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 حرف هاي سردبير
 بايد براي آن تالش . تنها خواستن آن كافي نيست،براي رسيدن به هدف

 .كني

هيچ يك از .  گوشه گيري و تنهايي واژه هايي آشنا براي ما همجنسگرايان هستند، دورن گرايي،حافظه كاريم
هميشه از عكس العمل هاي ديگران نسبت . بازگو كنيم لذت نبرده ايمكه گرايش جنسي خود را براي اطرافيان  ما از اين

 مطمئن هستم كه .گريزان بوده ايم به گرايش خود ترس داشته ايم و هميشه از نگاه هاي پر از سوال و تعجب مردم
ن  بدو، گوشه از اين دنياك زندگي با معشوق در ي:يكي از آرزوهاي بزرگ همه ي ما همجنسگرايان مشترك است

 . بدون نگاه سرزنش گر، بدون ترس،مزاحم
 حتي براي خود ما هم گاهي پيش ،مان هستيمتما همجنسگرايان هر روز شاهد وقوع فجايعي عليه هم احساسا

 تمام اين بي رحمي و بي .مي آيد كه به خاطر همجنسگرا بودنمان متحمل نا ماليماتي از طرف اطرافيانمان مي شويم
 . يان را تبديل به انسانهاي صلح طلبي كرده استعدالتي ها ما همجنسگرا

 از حق زندگي كردن محروم مي شود ،چطور ممكن است همجنسگرايي كه به خاطر عاشق يك همجنس شدن
گناهكار شناخته شدن به خاطر يك نعمت  عم همجنسگرايان بيشتر از هر انساني ط؟براي حقوق انسانها ارزش قائل نشود

 همه ي ما اين كهمگر نه . پس خود بايد جزو پيشگامان حقوق برابر براي همه ي انسانها باشند ،خدادادي را چشيده اند
 پس . همه ي ما يك خدا داريم و همه ي ما در آخر به سرشت اوليه ي خود باز مي گرديم،انسانها از يك سرشت هستيم

 حق زندگي بجنگيم در حالي كه اين حق  چرا ما بايد براي گرفتن.چرا باز هم بين ما و ديگران فرق گذاشته مي شود
 .مسلم همه ي انسانهاست

 فعاالن جنبش .اين چرا ها و هزاران چراي ديگر هميشه موضوع اصلي مباحث مربوط به همجنسگرايان بوده
 نه حقوقي بيشتر ،هاي همجنسگرايان هم همواره هدف اصلي خود را روي حقوق برابر همجنسگرايان متمركز كرده اند

 ما همجنسگرايان هيچ گاه خود را برتر از ديگران ندانسته ايم و هيچ گاه براي گرفتن حق خود وارد .ه ي انسانهااز بقي
  .خشونت و يا اعمال زور نشده ايم و اين روح صلح طلب ما را نشان مي دهد

 در ايران  اما. يكي ار مباحث مورد توجه جنبش هاي همجنسگرايان كشورهاي اروپايي است،داشتن حق ازدواج
مان به دور هم و ت فعال بزرگترين هدف ما جمع كردن هم احساسا،كه همجنسگرايي هنوز به رسميت شناخته نشده

  .ور تعداد زيادي همجنسگرا در كشور استضمعطوف كردن توجه حكومت به ح
ه طرح مسائل و اين حق ما همجنسگرايان است كه براي خود يك مجله داشته باشيم تا در آن بتوايم به راحتي ب

 در كل از سركوب . از خبر هاي روز همجنسگرايان آشنا شويم،مان آشنا شويمت با هم احساسا،مشكالت خود بپردازيم
  . خود را باور كنيم و با حقوق خود آشنا شويم،كردن احساساتمان دست بر داريم

را در اين زمينه كسب كرده و مجله ي ماها تا امروز كه يك سال از انتشار آن گذشته موفقيت هاي زيادي 
تعداد زيادي از همجنسگرايان داخل و خارج از . توانسته است توجه جامعه ي همجنسگرايان دنيا را به خود جلب كند
ماها براي همجنسگرايان اين موقعيت را فراهم . كشور مشترك مجله هستند و هر ماه مجله را دريافت و مطالعه مي كنند

  .شان در ميان بگذارندتبا هم احساسا ا ناتوان بودند را هميشه از بيان آنهمي كند تا حرفهايي كه
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 چند در صد از همجنسگرايان مايلند ؟اما واقعا چند در صد از همجنسگرايان از اين موقعيت استفاده مي كنند
  ؟براي گرفتن حقوق خود قدمي بردارند
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 همه مي دانيم كه با تعداد .اتحاد بين ماست  به هدفهمه ي ما اعتقاد داريم كه مهم ترين الزمه ي رسيدن
مي دانيم كه با دست روي دست گذاشتن هيچ وقت موفق  اندك هرگز به رسميت شناخته نمي شويم وعالوه بر آن

 . نخواهيم شد
اي كاش من هم مثل همه مي " ،"اي كاش مردم من را گناهكار نمي دانستند"آروز مي كنيم كه  همه ي ما

 ...."بدون ترس از رسوايي زندگي كنمتوانستم 
قابل ذكر است كه تا امروز تعدادي از دوستان هم بوده اند كه مجله را مورد لطف قرار داده و مطالبشان را براي 

  . اما متاسفانه لزبين ها در اين ميان نقش بسيار اندكي داشته اند.ما ارسال كرده اند
ماها متعلق به من و شما و همه ي اقليت هاي جنسي چه زن و چه مرد حال بار ها و بار ها گفته ايم كه ه تا ب

است پس چرا نبايد از اين امكان به وجود آمده استفاده كنيم و در كنار دوستان گي خود براي آزادي همجنسگرايان 
 دست به كار حل  چرا نبايد خود. چرا هميشه فكر مي كنيم كه بايد بنشينيم تا بقيه مشكالت ما را حل كنند.تالش كنيم

  .مشكالت خود شويم
 ماها مطالب كمتري براي لزبين ها نسبت به گي ها دارد دلخور مي شوند و بيان مي كنند كه اين كهلزبين ها از 

طور باشد مسبب به وجود آمدن  حتي اگر در عمل هم اين.  لزبين ها است،اين مجله يك مجله براي گي ها و اگر شد
  . خود ما هستيم، به لزبين ها به قولي بي توجهي،اين

 چطور مي شود لزبين ها با هم اين كهبعضي از خوانندگان لزبين ماها از راههاي ارتباطي لزبين ها مي پرسند و 
  .بيشتر در ارتباط باشند و بيشتر با هم آشنا شوند

مت امكان آشنايي از حكو طور كه مي دانيد به دليل ترس همجنسگرايان و مخصوصا لزبين ها متاسفانه همان
 . شايد واقعا پاتوق خاصي هم وجود نداشته باشد.آنها در مكانهايي مثل پاتوق هاي خاص لزبين ها نيست

اينترنت شايد بهترين راه ارتباط بين ما همجنسگرايان نباشد ولي حد اقل تا حدودي امن ترين مكان براي 
ا رفته باشيد ديده ايد كه تعداد لزبين هايي كه به راستي دنبال  البته حتما اگر حتي يك بار به روم لزبين ه.آشنايي است

 .يك دوست واقعي هستند بسيار كمتر از پسر ها و دختراني هستند كه فقط به دنبال شريك جنسي مي گردند
فرض مي كنيم كه در ميان همه ي اين آدمها كسي را پيدا كرديم و مدتي در اينترنت با هم در ارتباط بوديم و 

 دوستي ما از بين مي رود و ؟وقت چه مي شود  آن! همديگر را ديديم و نپسنديديم.قرار گذاشتيم تا همديگر را ببينيمبعد 
 جنبش ، تكليف اتحاد لزبين ها؟ پس تكليف آزادي چه مي شود؟هر دو به سمت سرنوشت ديگري مي رويم

 ......!. حقوق مساوي و،همجنسگرايان
 هميشه از وضع بد چت .وقت براي بهتر شدن وضعمان تالش نكرده ايم  هيچقبول كنيد كه خود ما لزبين ها

 چون لزبين ها خود را پشت نقابي از ، هميشه گفته ايم كه نمي شود با يك لزبين واقعي آشنا شد،روم ها گله داشته ايم
  .شان شوند واهمه دارنداحساسات وارد جمع هاي هم اين كهترس پنهان كرده اند و از 

ر خيلي خوش شانس باشيم و توانسته باشيم براي خود دوستاني دست و پا كنيم و دور همي هايي داشته حتي اگ
 چند بار دوستان خود را دعوت به همكاري براي وحدت بين ،حال چند بار در مورد آزادي خود بحث كرده ايمه باشيم تا ب

 چند نفر از دوستانمان به ،حبت ها هم انجام شده حتي اگر باز هم فرض كنيم كه تمام اين ص.همجنسگرايان كرده ايم
 . چند نفر به فكر فرو رفته اند و چند نفر فقط به حرفهاي ما گوش داده اند،درخواست هاي ما پاسخ مثبت داده اند
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ز  وارد چت روم ها نشده ايد و ا، دوستان لزبين پيدا كنيد را نداشته ايداين كهوقت امكان  شايد بگوييد كه هيچ
اما مطمئنا نمي توانيد بگوييد تا بحال در كوچه و خيابان  . در اينترنت دنبال دوست بگرديد دل خوشي نداريداين كه

 جايي كه من درس مي خوانم و يا جايي كه من كار ، نمي توانيد بگوييد در جايي كه من زندگي مي كنم.لزبين نديده ايد
ل آن است كه بگوييم در اطراف من كسي كه چپ دست باشد وجود  گفتن اين حرف مث.مي كنم لزبيني وجود ندارد

 . ندارد

 13ره شما
 1384 ماه دي

وقت به دنبال به وجود آوردن   ما هيچ، نگشته ايماحساساتمانپس بهتر است بگوييم ما هيچوقت دنبال هم 
فيانمان وقت اقدامي براي برداشتن نقاب خود براي اطرا  ما هيچ،جمعي از لزبين ها براي دفاع از حقوق خود نبوده ايم

 . بايد بيان شوند تا شنيده شوند، حرفهايي كه بايد زده شوند، من و شما حرفهاي زيادي براي گفتن داريم.نكرده ايم
 .وقت براي رسيدن به هدف دير نيست  هيچ

  دالرام–سردبير لزبين 

 مژده به دوستداران ادب و فرهنگ

 
هم اكنون، اولين شماره اين مجله كه. با خبر شديم كه مجله جديدي به جمع مجالت همجنسگرايان كشور افزوده شده است

. معرفي كرده، براي عالقمندان قابل دريافت مي باشد"نماهنامه ادبي اجتماعي همجنسگرايان ايرا"دلكده نام دارد و خود را 
ايميل مجله. دلكده سايت ندارد، در قالب پي دي اف منتشر مي شود و فقط از طريق ايميل مي توانيد آن را درخواست دهيد

delkadeh@gmail.com   :دلكده براي عالقمندان
كوشش و تالشي بسته به اين است كه دوستداران و عالقمندان تا چه اندازه پا پيش نهاده و در حمل بار گران بهموفقيت هر 

 . پس از همه دوستان تقاضا مي كنيم كه در حمايت از دلكده نهايت كوشش خود را به كار گيرند. ياري پيشگامان بشتابند
كده، براي همكاران مطبوعاتي خود در دلكده  آرزوي موفقيت وما به سهم خود ضمن خوش آمد و خير مقدم گويي به دل

 : بهروزي را داريم، و شادمانه مي سراييم
  ماها-خوش آمدي كه خوش آمد مرا ز آمدنت
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 : تحقيقات علمي

 روابط بين جفت هاي همجنسگرا الگويي براي زوج هاي دگرجنسگرا
 

كنون تصور عمومي بر اين بوده كه روابط همجنسگرايان همه موقتي، كوتاه مدت و خالي از بار و ارزش ا ت
 اما باورمندان به چنين گفته هايي از پرداختن به علل و ريشه هاي موقتي و كم دوام بودن روابط. معنوي است

 .جفتهاي همجنسگرا طفره مي رفتند
 محالت ، هر چه حقوق آنها در قوانين، محل كار، تحصيل. تر باشد،هر چه شرايط زندگي همجنسگرايان مساعد

بيشتر محترم شمرده شود به همان اندازه هم روابط جفت هاي همجنسگرا از بار مسئوليت و تعهد برخوردار ... سكوني و
 .مي شود و تجارب و الگوهاي بسيار مثبتي هم براي يادگيري جفت هاي دگر جنسگرا ببار مي آورند

 Robert(  پروفسور روانشناسي بازنشسته دانشگاه واشنگتن و روبرت لونسون)Jon Gottman (گوتمن جان 
Levenson(  پروفسور روانشناسي دانشگاه بركلي كاليفرنيا با هم به تحقيقي در باره روابط بين جفت هاي همجنسگرا

نتيجه اين  .همجنسگرايان را به چالش مي كشددست زده اند كه تمام برداشتها و ادعاهاي كليشه اي در باره روابط بين 
آدرس وب . منتشر شده است) Journal of Homosexuality( "ژورنال همجنسگرايي"تحقيقات اخيرآ در مجله 

http://www.haworthpressinc.com/web/JH :سايت

درجه بلوغ فكري در جفت هاي همجنسگرا"
بسيار باالتر از درجه بلوغ در جفت هاي

جفت هاي همجنسگر براي. دگرجنسگرا مي باشد
اصالح و بهبود روابط خود تالش بيشتري مي كنند

يسه با جفت هاي دگر جنسگرا، جفت هايو در مقا
همجنسگرا از آگاهي و دانش بيشتري در باره
برابري و عدالت برخوردارند و آن را در روابط بين

 ".خود نيز رعايت مي كنند

 زوج 40( جفت 80براي انجام اين تحقيقات 
از زاويه هاي )  جفت همجنسگرا40دگر جنسگرا و 

مختلف از جمله درجه خشنودي از رابطه خود، سطح 
چهل جفت . درآمد و تحصيل با هم مقايسه شده اند

 جفت گي كه از 12: همجنسگرا شامل اينها مي شده
 جفت گي ناراضي از 10روابط خود راضي هستند، 

راضي و خشنود از رابطه  جفت لزبين 10روابط خود، 
و در  . جفت لزبين ناخشنود از رابطه خود8خود و 

 جفت راضي و 20 مورد چهل جفت دگرجنسگرا،
 جفت ناخشنود از رابطه 20خشنود از رابطه خود و 

 .خود براي شركت در تحقيقات انتخاب شده بودند
هايي كه شركت   تحقيقات تنها به جوابآنچه كه اين تحقيق را با اعتبارتر مي كند اين است كه در انجام اين

كنندگان به سئواالت داده اند اكتفا نشده بلكه بصورت ويديوئي هم از همه جفت هاي شركت كننده، فيلم برداري شده و 
در حين بحث و مشاجره هر جفت، ضربان قلب، حالت فيزيكي مثل چشم ها، انقباض ماهيچه ها و شكل نشستن 

 .استري شده و بعدآ براي خودشان هم نمايش داده شده وحركات آنها هم فيلمبردا
 سال، به جمع آوري اطالعات و داده 12اين محققان براي اعتبار بيشتر نتايج تحقيقات خود، همچنين به مدت 
 جفت همجنسگرا، 40ازمجموع   ساله،12ها و اتفاقات در روابط جفت هاي همجنسگرا دست زده اند كه در اين مدت 

 ) درصد20يعني حدود (. ين و يك جفت گي از هم جدا شده اندهفت جفت لزب
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و به نرخ   درصد64 ساله را به چهل سال تعميم دهيم ميشود 12 اگر ما اين مدت ": آقاي گوتمن مي گويد
 . درصد است، نمي رسد69جدايي و طالق در بين غير همجنسگراها كه 

جفت هاي همجنسگرا كه با هم . جنسگرايان جالب استتوجه به ضربان قلب افراد همجنسگرايان وغيرهم
اختالف داشته و از رابطه خود خشنود نبوده اند، ضربان قلب آنها پائين بوده است در حالي كه ضربان قلب پائين در بين 

 .راضي و خشنودند كه از رابطه خود يي ديده مي شده استجفت هاي غير همجنسگرا
جفت هاي ": گوتمن مي گويد. دست آمده نيز جالب استه تحقيقات بمورد قابل توجه ديگر كه در اين 

آنها واضح و علني از سكس و اهميت اعتماد به هم و خيانت . همجنسگرا صادق تر از جفت هاي غير همجنسگرا هستند
  سال مطالعه روابط زوج هاي غير همجنسگرا چنين چيزي ديده نشده31در حالي كه در طول . نكردن حرف مي زدند

در مطالعه فيلمهاي گرفته . طور واضح و علني از سكس حرف نمي زننده زوج ها و جفت هاي غير همجنسگرا ب. است
كه غير همجنسگراها از چه چيزي حرف مي زنند مشكل است، آدم واقعĤ نمي  شده در اين تحقيقات از زوج ها، فهم اين

 هاي همجنس در صحبتهاي خود بلوغ بيشتري نشان مي در حالي كه جفت. گويند فهمد كه اينها چي دارند به هم مي
 ". صحبت مي كنندسشكلي عادي با هم از سكه دهند و بدون واهمه ب

درجه بلوغ فكري در جفت هاي همجنسگرا بسيار باالتر از درجه بلوغ در جفت هاي ": جان گوتمن مي افزايد
بط خود تالش بيشتري مي كنند و در مقايسه با جفت هاي همجنسگر براي اصالح و بهبود روا. دگرجنسگرا مي باشد

جفت هاي همجنسگرا از آگاهي و دانش بيشتري در باره برابري و عدالت برخوردارند و آن را در  جفت هاي دگر جنسگرا،
 ".روابط بين خود نيز رعايت مي كنند

 انستيتوي "جان گوتمن كه اين روزها رياست 
 Relationship Research( "تحقيقاتي روابط

Istitute(اضافه  عهده دارده  در شهر سياتل آمريكا را ب
 سال آينده روابط 200من فكر مي كنم كه در ": مي كند

به نقطه اي خواهد ) دگر جنسگرايان( هتروسكشوالها
 . رسيد كه امروز در روابط بين همجنسگرايان حاكم است

 
جفت هاي هتروسكشوال نقطه شروع بحث
و جدل با همديگر را در يك حال و هواي

 كنند در حالي كه جفت هايمنفي شروع مي
همجنسگرا بحث و اختالف خود را با مزاح و

 ... شيوهاي مهربانانه آغاز مي كنند

 اين دو محقق در تحقيقات و بررسي هاي اوليه
گونگي حل اختالفات في مابين در روابط خود در مورد چ

يك جفت همجنس با هم و دو غير همجنس با هم، از 
روش ها و مدلهاي علم رياضيات استفاده كرده و در 

فاكتها و عواملي كه به رضايت و خشنودي و  نوبت بعدي
منجر مي شود، را  يا عدم رضايت و جدايي يك جفت
 .مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند

ما به شيوه هاي برخورد " :قاي گوتمن مي گويدا
جفت . ..بسيار از همديگر متفاوتند هر دو گروه دقت كرديم و و متوجه شديم كه شيوه برخورد جفت هاي هر دو گروه

هاي هتروسكشوال نقطه شروع بحث و جدل با همديگر را در يك حال و هواي منفي شروع مي كنند در حالي كه جفت 
 حث و اختالف خود را با مزاح و شيوهايهاي همجنسگرا ب
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جفت هاي همجنسگراها در بحث و جدل هاي خود كمتر حالت تحكم و تسلط خود به ديگري را . مهربانانه آغاز مي كنند
 "...كار مي گيرند و در عوض مقدار زيادي احساس مثبت توجه به طرف ديگررا چاشني بگو مگوهاي خود مي سازنده ب

 در روابط.  اي كه يك اختالف نظر و دعوا در بين يك جفت شروع مي شود، مهم استشكل و شيوه"
هتروسكشوالها، بگو مگوها و دعواها هميشه از يك نقطه منفي شروع مي شود و در تحقيقات ما ثابت شده كه اگر دعوا 

در حالي كه گي . ر ادامه مي يابندبعدآ برخوردها تندتر و باز هم منفي ت  درصد موارد،96از يك نقطه منفي شروع شود، در 
توان اين موارد را بارها و بارها در روابط آنها شاهد بود و  مي. و لزبين ها گرمتر و دوستانه تر و كمتر كج خلقي مي كنند

مستعد شنيدن حرف  در نتيجه طرف مقابل، يعني فرد دوم رابطه منظور و پيام اصلي طرف خود را بهتر درك مي كند و
در عوض در بين زوج هاي غير همجنسگرا، بحث و مشاجرات و دعوا بيشتر سر قدرت است و . خود مي شودهاي طرف 

 ".كنند كه يكي آن ديگري را خرد و مچاله كند و بر حريف تسلط يابد در دعواها اكثرآ طوري با هم رفتار مي
احساس مثبت بر "را از خالل گفته هاي گوتمن چنين استنباط مي شود كه در روابط جفت هاي همجنسگ

 .، غلبه دارد"احساس منفي
احساسات منفي عامل عمده تري در روابط غير "

همجنسگرايان است در حالي كه احساسات مثبت در روابط 
 ".همجنسگرايان قوي تر است

 
جفت هاي همجنسگرا صادق تر از

آنها. جفت هاي غير همجنسگرا هستند
واضح و علني از سكس و اهميت
اعتماد به هم و خيانت نكردن حرف مي

 .زدند

گفته مي شود كه شيوه حل اختالف در روابط زوج هاي 
دار همجنسگرا همانا چسب و سريشمي است كه اين روابط را پاي

جفت هاي همجنسگرا گفتگو در ": گوتمن مي گويد. نگه مي دارد
باره يك موضوع مورد اختالف بين خود را با شيوه و روش مثبتي 
شروع كرده و در خالل گفتگو هم همان روحيه را ادامه مي دهند 

تر مي  در نتيجه امكان رسيدن به توافق و حل اختالف هم راحت
 ".شود

جه كلي كه از اين تحقيقات عايد ما نتي": او ادامه مي دهد
كه همه ما بايد آن تصوير غالب و عمومي منفي در مورد  شده اين

روابط بين جفت هاي همجنسگرا را به كنار نهيم و به روابط آنها 
عنوان جفت هايي كه اهميت و ارزش زيادي به كانون جفتي ه ب

 براي گي و لزبين ها از توان بيشتري. خود مي دهند، نگاه كنيم
ه داده هاي ب. تشكيل يك رابطه بالغ مساوات طلبانه برخوردارند

 كه جامعه ما بايد نگاه هستندطور دال بر اين  دست آمده همين
كه اين عشق و عاطفه در كجا و بين چه   ارزش و احترام بيشتري قائل شود فارغ از اين، عشقبرايخود را عوض كند و 

 ".ي شودكساني و با كدام گرايش جنسي متجل
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 فلسفه ي سكس 
 )نگاهي فلسفي به رفتار جنسي(

 
 ته اي ست ازاين مقدمه برگرف

Philosophy of sex, by Alan Soble 
 مهدي: ترجمه و ويرايش

 
 

اله سعي كرده ايم با معرفي مختصر فلسفه ي سكس، ق در اين م:اشاره
 ؛شته باشيمدا اين بخش از مطالعات فلسفي و جنسيتي آشنايي كوتاهي با

 در شناخت قلمروهاي كمتر مطالب طرح شده، رويكردهايي نوين و نوظهور
 كه افق هاي تازه اي را براي شناخته شده ي رفتار و كنش انسان اند

 . در برابر ما مي گشاينددر اين زمينهوارسي بعدي 
 و sex براي واژه ي اصلي "سكس"در ترجمه ي اين مقاله، كلمه ي 

 . به كار رفته استsexuality براي "ار جنسيرفت" يا "جنسيت"

 
را كه حول وفلسفه ي قانون، مفاهيم و موضوعاتي  لسفه ي جنسيت همچون فلسفه ي علم، فلسفه ي هنرف

متخصصان اين فلسفه ها . ، مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهدمي گردند) كه در اينجا سكس است( يك محور اصلي
 .را مبناي كار خود قرار مي دهند) normative(، متافيزيكي و عرفي )conceptual(پرسش هاي مفهومي 

 
 به تحليل ايده هاي مربوط به كشش جنسي، فعاليت جنسي و لذت جنسي مي فلسفه ي مفهومي سكس

با اندكي توجه درمي يابيم پس از دست يابي عمومي بدن به لذت جنسي، اندام هاي  -1: به موارد زير توجه كنيد. پردازد
ناسلي دخالت چنداني در ايجاد احساس جنسي ندارند؛ بنابراين پرسشي كه به ذهن راه مي يابد اين است كه چه چيزي ت

براي همه ي ما قابل درك است كه لمس  -2؟ است يك حس جنسي  به عنوان يك احساسمالك و معيار تشخيص
تجاوز جسمي و يا يك رفتار جنسي به حساب بازوي يك فرد مي تواند درحالت هاي متفاوت، يك نوازش دوستانه ، يك 

پس با چه معياري يك عمل را عملي جنسي تلقي مي . ويژگي هاي جسماني به تنهايي موجب تميز آنها نمي شود آيد؛
 را براي اين كه عمليبه تنهايي ، هيچ كدام يا تجربه ي عملي سكسبه نظر مي رسد كه قصد التذاذ جنسي و  -3كنيم؟ 

با اين حساب آيا اصوال ارتباطي مفهومي ميان لذت جنسي و فعاليت جنسي در .  ضروري نيستندمجنسي محسوب كني
 كار است يا خير؟ 
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پرسش هاي مفهومي ديگري كه بايد در اين بخش پرسيده شود در اين باره هستند كه چه چيزي باعث مي شود 
 بين را چگونه بايد تعريف كرد؟ چه تفاوتي "تجاوز جنسي"مثال، . ، تبديل به نوع خاصي از رفتار جنسي شودرفتاريك 

 سكس داشتن از طريق زور و سكس داشتن به وسيله پيشنهاد پول وجود دارد؟
 

 & ontological( به بحث هاي هستي شناسي و شناخت شناسي فلسفه ي متافيزيكي سكس
epistemological ( ت در طبيعت انسان؛ رابطه ي ميان  و مرتبه ي جنسيجايگاهمي پردازد؛ بحث هايي همچون

 .  كيهانكل نوع بشر و در حيات فرد، در حيات عواطف و شناخت؛ معناي جنسيت در  وجنسيت
يكي اين كه ميل جنسي : وجود دارد –كه الزاما هم ناسازگار نيستند  –سكس چيست؟ دو ديدگاه در اين مورد 

 سوي موجود برتري به اسم خدا يا طبيعت براي خدمت به يك نيروي غريزي هدايت شونده توسط هورمون هاست كه از
اهميت . بشر در وي قرار داده شده است، و ديگري ديدگاهي ست كه يك بعد عميق روحي براي جنسيت قائل است

 به عالوه، جنسيت ، وجنسيت مسلما تا اندازه اي با اهميت چيزهايي مثل خوردن، نفس كشيدن و خوابيدن متفاوت است
 . با شخصيت اخالقي نيز پيوستگي داردتا حدودي
 

پرداختن به .  در پي پرسش هاي هميشگي اخالق جنسي استسكس) يا متعارف(فلسفه ي عرفي 
فعاليت جنسي يا تجربه ي لذت جنسي در چه شرايطي جايز است؟ با چه كسي؟ با چه مقصودي؟ با كدام اعضاي بدن؟ 

ن طبيعي توماس آكويناس، اخالق كانتي و مذهب اصالت نفع  از قانو مشهور،براي چه مدت؟ پاسخ هاي تاريخي
)utilitarianism (فلسفه عرفي سكس به عالوه با مسايل حقوقي، اجتماعي و سياسي نيز عميقا . دننشات مي گير

، ازدواج و تشكيل خانواده به )heterosexuality(آيا جامعه مي بايست مردم را در مسير دگرجنسگرايي . درگير است
 براند؟ آيا قانون بايد به منظور جلوگيري از روسپيگري و همجنسگرايي، مقرراتي براي رفتار جنسي وضع كند؟ فلسفه جلو

سكس خوب كدام است؟ : هم هست) non-ethical( در بردارنده ي سواالتي نااخالقي از سوي ديگري عرفي سكس، 
 سهم آن در زندگي خوب چيست؟

 
كند وكاو قرار مي گيرند به نمايش  ا تنوع موضوعاتي كه در آن موردوسعت فلسفه ي سكس را مي توان ب

سقط جنين، پيشگيري از حاملگي، تجاوز جنسي، پورنوگرافي : اين موضوعات به صورت فهرست وار عبارت اند از. درآورد
)pornography(اني در ذهن فلسفه ي سكس با يك الگوي جا افتاده كه از رابطه ي انس. ، آزار جنسي و موارد ديگر

ها نقش بسته است شروع مي شود، كه در آن الگو، دو دگرجنسگراي بزرگسال عاشق يكديگرند، در قالب يك ازدواج 
فلسفه ي سكس به عنوان . رسمي به يكديگر وفادار و متعهد مي شوند و خواهان توليد مثل و تشكيل خانواده مي باشند

و تصورات ما، درگام نخست با اين الگوي جا افتاده به چالش بر  اعتقادات  ويك جستجوي سقراطي در تجارب جنسي
مي خيزد و براي اين كار، به كند و كاو در ارزش ها و ضد ارزش هاي موجود در زنا، روسپيگري، همجنسگرايي، سكس 

با افراد  اتفاقي، و سكس )پدوفيلي(گروهي، سكس با حيوانات، خود ارضايي، سادومازوخيسم، سكس با محارم، بچه بازي 
اين كار، به همان روشنگري اي در مورد سكس مي انجامد كه فلسفه هاي علم، هنر و قانون مي . ناشناس مي پردازد

 .توانند با كاوش در الگوهاي برتر مربوط به قلمرو خود ايجاد كنند
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 به اردوي معتقدان به آزادي جنسي بپيونديد
 

يي علمي بابدون در نظر گرفتن اين كه شما داراي كدام گرايش جنسي هستيد، الزم داريد كه براي آشنا
مسائل جنسي و براي يافتن پاسخ صدها سئوالي كه در باره مسائل مختلف جنسي در ذهن خود داريد،

 .مجله سه كاف را بخوانيد
دو سه سال پيش مجله اي فارسي زبان به اسم سه كاف روي شبكه منتشر مي شد كه خود را نشريه

 رساني، تابو زدايي از مسائل جنسي و پاسخ بهو هدف آن آگاهي. معتقدان به آزادي جنسي معرفي مي كرد
كاف منتشر و بعدآه  شماره از س41در مجموع . سئواالت بي شمار جنسي در ذهن جوانان مملكت بود

 .تعطيل شد تا بذر كاشته شده در جامعه ريشه بزند
اينترنتبدون شك مجله سه كاف تاثير زيادي در كشور داشت اما در آن زمان، تعداد افرادي كه به 

به همين دليل من به عنوان يكي از خوانندگان سابق سكاف و. دسترسي داشتند خيلي كمتر از امروز بود
كاف را يك جا گرد آورده و مايله براي كمك به هدفي كه اين مجله در نظر داشت، تمام شماره هاي س
 .هستم كه با عالقمندان و طرفداران آزادي جنسي در كشور قسمت كنم

مجله همجنسگرايي نبود اما به عنوان يك مجله طرفدار آزادي جنسي از همجنسگرايان دفاع ميسكاف 
كرد و افراد غير همجنسگرا كه سكاف را مي خواندند همه توانستند مشكل خود را با مسئله همجنسگرايي

 .حل كنند
وستان غير گي و لزبين وبه اين دليل از همه دوستان تقاضا مي كنم كه با مطالعه سكاف و معرفي آن به د

همچنين افراد دور و بر خود، هم به گسترش آگاهي جنسي كمك كنند و هم خانواده و دوستان غير گي خود
لزبين خود هم/ پس سكاف را درخواست دهيد و به دوستان غير گي. را به حمايت از خويش ترغيب كنند

 .معرفي كنيد
 :آدرس بري تقاضاي مجله سه كاف

helia.parand@gmail.com
 

 .لزبين شما سكاف را بخواند، بعدآ با همجنسگرايي تان مشكلي نخواهد داشت/ اگر دوست غير گي
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 ضرورت جرم زدايي از همجنسگرايي در قانون مجازات اسالمي
  

 قانون مجازات اسالمي جاري در كشور كه :اشاره 
مشتمل بر پنج كتاب مي شود و شامل كليات، حدود، قصاص، 

، در سال استديات و تعزيزات و مجازات هاي بازدارنده 
قوانين .  شوراي نگهبان رسيدتاييد تكميل و به 1357

مربوط به مجازات اعدام براي همجنسگرايان در همين 
 به 57مي كه در اوائل خرداد ماه كتاب قانون و مجازات اسال
كه اين  نكته مهم و كليدي اين. تصويب رسيد، آمده است

وقت در مجلس مورد بحث و بررسي و تصويب  قوانين هيچ
 قانون 58نهايي واقع نشده اند و تنها بر اساس اصل 

صورت آزمايشي قابل اجرا ه اساسي تنها از طرف مجلس ب
يشي قانونĤ ده سال بيشتر اين اجرا آزما. شناخته شده اند

در اسفند   قانون اساسي58نيست و باز بر طبق همان اصل 
ماه سال آينده، مدت اجرا موقتي كه مجلس براي اجراي 
قوانين مجازات اسالمي داده، تمام مي شود و در نتيجه اين 

. قانونĤ ضمانت اجرايي خود را از دست مي دهند قوانين،
ر است و رئيس دفتر مركز مجلس نيز از اين موضوع با خب

پس از  پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي اعالم كرده كه
رايزني با قوه قضائيه، نمايندگان مجلس،كارشناسان و 

هاي آينده مطالعات كاملي در زمينه  حقوق دانان طي ماه
دفتر پژوهش هاي مجلس . قانون مجازات انجام خواهند داد

 .سان استقبال خواهد شدهمچنين اعالم كرده كه از نظر كارشنا
مجله ماها، از همه صاحبنظران و حقوق دانان بخصوص آناني كه به موضوع حقوق بشر و حقوق 

له برخورد كرده اطور فعالي با اين مسه سال ب در اين مدت يك همجنسگرايان اهميت مي دهند تقاضا مي كند كه
كوشش و تالش خود را براي لغو قانون اعدام تمام ..... وبا نگارش مطالب، توجه به قوانين بين المللي و

همچنين از تك تك همجنسگرايان دعوت مي كنيم كه بهر شكلي كه خود بهتر مي . كار گيرنده همجنسگرايان ب
. له را فعاالنه در هر جا و هر جمع و محفلي كه مي توانند، مطرح كنندادانند، از هر فرصتي استفاده كرده و اين مس

 ماها.  تالش خواهيم كرد و مطلب زير هم در همين رابطه نوشته شده استما هم به سهم خود

 

قل و منطق هر دو حكم مي كنند كه انسانها و جوامع در برخورد با پديده ها و مسائل پيش رو، به داده ها و ع
 .دست آوردهاي علم بشر مراجعه و از آخرين يافته هاي علمي براي بهزيستي و بهروزي خود سود جويند
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استفاده از مكانيسم هاي خاص از جمله عضويت در سازمانهاي مختلف جهاني، زودتر از حكومت شوندگان به نتايج جديد 
هر حكومتي معرفي و جا انداختن يافته هاي تازه علمي به جامعه همين دليل يكي از وظايف ه ؛ بخواهند داشتدسترسي 

عمومĤ از سطح متوسط آگاهي و شناخت  بي جهت نيست كه در كشورهاي جهان، دولتمردان در بسياري از مسائل. است
 . جامعه جلوترند و برنامه ريزان حكومتي در پيشاپيش افكار عمومي حركت مي كنند

نمونه زنده چنين ادعايي، برخورد حاكميت . در مورد كشور ما ايران صدق نمي كندمتاسفانه  اين حكم كلي اما
 .سياسي و دولت با موضوع همجنسگرايي در كشور است

 هر چند تحقيقاتي در مورد همجنسگرايي در جهان صورت مي گرفت اما نتائج و دست آورد 1971تا قبل از سال 
يبĤ همان ادعاي مذاهب مختلف در مورد همجنسگرايي را در شكل همراه نداشت و متخصصان علوم تقره تازه اي ب

و اهل علم آن  همجنسگرايي را گناه آلود تلقي كرده همه مذاهب، به درجات مختلف، عبارتيه ديگري تكرار مي كردند، ب
لمي و  بود كه علم پزشكي نتايج جديد بدست آمده مبني بر ع1971را بيماري معرفي مي كردند اما نقطه عطف سال 

طبيعي بودن همجنسگرايي و گرايش به همجنس را بدون در نظر گرفتن مصالح مذهب و تنها با هدف وفاداري به علم و 
جدايي راه علم و مذهب در باره پديده سكس با همجنس از همينجا . دفاع از آن برخاسته و بكرد مختصات آن، منتشر 

براي جا . گذشته، نمي توانستند چنين امري را به سادگي قبول كنندهاي مذهبي ه اما مردم با توجه به آموز. شروع شد
انداختن اين مسئله، دولتها، در قوانين خود از همجنسگرايي جرم زدايي كردند و وزارت خانه هاي بهداشت و امور پزشكي 

ود كه جامعه و فرهنگ اين دو اقدام دولتها اما بدان معنا نب. كشورها، همجنسگرايي را از ليست بيماريها حذف نمودند
اجتماعي يك شبه با همجنسگرايي كنار آمده و با همجنسگرايان آشتي كردند، نه، فشار فرهنگي، اجتماعي در خانواده ها، 

به همجنسگرايان و اقليتهاي جنسي همچنان ادامه داشت ولي دو اقدام مهم دولتي يعني جرم ... محل كار و تحصيل و
بيمار رواني بودن همجنسگرايان از ليست بيماريهاي وزارت خانه هاي بهداشت و درمان، زدايي از همجنسگرايي و حذف 

به  كمك كرد تا همجنسگرايان بتوانند در حاشيه اجتماع، بدون ترس از دخالت پليس و دولت، كم كم دور هم جمع شده،
فرهنگ و ذهن مردم و جامعه را ) كه همچنان ادامه دارد(آگاهي رساني در باره همجنسگرايي پرداخته و طي پروسه اي 

 : يعني"داد و ستد"همين . به ترك باورهاي كهنه و آشنا شدن با دست آورد علم و دانش در باره اين پديده كمك كنند
 اقدام دولت و جرم زدايي از همجنسگرايي+ اطالع و آگاهي رساني همجنسگرايان  =اصالح فرهنگ اجتماعي

قانوني  سمت اصالح باز هم بيشتر قوانين و اعترافه تر بتوانند در مسير حركت ب باعث شد كه بعدآ دولتها راحت 
چرا كه موانع فرهنگي سابق بر اثر تالش . شهروندي همجنسگرايان حركت كنند/به حقوق كامل و انساني هر چه بيشتر

ه براي اصالحات قانوني خود همجنسگرايان و آگاهي رساني وسايل ارتباط جمعي تا حدود زيادي صيقل خورده بود و را
 . هموار شده بود

 با اين. ديد مسئوالن دولتي ما در برخورد با همجنسگرايي تا حدودي به ديد واتيكان و كاتوليك ها نزديك است
واتيكان پذيرش كشيش هاي همجنسگرا را رد مي كند اما از  همه در عمل بسيار متفاوت برخورد مي كنند؛ هر چند كه

واتيكان اعتراف كرد كه مي پذيرد كه بعضي از افراد ذاتĤ همجنسگرا هستند و به همين دليل با هر همان سي سال پيش 
اما برخورد دولتمردان ما جنبه . گونه آزار و اذيت همجنسگرايان مخالف و ظلم به همجنسگرايان را غير اخالقي مي داند

چرا .  و عدالت ذاتي دين و مذهب در اذهان صدمه مي زنداين امر به اعتبار عطوفت، مهرباني. انتقام جويانه دارد مجازات
 است ولي اسالم برخورد مشفقت آميز و دلسوزانه به "گناه"كه حتي اگر بپذيرم كه بر طبق اسالم عمل همجنسگرايي 

 .و عالوه بر آن گناه و گناهكار بايد از هم سوا شوند. گناهكار دارد نه تنبيه انتقام جويانه
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كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران در مورد پديده همجنسگرايي سكوت كرده، و تنها  جالب اين
 .در نظر گرفته شده است) اعدام(است كه براي سكس دو همجنس مجازات ) قانون مجازات اسالمي(در قوانين دولتي 

يم كنندگان آن نوشته شده اين قانون، نه بر اساس دست آوردهاي علمي بلكه بر اساس اعتقادات مذهبي تنظ
برداشت شخصي به قوانين و تحميل آن بر همه افراد ملت  هم تسري دادن .است و آن هم در شرايط خاص آن روزها

باور / كه يك اعتقاد مذهبي اما لزومĤ به معناي علمي بودن آن نيست بلكه صرفĤ يك اعتقاد منطقي نيست و هم اين
و مسلمĤ رهبران مذهبي ميتوانند ازدستورات مختلف برداشتها و قرائتهاي  ذهبياست و برداشتي شخصي از يك آموزه م

 .متفاوتي داشته باشند
قوانيني اين چنين به دوگانگي در عمل مي انجامد؛ شايد مسئوالن دولتي ما  به همين دليل تعجيل در تصويب

يت اينترنتي وزارت بهداشت و درمان و خود متوجه نباشند كه از يك طرف ايران عضو سازمان بهداشت جهاني است و سا
، سازماني كه سالهاست همجنسگرايي )WHO (معتبر سازمان بهداشت جهاني آموزش پزشكي كشور، نه تنها به سايت

 لينك ،رسميت مي شناسده يش جنسي طبيعي در بخشي از انسانها باعنوان يك گره را از ليست بيماريها حذف و آن را ب
شته تعداد زيادي مجالت و سايتهاي پزشكي معتبر كه همه همجنسگرايي را قبول دارند را هم مي دهد بلكه از آن گذ

و دست آوردهاي همه جانبه آن در مسائل مهم جنسي را فراموش مي  علم اما دولت در تصويب قوانين،. معرفي مي كند
نه تنها اخالق مدعيان و  اذهان بسياري، تنها به ضرر ما همجنسگرايان تمام نشده بلكه در افكار و "فراموشي"اين . كند

طور كه گفته شد به اعتبار خود مذهب نيز لطمات زيادي زده است و تصاوير اعدام  همان مناديان چنين مذهبي بلكه
از آن . همجنسگرايان در ايران چهره خشني از اسالم و دولتمردان كشور ما در نزد افكار عمومي جهان ترسيم كرده است

در تناقض است چرا كه داده   اعدام همجنسگرايان در ايران، با اين ادعا كه اسالم با علم هيچ منافاتي ندارد،گذشته قانون
هاي علمي نه تنها آزار و اذيت و اعدام همجنسگرايان را رد مي كنند بلكه بر برابري حقوقي همجنسگرايان داللت دارند 

 .همه تناقض پايان دهند همجنسگرايان در كشور، به اينو مسئوالن و مجلسيان بايد با لغو قانون اعدام ما 
توان ادعا كرد كه وجه غالب افكار عمومي در كشور، گرايش به همجنس را  اگر به عرف جامعه نگاه كنيم، مي

 همجنسگرايان هر چند اشتباه است اما جنين برداشتي مجازات "بيمار بودن"اين برداشت .  مي داند و نه گناه"بيماري"
و چنين . و مورد حمايت قرار مي دهند م براي همجنسگرايان را تجويز نمي كند چرا كه بيمار را نه اعدام بلكه مداوااعدا

 .  حق تشكيل انجمن حمايتي خود را دارند"بيماراني"
از آن گذشته، مجازات همجنسگرايان بخاطر گرايش جنسي اي كه خود انتخاب نكرده اند بلكه بر اثر عوامل 

ما . توان با هيچ عقل و منطق و ديني توجيه كرد شكل گرفته، را نمي...  متعدد ژنتيكي، اجتماعي، تربيتي وپيچيده و
دارندگان چنين گرايشي مجرم نيستيم و تجربه همه كشورها كه از همجنسگرايي جرم زدايي كرده اند گواه بر آن دارند 

 . تهديد مي كنند و نه دولتها راكه همجنسگرايي و همجنسگرايان نه جامعه و اخالقيات آن را
قانوني بودن . و محترم شمردن حقوق انساني گروههاي موجود ضرري به دين، اخالق و باور كسي نمي زند

رسميت شناختن حق تغيير جنسيت براي آنها در ايران، خود گواه زنده اي بر اين ه ترانس سكشوالها در كشور و ب
 . ادعاست

شرطي كه مسئوالن حكومتي ه توان راه چاره اي جست اما ب ين نيم بند فعلي هم ميبه اعتقاد ما با همين قوان
سياستها و برنامه هاي خود را نه در جهت دفع هر چه بيشتر گروههاي اجتماعي و به حاشيه راندن آنها بلكه براي جلب و 

 .جذب همه افراد ملت از جمله همجنسگرايان، بنا نهند
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هر دوي آنها در زمان  سيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي و اليحه حريم خصوصي افراد كهآئين نامه اجرائي تا
 .توانند كارپايه مناسبي باشند رياست جمهوري آقاي خاتمي مطرح شدند، مي
كه اخيرآ در كميسيون صنايع مجلس رد شد اما كميسيون امنيت ملي و  اليحه حريم خصوصي افراد هر چند

در نظامهاي حقوقي دنيا حريم خصوصي را تا جايي كه براي . چند روز بعد آن را تصويب كردسياست خارجي مجلس 
ديگران مزاحمتي ايجاد نشود، تعريف كرده اند و ظاهرآ دولت خود را به آئين نامه سازمانهاي غير دولتي متعهد مي داند و 

 .مسئول اجراي آن است
ند باشند، بر اساس آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت دولت و ومسئولين واقعĤ به مصوبات خود پايب اگر

واليحه حريم خصوصي افراد، طبيعتĤ همجنسگرايان حق دارند و بايد بتوانند گروه و انجمن غير  سازمانهاي غير دولتي
  .لغو شود اما براي پيشقدم شدن همجنسگرايان ابتدا بايد قانون اعدام آنها. دولتي خود را در كشور تاسيس كنند

 
 باقي مانده  وقتسال ديگر، براي بازنگري قانون مجازات اسالمي يك تا طور كه در اول مطلب اشاره شد، همان

و اين موضوع نبايد از ديد فعاالن و پيشگامان و دلسوزان حقوق بشر و حقوق همجنسگرايان پنهان بماند بلكه در اين 
رده و در حد توان و امكان خود به كشاندن چنين مباحثي به يكسال باقي مانده بايد روي اين مسائل تĤكيد بيشتري ك

عايد مي شود، همانا  حداقل نتيجه اي كه از طرح چنين بحثي در كشور. سطح وسايل ارتباط جمعي رسمي بكوشند
و به همين دليل هم . ردان گوش شنوايي نداشته باشندتمآگاهي رساني و اصالح فرهنگي جامعه است، حتي اگر دول

محال و ناممكن دانستن تحوالت تنها تيشه . ن و چشم نگرانان حقوق بشري بايد به آن توجه جدي مبذول دارنددلسوزا
و از ياد نبريم كه ريشه هر تحولي در اعتقاد به استفاده از امكانات موجود، . به ريشه انگيزه فعاليت و تالش مي زند

 سم كشنده اي است كه گروههاي اجتماعي مهجور و به ناممكن دانستن هر كاري و هر حركتي. اصالح و تغيير است
 .شان اتفاق نخواهد افتادبا كنند و گرنه تحولي در سرنوشت حاشيه رانده شده، بايد از خوردن آن ا

عالقمندان به دريافت . ضميمه دوست يابي به همراه اين شماره منتشر شده است
لطفĤ قبل از تقاضا، به . ه دوست يابي مي توانند آن را درخواست دهندضميم

 .توضيحات مربوط به ليست ايميل ماها در همين پي دي اف توجه كنيد
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 مصاحبه ماها با گونزالو سرانو 
 مسئول بخش جوانان فدراسيون سراسري همجنسگرايان اسپانيا

 
مدت ه بخش بزرگي از آن، ب. چ خمي را پشت سر گذاشته است اسپانيا تاريخ پر و پي:مقدمه

هفت صد سال تحت نفوذ و سيطره مسلمانان شمال آفريقا بود كه آثار آن، بخصوص در شهر 
و بعد از آن جنگ خونين مسيحيان و مسلمان كه به پيروزي . گرانادا، تا امروز هم ديدني است

 ميالدي امپراتوري اسپانيا شكل 17 و 16ر قرن د. مسيحيان انجاميد و تمام اسپانيا مسيحي شد
 .گرفت كه كشورگشايي هاي آن تا قاره آمريكا هم رسيد

خواهان و فاشيست ها را تجربه   جنگ خونين داخلي بين جمهوري1939 تا 1936در سالهاي 
 مي خواند "رهبر خدا دادي اسپانيا"كرد كه به پيروزي فرانكو، ديكتاتور معروف كه خود را 

اسپانيا تا همين سالهاي اخير به عنوان يك كشور نسبتĤ فقير و رشد نايافته نسبت به . اميدانج
قدرت ه  و ب1975ديگر كشورهاي اروپايي محسوب مي شد اما با كشته شدن فرانكو در سال 
مذهب كاتوليك . رسيدن پادشاه، خوان كارلو، اسپانيا راه ترقي و پيشرفت را به سرعت پيمود

جامعه و بين مردم اين كشور نفوذ زيادي دارد و گفته مي شود كه كماكان درصد در ) مسيحي(
 .بااليي از مردم براي عبادت همچنان به كليسا مي روند

 اسپانيا، امروز به عنوان يك كشور با نفوذ و قدرت و داراي دمكراسي قوي با قوانين پيشرفته، به 
در مقايسه با ديگر كشورهاي .  جهاني استعنوان يكي از كشورهاي مهم اروپا داراي اعتباري

اروپايي و آمريكا، همجنسگرايان اسپانيايي از تاريخ مبارزاتي كوتاهتري برخوردارند با اين همه 
دستاورد بيشتري داشته اند و آخرين دستاورد آنها گرفتن حق ازدواج رسمي و قانوني است كه 

يم گرفتيم مصاحبه اي با آنها انجام دهيم بر همين اساس تصم. چند ماه پيش به آن دست يافتند
 .كه با هم مي خوانيم

  

 .لطفĤ خود را براي خوانندگان ما معرفي كنيد :اهام

ايان و ترانس ر ساله و مسئول بخش جوانان فدراسيون سراسري همجنسگ29 من گونزالو سرانو، :گونزالو
 معروف است كه شامل حروف اختصاري "سكوالگ" فدراسيون ما با عنوان اختصاري. جندرهاي اسپانيا هستم

 . مي شود"فدراسيون سراسري گي، لزبين و ترانس جندرهاي اسپانيا"
شكل گرفت و شرايط همجنسگرايان و ) كوالگس(در چه تاريخي اين فدراسيون شما : ماها

ترانس جندرهاي اسپانيا در آن دوره چگونه بود؟ و در هنگام تاسيس چند عضو داشت و حاال چند 
 ضو دارد؟ع

در آن زمان از مسائل و مشكالت .  سال پيش13 تشكيل شد يعني 1992 كوالگس در سال :گونزالو
  درصد مردم اسپانيا نه تنها مخالف50همجنسگرايان در سطح عمومي و سطح جامعه حرفي زده نمي شد و بيش از 
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داشتند و وقتي اسم همجنسگرايي را مي شنيدند شدت در باره اين موضوع هم پيشداوري ه همجنسگرايي بودند بلكه ب
 .و اكثر مردم فكر مي كردند كه همه همجنسگرايان ايدز دارند. طوري واكنش نشان مي دادند كه انگار چندش شان شده

دليل شروع فعاليت من در فدراسيون فكر كنم اين
، عدم دركواقعيت باشد كه تبعيضات، حق كشي ها

شدن توسط جامعه و بي حقوقي ما همجنسگرايان،
مرا متقاعد كرد كه نبايد عاطل و باطل گوشه گير شوم
بلكه بايد براي تغيير شرايط و همچنين حقوق انساني

چون اگر من و يا. همه انسانها كار و تالش كنم
ديگري كه تحت ظلم و ستم هستيم كاري براي تغيير

 كار را مي كند؟ ي اينوضع نكنيم پس چه كس

صورت ه هم ب پا گرفت و آن) واقع در جنوب اسپانيا در ايالت اندلوس(در شهر كوردوبا ) كوالگس(فدراسيون ما 
هاي ديگري هم در شهرهاي ديگر تشكيل شدند و امروز  مرور گروهه كم كم و ب. نشجويي در دانشگاهيك گروه دا

در فدراسيون ما عالوه بر .  گروه و انجمن مختلف از نواحي مادريد، والنسيا و اندلوس مي باشد16فدراسيون ما متشكل از 
پدر و  گي و لزبين ها و ترانس جندرها، همچنين

 عضو هستند كه فرزندان مادرهاي زيادي هم
همجنسگراي خود را حمايت كرده و براي حقوق 

عالوه بر آن تعداد . همجنسگرايان مبارزه مي كنند
زيادي هم افراد غير همجنسگرا كه به برابري 
جنسي و حقوق مساوي براي همجنسگرايان 

در هر شعبه ما . اعتقاد دارند، نيز عضو هستند
البته اين . ي كنند نفر فعال و علني كار م30حدود 

داريم كه هنوز خود هم را هم بگويم كه اعضايي 
 .را علني نكرده اند

چطور شد كه خودت وارد فعاليت شدي و چند وقت است كه به عنوان يك فعال : ماها
 همجنسگرا كار مي كني؟

فعاليت ) قع شدهكه در ناحيه اندولس وا(  ده سال است كه من در شعبه اين فدراسيون در شهر ماالگا:گونزالو
 .اضافه كنم كه من در شعبه سازمان عفو بين الملل در اين شهر هم فعاليت مي كنم. دارم

دليل شروع فعاليت من در فدراسيون فكر كنم اين واقعيت باشد كه تبعيضات، حق كشي ها، عدم درك شدن 
اطل گوشه گير شوم بلكه بايد براي تغيير توسط جامعه و بي حقوقي ما همجنسگرايان، مرا متقاعد كرد كه نبايد عاطل و ب

چون اگر من و يا ديگري كه تحت ظلم و ستم هستيم . شرايط و همچنين حقوق انساني همه انسانها كار و تالش كنم
 البته چند تن از معلمانم در دبيرستان هم در جلب من به كار را مي كند؟ كاري براي تغيير وضع نكنيم پس چه كسي اين

ر داشتند و همچنين والدينم چون موضوعاتي همچون حقوق زنان و محيط زيست در خانه ما هميشه مورد فعاليت تاثي
اوائل كه با فدراسيون تماس گرفتم، بيشتر به خاطر ديدار و آشنايي با افرادي بود كه مثل خودم . بحث و گفتگو بودند

 سئوليت بخش حقوق بشر و محيط زيست در آناحساس به همجنس داشتند اما خيلي سريع وارد فعاليت عملي شدم و م
 .فدراسيون همجنسگرايان اسپانيا را به عهده گرفتم شعبه

 براي پيشبرد حقوق همجنسگرايان در اسپانيا گروه شما چه كارهايي انجام مي دهد؟: ماها
 .كنم ميرا بگويم كه من فعآل در شهر مادريد هستم و با شعبه فدراسيون در اين شهر كار   اين:گونزالو

ممكن است وقت فعاليت عملي زيادي نداشته باشند اما  تعداد اعضا فعال ما زياد نيستند چون بسياري از اعضا
 آنها در جاهاي ديگر كمك مي كنند مثآل به تشكيالت پول و كمك مالي مي كنند يا اگر قرار است يك حركت اعتراضي
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 وحتي دوستان خود را هم بياورند و از اين طريق به ما كمك مي صورت بگيرد حتمĤ سعي مي كنند كه شركت كنند
 :كارها را مي كنيم براي معرفي و پيشبرد حقوق همجنسگرايان و ترانس جندرها ما اين. كنند

هاي عضو فدراسيون از  شود و نمايندگان همه گروه برگزاري كنفرانس ملي كه هر سه ماه يكبار برگزار مي
 . مي كنندسراسر كشور در آن شركت

برگزاري كالسها و دوره 
هاي يك روزه در رابطه با 
خانواده و همچنين خانواده هاي 

مثآل ( همجنسگرا كه فرزند دارند
يكي از آنها قبآل ازدواج كرده و 

 ).بچه دار شده است

 
سمت راست، قسمت باال با (در اين عكس ديده ميشود ) گونزالو( مصاحبه كننده

)تي شرت آبي

برگزاري فوروم ها 
در همكاري با ) تجمعات(

سازمان عفو بين الملل در رابطه 
وق با موضوع حقوق بشر و حق

اقليتهاي جنسي، برنامه راديويي 
هفتگي و محلي براي 

كه از  همجنسگرايان اين منطقه
يك ايستگاه راديويي محلي در 
مادريد پخش مي شود، انتشار 
. يك مجله، تيمهاي آموزشي

يتهاي اين تيمها بصورت دو يا چند نفره به مدارس و دانشگاهها رفته و در سر كالسها درباره همجنسگرايي و حقوق اقل
 .جنسي با دانش آموزان و دانشجويان صحبت و اطالع رساني مي كنند و به سئواالت افراد جواب مي دهند

هاي محل  سر زدن به زندانها و مالقات با زندانيان، سر زدن به خانه سالمندان و عيادت از آنها، رفتن به پناهگاه
ي رساني به افراد ساكن اين جاها نيست بلكه مطمئن شدن هدف ما تنها آگاه... نگهداري خارجيان متقاضي پناهندگي و

كار حمايت و  در واقع ما با اين. شود، هم هست از اين كه حقوق اجتماعي و انساني آنها توسط مسئولين رعايت مي
 .پشتيباني خود را از افراد و قشرهاي ضعيف جامعه ابراز مي داريم

 . همجنسگرايي و حقوق بشر نيز چاپ و پخش مي كنيمما همچنين جزوات و بروشورهاي آموزشي در باره
را پيش مي برد به اين شكل  طور گروه خاصي داريم كه كار نظارت بر مطبوعات و رسانه هاي جمعي ما همين

همين گروه در مورد حوادث مهم روز نيز گاهي . كه اگر مطلبي بر عليه حقوق ما چاپ شود، به شكل منطقي جواب دهيم
زنان، جوانان و مهاجران هم عضو هستيم و فعاليت  ما درسازمانهاي. صادر و به مطبوعات ارسال مي كنداطالعيه هايي 

يك گروه بين الملل هم داريم كه ارتباط با سازمانها و گروههاي همجنسگرايان در كشورهاي ديگر جهان را . مي كنيم
 .به پيش مي برد
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 سازمانها و گروههاي ديگري كه متعلق به به غير از فدراسيون شما، احتماآل: ماها

 .كنند همجنسگرايان باشند هم در اسپانيا وجود دارند و فعاليت مي
فدراسيون بزرگ متعلق به  سه هاي همجنسگرا و همچنين در اسپانيا تعداد بسيار زيادي از گروه. بله:گونزالو

  .همجنسگرايان فعاليت مي كنند
 ؛ارد شهر شعبه و تشكيالت د20يون و در بزرگترين فدراس، FELGTفدراسيون 

COLEGAS ،؛ گروه و شعبه تشكيل شده16 كه از فدراسيون ما 
CGL  فدراسيوني كه فقط در منطقه كاتولون كار مي كند و از تعداد بسياري زيادي گروه كوچكتر تشكيل شده

 . يك فدراسيون را تشكيل داده اندكه با هم
 .بنياد مثلت كه از سه گروه تشكيل شده استيك فدراسيون ديگر هم هست به اسم 

و همچنين يك جنگ داخلي  )ديكتاتوري فرانكو(كشور شما، اسپانيا، يك ديكتاتوري : ماها
شرايط زندگي همجنسگرايان اسپانيا در آن سالها چگونه بود؟ و . را تجربه كرده) 1939 تا 1936(

 شتند؟آيا در آن سالها همجنسگرايان اسپانيا فعاليت خاصي دا
 جالب است بدانيد كه سي سال :گونزالو

پيش در دوره ديكتاتوري فرانكو همجنسگرايي در 
ماده اي (قانون به عنوان يك جرم شناخته شده بود 

بود در باره تنبلها و ضعيفان كه در واقع منظور 
زندان و شكنجه همجنسگرايان ). همجنسگرايان بود

و زندان هم امري عادي بود و در جنوب اسپانيا د
مخصوص براي نگهداري زندانيان همجنسگرا وجود 

در آن دوره چيزي در باره سكس و جنسيت . داشت
زنان گفته نمي شد جون جامعه اسپانيا خيلي 

 .مردساالر و سكسيست بود

امروز ديگر مردم به اين كه فالن رهبر مذهبي چه
مي گويد گوش نمي دهند يعني تفسير رهبران

خصوص كه اروپاه ندارد ب ل خريدارمذهبي از انجي
دوره حاكميت سياه مذهب را تجربه كرده، پس
مردم سعي مي كنند شناخت و تفسير شخصي خود
هاز مذهب داشته باشند چون اعتقاد به خداوند ب

در اسپانيا ما گروه. هرحال يك اعتقاد شخصي است
هاي بسيار زيادي داريم كه در رابطه با مذهب و

كار مي كنند و در فدراسيون هايهمجنسگرايي 
مختلف همجنسگرايان كه در باال اسم بردم هر

طور عمده درعرصهه كدام گروه خاصي دارند كه ب
مذهب و همجنسگرايي و مسائل خاص

 .همجنسگرايان مذهبي فعاليت مي كنند

اسپانيا به عنوان يك كشور و : ماها
معروف ) مسيحي كاتوليك(جامعه مذهبي 

ي است و كاتوليك ها هم چندان رويه خوب
كه شما چطور شد . با همجنسگرايان ندارند

 بر اين مشكل غلبه كرديد؟
د ولي در ن كليساي كاتوليك و بعضي از رهبران كليسا رويه و برخورد خوبي با پديده همجنسگرايي ندار:گونزالو

مرور و با ه انيا ببا اين همه خود مردم اسپ. عين حال به آزار و اذيت و به حاشيه راندن همجنسگرايان هم معتقد نيستند
امروز مردم حتي اگر . كارهاي روشنگري و فعاليت و علني شدن هر چه بيشتر همجنسگرايان، كم كم روشن شدند

 . مذهبي هم باشند ولي به دستورات و آموزش هاي رهبران مذهبي اهميتي نمي دهند و برداشت خود را از مذهب دارند
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 .نين، استفاده ار كاندوم و طالق مخالفند اما مردم كار خود را مي كنندمثآل كليسا و رهبران آن با سقط ج
 آيا كشيش هاي همجنسگرا كه خود را علني كرده باشند هم داريد؟: ماها

 تعداد كشيش هاي همجنسگرا بسيار زياد است و بسياري از آنها فعاليت جنسي همجنسگرايي هم :گونزالو
خصوص كه از ه ب.  اند كه آنها بخواهند همجنسگرايي خود را در جامعه علني كننددارند اما هنوز به اين مرحله نرسيده

توانند كشيش شوند و احتماآل اين دستور، علني شدن  چند هفته پيش واتيكان اعالم كرده كه همجنسگرايان نمي
 .كشيش ها را سخت تر مي كند

هنوز هم بخش بزرگي از رحال اسپانيا يك جامعه مذهبي است و گفته مي شود كه  هبه: ماها
چطور شد كه شما ذهنيت مردم مذهبي خود را به سمت پذيرش حقوق . مردم به كليسا مي روند

همجنسگرايان ترغيب نموديد؟ و همجنسگراياني كه خود مذهبي هستند چگونه توانسته اند تعادلي 
 بين مذهب و گرايش جنسي خود ايجاد كنند؟

ي تعدادي از همجنسگرايان در صحن داخل پارلمان، بحث ها
 .نمايندگان را دنبال ميكنند

ز ديگر مردم به اين كه فالن رهبر مذهبي چه مي گويد گوش نمي دهند ، امروطور كه گفتم  همان:گونزالو
خصوص كه اروپا دوره حاكميت سياه مذهب را تجربه كرده، پس ه ندارد ب تفسير رهبران مذهبي از انجيل خريدار يعني

مردم سعي مي كنند شناخت و تفسير شخصي 
خود از مذهب داشته باشند چون اعتقاد به 

. ك اعتقاد شخصي استهرحال يه خداوند ب
هاي بسيار زيادي داريم كه  در اسپانيا ما گروه

در رابطه با مذهب و همجنسگرايي كار مي 
كنند و در فدراسيون هاي مختلف 
همجنسگرايان كه در باال اسم بردم هر كدام 

طور عمده درعرصه ه گروه خاصي دارند كه ب
مذهب و همجنسگرايي و مسائل خاص 

  .عاليت مي كنندهمجنسگرايان مذهبي ف
اين را هم بگويم كه بعضي از گروه 
ها روش برخورد تند و افشاگرانه اي با كليسا 

اما فدراسيون ما روش ديگري را . خواهند كه كآل كليسا را ترك و تحريم كنند و رهبران آن دارند و از همجنسگرايان مي
زانه در تماس با افراد مذهبي سعي مي كنيم اين مسائل اجرا مي كند به اين شكل كه ما در درون كليساها و در زندگي رو

 . جنسي انسانها احترام بگذارند هايرا برايشان توضيح دهيم و آنها را ترغيب مي كنيم كه به تنوع گرايش
در تعداد زيادي از كشورهاي اروپايي همجنسگرايان از حق ثبت قانوني رابطه خود : ماها

 چهار كشور است كه همجنسگرايان حق ازدواج رسمي دارند و برخوردارند اما تا امروز تنها در
 احساس شما در اين رابطه چيست؟. اسپانيا يكي از اين چهار كشور است

 ما از تالش و .  شرايط ما سخت بود اما ما بيكار ننشستيم بلكه زور زديم و نتيجه هم گرفتيم:گونزالو
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د در اين سالها انجام داده ايم احساس غرور مي كنيم چرا كه حق ازدواج كوششهايي كه براي رسيدن به حق و حقوق خو
ما از اين كه . را كسي به ما نداده بلكه نتيجه تالش خود همجنسگرايان اسپانيا در طول سالهاي طوالني است
زودي ه ا هم بهمجنسگرايان كشورهاي ديگر هنوز از حق ازدواج برخوردار نشده اند، متاسف هستيم و اميدواريم كه آنه

 .نوبه خود براي كمك به همجنسگرايان در كشورهاي ديگر حاضريمه ما ب. به چنين حقوقي برسند
را مي دانيم كه كليسا و رهبران مذهبي اسپانيا با اليحه حق ازدواج همجنسگرايان  اين :ماها

 ور بود؟آيا احزاب سياسي مذهبي هم داريد و برخورد آنها با اين مسئله چط. مخالفت كردند
روابط ) نام حزب مردمه ب(هر چند كه حزب دست راستي . در اسپانيا ما احزاب سياسي مذهبي نداريم: گونزالو

همين دليل هم حزب مردم بر عليه اليحه راي ه ب. و گروههاي لوبي مذهبي دارد نزديك و محكمي با كليسا، مؤسسات
توانند بر  ند ولي چون طبق قانون پارلمان، اعضا يك حزب نميالبته بسياري از اعضا همين حزب موافق اليحه بود. داد

با اين همه دو زن نماينده همين حزب مردم در موافقت . خالف نظر حزب خود راي دهند همه بر عليه اليحه راي دادند
 .با اليحه راي دادند

بعضي از نظريه پردازان و تئوريسن ها : ماها
خصوص ه در جنبش جهاني همجنسگرايان ب

كساني كه خود را كوئير مي نامند، بر اين اعتقادند 
كه همجنسگرايان نبايد براي بدست آوردن حق 
ازدواج مبارزه كنند چون به اعتقاد آنها، كآل ازدواج 

شكل مرسوم يك موضوع ه و تشكيل خانواده ب
مذهبي است و همجنسگرايان نبايد از اشكال 
 سنتي و كهنه روابط دگرجنسگرايان كپي برداري

 نظر شما چيست؟. كنند

وقتي كه ما در باره شرايط سخت
همجنسگرايان در بعضي كشورها از جمله
در ايران صحبت مي كنيم خيلي ها با
تعجب و ناباوري به ما نگاه مي كنند يعني
قبول اين مسئله كه در قرن بيست و يكم

 نياز اوفردي را به خاطر گرايش جنسي و
 .اعدام كنند، واقعĤ برايشان سخت است

قبل از هر چيز صحبت بر سر داشتن حقوق برابر همه افراد ملت است فارغ از اين كه به كدام گرايش  :گونزالو
اگر قرار است ارزش ها و معيارهاي تشكيل خانواده و ازدواج و برابري مدرن و غير سنتي داشته باشيم . تعلق دارند جنسي

چون اين به برابري و مساوات بيشتر  .هيم و نه فقط آن را مختص همجنسگرايان بكنيمهم بايد آن را به همه تعميم د
 .در مورد حق زنان هم مي پردازد

. تنها چند ماه است كه همجنسگرايان اسپانيا از حق قانوني ازدواج برخوردار شده اند: ماها
 ثبت كرده اند؟ بگويي كه در اين مدت كوتاه چند جفت همجنسگرا ازدواج خود را  استممكن

 .) ميليون نفر جمعيت دارد43اسپانيا . ( جفت600حدود . نه زياد :گونزالو
غير از اين، آيا ه اما ب. عضو ايلگا است) كوالگس(حدس مي زنيم كه فدراسيون شما  :ماها

 شما در عرصه بين المللي فعاليتهاي ديگري هم داريد؟
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 كه از سازمانهاي جوانان لهستان، آلمان، ايتاليا "رنامه جوانان اروپاب" جز عضويت در ايلگا ما دره  بله، ب:گونزالو
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شادي و غرور همجنسگرايان بعد از تصويب قانون، در بيرون 
 پارلمان

 طريق با مبارزات سازمانهاي همجنسگرايان در كشورهاي ديگر براي شركت در آنها دعوت مي كنيم و از اين
 جديدترين كنفرانس بين المللي ما در رابطه با اروپاي شرقي بود كه. همجنسگرايان كشورهاي مختلف آشنا مي شويم

. نمايندگان همجنسگرايان كشورهاي لهستان، استوني، اسلواكي، روسيه، مجارستان و اتريش در آن شركت كردند
 شود در مورد مهاجران و پناهندگان و كشورهاي اسالمي خواهد بود جون كنفرانس بعدي ما كه سه ماه ديگر برگزار مي

در اسپانيا زندگي مي ) مغرب( خصوص از كشور مراكشه تعداد زيادي از مهاجران و پناهندگان از كشورهاي اسالمي ب
زبان ه ما همچنين اطالعيه ها و جزواتي ب. كنند

اسپانيايي در باره شرايط زندگي همجنسگرايان و 
ائل نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف مس

سازمان  منتشر مي كنيم و در اين رابطه با شعبات
ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل در 

 .اسپانيا همكاري داريم
همجنسگرايان اسپانيا چه : ماها

شناختي از وضعيت همجنسگرايان در 
ايران دارند و اگر حرفي يا پيامي براي 

 . ايران داريد بفرمائيدهمجنسگرايان در

و حرف آخر من اين كه اكثريت نبايد
بنشيند تا چند نفر محدود همه كارها را و
سختيها را تحمل كند چون اين دلسردي

بايد به حركت پيوست وبلكه . مي آورد
يعني هر كسي در. در حد خود كمك كرد

 .محدوده زندگي و بسته به توان خودش

وقتي كه ما در باره شرايط  :گونزالو
سخت همجنسگرايان در بعضي كشورها از جمله 

در ايران صحبت مي كنيم خيلي ها با تعجب و ناباوري به ما نگاه مي كنند يعني قبول اين مسئله كه در قرن بيست و 
 مدتي قبل ما اطالعيه اي در .قعĤ برايشان سخت استيكم فردي را به خاطر گرايش جنسي و نياز او اعدام كنند، وا

ما از شرايط همجنسگرايان در كشور شما خبر داريم و ما به دو . همجنسگرا در ايران منتشر كرديم محكوميت اعدام دو
ل اول تماس با مسئولين دولتي ايران چه ارسال نامه هاي مستقيم به آنها و چه ارسا. شكل در اين رابطه كار مي كنيم

و شكل دوم فعاليت، همكاري و هماهنگي با سازمانهاي جهاني حقوق بشر و همچنين . نامه به سفارت ايران در اينجا
تقاضا از دولتها كه قانون پناهندگي خود را اصالح كرده تا 

 .شامل حق پناهندگي همجنسگرايان هم بشود
حرف من براي خوانندگان مجله ماها و كآل همه 

كسي كه براي حقوق : ر ايران اين استدوستان همجنسگرا د
همجنسگرايان كار مي كند تنها آن نيست كه در يك سازمان 

يك فعال و تالشگر حقوق  .يا گروه عضويت دارد و كار مي كند
همجنسگرايان آن هم هست كه درمحيط زندگي و اطراف خود 

عدالتي و نابرابري نمي رود و براي تغيير واقعيت  زير بار بي
عدالتي را بشناسد و از آنچه در دور و  يك فعال و تالشگر براي تغيير شرايط بايد بي.  و بر خود تالش مي كندمحيط دور

 پس اگر هر كسي سهم خود را ادا كند و در . برش اتفاق مي افتد شناخت كافي داشته باشد تا بتواند واقعيت را عوض كند
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وقت تالشها در سطح وسيعي  را بشناسد و براي اصالح آن كار كند آنعدالتي  محدوده زندگي خود و اطراف آن، بي
شرطي كه نگوئيم چون چشم اندازي وجود ندارد يا ه شكل مي گيرد و مطمئن باشيم كه نتيجه هم خواهيم گرفت اما ب

 عكس آن چون ما تعدادمان كم است پس نتيجه هم نمي گيريم بلكه بايد كار و فعاليت كرد چون اين تنها راه است و
شود و حرف آخر من اين كه اكثريت نبايد بنشيند تا حركتي نكند چيزي عوض نمي  هم صدق مي كند يعني اگر كسي

بلكه بايد به حركت پيوست و در حد . چند نفر محدود همه كارها را و سختيها را تحمل كند چون اين دلسردي مي آورد
ر پايان هم براي همه همجنسگرايان در و د. ه به توان خودشيعني هر كسي در محدوده زندگي و بست. خود كمك كرد

رزوي موفقيت مي كنم و اميدوارم كه شما هم روزي به آزادي برسيد و بدانيد كه شما تنها نيستيد و همه شما آكشور شما 
 .را حمايت مي كنند

 
ه خوانندگان خود ما فدراسيون كوالگس را برايتان مي نويسم كه ب آدرس تماس و آدرس وب سايت سازمان

 :معرفي كنيد
www.colegaweb.org

 
 
 

 
لزبين هاي اسپانيا همپاي گي ها پيروزي خود را جشن 

 .مي گيرند

 

 .حاال با هم ازدواج مي كنيم.باالخره موفق شديم
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 مداد رنگي
 مريم

 
نسان از ابتدا موجودي آزاد بوده و در ا

با . دامان طبيعت زندگي خود را اداره مي كرده
شكل گيري جوامع اين موجود طبيعي به صورت 

. جامعه زندگي خود را ادامه دادسازمان يافته درون 
اگر چه همچنان آزادي خود را حفظ كرد، اما اين 
آزادي درون جامعه يه صورت هاي مختلف 
چارچوب بندي شد و اين موجود آزاد و رها آموخت 
كه حال فقط سود شخصي مهم نيست بلكه 
. اجتماع و انسانهاي ديگر را نيز بايد در نظر داشت

القي به خود گرفت و ديگر رابطه ها صورت اخ
انسان آزاد و رهاي ما آموخت كه ارزش نيز در 

 . زندگي نقش مهمي را بر عهده دارد
سالها گذشت و انسان ما آموخت كه تا زماني كه اجتماع به سياهي و بي نظمي كشيده نشود، آزادست كه خود را 

ماني كه انسانها از با هم بودن لذت ببرند آزادند، تا زماني كه سرشت انساني زير سوال نرود، تا ز. محبوس چارچوبها نكند
رابطه ها  .چارچوب حفظ خواهد شد و اين آزادي است كه همراه با چارچوبهاي ساده ولي مستحكم خود را وفق مي دهد

راه حل اختالف فقط جنگ . شكل تازه به خود گرفت و انسان آموخت براي رسيدن به هر هدف فقط يك راه وجود ندارد
آموخت كه داشتن خانواده بدون تعهد و وفاداري امكان پذير نيست، .  شايد كشيدن شمشير آخرين راه حل باشدنيست،

آموخت كه هر نكته اي هزاران زاويه براي ديدن دارد، آموخت شايد بتوان غريزه ها را كور نكرد و در آخر آموخت كه مي 
رد و با خود گفت آيا عاشق شدن من جامعه را به خطر مي توان احساس عشق ورزيدن به جنس موافق را در خود كور نك

 اندازد؟
طور كه مردم مي پسندند  اگر قرار است من انسان، در چارچوب قوانين جامعه عمل كنم آيا محكوم هستم كه آن

 طور كه مي خواهند عشق بورزم و اگر من تغييري در طور كه مي پسندند به زندگي ادامه دهم و آن زندگي كنم، آن
 سبك زندگي خود بدهم چارچوب هاي ارزشي جامعه زير سوال مي رود؟ يا خدشه دار مي شود؟ 

متاسفانه در جوامع امروزي چارچوب هاي ارزشي به شدت نزديك به عرف هستند تا جايي كه در مواقعي نمي 
 كنار پدر و مادر تا توان ميان آنها تفاوتي احساس كرده، كمك به همنوع اگر يك ارزش اجتماعي است با زندگي در

در همان حال شاهد هستيم كه اطاعت از عرف، برابر . زماني كه انسان در حالت تجرد به سر مي برد بسيار متفاوت است
 .است با ارزشمند بودن انسان و انسان مطيع جامعه انسان ارزشمند مي شود

23 



 

 

 13اره شم
 1384 ماه دي

ي بين آنچه من مي خواهم و آنچه جامعه از گاه. حال ممكن است در اينجا يك دو راهي براي فرد به وجود آيد
به . تحول است جامعه به دنبال حفظ وضع موجود و انسان آزاد ديروز به دنبال. من مي خواهد فرسنگ ها فاصله است

 .دنبال تغيير است و اين حد اقل ازادي شخصي است

اگر قرار است من انسان، در چارچوب قوانين
طور كه جامعه عمل كنم آيا محكوم هستم كه آن

طور كه مي مردم مي پسندند زندگي كنم، آن
طور كه مي پسندند به زندگي ادامه دهم و آن

خواهند عشق بورزم و اگر من تغييري در سبك
معه زيرزندگي خود بدهم چارچوب هاي ارزشي جا

 سوال مي رود؟ يا خدشه دار مي شود؟

 سير زندگي همراهي داشتهمي نگرد، فردي را مي شناسد،دوستش دارد و مي خواهد اگر قرار هست در طول م
تا اينجا انسان ما مقبول جامعه است، در چار چوب جامعه عمل مي كند و مورد احترام جامعه . باشد، همراهش او باشد

تا آنجا كه جنسيت اين همراه مشخص شود و . است
آنجاست كه همه چيز خراب مي شود، همه چيز بر 
مي گردد و حال، من مي شوم انسان گناهكار بدي 

قابل (كه تمام ارزش هاي جامعه را زير پا گذاشته 
ذكر است در اينجا قرض اصلي از ارزشها همان 

 ). عرف جامعه است كه با نام ارزش تبلور مي يابد
حال من مي مانم و يك عشق و يك جامعه 
ي مخالف، مخالف آنچه عرفشان هست و ارزش مي 

حال من مي مانم و رنگ زندگي خود و . نامندش
سالهاست كه غرق شدن را تجربه نكرده ام و حال به زور مي خواهند من را در زير امواج سهمگين . جامعه شدنهمرنگ 

 ....نمي توانم.... چارچوبهاي مسخره و خفه كننده همرنگ خود كنند،غرق كنند،حل كنند، هيچ كنند
از تعجب يا پچ پچ هاي فرياد كه جلوي اشاره هاي پر از سوال مردم، چشمهاي پر  در عين حال هميشه از اين و

مي مانم با دو رنگ، رنگ انسان آزاد عاشق مغرور يا رنگ غرق شده ي صفر . گونه ي انسانها قرار بگيرم، فرار مي كردم
 مي نگرم، نه ياراي دوري از عشق و زندگي آرزو شده را دارم و نه توان ايستادگي در ميان هلهله هاي. شده ي مردم

 . ترسناك اجتماع را
 

 .و من سكوت مي كنم و مي هراسم
امتحان نهايي فرا رسيده و من مهم ترين درسي كه از اين جامعه مدعي اعتقاد به ارزش هاي واالي انساني 

 !!!!دورنگي: آموخته ام را در برگه ي امتحان مي نويسم
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 جنبش حقوق مدني و همجنسگرايان 
 ) آذر در تهران10به مناسبت تجمع روز (

 
جنبش حقوق مدني ايران دارد شكل مي گيرد و همجنسگرايان جزئي انكار ناپذير از 

 .اين جنبش اند
 
 

شمار رفته بر ملت و كشور ما در اين چند دهه اخير، رويكرد به خشونت و  جموعه تحوالت و رنجهاي بيم
سمت گام نهادن در راه   بهسي راانقالب براي حل معضالت اجتماعي را از سكه انداخته و نيروهاي اجتماعي و سيا

اما حركت براي اصالحات بدون وجود انجمن . اصالحات واداشته است، اصالحاتي كه طبيعتĤ ابتدا دارند ولي انتها ندارند
كه هر كدام نمايندگي بخشي از خواسته هاي انباشته شده و به تعويق (ها و تشكالت گروهها و اقشار مختلف اجتماعي 

 .و همكاري و هماهنگي آنها امكان پذير نمي شود) افتاده را دارد
همه داده ها و شواهد حاكي از آنند كه پروسه شكل گيري سازمانها و تشكالت گروههاي مختلف مهجور و ستم 
كشيده در كشور ما دارد مراحل نهايي خود را طي مي كند، به عبارتي در كشور ما آنچنان شرايطي مهيا است كه بتوان 

ه نيروهاي تشكيل دهنده يك جنبش مدني قوي در عمل وجود دارند، از جنبش زنان گرفته تا جنبش ادعا كرد ك
جنبش دانشجويان، طرفداران محيط زيست، جنبش اقوام مختلف در چهار گوشه كشور، جنبش حمايت از  كارگران،

مسلمĤ جنبش همجنسگرايان  ...و...  وحقوق كودكان، گروههاي مختلف حقوق بشري، جنبش حمايت از زندانيان سياسي
 . كشور هم جزئي از مجموعه جنبش هاي پراكنده اما عمآل موجود در كشور است

تجارب خوبي براي ما دارد؛ در آمريكا ) كه در اين مجله بارها به آن اشاره شده(جنبش حقوق مدني در آمريكا 
از زنان و كارگران   و قانوني قرار مي گرفتند،همه سازمانها، گروهها و افرادي كه به شكلي مورد تبعيض و ظلم حكومتي

بعد از طي پروسه اي، به همكاري و اتحاد عمل با هم دست .... گرفته تا سياهپوستان و اقليتهاي قومي، همجنسگرايان و
 و حمايت علني. صورت هماهنگ و با برنامه چيني درست، فعاليتها و اقدامات اعتراضي خود را به پيش مي بردنده زده و ب

عملي هر نيرو و گروه از خواسته هاي ديگر گروهها باعث شد كه در هر حركت اعتراضي وسيعترين نيروهاي ممكن به 
دستاوردهاي جنبش مدني آمريكا چنان بود كه بعد از آن، همه كساني كه . خيابان آمده و اعتراضات خود را نمايش دهند

 .به بررسي آن و درس گيري از آن رو مي آورندبراي تغييرات اجتماعي در كشور خود تالش مي كنند 
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صورت تك روي حركت مي كند و ضمن اعتراف ضمني ه در ايران اما هر كدام از خرده جنبش هاي اجتماعي، ب
 كار مي دليل اين. رهبران آنها مبني بر اهميت اتحاد و همكاري با ديگران اما در عمل كار چنداني صورت نمي گيرد

يعني خرده جنبش ها نيز خود تابوها و خط قرمزهايي براي خود دارند كه . حاكم بر بدنه اين جنبش ها باشدتواند ذهنيت 
صحبت از آنها براي رهبرانشان چندان آسان نيست ولي براي رسيدن همگي ما به حداقل درخواست ها چاره اي جز غلبه 

 انديش و دگر باش در بدنه جنبش ها و تاكيد بر اين بر موانع نداريم، تعميق گفتمان حقوق بشر، آموزش پذيرفتن دگر
رسميت شناختن حق دگرگونه انديشيدن و خود بودن افراد، محترم شمردن زندگي ه مسئله كه دمكراسي يعني ب

و  خصوصي انسانها و برجسته كردن اين مسئله كه هر كدام از خرده جنبش ها به تنهايي نمي تواند به اهداف خود برسد
مثآل . تواند راه عبور از خط قرمز ها و تابو شكني را هموار كند زء پذيرش ديگران و همكاري با آنها نيست، ميچاره اي ج

 .تواند به آشنايي افراد يك گروه با ديگران كمك كند هاي ديگر مي انجام مصاحبه هايي با رهبران گروه
 گويي و صراحت كالم آنها در دفاع از اصوآل يكي از صفات بارز خرده جنبش هاي خواهان تغيير و تحول، رك
از طرف ديگر اين خود نوعي تمرين . حقوق ديگران است كه همين به تضعيف تابوهاي اجتماعي نيز كمك مي كند

 مي شود و در پرورش ذهنيات باز و گشادگي نظر كه از مختصات جوامع مدرن است، كمك "درون گروهي"دمكراسي 
 . مي كند

اجتماع حضور دارند و با استفاده از حداقل امكانات سعي مي كنند جاي پايي براي خود خرده جنبش ها در بطن 
توانند با حركت هاي هماهنگ و بدون خشونت با كشاندن وسيعترين  خرده جنبش هاي موجود در كشور مي. باز كنند

خود كسب كنند و هم به فشار نيروها به خيابان، هم جامعه را متوجه خود كرده و از اين طريق اعتبار اجتماعي براي 
 .افكار عمومي بر حاكميت و مسئوالن دولتي براي اصالح و تغييرات مورد نظر بيفزايند

طور دقيق پيش بيني كرد اما چنين به نظر مي رسد كه تغييرات سياسي و اجتماعي ه هر چند نمي توان آينده را ب
اتحاد عمل و هماهنگي اقدامات اعتراضي خرده جنبش ها در كشور ما از همين طريق پيش خواهد رفت؛ يعني همكاري، 

ي هاي حاكم بر نيروهاي سياسي كه سالها پراكنده ياما اي كاش مسئوالن و رهبران اين خرده جنبش ها از جدا. با هم
ء مانده و كاري هم از پيش نبرده اند، درس گرفته و موضوع گفتگو، مشاوره، همفكري، هماهنگي و اتحاد عمل بين اجزا

 .جنبش حقوق مدني كشور را در دستور خود قرار مي دادند
 آذر در مقابل تئاتر شهر در تهران كه به مناسبت روز جهاني ايدز صورت گرفت نمونه اي 10تجمع روز پنج شنبه 

رغم  نمايش گذاشت، هر چند كه عليه موزائيكي از همكاري و اتحاد عمل خرده جنبش هاي موجود در كشور را ب
 .سمبليك، اما نقص ها و اشكاالت آن كم نبودندموفقيت 

انجمن  انجمن تالشگران سالمت، انجمن حمايتي فرهنگي كودكان كار،(تجمع كه به دعوت چند تشكل  در اين
كميته رنگين كمان، نشريه دانشجويي رستا، كانون هستيا انديش و مركز فرهنگي  –) كاهش خسارات اعتياد(پرسپوليس 

مي توانست خيلي بهتر و وسيع تر برگزار شود اگر كه برگزار كنندگان آن با برنامه ريزي بهتر و  صورت گرفت، )زنان
مثآل تماس با نمايندگان اقوام مختلف كشور كه در تهران فعاليت مي كنند، تشكلهاي . دقيق تر حركت مي كردند

 ....همجنسگرايان وكارگري، ان جي او هاي ديگر، انجمن هاي مختلف دانشجويي، مجالت و سايتهاي 

26 

همه خبر آن را به همه مشتركين ارسال  ما متاسفانه خيلي دير از برگزاري چنين تجمعي خبردار شديم با اين
در خود مراسم هم . تعداد زيادي از مشتركين از خبر استقبال كرده و قول شركت در آن را دادند كه كرديم و جالب اين

 تاثير خوب و مثبتي كه چنين حركت و ابتكاري در جامعه دارد، اما شركتبا همه . حضور همجنسگرايان مشخص بود
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شرايط و مشكالت را درك مي كنيم با .  نفر آن هم به دعوت چندين گروه مختلف، خيلي كم بود80 تا 70تعدادي حدود 
 .معي تر و پربارتري باشيمريم در آينده شاهد حركات جاما اميدو. توان بهتر و بيشتر از اينها حركت كرد همه مي اين

 خواه ناخواه اين. نكته مهم ديگري كه خود ما همجنسگرايان نبايد از آن غافل شويم همانا آينده نگري است
تنها متشكل شدن .  آگاهي بخش در جامعه و در مورد مسائل مختلف اتفاق خواهد افتاديكت ها و نمايش هاگونه حر

فاي نقش فعال در همكاري با ديگران در جهت تحوالت اجتماعي است كه همجنس گرايان و بسيج نيروي خود و اي
هر چند شرايط كشور ايجاد انجمن و ان . براي ما اعتبار خواهد آورد و از حالت ايزوله شده و حاشيه اي بودن بدر مي آئيم

طور تشكيل   همينمشكل كرده اما تحت انواع نامها و تشكالت پوششي ميتوان حركت كرد، جي او علني براي ما را
هاي دور زدن موانع  راحتي قابليت بسيج اعضا خود را داشته باشند، از جمله راهه و دوستانه كه ب گروهها و محافل كوچك

 .موجود است
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 )قسمت چهارم(فلش هايي از زندگي يك لزبين 
 

 آذر
 

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

 

هاي البرز  ابرها تا باالي كوه. آسمون ديگه بارون برامون نداره. تمام شب داشت بارون ميومد مروز هوا آفتابيه،ا
ي آفتابي، تنها روز يه پنج شنبه  .حتي از سوز پاييزي هم خبري نيست. عقب نشيني كردند و جاشون رو به خورشيد دادند
 !چقدر دلم ميخواد تا مي تونم بدوم، تا اونور دنيا. هفته كه مي تونم دوستهامو با خيال راحت ببينم

نيم ساعت ديگه با آوا، نازنين و مهديس، دوستهاي لزبينم، سر پل تجريش قرار دارم كه با  امروز مسابقه داريم،
 .گيرم كه پياده برم هم بريم باشگاه، تصميم مي

 .تهمينه كالس داره ولي قول داده كه اگه بتونه زود حاضريش رو بزنه براي مسابقه خودش رو مي رسونه
ماشين مهديس يكي از مكانهاي مورد . ده دقيقه دير سر قرار مي رسم و دوستهام با اخم از من استقبال مي كنند

واقعا خودم هستم و الزم نيست براي كسي كنم  وقتي با دوستهام هستم تنها زماني هست كه حس مي. عالقه ي منه
ماشين مهديس جزو معدود جاهايي هست كه براي يه مدت هر چند كوتاه نقاب لعنتي رو از چهره . نقش بازي كنم

به اين فكر مي كنم كه من واقعا به وجود . هامون بر مي داريم و بي پروا در مورد خود واقعيمون حرف مي زنيم
 . و توي ذهنم خدا رو شكر مي كنم كه دوستهاي خوبي رو جلوي راهم قرار داده ها احتياج دارمدوستهاي لزبيني مثل اين

 .با هم از هر دري صحبت مي كنيم
 نازنين از يكي از بچه هاي چادري دانشگاهشون ميگه كه توي كتاب نازنين براش يه شعر نوشته و زيرش هم 

ه و نمي دونه كه حاال بايد با دختره چيكار كنه، اصال مونده كه دختره از نازنين خيلي از اين اتفاق ناراحت! شمارشو گذاشته
اما ما همه دلمون براي اون دختر ميسوزه و به نازنين ميگيم كه اون بيچاره . كجا فهميده كه ميتونه به نازنين شماره بده

تازه حتما خيلي . رخورده شدهحتما توي يك خانواده ي مذهبي بزرگ شده و تاحاال خيلي به خاطر همجنسگرا بودنش س
اما . آدم قوي اي بوده كه به عقلش رسيده كه قابليت اين رو داره كه به يه دختر شماره بده، حتي به صورت غير مستقيم

نازنين هنوزم خيلي ناراحته و كمي عصباني از اينكه حاال بايد توي دانشگاه دست و پاش رو كمي جمع كنه تا بيشتر از 
 !پيدا نكنهاين خاطر خواه 

 ": مهديس داره در مورد جذابيت نازنين شعر ميگه كه آوا با صداي بلند ميگه. پشت چراغ قرمز هستيم
 ساله با 30يه خانوم حدود .  ما همه بر مي گرديم و توي زانتيا رو نگاه مي كنيم"! زانتيا رو ببينييييييد........... ماااااااااااااا

مهربون پشت رول نشسته و ما همه مجذوب لطافت چهره  يش زده بيرون و صورتموهاي مشكي كه از پشت از روسر
 ما هم! كنه، بهمون يه لبخند خشك ميزنه گرده و نگاهمون مي از سنگيني نگاه چهار تا آدم بر مي. ي اون زن شديم
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 . خجالت مي كشيم و ديگه نگاهش نمي كنيم

طبق معمول وقتي وارد . و به عبارت ديگه محل تجمع لزبين هاباالخره مي رسيم به محل برگزاري بازي ها 
نمي دونم با وجود اين . سالن ميشيم و به سمت جايگاه تماشا چيان ميريم سنگيني نگاه تمام سالن رو حس مي كنيم

 ! همه لزبين چرا باز هم حضور آدم هايي مثل ما براي بقيه عادي نمي شه
قبل از بازي با مربي و بچه هاي تيم صحبت مي كنيم، كاري كه هميشه . بازي داريم ما با يك تيم اصفهاني
تهمينه هنوز نرسيده و موبايل هم توي سالن . من اصال به حرفهاي مربي گوش نمي دم. قبل از بازي ها انجام ميديم
 . آنتن نمي ده، نگرانش شدم

  "آذر، گوش ميدي ؟": مربي ميگه
حواس من اصال به مسابقه نيست و همش دارم جايگاه تماشاچان رو . دهمسابقه شروع ميشه و تهمينه هنوز نيوم

 . "آذر پاشو گرم كن": مربي ميگه. نگاه مي كنم
مربي دعوامون . نيمه ي اول تموم ميشه و ما عقب هستيم. توي زمين ديگه وقت نمي كنم جايگاه رو نگاه كنم

 "! آذر با شمام هستمامعلوم نيست حواستون كجاست، گلهاي الكي ميخوريد،": ميكنه 
ها ؟ بله بله، ": چشم من به جايگاهه و با اين حرف مربي بر مي گردم و نگاهش مي كنم و با دستپاچگي ميگم 

  "!ببخشيد، چشم چشم
با نا اميدي دوباره جايگاه رو نگاه . اعصابم خورد شده و واقعا نگران تهمينه هستم،از ناراحتي پاهام دارن ميلرزن

 با شورو شوق براش دست تكون ميدم،. خره گوشه ي جايگاه تهمينه رو مي بينم كه داره بهم لبخند ميزنهمي كنم و باال
با يك لبخند تهمينه عين يك بچه به  انگار روح در تالطم من. وجود تهمينه برام مثل آبيه كه روي آتيش ريخته باشن

 ! غره بدرقه ي زمين مسابقه مي كنهسوت نيمه ي دوم زده ميشه و مربي من رو با يك چشم. خواب ميره
نيروي من حاال دو برابر شده، مي دونم كه تهمينه به درخشيدن من افتخار مي كنه، مي دونم كه االن داره توي 

مي دونم كه دلش ميخواد به همه . مي دونم كه داره براي من آرزوي موفقيت مي كنه. ذهنش من رو تحسين مي كنه
 ."تيم سفيد عشق منه... آهاي مردم، بدونيد،شماره ي": ي آدمهاي توي سالن بگه كه

 . به اين فكر مي كنم كه به تهمينه قول دادم اگر اين بازي رو ببريم براش يه كادوي خوب مي گيرم
آوا عصبي شده و همش داره نعره .  ثانيه تا پايان بازي وقت داريم30فقط يك امتياز از حريف عقب هستيم و 

 . خواد زود تر برم پيش تهمينه اما من ديگه حوصلم سر رفته، دلم مي. هستيمهمه مضطرب . مي زنه
ورزشگاه داره از . و توپ دست حريفه  ثانيه تا پايان بازي وقت داريم13. مهديس يه گل مي زنه و برابر ميشيم

ه ذهنم ميرسه اينه تنها كاري كه ب. توپ دست من ميفته يكي از بازيكنان حريف يه پاس بد ميده و. صدا منفجر ميشه
شمارش معكوس سه ثانيه ي آخر شروع ميشه و من تنها . كه بدوم سمت زمين حريف و همين كار رو هم مي كنم

 !صدايي كه مي شنوم صداي بوق ساعت ورزشگاهه
 .و من توپ رو فقط پرتاب مي كنم 3، 2، 1

  .تهمينه، دارم ميام پيشت. زنم باور نمي كنم، من يه گل شانسي مي!! گل
برق . گونه ي تهمينه از خوشحالي گل انداخته و با شور و شوق من رو بوس مي كنه و داره ازم تعريف مي كنه

كه تونستم عشقم  چقدر از خودم راضي هستم، چه حس رضايتي دارم از اين. غرور رو ميشه به راحتي توي چشماش ديد
 . قدر خوشحال كنم رو اون
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همه دور هم نشستيم و داريم با سانديس و كيك .  كه بازي بعدي رو هم ببينيمبا بچه ها تصميم مي گيريم

بچه هاي تيم شيراز كه مسابقشون قبل از مسابقه ي ما بوده . بازي بعدي هنوز شروع نشده. بردمون رو جشن مي گيريم
يس هستند كه بياد همشون يه گوشه ولو شدند و احتماال منتظر سرو. و اون مسابقه رو باختند نزديك ما نشستند

و يكي هم خودش رو توي  يكي روي پاي اونيكي خوابيده، يكي ديگه سرش رو گذاشته روي شونه ي اونيكي. دنبالشون
ورزشگاه تقريبا ساكت شده و همه سر خودشون رو به كاري . آغوش دوستش انداخته و داره با موبايلش بازي مي كنه

 "!خانوما، لطفا درست بشينيد":  يه خانومي مياد كه ميگهاز پايين جايگاه صداي داد. گرم كرده اند
يه خانوم مسن كه معلوم نيست از كجا پيداش شده به بچه هاي شيراز . توجه همه به سمت صدا جلب ميشه

همه . همه از اين حرف تعجب مي كنند و نمي دونند مقصود اون خانوم از درست نشستن چيه. ميگه كه درست بشينند
خانوم مسن كه از اين بي . م رو نگاه مي كنند و نمي دونند چه عكس العملي بايد از خودشون نشون بدندفقط اون خانو

خانوم با شما ": توجهي ناراحت شده با صداي بلند تر به دختري كه سرش رو روي شونه ي دوستش گذاشته بود ميگه
 اگر ميخواين به دوستاتون محبت كنيد جاي ديگه هستم، درست بشينيد، ما اين چيزها رو بد مي دونيم، اينجا ورزشگاهه،

: از اين حرفها تقريبا همه پوزخند مي زنند و اون دختر خودش رو جمع و جور ميكنه و ميگه. "كار رو انجام بديد اين
 همه از حرف دختر خندشون مي گيره و خانوم مسن عصباني تر ميشه و خودش "ميخواين كيف هم بگذاريم بينمون ؟"

همه اين بحث رو به شوخي گرفتند . ايگاه و نزديك بچه هاي شيراز مي رسونه و باهاشون وارد جر و بحث ميشهرو به ج
 مهديس. و باور نمي كنند كه كسي بخواد به يه نفر فقط به خاطر اينكه سرش رو روي شونه ي دوستش گذاشته گير بده

همچين رفتار ميكنه انگار دارن ": آوا ميگه. " با هم هستندكه نمي دونه اينجا همه دو تا دو تا اين زنه مثه اين": ميگه
خندند و  بچه ها همه مي. "كنند، خب شناسنامه هاتونو نشون بديد اين خانومه بفهمه شما ها همسريد خالف شرع مي

  با اين حرف هممون ساكت ميشيم و كمي هم"!كه شماها فراموش كرديد اينجا ايران هستا مثل اين": نازنين ميگه
: آوا مي گه. و شونه ي آوا رو چسبيده تهمينه از اين اتفاق ترسيده و از من دور شده. خودمون رو جمع و جور مي كنيم

زودتر  تهمينه واقعا ترسيده و ميگه بهتره كه ."!نه دستگير ميكنهصواي نكن، االن خانومه من رو به جرم زناي مح"
مربي شيراز خيلي عصباني شده و به بچه . با خانوم مسن گوش ميكنيماما ما همه داريم به حرفهاي مربي شيراز . بريم

 . هاش ميگه كه وسايلشون رو جمع كنند و براي رفتن آماده بشن
كس جرات نمي كنه به خانومي كه اصال معلوم نيست  همه از وضعيت پيش اومده ناراحت شديم، اما هيچ

ماجرايي كه هر روز و هر روز در گوشه .  ماجرا رو نظاره مي كنندمسئول مسابقاته يا آبدارچي چيزي بگه و همه فقط دارن
. هر كس از راه ميرسه به ما و عشقمون توهين ميكنه و ما فقط ماجرا رو نظاره ميكنيم .گوشه ي كشورمون تكرار ميشه

 . هر كسي هر جور كه دلش ميخواد در مورد ما قضاوت مي كنه و ما هم ناتوانيم از دفاع از خودمون
همه موقع رد شدن از كنار . الخره تصميم مي گيريم به نشانه ي اعتراض هم كه شده، ورزشگاه رو ترك كنيمبا

 . خانوم مسن بهش يه نگاه بد مي كنند و از بچه هاي شيراز خداحافظي مي كنند
جا همه از اين ماجرا . هممون ساكت شديم و كسي حرفي نمي زنه. هوا دوباره ابري شده و آسمون خاكستري

نازنين   آوا،"كجا برم ؟": مهديس مي پرسه. توي ماشين هيچ كس حوصله ي آهنگ نداره. خورديم و به فكر فرو رفتيم
 ."!قبرستون": و من با هم ميگيم

30 

هوا خيلي سرد شده ولي قبل از خونه رفتن .  عصر هست كه من و تهمينه از بچه ها جدا ميشيم5ساعت حدود 
 اون هم شروع .  تهمينه ميگه كه عطر الزم داره و با هم ميريم و براش عطر مي گيريم.بايد به قول خودم عمل كنم

 
 
 



 

تشكر كردن چشمهايي كه  .نگاهش مي كنم، نگاه چشماش كه چقدر از اين كار من خوشحاله، چقدر متشكره. ميكنه 

. راننده هايده گذاشته .ن همراهي مي كنم و بعد خودم سوار تاكسي ميشم كه برم خونه
من 

كردند،
توجه 

شدم 

ن آذر و دخترشون 

مگه قرار نيست . ساس درماندگي مي كنم، چقدر ضعيفم براي دفاع از عشقي كه حق مسلم هر انسانيه
من و ت

ضربه ب

اگر . گريه كار آدمهاي ضعيفه.آذر تو همين االن گفتي كه بايد قوي باشي. خواد گريه كنم
گريه ك

مثل موش آب كشيده  .خيس ميشه و بوي خاك فضا رو پر مي كنه
ميرسم 

به 
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بكنم و  اه اوني كه دوستش دارمپيش خودم فكر مي كنم چه تشكري بهتر از اينكه من نگ. ازشون عشق تراوش مي كنه
 !توي چشماش عشق رو ببينم

تهمينه رو تا دم خونشو
دلم ميخواد . مردي كه بغلم نسشته تا تونسته خودش رو جمع كرده كه به من نخوره.تنها زن اون تاكسي هستم

گم كه راحت بشينه، اما فكر مي كنم كه اون االن تازه درست نشسته و سعي نكرده خودش رو ول بده و فكر بهش ب
ما زن ها انقدر عادت كرديم كه حقمون رو بخورند وقتي يك نفر هم اين كار رو ! نكرده اوني كه بغلشه يه ضعيفه هست

 متر جابجا 100 دقيقه يك بار 15گينه و ماشين هر ترافيك خيلي سن! نمي كنه فكر مي كنيم داره به ما لطف مي كنه
. االن ديگه نيم ساعتي هست كه از تهمينه جدا شدم و هنوز خيلي مونده كه برسم خونه. ميشه

 .باالخره صداي موبايلم در مياد. ميزنه تا حوصلم سر نره Smsهميشه اين جور موقع ها تهمينه برام 
خيلي اصرار . ر رو برات خريده، من هم جوابشونو ندادمآذر، مامانم اينا گير دادند كه كي عط"

 "!كافي بود اسم تورو بيارم تا همه چي شروع بشه، آخرش گفتم خودم براي خودم خريدم
اول فكر كردم دارم اشتباه مي خونم، براي همين چند بار متن رو خوندم تا باالخره م

نمي دونستم بايد بگم كار . جواب تهمينه رو چي بدمنمي دونستم بايد . كه چه اتفاقي افتاده
خوبي كرده كه حرفي از من نزده، يا دعواش كنم كه چرا انقدر روي حقيقتي به اسم من، سرپوش مي 

خانواه اي كه حاال . تا كي ميخواد من رو به عنوان يه دوست معمولي به خانوادش نشون بده. گذاره
دارن اون رو جدي مي گيرن و ميخوان پي ببرن كه بي. ديگه كم كم دارن روي آذر حساس ميشن

 . چي مي گذره
چقدر اح

نتونن روي حرف ما همينه با هم زندگي كنيم، پس كي مي خوايم انقدر قوي بشيم كه خانواده و اطرافيانمون 
تا كي قراره عشقهامون رو براي اطرافيانمون در لفافه . پس كي ميخوايم روي پاي خودمون بايستيم. حرفي بزنن

 !چقدر ناتوانم، چقدر حقيرم در مقابل افكار احمقانه ي مردم كه توي ذهنشون مثل يه غول فرمانروايي مي كنه. بگذاريم
چرا انقدر بايد به خاطر عشقم . بابا منم دل دارم، عاشق ميشم. دمها دارمخدايا مگه من چه فرقي با بقيه ي آ

چرا بايد براي عشقم بجنگم، چرا از صبح تا شب بايد به عشقم توهين بشه، چرا داري از من همجنسگرا يه . خورم
 كني، اگر ميخواي اگر ميخواي عاشق بودنم رو به خودم ثابت امتحان عالوه بر امتحان همه ي آدمها مي گيري ؟

هستم اگر بنده هاي كوته . مطمئن بشي كه عشقم حقيقيه و روي اهدافم و اعتقاداتم و ايمانم استوارم، آره هستم، هستم
 . فكرت بفهمند و بگذارن

حالم بده، دلم مي 
قوي باش . وقت وضعت بدتر ميشه ليم شدي، اگر گريه كني فلك مي شنوه كه داره بهت فشار مياد، اونني تس
 .........من قوي موندم ، اما آسمون. آذر، قوي باش

تقريبا نزديك خونه هستم كه تمام زمين 
به آذر، . خودم رو توي آينه نگاه مي كنم. از اين وضع خودم به خنده افتادم.  توي حمومخونه و خودم رو مي ندازم

فرق كردم، چشمام . انگار خيلي وقته كه نگاه خودم نكردم. آذري كه قوي تر از اين حرفهاست كه دست از مبارزه بكشه
 "!داري بزرگ ميشي آذر" :مي خندم و ميگم. حاال حرفي براي گفتن دارن
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 نمي دانم لزبين هستم يا هموسكشول ولي دست خودم نيست يكهو دلم ميلرزه 
 نازيال

 .سم اهللا الرحمان الرحيمب

 .حاال مي خوام به طور خالصه شرح حالمو بگم. مرسي از مجله توپتون. قبل از هز چيز ايواهللا. سالم
خوام به  نمي.  كه به يقين رسيدم كه با بقيه فرق دارمهشت ماهه.  ساله و دانشچو، ساكن تهران18من نازيال 

توي اين چند سال هم . از نظر جسمي كامآل نرمال هستم اما روحيات و حركاتم كامآل پسرونه است. خانواده ام بگم
ما كردم طبيعيه اما با اين كه اصلن جنوبي هستم و خانوادگي ميل جنسي  خيلي عالقمند شدم به افراد ديگه كه فكر مي

من . وقت با ديد سكس به هيچ دختري نگاه نكردم چون مي دونستم اين كار از نظر اونها مسخره است قويه اما هيچ
فقط دوست داشتم طرفم به ديد مرد بهم نگاه كنه، به ديد يك تكيه گاه و هميشه هدفم اين بوده كه نيازهاي عاطفي و 

. ا خيلي از كساني كه مخاطب من بودن حس واقعي منو درك نكردنام. مادي اونها رو تامين كنم و تو عالقه كم نيارم
دوست داشتم . خواستم به اونا بفهمونم كه كه من مثل مردهاي ديگه نيستم كه زندگي ام همش سكس باشه من مي

ل وقتي ناراحت هست بيان تو بغلم و وجودم رو ثابت كنم اما اونا نفهميدن من چي ميگم البته عالقه بعضي ها متقاب
. من تا همين جاش هم يك خورده قاطي كردم. عالقه اي هم ندارم. دونم لزبين هستم يا هموسكشوال من نمي. بوده

 .بگذريم. البته من در ظاهر آدم بسيار شادي هستم اما شبها با گريه بخواب ميرم
البته اون . ه شدبعد از مدتي عالقه ما دو طرف.  ساله خودم شدم32من دو سال پيش عاشق خانم معلم مجرد 

ولي ما يه مدتي با هم سكس داشتيم ولي سكس ما مثل فيلمهاي سكسي . ظاهرآ مثل زنهاي ديگه بود يعني لزبين نبود
من سينه هاشو ميخوردم و لب مي گرفتيم و بعد مي خوابيدم روش تا هردومون ارضا بشيم، البته از رو . لزبينها نبود

بعد از يه مدت سكس .  اون حشري نمي شد و اصآل هم خودارضايي نمي كنهالبته من حشري اش مي كردم چون. شرت
و اگه با ). همون كار با بالشت( چون جفتمون احساس گناه مي كرديم و من االن خودارضايي مي كنم. ما با هم قطع شد

هر چند (ثابت دارم حاال مشكل من اينه كه با وجود اين كه يه دوست .... هم تنها بشيم فقط رو هم ميخوابيم و لب و
مثآل االن از يك همكالسي . ولي من باز هم از دخترهاي ديگه خوشم مي آد) زياد تفاهم نداريم اما عشقمون زياده

طوريه كه فقط  عالقه من اين. كرد هستش و خوي پسرونه داره اما مثل من نيست و دوست پسر داره خوشم اومده كه
دوست دارم هر كاري .  بدون اين كه حال اون و بقيه از من بهم بخورهدوست دارم بهش نزديك بشم، نگاهش كنم و

خواد، براش بكنم تا برام كردي برقصه، دوست دارم باورم كنه كه دوست دارم كه دوستم داشته باشه، دوست دارم  مي
نمي دونم . نهدلش برام تنگ شه، فكر كنه كه من دوست پسرشم و اگه دلش گرفت بياد سرشو بذاره رو سينه ام گريه ك

فريده بهم ميگه كه من هوس بازم، ميگه  .طردم كنه) فريده(مثل معلم سابق  چه جوري بهش حالي كنم چون مي ترسم
البته من كآل زود از كسي . كسي براي من مثل فريده نميشه وقت هيچ تو فقط به فكر خودت هستي در صورتي كه هيچ

اقعĤ پايبند به عشق فريده نيستم؟ يا احساس من به دخترهاي ديگه به نظز شما من و. خوشم ميĤد، دست خودم نيست
 به خانمهاي سن باال(اينو هم بگم كه تو اين دو سالي كه با فريده هستم به افراد ديگه هم عالقه داشتم . طبيعي است

 
 
 



33 

 

 
ست خودم نيست يكهو دلم د.  اونا كم نيارمهبه خدا نظر به هيچ كسي ندارم فقط دوست دارم واس). بيشتر عالقه دارم

خواهش مي كنم بگيد تو اين شرايط كه االن از زهرا خوشم اومده جكار كنم كه فريده . اما فريده برام ابديه. ميلرزه ديگه
 .دوباره نگه من هوسبازم و چيكار كنم كه زهرا منو درك كنه و احساس منو بفهمه

 
 ماها

يعني همجنسگرا و هم به لزبين ها و هم به گي ها  را بگوئيم كه هموسكشوال  نازيال جان، اول اين
مي گويند حاال اگر يك همجنسگرا مؤنث باشد مي گويند لزبين و اگر مذكر باشد مي گويند ) همجنسگرا(هموسكشوال 

پس تو يك ). هم لزبين ها و هم گي ها(كار برده مي شود اشاره به همه آنها دارد ه و وقتي كلمه همجنسگرايان ب. گي
 . هستي) لزبين( گراهمجنس

حتمĤ مي داني . لرزد قول خودت دست آدم نيست و يكهو ميه در مورد احساسات خودت، خوب دل است ديگر، ب
حاال با هر گرايش جنسي كه داشته باشد ( كه در سنين جواني كه تو در آن هستي، اين امر كامآل طبيعي است كه انسان

يك روز به اين دل مي بندد و روز بعدي به يكي . را از سر مي گذراندكآل يك مرحله آزمايش و خطا ) فرق نمي كند
الطم تاين . ديگه، يك روز شاد و سرحال است و روز بعد ممكن است بدون هيچ دليلي احساس غميگيني و تنهايي كند

اال رفتن درياي احساس درون در اين سن و سالي كه تو داري عادي است و خيلي هاي ديگه هم مثل تو هستند و با ب
 . سن همه چيز آرام مي گيرد

در مورد دوستت فريده، خوب آيا تو مطمئني كه ايشان لزبين هستند؟ اگر هست آيا شناخت درستي از احساس 
دليل مشكالت ناشي از ه خود دارد؟ آيا دنبال يك دوست دختر مي گردد؟ يا اين كه نه همجنسگرا نيست و صرفĤ ب

ي ارضاء نياز جنسي خودش به سكس با همجنس خودش رو آورده؟ خيلي از پسران و جدايي زن و مرد در جامعه، برا
دختران غير همجنسگرا هم به سكس با همجنس رو مي آورند ولي صرفĤ به خاطر دسترسي نداشتن به جنس مخالف 

ند يا گونه كشش و تمايلي به جنس مخالف خودش احساس نك يك همجنسگرا كسي است كه هيچ. كار را مي كنند اين
 . سمت جنس موافق باشده حداقل بخش عمده اي از كشش و گرايش او ب

درسته كه تو بهش عالقه داري ولي طرف دوست . در مورد زينب، دختر كردي هم تو بايد واقعيت را قبول كني
و خوشش بياد فرض كن پسري از ت. پسر دارد، ظاهرآ لزبين نيست و تو بايد به گرايش او و حق انتخاب او احترام بگذاري

 Ĥخوب مگه تو با اين احساس قوي به همجنس، ميري با همچون پسري دوست بشي و حتي سكس داشته باشي؟ مسلم
كند  پس قبول واقعيتها در يك سري شرايط به ما كمك مي. تو داشته باشده گيريم كه طرف احساس شديدي هم ب. نه

 . كه كمتر درد و رنج ببريم
و احساسي پاك، انساني و طبيعي است، پس از اين كه با يك لزبين ديگر سكس ت  و گرايش لزبينيتاحساسا
آنچه كه به نظر ما تو بدان نياز داري پيدا كردن دختران و زنهايي است كه مثل . وقت احساس گناه نكن مي كني هيچ

Ĥ هم دوست دختر در حلقه چنين دوستاني مسلم. خود را قبول كرده اند) لزبين بودن(خودت هستند و همجنسگرايي 
نفس و شناخت از ه خوبي براي خودت پيدا مي كني و هم استعدادها و توانائي هايت بهتر شكوفا مي شوند و هم اعتماد ب

 .موفق باشي. خودت بهتر مي شود
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 .به خاطر انسانيت مطلبم را بخوانيد و مرا راهنمايي كنيد 
 امير

 تا آخر مطالبم را بخوانيد مي دانم وقتتان اجازه نمي دهد ولي به خاطر لطفا دوستان گرامي با دقت و. به نام خدا
 .انسانيت اين كار را انجام دهيد و مرا راهنمايي فرماييد متشكرم

 با سالم به شما دوستان و دست اندركاران مجله ماها، عزيزان چندي پيش با مجله شما ازطريق سايت
www.pglo.org شما داشتم درخواست مجله هاي خوب شما و همچنين يك سري  آشنا شدم وطي ايميلي كه به

دلهايي خدمتتان عرض كردم كه خواستم با راهنمايي هاي مفصل شما تسكين يابم با خودم گفتم اگر افراد عادي  درد
ظرفيت فهميدن احساس خود ناخواسته مارا ندارند حداقل شما هم دردان دل رنجور ما كه دست طبيعت اين چنين ما را 
به انزوا كشانده درد آشناي خوبي براي تسكين حرفهاي مانده در گلو هستيد اما شما آقايان محترم چنان جواب بنده را 

 .خالصه وار داديد كه با عرض معذرت اين جانب دل آزرده گشته اندكي از شما گاليه دارم
هد اين احساس تمام  سال است كه اين احساس همجنس گرايي مرا رنج مي د20 سال دارم بيش از 33 

قسمتهاي زندگيم را تحت الشعاع قرار داده حتي دوره هاي تحصيلم نيز با اين احساس بسيار افت داشتم ولي با حداكثر 
ليسانسم را بگيرم با وجود چنين احساسي واينكه واقعا از جنس موافق خودم ..... توان و قدرت توانستم از دانشگاه دولتي

اما تا به حال به جز يك نفر دوستم وچند دكتر كه جهت معالجه به ) هم روحي و هم جنسي( مردان بسيار لذت مي برم
آنها مراجعه مي كردم كسي از درون من آگاه نيست حتي ظاهرم نيز نگذاشته ام كسي بو به درونم ببرد همه به من به 

آنگاه سيل تهمتها و تمسخرها چشم يك انسان با شخصيت نگاه مي كنند اما اگر از خواسته جنسي من آگاه شوند 
زندگيم را به يك جهنمي تبديل مي كند كه خودتان بهتر مي دانيد جامعه سنتي ما پذيرش چنين حرفهايي را ندارد 
تحصيل كرده هاي ما هم هنوز فرق بين همجنسگرايي و همجنس بازي را نمي دانند تا چه برسد به افراد عادي گويا 

 خيال واهي با يك سري افكار تند مذهبي چنان گير افتاده كه رهايي از چنين سيستم جامعه ما در بن بست يك
باورهايي خيلي بعيد و حداقل خارج از عمر كوتاه ماست هميشه يك سوال در ذهنم هست كه واقعا اگر افراد جامعه به 

 يا حداقل روشي ارائه ويژه مذهبيون اين احساس را يك احساس شيطاني و بيمار گونه مي دانند چرا براي آن دارويي
بتوانيم مثل خودشان زندگي كنيم پس براساس اين ناتواني آنها مي دانم  نمي دهند كه موجب گردد مثال ما شفا يابيم و

كه حرفهايشان ثباتي ندارد اما متاسفانه حداكثر افراد را تشكيل مي دهند و به ما همجنسگرايان كه در حداقل هستيم 
 كنيم آقا حرف حرف زور حتي خدا هم سرنوشت ما به زور رقم زده چرا ما بايد به چنين اجازه نمي دهند تا صحبت

سرنوشتي دچار بشيم باور كنيد بارها با فيلم هاي سكسي سعي كرده ام خودم را با جنس زن تحريك كنم تا شايد انگيزه 
ها به دكتر مراجعه كرده ام اما نشد كه جنسي من فقط يك ذره تغييري كند اما هر بار بدتر مي شود كه بهتر نمي شود بار

نشد به خدا خسته شده ام هيچ راهي به هيچ جايي ندارم نه درد خوبي است كه به ديگران بگويي حداقل ديگران با آدم 
احساس دلسوزي كنند و نه مورد ما كوچك است كه آدم القل بي خيال بشود مانده بر سر دو راهي شما آقايان محترم به 

 براي كمك به ما اسيران وطن چاره كلي انديشه كنيد يك سري فرمولهايي ارئه مي دهيد كه حداقل در كه جاي آن
حال حاضر براي ما در اين كشور بسيار سنتي چاره ساز نيست مي گويم چرا شما كه دستي بر آستين داريد با هماهنگي 

نمي كنيد چرا در جهت آشنايي افراد همجنسگرا با جامعه بين المللي دفاع از حقوق بشر براي پناهندگي ما ها كاري 
 2 يا 1داخل كشور كاري نمي كنيد مثال من دوست دارم كه برايم يك شريك زندگي خوبي كه همسن خودم باشد با 

 پيدا كنيد آيا مي توانيد البته دوست ندارم قيافه اش دخترانه باشد كامال دوست دارم مردانه باشد سال تفاوت اشكال ندارد
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تغيير جنسيتي كه داخل كشور ازش اسم مي برند به نظر من درست نيست چرا بايد آدم خودش  مي دانيد آقايان محترم

زمان قديم مي زيستند و  كه در را زير تيغ جراحي قرار دهد اگر چاره ما همجنسگرايان تغيير جنسيت است پس افرادي
يفشان چه بود هر چند حاال ديگر نيستند و يا به خاطر باال بودن امكانات مدرن جراحي و تغيير جنسيت را نداشتند تكل

ديگر حاضر به اين كار نيستند مثال خود من در يك شهرستان زندگي مي كنم با يك سر  سنشان و يا پايگاه اجتماعيشان
ه مي توان در اين افكار بسيار تند سنتي نمي دانيد براي ازدواج چقدر مردم فشار مي آورند حاال از اينها گذشته چگون

افراد جامعه ما هنوز مجرد بودن را عيب بزرگ . جامعه تغيير جنسيت داد و زندگي كرد مرگ بهتر است از اين زندگي
وغير قابل بخشش از جانب خدا مي دانند آنها چه مي دانند كه درون من چيست چرا من ازدواج نمي كنم چگونه مي 

 دختر اصال تحريك نمي شوم از جنس لطيف يك زن بدم مي آيد خواهش مي توانم به آنها بگويم كه من نسبت به يك
كنم به صورت كتبي به خود من به همه موارد باال تك به تك با حوصله جواب دهيد نمي دانيد چقدر دلم پر است بارها 

 به خلقت خودم نفرين مي كنم آخر چرا ما بايد به اين سرنوشت دچار شويم مرگ به اين زندگي 
                   كه او در فغان و من در غوغاست  ر اندرون من خسته دل ندانم كيستد   

لحظه ها با خودم مي نشينم و با خودم مي گويم آخرش چه چقدر با تنهايي سر كنم حداقل ازدواج اگر ارضاي 
 خودم دچار بحران روحي جنس براي من نيست الاقل از تنهايي نجات پيدا مي كنم اما تازه به فكر مي افتم وقتي من

هستم چگونه مي توانم كسي را با خودم حمل كنم و با احساستش بازي كنم حرفها و حديثهاي مردم بهتر است از 
تحمل فردي كه نمي تواني نه او را ارضا كني نه خودت را مثال به يك مرد عادي بگويند با يك مرد ديگر ازدواج كند 

عصبات مذهبي هم باشد مي گويد نه چون نمي تواند از وجودش لذت ببرد نمي گويم مي تواند مسلما حتي اگر دور از ت
حاال از شما مي .  در صد ازدواج به خاطر مسائل جنسي است پس نمي توان نسبت به آن بي تفاوت شد50صددرصد اما 

مي برم كه هيچ بدم هم پرسم آيا اگر من ازدواج كنم پشيمان نمي شوم با وجود اينكه از جنس زن از لحاظ جنسي لذت 
ملتمسانه خواهش مي كنم اقدامي فرماييد حداقل مرا بكشيد و مرا از اين زندگي نجات دهيد  مي آيد پس براي من
 .كه ما را با كالمتان تسكين دهيد خدا يارتان  در آخر آن.زدم ببخشيد كه اين حرف را

 
ماها

و تو چقدر ماهرانه . لق همجنسگرايان تو اين كشور استامير عزيز، غم و غصه و درد دلهاي تو درد دل اكثر مط
نوشته بودي كه : اول. سعي مي كنيم به عمده ترين مسائل مطروحه جواب بديم. خوبي تصوير كرده ايه همه چيز را ب

اين . ظاهر تو طوري است كه كسي از درونت بو نبره و در نتيجه همه به چشم يك انسان با شخصيت بتو نگاه كنند
داشتن حركات ( غلط عمومي است كه فكر مي كنند همه پسران و مردان همجنسگرا حاالت و حركات زنانه دارند تصور

اما انسانهايي كه كآل از جنسيت و مسائل جنسي اطالعي ندارند فكر مي كنند كه همه ) زنانه هيچ عيب و ايرادي ندارد
 به عنوان يك انسان با شخصيت نگاه ميكنه ولي در كسي كه امروز به تو.  هستند"اوا خواهر"همجنسگرايان مذكر 

صورت پي بردن به دورنت، برخوردش عوض ميشود، چنين انساني قبل از هر چيز فرهنگ سنتي، كليشه اي و غير مدرن 
سئوال اين است كه چرا ما همجنسگرايان . خودش و ناآگاهي و ناآشنايي خود در مورد علم جنسيت را عيان مي كند

قضاوت و معيارهاي چنين افرادي آنقدر بها دهيم كه زندگي بر خود تنگ و تاريك سازيم؟ بله، موافقيم كه  بايستي به
گونه افراد اكثريت مردم ما هستند اما مطمئنĤ كساني هم در دور و بر ما پيدا مي شوند كه سرشان به تن شان مي  اين

 اما متاسفانه فرصت. ادگيري و تغيير افكار خود برخوردارندارزد و توان شنيدن حرف حساب و منطق را دارند و از استعد ي
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و كآل هر همجنسگرايي از سطح دانش و سواد علمي در باره  توان گفت كه خود تو ت ميابه جر. و امكانش را يافته اند

 شناسايي افراد پس اين ما هستيم كه در ابتدا با. مسائل جنسي و جنسيت آگاهي بيشتري از افراد دور و بر خود داري
گونه مسائل صحبت و روشنگري كنيم و به مرور حيطه بحث ها را گسترش بديم، آنها را با  مستعد، با آنها در مورد اين

سگرايان را هم به جنمجالت و سايتهايي كه در مورد مسائل جنسي مي نويسند آشنا كنيم و حتي به مرور مجالت هم
توانيم در محيط اطراف خود تاثير بگذاريم و به مرور ذهنيت   با چنين كاري ما ميتجربه نشان داده كه. آنها معرفي كنيم

گونه مسائل را مي بينند با احترام  تازه وقتي ديگران دانش و آگاهي ما در باره اين. افراد هر چه بيشتري را عوض كنيم
ور و بر دوست خوب و صميمي باشيم و از آن گذشته ما لزومي نداريم كه با همه افراد د .بيشتري هم برخورد مي كنند

داشتن دو سه نفر دوست خوب و فهميده كه ما را . افكار و قضاوت همه را مالكي براي رقم زدن زندگي خود قرار بديم
نكته ديگر، آيا . درك مي كنند بهتر از داشتن تعداد زيادي افراد دور و بر كه به قيمت سركوب ما و احساسمان مي شود

مطمئن هستي كه همه اطافيانت با همجنسگرايي مخالف هستند؟ آيا ) ر خواننده اي كه مشكالت تو را دارديا ه(خود تو 
صحبتي با آنها كرده اي يا اين برداشت و تصور ذهني تو را مي رساند؟ هر كدام از ما همجنسگرايان با علني كردن خود 

. رايان آني نيستند كه آنها قبآل تصور مي كردندحداقل به يكي دو نفر در محيط اطراف نشان مي دهيم كه همجنسگ
 .بلكه انسانهايي هستند كه در بطن همين جامعه زندگي مي كنند و داراي شخصيت، آگاهي و شايسته احترام اند

در دروازه شهر رو ميشه بست دهن آدما "ببين، مگه نشنيدي كه ميگن. در باره تهمتها و تمسخرها نوشته بودي
اگه ما بخواهيم بر اساس اين كه فالني . بذار هر كسي هر چي ميخواد بگه، برو زندگي خودتو بكن؟ "رو نمي شه بست

 .چي ميگه و چه فكري در باره ما ميكنه، زندگي خود را تنظيم كنيم به جايي نمي رسيم
مگه . نوشته بودي كه ما با هماهنگي جامعه بين المللي حقوق بشر براي پناهندگي همجنسگرايان كاري بكنيم

خود ما در چندين نقطه اين كشور .  نفر هستيم كه اين مجله را مي گردانيم5 را نخواندي؟ ما 12تو مطلب سردبير شماره 
با هزار زور و بدبختي و گذشتن . پراكنده هستيم، مثل خودت و ديگران گرفتار درس و مشق و كار و امرار معاش هستيم

طور  ز جيب خود، داريم كج دار و مريز اين مجله را مي گردانيم ولي ايناز بسياري از مسائل شخصي و صرف هزينه ا
تازه خود ما بيش از هر كسي در امر انتشار مجله . نيست كه ما بتوانيم حالل مشكالت همه همجنسگرايان كشور باشيم

رسد كه بخواهيم با چنان در مضيقه هستيم كه نگو و نپرس حاال چه ب و از نظر وقت آن. به كمك و حمايت نياز داريم
با همه احترامي (اما مهمتر از آن اين است كه ما كآل اعتقادي به پناهندگي نداريم . سازمانهاي جهاني هم همكاري كنيم

ولي مگر همجنسگرايان ايران، صد نفر، هزار نفر و يا دو هزار نفر هستند كه همه ) كه به هموطنان پناهنده داريم
 65 درصد مردم اين كشور همجنسگرا هستند يعني اگر جمعيت كشور را 7 تا 5 بين بخواهند از كشور خارج شوند؟

حاال اگر باز كمتر بگيريم و افراد زير .  ميليون همجنسگرا در كشور داريم4 تا 3ميليون نفر در نظر بگيريم چيزي حدود 
همه اين افراد را به خارج منتقل كرد؟ با اين حساب مگه ميشه .  سال را حساب نكنيم باز تعداد ما ميليوني خواهد بود16

مگر كشورهاي ديگر مشكل بيكاري و افزايش جمعيت ندارند كه بخواهند به اين همه آدم پناهندگي بدهند؟ مگر 
سازمانهاي حقوق بشر چقدر در آن كشورها قدرت دارند كه دولتهاي خود را به پذيرش اين همه آدم ترغيب كنند؟ مگر 

كشورها بسياري از پناهندگان را اخراج مي كنند؟ تازه، گيريم كه به همجسگرايان ميليوني ايران نمي داني كه خيلي از 
پناهندگي بدهند با همجنسگرايان كشورهاي عربي منطقه كه آنها هم در شرايط سختي مثل ما هستند يا بسياري 

زندگي براي خيلي . ان خانه ماستدوست عزيز، اير. كشورهاي ديگر چكار كنند؟ پس مي بيني كه اين كار عملي نيست
 راه ... ها سخت است چه از نظر جنسي، چه از نظر شغلي چه از نظر تعلق داشتن به يك قوم خاص يا مذهب خاص و

 
 

 13شماره 
 1384 ماه دي
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ما به سهم خود .  به همراه همه كساني كه در پي زندگي بهتري هستند، دست به تالش بزنيمآزادي خود را تقبل كنيم و
نوشته اي چرا در جهت . و اميدواريم ديگران هم هر كاري كه ميتوانند انجام دهند. با انتشار اين مجله وارد گود شده ايم

 مجله را نمي خواني ما چكار كنيم؟ ما از آشنايي افراد همجنسگرا در داخل كشور كاري نمي كنيم؟ خوب وقتي كه تو
 ماها ضميمه دوست يابي را منتشر مي كنيم كه در آن افراد براي آشنا شدن با افراد ديگر آگهي مي زنند و 3شماره 

اگر مجله را . آگهي انتشار ضميمه دوست يابي را ما در خود مجله هم چاپ مي كنيم. افرادي هم با آنها تماس مي گيرند
در مورد تغيير .  باشي خوب بايد خبردار مي شدي و تقاضا مي كردي تا ضميمه دوست يابي را برايت بفرستيمخوانده

پيشنهاد مي كنيم تمام شماره هاي چاپ . جنسيت دادن كامآل باهات موافقيم كه تغيير جنسيت راه حل مشكالت نيست
ل مي دهيم نه تنها بسياري از مسائل ذهني ات حل قو. شده ماها و همچنين ويژه نامه هاي منتشره را با دقت بخواني

هدف ما از انتشار اين همه . مي شوند بلكه توان و روحيه استقامت در برابر مشكالت را هم در خود تقويت مي كني
مطلب از جمله كمك به جامعه همجنسگرايان در مواجه با مشكالت پيش رو بوده است، حيف است از اين امكان استفاده 

معضل ازدواج " ماها تحت عنوان 9 كه در شماره در مورد ازدواج بهت پيشنهاد مي كنيم به مطلب مفطلي. نكني
در پايان پيشنهاد مي كنيم سعي كن دوستان همجنسگرا . چاپ رسانديم مراجعه كرده و آن را بخوانيه  ب"همجنسگرايان

 دوستان و حامياني كه همديگر را درك مي كنيد، براي خود پيدا كني، حتي اگر نه به عنوان دوست پسر بلكه به عنوان
و انجمن هاي دوستي با هم تشكيل دهيد، بر اساس عالقه اي كه داري در تشكالت و فعاليتهاي اجتماعي و  گروههاي

ويژه نامه افسردگي كه به همراه شماره شش چاپ كرديم را هم اگر فرصت كردي . ان جي او هاي موجود شركت كن
با مطالعه آنها سعي كن در جريان .  ها و مجالت علمي و فرهنگي زيادي در كشور منتشر مي شوندروزنامه. بخوان

 .موفق باشي. ي جامعه قرار بگيريتحوالت فرهنگ
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 بياييد با خودمان روراست و صادق باشيم 
 علي از اصفهان

 .ر ايران استمجله شما بازگو كنم كه ميدانم مشكل اكثر گي ها د مطلبي بود كه دوست داشتم براي
يعني حتي با خودمان و در خلوت خودمان هم با خود روراست . به نظر من مشكل بزرگ ما صادق نبودنمان است

درست است كه شرايط ما در ايران به صورتي است كه نمي . منظورم ما گي ها هستيم. از خودمان فرار مي كنيم. نيستيم
به خاطر خوش آمدن ديگران نقش بازي كنيم؟  زم است كه براي ديگران وتوانيم خود واقعيمان را بروز دهيم ولي آيا ال

دليلي نداره به همه بگوييم كه يك گي هستيم دليلي هم ندارد كه خود را به صورت يك انسان دگر جنس گرا جا 
 .درست ميشوددوستي دارم كه گي هست ولي هميشه از اين مساله فرار مي كند و فكر مي كرد اگر ازدواج كند . بياندازيم

 
حتي وقتي همسرش در شهري ديگر . و بيشتر افسرده شده است  سال پيش ازدواج كرد اما از آن روز بيشتر4

 .دانشگاه قبول شد از خوشحالي در پوستش نمي گنجيد براي اين كه از زنش دور ميشد
ر شهرهاي ديگر به سر مي يكي ديگر از دوستان به اصرار خانواده ازدواج كرد و حاال مرتب در حال ماموريت د

 آيا اگر خانواد ي ما اصرار به ازدواج ما داشته باشند و ما قبول نكنيم ما را طرد خواهند كرد؟. برد تا از زنش دور باشد
 اصالً نمي توانم باور كنم كه خانواده اي به خاطر ازدواج نكردن فرزندشان طردش كنند خود شما تا به حال 
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چرا تا وقتي كه به خودمان دروغ . ه يا ديده ايد؟ اي كاش ياد مي گرفتيم براي خودمون زندگي كنيمهمچين چيزي شنيد

 مي گوييم و نقش بازي مي كنيم مي خواهيم بقيه مارا قبول داشته باشند؟
حتما مي ترسيم بقيه در مورد مرد . مطمئن باشيد خانواده تا مدتي اصرار مي كند پس چرا زود جا مي زنيم

 .بهتر از آن است كه يك عمر زجر بكشيم. بگذاريد شك كنند. ان شك كنندبودنم
يكي ديگر از . من گي هاي زيادي ديده ام كه ازدواج كرده بعد پشيمان شده و يا دچار افسرده گي شده اند

حتي مجبور شد با فروش ماشين اش مهريه ي .  ماه پيش از همسرش جدا شد2 سال پيش ازدواج كرد و 2دوستانم 
جالب اينجاست كه اين دوستم هميشه مي گفت خودش قصد ازدواج دارد و خانواده اش . همسرش را پرداخت كند

 . اصراري ندارند
اگر سري به دادگاه خانواده بزنيم مي بينيم خيلي از طالقها به خاطر مساله ي جنسي و ارضانشدن يك طرف از 

 كنيم؟ اي كاش كمي تحقيق مي كرديم و كتاب مي خوانديم چرا با زندگي خود و ديگران بازي مي. طرف مقابل است
 .تا بفهميم گي ها با ازدواج با جنس مخالف نه تنها زندگي شان بهتر نمي شود بلكه دچار سرخوردگي مي شوند

ست كه خيلي از ما گي ها سعي مي كنيم از گي هاي ديگر دوري كنيم و دوستان دگرجنسگرا داشته  اجالب
درشوخي ها دختر بازي ها و خيلي از كارهاي دگرجنسگرايان شريك مي . ما هم دگرجنسگرا شويمشايد خود . باشيم

 .شويم تا يك وقت فكر نكنند مرد نيستيم
هايي كه اصرار به ازدواج ما  چرا فكر نمي كنيد همان. باور كنيد گي هايي را ديده ام كه دوست دختر مي گيرند

 ه مشكالت ما ندارند و خودمان مي مانيم و مشكالت؟ دارند وقتي ازدواج كرديم ديگر كاري ب
نمي خواهم بگويم نبايد با افراد دگرجنسگرا دوستي داشته باشيم ولي چرا بايد آنقدر خود را ضعيف و آنها را قوي 

 .قلمداد كنيم كه مجبور باشيم جلويشان نقش بازي كنيم تا به قول معروف كم نياورده باشيم
باز هم مي گويم باور كنيد خانواده شما را به خاطر . اييم زندگيمان بهتر و شيرينتر مي شوداگر با خودمان كنار بي
چرا يك تحصيل كرده . ممكن است مدتي اصرار كنند ولي خودشان بي خيال خواهند شد. ازدواج نكردن طرد نمي كنند

 به خاطر خانواده به دنبال يك لزبين مي گردد؟
را بروز دهيم حداقل نقش بازي  اگر نمي توانيم خودمان. ه ي قبل خوانده ايماين را ديگر همه ي ما در شمار

گي هايي را ديده ام كه خود را . خيلي از ماها جلوي يكديگر كه از يك جنس هستيم هم نقش بازي مي كنيم. نكنيم
 . بايسكشوال معرفي مي كنند

اال كه از همسرش جدا شده و ماشين را ح. نمونه اش همان دوستي كه گفتم تازه گي از همسرش جدا شده است
هم به خاطر پرداخت مهريه همسرش فروخته و كلي متضرر شده است مي گويد حاال فهميده كه گي هست چون تا 

 بياييد با خودمان روراست و صادق باشيم و به خاطر اصرار خانواده و .پيش از ازدواجش اصرار داشته كه بايسكشوال است
به اميد روزي كه همه ي ماها با . را خراب نكنيم فردا براي ما روشن است اگرخودمان بخواهيماطرافيان آينده مان 
 .خودمان صادق باشيم

 
 ماها

 .كامآل باهات موافقيم.  حرف حساب يعني اين، علي
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 شما عزيزان، ديگران و همه خوانندگان را احمق حساب نكنيد 
به من مربوط مي شود اوالً كه من همه ي مجله شما رو خواندم  كمي 12سالم اين شوخي با طعم جدي شماره 

ولي چون يك كمي البته قبالً مطالعه داشتم با ، ك گي اين نشريه را اداره مي كنندو مي دونستم كه يك لزبين و ي
 با مطالب شما ويراستاري شده است آشنايي كامل. ين نوشته ها كار بچه محصلها نيستخواندن مطالب مي فهمم كه ا
شما عزيزان، ديگران و همه . است بر مياد استاد زبان يا كسي كه مدتي در خارج بوده منابع خارجي كه از دست يك

من يك سوال پرسيدم و آن اين كه اين نشريه را . خوانندگان را احمق حساب نكنيد من راننده ماشين سنگين كه نيستم
 .ه در شماره نخست ما نوشته ايمسريعاً گفتيد ك چه كساني اداره مي كنند و شما هم

واقعاً بعضيها نمي رسند يا امكانش نيست بعضي ها واقعاً  در مورد داستان نويسي و شركت كردن و نكردن هم
ده هاي شما از طريق من  نفر از خوانن150من شايد به جرات بتوانم بگويم كه حداقل . شما درك نمي كنيد. مشكل دارند

هم ميمونه و نگفته باقي و در آخر هميشه خيلي حرفها باز . با اين مجله آشنا شدند كه البته منتي نيست وظيفه بود
 .ميمونه

 
 ماها

.  دوست خوب، ما هرگز به خود اجازه نمي دهيم كه نه خوانندگان و نه هيچ انسان ديگري را احمق حساب كنيم
جنسگرا مي ناليم كه جامعه ما را درك نمي كند و نسبت به همجنسگرايان پيش داوري مي كند ما خود به عنوان هم

موضوع مطلب شوخي جدي . پس اولين كسي كه نبايد پيش داوري كند و همه را با چشم احترام نگاه كند خود ما هستيم
آن مطلب در پاسخ يكي از خود كه گفته بودي به تو مربوط مي شود را يك كمي عجوالنه برداشت كرده اي چرا كه 

همكاران ماها نوشته شده بود كه ايشان در صحبتهاي خصوصي عنوان كرده بود كه ماها در انتقاد از خوانندگان در مورد 
ما خود . كم كاري در رابطه با داستانها كمي تند رفته بود و اون مطلب شوخي جدي جواب همان دوست و همكار بود

ير درس و كار و مشكالت معاش و زندگي هستيم و اين را هم درك مي كنيم كه همه نمي مثل همه خوانندگان درگ
رسند ولي خوب گاهي ممكن است اين احساس شود كه رابطه مجله و خوانندگان يك طرفه مي شود و خوانندگان آن 

يه دلسردي و كنار كشيدن برخورد الزم با مطالب يا درخواستها را نمي كنند خوب در چنين مواقعي امكان غلبه شدن روح
هرحال اگر توهيني به كسي شده ه ب. قول معروف يكي تو اين وسط جوش مي آورده از كار به آدم دست مي دهد و ب

اين پوزش . مطمئن باش عمدي نبوده و ما همبنجا از همه خوانندگاني كه از ما دلگير شده اند، رسمĤ پوزش ميخواهيم
تقاد نداشته باشيم بلكه ما معتقديم كه خود ما همجنسگرايان بايد با گوشه نقادي به اخواهي بدان معنا نيست كه ما اعت

هر از گاهي در درون جامعه همجنسگرايان بروز مي كند برخورد و انتقاد سازنده   كه"به من چه ها" گيري، بي تفاوتي و
نخواهيم توانست ضعفها و اشكاالت خود را چه ما بدون انتقاد . بكنيم حتي اگر اين انتقاد باب طبع دوستاني واقع نشود

 .بشناسيم و در نتيجه موانع پيشرفت هم همچنان بازدارنده حركت همه ما به جلو خواهد شد
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از اين شماره به بعد در ماها صفحه فيلم نگار خواهيم داشت كه به : اشاره
 . هر شماره فيلمي را معرفي خواهند كرد و ايشان در،پرنده تعلق دارد. دوستمان م
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 فيليپو نگرو 

  دقيقه102 :مدت فيلم
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 خالصه داستان
مرد جواني شبانه در يك نانوايي مرد ديگر را . 1943رم سال 

رساند و پا به فرار  شود به قتل مي كه مانع خروج او از نانوايي مي
 . گذارد مي

دو فرزندش  و )فيليپو نگرو(كه با همسرش فيليپو  ساله 29زني است ) جوانا متزوجيورنو(جوانا . 2003رم سال 
شود همسري است عصبي كه به خاطر كار و مشغله زياد مادر  طور كه جوانا در فيلم معرفي مي آن. كند زندگي مي

و  همسر كند و در مقابل فيليپو مردي است كه به دليل فشار مالي تا پاسي از شب كار مي. چندان مهرباني هم نيست
كند و او نيز به دليل فشار مالي تمامي  جوانا در يك كشتارگاه دام و طيور كار مي. را بسيار دوست مي داردفرزندانش 

و اين كاري است كه جوانا به .  نمايدشبانه مي) بار(اوقات فراغتش را صرف درست كردن كيك و دسر براي يك كالب 
 .آن عشق مي ورزد

 كردهرود، سيگاري روشن  شبها هر از گاهي به كنار پنجره مي. ذراندجوانا بيشتر وقت خود را در آشپزخانه مي گ
در آپارتمان مقابل مردي جوان و جذاب ) زند بخوانيد ديد مي(كند  و به پنجره رو به روي پنجره آشپزخانه نگاه مي

 .جوانا زندگي لورنزو را نظاره گر است). رائول بووا(كند كه لورنزو نام دارد  زندگي مي
شوند  به رو مي رو) ماسيمو جيورتي(شود كه جوانا و همسرش در خيابان با پيرمردي  ز جايي شروع ميداستان ا

با وجود مخالفت جوانا فيليپو پيرمرد را به خانه خود مي آورد تا . كه حافظه اش را از دست داده و از آنها كمك مي طلبد
 شود و پيرمرد كه تنها يك اسم به خاطر مي  ين امر محق نمياما طي روزهاي آتي ا .روز بعد او را به پايگاه پليس ببرد
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فنوني كه خود نمي داند از كجا . در كنار آنان مي ماند و به جوانا رموز و فنون شيريني پزي را مي آموزد »سيمونه«آورد 
 .به دست آورده

ود آمدن اولين برخورد بين جوانا كنند باعث به وج طي يك اتفاق، پيرمرد كه هم اكنون او را سيمونه خطاب مي
لورنزو به داستان پيرمرد عالقه مند ميشود و اين مسئله باعث نزديكي بيش از پيش لورنزو و جوانا به . و لورنزو ميشود

 . يكديگر مي گردد
ن از اين پس فيلم دو داستان را پيش مي گيرد، يكي داستان عالقه اي كه بين لورنزو و جوانا در حال شكل گرفت

جوانا و لورنزو در جستجوهايشان به يك  .شود است و ديگري داستان زندگي و گذشته پيرمرد كه آرام آرام نمايان مي
مغازه پارچه فروشي در يك منطقه يهودي نشين مي روند مغازه ي كه شب قبل پيرمرد يا سيمونه پشت كركره بسته آن 

 سال پيش در يكي از اردوگاه هاي 60سيمونه : ي گيرند اين استجوابي كه آنها از پيرزن صاحب مغازه م. كرد گريه مي
اين . كند كه خطاب به سيمونه نوشته شده جوانا در جيب پيرمرد يك نامه قديمي و عاشقانه پيدا مي .نازي كشته شده

  .مسئله باعث سردرگمي آنها ميشود
آري پيرمرد سيمونه نيست و ديويد  . داردعاقبت پيرمرد حافظه اش را به دست مي آورد و پرده از اين راز بر مي

نام دارد و سيمونه كسي نيست به جز معشوق دوران جواني وي؛ مردي جوان كه آخرين نامه ديويد هيچگاه به دستش 
 سال 60كردند در شكاف سنگي پنهان شده بود، پس از  نامه اي كه از دست مردماني كه عشق را محكوم مي. نرسيد

 1943كند كه در سال  ديويد براي جوانا فاش مي .شد) ديويد(ش بازگشت و سبب فراموشي موقتي او دوباره به نويسنده ا
 شود، بي گناه با خبر مي كه او شاگرد نانوايي بود از تباني استادكارش با نيروهاي نازي براي كشتار عده اي از انسانهاي

ساختن  وستن به سيمونه و گريختن با او، و يا هشيارگيرد؛ پي و در ميان يك دو راهي قرار مي گريزد وي را كشته مي
 .انسانهاي بيگناه و فراري دادن آنها

گزيند و باعث نجات يافتن ده ها  او وظيفه را بر مي... دو راهي عشق و وظيفه، دوراهي عشق ممنوع و وظيفه
 هم اكنون  .ق خود مي گذردقهرماني كه براي نجات انسانها از عش. شود زن و كودك شده و به يك قهرمان بدل مي
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جوانا نيز در ميان همين دوراهي ايستاده، عشق ممنوع وي در مقام زني متأهل به لورنزو و وظيفه ي كه در قبال همسر و 
 . فرزندانش دارد

 است كه من به عنوان اولين فيلم براي معرفي و نقد در اين "پنجره هاي روبرو"اين خالصه نسبتĤ مفصل فيلم 
 .فحه برگزيده امص

اما دليل انتخاب چنين فيلمي كه نشانه هاي همجنسگرايانه در آن، از ديگر موضوعات آن كمرنگ تر است، 
 چيست؟

بايد بگويم كه دليل من براي اين انتخاب اين نيست كه اين فيلم بسيار زيبا جايزه بهترين فيلم سال ايتاليا را به 
اين هم نيست كه اين فيلم هم از ديدگاه جلوه . نيز و تورنتو نيز نمايش داده شدهخود اختصاص داده و در جشنواره هاي و

هاي استادانه در  هاي بصري و همچنين موسيقي بسيار اثر گذار و اندازه و بازي هاي بسيار عالي و شخصيت پردازي
 سمبل هاي زيبايي مردانه است هم حتّي بازي رائول بووا در نقش لورنزو كه به نظر من يكي از. رتبه ممتاز قرار مي گيرد

 .در اين فيلم نمي تواند دليل خوبي باشد
 .دهم اما دليلم را اين گونه توضيح مي

به نظر شخصي من سينما بهترين راه براي فرهنگ سازي است و من فكر مي كنم كه آنچه هم اكنون جامعه 
 مردم است، نه زور زدن براي تغيير دادن قوانيني همانا فرهنگ سازي براي عموم همجنسگرايان ايران نيازمند آن است

 . كه از اساس مي لنگند، آن هم در مملكتي كه مملكت قانون گريزي است
براي مثال نوشيدن مشروبات الكلي در شرع گناه محسوب ميشود و قانون براي آن مجازات هاي سنگيني در 

ت كه بسياراني به اين قانون بي توجه هستند و از آنجا كه كنيم اين اس نظر گرفته، ولي آنچه ما هم اكنون مشاهده مي
اين مسئله در فرهنگ عموم جامعه به خوبي جا افتاده همگان نه چندان در خفا مشروب مي خورند و مشكلي هم آنها را 

 . كند چرا كه آنچه بيش از شرب خمر در اين مملكت جا افتاده قانون گريزي است تهديد نمي
نظر مرا بسيار به خود جلب كرد همين استفاده بسيار هشيارانه و زيركانه  نجره هاي رو به رو آنچه در فيلم پ

 . نويسنده و كارگردان فيلم از سينماست
را در خود ) واتيكان(كشوري كه يكي از بزرگترين قطب هاي مذهبي دنيا . اين فيلم محصول كشور ايتالياست

و دقيقĤ به همين دليل است . هستند) بخوانيد خشكه مذهب(اي بسيار مذهبي و عموم مردم ايتاليا كاتوليك ه. جاي داده
كه همجنسگرايان ايتاليايي با وجود آزادي هاي بسياري كه قانون به آنها داده كماكان مجبور به دست و پنجه نرم كردن 

 .با فرهنگ مذهبي حاكم بر مردم اين كشور هستند
درصد . شوند ر دنيا در مورد مسائل همجنسگرايان ساخته شده و ميدانيد فيلمهاي بسياري د طور كه مي همان

به اين منظور معموآل اين فيلم ها كه گي محور يا لزبين . بااليي از اين فيلم ها براي مبارزه با هوموفوبيا ساخته شده اند
يانند كه بايد يك تنه به و هميشه اين همجنسگرا. پردازند محور هستند به برخورد صريح همجنسگرايان با هوموفوبيا مي

. شود جنگ دگرجنسگراياني بروند كه در اغلب اوقات در اين گونه فيلمها تصويري بسيار زشت و خشن از آنها ارائه مي
 ...توجيه ميشوند و يا عذاب وجدان مي گيرند يا معموآل اين دگرجنسگرايان درنده خو هستند يا

فيلمهايي كه با  اما آنچه تأسف بر انگيز است اينكه. كنند ذار ارائه ميالبته گاهي اين فيلمها تصاويري بسيار اثر گ
چرا كه طبيعي است كه دگر جنسگرايان . شوند، مخاطبي جز خود همجنسگرايان ندارند ادعاي فرهنگ سازي توليد مي

 .پندارند، عالقه اي نشان ندهند به چيزي كه اعتقاد ندرند و آن را زشت مي
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جنسگرا و به همراه آنها بينندگانش را به يك جستجو پس سرگذشتي جذاب را با آنان همراه و كاراكتر هاي دگر
كند، عشقي كه بسياراني در دنيا  در قدم دوم مخاطبش را با يك عشق بسيار بسيار پاك و زيبا رو به رو مي. دارد وا مي

كند كه اين عشق روحاني عشقي است بين دو  و پس از آن روشن مي). اشاره به نامه عاشقانه(آرزويش را دارند 
و در يك ديالوگ بسيار زيركانه با مهارت زيبايي ذهن مخاطب . دارد و به اين ترتيب مخاطب را به فكر وا مي. مجنسه

باورم نمي شد كه اين نامه را يك مرد براي : گويد در اين ديالوگ جوانا به لورنزو مي. دگرجنسگرايش را تلنگر مي زند
 . شكل بگيردمردي ديگر نوشته باشد و عشقي چنين ميان دو مرد

يك  .و درست در زماني كه فكر بيننده فيلم همچون حبابي بين زمين و آسمان معلّق است ضربه آخر را ميزند
گذرد تا به گفته خودش كساني كه عشق را از او  تصويري پرغرور از مردي كه از عشق خود مي. فداكاري بسيار بزرگ

مردي عاشق كه اكنون عشق خود را . ف مي خواندند را نجات دهدگرفتند، او و معشوقش را به سخره گرفته و منحر مي
مردي كه با تنهايي خويش و از دست دادن معشوق هزينه . كند صرف پختن بهترين شيريني ها و كيك هاي اروپا مي

 . پردازد فداكاري اش را مي
 .پيرمردي تنها با مدال افتخاري بر سينه .يك همجنسگراي قهرمان
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 جشن عشق
 

 هماي قشنگم
جهنم آن جايي است كه تو ناز ! ترسانند؟ من اسير شعله هاي زمينم، مرا از جهنم چه مي

من زندگي را با تو فهميدم . مژگانت را هديه ام ميكني و من نبايد در آغوشت بگيرم لوند
آسمان . مثل هميشه مرا ببخش. خطايم را بپوشان هستيا. شيرين، و طعم بهترين هاي دنيا را

 ...دهند وقتي لبخند رضايتت شكوفا ميشود طناز؛ ديوانه ات ميشوم زيبا  به من ميرا
 اين جا زالل تر بود
 اگر گلبرگ لبانت

 شست نگاه مات مرا مي
 كه تكه تكه ابرهاي غم

 كه پاره پاره جاده هاي بغض
 كه ناله ناله هق هق شهاب

 سوار باله هاي نور
 كنند من عبور مي ز

 دل شكسته مرا
 لب قاصدكشبيه ق

 ...كنند راهي سكوت مي
 كوبي

 
 

 چشمهاي تو 
 مي خواستم شعري بنويسم 
 كه ابتدايش نام تو باشد و 

......كه خيره به چشمهاي توست.... انتهايش نگاه من
 اما مردمك چشمهاي تو.... آه

 بر مقَرنَسهاي رواقِ چشمهاي ديگري 
 خيره مانده بود 
 ....خيره مانده بود

 
 1384آذر ماه  واراند
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 ريشه در فَلَق
  

 تقديم به آرا
 به زالليت شعر روانش

 
 از تهِ چاه سياهي كه دلش مي خوانند   

 بي سبب داد زدم
 بي سبب اسم تو را بر همه فرياد زدم
 دست خورشيد گرفتم، تكيه بر باد زدم

 تا از اين جا بروم
 خن ها بِرَهمتا از اين دايره ي پوچ س

 همچو يك قاصدك ِقاصد ِنامي، به جهان دگري ره سِپرَم
 تا بگويم دلم اينجا تنگست

 خانه ام شيشه اي نيست از سنگست
 سخن از عشق ندارم همه اَش از مرگست

 تا بگويم نفسم بوي تو را كم دارد
 دلم انگار گرفته، كَمكي غم دارد
 تا بگويم جاي من اين جا نيست

 معني زندگي چيست؟!  بماندمبي هوا زنده
 !تا بگويم كه مرا همدمي هست

 تا بگويم كه مرا همدمي كيست؟
 تا كه بي دغدغه در دست تو دست بگذارم 

 در دلم لرزه اي از ترس نباشد، به تو دل بسپارم
 تا كه بي وحشت و درد از نگه بي دردان

 با قدم هاي تو ره بر دارم
 نفستا بگويم كه مرا هجر تو مي گيرد 

 تا بگويم كه مرا عشق تو مي ريزد هوس
 تا بگويم كه مرا اي تن ِتو همچو قفس

 پيچكم بر تنه ي عشق تو مي رويد و بس
 تا بگويم كه دل من، اين گل بركه ي غم

 اين به اندازه ي درد غم تو بي مرهم
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 ريشه در خاك ندارد هرگز
 ريشه در چشم فلق دارد و در شبنم ِنَم

 گي بركه ي دل دارد و غمريشه در تشن
 تا بگويم كه دلم ابري چنان مي خواهد،

 پر ِسنگيني شبنم، ولي چون باد، رها مي خواهد
 تا بگويم چشمه ي خشك دلم بي چِكه ست

 تا بگويم آبي ِچشم تو را مي خواهد
 

 سپنتا 
1/9/84 
 
 
 
 

 
 

 انكار نمي كنم،
 هيچكدام صادق نبوديم،

 ....حتي زماني را كه در آيينه با خود
 بوديم  روبرو

 ...و حقيقت 
 كالمي فراموش شده بود

 اگر،...حتي
 .بوديم...با خويشتن درگفتگو

 
 آرا 
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 :عشق مرا قضاوت كن
 !من اعتراف مي كنم
 ...ديوانه وارعاشقم

 آيا گناه مي كنم؟
 

 :عشق مرا قضاوت كن
 ....تباه ميكنم؟من اش

 ...عمريست با بيرحمي
 جان را تباه مي كنم

 
 :عشق مرا قضاوت كن
 از خود دفاع مي كنم
 بر باد مي رود هستي

 !نگاه مي كنم.... تنها
 

 :عشق مرا قضاوت كن
 :آري،دوباره مي گويم
 ديوانه وار عاشقم
 ...آيا گناه مي كنم؟

 
 آرا

47 



 

 

 13شماره 
 1384 ماه دي

 .  و اميدوارم آن را چاپ كنيدشعري با نام قناعت از خانم مهستي برايتان مي فرستم
  فاراتا 

 قناعت
 شريك سقف من نيستي بزار همسايه باشيم ما فقط يه دونه ديوار رو شريكم باش

 شريك عمر من نيستي بيا هم لحظه با شيم ما همين يك لحظه ديدار رو شريكم باش 
   روشن كنشمع رو و من نيستي بيا فقط درهفته يك لبخند لبت روقسمت من كن اگر خورشيد

 تمناي شرابم نيست يه جرعه آب شريكم باش 
 كنار چشمه رويا يه لحظه خواب شريكم باش شريك زندگيم نيستي شريك آرزويم باش

  اگر نيستي كنار من بيا و روبرويم باش
 غزل خونم نباش اما به حرفي ساده شادم كن اگر ديدي مرا بشناس نمي گم كه يادم كن

 ساماني از اين بهتريه عشق بي سامان را چه 
 .شكايت نامه دل را جه پاياني از اين خوشتر

 
 

 عاشق بي گناه

 چرا من مثل يك عاشق تنها........
 بايد از عشق خود گريزون باشم؟ 

 
 بايد لباس خونين به تن كنم؟
 !!!!!كي گفته كه عشق من گناهه

 !............. گفتن اين حرف گناهه.نه
 محمد

 يا چرا مثل يك گل شقايق
 بايد از دشت و صحرا هراسون باشم؟

 چرا پس شبنم عاشقانه صبح
 لبهاي خشكيده ام رو بوسه نكرد؟

 ي دنياي شما عاشقايا چرا شاد
 تو دل غم زده ام خونه نكرد؟

 چرا من مثل يك سياه پوش تنها
 بايد از دنياي عاشقي دور باشم؟

 يا چرا مثل يك شب تاريك
 بايد بي ستاره وبي ماه باشم؟

 تو بگو اي عشق من...... 
 اي هم جنس من

 چرا به جرم عاشقي
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 همجنسگرايان و جبهه مشاركت
 
عنوان يك اصالح طلب، در برنامه خود براي رياست جمهوري بندي آورده بود مبني بر ه  بقاي مصطفي معينآ

بود و در  Different lifestyleاين جمله در واقع ترجمه عبارت انگليسي. "احترام به سبك هاي مختلف زندگي"
مجنسگرايان اشاره مي  از جمله ه"ديگران"جهان همه مي دانند كه كابرد چنين كلمه اي به فرهنگ و سبك زندگي 

 .كند
غير از آقاي معين، اكبر گنجي، زنداني معروف هم در نامه ها و بيانيه هاي خود به اين مسئله اشاره كرده و ه ب

 . اين امري است نيكو
ها و ادبيات  نيروهاي اصالح طلب دور و بر قدرت، هم، در موضعگيري عنوان يكي ازه همچنين جبهه مشاركت ب

 را وارد كرده و اخيرآ در كنگره هشتم خود بر همين مسئله و موضوع "ام به سبك هاي مختلف زندگياحتر"خود اين 
در تبيين و استقرار " :درستي مي گويده ب اين جبهه در سندي كه منتشر كرده. عدالت جنسيتي تاكيد بيشتري كرده است

مود و در عوض با انضمامي كردن عدالت در حوزه عدالت در جامعه بايد از رويكردهاي كلي گويانه به اين اصل اجتناب ن
هاي مختلف براي استقرار عدالت سياسي، عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، عدالت فرهنگي، عدالت قومي، عدالت 

 ".انديشه كرد... جنسيتي و
ي سبك ها"سئوال بجايي خواهد بود اگر پرسيده شود كه چرا جبهه مشاركت و سخنگويان آن، خود در باره 

 رويكرد كلي گويانه دارند و نمي گويند كه منظور آنها چه كساني و كدام "عدالت جنسيتي" و همچنين "مختلف زندگي
آيا همجنسگرايان هم شامل گفتار جبهه مشاركت مي شوند يا نه؟ و چرا اين جبهه كآل در . هاي اجتماعي هستند گروه

؟ ما همجنسگرايان حق داريم اين سئواالت را بپرسيم و جبهه مورد حقوق همجنسگرايان كشور تا كنون حرفي نزده است
 .مشاركت بر اساس گفته خودش يعني پرهيز از كلي گويي، نبايد براي جواب دادن به اين سئوال مشكلي داشته باشد

خبرنگاري اين سئوال را از كانديد حزب جمهوريخواه جرج   رياست جمهوري آمريكا،2004در جريان انتخابات 
جرج .  كانديد حزب دمكرات جان كري پرسيد كه آيا همجنسگرايي را يك مسئله بيولوژيكي مي دانند يا انتخابيبوش و

 ".ما همه فرزندان خداوند هستيم چه فرقي مي كند" و پاسخ جان كري اين بود كه "نمي دانم": بوش جواب داد
بر همين  . هم انتخابي نمي باشدطور كه دگرجنسگرايي كه همجنسگرايي انتخابي نيست همان واقعيت اين

اكثر مطلق كساني كه معتقدند همجنسگزايي نه . اساس انتخاب سبك زندگي همجنسگرايانه هم انتخابي نمي باشد
مدني با غير ، فرهنگي، انتخابي بلكه بيولوژيكي است، از برخوردار شدن همجنسگرايان از حقوق برابر جنسي، اجتماعي

 اما تنها بخش محدودي از كساني كه همجنسگرايي را انتخابي فرض مي كنند معتقد به همجنسگرايان دفاع مي كنند
 .برابري حقوقي همجنسگرايان با ديگر افراد جامعه مي باشند
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 مي دانند بايد اين "سبك هاي مختلف زندگي"هدف از اين توضيح اين است كه كساني كه خود را مدافع 
 و گرنه ممكن است كسي بپرسد خوب چرا ديگران سبك ديگري را براي زندگي مسائل را براي خود و مردم روشن كنند

در پاسخ به چنين سئوالي . انتخاب مي كنند وقتي كه انتخابشان ممكن است با باورهاي عمومي همخواني نداشته باشد
 راتر از اينها رفت و تاكيد بر حق انتخاب فرد و آزادي او در چارچوب و محدوده زندگي خصوصي كفايت نمي كند و بايد ف
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انضمامي " مختلف جنسي انسانها و اعتبار علمي اشان مطرح مي شود و  هاياينجاست كه موضوع جنسيت، گرايش
 . عملي مي گردد"احترام به سبك هاي مختلف زندگي" گفتار عداليت جنسيتي با "شدن

 

 قابل توجه همه مشتركين مجله
 :ميل ماهاسئوال و جواب در باره ليست هاي اي

 مجله ماها چند ليست دارد؟: سئوال
 :عبارتند از ) ليست( اين دو ايميل. ماها دوتا ايميل دارد كه هر ايميل را يك ليست مي ناميم: جواب

  majaleh_maha@yahoo.com :ليست اول
dustyabi_maha@yahoo.com :و ليست دوم

 آيا بايد در هر دو ليست عضو و مشترك شوم؟: سئوال
چون بهرحال براي مشتركين هر دو ليست  مجله و ويژه نامه را.هر فردي بايد فقط عضو يك ليست بشود. نه: جواب

وه بر مجله و ويژه نامه، ضميمه دوستارسال خواهيم كرد و تنها اختالف اين است كه براي مشتركين ليست دوم عال
 .يابي را هم مي فرستيم

 عضو شوم؟) ليست(پس من بايد در كدام ايميل: سئوال
.خواهند فقط براي مشتركيني است كه فقط و فقط خود مجله ماها و ويژه نامه ها را مي) ليست اول( ايميل : جواب

له ماها و ويژه نامه ها، دوست دارند كه ضميمه دوست يابيليست دوم براي كساني است كه عالوه بر اشتراك خود مج
ويژه نامه، خواهان دريافت ضميمه دوست پس انتخاب با خودت است، يعني اگر عالوه بر مجله و. را هم دريافت كنند

 .يابي هم هستي، بهتر است كه در ليست دوم باشي و گرنه در ليست اول
 مجله تماس بگيرند؟) ليست(كنم يا خود مشتركين جديد بايد با كدام ايميل اگر بخواهم دوستانم را مشترك ب: سئوال
خواهد و برهمان اساس هم تصميم مي گيرد بستگي دارد كه با توجه به توضيحات باال، مشترك جديد چه مي: جواب

 .ماها تماس بگيرد) ليست(كه با كدام ايميل 
يم مطلبي براي چاپ در مجله ماها ارسال كنيم بايد با كدام ايميلاگر بخواهيم آگهي آشنايي چاپ كنيم يا بخواه: سئوال

 تماس بگيريم؟) ليست(
تاكيد مي(بنابراين بهتر است كه شما براي هر گونه تماس و در هر مورد . هر دو ايميل مال مجله ماها هستند: جواب

 .تماس بگيريد كه جزء آن هستيد) ليستي(بايد با آن ايميل ) كنيم هر موردي
 آيا كسي مي تواند مشترك هر دو ليست بشود؟: ئوالس

خواهيد را ما برايتان ارسال مي كنيم  پس چه لزومي دارد كه در هر دو ليست مشترك شويد؟ آنچه كه شما مي: جواب
مشترك هر دو ليست شدن فقط از نظر وقت و هزينه براي ما گران تمام مي شود و باعث ميشود كه شما ماها و ويژه

 .پس لطفĤ فقط يك ليست را انتخاب كنيد. ا دوباره دريافت كنيدنامه ر
 بايد بكند؟ باشد، چكار) ليست( اگر كسي حاال عضو هر دو ايميل:  سئوال
كه نميخواهد جزء آن باشد يك ايميل بفرستد و بگويد تا ايميلش را حذف) ليستي( كافي است به اون ايميل: جواب
 .ت بمعناي حذف شدنش از اون ليست ديگر نيستحذف كردن مشتركي از يك ليس. كنيم

 از همكاري تك تك دوستان كمال تشكر را داريم
  ماها– با احترام
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 از خوش وقتي تا خوش بختي
 سيس. تا. ام

 

تونه كسي باشه كه دوران كودكي خوبي رو گذرانده باشه و يا خاطرات خوبي برايش بياد ي خوشبخت مي گ" 
. وقتي كه به بلوغ جنسي رسيده با هم جنس گرايي آشنا بوده و هويت جنسي خودشو به راحتي پيدا كرده. مونده باشه

 كسب كرده باشند و به فرزندشون خانواده ثروتمند و روشن فكر داشته باشه كه در مورد هم جنس گرا اطالعات كافي رو
كار خوب . بتونه در رشته مورد عالقه اش تحصيل كنه. كمك كنند كه بتونه راحت تر هويت جنسي خودش كنار بياد

متناسب با تخصص و عالقه اش با درآمد خوب داشته باشه در جمعي زندگي كنه كه در مورد هم جنس گراها اطالعاتي 
ع با دگر انديشان و هم جنس گرايان رفتار قابل قبول داشته باشند و به حقوق اقليت ها داشته باشند و افراد اون جم

هم چنين محل هايي براي گي ها وجود . گروه ها و اجتماعات گي محله زندگيش ممنوعيتي نداشته باشه. احترام بگذارند
. ظاهر و اندام خوبي داشته باشه. ي باشهقلبش سرشار از محبت و دوستي و زيباي. داشته باشه كه بتونه با هم آشنا بشند

عاشق يه گي خوشبخت ديگه باشه و بتونند با هم زندگي كنند و زندگي شيرين را داشته باشند و هميشه شاد و سالمت 
 ."باشند

اين مطلب در يكي از سايت هاي ايراني تحت 
عنوان گي خوشبخت آورده شده بود و به داليل خاصي 

 به نظرم آمد اين متن. ندني بودبرايم جالب توجه و خوا
)context (از جنبه هاي مختلف روانشناسي 
)psychology(جامعه شناسي ، )sociology( ،

و حتي اقتصادي  )historical (تاريخي
)economic( ظاهر متن قابل تحليل باشد و 
)appearance(  نشان مي دهد كه نوشته فوق از

 به مسائل كسي است كه تجربياتي هر چند اندك نسبت
 .مطروحه داشته است

با توجه به موضوع بحث بسياري متغيرهاي ديگر را هم
مي توان افزود و پرسش هاي زيادي را در اين باره مي

شري تاييد ميتوان مطرح نمود، منتهي آياتجربه ب
نمايد كه آدمي با داشتن همه موارد باال خوشبختي را

اگر خوشبختي يك امر نسبي. متعلق به خود نمايد
)relative (است،در اين صورت امور نسبي تا چه حدي

و آيا. درقالبهاي فرمي و شكلي قابل تعريف هستند
نفس تالش براي كسب موقعيت هاي ذكر شده في

 .حسوب نمي گرددذات خود خوشبختي م

 :عوامل قابل تعريف در ذهن نويسنده به شرح زير مي باشند
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  شناخت هويت فردي و يا،)cultural social (، جامعه فرهنگي)cultural family( خانواده فرهنگي
يشي و ، آزاد اند)education(، تحصيالت عاليه )personality or individuality(شناخت تفاوت هاي فردي

، تعامل رسمي با )making love (، بهره مندي از محبت سرشار و يا همان عشق)fitnes (آزاد زيستي زيبايي اندام
 ،)Healthy body and happy mentality (، جسم سالم و روحيه شاد)relation formal( يك فرد ديگر

 ،)healthy growth or maturity( نيطي كردن همه فرايند هاي رشد به ويژه رشد صحيح در كودكي و بلوغ س
 knowledge in skills (، دانش كافي در مورد مهارت هاي زندگي)suitable employment (اشتغال مناسب

life(و اطالعات كافي در مورد هويت جنسي ،) sextual identity(داشتن تخصص و مهارت هاي كاري ، 
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)expert and skill working(فردي و اجتماعي، رعايت حقوق ) individual rights and social and( ،
 داشتن يك حافظه ،)being organized free groups (تشكيل گروه ها و تشكل هاي مختلف به صورت آزاد

 proper(، داشتن درآمد مكفي براي يك زندگي خوب )proper memory in life (صحيح و سالم در زندگي
income for good life(سعه اقتصادي، وجود خاطره فردي و جمعي، تو. 
 (externalزندگي يك گي را تعريف نموده است و به عنوان يك ناظر بيروني )form (نويسنده ظاهر و فرم

watching (به آن نگاه مي كند . 
با توجه به موضوع بحث بسياري متغيرهاي ديگر را هم مي توان افزود و پرسش هاي زيادي را در اين باره مي 
توان مطرح نمود، منتهي آياتجربه بشري تاييد مي نمايد كه آدمي با داشتن همه موارد باال خوشبختي را متعلق به خود 

امور نسبي تا چه حدي درقالبهاي فرمي و شكلي  است،در اين صورت) relative( اگر خوشبختي يك امر نسبي. نمايد
 .نمي گردد في ذات خود خوشبختي محسوب هاي ذكر شدهو آيا نفس تالش براي كسب موقعيت . قابل تعريف هستند

زندگي يعني جايي كه هميشه يك موقعيت
نسبت به وضعيت (higher situation) برتر

اين كه از نظر بسياري. كنوني در آن مهياست
از آدمها زندگي يعني مبازره اشاره به همين

زندگي يعني كسب يك موقعيت. مسئله دارد
 .وششبهتر با سعي و تالش و ك

باز  واضح است كه همه اين متغير هاي ذكر شده در متن
هم براي كسي جزيره كوچكي از سرزمين خوشبختي فراهم نمي 

اوآل كساني هستند كه با وجود نداشتن همه چيز باز  آورد چرا كه
مي نوعي احساس خوشبختي ه در درون خود احساس رضايت و ب

و افرادي كه هر چند به طور نسبي از تمامي مواهب مورد  .كنند
. نظر برخوردارند اما باز احساس خوشبختي چنداني نمي كنند

اينان شايد همان افرادي هستند كه معناي دوست داست داشتن 
من از مصاحبت با : هرا صرفĤ يك امر لذت جويانه فردي تعبير مي كنند و معني واژه دوست داشتن را اينطور مي فهمند ك

 .تو و يا در كنار تو بودن احساس لذت مي نمايم
در عمل ديده نمي شود و فقط يك سري ايده ال مطرح ) dynamic (گونه پويايي هيچ در قطعه ذكر شده

كه شما به تمامي آنها نيز رسيده باشيد باز هم خاك ريز و سنگر هاي ديگر ي در زندگي هست كه  صورتي ميشود، در
 higher( زندگي يعني جايي كه هميشه يك موقعيت برتر.  هوشيار باشيد مي توانيد آن را كسب نماييداگر

situation (كه از نظر بسياري از آدمها زندگي يعني مبازره اشاره به  اين. نسبت به وضعيت كنوني در آن مهياست
 .وششو ك زندگي يعني كسب يك موقعيت بهتر با سعي و تالش. همين مسئله دارد

كار ه  درجامعه ما البته بعضي واژگان حساسيت هاي خاصي را بر مي انگيزند مثآل هنگامي كه كلمه مبارزه را ب
مي بريد اولين چيزي كه به ذهن متبادر مي گردد خون ريزي، كشتن، انهدام، نابودي، ديگر كشي و غيره مي باشد در 

ن نيست و واژه رقابت و رقابتي عمل كردن جز از طريق يك كه در جامعه اي برخوردار از امنيت و صلح چني صورتي
پس فرد مبارز كسي است كه هدفي دارد و بدون دست زدن به خشونت، براي كسب هدف . مبارزه مثبت ايجاد نمي گردد

 .ابل دسترس، به مبارزه بر مي خيزدخود از ابزار هاي قابل استفاده و با روشهاي معين و ق
آدميان به عنوان مطلوب هاي اجتماعي هميشه موردرقابت قرار مي گرفته است كسب سه عنصر در زندگي 

داشتن تركيبي از اين سه عنصر همواره به عنوان عوامل  ).wealth( و ثروت) power( قدرت) esteem( منزلت
 .اجتماعي مطر ح مي باشند) social scarsity( ميابياك
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و در . مواهب اجتماعي مثل امنيت و صلح به معناي جمعي نشده استببيند در هيچ كجاي اين متن اشاره به 

 .هيچ جاي آن به امور اخالقي كه واجد شرايط جمعي باشد ذكري به ميان نيامده است
دهكده جهاني، امور اخالقي جهاني  نكته قابل توجه اين است كه اگر در واژگان روشنفكري كلمه صلح جهاني،

غربي اند كه خود از  گونه واژگان كه به ما رسيده اند، همانا كشورهاي  است كه ماخذ اينغير از اين آيا ذكر مي شود،
گونه  اين سئوال را بايد از خود بكنيم كه چرا اين. صلح و امنيت بسيار بيشتري نسبت به كشور هاي خاورميانه برخوردارند

 كه جامعه بشري به اين قانون نانوشته دست به نظر مي رسد. واژ گان در آن سرزمين ها و فرهنگ ها نضج گرفته اند
يافته است كه حتي داشتن صلح و امنيت و امور اخالقي انساني در دور دست ترين نقاط دنيا بر مطلوبيت و ارزشهاي 

 .يكايك افراد سرزمين هاي ديگر نيز تاثير گذار است واين ادعا از طرق مختلف قابل اثبات مي باشد

نكته قابل توجه اين است كه اگر در واژگان روشنفكري كلمه
صلح جهاني، دهكده جهاني، امور اخالقي جهاني ذكر مي شود،
آيا غير از اين است كه ماخذ اين گونه واژگان كه به ما رسيده
اند، همانا كشورهاي غربي اند كه خود از صلح و امنيت بسيار

اين سئوال. شتري نسبت به كشور هاي خاورميانه برخوردارندبي
را بايد از خود بكنيم كه چرا اين گونه واژ گان در آن سرزمين ها

به نظر مي رسد كه جامعه بشري. و فرهنگ ها نضج گرفته اند
به اين قانون نانوشته دست يافته است كه حتي داشتن صلح و

 دست ترين نقاط دنيا برامنيت و امور اخالقي انساني در دور
مطلوبيت و ارزشهاي يكايك افراد سرزمين هاي ديگر نيز تاثير

 .گذار است واين ادعا از طرق مختلف قابل اثبات مي باشد

در  )individualist (كه رشد فرد گرايي) capitalist( تب فكري سرمايه داريهمه مكاتب بشري، حتي مك
بسط و گسترش . اولويت امور فكري و عملي آن قرار مي گيرد، از اين مسئله در تئوري هاي علمي شان غفلت ننموده اند

به عبارت  د جامعه مي گرددتئوري فرد گرايي در جامعه انساني امروز اين مسئله را طرح مي نمايد كه رشد فرد موجد رش
ديگر پايه و بسط تئوريك و عملي هر مفهوم 

هر چند كه در . انساني را از درون فر د مي جويد
هاي رقيب اين مسئله به طور عكس  تئوري

اتخاذ مي شود يعني تعالي و رشد جامعه انساني 
 .را پايه گسترش فردي قلمداد مي كند

توجه به تمامي موارد مطرح شده  با
ق، در يك جامعه انساني رشد و تعالي فردي فو

موجد رشد و توسعه فردي انساني ديگر  انسان،
مي گردد، اين مورد همان اصل اوليه و عقاليي 

تامين امنيت و صلح و  خواهد بود كه باعث
عبارت ديگر هر گونه ه ب. اخالق خواهد بود

ممنانعت از رشد فردي به همان اندازه به رشد 
 .ساندجامعه آسيب مي ر

و مديريت در جامعه انساني ريشه هاي خود را از همين اصل ) moderateness( تسامح، تساهل و مدارا
 .عقاليي مي گيرد و پايه و شروع اين مباحث را از چنين آبشخوري مي توان دريافت

نها به دست را كه از جامعه گرايي انسا محيط خوشبختي را تنگ و الغر مي پندارند و متغير هاي ديگر آدميان
گونه افراد به چه معنايي  دانيد مفهوم خود كشي در جامعه اين آيا مي. مي آيد در اين دايره خوشبختي قرار نمي دهند

آيا . است، خودكشي يعني ديگر چيزي قابل اهميت در زندگي فردي وجود ندارد كه آدمي بخواهد برايش زنده بماند
الق همه امور را به طور حسابگرانه و شمارشي در يك دايره منطقي و علت و تئوري انسان شناسانه هابز كه در مورد اخ

 ؟مي ديد هنوز معتبر است) cause-effect( معلولي
 چگونه مي توان از يك مشي جاودانه زيستي در زندگي فردي و اجتماعي استفاده برد؛ عوامل خوشبختي ارتباط
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كه خوشبختي به عنوان يك هدف  پارامترهاي جامعه، تاريخ، اقتصاد و دين دارد چرامعنادار و دو سويه با ساير متغير ها و 
 .و كار دارد در زندگي با همه مسائل انساني سر

به طور كلي جامعه ايراني از يك سري دوگانگي
ها برخوردار است مثال دوگانگي ميان سنت و
مدرنيسم، دوگانگي ميان عرف و دين، دوگانگي

نسبت اين... ميان دموكراسي و توتاليتاريسم و
دوگانگي ها با خوشبختي چگونه است آيا صحه

 مسائل را حل ميكندگذاشتن بر اين دوگانگي ها
و يا شركت در حل و فصل اين دوگانگي ها همان

 .گام برداشتن در مسير خوشبختي است

چقدر آدمي بتواند با ساير متغير هاي وابسته  بنابراين هر
و مرتبط با خوشبختي، ميزان اثر پذيري و نفوذ پذيري آنها را 

مكان درك و فهم خوشبختي نيز نسبت به يكديگر درك نمايد، ا
ك بختي يك مفهوم است كه نياز به درخوش .بيشتر خواهد بود

كه اگر  به طوري. شدن از طرف فرد مواجه شونده با آن دارد
مواجه شونده با آن كاهش يابد، ميزان اثر پذيري از درك فرد 

خوشبختي يك امر كمي نيست  .خوشبختي نيز كمتر خواهد شد
يك موضوع تك بعدي .  محسوب مي گرددو جزو امور كيفي

با چنين توصيفي، هر كسي خوشبختي را در دايره لغات تعريف نمايد . نيست بلكه با ابعاد و جوانب مختلف در ارتباط است
يگر قرار خوشبختي هم در عرض امورد.زنجيري برحلقه واقعي خوشبختي زده است كه امكان پرواز را از آن فرد مي گيرد

 .ر طول آنهادارد و هم د
تجربه اندوزي در مواجه با امور مختلف از زمينه هاي الزم براي 

اين موضوع بخصوص زماني برجسته مي شود كه . خوشبختي است
بسياري از افراد از بسياري مواهب اجتماعي برخوردارند اما به دليل كم 

گهگاهي در زندگي . تجربگي نمي توانند لذت بيشتري از آن موقعيت ببرند
ه افرادي بر مي خوريم كه خرق هر گونه عادت و زير پا گذاشتن هر چيز ب

گونه رفتار عمدتا اين  دليل اين. كهنه و سنتي را خوش بختي مي دانند
. موضوع است كه خود عمل تجربه اندوزي را عين خوشبختي مي دانند

گونه افراد، بلكه ميزان  ذكر اين مسئله نه مهر تاييدي است بر رفتار اين
 .تجربه اندوزي در مواجهه با مسائل مختلف را نشان مي دهد هميتا

خوشبختي يك امر كمي نيست و
.جزو امور كيفي محسوب مي گردد
يك موضوع تك بعدي نيست بلكه با

انب مختلف در ارتباطابعاد و جو
.است

به نظر مي رسد از جمله متغير ها و نسبتهاي درگير با خوشبختي 
 :كه مستلزم شناخت بهتر آن مي گردد موارد ذيل مي باشند

 )ي بيشتر استهرچه آزادي و اختيار در درون فرد انسان بيشتر باشد خوشبخت(نسبت آزادي و اختيار با خوشبختي 
 )هرچه رفتار آدمي اخالقي تر باشد خوشبخت تر است(نسبت اخالق با خوشبختي 

 نسبت دين با خوشبختي
باره كه فرد خوشبخت در يك جامعه ناخوشبخت قابل تعريف  بحث در اين(نسبت فرد يا جامعه باخوشبختي 

 )است
 نسبت تسامح و تساهل و مدارا باخوشبختي

 تينسبت هوشياري با خوشبخ
 نسبت دموكراسي باخوشبختي 
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نظر گرفته مي شود به طور مثال، در عرف جامعه،  كه رسيدن به هدف مربوط به آن به عنوان خوشبختي در دهند چرا
 .) شغلي به دست مي آورند كه بتوانند از آن درآمدي متناسب كسب نمايندافراد در ابتدا تحصيل و سپس

 .متغير هاي ديگري نيز مي توان مطرح نمود كه به صورت سئوال مطرح مي گردد
كه خوشبختي در  آيا ستارگان بر خوشبختي آدميان تاثير گذار هستند آيا زمان، خالق خوشبختي است و يا اين

كمال  آيا خوشبختي به معناي لذت جستن از نيروهاي جنسي در حد. انها تعريف مي گرددقطعه اي از زمان براي انس
 .آيا خوشبختي با دگر دوستي و همكاري وتعاون منطبق است. است

      آيا طي كردن عرف جامعه و ايدآلهاي اجتماعي خوشبختي به همراه مي آورد؟
 گونه است؟ نسبت شور و شوق و هيجانات در درون آدمي با خوشبختي چ

 
به طور كلي جامعه ايراني از يك سري دوگانگي ها برخوردار است مثال دوگانگي ميان سنت و مدرنيسم، 

نسبت اين دوگانگي ها با خوشبختي چگونه ... دوگانگي ميان عرف و دين، دوگانگي ميان دموكراسي و توتاليتاريسم و
يكند و يا شركت در حل و فصل اين دوگانگي ها همان گام است آيا صحه گذاشتن بر اين دوگانگي ها مسائل را حل م

 .برداشتن در مسير خوشبختي است
 

براي واكاوي بيشتر  در پايان تنها به اين نكته بسنده مي كنم كه هدف از آوردن نقل قولي در مقدمه مطلب
ي آدميان رابه منصه به نظر من قطعه مربوطه نه خوش بختي بلكه خوش وقت. مسائل مرتبط با خوشبختي بوده است

خوشبختي كمالي است كه امكان رسيدن به آن در دسترس همه آدميان است و تنها بايستي در ذهن و . ظهور مي رساند
اگر فرصتي پيش  .عمل به معناي واقعي آن پي برد چراكه واژگان هيچگاه توصيفي هرچند ناچيز از آن به دست نمي دهد

 . هر كدام از موارد متعدد گفته شده در مقاله، بيشتر بنويسمآيد، سعي مي كنم در آينده در مورد
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  آيا وجود دارد؟آزادي
 واراند

 
 
 ". نداردحقيقت، آزادي ندارد، پس آزادي، حقيقتچون "

 شهيار قنبري
 

همه ي مردمي است كه در اجتماع متشكل از ايده  ه يقواژه ي آزادي جزو واژه هاي مورد عال
از يك دانشجو تا يك انسان عادي با سطح سواد و . تنوع اطرافمان مي بينيمم ها و تفكرات

و كساني كه  مرفه ترين مردم كه با حد اقل درآمد، زندگي خود را مي گذراند تا پايين معلومات
كند، همه به نوعي غم  دغدغه هاي اجتماع محل زندگي شان افكار آنان را به خود مشغول مي

  علي–مي كند  ه اي دلنشين كه تكرار آن نيز دهان آدمي را شيرينژ، واآزادي. آزادي را دارند
در جايي كه معمولي ترين  -رغم مثل معروف با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود 

و متهم ! استاندارهاي زندگي نيز وجود ندارد، زيباترين تصوريست كه، بدون پرداخت ماليات
 . اذيب، ممكن استشدن به تخطئه ي امنيت ملي و نشر اك

 
 

و طعم  ر واضح است كه آزادي واقعيپ   
شيرين آن را هيچ گاه مردم ايران براي مدتي 

ه  سال قبل ب27قالبي كه نبا ا. طوالني نچشيده اند
وقوع پيوست، تمام تالشها براي رهايي از حكومت 

دست آوردي نداشت  ديكتاتوري و سلطنت مطلقه،
 . هاي فرديجز از دست دادن حداقل آزادي 

در آن روزهاي پر آشوب اولين چيزهايي    
كه از ياد دولتمردان وقت رفت، حقوق اقليت در 

خبري از جنگ و حمالت هوايي و كشتار غير نظاميان نبود، مردم از آزادي محدودي  گرچه تا زماني كه.برابر اكثريت بود
سياسي و اجتماعي  ه آلود اما مستعد براي ابراز عقايددر انتخاب نوع پوشش و بيان برخوردار بودند و فضايي هر چند م

بهانه اي شد تا همان آزادي هاي اندك نيز از ميان برده شود و جامعه ي تغيير شكل  شروع جنگ اما. بوجود آمده بود
 . يافته ي ايراني دچار عقبگرد فرهنگي و اجتماعي شد
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سر تعريف آزادي  بحث بر.  زمين تا آسمان تفاوت داردتعريف آزادي در ديدگاهها و ايدئولوژي هاي مختلف از   
با خرده فرهنگها و نفوذ عقايد  بلكه بايد ديد جامعه ي ايراني نداريم، نمي گنجد وقصد تعريف آزادي را نيز در اين نوشتار

 مر مي كننداگر كمي به مردمي كه اطرافمان زندگي، كار و گذران ع. و ايسم هاي مختلف چگونه تعبيري از آزادي دارد
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. و پي جوي معناي درست و صحيح آن باشد مي توان كسي را ديد كه دغدغه ي آزادي داشته باشد توجه كنيد، كمتر
اما آيا در جامعه ي مذهبي مĤب ايران . اغلب مردم فكر مي كنند در جوي آزاد از نظر مذهبي و عقيدتي زندگي مي كنند

كه چطور لباس بپوشيم، چطور  اين زن وجود دارد؟ آزادي مد نظر ما چيست؟ آيابين حقوق اقليت در برابر اكثريت توا
 صحبت كنيم، چه بگوييم و چگونه انتخاب كنيم را، مي توان معيار آزادي قرار داد؟ 

در جامعه اي كه ما زندگي مي كنيم طيفها و حزبها، چه زير زميني و چه آشكار، همواره در حال تالش براي    
تنها گروه و اقليتي كه هيچ گاه به فكر تشكيل يك البي و بيان . نا حق خود بوده و هستند ف حق و چه بساپيشبرد اهدا

 . اعتقادات و شناسايي خود به عنوان يك گروه حقوقي نبوده اند، اقليتهاي جنسي مي باشند
 شامل طيفها و گروه از ديد بعضي از صاحبنظران و كارشناسان علوم اجتماعي، از آنجا كه اقليتهاي جنسي   

تشكيل حزب و تشكلهاي اجتماعي به مانند آنچه براي معتقدان به  هستند هاي گسترده با تنوع ساليق و فرهنگ
ايسمهاي اجتماعي و سياسي وجود دارد، امكان ندارد، پس اقليتهاي جنسي براي اجتناب از برخورد نامناسب افراد و فرار 

 . زيرين پنهان شده و خود را از تمام تشكلهاي اجتماعي بيرون مي كشنداز قضاوتهاي يك جانبه، در اليه ي 
اهميت وجود   مي بايست.جامعه ي همجنسگرايان ايران امروز نياز به يك روشنگري و فعاليت خود جوش دارد   

شود كه مي اين امر از آنجا حايز اهميت مي . گرايشهاي مختلف را در يك سيستم دموكرات به فعاالن سياسي نشان دهد
البته با . بينيم در گوشه و كنار كشور به حقوق افراد و البته همجنسگرايان تعدي مي شود و كسي هم نيست تا دم برآورد

در صورتي كه دستگير  Opposition اپوزسيون سياسيون متعلق به گروه هاي كه وجود خفقان موجود در كشور و اين
پس نتيجه مي گيريم كه .  ديگر هيچ انتظاري از هيچ كس نمي توان داشتمي روند كه عرب ني انداخت، شوند به جايي

بنشينيم و هيچ معجزه اي  چه بسا سالها. دست روي دست بگذاريم تا كسي از راه برسد و بساط ظلم و بي داد را برچيند
كنيم تا باالخره كسي و ما، همجنسگرايان ايراني، دايم از اين شاخه به آن شاخه بپريم و روزگار سپري  هم روي ندهد

 .!!! دلش بسوزد و برايمان كاري بكند
منظور . (و نه تمايلي داريم كه بدانيم نه از حقوق خود با خبريم بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه اكثر ما،   

 وضعيت افراد همجنسگرا هم )حقوق فردي و آزادي هايي است كه در حوضه ي فردي يك شهروند، قانون تعيين كرده
سو برويم و يا اگر خيلي هنر كرده  قدر خود را انكار كرده ايم كه ديگر نمي دانيم بايست به كدام بدتر است، ما يا آن

 ، هر از گاهي)باشيم اگر تا حدودي اجتماعي (تفاقي از دوستان همفكر پيدا كردهطور اه هم ب باشيم گروه كوچكي را، آن
به گي ها و يا لزبينهاي  كه از هيچ چيز خبر ندارند، جز خبرهاي مربوط تانيدر اين دوره ها دوس. دور هم جمع مي شويم

شهر سكونتشان و هيچ دغدغه اي ندارند جز پيدا كردن شريكهاي جنسي جديد و خاموش كردن عطش جنسي شان دور 
 .را ببرند دست آمده حداكثر استفادهه كه از فرصتهاي ب هم جمع مي شوند، بدون اين
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كه بزرگترين ضرر را نسل  فكر خود هستيم تا ضرري نكنيم و از ديگران كم نيĤوريم، غافل از اينهمه ما به    
پس تعريف اين بخش . ما مي كند كه هيچ قدمي براي نقش داشتن در جنبشهاي آزادي خواهانه آينده نخواهد داشت

نظر سنجي آزاد  اگر روزي برسد و يك و. چه مي شود از آزادي و نقش ما در رسيدن به آزادي) ما همجنسگرايان( اجتماع
؟ چه مي خواهيم و آزادي را براي چه دوست .انجام شود و نظر مردم را در مورد آزادي بخواهند، ما چه داريم كه بگوييم

پر فراز و نشيب نيل به دموكراسي واقعي و تشكيل جامعه  نيمي از راه داريم؟ اين مسئله ايست كه اگر جوابش را دانستيم
بايد بدانيم كه لزوم يك حكومت دموكرات مبتني بر آزادي هاي فردي و اجتماعي، جامعه . كوالر را طي كرده ايماي س

 قدر دلسوز نيست كه به فكر ما باشد و از  مطمئناً هيچ كسي آن. ي سكوالر و معتقد بر اصول پايه ي حقوق بشر است
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ول دموكراسي و آزاد انديشي را در يك سيني نقره اي تقديم روي خير خواهي و انسان دوستي بيايد و دو دستي اص
حضورمان كند و هيچ توقعي هم نداشته باشد، مطمئن باشيد تمام جوامعي كه راه مدرنيزه شدن و دستيابي به حق و 

در از انقالب كبير فرانسه . را طي كرده اند هزينه هاي سنگيني اعم از مالي و انساني را متحمل شده اند حقوقشان
دويست و اندي سال پيش تا انقالب روسيه و همين ديروز، براندازي حكومت سلطنتي در ايران، همه و همه سرمايه هاي 

نمي خواهيم با يك حركت خشونت بار و پر هزينه  ما. مالي و انساني فراواني را فداي پيشبرد اهداف رهبران شان كردند
بخواهيم هم  .)مي تواينم چون اصوالً همجنسگرايان از خشونت متنفرندن بخواهيم هم( دست به يك تغيير اساسي بزنيم،

قدر زمينه سازي الزم دارد كه سالها طول خواهد كشيد، پس از نظر زماني توفيري ندارد كه با اسلحه و خون و  آن
ست تابو مي كه با آگاهي دادن به مردمي كه هر چيزي را كه مربوط به جنسيت ا خونريزي خود را ثابت كنيم يا اين

فكر كنند اين كلمات و  ممكن است خوانندگان اين مطالب .دانند، خود را اثبات كرده و از پيله ي خود بيرون بياييم
اما بايد بدانيد همه ي ما . تراوشات ذهني نويسنده خزعبالتي بيش نيست كه ازروي بي دردي نويسنده نوشته شده است

تمام نوشتار ها تجربه ي عملي و دغدغه ي .ين جامعه سر و كار داريمدر همين سرزمين زندگي مي كنيم و با هم
از جامعه ي همجنسگرايان ايراني منفك نيستند، اما چرا به جاي سرسري خواندن مطالب و  نويسندگان مي باشد ومسلماً

نمي كنيم؟ ما  مي شنويم، فكر نكردن به مسايل مهم كمي سعي در امتحان راهكارهايي كه اينجا و آنجا مي خوانيم و
مي خواهيم آزاد باشيم تا چه كنيم؟ اگر آزادي را مي خواهيم كه مثالً به راحتي شريك جنسي مان را در پاتوقها بيابيم، 

اگر مي . كه همين حاال هم اين آزادي وجود دارد، گرچه كمي با ترس همراه است ولي همه مي دانيم كه وجود دارد
ا بلوليم و دايم مشخصات فرد مورد نظرمان رو تايپ كنيم تا، كسي رو پيدا كنيم و چند خواهيم آزاد باشيم تا در چت رومه

ساعتي با سكس او خوش باشيم، در حال حاضر هم اين كار ها رو همه انجام مي دهيم، پس ديگر آزادي را مي خواهيم 
از خود مي پرسند، بعد هم خود را چه كنيم؟ اين سوالي است كه اكثر همجنسگرايان ايراني وقتي به در بسته مي خورند 

 چرا؟ . و دست از افكار آزادي خواهانه مي كشند توجيه كرده كه به من چه مربوط
چرا ما حق نداشته باشيم با كسي كه دوستش داريم زير يك سقف .  بياييد آزادي را براي خود آزادي بخواهيم

ي كنيم همين كه بتوانيم بدون دردسر زندگيمان را طي زندگي كنيم؟ آزادي براي ما معني يك بعدي دارد، همه فكر م
كمي به فضاي بازي كه در كشور هاي توسعه يافته و دموكرات براي  اين طور نيست،!! كنيم شاهكار كرده ايم، نه

دست نيامده و همه ي افرادي كه در طول چندين سال ه اين آزادي ها يك روزه ب. كساني مثل ما وجود دارد فكر كنيد
دست آوردن آزادي هاي اجتماعي تالش كرده اند در اين كار شريك بوده اند، بياييد در راه بدست آوردن آزادي ه  ببراي

 مختلف در جامعه شريك باشيم و از همين امروز جدي  هايهاي اجتماعي و رشد فرهنگ آزادي خواهانه و قبول گرايش
 ........تر به اين موضوع نگاه كنيم، به آزادي
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 بار و رويدادهاي جهانياخ
 

 انعكاس اخبار و تحوالت جهاني در زمينه حقوق بشر و حقوق همجنسگرايان، يكي از :اشاره
راه هاي مؤثر اطالع رساني است و شيوه مؤثري در شكستن سكوت رسانه هاي رسمي در 

متاسفانه ما همجنسگرايان ايران تاكنون كمتر به اين . مورد همجنسگرايي و حقوق آنها
سئله توجه كرده ايم در حالي كه همجنسگرايان جهان فعاالنه در اين عرصه كار مي كنند و م

ما تصميم داريم از اين شماره چكيده . مجالت و سايتهاي حرفه اي خبري براي خود دارند
خبرها را براي خوانندگان خود منعكس كنيم اما اگر دوستاني  پا پيش نهاده و نشريه اي 

 جامعه همجنسگرايان كشور منشر كنند، بهتر و وسيعتر خواهند توانست خبري تحليلي براي
 .اين كمبود را جبران كنند

 
 :اخبار ماه گذشته

 
 2010آلمان برنده ميزباني بازيهاي المپيك همجنسگرايان در سال 

ن  در شهر كل2010فدراسيون بازيهاي همجنسگرايان اعالم كرد كه بازيهاي المپيك همجنسگرايان در سال 
اين فدراسيون از بين رقابتي فشرده بين شهرهاي كلن آلمان، ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي و . آلمان برگزار خواهد شد

 در شهر سان فرانسيكو آمريكا 1982اولين بازيهاي جهاني همجنسگرايان در سال . ياريس فرانسه، به شهر كلن راي داد
باز اين بازيها در سان فرانسيسكو و با شركت ) 1996(ار سال بعد چه.  نفر در آن شركت كردند1350برگزار گرديد و 

 12500 در نيويورك با شركت 1994 نفر، در سال 7300 در ونكوور كانادا با شركت 1990در سال .  نفر برگزار شد3500
ا شركت  در شهر سيدني آستراليا ب2002 نفر و در سال 1300 در شهر آمستردام هلند با شركت 1998نفر، در سال 

 . نفر برگزار گرديد11000
 .در شهر شيكاگو در آمريكا برگزار شود) 2006( قرار است بازيهاي المپيك همجنسگرايان در سال آينده 

از جمله مزيت ميزباني چنين بازيهاي جهاني، مسافرت توريستهاي فراوان و بازده اقتصادي براي شهر ميزبان 
 .است

 
 . رياست انجمن روانشناسان آمريكا كانديد مي كنديك همجنسگراي علني خود را براي

عهده دارد، اخيرآ براي انتخابات ه جك درشر كه رياست بخش همجنسگرايان انجمن روانشناسان آمريكا را ب
هر چند كه آگاهان انتخاب شدن او را بعيد مي دانند اما نفس . پست رياست انجمن مذكور خود را كانديد كرده است

را الگوي خوبي براي همجنسگرايان مي دانند كه در گرفتن مسئوليت و ايفاي نقش مؤثر، تاثير زيادي كانديد شدن وي 
 .دارد
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 خواننده لزبين ايرلندي خود را علني مي كند  

 
اگر سال گذشته از تلويزيونهاي كانالهاي ماهواره، مسابقات 

 مĤ دونا و جوآهنگ هاي موسيقي و ترانه اروپا را مشاهده كرديد، حت
)Donna & Joe( ،اخيرآ دونا . عكس روبرو، را هم ديديد

همجنسگرايي خود را علنĤ  اعالم كرده و اقدام خود را در ادامه حركت 
يكي از سياستمداران ايرلندي كه او هم همجنسگرايي خود را علني 
كرده بود، توصيف كرده و گفته است كه علني شدن افراد مشهوري 

ستند به همجنسگرايان جواني كه با گرايش جنسي كه همجنسگرا ه
خود مشكل دارند كمك مي كند تا الگوهاي خوبي براي خود پيدا 

 .كنند
 
 

 :   يورش پليس سعودي به محل جشن همجنسگرايان و ترانس سكشوالها
در ماه گذشته پليس سعودي به هتلي در شهر القطيف كه همجنسگرايان و 

 در آن برگزار كرده بودند، يورش برده و پنج نفر را ترانس سكشوالها جشني خصوصي
همجنسگرايان در عربستان همچون در ايران با اعدام مجازات مي . دستگير كردند

 .شوند
 

 
 همجنسگرايان لهستاني به خيابان مي آيند

ني، لهستان كه در انتخابات اخير آن كشور به قدرت رسيد، با تصويب قواني) حزب محافظه كار( دولت جديد
حقوق نيم بندي كه همجنسگرايان لهستاني بعد از سرنگوني رژيم كمونيستي آن كشور به آن دست يافته اند، را از آنان  

 هزار 10طي دو روز متوالي حدود . باز پس گرفته، اما همجنسگرايان لهستاني در برابر اين اقدام دولت ساكت ننشسته اند
 حقوق خود تظاهرات وسيعي در ورشو پايتخت لهستان عها آمده و نسبت به تضيينفر از همجنسگرايان آن كشور به خيابان

 .و چند شهر ديگر ترتيب دادند كه انعكاس وسيعي در رسانه هاي جهان داشت
 

 فرزندخواندگي براي همجنسگرايان بلژيكي
تصويب ه شور را بدر ماه گذشته، يكي از دو پارلمان بلژيك اليحه حق فرزند خواندگي براي همجنسگرايان آن ك

بر طبق اين اليحه، زوجهاي همجنسگرا حق دارند همچون زوجهاي دگر جنسگرا كودكي را به فرزندي پذيرفته و . رساند
براي قابل اجرا بودن اين اليحه، تصويب آن توسط مجلس دوم بلژيك ضروري است كه قرار است تا . آن را بزرگ كنند

 .آن راي گيري شودچهار ماه ديگر در مجلس دوم، در باره 
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 آمريكا به سركوب همجنسگرايان در امارات عربي متحده اعتراض كرد

در ماه گذشته، همجنسگرايان اماراتي در شهر ابوظبي پايتخت اين كشور جشني برگزار كردند كه همجنسگرايان 
 شركت كنندگان را دستگير مي پليس ابوظبي با حمله به محل جشن همه. چندين كشور آسيايي هم در آن حضور داشتند

طبق گفته يكي از افسران نظامي امارات به خبرگزاري رويتر، قرار است همجنسگرايان خارجي دستگير شده از . كند
دولت آمريكا طي ارسال نامه اي به دولت امارات، .  قرار دهند"درمان"امارات اخراج و افراد محلي را به زور تحت 

 آنها را محكوم كرده و خواستار اين شده است كه دولت امارات به حقوق بين المللي "رماند"دستگيري همجنسگرايان و 
 .كه بر طبق آن همجنسگرايي آزاد است، احترام بگذارند

 
 در اعتراض به حكم واتيكان،  كشيش همجنسگرا خود را علني مي كند

 
ليك با توجه به رسوايي هاي اخيري كه از ناحيه بچه بازي كشيش هاي كاتو

متوجه واتيكان شده، دولت واتيكان ضمن اعالم مخالفت خود با هر گونه آزار و اذيت 
در اعتراض . همجنسگرايان، پذيرفتن كشيش هاي همجنسگرا را ممنوع اعالم كرده است

او . به اين دستور، يك كشيش كاتوليك آمريكايي از همجنسگرا بودن خود پرده برداشت
 واتيكان نوشت كه بچه بازي ربطي به همجنسگرايي طي نامه سرگشاده اي خطاب به

ندارد و از طرف ديگر درصد كشيش هاي دگرجنسگرا كه به كودكان تجاوز مي كنند 
 . خيلي بيشتر از كشيش هاي همجنسگرا است

 
 همجنسگرايان آفريقاي جنوبي از حق ازدواج برخوردار مي شوند

. وبي از حق ازدواج رسمي و قانوني برخوردار مي شوندسال ديگر جفت هاي همجنسگرا در آفريقاي جن تا يك
 بر غير عادالنه بودن قانون ازدواج فعلي راي داد و اعالم كرد كه بر طبق 1 بر 9دادگاه عالي آفريقاي جنوبي با راي 

از .  شودقانون فعلي همجنسگرايان مورد تبعيض واقع مي شوند و بايد حق ازدواج رسمي و قانوني آنها در قانون گنجانده
بعد از كنار زدن رژيم ديكتاتوري آپارتايد در آفريقاي جنوبي، قوه قضائيه اين كشور در تصويب قوانين پيشرفته و انساني، 

 .قوانين آفريقاي جنوبي را در رديف پيشرفته ترين قوانين جهان قرار داده است
 

لزبين رئيس پليس ايالت داالس آمريكا  در بين صد چهره معروف 
  نفوذو با

مجله اوت ساالنه صد چهره معروف افراد همجنسگرا در آمريكا كه داراي پست و 
در بين صد چهره معروف . مقام مهمي بوده و از نفوذ زيادي برخورداند را معرفي مي كند

اين مجله در سال جاري، خانم لوپه والدز به عنوان يك لزبين علني و رئيس پليس ايالت 
 :آدرس مجله اوت. ي شودداالس در آمريكا ديده م
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 بت قانوني رابطه خود برخوردار شدندثهمجنسگرايان بريتانيا از حق 

 دسامير امسال جفت هاي لزبين و گي در آن كشور از حق ثبت رسمي و 5طبق تصويب مجلس بريتانيا، از تاريخ 
ها تفاوتي كه ثبت رابطه همجنسگرايان با ثبت رابطه غير همجنسگرايان خواهد داشت اين است كه تن. قانوني برخوردارند

توانند مراسم عقد را هم در كليساها و هم در دفاتر رسمي شهرداري ها  انجام دهند در حالي كه  غير همجنسگرايان مي
كار ه اري ها انجام دهند و به اين دليل هم از بهمجنسگرايان فقط حق دارند كه رابطه خود را تنها در دفاتر رسمي شهرد

اين، يك جفت همجنسگرا كه رابطه خود را رسمĤ  بجز. بردن كلمه ازدواج همجنسگرايان در قانون جديد خودداري شده
ج از تمام مزايايي برخوردار مي شوند كه زو... به ثبت مي رسانند در تمام مسائل ديگر از جمله حق ارث، مسائل مالياتي و

 .هاي غيرهمجنسگرا از آن برخوردارند
 

 هند به سمت برسميت شناختن همجنسگرايي حركت مي كند
سمت برسميت شناختن حقوق همجنسگرايان ه چنين به نظر مي رسد كه دولتهاي هر چه بيشتري در آسيا ب

ت كه دولت هند هم در بعد از قانوني شدن همجنسگرايان در چين، همه شوهد و قضايا حاكي از آن اس. حركت مي كنند
در چند . حال بحث و بررسي برسميت شناختن حقوق همجنسگرايان و قانوني كردن همجنسگرايي درآن كشور است

سال اخير فعاليتهاي همجنسگرايان هندوستان افزايش چشمگيري داشته و تشكلها و انجمن هاي زيادي در شهرهاي 
ه  فيلم، مجالت، سايتهاي اينترنتي، تشكيل انجمن ها و گروههاي مختلف تشكيل داده و در عرصه هاي مختلفي از جمل

رويكرد روزنامه هاي رسمي آن . خود را هر چه بيشتر علني كرده اند.....حمايتي، فعاليت در آگاهي رساني در باره ايدز و
 .ادي داشته استكشور به چاپ مقاالت و مطالب همجنسگرايان در باره حقوق خود و اهميت اصالح قانون هم تاثير زي

 
 . درصد جمعيت خود اعتراف مي كند6دولت بريتانيا رسمĤ به همجنسگرا بودن 

همزمان با قانوني شدن ثبت رابطه مشترك همجنسگرايان در بريتانيا، دولت اين كشور آماري را منتشر كرده كه 
تيجه تحقيقات و مطالعات بي طرفانه اين آمار ن.  درصد جمعيت بريتانيا گي و لزبين هستند6بر اساس آن مي پذيرد كه 

 6 سال از جمعيت خود انجام داده و براي اولين بار است كه بريتانيا رسمĤ به وجود 15اي است كه دولت اين كشور طي 
با اين حساب از مجموع كل جمعيت بريتانيا، سه ميليون و ششصد . درصد همجنسگرايان در آن كشور اعتراف مي كند

روزنامه ديلي تلگراف كه اين خبر را منتشر كرده مي افزايد كه با اين .   در آن كشور زندگي مي كنندهزار نفر همجنسگرا
 .  ميليون نيروي شاغل، يك و نيم ميليون نفر همجنسگرا در اقتصاد آن كشور فعال هستند30حساب از بين 

 :منبع خبر
 http://advocate.com
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 دختران دو جنسگرا، فراموش شدگان يا فراموش كنند گان؟
 دالرام

 

مروزه در دنيا تشكل هاي زيادي در دفاع از حقوق همجنسگرايان فعاليت مي كنند، اما اكثر اين تشكل ها ا
 هم موضوع كار خود را فقط روي مسائل همجنسگرايان متمركز نكرده  و به مسائل ترانس سكشوال ها و دوجنسگراها

موسسه هاي دفاع از حقوق بشر هم در فعاليتهاي خود از تمام افرادي كه هويت جنسي آنان جزو هويت . مي پردازند
 . هاي جنسي سركوب شده توسط دولت و اجتماع است، حمايت مي كنند

ده، كدام از اين حمايت ها وجود ندارد و ما اقليت هاي جنسي همواره مورد سرزنش خانوا اما در ايران هيچ
اين وضعيتي نيست كه هيچ يك از ما از آن خرسند باشيم پس خود ما . آشنايان و به طور كلي اجتماع قرار مي گيريم

متاسفانه در ايران به دليل همين محدوديت هاي ايجاد شده براي افراد . براي رسيدن به وضعيتي مطلوب مبارزه مي كنيم
ي جامعه از هويت هاي جنسي بسيار پايين است و شايد بيش از نصف اجتماع و نه فقط براي همجنسگرايان، درك عموم

اين فقر .  نشنيده و يا مطلبي در هيچ جا نخوانده باشند "هويت جنسي"جامعه ي ما اصال چيزي در مورد كلمه ي 
ين آگاهي مردم ايران در مورد مسائل جنسي باعث شده است كه افراد اندكي در زمان بلوغ فكري و جنسي از خود ا

بهتر است بگوييم مردم ايران افرادي هستند كه همواره پيروي از . "هويت جنسي من چيست؟": سوال را بپرسند كه
 . عرف را به تامل در وجود خودشان ترجيح مي دهند

در اين ميان مثل تمام جوانب جامعه ي ما دختران و زنان ضربه ي بيشتري را متحمل مي شوند و بيشتر از عدم 
كه دختر به بلوغ فكري مي رسد و  در اكثر مناطق ايران به محض اين. مورد مسائل جنسي رنج مي برندآگاهي در 

فرستاده مي شود و سرنوشت مادر و !! فرصت اين را مي يابد كه در مورد مسائل جنسي آگاه شود به  خانه ي بخت
ن تر هم فرق چنداني ندارند چون حتي اما اوضاع در شهرهاي بزرگتر و متمد. مادران پيشين خود را تكرار مي كند

دختري كه از تحصيالت باالتري برخوردار و با مجالت و كتاب هاي بيشتر آشنايي دارد هم  نمي تواند اطالعات زيادي 
در مورد مسائل جنسي كسب كند، چون اصال مطلبي وجود ندارد كه او مطالعه كند و يا كسي نيست كه چيزي در مورد 

و اگر خيلي خوش شانس باشد شايد اسم همجنسگرا، دو جنسگرا و دگر جنسگرا به گوشش خورده هويت جنسي بداند 
 . وقت هويت جنسي خود را نمي شناسد و اطالع چنداني هم از موضوع نخواهد داشت پس هيچ. باشد

همجنسگرايان به اين خاطر كه هويت جنسي شان حد اقل براي خودشان  پس تكليف همجنسگرايان چيست؟
وقت به احساساتشان نسبت به همجنس خود شك نكرده اند، هدفها و نيروي خود را ناخود آگاه  ص است و هيچمشخ

الزم به ذكر است كه شايد تعداد زيادي افراد همجنسگرا هم . روي رسيدن به يك شريك همجنس متمركز مي كنند
 . چار به پيروي از عرف شوندباشند كه به خاطر فشار هاي محيطي قادر به انجام اين كار نباشند و نا

اما تكليف دختراني كه هم به همجنس عالقه دارد هم به جنس مخالف چه مي شود؟ دختراني كه هم عاشق 
عشوه ي دختر هوش ار سرشان  آنها كه با بوي پسر شيفته ي او مي شوند و با . دختر ها مي شوند و هم عاشق پسرها

ر كس براي خودشان نا شناخته است و در تمام زندگي در كشمكش اين آنها كه هويت جنسيشان قبل از ه. مي رود
هستند كه كدام جنس را به عنوان شريك زندگي انتخاب كنند و در آخر هم شايد ناچار به انتخاب كسي شوند كه قادر به 

 . برآورده كردن نيازهاي آنها به طور كامل نيست
63 



 

 

 13شماره 
 1384 ماه دي

دوجنسگرا به اشخاصي اطالق . كلمه ي دوجنسگرا به طور كلي بدهمالزم مي دانم در اينجا توضيحاتي راجع به 
له ي اول از نظر عاطفي وابسته ي جنس مخالف و موافق  باشند و در وحله ي دوم گرايش جنسي به همي شود كه در و

 طفي گرايشبسياري از روانشناسان اعتقاد دارند، انسان در بدو تولد از لحاظ عا .دو جنس موافق و مخالف داشته باشند
متولد مي شوند و بر ) Bisexual باي سكشوال( مساوي به دو جنس دارد پس مي توان گفت انسانها دو جنسگرا هاي

عده اي هم گرايش نوزادي خود را حفظ كرده و . اثر شرايط ديگر به جنس مخالف يا موافق گرايش جنسي  پيدا مي كنند
سان كاملترين افراد را، دو جنسگرايان مي دانند چون از نظر عاطفي حتي برخي ازروانشنا. دوجنسگرا ناميده مي شوند

 .در يك جمله براي آنان انسان بودن مهم است، نه جنسيت. قابليت وابستگي به زنان و مردان را با هم دارا هستند

اما تكليف دختراني كه هم به همجنس عالقه دارد هم
به جنس مخالف چه مي شود؟ دختراني كه هم عاشق

آنها كه با بوي.  هم عاشق پسرهادختر ها مي شوند و
عشوه ي دختر هوش پسر شيفته ي او مي شوند و با 

آنها كه هويت جنسيشان قبل از. ار سرشان مي رود
هر كس براي خودشان نا شناخته است و در تمام
زندگي در كشمكش اين هستند كه كدام جنس را به
عنوان شريك زندگي انتخاب كنند و در آخر هم شايد

ر به انتخاب كسي شوند كه قادر به برآورده كردنناچا
 .نيازهاي آنها به طور كامل نيست

د الزم به ياد آوري است كه هيچ چيز مطلق نيست و هيچ انتها و ابتدا و حد وسطي براي هويت جنسي وجو
هويت جنسي انسانها مانند . انسانها هيچ يك شبيه هم نيستند و گرايش جنسي آنها هم مي تواند متفاوت باشد.  ندارد

يك طيف مي ماند و هر يك از ما در يك جا از اين طيف قرار داريم كه گوياي نسبت گرايش جنسي و عاطفي ما به 
دگر جنس گرا، دو ( هيچ يك از انسانها را در اسمي پس عمال نمي توان گرايش جنسي. جنس موافق و مخالف است

خالصه كرد و فقط مي توان گفت كه مثال نام گرايش بيشتر به جنس موافق و كمتر به جنس ) جنسگرا، همجنسگرا
تر رسيدن به مقصود  اينها نام هايي هستند كه مثل تمام واژه هاي دست بشر براي راحت. مخالف، همجنسگرا است

 . شده اندگوينده ساخته 
شايد بگوييد كساني كه دو جنسگرا هستند 
 انسانهاي زياده خواه و سيري ناپذيري هستند و هيچ
وقت به كسي كه با آنها دوست است راضي نيستند و مي 
خواهند در ميان جنسهاي متفاوت بگردند تا بهترين را 

حتي اگر تمام اين حرفها هم درست باشند باز . پيدا كنند
تيجه گرفت كه دوجنسگراها كار بدي را هم نمي توان ن

 . مرتكب مي شوند
به طور كلي وظيفه ي انساني هر كدام از ماست 

اعتقاد بسياري بر اين . كه در زندگي صداقت داشته باشيم
است كه  در مورد شريك زندگي خود صداقت بايد به حد 

ام از ما اعم از همجنسگرا، دوجنسگرا يا پس هر كد. اعالي خود برسد تا نتيجه ي آن يك زندگي مشترك سالم باشد
دگر جنسگرا موظف هستيم با شريك زندگي خود صادق باشيم و اگر او را به عنوان همسر و يا حتي دوست دختر يا 

سگرايان هم از ندوج. دوست پسر قبول داريم و اگر از شريك خود مي خواهيم كه فقط با ما باشد ما هم فقط با او باشيم
تثني نيستند و آنها هم مسلما وقتي يك شريك دارند چه دختر و چه پسر، فقط با همان يك شريك مي اين قاعده مس

كس منع نمي كند و تنها فرق دوجنسگرايان با همجنسگرايان و  اين كه كسي به دنبال شريك خود بگردد را هيچ. مانند
 . يشگي مي گردنددگرجنسگرايان در اين است كه آنها در دوجنس متفاوت به دنبال شريك هم
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طور نيست كه ما  مگر اين. بهتر است ما همجنسگرايان قضاوت هاي بيجا را در مورد دوجنسگرايان تمام كنيم
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همجنسگرايي تامل بيشتري بكند، خود ما اولين كسي هستيم كه بايد در مورد مسائل تامل كنيم تا از سرشت انسانها 
 .آگاهي هاي درست  داشته باشيم

اصوال افراد بسيار كمي خود را جزو دسته ي دو اما در اينجا مشكل بسيار بزرگي وجود دارد و آن اين است كه 
چون دوجنسگرايي را امري بد . كه به اين اسم خطاب شده اند، دلخور نيز بشوند جنسگراها مي دانند و شايد حتي از اين

 اما مثل تمام. تلقي مي كنند و آن را مخصوص افراد فاسد و خصوصا مختص زنان و مردان فيلم هاي پورنو مي دانند
 به طور. نها پورنو گرافها هم هويت هاي جنسي دارند و مثل هر اجتماعي هر جور هويت جنسي در آنها وجود داردانسا

كلي همه ي ما مي دانيم كه پورنو گرافي يك شغل و يك روش در آمد زايي است و پورنو گرافها هم براي رسيدن به 
بكنند و اين اصال به منزله ي اين نيست كه هويت مقصود خود كه همانا رسيدن به درآمد هست ممكن است هر كاري 

 . جنسي آنها هم همان چيزي است كه ما مي بينيم
براي مثال در همين مجله ي ماها شايد واقعا هيچ مطلبي در مورد دو جنسگراها نباشد يا حد اقل خود آنها هيچ 

نها نوشته شده آحتي اگر مطلبي هم توسط . باشدنقشي در اين نوشته ها نداشته باشند و شايد مطالب در حد اشاره به آنها 
برداشت من اين است كه شايد افرادي كه در درون خود هنوز دو . باشد متاسفانه از سوي دختران دو جنسگرا نبوده

جنسگرا بودن خود را قبول ندارند، از خواندن مجله اي كه مختص اقليت هاي جنسي است خودداري مي كنند و آنها را 
من كه همجنسگرا نيستم، پس چرا بايد مطالب مربوط به آنها را بخوانم يا ": شايد با خود بگويند. د  نمي داننددر شان خو

شايد اين حرف به نوعي درست باشد اما به هر حال كسب اطالع در مورد هويت هاي مختلف . "از مسائل آنها آگاه شوم
 . جنسي به شناختن هويت جنسي خود فرد كمك مي كند

بسياري از روانشناسان اعتقاد دارند، انسان
 هايدر بدو تولد از لحاظ عاطفي گرايش

مساوي به دو جنس دارد پس مي توان گفت
متولد مي شوند و بر اثرانسانها دو جنسگرا 

شرايط ديگر به جنس مخالف يا موافق
عده اي هم. گرايش جنسي  پيدا مي كنند

گرايش نوزادي خود را حفظ كرده و
 .دوجنسگرا ناميده مي شوند

كه بيشتر وارد موضوع اصلي بحث كه در مورد دختران دوجنسگرا هست شويم بايد بگويم كه اصال  براي ايناما 
فكر نوشتن اين مطلب از آنجايي به ذهن من خطور كرد كه از خودم سوال كردم كه من با وجود داشتن تعداد زيادي 
دوست همجنسگرا و دگر جنسگرا، چرا حتي يك دوست دو جنسگرا 

؟ با اين كه شايد در ميان دوستان دگرجنسگرا ي من هم ندارم
افرادي باشند كه به دختران هم عالقه داشته باشند و در طرف 

هايي به جنس  ديگر شايد در ميان دوستان همجنسگرايم گرايش
پس چرا اين افراد خود را دو جنسگرا . مخالف هم وجود داشته باشد

روي آنها گذاشته شود كه اسم دو جنسگرا  نمي دانند؟ چرا از اين
مي ترسند؟ مگر دو جنسگرا ها چه چيزي كمتر از ديگر افراد دارند؟  
آيا عدم آگاهي مردم ما در مورد هويت هاي جنسي و برداشت هاي 
 غلط آنها مسبب عدم اقرار افراد به هويت جنسي واقعي خود نيست؟ 

ا خود را دو جنسگرا معرفي مي كنند، وارد لزبين قبول دارم كه بسياري از افراد هم هستند كه مثال در چت روم ه
روم مي شوند، و به دنبال شريك دختر مي گردند، اقرار مي كنند كه شوهر دارند و اگر از آنها بپرسي كه تو با اين كار كه 

خب بحث  "!چه ربطي داره؟": دنبال يك دوست دختر مي گردي به شوهر خود خيانت كرده اي، خيلي ساده مي گويند
يانت هميشه در همه جا بوده و مختص هيچ گروه خاصي نيست، پس نمي توان همه ي دوجنسگرا ها را خيانت كار خ

 !براي همه ي ما انسانها، مهم انتخاب مناسب ترين فرد است، فراي جنسيت. دانست
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سي كه مفعول نكته ي ديگري كه ارزش مطرح شدن دارد اين است كه معموال ما لزبين ها فكر مي كنيم هر ك
در حالي كه هيچ . است حتما بايد دوجنسگرا باشد و هر كسي كه خود را دوجنسگرا معرفي مي كند حتما مفعول است

اگر قانوني مي بايست وجود داشته باشد اولين كساني كه مغاير با قانون جنسي بودند خود . قانوني در اين مورد وجود ندارد
 دو بحث كامال متفاوت هستند و به هيچ عنوان نمي "پوزيشن جنسي" و "جنسيهويت "بحث . ما همجنسگرايان بوديم

 . توان پوزيشن خاصي را در مورد گروه خاصي تعميم داد
مان در مورد هويت جنسي افراد و مهم تر از همه   اگر با صحبت هاي من در مورد شناخت غلط اطرافيان

در ميان دوستان خود . شناخت هويت جنسي درستشان كمك كنيمخودشان موافق هستيد پس بياييد به اطرافيان خود در 
ما انسانها حق داريم كه بدون ترس از ديگران در مورد زندگي خود تصميم بگيريم و . واژه ي دوجنسگرا را جا بيندازيد

 .بهترين شريك را براي خود انتخاب كنيم
 

طور  همان. خود را از قيد و بند واژه ها رها كنيمدر آخر بايد بگويم كه ما اقليت هاي جنسي بايد ياد بگيريم كه 
 كه دوست نداريم كارهاي ما را مردانه يا زنانه بدانند، دوست نداريم به طرز لباس پوشيدن، رفتار، حرف زدن و فكركردن

ريم كه طور كه دوست نداريم ما را در اسم هاي زشت و ركيك خالصه كنند ما هم بايد  ياد بگي مان ايراد بگيرند، همان
 . به قول معروف تر و خشك را با هم نسوزانيم

اگر ما، دوجنسگرايان را به رسميت بشناسيم باعث خواهيم شد آنها نيز خود را به ما نزديك احساس كنند و خود 
 . را جدا از ما ندانند
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   "بازي آخر"معرفي نمايش نامه     "بازي آخر"معرفي نمايش نامه  
 نوشته نيلوفر بيضايي نوشته نيلوفر بيضايي

  
 دي خورشي1384آذرماه  – واراندواراند

 :برگرفته از وب سايتِ
http://www.nbeyzaie.com/frameset.htm

 

ز طريق دوستي با سايت نيلوفر بضايي آشنا شدم و در ا
خالل نگاهي تحسين آميز به مقاالت، گفتگوها و نمايشنامه 

بازي " نمايشنامه هاي او كه در سايت خود گذاشته، بودم كه
و براي من كه خود همجنسگرا هستم جالب بود .  را ديدم"آخر

كه ببينم نويسندگان ما همجنسگرايان را هم وارد نقش 
. قهرمانان كارهاي ادبي خود مي كنند و اين برايم تازگي داشت

همه، تنها  از زاويه اي كه مورد  من منتقد ادبي نيستم با اين
ان مي باشد و به روشن نمودن بعضي عالقه ي مجموع خوانندگ

هاي همجنسگرايان كمك مي كند، به نمايشنامه گفته ه ديدگا
 .شده مي پردازم

 ضايينيلوفر بي: نويسنده و كارگردان

 رضا نوروز بيگي: آهنگساز

   نيلوفر بيضايي: طراح صحنه و لباس

هرمين عشقي، داود سلطاني، روناك : بازيگران
 نويدي، منوچهر كابلي، شبنم مددي

 :منبع
 http://www.nbeyzaie.com/frameset.htm

 امروزه رسانه هاي جمعي اعم از نوشتاري، تصويري و 
صوتي به عنوان بهترين وسيله و امكان خوبي براي به چالش 
 كشيدن مسايل مطرح شده و نشده ي جوامع، مورد استفاده قرار

در جامعه ي ما و ساختار بسته ي اجتماعي و سانسور . مي گيرند
شديد ي كه برروي مطبوعات و رسانه هاي نوشتاري صورت 
مي گيرد، اينترنت راهي است براي ابراز عقايد و ساليق مخالف 

مي  و موافق، البته باز  فيلتر، راه را  بر روي آزادي بيان و نوشتار
زادي خواه را  نمي توان محدود كرد راهكارهاي فراواني  براي عبور از محدوديتها وجود دارند و بندد اما از آنجا كه افكار آ

نوشتاري كه پيش رو داريد نگاهي به  نمايشنامه .  نقد هنجارهاي اجتماعي خواه ناخواه به همان جوامع راه خواهد يافت
 .ه ما را عيان مي كنداي مي باشد كه زشتي هاي نهفته در يكي از هنجارهاي اجتماعي جامع

67 

         بازي آخر نمايشنامه ايست كه، همجنسگرايي را، نه به شكلي كه خيلي ها از آن تصور دارند؛ صرفاً يك 
مگر مي شود . طور خاص به صورت يك بحث حقوقي و رفتار اجتماعي  مورد بحث قرار مي دهده گرايش جنسي، كه ب

نسي و به رسميت شناختن آنها به عنوان يك گروه اجتماعي به حاشيه رانده فمينيست بود و طرفدار حقوق اقليتهاي ج
 جامعه اي با پشتوانه . بازيگران اين نمايشنامه هر كدام نماينده ي قشري از جامعه ي درون گراي ما هستند. شده، نبود
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ي غني فرهنگي و تاريخي كه هنوز در بديهي ترين حقوق 
عناصر . اختن آنها مشكل داردشهروندانش و به رسميت شن

 بصري كه در اين نمايش بكار رفته بيانگر نوع تفكر و اعتقادي
وجود نور و  .ست كه در جامعه ي دين زده ي ايراني وجود داردا

عناصر ديگري همچون بافته ها و برخورد ميان تاريكي و 
ست كه نيلوفر بيضايي كامالً  اروشنايي همه و همه نمايانگر اين

 .     تفكر هموطنان خود آشناستبا نوع

ي غني فرهنگي و تاريخي كه هنوز در بديهي ترين حقوق 
عناصر . اختن آنها مشكل داردشهروندانش و به رسميت شن

 بصري كه در اين نمايش بكار رفته بيانگر نوع تفكر و اعتقادي
وجود نور و  .ست كه در جامعه ي دين زده ي ايراني وجود داردا

عناصر ديگري همچون بافته ها و برخورد ميان تاريكي و 
ست كه نيلوفر بيضايي كامالً  اروشنايي همه و همه نمايانگر اين

 .     تفكر هموطنان خود آشناستبا نوع

ــوفر بيضــايي ــد نيل  خورشــيدي1346متول
 وي دوران.در تهـران اسـت    )  ميالدي  1967(

دبستان و دبيرستان را در تهـران گذرانـد و در
مدت هفت سال به يادگيري بالهه  همين دوره ب  

خورشـيدي1364 در سال . و پيانو نيز پرداخت   
ناچار به ترك ايران به قصـد)  ميالدي  1985(

آلمان شد و در دانشگاه گوته ي فرانكفورت به
-تحصيل در رشته هاي ادبيات آلمـاني، تئـاتر        

.ينما و تلويزيون و تعليم و تربيـت پرداخـت         س
ــار ــه ك ــود ب ــيل خ ــي دوران تحص وي در ط

اتر و همچنينئنمايشنامه نويسي و كارگرداني ت  
تحقيق، ترجمه و تحرير مطـالبي در زمينـه ي

اتر، سينما و موضوعات اجتماعي، سياسـي ويت
او در. از نگــاه منفــرد روي آورد“  زن“ مســئله 

 گرفـت و در همـان       فوق ليسانس  1994سال  
 را به عنوان نويسنده،“گروه تئاتر دريچه  “سال

كارگردان، طراح صحنه و لبـاس و طـراح نـور
نمايشهاي اجرا شده ي اين گروه پايه گـذاري

 مقاله80 و بيش از      نمايشنامه 6همچنين  . كرد
 زنان و مسايل مسئله ي ،   تئاتر، سينما  در مورد 

 ديگر به نوشـته وي چـاپسياسي و اجتماعي  
 .شده

 ديگر به نوشـته 
 .شده

شهردار، مانا، سارا، سپهر و خورشيد هر كدام  نماينده 
گروهي از جامعه اي هستند كه خانم بيضايي نيز جزيي از آن 

از آنجا كه . است و توانسته  به بهترين فرم آن را برجسته كند
نويسنده ي اين نمايش، خود زن است، ناخودآگاه، نقش زنان در 

ورود شهردار به . يشنامه پررنگ تر به نظر مي رسداين نما
ت و سخنراني از پيش عنوان نقش اول به صحنه و بيان نظرا

دست آوردن قدرت تنظيم كرده ه  كه براي بتعيين شده اي
اينطور به نظر مي آيد كه نويسنده، قدرت طلبي مردان و جامعه 

، با اين ي مرد ساالر را عيان و در مقابل بيننده برجسته مي كند
حال بيان نظرات نويسنده از دهان مانا به عنوان يك فمنيست 
و البته همجنسخواهي بيان نشده ي او، نقش زنان را در اين 

 . نمايشنامه برجسته تر نشان داده است

شهردار، مانا، سارا، سپهر و خورشيد هر كدام  نماينده 
گروهي از جامعه اي هستند كه خانم بيضايي نيز جزيي از آن 

از آنجا كه . است و توانسته  به بهترين فرم آن را برجسته كند
نويسنده ي اين نمايش، خود زن است، ناخودآگاه، نقش زنان در 

ورود شهردار به . يشنامه پررنگ تر به نظر مي رسداين نما
ت و سخنراني از پيش عنوان نقش اول به صحنه و بيان نظرا

دست آوردن قدرت تنظيم كرده ه  كه براي بتعيين شده اي
اينطور به نظر مي آيد كه نويسنده، قدرت طلبي مردان و جامعه 

، با اين ي مرد ساالر را عيان و در مقابل بيننده برجسته مي كند
حال بيان نظرات نويسنده از دهان مانا به عنوان يك فمنيست 
و البته همجنسخواهي بيان نشده ي او، نقش زنان را در اين 

 . نمايشنامه برجسته تر نشان داده است
كر مĤبي نصفه نيمه، فنقش شهردار، نماينده قشر روشن

ه و آنچنان آگاهانه و زنده به تصوير كشيده شده است كه خوانند
البته تماشاگران اين نمايشنامه به راحتي احساسي كه براي 
 . فريب جامعه در هنگام انتخابات روي مي دهد را لمس مي كنند

كر مĤبي نصفه نيمه، فنقش شهردار، نماينده قشر روشن
ه و آنچنان آگاهانه و زنده به تصوير كشيده شده است كه خوانند

البته تماشاگران اين نمايشنامه به راحتي احساسي كه براي 
 . فريب جامعه در هنگام انتخابات روي مي دهد را لمس مي كنند

همه ي ما مي دانيم بيان كلماتي همچون آزادي، دموكراسي و از نو ساختن سرزمين مادري تنها بازي با كلمات 
شخصيت پردازي خانم بيضايي براي . ي شود و با يك غوره سرداست براي فريب عوامي كه با يك مويز گرم شان م

نقش شهردار، دولتمردي را نشان مي دهد كه تا نوك بيني اش را بيشتر نمي بيند و در فكر نقش و نگار ظاهري ساختار 
 .جامعه ي بحران زده ايست كه از پاي بست ويران است

همه ي ما مي دانيم بيان كلماتي همچون آزادي، دموكراسي و از نو ساختن سرزمين مادري تنها بازي با كلمات 
شخصيت پردازي خانم بيضايي براي . ي شود و با يك غوره سرداست براي فريب عوامي كه با يك مويز گرم شان م

نقش شهردار، دولتمردي را نشان مي دهد كه تا نوك بيني اش را بيشتر نمي بيند و در فكر نقش و نگار ظاهري ساختار 
 .جامعه ي بحران زده ايست كه از پاي بست ويران است

 خواجه در فكر نقش ايوان است، خواجه در فكر نقش ايوان است،
 .ويران استليك، خانه از پاي بست  .ويران استليك، خانه از پاي بست 
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مشكلي كه همه ي . سپهر، فكري كند!! در جايي مي خوانيم، شهردار از سر دلسوزي مي خواهد براي مشكلِ؟؟
از همين جاست كه لمس دروغ پردازيهاي يك كانديدِ براي . ما مي دانيم مشكل نيست و به ذات يكايك ما برمي گردد

 صول دموكراسي كه در آن حقوق شهروندي و آزادي انتخاببه ا) شهردار(او . دست آوردن قدرت واقعي مي شوده ب
 

مشكلي كه همه ي . سپهر، فكري كند!! در جايي مي خوانيم، شهردار از سر دلسوزي مي خواهد براي مشكلِ؟؟
از همين جاست كه لمس دروغ پردازيهاي يك كانديدِ براي . ما مي دانيم مشكل نيست و به ذات يكايك ما برمي گردد

 صول دموكراسي كه در آن حقوق شهروندي و آزادي انتخاببه ا) شهردار(او . دست آوردن قدرت واقعي مي شوده ب
 

  

http://www.nbeyzaie.com/thema6/thema6.htm
http://www.nbeyzaie.com/thema3/thema3.htm
http://www.nbeyzaie.com/thema2/thema2.htm
http://www.nbeyzaie.com/thema1/thema1.htm
http://www.nbeyzaie.com/thema1/thema1.htm


 

 

 13شماره 
 1384 ماه دي

دار اين است كه آيا همجنسگرايي يك معضل و  و گرايش جنسي وجود داشته باشد هيچ اعتقادي ندارد و هنوز درگير
 است  "راه راست"و البته خيلي خيرخواهانه هدفش هدايت سپهر به سوي !!   بيماري است و يا يك حقيقت انكارناپذر؟؟

 . له قطع اميد مي كنداكه در آخر هم از اين مس
شخصيت مورد بحث ديگري كه نقش اش نقطه ي عطف اين نمايشنامه به حساب مي آيد و كامالً نظرات 

ماناي سياستمدار و پرخاشگرِ مقابلِ شهردار، ماناي دگر انديشِ جامعه يِ سنتي، . فمنيستي نويسنده را مي رساند، ماناست
 .حامي سپهر) شايد هم همجنسخواه؟(ستِ جامعه ي مدرن خارج از كشور و مانايِ  ماناي فمني

جالب است كه در اين نمايش هم با وجود اين كه در فضاي باز فرهنگي به نمايش در آمده با زهم از بيان 
 ).1(همجنسخواهي مانا پرهيز مي شود 

ند و كت و شلوار مي پوشد و فوتبال را از عروسك از بچه دار شدن متنفر است، او مردانه رفتار مي ك )مانا( او
 . بيشتر دوست دارد، بدون ذكر اين كه حقيقتي در تمايالت دروني مانا نهفته است

سپهر با فرياد، به همجنسگرايي خود اعتراف مي كند و مانا تنها با مرور خاطرات كودكي اش بوسيله خواهرش، 
از آنجا كه مانا ياد گرفته به . تم سنتي جامعه ي خويش معرفي مي شودسارا، به عنوان يك دگرانديش معترض به سيس

كه زاييده (همه تا حدودي به عنوان يك پرخاشگر  عقايد مختلف احترام بگذارد، با ديگران مخالفت نمي كند، با اين
هيچ ابايي ندارد و زني كه در بيان احساسات خود . معرفي مي شود) برخورد با افكار عقب مانده ي جامعه ي سنتي  است

كار بودن  از سپهر به خاطر همجنسخواهي اش دفاع مي كند و بزرگترين دليل علمي در رد اتهامي همچون تجاوز
 :همجنسخواهان و طبيعي بودن گرايش آنها را در يك جمله مي گويد

 
كني يك بچه ي فكر نمي كني تو بيماري كه فكر مي . جوري حرف بزني اجازه نداري در موردشون اين: مانا"

 "هشت ساله  مي تونه يك مرد بزرگ رو تحريك جنسي كنه؟
 

مخاطب جمله ي باال ساراست، زني سنتي كه ازدواج كرده، بچه دار شده و هميشه مورد ضرب و شتم و 
رد زني كه در جامعه اش جايگاه ندا! ناسزاهاي شوهرش قرار مي گرفته و دم بر نمي آورده مبادا زندگي اش از هم بپاشد

كند كه   صحبت مي"بيماري"او از نوعي . ست كه با آنها زندگي مي كنيم او تصور غلط سارا بيانگر تصور غالب مردمي
نياز به مداوا دارد و از مردي صحبت مي كند كه منحرف است و خاطره ي زجرآور تجاوز به خورشيد را معلول عملي 

 :خالف عرف مي داند كه خورشيد، خود علت آن بوده است
 
از اين دخترك هم بپرس خودش چكار كرده كه باعث . اين آقا بايد برند پيش روانشناس. اين آقا بيمارند:  سارا"

 ".شده كسي بهش دست درازي كنه
 

در نقش مادر او دلسوز و مهربان و نگران آينده ي فرزندش است فرزندي . ساراي مادر، با ساراي خواهر فرق دارد
ه ي ئي مخالفت با سنتها را گذاشته است و در نقش خواهر، زباني برنده دارد كه در جهت تبركه يك دگر باش است و بنا

 :ز آن استفاده مي كندخود بعد از سالها بي توجهي به مسايل اجتماعي ا

69 



 

 13شماره 
 1384 ماه دي

 
 نازي. نازي مثل من نيست. دنيا مي آورديه شايد بهتر بود تو او رو ب. نازي دختر من نيست. دخترم، نازي: سارا"

نازي گستاخه، نازي سركشه، نازي نمي خواد بچه دار بشه، نازي مي خواد تنها . ست و من فقط بزرگش كرده امومثل ت
 "اون از من متنفره. نازي، دخترم. زندگي كنه
 

بيان احساسي كه شايد اغلب ما با آن درگير هستيم، بيان چگونگي اثبات طبيعي بودن گرايشي كه در نهادمان 
 . م اصلي اين نمايشنامه را تشكيل مي دهدوجود دارد، ت

بودن را مختص مردان )  بخوانيد همجنسگرا !( !!!هم به بطن جامعه اي باز مي گرديم كه همجنس باز اما، باز
مي داند و زنان همجنسخواهي كه با خصوصيات مردانه توصيف مي شوند، تنها زناني هستند كه با ديگر زنان فرق دارند 

همه ي ما مي دانيم لزوم همجنسخواهي در يك  . نيستند، نظريه اي عوامانه در مورد همجنسخواهانولي  همجنسخواه
اين مطلب به روشني و با . جنين نيست طور كه در يك مرد همجنسگرا اين زن، داشتن كرداري مردانه نيست، همان

 : بيان مي شودصداقت در نطقي كوتاه از سپهر به جاي مقدمه اي كه بر نمايش خود نوشته است،
 
 از خودم پرسيدم، من كي ام"
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مردي كه از زور مرد پرستي دوستدار مردان ديگر 
 است؟

 ولي نه، من مرداني را دوست داشتم با حس زنانه 
 و پرسيدم از زني دوستدار زنان 

آيا تو آنقدر زن پرستي يا بيزار از مرد، كه دوستدار زنان 
 ديگري؟

 يداو عاشق خشونتي زنانه بود، شا
 و من تشنه ي محبتي مردانه 

نه، ما چيزي كم نداريم، برعكس چيزي در ما انبار 
 .محبت: شده

بجاي مشت نوازش پيشنهاد مي كنيم و بجاي چاقو 
 احترام

 به جاي تجاوز، تفاهم 
 و به جاي دعوا، عشق

من بيزارم از خشونتهاي آشكار و نهان و بدتر آن 
اني و جايي فوران خشونتهاي پس رانده شده كه منتظرند زم

 "كنند
       

مرداني، طالب مرداني . صحبتهاي سپهر تنوع طيف هاي همجنسخواهي را به روان ترين شكل بيان مي كند
 ! فراي جنسيت نرينه  و زناني طالب زناني بدون احساسات مادينه

 : لوفر بيضاييديگر فعاليتهاي ني

 نشرياتدر  مصاحبهيادياز ايشان تعداد ز
گوناگون چاپ و يا از راديوها پخش شده

ويهاي نمايشنامه  موضوعات ديگر. است
سرگشتگي انسان“، “تبعيد“عالوه بر زنان،
 تئاتروي در كار. بوده است... “تحت فشاراجبار

شكستن اقتدار متن بر“، “تجربه در فرم“
.را در دستور كار خود قرار داده است“ تصوير

دختران“جديدترين متن نمايشي وي كه 
نام دارد در چارچوب يك پروژه ي“ خورشيد
به“ ماراالم“از گروه تئاتر سوييسي  نمايشي

عنوان يكي از پنج نمايشنامه ي اجرا شده
نه بهشت نه“نوان توسط اين گروه تحت ع

2005در شهر زوريخ تا پايان سپتامبر “ جهنم
هايا همچنين اجر. روي صحنه استه ب

از صادق(“ بوف كور“جديدترين نمايش وي 
 در چندين شهر2005تا پايان سال ) هدايت

 .اروپايي ادامه خواهد داشت

http://www.nbeyzaie.com/thema7/thema7.htm
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نگ نمايش با سخنان شهردار ضربĤه. نمايشنامه ي مذكور همچون يك اثر موسيقايي فراز و فرودي آهنگين دارد

هاي او  با سارا  و بيان  شروع مي شود با سخنان مانا در باره ي زنان برجسته ي ايراني پيش مي رود، با مخالفت
احساسات درونگرا و فرياد اعتراض سپهر  بر ساختار اجتماعي كه هر طيف ناهمگوني را پس  مي زند، به اوج مي رسد،  

امه يافته و با بيان خاطره ي تجاوز به خورشيد فرود آمده و با زبان باز كردن خورشيد پايان مي اد) سپهر(با شرح درد او 
 .فراز و فرودي خردمندانه در نگاهي فراتر از جنسيت نويسنده. يابد

نيلوفر بيضايي، نويسنده اي كه از نوشتارهاي او بوي فمينيستي به مشام مي رسد، يكي از صدها آزادي خواهي 
بر اساس نوع و سبك نوشتارهايش مورد توجه اقليتهاي جنسي و طرفداران خاص ايسم هاي اجتماعي قرار است كه 

گرفته است و اينتر نت راهي بود كه اين نويسنده براي رساندن صداي آزادي خواهي خود به گوش جامعه اي كه پذيرش 
نيلوفر بيضايي به حق يكي از مدافعان برجسته خانم . گونه گوني در ساختارش را به سختي قبول مي كند، انتخاب كرده

مطالب و نوشته هاي او را مي توانيد در وب سايت اختصاصي . هاي جنسي ايراني است ي احياي حقوق زنان و اقليت
طور كه در ابتدا نيز اشاره شد  با هدف برجسته كردن يكي از نوشتارهاي او  نقدي كه گذشت همان. ايشان مطالعه نماييد

خوشبختانه جامعه ايرانيان خارج از كشور، چه آنان .  دادن نگاه موشكافانه ي او به فرهنگ جامعه ي خويش استو نشان
كه دست به كوچي اجباري زده اند و چه آنان كه بنا بر شرايطي خاص مهاجرت نموده اند، در تالشند تا به حركتهاي 

ل كشور چه كاري براي احياي حقوق خود و شناساندن اجتماعي مدرن در داخل كشور كمك كنند، اما خود ما در داخ
 حداقل خواسته هامان انجام مي دهيم؟ 

 ما بازيگران كدام اپيزود هستيم ؟ اول آن يا آخرش؟
 
 
 
 

 پانوشت 
، با اين حال از نوع  گرچه همه ما مي دانيم كه هر رفتاري فراي جنسيت ظاهري لزوم بر همجنسگرايي افراد نيست-1

 مانا اين چنين برمي آيد كه خانم بيضايي قضاوت در مورد اين كه مانا همجنسخواه است يا نه را، برعهده ي بيان و حاالت
 .نوعي دو پهلويي در بيان نمايشنامه. خواننده و تماشاگر نهاده است
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 قسمت دوم – نامه نگاريهاي فريد و مهران
 

 در ايران زندگي مي كند و مهران فريد. فريد و مهران دو دوست و هر دو همجنسگرا هستند
مهران يك . فريد تنهاست و دوست پسر ندارد. مدتي است كه در خارج از كشور اقامت دارد

 . دوست پسر خارجي دارد و سالها است به صورت مشترك با دوست خود زندگي مي كند
مشترك فريد و مهران با هم مكاتبه و در باره موضوعاتي همچون عشق، دوست يابي، رابطه 

فريد و مهران . با هم درد دل و تبادل تجربه مي كنند.... دارز مدت دو همجنس با هم و
با توجه به مطالب مطرح . خواسته اند كه اين تبادل تجارب را با خوانندگان ماها قسمت كنند

از ) با كمي اديت و اصالح(شده در مكاتبات اين دو، تصميم گرفتيم كه نامه هاي آنها را 
 .  به بعد، در چند شماره پشت سر هم چاپ كنيم12شماره 

 .اين شما و اين نامه هاي فريد و مهران
 

 نامه ي دوم فريد به مهران

 .سالم مهران عزيز
 . از توجهت و نامه ي فوق العاده ت بسيار ممنونم

نسخه من هم باهات كامال موافقم كه هيچ كس نمي تونه بر اساس تجربيات و نظرات خودش براي ديگران 
و حتي عشقبازي و (بپيچه، چيزي كه من هميشه به اطرافيانم مي گم اينه كه هر كس بايد توي دوستي و رابطه و عشق 

روش شخصي خودش رو داشته باشه و با پاهاي خودش حركت كنه، اما چيزي كه مسلمه اينه كه فهميدن ) همخوابگي
 .ه ذهن آدم رو باز تر كنه و ايده هاي جديدي بهش بدهنظرهاي ديگران و آشنا شدن با تجربه هاي اون ها مي تون

حرف هايي كه گفتي كامال براي من مفيده، مخصوصا بعضي قسمت ها كه شايد تا به حال توجه كمتري بهش 
اين كه با خودم تصفيه حساب كنم، مساله ي احترام و رعايت طرف مقابل، و اين كه عشق مي تونه بعدا به وجود : داشتم
و . عشق ميوه ي يك رابطه ست نه ريشه ي اون:  يكي از دبيرهاي دوران مدرسه يادم هست كه مي گفتحرف. بياد

خود من هم هميشه سعي كردم و مي كنم كه توي رابطه اي كه شروع مي كنم دنبال ارضاي سريع عشق و احساسات 
 .هتوفاني نباشم و بذارم همه چي طوري جلو بره كه عمق و استحكام رابطه بيشتر بش

چيزي كه در مورد نزاع لفظي در اوايل رابطه تون گفتي تصوير خيلي قشنگيه كه هميشه توي ذهن من مي 
 ...مونه

براي خود من . اما خوندن نامه ت سوال هاي تازه اي رو برام مطرح كرد كه مايلم در موردش صحبت كنيم
هاي من متفاوته، يعني هم من و هم اون مي خيلي وقت ها پيش اومده كه احساس كنم طرف مقابلم خيلي با ايده آل 

تونيم با كس ديگه اي، رابطه ي بهتر و راحت تري داشته باشيم؛ يا اين كه احساس كردم بعضي از روحيات و عاليق و 
 .ساليق ما اصال با هم جور در نمياد

وده و با معيارهايي منظورم اينه كه گاهي ميشده كه حس كنم دوست پسري كه دارم با چيزي كه قبآل تو ذهنم ب
و  كه داشتم كامآل جور نيست، يعني خيال مي كردم شايد بتونم كس ديگري رو پيدا كنم كه باهاش رابطه بهتر و كاملتر

 .رضايت بخش تري داشته باشم
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 البته اين احساس خيلي از اوقات موقتي بوده ولي بايد اعتراف كنم گاهي فكر كردن به اون باعث شده يك 

خب مسلمه كه توي يك رابطه ي طوالني مدت اين احساس مي تونه . ايتي تو پس زمينه ي ذهنم به وجود بيادنارض
چطور كنار مياي و چطور اونها رو  –اگر داري و هست  –مي خوام ببينم تو با اين احساسات . مشكالتي به وجود بياره

و به اين موارد مي بندي؟ آيا سعي مي كني بهشون آيا دو نفري در موردش گفتگو مي كنين؟ آيا چشمت ر. حل مي كني
بايد بگم كه قبول دارم اين قبيل چيزها تا حد زيادي به خود دو طرف ِ رابطه بستگي داره، ولي دلم مي .... فكر نكني؟ يا

 .خواد ببينم چه راه حل هايي موثرتر و منطقي تره
 رابطه هاي طوالني بين همجنسگراها و در گي مساله ي ديگه اي كه ذهنم رو به خودش مشغول كرده، تعهد در

اما فكر مي كنم ... اليفه؛ چيزي كه خيلي از وقتا به شكل هاي مختلف باعث سست شدن يا شكستن يك رابطه ميشه
 .بهتره در اين مورد مفصل تر توي يك نامه ي ديگه بنويسم و توضيح بدم

 .اميدوارم زندگيت سرشار از شادي باشه. ا سپاسگزارماز اين كه وقت مي ذاري و به نامه ي من جواب ميدي واقع
 فريد: با آرزوي خوشبختي

 
 

 جواب مهران به فريد

 سالم فريد،
 .باز هم سعي مي كنم افكار و نظراتم در باره سئوالي كه كرده اي را جواب دهم. از نامه ات خوشحال شدم

مي كنيم و ظاهرآ به عنوان دوست پسر با هم سئوال يا مسئله مورد نظر تو اينه كه ما گاهي كسي را مالقات 
بله اين مسئله پيش . خواهيم و دنبالش بوديم رابطه مي گيريم ولي ته دل حس مي كنيم كه طرف اوني نيست كه ما مي

منظورم . مي آيد اما اشكالي كه خيلي از ما ايرانيان داريم اين است كه مرحله پيش رابطه را با خود رابطه قاطي مي كنيم
ن كه كه خيلي از همجنسگراها تو ايران، تا يكي را توي چت روم يا جايي ديدن و دو طرف از ظاهر هم خوششان آمد اي

و صحبتي با هم داشتن و يا حتي يكي چند بار با هم سكس داشتن، هر دو اين برداشت را مي كنند كه دوست پسر هم 
 اي در بين همجنسگرايان ايران شايد چند علت داشته وجود چنين مسئله. هستن در حالي كه واقعيت چيز ديگري است

دليل ديگه . خاطر شرايط ناجور و سختي هايي كه همه مي دانيمه باشد يكي مشكل دوست پيدا كردن است آن هم ب
دليل شرايط ه دليل محروميتها و كمبود و خالء هاي روحي و نيازهاي عاطفي شديدي كه ما داريم باشد كه  باز به شايد ب

براي همجنسگرايان است و يك سري علت هاي .... جو سياسي فرهنگي حاكم و نبود امكانات مثل كلوبها، مجالت وو 
 .ديگه
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در حالي كه يك رابطه رسمي و جدي ممكن است با يك ديدار و آشنايي و حتي سكس شروع بشه ولي اينها 
يل هم هر رابطه اي دو مرحله دارد، يكي مرحله به همين دل. علل پايداري رابطه و ادامه آن و رضايت دو طرفه نيست

در مرحله پيش رابطه دو طرف با هم آشنا مي شوند، . پيش رابطه است و ديگري مرحله تمرين رابطه و تحكيم آن
خصوصي با هم مالقات مي كنند، به رستوران مي روند، ممكن است با هم به مسافرت بروند، سكس داشته باشند، با هم 

اين باعث مي شود .... مد كنند، دوستان همديگر را ببينند، همديگر را در شرايط و حاالت متفاوت ببينند ومدتي رفت و آ
كه هر دو طرف همديگر را در حالتها و موقعيتهاي خيلي متفاوت و گوناگوني ديده و يك شناخت اوليه نسبت به هم 

 مورد شروع رابطه و اين كه دوست پسر هم هستنددر اين مرحله پيش رابطه هر دو طرف هيچ صحبتي در . بدست آورند
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شايد كمي (صورت نمي گيرد و مهمتر از همه اين كه هيچ تعهدي هم نسبت به هم ندارند بلكه صرفĤ به صورت دو آشنا 
اگر هم كسي از آنها بپرسد كه شما دوست پسر هستيد جواب مي دهند . با هم رفت و آمد و گاهي سكس دارند) بيشتر

 .نه بلكه در حال شناخت هم هستيمكه 
، طول مي كشد، دو طرف يك شناخت نسبي از )ماه گرفته تا حتي يكسال كه ممكن است از يك(در اين مرحله 

دست مي آورند، از احساس تشنگي جنسي و اون نياز اوليه به كشف بدن همديگر خارج مي شوند و آن وقت است ه هم ب
شايد شنيده اي . يلي از مسائل مهم ديگر زندگي هم نقاط اشتراك زيادي دارندكه حس مي كنند عالوه بر سكس در خ

اول برو "كه بعضي از پدرها وقتي پسرشان مي گويد كه برويد فالني را برايم خواستگاري كنيد جواب مي دهند كه 
خوب . ضي ها مي گن البته شايد خيلي از پدرها اين حرف را نزنن ولي بع".دستشويي و يك جلق بزن بعد تصميم بگير

اين يعني تصميم خود را نه بر اساس نياز لحظه و با دخالت هورمونها و يا ظاهر طرف بلكه با عقل و منطق و بر اساس 
 .نيازهاي عمقي ديگه انتخاب كن

وقت است كه هر دو طرف يا يكي از دو طرف حس مي كند كه  وقتي مدتي از دوره پيش رابطه گذشت آن
ولي از شناختي كه من از بعضي از بچه هاي . ست كه او مي خواسته و پيشنهاد رابطه را مي دهدديگري همان شخصي ا

گي تو ايران دارم، اين برداشت را مي كنم كه مثآل يارو حتي طرف را نديده و تنها از طريق چت روم حداكثر عكس 
رف اصآل هنوز در باره گي بودن خودش يا يكي از دو ط.  ه مي شوددطرف را ديده و نه يك دل بلكه صد دل عاشق دلدا

دليل نياز جنسي با يك همجنس رابطه گرفته ولي طرفش عاشق او مي شود ه آن شناخت الزم را ندارد و صرفĤ ب
خوب مسلم است كه امكان شكست در اينگونه رابطه ها خيلي زياد است و طبيعي است كه چنين روابطي دوام ......و

به نظر من طي . ال مي رود كه تو ايران گي اليف وجود ندارد و همه دنبال سكس هستندبعدش هم دادشان با. نياورند
يك پيش مرحله براي دوام رابطه مهم است و مهمتر از آن اين كه هر دو طرف شناخت كافي از همجنسگرا بودن خود 

 طبيعي و انساني و اعتبار دار داشته باشند، همجنسگرايي خود را قبول كرده باشند و گرايش خود را به عنوان يك گرايش
نه اين كه طرف . پذيرفته باشند و بدانند كه حق و حقوقي دارند گيرم كه دولتمردان و جامعه با اين گرايش مشكل دارند

از يك سو ادعا كند كه دوست پسر دارد ولي در خانه پدر و مادرش دختري را برايش خواستاري كنند و او نتواند در خانه 
در آخر نامه ام هم يك تذكر بدهم كه من هيچ مخالفتي با اين مسئله . ي كند كه دور ازدواج او را خط بكشندبه آنها حال

ندارم كه گاهي ممكن است دو نفر گي همديگر را ديده و از هم خوششان بيايد و با هم توافق كنند كه يك سكس 
بگيرد من هيچ عيبي در آن نمي بينم اما نكته مهم اگر اين مسئله با رضايت دو طرف صورت . موقتي با هم داشته باشند

اين است كه هر دو طرف در هر نوع رابطه اي بدانند كه چگونه دوستي اي را شروع كرده اند تا بعدآ به نارضايتي و ياس 
 .و سرخوردگي دچار نشوند

 .در انتظار نامه بعدي ات خواهم بود. اميدوارم جواب سئوالت را داده باشم
 باشخوش و خرم 

 مهران
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   جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي 
 

تا كسي از سكس حرف بزنه، همه طوري به . خودتون مي دونين كه سكس تو مملكت ما چقدر نفرين شده است
آدم نگاه مي كنن كه انگار طرف يه فرد بي خود و الكي خوشي است كه فقط به فكر شكم و زير شكم هستش و چيزي 

ميخوام براتون بگم كه نه بابا، اين حرفها را جدي نگيرين و كسي كه اين برخورد را مي كند، احتماآل . حاليش نميشه
 .ظاهر سازي مي كند يا تعصب بي جا دارد كه هر دوتاشون درست نيستن

تحقيقات علمي نشان داده اند كه زنان و دختراني كه سكس انجام مي دهند، به دليل   :حاال اينو بخونين
 .، هم موهاي روشن و براقي پيدا مي كنند و هم پوست نرم و لطيف)هورمون زنانه(استروژن زياد ترشحات 

اگر آرام و بدون عجله با شريك خود معاشقه و سكس داشته باشيد، كمتر در معرض ابتال به بيماريهايي مثل  
 .خارش پوست قرار مي گيريد و عرق كردن در سكس براي پوست بدن مفيد است

 .شود بدن كالريهاي اضافي را مصرف كند؛ كاري كه از چاقي شما جلوگيري مي كند جنسي، باعث ميفعاليت 
و اين خود يك نوع ورزش ...قدر به هم مي پيچيد، زور مي زنيد، باال و پائين مي رويد و در سكس دو نفري آن

س، از شنا كردن، وزنه برداري، تازه در سك. بي خود نيست كه گفته اند سكس يكي از مطمئن ترين ورزش هاست. است
 .هم بيشتر خوش مي گذره و نه كفش مخصوص الزم داريد و نه لباس شنا...... توپ زدن و

سكس يك راه مؤثر غلبه بر افسردگي هاي خفيف است چرا كه در هنگام سكس، ماده اي به اسم اندورفين در 
 .شايندي در فرد توليد مي كندخون ترشح مي شود كه بعد از انجام عمل سكس، حالت و احساس خو

 توليد مي كند كه "فرومونر"هر چه فرد بيشتر سكس داشته باشد به همان نسبت بدن او ماده اي شيميايي بنام  
 .سمت طرف مي شوده  ناميد و باعث كشش بيشتر ديگران ب"عطر سكسي"توان آن را  مي

همراه خستگي ه ذهن فرد آرام مي گيرد و ببعد از سكس، . سكس يكي از مؤثرترين داروهاي آرامش بخش است
 .مطبوع بدن كه بعد از سكس احساس مي شود، به آرامش خاطر فرد منجر مي شود

بوسه هاي زياد و عميق دو نفر  براي دندانها مفيد است چرا كه بوسيدن به ترشح بزاق منجر مي شود و بزاق 
 .تي دندان و لثه ها مؤثرند، منجر مي شوددهان به تعادل اسيد ها و مواد ديگر در دهان كه در سالم

ارين بهانه كساني كه سردرد را براي طفره رفتن از سكس عنوان مي كنند را ذب(سكس براي سردرد خوب است 
ات عاشقانه دو نفر با هم به منبسط شدن ماهيچه ها و رگها شده و در نتيجه به بهتر شدن جريان خون ظلح). هم  بگيرم

 .كمك كرده و شما را از سردرد نجات مي دهد) در سر(صوص مغز رساني به بدن و بخ
سكس بيني گرفتگي شما را درمان مي كند چرا كه سكس يك داروي طبيعي آنتي هيستامين است و آنتي 

 .هيستامين براي درمان آلرژي و گرفتگي بيني مؤثر است
خواب مي روند و آن ه  آرامش بيشتري بچرا كه بعد از سكس معموآل افراد با. سكس بي خوابي را درمان مي كند

 . هم خواب عميق و اهميت خواب در سالمتي تن و روان انكار ناپذير است
در طول عمل سكس، نگراني و اضطراب و ديگر مشكالت خود را فراموش مي كنيد، مي خنديد، احساس 

 .رضايت مي كنيد و همه اينها در سالمتي و طول عمر انسان تاثير دارند
 .ب است، چرا كه احساس خوبي و خوشي در فرد ايجاد مي كندسكس خو

 .حاال ديگه نگين سكس بده و بعد از سكس هم احساس گناه نكنيد
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