
در خدمت جنبش همجنسگرايان نيز  نيروي خود را ،بخشي از آنها خواهند توانست ضمن پرداختن به روابط جنسي خود

 مي دانيد كه بعضي احتم. ها را به اين افراد هم معرفي كنيم پس سعي كنيم اينگونه مجالت و سايت. كشور قرار نهند
چند نفر از ما سعي كرده ايم كه . به پاتوق همجنسگرايان در شهرهاي مختلف تبديل شده اند... ها، سينماها و از پارك

بار با يكي از اين افراد مالقاتي  يك هاي خوب به اين افراد كمك كنيم؟ در حد امكان در معرفي مجالت و سايت
باور كنيد طرف معني . شدبراي درك اينكه چه مي خواهد، صحبت از زنان لزبين  و  آن هم در پارك،صورت گرفت

 .اما همين فرد امروز در شرايط خيلي بهتري قرار دارد و صد البته خواننده ماها هم هست. لزبين را نمي دانست
، سازمان ها مشكل اصلي نداشتن اين امكان است كه همجنسگرايان در كشور آزادانه بتوانند اين همهبا 

 آنوقت امكان اينكه هر ،اگر چنين امكاني باشد.  آورندبه وجود ود را ي خاص خگروه هاها، دسته ها و  مجالت، كلوب
آنچه كه بيش از هر  .كسي بنا بر سليقه خودش در حلقه دوستان هم فكر و هم انديش قرار بگيرد بيشتر مي شود

د توان خود زماني ما همجنسگرايان به آن نياز داريم اين است كه افراد خوش فكر، آگاه و با اراده سعي كنند در ح
هاي هم گوش دهند،   آورند، با هم مطالعه كنند، بحث نمايند، به درددلبه وجود گروه و محفلي از همجنسگرايان 

 مشكالت با هم همفكري كنند، پشتيبان هم باشند، اگر امكانش را داشته باشند نشريه اي دربارهتبادل نظر كنند، 
اينكار يعني كمك به . رار كرده و خود را گسترش دهندق هم ارتباط بر و كم كم اين گونه محافل با،...منتشر كنند و

 .  رهبران و نمايندگان آگاه جامعه همجنسگرايان كشور قد علم كنندبه عنوانتربيت افرادي كه بتوانند 
 .موفق باشي
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 ... ايلگا را بهتر بشناسيم

 از اين امكان جهاني استفاده كنيمو 
 
 

 Patricia Curziمصاحبه ماها با 
 ايلگا مسئول و سخنگوي پروژه زنان

 

ILGA 1   يك فدراسيون بين المللي متشكل از سازمان
ها و گروه هاي محلي و ملي همجنسگرايان است و 
-براي آزادي و برابري جنسي و احقاق حقوق اجتماعي
 . مدني همجنسگرايان در سطح جهاني مبارزه مي كند

نگلستان  ميالدي در ا1978انجمن ايلگا در سال 
آن در شهر ژنو در كشور  تاسيس شد، اما امروز مقر

 سازمان و گروه متعلق به 400 .بلژيك قرار دارد
 كشور جهان در اين فدراسيون 90همجنسگرايان از 

از منطقه خاورميانه، تنها سازمان هاي . عضويت دارند
اسرائيل، لبنان، پاكستان و  همجنسگرايان چهار كشور

 ايلگا با هدف آگاهي رساني و برجسته كردن »زنان«، پروژه ) ميالدي2005(از ژانويه امسال . ويت دارندتركيه در ايلگا عض
براي معرفي بهتر ايلگا به عنوان يك سازمان جهاني . مسائل و حقوق زنان لزبين فعاليت خود را در سطح جهان آغاز كرد

ايلگا، يك  ، مسئول و سخنگوي پروژه زنان)يشيا كورزيپاتر (Patricia Curziخانم  مدافع حقوق همجنسگرايان، ما با
 .گفتگوي اينترنتي انجام داديم

 
 

يد و اينكه ي كمي از خودتان برايمان بگوالطف. شما يك لزبين فعال در انجمن ايلگا هستيد
 چطور شد كه به فعاليت در اين سازمان عالقمند شديد؟

من يك فعال قديمي و كهنه كار .  بلژيك زندگي مي كنم سال است كه در20 اما ،من اصليت ايتاليايي دارم
 نماينده ايلگا در به عنوان ده سال به مدتقبال در يك سازمان ضد راسيستي در اروپا فعال بودم و همچنين . هستم

 مترجم به عنوان سال 15 به مدتقبل از شروع همكاري با ايلگا . سازمان عفو بين الملل در بلژيك فعاليت داشته ام
 مسئول حسابداري يك بانك بين به عنوان نماينده يك شركت ماشين سازي و باالخره به عنوان اامور اقتصادي و بعد
دنبال كاري بگردم كه با ه  جهت زندگي ام را عوض كنم و ببعد از آن تصميم گرفتم كه كال .المللي كار كرده ام

 در بخش اداري يك سازمان ضد راسيستي اروپا اددبه اين دليل مج. هاي فردي خودم همخواني داشته باشد ارزش
براي گرفتن اين مسئوليت تقاضا  مشغول كار شدم تا اينكه آگهي ايلگا براي شروع پروژه زنان را ديدم و بالفاصله
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ي داوطلبانه خودم را در خدمت ايلگا و جنبش جهاني فعاليت هاهاي كاري و   سالهمن مي خواهم تجربيات هم. دادم
 .يان قرار دهمهمجنسگرا
 

ي همجنسگرايان كشورهاي گروه هاها و  ها از سازمان ايلگا در كدام اشكال و روش
 مختلف حمايت مي كند؟

ها و ترانس سكشوالها است و رهايي از سركوب و بايسكشوال برابري حقوقي لزبين ها، گي ها، ،هدف ايلگا
هاي  لفي از جمله وارد كردن فشار به دولتي مختروش هاايلگا به . عدالتي در همه اشكال آن تبعيض و بي

كشورهاي مختلف و جلب توجه افكار عمومي در جهان به وضعيت همجنسگرايان در فالن يا بهمان كشور، تالش مي 
براي مثال چند هفته پيش دولت لهستان از برگزاري .  را به رعايت حقوق همجنسگرايان وادار كنددولت هاكند 

جنسگرايان آن كشور جلوگيري كرد اما با دخالت ايلگا و فشارهاي بين المللي دولت تظاهرات و جشن پرايد هم
ما همچنين در . لهستان عقب نشيني كرد و همجنسگرايان لهستاني توانستند جشن خود را طبق برنامه برگزار كنند

هاي بين المللي  ر ارگانها و مؤسسات مختلف اتحاديه اروپا، سازمان ملل و ديگ تماس نزديك و گسترده اي با ارگان
هاي مختلف موضوع مبارزه با تبعيضات و سركوب همجنسگرايان را وارد  هستيم و تالش مي كنيم تا اين ارگان

 .برنامه خود كنند
  

 رسميت مي شناسند؟ ه هاي مختلف بين المللي تا چه اندازه ايلگا را ب  و ارگانسازمانها كال
ن بهداشت جهاني فعاالنه حضور داريم و تالش مي كنيم كه موضوع ما هم در سازمان ملل و هم در سازما

. يي كه به امر حقوق بشر مي پردازندسازمان ها در درون به خصوص ،فراموشي سپرده نشوده حقوق همجنسگرايان ب
به  نقض حقوق بشر به عنواند كه مسئله سركوب همجنسگرايان مي كنسالهاست ايلگا در درون سازمان ملل تالش 

ي فعاليت ها ايلگا ،هاي سازمان بهداشت جهاني رايي از ليست بيماريگ همجنسحذفدر مورد . شناخته شودميت رس
 .امروز هم ما با سازمان بهداشت جهاني در مسئله مبارزه با ايدز همكاري نزديكي داريم. پرثمر زيادي داشت

 

ف جهان چگونه  و تشكيالت همجنسگرايان در مناطق مختلسازمان هاارتباط ايلگا با 
 ي همجنسگرايان خاورميانه هم عضو ايلگا هستند؟سازمان هااست؟ آيا 

مرتب با ايلگا تماس مي به طور ي همجنسگرايان كشورهاي مختلف و از تمام قاره ها گروه ها و سازمان ها
يايد و احتياج از جمله اگر در سطح كشوري مشكلي برايشان پيش ب. گيرند و در مورد مسائل مختلف مشورت مي كنند

البته . به كمك و حمايت جهاني دارند يا بخواهند يك كارزار جهاني براي دفاع از حقوق آنها توسط ايلگا هدايت شود
ر شود قدم جلو ضاقدامات ما زماني نتيجه مي دهند كه در خود همان كشور افراد و سازمان يا گروهي باشد كه حا

ايلگا همچنين سعي مي كند از طريق اعضاء . نكه كسي در آنجا طرف ما نباشد نه اي،گذاشته و اقداماتي را انجام دهد
ي خود را به شش منطقه فعاليت هاايلگا . ي همجنسگرايان تماس برقرار كندگروه هامحلي و يا منطقه اي خود با 

در . اقيانوسيه مي باشد-جغرافيايي تقسيم كرده كه شامل آمريكاي شمالي، آمريكاي التين، اروپا، آسيا و منطقه استراليا
 تنها چهار سازمان و گروه از منطقه خاورميانه عضو ايلگا هستند كه شامل اسرائيل، تركيه، لبنان و پاكستان حاضرحال 
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.  چون ممكن است برايشان دردسر درست كند،مي شود ولي ما هويت اعضاء پاكستاني خود را نمي توانيم علني كنيم
 به حسابي خود فعاليت هايانه شعبه فعالي ندارد و اين منطقه را جزئي از بخش آسيايي ايلگا براي خود منطقه خاورم

 ولي ما به دقت اوضاع همجنسگرايان كشورهاي خاورميانه را زير نظر داريم و در مجله خود بخش ثابتي را ،مي آورد
ت رابطه خيلي نزديكي داريم و لبنان  كه گروه لبناني عضو ايلگا اس»حلم«ما با گروه . به اين منطقه اختصاص داده ايم

ما اميدواريم كه وضعيت همجنسگرايان . شناخته استبه رسميت اولين كشور عربي است كه گروه همجنسگرايان را 
 از جمله ايران دچار تحول و بهبود جدي شود و ما بتوانيم اعضاء بيشتري از اين منطقه را ،ديگر كشورهاي خاورميانه

 اما هر شش منطقه ،ايلگا هر دو سال يكبار كنفرانس جهاني خود را برگزار مي كند. باشيمدر كنار خود داشته 
كنفرانس منطقه آسيايي ايلگا امسال در . ساالنه كنفرانس منطقه اي خود را برگزار مي كنندبه طور جغرافيايي ايلگا 

د عضو ايلگا باشيد تا بتوانيد دعوتنامه  بايا اما براي شركت در كنفرانس منطقه اي حتم،كشور فليپين برگزار مي شود
ي همجنسگرايان هر منطقه كه ساالنه در كنفرانس گروه ها و سازمان ها. دريافت كنيد و از حق راي برخوردار شويد

 به تقويت همديگر و گسترش ، با تبادل تجارب و يادگيري از هم و حمايت متقابل،منطقه اي خود شركت مي كنند
آنها همچنين نمايندگان منطقه اي خود براي سازمان سراسري ايلگا . اي خود دست مي يابندهامكانات و توانايي 

بخش يد به مي توانبراي اطالع از برنامه كنفرانس منطقه آسيايي ايلگا شما . را هم انتخاب مي كنند) سازمان مادر(
 )http://www.ilga.org/asia (.آسيايي سايت سازمان مراجعه كنيد

 

د عضو مي توان فردي هم به صورتها هستند؟ آيا كسي  شروط عضويت در ايلگا كدام
 ايلگا شود؟

شرط عضويت در ايلگا اين است كه گروه يا انجمن يا سازمان مورد نظر براي برابري حقوق همجنسگرايان و 
 از جمله مبارزه با تبعيض ،ف و برنامه هاي ايلگا را قبول كرده باشدها و ترانس سكشوالها مبارزه كند و اهدابايسكشوال

 و تالش براي تقويت حقوق بشر ،و بي حقوقي همجنسگرايان و تالش براي رهايي آنان از هر گونه سركوب و تبعيض
توانند با هم  اما اگر همين افراد ب، شخصي هم مي توانند عضو ايلگا شوندبه صورتافراد . در سطح ملي و بين المللي

بهتر خواهند توانست  ا مسلم،ي درست كنند و تقاضاي عضويت دهندمتماس گرفته و يك گروه يا تشكيالت منسج
 فردي هم به صورتبراي حقوق خود و ديگر همجنسگرايان هموطن خود فعاليت كنند ولي اگر اين امكان را ندارند 

 .ند عضو شوندمي توان
 

ستم كارتهاي اعتباري هنوز جا نيفتاده و پرداخت از در كشورهاي مشابه ايران كه سي
 طريق اينترنت هنوز تا حدودي مشكل است يا افراد كمتر امكان مسافرت و شركت در كنفرانس

  است؟انديشيده تها را دارند، ايلگا چه تدابيري براي دور زدن اين مشكال
اما . ها به يك روش مقيد نكرده استي پرداخت حق عضويت را مي پذيرد و خود را تنروش هاايلگا انواع 

 اما مهمتر از آن با هم بودن و ، چرا كه تعهد گروه يا فرد مورد نظر را مي رساند،پرداخت حق عضويت مهم است
 مدني همجنسگرايان با - يعني برابري حقوق اجتماعي؛مبارزه و تالش مشترك براي اهداف مشترك و مورد توافق

 يورو 20ي متعلق به كشورهاي در حال رشد را به سازمان ها هزينه حق عضويت براي اخيرما ا. بقيه افراد جامعه است



                      
 
 
 8شماره                      

 1384مرداد ماه                           
 

 

 

 
   

٢٢

 اگر افراد يا نمايندگان گروه عضو ايلگا امكان مالي ،ي منطقه اي ايلگاكنفرانس هاتقليل داده ايم و در مورد شركت در 
از طريق كساني كه امكان شركت دارند، يا اينكه .  مي توانند از ايلگا درخواست كمك هزينه مسافرت بكنند،ندارند

 .راي وكالتي بدهند
 

آيا ايلگا يك بخش جداگانه مخصوص زنان لزبين دارد؟ و يا در كنفرانس هاي خود 
 سمينارها و جلسات مخصوص لزبين ها برگزار مي كند؟

 ايلگا هم و اين جزء اساسنامه .و يك مرد گي هستند ايلگا داراي دو دبير كل مي باشد كه يك زن لزبين
 تالش براي ترفيع موقعيت زنان و تشويق به برابري جنسي هر ،عالوه بر آن يكي از اصول اساسنامه اي ايلگا. هست

 مسئول پروژه زنان در ايلگا برجسته كردن و هدايت شركت زنان لزبين و به عنواننقش و وظيفه من . دو جنس است
ي ايلگا مسائل زنان كنفرانس هادر . ي جهاني استسازمان هار  و ترانس جندر در سازمان ايلگا و ديگبايسكشوال

 .جايگاه خاصي دارند اما سمينار و يا جلسات جداگانه برگزار نمي شود
 

ما ايمان داريم كه شما همجنسگرايان ايران اين 
توان و اراده را داريد كه شبكه ها و گروه ها و 

كيالت خاص خود را به وجود  آورده و به سازمان تش
اين باعث . هاي جهاني همجنسگرايان پيوند بزنيد

انتشار اخبار و اطالعات درباره شما و وضعيتتان مي 
شود و جهان از وجود شما آگاه خواهد شد و همه 
خواهند فهميد كه شما در شرايط سخت و دشوار 

 بيكار ،امروز كه جامعه اتان با آن مواجه است
 بلكه آگاهانه براي در دست گرفتن ،ننشسته ايد

 .سرنوشت خود در تالش و كوشش هستيد

 و تشكيالت همجنسگرايان فاصله مي گيرند و بيشتر جذب گروه هابعضي از لزبين ها از 
ايان و از جمله حقوق  حتي اگر جنبش عام زنان حقوق همجنسگر،جنبش عام زنان مي شوند

 يك لزبين فعال به عنوانشما . نشناسد و تمايلي به طرح آن نداشته باشدبه رسميت لزبين ها را 
در سازمان جهاني همجنسگرايان در 

 اينباره چه نظري داريد؟
 هم در جنبش و ،زنان و دختران لزبين

تشكيالت همجنسگرايان فعاليت مي كنند و هم 
نان نقش فعالي داشته در جنبش عام فمينستي ز

 جزئي از تالش به عنوانهر دو اينها . و دارند
جهاني براي مقابله با تبعيض و نابرابري بر 
اساس گرايش جنسي و هويت جنسي انسانها 

 80 و 70بسياري از لزبين هاي دهه . است
 نه از طرف جنبش زنان و نه از طرف ،ميالدي

 .شناخته نشدندبه رسميت جنبش همجنسگرايان 
حتي امروز هم لزبين ها بيش از هر گروه ديگري 

به اعتقاد من ما لزبين ها توان پرداخت چنين . در جامعه به حاشيه رانده شده اند و از تبعيض و بي حقوقي رنج مي برند
. هزينه اي را نداريم كه مبارزات خود را فقط به يك عرصه ، جنبش فمينيستي يا جنبش همجنسگرايان، محدود كنيم

 .كه ما بايد در هر دو جبهه حضور فعال داشته باشيم و خود را از حاشيه اي بودن خود بدر آوريمبل
 

 ا همانقدر مسئله لزبين هاست كه مسئله گي ها، اما تاريخ،برابري حقوقي همجنسگرايان 
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خير ادر شروع مبارزه نسبت به مردان همجنسگرا ت كه نگاه كنيم متوجه مي شويم كه لزبين ها
 چرا؟.  اندداشته

 زن تحت همان فشاري هستند به عنوانطرف  زنان لزبين از دو جهت تحت فشار و سركوب هستند؛ از يك
 گرايش جنسي خود تحت به دليلكه جامعه و فرهنگ مرد ساالر به همه زنان وارد مي كند و از طرف ديگر لزبين ها 

در حالي كه مردان همجنسگرا بايد . ن مي كندهمان فشاري هستند كه جامعه و فرهنگ آن متوجه كل همجنسگرايا
 رها شدن از ار را از پاي خود باز كنند و مسلمخود را فقط از يك زنجير خالص كنند، لزبين ها بايد همزمان دو زنجي

 نا سازممردان همجنسگرا و كال. ر از رها شدن از يك زنجير است تدو زنجيري كه انسان را به اسارت گرفته سخت
ت همجنسگرايان بايد به اين مسئله توجه كنند و بدانند كه بدون برابري حقوقي زن و مرد و بدون رعايت ها و تشكال

 . صحبت از آزادي و رهايي و حقوق بي معني است،)از جمله در درون تشكالت همجنسگرايان(حقوق لزبين ها 
 

 چه راه راي همجنسگرايان كشوري مثل ايران كه همجنسگرايي در آن ممنوع است شماب
شناختن حقوق رسميت ببه حلي را براي همجنسگرايان پيشنهاد مي كنيد تا بتوانند حاكمان را 

 خود وادارند؟
 آورند و به وجود ي خاص خود را گروه ها و سازمان هاپيشنهاد من اين است كه افراد دور هم جمع شده و 

كه با  است پيشنهاد ديگر من اين.  آورندودبه وجتري را   به هم ملحق شده و تشكيالت وسيعگروه هابعد اين 
 از اين طريق خواهند توانست صداي خود كهي مشابه در كشورهاي ديگر و در سطح جهان تماس بگيرند سازمان ها

ي جهاني درخواست سازمان هااخبار دستگيري ها يا سركوب را به بيرون درز دهند و از . گوش جهان برساننده را ب
 كشور مختلف پيوند بزنند و از اين 90 گروه از 400ي توانند عضو ايلگا شوند و خود را به همچنين م .كمك كنند

طريق ما خواهيم توانست به پخش اخبار و گزارشات در سطح جهاني كمك كنيم و از آن طريق حمايت و همبستگي 
ن حقوق همجنسگرايان در درون اين باعث وارد كردن فشار به سركوب كنندگا. بين المللي را براي آنها تدارك ببينيم

 چون حاكمان متوجه خواهند شد كه با افكار عمومي جهان سروكار دارند و نمي توانند آن را ناديده ،كشور مي شود
 اين به نوبه خود باعث مي.  در نتيجه مجبورند تا حدودي حقوق بشر و حقوق همجنسگرايان را رعايت كنند.بگيرند

تر بتوانند مبارزات خود  حقوق همجنسگرايان در كشور اعتماد به نفس پيدا كرده و راحت و فعاالن سازمان هاشود كه 
ي مختلف تماس گرفته و از آنها مي خواهد كه حقوق همجنسگرايان دولت هامرتب با به طور ايلگا . را به پيش ببرند
مرتب تماس به طور  و ارگانهاي مختلف اتحاديه اروپا و سازمان ملل سازمان هاعالوه بر آن ما با . را رعايت كنند

گرفته و از آنها مي خواهيم كه در روابط خود با كشورها و دولت هاي مختلف از آنها بخواهند كه حقوق 
خاب نماينده تعضويت در ايلگا و كسب حق راي به شما امكان ان. بشناسندبه رسميت همجنسگرايان كشور خود را 

 .گوش جهانيان تاثير زيادي خواهد داشته دهد، نماينده اي كه در طرح مسائل شما و رساندن صداي اعتراضتان بمي 
 

و مردان با تشكر از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد، اگر صحبتي يا حرفي براي زنان لزبين 
 .گي ايران داريد بفرمائيد

دار است كه حقوق زنان و همجنسگرايان را تا حدود ي است و از اين توان برخوربه خصوصايران كشور خيلي 
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خانم  . شما باالترين درصد زنان تحصيلكرده در خاورميانه را داريد، درصد دانشجويان دختر64با . زيادي بهبود بخشد
 حقوق زنان و كودكان در به خصوصشيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و فعال در امر حقوق بشر، دمكراسي و 

 محافظه كار ادر عين حال اين را هم مي دانيم كه انتخاب يك رئيس جمهور شديد. ني چهره معروفي استسطح جها
ما به توان، نيرو و اراده شما در مبارزه براي آزادي و . بسيارمشكل مي كند و سنتي در انتخابات اخير كشورتان وضع را

گروه ان ايران اين توان و اراده را داريد كه شبكه ها و ما ايمان داريم كه شما همجنسگراي. برابري حقوقي باور داريم
اين باعث انتشار . ي جهاني همجنسگرايان پيوند بزنيدسازمان ها آورده و به به وجود  و تشكيالت خاص خود را ها

ما  شما و وضعيتتان مي شود و جهان از وجود شما آگاه خواهد شد و همه خواهند فهميد كه شدربارهاخبار و اطالعات 
 بلكه آگاهانه براي در دست گرفتن ، بيكار ننشسته ايد،در شرايط سخت و دشوار امروز كه جامعه اتان با آن مواجه است

 .سرنوشت خود در تالش و كوشش هستيد
 

 

ا گزارشي در مورد سالمت)ILGA(ايلگا  زنان لزبين و  ، انجمن بين المللي گي و لزبين، درصدد است 
 : در اين رابطه به شرح زير استILGAمتن اطالعيه بايسكشوال تهيه نمايد

ت
 .

 

 سالمت زنان لزبين و بايسكشوال
 هاي مشترك و مسائل محلي نگراني

جستجوي ما در زمينه اطالعات مربوط به. ما مايليم تا ابتكارات مثبت انجام شده در زمينه هاي فوق را در سطح جهاني برجسته نماييم
 انجام شده، نشريات، مقاالت، جزوات، كارت پستال، فيلم هاي ويدئويي و يا هر چيزمبارزات پيشگيرانه، سمينارهاي آموزشي، مطالعات

 . مي باشد استتهيه و منتشر شدهو ديگري كه توسط سازمان شما يا سازمان ديگري كه مي شناسيد 
 . موارد برگزيده شده همراه با نام سازمان تهيه كننده آنها در گزارش ما به چاپ خواهد رسيد

 .س هايي كه موارد فوق را نشان دهند استقبال مي كنيمما از عك
لزبين، گي،  (LGBTهاي  نهايي به سازمان هاي لزبين و بايسكشوال ارسال شده و همچنين در اختيار سازمان يگزارش تهيه شده

 .رار خواهد گرفتند ق اهاي زنان كه با سالمت زنان لزبين و بايسكشوال در ارتباط ، و سازمان)سكشوال بايسكشوال، ترانس
 : لطفا در صورت امكان مطالب خود را به يكي از آدرس هاي زير ارسال نمائيد

Women's Project Officer 
ILGA asbl - International Lesbian and Gay Association  
Avenue des Villas 34 , 1060 Brussels 
Tel/Fax: +32 (0)2 502 24 71 
Email: patriciacurzi@ilga.org 
Website: http://www.ilga.org  

 
 

 :پانوشت ها
1. The International Lesbian and Gay Association 
o  ف را مي توانيد از اين آدرس بگيريد مجله ايلگا بزبان انگليسي و به صورت پي دي ا118شماره: 

   http://www.ilga.org/campaigning/CampaigningSummer05.pdf  
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 والدين همجنسگرا

 
 ساخته شده  مورد گي و لزبين هافيلم و سريال هاي زيادي در ،تا به حال در سينماي هاليوود و ساير كشورها

 IF These Walls فيلم ،يكي از اين فيلم ها .مسائل و مشكالت همجنسگرايان است اكثر آنها در مورد است كه
Could Talk (II) 2000، 1972، 1961  هايسال( برهه ي زماني مختلف مسائل لزبين ها را در سه هست كه (

ها در جامعه يكي از موضوعات اصلي اين فيلم است كه   مانند بقيه ي انسانروند آزادي بيان و زندگي. نشان مي دهد
 يك زوج لزبين را ،)2000سال (در ميان پيام هاي اين فيلم و در قسمت سوم  .بسيار زيبا به تصوير كشيده شده است

 سازماني مراجعه آنها براي رسيدن به اين هدف به. نشان مي دهد و مي خواهند با لقاح مصنوعي صاحب فرزند شوند
در نهايت آنها از اين راه مي توانند  .هاي خواهان آن است مي كنند كه مسئول در اختيار گذاشتن اسپرم به زوج

 .صاحب فرزند شوند
پيشرفته بحث گسترده اي است و يكي از داليل همجنسگرايان براي   در كشورهاي*بحث والدين همجنسگرا

 بحث ،اما جدا از مسائل حضانت كودك و مسائل مالي آن.  موضوع است همين،پافشاري بر روي ازدواج آنها
روانشناسان كودك و متخصصان خانواده بر اين عقيده هستند كه براي رشد صحيح يك . روانشناختي آن مطرح است

 .ود روحيه ي مردانه و هم با روحيه ي زنانه آشنا شادو الزم است و كودك هم بايد ب  وجود پدر و مادر هر،كودك
به همين دليل از نظر آنان فرزنداني كه با والدين ، شود همجنسگرايي به شكل يك بيماري يا گناه تعبير مي

 و يا خود همجنسگرا مي شوند، ،همجنسگرا بزرگ مي شوند، از سويي در شكل گيري هويت جنسي خود دچار مشكل
ديگر . هاي ذهني و رفتاري قرار دارند اختاللو از سوي ديگر در معرض خطر از دست دادن تعادل روحي و در نتيجه 

هاي اجتماعي خود نيز دچار مشكل خواهند شد و به خصوص انگشت نماي  آنكه به عقيده آنان اين كودكان در ارتباط
همينطور اين عده قابليت همجنسگرايان به عنوان پدر يا مادر بودن را مورد . دوستان هم سن و سال خود خواهند بود

همينطور عقيده  . چون داراي تعادل رواني نمي باشند، داراي صالحيت نمي دانندا مي دهند، و آنان را اساسسوال قرار
 .دارند كه به خصوص پدران همجنسگرا فرزندان خود را مورد آزار جنسي قرار مي دهند

ر ارتباط با د :در اين زمينه تحقيقاتي انجام شده است كه نتايج آن چيزي متفاوت از ادعاي متخصصان است
هيچ تفاوتي بين فرزندان والدين هم جنس  هاي رفتاري يا رشدي كودكان به دليل گرايش جنسي والدين آنها، اختالل

همچنين والدين همجنسگرا به هيچ وجه بيش از والدين ديگر دچار مشكالت رواني  .يا با جنس مخالف وجود ندارد
 مي توانحتي  .ر يا كمتر از ديگر فرزندان، همجنسگرا نمي شوندفرزندان در رابطه هاي همجنسگرا، بيشت. نيستند

بدون اينكه  واليته دارند،شند و درك بيشتري از هموسكمي كنتجربه  گفت كه آنان گرايش جنسي خود را آگاهانه تر
  .حتما خود همجنسگرا شوند

به خصوص قانون (  مورد انگشت نما شدن و تبعييضات مختلف قانوني،كودكان خانواده هاي همجنسگرا
 گاهي براي اينكه خود به عنوان ، به خصوص در سن بلوغ،و اجتماعي قرار مي گيرند و از آن رنج مي برند) خانواده

آنها بايد خيلي زود ياد بگيرند كه با  .همجنسگرا شناخته نشوند، همجنسگرا بودن والدين خود را پنهان مي كنند
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به همين خاطر  .گاهي مجبور به تحمل رفتار والدين دوستان خود نيز هستندحتي ، تمسخر همساالن خود مقابله كنند
 .شود كه در اين كودكان يك سيستم دفاعي روحي از آغاز دوران كودكي براي اين مقابله شكل مي گيرد ديده مي

  كمتر از ديگر كودكان به سوي رل هاي رفتاري سوق داده مي شوند كه به،فرزندان با والدين همجنسگرا
 »كار زنانه«بينند كه والدين آنها نمي توانند كارهاي خانه را به عنوان  شوند، چراكه روزانه مي جنسيت نسبت داده مي

د، و ديده مي كن به ديگري محول كنند، و اين به خصوص در مورد والدين همجنسگراي زن صدق »كار مردانه«و 
هايي مثل  بيشتر از ديگر دختران به شغل شوند، رگ ميشود كه به عنوان مثال دختراني كه از سوي دو زن بز مي

در اينجا بايد گفت كه تاكيد بر غير متفاوت بودن كودكان بزرگ  .وكالت، مهندسي يا فضانوردي عالقه نشان مي دهند
شده در خانواده همجنسگرا، ممكن است باعث ايجاد شبهه شود، چرا كه كودكاني كه در خانواده هاي همجنسگرا 

  صرفا تفاوت،ها هاي رفتاري و رشدي با كودكان ديگر داشته باشند، ولي اين تفاوت ي شوند مي توانند تفاوتبزرگ م
هايي هستند كه در يك جامعه مدرن و دموكراتيك در ديگر افراد  ند، و نه كمبودها يا اختالالت رواني، و تفاوتا

 .شود متفاوت نيز پذيرفته و از آنان محافظت مي

 
هاي   با اختاللهبطادر ر

رفتاري يا رشدي كودكان به 
دليل گرايش جنسي والدين 

هيچ تفاوتي بين  آنها،
نس يا جفرزندان والدين هم

 .با جنس مخالف وجود ندارد
همچنين والدين همجنسگرا 

ز والدين به هيچ وجه بيش ا
ديگر دچار مشكالت رواني 

 .نيستند

 هيچ يك از اين ،بعالت كه مي دانيد در كشور ما چيزي به اسم لقاح مصنوعي وجود ندارد و باما همانطور
البته سرپرستي كودكان بي . مسائل در ايران نمي تواند وجود داشته باشد

ولي در ايران حضانت . سرپرست كاري بسيار ساده تر از لقاح مصنوعي است
 ديگر راهي براي ، اين حساببا. به زنان و مردان مجرد داده نمي شود كودك
البته در كشور ما به دليل فشارهاي . هاي خواهان فرزند باقي نمي ماند زوج

به ازدواج با جنس مخالف خود مي   بسياري از همجنسگرايان ناچار،خانوادگي
 اما آيا اين حس قابل سركوب ،شوند و مجبورند احساس خود را سركوب كنند

كه سركوب احساس جنسي نتيجه اي به جز شدن است؟ همه ي ما مي دانيم 
اكثر اين افراد در خفا با همجنس رابطه بر قرار مي كنند كه . افسردگي ندارد

داشتن رابطه با فرد . البته مردان بيشتر موفق به اين ارتباط مي شوند تا زنان
 چه با همجنس باشد و ،ديگر در موقعي كه تعهدي به نام ازدواج وجود دارد

اما اين افراد به اين دليل كه كششي به  . خيانت است،همجنسچه با غير 
 ناخودآگاه خود را در برابر اصل خانواده مسئول نمي دانند و ،خود ندارند همسر

اين .  تمام خانه ويران خواهد شد،خب وقتي يكي از ستون ها شل باشد
آيا . مشكالت زماني كه كودكي هم در كار باشد چند برابر خواهد شد

گرايان والدين خوبي براي فرزنداني كه حاصل يك ازدواج اجباري همجنس
بوده اند هستند؟ آيا نداشتن حس مسئوليت در قبال خانواده بر روي تربيت 

 فرزندان اثر نمي گذارد؟
مسلما در اين خصوص هيچ تحقيقاتي در كشور ما انجام نشده است و من تنها مي توانم به نمونه هايي كه 

من لزبين هايي را مي شناسم كه مجبور به ازدواج شده اند و فرزندان آنها حاصل ازدواج  . اكتفا كنمدر اطرافم هستند
 بيشتر دو جنسگرا ،البته اكثر آنها با همسرانشان زندگي نمي كنند و آنهايي هم كه زندگي مي كنند. آنها هستند
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جدا نشده اند و فقط به بهانه هاي مختلف و  صرفا از آنها ،آنهايي هم كه با همسرانشان زندگي نمي كنند. هستند
البته شايد يكي از داليل جدا نشدن پدر و مادر از .  در زير يك سقف زندگي نمي كنند،اختالفات خانوادگي پدر و مادر

با اين حساب مادر عالوه بر به .  پيش مادر هستند و پدر فقط به آنها سر مي زندافرزندان اكثر. هم وجود فرزندان باشد
در ميان تمام مادران . و به قول معروف هم پدر باشد و هم مادرا بايد براي ،كودك عهده گرفتن مسائل مادي

  حتي يك مورد هم نيست كه مادر در مقابل فرزند احساس مسئوليت نكند و يا اينكه،شناسم همجنسگرايي كه مي
. آنها به مادر بودنشان خدشه اي وارد نمي كندپس گرايش . حتي ذره اي براي آنها بي اهميت باشد مسائل فرزندانشان

 پس ، نبود پدر براي فرزندان امر خوشايندي نيست و به هر حال آنها در زندگي كمبود پدر را خواهند داشتامسلم
مادران همجنسگرا در يك دو راهي قرار مي گيرند؛ به عهده گرفتن تمام و كمال مسائل فرزندان و فناي خود براي 

در هر دوي اين ! و فناي گرايششان به خاطر رفع كمبود پدر در زندگي كودك  يا تحمل زندگي با همسررفاه كودك و
 .ها چيزي براي فنا شدن وجود دارد راه

شايد بهترين راه . از گفته ها مي توان چنين برداشت كرد كه شرايط يك همچين افرادي بسيار بحراني است
مي توان گفت پافشاري بر عدم ازدواج با . وجود آمدن چنين موقعيتي باشدنرسيدن به حالت بحراني پيشگيري از به 

البته افرادي هم هستند كه بعد از ازدواج تازه . بهترين راه نرسيدن به اين شرايط بحراني باشدمي تواند  ،جنس مخالف
 واقعا مايل به ازدواج اما افرادي هم هستند كه، تر باشد متوجه مي شوند كه جنس موافق مي تواند براي آنها جذاب

پس ازدواج براي آنها يك اجبار است و . بحث ما اين افراد هستند. نيستند و فقط به خاطر فشار والدين ازدواج مي كنند
اما حداقل كاري كه اين افراد مي توانند بكنند اين است كه از . نمي توان از آن به عنوان ابزار پيشگيري استفاده كرد

هايي كه به اجبار كسي را مجبور به ازدواج مي كنند انتظار  ولي نمي توان از انسان. ري كنندبچه دار شدن جلوگي
  پس براي اين افراد در واقع اصال هيچ راه پيشگيري وجود ندارد و راه،داشت كه او را مجبور به بچه دار شدن نكنند

حراني ناشي از بي توجهي آنها به براي آنها شرايط ب. هاي موجود همگي به خاطر شرايط آنها نقض مي شوند
 متاسفانه شرايط بحراني براي آنها فقط و فقط به خاطر سنت غلط ،گرايششان يا عدم جلوگيري از بچه دار شدن نيست

 اين اساس فرهنگ خانواده هاي ، اين عرف جامعه ما است كه آنها را مجبور به ازدواج و بچه دار شدن مي كند.ماست
 !ندانشان را در گرو ازدواج موفق مي بينند و به نظر آنها فرزندانشان سر و سامان گرفته اندماست كه خوشبختي فرز

 تا روزي كه فرهنگ ما اصالح نشود در سينه هاي آنها حبس ،فرياد خفه ي پدران و مادران همجنسگرا
ي قسمتي از پيكره ي از آنجايي كه من و شما همگ. خواهد ماند و اين مشكالت نيز تا آن روز ادامه خواهد داشت

شايد مبارزه ي يك دختر يا .  بايد تمام تالشمان را در بهبود اين فرهنگ بكنيم،جامعه ي همجنسگرايان ايراني هستيم
همجنسگرايان نيز مانند بقيه .  اما اين دليل نمي شود كه ما مبارزه نكنيم،پسر براي ازدواج نكردن در آخر نتيجه ندهد

 . ران نمي توانند براي سرنوشت آنها تصميم بگيرندي انسانها آزادند و ديگ
  .براي رسيدن به هدف است در آخر اضافه مي كنم كه داشتن اميد در زندگي مهمترين عامل

 دالرام
 

 پانوشت
 . گرفته ام»شبنم فكر«اصطالح والدين همجنسگرا را من از وبالگ * 
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  به بهترينم،تقديم با عشق

 
از سالها آرزو، وقتي تونستم يه جور ديگه تو چشمهات نگاه  الها خاموشي، بعد وقتي پس از س،ميدوني عزيزم

 فكر مي كنم بيشتر از يك ماه بعد از اون واقعه هنوز ؟كنم و تونستم بگم كه دوستت دارم، ميدوني چه حالي داشتم
تو قلبمي اگه دو روز  فقط بگم كه هر لحظه جلوي چشممي، هميشه ،نتونسته بودم باور كنم كه من به معشوقم رسيدم

 همه ي وجودم، . اگه صداي آرام بخشت رو نشنوم ديوونه مي شوم،نبينمت دلشوره ي عجيبي كل وجودم رو مي گيره
 ،عمرم، وقتي سينه ام رو به سينه ات مي چسبونم وقتي اوون آغوش پر مهر و حرارتت رو با تمام وجود لمس مي كنم

كوه سهند سرافراز و پر غرور رو تو   وقتي سبزي دشتان پهناور،لمس مي كنموقتي اوون انگشتان زيبات رو تو دستم 
ها با   وقتي ساعت، وقتي كه بر گرماي گدازه هاي سرخ آتشفشان لبانت مي نگرم،چشمان سبز و هفت رنگت مي بينم
 وقتي بر هر ،نمز  وقتي بر آن تخت مرمرين و بر آن در هاي ياقوت كبود بوسه مي،آن گدازه ها عشق ورزي مي كنم
وقتي سر بر روي سينه ام ميزاري و با چشمان .  ديگه از اوون يكتا چيزي نمي خوام،ذره ذره ي روحت سير مي كنم

 عشقم رو به وجودت منتقل كنم و وقتي كه سر ،بسته در انتظار نوازش من هستي كه با دونه دونه ي تارهاي موهانت
 وقتي در ، آن انرژي و آن حس رو با تمام وجود جذب مي كنم،ن به باالبر روي پايت مي زارم و با نگاهم از پايي

آغوشت آرام سر بر بالين ميزارم وقتي در آن بالين بدن عريانت رو غلطان چون الماس كوه نور درخشان و خيره كننده، 
 تزئين شده بوسه سيري ناپذير نظاره مي كنم، وقتي از اوون سينه هاي عضالني و برجسته كه با آن در هاي كبود

 خورم برميدارم و وقتي كه بر آن كمر باريك و زيبا دست مي كشم و همزمان بر پيچ و خم بلور زيباي گردنت تاب مي
 ديگر از آن يگانه كه تو و من رو براي ،ه ذره بدنم كه لذت مي بري و پيچ مي خوري مست مي شومو زماني كه از ذر

  .همديگر آفريده چيزي نمي خوام
  ...كاشايفقط 

ايكاش مي تونستم با سربلندي اعالم كنم كه اي پدر و مادر، من و تو همديگه رو دوست داريم و مي تونيم 
 مي دوني اي كاش ظرفيت اون رو داشتن كه قبول كنن كه مي تونيم با هم باشيم و يك .با هم خوشبخت باشيم
 وقتي ناراحتي ،يز الماس رو تو چشمهات ندارمعزيزم هيچ وقت تحمل ديدن اون دونه هاي ر. زندگي تشكيل بديم

 فقط بگم كه زنده ام چون تو زنده ، زندگي برام جهنم مي شه،دنيا تو سرم خراب مي شه، خواب به چشم هام نمياد
 و من و تو با هم ، زندگي مي كنم چون من تو هستم و تو من هستي، نفس مي كشم چون تو نفس مي كشي،اي

  .يك ما هستيم
و از اون بزرگ آفريننده متشكرم كه عشق تو رو تو وجودم نهاده تا با وجود همه سختي ها و بي عاشقتم 

 و بگم كه من خودت رو مي خوام ،دوستت دارم عزيزم.  در اين مرحله گذار و تكامل احساس تنهايي نكنم،عدالتي ها
 .با ترين چيز دنياست زي،و نه چيز ديگه و نه سكس رو، محبت و عشقي كه در ما دو نفر دميده شده
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 دستهايت  شن عشقج
اهواز –رضا              

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  بر شقيقه هايم كه بگذاري سپنتا دستهايت را كوچ
 و سرانجام ، اي همزاد من...  .ش خواستنت را حس خواهي كردپط

 ؟مي داني چه مي شود هاي اندامم  تمام رگ
 .ا با خود مي بردمرگ همه چيز ر .ر التهاب تو منبسط استپاز جريان 

 مرگ ، اين ديو سياه آلوده ي مغموم ...هن سيال من تنها تو شناوريدر ذ
 يا اين زيبا چهره ي معصوم با چشمهايت ،  خنده هايتبا همه

 همه چيز را با خود فرو مي بلعد .و ســـر انگشتان مهربانت
 و آنچه باقي مي گذارد ــر مي شود پاز خواستنت  هنگامي كه قلب من

 لكه هاي گوري ست كه آن را هم اعماق وجودم،در 
 .غبار مي پوشاند ،  تلنگـر كوچكيك  جز،هيچ نمي خواهم
  !آه اي همزاد من   از سر انگشت تو
 جهان چه بي صبرانه لبريز مي شود ...به قلبـــــــم

 از وسوسه ي متالشي گشتن .....تا از آكنده گي خواستنت هزار تكه شود
 اشقانه لبريز مي كندو انسان چه ع تكه هاي قلبم  آنگاه روي تمام

 خود را از زندگي ، از عشق ، از لبخند .... تمام آنها
 و تو پرواي شرم مكن جز رد نگاهت، هيچ نمي بيني

  در ذهنم در راه كوچ در قلبم و كبوترهاي معصوم حقيقت وجود تو  لحظه ها در گذرِ تكرارند  .همه چيز حقيقي است، و با تو خاموش كنم ابرهاست روي، در بستري كه بي تو با قطره هاي خيس تن تو ..... در شبهاي بي تو و آتشم را روياييست دست نيافتني ، آغوشتخاطره  آرام بر لبانت بنشانم  ..........هيچ بگذار پروانه ي بوسه ام را  . جز ترنم صداي گرم و آبي ات، وهيچ نمي شنوي
 ...و روي چشمهايم
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 ...محبوب من ...محبوب من  
  اهواز  -رضا   اهواز  -رضا   
 ...محبوب من ...محبوب من ...لبانش طعـــم واژه هاي او بر ...آه ...لبانش طعـــم واژه هاي او بر ...آه

 ماوراي همه ثانيه ها ماوراي همه ثانيه ها .شيرين تر از عسل است   .شيرين تر از عسل است  
   چون اساطيرباستانيهم چون اساطيرباستانيهم

   .حل مي شدم، ذوب مي شدم .حل مي شدم، ذوب مي شدم ...ــــدپمي ط ...ــــدپمي ط در تمام او  در تمام او  و تنها قلبم با ترانه نام او و تنها قلبم با ترانه نام او .در دستان ملتهبش ذوب مي كرد .در دستان ملتهبش ذوب مي كرد ...ترنم نام او ...ترنم نام او ...تمام مـرا ...تمام مـرا .ماندتنها يك صدا مي  و .ماندتنها يك صدا مي  و در بستري سيال در بستري سيال .غرق مي شوم .غرق مي شوم .روي مردمك چشمانم لميده است .روي مردمك چشمانم لميده است در برزخ اوهام در برزخ اوهام هائي مخمور لك پو، با دستاني برهنه هائي مخمور لك پو، با دستاني برهنه بي او بي او
 ...محبوب من ...محبوب من و همچون نقشي بر لوحي زرين و همچون نقشي بر لوحي زرين

 در لحظات اشباع از التهاب مطبوعش  در لحظات اشباع از التهاب مطبوعش  .وست داغ او نقش مي بستپ بر ،تمام اندامم .وست داغ او نقش مي بستپ بر ،تمام اندامم
 همچون ترانه اي موزون  همچون ترانه اي موزون  در ژرفـــاي تاريكي  در ژرفـــاي تاريكي 

 .جاري مي شود در تمام اندامــم .جاري مي شود در تمام اندامــم .تنها دستان او روشن بود .تنها دستان او روشن بود
   .تمام اندامم از دستانش شعلـــه ور مي شـــد .تمام اندامم از دستانش شعلـــه ور مي شـــد

 و چشمانش همچون دو مشعل سوزان و چشمانش همچون دو مشعل سوزان در بستري مخمور  در بستري مخمور 
 .نوراني بود     .نوراني بود     ...هيچ چيز به ياد نمي ماند ...هيچ چيز به ياد نمي ماند

  ...يادم نمي آيد  ...يادم نمي آيد ...آه اما ...آه اما
 كدام لحظه  كدام لحظه  وست تنمپتمام  وست تنمپتمام 

 .ذهنم آتش گرفت .ذهنم آتش گرفت از خاطره او  از خاطره او 
 ...يادم نمي آيد ...يادم نمي آيد .شود يمنبسط م        .شود يمنبسط م       

 از كدام دريچه        از كدام دريچه        .ترك مي خورد                 .ترك مي خورد                
 .به من داد گرماي افكارش را              .به من داد گرماي افكارش را              و رعشه ي سكرآور و رعشه ي سكرآور
 .تنها دو چشم به ياد دارم .تنها دو چشم به ياد دارم .در رگهايم مي دود .در رگهايم مي دود

   ...او هست ...او هست .وست احساســـمپروي  .وست احساســـمپروي  ....چشمهايم را مي بندم ....چشمهايم را مي بندم ...و لغزش انگشتاني داغ ...و لغزش انگشتاني داغ  
  ...شايد  ...شايد ....هست ....هست

 ...آن شب مهتابي ...آن شب مهتابي ...هست و ...هست و
 محسور بود و او در بستري كه افكار مــــن محسور بود و او در بستري كه افكار مــــن اي كاش سهم من  اي كاش سهم من 

 .تمام ذهنم را به يغما برده باشد .تمام ذهنم را به يغما برده باشد ...از اين كه هست كمي بيشتر بود           ...از اين كه هست كمي بيشتر بود          
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 البي گري 
 خوبي ياد بگيرنده هنري كه همه همجنسگرايان بايد آن را ب

 
 همجنسگرايي يا همجنسگرايان خوانده ايد درباره مطلب بدي ،تا حاال شده كه در مجله يا روزنامه يا سايتي

روزنامه يا مسئول سايت نامه و يا ايميل ارسال كرده ايد و / ده و بالفاصله به سردبير آن مجلهكه شما را عصباني كر
 به كانديدايي ،و واقعيت را توضيح داده ايد؟ تا حاال شده كه در جريان انتخاباتكرده در آن به مطلب ايشان اعتراض 

حقوق همجنسگرايان حرفي نمي زند؟ يا گفته ايد  دربارهنامه نوشته و يا در سايت ايشان كامنت گذاشته ايد كه چرا 
  شما به او راي مي دهيد؟،علني دفاع كندبه طور كه اگر از حقوق همجنسگرايان 

 بيكلمه ال .كردن است لوبي يا البياين همان   اسم آن را چي مي گذاريد؟ ،اگر اين كارها را كرده ايد
Lobby) ( و سخنراني و تبليغات در رابطه با ،نظام قانون گذاري دن در فارسي به نفوذ كر-در فرهنگ لغت انگليسي 

 كردن در واقع به عمل فرد يا گروهي  البي. اما اين معني ناقص است،نمايندگان مجالس قانون گذاري معني شده
نظر سعي مي كنند تا بر قانون گذاران تاثير گذاشته و ) و اشكال گوناگون ديگر(اطالق مي شود كه با دليل و برهان 

 .آنها را به رد يا تصويب اليحه اي خاص و منطبق با منافع خودشان جلب كنند
 ميالدي در انگلستان مرسوم شد؛ در دوره اي كه مردم براي مالقات و بيان نظرات خود 17 در قرن البيواژه 

 نام البيلن انتظار اين سا. منتظر مي مانند) مجلس( به نمايندگان انتخابي در سالني در بيرون محوطه قانونگذاري
 . كردنالبيست ناميدند و عمل آنها را البي را دندمرور كساني كه در اين سالن منتظر مالقات مي مانه داشت و ب

 بدون آنكه طرف از اينكار خود با ، كردن ميتواند ارسال يك نامه يا ايميل به فرد يا حزب يا گروهي باشدالبي
 گران به اين نتيجه برسند كه براي وارد كردن فشار البي در شرايطي خاص  يا ممكن است گاهي،ديگران حرفي بزند

گري البيامروزه   ... انتشار نامه سرگشاده، يا تظاهرات و مثال،بيشتر به ارگان يا مقام مورد نظر بايد علني حركت كرد
تواند نظرات   هر سطحي ميهر كسي در. ختم نمي شود)  آنانو تاثير گذاري بر(مجاس نمايندگان تنها به مالقات با 

هاي مورد نظر خود برساند و در جهت جلب   و ارگانسازمان هاو ايده هاي خود را به اشكال گوناگوني به افراد، 
حتي ممكن است نمايندگان دولتي در رابطه با دولت ديگري . موافقت آنها يا تعديل روش برخورد آنها فعاليت كند

 البي نمايندگان يا طرفداران خود در آمريكا را به ،لت ايران براي تعديل نظر آمريكا دو مثال، گري بزنندالبيدست به 
خواهند كاري كنند   همجنسگرا باشند و مي، ممكن است چند نفر از اعضا حزب يا گروهييا مثال. كردن تشويق كند

ق همجنسگرايان دفاع نمايد؛ علني از حقوبه طور كه حزب آنها در رابطه با همجنسگرايي موضع مثبتي اختيار كند و 
حزب خود اين درخواست خود -پس به اشكال گوناگون از جمله ارسال نامه يا ايميل يا سخنراني علني در جلسات گروه

 ). و چه بدون آنكه گرايش خود را علني كنند،صورت علني و اعالم گرايش شخصي خوده چه ب(را مطرح مي كنند 
  گروههاي مختلف اجتماعي معموال نيروها و گروه. عملي است قانونيجرم نيست و ) البيگري( كردن البي

هاي همسو و هم جهت منافع اجتماعي خود را  ست خاص خود را دارند كه سعي مي كنند نظرات و ديدگاهالبيهاي 
 در غرب از اهرم البي گري در جهت خنثي كردن به خصوص ،همجنسگرايان .در سطوح مختلف جامعه جا بيندازند
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ي سياسي مختلف، گروه هاار منفي در مورد حقوق خود و جلب نظر رسانه هاي ارتباط جمعي، نمايندگان انتخابي، افك
ي فعال اجتماعي استفاده زيادي كرده اند و البي گري را به گروه هامراكز مذهبي، گروه هاي حقوق بشري و ديگر 

نه تنها نظر قانون گذاران رابه اهميت رعايت  نكار خودآنها با اي. اهرم مؤثري براي طرح مسائل خود تبديل كرده اند
ا،  ه بلكه در سطح اجتماع هم سعي مي كنند بر گردانندگان نشريات و روزنامه،حقوق همجنسگرايان جلب مي كنند

ها، تحليلگران مسائل اجتماعي و حتي جنبش هاي موجود ديگر در جامعه تاثير گذاشته و آنها را به دفاع از  سايت
 به سطح جامعه منتقل مي  و و با اين روش مسائل خود را از حالت زير زميني به در آورده، خود متقاعد كنندحقوق

 .كنند و افكار عمومي را متوجه خود مي سازند
قانون مجازات اسالمي را  . كردن هموار است و زمينه ها براي البيگري هم زيادندالبيشرايط كشور ما براي 

هر كسي مي تواند  نامه اي در اعتراض به اين .  مجازات همجنسگرايان استدرباره آن 130 تا 118خوانده ايد؟ مواد 
قانون نوشته و به نماينده حوزه انتخابي خودش در مجلس ارسال و رونوشت آن را به رئيس جمهور، رئيس مجلس، 

رايي تهيه و براي چاپ به تعدادي  همجنسگدربارهتوان مطلبي علمي  يا مي. قوه قضائيه و چندين روزنامه ارسال كند
 اهميت رعايت حقوق دربارهها  هاي مختلف هتروسكشوال از مجالت و روزنامه ها ارسال كرد، يا در وبالگ
هاي همجنسگرايان را معرفي كرد و آدرس آنها را نوشت، يا مثل  همجنسگرايان كامنت گذاشت، يا مجالت و وبالگ

نت كرده و به آدرس چند نفر در محل خود ارسال كرده بود ، يا نوشتن ايميل و دوستي كه يك نسخه كامل ماها را پري
 همجنسگرايي مطلبي نمي نويسند، يا اگر در يك سايت خارجي مطلب دربارهنامه به روزنامه ها و سايتها كه چرا 

 .سال كنيدار... جالبي در مورد همجنسگرايي خوانديد لينك آن را به تعدادي از دوستان يا روزنامه ها و
دست زدن به چنين كاري بدان معنا نيست كه بالفاصله قانون مجازات همجنسگرايان را لغو مي كنند يا 

 اما ادامه پيگير و مرتب چنين كاري اگر توسط ، اينقدر خوش خيال نباشيم،فالن روزنامه نامه شما را چاپ مي كند، نه
 بدون شك تاثير خود را خواهد داشت و ،ني صورت بگيردتعداد هر چه بيشتري از افراد در طول مدت زماني طوال

 كردن هزينه مالي چنداني ندارد اما اراده البي. ها را متوجه وجود و حضور و دادخواهي ما خواهد كرد حداقل ذهن
 .قوي، ادامه كاري و صرف وقت و پشتكار شرط آن است

  مي، نام و آدرس شخصي برايتان امكان نداردبراي ارسال ايميل و يا نامه توجه داشته باشيد كه اگر نوشتن
ه ها ب يادتان باشد كه نامه و ايميل.  يا حتي ايميلي مخصوص اينگونه كارها تهيه كرد،توان با نام مستعار اينكار را كرد

توان وبالگي   مياصال. صورت صحيح، با منطق و حالت رسمي و جدي باشند و خالي ازغلط هاي اماليي و انشايي
 يا با كمك چند ، يا يك گروه مخصوص اينكار در ياهو درست كرد،ست هاي همجنسگرا تشكيل دادالبيمخصوص 

ه ما ب. ها را نامه باران كرد نفر از دوستان نزديك خود چنين گروهي را درست كرده و مسئوالن و روزنامه ها و سايت
اشند و از بنيم تا دوستان ديگر هم در جريان هاي شما را در مجله منعكس ك نوبه خود حاضريم نتيجه اينگونه فعاليت

اگر هم براي تهيه متن مشكل . يا متن نامه هاي شما را در اختيار ديگر دوستان قرار دهيم. تجربيات شما بياموزند
براي نمونه برنامه دوازده ماده اي معين در جريان انتخابات رياست جمهوري  .داريد مي توانيم با شما همفكري كنيم

 را در آن »احترام به سبك هاي مختلف زندگي« وقتي ماده مربوط به مسئله ، اگر جواب آري است،را خوانديداخير 
 نامه بيانيه مانند مي نويسد و ، چه احساسي به شما دست داد؟ وقتي اكبر گنجي در زندان و در حال اعتصاب غذا،ديديد

يا آنتن هاي شما تيز مي شود؟  اگر باز جواب آري  آ، را مي گنجاند»احترام به روش هاي مختلف زندگي«در آن 
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مانند آن دوستي كه به سايت معين مراجعه . ست شدن برخورداريدالبي يعني شما شاخك تيزي داريد و از قابليت ،است
شرطي به معين راي مي دهد كه ه كرده بود و چندين پيام از طرف همجنسگرايان برايش گذاشته بود و نوشته بود ب

شكلي ه  را بازتر كند و اهميت رعايت حقوق همجنسگرايان را هم ب»احترام به سبك هاي مختلف زندگي«مسئله 
 آزادي اكبر گنجي از زندان شركت كرده و دليلش را ييا همين دوست كه در جريان حركت اعتراضي برا. مطرح كند

چنين شخصي آگاه است، منافع خود .  عنوان كرده بود»احترام به روش هاي مختلف  زندگي«همين اشاره گنجي به 
بالقوه امكان اين را دارند كه اگر فرصتي پيش آيد مسائل و به طور را مي داند و متوجه اين هست كه چه كساني 

پس از همين امروز با حمايت از آنها نشان مي دهد كه شمه اش تيز است، از امروز بذر . حقوق او را مطرح خواهند كرد
... ي طرفدار لغو قانون اعدام وگروه هاي مختلف حقوق بشري، گروه هاتوان در  مي. جه بگيردمي كارد كه فردا نتي

عضو شد و فعاليت كرد و به موقع موضوع تالش براي لغو اعدام همجنسگرايان و يا اينكه حقوق بشر بايد شامل دفاع 
 .از حقوق همجنسگرايان هم بشود را وارد برنامه هاي آنها كرد

 لفافه ديگران را مي فهمد، از دانش و آگاهي اجتماعي و  هاي درحرف. ه تيز و قوي داردست شمالبييك 
ست اراده دارد، البييك . سياسي كافي برخوردار است و مي داند كي، كجا و چطور حرف خود را به گوش بقيه برساند

و رهبر، يك گروه يا جمعي از  عنوان مبتكره با شهامت است و قادر است يك تنه براي اهداف خود كار كند و حتي ب
. افراد همفكر را دور خود جمع كرده و آنها را براي دست زدن به يك كار مشترك در جهت منافع مشترك قانع كند

او تنها تاريكي تونل را نمي بيند . عمل مي آورده ست دلسرد نمي شود، از امكانات موجود نهايت استفاده را بالبييك 
بابا تو اين مملكت چيزي درست نمي «ست نمي گويد البييك  .را هم مي بيند و اميدوار استبلكه نور بعد از تونل 

 به سهم خود ،.... تو اگر برخيزي، او به كوشش و تالش و نتيجه معتقد است و مي داند كه من اگر برخيزم،»...شود
. ا و موانع زيادي مواجه باشدگاهي ممكن است ايجاد يك گروه علني براي حقوق همجنسگرايان با سده .برمي خيزد

ست ميتواند گروه پوششي درست كند و تحت نام مناسب ديگري گروهي تشكيل دهد و البيدر چنين شرايطي يك 
فعاليت كند و به موقع و سر فرصت مسائل همجنسگرايان را هم وارد برنامه هاي خود كند، حتي بدون آنكه مسائل 

 . اعالم كندارا علنشخصي خود و يا اهداف واقعي گروه خود 
خود شما دوست عزيز كه اين مطلب را مي خواني تا چه اندازه از استعداد و هنر البيگري برخوردار هستي؟  

برايشان نامه بنويس، ماها را . كلي روزنامه و مجله در كشور منتشر مي شود: نمي داني؟ اين گوي و اين ميدان
هاي مختلف  را براي تعداد زيادي از آنها ارسال كن، به سايتبرايشان پست كن، مشكالت و مسائل شخصي خودت 

و يا به نمايندگان در سطوح مختلف نامه بنويس، در جريان اخبار و حوادث و اتفاقات جامعه ، سر بزن و كامنت بگذار
 وضع ما قدرت برسند ممكن استه قرار بگير و از كساني كه فكر مي كني امكان و توان اين را دارند كه اگر روزي ب

در دانشگاه و مدرسه جلسات . گوش آنها برسانه عنوان يك همجنسگرا به بهتر بشود، حمايت كن و حمايت خود را ب
توان موضوع جنسيت  توان برگزار كرد و در مورد موضوعات مختلف سخنراني كرد؛ مي ي مختلفي ميكنفرانس هاو 

اما توجه داشته باشيد كه خود شما بايد از . اضافه كرد كنفرانس هاو گرايشات جنسي را هم به موضوعات اينگونه 
 . ر باشيد اين موضوع برخوردادربارهدانش و آگاهي كافي 

 به سهم خود هر چه ،بي تفاوت باشيم و در هر جا و رده اي كه هستيمنبايد  مهم اينكه ما ، نكته يو در آخر
  .موفق باشيد . نيمتوانيم در به سطح جامعه آوردن حقوق همجنسگرايان تالش ك مي
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 شناخته و دردمندنا ؛ هافوت فتيشيست

 
 نامه ي رسيده از سوي يكي از

 خوانندگان فوت فتيش
 

 سالم به مجله محترم ماها
با سپاس فراوان از تالش بي وقفه، علمي و 

 بعد از خوندن نامه چندتا از .دوستانه شما انسان
ي دوستان خودم در مجله تصميم گرفتم چند كلمه ا

 .از خودم بگم
از اوايل . من يك فوت فتيشيست هستم

 سالگي كه كم كم 6 يا 5كودكي يعني از حدود 
 اطرافيانم را ،)تونم اونها رو تحليل كنم كه امروز مي(هاي خاص و اعمال خاصم   نگاه،تونستم جامعه رو لمس كنم

مثال  (،كردم در برابر چشم ديگران محافظت ميام  از جمله اينكه از پاهام مثل اندام تناسلي. مقداري متعجب مي كرد
و يا .  چهار زانو مي نشستم و سپس روي تشك دراز مي كشيدم،خوابيدم موقعي كه جوراب پام نبود و روي تشك مي

 سالگي بود كه ارضاي جنسي رو 8از حدود . هاي خودم رو ببينم اينكه به شدت عالقمند بودم پاهاي هم سن و سال
داد و اين انرژي  ه هوشياري ذهن من نسبت به پاهاي ديگران در سنين كودكي به شدت آزارم مي چراك،آغاز كردم

 .كه بحث مفصلي است و بيش از اين وقت شما رو نمي گيرم... شد و ذهني بايد از طريقي تخليه مي
ارهاي  رفت،دمي دهها قرار  اما در كنار اين رفتارهاي خاص كه امروز مي دانم مرا در دسته فتيشيست

 ،من هم مثل ماني عزيز از كازرون. شد آشكارتري داشتم كه باعث آبروريزي و زشت كردن چهره من در مدرسه مي
گرچه من . چهار بار عاشق چهار تا از دوستان خودم شدم و متاسفانه پس از اتمام سال تحصيلي اونها رو از دست دادم

 اما هنوز هم اين رفتار همجنسگرايانه را ،اي ندارم ن عالقهاياگرچندان به رابطه جنسي همانند هتاريست ها و همجنس
من هم بارها در غم و ترس از دست دادن دوستاني كه عاشقشان بودم . كنم حتي با شدت بيشتري در خود احساس مي

موقعيت اما هميشه زمان يا ، ام ام سوخته من هم بارها در حسرت يك بار همبستري با دوستان مورد عالقه، گريه كردم
 و ،جايي كه ديگر درد كهنه خودارضايي به نشئه مقدسي براي تخليه رواني من تبديل شدهه  تا ب،مرا از آنها جدا كرده

 .چيزهاي بسيار ديگر كه شايد در آينده بگويم
اي  ها مجله  بارها خواستم كه براي دسته فوت فتيشيست و اسپانكيسيست،من پس از ديدن مجله ماها

 .ما ديدم همچون شما از بنيه علمي و فني برخوردار نيستم ا،طراحي كنم
يك در  در هر شماره خود تنها اگر شده ،كنم تا در صورت امكان در پايان از شما مجله محترم ماها تقاضا مي

گرا، ما ياري كنيد  صفحه هم به اين گروه كم شناخته شده و دردمند با ديدي علمي بنگريد و همانند دوستان همجنس
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ي

گرايان شايد تا حدي از نظر ارضاي جنسي تكليف مشخصي ها و همجنس هتاريست . شايد خود را بهتر بشناسيمتا
 ارگاسم .ها متاسفانه تكليف مشخصي براي ارضاي جنسي نداريم  اما ما فوت فتيش ها و اسپانكيسيست،دارند

)Orgasm ( ك كردن شود ما همگي به فل اعم در خودارضايي خالصه ميبه طور براي ما(Bastinado) و يا 
 خود عالقه اي به مفعول شدن در اين موارد نداريم و ،منديم و در عين حال عالقه) بر باسن زدن -Spank(اسپانك 

 به عنوان يك ناهنجاري شديد اجتماعي محسوب شده و به شدت با ما ،اگر به طور آشكار در جامعه ظاهر شويم
ا با اميدوارم كه شما ( .برخورد خواهد شد ا را با دسته ساديسم و مازوخيست اشتباه نگيريد، چرا كه شايد تفاوت عمده 

ه ر هنگام نزديكي جنسي عال ه آزار و اذيت  و  ر اين باشد كه آن  و گروه  ر مواردي امند اين  ا   از نزديكي ،د و 
ا عم  )كنيم  امتناع ميدابيزار هستيم و 

ندي نشده بيان از اينكه مطالب رو آشفته و طبقه ب
را ) مان(كردم پوزش مي خواهم اميدوارم توانسته باشم خود

 .براي شما به خوبي بيان كرده باشم

تحريك شدن و لذت بري توسط پاها هيچ 
 همانطور كه ،چيز عجيب و غريبي نيست
ندام و يا ممكن است افراد ديگر از ا

هاي مختلفي از بدن فرد مقابل خود قسمت
ها از اين توانايي و   انسانكال .لذت ببرند

استعداد برخوردارند كه در حوزه خاصي 
تخصص پيدا كنند؛ بخشي به لباس، 

بخشي به جمع آوري تمبر، بخشي به 
يا چرم پوشي، يا پوشيدن  اشياء عتيقه

فتيش دارند و .... لباس جنس مخالف و يا
 .هاي مختلف بدن بخشي هم به بخش

 با سپاس فراوان از شما
 
 
 

  :ماها
رسانيم كه مي عرض ه ضمن تشكر از نامه شما، ب

  اما كال،ي جنسي تعلق دارداقليت هاهر چند ماها به همه 
ئقه هاي مختلف ا و ذا پرداختن به سليقه هماهاموضوع 

 و اگر دقت كرده باشيد ما به پرداختن ،جنسي نبوده و نيست
ي مختلفي كه گروه هاو معرفي تمايل و سليقه هيچكدام از 

 انواع و اقسام ، در بين همجنسگرايانمثال.  زير مجموعه هاي اقليت هاي جنسي وجود دارند نپرداخته ايمبه عنوان
 . اما اين به معناي بي اهميت دانستن آنها نيست است،د كه به هيچكدام پرداخته نشدهمختلفي از ذائقه ها وجود دار

 آگاهي ،ماهاموضوع . اين سليقه هاي مختلف همانقدر در بين غير همجنسگراها وجود دارند كه در بين همجنسگراها
طبيعي بودن آن، كمك به معمولي و   انساني،، و عادي، گرايش و تمايل جنسي به همجنسدربارهرساني و روشنگري 

حال دو همجنسگرا در رابطه . مي باشد.. .اجتماعي خود و-مدنيق  و مبارزه براي حقو،متشكل شدن همجنسگرايان
.  نيستماها ديگر موضوع ،جنسي خود چه كاري مي كنند و به كدام سليقه و ذائقه و عملكرد جنسي بيشتر تمايل دارند

 است كه در يك مجله تخصصي مطرح شوند، نمونه مجله سكاف كه چند سال معتقديم كه اينگونه مسائل بهترما 
 شايد همين نامه شما باعث شود كه دوستاني كه امكان و توان تهيه مجالتي در اين زمينه دارند را .قبل منتشر مي شد

 .راستي جاي چنين مجالتي در كشور خالي استه چرا كه ب. تشويق كند كه دست بكار شوند
يي به گرافتيش يا همان(سم يفوت فتيش  اين را اضافه كنيم كه،)و بر خالف رويه مجله(ن توضيحات بعد از اي

تحريك شدن و لذت بري .  همانقدر قديمي و سابقه دار و در عين حال معمولي است كه انواع ديگر فتيش گرايي،)پاها
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هاي مختلفي از  گر از اندام و يا قسمت همانطور كه ممكن است افراد دي،توسط پاها هيچ چيز عجيب و غريبي نيست
ها از اين توانايي و استعداد برخوردارند كه در حوزه خاصي تخصص پيدا   انسانكال .بدن فرد مقابل خود لذت ببرند

يا پوشيدن لباس جنس  يا چرم پوشي، كنند؛ بخشي به لباس، بخشي به جمع آوري تمبر، بخشي به اشياء عتيقه
اينكه فوت فتيشيسم اينقدر در جامعه ما ناشناخته . هاي مختلف بدن ارند و بخشي هم به بخشفتيش د.... مخالف و يا
 و خودت هم ميداني كه ،شكلي به سكس و جنسيت ربط پيدا مي كنده  دليلش اين است كه ب احتماال،باقي مانده

ي و معمولي است اما كه تنوع در همه عرصه ها عاد  چرا،جنسيت و سكس در كشور ما چه حال و روزگاري دارد
نوازش و  ماساژ دادن، . ابروها باال مي رود و اخم ها در هم مي شونديك دفعه ،همينكه به تنوع در سكس مي رسند

 به اين دليل كه در پاها عصب هاي زيادي وجود ،د با لذت زيادي همراه باشدمي توانبوسيدن پاها براي طرف مقابل 
 اما اگر دو طرفي كه ،هرچند كه ممكن است همه اين احساس را نداشته باشند ،دارند كه مستعد تحريك شدن هستند

اما بد نيست كه در كنار .  امكان لذت متقابل انكار ناشدني است،از اينگونه تحريكات خوششان مي آيد به هم برسند
بدون شك وقت   آن،هاي طرف مقابل را هم كشف كني پاها ايست نكني و سعي نمايي كه ديگر اعضا و اندام

 .به يار و معشوق، تو را عشق ورزي ماهر و زبردست خواهد كرد از سر تا پا پرداختن و توجه
 كسي كه دوست دارد با دست يا تسمه چرمي : Spanker ،اسپانكر(قول خودت اسپانكيست ها ه در مورد ب

)  ضربه بخوردوي لمبر  كسي كه دوست دارد روي: Spankee روي لمبر طرف مقابل ضربه بزند و... يا شالق يا
 درجات مختلفي دارند و هر دو در) شود اين لغت را بكار برد؟ مي( هم فوت فتيشيسم و هم اسپانكيسم بايد بگوئيم كه

 اما ، هر چند كه بعضي ها با ربط دادن فوت فتيشيسم به سادومازوخيسم مخالفند،حوزه سادومازوخيسم قرار مي گيرند
 »برده اي/ ارباب يامرادي/مريد« به قدرت طلبي و يا ميل دروني به تحقير شدن و رابطه  هر دو با ميل،اگر دقت كنيم

فتيش گرايي و يا سادومازوخيسم ربطي به گرايش جنسي همجنسگرايانه يا غير . و كار دارندر در مراودات جنسي س
 بدون -كينكي سكسقول معروف ه ب(همجنسگرايانه ندارد و هر كسي با هر گرايشي ممكن است چنين تمايلي 

 رئيس يك شركت كه كلي كارمند زير دست خود دارد و در كلي مسائل مثال. را با خود حمل كند) هيچگونه بار منفي
 در رختخواب ممكن است از اينكه همسرش او را تحقير كند و با تسمه چرمي به ،تصميم مي گيرد و دستور مي دهد

ر بر حسب نياز و عالقه و انتخاب متقابل در چارچوب آزادي فردي خود اينكه دو نف. جان لمبرهايش بيفتد لذت ببرد
خودشان مربوط مي شود و اين حق مسلم آنهاست و كسي نبايد ه ب، عاطفي با هم دارند/ فالن يا بهمان رفتار سكسي

ه اينگونه سكس افراد عالقمند ب.  آزادي و حق انتخاب آنها را نفي كند، بافييبا ارزش گذاري و يا پيش داوري و ذهن
 . هاي خاص خود را دارند ها و مجالت و سايت  ، كلوبگروه ها معموال) كينكي سكس(و رابطه 

 
اگر بتواني مجله اي يا سايتي براي خود و . و در آخر، مهم نيست كه چقدر توان علمي داري، مهم اراده توست

باالخره بايد از جايي .  خود حركت مثبتي است،ديگر عالقمندان تهيه كني و اطالعات خود را با ديگران قسمت كني
 . از اينترنت بدست آورد اطالعات خيلي زيادي مي تواناز طريق جستجوگرها هم . شروع كرد

 .موفق باشي
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 يك پيشنهاد 

 
 با سالم

با خودم فكر مي كردم كه آيا مي شود .  آشنايي با گي هاي ديگر است،كي از مشكالت گي هاي ايراني
براي گي ها در نظر گرفت كه بتوانند با كمك آن همديگر را بشناسند و براي آشنايي با هم به دامان دنياي نشانه اي 

مجازي پناه نبرند؛ همانطور كه در خارج از مرزهاي ايران گي ها با انداختن حلقه در گوش خود، يكديگر را مي 
مثال چسباندن دو تكه چسب زخم (در نظر گرفت شناسند؟ گفتم شايد بتوان از طريق يك نشريه مجازي يك نشانه را 

تا گي ها بتوانند از اين راه همديگر را بشناسند و در عين حال خيالشان راحت ) به دو بند انگشت كوچك سمت راست
 .باشد كه غير از گي ها كسي نمي تواند آنها را شناسايي كند

شانه اي را عنوان كنيد تا گي ها به جاي واهشم اين است كه از هر طريق كه صالح مي دانيد يك چنين نخ
 دو تا چسب زخم به ،آنكه در چت روم ها به دنبال آشنا بگردند و تنشان از قرار گذاشتن و عكس فرستادن بلرزد

گر اين نشانه براي همه عنوان شود خيلي ا .دنبال دوستان جديد بگردند.. .دستشان ببندند و در مترو، خيابان، اتوبوس و
من كه حداقل هفته اي يك بار چسب به دستم . خوب است

هاي مترو پرسه مي زنم تا دوستان تازه  مي بندم و در ايستگاه
 .اي پيدا كنم
كر كنم موقعيت شما كه يك نشريه الكترونيكي ف

 براي طرح و تبليغ اين موضوع خيلي ،براي گي ها داريد
 .مناسب باشد

 بهمن  - متشكرم
 

 : ماها
ها در اينباره وجود دارد و حتي بعضي ها بر اساس اينكه طرف حلقه يا  سام برداشتاين روزها انواع و اق

اما اصل مسئله اين است . كلي با خود حساب و كتاب مي كننده،  كدام دست و كدام انگشت قرار دادانگشتر خود را در
اما شايد مي دانيد كه . تپيشنهاد شما جالب اس.  استكه هنوز يك چيز ثابت بين همه و در همه كشور مرسوم نشده

مي داني كه  .بعضي ها از نشانه ديگري هم استفاده مي كنند و آن حلقه گذاشتن در انگشت وسط دست راست است
با اين حساب . در انگشت دست چپ خود حلقه و يا انگشتر مي گذارند هتروسكشوالها در هنگام نامزدي و بعد از ازدواج

ي ها براي معرفي خود به ديگر همجنسگرايان حلقه اي يا انگشتري در همان تر اين باشد كه ما گ شايد مناسب
 . انگشت اما در دست راست خود بگذاريم
 دوستان ديگر چه نظري دارند؟
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 انتقاد از ماها

 
 .سالم

 .  و خسته نباشيد،از تالشتون براي مجله ممنون
  :جالب نيست، به چند دليل:  نظرم راجع به آرم مجلهاوال

فكر كنم .  به اين نكته پي بردمي توانبا دقت كردن . »آيه« به جاي اينكه شبيه ماها باشه انگار نوشته بيشتر
  نه؟! تو اين انتخاب پارتي بازي شده

رافتي كه انتظار ميره برخوردار نيست و به نظر مي آد يه جوري كج و كوله است و دقت ظطرح انتخابي از 
فت طرحي كه براي اين مجله خوب دوست داشتني انتخاب ميشه يه جوري به انتظار مي ر .الزم در طراحي نشده

همانطور كه مي دونيد  .بيننده القاء كنه كه در مورد همجنسگرايي هست، يعني با يه نگاه آدم متوجه اين موضوع بشه
اميدوارم . دانمن اين مجله نمي ايه طرح خوب براي يه كار بزرگ از اهميت بااليي برخورداره و اين طرح رو در ش

 .ناراحت نشين و از انتقادات سازنده من استفاده كنين
 موضوع كاري نشريه چراغ با ماها هست كه زياد جالب نيست و اكثر مطالب ،دانظرم ميه چيز ديگه اي كه ب

  . اين موضوع را مد نظر قرار بدين،پيشنهاد مي كنم اگه همكاري بين شما و چراغ هست. اون و ماها يكي است
 با توجه به اينكه من تازه يك ،خودمو خيلي دوست دارم و فقط نكته اي كه به نظرم رسيد رو گفتم من مجله

دوست اتون دارم و هر نكته اي كه به نظرم بياد باهاتون در ميان مي گذارم تا ماهاي بهتري  .روزه كه مشترك شدم
 بهم بگين، خوشحال مي اد حتماز دست من بر مياگه فكر مي كنين كاري ا. داشته باشيم و به تكاملش كمك كنيم

 . شم
 امير

 
 

 : ماها
ما در همان شماره .  استيم با اطمينان بگوئيم كه پارتي بازي نشدهمي تواندر مورد آرم مجله اين را فقط 

 فقط هاي پيشنهادي خود را ارسال نمايند كه هاي اوليه از دوستان خواستيم كه در تهيه آرم مجله كمك كنند و طرح
بندي مي رسيديم و از   ولي بهرحال بايد به يك جمع،شش شماره هم بدون آرم منتشر شد. چند نفر اينكار را كردند

 .خود طراح اصلي مجله هم طرح داده بود كه طرح ايشان هم رد شد.  يكي را انتخاب مي كرديم،بين آرم هاي رسيده
وقت مورد توافق كل افراد قرار نمي گيرد چ هر چيزي، هيولي خوب، همانطور كه مي داني يك طرح يا مطلب يا كال

 .  فقط يك بخش حقيقت را مي گويند،لفا اختالف سليقه و نظر هست و هر كدام از اين نظرات مخاو مسلم
 ما اميدواريم كه شما توان و نيروي خود را صرف كمك به بهتر شدن ، و آرم انتخاب شدهحال حاال كهبهر

 كردن كه در همين البييد به مطلب مربوط به مي تواندر اين رابطه . وانندگان آن بكنيدمجله و گسترش شبكه خ
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 . شماره چاپ شده مراجعه كنيد
 يك مجله ايم كه ماها صرفي اين را بگو،اينكه گفته اي اكثر مطالب مجله ماها و نشريه چراغ يكي هستند

راغ يك نشريه سازماني است و از طرف سازمان  در حالي كه نشريه چ،سازمان يا تشكيالت خاصي ندارد است و
 از طريق ايميل و براي رد و بدل كردن ا صرف،ارتباط ما با دوستان فعال در چراغ. همجنسگرايان ايران منتشر مي شود

 زباني همچنين.  ولي هيچگونه همكاري يا هماهنگي در انتخاب مطالب اين دو مجله صورت نمي گيرد،نشريه است
 تشابهاتي در مي تواناين را قبول داريم كه گاهي   اما، با چراغ فرق دارد كامال،كار گرفته مي شوده كه در ماها ب

دقيق  كه نشريه چراغ هنوز چارچوب از آن استناشي  شايد اين امر .پرداختن به مسائل بين ماها و چراغ مشاهده كرد
 پيش شماره منتشر به صورت نتشر نشده است و فعالمرسما كه هنوز شماره اول آن ه بسا ، چپيدا نكردهخود را  يكار

 به نفع ، دو نشريه متفاوت با سبك هاي مختلف باشند،چراغ و ماهامجالت اگر اما در كل ما معتقديم  ،مي شود
با . تري را تحت پوشش قرار خواهند داد  عرصه هاي وسيعخوانندگان و كل جنبش همجنسگرايان خواهد بود و كال

فه خود مي دانيم كه از نشريه چراغ و هر نشريه و سايتي كه براي روشنگري در مورد حقوق و آزادي همه ما وظي اين
 . همجنسگرايان كشور تالش مي كند، حمايت كنيم

 به هاد و در رفع كمبودها و بهتر شدن آني خود بشتابت به ياري مجالعزيز،خوانندگان شما اميدواريم 
 .دياري رسانينشريه  مسئوالن

 
 
 
 
 ماها بـه همـراه ايـن شـماره4ويژه نامه شماره     

  :منتشر شد
 

  مصاحبه ماها  
 

  با
 

  چهار لزبين تهراني
 

  
 

پاي صحبت لزبين ها و شنيدن مسائل، مشكالت، اميال و آرزوهاي آنان از زبان خودشان   
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 لودويگ ويتگنشاين و سيخ بخاري

 
 آشنايي با فيلسوف بزرگ همجنسگرا

Ludwig Wittgenstein 
 

 
 اما ، را به فارسي ترجمه كرد»اينويتگنش«نام ه  ب»يوستوس هارت ناك« منوچهر بزرگمهر كتاب ،سال ها پيش

. ه كتاب گفته شده از استقبال درخور برخوردار نشدراكچگويا آن روزها فلسفه ويتگنشاين در ايران چندان معروف نبود؛ 
 با استقبال »پوپر و سيخ بخاري-ويتگنشاين«نام ه اما ترجمه آقاي حسن كامشاد از كتاب ديويد ادموند و جان ايندو ب

ران خارجي كه آثارشان در اي... سانسور كردن گرايش جنسي نويسندگان، نقاشان، فيلسوفان و .بهتري مواجه شده است
هم بخشي به ادامه خودسانسوري ) و ديگران(كار تازه اي نيست و دور زدن همجنسگرايي ويتگنشاين ، شود منتشر مي

ما در اين نوشته به معرفي ويتگنشاين و مسئله همجنسگرايي او . مترجمان ما بر مي گردد و بخشي به سانسور حكومتي
 .خواندن كتابهاي ايشان دعوت مي كنيممي پردازيم و براي آشنايي با فلسفه او شما را به 

 
.  در كشور ايرلند درگذشت1951 در شهر وين اتريش بدنيا آمد و در سال 1889 سال لودويگ ويتگنشاين در

او يهودي تبار بود و خانواده اش بعدها به دين . عنوان يكي از فيلسوفان برجسته قرن بيستم مي شناسنده او را ب
 .  ندمسيحيت گرويد
ي ده دقيقه اي است كه بين  ويتگنشتاين و كارل پوپر، ث درباره بح،كه آقاي حسن كامشاد ترجمه كردهكتابي 

 هاي كوچك دانشگاه كمبريج انلگستان  يهودي تبار، در يكي از سالنهمينطوريكي ديگر از فيلسوفان اهل وين و 
گر پوپر و ويتگنشاين اين است كه هر دو عالوه بر يهودي تباري ، ويني و فيلسوف بودن وجه تشابه دي. پيش مي آيد

در نتيجه جنگ جهاني مجبور به جالي وطن مي شوند و در كشورهاي ديگر زندگي خود را مي گذارنند و هر دو در 
ها هستند و چطور شد كه اين دو فيلسوف با پيش زمينه  اما اختالف اين دو كدام. دوره اي به تدريس رو مي آورند

 هاي فلسفي متفاوتي دست مي يابند؟  اين اندازه به نتيجه گيري تا، مشتركاهاي نسبت
اما ويتگنشاين در خانواده اي .  پوپر در يك خانواده متوسط بزرگ شده، دگرجنسگرا است و ازدواج كرده است

تفاوت ها آيا همين . روتمند رشد كرده، همجنسگراست و تا آخر عمر مجرد ماند و هميشه خود را تنها حس مي كردث
آيا طرفداران فلسفه به طرح چنين (در شكل گيري افكار فلسفي آنها و تفاوت نگاهشان به مسائل نقش داشته اند؟ 

 ).هر حال سوالي است بجاه سئوالي از طرف ما خواهند خنديد؟ ب
 در مهاجرت در  وزندگي اشاناي  هرگز همديگر را نديده بودند تا اينكه در دوره ،كارل پوپر و ويتگنشاين

 و در ايستگاه قطار ، به آنجا مي رود،كمبريج را گرفته-قطار لندنبليت  پوپر ،1946 اكتبر 25گلستان، روز جمعه ان
قرار است پوپر در جلسه انجمن فلسفه دانشگاه كمبريج سخنراني . برتراندراسل فيلسوف انگليسي به استقبال او مي آيد

يات و فلسفه را تدريس مي كند و شاگردان و طرفداران زيادي جايي كه ويتگنشتاين، همشهري ناديده او، رياض. كند
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ويتگنشاين در اين جلسه شركت مي كند و اولين مالقات دو فيلسوف . رياست جلسه هم با برتراندراسل است. دارد
ه كتاب ترجمه آقاي كامشاد دربار. جا حادث مي شود و بحثي ده دقيقه اي در باره فلسفه بين آنها در مي گيرد همين

 . همين بحث ده دقيقه اي است
 :اما اين اطالعات را هم در باره ويتگنشاين داشته باشيد

در .  در شهر وين و در خانواده اي ثروتمند متولد شد1889ويتگنشاين در سال همانطور كه باالتر اشاره شد، 
ت و در رشته مهندسي رف) آلمان( به برلين 1906در سال .  سالگي وارد مدرسه رياضيات و علوم طبيعي شد14

دو سال بعد براي ادامه رشته تحصيلي خود در دانشگاه منچستر در انگلستان ثبت نام . مكانيك شروع به تحصيل كرد
مرور عالقه اش به رياضيات و منطق رياضي بيشتر شد و خود را به دانشگاه كمبريج انگلستان منتقل كرد، ه ب. نمود

همجنسگرايي ويتگنشاين و بخصوص روابط جنسي او . ن روزها زبانزد همه بود در آجاجايي كه جو همواروتيسمي آن
 هر چند كه طرفداران او در كشور ما ، موضوع تازه اي نيست،با شاگردان خود و ديگر فيلسوفان جوان در كمبريج

 .حال نشنيده باشنده ممكن است اين اخبار را تا ب
 . رفت و در آنجا به تحقيقات فلسفي خود ادامه دادويتگنشاين بعدها كمبريج را رها كرد و به نروژ

دو گروه به طور عمده همجنسگرايي 
گروه اول : تگنشتاين را برجسته كرده اندوي

آن دسته از دگرجنسگرايان كه مخالف 
اصول فلسفي او هستند و پوپر را ترجيح 

به زعم اينان، چون ويتگنشتاين . مي دهند
پس به » همجنسگرا بوده و بي اخالق«

و گروه . اصول فلسفي او هم بايد شك كرد
دوم همجنسگرايان هستند كه با برجسته 

مجنسگرايي و در عين حال فلسفه كردن ه
اش مي خواهند او را به عنوان يكي از 

فيلسوفان ممتاز همجنسگرا برجسته كرده 
و از اين طريق به اعتبار و وجهه اجتماعي 

 .همجنسگرايان بيفزايند

 به 1918 اما در سال ، به وين برگشت و وارد ارتش اتريش گرديد،با شروع جنگ جهاني اولو  1914در سال 
او بعد از پايان جنگ و آزادي از اسارت ايتاليا، فلسفه را كنار گذاشت و به شغل . ني شدااسارت ارتش ايتاليا درآمد و زند

عنوان ه علمي در اتريش روي آورد و مدتي بعد از آن بم
محل كار و زندگي (كمك باغبان در يك خانقاه مردانه 

 .مشغول كار شد) دسته جمعي راهبان مجرد مسيحي
 به كمبريج انگلستان بازگشت و در 1929در سال 

كه  1اين دوره است كه با دوست پسر خود، فرانك رامزي
متاسفانه فرانك . شنا مي شودمتفكر فلسفي جواني بود، آ

 . سالگي فوت مي كند26  سن در،سال بعد يك
 به تابعيت انگليس در 1938ويتگنشتاين در سال 

 اما در سال ، در كمبريج مي ماند1947مي آيد و تا سال 
 به ايرلند مي رود و خانه اي در ساحل غربي ايرلند 1947

نام ه  بترين اثر خود اختيار مي كند، جايي كه او معروف
 به مرض ،اما دو سال بعد .را مي نويسد 2»تحقيقات فلسفي«

.  فوت مي كند1951 آوريل 29سرطان مبتال مي شود و در 
جسد او در شهر كمبريج انگلستان به خاك سپرده شده 

 .است
البته . اينطور به نظر مي رسد كه ويتگنشتاين با همجنسگرايي خود چندان احساس راحتي نمي كرده است

. ، همجنسگرايي ممنوع بود و هم در انگلستان، هم در اتريش،ه در زمان اورا ك چ،ك اين مسئله چندان دشوار نيستدر
ها و آگاهي بسيار محدود جامعه از مسائل جنسي آن  مسائل دو جنگ جهاني و بي حقوقي همجنسگرايان در آن سال
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نويسنده كتاب ، 3 شخصي بنام ويليام بارتلي1973سال اما براي اولين بار در . زمان را هم نبايد از نظر دور داشت
 . را مطرح مي كند  موضوع همجنسگرايي فيلسوف،بيوگرافي ويتگنشتاين

 نامه طور مرتب به پاركي به هاي اوليه جواني ب  ويليام بارتلي، ويتگنشتاين در همان سال گفتهطبق
Volksprater park )اصطالح پاتوق گي ها بوده، با ه و در آنجا كه ب تهرفت و آمد داش) گويا پارك برزگي در وين

هاي خلوت كه  ها و خيابان او در شهر كمبريج هم به پارك.  استهمجنسگرايان زيادي رابطه جنسي برقرار مي كرده
 به رابطه ،اما وقتي پا به سن مي گذارد. طور مرتب سر مي زده استه پاتوق و محل رفت و آمد همجنسگرايان بوده ب

در  (،ساله با فرانك رامزي از جمله بعد از رابطه يك. حكم و دراز مدت با شريك جنسي خود روي مي آوردهاي م
 . يك رابطه دراز مدت برقرار مي كند4ويتگنشتاين با يك مهندس ساختمان بنام فرانسيس اسكينر) نتيجه فوت رمزي

عمل  گفته مي شود كه او مثال. استايش بيشتري داشته گويا ويتگنشتاين به نوع سادومازوخيستي سكس گر
هاي جنگ دوست داشته كه او را به   يا در سال، وكيسه صفراي خود را بدون بيهوشي موضعي يا كامل انجام داده

 گفته برخي،نمونه ديگر اينكه طبق . باشدخط مقدم جبهه ها ارسال كنند تا از نزديك شاهد درد و رنج سربازان زخمي 
ي خود با شاگردانش در دانشكاه كمبريج و يا گويا او در روابط جنس

دهي بوده،  هاي اين شهر بيشتر طرفدار امر و نهي و دستور در پارك
 .چيزي كه در روابط سادومازوخيستي جاي ويژه اي دارد

 ويتگنشتاين را طور عمده همجنسگراييه دو گروه ب
گروه اول آن دسته از دگرجنسگرايان كه مخالف  :برجسته كرده اند

 ،به زعم اينان. صول فلسفي او هستند و پوپر را ترجيح مي دهندا
 پس به اصول »همجنسگرا بوده و بي اخالق«چون ويتگنشتاين 

و گروه دوم همجنسگرايان هستند كه . فلسفي او هم بايد شك كرد
 با برجسته كردن همجنسگرايي و در عين حال فلسفه اش مي

 همجنسگرا برجسته ممتاز عنوان يكي از فيلسوفانه خواهند او را ب
كرده و از اين طريق به اعتبار و وجهه اجتماعي همجنسگرايان 

 . بيفزايند
 

حتي اگر آشنايي زيادي با مسائل . را به دوستان پيشنهاد مي كنيم»  پوپر و سيخ بخاري-ويتگنشاين«ما خواندن كتاب 
 .انديشه هاي فلسفي هر دو فيلسوف آشنا مي شويدفلسفي نداشته باشيد، در اين كتاب به طور ساده و نسبتا روان با 

 
 

 پانوشت ها
1. Frank Ramsey 
2. Philosophical Investigatin 
3. William Bartely 
4. Francis Skinner 
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 !چرا اداي پسرها رو در مياري؟

 
 با سالم
 به ،هايي جهت شناخته شدن مسائل جنسي چيز به دليل وجود چنين مجله اي و شروع حركت هر قبل از

 .ا و همكارانتان تبريك مي گويم و توفيق روزافزون شما را از خداوند خواستارمشم
درحالي اين مطلب رو مي نويسم كه به جاي انجام كارهاي مربوط به پروژه پايان نامه كارشناسي ارشدم، 

نمي دانم شايد اونقدر شايد اين نوشته بيشتر جنبه درددل دارد،  .فايل مجله شما را دريافت كردم و آنها را مطالعه كردم
سعي كرده ام به ماهيت وجودي خودم فكر نكنم، كه وقتي ديدم كساني هستند كه وجودشون رو انكار نمي كنن و 

 .احساس كردم از قفسي رها شده ام برايش احترام قائل هستند،

خوشبختانه پدر و مادرم افراد تحصيل كرده اي هستند، اما 
از همان زماني كه از لباس دخترونه بدم مي اومد و حتي در 

عالم كودكي اسمم رو به رضا تغيير داده بودم، شروع به 
دعوا كردن و سرزنش من به خاطر كارهايم داشتن، شايد 

ش نشه كه من چقدر از اين عبارت تنفر هيچ كس باور
 »چرا اداي پسرها رو در مياري؟؟؟«:دارم

، ... سكشوال وترنس همجنسگرا،: ه هايي مانندژاز اينجا شروع مي كنم كه در حدود دو هفته است كه با وا
 .آفريده» !غير طبيعي«ر مي كردم خداوند فقط احساس من رو  تا اين زمان هميشه فك.آنهم از طريق اينرنت آشنا شدم

اونهم به خاطر خوشايند   سالگي محدود به مبارزه با خود درونيم بوده،4-3 خاطرات من از ، سال زندگي25در طول 
ز اطرافيان، از اون زمان كه هنوز چيزي ا

 دونستم، دنياي مردانه و زنانه نمي
هميشه دلم مي خواست بلوز و شلوار 
پسرانه بپوشم، وقتي با پسربچه ها بازي 

 لذت ،كردم و از اونها مي بردم مي
اون زمان  .بخش ترين اوقات رو داشتم

شته هاي ورزشي رزمي براي دخترها و ر
ها اصال جا نيافتاده بود و من با  خانم

 .هاي اموزشي مي كردم يشه توي خلوتم شروع به تقليد حركات اونها از روي كتابها هم ديدن فيلم
ومد اهمان زماني كه از لباس دخترونه بدم مي   اما از،خوشبختانه پدر و مادرم افراد تحصيل كرده اي هستند

 طر كارهايم داشتن، شروع به دعوا كردن و سرزنش من به خا،و حتي در عالم كودكي اسمم رو به رضا تغيير داده بودم
 وجود شناخت  با»چرا اداي پسرها رو در مياري؟؟؟«:شايد هيچ كس باورش نشه كه من چقدر از اين عبارت تنفر دارم

 مخصوصا دوران ،مي تونم بگم با من كنار اومدن، اما وقتي رسيدم به سن مدرسه بيشتركامل از رفتارهاي من، 
ها  تر وارد اجتماع مي شم رفتار ديگران غيرقابل تحمل تر ميشه، بيشتر نگاه فهميدم هرچه بيش،راهنمايي و بعد از اون

 ناز و ادا و عشوه هايي كه در طبيعت ،عالوه بر اون !!!به چشم اينه كه انگار يه بدترين بيماري رواني و جنسي رو داري
 . گذاره ر ميثه و روي احساساتم امي كن خيلي راحت من رو جذب ،من اصال وجود نداره

در اين ميون تنها شانسي كه داشتم اين بود كه چون عاشق پيچ و مهره باز كردن و انجام كارهاي فني بودم 
اطرافيان  و چون ترجيح مي دادم به جاي آفتابي شدن توي جمع دوستان و آشنايان سرم به درس و كتاب گرم باشه،



                      
 
 
 8شماره                      

 1384مرداد ماه                           
 

 

 

 
   

۴۴

چ ي ه،هاي تحصيلي و ورزشي به خاطر موفقيتبه چشم يه آدم موفق باهام رفتار مي كردن وتقريبا مي تونم بگم 
 . با ايجاز وكنايه هست،كس مستقيما نمي گه چرا رفتارت مردونه هست، اگر بگن هم

ها سعي كرده ام با خودم بجنگم، غافل از اينكه اين سرشت و نهاد   خيلي وقت،خالصه در طول زندگي
 در طول .ستاني مانند خودم آشنا شده ام، خيلي خوشحالمدروني من در قالب فيزيكي متفاوتي خلق شده، حاال كه با دو

 اما يه نفر هست كه من واقعا ، دوستان نزديكي نداشته ام،هاي ديگران  به دليل رفتارم و از ترس تهمت،تمام زندگي
 يعني يك عشق متقابل، اما ، اون هم من رو با همين ذات به ظاهر غيرعادي قبول كرده.به وي عشق مي ورزم

 سالي كه ما با هم دوست بوده 10توي مدت . نااگاه و بدانديش ما اجازه علني شدن اين عالقه رو نميده ع سنتي،اجتما
؟؟؟ در .....اما كي و چطور. شنا هستيم و آرزو داريم روزي بتوانيم با هم زندگي كنيمآ به همه معايب و محاسن هم ،ميا

د، و رابطه نزديكي با هم دارند و بدبختانه يا خوشبختانه از نوع كه خانواده هر دوي ما مذهبي و سنت گرا هستن حالي
 .عالقه ما بي اطالع هستند

هر چه زمان ميگذره و هرچه وارد اجتماع ميشم، مي بينم نگاه ديگران به عنوان يك زن با اداهاي مردونه 
ه با بي اعتنايي به رفتارم من من به دليل مشغله درسي فروان و نوع برخورد خانواده ك .برام سخت و عذاب آور هست

و گاهي اونقدر زجر مي كشم كه با بداخالقي و ناراحتي دنبال بهانه ( رو مجبور به پنهان كردن واقعيت درونم كرده اند
 امكان تحقيق بيشتر در مورد آنچه بايد انجام بدهم ندارم، و هنوز نفهميده ام ،)گردم ها مي اي براي دعوا كردن با اون

؟ در ضمن فكر مي كنم با عمل تغيير جنسيت زندگي روي ديگري پيدا !س سكس هستم يا همجنسگرادقيقا ترن
 اما حتي نمي توانم فكر كنم با خانواده ام اين مسئله را درميان بگذارم و عالوه ،خواهد كرد و مشكالتم حل خواهد شد

     ي ندارم و اين مورد من را به ترس  از مشكالت و عوارض جانبي و احتمالي اون هيچ اطالع،بر هزينه اين عمل
 . اما لطف بزرگي مي كنيد اگر به من اطالعات بيشتر بدهيد،از اينكه نوشته ام طوالني شد عذر مي خوام .مي اندازد

 يك دوست،                                                                       با تشكر فراوان
 
 

صوصي به نامه اين دوست عزيز جواب داده و اطالعاتي را در اختيار ايشان گذاشته ايم، با ما به طور خ: ماها
همراه شماره ه  ب)هم ترانس سكشوال و هم ترانس وستايت( ها در نظر داريم ويژه نامه اي مخصوص ترانسهمه  اين

 .  ترانس ها وجود دارد جواب دهيمدرباره كه و ابهامات زيادي اميدواريم بتوانيم به سئواالت  مجله منتشر كنيم و9
درباره اين موضوع را اگر امكان كمك و تهيه مطالب و يا ترجمه از شما خوانندگان عزيز خواهش مي كنيم 

 .دي با ما تماس بگير،ديدار

مي توانند با عالقمندان به دريافت آن . ضميمه دوست يابي مجله ماها به همراه اين شماره منتشر شد
majaleh_maha@yahoo.com                              :   ايميل ماها تماس بگيرند

 

ي هاي ـرا نيست و ما از آگهـسران و مردان همجنسگص پـضميمه دوست يابي فقط مخت
 .ها و ديگر اقليت هاي جنسي استقبال مي كنيمآشنايي خانم هاي لزبين، ترانس سكشوال



                      
 
 
 8شماره                      

 1384مرداد ماه                           
 

 

 

 
   

۴۵

  جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي 
 

ن ا حقوق همجنسگرايان را در شولي مبارزه براي،  و كلي هم درباره همجنسگرايي مي دانم،من همجنسگرا هستم
من فيلسوف .  من كاري به آنها ندارم، بروند و مبارزه كنند خب،اگر همجنسگرايان حقوق خود را مي خواهند. خودم نمي دانم

زندگي، چون  ، نيستماين كارهااهل  اما ، بخواهيد برايتان فلسفه مي بافمه و هرچ، انسان، حقوق بشر،مابانه در باب زندگي
 ...قوق همجنسگرايان را داشته باشم و مسائل من خيلي باالتر از اين حرفهاست كه دغدغه حافكار

در . ن و منزلت خودم نمي دانما محفل همجنسگرايان بودن و معاشرت با آنها را در شدر ولي ،من همجنسگرا هستم
 لفافه حرف زدن درباره  درنم و خودم را بهعوض با افراد غير همجنسگرا مي گردم تا خودم را سانسور كنم، احساسم را پنهان ك

 ... متنفر شوندنم  مبادا كه بفهمند من گي هستم و از،زندگي و انسانيت با آنها قانع كنم
آنها را افرادي الكي خوش، بي   وولي تا دلتان بخواهد نسبت به همجنسگرايان پيشداوري دارم ،من همجنسگرا هستم

 ... كه بخواهم با آنها كاري داشته باشمدر حدي نمي بينم آنها را اصال قط به فكر سكس هستند،دانم كه ف  و كساني مي،بار و بند
 راير نيستم وقت گرانبهايم را بض ولي حا، و رسيدن به حقوق همجنسگرايان را الزم مي دانم،من همجنسگرا هستم

 ...تلف كنم مبارزه براي حقوق همجنسگرايان به عنواني  بينانه ا ارزش و خوشكمكارهاي 
اشان  وقت و زندگي ، خوداتمبارزبا  وقتي بعضي از همجنسگراها ؛ اما نه اهل مبارزه و تالش،من همجنسگرا هستم

 ...مي توانيد روي من حساب كنيدن موقع آ ؛ شرايط هم عوض مي شود،را صرف تالش براي تغييرات فرهنگي نمودند
هاي مختلف غيردولتي، نيروهاي سياسي و غيره از  زمانخواهم كه جنبش زنان، سا  و مي،من همجنسگرا هستم

 ...هاي نامبرده نيستم  اما خودم حاضر به پيشقدم شدن و دفاع از مبارزات گروه،حقوق من دفاع كنند
 اما تا دلتان بخواهد ،و از پيشداوري و تعصبات و جهل مردم درباره همجنسگراها عصبي هستم ،من همجنسگرا هستم

 .. دارم شديديخودم تعصب  هستم و نسبت به قوم و زبان...ونمونه اش اينكه من ضدعرب و ترك . داوري دارمخودم تعصب و پيش
 و در خلوت خودم به آن فحش و بد و بيراه ، و با فشار حكومت بر عليه همجنسگرايان مخالفم،من همجنسگرا هستم

نيستم از منافع خودم بگذرم و از كساني كه براي آزادي  ديگران از آن دفاع مي كنم و حاضر يو جلو،  اما در عمل،مي گويم
 ...تالش مي كنند دفاع كنم و قدمي در راه دمكراسي بردارم

 گرايشي ندارم وي به ازدواج با دختري كه به  ام اجبار خانواده اما حاضر نيستم در برابر، و آزادم،من همجنسگرا هستم
ها   شب، به پاي خودخواهي خودم قرباني كنم و بعد از ازدواج هايش آرزو و آمالبارا  تا دختري ؛بلكه ازدواج مي كنم. بايستم

 ...ورمبياها به گدايي عشق رو  در پارك
فعاليت هايشان  و كلي درباره اينكه همجنسگراها چكار بايد بكنند كه به آزادي برسند يا اينكه ،من همجنسگرا هستم

 ...وقت اين كارها را ندارم و خودم ، بقيهي جلو درآوردن روشنفكر بازيبرايقط ف اما ، بايد باشد نظر و پيشنهاد دارمگونهچ
اما درگير .  را از جمله قانون اعدام همجنسگرايان؛ و مي دانم قانون را سياسيون نوشته اند،من همجنسگرا هستم

 ... هم از سياست متنفرممن ، وشدن با سياسيون براي تغيير قانون را يك كار سياسي مي دانم
ين ييا پا(ين ين من مي شود كه با همجنسگرايان طبقات پاا اما من شمال شهري ام و كسر ش،من همجنسگرا هستم

 ... آنها را به محفل خودم راه نمي دهماصال.  مراوده كنم)ها شهري
 و نه به جايي مي ، همجنسگراها نه به آزادي، و مي دانم با افرادي مثل من،من همجنسگرا هستم

 ... را عوض كنمر نيستم اين افكارمضهمه حا ا اين ب،رسند
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 يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله م ،ماها
از آدرس پسـتي زيـر اسـتفاده        ،  »ماها«اشتراك  و همينطور براي    ،  نقد،  عكس،  بو يا ارسال مطل   ،  ت و پيشنهادات خود   براي بيان نظرا  

  :كنيد
     Majaleh_maha@yahoo.com 
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