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 حرف هاي سردبير
 

 ، مشاور ويژه سازمان ملل متحد در زمينه بيماري ايدز به تهران، خـانم             »نفيس صديق «ر جريان سفر خانم     د
 اما يك نكتـه را خـانم        بود، يوبخجالب و   بسيار  مصاحبه   مصاحبه اي با ايشان ترتيب داده بود كه          »بنفشه سام گيس  «

« : ايشان در يكي از سئواالت خود مطرح مي كنند كـه . سام گيس در مصاحبه مطرح مي كند كه آدم شاخ در مي آورد 
دو گروه از افراد كه با احتمال فراوان در معرض ابتال و انتقال بيماري ايدز به ديگران قرار دارند در كشور ما رهـا شـده               

 هزار بيمار دوجنسـي در  10 هزار زن روسپي و بيش از 400در حالي كه بيش از ...  و بيماران دوجنسي زنان روسپي  ؛اند
  »...كشور داريم كه مي توانند مثل يك گلوله آتش فعال بوده و بيماري را با سير صعودي منتقل كنند

نتيجه تحقيقات علمي و بي طرفانه در همه كشورها و 
جوامعي كه تحقيق علمي و بي طرفانه اي در مورد 

 صورت  در آنهاها تعداد همجنسگرايان يا بايسكشوال
ن دارند كه چيزي بين اي دال بر  است، همگيرفتهگ

حال.  همجنسگرا هستند جامعههفت تا ده درصد افراد
 ميليون نفر در نظر 65اگر جمعيت كشور را حداقل 

بگيريم، تعداد همجنسگرايان در ايران رقمي بين 
با . چهار و نيم تا شش و نيم ميليون نفر خواهند بود

كشور بيش از اقليتاين حساب تعداد همجنسگرايان 
 .قومي كرد يا عرب و يا بلوچ در ايران مي باشند

تـه مـن در جلسـه آن        الب.  به فارسي ترجمه و در بعضي جاها چـاپ شـد           »اميد معماريان «اين مصاحبه توسط    
زبان انگليسي بوده حضور    ه   ب امصاحبه كه حتم  

نداشتم و نمي دانم كـه خـانم خبرنگـار كـدام            
ــ ــرده كــه آقــاي ه كلمــه انگليســي را ب كــار ب

معماريان آن را به دوجنسي ترجمه كـرده انـد؟      
 ا؟ و من صـرف    ... بايسكشوال؟ هموسكشوال؟ يا  

ــه    ــن كلم ــان اي ــد معماري ــه امي از روي ترجم
ولي از پاسخي كه مشاور     .  را گرفته ام   دوجنسي

سازمان ملل به ايشان مي دهد معلوم مي شود         
 نـه افـراد    ، منظور خـانم سـام گـيس       اكه ظاهر 

  .كه كال همجنسگرايان هستند، بايسكشوال
اگرچه نفس سئوال و اشاره به موضوع      

 امـا چگـونگي طـرح آن        ،خيلي مثبت مي باشد   
 طرف يك خبرنگار دست به قلم معروفي همچون خانم بنفشه سـام گـيس                به خصوص وقتي از    ،خيلي غم انگيز است   

 هـزار نفـر در      10ست خانم سام گيس بر اساس كدام آمار و تحقيقات تعداد دوجنسي هـا را                يمعلوم ن . مطرح شده باشد  
همه مي دانند كه هيچ تحقيـق علمـي و بـي طرفانـه اي در مـورد تعـداد همجنسـگرايان يـا                        . دمي زنن كشور تخمين   

اما نتيجه تحقيقات علمي و بي طرفانه در همه كشورها و جوامعي كه             . ها در كشور ما صورت نگرفته است       ايسكشوالب
  جامعـه ن دارند كه چيزي بين هفـت تـا ده درصـد افـراد        اي دال بر     است، همگي   صورت گرفته   در آنها  چنين تحقيقاتي 

ر در نظر بگيـريم، تعـداد همجنسـگرايان در ايـران             ميليون نف  65حال اگر جمعيت كشور را حداقل       . همجنسگرا هستند 
با اين حساب تعداد همجنسگرايان كشور بـيش از اقليـت           . رقمي بين چهار و نيم تا شش و نيم ميليون نفر خواهند بود            

، بلكه  وجود همجنسگرايان تنها به قشر جوان جامعه محدود نمي شود         . قومي كرد يا عرب و يا بلوچ در ايران مي باشند          
مه اقشار و طبقات اجتماعي حضور دارند و در عرصه هاي دانش، اقتصاد و ديگر عرصه هاي اجتماعي نقش فعالي در ه
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 . دارند . دارند
» بيمـار «اما سئوال دوم اين است كه خانم سام گيس چرا و بر اساس كدام علم امروزي ما همجنسگرايان را                    

هاي مصاحبه به نبود امكانات بهداشتي و درماني براي  شالبته اشاره انتقاد آميز خانم سام گيس در ديگر بخ ؟مي دانند
 به همجنسگرايان توسط حكومت      نسبت همجنسگرايان مبتال به ايدز در ايران و وجود نگرش گناه انگارانه و بزهكارانه            

 جواب سر بسته اي كه مشاور سازمان ملل در اينباره مي دهد هم براي مسـئولين               . حركت بسيار مثبتي است   ) و جامعه (
هـاي خـاص     قانوني كردن همجنسگرايي در كشور، به رسميت شناختن تشـكالت و گـروه       ؛بايد قابل تامل باشد و آن     

 . ستها آنان و همكاري مسئولين با اين تشكالت براي مقابله با شيوع بيماري

» بيمـار «اما سئوال دوم اين است كه خانم سام گيس چرا و بر اساس كدام علم امروزي ما همجنسگرايان را                    
هاي مصاحبه به نبود امكانات بهداشتي و درماني براي  شالبته اشاره انتقاد آميز خانم سام گيس در ديگر بخ ؟مي دانند

 به همجنسگرايان توسط حكومت      نسبت همجنسگرايان مبتال به ايدز در ايران و وجود نگرش گناه انگارانه و بزهكارانه            
 جواب سر بسته اي كه مشاور سازمان ملل در اينباره مي دهد هم براي مسـئولين               . حركت بسيار مثبتي است   ) و جامعه (

هـاي خـاص     قانوني كردن همجنسگرايي در كشور، به رسميت شناختن تشـكالت و گـروه       ؛بايد قابل تامل باشد و آن     
 . ستها آنان و همكاري مسئولين با اين تشكالت براي مقابله با شيوع بيماري

 آيا در كشور ما گوش شنوايي براي اين حرفها هست؟ آيا نيروهـاي مسـئول در سياسـت، بهداشـت و برنامـه                      
هاي منفي تاكنوني خود را كنار خواهند گذاشت و به اقليت بزرگ ما همجنسگرايان توجه الزم را   سياست،ريزي كشور

 ه اما اعالم حضور همجنسگرايان در كشور كه از چند سال پيش شروع شـد ،خواهند كرد؟ اين را آينده نشان خواهد داد    
ما هميشه بوده ايم، هستيم وخـواهيم       . به جايي نخواهد برد   سياست كشتار و سركوب راه      . نان ادامه خواهد داشت   چهم
مـا  . مـان در جامعـه اعتـراف شـود         ا  پس بهتر است به حق زندگي و حيات علني مـا و حقـوق انسـاني اجتمـاعي                  .بود

ما شهروندان سالم و آگاه همين كشوريم و قادريم براي زندگي خود تصميم بگيريم و به                . همجنسگرايان بيمار نيستيم  
 .ليت فردي، گروهي و اجتماعي خود عمل كنيممسئو

 آيا در كشور ما گوش شنوايي براي اين حرفها هست؟ آيا نيروهـاي مسـئول در سياسـت، بهداشـت و برنامـه                      
هاي منفي تاكنوني خود را كنار خواهند گذاشت و به اقليت بزرگ ما همجنسگرايان توجه الزم را   سياست،ريزي كشور

 ه اما اعالم حضور همجنسگرايان در كشور كه از چند سال پيش شروع شـد ،خواهند كرد؟ اين را آينده نشان خواهد داد    
ما هميشه بوده ايم، هستيم وخـواهيم       . به جايي نخواهد برد   سياست كشتار و سركوب راه      . نان ادامه خواهد داشت   چهم
مـا  . مـان در جامعـه اعتـراف شـود         ا  پس بهتر است به حق زندگي و حيات علني مـا و حقـوق انسـاني اجتمـاعي                  .بود

ما شهروندان سالم و آگاه همين كشوريم و قادريم براي زندگي خود تصميم بگيريم و به                . همجنسگرايان بيمار نيستيم  
 .ليت فردي، گروهي و اجتماعي خود عمل كنيممسئو

 سردبيرسردبير
 

 

 دعوت به شركت در جلسه عمومي
 تيـر19در روز يكشنبه     جلسه مجمع عمومي ساالنه خود را     ) PGLO(سازمان همجنسگرايان ايران    

مـا از همـه همجنسـگرايان ايـران و         . مي كند  وقت تهران برگزار  ه   شب ب  8س ساعت   ا ر ،1384 ماه
 .در اين جلسه شركت كنند ديگر عالقمندان دعوت مي كنيم كه

 : مكان و آدرس .اين جلسه بصورت پالتاكي برگزار مي گردد
 By Language / Nationality /Other : دسته

 PGLO-persian Gay & Lesbian Organisation : اتاق گفتمان سازمان
  http://www.paltalk.com  :د به اين آدرس مراجعه كنيرايگانبراي گرفتن پالتاك 

 

. بيشتري از دوستان امكان شركت در اين جلسه را داشته باشندچهاميدواريم تعداد هر . ب
سازمان همجنسگرايان ايرانسازمان همجنسگرايان ايران
http://www.pglo.org        
pglo@pglo1.orgpglo@pglo1.org
http://www.pglo.org        

http://www.paltalk.com/
http://www.pglo.org/
http://www.pglo.org/
mailto:pglo@pglo1.org
mailto:pglo@pglo1.org
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 آرم مجله ي ماها
 

 .حتما تاكنون متوجه تغييراتي كه در ظـاهر مجلـه بـه وجـود آمـده شـده ايـد         ،  خوانندگان عزيز مجله ي ماها    
ايي دارنـد  همانطور كه به خاطر داريد، در شماره هاي گذشته ي مجله، از خوانندگاني كه با امر طراحي و گرافيك آشـن               

 لطف كـرده و طـرح       هنرمنددوستان  چند نفر از     .درخواست كرديم كه در صورت امكان آرمي براي مجله طراحي كنند          
 اما ما در نهايت مجبور بوديم كه از بين طرح هاي ،هاي بسيار زيبايي را براي استفاده به عنوان آرم مجله ارسال كردند

بـه عنـوان      زيرطرح كنيم، كه پس از مشورت و بررسي طرح هاي رسيده، رسيده، يكي را به عنوان آرم مجله انتخاب     
 :آرم مجله انتخاب شد

 
  

 
 
 
 
 
 
      
 نبه تزييني داردجرنگ پس زمينه *              

 
 :براي انتخاب اين آرم، دو دليل داشتيم
و دوم اينكه در عين . فهومي، بسيار ساده و قابل فهم طراحي شده استدليل اول اين بود كه اين آرم از نظر م

 .سادگي، ظرايف و نكته هاي فراواني را در دل خود نهفته دارد
و همينطـور   ) كه كامال تداعي كننده ي خط زيباي فارسي نسـتعليق اسـت           (خطوط نرم و خميده كلمه ي ماها      

، ارائـه ي يـك      ماهاان دهنده ي اين است كه اصلي ترين هدف          ، نش  رنگارنگ )نيلوفر آبي (يك گل لوتوس  استفاده از   
 .هنري، و در جهت اعتالي فرهنگ ايراني است-فرهنگي كار

 : استفاده از گل لوتوس در آرم مجله، از دو جنبه داراي اهميت استاما 
گـل  (. استه  اصالت ايراني مجل، نشانگرلحاظ باستاني با فرهنگ ما گره خورده است   آن رو كه به     اين گل، از    

در آثار به جاي مانـده      به عنوان نمونه،    است و   »  كمال و نيروي زندگي بخش      «سمبللوتوس در فرهنگ ايران زمين،      
ي يكي از كهن ترين نمادهاي تمدن باشكوه ايران، يعني تخت جمشيد، نمونه هاي فرواني از نقش برجسته هاي اين                    

 .) بر اساس گل لوتوس وارونه بنيان نهاده شده استت جمشيدستون هاي عظيم تخ  يحتي قاعده. گل ديده مي شود
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خوبي توانسته بزرگترين نماد ما همجنسگرايان، كه همان و ديگر اينكه اين گل با رنگ آميزي زيباي خود، به 
 .پياده سازي كندپرچم رنگين كمان است را در يك قالب هنري 

الوه بر زيباتر نشان دادن كار و تناسب كامل با بقيه           و در نهايت، استفاده از چارچوب مستطيل شكل دور آن ع          
 .، قالب يك مجله را كه همان شكل مستطيل مي باشد، در ذهن مجسم مي كند ي اجزا

 
هركـدام بـا    زحمت كشيده و    حال كه آرم فوق به عنوان آرم مجله انتخاب شده است، جا دارد از دوستاني كه                 

و به قدرداني     تشكر خود را اعالم كنيم     ند كمال ه ا را براي ما طراحي كرد    هنر و ذوق و سليقه ي خاص خود، آرم هايي           
 : را در اينجا قرار مي دهيماست، آرم هايي كه پيش از اين به دست ما رسيده  عزيزاناز تالش هاي اين

 
  رضا - نيشابور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ساسان - تهران 

 
  

اشكان - تهران 
 
 
 
 
 
 
 
   

  شيراز-)مستعار(ويليام اسميت   تهران–كيا 
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 لزبين ها در ورزش بسكتبال كشور

 
 كه به مـن ايـن فرصـت رو داد تـا كمـي در مـورد زنـان                    كنم از مجله ي ماها تشكر مي      ر آغاز د !المس

 .همجنسگرا در بسكتبال ايران مطلبي بنويسم
خب بگذاريد من براتون بگم كـه اگـه         ... ي ورزشي خانوما افتاده يا نه     باشگاه ها نمي دونم تا حاال گذارتون به       

نقـدر همجنسـگرا يـك جـا نديـده          آدايا من تاحاال    خ« : سر بزنيد احتماال پيش خودتون ميگيد      باشگاه ها يه بار به اين     
بقيـه رشـته هـا رو مـن         . صـحبت ميكـنم    خب من در مورد رشته ي خودم بسكتبال       ...  شايد بگيد چه ورزشي؟    »!بودم

 .!... مثل جو بسكتبال باشه من يكي كه بي اطالعم آنجا هماطالعي ندارم و اگر هم جو
 :وري شروع كنمخب بگذاريد اينط... ...جو بسكتبال ؟

 پيش  !...جمعه ها روز خوبيه براي خوابيدن اما نه وقتي كه مسابقه داري           ... ساعت هفت صبح روز جمعه هست     
همينطـور   اگه مجبور بوديم تا ته شهربريم چـي؟       ... خودت ميگي باز خدا خيرشون بده بازي رو انداختند باشگاه انقالب          

ش ميدي كه چرا حاال ما بايد مسابقه ي اول باشـيم  حبه زمين و زمان فكه چشمات از شدت خواب باز نميشه و داري         
سمت راستت تيم مقابل ... يه نگاه ميندازي به اطرافت...  وارد سالن ميشي،و چرا هيچوقت من نبايد يه دل سير بخوابم

 محكـم   ،ري سمتشـون  ب تا مياي برگردي  ... سمت چپت هم بچه هاي خودتونو ميبيني      ... دارن لباسشونو عوض ميكنن   
ميـاي بـاالتر يـه شـلوار        . .. !مشكي پوشيده  Allstar  ميبيني يه كفش   ،نگاهش ميكني ... ميخوري به يه بنده خدايي    

موهاشـم كـه مـدل الـويس     ... سـفيدم روش  T-shirtيه بلوز مشكي و يـه  ... جين گشاد كه يه زنجيرم ازش آويزونه      
اليت و رژ لب     ي ميبيني رفت پيش يه دخترخانم خوشگل با موهاي هاي         با چشم دنبالش ميكن   ... پريسلي درست كرده  
يه خورده چشمت باز ميشه      ......اي بابا اينام كه خودي هستند      .....لش كرد غو گونشو بوس كرد و ب      !صورتي و تاپ قرمز   

يگردند كه برن موهاشونو همه دنبال ژل م... م دست كمي از مورد اول ندارند دت ه هم تيمي هاي خو   ... و خوابت ميپره  
 !تر بكنندتا ميتونند سيخ سيخي تر و جذاب تر و دختر پسند

تـو بـاز رفتـي موهـاتو كوتـاه          ... همشون بهت ميگن موهات مبـارك     ... قبل از بازي ميري با داورا دست بدي       
 .!...ن موفـق باشـي    همشون يه نگاه معني دار بهت ميكنند و بهت ميگ         ! يكي نيست بهشون بگه به شماها چه      ... كردي
همجنسگرامون  زياد از شروع بازي نگذشته كه همون حريف       .  با سالم و صلوات با نيم ساعت تاخير شروع ميشه          ،بازي

يا هـر دفعـه كـه       ... ......»!نزننينش« :ميافته زمين و همون خانومي كه قبل از بازي بوسش كرده بود داد ميزنه و ميگه               
 !برق غرور رو توي چشماي دوست دخترش ببينيني  ميتوهانجام ميدايشون يه حركت مثبت تو زمين 

... ...و يكي از داورها داره با سرپرست ما بحـث ميكنـه           . .. مون سر و صدا مياد    كتموسطاي بازي ميبينيم دم ني    
 نوبت ميـاد بهـش ميگـه        هر دفعه يكي از داورها به     ... و دفعه ي قبلشم همينطور    ... دفعه ي پيشم اين اتفاق افتاده بود      

بـه داور   ... اين دفعه ديگه جوش آورده    ! شما چيكاره ي تيم هستي و اون بيچاره هم هر دفعه ميگه من سرپرست تيمم              
عه ميپرسيم چون شما صـالحيت نشسـتن روي نيمكتـو           فميگه شما هر دفعه بايد از من بپرسيد؟ و داور ميگه بله هر د             
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مسئول مسابقات با قيافه ي حق بـه جانـب          ...  باال ميگيره و بازي متوقف ميشه      سرپرست جوش مياره و بحث    ... نداري
خـانوم  ... مياد و ميگه بله ايشون راست ميگن شما صالحيت نداري و در جواب اينكـه چـرا ايشـون صـالحيت ندارنـد                      

تون رو بازنده    و تهديدش ميكنند كه اگه از روي نيمكت پا نشي تيم           »!چون موهات كوتاست  «مسئول بر ميگرده ميگه     
بحث بازم باالتر ميگيره تا جايي كه مسـئول مسـابقات شـروع        ... داريم از تعجب شاخ در مياريم      هما هم ! اعالم ميكنيم 

ميكنه به داد و بيداد كه شما اصال آدم بي ادبي هستي و يادته كه تو فالن مسابقه كـه خـودتم بـازيكن بـودي فـالن                            
مـا همـه هـاج و واج مونـديم و      !صه بيـوگرافي سرپرسـت مـا رو ميكشـه بيـرون       خال... حرف رو به فالن داور زدي و      

هيچكدوم باور نميكنيم كه به سرپرست ما كه دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه تهران هست فقط بـه خـاطر موهـاي                     
 ديگـه  اون روز ما باالخره زير بار نرفتيم و مسئول مسابقات تسليم شد و نتونسـت                !!!!كوتاهش ميگن صالحيت نداري   

 !  اما اين ماجرا من رو خيلي به فكر فرو برد ...حرفي بزنه
توي جامعه بسكتبال بحث همجنسگرايي بازيكنان و مربيان و داوران اصال بحث تازه اي نيسـت و آدمهـايي                   

انجـام  توي استاديوم اگه يه سري مسـابقات در حـال       ... هم كه سالها توي اين رشته بودند كامال با اين امر خو گرفتند            
شدن باشه هيچ كس تعجب نمي كنه كه همه دو تا دو تا بغل هم نشستند و دست تو دست هم دارند بـازي رو تماشـا              

يا اينكه مثال فالن داور با فالن بازيكن دوست دخترند و اگه داوره اون بازي رو به نفع بگيره همه دليلش رو                      ... ميكنند
با كاپيتان تيمش با هم هستند و خيلي وقته كه بهترين داورمـون دنبـال               همه مي دونند كه مربي فالن تيم        ! مي دونند 

 ز هر وقت يه دختر اجق وجق ديدين كه ساكت و آروم نشسته يـه گوشـه و هـر ا                     ...مربيه هست و اون بهش پا نميده      
ه شـك   هاي جديدشو چك ميكن    sms لنبعد سرپرست مسابقات اون ور سا      گاهي با موبايلش ور ميره و سي ثانيه ي        

همخونه هستند و فالن مربي مچ فالني رو بـا           ديگه همه ميدونند كه فالن مربي ها با هم          !نكنيد كه دوست دخترشه   
 !فالني توي اردو گرفته

اگر من و سه چهار تا از دوستاي همجنسگرام كه مثل من موهاشون كوتاه و تيپشون خيلي معمـولي اسـپرت                     
چون قبل از ما پنچ شش تا از اين گروه ها همينطوري اومدند  ... نميكنههست با هم وارد سالن بشيم هيچ كس تعجب          

يكـي ميگـه واي شـماره       . ..وقتي داريم بازي رو نگاه ميكنيم هر كدوممون بازيكن مورد عالقمونو تشويق ميكنيم             ! تو
و ...  هسـتم  6يكي ميگه واي من عاشق استيل شـماره ي           اون... چقدر رنگ موهاي جديدش بهش مياد      ... رو ببين  11

يكي ديگه از بچـه هـا   !!!! ما سر به سرش ميذاريم كه استيل بازيش يا استيل هيكلش؟ آخه خيلي شبيه نيكول كيدمنه               
شلوار مردونه ي مشكي جديدش     !!!! ولي من ميگم شيره داور    ... تو نخ مربي يه تيمه و همش داره قربون صدقش ميره          

 !خيلي بهش مياد
اش غصـه   پـارتنر هاي بسيار خوب همجنسگراي بسكتبال فوت شـد همـه بـراي             وقتي پارسال يكي از مربي      

وقتي همه ي مسابقه ها به خاطرش كنسل شد و همه داشـتند             ! آخه اونا سالها بود كه با هم زندگي ميكردند         ...خوردند
وي مراسم ختمش بـاز هـم     ت .!.. ) خانم پارتنر  همون(از چندين نفر شنديم كه گفتند بيچاره فالني       ... با هم حرف ميزدند   

 اون  اون روز وقتـي صـحبتهاي خـانوم پـارتنر رو شـنيدم كـه ميگفـت                . ...اما همـه غصـه دار     ... همه دو تا دو تا بودند     
 ! با اينكه هيچكدومشون رو درست نميشناختم ...بي اختيار گريم گرفت... اون نمرده و كنار منه.. همينجاست

مثال من پارسال   . گذاريد اين رو هم بگم كه اين وسط آمارهاي اشتباه هم زياد ميپيچه            ب ،همه ي اينا رو گفتم    
!  من و بهتريم دوستم رو به هم بسته بودند و كلي هم برامون زده بودنـد ،از يكي از دوستام شنيدم كه يكي از مربي ها      
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 خالصه كـه   ..... و اخالقت بد شده ويه بار ديگه هم مربيمون اومد به من يه چيزايي گفت كه فالني تورو خراب كرده              
از بعد از اون ماجرا من حتي ميترسم دوست دختر خودم كـه هـيچ ربطـي بـه     ! علنا كلي از بهترين دوست من بد گفت      

 !... هست كه مبادا باز بخواد چيزي بگه امبسكتبال نداره رو با خودم ببرم جايي كه مربي
وقتي پاي صحبت بعضـي از قـديمي هـاي بسـكتبال            ... ينطوري شده تازه فكر نكنيد تازگي ها جو بسكتبال ا       

ميشيني و وقتي صحبت از بازيكناي سابق ميشه داستانهاي زيادي در مورد كت چرم پوشـيدن و موتورسـيكلت سـوار                     
 !ميگن شدن فالني و چطور شد كه دو نفر با هم دوست شدند و چند ساله كه دارن با هم زندگي ميكنند

 بحث همجنسگرايي بازيكنان و ،توي جامعه بسكتبال
هايي مربيان و داوران اصال بحث تازه اي نيست و آدم

ها توي اين رشته بودند كامال با اين امر  هم كه سال
وقتي پاي صحبت بعضي از قديمي هاي  ...خو گرفتند

 بازيكناي سابق بسكتبال ميشيني و وقتي صحبت از
هاي زيادي در مورد كت چرم پوشيدن   داستان،ميشه

و موتورسيكلت سوار شدن فالني و چطور شد كه دو 
نفر با هم دوست شدند و چند ساله كه دارن با هم 

 !ميگن زندگي ميكنند

يا و شايد بيشتر از همه جاي دنيا حضور آدمهايي مثل من در ورزش بسكتبال براي خيلي ها     مثل همه جاي دن   
 آدمهاي دگرجنسگراي بسكتبال بـي بروبرگـرد بـا مـا مخالفنـد و بـه        ٪80ت بگم كه    حشايد خيلي را  ! خوشايند نيست 

 كـه قشـر همجنسـگرا رو        ش هم مربي خودمونه   ه ا  نمون  ...و آدمهاي ناسالمي هستيم    نظرشون ما مشكل رواني داريم    
پست ترين و كثيف تـرين آدمهـاي روي زمـين           

 با اينكه خودش از نظر رواني زياد سالم          ...ميدونه
نيست و بي دليل پرخاش ميكنه و بعضا به مقدار          

 تصورشو بكنيد    .. !بسيار زيادي پولكي هم هست    
كه يه همچين آدمي بر ميگرده و در مـورد يكـي      

بابا اين كـه     ...تيم ملي ميگه  از بهترين بازيكناي    
با وجود اينكه   !!! تيم ملي رو به گند كشيده     ،لزبينه

توي تيم خودمونم همجنسگرا اصال كـم نيسـت         
ايشون بـه خـودش اجـازه ميـده هـر وقـت كـه               
خواست در مورد مو و لبـاس پوشـيدن بچـه هـا             
اظهار نظر كنه و بي جهت دهن به دهـن آدمهـا            

 اين خانوم فقط روش رو به من كرد و گفت ناخن  ..ن دست يكي از بچه ها چنگ خورده بوديه دفعه توي تمري... بذاره
 موهاتو چرا انقدر كوتـاه      «: وقتي كه ديد من ناخن ندارم و ديگه نميتونست به چيز ديگه اي گير بده گفت                 ! هاتو ببينم 
 !.....»كردي؟

ل پيش يكي از بهترين بازيكنهاي تيم ملـي روتهديـد           بگذاريد اين رو هم بگم كه چند سا       ... از تيم ملي گفتم   
  !فقط به خاطر اينكه توي گوش چپش گوشواره داشت  ..كردند كه از تيم خط ميخوري

نه مـن اصـال قصـد جسـارت         ... من نميگم كه همه ي آدمهاي دگرجنسگراي بسكتبال آدمهاي بدي هستند          
نـه خيلـي از     ... سـت و عـاري از هـر خطـا و اشـتباه             ا تو اصال هم نميگم كه هر كي همجنسگراست يه فرشـ          ! ندارم

همجنسگراها هم هستند كه از نظر رفتاري و طرز حرف زدن و برخورد و به هر حال هر چيزي كه شخصيت يه آدم رو 
 !نشون ميده اصال آدمهاي جالبي نيستند و متاسفانه شايد همينها هم نام ما رو لكه دار ميكنند

م نداشـتم بـه    ا اطالعاتي در باره ي گرايش جنسـي  همرا من در يه سني كه زيادگاهي اوقات فكر ميكنم چ  
مطمئنا اون موقع من نه تنهـا گـرايش جنسـي خـودم رو     ... ورزشي روي آوردم كه توش پر از آدمهايي مثل من هست    

شايد خيلـي هـا از       .. نمي دونستم بلكه هيچ اخباري مبني بر همجنسگرا بودن تعداد زيادي از بسكتباليست ها نداشتم              
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 نمـي دونـم شـايد خيلـي     !هيچوقت نتونستم جواب اين سوال رو پيدا كنم       ااما من واقع   .. خودشون اين سوال رو بكنند    
                              .ربا تعداد همجنسگراي بيشت شايدم ورزشهاي ديگه هم مثل بسكتبال باشند يا از

امـا فكـر     ...درسته كه به هر حال يك چيزي بين ما و دگرجنسگراها هست كـه از هـم متمـايزمون ميكنـه                     
... توي زمين يـه هـدف مشـترك داريـم          ما هر چيزي كه هستيم     ...نميكنم اين موضوع به بسكتبال ربطي داشته باشه       

مـا نميخـوايم از ديگـران       ... يم وارد حاشـيه بشـيم     باور كنيد ما نمي خوا     ...داريم يه كار مشترك تيمي رو انجام ميديم       
مگـه تـوي     ..اين كوچكترين حـق ماسـت     ... مثل بقيه ي آدمها    ...ما فقط ميخوايم حضور داشته باشيم     ... متمايز باشيم 

نهايتش اينه كه چهار تا مسـابقه بـا تـيم            ...ايران يه ورزش مثل بسكتبال در رده ي زنان چقدر مي تونه پيشرفت كنه             
اما بعضـي از    ! ...باز ارمني ها دو سال يه بار توي مسابقات ارامنه جهان شركت ميكنند            ! هاي كشورهاي اسالمي ميديم   

به هر حال همجنسگرايي ما هم بهانه ي خـوبي بـراي بانـد بـازي هـاي بعضـي از                   !آدمها همونم ميخوان از ما بگيرن     
 !دارندآدمهايي هست كه بعضا خودشون هم گرايشاتي به جنس موافق 

شاد نتونم تصور كنم كه روزي بيـاد كـه          .. بسكتبال ورزش و كار و فعاليتي هست كه من بهش عشق ميورزم           
اما از طرفي دلم هم نمي خواد كه هر بار قبل از اينكه وارد باشگاه بشم خـدا                   ...مجبور بشم اين ورزش رو بگذارم كنار      

 بـه    ...يه وقت به اعتقـادات مـن تـوهين نكنـه          . كه ناراحتم كنه   خدا كنم كه ايندفعه ديگه مربيمون به من چيزي نگه         
به اينكـه چـرا بـه        ،به اينكه چرا آرايش نميكنم     ،م ا به تيپ  ،مه ا  به قياف   ...به دوستام توهين نكنه    ...عشقم توهين نكنه  

اما !  به بسكتبال داره؟   واقعا اينا چه ربطي    ...به اينكه چرا دوست پسر ندارم      ...يه تاپ خوشگل نميپوشم    T-shirt جاي
حتما ميگيد چرا باشگاهتو عوض نميكني؟ خوب به همـين سـادگي هـا هـم                ... من بايد هميشه ترسش رو داشته باشم      

 ! نه آدمهاي احمق همه جا هستند ...نيست و در ضمن فكر نكنيد اين مشكل فقط مختص به من و باشگاهمه
كه اين حاشـيه هميشـه در       ل اين  اما مث  ،ال ربط داشته باشه   شايد همه ي اينها در آخر فقط به حاشيه ي بسكتب          

... و داره هر روز با رشد ورزش بسكتبال بزرگتر و گسترده تر ميشـه ... بسكتبال ايران بوده و هست و مطمئنا خواهد بود    
 اين لفافه عين يه امر بديهي ميمونه كه همه ميدونند وجود داره ولي هيچكس نميخواد بهش رسيدگي كنه و اون رو از 

 به  ... بهش عادت كرديمه مااين همه سال هم ...شايد واقعا لزومي نداشته باشه كه اصال از لفافه خارج بشه      ! خارج كنه 
اينكه همجنسگراها توي سالن زير چشمي همديگه رو نگاه كنند و يه لبخند معني دار به هم بزنند ولي جرات نكنند به   

 اينكه تا يه دختر خوشگل مياد تو همه ي سالن بر ميگردند و نگاهش ميكنند و                 به! هم بگن كه احساساتشون مشتركه    
ما عادت كرديم كه بشنويم به خاطر همجنسگرا         ...ش ولي هيچكس جرات نميكنه بره بهش پيشنهاد بده         ا ميرن تو نخ  

م روزي رو بيـاره كـه   بودنمون بهمون اهانت شده و متاسفانه هيچ كاريش هم نميتونيم بكنيم جز اينكه از خـدا بخـواي          
حاضـرم هـر    من به عنوان يه دختر ورزشـكار همجنسـگراي ايرانـي            !..... ما و حقوقمون رو به رسميت بشناسند       ،مردم

به دخترانـي كـه از       شايد مهمترين هدف من از نوشتن اين مقاله اين بود كه           ..در جهت بهبود وضعيتمون بكنم     تالشي
عضا سركوبش ميكنند يا بهش بي توجهي ميكنند بگم كه تنها نيستيد و مثـل مـن و                  گرايشات خود بي خبر هستند و ب      

به دوستان ورزشكار بگم كه اگه يه خورده به اطراف           و بخصوص  !بخواد تو همين ايران خودمون فراوونه      شما تا دلتون  
 .آدمهايي مثل خودتون رو زياد ميبينيد... خودتون بيشتر توجه كنيد

 !جلوي همگان فرياد بزنيم تك ما اين قدرت رو داشته باشيم كه احساسات خود رابه اميد روزي كه تك 
 يك ورزشكار لزبين 
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 مصاحبه ماها با يكي از فعاالن جنبش زنان در تهران
 

لطفا تا آنجا كه برايتان امكان دارد قدري از         . با تشكر از پذيرش دعوت ماها براي مصاحبه       
  فعاليت هايتان برايمان بگوئيد؟خود و 

هاي فرهنگي و سازماندهي آنـان       هاي من به مبارزه در راه احقاق حقوق زنان، از طريق فعاليت            بيشتر فعاليت 
  .و تدريس و پژوهش در مطالعات زنان اختصاص دارد

 
.  پراكنده است و رهبري خاصي نـدارد       ا اما ظاهر  ،جنبش زنان ايران با همه وسعتي كه دارد       

  ظر شما چيست و دالئل آن را چه مي دانيد؟ن
يابـد، جنـبش سياسـي بـه معنـاي           جنبش زنان ايران، هر چند كه درگيري در سياست را نيز پرهيزناپذير مـي             

توانيم از فمينيسم واحدي سـخن       كند و همان گونه كه ما نمي       از ايدئولوژي واحدي پيروي نمي    . كالسيك كلمه نيست  
هاي قانوني و حقوقي     فشارها و محروميت   بلكه. ها بگوييم، رهبري واحدي را نيز نياز نداريم        برانيم و بايد از فمينيست    

وق انساني حداقل را وجه اشتراك قو اجتماعي گوناگون در وضعيت كنوني باعث شده كه زنان گوناگون ايراني كسب ح    
هاي موجود هر گروهي براي هماهنگي ميان  كوشند از حداكثر توانايي هاي مختلف زنان مي ، گروه بنابراين. ابنديخود ب
اي است كه از فعاالن چپ و الئيك  جنبش زنان ايران طيف وسيع و گسترده. ها و فعاالن گوناگون بهره بگيرند تشكل
هـاي آغـاز    خودجوشي و خودانگيختگي در اين جنـبش در سـال   . گيرد هاي مذهبي اما سكوالر را دربرمي      نسيتيتا فم 

تر بود و خود را به صورت صدها محفل زنانه، كه از وجود يكديگر اطالع نداشـتند                   بسيار محسوس  76انقالب تا خرداد    
ي گروه هـا برخي در . ها از وجود يكديگر آگاه شدند  اين گروه76پس از بازشدن نسبي فضا در سال     . متجلي كرده بود  

امـا هنـوز    . تر شد  ها و هدفهايشان شفاف    اليتكردند ادغام شدند و فع     تري مي  تر و علني    يافته ديگر كه فعاليت سازمان   
هدف . تابد خورد و انتظار يا لزوم رهبري واحد را چندان برنمي          هاي خودانگيحتگي به چشم مي     هم در اين جنبش نشانه    

دادها به نفع زنان    ياي است كه بتوانيم در روند رو       ها به گونه   ها و توانايي    ظرفيت ه ي جنبش زنان هماهنگ كردن هم    
  . بگذاريم و مناسبات موجود را به تدريج دگرگون كنيمتأثير

  
 مثـل    فـرد  به نظر مي رسد كه فعاالن جنبش زنان، مسـائل شخصـي و خصوصـي              چنين   

انتخاب لباس يا شريك زندگي يا روابط آزادانه افراد را دست كم مي گيرنـد و بـه تغييـر قـوانين      
فكر نمي كنيد كه اين شكل فعاليت تا حدودي         . مربوط به خانواده يا قانون كار بيشتر بها مي دهند         

تواند دال بر ضعف جنبش زنان از طرح و ايجاد گفتمان مربـوط بـه                حالت تحميل شده دارد و مي     
كه اين از يك طرف در خدمت ادامه تابوهاست و از طرف ديگر يكي از دالئل عدم موفقيت                  - ،خود

   باشد؟- استاين جنبش در جذب و سازماندهي زنان جوان
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هنـوز هسـتند كسـاني در داخـل ايـن           .  سياسي اين كشور است    ه ي خوار گذشت   ميراث ،بخشي از جنبش زنان   
اي است براي احزاب سياسي و بدين ترتيب مطرح كردن يا تحقق   زيرشاخه،زنان هاي جنبش كه برداشتشان از تشكل

يابـد موكـول     ن خودشان بزرگتر تحقق مي    هاي به گما    نامعلومي كه خواسته   ه ي هاي زنان را به آيند     بسياري از خواسته  
هـاي مربـوط بـه مسـائل      اما در طرح اين سؤال شما نيز اشكالي وجود دارد و آن اينكه شـما طـرح موضـوع                  . كنند مي

فمينيست يكي از شعارهاي    . ايد شخصي زنان را با تأكيد بر دادخواهي در مورد حقوق مربوط به خانواده يا كار جدا كرده                
برداشت من از اين شعار اين است كه آنچه زنان، در زير فشار سـنت و                . شخصي وجود ندارد  سئله ي   اين است كه م   ها  

 مـرز روشـني بـا       ،آوردند و از مطرح كردنش ابا داشـتند        هاي مردساالرانه، در قلمرو مسائل خصوصي به شمار مي         قالب
انـد كـه جـدا كردنشـان از يكـديگر و             اين دو چنان در هم تنيده     . مسائل همگاني ندارد و برعكس آن نيز درست است        

هم از اين روست كه برخالف تصور شما اتفاقاً جنبش زنان ايران به هر دو               . موكول كردن يكي به ديگري امكان ندارد      
ه اند، بقيه شايد بـه انـداز    بدين معنا كه جز احتماالً همان كساني كه با تفكر حزبي وارد جنبش زنان ايران شده    ،پرداخته

ها نگذرانند، اما به سر و وضـع       هاي عمرشان را در آرايشگاه      غير روشنفكر و غيرفمينيست ساعت     ه ي انگيز  زنان بي  ي
هم از اين روست كه شـما در موضـوعاتي كـه            . اعتنا نيستند  ظاهري خودشان و زندگي شخصي خودشان و ديگران بي        

از اعتراض به حكم    . كنيد  مشاهده مي  كنند، همه موضوعي را    هاي زن مطرح مي    ي مختلف زنان و ژورناليست    گروه ها 
 تا دفاع از زناني كه بـه        ، جنسي آنان به حاملگي خواهر انجاميده بود       ه ي مجازات براي برادر و خواهر نوجواني كه رابط       

 .اند و اعتراض به نوع پوشش اتهام همدستي در قتل يا قتل همسر خود دستگير شده
 

. يكي از سنگ پايه هاي آزادي فردي اسـت        مالكيت فرد بر جسم و تن و روح و روان خود            
درخواسـت آزادي جنسـي در كشـور از سـوي           . زنان و اقليت هاي جنسي از اين حـق محرومنـد          

هاي فـردي، تقويـت ذهنيـت دمكـرات و            در خدمت آزادي   ،عالقمندان و آگاهي رساني در اينباره     
مي   ينباره فقط كلي گويي   اما به نظر مي رسد كه فعاالن جنبش زنان در ا          . مدرنيته در جامعه است   

دليل اينكار را چه مي دانيد؟ و آيا فكر مي كنيد كه بـدون              . كنند و از طرح علني مسئله واهمه دارند       
دستيابي به حد معيني از آزادي جنسي در كشور، امكان دسترسي به حقوق زنان بـه خصـوص در                   

  عرصه خانواده و اجتماع امكان پذير است؟
اي است كه در قـانون بـه مـردان داده          حقوق يكجانبه  ،هاي جنسي  يت زنان از آزادي   اگر منظورتان از محروم   

بـه معنـاي    (هـاي متفـاوتي بـراي زنـان و مـردان              مجازات ،شده و در قوانين جزايي و كيفري مثالً براي جرمي واحد          
ـ          ه ي آمده، مبارز ) تري براي زنان   هاي سنگين  مجازات هـاي بسـياري در      ه مستقيم و علني زنان با همين عنـوان نمون

 ه يي جنسـي نيـز بـر عهـد    اقليـت هـا  كنيد كه درخواست آزادي براي    اما اگر فكر مي   . ادبيات جنبش زنان ايران دارد    
ي مبارز ديگر نيز    گروه ها ها نخست بايد خودشان ابراز وجود كنند تا          اين اقليت . جنبش زنان است، فكر درستي نيست     

نـان بـه    زوگرنـه جنـبش     . كنند بر گردن خود دارند به دفاع از آنها برخيزنـد           به وسع خود و بنا بر ديني كه احساس مي         
 .هاي ديگر هم دفاع كند تواند از حقوق اقليت تنهايي نمي
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فرهنگ مرد ساالري را چگونه تعريف مي كنيد و براي مقابله با آن در فرهنگ عمومي كدام                 
  راهكارها را پيشنهاد مي دهيد؟
س دوم، آفريده شده براي مصالح و تعيش مردان و داراي فكر و شعور و توانـايي        فرهنگي است كه زنان را جن     

فرهنگـي اسـت كـه      . كنـد  نياز از حقوق برابر با مردان تعريف مي        جسمي و روحي كمتر از مردان، و به همان نسبت بي          
اسـت كـه حقـوق      كنـد و مـدعي       ثابت فرض مي    هاي فيزيولوژيك مرد و زن را بر طبق مدلي فرضي و ثابت،              توانايي
 اجتماع و زمـان و      ه ي ها نه بر اساس حقوق برابر، بلكه بايد بر اساس تناسب باشد و اين تناسب نه آفريده و زاد                   انسان

 . انسانهاسته ي خصوصيات ذاتي و بالفطره يمكان كه زاد
 

هم زنان و هم همجنسگرايان و ديگر اقليت هاي جنسـي، فرهنـگ و بيـنش مردسـاالري                  
 آيا شما همكاري و همـاهنگي همـه ايـن           .هاي خود مي دانند    ض حقوق و آزادي   ق ن جامعه را عامل  

ها چگونه بايد باشند؟ و فكـر   نيروها در مقابله با مردساالري را الزم مي دانيد؟ شكل اين همكاري       
  هايي انجام داده يا بايد انجام دهد؟ت مي كنيد جنبش زنان در اينباره چه فعالي

 همكاري و هماهنگ بـا آنـان آب در   ه ياند، فكر كردن دربار ها ابراز وجود نكرده ليتتا زماني كه خود اين اق 
 حقوق بشر يا قـوانين      ه ي حتي در محافل خصوصي نيز وقتي كه، بنا بر بندهاي مندرج در اعالمي            . هاون كوبيدن است  

اقليت ، از حقوق )ه شدهي جنسي بيش از كشورهاي ديگر درنظر گرفتاقليت هاكه در آن حقوق (كشورهايي چون هلند 
كنند و طبيعي اسـت كـه ديگـران هـم بـا               ابراز وجود نمي   اقليت ها آيد، نمايندگان اين     ي جنسي سخن به ميان مي     ها

  . موضوع احقاق حقوق آنها را موضوعي داراي اولويت نپندارند و وجود آنها را انكار كنند،فرض وجود نداشتن اين افراد
 

ها در بسياري از كشورها هميشه در پيشـاپيش          نيست لزبين زنان لزبين و به خصوص فمي     
فكر مي كنيد نبود چهره هاي علنـي زنـان          . هاي اعتراضي زنان بوده اند     جنبش و همينطور حركت   

 به دالئل شرايط سياسي موجود اسـت يـا اينكـه جنـبش     اهمجنسگرا در جنبش زنان ايران صرف    
   اين آمادگي را ندارد؟زنان ايران فعال

جنبش زنان خـود  . كنم هر دو درست است، اما عدم آمادگي جنبش زنان معلول شرايط سياسي است        يتصور م 
رود تـا   اي است كه همچون اتهامي به كار مي       فمينيسم واژه  ه ي خود كلم . هاي فراوان روبه روست    ها و تهمت   با انگ 

هاي اخير وضعيت بهتـر شـده و         الهر چند كه در س    .  تفكر درخواست حقوق برابر براي زنان سركوب شود        ،در پس آن  
رفته رفته دارد از زيـر ضـربات آزاد         اند، فمينيسيم نيز     هاي ليبراليسم و دموكراسي از زير ضرب در آمده          همچنانكه واژه 

تازه بعد .  استي جنسي ندادهاقليت هااي است كه مجال ابراز وجود علني به  با اين حال، اوضاع هنوز به گونه. شود مي
 .ها راه دشوار را بايد تحمل كنند تا حقوق قانونيشان به رسميت شناخته شود ابراز وجود هم فرسنگاز 

 
 آيا به حمايت علني جنبش زنان از حقوق همجنسگرايان بـه خصـوص زنـان همجنسـگرا                

  معتقديد؟ اگر جواب آري است چرا در ايران از اين حمايت علني خبري نيست؟) لزبين(
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اند و نه تا زماني كه جنـبش زنـان    گفتم، نه تا زماني كه خودشان ابراز وجود علني نكرده      همان طور كه پيشتر     
خود اين گونه زير ضرب و جرح است، نه فقط از طرف حكومت و نهادهاي قانوني، بلكه از طرف خود مـردان و حتـي                         

 .روشنفكران جامعه
 

هاي گذشته در پارك   كه زنان در سال-روز جهاني زن ( هشت مارس     مثال ،اگر در مناسبتي  
بـراي اعـالم   ) زن و مـرد (تعـدادي از همجنسـگرايان   ) ها مراسمي برگزار كردند الله يا دانشگاه  

  همبستگي خود، با پرچم رنگين كمان شركت كنند، فكر مي كنيد واكنش زنان چگونه خواهد بود؟

مشكل برخي اقليت ها، و از جمله 
اقليت هاي جنسي اين است كه 

كنند همان گونه كه در درون  گمان مي
خودشان فرهنگ سازي كردند، براي 

من معتقدم كه . بيرون هم كافي است
در درون جنبش زنان ايران حتي 

دفاع لفظي از زنان لزبين هم مطرح 
نشده، چه رسد به برداشتن گام هاي 

 .يشتر در اين زمينهب

هايي نخسـت    چنين پرچم . شود بست، تكرار مي   دادند، جارو به دمش مي     داستان موش را توي سوراخ راه نمي      
وگرنه بي مقدمه علم شدن آن      . بايد در محافل خصوصي علم شود     

در مراسمي كه با هزار خون دل و با تنگناهاي فراوان برگزار شده،              
چيـزي  . تجاوز به حقوق برگزاركنندگان و زير ضرب بردن آنهاست        

 ن براي ايرانيـان حاضـر رخ داد و        يشبيه اتفاقي كه در كنفرانس برل     
  .اند هنوز برخي دچار پيامدهاي آن

 
 تنها اعالم اينكه مـا      ،دفاع از حقوق زنان لزبين    

ايـن دفـاع در      بلكـه    ،كنيم نيسـت   هم از آنها دفاع مي    
نوشتن، گفتن، طرح مسئله و آگاهي رساني درباره قالب 

همجنسگرايي و به خصوص زنـان لـزبين و همينطـور           
ت، فكر مـي كنيـد چـرا تشـكال        . مسائل جنسيت است  

خواهنـد بـه      و كي مـي    ، فعاالن جنبش زنان ما تا كنون در اينباره سكوت كرده اند            ِ مجالت و خود  
  اين مسئله بپردازند؟

كنند همـان گونـه كـه در درون          ي جنسي اين است كه گمان مي      اقليت ها ، و از جمله     اقليت ها مشكل برخي   
دم كه در درون جنبش زنـان ايـران حتـي دفـاع             من معتق . سازي كردند، براي بيرون هم كافي است       خودشان فرهنگ 

 ماها ه يلجمسلماً كسي كه م. هاي بيشتر در اين زمينه لفظي از زنان لزبين هم مطرح نشده، چه رسد به برداشتن گام    
اما تصـور   . كند ي جنسي از زمين تا آسمان فرق مي       اقليت ها  از لحاظ همدلي با      ،خواند با كسي كه آن را نخوانده       را مي 
 .سازي در پيش رو داريد اري براي فرهنگيهنوز راه بس. نم كه اشخاص زيادي اين مجله را خوانده باشندك نمي

 
حقوق بشري، از يك طـرف       -جنبش زنان و همجنسگرايان، به عنوان دو جنبش اجتماعي        

ـ                   ه بايد فرهنگ سازي كنند و از طرف ديگر براي تغيير قوانين نابرابر با سياستمدران و حاكميـت ب
نبش سر و كله زدن با حاكميت را        جهاي اين دو    ودر حالي كه بسياري از نير     . ي سر و كله بزنند    نوع



                      
 
 
 7شماره                      

 1384                          تيرماه 
 

 

 

 
   

١۴

  توان تعادلي در اين رابطه برقرار كرد؟ به نظر شما چطور مي. دخالت در سياست مي دانند
نواده،  خـا  ه ي  ما نه در عرص    ه ي  اصلي مبارز  ه ي  به اين نتيجه رسيده كه چون عرص       اًجنبش زنان ايران تقريب   

چنانكـه  .  مبارزه براي به دست آوردن حقوق مدني ضـرورتي انكارناپـذير اسـت   ، بزرگ استه ي جامعه يكه در عرص 
ن آاند كه پيشتر از      ي جنسيتي نيز در كشورهايي موفق به كسب حقوق خود شده          اقليت ها دهد،   تاريخ معاصر نشان مي   

ه بنابراين، پيشبرد مبـارز   . اند  هموار كرده  اقليت ها  ه ي ي هم را برا  هاي مدني راه دستيابي به حقوق دموكراتيك       تشكل
 .سازي صورت گيرد ها بايد در كنار فرهنگ دموكراتيك و از اينرو دست و پنجه نرم كردن با سياستمداران و حكومت

 
بعضي ها استدالل مي كنند كه اگر ما به دمكراسي برسيم راه آزادي جنسي در كشور خـود     

. د در حالي دمكراسي با مدرنيته و مدرن بودن فرهنگ اجتماعي يكي نيسـت             به خود هموار مي شو    
نمونه آن كشور هند است كه با داشتن بيش از شش دهه دمكراسي اما زنان و همجنسگرايان آن                  

  نظر شما در اينباره چيست؟. همچنان از بسياري از حقوق خود محروم هستند
نار مبارزه براي دموكراسي مطرح كردم و اگر بخواهيم بـه           سازي را در ك    به همين دليل است كه من فرهنگ      
ي محـروم  اقليت هااما بديهي است كه مطرح كردن حقوق       . سازي است  يكي از آنها اولويت بدهيم، اولويت با فرهنگ       

كند، چنانكـه در مـورد جنـبش          سياسي نيز پيدا مي    ه ي  خواهي نخواهي جنب   ،در جوامع گوناگون، به ويژه جوامع سنتي      
 .ن ايران چنين بوده و خواهد بودرنا

 
اين مصاحبه، اگر صحبت ديگري يا پيامي براي        قبول دعوت براي انجام     با تشكر مجدد از     

 . به خصوص زنان لزبين داريد، بفرمائيد،همجنسگرايان كشور
 ه ي هـايي كـه در مـورد تصـورات نادرسـت دربـار             سازي، به ويـژه در مـورد حساسـيت         بار ديگر بر فرهنگ   

سگرايان، در پي طعمـه بـودن       نخسب بودن همج   زدودن تصوراتي چون آسان   . كنم كيد مي ارايان وجود دارد، ت   همجنسگ
آنها، خشونت آنها با يكديگر يا با پارتنرشان، تعرض آنان به كودكان و جدا كردن درخواسـت بـراي حقـوق انسـاني از                        

 وزيني است كه به گمان من اين وظـايف  ه يجل مماها ه يمجل. ترويج يا آلوده شدن به امور تجاري بسيار مهم است         
توان انتظار دستاوردهاي بزرگ   نمي، آن هم با برد فقط الكترونيكي  ،اما با يكي دو مجله    . دهد وبي انجام مي  خرا دارد به    

توان سرسـري گذشـت يـا آن را بـه             در ضمن از كنار تأثير عوامل فرهنگي در گرايش به جنس موافق نيز نمي             . داشت
تـوانم بيشـتر توضـيح     در اين مورد، اگر الزم باشد، مي. بينم  و اين نقصي است كه من در مجله مي       ،رگزار كرد سكوت ب 

كـنم كـه ممكـن اسـت همجسـگرايي زنـان، در مقايسـه بـا                   ولي اكنون فقط به اشاره به اين نكته بسنده مـي           ،بدهم
 .همجنسگرايي مردان علل فرهنگي بيشتري داشته باشد

.ضميمه دوست يابي به همراه اين شماره منتشر شد   
 

  .عالقه مندان براي دريافت آن مي توانند با ايميل ماها تماس بگيرند
 majaleh_maha@yahoo.com 
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  ؛رادهآگاهي و ا

 رمز موفقيت همجنسگرايان تركيه
 

تركيه كشور همسايه ماست، داد و سـتد فرهنگـي يكـي از             
 كمال آتاتورك و    ريشه هاي مهم دوستي دو ملت ايران و تركيه است،         

رضا شاه تقريبا همزمان به قدرت رسيدند و هـر دو در پـي آبـادي و                 
 مدرن كردن كشور خـود بودنـد، اكثريـت جمعيـت هـر دو كشـور را                

 اما بخشـي كـوچكي از خـاك تركيـه در            ؛مسلمانان تشكيل مي دهند   
خواهد وارد   اروپا واقع شده، تركيه عضو پيمان نظامي ناتو است و مي          

 پس ناچار است به تعديل قوانين خود و همسـو           ،اتحاديه اروپا بشود  
ام را لغو مي كنـد، حقـوق كردهـا و    در همين رابطه است كه قانون اعد     . كردن آنها با قوانين كشورهاي اروپايي تن در دهد        

همه باعث شود كه باد در بادبان كشتي همجنسگرايان         ها   زنان را تا حدودي به رسميت مي شناسد، و طبيعي است كه اين            
 يعني عامـل خـارجي؟ يـا خـود          ؟هاي همجنسگرايان تركيه را همين بايد دانست       تركيه وزيدن بگيرد، اما آيا دليل موفقيت      

  هاي همجنسگرايان در كشور همسايه ما علت اصلي موفقيتهاي آنهاست؟ ات و كوششها و مبارز تالش
هاي مدافع حقوق بشر و همجنسگرايان تركيه از اهميت عضويت كشور خود در اتحاديه اروپا آگاهند اما                  سازمان

 كه اروپا عضويت ما را رد       گويد ما نبايد از نقض حقوق بشر در تركيه حرف بزنيم مبادا             كور ترك كه مي    متسليم ناسيوناليس 
كند، نمي شوند و آگاهانه فشار داخلي و بين المللي بر دولت متبوع خود براي رعايت حقوق شـهروندان تـرك را افـزايش                        

 .داده اند
 اما به داد و ستد و روابـط سياسـي و اقتصـادي بـا اروپـا و                   ،كشور ما نمي خواهد به عضويت اتحاديه اروپا درآيد        

هاي حقوق بشري، زندانيان سياسي و تشكالت كارگري تا حـدودي از ايـن               هاي زنان، گروه   سازمان .جهان نيازمند است  
 امـا   ،اهرم استفاده كرده و از جهانيان مي خواهند كه در تنظيم روابط خود با ايران موضوع حقوق بشـر را در نظـر بگيرنـد                        

 سـكوت و دسـت رو دسـت گذاشـتن خـود             چـرا؟ آيـا   .  است موضوع حقوق همجنسگرايان ايران كماكان مسكوت مانده      
اما بدون شك رخوت، كناره      ؟... هاي حقوق بشري كشور؟ يا     هاي گروه   يا تنگ نظري   ،همجنسگرايان ايران دليل آن است    

 . گيري و بي تفاوتي بخش بزرگي از همجنسگرايان كشور يكي از اين دالئل است
 ...يه و موفقيت هاي آنان نگاهي بيندازيم ترك،همسايه هم به تجارب مبارزاتي همجنسگرايان كشوربا 

  

گفته مي شود كه در قانون زمان شاه  (است نبوده ممنوع ي همجنسگراي،وقت در قانون رسمي تركيه يچ ـه
قدرت رسيده، ه  مذهب، فرهنگ و كدهاي اخالق عمومي و نظاميان با كودتا ب،همه  با اين، اما) استهم همينطور بوده

هاي اول دهه نود ميالدي است كه تعـداد          تنها در سال   .ودآگاهي همجنسگرايان نگذاشته اند   هيچوقت مجالي براي خ   
 سال بعد، موقعيت همجنسگرايان     15 يعني حدود    ، امروز  و كمي از همجنسگرايان ترك تحركي از خود نشان مي دهند         

 هرچنـد كـه     ،سر مي برند  ه  هتري ب در تركيه با ما همجنسگرايان در ايران قابل مقايسه نيست و آنها در شرايط بسيار ب               
 : امروز دو سازمان عمده همجنسگرايان در تركيه فعاليت مي كنند. هنوز راه درازي در پيش دارند
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 .»لكائوس جي ا« و ديگري به اسم »مبدا استانبولال« كي به اسم ي
 
 

 گروه المبدا استانبول
ـ           10-15 ميالدي توسط    1993 سال   جواليگروه المبدا استانبول در      . د نفـر از افـراد داوطلـب تشـكيل گردي

 با مضـمون آزادي جنسـي توسـط         ييها  فعاليت ،1993 تا   1992از سال   داستان شكل گيري اين گروه اينگونه بود كه         
وقتي شهردار اسـتانبول    .  معرفي مي كرد، در شهر استانبول صورت مي گرفت         »گروه رنگين كمان  «گروهي كه خود را     

 نفر از همجنسگرايان دواطلبانه گروهي را با هم تشكيل دادند و آن را المبـدا                10-15 تعداد   فعاليت آنها را ممنوع كرد،    
 و در طـي  محسوب مي شود  يكي از دو گروه عمده همجنسگرايان ترك        عنوان  اين گروه امروز به     . استانبول نام نهادند  

صورت خودجـوش و  ه مبدا استانبول بهاي ال فعاليت.  اعتبار محلي و جهاني وسيعي بدست آورده است ،ها فعاليت  سال
چند نفر همجنسگرا پيدا شوند كه به كـار يـا موضـوع خاصـي عالقـه      در صورتي كه     يعني   ،داوطلبانه صورت مي گيرد   

 تعداد داوطلبان   ،و برنامه را اجرا كنند و از اين طريق        را دنبال كرده     موضوع از آنها درخواست مي كند تا خودشان         ،دارند
كـه حـدود    (جلسات دور هم جمع شدن همجنسگرايان در روزهاي يكشنبه           .ا گسترش مي يابند    ه يتو حوزه هاي فعال   

 تا صـد نفـر شـركت    50هر نمايش    كه در ( ماهانه نمايش فيلم      ي برنامه ،) نفر در هر جلسه شركت مي كنند       50 تا   30
 . ، از اين جمله اند)مي كنند

 ، به كار كردن هستند و بر اساس اسـتعداد هـاي موجـود             اين گروه بر اساس تعداد افرادي كه داوطلبانه حاضر        
 چند نفر كه به تهيـه و اجـرا برنامـه راديـويي              1994 در سال    به عنوان نمونه،  . هاي ديگري هم انجام مي دهد      فعاليت

سال و نيم تمام برنامه راديويي همجنسـگرايان تهيـه و پخـش مـي      مدت يكه عالقمند بودند، دور هم جمع شده و ب   
 تا يك نيمه شب اجرا مي شد و با انتخاب برنامه هاي متنـوع و موسـيقي                  12هاي يكشنبه بين ساعت      ه شب كردند ك 

 توانست توجه شنوندگان غير همجنسگرا را هم به خود جلب كند و به اين طريق در جلب حمايت اجتماعي ،خوبهاي 
 . حاصل كندبراي همجنسگرايان موفقيت زيادي 
  هدف برجسته كـردن مسـئله خشـونت بـر          با تشكيل گروهي    ،داوطلبانهيت هاي   نمونه ي ديگري از اين فعال     

 خشونت بر عليه همجنسگرايان منتشر و درباره جزوه اي ،اين گروه داوطلب. عليه همجنسگرايان در جامعه تركيه است
جه شدن با خشونت     و اينكه فرد در زمان موا      ،هاي مقابله با خشونت    آن را پخش كردند كه در آن راه       تاز  هزاران نسخه   

 داير كـردن كتابخانـه      ،پروژه ديگر گروه المبدا   .  توضيحات مفصلي داده شده بود     انجام دهد، و بعد از آن چه كاري بايد        
شـود    همجنسگرايي نگهداري مـي    درباره... ن كتابخانه، مجالت، فيلم، كتاب و     ايهمجنسگرايان استانبول است كه در      

  را جـا  دواطلب و عالقمند هـم آن      شخاصاوطلبانه در اختيار كتابخانه گذاشته اند و ا        د  به صورت   آنها را افراد    ي همهكه  
برگـزاري  .  آنجا مراجعه و به كتاب يا مجله مورد عالقه خود دسترسـي پيـدا كنـد                هتواند ب   هر كس مي   .اداره مي كنند  

  اينكه ايـن گـروه     از جمله  ،سمپوزيوم ها و جلسات و نشست هاي مختلف از ديگر اقدامات خوب گروه المبدا مي باشد               
 با همكاري دانشگاه بيگلي استانبول دو سمپوزيوم در رابطه با مسـائل همجنسـگرايان تركيـه                 ،2004 و   2003در سال   

. همچنين در چندين تظاهرات مختلف با نام خود و با برافراشتن پرچم رنگين كمان شركت كـرده انـد                  آنها  . برگزار كرد 
فع همجنسگرايان در قوانين تركيه با ديگر گروه همجنسـگرايان كشـور كـه مركـز آن در     براي ايجاد تغييرات به ن آنها  
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 براي برگزاري يك 1993تالش گروه المبدا در سال 
همجنسگرايان در تركيه با درباره ي نشست بين المللي 

هاي همجنسگرايان كشورهاي ايندگان سازمانشركت نم
 ترك، هنرمندان و تعدادي از نمايندگان يمختلف، وكال

پارلمان اروپا با مخالفت دولت مواجه شد و به جايي 
 اما المبدا عقب نشيني نكرد و با انجام اعتراضات ،نرسيد

ها موفق شد  هاي جهاني و خبرگزاري و تماس با سازمان
كيه با حقوق همجنسگرايان را در خبر مخالفت دولت تر

 هاي جهاني و سازمان روزنامه هاي محلي، خبرگزاري
طوري كه كنگره به  ،هاي جهاني حقوق بشر منعكس كند

آمريكا و كميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا در گزارشات 
 موضوع نقض ،خود در مورد وضعيت حقوق بشر در تركيه
 .حقوق همجنسگرايان را هم وارد كردند

د كه رفتن به مجلس تركيه و مالقات با اعضاء كميسـيون قضـايي              نهاي مشتركي مي زن    آنكارا است دست به فعاليت    
گروه المبدا در سـال     تالش  .  يكي از نمونه هاي آن مي باشد       ، حقوق همجنسگرايان در قوانين    دربارهمجلس و مذاكره    

هـاي   همجنسگرايان در تركيه با شـركت نماينـدگان سـازمان         درباره ي    براي برگزاري يك نشست بين المللي        1993
 ترك، هنرمندان و تعدادي از نمايندگان پارلمـان اروپـا بـا مخالفـت دولـت                 يهمجنسگرايان كشورهاي مختلف، وكال   

هـاي جهـاني و      يني نكرد و با انجام اعتراضـات و تمـاس بـا سـازمان              اما المبدا عقب نش    ،مواجه شد و به جايي نرسيد     
هـاي   ها موفق شد خبر مخالفت دولت تركيه با حقوق همجنسگرايان را در روزنامه هاي محلي، خبرگزاري                خبرگزاري

طوري كه كنگره آمريكا و كميسيون حقـوق بشـر پارلمـان            به   ،هاي جهاني حقوق بشر منعكس كند      جهاني و سازمان  
.  موضوع نقض حقوق همجنسگرايان را هـم وارد كردنـد          ،پا در گزارشات خود در مورد وضعيت حقوق بشر در تركيه          ارو

گرديد و آنها را براي مبارزه      منجر  هاي دولت با همجنسگرايان      اين حمايت جهاني به كند شدن لبه حمالت و مخالفت         
المبدا استانبول براي   . بيشتر اميدوارتر كرد  

ي بـين المللـي كسـب       هـا  تثبيت حمايت 
ـ  1993شده، در همان سـال       عضـويت  ه   ب

در ) سازمان جهـاني همجنسـگرايان    (ايلگا  
 .آمد

  هـر  ،انجمن مبارزه با ايدز تركيـه     
چند كه در ابتدا به مسائل همجنسـگرايان        

ــود  ــي توجــه ب ــه  ،ب ــا شــركت داوطلبان  ام
هاي آن انجمن    همجنسگرايان در فعاليت  

اني و گرفتن مسئوليت عملي در آگاهي رس      
هـاي    خطر ايدز، و همچنين تالش     درباره

گـروه المبـدا باعـث تغييـر رويـه انجمــن      
مبـــارزه بـــا ايـــدز نســـبت بـــه حقـــوق 

 تا جايي كـه امـروز       ،همجنسگرايان گرديد 
ــاري   ــط و همك ــن رواب ــن انجم ــاي  اي ه

لـوگيري از  هـاي ج  جزوه مشترك در رابطـه بـا راه    يك  هاي همجنسگرايان دارد كه انتشار        و نزديكي با گروه    گسترده
 اين جزوه را متقبـل شـده         انتشار البته سازمان بهداشت جهاني هزينه    (. هاست از اين همكاري  نمونه اي    ،گسترش ايدز 

 دومين تالش همجنسگرايان ترك براي برگزاري يك نشست بين المللي باز هم با شكست مواجه                ،چند سال بعد   .)بود
 اينبار به   )از جمله خبرگزاري رويتر   (ها   بين المللي، اينترنت و خبرگزاري    هاي    ولي آنها با استفاده از روابط و تماس        ،شد

طور وسيعي به موضوع مخالفت تركيه با حقوق همجنسگرايان جنبـه جهـاني دادنـد و همـين باعـث شـد كـه سـيل                          
  .سمت وزارت كشور و وزارت فرهنگ تركيه سرازير شوده اعتراضات جهاني ب
 در مورد جمعيـت جهـاني در تركيـه برگـزار گرديـد و گـروه المبـدا بـا                 كنفرانس سازمان ملل   1996در سال   

همين ابتكار باعث جلب حمايت و كسب . ن كنفرانس گرديديهاي ترك موفق به شركت در ا    همكاري يكي از سازمان   
١٧
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ه المبدا گروطوري كه براي اولين بار روزنامه هاي تركيه در مورد فعاليت       به   ،اعتبار وسيعي براي همجنسگرايان گرديد    
 .دگزارشاتي منتشر كردن

 گروه المبدا و كميسيون جهاني حقوق بشر همجنسگرايان بيانيه مشتركي را منتشر نمودند كه     ،در همين سال  
 اعتراض  Ulker) ( به همجنسگرايان و ترانس سكشوالها در خيابان اؤلكر         شده هاي وارد  ن به سركوب و خشونت    آدر  

 طوري كـه بعضـي از نماينـدگان         ، به  و هم در كشورهاي ديگر انعكاس خوبي داشت        اين بيانيه هم در تركيه    . شده بود 
 .هاي اروپايي از آن خيابان بازديد كردند تا از نزديك با اوضاع آشنا شوند هاي حقوق بشر و دولت سازمان

در ايـن   .  اولين كنفرانس رسمي و علني همجنسگرايان در تركيه را برگزار كرد           1998المبدا استانبول در سال     
يـك سـازمان لـزبين    ( » دختران سـافو «كنفرانس تعداد زيادي از همجنسگرايان ترك از جمله تعدادي از اعضاء گروه            

) يك سازمان متعلق به همجنسگرايان ترك در آلمان       (» گي ترك «و همچنين تعدادي از اعضا گروه       ) فمينيست تركيه 
 وضـعيت   ،بـار برگـزار مـي شـود و شـركت كننـدگان              يك از آن روز به بعد اين كنفرانس هر شش ماه         . شركت كردند 

هاي مبارزه و كسب حقوق بيشتر براي همجنسگرايان را بررسي مـي             همجنسگرايان كشور، حقوق آنها در قانون و راه       
توان به شـركت   هاي اجتماعي است كه براي نمونه مي  همكاري با ديگر گروه ،از ديگر اقدامات المبدا استانبول     .كنند

ـ   ،) روز جهاني كارگر  - ارديبهشت   11(در تظاهرات اول ماه مه      المبدا    8مناسـبت  ه  شركت در تظاهرات زنـان تركيـه ب
... ها، شـركت در فسـتيوال موسـيقي آلترنـاتيو و           هاي مختلف در دانشگاه    ، شركت در فستيوال   )روز جهاني زن  (مارس  

تماعي اين است كه از يك طرف از مبارزات ديگر          هاي اج  ها با ديگر گروه    هدف المبدا از اينگونه همكاري    . اشاره كرد 
 هـدف  ، و از طرف ديگـر، عمل آورد تا آنها هم از همجنسگرايان حمايت كننده ها در جامعه حمايت و پشتيباني ب   گروه

 .دجامعه مي باشعرصه هاي گوناگون ور همجنسگرايان در ض علني شدن هر چه بيشتر و نشان دادن حمهم تر
مصادف با سي و سومين سالگرد شورش معروف بـه اسـتون وال همجنسـگرايان                (2002  ماه مه  26در تاريخ   

 ا المبدا استانبول براي اولين بار صاحب يك محل رسمي مي شود كه با ترتيب جشن بزرگي اين محل را رسم          ،)آمريكا
 . قرار داردجا دفتر رسمي المبدا در آن، امروز وافتتاح مي كنند

 
 

  (KAOS GL) ي الجگروه كائوس 
شهر آنكارا با همكاري تعدادي ديگر، كميسـيون    » انجمن حقوق بشر  « همجنسگرايان فعال در     1994در سال   

كرده ايجاد آنكارا » انجمن حقوق بشر«به عنوان شعبه اي از را  » كميسيون حقوق بشر همجنسگرايان   «جديدي به نام    
دسـت  با آغاز به كار اين كميسيون        تقريبا همزمان    ،بخشي از اعضا اين كميسيون جديد      و   اليت مي كنند  عفه  و شروع ب  

  .زنند به انتشار مجله اي به نام كائوس جي ال مي
آنكارا از به رسميت شناختن كميسـيون حقـوق بشـر           » انجمن حقوق بشر  «در همان سال هيئت مديره جديد       

ض بـه ايـن اقـدام تمـام         در اعتـرا  . همجنسگرايان به عنوان زير مجموعه خـود مخالفـت و آن را تعطيـل مـي نمايـد                 
 تعدادي از آنها به منتشركنندگان مجله كـائوس         اهمجنسگرايان عضو انجمن مزبور از آن كناره گيري مي كنند كه بعد           

ي ال مي پيوندند و سازمان كائوس جي ال را به عنوان يك گروه مستقل همجنسگرايان تشكيل مي دهنـد كـه تـا                        ج
 .مشغول استفعاليت به جنسگرايان تركيه همين امروز هم به عنوان يك گروه جدي هم
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 : گروه مزبور در توضيح علت وجودي خود مي نويسد
 كليد و راه حل اصلي آزادي آنهاست، تـالش بـراي گـوش دادن بـه             ،اتحاد و متشكل شدن همجنسگرايان     «

 يينگ و برچسب هان  مبارزه با داغ و   و صداهاي تنها و منزوي از طريق تقويت و ايجاد همبستگي بين همجنسگرايان،           
همچون بيمار يا منحرف جنسي خواندن همجنسگرايان، ما را به جهتي سوق داد كـه متشـكل شـويم و بـراي ايجـاد                        

موجوديت گروه كائوس ناشي از اين نياز است كـه نشـان   . جهاني كه خواهان آن هستيم به اعمال سياست روي آوريم      
گرايي نه در رختخواب شروع مي شـود و نـه در رختخـواب               سكس نيست، همجنس   دربارهدهيم كه همجنسگرايي تنها     

 ».پايان مي گيرد، بلكه يك نوع روش زندگي است
در مورد اينكه آيا كائوس جي ال يك گروه سياسي متعلق به همجنسگرايان است و مبارزه براي حقوق آنها                   و  

 : مي كند، جواب مي دهددنبال يك موضوع سياسي به عنوان را 

 كليد و راه ،اتحاد و متشكل شدن همجنسگرايان
حل اصلي آزادي آنهاست، تالش براي گوش دادن 
به صداهاي تنها و منزوي از طريق تقويت و ايجاد 

  مبارزه با داغ و وهمبستگي بين همجنسگرايان،
 همچون بيمار يا منحرف ييننگ و برچسب ها

جنسي خواندن همجنسگرايان، ما را به جهتي 
 كه متشكل شويم و براي ايجاد جهاني سوق داد

كه خواهان آن هستيم به اعمال سياست روي 
موجوديت گروه كائوس ناشي از اين نياز . آوريم

است كه نشان دهيم كه همجنسگرايي تنها درباره 
سكس نيست، همجنسگرايي نه در رختخواب 

شروع مي شود و نه در رختخواب پايان مي گيرد، 
 .ي استبلكه يك نوع روش زندگ

 اينطور آموخته شده كه سياست ضرر آفرين است و دخالت در            1998ز كودتاي نظامي سپتامبر     به نسل بعد ا   « 
امـا  . معناي عدول از راه حق مـي باشـد        ه  سياست ب 

اين نكته فراموش شـده كـه خـود ايـن تعريـف از              
 همـانطور كـه     ،ني همچنـ  .سياست، سياسـي اسـت    

« :هاي دهه هفتـاد اروپـا اعـالم كردنـد          فمينيست
 سياست  ،»سياسي هم مي باشد   آنچه شخصي است    

ها قرار دارد؛ چگـونگي      در بطن شيوه زندگي انسان    
 و  ،...لباس پوشيدن، چگونگي ايجاد رابطه با هـم و        

 يدگرجنسـگرايي گرايشـ    اين گفته كه تنها و تنهـا      
 همانقدر سياسـي اسـت كـه        ،طبيعي و قانوني است   

 يعني اين گفته كه همجنسـگرايي       ؛جمله عكس آن  
 ».نسي استيك هويت طبيعي ج

گــروه كــائوس جــي ال از همــان ابتــداي 
ــدام تاســـيس  ــا  اقـ ــاري بـ ــه تمـــاس و همكـ بـ

دست از كشور همجنسگرايان تركيه اي مقيم خارج      
 و از آن طريق توانست ارتباط و رابطـه خـوبي            كرد

رابطه اين گروه ايجاد  .هاي جهاني همجنسگرايان برقرار كند  با جنبش همجنسگرايان در كشورهاي مختلف و سازمان       
و داد و ستد با همجنسگرايان كشورهاي همسايه تركيه را هم جزء برنامه هاي خود مي داند كه البته تـا حـدود كمـي                         

 اما دست اندركاران آن آرزو دارند كه روزي كنفـرانس وسـيعي بـا شـركت نماينـدگان همجنسـگرايان                     ،موفق شده اند  
 .ونان و قبرس و كشورهاي بالكان، در تركيه برگزار كنند از ايران و سوريه و عراق گرفته تا ي،كشورهاي همسايه

 :داراي يك مركز فرهنگي هم هست» كائوس جي ال« عالوه بر انتشار مجله كائوس جي الگروه 
، شخصـي  همجنسگرايي در خانه . نه به طور علني در جامعه،همجنسگرايان تركيه در خفا زندگي مي كنند     « 

 اما ما معتقديم كه همجنسـگرايان بـه         ،ن معروف و در حمام عمومي اتفاق مي افتد        ها در يكي دو خيابا     ها، شب  كلوب
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 چرا كه ايـن يـك       ،به اين دليل آپارتماني را تبديل به مركز فرهنگي كائوس جي ال كرديم            . بيشتر از اين ها نياز دارند     
علني شـدن اسـت، قـدمي در راه         جايي كه همجنسگرايان آن را متعلق به خودشان بدانند و اين قدمي در راه               ؛  نياز بود 

 » .نفي حاشيه اي بودن در جامعه
 چه كساني از اين مركز فرهنگي استفاده مي كنند؟ اما 
. توانند از آن اسـتفاده كننـد       هاي همجنسگرا باز است و مي      روي همه همجنسگرايان و گروه    ه  اين محل ب  « 

ما . توانند از آن استفاده كنند نيستند هم مي) رامخالف و يا ضد همجنسگ( هاي سياسي كه هوموفوبيك همچنين گروه
برگزاري نمايشگاه عكـس، سـمينارهاي      . سعي مي كنيم اين محل را به جايي براي خالقيت و همبستگي تبديل كنيم             

هايي است كه در اين      هفتگي، نمايش فيلم، كنفرانس هاي مختلف و داير كردن كالس زبان انگليسي از جمله فعاليت              
 مـا   ،بـا ايـن مركـز     . ي گيـرد  مركز صورت م  

خود را به جامعه نشان مـي       ) همجنسگرايان(
دهيم و همچنين جايي براي ارتباط و تماس        

 ».همجنسگرايان با هم درست كرده ايم
هـا از كجـا      هزينه مالي اين فعاليت   

 تامين مي شود؟ 
كائوس جي ال به هـيچ حـزب و         « 

 يا مركز اقتصـادي وابسـته نيسـت و كـامال          
اكثـر هزينـه هـا را خـود         . دمستقل مي باشـ   

اعضا و فعاالن از جيـب خـود پرداخـت مـي            
بار پنج هزار دالر به ما كمـك كـرد كـه             بار چهار هزار و پانصد دالر و يك         يك ،در دو نوبت   1االبته بنياد استرائي  . كنند

 ايجاد يـك  ، اماشد و پول دوم بخشي از هزينه ايجاد مركز فرهنگي         ،پول اول صرف خريد كامپيوتر، اسكنر و نمابر شد        
 بعد از آن فقط كمك هاي مالي خود افراد باعث ادامه كار              و مركز فرهنگي هزينه اي بيشتر از پنج هزار دالر مي طلبد          

 ».مركز شده است
 برنامه آينده كائوس جي ال چيست؟

 اي آينده فعـال    متحقق شده اند و بر     ، در دستور كار ما بوده     بالقما خوشحاليم كه بسياري از برنامه هايي كه         « 
ايجاد يك مركـز نشـر، ايجـاد يـك مركـز مشـاوره روانـي، انجمـن                   يك سري ايده داريم كه شامل اين ها مي شود؛         

خانه  ي با همجنسگرايان زنداني، يك مركز بهداشتي، وگحقوقدانان مدافع حقوق همجنسگرايان، تشكيل شبكه همبست
 ».اي براي نگهداري از سالمندان همجنسگرا

 
و   همكاري اين كشور بـا اتحاديـه اروپـا         ،ها و تشكالت همجنسگرايان تركيه     الئل موفقيت سازمان  يكي از د  

 بايد بخش عمده اي از قوانين خود را با قوانين اتحاديه اروپـا همسـو                ادرخواست عضويت در اين اتحاديه است و ناچار       
كردهاي اين كشور، تصويب قـوانين بهتـر   در مورد سابق  هاي   لغو حكم اعدام در تركيه، كنار گذاشتن سختگيري       . كند

شـياري خـود    و امـا ه   ند،سـت ه همـه در ايـن رابطـه         ،در مورد حقوق زنان و عدم سختگيري در مـورد همجنسـگرايان           
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 دليل عمده موفقيت هاي آنـان       ،بوع خود تهمجنسگرايان تركيه و استفاده از اهرم فشار داخلي و بين المللي به دولت م             
 تغييراتي يي،ت تركيه براي همسو كردن قانون مربوط به جرائم خود با قوانين كشورهاي اروپابراي نمونه دول. مي باشد 

در نتيجه سازمان كائوس جـي ال       .  اما تبعيض بر اساس گرايش جنسي را مسكوت گذاشت         ،را در قوانين خود وارد كرد     
 و از آنان درخواست كـرد كـه بـراي وارد            نامه اي به رئيس پارلمان اروپا و دفتر نمايندگي اين اتحاديه در تركيه ارسال             

كردن ماده اي در مورد جرم دانستن تبعيض بر اساس گرايش جنسي افراد، در مذاكرات خود با دولـت تركيـه بـه ايـن       
حقـوق  « هايي را با موضـوع        ماه كنفرانس  10مدت  ه   ب ،)2004سال  (يا در پائيز سال گذشته      و   ،دولت فشار وارد كنند   
از . در بسياري از شهرهاي اين كشور برگزار كرد كه دستاوردهاي زيادي به همراه داشت             »  تركيه بشر و همجنسگرايان  

ها شـركت كـرد، همچنـين از         جمله براي اولين بار در تاريخ، دولت تركيه با ارسال نمايندگان رسمي در اين كنفرانس              
، اسـتراليا، آلمـان، نـروژ، بريتانيـا،         سفارتخانه هاي كشورهاي مختلف هم دعوت شده بود كه سفارتخانه هـاي آمريكـا             

هـاي مختلـف زنـان تركيـه،         عالوه بر آن، نماينـدگان سـازمان      . دانمارك و هلند نمايندگاني به كنفرانس اعزام كردند       
هاي مختلف حقوق بشر، مشاور سازمان ملل در امور ايدز، نماينده سازمان بهداشت جهاني، انجمـن              نمايندگان سازمان 
هم در ايـن جلسـات شـركت        ) ايلگا(، سازمان عفو بين الملل و رئيس سازمان جهاني همجنسگرايان         روانپزشكان تركيه 

 در وسائل ارتباط احضور تعداد زيادي خبرنگار و گزارشگر داخلي و خارجي باعث شد كه اخبار اين جلسات وسيع. نمودند
ي سـال جـاري مـيالدي هـم انجمـن           ها بود كه در ابتدا     در ادامه همين تالش   . جمعي داخلي و خارجي منعكس شود     

گرايش « موضوعات   دربارهبرگزار كرد كه در آن      » گرايش جنسي و تبعيض   «حقوق بشر تركيه كنفرانسي را با موضوع        
» جنبش حقوق بشر و حقوق همجنسگرايان در تركيه        «و» حقوق بشر و تبعيض جنسي    «،  » جنسي و قانون بين الملل    

 .سخنراني شد
 

 /http://www.kaosgl.com :آدرس سايت كائوس جي ال
 /http://www.lambdaistanbul.org  :آدرس سايت المبدا استانبول

 :هده كنيدآدرس سايت بارها و كلوب هاي همجنسگرايان تركيه كه در سايت لمبدا هم مي توانيد آن را مشا
http: //www. lambdaistanbul. org/index. asp?ACTION=home&WHATDO=guide&LNG=ENG

 
 پانوشت ها

1. ASTRAEA : A National Lesbian Action Foundation in the United State -  در كشورهاي غربي تعداد زيادي از
ـ     ثروتمنـد هستند كه يا توسط همجنسـگرايان        ASTRAEAها و بنيادهاي خيريه مانند       سازمان صـورت دسـته جمعـي و بـا مشـاركت           ه   و يـا ب

اهي هـم اتفـاق مـي     از طريق هدايا و كمك هاي مالي خود همجنسگرايان تامين مي شود و گـ اهزينه آنها هم عمدت. همجنسگرايان ايجاد شده اند   
هـدف اينگونـه بنيادهـا كمـك مـالي بـه گـروه هـا و         .  آنها مـي نويسـند  برايخود را شان را به نام  يهارثدر وصيتنامه خود،  افتد كه همجنسگرايان    

ـ     . مي باشد ) گاهي در سطح ملي و گاهي در سطح جهاني        ( سازمانهاي همجنسگرايان    د امـا بـدليل   ، گروه هايي كه امكان، عالقـه و تـوان كـار دارن
 .مشكل مالي نمي توانند پروژه هاي خود را به پيش ببرند از اينگونه سازمانها كمك مالي موقت دريافت مي دارند

 
پيش شماره دوم مجله چراغ كه از طرف سازمان همجنسگرايان ايران منتشر مي شود، درباره وضـعيت همجنسـگرايان در جمهـوري آذربايجـان                         *

 payam@pglo. org :قمندان براي دريافت آن مي توانند توسط اين ايميل با مجله چراغ تماس بگيرندمطلبي چاپ كرده كه عال
 ) http://www.cheragh.pglo.Org :آدرس سايت نشريه چراغ(

 

http://www.kaosgl.com/
http://www.lambdaistanbul.org/
http://www.lambdaistanbul.org/index.asp?ACTION=home&WHATDO=guide&LNG=ENG
mailto:payam@pglo.org
http://www.cheragh.pglo.org/
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٢٢

 
 اب از ماهاسه نامه از خوانندگان و يك جو

 
 

!  ...هنوز در شمار زندگان هستيدشما كه مي خوانيد
 اما من كه مي نويسم    

  -ديريست كه به راه خود رفته ام 
 ... به سرزمين سايه ها   

تاريكي و سكوت دنيايم را در آغوش خود گرفته است و اين تنها هـق هـق             ،  نيمه شب گذشته   اعتي از س 
زنـدگي  ،  اما نـه  ... وش مي كند و انگار كه مي خواهد من باور كنم كه هنوز زنده ام              من است كه گهگاه سكوت را فرام      

 ... فقط همين تكرار بيهوده نفس ها نيست
گويي كه در سرزمين ناشناخته اي جا مانده باشـي و يـا از              ؛  نه خوابم و نه بيدار    ،  مچاله در گوشه اتاق افتاده ام     

فقط مي دونم كـه صـورتم خـيس         ،  م نيست از كي تا حاال گريه مي كنم        درست ياد . يك تار زمان آويزانت كرده باشند     
 . شده و دهانم ديگه به شوري اشك ها عادت كرده

مادر با انگشت به در اتاقم مـي زنـد و بـي آنكـه منتظـر                 
دلهـره و اضـطراب را بـه سـادگي از           ،  وارد مي شود  ؛  پاسخي بماند 

آخـه  «: يدگو با يك لحن ملتمسانه مي    ؛  مي خوانم  چهره مهربانش 
من كه مادرتم نبايـد  ؟ كسي بهت حرفي زده؟  م بگو درت چيه   زعزي

 »!!!آخه يه مرد كه گريه نمي كنه؟ بدونم كه چي شده
حال ديگه هق هقم تبديل به سكسكه شـده يـه نفسـس             

زيـر  ! سعي مي كنم كه خودم رو آروم نشون بـدم  ،  عميق مي كشم  
ـ              : لب ميگم  ه مـرد   اگه مردي اينه كي گفته كـه مـن مـي خـوام ي

دلـم بـرايش مـي      ،  سرم رو باال ميارم و نگاهش مي كـنم        !! ؟باشم
من ؛  يه كم دلم گرفته   ،  مامان جون تو برو بخواب    «: مي گم ،  سوزد

 »!هم االن ميرم كه بخوابم
باهوش تر از اونه كه نفهمه من بـراي دلخوشـي او ايـن               

ه كـه سـكوتمون داره   مـي بينـ   اما وقتـي كـه   مي زنمحرف ها رو   
و باز من مـي مـونم و هجـوم          . تنهام ميزاره ،  ي ميشه زيادي طوالن 

چـي رو   ،  آخه درد ما كه گفتنـي نيسـت       : با خودم مي گم   ! ترديد ها 
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آره ما يه وصله ناجوريم رو تن اين اجتماع و          ... كي حرفمو قبول مي كنه    ،  به كي بگم كه من عاشق يه پسر شدم        ،  بگم
باشند حتمـا مـا جـز اون اصـل كـاري هـا        ين شده وجود داشتهاگه كه واقعا آدم هاي نفر،  چاره اي جز سوختن نداريم    

 شـروع مـي كـنم خونـدن شـعر      .دوباره سعي مي كنم كه خودم رو آروم كنم و هق هقم رو تو گلو خفه كـنم          !!هستيم
 :خسرو

 -. من در كجاي جهان ايستاده ام!! ؟ثقل زمين كجاست  «
 »...........ز فريادهاي خسته بر گلو، با كوله باري

 ! شايد كه رو دروازه جهنم؟ خودم مي گم راستي تو كجاي دنيا وايستاده ايبا 
اما باز هم خيال هاي احمقانه ، بلند مي شوم و مي روم تا شايد كه بتوانم خستگي هايم را به تن خواب بسپارم  

اما !  دوستت دارمچي ميشد فقط يه بار مي گفت، چي ميشد اگه حاال اون رو اين رختخواب كنارم بود: رهايم نمي كنند
همين طور مثل ديونه هـا بـا خـودم    ...  نه فكر نمي كنم،نه؟؟ باز هم اگه اينجا بود من جرات مي كردم كه نگاش كنم     

باور مي كنم كه مادرم حق داشت كه     ،  رم و به جاي اون مي بوسمش      مي گي گاهي هم بالش رو تو بغلم       ،  حرف مي زنم  
 ...  تو همين فكر و خيال ها بودم كه نمي دونم كي خوابم برد.شدمآخه من راستي راستي ديونه ، نگران باشه

لباس پوشيدم و چند تا كتـاب  ، صبحانه رو كه نفهميدم چي بود   ،  مامان صدام كرد  ،   هم گذشته بود   8ساعت از   
م خوردم كه به عزيزترين چيزها قس، م هزار بار با خودم تمرين كردهتو را. و دفتر برداشتم و راه كتابخانه را پيش گرفتم

 اما اون پيش خودش چـي فكـر   »...؟؟همگه گناه، عاشقتم من راستي راستي  ،  دوستت دارم «: امروز ديگه بهش مي گم    
مهـم  ،  نه ديگه هيچ كدوم از اين ها مهم نيسـت         ،  اما نه ....  منو مسخره كنه   مي خواد ميگه يا ديوانه شده و يا       ،  مي كنه 

 ........ تا اين زندگي، مردن خيلي بهتره برام. ل ندارمبه خدا من ديگه تحم، اينه كه من راحت ميشم
رفتم ،  متوجه من شد  ... مي توني به خودم گفتم محكم باش تو       ،  اون گوشه با امير نشسته بود     ،  وارد سالن شدم  

يكي  كاشكي، چقدر خنده هاش قشنگه آه خداي من. چنان دستپاچه سالم كردم كه هر دوتاشون خندشون گرفت، جلو
 ! حتي اگه از پشتشون صداي شكستن غرور من بياد، من عاشق خندهاشم! مين جا نگه مي داشتدنيا رو ه

رو سـرم   سكوت سـالن رو ، صداش، مثل آدم هاي بي دست و پا صندلي رو لگد مي كنم      ،  مي خوام كه بشينم   
مـن   خـدا  واي، خودم رو جمع و جور مـي كـنم       با هر بدبختي كه هست    . همه چپ چپ نگام مي كنند     ،  خراب مي كنه  

ديروز تا حاال همش تو آروزي يه لحظه ديدنش بودم اما حاال حال جرات نمـي كـنم كـه سـرم رو از رو                         ،  چقدر احمقم 
 ! كتاب بلند كنم

، خيلي خوبه ،  اما هنوز مصمم هستم كه حرف هامو بزنم       ! آخه اون سابقه من رو داره     ،  مطمئنم كه امير بو برده    
 تو همين فكر و     .مي زنم وقتي كه اون رفت حرف هامو       ،   كالس داره  1تا  11اعت  از س ،  امير شنبه و دوشنبه و پنچشنبه     

باز هـم زبـون درازم نـامردي        (؟   مگه خوابي  ،خيال ها هستم كه متوجه مي شوم داره ميخنده و ميگه حواست كجاست            
  )؟ حتما تو دلش ميگه اين ديونه ديگه كيه.خنده باز هم مي !!!!…هان چ چي؟ آميگم ها، ميكنه

دلم مي خواد بهش بگم     ! ؟ پرسيدم مگه ديشب رو تا كي درس خوندي كه زير چشات اينطوري پف كرده              ازت
 ... مي زنم بزار امير بره همه حرف هامو ،اما نه، باور مي كني كه ديشب رو همش براي تو گريه كردم

يه بار ديگه تو ذهـنم      !! ره است تو دلم هزار تا بد بيراه به امير مي گم كه زودتر بلند شه ب                10:50 تقريباساعت  
يه دفعه امير كتابهاشو جمع ؟؟ مگه اوضاع از اين بدتر هم ميشه،  همه حرف ها رو مرور مي كنم و ميگم هر چه بادا باد            
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منـو مـي فهمـه      هاي  سعي مي كنم تو ذهنم صورت قشنگشو وقتي كه حرف         . با اينكه مي ترسم اما خوشحالم     ،  مي كنه 
ميگه امير صبر كن منم كار دارم       ،  م كه اون هم كتاب هاشو جمع مي كنه        مي بين  ك دفعه ي.  اما فايده نداره   ، كنم رتصو

بتـون   حس مي كنم كه گلويم را با      ،  سر جايم خشكم زده   ! انگار كه قلبم فراموش كرده كه بايد بزنه       ،  ميخوام برم خونه  
 ؟؟تو حالت خوبه: حافظي ميكنه و ميپرسهخدا............... پر كرده اند
  ... باورم نمي شه، نه،نه

 ....من نمي تونم ،تو رو خدا يكي كمكم كنه... نمي تونم  من، نه،نه ، ساعت شكنجه ديگه24باز هم 
 ماني از كازرون

 
 
 
 
 

 . براي ما گي ها ارسال مي شه )حتي اينترنتي(ا سالم و ابراز خوشحالي فراوان از اينكه باالخره يك مجلهب
اون زمان فيلم ويـدئو و اينجـور مسـائل          ،   سالگي با كسي سكس نداشتم     15من تا حدود    . از خودم شروع كنم   

بنـابراين  ... ي سكسـي در اختيـار مـن قـرار نمـي گرفـت             فيلم هـا   ، معموال و با توجه به سن من     ،  هم كم پيدا مي شد    
خاله ام  سالگي اولين بار پسر 15تا اينكه تو ، اطالعات سكسي من در حد صحنه هاي كوتاه سكسي داخل فيلم ها بود        

 تا اينكه   ،بعد از اون من از اين راه ارضاء مي شدم         ... منو با استمناء آشنا كرد و خودش اولين بار اينكار رو برام انجام داد             
تنها تـو مدرسـه خالصـه         ولي رابطه امون   ،هاي مختلف آشنا شدم كه گي بودند       طي سال  تو مدرسه با دوتا از بچه ها      

 فقط سكس ساده داشتيم و بعد وارد دانشگاه شدم و با آشنا شدن با يكي از بچه              اخوب مسلم ! اون هم با ترس   ؛  مي شد 
امـا ايـن    ... و از طريق اينترنت با چند نفر دوسـت شـدم           ، سالمه 28ها با اون سكس ساده رو ادامه دادم تا به االن كه             

و رابطه ام بـا     ،  يادي دوست بودم  من از بچگي با دخترهاي ز     . وسط مسائلي وجود داره كه مايلم اونها رو بيشتر باز كنم          
 از زمان دبيرستان تحت اثـر تعليمـات دينـي از ارتبـاط بـا           به خصوص  ،كم كم كه بزرگتر شدم    ... اونها خيلي خوب بود   

دخترها اجتناب مي كردم و همين امر باعث شد تا تمايالت همجنسگرايي من بروز كنه تا جايي كه در دانشگاه عاشق                     
 . بته به فرجام نرسيد چون اون شخص گي نبودال .يكي از دوستانم شدم

) و حتي گـي شـدن تحـت عوامـل محيطـي     ( كه به گي بودن تقريبا سالهاست با گذشت اينهمه سال و اينكه       
ايـن مسـائل خيلـي روي       .  ولي شايد هنوز ته دلم از رابطه هارد سكس به خاطر مسائل ديني مـي ترسـم                 ،عادت كردم 

ايـن  من به خـاطر     ،  ص در زمان دبيرستان كه شخصيت آدم داره شكل مي گيره          وخصه  ب،  روحيه من تاثير منفي داشت    
دچار عذاب وجدان و احساس گناه شده بودم و در واقع هميشـه اسـترس و تشـويش          ،  تمايالت و همچنين خودارضايي   

ر حـال   ولي به ه  ... ي كه افت زيادي داشتم    به طور خوب اين مسائل روي درسم هم تاثير منفي زيادي گذاشت           . داشتم
از ،  اعتماد به نفس ام رو دوبـاره پيـدا كـردم          ،  سعي كردم دوباره روي مسائل فكر كنم      ،  سعي كردم كه خودمو پيدا كنم     
هر چند كه هنوز برام سواله كه آيا من ممكن بود كه استرايت             ( با گي بودنم كنار اومدم    ،  لحاظ اجتماعي پيشرفت كردم   
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 االن اكثـر دوسـتان      ،بهرحـال . )ور ميكرد به جنس موافق عالقمند شـدم       باشم و تحت اثر عواملي كه منو از دخترها د         
بـا اينكـه    .  چون اين تمايلم رو هيچ وقت پنهان نكردم جـز بـراي خـانواده              ،دانشگاهي ام مي دونن كه من گي هستم       

 . خانواده من مذهبي نيست و واقعĤ روشنفكر هستن ولي هنوز اين مسائل رو نمي تونن بپذيرن
در شرايط اون زمان مـن      حاضر  مسائل رو بگم تا شايد كمكي بشه براي دوستاني كه در حال             سعي كردم اين    

بايـد روي   ،  يا كار و يا هر چيز مهم تو زنـدگي وقـت گذاشـت             ،  فكر مي كنم همون قدر كه بايد براي درس        . قرار دارند 
هاي رواني در انسان     اريچرا كه عدم توجه كافي و درست باعث ايجاد بيم         . شخصيت جنسي خودمون هم وقت بذاريم     

 ،موقع به اونها توجه كنـه     ه   مستقيم بلكه غير مستقيم روي عواملي تاثير مي ذاره كه اگر آدم نتونه ب              به طور نه  ،  مي شه 
 عـدم گـرايش بـه        اينكه اصوال  به خصوص من خيلي روي اين مسائل و       . در نهايت به مشكالت رواني منتهي مي شه       

يسكشـوالي بايـد   ابه نظر من انسان در بدو تولد حالتي مثـل عالقـه ب     . فكر كردم  نه،جنس مخالف آيا صحيح هست يا       
در . ارهذو اين محيط و خانواده و نوع تربيت اطرافيان و دوستان آدمه كه روي عالقه جنسي آدم تـاثير ميـ                    ،  داشته باشه 

ناخودآگاه ساير افراد هم    ،  هاي عالقمند به جنس مخالف فرا گرفته       ايران چون در محيطي هستيم كه اطرافمان را آدم        
 در صـورت ازدواج احتمـال       ابعد،  در بطن عالقه به جنس موافق داشته باشند       ا  و اگر واقع  ... به مسئله عالقمند مي شوند    

اگر هم مثل ما تمايالت همجنسگرايي اش رو نشون بده از جامعه طرد       . داشتن يك زندگي آرام براشون كم خواهد بود       
تمام ايـن مسـائل     ... و يا اينكه پشت يك نقاب به زندگي اش ادامه بده          ) !هاي فقهي بگذريم   حاال از مجازات  ( مي شه 

به نظر من اگر يك كودك رو       . از كودكي تا مرگ   ،  چيزهايي است كه يك همجنسگرا بايد در طول عمرش تحمل كنه          
 درصـد   90ل بـاالي    كه تازه متولد شده رو تو يك محيطي بزرگ كنيم كه همه همجنسگرا باشن اون هـم بـه احتمـا                    

يكي از دوستان مـن      :و يك مسئله ديگه براي ايجاد ميل همجنسگرايي تحت تربيت اطرافيان          . همجنسگرا خواهد شد  
بيشـتر ايـن    ،  اما به خاطر عدم توجـه بـه پسـرش         ،  پدرش عضو همين نظام هست    ،  در يك خانواده مذهبي بزرگ شده     

... ركاري كرده اون ديده و    ه،  ر جا كه رفته اون رو هم برده       ه،  مسئوليت رو مادرش به دوش كشيده و خيلي راحت بگم         
حتي لحن حرف زدن    ،  نهارفتار و گفتار خيلي دختر    ،  مي اومد  پسرنما  به نظرم يك دخترِِ    ،و زماني كه من با او آشنا شدم       

 يد كه يـك   جوري اونو مي پرست   ... و بعد از چند ماه متوجه عشقش به يكي از بچه ها شدم            ! و عشوه هايي كه مي اومد     
ما نگاه ه هميشه مانع دوستي كسي با معشوقش مي شد و به چشم يك رقيب ب! بار كه قهر كردند به حالت فلج دراومد  

مي كرد و من تنها كسي بودم كه تونستم به اونها نزديك بشم و متوجه اين قضيه و همچنين مسائل ديگه شـدم كـه                         
قبلي با اسـتفاده از اينكـه خـواهرش درس اش كمـي ضـعيف بـود                 اون با نقشه    .  نمي دونم بايد گفت مقصر كيه      اواقع

دو  و در نهايـت آن    ! معشوقش رو به خونه اشون مي برد به اين نيت كه او عاشق خـواهرش بشـه و اينطـور هـم شـد                       
دو سال قبل اونقدر بـه والـدين اش فشـار    ، ازدواج كردند و البته فعآل خوشبخت هستند اما بشنوين از اون دوست عزيز      

 كه باالخره تن به ازدواج اون دادن اما در حالي كه شايد خودش هم ته دلش دوست داشت تـا ابـد بـا يـك پسـر              آورد
بقـول  . به هر حال نميگم زندگي بدي داره ولي خوب اون دختر بدبخت بايد يه آدم بيمار رو تحمـل كنـه                    ،  زندگي كنه 

هايي مي زنه    هنوز بين بچه ها حرف    ...  هم باقيه  ولي اون مشكالت و عقده ها هنوز      !!! خودش ازدواج كرد كه آدم بشه     
بچه ها همگي با يه ديـد       ،  جز من ،  كسي اينا رو درك نمي كنه     ... و كارهايي مي كنه كه باعث خجالت خودش مي شه         

تمام اين ها درد دل خودش بوده كه با من كرده و من هم مي نويسـم تـا شـايد         . ديگه به او نگاه مي كنن ولي من نه        
... ؟  پدر و مادر و اطرافيانش    ؟  ي اين بال رو سرش آوردن     يچه كسا . ن و روي زندگي اشون تجديد نظر كنن       كساني بخون 
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ب ا
ا ت ت

 تغييـر جنسـيت بـده و در كنـار عشـقش از              او حاال اگر همين شخص ميخواست كه با يك پسر زندگي كنه و يا فرض              
اين ها اجحافـاتي اسـت كـه بـه      ... همه راي بر فساد اخالقي او ميدن،سرچشمه يك عشق و سكس ناب سيراب بشه    

بـه  ،   شدن اخالقي گيـر كـرده      تهاميدوارم به ياري خداوند بتونيم كشوري رو كه بين سنت ها و مدرني            ... انسانها مي شه  
جايي برسونيم كه با احترام به سنت ها و بر اساس فرهنگ قشنگمون به درجه ايي از مدرنيته برسيم كـه شايسـته مـا               

 ! از هزاران سال قبل حقوق بشر رو ابداع كرديمما كه ، . ايرانيان است
 

 : ماها
 به آشنايي همـه مـا بـا نظـرات           ،دريافت نامه ها و نظرات دوستان و خوانندگان و انعكاس آنها در مجله            

ها و دغدغه هاي     ها، درخواست ها، دلمشغولي     سطح بحث   كننده ي  منعكس اين نامه ها  . همديگر كمك مي كند   
 به نظر   ،ها و صيقل خوردن نظرات     گاهي براي روشن تر شدن بحث     اما  . هستندن كشور   هاي امروز همجنسگرايا  

مل بيشتري صورت بگيـرد؛ بـه       اكه روي بعضي از نظرات مطرح شده در نامه هاي دوستان ت           است  مي رسد الزم    
 اسـت و    هدف برخورد با نظرات   با   بلكه   ،همين دليل جوابي كه به نامه فوق نوشته ايم هم نه يك برخورد شخصي             

 . هدف روشن شدن مسئلههمينطور با 
 

 : شما مي نويسيددوست عزيز، 
ا دخترها اجتناب مي كردم و همين امر باعث شـد         « ز ارتباط  از زمان دبيرستان تحت اثر تعليمات ديني 

ز دوستانم شدم ا جايي كه در دانشگاه عاشق يكي   » . ا تمايالت همجنسگرايي من بروز كنه 

ممكن است سختگيري در روابط دو 
جنس باعث شود كه يكي براي خالص 

شدن از فشار جنسي به سكس با 
 ولي اينكار ،جنس موافق دست بزند

 .فرد را همجنسگرا نمي كند

اگر اين حرف   . يز، تمايالت همجنسگرايي بر اثر عدم رابطه با جنس مخالف بروز نمي كند            نه، دوست عز  
يـا  .  در حالي كه اينطور نيسـت   ! ايران بايد همه دختران لزبين شوند و همه پسران گي          درشما درست باشد پس     

كـه در   )  يك سري از كشورهاي اسـالمي      به جز (در تمام دنيا    
 پــس نبايــد كســي ،تآنهــا روابــط دختــر و پســر آزاد اســ

ممكـن اسـت    . در حالي كه اينطـور نيسـت      . همجنسگرا شود 
سختگيري در روابط دو جنس باعـث شـود كـه يكـي بـراي               
خالص شدن از فشار جنسي به سكس با جنس موافق دست           

تازه شما قبل از    .  ولي اينكار فرد را همجنسگرا نمي كند       ،بزند
اشته ايـد و    قول خودتان كلي رابطه د    ه  دبيرستان با دختران ب   

 هر چند كه در شروع بلوغ اين تمايل خود را بـروز             ،هاي دبيرستان شكل مي گيرند     تمايل جنسي فرد قبل از سال     
 . مي دهد

 :  شما در جايي ديگر مي نويسيد
به نظر من اگر يك كودك رو كه تازه متولد شده رو تو يك محيطي بزرگ كنيم كـه همـه همجنسـگرا                        «

 » . درصد همجنسگرا خواهد شد90باالي باشن اون هم به احتمال 
اين نظر را بر اساس كدام تحقيق يا مطالعات مطرح مي كنيد؟ چقدر پايه علمي دارد؟ به نظر ما اين نظر        

 ايران كه محيط خانواده، مراكز آموزشـي، جامعـه          دراگر اين گفته شما درست باشد پس چرا         . صحيح نمي باشد  
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 كشور ما كه همجنسگراها اينقدر      درافراد همجنسگرا وجود دارند؟ به عبارتي        باز   ،همه غيرهمجنسگرا هستند  ... و
 در كشورهاي غربي كه همجنسگرايان داراي       ، ديگر  ي نمونه  چرا باز افراد همجنسگرا مي شوند؟      د،نامرئي هستن 

فرزند هستند چرا درصد فرزندان همجنسگرايان كه همجنسگرا مي شوند به نسبت درصد همجنسگرايان بزرگ               
ن تحقيقاتي صورت گرفته و نشان      نيچاينشده در خانواده هاي غير همجنسگرا تفاوتي نمي كند؟ در كشور سوئد             

 در شكل گيري گرايش و تمايـل        ،ا در ميان افراد با گرايشات مختلف جنسي       مي دهد كه رشد كردن در خانواده ي       
 محققـان و    ،درباره اينكه چرا فرد همجنسگرا يا بايسكشوال يا دگرجنسـگرا مـي شـود             . جنسي فرد تĤثير ندارد   

 ، هيچكدام به جواب صد در صد روشني نرسـيده انـد           ليدست اندركاران تحقيقات و مطالعات زيادي كرده اند و        
 اما نظر عمومي ايـن اسـت كـه گـرايش و تمايـل               است،بط  مرتاين مسئله با ضمير پيچيده درون انسان        اكه  چر

شكل مي گيرد و اين تـاثيرات       ... رواني، محيطي، تربيتي و   ،  جه تاثيرگذاري فاكتهاي بيولوژيكي   در نتي  جنسي فرد 
اما اينكه كدام عامل تعيين     . مي دهند  فرد را شكل     يشكل بسيار پيچيده اي بر هم تاثير گذاشته و تمايل جنس          ه  ب

 در مورد ما همجنسگرايان نيست و به غيرهمجنسگرايان ااين تحقيقات صرف . هنوز كلي بحث هست  ،كننده است 
دنبال ه  بموارهما همجنسگرايان به تله روانپزشكان و روانشناسان افتاده ايم و هتنها  اما چرا ،هم مربوط مي شود

 بدانيم كه وجود خود     حكوم به اين  چرا بايد مرتب خود را م      كه چرا همجنسگرا شديم؟   توضيح اين مسئله هستيم     
آيا اين خود همان ذهنيت هموفوبيا در درون ماست؟ چرا يك فرد غير همجنسگرا با اين موضوع       يم؟هرا توضيح د  

هـاي مسـائل جنسـي       كه چرا همجنسـگرا نشـده يـا چـرا غيرهمچنسـگرا شـده مشـكلي نـدارد و در بحـث                     
؟ آيا بهتر نيست ما همجنسگرايان از سرزنش كـردن خـود و             ندارندها جايي    همجنسگرايان اينگونه نگراني  غير

 ؟دليل تراشي براي وجود خويش و جنسيت خود دست برداريم

 آيا بهتر ،خواهيم فرهنگ سازي كنيم ما كه مي
دمان بيشتر از بقيه به گفته ها، نيست خو

 و داشته باشيمنظرات و افكار خود دقت 
فرهنگ كهنه را در هر جايي بشناسيم كه مبادا 
خود را بازتوليد كند و به حيات خود ادامه دهد؟

دانـد در    مي) و منفيغيرطبيعي او نتيجت(شما بروز حاالت و حركاتي كه مردساالري آنها را مختص زنان    
عدم توجه پدر بـه پسـرش و        «دوست خود را نتيجه     

مـا  .  مي دانيـد   وي» انداختن مسئوليت به گردن مادر    
تـوان ايـن      ولي مـي   ،اين دوست تو را نمي شناسيم     

 كه مگر حاالت و حركات زنانـه بـد          پرسيدسئوال را   
است؟ چه كسي گفته كه مرد بايد اين حركـات و زن            
آن حركات را انجام دهـد؟ ريشـه هـاي فرهنگـي و             

ها هستند؟ چرا مـردان      هنگي كدام تاريخي چنين فر  
ما نبايد به بخش زنانه وجود خود اجازه ابراز وجود دهند؟ اگر ما همجنسگرايان با كساني كـه رفتـار و حركـاتي                       

 آيا خود   ، بدانيم غيرطبيعيها و توقعات جامعه بروز مي دهند مخالفت كنيم يا آنها را بيمارگونه و                مخالف برداشت 
 كه همه زنـان بايـد    استكي گفته چه  ه همجنسگرايي را سركوب مي كند نشده ايم؟         ري ك مبلغ فرهنگ مردساال  

طناز و ظريف و ماماني باشند و مردها خشن و داراي اين يا آن رفتار؟ آيا اين همان رفتار جنسـي القـاء شـده از                          
  مرد مـي   فرهنگ سنتي نيست؟ آيا به اين دليل نيست كه چون مردساالري زن را فقط و فقط در خدمت جنسيت                  

حركات و ادا و اطوارهاي مورد نظر مـردان را نداشـته            ) چه لزبين و چه غير لزبين     (اگر زني   وگرنه   ؟خواهد و بس  
در را  » زنـان «اگر پسر يا مـردي حركـات          و ،ليطه و ساحره محسوب مي شود، شيطان در جلدشان رفته         سباشد  

 آيا بهتر نيسـت     ،خواهيم فرهنگ سازي كنيم     ما كه مي   ،محسوب مي شود؟ دوست عزيز    » اوا خواهر «پيش بگيرد   
 و فرهنگ كهنه را در هر جايي بشناسيم         داشته باشيم خودمان بيشتر از بقيه به گفته ها، نظرات و افكار خود دقت             
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ب

مسـاله را  كه مبادا خود را بازتوليد كند و به حيات خود ادامه دهد؟ قصد ما مورد خاص اين دوستتان نيست بلكـه                     
 .ح مي كنيممطركلي به صورت 

 : شما نوشته ايد
ا احترام به سنت ها و بر اساس فرهنگ قشنگمون بـه درجـه ايـي از مدرنيتـه برسـيم كـه                        « اميدوارم 

 » شايسته ما ايرانيان است
هـا؟ كـدام فرهنـگ؟ مـا          كدام سنت  ! بيا شيره سر هم نماليم و هندوانه زير بغل نگذاريم          ،دوست خوب 

مگر نه؟ ولي اين چه كانون گرمي است كـه گـرايش   . ا مهمانوازي خود مي باليم ايرانيان به كانون گرم خانواده ي     
جنسي فرزند خودش را قبول نمي كند؟ يا دخترش حق انتخاب شوهر ندارد؟ مهمـان نـوازي در همـه كشـورها                      

 توده وار پشت سـر يكـي        ي كه  سنت ! با اين تفاوت كه كمتر از ما ايرانيان پشت سر مهمان حرف مي زنند              ،هست
هاي خـود خـرد مـي كنـد؟ چـه        فرد و استقالل فردي را در زير قدم ؟ سنتي كه  ه مي افتيم و او را بت مي كنيم        را

ما انقالب كـرديم و آنهـم چـه         را اختراع مي كردند،     وتر  يهاي ديگر اينترنت و كامپ     فرهنگي كه در زماني كه ملت     
ء عـام  رزيده اند سنگسار مي كنند يا در مـال      كه به هم عشق و    را   دو انساني    ،فرهنگي كه مردم حامل آن      !انقالبي

 . حكومت اينكار را مي كندكه شالق مي زنند؟ نگو 
 .  هموطنان ما و شمايند،كساني كه سنگ پراني مي كنند و شالق مي زنند

 ولي كدام كشور اسـت كـه بخشـي از پيشـينه آن     ، تا حدودي،بله ؟ استدر قديم فرهنگ ما خوب بوده    
هـا در    بد نيست به روابط انسـان      بستگي به اين دارد كه فرهنگ را چگونه تعريف كنيم؟         خوب نباشد؟ و اين هم      

 دقت كنيم تا ببينيم كـه فرهنـگ مـا           )غيره  و ، تا بي تفاوتي ها    ،از شيوه تعارفات گرفته تا رانندگي     (بر خود    دور و 
 همـه كشـورها داراي      چقدر اشكال دارد و بعد هم اين سئوال را از خود بپرسيم كه اين چه فرهنگـي اسـت كـه                    

 چـرا   ،يم؟ اگر مردم ما آن فرهنگ الزم را دارند        هستدمكراسي هستند ولي ما و چند كشور همسايه از آن محروم            
م آمادگي جامعه مـي گوينـد؟ چـرا مـا         دد؟ چرا همه از گام به گام حركت كردن و ع          ندمكراسي كنار مي آي    با ضد 

وبي و مالزي و تايلند هم حق و حقوق نداريم؟ مگر اين ها         همجنسگراها حتي در حد همجنسگرايان كشور كره جن       
 فرهنگ نيست؟ 

هدف اين اسـت كـه مـا بايـد سـنت و             . هاي سياسي نيست    صحبت ، مطرح كردن   هدف از اين حرفها   
و آنگاه است كه در نتيجه شك و نقد خواهيم توانست سنت ها و               . نه تعريف  ،فرهنگ خود را بي رحمانه نقد كنيم      

تعريف و تمجيد از سنت ها و فرهنگ به اين مي انجامد كه پس همـين را حفـظ و                    .  اصالح نمائيم  فرهنگ خود را  
 . ت ايران بيش از هر زماني نيازمند اصالح فرهنگي استلنگهداري كنيم درحالي كه م

نامه شما نكات و تجارب خوبي را بيان مي كند و همه منفي نيست كه از آنها مي گذريم و همانطور كه در    
 . ها است تدا گفتيم هدف از نگاه جدي تر به دو سه مسئله مورد شاره، در واقع روشن كردن بحثاب

 
. هاي ما را شخصي تلقي نكنيد       اين صحبت  ادر پايان يك خواهش دوستانه از شما داريم و آن اينكه لطف           

وز شما هستند، قسـمت     ما متوجه هستيم كه شما خواسته ايد تجربيات خود را با كساني كه حاال در شرايط آن ر                 
 . جا و نيكويي است و با ارزشه كنيد كه كار بسيار ب

 با آرزوي موفيت براي شما 
 ماها
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 عشق گمشده

 . ميخوام در يكي دو صفحه از زندگيم براتون بگم.  سالمه از يزد21، من رضا هستم، المس
 ميخواست با يكي كـه دوسـت        من در دوران راهنمايي كه تازه كودكيم را پشت سر گذاشته بودم هميشه دلم             

 ساعت شبانه روز را با هم باشـيم ولـي   24يعني اگه ميشد ميخواستم . فقط با من باشه، ميشم اون فقط بمن توجه كنه     
من حاضر بودم با يكي كه دوست ميشم تموم هسـتي ام رو             . افسوس كه همچين دوستي رو كسي نميتونست پيدا كنه        

در واقـع بـه     . دم فكر ميكردم چون برادري نـدارم اينقـدر بـه دوسـتام وابسـته ام               گاهي وقتا با خو   . به خاطرش فنا كنم   
 احكـام اسـالمي و نگـاه        دربـاره مون   هـا  در سال سوم راهنمايي گاهي وقتا معلم      . همجنساي خودم اينهمه عالقه دارم    

رو به خودشون جلب    با خودم ميگفتم كه دخترا چي دارن كه اينهمه نظر پسرا            . صحبت ميكردند ...  و نكردن به نامحرم  
وقتي دوستام تو راه مدرسه به دخترا نگاه ميكردن من مـانع            ه؟همه موضوع را بزرگ كرد      چرا اسالم اين    اصال ؟ميكنن

 چـرا  ، يه نگاه كه اشكالي نداره!چقدر خر مقدسي  «: من ميگفتن ه   رفيقام ب  ،كارشون ميشدم و خيلي از اينكار بدم ميومد       
  »؟چرا؟ اينقدر ميترسي

يكي دو دفعه از دوسـتام فيلمـاي        .  ميكردم كه من عادي ام و اونا هستن كه زياد از حد افراط ميكنن              من فكر 
. سكس گرفتم تا خودم رو امتحان كنم آخه فكر ميكردم چون دخترا حجاب دارن من نسبت بـه اونـا احساسـي نـدارم                       

 من بـه مردهـا و پسـرهاي تـوي           ،خالصه اولين فيلمي رو كه ديدم هيچ اثري روي من نگذاشت و برعكس بقيه پسرا              
 . كردم و به عبارتي با اونا حال ميكردم فيلم توجه مي

ي كه هر چه    به طور ... و گذشت تا اينكه در سال دوم دبيرستان عاشق يكي از بچه هاي كالس شدم               گذشت
، ستت دارم دو،  خيلي دلم ميخواست بگيرمش توي بغل و فرياد بزنم عاشقتم         . زمان ميگذشت بيشتر بهش جلب ميشدم     

هميشه سعي ميكردم اين احساسم رو سركوب كنم آخه خجالت ميكشيدم بـه يـه               . ولي حيف كه نميشد   . برات ميميرم 
، شـايد حـس جنسـي نـدارم    ، ميكردم كه شايد من دختر هستم      گاهي وقتا با خودم فكر    . پسر بگم كه من دوستت دارم     

  سال اول دبيرستان با اينترنـت آشـنا شـدم و در سـايت        گذشت تا اينكه در   . همه اين دوران بسختي سپري شد      ...شايد
يه روز يه كلمه اي نظر منو به خودش جلـب كـرد و              . هاي سكسي دنبال عكس مردها و پسرهاي همسال خودم بودم         

پس از جستجوي   . »گي«: بعد كه توجه كردم ديدم هر جا كه عكس مردها هست نوشته شده            . »گي«اون هم اين بود     
تـا   ؟چـرا  ؟گي هستم و هميشه از خودم متنفر بودم كه چرا خدا منو متفاوت از ديگران خلق كـرده          فراوان فهميدم يك    

ـ                     » ماها«اينكه مجله    ه را ديدم و با ديدن اين مجله به خودم اميدوارم شدم و االن كه دارم اين نامه را مينويسم خيلي ب
معناي واقعـي را    ه  افراد وجود نداره و عشق ب     آخه احساساتي كه يك گي داره در بقيه         . خودم ميبالم كه يك گي هستم     

 . فقط ميشه در ماها پيدا كرد
سكس نداشتم و ) چه پسر و چه دختر(در پايان الزم ميدونم اين نكته را هم بگم كه من تابحال با هيچ كسي         

ـ            ،دايعني هر وقت از يه پسري خوشم مي       ؛  عشق را فراتر از سكس ميدونم      ا بوسـه    ميخـوام اونـو در آغـوش بگيـرم و ب
 . نوازشش كنم

 . رانيبه اميد آزادي كامل ماها در ا
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 نمادهاي مربوط به 

 هاي گي، لزبين، دوجنسگرا، و دگرجنسيتجو جنبش
 

 امير:  برگردان    
 iranian_free_man@yahoo.com   

 
 

 پرچم رنگين كمان 
و شـناخته شـده    به يكي از پر كاربردترين 1پرچم رنگين كمان

. به همجنسـگرايي مبـدل شـده اسـت     ترين سمبل هاي جنبش افتخار
 1987 كمان به شكلي كه ما امروز مي شناسـيم در سـال   پرچم رنگين

 2»گيلبـرت بيكـر   «سانفرانسيسكو به نام     توسط يك نقاش هنرمند اهل    
 هـر سـاله در مراسـم رژه افتخـار     ه يرايي بـراي اسـتفاد  درآن زمان نياز به يك سـمبل و نمـاد همجنسـگ   . شد تهيه

از منابع و مضامين بسياري، از جنـبش هيپـي هـا گرفتـه تـا                » بيكر«. همجنسگراهاي سانفرانسيسكو احساس مي شد    
رنگ همواره نقش مهمـي  . جنبش حقوق مدني سياهان الهام گرفت و سرانجام پرچمي با هشت نوار رنگي را ارائه كرد             

 رنگ سبز را سمبل همجنسگرايي مـي        3 ويكتوريا ه ي انگلستان دور . حقوق همجنسگرايان داشته است   در جنبش هاي    
. عموميـت پيـدا كـرد   ) از مثلـث صـورتي  ( رايج شد، و همچنين رنگ صورتي 1960 ه يدانست، بنفش كمرنگ در ده 

كـدام از رنگهـاي پـرچم او        اظهار داشت كـه هـر       » بيكر«. رنگهاي پرچم رنگين كمان نيز از اين قاعده مثتثني نبودند         
 :نشانگر يكي از جنبه هاي زندگي همجنسگرايان مي باشد

  تمايالت جنسيه ي نشان؛صورتي آتشين •
  زندگيه ي نشان؛قرمز •
  بهبوديه ي نشان؛نارنجي •
  خورشيده ي نشان؛زرد •
  طبيعته ي نشان؛سبز •
  هنره ي نشان؛آبي •
  هماهنگيه ي نشان؛نيلي •
 روحيه و شهامت ه ي نشان؛بنفش •
 ه ي شخصا به همراه سي داوطلب ديگر نوارهاي پارچه اي را رنگ كرده و به هم دوختند تا چند نمون                  » بيكر«

mailto:iranian_free_man@yahoo.com
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طرح پيشنهادي يـك    .  آماده كنند  1978 سال   ه ي براي مراسم رژ    خود را در سايز بزرگ     ه ي اوليه از پرچم طراحي شد    
نظور تكثير و توليد انبوه براي استفاده در مراسـم          طراحي خود را به م    » بيكر«كه   با اينحال وقتي  . موفقيت بالفصل بود  

 برد، آنها از او خواستند تا نوار صورتي آتشين را از طرح خـود حـذف                 4 پرچم سانفرانسيسكو  ه ي  به مؤسس  1979 ه ي رژ
نوار مذكور را به صورت دستي رنگ كرده بود و متأسفانه رنگ صورتي در مقيـاس تجـاري در بـازار                     » بيكر«زيرا  . كند
 . نمي شديافت

 ه ي كميتـ « گـي شـهر،      ا، اولين مدير آشكار   5»ميلك  هاروي«مدتي بعد در همان سال، پس از به قتل رسيدن           
 همجنسگرايان باشد تـا در  ه ينمادي بي نقص براي كل جامع » بيكر«تصميم گرفت كه پرچم     » 1979 افتخار   ه ي رژ

كميته نوار نيلي را نيز از پرچم حذف .  اعالم نمايندلواي آن همه با هم متحد شده و اعتراض خود را مقابل اين تراژدي      
قرمز، نارنجي، و زرد در يك طرف خيابان، و سبز، آبي، : ها به طور مساوي در مسير رژه قابل تقسيم باشند       رنگ كرد تا 

 - نريعني سه رنگ اوليه و سه رنگ ثانويه در ه         -  سنتي رنگها  ه ي ، اين مدل با نظري    به عالوه . و بنفش در طرف ديگر    
پيـروي  ) ROYGBIV(هاي نور يعني قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي، و ارغـواني              منطبق بوده و از طيف رنگ     

  . به نمايش درآمد1979 افتخار سال ه يبدين ترتيب پرچم شش رنگ امروزي متولد شد و در رژ. نمي كند
سراسـر كشـور     بـرق در تمـام شـهرهاي      به سـرعت    اين پرچم   

 نيـز آن را بـه       6»مجمع بين المللي پرچم سـازان     «حتي  . محبوبيت يافت 
 ه ي ساكنان منطقـ    پس از آنكه يكي از     1989در سال   . شناخت رسميت

 عليه صاحبخانه اش كـه بـه او      8»استوت جان« به نام    7»وست هاليوود «
 ه ينداده بود پرچم را از بالكن آپارتمـان خـود آويـزان كنـد اقامـ      اجازه

 بين المللي   ه ي وز شد، پرچم به شهرت و آواز      دعوي كرده و سرانجام پير    
» اسـتون وال   «ه ي  در بيست و پنجمين رژ     1994در سال   . دست يافت 

تقريبـا  ( فـوت  30در شهر نيويورك، يك پرچم رنگين كمان به عـرض         
 نفر داوطلب در    000،  10توسط  )  متر 1609(و طول يك مايل     )  متر 10

  .طول مسير رژه بحركت درآمد
ديگـري، گونـه    از اين پرچم نيز، مثل هر نمـاد  در حال حاضر 

 عنوان مثال مي توان به مدل الهـام         به. هاي متعددي ساخته شده است    
پـرچم  .  نقش ستاره و نوار مي باشد و يا پرچم همـراه بـا مثلـث اشـاره كـرد                   ه ي پرچم آمريكا كه نشان دهند     گرفته از 

 فلزي در شش رنگ پرچم بر روي يك زنجير كـه     ه ي  شش حلق  -  شد 9همچنين الهام بخش ساخت حلقه هاي آزادي      
ضـمنا پـرچم بـه طـور        . معموال از آن به صورت گردنبند، دستبند، و يا جاكليدي استفاده مي شـود             

بدل » جنبش حقوق همجنسگرايان  «منظور جمع آوري اعانه براي      ه  اتفاقي به ابزاري فوق العاده ب     
رگ رنگين كمان گوشه و لبه هاي پـرچم را    وقتي براي اولين بار حمل كنندگان پرچم هاي بز        . شد

بدست گرفته و در مسير رژه به حركت درآمده بودند، متوجه شدند كه تماشاچيان حاضر در طـرفين                  
  .مسير رژه به پرتاب سكه به داخل گودي بوجود آمده در قسمت وسط پرچم مبادرت مي ورزند

 زيرا نمي خواستند مردم احسـاس كننـد         - دند همجنسگرايان از اين عمل رنجيده ش      ه ي برخي از اعضاء جامع   
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كه هيچ جنبشي نمي تواند صرفا با روحيه و احساسات  اما از آنجائي. هاي خيريه احتياج دارند كه آنها به ترحم يا كمك
به بقاي خود ادامه دهد، بسياري از سازمان ها اين سنت اهداي سكه ها را بصورت عادت دنبال كرده اند و رسم مذكور 

 .م اكنون نيز ادامه يافته استتا ه
من شخصا به اين خاطر پرچم رنگين كمان را دوست مي دارم كه از حقوق همجنسگرايان بـه طـور كلـي و               

توانـد   مـي  رچم نمادي چند منظوره است كه هـركس  پ اين   - بدون در نظر گرفتن يك شخص خاص حمايت مي كند         
 ويژگي همچنين پرچم رنگين كمان را بـه نمـادي مناسـب بـه               اين. صرفنظر از گرايش جنسي خود از آن استفاده كند        

كه لزوما تحت تملك يا مـديريت اشـخاص گـي يـا              - 10»همجنسگرا پسند «منظور نمايش در مراكز شغلي و تجاري        
در واقع اين نوع برابري و شمول همه جانبـه چيـزي اسـت كـه جنـبش حقـوق                    . تبديل مي كند   -بايسكشوال نيستند 

 . آنستهمجنسگرايان در پي
 
 
 

 پرچم افتخار چرم پوشان

نـام   هنرمنـدي بـه    توسط نقـاش 11پرچم افتخار چرم پوشان 
 1989 مـي    28بار در    شده و براي نخستين     ابداع 12»توني دي بالس  «

اين پرچم  .  شيكاگو به نمايش در آمد     13»پوش آقاي چرم «در مسابقات   
وشـيدن  پ  افرادي كه اهل   -  چرم پوشان  ه ي براي جامع  نمادي در حكم 
، و سـاير انـواع فتـيش        17، پوشيدن يونيفورم، پوشش السـتيكي     16، تسلط 15، اسارت 14هاي چرمي، سادومازوخيسم   لباس

 گرايشها را   ه ي  همجنسگرايان يافت شده و هم     ه ي اين پرچم اغلب در جامع    .  محسوب مي شود   - هاي جنسي هستند  
  .در بر مي گيرد

 
 
 

 18پرچم افتخار خرسها
مردان همجنسگرا   محبت آميز است براي   اصطالحي   19خرس 

  شان از موي فـراوان پوشـيده       ه ي صورت و سين   كه بدن آنها، خصوصا   
كليشـه اي از دو ويژگـي        خرسها همچنين بصـورت   . شده، بكار مي رود   
مظهـر   »پرچم افتخار خرسها« . بودن نيز برخوردارند مسن تر و چاق تر    

در . در سياتل ابداع شـد     21»اسپگز«به نام    20 مخصوص خرسها  ه ي اين پرچم توسط يك كاف    . اين گروه از مردان است    
 بـين ايـن دو نمـاد تمـام          ه ي و در فاصـل   .  زمين مي باشـد    ه ي  آسمان و نوار سبز نمايند     ه ي اين پرچم نوار آبي نمايند    
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ي به   خرسهاي سياه، و قهوه ا     ه ي  خرسهاي قطبي، سياه به نشان     ه ي  سفيد به نشان   - خرسهاي جهان را مي توان يافت     
 شـهامت مـي     ه ي  روحيـ  ه ي  زرد رنگ نيز همان خورشيد است كه نمايند        ه ي نشان پنج .  خرسهاي قهوه اي   ه ي نشان
 رسـمي نـدارد و      ه ي با اين حال اگرچه پرچم مذكور متداولترين نماد خرسها محسوب مي شود، اما در واقع جنبـ                . باشد

  .ن مظهر گروه خود تهيه مي كنندگروههاي خرسها، پرچمها و نماد هاي اختصاصي خود را به عنوا
 
 
 

 مثلث ها
 مثلث صورتي •
 مثلث سياه •

 
 مثلث صورتي

 مستقيما از اردوگـاه    به طوريكه احتماال مي دانيد، مثلث صورتي نمادي است كه          
ي كـار اجبـاري و    اردوگاه ها معموال وقتي به     . است هاي كار اجباري نازي ها گرفته شده      

 در راد به حق به ياد يهوديان و قتل عام و سـوزاندن آنهـا  شود، اكثر اف نازي ها اشاره مي
 اما اين واقعيت كه تعـداد كثيـري از زنـدانيان همجنسـگرا نيـز در همـان         . كوره هاي آدم سوزي آلمان نازي مي افتند       

 . نگهداري مي شدند، حقيقتي تاريخي است كه اغلب ناديده گرفته شده يا بدان توجهي نمي شوداردوگاه ها
، كـه در آن زمـان يكـي    175بنـد  . اقعي داستان مثلث صورتي به پيش از جنگ جهاني دوم برمي گردد        آغاز و 

همانطور كه امروزه بسياري از اياالت آمريكا قوانيني بـر          (ازمواد قانون آلمان بود، روابط همجنسگرايانه را منع مي كرد           
قدرت رسيد، او اين قانون را تا آنجـا بسـط داد كـه              ، زماني كه هيتلر به      1935در سال   ). دارند 22»جرائم طبيعت «عليه  

هـاي   تنهـا بـين سـال   . بوسيدن و در آغوش گرفتن يكديگر، و حتي داشتن تخيالت همجنسگرايانه را نيز در بر بگيرد   
اين افراد ابتدا به زنـدان و سـپس   . بر قانون مذكور مجرم شناخته شدند  نفر بنا25،000 به طور تخميني 1939و 1937

 عموما به شكل اختـه      - حكم جزايي آنها عالوه بر زندان، عقيم سازي       . ي كار اجباري فرستاده مي شدند     دوگاه ها  ار به  
، هيتلر مجازات همجنسگرايي را بسـط داده و بـه حكـم اعـدام               1942مدتي بعد در سال     .  را نيز شامل مي شد     - كردن

 .تبديل كرد
اساس جرائم شان با برچسب هايي بـه شـكل مثلـث هـاي              ي كار اجباري نازي ها بر        اردوگاه ها  زندانيان در   

زندانيان عادي با مثلث سبز، زندانيان سياسي با مثلث قرمز، و يهوديان با دو مثلـث       . رنگي وارونه دسته بندي مي شدند     
زنـدانيان  . مشـخص مـي شـدند     )  داوود، يعني رايـج تـرين نمـاد يهـودي را نشـان مـي داد                ه ي كه ستار (زرد متداخل   
 دو مثلـث  -  بـي ارزش تـرين گـروه زنـدانيان    - يهوديان همجنسـگرا .  برچسب هاي مثلث صورتي داشتند    همجنسگرا

  .متداخل با رنگهاي زرد و صورتي داشتند
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اين سيستم باعث پديد آمدن پديد آمدن نوعي سلسله مراتب در ميان زندانيان شده بود، و گفتـه ميشـود كـه                      
هاي نگهبانان و نيز ساير      ري را دريافت كرده و پيوسته مورد آزار و كتك         زندانيان مثلث صورتي اغلب بدترين حجم كا      

  .زندانيان قرار مي گرفتند
 23»آشـويتز «ي مرگ    اردوگاه ها  اگرچه زندانيان همجنسگرا مانند بسياري از يهوديان به طور دسته جمعي به             

 .دانيان غير يهودي اعدام مي شدندفرستاده نمي شدند، اما با اين حال شمار كثيري از مردان گي همراه با زن
پس از آنكه نيروهاي متفقـين آلمـان و رژ يـم نـازي را شكسـت                 . اما تراژدي واقعي پس از جنگ اتفاق افتاد       

 قاتلين، متجاوزين جنسي،    - اما مجرمان عادي  ( آزاد شدند     اردوگاه ها  دادند، زندانيان سياسي و يهوديان باقي مانده، از         
 در قـوانين   1969 تا سـال     175و زندانيان همجنسگرا هرگز آزاد نشدند زيرا بند         ). يهي آزاد نشدند   به داليل بد   - و غيره 

 سـال ديگـر در      24بدين ترتيب اين مردان بي گناه كه شاهد رهايي همبنديهاي خود بودند تـا               . آلمان غربي باقي ماند   
 .زندان باقي ماندند

وقتـي  .  همجنسگرايان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت    ، مثلث صورتي در راستاي جنبش آزادي1970 ه ي در ده 
مردم، خصوصا شخصيتهاي اجتماعي از جمله قانونگذاران، با چنين نمادي مواجه شدند، ديدند كه اگر بخواهند آشـكارا                  
. همجنسگرايان را محدود كرده يا مورد پيگرد قانوني قرار دهند، با خطر مرتبط دانسته شدن با نازيها مواجه خواهند شد 

، )ائتالف ايدز براي برانگيختن قـدرت     ( ACT-UP، وقتي كه شهرت مثلث براستي باال گرفت، سازمان        1980ر دهه   د
مثلث صورتي را به عنوان نماد خود درنظر گرفت، اما آنرا به شكل صاف و قا ئم برگرداند تا بجاي تسليم منفعالنه بـه                        

ود برخي افراد اگرشخصا كسي را بشناسند كه از ايدز مرده           همچنين گفته مي ش   . نشانه اي از مبارزه فعاالنه مبدل شود      
در هر حال، مثلث    . را بر روي لباس خود نقش مي كنند       ) كه راس آن رو به باالست     (باشد، مثلث هاي صورتي مستقيم      

صورتي قطعا نمادي است كه بصورت تنگاتنگ با ستمگري و مبارزه بر عليه آن مرتبط بوده و بمنزلـه عهـد و پيمـاني                        
نمادي  24»كو يير «در واقع مثلث نيز مانند كلمه       . ست كه هرگز اجازه ندهيم دوباره قتل عام وحشيانه ديگري رخ دهد           ا

  .از تنفر است كه احيا شده و اكنون نمايانگر افتخار است
 
 
 
  مثلث سياه 

 - قرار مـي گرفـت     مثلث صورتي منحصرا براي زندانيان مذكر مورد استفاده       
» رفتارهاي غير اجتمـاعي «زنان نيز به خاطر  با اينحال.  نبودند 175 لزبين ها جزو بند   
 ، همجنسـگرايي و روسـپيگري    )اعتقاد به تساوي حقوق زن و مـرد       ( از جمله فمينيسم  

 از جملـه    - زن هر زني كه بـا تصـوير ايـده آل نازيهـا از            . دستگير و زنداني مي شدند    
 منطبق نبود، مشمول حكـم      - اطاعت بي چون وچرا، و امثال آن      آشپزي، نظافت، كار آشپزخانه، بزرگ كردن فرزندان،        

و همانطوريكه مثلث صورتي احياء شـده، لـزبين هـا و            . اين زنان با يك مثلث سياه مشخص مي شدند        . مذكور مي شد  
  . آغاز كرده اند25فمينيست ها نيز استفاده از مثلث سياه را به عنوان نماد افتخار و پيوند خواهرانه
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 نسيتنمادهاي ج
 مذكر، مؤنث، دگر جنسگرا •
 گي، لزبين، و فمينيسم •
 دوجنسگرا •
 دگرجنسيتجو •
  

 مذكر، مؤنث، دگر جنسگرا
اين . اين نمادها مدتهاست كه به عنوان مظهر نمايش مرد و زن بكار رفته اند             

همين نمادها با اسامي    (تعلق دارند    ها نمادهايي هستند كه به هريك از خدايان رومي        
نمادهاي مذكور همگـي شـامل يـك     ). يوناني نيز بكار مي روند     دايانمتفاوت، براي خ  

 تقريبي  ه ي  متصل به عالمت پيكان با زاوي      ه ي داير.  متصل به آن مي باشند     ه ي دايره با نوعي عالمت مشخص كنند     
و نمـاد قـوي     ) مـي گوينـد    27»آرس«كه در يوناني بـه آن       ( يا خداي جنگ مي باشد       26»مارس «ه ي  نمايند 2ساعت  

ه  متصل به صليبي كه به سمت پايين امتداد دارد، نمايند       ه ي داير. از اينرو نماد مذكور مظهر مردها شده      . ردانگي است م
بنابراين نماد ونوس نشـانگر زنـان مـي    . ، الهه عشق و زيبايي بوده، و نماد زنانگي است     29»افروديته« يا   28»ونوس «ي

  .باشد
بوده   و مارس عاشق و معشوق     هرچند به طور قطع معلوم نيست كه ونوس        

، اين  30 رمانتيك ه ي مربوط به دور   باشند، اما تعداد قابل توجهي از نقاشي ها، خصوصا تصاوير         
الحاق دو نماد مذكور با يكديگر      . يكديگر نشان مي دهند    با دو را بنوعي در رويارويي عاشقانه     

ا نمادهاي مورد اسـتفاده در      وقتي كه اين دو تركيب را ب      . مي تواند معاني متعددي داشته باشد     
ـ    ه جنبش هاي گي، لزبين، و بايسكشوال مقايسه كنيم، قطعا ب    ه نظر ميرسد كـه نمـاد فـوق ب

 يك وب سايت اينترنتي كه حس مي كرد با توجه به ايـن همـه                ه ي در حقيقت تهيه كنند   . معناي دگرجنسگرايي باشد  
 دگرجنسگرايان در ه ي، اعالم كرد كه نماد مذكود شيونمادهاي افتخار جنبش هاي همجنسگرايان از قافله عقب مانده      

البته زماني هم بـود كـه       . يت مي كنيم  قما هم براي او آرزوي موف     . نمايش افتخارشان به گرايش جنسي خود مي باشد       
 اين نماد همچنين. اين ارتباط ميان نمادهاي مذكر و مؤنث نمايانگر ائتالف نيروهاي جنبش گي و لزبين با يكديگر بود

  .براي نمايش درك تفاوتها و تنوع ميان مردان و زنان بكار رفته است
 
 

 

  گي، لزبين، و فمينيسم

 مذكر اسـتفاده    ه ي در هم قفل شد     مردان گي براي نمايش همجنسگرايي مردان از دو نماد         1970 ه ي در ده 



                      
 
 
 7شماره                      

 1384                          تيرماه 
 

 

 

 
   

٣۶

 . كردند
 يكـي بـا      ي همركز مي بودند تا از قطع شدن دايـر         البته دو نماد بايد اندكي خارج از      

دو نماد   تقريبا در همان زمان، برخي از لزبين ها نيز استفاده از          . جلوگيري شود  پيكان ديگري 
اما خيلي زود ايـن     .  مؤنث براي نمايش همجنسگرايي زنان را آغاز كردند        ه ي در هم قفل شد   

از زنان در جنبش هاي فمينيستي نيـز از همـين نمـاد              مسأله با مشكل مواجه شد زيرا برخي      
در نتيجـه، ايـن زنـان فمينيسـت         .  زنان استفاده مـي كردنـد      ه ي راي نمايش پيوند خواهران   ب

 مؤنـث نشـان دادنـد، كـه البتـه كمـي             ه ي همجنسگرايي زنان را با سه نماد در هم قفل شد         
ي  به معنا  چرا دو نماد مؤنث به معناي همجنسگرايي زنان و سه نماد          . مضحك بنظر مي رسد   

مـدتي بعـد    . مي رسد  نظره  نان نباشد؟ اين امر بسيار منطقي تر ب        ز ه ي  هم ه ي پيوند خواهران 
 همجنسگرايي زنان و تركيـب      ه ي اكنون تركيب دو نماد با هم نشان      . عمال همينطور هم شد   

  . زنان استه يي پيوند خواهران به معناسه نماد
 
 
 

 )دوجنسگرا(بايسكشوال 
حال پيچيـده    ب و در عين   جال نمايش دوجنسگرايي با نمادهاي جنسيتي مي تواند         

نـد، تركيـب    ص ا براحتي قابـل تشـخي     مؤنث-مذكر و مؤنث  -در حاليكه نمادهاي مذكر   . باشد
اساسا اين تركيب با نماد جنسيتي شخص دوجنسگرا  .اند هاي دوجنسگرا تا حدي گيج كننده

شود و يك نماد مذكر به يك طرف آن و نماد مؤنث به طرف ديگر آن افـزوده مـي                     آغاز مي 
براي زنان، اين تركيب نمـادي زيبـا و          . تركيبي از نمادهاي همجنسگرا و دگرجنسگرا      - شود

 ه ي تركيب بدست آمده براي مردان چيزي شبيه بـه سـه دايـر             اما .مرتب را بدست مي دهد    
است كه براي نمايش نورهاي رنگي در كالسهاي علوم و فيزيك بكار مـي رود، كـه     رنگي

 .د بتوان گفت نمادي جذابتر را بوجود مي آوردالبته اين چيز بدي نيست وشاي
 
اما سردرگمي واقعي زماني بوجود مي آيد كه بخواهيم نمادي براي نمايش تمـام دوجنسـگرايان صـرفنظر از        

 دوجنسـگرا + لزبين  : نتيجه سه نماد در هم قفل شده خواهد بود         .جنسيت شان تهيه كنيم   
 تقريبا مثل تمـام     - ا اينحال نمادهاي مذكور   ب. كه واقعا ساده نيست، اما جالب است      . گي+ 

دوجنسـگرايان نمادهـاي    .  چندان غالـب نيسـتند     - مسائل مربوط به دوجنسگرايان كنوني    
 .افتخار معدودي دارند كه عموما بسيار پيچيده است
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  دگرجنسيتجو

واضحترين نيـز    نماد اول كه  . دگرجنسيتجو دو نماد براي انتخاب كردن دارند       افراد  
در اينجـا بـا     . مذكر و مؤنث بوجود مي آيد       دو نماد  - نه در هم قفل شدن      و -  از ادغام  هست

پيكان بر روي يك حلقه، تركيبي حاصل مي شود كه نشانگر وجود ذاتي بخشهاي مذكر                 قرار دادن يك صليب و يك     
نماد مـذكور در    . خيص است اين نماد كاملتر از نماد ديگر بوده و براحتي نيز قابل تش           . و مؤنث در يك شخص مي باشد      

 . مي باشد31ساده ترين مفهوم، نشانگر سطحي از دوجنسيتي بودن
را ناديده گرفته در عـوض از عالمـت         » ونوس«و  » مارس«اما نماد ديگر، عالئم      

فرزنـدي  ) ونوس(» افروديته«در افسانه هاي يونان،     . استفاده مي كند  ) عطارد(» مركوري«
نام ايـن فرزنـد كـه انـدامهاي جنسـي      . داشت 33»هرمس « به نام32»مركوري«با عالمت 

 ه ي  كلمـ  ه ي ريشـ .  گذاشـته شـد    34»هرمـافروديتس «مذكر و مؤنـث را بـا هـم داشـت،            
» هرمـافروديتس «و از آنجائيكـه     . نيز از همينجاست  » دوجنسي« ي به معنا  35هرمافروديت

 نگر شخصـي  استفاده شده تـا نشـا     » مركوري«نداشت، در اين مورد از نماد        نماد مشخصي 
از صـليبي   » مركـوري «نمـاد   . باشد كه خواهان جنسيتي جداي ازجنسيت خودش مي باشد        

تشكيل شده كه به سمت پايين امتداد مي يابد تا نشانگر زنانگي باشـد و در عـين حـال در         
ـ            . باالي خود يك هالل ماه دارد كه نشانگر مردانگي است          ره دو نشانه در جهت هاي مخالف يكديگر بر روي يـك داي

بنظـر مـي رسـد كـه ايـن نمـاد بيشـتر              .  تعادل بين بخشـهاي مـذكر و مؤنـث باشـند           ه ي قرار گرفته اند تا نشاندهند    
يعني كساني كه توامـا     (دگرجنسيتجوهايي را خطاب قرار دهد كه به عنوان هرمافروديت يا آندروژين شناخته مي شوند               

 .)از ويژگيهاي دو جنس مذكر و مؤنث برخوردارند
زم بذكر است كه اگرچه در جنبش هاي گي، لزبين، و بايسكشوال افراد دگرجنسـيتجو نيـز عمومـا                 در اينجا ال  

افراد دگرجنسيتجو، در مقابل    . مورد حمايت قرار مي گيرند، اما دگرجنسيتجويي بخودي خود يك گرايش جنسي نيست            
ه بـه ماهيـت جنسـيت و نقـش          دگرجنسيتجو بودن قضيه اي است ك     . افراد مذكر و مؤنث، گرايش خاص خود را دارند        

اما از آنجائيكه اين مسئله در مقوله اي شبيه به گرايشات جنسي قرار گرفته،              . مسائل جنسي و جنسيت مربوط مي شود      
و بسياري از افراد دگرجنسيتجو آشفتگي هايي را در ارتباط با گرايش جنسي خود تجربه مي كنند، آشكارا مي توان اين         

 . بحث حاضر گنجانددسته از اشخاص را نيز در
 
 
 

  روبان ها

هايي تقريبـا    هر روز روبان  . هاي رنگي به نماد شاخص بسياري از امور بدل شده اند           هاي اخير روبان   در سال 
در . از تمام رنگها نمايش داده شده يا بر روي لباسها چسبانده مي شوند و هر يك به رخداد مهمي اختصاص مـي يابـد                  
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 آشنا مي شويم كه اكثر آنها به طور اخص هـيچ ارتبـاطي بـه جنبشـهاي گـي،                    روبان ها ن  اينجا با برخي از مشهورتري    
 ما مربوط ه يلزبين، دوجنسيتي و دگرجنسيتجو ندارند، بلكه مربوط به مسائلي هستند كه مثل هر اتفاق ديگري به هم             

  .مي شود
 روبان قرمز توجه به ايدز •
 روبان صورتي توجه به سرطان سينه •
 جه به خودكشي نوجوانان همجنسگراروبان سفيد تو •
 36روبان توجه و پذيرش چند عشقي بودن •
  روبان آبي آزادي بيان در اينترنت •
  روبان هاساير  •
 
 

  روبان قرمز توجه به ايدز

و  37»پـل جابـارا  « خواننده و ترانه سرايي به نام ه يوسيله روبان قرمز ب ه يپروژ  
 در  - در نيويورك قرار دارد     كه پايگاه آن   - 38»دزابزارهاي كمكي ديداري در خدمت اي     «گروه  
يـك گـروه خيريـه از    » كمكي ديداري در خـدمت ايـدز   ابزارهاي«.  شكل گرفت1991سال  

است و هدف آن شناخت و گراميداشت دوستان و همكاراني است كـه از               هنرمندان حرفه اي  
هاي هنـري،   ها و نمايشگاه اين مؤسسه نه تنها سازمان. ايدز مرده يا با آن دست به گريبانند 

 قربانيان ايدز تشويق    ه ي به گراميداشت ياد و خاطر     هاي مرتبط با ايدز را     موزه ها، و سازمان   
، و نيازهاي مبتاليان به HIVمي كند، بلكه در جهت آموزش به عموم مردم در مورد شيوه هاي انتقال ويروس ايدز و    

 .سسه جمع آوري اعانه براي تحقيقات و درمان ايدز مي باشد ديگر اين مؤه يوظيف. اين بيماري تالش مي كند
 به حمايت از سربازان آمريكـايي       39هاي زرد رنگي كه در طي جنگ خليج فارس         روبان قرمز در اصل از روبان     

 HIV ايـدز و   - انتخاب رنگ قرمز نيز بدين علت بود كـه قرمـز رنـگ خـون بـوده                . به نمايش در آمدند، الهام گرفت     
اولين حضور عمومي روبان قرمز زمـاني       .  و اين رنگ ارتباطي نمادين با شور و عشق دارد          -  خوني هستند  هاي بيماري
، طي برگزاري مراسم اهداء جوايز، اين روبان        1991 در سال    41»جوايز توني «، ميزبان مراسم    40»جرمي آيرونز «بود كه   

ن قرمز مثل عبارتي، كـه از نظـر سياسـي نيـز بسـيار         از آن زمان به بعد پوشيدن روبا      . را بر روي لباس خود بر تن كرد       
هرچند برخي احساس مي كنند كه روبان قرمز ديگر اهميت خـود را از دسـت داده و اكنـون                    . مناسب است، رايج شده   

 روبان قرمز همچنان    ه ي صرفا به ابزاري براي حمابت لفظي از رخدادهاي مربوط به ايدز بدل شده، اما با اينهمه، پروژ                
پروژه صـادقانه آرزومنـد     . ود را حفظ كرده و نيرويي پيشرو در جهت شناخت و توجه به ايدز محسوب مي شود                قدرت خ 

  .رسيدن روزي است كه ديگر نيازي به اين روبان نباشد
 . كنيدمراجعه /http://www.redribbon.comبراي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به 

http://www.redribbon.com/
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 صورتي توجه به سرطان سينه روبان
از موفقيت روبان قرمز توجه است و توجه به سرطان سينه نماد روبان صورتي   

همچنـان ادامـه      كه رواج آن   تسرطان بيماري بسيار خطرناكي اس    . ايدز الهام گرفت   به
هـا نشـان مـي       زنان بوده و بررسي    سرطان سينه خطري است كه خصوصا متوجه      . دارد
از اينـرو   . وضع حمل نمـي كننـد شـايعتر اسـت          ند كه اين بيماري در ميان زناني كه       ده

 .اخص به توجه و پيشگيري از سرطان سينه اهميت مي دهد  لزبين ها به طوره يجامع
  

مرتبط بـا سـرطان      هاي ائتالف ملي سازمان  «براي كسب اطالعات بيشثر به       
  .مراجعه كنيد /http://www.nabco.orgبه » سينه

 
 
 
 

 روبان سفيد توجه به خودكشي نوجوانان همجنسگرا

خـاوير  « اين روبان كه بيشتر در اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرد، توسـط             
.  ابداع شد  - نجات يافته است    كه خود شخصا از خودكشي دوران نوجواني       - 42»نپتوس

را در مـورد   43»جيسـون بولتـون  «سخنراني  كه به فكر او رسيدآغاز اين فعاليت زماني 
  در شـهر لنسـينگ ايالـت       1997خودكشي نوجوانان همجنسگرا درراهپيمايي گي پرايد       

 .ميشيگان شنيد
دبيرسـتان محـل     پسر جواني بود كه به خاطر همجنسگرا بودن از        » جيسون«

انتخـاب رنـگ    » وسنپتـ  «ه ي به گفت .  ديترويت اخراج شده بود    ه ي تحصيلش در حوم  
» نپتـوس «. سفيد به اين خاطر بود تا نمايانگر روشني افكار و معصوميت جوانان باشـد             

جايي در وب سايت خود نقل مي كند كه در هر پنج ساعت يك نوجوان آمريكايي در اثر مشكالت موجود در برخورد با 
اميدوار است  » نپتوس«. ه خودكشي مي كند   فشارهاي ناشي از همجنسگرا، دوجنسگرا، و يا دگرجنسيتجو بودن اقدام ب          

 ه يكه با گسترش آگاهي در مورد اين رخدادها، و توصيه به منابع متخصص، به سـاير نوجوانـان كمـك كـرده و عـد                      
  .بيشتري را از خودكشي نجات دهد

 
 .مراجعه كنيد Gay youthبراي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به 

 
 

http://www.nabco.org/
http://groups.yahoo.com/group/a-safe-place
http://groups.yahoo.com/group/a-safe-place
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 توجه و پذيرش چند عشقي بودن روبان
 در حمايت از چند عشقي بودن تهيه شـده          44»جيم اوانس «اين روبان بر اساس پرچمي ابداع شده كه توسط           

ي ه معنـا  ب البته اين امر  . معناي داشتن ارتباط عشقي با بيش از يك نفر دريك زمان مي باشد            ه  چند عشقي بودن ب   . بود
ي داشتن رابطه اي بر اساس عشق، صداقت، و اعتماد           به معنا  بي بندوباري يا بوالهوسي نيست، بلكه     

بسـياري از مـذاهب و      . اين قضيه به هيچ وجه مفهوم جديدي نيسـت        . ميان بيش از دو نفر مي باشد      
ي ايـن امـر     از نظـر تـاريخ    (كشورها چنين پيوندهايي را به رسميت شناخته و از آن حمايت مي كنند              

  .)عموما بصورت تعدد زوجات براي مردان بوده است
روراسـتي و صـداقت در      « ه ي رنگ آبي نمايند  . رنگهاي روبان و پرچم معاني خاصي دارند       

 عشق  ه ي ، رنگ قرمز نشاندهند   »برقرار مي شود    چندگانه با آنها   ه ي ميان تمام ياراني است كه رابط     
اتحاد و يكپارچگي ميـان      ي به معنا  ، و رنگ سياه   )نگ قرمز در روبان توجه به ايدز      به كاربرد ر   بسيار شبيه (و شور است    

نمـادي كـه در     .  خود را از چشمان جامعه و عموم پنهان كننـد          ه ي ياران عشقي در زماني است كه بايد روابط ناپذيرفت        
 ه ي ول كلمـ  انگليسـي، يعنـي حـرف ا        P يونـاني اسـت كـه معـادل حـرف            45»پي«مركز پرچم ديده مي شود حرف       

Polyamory) عالمت . مي باشد) چند عشقي بودن» π  «      ارزش ه يبصـورت طاليـي نقـش شـده تـا نشـاندهند 
  .)ارزشي كه در مقابل روابط صرفا فيزيكي قرار مي گيرد(دوستانه يا عشقي ياران براي يكديگر باشد 

 
   

 
 روبان آبي آزادي بيان در اينترنت

بـا  » ابط اخالقـي وسـايل ارتبـاط جمعـي        قانون ضو «زماني كه پيش نويس       
بسـياري از    .كنترل و سانسور اينترنت تهيه شد، موجي از انتقـادات را پديـد آورد              هدف

قاطعانـه از ايـن بـاور     و بيان بوده  واقعي حق آزاديه يمردم معتقدند كه اينترنت جبه
ن بسياري  از اينرو در ابتدا پس از طرح پيش نويس قانون مذكور صاحبا           . دفاع مي كنند  

 صـفحات وب  ه ي از وب سايت ها در اعتراض به اين نوع سانسور همگـي پـس زمينـ               
اما از آن زمان به بعد روبان آبي به عنوان نماد           . سايتهاي خود را به رنگ سياه درآوردند      

امروزه بسياري از سايت ها از نمـاد مـذكور          . جهاني آزادي بيان در اينترنت برگزيده شد      
ـ  ا. استفاده مي كنند   منظـور دفـع قـوانين سـركوب     ه ز سوي ديگر، اينترنت در تالشي ب

برخي از وب سايتها بـه طـور داوطلبانـه خـود را بـر               . كننده سعي كرده است تا مسئوليت كنترل خود را بر عهده بگيرد           
ات  و نيز اكثر وب سايتهايي كه در آنها نـوعي از برهنگـي يـا كلمـ      ؛اساس مطالب و محتوياتشان درجه بندي مي كنند       

بسـياري از  .  سـال باشـد  18 آنها بايد بـاالي سـن        ه ي زننده وجود دارد از اخطارهايي استفاده مي كنند كه بازديد كنند          
هاي قفل داري را بكار مي گيرند كه بازديدكنندگان بـالقوه   ارند سيستمد سال  18هايي هم كه محتويات باالي       سايت
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] ه ي ثبـت كننـد   [هـاي     اندك، مشخصات خود را نزد شركت      ه ي يانرا ملزم مي دارد تا در ازاي پرداخت يك مبلغ سال          
هـا در دور   تـا كنـون ايـن تـالش    . جداگانه اي به ثبت رسانده و از اين طريق از سن كـاربر اطمينـان حاصـل نماينـد      

  . اينترنت نسبتا موفق بوده انده ينگهداشتن سانسور ازشبك
 .مراجعه كنيد Blue Ribbon Campaignبراي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به 

 
 
 

 روبان هاساير 
برخي از طرفداران حفظ محـيط زيسـت در         . ديگري با اهداف مختلف تهيه شده اند       ي رنگي بيشمار  روبان ها 

ا روبان بنفش را براي     عده اي از مردم آمريك    . ي سبز استفاده مي كنند    روبان ها اعتراض به تخريب جنگلهاي باراني از       
همچنين زماني روبـان آبـي بـراي افـزايش آگـاهي در مـورد حقـوق                 . اعالم ميزان خشونت در شهرها بكار مي گيرند       

 .قربانيان جنايات بكار مي رفت
يي كه در اطراف ما يافت مي شوند بايد توجه داشت كه هـيچ رخـداد يـا سـازماني           روبان ها با وجود اين همه     

 صرفا به نمادي بصري و بسيار مؤثر براي بسياري رخـدادها در فرهنـگ               روبان ها . داختن بقيه را ندارد   قصد از اعتبار ان   
   .امروز ما بدل شده اند

 
 : منبع

http://www.lambda.org/symbols 
 
 

 پانوشت ها
 

1. Rainbow Flag 
2. Gilbert Baker 
3. Victorian England 
4. Flag Company San Francisco 
5. Harvey Milk 
6. International Congress of Flag Makers 
7. West Hollywood 
8. John Stout 
9. Freedom Rings 

10. Gay Friendly 
11. Leather Pride Flag 
12. Tony De Blase 
13. Mr. Leather Contest 
 Sadomasochismآزار گري و آزار خواهي  .14
15. Bondage 

16. Domination 
17. Rubber 
18. Bear Pride Flag 
19. Bear 
20. Bear Bar 
21. Spags 
22. Crimes  of Nature  
23. Auschwitz  
24. Queer 
25. Sisterhood 
26. Mars 
27. Ares 
28. Venus 
29. Aphrodite 
30. Romantic Period 

31. Androgyny 
32. Mercury 
33. Hermes 
34. Hermaphrodites 
35. Hermaphrodite 
36. Polyamory 
37.  Paul Jabara 
38. Visual AIDS 
39. Gulf War 
40. Jeremy Irons 
41. Tony Awards 
42. Xavier Neptus 
43. Jason Bolton 
44. Jim Evans 
45. π 

http://www.eff.org/br/
http://www.lambda.org/symbols
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 نگاهي به دو جنبش زنان و همجنسگرايان

 39 شماره-گرفته از مجله سكافبر
 ) ماها-خالصه شده استآن دليل طوالني بودن ه اين مقاله ب(

 
 

ا  در ابتد  »بري طلبانه زنان  اجنبش بر «ي جنسي با    اقليت ها  كالشايد ربط حركت عدالتخواهانه همجنسگرايان يا       
، ي جنسي نگاه كنيم و بعد بـه افتـراق         برابراما اگر به ريشه هاي تاريخي بي عدالتي و نا         ،  كمي نامفهوم و يا بي مورد باشد      

آنگاه متوجه خواهيم شد كه موانـع پـيش پـاي هـر دو       ،  ي جنسي دقت نمائيم   اقليت ها هاي زنان و     تشابهات و درخواست  
متوجه مي شـويم كـه      ،  و بر همين اساس   ) بي جا هاي  ات و خودخواهي    خراف،  سنت ها ،  هاي مردساالرانه  ارزش(يكي است 

 . نزديكي و تعاون اين دو جنبش از وزن و اهميت زيادي برخوردار است، چرا همكاري
 

 

 ابتدا يك يادآوري تاريخي

اسـرائيل  /فلسـطين (عنوان طايفه اي از قبايل سامي در منطقه كنعـان           ه  ها ب  زماني كه عبري  ،  ر ادوار دور  د
آنها مردم فقيري بودند كه سرشان به كار خودشان گرم بود و            ،  جمعيت اين طايفه كم بود     تعداد،  سكونت داشتند ) يفعل

برايشـان  ،  )آشـور و بابـل    ،  شـام ،  مصـر (هاي بازرگاني منطقه تجاري آن زمان        هرچند كه همجواري سرزمينشان با راه     
هـاي   ه محل سكونت آنها محـل جنـگ و لشكركشـي          به اين علت كه منطق    ؛  سودآور بود اما دردسر بزرگي هم داشت      

هـا مـي    فقط صدمات آن بـه عبـري     ،  هاي آن زمان بود و هر طرفي كه در جنگ پيروز مي شد             دائمي و فراوان دولت   
  ...اموالشان را غارت مي كردند و، زنانشان را مي بردند، آنان را به اسارت مي گرفتند؛ رسيد

)  سال پيش از مـيالد مسـيح       586حوالي   -شام   ها به فلسطين و    ابليحمله ب (در پايان يكي از همين جنگها       
رهبران و بزرگان طايفه عبريـان      ،  تصميم گرفتند كه براي تسلط كامل خود بر منطقه        ،  بود كه وقتي بابليان پيروز شدند     

حادثـه اي كـه در      . به همراه خانواده هايشان و جمع زيادي از مردم عادي را از آنجا كوچ داده و با خود به بابـل ببرنـد                      
 قبـل از    539  سـال  حـوالي در  پادشاه ايران   ،   كوروش كبير   كه وقتيتا  .  معروف است  »حبس بابلي «تاريخ قوم يهود به     

ميالد بابل را تصرف كرد به عبريان كوچ داده شده اجازه داد كه به سرزمين محل سكونت قبلي خود برگردند و آزادانه                      
در كتاب مقدس عهد عتيق از كوروش كبير ياد مي شود و      (. بي خود همت گمارند   به كار و زندگي و اجراي مراسم مذه       

 )1.احساس نزديكي و دوستي مردم اسرائيل با ايرانيان هم از همينجا ريشه مي گيرد
به اين  ،  به سرزمين خود كنعان برگردد    ) عراق فعلي (وقتي قوم يهود اجازه يافت كه از تبعيد و حبس در بابل             

دو مسئله حياتي را بايـد بـراي        ،  ه براي حفظ و ادامه بقاء طايفه خود و جلوگيري از تسلط طوايف ديگر             نتيجه رسيدند ك  
يعني يك حبل المتيني كه همه به آن چنگ بزنند و دور آن             ،  اول چيزي كه عامل وحدت قوم آنها شود       ؛  خود حل كنند  

ازدياد جمعيت و تعداد نفوس طايفـه تـا نيـروي           و دوم توليد مثل زياد و       ،  ) يك عامل هويت آنها    به عنوان ( متحد شوند 
 . انساني الزم براي مقابله با تهاجمات و حمالت ديگران داشته باشند
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ـ                      جمـع آوري    ههمين دو نياز عمده و حياتي باعث شد كه عبريان به گذشته تاريخي خود مراجعـه كـرده و ب
 و از اين زمان اسـت       2عهد عتيق را بنويسند   هزار سال قبل حضرت موسي پرداخته و كتاب          ها و گفته هاي چند     حديث

ات نوشـته مـي     حدود پانصد سال بعـد هـم تـور        . كه دين يهوديت به شكل امروزي كه ما مي شناسيم شكل مي گيرد            
 . 3شود

اما ،  قوم مي شود  هاي عهد عتيق و تورات عامل وحدت و حبل المتين اين             به اين ترتيب دين يهود و كتاب      
پس وظيفه زنان در زاد و ولد بيشتر اهميت دوچنـدان مـي             ؛  ياد جمعيت هم بايد حل مي شد      ني ازد مسئله مهم ديگر يع   

توان با آن بچه  نبايد جلق زد چون اسپرمي كه مي، چون با زياد شدن جمعيت منافات دارد، سقط جنين نبايد باشد، يابد
م اينكه خانواده يعنـي زن و مـرد و          ه آن؛  خانواده فقط يك شكل و تعريف دارد      ،  درست كرد نبايد بر زمين ريخته شود      

مثل دو زن يـا دو      ( هر نوع زندگي مشترك ديگر    ،  فرزندان آنها و كلي قوانين در حمايت از اين خانواده شكل مي گيرند            
،  خانواده و كانون گرم و مشترك دو انسان به رسميت شناخته نمـي شـود               به عنوان ) مرد با هم يا يك زن و فرزندانش       

و مردي كه نمي خواهد بـا زن تشـكيل خـانواده           ،  ممنوع مي شود چون به توليد مثل نمي انجامد        ا هم   بسكس دو مرد    
نفـرت بـه سـكس بـا همجـنس و        . بر عليه منافع قوم و اجتماع عمل كرده و بايد كشته شـود            ،  دهد و بچه درست كند    
ريخ در كتـاب عهـد عتيـق        جا ريشه مي گيرد و اعدام همجنسگرايان هم براي اولين بار در تـا              همجنسگرايي از همين  

 ». ه بايد مجازات شودكميز و گناهي عملي كفرآ«  به عنوان، نوشته شد
، همه صاحب نظران متفق القولند و بسياري از مردم عادي هم كم و بيش مي داننـد كـه بسـياري روايـات                      

خوب منطق  . د دارد وجو) مسيحيت و اسالم  ،  يهوديت(حديث ها و گفته هاي مشابهي در سه دين يكتاپرست ابراهيمي            
زيادي الزم نيست تا بدانيم كه منشاء اين حديث ها و روايات مشابه همان دين يهود و عهد عتيق و تورات است چون                       

يافتـه مـي    مسيحيت و اسـالم   ،  از جمله مسائل مشابهي كه در هر سه دين يهود         . قبل از انجيل و قرآن نوشته شده اند       
مخالف سقط جنين هسـتند     ،  هر سه دين جلق زدن را گناه مي دانند        :  هستند ين ها اتوان به آنها اشاره كرد       شوند و مي  

همجنسگرايي را گناه و يك عمل شيطاني مي دانند كه بايد مجازات شـود و           ؛  و دستور اعدام همجنسگرايان را داده اند      
دسـتورات   به نام ي كه   ديگر اين چيزهاي   به عبارت . پيروان متعصب هر سه دين از همجنسگرايي به نفرت ياد مي كنند           

 تعليمات و قـوانيني هسـتند كـه قـوم يهـود در      يك سريخود  ،   به خورد ما داده مي شوند      اين ها اسالم و خدا و امثال      
رعايت آنها را براي همـه افـراد        ،   سال پيش بر اساس نيازهاي آن زمان خود و جهت حفظ خود از گزند دشمنان               2800

 به سنت و رسم و اخـالق جامعـه          خود به خود   نبريم كه تعليمات ديني بعد از مدتي         اين را هم از ياد    . طايفه الزامي كرد  
غير متعصب و غير مـذهبي هـم در رد همجنسـگرايي            به ظاهر   بي جهت نيست كه حتي بعضي از افراد         . فرا مي رويند  

ق جامعـه ايرانـي   ما به دين كار نداريم بلكه به اين كار داريم كه سكس با همجنس مخالف عرف و اخـال            «: مي گويند 
 ريشه اين عرف و اخالق را فراموش مي كنند و نمي گويند كه اين اخـالق از كجـا                    يك طرف  اما اين افراد از      ». است
و از طرف ديگر از ياد مـي برنـد كـه ايـن عـرف و سـنت                   ،  ابل انطباق با شرايط حاضر هست يا نه       قو آيا    ؟؟چرا؟  آمده

شدت و حدت   ،  ع ديده مي شود و بسته به سطح رشد و آگاهي اجتماعي           مخصوص ايران نبوده و نيست و در همه جوام        
البته اين هدف اين ادعا نيست كه تمام ريشه هاي ضديت با همجنسگرايي همين است بلكه منظور                 . آن متفاوت است  

 . نشان دادن يكي از عمده ترين ريشه هاي تاريخي سركوب زنان و همجنسگرايان است
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  همجنسگرايان و اهميت همكاري آنهااشتراكات دو جنبش زنان و
هاي مرد   هدف از طرح وقايع تاريخي فوق اشاره به اين است كه هر چند سركوب حقوق زنان و بروز ارزش                  

، يعني يهوديـت ، ساالر همراه با پايان يافتن جامعه مردساالري شروع شد اما همراه با شكل گيري اولين دين ابراهيمي          
 . وب همجنسگرايان هم درست از همين زمان شروع شدسرك. شدت و حدت بيشتري گرفت

كسي كه نمي تواند مثل مرد بجنگد و از قبيله    ،  غير قابل اعتماد  ،  بدون عقل ،   را احساسي  »زن«،  مردساالري
را درجه دوم كه بايد در خدمت جنسيت مرد قرار بگيرد و مرد را ارضاء كند و                 ) زن(محافظت كند مي داند و بنابراين او        

 نفي مي كنـد و عشـق و         كالزني كه مردانگي را     ،  مردساالري در ادامه همين تفكر    .  بيندازند حساب مي كند    بچه پس 
ها اطاعت كند را هم      اگر مردي نخواهد از اين ارزش      زندگي خود را وقف يك زن ديگر مي نمايد را تحمل نمي كند و             

يارو مي خوابد كـه يكـي او را         ؛  ( زن مي داند   يعني مردي كه به جنس زن گرايش نداشته باشد را هم          ،  محكوم مي كند  
، مـريض اسـت  ، كيـرش كوچـك اسـت   ، طرف كيرش بلند نمي شود كه با زن سكس داشته باشد  ،  بكند پس زن است   

  ...درجه دو محسوب مي شود و، قابل تحقير است،  پس چنين فردي از مرد كمتر است) ...طبيعي نيست و

حلقه هاي محمكي دو جنبش زنان وهمجنسگرايان و 
كال اقليت هاي جنسي را به هم پيوند مي دهند؛  ريشه 

و سركوب ها، زنان همجنسگرا  هاي تاريخي فشار 
كه حلقه رابط بين دو جنبش زنان و همجنسگرايان (

، مردساالري و تمام جنبه هاي ارزشي متعلق )هستند
به آن، اهداف مشتركي همچون تالش براي رسيدن 

به برابري و عدالت جنسي در جامعه و بازتعريف 
بسياري از مفاهيم و مقوالت اجتماعي و قوانين موجود 

 ياري موارد ديگرو بس

هيچ عجيـب نيسـت كـه همجنسـگرايان از گـرايش خـود       ، حاكم يبا چنين اخالق و فرهنگ مردساالرانه   
 بـه خـاطر    ابدون عشق و نياز و صـرف      ،  سركوب و تحقير را تحمل مي كنند      ،  خجالت مي كشند  ،  احساس گناه مي گنند   

يـا  ،  ف ازدواج مـي كننـد     جامعه با جنس مخـال    
 نمي داند   »گي«فعال خودش را    همجنسگراي  

فرو  كرده و التش را در ديگري        »مردي«چون  
، اما فرد مفعول قابل تحقير شـدن اسـت        ،  برده

همه  يا اين، را مي پذيرد گاهي خودش هم اين
همجنسگراي ايراني مي خواهند تغيير جنسيت      

چون چارچوب و تعريفـي كـه جامعـه و          (. دهند
 دارد »مــرد«از  ديــن و اخــالق و فرهنــگ  

 ).برايشان تنگ است يا با وجود آنها نمي خواند        
ها  و اجتماعي در طول قرن    اين فشار فرهنگي    

آنچنان در تو در توي ضمير انسانها ريشه مـي          
در نتيجه همجنسـگرايان بـه سـايه و يـا           . دواند كه توان ايستادگي و دفاع از خويشتن خويش بودن را از فرد مي گيرد              

  قهرمان تمام رمانشايد به همين دليل باشد كه. همه جا هستند اما ناپيدا، شبحي سرگردان در اجتماع تبديل مي شوند
 »بـوي «همـه  ، هـاي اجتمـاع را نشـان مـي دهنـد      ها و دورنگي ها و بي خـودي  زشتي، هايي كه با فاصله از اجتماع    

اقليـت   كـال حلقه هاي محمكي دو جنبش زنان وهمجنسگرايان و ، با توجه به آنچه گفته شد     . همجنسگرايي مي دهند  
 ؛ ي جنسي را به هم پيوند مي دهندها

 ها اريخي فشار و سركوبيشه هاي تر 
 كه حلقه رابط محكمي بين دو جنبش زنان و همجنسگرايان را تشكيل مي دهند؛ زنان همجنسگرا 
 مردساالري و تمام جنبه هاي ارزشي متعلق به آن 
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يعني رسيدن به برابري و عدالت جنسي در جامعه و بازتعريف بسياري از مفـاهيم و مقـوالت                  ؛  اهداف مشترك  
برابري افراد در برابر قانون و در همه شئونات اجتماعي فارغ از جنسـيت و  ؛  از جمله (ن موجود   اجتماعي و قواني  

 جديد از خانواده و تالش براي گسترش معنـي كـانون مشـترك در قـوانين از                  ييفرارائه تع ،  يا گرايش جنسي  
رك دو زن يـا      شناختن زندگي مشـت    به رسميت ،   شناختن كانون متشكل از يك مادر و فرزند        به رسميت جمله  

مقابله با كـودك    ،  مبارزه مشترك براي آموزش مسائل علمي مسائل جنسي در مدارس و جامعه           ،  دو مرد با هم   
مبارزه براي لغـو قـوانين      ،  دفاع از استقالل جنسيت فرد فارغ از جنس او        ،  آزاري و تجاوزات جنسي به كودكان     

  ). تبعيض آميز در مورد هر دو جنبش و بسياري مسائل ديگر
همكاري و اشتراك مساعي اين دو نيرو بسـيار ضـروري اسـت و         ،  در نتيجه حمايت از خواسته هاي يكديگر      

امكانات عينـي و اوليـه بـراي        .  اجتماعي را فراهم مي آورد     -امكان ايجاد پايه هاي يك جبهه وسيع تحوالت فرهنگي        
 . كافي است آنها را كشف كنيم، نزديكي و همكاري فراهم هستند

تا زماني كه گي و لزبين هاي ايراني مسائل خود را جدي نگيرند و بـراي حـل       ،  ك نكته هم ضروري است    يادآوري ي 
دفاع ديگران از ،  ندهندبه خرجه حقوق انساني و اجتماعي خود اراده عملي بها و رسيدن  پايان دادن به سركوب، آنها

د و همكاري بالقوه مهم بين نيروهـاي مختلـف          اتحا،  لزبين ها تاثير چنداني نخواهد داشت و عالوه بر آن         /حقوق گي 
 .فعال براي برابراي و عدالت جنسي شكل نخواهد گرفت

  
  پانوشت ها

 نشان مي دهد كه كـال  )اسماعيل و اسحاق( و فرزندان او )هاجر و سارا(نيست بدانيم كه مطالعه داستان سرگذشت ابراهيم و زنانش  بد   -1
در . مرتـب در حـال مهـاجرت بـوده اسـت            مناسب از جهت كشاورزي وآبياري و تجارت       يطايفه عبري هميشه براي يافتن محل زندگ      

زماني كه خداوند به حضرت ابـراهيم       ،   سال پيش از ميالد مسيح اتفاق مي افتد        4000انجيل هم آمده كه اولين مهاجرت عبريان حدود         
رهـا كـرده و بـا    ) رات و نه چندان دور از خلـيج فـارس  واقع در جنوب غربي رود ف(» اور«دستور مي دهد كه محل و كاشانه خود را در       

قبيله خود به مقصد ديگري مهاجرت كند و اگر ابراهيم از اين دستور پيروي كند آنگاه خداوند به او لطف و بخشـش كـرده و خانـداني                            
 . بزرگ در سرزميني موعود به او اعطا خواهد كرد

پيغمبري كرده ولي گفته ها و نوشته هاي        ) بازگشت از حبس بابلي   ( اين تاريخ  سال قبل از     2500 حضرت موسي حدود     ،به روايت تاريخ   -2
هاي جمع شده تا چـه حـد بـا            سال گفته ها و حديث     2500اينكه بعد از    .  است هاي بعد منتقل مي شده     او فقط سينه به سينه به نسل      

 . گانه اي است خود بحث جدا،ها و گفته هاي خود حضرت موسي همخواني داشته يا نزديك بوده پيام
خوبي به شرايطي كه منجر به پيدايش       ه   ب ،رد پاي ريشه هاي تاريخي فشار عليه همجنسگرايان        آقاي مك كوبين در كتاب خود به نام        -3

هاي خود را مبني بـر       شكل جالبي استدالل  ه  مسيحيت و اسالم گرديد مي پردازد و ب       ،  يهوديت
يهود شروع و از آنجا به مسيحيت و اسالم و          اينكه فشار بر عليه همجنسگرايان با پيدايش دين         

 نشان مي دهد كه قبل از       به عالوه او  . با سند ثابت مي كند    ،  سپس كل جوامع امروزي راه يافت     
 گرايش به جنس موافق يك امر عادي و قابل قبول بوده و حتي آثـاري تـاريخي كـه                    ،يهوديت

اينكـه تابعيـت فرزنـد      ،  تن خانواده همچنين او اهميت ياف   .  معرفي مي كند   دال بر آن دارد را هم     
 و مخالفت با سقط جنين را هم بر همين    ،زاد و ولد زياد   ،  بر اساس خون و تابعيت مادر باشد      بايد  

نادر ثاني نويسنده ايراني مقيم     . اساس نياز قوم يهود به وحدت و ازدياد جمعيت توضيح مي دهد           
 بررسي ريشه هاي تـاريخي فشـار   -بار ديگر عشقي ممنوع  «  كشور سوئد در كتاب خود به نام      

مي  تا حدودي از همين كتاب مك كوبين كمك مي گيرد و به اين مسئله             » بر همجنسگرايان   
 . پردازد
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 بن بست من
  از تهران- مرتضي                               

 
 در دور دست نوري مي بينم

 در اعماق سياهي ها
 آن نور، نور آرزوهاي من است

 كه بسيار ضعيف مي باشد
 تاريكي ها بلعيده مي شود آنقدر كه بوسيله هيوالي

 هيوالي تاريكي ها
 همان سركوب اميال من است

 همان سرزنش جامعه است
 به بن بستي رسيدم

 ر از حقيقتبن بستي دو
 دور از از آنچه كه هستم
 راه فراري مي گردم، سرگردانم در آن بن بست به دنبال

 به دنبال اشاره اي از سوي كسي
 به دنبال دستي كه دست مرا بگيرد

 مرا ببرد به دور از اين جماعت
 شده دروغ و نيرنگ جماعتي كه تمام فكرشان

 جماعتي با رويي پاك و دلي پر از نيرنگ
 م اين بن بست تنگ و تارنمي دان

 كي راهي به من نشان خواهد داد
 كه اين تن خسته ام را برهانم

 از اين همه نيرنگ ها، از اين همه بي عدالتي ها
   تا كي؟،تا كي ميخواهم بمانم در اين تاريكي

  ...راهي مي خواهم براي فرار از اين تاريكي ها

 

 جشن عشق
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دكمه ها
سپنتا                           

 
 دكمه هاي پيراهنت  
 چه بازيگوشانه رد مي شوند  
 از زيرانگشتان دستم  

 
 گشتان دستموقتي كه ان  
 از شكاف الي پيراهنت  
 شوند،  با پوست تنت هم جاذبه مي  
 دكمه هاي پيراهنت  
 چه بازيگوشانه رد مي شوند  
 از زيرانگشتان دستم  
 چه بازيگوشانه مي لغزند  

بين انگشتان مستم    
 

 ...دكمه هاي پيراهنت  
...دكمه هاي پيراهنم    
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 قصه ي آخر         
 سپنتا                         

 
 كي بود يكي نبودي

 زير گنبد كبود
 يه كسي بود كه مي خواست

 بره شهر آرزو
 آرزوي اون چي بود ؟

 يه دل ساده مي خواست
 يه دل يه رنگ مي خواست
 يه دل عاشق مي خواست

 
 رفت و همت و گذاشت
 روي شونه هاي خستش

 رسيد به داد ِ دل خسته ي شكستش
 روون شدش رو خواب خاك جاده

 ست پاك جادهدستشو گذاشت تو د
 جاده اونو برد به يك نشوني
 جاده اونو برد به يك ويروني

 
 رفت و به اون شهر قديمي رسيد

نو رسيده به يه لحظه كسي رو ديد

 
 با حرفاي قشنگ اون خام شد

 خسته ي راه مست لب جام شد
 همراه شدش با اون تو كوچه هاي شهر

 دلشو سپرد به اون غريبه ي شهر
 از دست داديواش يواش قلبشو 

 اون دل ساده شو به اون مست داد
 اما ديدش كه اين شهر

 اون شهري نيست كه قصه شو شنيده
 خداي من

 اون دلشو به كي به چي سپرده 
 مي خواست بره از اين شهر

 اما ديگه چاره نداشت
 راه برگشتش ديگه جاده نداشت
 جاده اونو برده بود به يك نشوني

 رونيجاده اونو برده بود به يك وي
 

  از آسمون داشتش بارون مي اومد
 بارون روي يه لكه خون مي اومد
 جاده بود و اون عابرِ دل شكستش

 ...عابر بود و اون خنجرِ به پشت نشستش

 درخواست مشاركت
يكي ازخوانندگان و همكاران ماها قصد دارد ويژه نامه اي مخصوص هنرپيشگان لـزبين و

شود كه چنانچه امكان تهيـه از همه عالقمندان و خوانندگان درخواست مي      . گي تهيه كند  
 .  زير تماس بگيرنددارند با ايميلرا مطلب يا هر كمك ديگري در اينباره 

 )هنرپيشه: لطفĤ در قسمت سابجكت بنويسيد(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fearsome_beauty@yahoo.com : تماسجهتآدرس ايميل 

http://aa.f300.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=fearsome_beauty@yahoo.com
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 تنگ نظري بيشتر از اين نمي شود
 

، يك جـور ورزش   ،   غذا يا رنگ يا لباس خوشش بيايد       گر قبول داريم كه هر انساني ممكن است از يك جور          ا
آوقت پذيرش اين امر مسلم كه هر انساني هم ممكن است يـك   ،...يا افكار و عقايد سياسي يا فلسفي را ترجيح دهد و      

تنگ نظـري بيشـتر از   . كار چندان شاق و سختي نخواهد بود، جور ذائقه و سليقه و گرايش و تمايل جنسي داشته باشد  
ـ  اما وقتي به مسائل جنسي مي رسيم         ،ي شود كه تنوع سليقه در همه عرصه هاي زندگي انسان را بپذيريم            اين نم  ك ي
زنانه رفتار مي كنـد و      ؛  زن : ها را فقط به دو دسته تقسيم كنيم        صورت خشك و جامد و كليشه اي وار انسان        ه  مرتبه ب 

يعني اين پيشـداوري    ! همين و بس  .  زن گرايش دارد    مردانه رفتار مي كند و به جنس       ؛مردو  به جنس مرد گرايش دارد      
غلط كه هر انساني فقط به جنس مخالف خودش كشش و رغبت جنسي دارد و اگر غير از اين باشد غير اخالقي است                        

به معني  (  ثابت كرده اند كه گرايش جنسي انسانها       )از جمله كينسي  (دانشمندان و دست اندكاران علوم جنسي      !و ممنوع 
 بلكه فرد در سن معيني اين احسـاس را در درون خـود              ،انتخابي نيست )  و سوي كشش و تمايل جنسي      رغبت و سمت  

اگرخود گرايش جنسـي را     . كشف مي كند و متوجه مي شود كه به جنس موافق يا مخالف يا هر دو جنس كشش دارد                  
 : گرايش جنسي انسانها در طول اين خط به اين شكل مي باشد، يك خط مستقيم فرض كنيم

حـال  .  كامل به جنس موافقتقريبا كامل به جنس مخالف و سر ديگر خط گرايش    تقريبايك سر خط گرايش     
يش كامل به جنس موافق يا مخالف كمرنگ تر شده و   ا اين گر  ،اگر از يك سر خط شروع كنيم و به سمت ديگر برويم           

ـ  ، تا جايي كه وقتي به انتهاي خط مي رسيم         ،هر چه بيشتر رنگ عوض مي كند       ه عكـس آن چيـزي كـه در ابتـداي            ب
گـرايش كامـل بـه جـنس        در ابتداي ايـن سـير،        :زبان ساده تر اينطور مي شود     ه  ب .برمي خوريم  شروع حركت داشتيم  

 بـه  ، بعـد ، وبعد از آن به گرايش شديد تر به جنس مخالف و خيلي كم به جنس موافق مـي رسـيم             ، وجود دارد  مخالف
 مسـاوي بـه هـر دو جـنس          تقريبابه گرايش    سپس،  ه جنس موافق مي رسيم    گرايش بيشتر به جنس مخالف و كمتر ب       

 بعد از آن به گرايش بيشتر به جنس موافـق و كمتـر بـه                .)جايي كه باي سكشوالها هستند    (مخالف و موافق مي رسيم      
سپس به گرايش شديدتر به جنس موافق و خيلي كم به جنس مخالف و در آخر به گـرايش كامـل بـه                       ،  جنس مخالف 

 : موافق مي رسيمجنس

گرايش كامل به 
 جنس موافق

گرايش شديدتر 
به جنس موافق 
و خيلي كم به 
 جنس مخالف

گرايش بيشتر 
به جنس موافق 
و كمتر به جنس 

 مخالف

گرايش تقريبا 
مساوي به هر 

دو جنس مخالف 
 و موافق

گرايش بيشتر 
به جنس مخالف 
و كمتر به جنس 

 موافق

گرايش شديد تر 
به جنس مخالف 

لي كم به و خي
 جنس موافق

گرايش كامل به 
 جنس مخالف

 

هـاي   بـه نسـبت  ) چه زن و چه مـرد   (ها    تمايالت و احساسات نرينه و مادينه در همه انسان         ،بر همين اساس  
  سـنت  هنـوز ،  اما در جامعه اي مثل جامعه ما كه عليرغم درگيري طوالني مدرنيسم و سنت در آن               . مختلف وجود دارند  
 رفتار كند و به مرد گرايش       »زنانه«زن بايد   . ها را فقط سياه و سفيد مي بينند        جنسيت انسان ،  ي زنند ها حرف آخر را م    

 »زن«و  »مرد«چنين تعريفي از  . رفتار كند و به زن گرايش جنسي داشته باشد»مردانه«جنسي داشته باشد و مرد بايد    
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معه همخواني ندارد و مانع شكل گيـري شخصـيت          هاي دروني زنان و مردان جا       با واقعيت  »زنانگي« و   »مردانگي«و  
 ،سـنت ديكتـاتور منشـانه ديگـر        .ستمگرانه و ديكتاتورمنشـانه اسـت      ين دليل سنتي  همها مي شود و به       واقعي انسان 

هر انساني «يعني از آنجا كه .  دارد»خانواده« از جمله شكل و تعريفي كه جامعه از      ،هاي اجتماعي است   چگونگي بنيان 
در  . خود را ثبت نماينـد     »ازدواج« رد بايد با هم ازدواج كنند و رسما        پس زن و م    »دف گرايش جنسي دار   به جنس مخال  

 اما اگر دو انسان ديگر ،دنيا مي آيند هم قابل قبول و محترم هستنده  ب»ازدواج رسمي«اين از  پسنتيجه فرزنداني كه 
 آنوقت نه رابطـه  ،تركي را اختيار كنند و بچه دار شوندبر اساس عشق و عالقه و انتخاب و اختيار خود با هم زندگي مش       

تنها قانون هم نيست كه بـه محكوميـت         .  حساب مي شوند   »مشروع« است و نه فرزندان آنها       »قانوني و اخالقي  «آنها  
 بلكه بستگان، اطرافيان و جامعه هم چنـين         ،اين خانواده و زندگي مشترك بنا شده بر اساس خواسته دو فرد مي پردازد             

 .مي كنند و فرزندان آنها را لعن و نفرين مي كنند
 در  »ازدواج« و   »خانواده«جانبه از    سياه و سفيد ديدن گرايشات جنسي انسانها و ارائه تعريف كليشه اي و يك             

نگهداري او در چفـت     ،  محدود كردن آزادي اش و خود بودن او       ،  ها براي كنترل انسان    واقع انعكاسي از مكانيسم سنت    
حقـوق بشـر و     ،  آزادي  دوران امـروز كـه موضـوع آن        در و   ،ي از پيش تعيين شده و مقيدات سنتي مي باشد         و بست ها  

 سـنت   چه خوب كه هر كسي در حد خود به چالش          .نبايد جايي داشته باشد   ،  احترام به سبك هاي مختلف زندگي است      
ك هاي زندگي هموار شود و جامعه ما      سب احترام به تنوع  ،  حقوق بشر ،  دمكراسيراه  هاي ستمگرانه روي آورد شايد كه       

به (در هر شهروندي      اجازه بروز نرينه گي و مادينه گي       ،جاي سياه و سفيد ديدن گرايشات جنسي      ه  به جايي برسد كه ب    
اينجاسـت كـه صـلح       .را بـه وي بدهـد     ) همان نسبتي كه داراي اين خصوصيات است و با آن احساس راحتي مي كند             

ي جنسي معرفي مي شـده انـد در         اقليت ها  مظاهر جنبش هاي زنان و       به عنوان اكنون  كه ت  دوري از خشونت  ،  دوستي
 كـه   »وظـايفي «چرا كـه بسـياري از مـردان دگرجنسـگرا را هـم از               . كل جامعه و در همه شهروندان نهادينه مي شود        

كشورهاي با سـاختار     شناختن انواع خانواده در      به رسميت . ناخواسته جامعه و فرهنگ بر آنها تحميل كرده رها مي كند          
 يك امر جا افتاده است و ما ايرانيان در مسير حركت خود براي مدرن كردن كشور و جـا انـداختن دمكراسـي و                         ،مدرن

فرهنگ و سنت ها بايد خود را بـا حركـت           ،  مذهب.  خواه ناخواه بايد اين مسئله را هم براي خود حل كنيم           ،حقوق بشر 
 .چار به عبور از آنها خواهند شدها نا جامعه دمساز كنند و گرنه انسان

 و با انتخاب سبك زندگي مـورد دلخـواه          ،همجنسگرايان با رد الگوهاي رفتاري و نقش هاي سنتي اعطا شده          
ي سـنت هـا    هـاي اجتمـاع از قيـد و بنـد           خود ببالند كه در اين كـارزار رهـايي واقعـي جامعـه و انسـان                ه بايد ب  ،خود

 بهتـر هسـتند بايـد       يديگر شهروندان و هموطناني كه در فكر ايران       . دم شده اند  پيشق آزادي انسان  فيان و محدودكننده
توانند به حمايت از خواسته ها و حقـوق اجتمـاعي مـدني همجنسـگرايان                اين مهم را در نظر بگيرند و تا آنجا كه مي          

يـن  ا اما اهميت    ،ندمي ك پيدا   درخواست حقوق اجتماعي تجلي      در قالب  مبارزات همجنسگرايان    هرچند چراكه. برخيزند
بـراي ارزشـگذاري بـه انسـان        ،  براي حقوق بشـر   ،   عقايد ما براي احترام به تنوع    .  است اين تصور ها فراتر از     درخواست

، از خشك انديشي و سنت هاي دست و پا گيـر           براي رهايي جامعه  ،  براي زدودن تحميالت غير الزم    ،  آنطور كه هست  
 تالش مـي    »خود بودن انسان ايراني   «م  كالنرينه گي درون زنان ودر يك       درون مردان و     براي عيان شدن مادينه گي    

ها دنيايي را بروي فرد  سفيد نديدن گرايشات جنسي انسانو  و سياه ،كنار گذاشتن تنگ نظري در عرصه جنسي    . كنيم
 .مي گشايد كه فرح بخش است و رهاكننده
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 مناسبت سي و ششمينه ب

 ويوركسالگرد واقعه استون وال در شهر ني
 

 1هاي استون وال شورش
 

  امير: برگردان   
iranian_free_man@yahoo.com

 
 
  بـه  افتخـار  ِ مـاه ،هـا  جـوالن دادن در خيابـان    همجنسـگرايان بـا رژه رفـتن و   ،ر سال در ماه ژوئـن ـ ه

» گرينـويچ «ه ي    در دهكـد   1969گي پرايد به سـال       اريخ جشن هاي  ت.  را جشن مي گيرند    )2گي پرايد (همجنسگرايي  
 . برمي گردد3»استون وال ه يمهمانخان«در  شهر نيويورك سيتي،

با آنكـه   . بود يورش پليس به كافه هاي گي و لزبين امري عادي           آمريكا هدر آن زمان در سراسر اياالت متحد      
به مشروبات الكلي مي گشت، اما افراد پليس مشتريان كافه هـا  تخلفات مربوط  پليس ظاهرا به دنبال جرائمي از قبيل

اسامي دستگير شدگان غالبا در روزنامه ها به چـاپ          . كشاندند بدون هيچ اتهام موجهي به زندان مي       را دستگير كرده و   
 . و در نتيجه بسياري از اين افراد از مشاغل خود اخراج مي شدند رسيد مي

يبا تنها  تقر» كافه ها « ،1969در سال   
ه  كه همجنسگرايان مي توانستند ب     ندجايي بود 

با ايـن حـال در      . طور علني دور هم جمع شوند     
 »كافـه «اكثر مواقع هنگامي كه پليس به يك        

يورش مي بـرد، مشـتريان گـي و لـزبين از در             
پشتي فرار كرده و يا در گوشه و كناري كز مي           

 1969اما در شب بيسـت هفـتم ژوئـن          . كردند
وقتــي پلــيس بــه   . ي رخ داداتفــاق ديگــر 

 لـزبين   ، اسـتون وال حملـه كـرد       ه ي مهمانخان
 و مردانـي كـه   4هاي داراي سر و وضع مردانـه    

، در مقابـل پلـيس    5لباس و آرايش زنانه داشتند    
بـه سـوي پلـيس       مشتريان كافه نيـز   . ايستادند

قـدرت  «بطري و سنگ پرتـاب كـرده و شـعار          

mailto:iranian_free_man@yahoo.com
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والي هر شب بر تعداد تجمع كنندگان در بيرون مهمانسـراي اسـتون             طي چندين شب مت   .  را سر دادند   »همجنسگرايان
سرعت در سراسر كشور پخش شده و اين واقعه با نام ه خبر ايستادگي همجنسگرايان در مقابل پليس ب. وال افزوده شد

 ه ي هاي كوچكي در زمينـ      استون وال جنبش   ه ي اگرچه قبل از واقع   . طغيان يا شورش هاي استون وال شهرت يافت       
 .  نهضت روند تازه اي به خود گرفت1969 اما پس از سال ،حقوق همجنسگرايان در سراسر كشور صورت گرفته بود

جنـگ   خود رسيده بود و مردم براي اعتراض بـه  جنبش حقوق مدني به اوج.  دوران تحول بود،1960 ه يده
  .خود بپاخاستند براي دفاع از حقوق زهمجنسگرايان ني  همين روند،ه يادام در. ها مي ريختند ويتنام به خيابان

همه ساله افتخار خـود  جوها رجنسيتدگ، و )دوجنسگراها(ها، بايسكشوال ها   ها، لزبينيتاكنون، گ از آن زمان
در نيويورك سيتي اين    .  استون وال جشن گرفته و خواستار حقوق مدني اساسي خود هستند           ه ي را با گراميداشت خاطر   

در ساير شهرهاي اياالت متحـده و در سراسـر كشـورهاي            .  ماه ژوئن برگزار مي شود     ه ي  شنب راهپيمايي ها در آخرين   
، همجنسگرايان همه ساله در جشن هاي افتخار به همجنسگرايي كه در ماه ژوئن برگزار مـي شـود شـركت         نيز جهان

  .خاطر مي آورنده كرده و مردان و زنان شجاع استون وال را ب
فردي قرار  ه  ب ، ستاره ها در موقعيت منحصر     1969 شب بيست هفتم ژوئن      د كه در  برخي طالع شناسان معتقدن   

 . را ميسر ساخت» استون وال «ه يداشتند كه شكل گيري واقع

 
 

  http://gay-astrology.com/vvoice.shtml :منبع
 پانوشت ها

1. Stonewall Riots 
2. Gay Pride 
3. Stonewall Inn 
4. Butch Lesbians 
5. Drag Queens 
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  جدي با طعم شوخي-ا طعم جديشوخي ب
 

اگه اين دوتا قوز همجنس باشند اونوقـت        . ( ريان ما همجنسگرايان ايراني همان جريان قوز باال قوز است         ج
از يك طرف مذهب هست كه همجنسگرايي را گناه مي داند و از طرف ديگر قانون هسـت                   ) !چي؟ ميشن همجنسگرا  

ر كشورها ملت به مراجع مذهبي و كليساها و مساجد گفتن كه شـما مـي                حاال در اكث  . گويد مخالف قانون است    كه مي 
توانيد تعليمات دين خود را تبليغ كنيد از جمله درباره همجنسگرايي امـا حـق دخالـت دادن مـذهب خـود در قـانون و                          

 مـا از دو  ااما در كشور ما، مذهب و حكومت يكي شدن و نتيجتـ         .  همجنسگرايان آزاد هستند   او قانون . حكومت را نداريد  
  ! اين شد قوز باال قوز! هم گناهكار محسوب مي شويم و هم مجرم،جهت و به طور همزمان و هماهنگ

 هر چيزي كه در مـذهب       چرا كه اوال  ). قانوني(مباشد و هم جر   ) مذهبي(اما همجنسگرايي نمي تواند هم گناه       
سالمي است اما تو هيچ كجاي قانون نوشته         خوردن گوشت خوك غير ا      مثال ،انون قدغن نيست  ق در   ا لزوم ،قدغن شده 

كه نمـاز  را  و قانون كسي ،نشده كه كسي كه گوشت خوك بخورد مجرم است يا نماز نخواندن گناه محسوب مي شود          
اگر قانون بخواهـد مـن همجنسـگرا را         . درستش هم همين است   . هاي ديگر  نمي خواند مجرم نمي داند و خيلي مثال       

 مگه نه؟ اما من مي گم و علم امروزي          ،ه قانون را اجرا مي كند نقش خدا را بازي كرده           آن وقت كسي ك    ،مجازات كند 
تا دلتون بخواد هم دليل و برهان براش دارم كه خودتون هـم             . هم اينو ميگه كه همجنسگرايي نه گناه است و نه جرم          

خودمون دور كنيم و هماني باشيم كه  لزبين ها اين چيزا را حداقل از سر  وپس بهتره كه ما گي. بهتر از من مي دونين 
 همجنسگرا، يعني؛ هستيم

 :سايت هاي زير شماره قبل ماها را معرفي كرده اند

 ) http://pesarekhaste.blogspot.com(سايت پسر خسته   •
 ) http://lifewithlove.persianblog.com(ايت ني و ناي س •
 )http://www.iranian.com( سايت ايرانيان دات كام •
 )http://www.pglo.org(سايت سازمان همجنسگرايان ايران  •
 )http://www.iran-tribune.com( سايت ايران تريبون •
 :اين سايت مطلبي را هم به نقل از ماها چاپ كرده است •

html.index/Hamjens/May/2005/Opinion/com.iranian.www://http
 

 ولي اسمي اند هاي ديگري هم ماها را معرفي كرده       ضمن تشكر از همه اين دوستان، چنانچه سايت       
ـ هـايي    لين سـايت  از مسئو . ست بوده ا  از آنها نبرده ايم به دليل بي اطالعي ما         ه بـه معرفـي ماهـاك

 .ما را باخبر كنندمي پردازند و خواهان انعكاس آن در مجله مي باشند تقاضا مي كنيم 
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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
         com.Majaleh_maha@yahoo 
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