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

 ).براي مشتركين ارسال خواهد شدشماره جديد، نسخه اي از آن 
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  سردبيرحرف هاي
 

تاكنون هيچگاه به اندازه امـروز، دربـاره دسـتيابي مـا            
ي خود اميـدوار     مدن -همجنسگرايان به حقوق وآزادي اجتماعي    

كافي است كمي بـه دور و بـر خـود نگـاه             . و خوشبين نبوده ام   
كنيم، به مجالت، روزنامه ها و سايتهاي اينترنـت سـر بـزنيم،             
آنوقت خواهيم ديد كـه درخواسـت دمكراسـي، حقـوق بشـر و              
جامعه مدني بعنوان عمده ترين درخواسـت جامعـه سـربرآورده           

غيردولتــي در اكثــر اســت و هــزاران ســازمان و نهــاد و گــروه 
بـراي اولـين    .  شهرهاي كشور و در متن جامعه فعاليت ميكنند       

از ) هرچنـــد محـــدود(، تعـــدادي كشـــورمان تـــاريخبـــار در 
همجنسگرايان، نـه تنهـا احسـاس و گـرايش جنسـي خـود را               
پذيرفته اند،  بلكه در راه اطالع رساني، روشنگري و كمك بـه             

هيچگاه بـه انـدازه     . همگرايشان خود دست به فعاليت برده اند      
براي اولين بار بخش عمـده اي از          .سالهاي اخير مطلب و مقاله در باره همجنسگرايي بزبان فارسي منتشر نشده است            

امـا درحلقـه    ) اگر نـه علنـي و بـا صـداي بلنـد           (روشنفكران، نويسندگان، تالشگران فرهنگي و ديگر آگاهان اجتماعي         
 بدن خويش و امر تنـوع گرايشـات جنسـي شـهروندان دفـاع               جان و  انسان بر    دوستان و نزديكان خود، از حق مالكيت      

امروز هيچ سازمان، گروه و حزب سياسي خارج از حاكميـت نيسـت كـه خواهـان سـركوب و زنـدان و اعـدام                         . ميكنند
ا وارد  همجنسگرايان باشد و مهمتر از آن براي اولين بار چندين گروه مخالف حاكميت دفاع از حقوق اقليتهاي جنسي ر                  

روانشناسـان و روان پزشـكان مـا تـا آنجـا كـه امكـانش را داشـته باشـند از طبيعـي بـودن                          . برنامه خود هم كرده اند    
( همجنسگرايي دفاع ميكنند، سازمانهاي مختلف زنان تا حدود زيادي بـه امـر همكـاري،  و دفـاع از همجنسـگرايان                       

  . ينجا و آنجا منعكس ميكنندپي برده و اين تمايل خود را ا) بخصوص حقوق زنان لزبين
هـر چنـد   ( مثالها و نمونه ها فراوانند اما تا همين اندازه كافي است تا نشان دهـم كـه افكـار عمـومي جامعـه                     

 آن اجتماع پنج سـال      ، حتي جامعه. اما تا حد ملموسي به هواداري از حقوق اقليتهاي جنسي متمايل شده است            ) ناكافي
اجتمـاعي بـراي مبـارزه در راه حقـوق           فوق روشـن ميشـود كـه هيچوقـت شـرايط           نكاتبا توجه به    . پيش هم نيست  

از آن گذشـته همزمـاني      . مدني ما همجنسگرايان و ديگر اقليتهاي جنسي تا اين اندازه هموار نبـوده اسـت               -اجتماعي
وق بشر است سرلوحه خواسته هاي اكثر آنها آزادي و حق  مبارزه و تالش ما با شكلگيري هزاران صنف و نهاد مدني كه           
  .خود پشتوانه اي است براي باز هم  اميدواري بيشتر به آينده

تا به گوهر    اما همانطور كه ميدانيد مسير آزادي جاده صاف و همواري نيست و خار مغيالن را بايد بجان خريد                 
 همـه آنهـا    از حدود يكسال پيش سختگيري نسبت به سازمانها و نهادهاي مدني شـروع شـد و               .آزادي و رهايي رسيد   
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. تحت سركوب و فشار زيادي واقع شده اند، اما آنها از پاي ننشسته و همچنان براي نيل به اهداف خود تالش ميكننـد               
 .  در ادامه همين فشارها بود كه پرشين بالگ سايتهاي  تعدادي از همجنسگرايان را بلوكه كرد

 د باشد؟ حال واكنش ما همجنسگرايان در برابر چنين اقدامي چه ميتوان
انسـاني خـود را     -آيا ميبايست سكوت كنيم و مثل نسلهاي گذشـته، احساسـات، عواطـف و نيازهـاي درونـي                 

سركوب كرده و در نتيجه عقده اي شويم، و يا با جسارت و شجاعت به دفاع از حق زيستني اليق انسان، بـه صـورتي                         
 مناسب و متمدنانه تالش كنيم؟ 

خود فرو رويم، و يا پويا و اثرگذاربه اداي سهم خود در جنـبش روشـنگري                آيا ميبايست مستĤصل و ناتوان در       
 ميهنمان قدم برداريم؟

آيا ميبايست رنجور و خمور لب فرو بنديم، و يـا بـا             
همياري و همدلي و پشتيباني يكديگر، بر اراده و تمايل خود           

 براي حقوقمان همچنان پافشاري كنيم؟ 
ي تنها به ابراز    آيا ميبايست با حس و حال بي تفاوت       

تاسف اكتفا كنيم، و يا با تقبـل مسـئوليت بـراي آزاي خـود               
 مانع دستبرد ديگران به هستيمان شويم؟

آيا ميبايست تقصيركار و سرشكسته هزيمت كنـيم        
 همدوش هموطناني كه در هزاران هزار صـنف و نهـاد             و يا 

مدني در شرايط سخت براي آزادي تالش ميكنند بايسـتيم،          
هايمان دفاع كنيم و عالوه بر كسب اعتبار بـراي          از دستĤورد 

همجنسگرايان، سهم ملي خود در آزادي، سـعادت و رهـايي        
 وطنمان را هم ادا كنيم؟

ــراي ــاعي ب ــرايط اجتم ــت ش هيچوق
 مـدني-مبارزه در راه حقوق اجتماعي    

ما همجنسـگرايان و ديگـر اقليتهـاي
.جنسي تا اين حد هموار نبوده اسـت       
همزماني مبارزه و تالش ما بـا شـكل
گيري هزاران صنف و نهاد مـدني كـه
سرلوحه خواسته هاي اكثر آنها آزادي

وانه ايو حقوق بشر است خـود پشـت       
.است براي اميدواري به آينده

من بر اين باور هستم كه با توجه به افكارعمومي  و شرايط جهاني، سـختي هـا و ناماليمـات فعلـي مـوقتي                         
يباني همديگر بتوانيم  از حصارهاي تنگ و محدود فعلـي گـذر           است،  اما هنر اين است كه ما با كمك، همياري و پشت            

احتـرام بـه حقـوق اقليتهـاي        «در هيچ زمين لم يزرعـي،       . اعتبار فرداي ما در گرو كوشش و تالش امروز ماست         . كنيم
 فرهنگي كشورمان فرصت    -تاريخ و شرايط  اجتماعي    .  بايد در زمستان شخم زد و دانه كاشت       ! زاده نمي شود  » جنسي

فاي نقش مهمي را بعهده ما گذاشته است و اينك مسئوليت تاريخي به دوش كشيدن بار روشـنگري و جـا انـداختن                       اي
حقوق همجنسگرايان بعنوان جزئي از حقوق بشر و آزادي جنسي به عزم، اراده و تمايل ما ، نسل امروزهمجنسـگرايان                   

گروهي و شهروندي را  از خود دور كنـيم و           -اعيدر چنين شرايطي بايد ضعف مسئوليت اجتم      . اين كشور، بستگي دارد   
آگاهانه و با اراده، پويا و اثر گذار، همگام و در متن جنبش مدني جامعه به ايفـاي آن نقشـي بپـردازيم كـه شايسـته و                            

 .مناسب خواسته ها و آرزوهاي انسانيمان باشد
 به سـئواالت و چـه بايـد كردهـاي           پاسخ ما ) يرانامجنسگرايان  ه لكترونيكياجله  م = ماها(انتشار اين مجله    

، امروز  )همجنسگرايان ايران ( آن حداقلي است كه معتقدم  ما         ،اين. فوق و انتخاب ما در مقابل شرايط پيش آمده است         
 . دراين شرايط ميتوانيم انجام دهيمو 
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 چاپ ميشود، ماها بصورت ماهانه چاپ خواهد شد، اما در پاسخ به سئواالتي مبني بر اينكه در ماها  چه چيزي               
يا بيشتر به كدام مسئله پرداخته خواهد شد، و يا امكانات و توانائيهاي دست اندركاران كدامها هستند، الزم ميدانم كـه                     
خالصانه و صادقانه به شما بگويم كه ما نه امكانـات و توانـائي آنچنـاني داريـم و نـه رسـالت آزادي و كسـب حقـوق                             

 .ص خود ميدانيممدني اقليتهاي جنسي را مخت -اجتماعي
هدف از انتشار ماها دور زدن شرايطي است كه خـود بهتـر ميدانيـد و تـالش بـراي ممانعـت و جلـوگيري از                          

همچنين ايجاد . گسست احتمالي در امر آگاهي رساني در باره مسائل اقليتهاي جنسي و همجنسگرايان در جامعه  است
اي جنسي است كه  آگاهي، اراده و عزم در خور براي بـه دوش               امكاني براي آن دسته از همجنسگرايان و ديگر اقليته        

ما ميخواهيم و مايل هستيم كه شـما،        . كشيدن مسئوليت تاريخي را دارند اما جا و امكان ظهور و بروز آن را نمي يابند               
خود خواننـدگان، بـا برخـورد فعـال، بـه كيفيـت، چـارچوب               

زو مـا فقـط آر    .  بايد طي كند، جهت دهيد     ماهاومسيري كه   
ميكنيم بتوانيم ماهـا را بـه يـك عرصـه و كانـال ارتبـاطي                
خوانندگان براي انتقال تجربـه، يـادگيري از هـم ، بحـث و              

ما همچنين اميدواريم   . تبديل كنيم ..... تبادل نظر، آموزش و   
دوستان فعا ل در امر حقوق همجنسگرايان و ديگر اقليتهاي          

با بستر اجتماعي خود، يعني همجنسگرايان اقشـار و طبقـات مختلـف در               را به امكاني براي ارتباط       ماهاجنسي بتوانند   
احتمالي افراد هر چـه بيشـتري       ) و حتي ترس  ( اقصي نقاط كشور تبديل كنند و از اين طريق بتوانند  بر شك و ترديد                

موار غلبه كرده و فرصت حضور و شركت در مسير آزادي جنسي را براي تعداد بيشتري بخصوص جوانان همجنسگرا ه             
و دوستان كمتر فعال هم ميتوانند مجله را در خدمت تسلي آالم خود، براي آشـتي بـا خويشـتن خـويش، بـراي                         .كنند

 .زدودن كينه ها، عقده ها، حقارتها و دشمني ها و براي صلح و آرامش دروني خود بكار گيرند

را بـه يـك» ماها«ما آرزو ميكنيم بتوانيم     
عرصه و كانال ارتباطي خوانندگان بـراي
انتقال تجربه، يادگيري از هـم ، بحـث و

 تبديل كنيم.. ...تبادل نظر، آموزش و

 اما ميتوانيم قـول دهـيم كـه          بدون عيب و نقص و يك مجله ايده آل باشد          ماهاما نمي توانيم قول دهيم كه       
همه سعي و كوشش خود را خواهيم كرد كه مجله منعكس كننده وسيعترين سليقه هاي موجود در بين همجنسگرايان                   

 .پرچم رنگين كمان بر سردر مجله هم همين را ميگويد. و اقليتهاي جنسي باشد
 مـا همجنسـگرايان ايرانـي هـم         اقليتهاي جنسي در هر جامعه اي انسانهاي صلح جويي هستند و اين شـامل             

 دفـع خشـونت     ماهـا انتشـار   . ميشود، اما ايـن امـر نبايـد بـا روح تسـليم طلبـي و پـذيرش ذلـت يكـي قلمـداد شـود                         
 .سياسي وفرهنگي است و اين خود از مصاديق بارز نفي خشونت و صلح دوستي است/اجتماعي

 .   آرزوهاي جمعيمان از آن استفاده كنيد از آن شماست، هر طور كه خود صالح ميدانيد  در جهت آمال وماها
 

دست دوستي،  همكاري، .  تمامĤ به درجه حمايت و همكاري شما خوانندگان و عالقمندان وابسته استماهاموفقيت 
دستمان را گرم بفشاريد تا در اين سرماي زمستان با هم احساس . همياري و همدلي خود را بسوي شما دراز ميكنيم

 .يمگرمي و شادابي كن
 

 سردبير
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 مصاحبه با جك نيكلز

 يكي از پيشروان جنبش همجنسگرايان آمريكا
 

 
 

از همان دوران كودكي اش بـا ايـران.دورادور و از طريق سايت خودش در اينترنت مي شناسمش
انيـان مقـيمارادت خاصـي دارد و در ميـان اير        ) و شـمس  ( آشنا ميشود، به ايران بخصوص مولوي       

آمريكا هم دوستاني دارد،  به دنبال كردن اخبار ومسـائل همجنسـگرايان ايـران عالقمنـد اسـت و
و مجالت همجنسگرايان آمريكا منتشـر كـرده تاكنون چندين و چند مطلب در اين باره در اينترنت

 اززندگي پر تالشش براي برابري جنسي و حقوق همجنسگرايان و سادگي  و صـداقتش پـر       . است
يكي از مسائل مورد بحث انتخابات اخير آمريكا مسئله ازدواج همجنسـگرايان. نكات آموزنده است  

باشد. از فرصت استفاده كرده و مصاحبه اي از طريق ايميل از طرف ماها با ايشان ترتيب دادم                . بود
 . كه دوستاني كه توان دارند كتابها و نوشته هاي جك را به فارسي ترجمه كنند

Jack Nichols 

در ابتدا خود را معرفي و مختصري از فعاليتهاي خود در مبارزات همجنسگرايان آمريكا براي               : ماها
 .كسب حقوق مدني را بازگو كنيد

هاي ايران در واشنگتن بودنـد، آشـنا          پسر ايراني كه پدرانشان ديپلمات      سالگي، با چند   12، در   1950در سال   
شدم  رابطه من و اين دوستان ايراني نه جنسي بلكه صرفĤ دوستي بود ولي آنها دست در دست با من راه ميرفتنـد، در                         

 هايشان هميشه بـروي  خانهدر آغوشم ميگرفتند، مرا ميبوسيدند، و مشتاقانه و صميمانه ميگفتند كه مرا دوست دارند و        
اين آن زماني بود كـه مـن پـي بـردم كـه پسـران                . من باز خواهند بود   

آمريكايي همسايه در واشنگتن دي سي بايـد چيزهـاي زيـادي دربـاره              
 .دوستي ياد بگيرند

، زمـاني كـه تقريبـĤ       1958در بيست سـالگي، يعنـي در سـال          
 يعني چه، من يك رفيق گـي داشـتم كـه            " گي "هيچكس نميدانست   

ملوان بود و او بود كه يادم داد كه راه ايجاد رابطه جنسي با مرداني كـه        
گفـتش  . ل معرفي ميكنند، چقدر آسان اسـت      اوشهويت خود را هتروسك   

كافي است كه دوتا قاعده را رعايت كنـي و اگـر ايـن قـانون سـاده را                   
 بوسه اي رد و بـدل نكـن         -1: فراموش نكني ديگه همه چيز آزاد است      

  .دار شدين در باره موضوع حرفي نزن صبح كه بي-2
 معـاون رئـيس اولـين-1963جك نيكلز در سـال      

 راديكال همجنسگرايان آمريكا با اسم اقدامسازمان
 مستقيم 

بعد از اينكه فهميدم دوستم راست گفته، به خـودم گفـتم كـه              
بايد راه ميانه اي بين تجربيات خودم بـا پسـران ايرانـي و برخوردهـاي           

 The Mattachine Society of Washingtonها همه جـا     والبله، باي سكش  . يي وجود داشته باشد   ماچو مردان آمريكا  
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 . ان را به صف ميكنندرهبران مذهبي با گرفتن تخم مردان آن. فراوانند
 براي حقوق مـدني همجنسـگرايان  در آمريكـا، در            - اقدام مستقيم  - در امر ايجاد اولين تشكل     1961درسال  

 . منطقه واشنگتن دي سي كه زادگاهم است، كمك كردم
 از جنـبش خواسـتم كـه كاركنـان حرفـه اي شـاغل در       1963مورخان  بياد مي آورند كه من چگونه در سال     

ها بگويند كه مريض  لي را به چالش بكشند، آن شعبده بازاني كه حقوق دريافت ميكنند تا به ما گي و لزبين         بهداشت م 
 .هستيم) رواني(

 گـروه، اولـين تظـاهرات اعترضـي بـراي حقـوق مـدني               ز اعضـاي   نفـر ا   10 بـه همـراه      1965 آوريل   17در  
 . همجنسگرايان در برابر كاخ سفيد را سازماندهي كردم

. را در آمريكـا منتشـر كـردم   ) با نام گي( اولين روزنامه همجنسگرا ،  )Lige Clarke( يج كالركهمراه له ب
 با من زندگي ميكرد و در همان سال         1975 تا   1964ليج كالرك دوست قشنگ و شريك زندگي ام  بود كه در فاصله              

اولين كتاب  يك جفـت      (وستم ليج   همينطور با كمك د   . قتل رسيد ه  در يك راهبنداني معما گونه، به ضرب گلوله اي ب         
  . را نوشتم  »I Have More Fun with You Than Anybody« نامه ب) مشترك مذكر

هم به دوسـتم     »Men’s Liberation: A Definition of Masculinity « نامه كتاب عمده من ب
ليج تقديم شده بود كه مدتي قبل از كشته شـدنش           

ب را خواند و پي بـرد       آن را تمام كردم و او همه كتا       
ايـن  . كه تا چه اندازه دلداده و دلبسـته اش هسـتم          

 توســط انتشــارات پنگــوئن 1975كتــاب  در ســال 
 به زبانهاي آلماني و يونـاني هـم         ابچاپ رسيد و بعد   

در بخش آخـر ايـن كتـاب در بـاره اثـر              ترجمه شد 
 در دو فرهنـگ ايرانـي و اسـكاتلندي          ،  عظيم شـعر  
 .ام صحبت كرده

والـت  «) درآمريكا(شاعر خودمان   من براي   
 كـه اشـعارش در وصـف اتحـاد جهـاني،            ،»وايتمن

برابري جنسي و عشق مـرد بـه مـرد اسـت، ارزش             
  .بسِار زيادي قائلم

ل يـا   شـوا آيا خود را گي يا هموسكس     :ماها
كوئير ميـداني؟ و هـر كـدام از اينهـا چـه            

 مفهومي برايت دارند؟
 ،"گي" سردبير اولين شماره 1969در سال 

اتيكـت هـا بـراي      .باشد) گي(را ستود و اين مد نظرش بود كه روزي اين كلمه مترادف اسم روزنامه  » Joy «كلمه 
وال شـ بـاي سكس  قوله كنند اما ب  زماني خاص ضروري اند، شايد براي برجسته كردن بخشي از انسانيت ما كمك مي             

 مـن رؤيـاي      . ميباشـد  "مـا " ندارد آنچه هسـت       وجود "آنها"، چيزي به اسم     »پل گودمن « ،علني و متفكر آنارشيست   

 
 : روي جلد كتاب،با دوستش ليج كالرك) سمت راست(جك نيكلز

"I Have More Fun with You Than Anybody"
 . ، اولين كتاب غير تخيلي توسط يك جفت مشترك مردانه1972در سال 
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 ": بقول والت وايـتمن   . روزي را دارم كه در آن  رهايي هر دو جنس به آنجا برسد كه ما همه را به چشم انسان ببينيم                     
 عشق ورزي همجنسگرايانه يك بعد برجسته اجتماعي دارد كه كه مـن از آن كيـف                   ".احساسات در هر كسي هست    

 .چالش كشيدن امر توزيع  سياست و مذهبه  نقش يك كاتاليزاتور اجتماعي است، يعني بميكنم و آن ايفاي 
 " ابنـي  " يـا    " اوا خـواهر   "من اينطور با مسئله برخورد ميكنم كه همه مردها بايستي ترس و واهمه اينكـه                  

. م هم بهتر عمـل ميكنـد  آتش خود جهن دارند كه از را  اين كلمات قدرت آتش گداخته اي       . ناميده شوند را كنار بگذارند    
 داردميـ  واهاي زنانـه بـه آنهـا نسـبت داده شـود،               مردها را از ترس اينكه مبادا ارزش       ،چرا؟ به اين دليل كه اين لغات      

وبي نيستند در حالي كـه گـوش        نمونه اينكه مردان معموآل شنونده خ     .  خود افتخار كنند   "مردانه"همچنان به صفتهاي    
 .صفت بسيار خوبي استدادن 

شهروندي /معروفه كه جلب همجنسگرايان به شركت در مبارزه براي حقوق اجتماعي          : اهام
 دليل اين امر را چه ميداني و گروهاي همجنسگرايان  آمريكـا             .و مدني خودشان كار سختي است     

 براي جلب فعالين جديد چگونه عمل ميكنند؟
توده ها، در هر كشوري، معموآل زماني درگير        

يان يافته و پيروزي حاصـل شـده        شوند كه دعوا پا    مي
وقتي موفقيت كسب شد و تحـوالت بـه چشـم           . است

آمدند، آنوقت است كه آنها با عجله خود را بـه رديـف             
اما در روزهاي مبارزه تنهـا گـروه        . اول صف ميرسانند  

كوچكي متشكل از چنـد نفـر افـراد از خـود گذشـته،              
عاقل، آگاه، برجسـته و نتـرس هسـتند كـه در مقابـل           

بخـوان خرافـاتي    ( ندازان به فرهنـگ جنسـي،       چنگ ا 
قد علم كرده و مقاومت     ) هاي مذهبي و سياسيون آنها    

 .ميكنند
بعضــي گــي هــا حقــوق     : ماهــا

همجنســـگرايان را صـــرفĤ يـــك مســـئله 
 نه يك موضوع    ،مدني تلقي ميكنند  -اجتماعي
 بلكه حتي   ،ندهاي خود با سياست ميپرهيز     به همين دليل نه تنها از پيوند زدن درخواست         . سياسي

. از اينكه يك تشكيالت همجنسگرا به بعد سياسي مسئله بپردازد هم اظهـار ناخشـنودي ميكننـد               
 نظر شما چيست؟

ــز ــامني ) وســط(جــك نيكل ــرانكلين ك ــر ف و در ســمت چــپ او دكت
)Dr.Franklin Kameny( ــه ــه ، ك ــمب ــدر راديكاليس ــوان پ عن

 دكتـر،معروف است و در سـمت  چـپ جـك          )آمريكا(همجنسگرايان  
، كه اصالح هموفوبيـا را)Dr.George Weinberg( گجرج وينبر
 ) Craig Houserعكس از  (                                  .رايج كرد

 آنچه شخصي است سياسي     " شعار   ،ها و ديگر مخالفان فرهنگ حاكم در اوائل دهه هفتاد ميالدي           فمينيست
 چون مـا شـكل و روش خاصـي از           ،گيرد خود مي  ه يعني كار ما آخرش رنگ سياسي ب       ، را سر دادند و اين     "هم هست 

 - بلكه حتي ممكـن اسـت روي جهـت         ،مثآل پرخوري نه تنها فرد را چاق ميكند       .  كنيم زندگي شخصي را انتخاب مي    
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 روي يك   ونها د آتوان سياست و فرهنگ را جداگانه دسته بندي كرد،           نمي. گيري او به نفع افراد غني هم تاثير بگذارد        
 .سكه اند

ها هستند و در مقايسه با جنـبش    دست آوردهاي جنبش همجنسگرايان آمريكا كدام     : ماها
 تر عمل كرده اند؟  فكر ميكني كداميك موفق،همجنسگرايان در  اروپا

آمريكا مي گذرد، و تغييرات ) اقليتهاي جنسي(هاي بدست آمده در اين نيم قرني كه از شروع جنبش         پيشرفت
هايشـان   ها و اسـتدالل     كاركنان و شاغالن در امور بهداشت كه چقدر حرف         ،ولتحاصل شده در مراكز قدرت يعني د      

 ، كـه از ابتـدا     را، مـا    ...هاي مدني كه همه جا مدافع سرسخت همجنسگرايان هستند و          بسياري از سازمان   عوض شده، 
گ تبعيض جنسـي را     برخي ايالتها و شهرهاي بزر    . تحقق قدم بقدم اين تحوالت را شاهد بوده ايم، به حيرت مي اندازد            

كرده اند و ديـد شـهروندان آمريكـا در مـورد زنـان و مـردان همجنسـگرا كـامآل عـوض شـده و از            غير قانوني اعالم  
در مورد اروپا بايد بگـويم كـه اتحاديـه اروپـا نظـرات خيلـي                . در تلويزيونها استقبال مي كنند     شخصيتهاي همجنسگرا 

 . داده استپيشرفته اي در مورد همجنسگرايي از خود نشان
. در انتخابات اخير آمريكـا ازدواج همجنسـگرايان يـك تـم مبـارزه انتخابـاتي بـود                 : ماها

 همجنسگرايان آمريكا چگونه توانستند  مسئله خود را تا اين حد به سطح باال بكشانند؟
را ، تنها موضوعي بود كه جرج بوش        -كه بعضي ها ادعا ميكنند    -من مطمئن نيستم كه ازدواج همجنسگرايان     

  . اما بله مسئله بزرگي بود. در كاخ سفيد نگه داشت
 توسط دادگسـتري كـل كشـور، ايالـت ماسوچوسـت            2003بعد از قانوني اعالم كردن همجنسگرايي در سال         

همچنين شهردار سان فرانسيسـكو بـا ازدواج همجنسـگرايان  در سـالن              . قانون ازدواج همجنسگرايان را تصويب نمود     
و تصاوير گي ها و لزبينها كه بعد از اجراي مراسم  رسمي ازدوج، همـديگر را بغـل ميكردنـد و                      شهرداري موافقت كرد    
مذهبيون متعصب خشكه مذهبي ديگه داشتند ديوانه مي شدند         . ملي و سراسري هم پخش شد      ميبوسيدند از تلويزيون  

ايـن ديوانـه    . سخواهان بند كردنـد   ول كرده و به ازدواج همجن     ) البته بجز غير قانوني كردن سقط جنين      (و همه چيز را     
 را طرفداري از حق حيات معرفي ميكنند اما با تمام وجود            »سقط جنين «دالئل خودشان براي مخالفت با       هاي مذهبي 

 -واكنش هاي آنها طوري است كه گويا عشق ورزي همجنسخواهانه وسوسه اشان ميكند            . از قانون اعدام دفاع ميكنند    
 .كه اغلب هم همينطور است

سياسـي  -حاال چه برنامه اي براي عبور از موانع ايجاد شده توسط نيروهاي مذهبي            :  اهام
 داريد؟

شماره امروز روزنامه نيويورك تايمز نوشته بود كه جنبش همجنسگرايان خواسته قانوني كردن ازداج را فعـآل                 
 يكـي ازدواج همجنسـگرايان و       -در حالي كه به اعتقاد من، دو مسئله باقي مانده         . براي مدتي مسكوت خواهد گذاشت    

 .ديگري حق علني بودن آنها در ارتش، توهيني است به حقوق مدني و شهروندي آمريكا
وقت و نيروي عمده ام را در راه تضعيف هر چه بيشتر ارزشهاي ناظر بر برتري مـرد و در نتيجـه زن                       خود من 

آزادي همجنسـگرايان خـود بخـود از چنـين          . خواهم كرد و براي  برابري دو جنس تالش خـواهم كـرد             ستيز متمركز 
 .مسيري زاده خواهد شد
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بدليل حمايت جان كري از ازدواج همجنسگرايان، اكثريت قابل مالحظـه اي  از آنهـا         : ماها
لطفĤ از چگونگي و اشكال فعاليـت  فعـاالن و سـازمانهاي همجنسـگرا در                . بدفاع از او برخاستند   

ت كنيـد و اينكـه همجنسـگرايان جمهوريخـواه و           كارزار انتخابي رياست جمهـوري اخيـر صـحب        
 مذهبيون مسيحي همجنسخواه چه برخوردي در اين باره داشتند؟

 جان كري در ايالت خودش از اليحه مخالفت با ازدواج همجنسگرايان پشتيباني كرد امـا بـا درخواسـت بـوش                             
 23بعضي نظرسـنجي هـا امسـال حـدود          طبق   . كشوري مخالفت نمود  -براي تصويب چنين اليحه اي در سطح ملي       

يعنـي  (تشـكيالت همجنسـگرايان جمهوريخـواه     هـا و  امـا سـازمان  . درصد همجنسگرايان به جرج بـوش راي دادنـد        
قبل از انتخابات اعالم كردند كـه بـه بـوش راي            )  حزب جرج بوش   -همجنسگرايان عضو و هوادار حزب جمهوريخواه     

شهري پيمـان مشـترك بـين همجنسـگراها         - اعالم كرد كه او با ثبت مدني       البته پيش از انتخابات بوش    . نخواهند داد 
كـه  ) دختـر ديـك چينـي     ( مخالفتي ندارد و در مراسم سخنراني پيروزي انتخاباتي اش، دختر معاون رياست جمهوري              

 .لزبين است به همراه دوست دخترش در صف پشت سر بوش ايستاده بودند
 حاميان مذهبي اش، همه      و با اينهمه، جبهه سياسي هوادار بوش     

در . از او درخواست لغو قوانين مربوط به حمايت از همجنسگراها را ميكنند
رابطه با سازمانها و تشكيالت همجنسگرايان مذهبي مسيحي بايد اعتراف   
كرد كه آنها در سالهاي اخير در تالش و مبارزه براي قانوني كردن و ثبت               

ايفا كرده اند اما اينروزها      ميرسمي ازدواج همجنسگرايان نقش خيلي مه     
مانند (در مورد قانوني كردن ازدواج در يك حالت سردرگمي بسر مي برند             

با اينهمـه عملـي شـدن حـق ازدواج          ). همه فعالين حقوق همجنسگرايان   
 همجنسگرايان بيشتر از هر چيز به تالش و كوشش گروههـاي سـكوالر            

وكيـل مـثآل شـبكه      همجنسگرا و همينطور گي و لزبين هاي حقوقدان و          
 . بستگي دارد دفاع قانوني المبدا يا اتحاديه آزادي مدني آمريكا

) همجنسـگرايان آمريكـا   (قـدم بعـدي شـما       :  ماها
چيست و فعاالن و تشكيالت همجنسگراي آمريكا چه برنامه         

 اي براي مقابله با تعدي راستها و مذهبيون متعصب دارند؟
تعداد زيادي از افراد مراحل مختلفـي را        . نگراني چنداني مشاهده نميشود    اينجا دلهره و     ،از ناحيه انتخاب بوش   

در آمريكـا   . ايـن چيزهـا گـذرا هسـتند       . كنند، از حالت عصبيت و خشم گرفته تا در خود فرو رفتن و دپرشـن                 مي طي
وقت خود حدس ميزنم اين سازمانها در ماههاي پيش رو . همجنسگرايان هستند) سراسري(و چند سازمان ملي  چندين

 .صرف مبارزه و افشا رياكاري، تعصب و خرافات لشكر ديوانگان مذهبي خواهند كرد را

 
 جك در سن شصت و شش سالگي
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 net.nichols@earthlink.jack                                         ):به انگليسي( تماسآدرس ايميل جك براي
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 حلقه گمشده ي مباحث روشنفكران مذهبي
 

بـا  روشنفكري ديني، يعني قرائت هاي همخـوان بـا دوره و زمانـه، و تـالش بـراي همگـام كـردن مـذهب                         
اين امر در طول تاريخ مذاهب و اديان، به خصـوص سـه ديـن               .  پيشرفتهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي جامعه بشري      

بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسالم وجود داشته است اما روشنفكران دو مذهب مسيحيت و يهوديت، زماني موفـق بـه                    
كه طبق آن مسيحيت    (روف اگوستيني از مذهب   كه از قرائت هاي به قول مع       آشتي مذاهب خود با جهان امروزي شدند      
، ارزش بيشـتري بـراي عقـل        »عقل«و  » دين«گذشتند و در مناسبات بين      ) بعنوان سقف خرد و عقل بشرتلقي ميشود      

همين موضوع در عرفي كردن جوامع مسيحي، رشد دمكراسي و حقوق بشر و پايبندي مسيحيان مـذهبي                 .  قائل شدند 
به همين دليل هم هست كـه دمكراسـي، حقـوق بشـر، سكوالريسـم و                . ه سزايي داشت  به ارزش هاي امروزي تاثير ب     

 .الئيسيته جوامع غربي مترادف با بي دين شدن مردم آن جوامع نمي باشد
، تا اين اواخر برداشت هايي مشابه قرائت هـاي اگوسـتيني از             )از جمله علي شريعتي   ( روشنفكران مسلمان ما    

  يعني هرچند كه معرف برداشتي متفاوت از برداشت روحانيان سـنت گـرا و پيـروان آنهـا                    .دين اسالم ارائه ميكرده اند    
ازاسالم  بوده اند و به همين دليل هم بارها مورد خشم وغضب دستگاه روحانيت واقع شده انـد، امـا در مسـئله تقابـل                          

ز زمان روي كار آمدن خـاتمي       ولي در سالهاي اخير بخصوص ا     . ، اصالت را به دين داده اند      »ايمان مذهبي «و  » عقل«
اشخاصـي  .  در دوره اول رياست جمهوري اش، ما شاهد ظهور پديده جديدي در بين روشنفكران ديني كشور بوده ايم                 

 فرهنگي  -مثل سروش، كديور و بعضي چهره هاي تئوريسين جبهه دوم خرداد با پيش كشيدن مباحث پلوراليسم ديني                
از حوزه عقل، و قائل شدن وزن بيشتر براي عقل در مناسبات اين دو، قـدمهاي                و بدين طريق، جدا كردن حوزه ايمان        

از اسالم برداشته اند كه اين امر را بايد به فال نيك گرفت، چراكـه شـكل                 » قرائت هاي اگوستيني  «مهمي در عبور از     
 اگـر  "مسجد رو"عتقد و گيري دمكراسي، پلوراليسم فرهنگي و اخالقي و احترام به تفاوتها، بدون همگامي مسلمانان م  

 .نه ناممكن، حداقل بسيار سخت خواهد بود
اما گسست از قرائت هاي گذشته و ارائه برداشت هاي تازه از دين  و  سازگاري بيشتر اسالم با جهان مـدرن                        
كه روشنفكران ديني امروز جامعه ما منادي آنند، نتوانسته است همگـام بـا تحـوالت ذهنـي اجتمـاعي پـيش بـرود و                         

هرچنـد نمـي تـوان فشـارها و تضـييقات حكومـت و دسـتگاه                . چنان در سطح بحثهاي آكادميك باقي مانده است       هم
روحانيت سنتي بر روشنفكران ديني را ناديده گرفت اما همه مسئله اين نيست و بـه نظـر مـي رسـد كـه روشـنفكران                 

شايد همين  . اي بعدي وحشت داشته باشند    از برداشتن قدم ه   ) و شناخت ( مذهبي ما، يا نمي خواهند و يا از نظر ذهني           
- عقيدتي مي رسـند ولـي  پلوراليسـم فرهنگـي           -هم باعث شده كه آنها در مباحث خود تنها تا سطح پلوراليسم ديني            

 .  اخالقي را بكلي فراموش ميكنند
روزي اين دوستان نظريه پرداز مذهبي كه ظاهرآ دغدغه دين دارند و ميخواهند آن را با پيشـرفتهاي بشـر امـ                    

هموار كنند بهتر از هر كسي به اين مسئله واقفند كه پروتستانيسم اسالمي نمي تواند در نيمه راه متوقف شود و خـواه                       
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شود د ب

در كشورهاي مسـيحي  .  ناخواه بايد همان مسيري را طي كند كه پيش تر توسط پروتستانيسم مسيحي طي شده است         
 حمايــت از همجنســگرايي موضــعگيري ميكنــد، روحانيــت در دفــاع و) بخصــوص در كشــورهاي غربــي مســيحي( 

همجنسگرايان مسيحي مذهبي و كليسا رو  در درون تشكيالت كليساهاي خود، تشكالت و گروهاي حمـايتي خـاص                   
خود را دارند و كليساها در مسئله تصميم گيري ها و اعالم مواضع خود از سـازمان هـاي همجنسـگرايان مـذهبي بـه                 

از آن گذشـته كشيشـان      . اده كرده و در تصميمات خود به نظرات آنها توجه مي كننـد            عنوان ارگان هاي مشورتي استف    
 ...همجنسگرا در كليسا از احترام و امنيت شغلي برخوردارند و

روشنفكران مذهبي ما نمي توانند از يك طرف  داعيه ي پروتستانيسـم اسـالمي كننـد، امـا از طـرف ديگـر                        
همجنسگراي مسلمان و مسجد رو، ) اگر نه ميليونها(  ببندند و هزاران هزار    چشمان خود را بر روي واقعيت هاي زميني       

ور بـالقوه بخـش عمـده اي از بسـتر           واقعيت اين است كه همينهـا بطـ       . از جمله روحانيون همجنسگرا را فرموش كنند      
سكوت نظريه پـردازان پروتستانيسـم اسـالمي در         . اجتماعي، فرهنگي و ديني روشنفكران مذهبي را تشكيل مي دهند         

مورد حقوق فرهنگي،اجتماعي همجنسگرايان بخصوص همجنسـخواهان مسـلمان همـان حلقـه گمشـده در مباحـث                  
مي و طبيعي بودن گرايش به همجنس را براي اين دوسـتان توضـيح              نياز نيست الفباي عل   . روشنفكران مذهبي ماست  

دهيم، آنها مسلمĤ اين را مي دانند و اگر هم نمي دانند كافي است به سايت ها و مجالت پزشكي و علمي سر بزنند تـا                          
نها مي  اما ظاهرآ وقتي به مسائل جنسي انسا      .  علمي، عقلي و طبيعي بودن همجنسخواهي و دالئل آن را متوجه شوند           

، و يـا    )به برداشت هاي اگوستيني از مذهب رجعت كننـد        ( رسند ترجيح ميدهند كه يا از مواضع خود عقب نشيني كنند          
امري كه به اين سئوال در اذهان بسياري  دامن ميزند كه پس اخالق، صداقت و راسـتگويي                  . مهر سكوت بر لب بزنند    

 شما كجاست؟) ديني(
ارطلبي و قرائت خاص روحانيون و مراجع تقليد سنت گرا از اسالم باشـند،              اگر روشنفكران ديني مخالف انحص    

خود نمي توانند مانع قرائت هاي ديگري شوند و همجنسگرايان مسلمان حق دارند براي آشتي اسالم و ايمان خـويش                   
ه ادعاي نظريـه    خود برداشت ها و قرائت هاي خاص خود را ارائه دهند،  وگرن            ) همجنسگرايانه(با گرايش و نياز جنسي      

از طرف ديگر اگر كسي با اجبار در حيطه انديشه مخالف باشـد، نمـي               . پردازان مذهبي فاقد ارزش و اصالت خواهد بود       
روشنفكري مذهبي با تبارتر از جبهه سياسي معروف به دوم خرداد است، چه . تواند با اجبار در حوزه جنسي موافقت كند     

ز خواهد بود، و به اين دليل تئوريسين هاي آن نبايد و نمي توانند گردش زبان و قلـم       قبل از آن نيز بوده و بعد از آن ني         
تقسيم مؤمنان و پيروان دين بر اساس تعلقات جنسـي اشـان،  و         .  خود را بنا به مصلحت هاي سياسي روز تنظيم كنند         

 و نيسـت، و اجبـار يـك         انحصار نزديكي به خدا و بهشت موعود به افراد خاص، به خيـر و صـالح هـيچ دينـي نبـوده                     
، يعنـي   »دروني-گرايش جنسي «خود و   » ايماني-اعتقادات وجداني «همجنسگراي معتقد به خدا و دين به انتخاب بين          

 .  محكوم كردن او به زندگي در جهنمي زميني، در حالي كه قرار است خدا و فرشتگان در آن جهان خود قضاوت كنند
 در افكار ايرانيان و بسياري از مردم جهـان، در گـرو حـل همـين                 ترميم حيثيت خدشه دار شده مذهب اسالم      

تناقضات است و حداقل براي خير و صالح دين خود هم كه شده، روشنفكران مذهبي ما بايد وارد ايـن گونـه مباحـث                        
 .شوند

 
ر خواهيم پرداختماهار شماره بعدي  ر ك ه وظايف و مسئوليتهاي مسلمانان همجنسگرا   . 
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 عم جدي ، جدي با طعم شوخيشوخي با ط 

 
 يـا يـه سـئوال    ،شما هم شايد مثه من باشين؟ من يه آدمي هستم كه وقتي كسي چيزي بهم بگه يا حرف تندي بزنـه       

كه يعني من ( تو اون لحظه نميتونم جواب طرف رو بدم و طرف هم فكر ميكنه كه بعله، يارو      ،ظاهرآ منطقي ازم بپرسه   
كنم و كلي جواب خـوب و منطقـي تـو            ولي بعدش هي خودخوري مي    . ليش نيست هنوز بچه است يا چيزي حا     ) باشم

 مثآل گاهي آدم يه چيزايي از دور و براش ميشنوه يا اينجا و اونجا ميخونه                !ولي چه فايده كه ديگه دير شده      . ذهنم ميĤد 
يرسن فـوري رو دنـده      شما خودتون حتمĤ اين چيزا رو شنيدين كه هتروها به ما كه م            .  كه توش ميمونه چي جواب بده     

 .اونوري ميرن و با يه ظاهر حق بجانب يه سري سئواالتي از ما ميكنن كه انگار خيلي علمي و منطقي هستن
يا شـما گـي     . همجنس بازي يه دوره گذرا است و بزرگتر كه شدي ميري زن ميگيري            :  نمونه اش اينه كه مثآل ميگن     

 يا چون تجربه نكردين و نميدونين سكس با جنس مخالف چه شدين چون از جنس مخالف خودتون تجربه بدي دارين
 ....لذتي داره و از اين چرنديات

چند روز پيش رفتم وبگردي و تو يه سايت خارجي يه چيز جالبي ديدم كه  بهم چسبيد و گفتم حيفه كه ما اين چيزاي                      
رفته و من فقط همين مطلب رو از اونجا         حاال اسم سايت رو از من نپرسين كه به جان خودتون يادم             ( ..ساده رو ندونيم  

 خودشون با اونها برخورد كنيم و نشون بديم كه منطق " منطق"ميتونيم با همان   كه مامفقط ميخوام بگ). كپي كردم
سـئواالتي بـراي     « :خالصـه اسـم موضـوع ايـن بـودش         .  كه خودشون فكر ميكنن تو حرفاشـون نيسـت          اي آنچناني

 نوشته  »مارتين روكلين «كه توسط شخصي به اسم      ) ف گرايش دارن  ل كه به جنس مخا    اونهايي( »  ها لاوشسكسوهتر
   . بودشده

و اگه فارسي اش خوب از آب در نيومده ديگـه           . اين سئواالت رو با هزار دردسر و فرهنگ لغت به فارسي ترجمه كردم            
 : و اما سئواالت..بايد ببخشين

  بشي؟لاوشسكسوترهچه چيزي باعث شده كه تو ممكنه  فكر ميكني -1
  هستي؟هتروسكسشوال اولين بار كي و چطوري تصميم گرفتي و متوجه شدي كه تو -2 
  تو موقتي است و بزرگ كه شدي فراموشش ميكني؟يلاوشسكسوهتر  فكر نميكني كه -3
  از ترس نزديكي و سكس با جنس موافق نشĤت گرفته باشد؟وتي لاوشسكسوهتر آيااينطور نيست كه -4
 ؟نميكني چيزي كه تو واقعĤ بهش نياز داري يك معشوق درست حسابي از جنس خودت باشه فكر -5
فكر نميكني كه ترس از شكست باعث شده كه         . ها تجربه شكست در عشق همجنسگرايانه دارند       لاوشسكسوهتر -6

 تو به جنس مخالف كشيده بشي؟
گي كه اينجور سـكس را دوسـت نـداري و            چطور ميتوني ب   ، اگه تو هيچوقت با همجنس خودت سكس نداشته اي         -7

 سكس با جنس مخالف را ترجيح ميدي؟
  هستند؟لاوشسكسوهتري يك مسئله عادي است پس چرا درصد بزرگي از بيماران رواني لاوشسكسوهتر اگر -8
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   گرايش خودت به جنس مخالف را به كي گفته اي و واكنش طرف چي بود؟-9
راستي  چـرا    . زور به من تحميل نكني    ه   اما به شرطي كه آن را ب       ،الف ندارم   من كاري به گرايش تو به جنس مخ         -10

 كنيد كه ديگران را هم مثل خودتان بكنيد؟ ها هميشه سعي مي لاوشسكسوهترشما 
 آيا باز دلت ميخواد كه بچـه ات هـم           ،ها دارن  لاوشسكسوهتر با توجه به همه مشكالتي كه        ، اگه بچه دار شدي    -11
  بشه؟لاوشسكسوهتر

آيـا دلـت ميخـواد    .  هستنلاوشسكسوهتر اكثريت بزرگي از بچه بازها و سو استفاده كنندگان جنسي از كودكان   -12 
 ها رفت و آمد داشته باشن؟ لاوشسكسوهتركه بچه هايت با 

 دليلش چيه كه شما هي اصرار ميكنيد كه ميل خودتون به غيرهمجنس رو علنـي بكنـين؟ نميشـه ايـن مسـئله                         -13
 سه خودت سري  نگه داري و به كسي نگي و نشون ندي؟شخصي رو وا

 اصآل چطور ميتوني كه خودتو فقط بـه يـك جـنس محـدود كنـي و بخـش نرمـال، طبيعـي، سـالم و خـداداده                 -14 
 همجنسگرايي را كآل فراموش كني؟

 خودتـو   چرا. ها خودشونو به يك نقش جنسي خيلي باريك و از پيش تعيين شده محدود ميكنن               لاوشسكسوهتر -15 
 به اين نقشهاي محدود كننده و از پيش تعيين شده مقيد ميكني؟

 ها اينقدر رو سكس تĤكيد ميكنن؟ لاوشسكسوهتر  چرا-16
 باز طالق و جـدايي در بـين آنهـا بيـداد             ،ها ميكنن  لاوشسكسوهتر خانواده   از با همه حمايتي كه دولت و جامعه         -17

 ها اينقدر كم  است؟ لاوشسكسوهتر چرا روابط سالم و پا بر جا  در بين. ميكنه
 پس  نسل بشر چطوري ميتونه رو كره خاكي          ، باشن لاوشسكسوهتر با توجه به انفجار جمعيت جهاني، اگه همه          -18 

 جا براي زندگي  پيدا كنه؟
هاي خشنود و از زندگي راضـي خيلـي كـم باشـه، تكنيـك و علـم هـم                     لاوشسكسوهتر به  نظر ميĤد كه درصد        -19

 .رده و اگه بخواي ميتوني خودتو تغيير بديپيشرفت ك
 همين دليله كـه باعـث شـده اونـا           ياآ. كنند ها از همجنس خودشان متنفرند يا به آنا اعتماد نمي          لاوشسكسوهتر -20

 !!!؟هتروسكسوئل بشن؟
 
 

  
صفحات ماها بروي اشعار، داستانهاي كوتاه، نقـد، طنـز 

اميدواريم در پربارتر كـردن ايـن. دوستان باز است  .... و
 صفحات ما را ياري دهيد
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 روز جهاني ايدز
 

را به عنوان روز جهاني ايدز برگزيد       ) دسامبر(، سازمان ملل متحد روز اول ماه دوازدهم ميالدي          1988در سال   
و از آن زمان تا كنون، هر سال موضـوع خاصـي را             

 .براي اين روز در نظر مي گيرد
و نـه تنهـا در      (زماني بود كه در همـه جـا         

ــران ــاص  .آي.، اچ)ايـ ــاري خـ ــدز را بيمـ وي و ايـ
همجنسگرايان تلقي مـي كردنـد و مـذهبي هـاي           
ــه      ــر علي ــدايي ب ــب خ ــم آن را غض ــب ه متعص

جنسخواهان مي دانستند، اما معمـوآل  ناآگـاهي         هم
ها و همينطور استدالل هاي برخاسته از كله هـاي          
شــق و بــي منطــق، ديــر يــا زود در برابــر علــم و  

 . ها رنگ مي بازند-واقعيت
را  » دختران و زنان  «سازمان ملل موضوع      

به عنوان  موضوع مراسم امسال روز جهـاني ايـدز           
« ي هميشه بر ذهنيـت      برگزيد   و بدين طريق برا      

 .نقطه پايان گذاشت»  همجنسگرا بودن ايدز 
 

ايــدز  قربانيــان خــود را در ناآگــاهي هــا،  
تعصبات، بي مسئوليتي ها، سكوت و عدم اطالعات        

همجنسگرايان غربـي از آزادي هـاي       . شكار ميكند 
آنهـا بـدون آنكـه روابـط        . نسبي خوبي برخوردارنـد   

وبها و تشـكيالت    جنسي خود را كنار بگذارند، يا كل      
خود را منحـل كننـد، بـا عـزم و جـديت بـه ارائـه                 

اطالعات در باره اين بيماري خطرناك پرداختند، از مبتاليان به ايدز نگريختند بلكه بـه حمايـت از آنهـا برخاسـتند، در                
و در  ) دبا حمايت مالي و پشتيباني سازمان هاي بهداشت كشور خـو          (كلوبهاي خود به پخش مجاني كاندوم دست زدند         

- بـين  سـمبل روبان قرمز، يـك      
 است كه"آگاهي رساني درباره ايدز   "المللي از   

توسط تمامي مردم جهان، به عنوان نمـادي از
ميزان اهميت و نگرانيشان درباره اين بيماري،
و همينطور بيادآوردي نكاتي كه براي حفاظت از

 نياز اند، شناختهHIVدربرابري  ويروس    آنان  
 .ميشود

آغــاز مــاجراي روبــان قرمــز، بــه شــكل يــك
گردهمايي ساده محلي بود و در نتيجه آن، هـم
اكنون هيچ روبان قرمز رسمي اي وجود ندارد و
.خيلي از مردم جهان، خـود آن را مـي سـازند           

كار سختي نيست، كافيست فقـط از تكـه اي(
!)جاق قفلي استفاده كنيدروبان قرمز و يك سن
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سطح جامعه به برگزاري مراسم علني به آگاهي عمومي از ايدز دامن زدند و به اين طريق سـهم خـود را در اينبـاره ادا                
نتيجه . حتي دولتها هم در امر مبارزه با ايدز از نيروي همجنسگرايان و سازمان هاي آنها استفاده كرده و ميكنند      . كردند

ش قابل توجه درصد افراد همجنسگرا در بين كل تعداد مبتاليان به اين بيمـاري   اين آشكارسازي و آگاهي رساني، كاه     
، صـحبت از جنسـيت و همجنسـگرايي را          )و همينطور ذهنيـت اجتمـاعي     (در عوض، در كشورهايي كه حاكمان     .  است

ضخيمي از  در اليه   » جنسيت«برنمي تابند، در جوامعي كه اطالعات پخش نمي شود و در باره ايدز سكوت كرده اند و                  
بي جهت هم نيست كه قربانيـان  . پيچيده شده، درصد مبتاليان به ايدز همچنان در حال افزايش است        .... شرم و آبرو و   

اصلي ايدز در جوامعي اينچنين، اغلب كساني هستند كه در نتيجه تعصبات، فرهنگ غلط و سنت هاي بي جا،  بر روح،             
قالل جنسي آنها لگدمال و آن را صرفĤ براي سـيرابي جـنس مردسـاالر               روان، بدن و جنسيت خود مالكيتي ندارند، است       

 براي روز جهاني زن و آن هم از طرف سازمان ملل متحد برجسـته كـردن                 "دختران و زنان  "انتخاب موضوع   . ميدانند
 .همين مسئله است

ه شكستن تـابوي    مبارزه با برخوردهاي  من درآوردي و غيرعلمي با جنسيت و نيازهاي دروني انسانها، سعي ب               
مسائل جنسي در جامعه، تالش براي حمايت از مبتاليان به ويـروس ايـدز و همكـاري در ايجـاد انـواع تشـكل هـا و                           

كشور، استقالل جنسِ زنان و باالخره  احترام به گرايش جنسي انسان ها             ) جنسي(سازمانهاي مدني حمايت از بهداشت    
رصه و ميداني است كه نيروهاي اجتماعي وسيعي را ميتوانـد در            و عدم دخالت دولت در زندگي خصوصي شهروندان، ع        

. خود جمع كند و جبهه گسترده اي را براي آزادي ، برابري جنسي و حق دسترسي به اطالعات در كشـور بوجـود آورد                       
اين يكي از آن اهرمهاي عمده شكست تابوهاست و هر ذينفعي بايد در حد توان خـود بـراي پـاگيري چنـين اهرمـي                         

 .دبكوش
 

 

قصد داريم كه يك آرم مخصوص براي مجله طراحي كنيم، اما فكر كرديم
 . استفاده كنيمكه بهتر است از سليقه و نظر شما خوانندگان نيز

خوشحال ميشويم چنانچه مايل هستيد، طـرح هـاي پيشـنهادي خـود را
ما از طرح هاي رسيده،.  حداكثر تا تاريخ دهم دي ماه براي ما ارسال كنيد         
اگـر موضـوعاتي مثـل. (يكي را به عنوان آرم مجله انتخاب خواهيم كـرد         

 بـهانتشـار مجلـه   " و   "همجنسگرايي و اقليت هـاي جنسـي      "،  "ايران"
 در آرم هاي طراحي شده شما منعكس شوند، بسـيار"صورت الكترونيكي 
.)پسنديده خواهد بود
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 ...  يك تجربه

 بحثي با برادر
 

ميخواهم از طريق مجله يكي از تجربيات خودم را با خوانندگان قسمت كنم و اميدوارم ديگـران هـم اينكـار را انجـام                        
 .دهند

ميشـه  . يك خواهر و برادر كوچكتر امـا مجـرد هـم دارم           .. من دو برادر بزرگتر از خودم دارم كه هر دو زن و بچه دارند             
هر دو بـرادر بزرگتـر ليسـانس        . خانواده ما تقريبĤ تحصيل كرده است و خيلي هم مخالف اين حكومت هستيم             گفت كه 

فرهنگي واقعĤ غير دمكرات و     /اما باور كنين كه از نظر فكري      .بزرگترين برادرم تا حدودي اهل سياست هم هست       . دارند
من نميدانم كه آيا خانواده ام از       . خالفت ميكند ديكتاتور منشانه برخورد ميكند بخصوص در باره همجنسگرايي بشدت م         

گرايش من به جنس موافق بو برده اند يا نه ولي تا حاال نديده اند كه من دوست دختر داشته باشم و هر وقـت مسـئله      
. و كآل گاهي بحثهاي داغي در باره موضوعات مختلف تو خانـه مـا در ميگيـرد                . ازدواجم را مطرح كرده اند رد كرده ام       

يك روز دو برادر بزرگم بـا       . ي بود كه خودم را براي يك رو در روئي درست و حسابي با اهل خانواده آماده ميكردم                 مدت
بعد از ناهار كمي ورق بازي كرديم و طبق معمول برادر بزرگم صحبتها را به بحثهاي                . زن و بچه به خانه ما آمده بودند       

يكهو گفتش من آزادي و دمكراسي غربي را قبول دارم اما يـك             . ....جدي كشيد و رسيديم به غرب و شرق و آمريكا و          
و چون خودم را آماده كرده بودم ازش پرسيدم چـه           . من ميدانستم منظورش چيست   . چيز آن را به هيچوجه نمي پذيرم      

 .كننچيز غرب را قبول نداري؟ گفت اينكه به كوني ها  و بچه بازها اجازه آزادي ميدن و حتي ميذارن با هم ازدواج 
خودم را كمي جابجا كردم و گفتم فالني انگار  كه تو با اين مسـئله خيلـي مشـكل داري،                     . من هم منتظر همين بودم    

خانواده من ميدانند كه من .( دلت ميخواد يك صحبت درست و منطقي و با استدالل در باره حقوق گي ها با هم بكنيم
ه خودم هم گي هستم و معموآل به من ميگويند كه خيلي غربـي              مخالف همجنسگراها نيستم  ولي به آنها نگفته ام  ك          

 .خالصه برادرم گفت باشه، حاضرم باهات بحث كنم.) فكر ميكنم
گفـتم قبـول داري كـه       . تو آدم تحصيلكرده اي هستي و خودت را اهل منطق و علم ميداني، درسته؟ گفت بلـه                : گفتم

گفتم قبول كن كه در نتيجه نداشتن دمكراسي در كشور،    .  بلهبخشي از افكار و سنتهاي جامعه ما علمي نيستن؟ گفت           
محققان و دانشمندان ما از دست زدن به تحقيق در باره يكسري مسائل از جمله مسائل جنسي پرهيز كـرده انـد و در                        

فـت  مثآل  تـو بـا همجنسـگرائي مخال        . نتيجه افكار سنتي در اين عرصه هاي تحقيق نشده تا امروز هم ادامه يافته اند              
گفتم كاري به بقول تو همجنس بازي نداريم ولي به من بگـو             . بله من با همجنس بازي مخالفم     : ميكني درسته؟ گفت  

كه كآل از مسائل جنسي چه ميداني؟ يعني به من بگو كه تو تحصيل كرده و دانشـگاه رفتـه و زن و بچـه دار و اهـل                             
طالعه كرده اي؟ اگر فرزنت يا دوستي از تو بخواهد كـه  كتاب و مطالعه، توي عمرت چند كتاب در باره مسائل جنسي م        

كآل درباره مسائل جنسي برايشان حرف بزني فكر ميكني  براي انتقال معلومات جنسي خودت به شنونده به چند دقيقه         
بقـول  وقت نياز داري؟ به من بگو تا بحال چند كتاب يا مقاله در باره نيازهاي جنسي انسان خوانده اي؟ با چند نفـر از                         
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خودت همجنس باز صحبت كرده اي و به حرفها و دالئل آنها گوش داده اي كه چه ميخواهنـد و چـه ميگوينـد؟ تـو                          
اصآل كتابي يا مقاله اي از محققان غربي كه همجنسگرايي را طبيعي ميدانند خوانده اي كه دالئل آنهـا را بـداني؟ يـا                        

 يدا ميكني؟اصال كتاب باارزش و بيطرفانه اي تو كتاب فروشي ها پ
همه ميـدانيم كـه كتـاب و        ) منظور بقيه افراد منزل كه حاظر بودند      (هم خودت، هم من و هم اينها        : و بعد اضافه كردم   

اگـر امـروز كسـي چيـزي از     . مطلبي در باره اين مسائل به سختي توي كشور پيدا ميشه و تو هم چيـزي نخوانـده اي      
 . اد اين افراد هم خيلي زياد نيستمسائل جنسي ميداند از بركت اينترنت است و تعد

ميخواست يك چيزي بگويد كه گفتم نه، اين چيزها كه گفتم مقدمه بود و ميخواستم نشان دهم كه برخورد و ديـدگاه                     
 تو در باره مسائل جنسي نه علمي و مبتني بر تحقيقات جديد بلكه سنتي است و حاال اگر اجازه بدي خيلي 

ميكنم چون حيفه كه توي روشنفكر ايراني در باره اين مسائل مثل مادر بزرگها سـنتي و                  كوتاه مسئله را برايت روشن      
لحن صحبتهايم تا حدودي جدي  بود و شايد همين باعث شد كه همه گويا               . غير علمي و بيشتر احساسي برخورد كني      

 .با يك چيز غير منتظره برخورد كرده اند، همه ساكت بودند و منظر ادامه حرفهاي من
 :مثآل گفتم.  هم از فرصت استفاده كرده و ادامه دادم و شمه اي از آنچه را كه ميدانستم برايشان گفتممن

تو ميگويي كه يكي از دالئل بي بند و باري غرب دادن آزادي به همجنسگراها است ولي آيا هيچ ميـداني كـه زمـاني                         
ما تو ايران داريم؟ آيا تو ميداني كه همـين          غرب درست همين برخوردي با همجنسگراهاي خودشان داشتند كه امروز           

فرانسه مهد حقوق بشر زماني زنان همجنس گـراي فرانسـوي را در آتـش ميسـوزانده؟ آيـا تـو ميـداني كـه در تمـام                    
كشورهاي غربي گرايش به همجنس بعنوان يك بيماري رواني تلقي مي شده و اينگونه افراد را يا روانه بيمارسـتانهاي        

  شوك الكتريكي به آنها ميدادند يا به زندان مي انداختند؟رواني ميكردند و
 آيا تو ميداني كه با گسترش آزادي و دمكراسي محققان شروع به تحقيق بيشتر در باره مسائل جنسي كردند از جمله

و  در اين مسئله كه چرا عده اي از افراد به همجنس خودشان گرايش پيدا ميكنند و بعـد از سـالها تحقيـق و پرسـش                           
صحبت با همجنسگراها يك انقالب عظيمي در نگرش جوامع غربي نسبت به مسائل جنسـي و همجنسـگرايي پديـد                    

و تازه بعد از آن بود كه كم كم قانون مبني بر بيمار بودن همجنسگرايان از قوانين كشورهاي غربي حـذف شـد و        . آمد
شان مي دهد كه غربيها بقول خودت بـي بنـد و بـار    خوب اين ن. داده شد.... به آنها اجازه متشكل شدن، چاپ نشريه و      

نطستن بلكه افكار و  قضاوتهاي خودشان را بر اساس علم و دانش امـروزي بنـا ميكننـد و حاضـرند اگـر ببيننـد كـه                            
 فكرشان در باره يك مسئله اشتباه است آن را درست كنند

 .آيا حاال تو حاضري ديگه از گي ها بدگوئي نكني
يدم همه دارن خيلي جدي و با حالتي كه انگار سئوالي تو ذهن خودشـان دارنـد بـه مـن نگـاه                       كمي كه ساكت شدم د    

 بعد. و من از كار خودم راضي بودم. ميكنند
مثه اينكه داريم قانع ميشيم كه  كوني ها هم ! داداش داري مات ميشي ها:  يكي از برادرهايم  رو به برادر بزرگم گفت  

 .ه نماند كه همين برادر هم با همجنسگرايي مخالف استالبته ناگفت.  حق و حساب دارن
برادر بزرگم با لحني كه معلوم بود به فكر فرو رفته گفت حاال من ميتونم حرف بزنم؟ گفتم آره  نوبـت توسـت و مـن                           

 .گوش ميدم
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ه و اگر سـكس بـا      به من بگو كداميك از آنها ازدواج نكرد       . تو به همه افراد پست و مقام دار تو اين دنيا نگاه كن            : گفت
 همجنس خوبه پس چرا اين افراد معروف اينكار را نميكنند؟ 

گفتم اوآل يادت باشه كه  همش حدود سي ساله كه همجنسگرايي نه بعنوان يك بيمازي بلكه بعنـوان يـك گـرايش                       
نرفتن يعني در   جنسي طبيعي تو كشورهاي آزاد پذيرفته شده و از طرف ديگه هنوز تبليغات و افكار منفي سابق از بين                    

در نتيجه اگر سياستمداري بـه سـكس بـا همجـنس خـودش              .  عرض سي سال نميشه كه تبليغات قرنها را از بين برد          
امـا همـين   . اعتراف كنه حتي تو اروپا و آمريكا هم ممكنه كه با او مخالفت و در نتيجه شغل خودش را از دست بدهـد                      

رايان به مقامهاي بااليي برسن مثآل  تعدادي همجنسـگرا عضـو            سي و خورده سال كافي بوده كه تعدادي از همجنسگ         
 ....پارلمان كشور خودشان هستند يا مثآل سفير هستن يا وزير كابينه و

به اينجاي صحبت كه رسيديم يكي از زنان همسايه در زد و آمد تو و قرار شد صحبتها را ادامه دهـيم امـا يـك نكتـه                
با افرادي كه ادعاي روشنفكري ميكنند بنشينيم و با منطق همين چيزهاي ساده             مثبتي كه ياد گرفتم اين است كه اگر         

را به آنها منتقل كنيم موفق ميشويم كه  برداشت از همجنسگرايي را تا حدود زيادي اصالح كنيم و در نتيجه راه علني   
 ام از جمله بـرادر بـزرگم        چون بعد از آن صحبتها من حس ميكنم كه افراد خانواده          . كردن خودمان هم هموارتر ميشود    

 .ديگر آن برخوردهاي  تعصب آميز را نميكند و ترجيح ميدهد كه حرفي در اينباره نزند
******* 

و قصد دارم اين روش برخورد را بـا         . دوستان باور كنيد تمام آنچه برايتان تعريف كردم حقيقت دارد و  ساختگي نيست             
 . هم از تجربيات خود بنويسيد تا از تجارب همديگر درس بگيريماميدوارم شما. هم ادامه بدهم.... دوستان و 

اقليت هاي جنسي از جمله همجنسگرايان در مسير  قبول و علني كردن گرايش جنسي خود راههاي پر پيچ و خمي را             
 طي ميكنند و البته نه همه با هم به يك نقطه مشخص ميرسند و نه همه به انتهـاي راه ميرسـند بلكـه بـا توجـه بـه                             

عوامل متعددي هر فردي ممكن است يك يا چندين قدم را طي كند، تعدادي ممكن است تا نيمه راه بروند و بخشـي                       
همين جرئـت   . همجنسگرايي خود را پنهان نميكنند    ) از خانواده گرفته تا محل كار تا در اجتماع        ( تا آخر كه در همه جا       

خود يكي از مراحل آشكارسازي     ) بدون اقرار به گرايش فردي     ( دفاع از همجنسگراها و ارائه اطالعات علمي در اينباره        
و ما اميدواريم دوستان و خوانندگان با ارسال  مطالب و راه اندازي بحث و گفتگو و نقل تجارب و . همجنسگرايان است

خود با افراد از برخورد .  نظريات خود به امر آشكارسازي و علني شدن و رهايي از زندان نامرئي به همديگر كمك كنند                
حتي اگر در بحثي شركت كرده ايد و حـس ميكنيـد كـه              . برايمان بنويسيد .... خانواده، همكالسي، دوستان، همكاران و    

جواب قانع كننده نداشتيد سئوالتان را براي طرح در ماها ارسال كنيد يا ممكن است اينجا و آنجـا گـره هـايي در بـاره                          
ا نمي شناسيد كه با او مطرح كنيد، ما افالطون و يا معلم دهر نيسـتيم امـا                  مسائل جنسي در ذهن خود داريد و كسي ر        

صفحات ماها هميشه   . ميتوانيم با چاپ موضوع در مجله از دوستاني كه اطالعات بيشتر دارند بخواهيم كه كمك كنند               
 .به روي چنين مباحثي باز خواهد بود

 
 

 ...به نقد يا مطلبي در باره ماها برخورديد، لطفĤ ما را هم بي خبر نگذاريددر جايي  گرا
 



 
 

 
 

     

٢٠

 
 

 دستي به كلك خشم
 بر لوح تار شب

 سرودي رسا نوشت
 نامه داستان شهامت بودشب

 بر پرده هاي شب
 پوشيده در پرند سياهي
 بيدار مردمان همه آوارند

بر موج شب صداي سرودن رساتر است
 بر راه هاي تار

 قدم هاي بي هراس
 در رهگذر خويش توانمند و پرتالش

 گام بلند روز به راه است
 شب خون خشم دارد

 شب رنگ انتظار
 تا انفجار صبح
 ...استزماني نمانده 

 
 

 

 جشن عشق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضيافت بودن، جشن عشق است         
 هاسترفصل رنگين كمان باو         
 ميهماني نور و عرياني         
 آشكارا مهر ورزيدن         
 بر توانهاي شوق باليدن         
 جشن عشق است، ضيافت هستي         
 گاه آشتي با صداقت خويش         

 فصل پيدا شدن و خوديابي         
 وه چه پوسيده است پيله ترس         
 وه چه پوكيده است سنگر شرم         
 بشكن آن چهره دروغين را         
 كاري نهاني بردر آن پيله          
 شور آواز ده به زمزمه ها         
 رنگ قوس و قزح به پيكر خود         
 وسم لذتجشن عشق است، م         
 مهرورزان ز شوق پاكوبان         
 رقص رقصان، ترانه ها بر خوان         
 رو به خود آر، رو به كعبه عشق         
 هجرت ز وادي غمين درنگ         

 
.متاسفانه نام شاعر اين شعر زيبا را نميدانيم*  

صفحات ماها بروي اشعار،
داستانهاي كوتاه، نقد، طنز

 .دوستان باز است.... و
ــارتر ــدواريم در پربـ  اميـ
كردن اين صـفحات مـا را

 .ياري دهيد
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 عكس هاي اين شماره
قرار بر ايـن اسـت كـه در هـر شـماره ماهـا صـفحه مخصوصـي بنـام

زيبـا،  عكـس  6-5 داشـته باشـيم كـه در آن          "عكسهاي ايـن شـماره    "
ها اما با توجه به تنوع سليقه ها، انتخاب عكس        . چاپ كنيم ... و،  عاشقانه

پس اگر مايليد عكس دلخواه خود. را به عهده خود خوانندگان ميگذاريم     
را در شماره بعدي چاپ كنيد لطفĤ آن را به آدرس ايميـل مجلـه ارسـال

 "عكسهاي اين شماره": بنويسيد) سابجكت(كنيد و در قسمت موضوع 
هم براي جلد مجله مناسب ميدانيـد، بـا كمـالرا  چنانچه عكسي   ضمنا  

 .وانيد پيشنهاد دهيدميل ميت
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و مطلبـي در بـاره زنـان         ،در اين اولين شماره ماها     

دختران لزبين و ديگر اقليتهاي جنسي چاپ نشـده        
اين نه دال بـر فرامـوش كـردن موضـوع از. است

ت تصـنعي از بلكه نميخواهيم بصـور    ،طرف ماست 
چـرا كـه معتقـديم هـرطرف ديگران حرف بزنيم،     

گروه و اقليت جنسي بهتر مسائل خـودش را بيـان
ما با آغوش باز از همكـاري همـه اقليتهـاي. ميكند

ــيم و حاجنســي  ريم بخشــي ازضــاســتقبال ميكن
 .يمصفحات ماها را در اختيار آنها قرار ده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يرانيامجنسگرايان هلكترونيكي اجله  ،  ماهام

از آدرس پسـتي زيـر       ،»ماهـا «اشـتراك   براي براي بيان نظرات و پيشنهادات خود، و يا ارسال مطالب، عكس، نقد، و همينطور براي                 
 com.Majaleh_maha@yahoo                                                                                              : استفاده كنيد
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