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 حرف هاي سردبير
 

  هـاي  هـاي رشـد و سـال       در يك برهه ي زماني از زندگي كه معمـوال سـال            مه ي ما همجنسگرايان،    هـ
خـانواده و حتـي      شكل گيري شخصيتمان است به خاطر دريافتن حسي در خود كه مغاير بـا احساسـات پـدر و مـادر،                    

         هـر بـار كـه فـيلم        ،وقتـي خيلـي كوچـك بـودم        .ن بوده است بيشتر از ديگران در وجود خود تامل كرده ايم           دوستانما
هميشه دوست داشتم به جـاي دوچرخـه سـواري بـا     . مي ديديم خودم را به جاي هنرپيشه ي مرد داستان مي گذاشتم 

 بزرگتر كه شـدم بـه خـاطر         . سوخته بودم  عاشق پنچرگيري و عوض كردن المپ     . دخترها، با پسرها فوتبال بازي كنم     
 -امـا وقتـي در سـن ده       . اينكه مانتو و روسري مانع فوتبال بازي كردنم نشود موهايم را مدل پسرها كوتاه مـي كـردم                 

در .  كم كم متوجه فرق هاي اندكي بـين خـودم و دوسـتان دختـرم شـدم                 ،دوازده سالگي علنا عاشق دخترها مي شدم      
اما بيشتر از پيش به عشـق       ،  فوتبال بازي مي كردم    ان هنوز بدون روسري بيرون مي رفتم و       دوران راهنمايي و دبيرست   

ستم كمـك   ن اما از چه كسي مي توا      . اين حس باعث شد در وجود خودم بيشتر تامل كنم          .يك دختر احساس نياز كردم    
  ؟بگيرم

 ، پسرهاي رنگارنگ دوست مي شدخواهرم مدام با. اما مادر من عاشق پدرم بود. خانواده اولين انتخاب من بود   
 مي شوم آنها چه رفتـاري ممكـن بـود از خـود نشـان                دخترهانمي توانستم تصور كنم اگر به آنها مي گفتم كه عاشق            

او جـواب نامـه هـايي كـه بـه صـندوق مشـاوره         كمك گرفتن از مشاور مدرسه به نظر انتخاب درستي مي آمد، . دهند
من هم نامه را نوشتم و با هـزار تـرس و            . و الزم نبود كسي خودش را معرفي كند       انداخته مي شد را روي تابلو مي زد         

به نظر مـن شـما يـك         ‹‹: هفته ي بعد مشاور تحصيل كرده ي مدرسه براي من نوشته بود            .لرز داخل صندوق انداختم   
 ››. مراجعه كنيدبيماري رواني داريد و بايد هر چه سريع تر براي درمان به يك روانپزشك

 من را بر آن داشت كه بيشتر در مورد به اصطالح بيمار بودن خودم تحقيق كـنم و                    ››يمار رواني ب‹‹  كلمه ي 
 بعد از مطالعه ي چند كتاب پي بردم كه من يك همجنسـگرا              .هاي روانشناسي بود   تنها راه باقي مانده براي من كتاب      

 چـون قـبال در درس       ، من را به لرزه درآورد     واژه ي همجنسگرا تن   . هايي مثل من را لزبين صدا مي كنند        هستم و زن  
در قانون كيفري   . ديني خوانده بودم كه قومي به اسم قوم لوط به دليل روابطشان با همجنس گرفتار نفرين الهي شدند                 

 .زات زنان همجنسگرا سنگسار استاسالمي مجازات لواط اعدام و مجا
 است بسـياري از واقعيـت هـا را بـراي مـن      اين واقعيت كه احساس من حداقل در ايران يك احساس ممنوع       

 نه روزنامه و مجله و نه حتـي از زبـان اطرافيـانم چيـزي در                 ،تازه متوجه شدم چرا هيچگاه نه در تلويزيون       . روشن كرد 
 انسان  مانند ،هاي فاسد   مانند زن  ،چون با همجنسگرايان مانند قاتلين رفتار مي كنند       . مورد همجنسگرايي نشنيده بودم   

  .ن تر از شان و مقام انسانيتهاي پايي
 ››؟يا من واقعا لزبينمآ‹‹ : مان اين بود كه از خودم سوال كنمحاال ز

 باز هم شامل اين گروه خالفكار   ،آيا مني كه تا آن زمان هيچ گونه رابطه ي جنسي با جنس موافقم نداشته ام               
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پنهان كنم و عاشق دروغين مردي شوم كه  آيا من مجبورم گرايشم به جنس موافق را در تمام طول زندگيم             ؟مي شوم 
ند، اما من كـه      ا  من گرايش به جنس موافق دارم، اما همجنسگرايان فاسدند، به فكر شهوت            ؟هيچ گرايشي به او ندارم    

 ؟ پس كجاي اين داستان ايراد دارد. عاشق يك همجنس، من فقط يك عاشقم.متبه فكر شهوت نيس

روي صحبت من با همجنسگرايان و مخصوصا لزبين هايي 
 خوانند و هربار از اينكه است كه مدتهاست اين مجله را مي

گروهي براي رساندن حرفهايشان به جهانيان تالش مي كنند 
دلگرم مي شوند، اما ما نمي توانيم دست روي دست بگذاريم و 

. انتظار داشته باشيم  اوضاع مان از اين كه هست بدتر نشود
نمي توانيم سكوت كنيم و انتظار داشته باشيم كه هم 

›› جرمي به اسم همجنسگرايي‹‹ا از احساسانمان در زندان ه
از حضور در صحنه نترسيد، واقعيت هاي زندگي . تبرئه شوند

خود را بپذيريد و فراموش نكنيد كه آزاد آفريده شده ايد و هيچ 
 .كس نمي تواند اين آزادي را از شما سلب كند

من آزاده تر از     . پس شايد تعريف واژه ي همجنسگرا دچار ايراد است         گرايش و عشقم برايم اموري بديهي بود      
خوشبختي  .آن هستم كه محدود به حرف ديگران شوم، بلند پروازتر از اين هستم كه تن به قفس دين و خرافات بدهم

ادن رشـد د   صـدد    واقعي براي هر انساني زماني حاصل مي شود كه انسان واقعيت هاي وجود خـودش را بپـذيرد و در                   
 واقعيت وجود من اين است كه من يك لزبين هستم و فراتر از شـهوت                ،بله. آنچه خداوند در وجودش قرار داده بربيايد      

ـ      . عشق حقيقي را در پيكره ي همجنسـم جسـتجو مـي كـنم              ،و رابطه ي جنسي با همجنس      يرفتن اينكـه   ذ امـا آيـا پ
قرار داده كه اين اقليت در كشور من يـك اقليـت             من را در اقليتي      ، همجنسگرا بودن من   ؟همجنسگرا هستم كافيست  

 آزادي فـردي    .فراموش شده اسـت   
من تا زماني معني دارد كه به پيكره        

 پس ،ي جامعه خدشه اي وارد نشود  
من هيچگاه نمي توانم همجنسـگرا      

 نمي توانم سرم    ،بودنم را علني كنم   
را با افتخار باال بگيرم و اعالم كـنم       

ــيم و   ــار روان ــه بيم ــن ن ــه م ــه ك ن
من فقط يك همجنسگرا      جنايتكار،

 . هستم
ــم   ــن را ه ــد م ــا خداون ام

پـس  .  و هم آزاد   ه،همجنسگرا آفريد 
 .من بايد بـراي آزادي مبـارزه كـنم        

  .هايي كه گمان مي كنند من پست تر از انسانم بپاخيزم بايد براي شناساندن سرشت خودم به انسان
 است كه مدتهاست ايـن مجلـه را مـي خواننـد و              روي صحبت من با همجنسگرايان و مخصوصا لزبين هايي        

 امـا هيچگـاه در صـدد        ،هربار از اينكه گروهي براي رساندن حرفهايشان به جهانيان تالش مي كنند دلگرم مي شـوند               
ع اوضا  ما نمي توانيم دست روي دست بگذاريم و انتظار داشته باشيم          . همكاري و پربارتر كردن اين مجله بر نمي آيند        

   هـم احساسـانمان در زنـدان هـا از     كه نمي توانيم سكوت كنيم و انتظار داشته باشيم  .  كه هست بدتر نشود    مان از اين  
گنـاه   تا كي مي خواهيم شاهد به دار آويخته شدن همجنسـگرايان بـي  .  تبرئه شوند››جرمي به اسم همجنسگرايي  ‹‹ 

  ؟خواهيم شاهد از بين رفتن حقوقمان باشيم تا كي مي ؟باشيم
هاي زندگي خود را بپذيريد و فراموش نكنيد كه آزاد آفريـده شـده ايـد و                  ضور در صحنه نترسيد، واقعيت    از ح 

 .هيچ كس نمي تواند اين آزادي را از شما سلب كند
  دالرام،سردبير لزبين
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   هستندهمجنسگرايان مسن، پاره تن جنبش ما
 
 
 
 
 
 
 
 
ج  
 
 
 
 
 

همانطور كه ما همجنسگرايان در همه اقشار و طبقات
و سطوح مختلف جامعه هستيم، به همان اندازه هم در 

مختلف قرار داريم تصور غلطي كه خيلي ها . سنين
همجنسگرايان دارن د اين است كه درباره

 جوان و عمدتا قبل از سن يهمجنسگرايان را افراد
در ذهن خود تصور مي كنند  متاسفانه خيلي از .ازدوا

 يا اصال فكر اينكه ، وخود ما هم چنين تصوري داريم
همجنسگرايان مسن پاره اي از تن جنبش ما هستند 

 …نمي كند به ذهن خيلي از خود ما خطور
 

زن . ه به نظر مي رسد اما از اعالم سن واقعي خود طفره مـي رود         سال 60 تا   55قا محمد، راننده تريلي است،      آ
او بنا به طبيعت كارش، شب ها را در شهرهاي مختلف اطـراق             . و بچه دارد و اهل يكي از شهرهاي بزرگ كشور است          

.   طبق تجربه اين همه سال، پارك ها و محل هاي پاتوق همجنسـگرايان در بعضـي از شـهرها را مـي دانـد                       . مي كند 
 .ب ها به آنجا سر مي زند به اين اميد كه كسي را براي لحظه اي خوشي و لذت ممنوعه پيدا كندش

 ››.اينجا آمدم كه كسي را پيدا كنم. من براي سئوال و جواب به اينجا نيامده ام‹‹ : مي گويد
  از چه سني حس كردي كه همجنسگرا هستي؟ -
 ››  .حس مي كردم كه از دختران خوشم نمي آيد سالم بود هم 8-7از همان جواني، حتي وقتي  ‹‹ -
  پس چرا ازدواج كردي؟ -
 ›› مگه راه ديگه اي هم هست؟. آخه اين چه سئواليه؟ همه اينكار را مي كنن ‹‹-
  تو اين همه سال، هميشه دنبال سكس با مردها بوده اي؟ -
 ››.ي با يك راننده ديگهگاهي تو حمام عمومي، گاهي تو پارك، گاه. هر وقت فرصتش گير بياد ‹‹ -

فقـط طبـق تعريـف مـادرم، در         . چيز زيادي ازش نمـي دانـم      . مهري هم همين سن و سال آقا محمد را دارد         
نوجواني او را به عقد پسر عمويش در مي آورند ولي فقط يك شب پيش او مي ماند و فرداي آن روز چمـدان خـود را                           

مهري يك دوست بسيار نزديك و   . وز تا حاال هم تنها زندگي مي كند       برمي دارد و به خانه پدري برمي گردد، و از آن ر           
چنـد سـال بعـد از       . نسرين هم مثل مهري بچـه اي نـدارد        . صميمي دارد بنام نسرين، كه تقريبا هم سن خودش است         

دوستي و رفت و آمـد مهـري و         . ازدواج، شوهرش دراثر يك تصادف مي ميرد و تا همين امروز مجرد باقي مانده است              
نمي دانم، ولي از پچ پچ زن هاي دور و بر و همسايه ها اين را مي فهمم كـه دوسـتي                      . سرين زبانزد همسايه ها است    ن

مهري و نسرين از نوع ديگري است، چرا كه گاهي شب ها را در خانه هم سر مي كنند و مـو الي درز دوسـتي اشـان          
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 آيا اينها دو زن لزبين كشور ما هستند؟. نمي رود
 :   سال از عمرش مي گذرد و هنوز در مغازه تعمير دوچرخه خود كار مي كند60ود اسماعيل حد

زن و بچه داشتم اما حسرتم براي سـكس بـا يـك             .  سالم بود اين مغازه را باز كردم       25در دوره شاه، وقتي     ‹‹ 
مي دانم چطـور    ن. روزي با يك مردي آشنا شدم كه دوچرخه پسرش را براي تعمير آورده بود             . مرد حد و حساب نداشت    

حس مي كرديم كه يك چيز مشتركي با هم         . شد، ولي يك احساس و رابطه و دوستي عجيبي بين من و او برقرار شد              
. تا يك بار غروبي كه داشتم مغازه را مي بستم سر زد و آن روز براي اولين بار توي مغازه ام با هم حال كـرديم                         . داريم

 ››.ولي خب، حسرتش باقي است.  ولي حاال ديگه از ما گذشتهبعدش با خيلي هاي ديگه هم سكس داشته ام
هيچوقت فكر كرده ايد كه ممكن است پدر، مادر بزرگ، خاله، معلم يا مغازه دار سر كوچـه شـما همجنسـگرا              

باشـــند؟ وقتـــي در پـــاتوق هـــاي محـــل ديـــدار  
همجنسگرايان، مردان مسن را مي بينيد كـه در پـي           

دي بـا آنهـا مـي       تماس با ديگران هستند چه برخـور      
 كنيد؟

رابطه بسـيار صـميمي و نزديـك فـالن زن           
محله با زن ديگر را چگونه توضـيح مـي دهيـد؟ آيـا              
ممكن است آنها دو زن لزبين مسن باشند كـه اسـرار            

 مگوي خود را با هم قسمت مي كنند؟
بهر رو، همانطور كـه مـا همجنسـگرايان در          
همه اقشار و طبقات و سطوح مختلف جامعه هسـتيم،          

تصور . به همان اندازه هم در سنين مختلف قرار داريم      
غلطي كه خيلي ها درباره همجنسگرايان دارنـد ايـن          
است كه همجنسگرايان را افراد جوان و عمدتا قبل از          
سن ازدواج در ذهن خود تصور مي كننـد و متاسـفانه            

يا اصال فكر   . خيلي از خود ما هم چنين تصوري داريم       
 پاره اي از تن جنـبش مـا         اينكه همجنسگرايان مسن  

 .هستند به ذهن خيلي از خود ما خطور نمي كند

شرايط اجتماعي و فرهنگي كه همه مي دانند، 
باعث شده كه اكثريت ... نبود منابع اطالعاتي و

مطلق همجنسگرايان مسن ازدواج كنند و چه 
. دان آنها هم در سنين جواني باشندبسا فرزن

اين گي و لزبين هاي مسن، تمام عمر خود را 
 زجر كشيده اند، خود را بيمار و غير عادي 

دانسته اند، بر خالف ميل خود با جريان جامعه 
حركت كرده و تن به دگرجنسگرايي اجباري 

نمي توان آنها را مالمت كرد اما . سپرده اند
آه و حسرت از كول و بار مالل، حرمان، كمبود و 

زندگي اشان مي بارد و بدتر آنكه نمي توانند 
 اين درد خود را به كسي بگويند

مسلما با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي    
باعـث  ... كه همه مي دانند، نبـود منـابع اطالعـاتي و          

شده كه اكثريت مطلق همجنسـگرايان مسـن ازدواج         
كنند و چه بسا فرزنـدان آنهـا هـم در سـنين جـواني               

بين هاي مسن، تمام عمر خـود را        اين گي و لز   . باشند
زجر كشيده اند، خود را بيمار و غير عادي دانسته اند، بر خالف ميل خود بـا جريـان جامعـه حركـت كـرده و تـن بـه                              

نمي توان آنها را مالمت كرد اما مالل، حرمان، كمبود و آه و حسرت از كـول و بـار                    . دگرجنسگرايي اجباري سپرده اند   
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 .دتر آنكه نمي توانند اين درد خود را به كسي بگويندزندگي اشان مي بارد و ب
اينجاست كه اهميت اينترنت روشن مي شود، وسيله اي كه با كمك آن نسل جوان توانسته خـود و احسـاس                     

جـوان همجنسـگراي    . خود را بشناسد، با هم احساسان خود رابطه بگيرد و صحبت از حقـوق خـود را بـه ميـان كشـد                      
ر يكي چند دكمه توسط كامپيوتر به دنيـاي وسـيع و رنگارنـگ همجنسـگرايان وارد شـود، از                    امروزي مي تواند با فشا    

تنهايي به در آيد و پي ببرد كه بيمار يا شهوت زده نيست، بلكه احساس همجنسخواهي او احساسي عـادي، طبيعـي و                       
)  بـه بـاال    40و حتي   ( به باال    50معتبر است و اگر ديگران آن را برنمي تابند خود آنها مشكل دارند، اما همجنسگرايان                

اين امكانات را نداشتند؛ نتوانستند با هم احساسان خود رابطه بگيرند، بر تفكر بيمار بودن خود غلبه نكردند و در نتيجـه          
بـه قـول دوسـتي ايـن        . هر چه بيشتر پوسته اطراف خود را ضخيم تر كردند، مبادا كـه كسـي از راز آنهـا بـويي ببـرد                      

 .آن سوي شب زندگي مي كنند، اما ما را مي بينند و تازه در مي يابند كه چگونه زندگي را باخته اندهمجنسگرايان در 
هرچند در كشور ما اطالعات و منابع چنداني درباره كل همجنسگرايان وجود ندارد، اما بدتر از آن ايـن اسـت                     

 اخالقـي و فرهنگـي جامعـه فشـار     بـي عـدالتي  . كه درباره همجنسگرايان مسن هيچ سند يا نوشته اي موجود نيسـت      
احتماال بخش وسيعي از آنها كال معني لزبين يا گي را نمي دانند و بيهوده نيست . مضاعفي را بر اين افراد وارد مي كند

اگر ادعا شود كه پيدا كردن زن يا مرد مسني كه به همجنسگرايي خود اعتراف كند يا شناخت صـحيحي از آن داشـته                   
 .يستباشد،كار ساده اي ن

در غرب هم اكثر مطالعات مربوط به همجنسگرايي، بيشتر حول و حوش همجنسگرايان جوان بوده و تنها در                  
 .چند سال اخير است كه بخشي از آنها توجه خود را به موضوع همجنسگرايان مسن معطوف كرده اند

هرچند در كشور ما اطالعات و منابع چنداني 
درباره كل همجنسگرايان وجود ندارد، اما بدتر از

ه همجنسگرايان مسن آن اين است كه دربار
بي عدالتي . هيچ سند يا نوشته اي موجود نيست

اخالقي و فرهنگي جامعه فشار مضاعفي را بر 
 .اين افراد وارد مي كند

دسترسي به اينترنـت هـم در نـورافكني بـر           
مسن بي  مسائل، مشكالت و مطالبات همجنسگرايان      

امـروزه مـي تـوان صـدها سـايت          . تاثير نبوده اسـت   
اينترنتي معتبر و جدي متعلق به همجنسگرايان مسن        

همچنين در بسـياري از كشـورها، خـدمات         . پيدا كرد 
اجتماعي و رفاهي متناسب با نيازهاي آنـان در حـال           

بـراي نمونـه در غـرب تعـداد         . شكل گيـري هسـتند    
با توجه به   ( اند   همجنسگرايان مسن كه ازدواج نكرده    

زياد است، اما همجنسگرايان مسن     ) اينكه در آنجا در دوره جواني همين ها مسائل همجنسگرايي تا حدودي عمده شد             
از زندگي در خانه سالمندان متعلق به دگرجنسگرايان احساس راحتي نمي كنند، پس گروه هاي حمايتي آنها در تالش                   

ايان سالمند را تاسيس كنند، و يا كلوب ها و گروه هاي خاص خود، كه بـا                 اند تا خانه هاي سالمندان خاص همجنسگر      
هم معاشرت، مسافرت، رفت و آمد و يك سري فعاليت هاي مشترك ديگر كه مناسب سنشان اسـت داشـته باشـند و                       

بـر ايـن    جالب اينجاست كه اكثر مطالعات صورت گرفته در مورد انزوا و تنهايي افراد مسن دال                . احساس تنهايي نكنند  
دارند كه همجنسگرايان مسن كمتر از دگرجنسگرايان هم سن و سال خود، در تنهايي و انزوا بسر مي برنـد و دلـيلش                       
هم اين است كه غيرهمجنسگرايان عموما دوستان كمتري دارند، همسر آنها احتماال درگذشـته و فرزندانشـان هـم در            

ن مسن عموما حلقه دوستان نزديك و صميمي بيشتري دارند          جاهاي دورتر زندگي مي كنند، در حالي كه همجنسگرايا        
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دليل ديگر اينكه، همجنسگرايان از همان      . و تحت پوشش گروه هاي حمايتي و دوستي خاص خود هم قرار مي گيرند             
سنين نوجواني كه به گرايش جنسي همجنسگرايانه خود پي مي برند، نوعي مكانيسم مقابله با انزوا و تحمل تنهايي در 

 .ها شكل مي گيرد كه در سال هاي بعد به دردشان مي خوردآن
اما همجنسگرايان مسن مشكالت و مسائل خود را مانند بقيه دارا هستند؛ كساني از نزديكترين دوستان خـود                  
را از دست داده اند، كار نمي كنند و در نتيجه ممكن است مشكالت مالي داشته باشند، يا ناخوشـي هـاي سـال هـاي                 

گريبانگيرشان مي باشد، اما مسلما قلب آنها       ) مانند بيماري هاي قلبي يا ديابت، فشار خون يا ضعف چشم          (ر  پائيزي عم 
 .جوان است و نيازمند رد و بدل كردن عشق و محبت با ديگران اند

همجنسگرايان مسن مشكالت و مسائل خود 
را مانند بقيه دارا هستند؛ كساني از نزديكترين 
دوستان خود را از دست داده اند، كار نمي كنند
و در نتيجه ممكن است مشكالت مالي داشته 

باشند، يا ناخوشي هاي سال هاي پائيزي عمر 
ند بيماري هاي قلبي يا ديابت، فشار خون مان(

گريبانگيرشان مي باشد، اما ) يا ضعف چشم
مسلما قلب آنها جوان است و نيازمند رد و بدل 

  .كردن عشق و محبت با ديگران اند

در كشور ما البته وضع فرق مي كند و همجنسگرايان پا به سن گذاشته مشكالت و مسائل و معضالت خاص                    
رند كه متاسفانه با توجه به شرايط حاكم، امكان بررسي و مطالعه و رسيدگي جدي به نيازهـاي آنهـا موجـود                      خود را دا  

جاي بسي خوشحالي است كه چندين نفر از همجنسـگرايان مسـن            . نيست، اما يك سري كارها را مي توان انجام داد         
.   بطه و دوستي با افـراد مسـن تمايـل دارنـد           همچنين تعدادي از همجنسگرايان به را     . كشور خواننده مجله ماها هستند    

مي توان از طريق دوست يـابي مجلـه ماهـا، يـا جاهـاي ديگـر بـراي يـافتن دلـداده اي اسـتفاده نمـود، تعـدادي از                               
اگر همين ها درسـت  . همجنسگرايان مسن ايراني در خارج از كشور زندگي مي كنند و شناخت و امكانات بهتري دارند               

بـه اعتقـاد مـن اولـين        . يرند، مي توان اميدوار بود كه تا حدودي از بار مشكالت اين افراد كم شود              مورد استفاده قرار گ   
اقدام اين است كه هر كسي كه توان و امكانش را دارد يك وبالگ يا يك سـايت مخصـوص همجنسـگرايان مسـن                        

آنجا كه اكثر اين دوستان يا      همچنين از   . مي توان گروه حمايتي و رفت و آمد خاص اين افراد درست كرد            . درست كند 
به اينترنت دسترسي ندارند يا شكل كاربرد آن را نمي دانند، مي توان يك سري اطالعات را پرينت كـرده و در اختيـار                        

اگر خـود   . آنها گذاشت 
دوستان همجنسگراي  
مســـن، عالقـــه بـــه 
ــا   ــالگ ي ــاختن وب س
سايت دارند اما شـيوه     

ــتند       ــد نيس ــار را بل ك
گ مي توانند بـا وبـال     

نويسان جوان تمـاس    
ــد ــئن . بگيرن ــا مطم م

هستيم كه دوستان از    
كمـــك و راهنمـــايي 

بهر رو، جنبش همجنسگرايان ايران كامل نخواهد بود اگر بخشي از آن ناديده گرفته شـود و يـا    . مضايقه نخواهند كرد  
 . هموار كنيمبر همه ماست كه راه ورود همه اعضا پيكره جنبش خود را. از حضور در ميدان شانه خالي كند

 Seniorعالقمندان به كسب اطالعات بيشتر مي توانند در جستجوگرها دنبال كلمه هايي همچون
Homosexual, Senior Gays/Lesbians, Mature Gaymen/Lesbianو امثال اينها بگردند . 
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  خوشبخت باش و سرفراز زندگي كن!دوست من
 خسرو

 
كنـي كـه بـا      مـي   ند كه نمي خواهي و يك خورده حـس          ها در زندگي چيزهايي بهت مي رس       اهي وقت گ

. دست باشي، در خانواده فقيري متولد شده اي، پايت لنگ باشد و يا شايد گـي باشـي                   شايد چپ  ديگران متفاوتي؛ مثال  
 شايد امروز مسئله خيلي عمده      ،اما از من بشنو دوست من، بهت قول مي دهم كه چپ دست بودن يا پاي لنگ داشتن                 

زور وادار مي كردند تا با دست راستشـان بنويسـند و            ه  ما زمان زيادي از آن روز نگذشته كه چپ دستها را ب            ا ،اي نباشد 
پاي لنگ داشتن كه ديگه     . چپ دستان پا به سن گذاشته تنبيه معلم و بد و بيراه گفتن والدينشان را فراموش نكرده اند                 

 اما خب حاال ديگر هيچ آدمي كه سرش         ،)نوز هم هست  ه(بدتر، دوستان و همسن و ساالن، آدم را مسخره مي كردند            
گـي بـودن در شـرايط       . به تنش بيارزد، به چپ دستان و لنگ پايان چپ چپ و با حقارت و كم بيني نگـاه نمـي كنـد                      

داوري دارند، موانـع زيـادي    توهم و پيش تو و احساساتت امروزي هم همين حالت دارد، تا دلت بخواهد ديگران درباره  
. تواني همه موانع و مشكالت را دور زده و سرفراز به خوشبختي خود برسـي  تو مي.  اما شجاع باش،هستپيش راهت   

 . نه از احساس تو،هيچوقت از ياد مبر كه مشكل از ناآگاهي و ناداني و كم سوادي ديگران است
ته باشـي،  تـواني دوسـتان خـوب و صـميمي فراوانـي داشـ             مـي  . شاد و شنگول   ا واقع ،تواني شاد باشي   تو مي 

ايـن را از    .  و تو را آنطور كه هستي و دوست داري باشي، دوست خواهند داشـت              هستنددوستاني كه از گي بودنت آگاه       
هـا و ناماليمـاتي كـه        سـرزنش .  والدينت هم روزي تو را قبول خواهند كرد        ، ولي اگر بخواهي   ،من باور بكني يا نكني    

فكـر نكـن كـه سـر         . است كه فقط جنبه منفي گي بودن را مي بينـي           امروز از ناحيه گي بودنت مي بيني ناشي از اين         
با اينكار  . ديگران كاله مي گذاري و با يكي از جنس مخالف خود دوست مي شوي يا با جنس مخالف ازدواج مي كني                    

د، اما يادت باشد كه با اين عمل هميشه در ترس و ناامني بسـر خـواهي بـر                 . قبل از همه سر خود را زير برف كرده اي         
 ترس از اينكه نكند نقش جعلي را خوب بازي نكني و ديگران متوجه شوند، ناامني از اينكه در محيط و شـرايطي قـرار                       

 .گيري كه در آن احساس راحتي و خود بودن نمي كني
است،  خوده   مشكل فقط نداشتن قدرت اعتراف ب      ،در اعماق وجودت تو مي داني كه كيستي و چه مي خواهي           

ف رو هم مي ريزي، اما هي زور مي زني كه از زيرش در بروي و دنبال بهانـه اي مـي گـردي كـه                          پس با جنس مخال   
با اينكارت اما هر چه .  هي در ادا و اطوار دگرجنسگرايانه درآوردن خود را غرق مي كني،با اينهمه. هم بزنيه رابطه را ب

در  رها شـدنت از قفـس    كاري كه . نسگرا هستي و با اصرار به ديگران وانمود مي كني كه تو گي نيستي و دگرج              بيشتر
من هم روزي مثل تو بـودم و      . بي عيب و نقص وجود ندارد      انسان كامل و  . اما نگران نباش  . آينده را سخت تر مي كند     
 هر چه بيشتر خود ما را عميق تر در هچـل            ،هاي ما گي ها    و امروز مي دانم كه ظاهرسازي     . همين شرايط تو را داشتم    

شود، بله ما بـا پـيچ و         تر و دشوارتر مي    همان درجه بيرون آمدن از آن برايمان سخت       ه   ب امي برد كه بعد   و چاهي فرو    
      امـا مـا هـدفمان ايـن نيسـت،           ،در تار ذلت گرفتارتر مـي كنـيم        خود مي دهيم، هر چه بيشتر خود را       ه  تاب هايي كه ب   
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مثل زماني كـه از تـرس بـه بـاتالق فـرار مـي كنـي و        . خواهيم ديگران ما را نشناسند و به گي بودنمان پي نبرند          مي
نترس دوست من، همه دنيا براي محكوم كردن تو عزم جزم نكرده، كافي است با دقت بيشتري . زمينش تو را مي بلعد

نگاه كني، دشمنانت را خوب به نظاره بنشيني تا متوجه شوي كه حقارت از سر و رويشان مي بارد، پس وايستا، پـا بـه                         
 و ديگري فرار نكنيم، تعقيب كنندگانمان خواهند ترسيد، رم مي كنند و             ،اگر تو، من  . ذار، بر ترس خود غلبه كن     فرار نگ 

دهيم، بـا همـه اختالفـات        كنار هم بايستيم، به هم دلگرمي      بگذار من و تو   . بر امر پيروزي خودشان شك خواهند كرد      
كمك كنيم تا جاي پايي براي خـود در ايـن اجتمـاع پيـدا               توانيم پشتيبان خوبي براي هم باشيم و          اما ما مي   ،ظاهري
 .كنيم

 ...من گي هستم

توانستم در تنهايي، جلو سال ها طول كشيد تا 
آينه بايستم و با صداي بلند رو به خودم 

من همجنسگرا هستم، من يك گي ‹‹ : بگويم
من به . هستم و به گي بودنم افتخار مي كنم

خودم دروغ نمي گويم، به جنس مخالف 
گرايش جنسي ندارم، من حق و حقوقي دارم، 

من بيمار . گرايش من معتبر و طبيعي است
عدش كم كم توانستم به ديگران، ب›› .نيستم

يكي يكي، البته آهسته اما پيوسته، بگويم كه 
سخت بود، كلي بحث . كيستم و چه مي خواهم

و دردسر، گاهي دعوا، گاهي قهر، گاهي 
. شماتت، و گاهي هم خوشحالي و حس رهايي

 . بله، سخت است، اما غيرممكن نيست

مـن  ‹‹ :  جلو آينه بايسـتم و بـا صـداي بلنـد رو بـه خـودم بگـويم                  ،در تنهايي  ها طول كشيد تا توانستم     سال
الف من به خودم دروغ نمي گويم، به جنس مخ         .همجنسگرا هستم، من يك گي هستم و به گي بودنم افتخار مي كنم            

گرايش جنسي ندارم، من حق و حقـوقي دارم، گـرايش           
 بعدش كـم  ››.من بيمار نيستم. من معتبر و طبيعي است   

كم توانستم به ديگران، يكـي يكـي، البتـه آهسـته امـا              
سخت بود،  . پيوسته، بگويم كه كيستم و چه مي خواهم       

 گـاهي قهـر، گـاهي    ،كلي بحث و دردسر، گـاهي دعـوا     
 ،بلـه . ي و حـس رهـايي      و گاهي هم خوشـحال     ،شماتت

 .  اما غيرممكن نيست،سخت است
 ،مانـده انـد    حاال شادم، دوستاني كه برايم باقي     

دانند به آنهـا     دوستان واقعي و صميمي من هستند، مي      
نمي گويم و خود را آنطور كه هستم معرفي مي            دروغ  
امروز حـس مـي كـنم داشـتن دوسـتان خـوب و              . كنم

 امـا   ،شتن دوستان زيـاد   محدود و واقعي خيلي بهتر از دا      
گرفتـه ام كـه دوسـتي كسـي را بـه             ياد. ظاهري است 

حاال با خودم   . قيمت نفي خود و احساس و عشقم نخرم       
و زندگي ام راحتم، حتـي دربـاره همجنسـگرايي خـودم            

 .من گي هستم. اما احساس بي اطميناني و ترس نمي كنم...  مي كنم، جوك مي گويم و شوخي
همـه،  .  مي دانم كه چه احساسي داري و كدام بهانه هـا           ادقيق. مروز هستي، من بوده ام    باور كن جايي كه تو ا     

 همه ما را بي اخالق، بچه باز، شهوت پرست و غير نرمال تعريف              ، و مجالت، اطرافيان و اون باال نشستگان        ها روزنامه
 زدگي ما ناشي   غم. ديم و اهل زندگي   ما نرمال و طبيعي هستيم، شا     . مي كنند اما من و تو مي دانيم كه ما اين نيستيم           

 .از ناآگاهي و تعصبات ديگران است
 آنجـا كـه     ،خواهي از اين كشور و اين مردم فرار كني؟ مي خواهي بـه كشـورهاي ديگـر پناهـده شـوي                     مي

 به جايي بروي كه بيش از اين در تنهايي و سرما نماني، شـريكي بـراي خـود          ،همجنسگرايان را عزت و احترامي است     
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   امـا حـاال ديگـر      ،من هم روزي همين فكر تـو را داشـتم         .. .درس بخواني و  .  كني، زندگي ات را سر و سامان دهي        پيدا
مگر چـه   . توانيم اين خانه را بسازيم     ما با هم مي   . اينجا خانه من و توست    . نمي خواهم كشور و وطن خود را ترك كنم        

پـس  . ها نفـريم   ما همه جا هستيم، ميليون    . فر و هزار نفر نيستيم    توانند فرار كنند؟ ما كه ده نفر و صد ن          تعداد از ما مي   
آنوقـت خـواهيم    . بايد همديگر را پيدا كنيم، پشتيبان هم باشيم و با كنار هم ايستادن قدرت و اراده خود را نشان دهيم                   

 .توانست براي حقوقمان هم كار كنيم

 
١٠

     امـا بـاور كـن هـم مـن          . كنـي   هم فكر مـي    مي دانم، شايد آنقدر دلگير و آشفته باشي كه حتي به خودكشي           
ي خود را جار بزني تا ديگران بفهمنـد         بي گناه  تو فقط مي خواهي      . كه نمي خواهي خودكشي كني     ، و هم تو   ،مي دانم 

ولي خودت را بيش از اين زجر مده دوست من، آنـي كـه              . كه تو تقصير كار نيستي و تو را آنطور كه هستي قبول كنند            
تواني شاد باشي و     ها، تو هنوز مي    پس با همه سختي   .  و بي تقصيري   بي گناه  مي داند كه تو      ،ارزدسرش به تنش مي     

        اينقـدر بـه ديگـران و       . خوشبخت زنـدگي كنـي؛ كـافي اسـت خـود و احسـاس و خواسـت خـودت را جـدي بگيـري                       
هايشان بها نـده، بـاور كـن ارزشـش را            قضاوت
 . ندارند

 جايي ه مگبه فرار از خانه فكر مي كني؟
بري؟ آيـا بـا اينكـار از        بهم هست كه به آن پناه       

 مي شه از خود فـرار       هخودت فرار نمي كني؟ مگ    
مطمئني پسر  . ما فراوانيم . مقاوم باش . كرد؟ بمان 
بغلـي ات      يا همكالسي    ، يا كوچه بغلي   ،همسايه

 !مثل خودت گي نيست؟
شايد افكار و مسائل تو با اين چيزها كه         

، شـايد حـس كنـي كـه كـار و            نوشتم فرق دارند  
امـا مـن    . روزگار تو خيلي بدتر از اينهاست، شايد      

 مـن   ،نسخه نمي پيچم و دستور صادر نمي كـنم        
غم و خودخوري تنها راه      فقط خواستم بگويم كه   

دوســت مــن خوشــبخت بــاش و . عــالج نيســت
 . سرفراز زندگي كن

تـو هسـتي،     تو تنها نيستي دوست مـن،     
 . ندمن هم هستم، ديگران هم هست

 ! تو تنها نيستي دوست من .ما فراوانيم
 ...ديگران هم هستند... من هم هستم... تو هستي 

 دوست تو، خسرو از تهران
  !ما فراوانيم
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 شكنجه وحشيانه همجنسگرايان ايراني

 
 ...همجنسگرايان ايراني در امنيت به سر نمي برند

 شكنجه ها و ظلم و  داستانبه تازگياست كه  يك همجنسگراي ايراني  ساله،22 امير
 .ا به درد مي آوردستم هايي كه بر او رفته است را فاش نموده كه دل هر انساني ر

 

در او در زمان كودكي و نوجواني اش در جنگ ايران و عراق شهيد شد و همواره مشكالت اجتماعي او را پ
او همجنسگرا بود و با توجه به اين گرايش و متفاوت بودنش ستم هاي زيادي را در دوران . آزار و اذيت مي نمود

 .تحصيل و دانشگاه خود تحمل نمود
ا ديگر همجنسگرايان آشنا شد و هم احساسان خود را يافت نه تنها مشكالتش كاسته نشد بلكه از زماني كه ب

بارها توسط نيروهاي انتظامي و . او در يك ميهماني دستگير شد و محكوم به پرداخت جريمه گرديد. اضافه نيز شد
ش از همه آزار و شكنجه نمودند زيرا كه  و به دليل اينكه فرزند شهيد بود او را بي بسيج و سپاه دستگير و بازداشت شد

معتقد بودند كه او خون شهدا را پايمال كرده است اما او كاري جز سرشت و گرايش خود انجام نداده و فقط يك 
 .همجنسگراست همانند ديگران هم احساسان خود

يكي از اين .  گرديدبا نفوذ ماموران و طعمه هاي نيروي انتظامي و بسيج در شبكه اينترنت وضع بدتر از قبل
ماموران با امير در چت روم آشنا مي شود و با او قرار مي گذارد و بر سر قرار امير را دستگير كرده و به مفاسد اجتماعي 

 . ضربه شالق مي شود و در زندان حكم جاري مي گردد100بيش از يك هفته بازداشت او محكوم به تحمل . مي برند
 تحت كنترل و بازجويي ماموران انتظامي و سپاهي قرار مي گيرد و تهديد به مرگ پس از اين ماجرا بارها امير

بعد از اعدام دو نوجوان در مشهد به جرم لواط ماموران باز امير را فرا خوانده و تهديد مي كنند كه در صورت . مي گردد
 . مشاهده تنها يك مورد ديگر او را به سرنوشت آن دو فرد مشهدي دچار مي نمايند

امير به دليل فشارهاي موجود تا به حال اقدام به فاش سازي فشارها و ظلم و ستم هايي كه بر او رفته است 
تصاويري از اين . نكرده بود اما حال با توجه به خروج او از كشور اين شكنجه ها و اين فجايع فاش گرديده است

 .شكنجه نيز در دست است كه در زير ارائه گرديده است
مجنسگرايان ايراني اين شكنجه ها و ظلم و آزار و اذيت را محكوم كرده و خواستار توجه بين سازمان ه

همجنسگرايان ايراني همواره مورد ظلم و ستم و شكنجه و قتل قرار دارند اما شايد تنها . المللي به اين موضوع است
به دستان بي رحم سكوت سپرده مي خيلي از اين فجايع در پشت پرده هاي ترس . موارد جزئي از آن به گوش رسد

 .شود و يا خيلي از آن ها با نام ها و اتهام هايي آميخته مي گردد كه اصل قضيه پنهان بماند
ــويرها           ــن تص ــر در اي ــم امي ــودي چش ــو و كب ــه پهل ــربه ب ــر و ض ــر روي كم ــالق ب ــاي ش ــودي ه                  كب

 :قابل مشاهده مي باشد
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 حس مي كردم در حال مردن هستم اما ، زماني كه شالق مي زندند:امير مي گويد
 ...چيزي داغ كمرم را از باال به پايين خراش مي داد و من بيدار مي شدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

چنانچه خود شما دوستان و خوانندگان به دليل گرايش همجنسگرايي خود مورد ظلم، تعـدي، يـا سـتم واقـع                     
كمـك  بياييد  .  تماس گرفته و جزييات را به آنها منتقل كنيد         PGLOشده ايد، يا مواردي را مي شناسيد، مي توانيد با           

ونه اسناد مي توانند در دادخواهي ما در مجامع بين اينگ. كنيم تا ستم و سركوب همجنسگرايان در ايران فراموش نشود         
 :للي و حقوق بشري كمك زيادي بكنندالم

 سازمان همجنسگرايان ايراني 
  كمسيون حقوق بشر

 آرشام پارسي: دبير كميسيون
hrc@pglo.org  
www.pglo.org 

360 30 42 555 0090 
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 بودن همجنسگرايان د بچه بازهاي علمي در ر فاكت
 

گاهي يك مورد خطا از يـك نفـر را          . ها از هر نوعي كه باشند در اكثر جوامع با بدبيني به آنها نگاه مي شود                اقليت
 و يا يك شايعه را در قالب سند جا مي اندازند، هزار و يك شايعه در موردشان نقل                  به كل آن جامعه اقليت نسبت مي دهند       

ها در ايران و برخـورد       وضعيت افغان . مرور زمان به ذهنيت بسياري از مردم تبديل مي شوند         ه  متاسفانه ب قول مي كنند كه     
داوري قديمي در مورد سياهپوستان در آمريكا كه همه مـردان سياهپوسـت بـه                پيش با آنها،  زشت بسياري از مردم ناآگاه    

آنهايي كه از خاورميانه هستند همه تروريست و يا انگل          خصوص  ه  در اروپا پناهندگان ب    زنان سفيد پوست تجاوز مي كنند،     
داوري دربـاره    پـيش يعنـي    ؛ همه از اين نمونه ها هسـتند       ،... يهوديان و  درباره داوري پيش صاد آنها معرفي مي شوند،    تاق

 .  چه جنسي و چه قومي،ها اقليت
 

امات به آنها در جامعـه    هاي زشت به همجنسگرايان و وارد كردن اته         تعصبات و دادن صفت    ،داوري يشپ
اتفاقـا  . روا و ناشي از عدم شناخت و بر اساس تعصب تعريـف كـرد              تهمت هاي بي   امروز ما را بايد در همين چارچوب      

رين و در عين حال مهمترين بخش مبارزه همجنسگرايان نه تنها در ايران بلكه در كـل                  ت بايد گفت كه يكي از سخت     
بـه همـين     .هاي غلط درباره همجنسگرايان است     ها و برداشت   داوري  پيش جهان همين امر روشنگري و افشا كردن      

هـاي   توانيم در زدودن كج فهمي ها و اصالح برداشت         دليل همه ما بايد اين موضوع را جدي بگيريم و تا آنجا كه مي             
خواهنـد   آنوقت خواهيم ديد كه بسياري از مردم مشكلي در حمايت از همجنسـگرايان و حقـوق اشـان ن                   ،غلط بكوشيم 

كودك   اين است كه همجنسگرايان      ،)با هدف نفي حقوق ما    ( يكي از اتهاماتي كه ديگران به ما وارد مي كنند             .داشت
ـ                       حسـاب  ه  آزاري مي كنند و به بچه ها تجاوز مي نمايند و در نتيجه تهديدي جدي بر عليه سالمت و امنيت كودكان ب

 حقوق همجنسگرايان در آمريكا مطرح شـد، تعـدادي از مخالفـان         وقتي بحث  ،هاي دور  جالب اينكه در زمان   . مي آيند 
هـاي متعصـب    همين امروز هم گروه.  نام نهادند ››محافظت از كودكان‹‹ متعصب گروهي تشكيل داده و آن را گروه   

ه مذهبي مسيحي در غرب صدها سايت درباره كودك آزاري همجنسگرايان اداره مي كنند تا آگاهانه با ادامه شايعات ب                  
بد نيست بدانيد كه نيروهاي مذهبي متعصب كه بـا ظـاهر       . برانگيختن افكار عمومي بر ضد همجنسگرايان دست يابند       

داده هـاي    هـا،   تـرين روش   ياخالقـ غير خود با    ، با همجنسگرايان و حقوق آنها مخالفت مي كنند        ،حفظ اخالق جامعه  
 .  تضييق حقوق همجنسگرايان زور مي زنندعلمي را ناديده گرفته و همچنان شايعه سازي مي كنند و براي

 همه دال بر آن دارند كه هيچ سـند و مـدركي دال بـر                ،هاي مبتني بر تحقيقات علمي و بي طرفانه        اما فاكت 
 يا به بچه بازي رو مي آورنـد وجـود           ،اينكه همجنسگرايان در درصد بيشتري از دگرجنسگرايان كودك آزاري مي كنند          

 مرد متهم به تجاوز به كودكان كـه پرونـده آنهـا             175در مورد    1شناسي بنام نيكوالس گروث    روان 1978در سال    .ندارد
در اين تحقيقات مشـخص     . جهت دريافت نظر كارشناسانه روانشناسي به او رجوع داده شده بودند، دست به تحقيق زد              

       رجنسـگرا بودنـد و يـا    همـه ايـن افـراد يـا دگ       .  نفـر وجـود نـدارد      175شد كه حتي يك نفر همجنسگرا در بـين ايـن            
 . 2پدوفيل هايي كه هيچ عالقه اي به رابطه جنسي با بزرگ ساالن ندارند
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 تهديد جدي تري بـر عليـه كودكـان خردسـال        ،يجه گيري مي كند كه مردان دگرجنسگرا      تاين دكتر محقق ن   
اند كه رابطه اي بين    ه  نشان داد  او همچنين به همراه يكي از همكاران خود، در تحقيقاتي         . هستند تا مردان همجنسگرا   

 هـيچ مـدركي در   ،تر از آن مهم.  با موضوع همجنسگرايي وجود ندارد،كودك آزاري و ستم و تجاوز جنسي به كودكان  
بـه پسـر و دختربچگـان        و عالوه بر آن، اكثر مطلق مردانـي كـه           در دست نيست   گانمورد تجاوز لزبين ها به دختربچ     
 . 3ندتجاوز مي كنند دگرجنسگرا هست

در پي جستجوهاي خود در ادبيات علمي نتيجه گيري          4 محقق ديگري بنام ديويد نيوتن     1978در همان سال    
دال بر رابطه بين همجنسگرايي و سكس با كودكان وجود ندارد و اگر فـردي بـا گـرايش                   كرد كه هيچ دليل و مدركي     

 5.مدي تلقي كردار پيشهمجنسگرايي به كودكان دست درازي كند، عمل او را بايد نوعي رفتا
دو گـروه از    ،  7 در انستيتو روانپزشكي كالرك در تورنتو       6 يك محقق كانادايي بنام كورت فروند      1988در سال   

 نتيجه گيري كرد كه واكنش مردان همجنسگرا در برابر انگيزش جنسـي          اطلب را مورد مطالعه قرار داد و بعد       ومردان دا 
او بعدها نوشت    . 8دان دگرجنسگرا در برابر انگيزش جنسي دختربچگان نيست       از سوي پسربچگان بيشتر از انگيزش مر      

 .9 افسانه اي بيش نيست،كه كودك آزاري و تجاوز همجنسگرايان به كودكان
 دو پزشك آمريكايي در ايالت كلورادو كه از ادعاها و سـندهاي ارائـه شـده توسـط مـذهبيون                     ،1992در سال   

بچه ها و كودكان خردسال در آن ايالت شوكه شـده بودنـد، تمـام آن         ايان به متعصب مبني بر دست درازي همجنسگر     
 مطالعات آن. اسناد و مدارك ارائه شده به اداره پليس و بيمارستان كودكان را يك به يك مورد بررسي دقيق قرار دادند               

ان ممكن است همجنسگرا     تنها به دو مورد برخوردند كه خالفكار       ، پرونده ارائه شده   269سال طول كشيد و از       دو يك 
 نتيجه گيري تحقيقات خود ااين دو پزشك بعد  .  مورد خالفكاران همه مردان دگرجنسگرا بودند      267 و در عوض     ،باشند
در دهـم اسـت     و يك     سه  و ، بين صفر  ،گي يا لزبين   طور اعالم كردند كه خطر كودك آزاري جنسي توسط يك          را اين 

 .10 برابر بيشتر است100  غيرهمجنسگراپدر يا قوم و خويش نزديكي جنسي توسط يك رخطر كودك آزاحالي كه 
تيجـه رسـيد كـه    نبه اين   11 دكتر ناتانيال مك كوناگي، در تحقيقاتي مشابه   ،)1998در سال   ( پيش   هفت سال 

مردي كـه بـه عمـل       ‹‹ :  كتاب خود نوشت   259او در صفحه    . قاطي كرد ) بچه بازي (همجنسگرايي را نبايد با پدوفيلي      
زند، در واقع هيچ عالقه و تمايلي به سكس با مردان  ي با كودكان زير سن بلوغ و يا تازه به بلوغ رسيده دست مي         جنس

تحقيقات علمـي همچنـين بـه هـيچ سـند و مـدركي دال بـر اينكـه همجنسـگرايان نسـبت بـه                          ››.ديا زنان بالغ ندار   
و يا با زيردسـتان خـود برخـوردار نيسـتند دسـت             دگرجنسگرايان، از قدرت تعقل، قضاوت و رفتار مناسب در محل كار            

 هيچ سند و مدركي وجود ندارد كه مردان همجنسگرا در ادارات از قدرت و موقعيـت خـود سوءاسـتفاده                     مثال. نيافته اند 
اين در حالي است كه تعداد مـديران دگرجنسـگرا          . ورندبيابه افراد زير دست خود فشار       ،  براي كامجويي جنسي   كرده و 
 .ان و دختران زير دست خود در محل كار براي برقراري رابطه جنسي فشار مي آورند، بسيار زياد استكه به زن

فاكتور رواني خاصي در     ها پرداخته اند اعتراف مي كنند كه هيچ        روانشناساني كه به موضوع نياز جنسي انسان      
ن از قدرت كمتري براي كنتـرل نيـاز         همجنسگرايان وجود ندارد كه بر اساس آن بخواهيم ادعا كنيم كه همجنسگرايا           

 گرايش جنسي همجنسگرايانه نه بيماري و اختالل رواني است و نه بـه موضـوع                ،از آن گذشته  . جنسي خود برخورداند  
  درس و در همه جـا هسـتند و         ،همجنسگرايان در زندگي روزانه خود؛ در خيابان، محل كار        . توانايي رواني فرد ربط دارد    

ها ربطي به همجنسگرا يـا غيـر همجنسـگرا بـودن             تاري در اين جاهاي عمومي در بين انسان       اختالف كاركردي و رف   
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١۵

واقعيت اين است كه درصد مردان غير همجنسگرا كه به زنان و دختران تجاوز مي كنند و همينطور مردان                    .افراد ندارد 
 درصد افراد تجاوزكـار در بـين    خيلي بيشتر از،به تجاوز جنسي كودكان و خردساالن دست مي زنند  غيرهمجنسگرا كه 

آيا اسـناد   .  نه اهمجنسگرايان است اما آيا وجود دگرجنسگرايان تجاوزكار دليلي بر بد بودن دگرجنسگرايي است؟ مسلم             
مبنـاي غيـر قـانوني كـردن        هسـتند،   و مدارك وسيعي كه نشان دهنده تجاوز پدران دگرجنسگرا به دختران خردسـال              

 چنانچه همجنسگرايي دست به تجاوز به خردساالن بزنـد نبايـد         ،به همين شكل هم    .هدگرجنسگرايي قرار مي گيرد؟ ن    
. حساب همه همجنسگرايان گذاشت و نتيجه گرفـت كـه همـه همجنسـگرايان اينگونـه هسـتند               ه  عمل خطاي او را ب    

آن بهانـه گيـري    تنها يك هدف را دنبال مي نمايند و ،اگر ناآگاه نباشند  ،هايي مي كنند   كساني كه چنين نتيجه گيري    
  .براي ادامه ستم به همجنسگرايان و ناديده گرفتن حقوق آنهاست

 ولي متاسفانه هر روز تعدادي از كودكان نه تنها در           ،تجاوز و ستم به كودكان عملي زشت و غير اخالقي است          
طبـق قـانون    بلكه در همه كشورها مورد تجاوز و تعدي واقع مي شـوند و بايـد فـرد مرتكـب چنـين عملـي       ،كشور ما 

 درصد كودكان مورد تجـاوز قـرار        80 بچگانتحقيقات صورت گرفته در آمريكا نشان مي دهند كه دختر         . محاكمه شود 
 بخش بزرگي از متجاوزان را      ، درصد باقيمانده  20از  . گرفته را تشكيل مي دهند كه خطاكاران همه دگرجنسگرا هستند         

همه اسناد را ناديده گرفته      اين  متعصبان ،همه با اين . ايان ندارد افراد پدوفيل تشكيل مي دهند كه ربطي به همجنسگر        
 .و اتهامات بي پايه مبني بر بچه بازي همجنسگرايان را همچنان تكرار مي كنند

ـ     ،نمونه بارز اين افراد    كـه مطالـب زيـادي در بـاب دسـت درازي             اسـت    12ل كـامرون  او فرد روانشناسي بنام پ
دليل پخش شايعات نادرسـت و عـدم پايبنـدي بـه اخـالق              ه   ب اتشر كرد و نهايت   همجنسگرايان به كودكان خردسال من    

او همچنـين از شـهادت در دادگـاه فـدرال آمريكـا             .  از انجمن روانشناسان آمريكا اخراج گرديد      1983پزشكي، در سال    
 مسيحيان دست با اينهمه.  از چاپ مطالب او خودداري مي كنند    ،ممنوع شده و چهار سايت عمده حرفه اي روانشناسان        

 !ما همجنسگرايان را بي اخالق مي دانند  باز هم واي او را در سطح وسيعي پخش مي كنندهراستي متعصب نوشته 
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 فالش هاي زندگي يك لزبين
 آذر

 

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

از يك ماه قبلش خواهر و مادرم دنبـال لبـاس مناسـب بـراي عروسـي                  .م بود ه ا پريشب ها عروسي دختر عم    
به هرحال عروسي هم بهونه ي خوبي بود بـراي           .خوام ينكه من نبودم، ولي حداقل من مي دونستم چي مي         نه ا . بودند

من خونه تنهـا بـودم و      . صبح عروسي مادر و خواهرم رفتند آرايشگاه كه موهاشون رو درست كنند            !خريدن يه شلوار نو   
 داشـتم اونـم مـي تونسـت امشـب           بهش گفتم كه خيلـي دوسـت      . فرصت خوبي بود كه راحت با تهمينه صحبت كنم        

ال بود كـه شـايد      حنقدر اين آرزو براي هر دوي ما م       آ. باهامون بياد و اينكه احتماال چقدر امشب دلم براش تنگ ميشه          
م معرفـي كـنم و      ه ا فكر اينكه من تهمينه رو بـه خـانواد        . نداخت ا حتي فكر كردن بهش هر دو تاي ما رو به خنده مي           

 حتما بايد انتظار داشته باشم كـه اونـا هـم            ، و ››!راره وقتي هم خونه شديم با هم ازدواج كنيم        ق! نامزدم تهمينه ‹‹ : بگم
  ››! عروس خانوم تحصيالتشون چيه؟ پدرشون چيكارست،خب‹‹ :بگن

بيشتر از ده بار كراواتش رو باز و بسته كرد اما بـاز          ! همه ي ما آماده ي رفتن به عروسي بوديم به غير از پدرم            
مادرم صداش در اومـده بـود، ديگـه          .ريكش بلندتر از قسمت پهنش بود و از زير قسمت پهن زياد ميومد            هم قسمت با  

چـون از بچگـي عاشـق كـراوات بـودم و هميشـه تـو                .من رفتم و گفتم اجازه بديد من امتحان كنم        ! داشت دير ميشد  
هاي صورتي و قرمزي كه بـر خـالف          سرفتم و هزار بار اونها رو با لبا         سيزده سالگيم كراوات پدرمو كش مي      -دوازده

وقتي پدرم خودش رو توي آينـه       .سليقه ي خودم برام مي خريدند ست مي كردم كامال با كراوات بستن آشنايي داشتم              
 ››.مرسي‹‹ :يه لبخند زد و گفت .به نظر مي اومدضي از اندازه ي كراواتش را نگاه كرد،

 چون اگر دماي ماشين ميومـد پـايين         ،مي تونستم چيزي بگم    اما ن  ،زدم توي ماشين داشتم از باد كولر يخ مي       
شيشه رو هم نمي تونستم بكشم پايين چون شالي كه روي سـرم             ! ممكن بود آرايش مادرم اينا روي صورتشون بماسه       

ممكن بود باد باعث بشـه زحمـت هـاي    . انداخته بودم به اندازه ي كافي داشت موهاي سيخ سيخيم رو خراب مي كرد     
 !ي من براي صاف نگه داشتن موهام به هدر برهيك ساعته 

دم در عموم اينا رو ديديم و پدرم منتظـر شـد            .  عروس خانوم هنوز تشريف نياورده بودند      ،وقتي به باغ رسيديم   
زن عموم از ماشين پياده شد و با ما سالم و عليك كرد و بي خيال با مادرم و خواهرم رفتنـد داخـل           . كه با هم بريم تو    

نمي دونم چرا دلم مـي خواسـت بـا           .نمي دونم چرا نتونستم پدرمو تنها بگذارم      . دونم چرا من باهاشون نرفتم    نمي  . باغ
 داشـتم فكـر مـي كـردم كـه مـن             ،دل بودم كه با زن ها وارد باغ بشم يا مردهـا            توي مدتي كه دو   ! پدرم و عموم برم   

 !مثل اونها سرمو بندازم زير و بي خيال برم تو ولي هيچوقت هم نمي تونم ،ها نمي دونم هيچوقت خودم رو جدا از زن
شوهر عمه هـا،     بعد هم با عمه ها،     .باالخره با پدرم وارد باغ شديم و با پدر و مادر عروس سالم عليك كرديم              

         همشـون رو بيشـتر از دو سـال بـود كـه نديـده بـودم،              ! هـا  عموها، زن عموها و همه ي دختـر و پسـر عمـو و عمـه               
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يا به خاطر تـرس از      بود  نمي دونم به خاطر اين زمان طوالني و فاصله اي كه بين ما افتاده بود،                 .بيشترهاشونم   بعضي
چرا ! آآآآآآذر! وا‹‹  : اما هر چي بود واقعا خوشحال بودم كه هيچ كدومشون به من نگفتند             موقعيت اشون؛ به هم خوردن    
كاشكي تـو هـم     ! واي‹‹ : و يا بد تراز اون     ، ››! موهات كوتاهه  تو كه هنوز مثل پسرا    ! هه‹‹  : يا اينكه  ، ››!شلوار پوشيدي 

  ››!مثل خواهرت آرايش كرده بودي، نمي دوني چقدر دلم مي خواد تورو با آرايش ببينم، حتما خيلي گوگولي تر ميشي
بـادا بـادا     ‹‹برد كه يهو آهنـگ     شد و همه ديگه داشت خوابشون مي       توي باغ داشت موزيك آروم پخش مي      

 پخش شد و چند لحظه ي بعد عروس خانوم و آقا داماد بين شاباش جمعيت و كللو كللو هاي مردم وارد                       ››ادامبارك ب 
امـا تـوي    . همه با شادي از جاشون بلند شدند، نه اينكه من بلند نشدم ها، حتي پا به پـاي بقيـه دسـت زدم                      . باغ شدند 

مـن و تهمينـه   ‹‹  .......روع به صحنه سازي كردوجودم يه حس غريب شروع به وول خوردن كرد و توي ذهنم مدام ش             
همه دارند دسـت     مي كنند،    هر دو تامون لباس عروس پوشيديم، هر دوتامون گل دستمونه، دارن برامون اسپند دود               

پدرم داره بـاالي سـرمون پـول ميريـزه و مادرهـامون دارن بـا                . فرياد هلهله ي جمعيت همه جا رو برداشته       ،  زنند مي
   ››ها بنده وكيلم؟ عروس خانوم شحالي مي خندند، تا چند دقيقه ي ديگه عاقد ازمون ميپرسه،رضايت و خو

خواهرم دسـتمو كشـيد كـه بـريم و از نزديـك             . عروس و داماد رفتند سر سفره ي عقد و دورشون پر آدم شد            
بهش ميومد، وقتي از بـين      لباس عروسي خيلي    . م رو شايد پنج سال بود كه نديده بودم        ه ا دختر عم . شاهد ماجرا باشيم  

 با شور و شوق برام دسـت تكـون داد و   ،جمعيت جلو رفتم كه ازشون عكس بگيرم و وقتي باهاش چشم تو چشم شدم       
 بلكه از نشستن سر ،فكر كردم حتما االن خيلي بايد هيجان زده باشه، البته نه از ديدن من. من هم همين كار رو كردم

يكي رو باال بزنه و كي ماسـت   مينه نشستيم سر سفره و داريم سر اينكه كي اول تور اون     من و ته   ‹‹........... عقدسفره  
رو باال بزنيم و هر دومـون        باالخره به اين نتيجه مي رسيم كه با هم تورها          .و عسل دهن اونيكي بذاره بحث مي كنيم       

ب به حالت عصبي مي خنـده،       ست و مرت  اتهمينه خيلي هيجان زده     . يكي بگذاريم  هم عسل و هم ماست رو دهن اون       
    افته به جمعيت و از بين اونـا دختـر          چشمم مي . منم بدنم سرد شده و دارم سعي مي كنم استرس خودم رو پنهان كنم             

  ››!م رو تشخيص ميدم كه با شوهرش دارن برامون دست تكون ميدنه اعم
ديگـه كـار مـن    . بوسش كرد  زد و  داماد تور عروس رو باال    . عروس خانوم بله رو گفت و مراسم عقد تموم شد         

  !رفتم و نشستم سر جام تا مراسم كادو دادن تموم بشه .تموم شد
بعد از اينكه جمعت تقريبا پراكنده شد، آقايي كه وسط اركستر ايستاده بود و احتماال خوانندشون بود از عروس                   

كـم كـم     .د و اونا هم مي رقصيدند     و داماد دعوت كرد كه وارد پيست رقص بشن، براشون آهنگ عروسي گذاشته بودن             
هميشه رقصيدن رو   . دختر و پسرهايي كه احتماال تازه عروسي كرده بودند يا اينكه نامزد بودند وارد پيست رقص شدند                

اما تهمينه نبود كه باهاش برقصـم و مجبوربـودم بـا            . دوست داشتم و دلم مي خواست زودتر از همه پاشم و برم وسط            
 ! ما كه زوج نداريم ها وسط هستند، گفت پيست هنوز خلوته و االن زوج ن مياما او. خواهرم برقصم

 من كه زوج داشتم، من كه دوست دختر داشتم، من كه يكي رو داشتم كه بتونم باهاش برقصم و باهـاش    ،اما
ي كـه    چرا نمي تونستم دست اون رو بگيرم، برم وسط پيست و مثل بقيه ي آدمهـاي                ؟پس چرا نشسته بودم   ؛  شاد باشم 

 تمام وجود مي خواست كه در اون لحظه ي خاص  من درونم باچرا مي بايست موقعي كه! ؟اونجا بودند باهاش برقصم   
بـدبيني، بـي فكـري و خرافـات           با رقصيدن با عشقش بهش ابراز كنه، زنجيـر حماقـت،            رو  عشق  و  و شادي  مبلند بش 

حسودي كردم، حسودي كردم    ! ؟ تونستم دست بزنم   اطرافيان من رو روي صندلي قفل كرده بود و من ديگه حتي نمي            
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بلند شدم و به خواهرم گفتم اگه نمياي خـودم ميـرم            . به تمام اون چهره هاي شاد روبروم و ديگه نتونستم تحمل كنم           
عـين   رفـتم وسـط و     ومد، من مي  انمي دونم اگر بلند نمي شد و باهام به وسط پيست نمي             . رقصم وسط و تنهايي مي   

وسط پيست احساس كردم نگاه كنجكاوانه ي مردم داره روي من فشار ميـاره،               ؟ يا نه  رقصيدم  خودم مي  دويوونه ها با  
ها كه به    تازه االن كه تهمينه هم نبود و گرنه بايد منتظر پچ پچ هاي اون             . ولي ديگه به اين نگاه ها عادت كرده بودم        

 كم كم داشت پيست شلوغ مي شد و من بيشتر دلم مـي          ! مي بودم  ››...فكر كنم اينا لزبين باشند    !  هه ‹‹ :هم مي گفتند  
دلـم مـي خواسـت وقتـي        . دلم مي خواست لحظه هاي شاديم رو با اون قسمت كـنم           . خواست كه تهمينه با من باشه     

 من تـوي صـورت قشـنگش نگـاه مـي            ›› ...من تو رو مي خوام، تو رو مي خوام، اونا رو نمي خوام            ‹‹ خوند   آهنگ مي 
از اين فكرهام و اينكه همش توي جمعيت به دنبـال قطعـه ي گـم شـده ي                   . خوندم نگ رو مي  كردم و براش اين آه    

ديگه حتي رقصيدن هم نمي تونسـت مـن رو آروم           . دلم قدر يه دنيا براش تنگ شده بود       . گشتم خسته شدم   خودم مي 
حس كردم مـن بـه ايـن    . شدماين بود كه از وسط جمعيت بيرون اومدم و از بيرون شاهد رقصيدن و شادي اونها  . كنه

 وقتي از ته دل شاد نيستم، وقتـي قسـمتي از مـن بـا مـن نيسـت،       ،من حق ندارم داخل اونها باشم     . شادي تعلق ندارم  
 . شايدم هميشه مجبور بودم پنهانش كنم. قسمتي كه گاهي مجبورم پنهانش كنم

خواستم  ديگه نمي . رو ببينم فقط ديگه نمي خواستم كسي      . دقيقا نمي دونستم كجا ميرم     .جمعيت دور شدم   از
تونست  فقط صداي تهمينه مي .مي خواستم رها بشم از شر اين فكرهاي لعنتي        مي خواستم تنها باشم،   . صدايي بشنوم 

ديگه تقريبا بـه تـه   . آخه جلوي فاميل زشت بود من تلفن دستم بگيرم، آرومم كنه، قرار نبود اون شب بهش زنگ بزنم 
تهمينه با تعجب به من سالم كـرد و پرسـيد كـه وسـط               . شد ي هنوزم واضح شنيده مي    صداي موسيق . باغ رسيده بودم  

 : گفتم هاش اما من به جاي جواب دادن به سوال. توي صداش كمي هم نگراني بود .عروسي چرا بهش زنگ زدم
   ››!دوست دارم! تهمينه ‹‹ -

مه ي زندگي من شـده اسـم        نگذاشت بگم ه   .يه بغض عجيب و غريب نگذاشت بقيه ي حرفم رو بهش بزنم           
 لطفـا   ،هـا  خـب آقـايون خـانوم     ‹‹  :همون موقع خواننده دست از خوندن كشيد و گفـت         . فكر اون و حضور اون     اون و 

تهمينه هم اين صدا رو شـنيده بـود و كمـي هـم ذوق     ››  برگرديد سر جاهاتون، عروس دوماد مي خوان تانگو برقصند        
ن شب به ذهنم رسيده بود گفتم و اونم با من همراهي مي كرد، داشتيم با هم                 براش از خياالتي كه از اول او      . كرده بود 

قرار شد شب عروسيمون حتما با هم تانگو برقصيم، گفتم مي خوام يه بار جلوي همه بغلـت                  . صحنه سازي مي كرديم   
 !كنم، دست توي موهاي زيبات كنم، نگاهت كنم، بوست كنم و جلوي همه بهت بگم دوستت دارم

حاال اونايي كه عاشقند    ‹‹  : صداي خواننده از دور اومد كه گفت       ، كه توي خياالتمون غوطه ور بوديم      همينطور
نفهميدم تهمينه از شنيدن اين صدا چه حسي بهـش دسـت داد، امـا               . دو سكوت كرديم   من و تهمينه هر   ›› !بيان وسط 

ـ               ...من ر از هـر عشـقي، عميـق تـر از هـر      سر جام خشك شده بودم، من عاشق بودم، عاشق تر از هر عاشقي، پـاك ت
م نياورد و جاش رو به    ابغض بيچاره ديگه دو    !عشقي، حاال داشتند منو صدا مي كردند اما من سر جام خشك شده بودم             

 !چند قطره اشكي داد كه بي صدا، ته خلوت يه باغ، از چشم يه عاشق چكيد
 ››..... آذر؟ آذر؟ الو؟ الو؟  ‹‹-

  :يه آه كشيدم و گفتم .تهمينه نفهمه گريه مي كنمخودم رو جمع و جور كردم كه 
  ››!فكر كنم بهتره من ديگه برم پيش بقيه!  عزيزم‹‹ -
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 نقدي بر نقدي

 سپنتا
 

 9 شماره ي - مجله ي ماها -نويسنده بي نام  -نقدي بر توضيحات واژه ي گي
 

ه باز هـم دوسـتان بـه    وشحالم از اين كه مطالب ماها آن قدر كشش دارد كه حتي با گذشت چندين شمار       خ
جاي بسي تقدير و تشكر دارد از تمامي دوستاني         . شماره هاي قبلي مراجعه مي كنند و از مطالب آن استفاده مي نمايند            

 .كه اين مجله را چون كودكي ده ماهِ هر چند به صورت تاتي تاتي به جلو مي برند
 _ضيحاتي داشـتند در مـورد مقالـه ي مـن            دوست عزيزي كه نام خود را هم بر مقاله شان نگذاشته بودند تو            

 براي اين كه رفع شكي بشود الزم دانستم كه چند نكته را عرض  _ 4ريشه يابي واژه ي گي، مجله ي ماها شماره ي           
 كنم

اين كه بنده گفتم زبان آن روزگاران اوستايي بوده منظورم همان دوره اي بوده كه كتاب اوستا به نگـارش در                     
 مثال ايا مي شود كـه       _اين يك امر طبيعي است كه جامعه به آنچه كه تكلم مي كند نگارش كند                آمده است كه البته     

من نويسنده كه به زبان فارسي سخن مي گويم و براي مردمي مي خواهم بنويسم كه به فارسي سخن مي گويند، آن                      
  _وقت بيايم و به ژاپني بنويسم؟

اط مي شود كه حضرت زرتشت نشسته اند و كتـابي نوشـته             آن طور كه دوست عزيز نوشته اند اين طور استنب         
بدون شك ديگر اين اثبـات شـده اسـت كـه سـروده هـاي                . اند و آن را صحافي كرده اند و بعد آن را تكثير نموده اند             

زرتشت در زماني خيلي بعد تر از او به صورت مكتوب در آمده است و به همين دليل هم هست كه هنـوز دانشـمنداني                     
 گات ها را سروده هاي زرتشت نمي دانند اما قرائن و نشانه ها اين طور به ما نشان مي دهد كه مـي توانـد                          هستند كه 

 . گات ها از زبان پيامبر گفته شده باشد
ايران كشوري است كه زبان آن فارسي است اما همين زبان فارسي به گويش ها و لهجه هاي ديگري تقسيم 

زبان اوستايي هم زير شاخه ي زبان آريايي اسـت در كنـار زبـان               . ها ايراني است  مي شود كه به هر حال ريشه هاي آن        
اما چرا اين زبان اوستايي فقط مورد بحث هست به خاطر اين علت است كه زبـان فارسـي   . هاي ديگري كه رايج بوده   

 . كه اكنون ما داريم با آن صحبت مي كنيم ريشه در همين زبان اوستايي دارد
دانم كه كتاب اوستا يك پارچه نيست و هر قسمت آن در زماني خـاص سـروده شـده لـذا               بنده هم خوب مي     

حتـي خـود    . اما به هر شيوه اي كه نوشته شده باشد ريشه ي آن اوستايي است             . خصوصيات زباني و زماني خود را دارد      
 آنچه كه در زمان ساسـانيان  گات ها هم ريشه اوستايي دارد اما به دليل اين كه اين سرود ها داراي نگارشي متفاوت با  
 براي مثال شـما بـه نوشـته    _رايج بوده مي باشد لذا كتاب اوستا را به اوستاي متاخر و اوستاي متقدم تقسيم كرده اند      

امـا بـه هـر حـال زبانمـان          . طرز نگارش من كجا و طرز نگـارش او كجـا          ! اي من و مثال ابوريحان بيروني توجه كنيد       
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گات ها هم به زبان اوستايي نوشته شده اما از نظـر  . ورد كتاب اوستا هم اين گونه است    در م  _مشترك و فارسي است     
 .شيوه ي نگارش كمي قديمي تر مي باشد

بنده نمي دانم كه منبع شما چه مي باشد اما شخصـا كـه كتـاب هـاي پـور داوود و      . اما در مورد واژه ي گات   
آن . دم در همه ي آن ها گات به معني سرود اسـت نـه بخـش   هاشم رضي و دكتر وحيدي و ساير اساتيد را مطالعه كر          

چرا كه هات به معني بخش مي باشد و اين گونه مي گوينـد كـه                .  مي باشد نه گات    هاتچه در نظر شماست واژه ي       
فكر مي كنم شـما واژه ي گـات         .  بخش 17يعني  .  هائيتي 17 هات هست يا     17گات ها يا سروده هاي زرتشت داراي        

مثل گاثـا و گـاثو و       . بنده در آن مقاله واژه هاي مشتق شده از گات را براي دوستان نوشتم             . باه گرفته ايد  با هات را اشت   
به نظر درست نمي آيد كـه از واژه اي          . گاتار و گيتار و گاه كه همه ي اين ها به معني سرود و آواز و خواندن مي باشد                  

اين خيلي اشتباه اسـت  . اما در مورد واژه دغدو. ده باشدكه معني بخش مي دهد اين همه واژه در معني سرود مشتق ش     
كه آدم واژه ي ايراني داشته باشد آن وقت براي فهميدن معني آن به زبان هاي غير ايراني مراجعه كند آن هم صـرفا                        

. دبه دليل مشابهتي كه دارند البته ممكن است در مواردي همخواني داشته باشند اما اين هميشه مصداق درسـتي نـدار                    
آيا مي توان گفت كه چون      .  كه به معني ديروز يا روز گذشته يا ديشب مي باشد           _ دي   _مثال ما واژه اي داريم به نام        

 و به معني روز مي باشد پس معني كلمه          _ day _در زبان انگيليسي واژه اي داريم كه به صورت دي تلفظ مي شود              
 باه است و معني آن روز مي باشد؟دي در زبان فارسي به معني روز گذشته يا ديروز اشت

 كه براي فهميـدن آن      _ به عبارت ديگر يك واژه ي ايراني است          _واژه ي دغدو يك واژه ي اوستايي است         
دغدو يا دغذوا در زبان تركي يا در هر زبان ديگري، هرچـه  . بايد در منبع زبان اوستايي آن را ريشه يابي كنيم نه تركي       

دوشـنده  مهم اين است كه اين واژه در زبان اوستايي به معنـي             .  اين اصال مهم نيست    معني مي خواهد بدهد، بدهد،    
 دوخ مي باشد كه اين هر دو ريشـه          /ريشه ي اين واژه در زبان اوستايي دوغ       .  مي باشد  ي شير يا به معني دوزنده     

 _در زبان اوسـتايي دارد   همان بحثي كه در آن گفتم زبان فارسي امروزه ريشه      _به زبان اكنون ما منتقل گشته است        
مي دانيم كه دوغ يـك  . واژه ي دوغ، همان نوشيدني ايراني كه امروزه ما استفاده مي كنيم در واقع از همين واژه است          

نوشيدني ايراني است كه از هم زدن مقداري آب در ماست درست مي شود و رنگ آن سفيد مثل شير است و در واقـع                         
 آن ها را فهيمد وگرنه اگر در دو ليوان يكي شير يكي دوغ باشد نمي توان تشـخيص                   تنها از راه نوشيدن مي شود فرق      

واژه ي دوخ هم به دو صورت به زبان امروزه ما منتقل شـده اسـت يكـي بـه       . درستي داد كه كدام ماهيت خود را دارد       
ر واقع اگر مي    د. صورت دوك كه همان قرقره هاي معروف دستگاه ريسندگي است و يكي هم به صورت فعل دوختن                

چرا كه دوخ به معني دوزنده است و تن هم بـه            . خواهيم فعل دوختن را به درستي معنا كنيم مي شود دوزنده ي لباس            
اگرچه امروزه به هم آوردن هر شكافي را دوختن مي نامند كه اين خـود از تحـوالت زبـاني            . معني قامت يا بدن انسان    

پس به نظر نمي ايد كـه معنـي واژه ي           . ي واژه ي گي به آن اشاره كرده ام        مي باشد كه من در اول مقاله ي ريشه ياب         
 . چرا كه اين واژه ايراني است و آن معني تركي. دغدو به معني زاييد باشد

چـرا كـه   . دوست عزيز اشاراتي هم در مورد مكان تولد زرتشت داشتند كه بنده ديگر وارد اين وادي نمي شوم             
ه شخصا ترجيح مي دهم به جاي اين كه به مكان تولد زرتشت توجه كـنم بيشـتر بـه                    نظرات آن قدر گوناگون است ك     

هر دانشمند و صاحب نظري كه آمده در پي تحقيقات خود نظريه اي داده است و بعد دنبال . ايراني بودن او افتخار كنم
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به اين دارد كـه شـما دنبالـه رو          نظريه خود را گرفته و آن را ادامه داده و به نكاتي پرداخته است كه اين ديگر بستگي                   
 كدام صاحب نظر باشيد 

البته فكر مي كنم ديگر جايز نباشـد  . در آخر از حوصله ي تمامي دوستان در خواندن اين مقاله تشكر مي كنم           
در يك مجله ي اينچنين، بحثهاي تخصصي و زبان شناسي ادامه پيدا كند اما به هر حال چون بحثي در مورد مقاله ي 

در آخر هم از دوست عزيزي كه نامشـان را هـم   . د الزم دانستم كه حداقل از گفته هاي خود دفاعي كرده باشم           بنده بو 
 :مقاله ام را با اين نوشته ام به پايان مي برم كه . نمي دانم به خاطر نقد و توضيحاتي كه داده بودند تشكر مي كنم

 خنديمهدف اين نيست كه در گوشه اي بنشسته و بر يكدگر آهسته ب
 ...هدف اين است كه در جمع، بشينيم و بگوييم، بخنديم و بدانيم

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 مسابقه داستان نويسي
 ماهـا  11شـماره    يكي از همكاران ماها هستم و مسئوليت انتشار ويژنامه داستان هاي كوتاه كه به همـراه                  ،واراندمن  

هـاي از تمام دوستاني كه عالقه و توانـايي نوشـتن داسـتان          . عهده گرفته ام  ه  همراه دوست ديگري ب   ه  منتشر مي شود را ب    
 .دكوتاه دارند دعوت مي شود كه در اين مسابقه شركت كنن

، موقعيت، فشارها، ...)همجنسگرا، ترانس، فتيشيست و(درباره اقليت هاي جنسي : موضوع داستان
 ...تنهايي، عشق و احساس، آرزوها و

 1384 مهر ماه 15:  آخرين مهلت براي ارسال
منتشـر خواهنـد مجله ماها 11همراه شماره   ه  هاي ارسالي براي شركت در مسابقه در يك ويژه نامه جداگانه ب            تمام داستان 

همچنين يك كميته سه نفره نيز بهتـرين داسـتان. شد و از خوانندگان دعوت مي گردد كه  بهترين داستان را انتخاب كنند             
 امـا طرفـدار حقـوق همجنسـگرايان،را انتخاب خواهد كرد و يك نفر منقد ادبي بي طرف كه خـودش دگرجنسـگرا اسـت                 

چاپ و معرفي خواهد شـد و دالئـل ماها 12شماره بهترين داستان برگزيده در.  كردمي باشد نيز نظر خود را ابراز خواهد 
 .انتخاب نيز ذكر مي شوند
 :چند نكته توضيحي 

 . داشته باشدانبايد شكل و فرم بازگويي خاطرات و دل مشغولي هاي نويسنده رداستان  -1
 .ودبايستي رعايت ش) با هر نوع نثر(فرم و قالب كلي داستان  -2
 .فاقات، زمان و موزوني داستان بايد وجود داشته باشدتوالي ات -3
 كه خواننده بتواند خـود بـا قـوه، شرح ماجراهاي عاشقانه بدون توضيح جزييات باشند       دنناها مي تو   داستان -4

 . حدس بزنداتخيل مناسبات ر
بار ادبـي  و ود تا از  ش پرهيز    حد امكان  نوشتن نام اندام تناسلي تا     و) سكس(از شرح جزييات روابط جنسي       -5

منظور خود سانسوري نيست ، بلكه منظور اين است كه نوشتن يك داستان تنها با بردن نـام( .ارزش نوشتاري متن كم نشود    
 .)اندام تناسلي جذاب نمي شود ، بلكه مي بايست با شرح حاالت روحي  بتوانيم خواننده را به تخيل وادار كنيم

 
 . يا ماها تماس گرفته و سئوال كنيدمنتوانيد از طريق ايميل   داريد ميباره هرگونه سئوال يا ابهامي در اين

 capitan_hadok222@yahoo.com: ايميل من
 majaleh_maha@yahoo.com :ايميل ماها
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 نامه هاي خوانندگان
 

 پيام علي به وبالگ نويسان 
 ا سالم به شما دوستان عزيز در ماهاب

ي هـا مطلـب   از قول من به همه دوستان وبالگ نويس كه در مورد گ           . راستي يك خواهش از شما داشتم     ... ..
 از اسامي بهتر و پر اميدتري براي اسم وبالگشون استفاده كنن؛ چرا كه ما گـي هـا در ايـران     امي نويسن بگيد خواهش   

 مجله شما خيلي انسان رو به زندگي اميدوار مي كنه و باعث مي شه كه مـا          مثال. بايد به هم اميد و شور زندگي بدهيم       
مي دونم چرا بعضي از دوستان وبالگ نويس مـا كـه در مـورد همجنسـگرايي     اما ن. به گي بودن خودمون افتخار كنيم 

       مطلب مي نويسن كه اكثرشـون هـم همجنسـگرا هسـتند اينقـدر در مـورد انتخـاب اسـم وبـالگ اشـون از اسـامي                            
عزيـز از   ايكـاش ايـن دوسـتان       . ››مرد تنهـا  ‹‹ يا   ››پسر خسته ‹‹افسرده كننده و نااميدانه استفاده مي كنن براي مثال          

اسامي استفاده مي كردند كه باعث  اميد و سرزندگي در آنها و خوانندگانشان بشه و همجنسگراها با اميد به زندگيشون                
در ضمن من خودم چند وقتي هست كه به اصـالح كامينـگ اوت كـردم و خوشـبختانه خـانواده ام اونقـدر                     . نگاه كنن 

امروز مادرم داشـت مجلـه شـما را مـي خونـد             . حمايت مي كنن  روشنفكر هستن كه اين موضوع رو پذيرفتن و از من           
من همه .   در باره خانواده و همجنسگرايي را خوند و خيلي خوشش آمد4وخيلي پسنديد،  اتفاقĤ مادرم ويژه نامه شماره 

يد اتـون  منتظر شماره هاي جد. صورت آرشيو دارم و ماها را به همه دوستانم معرفي كردمه  شماره هاي مجله ماها را ب     
                 . هستم

 با تشكر علي از اصفهان
 

 دو پيشنهاد از حسن
 الم دوستان عزيزس

 به اين نتيجه رسيدم كه ما مي توانيم با هـم            ،  را كه خواندم و به آن فكر كردم         8مطلب لوبي گري در شماره      
    كه همـه خواننـدگان مجلـه بـه سـايت           يك لوبي كاري راه بيندازيم كه هزينه زيادي هم ندارد؛ من پيشنهاد مي كنم               

بي بي سي رفتـه و تـو قسـمت كامنـت هـا درخواسـت كننـد كـه مطلبـي علمـي در بـاره همجنسـگرايي و حقـوق                                
شود كه تعـداد     اين باعث مي  . هاي معتبر جهاني در برنامه شامگاهي خودش پخش كند         همجنسگرايان از نظر سازمان   

بـار يـا      هفته اي يـك    پيشنهاد بعدي من اين است كه هر وبالگ نويسي، مثال          .زيادي از مرم با اين مسئله آشنا شوند       
را بدهـد و از     .. . آدرس فالن سايت يا ايميل فالن روزنامه يـا گـروه يـا             مثال: بار يك پورژه لوبي راه بيندازد      ماهي يك 

سگرايان سئوال كنند يا    خوانندگانش بخواهد كه در طول مدت زمان معيني به آنها ايميل بزنند و در مورد حقوق همجن                
 . درخواست كنند كه درباره اين مسئله اطالعات صحيحي به مردم بدن

 .اميدوارم بقيه خوانندگان با اين دو پيشنهاد موافقت كنند و هر كسي به سهم خودش شروع كند
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 منسرگذشت 
 بابك

 
ا وجود اينكه بازگو كردنش      سرگذشت من قطعا بازم تكرار خواهد شد اما من ب          .  ساله از تهران   26ن بابكم   م

بعضي ها عبرت بشـه و اشـتباه منـو           برايقل  افقط داغمو تازه ميكنه و نمك رو زخمم ميپاشه، با اين اميد كه شايد ال              
 :كنم تكرار نكنند، بيانش مي

          ضـمن صـحبت از     ، اونجـا رو كشـتي بـا يـك مـرد جـواني آشـنا شـدم                 . رفته بودم قشـم    . سالم بود  21-20
اش كه تازه دانشگاه قبول شده بود و با توجه به وضعيت ماليشون نياز مبرم به كار داشـت باهـام صـحبت                        هواهر زاد خ

  منم بهش قول دادم كه به خـواهرزاده اش         .)من با اينكه خيلي جوون بودم اما موقعيت شغلي بسيار خوبي داشتم           ( كرد
خـانواده اش در    ( ن تماس گرفت وآمد تهـران      با م  . بعد مدتي ر   . كه وسط صحبت ما به جمعمون پيوست كمك كنم         .ر

بردم و براي تدريس معرفيش     . )يك شهر دور و خودشم به خاطر دانشگاهش در يك شهر نزديك تهران زندگي ميكرد              
كردم و با توجه به موقعيتي كه داشتم يك كار خوب و پردرآمد به صورتي كه با برنامه هاي دانشگاهش بخونه بـراش                       

 بـه قـول     ،ماهي بعد از يك  .  روزي كه ميامد تهران كه قرار شد خونه ما بمونه          3-2 .كل اقامتش  موند مش  ،فراهم كردم 
اما بعـد ديـدم يـه       ،   اولش گفتم يه حسه يا يه احترامه ساده        ،)شعر مريم حيدرزاده  -آلبوم جديدش -ترانه طاقت (مهستي  
هـاي    از اونجا بود كه ديگه تلفن،بكشمتونم نفس  ي كه نيست من نميي ديدم روزها، آره. آخه اندازه اش زياده    ،عشقه

 كنار گذاشتن سكس بـا ديگـران        ،تر هاي مكرر و از همه مهم       ساعتي ما شروع شد، گريه هاي شبانه، شعر گفتن         2-3
 منو واقعا دوست داشت و حتي       ،اونهم با اينكه گي نبود    .  به معني واقعي كلمه يه عشق شروع شده بود         .رو به خاطر اون   

خواسـت   وقت پول و به خصوص شهريه دانشگاه مـي   بماند هر،كردم م بود، چه كارها كه براش مي    ميتونم بگم عاشق  
 كرد، تمام البسه نو منـو اول اون مـي          دادم و خرد خرد بهم برميگردوند، از تمام لوازم شخصي من استفاده مي             من مي 
... هـاي بيـرون و     غذا خـوردن  ،  دشيجاهاي گر ،  هاي مكرر من   هامو ميزد و طبعا مسافرت      گرون ترين ادوكلن   ،پوشيد

 مرتبم از دوست و آشنا كنايه داشتيم كه اين تو خونه شما چكار ميكنه؟؟ يعني محبت و دوستي                   .هم خرجش با من بود    
 تا اين اندازه مجازه؟

 تا خانواده فشار آوردنـد واسـه   .ه روز بيشتر ميشدبشقش بودم و اين عشق روز   ااما كي اهميت ميداد من كه ع      
 خيلي ميونه خوبي    .ر  با يكي از همكالسام كه با      ، اون ي باهاش مشورت كردم و به معرف      . سالم شده بود   24 .ج من ازدوا

مـاه مونـده بـه عقـد بـه        تا جائي كه يك، شروع شد.ر  ماهي نامزد بوديم كه اختالفات نامزدم با  6 .داشت نامزد كردم  
 به خـاطر  اختالفـاتي كـه    ،كه بگذريم )نش خانواده دخترهبه خصوص واك(مدهاش  ا از پي  .هم زدم ه   نامزديمو ب  .ر خاطر

  سـال پـيش      5/1 حـدود    ، با ما يكجا زندگي كنـه      .ر سر اين موضوع با خانواده ام پيدا كردم و اونها ديگه حاضر نبودند            
ن و جدا شـدن همـا  .  كه ايكاش اينكارو نكرده بودم     ،خونمو به خاطر اون از پدر مادرم جدا كردم كه ايشون راحت باشه            

 .فيل آقا ياد هندستون كردن همان
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 منم كمـابيش رفـتم سـراغه برنامـه هـاي            ، منم چيزي نگفتم   .افتاد تو خط دختر بازي و دوست دختر گرفتن        
كـه    چون پيش خودم ميگفتم اونقدر منو دوست داره و ميدونه چه كارهائي براش كردم و اونقدر به من مديونـه                    .سابقم

تـا   .  البته مرتب دوست عـوض ميكـرد       ،هاشون رابطه جنسي نداشت و فقط دوست بود        ضمنا با  .قضيه به جائي نميرسه   
بـود كـه از لحـاظ         مهـم ايـن    ،اينش مهم نبـود   ( با يه دختري از ته شهر دوست شد از يه خانواده خيلي پائين               83مهر  

شت گفت من فقط     برگ ، ولش كن  ،درد تو نميخوره  ه   واسه اولين بار بهش گفتم اين دختر ب        .)شخصيتي هم مورد داشت   
 . به راحتي زيـر پـا گذاشـت   رو.. .زحمت و، فداكاري، محبت، عشق،  سال دوستي7 كه نبود و تمام اون     .باهاش دوستم 

،  تا جائي كه بهش گفتم اينجوري نميشه يا من يا اون           ،من هيچي   و ،ديگه همش يا پاي تلفن اون بود يا با اون بيرون          
 .و عيد از خونه من رفت  گذاشت منو در كمال بهت...وم بودلجوابش معو 

 تـا چمـدون لبـاس       4 وقتي ميرفت فقط     ،به خونه ما اومد   ) كل لباساش ( كسي كه روز اول با يه ساك ورزشي       
 امـا   ،خيلي كارها براش كردم كه يكصدمش رو هم نگفتم تـا آبـروي نداشـتش اينجـا نريـزه                  . مارك دار با خودش برد    

 ايـن يكـي رو ميدونسـتم چـه      ؟ديگه كه دوست ميشد من چيزي گفـتم        مگه با دختراي     .حرمت يكدونشم نگه نداشت   
 كسي كه ميگفت من     .نجشنبه قبل عروسيشون بود   پ.  اما منو به كمترين قيمت ممكن بهش فروخت        .هموجود خطرناكي 

 . كنم و تا آخر عمر مديوتنم و به پات ميمونم  سالگي عروسي نمي35تا 
 اوال تا   ، گول هر آدمي رو نخوريد     ،ها رو گفتم كه بگم عزيزان من       اين . سال عشق  7 اين بود خالصه اي از       ،آره

و  كال موقع بي اف گرفتن با چشم باز جلو بريد ،كنند تونيد با باي ها بي اف نشيد كه باالخره دست آخر ولتون مي مي
 اصال فرهنگ   ، چه فرهنگي داره   ، ببينيد طرف تو چه خانواده اي بزرگ شده        . گول نخوريد  ،تيپ صرف قيافه و هيكل و    

مشت خاطره كه   بعد كه خرش از پل گذشت شما بمانيد و يك    ،داره؟ هدفش از دوستي با شما چيه؟ الكي نگه عاشقتم         
 با كمي تـاخير     ،اشهب اگر اوني كه نشون ميده       ،عجله نكنيد .  باز كنيد  ورو خدا قبل بله گفتن چشماتون     و  ت. ديگه تلخ شده  
  :)ترانه دنيا( بازم بقول مهستي ،به هر حال. همش دروغ بوده يعني ، اما اگر جا زد.شما جا نميزنه

 يه روزي برميگرده كه فايده اي نداره
 هرچي سرم آورده دنيا سرش مياره

 !؟؟هاي عمره من چي ميشه  سال از بهترين سال7 اما تكليف ،اينو مطمئن هستم كه از دنيا جوابشو ميگيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قابل توجه عالقمندان به
 سئوال و جواب هاي مسائل جنسي

در چهار)  سئوال و جواب   1500بيش از   (هاي مسائل جنسي سايت سكاف       سوال و جواب  مطلع شديم كه    
تواننـد صورت پي دي اف در كتابخابخه اينترنتي گلشن موجود است و عالقمنـدان مـي              ه  فايل جداگانه ب  

 : گلشن تماس بگيرند زير با سايتيميل اتوسطبراي دريافت آنها 
ketab@golshan.com
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تنها فرمانروايي كه دريك 
جامعه تقريبا دمكراتِ با 
آزادي جنسي در دولت و 
مردم رشد كرد و روابط 

حتي مردان (مردان 
با يكديگر را جزو ) متاهل

روابط عادي مي دانست، 
 .ستاسكندر مقدوني ا

 
 )شته و حالگذ(نقش همجنسگرايي در سياست 

 
 هيچگـاه پـذيراي     ،ها و بدنه ي تشكيل دهنده ي آنها در طول تاريخ جـز در برهـه هـايي خـاص                    كومتح
هـايي كـه     دولـت / شهر در دوران پيش از ميالد ميسح     .  نبودند ، آنچنان كه منافع ايشان را تهديد مي كرد        ،دگرانديشي

 شهروندان تا آنجا كه قوانين عرف جامعه را دستخوش          نسبي بودند و   دموكراسييك   داراي   ،يونان را تشكيل مي دادند    
كـه دريـك جامعـه       تنها فرمانروايي  .آزادي داشتند   در رفتارهاي شخصي و البته جنسي      ،بي نظمي و بدعت نمي كردند     

با يكديگر را جزو روابط     ) حتي مردان متاهل  ( دمكراتِ با آزادي جنسي در دولت و مردم رشد كرد و روابط مردان               اتقريب
كشته شـد   !) ؟قانوني( اسكندر معشوقي داشت كه به خاطر حسادت همسرش       .  اسكندر مقدوني است   ،مي دانست  اديع

اين نشان مي دهد پيش از ميالد مسيح با وجـود ايـن كـه                . او به روشني ثبت شده است      همجنسگراييو در تاريخ نيز     
و جوامع پراكنده بشري از روي مشاهدات خود        دسترسي جوامع به يكديگر ساده نبوده و اطالعات روشني وجود نداشته            

 باز هم جامعه اي مثـل مقدونيـه كـه كوچـك و بـي اهميـت مـي نمـود آنقـدر بـه                ،به تجربيات دست پيدا مي كردند     
 باعث دلزدگي آحاد مردم از رهبـر و سياسـيون          يدموكراسي و مدنيت در جامعه خويش اعتقاد داشته كه اينچنين روابط          

ر تمـام رفتارهـاي      بـه عبـارت بهتـ      ،نمي شد 
جنسي جزو رفتارهـاي شخصـي بـه حسـاب          

 -جز در موارد خـاص    -فساد   شد و  آورده مي 
 .خصوصي نمي شد/ شامل رفتارهاي جنسي

هاي بعد با وجود غلبـه ي        در دوران 
مذهب بر توده ي مردمي كه طبق باورهـاي         

رستگاري را در پيـروي از       سنتي اديان سامي  
ي اربابان  دستورات محدودگرايانه و غير منطق    

 روابـــط جنســـي ،مـــذهبي مـــي دانســـتند
شـد و    به هرشكلي محكـوم مـي      !)نامشروع(

درست مانند آنچه در قرن بيست و       . (كمه اي از طرف رهبر مذهبي به مرگ محكوم مي گرديد          اگناهكار بدون هيچ مح   
 بـه   ،ي دين زرتشـتي   هيچ مستندي در دست نيست كه در ايران باستان و در دوران غلبه              ). يكم در كشور ما مي گذرد     

چـه اگـر بـر اكتسـابي     . مانند آنچه بعد از ورود اعراب مسلمان بر ايرانيان گذشت تظاهر به همجنسخواهي عيان باشـد   
امپراطـوري  ( تا زماني كه دين در راس حكومـت قـرار نگرفتـه بـود                ،ي معتقد باشيم  همجنسخواه پديده ي    )؟؟؟(بودن

ازمـيالد مسـيح      سال قبـل   400  ن مي زيست و حكومت فدرال ايران در       جامعه در آزادي نسبي تفكر و بيا      ) هخامنشي
نوعي آزادي انتخاب روش زيستن در اختيار شـهروندان مـي گذاشـت         !)  اگر واقعيت داشته باشد    ،بعد از واقعه ي سدوم    (

ناحيـه ي   در حالي كه با ورود اسـالم بـه          . كه از بروز ناهنجاري هاي اخالقي و رفتارهاي اكتسابي جلوگيري مي نمود           



                      
 
 
 10شماره                       

 1384ماه  مهر                         
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در ايرانِ قرونِ ابتداييِ هجريِ
قمري، دوران بعد از خلفا، 

ايي بصورت همجنسگر
غيرعلني در جامعه ي ايراني 

 نمود داشت

محدود كردن روابـط    (هاي دوم و سوم هجري داشتند       و سياستي كه حاكمان مسلمان اين منطقه در قرن         ،ميان رودان 
سايه انداختن دين بر خصوصي       باعث )همچون ايران اتفاق مي افتد     مانند آنچه در كشورهاي اسالمي    ه  زنان و مردان ب   

طر دسترسي راحت مردان به مردان و زنـان بـه زنـان رواج              طوري كه همجنسخواهي به خا    ه   ب ،ترين مسايل مردم شد   
 .پيدا نمود

 همجنسگرايي بصورت غيرعلني در جامعه ي ايرانـي  ، دوران بعد از خلفا  ،در ايرانِ قرونِ ابتداييِ هجريِ قمري     
 و  دولتمردان شاهدباز زيـادي در دربـار وجـود داشـت           شد،  خوانده مي  ، با عنوان شاهد   ،نمود داشت و معشوق همجنس    

 سلطان محمود غزنوي كه در تعصبات مذهبي و اعتقادات ديني دسـت روحـانيون را از پشـت                   ،طبق مستندات تاريخي  
و معشوقي داشت كه هميشه در دربار حاضر بود و حتي در بعضي موارد مشاور                ي تمام عيار بود   شاهدباز خود   ،بسته بود 

  .د را نشان داده استدر جاي جاي ادبيات مربوط به آن دوران خو سلطان مي بود و
وجـود غـالم بچگـان تـرك و          ،نيـز ) سـلجوقيان (در دربار تركـان     

زيبا رو در خانه هاي افراد ثروتمند و درباريان وجود ايـن            ) مذكر(خدمتكاران  
دوران بعد از اسـتيالي      در. اجتماعي را نشان مي دهد    !!!!) ناهنجاري(هنجار  
 5 و مذهبي مـĤب قـرون         در عصري كه مردم از بند حاكمان متعصب        ،مغول

 نجات پيدا كرده بودند ولي به غرقاب تحجر و عقبگرد فرهنگـي گرفتـار               6و
 ، جامعه اي متظـاهر    ،كتمان عقايد  سردرگمي ميان دينداري و    شده بودند، در  

دروغگو و فاسد را تشكيل دادند كه براي رسيدن به حداقل امكانات زنـدگي              
جامعه اي كه براي رهايي از      .  مي زد   دست به هر عملي خالف عرف جامعه      

 نقاشي و ادبيات را در پسـتوهاي اشـراف و           ، زبان ، خط ،بندِ غلبه ي فرهنگي   
 طبقه ي ممتاز پنهان نمود تا دستخوش تغييرات نگردد، كما اينكـه فاتحـان         

اليه هاي زيرين جامعه شـروع كـرده         از شرقي تاثير خود را بر هنر و ادبيات       
مـي   ه روشني ديده   ب بيات قرون مياني هجري   بودند، نمونه ي اين آثار در اد      

 آثار اديباني همچون عبيد زاكاني كه ناهنجاري هاي عصـر خـود را در     ،شود
 قصيده ها و نثر مكتوب خود به وضوح شرح مي دهد و             ،هزليات و هجويات  

تاثيري كه تـا اواخـر دوره ي صـفوي           .از آوردن لغات ممنوع نيز ابايي ندارد      
جه به كارداني ايرانيان و احساسات مذهبي كه هميشه          با تو  .نمود بارز داشت  

 اسـتحاله ي مغـوالن در فرهنـگ و سياسـت ايرانـي             ،دامنگير اين قوم بوده   
 دايگان مهربان تـر از      ، اما با مسلمان شدن حاكمان مغول      ،امري طبيعي بود  

حاكمـان    حـرام هميشـه بـر       و از آنجا كـه     ،ايرانيان مستولي شدند كه هيچ خالف شرعي را پذيرا نمي شدند           مادري بر 
و حـوزه هـاي تعلـيم علـوم          به دربار و دستگاه حاكم     ) همجنسگرايي اخاص( اينچنين شد كه روابط جنسي       ،حالل است 

 باعث تعجب است اگر بگوييم كه در دوره اي از تاريخ آنچنان جـوي بـر جامعـه مسـتولي بـود كـه                         .ديني محدود شد  
ي براي مردان مجرد    شاهدبازشد و در كنار آن       ننگ شمرده مي  ) رسميروسپيان  (نداشتن يك يا چند همسر صيغه اي        

 همانـا   ،زد سياستي كه بر اين امـر دامـن مـي          .رواج بسيار داشت  ) همجنسگرياني كه خود را فاعل مطلق مي دانستند       (
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مـرد  كه محدوديت ها را در روابـط زن و           ،دخالت دين در جزيي ترين مسايل زندگي و حاكميت آن در راس دولت بود             
تـر بـه نظـر مـي         دسترسي آسان همجنس ها به يكديگر خيلي راحت        ست كه در چنين جوي     بديهي .مي نمود  اعمال
  .)البته اگر به پديده ي همجنسگرايي به ديد يك فعل اكتسابي و نسبيِ متاثر ازِ شرايط نگاه شود( رسيد

و به   داده در اهداف خويش قرار   خصوصي را   /هايي كه آزادي هاي جنسي     در دنياي مدرن امروز هستند دولت     
) رييس جمهور اسبق اياالت متحـده (و بودند كساني مثل رييس جمهور كلينتون    هايي نيز دست پيدا كرده اند      تيموفق

 امـا تنـوع   ،كه براي رسميت بخشيدن به حقوق همجنسگرايان تالش فراواني نمود يا توني بلر نخست وزير انگلسـتان           
البتـه در ايـن     . ي كه به مرور زمان و با تالش بسيار بدست مـي آيـد را پنبـه مـي كنـد                    ساليق سياسي تمام رشته هاي    

هاي  كشورها صحبت از حقوق بيشتر و دستيابي به برابري جنسي كامل مي باشد و گرنه همجنسگرايان و ديگر اقليت                  
در ايـران   . آنهـا نـدارد    بارهاي خود را دارا هستند و كسي حق تعرض به          ها و محالت و    جنسي آزادانه تشكالت و گروه    

 .در عرصه ي سياسـت بـاز نيسـت   )  جنسي و خصوصي،بيان(امروز هيچ دري براي فعاليت يك انسان معتقد به آزادي      
 اما با كمي دقت در روابط دولتمردان خواهيد ديـد كـه هـيچ راهـي                 ،شايد با تنگ نظري به اين موضوع نگاه مي شود         

 ك فعال سياسي كه بتواند از حقوق همجنسگرايان در ايـران دفـاع كنـد   براي اعمال نفوذ در عرصه ي سياست براي ي      
تا آنجا كه حافظـه ي تـاريخ معاصـر          )  در خارج از مرزها به سر مي برند        اكه اكثر (فعاالن حقوق بشرايراني    . وجود ندارد 

 ي جنسـي و اقليـت هـا  اجتمـاعي از گـروه هـاي    /  هيچگاه در هـيچ جنبشـي بـراي حمايـت سياسـي            ،ياري مي كند  
 خـانم   ، نمونه ي بارز اين مساله در اعدام دو نوجوان در مشهد نمود پيـدا كـرد                ،همجنسگرايان ايراني فعاليت نكرده اند    

 در بيانيـه اي درخواسـت       ،شيرين عبادي كه برنده ي جايزه ي صلح نوبل و از فعاالن حقـوق زنـان و كودكـان اسـت                    
و در آن علت را پشـتيباني از حقـوق كودكـان            ) ن موافقت نشد  البته با آ  (گردهمايي در تهران را از وزارت كشور داشت         

اعالم داشت در حالي كه هيچ اشاره اي به مورد تجاوز قرار گرفتن يكي از اين دو و يا جرمي كه بـه خـاطر آن اعـدام                            
 يكـي   روزنامه نگار،  در مورد ديگري خانم هما سرشار، نويسنده و       .  نداشتند ، آنهم به شقي ترين شكل ممكنه      ،مي شوند 

ديگر از فعاالن حقوق بشر كه درآمريكا فعاليت مي كند به راحتي از زير بار جواب دادن بـه پرسشـي در مـورد حقـوق                          
را در   ي جنسي و همجنسگرايان و موارد اتهام و تحت تعقيب قرار گرفتن ايشان شانه خالي كرد و اين مـوارد                   اقليت ها 

 شهروند نيستند كه حقـوق      ي جنسي اصال  اقليت ها جنسگرايان و   ستند، تو گويي كه هم    ني خود ندا  فعاليت ها ه ي   زحو
محدوده سخن گفتن است چه رسد به حقوقي كه بايـد از              خارج از  ، و صحبت در مورد اين قشر از جامعه        ،!داشته باشند 
 اي بـه     كوچكترين اشاره  ، حتي آنان كه در خارج از اين كشور فعاليت مي كنند           ،سياسي ترين ايرانيان نيز   . آن دفاع كرد  

تنها راديو فردا و صداي امريكا در مورد اين موضوع در يـك             . آن دو نوجوان مشهدي نكردند     موضوع همجنسگرا بودن  
 ،شده بود  به عنف  ،كشتن مردي كه مرتكب تجاوز به يكي از آن دو          خبر كوتاه علت اصلي دستگيري آن دو نوجوان را        

 و آنجا براي دفاع از حـق پايمـال شـده همجنسـگرايان ايرانـي                گردهمايي هاي كوچكي در اينجا     البته .عنوان نمودند 
چـه در   (حال با توجه به اين چنين جوي كه بر افكار تمام ايرانيـان               !برپاشد كه گويي نوشداروست بعد از مرگ سهراب       

ي ايراني به عنـوان يـك شـهروند دفـاع           همجنسگراحاكم است چگونه مي توان از حقوق يك         ) داخل و چه در خارج      
 تفكرات ضدونقيض   ،بريم تابوي همجنسگرايي هميشه وجود داشته و حتي در عصر روشنگري كه ما به سر مي              .  دنمو

مسـئله ي   .  درصد جامعه ي ايراني با آن زندگي مي كننـد وجـود دارد             10ي كه شايد بيش از      افراواني در مورد مسئله     
هـاي   يكـي از سـرخط     لـزبين،  /داشتن جامعـه ي گـي     و نياز به روانكاوي      )در ايران البته  ( بودن همجنسخواهان  بيمار
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با توجه به اوضاع فعلي ايران هيچ روزنه اميدي در جهت 
ن رفع تابوي همجنسگرايي از اذهان مردم عامي و سياسيو

تنها راه موجود، فعاليت خودجوش گروه هاي . وجود ندارد
كوچك است، آن هم در صورتي امكان پذير است كه اين 
گروه ها به همجنسگرايي نه صرفا به عنوان يك گرايش 

جنسي براي رفع نياز هاي غريزي انسان، بلكه به صورت 
يك نوع خلقت طبيعي بشر نگاه كنند و درك متقابل از 

ه باشند و اختالفات ميان گروهي را كنار يكديگر داشت
 .بگذارند و با گروه هاي احياي حقوق بشر همكاري كنند

رده هاي باالي مديريتي و يا       اين مساله باعث مي شود    . تدريس در دانشكده هاي روانشناسي و رواندرماني ايران است        
 از پشتيباني ايـن     ،مسئولين با نفوذي كه امكان روشن كردن اذهان را دارند به خاطر اينكه برچسب همجنسگرا نخورند               

 اين درحاليست كـه هـيچ الگـويي در ايـران معاصـر بـراي                 .ت و يا حتي اظهار نظر در اين باره گريزان باشند          اجتماعا
در اروپـا شـايد      . چـه رسـد بـه اينكـه بتواننـد فعاليـت سياسـي بكننـد                ،خودباوري فرهنگي همجنسگرايان وجود ندارد    

را در دستگاه مديريتي خود نيـز يـك افتخـار    سياستمداراني باشند كه همجنسگرايي خود را اذعان مي كنند و حتي آن         
 با يك فعال سياسي همجنسـگرا       ،)!(هم يك كشور مسلمان     آن ،يا كسي تا به حال در يك كشور آسيايي         آ مي دانند اما  

بـه هـر صـورت و       ( آن هم در حالي كه در اين چنين كشورهايي تابوي روابط جنسي نـا مشـروع                  ؟برخورد داشته است  
  .دارد و جزاي مرگ به دنبالبه شدت وجود ) گرايشي

 ،و حتي شايع بود كـه محمدرضـا شـاه           گرچه همجنسگرايان در دولت نيز نفوذ داشتند       ،در دوران پهلوي دوم    
عصـيان زده يِ    كه يادگـاري از دوران تحصـيل در جامعـه ي   ،خود عضو يك باشگاه همجنسگرايان در خارج از ايران      

 ،تـرين سياسـتمدار عصـر پهلـوي         معـروف  .بـازهم تـابوي آن از بـين نرفـت          ،اروپاي ابتداي قرن بيستم بود مي باشد      
 را پنهـان   خـود همجنسـگرايي  داشت و حتي با اينكه طبق شواهد موجود هيچگـاه    اي اميرعباس هويدا زندگي دوگانه   

ات و   تنها به دليل سرپوش گذاشتن به شـايع        .شد  مجبور به ازدواج با دختري متعلق به خانواده اي سرشناس          ،نمي كرد 
ي ادغـام مـي نمودنـد و مخالفـان          همجنسـخواه  بهايي گري را با      ،دردوران پهلوي . شد هايي كه به او زده مي      تهمت
 دستِ باز بهاييان در     ،هاي جنسي ي  آزاد

مــي  علــت وجــود ايــن امــر سياســت را
بي خبر از اينكـه بهاييـان نيـز         . دانستند

مانند ديگر فِرَقِ اسالم بـر آزادي هـاي         
اص سـر پـوش مـي       جنسي و روابط خـ    

به هر صورت با     .با آن مخالفند   گذارند و 
توجه به اوضاع فعلي ايران هـيچ روزنـه         
اميــــدي در جهــــت رفــــع تــــابوي 
همجنسگرايي از اذهان مـردم عـامي و        

 ،تنهـا راه موجـود    . سياسيون وجود ندارد  
هـاي كوچـك     فعاليت خودجوش گـروه   

 به عنوان يـك گـرايش جنسـي         ا نه صرف  همجنسگراييبه  آن هم در صورتي امكان پذير است كه اين گروه ها             ،است
از يكـديگر     بلكه به صورت يك نوع خلقت طبيعي بشر نگـاه كننـد و درك متقابـل                ،انسان براي رفع نياز هاي غريزي    

بـا ايـن    . هاي احيـاي حقـوق بشـر همكـاري كننـد           گروه  داشته باشند و اختالفات ميان گروهي را كنار بگذارند و با            
جامعه ديـد خـود را       و اين زماني ميسر خواهد شد كه       د موفق شويم در عرصه ي سياست نيز فعال باشيم         شاي تمهيدات

 .نسبت به همجنسگرايان عوض كند كه اين نيز دور از ذهن به نظر مي رسد
 . شايد روزي آفتاب برطالع ما نيز بتابد و چرخ گردون بر وفق مراد بگردد... داند كسي چه مي

 به اميد آن روز 
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 علني شدن و اهميت آن

 
در مورد پروسه علني شدن نظريه هاي متفاوتي ارائه شده اند اما وجه مشترك همه آنها اين است كه علني شدن                     

اينكه اين مراحل در چه سني شروع و كي خاتمه مي يابند و مدت زمـان                . مي دانند ) يا قدم به قدم   (فرد را مرحله به مرحله      
  تي نمي توان داد، چرا كه به عوامل زيادي از جمله موقعيت و شناخت فرد، محـيط اطـراف او                    هر مرحله چقدر است، نظر ثاب     

 .و همچنين درجه شناخت و اعتماد به نفس و حس و باور طرف به عدالت خواهي و روحيه ستم ناپذيري او بستگي دارد
 

 : اولين مرحله
 احساس دگرگونه بودن

صحبت ها، عالقمنـدي هـا و       .  حس مي كند با ديگران فرق دارد       اين مرحله از زماني شروع مي شود كه فرد        
رفتارهاي اطرافيان را با روحيه و حاالت خود دمساز نمي بيند، يا به فعاليت ها، حركات و رفتاري كه جامعه و خانواده و                       

 حـس عالقـه بـه       فرد متوجه مي شـود كـه      . از او انتظارش را دارند، تمايلي ندارد      ) پسر يا دختر  (فاميل بنا به سكس او      
خيلي ها ممكن است اين چيزهـا را        . جنس مخالف كه دوستان و اطرافيانش ابراز مي كنند، هيچ جذابيتي برايش ندارد            

. حس نكنند و فقط به شكل گنگي حس كنند كه در مقايسه با ديگر همجنسان خود، تا حدودي غير معمـولي هسـتند                      
ي از دوستان همجنس خود احساس دوستي، نزديكـي و وابسـتگي            گاهي فرد عليرغم داشتن دوستان زيادي، اما به يك        

همه اين حاالت و احساسات عموما در دوره . شديدي مي كند، طوري كه اگر او را نبيند دلتنگ و بدخلق و خو مي شود
 در اين دوره فرد مورد نظر چيزي از همجنسخواهي و گرايش همجنس نمي دانـد يـا            . نوجواني تا جواني اتفاق مي افتد     

اگر هم چيزهايي شنيده باشد بسيار محدود و ناقص است، هرچند كه ممكن است در احتالم شـبانه خـواب همجـنس                      
 .خود را ببيند اما همجنسگرايي كال مسئله ذهني او نيست

 
 : دومين مرحله

 احساس تمايل به هر دو جنس مخالف و موافق
اين حس هر . س را در خود كشف مي كنددر اين مرحله فرد حس تمايل به نزديكي جنسي و سكس با همجن 

او   . چه بيشتر از درون فشار مي آورد و فرد ممكن است از داشتن چنين احساسي، دچار شرم يـا از خـود بيـزاري شـود                         
مي ترسد كه مبادا با دست زدن به چنين كاري آبروي خود و خانواده اش را بر باد دهد، يـا مـورد شـماتت و مسـخره                            

 . ددوستان خود واقع شو
بعضي ها ممكن است به سركوب اين احساس دروني خود رو آورند و حتي با مراجعـه بـه روانشـناس در پـي                        

. و يا از حاالت، حركات و كال چيزهايي كه آنها را به ياد اين احساس مي اندازد، آگاهانه دوري جويند              . درمان آن برآيند  
به كتاب هاي مذهبي رو آورد و در انجـام مراسـم دعـا و               اگر خانواده طرف مذهبي باشد، او ممكن است هر چه بيشتر            

و يا ممكن است به دوستي      . نماز زياده روي كند يا خود را سرگرم كارهايي بكند كه به فراموشي اين حس ياري رساند                
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هرچند گرايش جنسي و همجنسگرا يا 
دگرجنسگرا بودن انتخابي نيست، اما 

براي نمونه، . هويت جنسي انتخابي است
فردي با گرايش جنسي همجنسگرايانه 

ممكن است در طي مرحله اي از زندگي يا 
ن خود در تمام طول عمر، همجنسگرا بود

را قبول نكند، با جنس مخالف ازدواج، و 
هويت جنسي دگرجنسگرايانه براي خود 

انتخاب نمايد و براي احساس خود به 
همجنس و يا عمل جنسي خود با همجنس،

هزار دليل و برهان و تئوري ببافد اما به 
 .هيچ وجه قبول نكند كه همجنسگراست

 و ممكن است به نفرت از همجنسـگرايان رو آورد و           ›› !خود را دگرجنسگرا كند   ‹‹ با فردي از جنس مخالف رو آورد تا         
در گفتار و عمل هموفوبياي شديدي را بازتاب دهد و به مسخره كردن و تعريف جوك و لطيفه درباره همجنسـگراها و                      

. يا ممكن است براي خالص شدن از احساس خود به مواد مخـدر و يـا مشـروبات الكلـي رو آورد                     . سكس آنها رو آورد   
تا مدت ها، به طور همزمان به رابطه با هر دو           بعضي ها ممكن است حتي با همجنس خود عمل سكس انجام دهند يا              

اما احساس و تمايل به همجنس خود را موقتي و زودگـذر تلقـي كـرده و بـه خـود                   . جنس موافق و مخالف ادامه دهند     
بقبوالنند كه بعد از يك دوره اين احساس از بين مي رود و يا بعد از ازدواج با جنس مخـالف ديگـر مشـكلي نخواهنـد                   

 .داشت
ين حاالت به نوعي واكنش طرف براي حل بحران درون خود و عبور از گردنه است كه در اين مرحله با  همه ا 

 سـالگي، و دختـران      17 تا   12گفته مي شود كه بسياري از پسران همجنسگرا در سنين           . آن دست و پنجه نرم مي كند      
 سالگي، دچار اين مرحله مي 20 تا 16لزبين عموما در سنين 

 دوره سني است كه بخشي از آنها بـه ايـن      شوند و در همين   
 . نتيجه مي رسند كه احتماال همجنسگرا هستند

 
 : سومين مرحله

 انتخاب هويت جنسي
هرچند گرايش جنسي و همجنسگرا يا دگرجنسگرا       

بـراي  . بودن انتخابي نيست، اما هويت جنسي انتخابي است       
نمونه، فردي با گرايش جنسي همجنسگرايانه ممكن اسـت         

ــي ــر،   در ط ــول عم ــام ط ــا در تم ــدگي ي ــه اي از زن  مرحل
همجنسگرا بودن خود را قبول نكند، با جنس مخالف ازدواج،         
و هويت جنسي دگرجنسگرايانه براي خود انتخـاب نمايـد و           
براي احساس خود به همجنس و يا عمـل جنسـي خـود بـا               
همجنس، هزار دليل و برهان و تئوري ببافد اما به هيچ وجه            

در مقالــه . (فرهنگــي جامعــه در چنــين مســائلي دخيــل انــد -شــرايط اجتمــاعي. جنسگراســتقبــول نكنــد كــه هم
 .) ماها، درباره دگرجنسگرايي اجباري توضيح داديم9در شماره ›› همجنسگرايان و معضل ازدواج‹‹

طرف نمي داند كه كيست و . عاطفي اثرات رواني سوئي بر فرد دارد-بهرحال، نامعلومي و بي ساماني احساسي
 مي خواهد، به دنبال دل و نياز و عشق خود برود يا به اجبار و فرهنگ جامعه و خانواده پايبند مانده و خـود را نفـي                            چه
از جملـه وجـود       (اين مرحله كشمكش دروني حادي را در فرد دامن مي زند و مسلما شـرايط محيطـي، امكانـات                    . كند

، اعتماد به نفس، شناخت و آگاهي خود فـرد، حـس            ...)وگروه هاي حمايتي همجنسگرايان، وب سايت هاي اطالعاتي         
عدالت خواهي و روحيه ستم پذيري يا ستم ستيزي او، و همچنين چگونگي عبور از مراحل اول و دوم كه توشه توان و           

 . اعتماد به نفس او را مي سازند، همه و همه در طي اين مرحله دخيل اند
 همجنسگرايي خود را مي پذيرند و هسـته اول هويـت جنسـي              در پايان همين مرحله است كه بخشي از افرد        
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 در مقاربت هاي جنسي كاندوم را فراموش نكنيد
 

 
 

ن محافظت  كنيدتا از جان خود وعزيزتا  

همچنين، در  . همجنسگرايانه خود را بنيان مي نهند و از آن به بعد با همجنسگرايي برخوردي مثبت در پيش مي گيرند                  
همين مرحله است كه داشتن دوستان همجنسگرا، آميزش و دوستي با آنها و تشكيل گروه هـاي حمـايتي بـراي هـم                       

وچندان مي يابند و در پرورش و شكوفايي هويت جنسي و همچنين استعداد فرد تاثير به سزايي دارند، چراكـه  اهميت د 
پذيرش همجنسگرايي خود و اعالم علني آن، عواقبي هم دارد، از جمله ممكن است خانواده و دوستان طرف او را طرد                 

تان خوب، پايدار و وفادار كه در روزهاي سـخت ايـن            پس داشتن حلقه دوس   . كنند، يا او نيازمند درد دل و حمايت باشد        
از همين زاويه است كه در جنبش هاي همجنسـگرايان در هـر جامعـه    . چنيني به ياري او برخيزند، اهميت زيادي دارد  

 .اي، روي تشكيل و شكل گيري گروه هاي حمايتي و اطالعاتي تاكيد زيادي مي شود
 

 : چهارمين مرحله
 خوداعتراف به هويت جنسي 

آخرين مرحله پروسه علني شدن، اعتراف به هويت جنس همجنسگرايانه خود است و آشكار كـردن آن بـراي       
در اين مرحله است . ديگران؛ رسيدن به اين شناخت كه من كي هستم، چه مي خواهم و چطور مي خواهم زندگي كنم         

 عـادي و طبيعـي اسـت و در روابـط            كه فرد به اين باور مي رسد كه همجنسگرايي و گرايش به همجنس مسـئله اي               
. روزمره خود تالش مي كند ابهامات و پيش داوري هاي ديگران درباره همجنسگرايي و همجنسگرايان را اصالح كند                 

ممكن است گرفتار عشق سركشي به يكي از همجنسان خود شود و همين مي تواند به او نيروي استقامت و مبارزه بـا                    
 بدهد، نسبت به ستم و ستمگري حساس مي شود و توان مقابله با آنها در درون او رشـد                    نابرابري و ناعدالتي جنسي را    

بعضي از افرادي كه به اين مرحله مي رسند، از همجنسگرا بودن خود احساس غـرور و افتخـار مـي كننـد و                        . مي كند 
 زاده مي شود و به سـمت      اينجاست كه فكر مقابله با تعصبات و چالش سنت ها و خرافات درباره همجنسگرايي در آنها               

تشكيل گروه هاي حمايتي براي همجنسگرايان، روشنگري درباره اين پديده و اصالح قـوانين و فرهنـگ اجتمـاعي و                    
 .كسب حقوق برابر مدني و قانوني رو مي آورند
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 جشن عشق
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         :اين را تنها به تو مي گويم

 

 من، 
 دهم ترجيح مي 
 به جاي خواندن آيه هاي تكراري 
 :اين آيه نازل نشده را تالوت كنم 

 »...دوستت دارم« 
آرا                                         جاري نشد واين كالم هرگز از زبان خداوند، 

 لحظه هاي انتظارم پر دردند، پر ترديد
 .....و چشمام چشماتو هرگزكاشكي كور بودم 

 .....نمي ديد
 تلخ تر از هميشه، قهوه
 تندتر از هميشه، سيگار

 كمكم كن دل خسته، ميرسه لحظه ديدار
 بيمار تو باشم و يك شب مست و من ميخوام هزار

 توي خواب تو بميرم
 تا كه بيدار تو باشم

 آرا                                                   
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  لهقب آرزو

رضا از اهواز  سپنتا       
  هرگز دلم را

 .           نخواهم فروخت اي آه من اي آه من ، اي شهوت و اي باه من
 به بهاي ناچيزي كه يهـــودا   همخواه من،اي هم دل و همراه من ، همجنس من

       عيسي را فروخت   نماي نور من اي شور من ، اي سور و اي منصور 
 ول نخواهم دادهرگز ق اي حور من اي خور من ، اي هم شب و هم ماه من
 آن سيب را نچينم اي آب من اي خواب من ، اي هم تب و هم تاب من

 .چون نمي توانم م و همراه منمهتاب من مهتاب من ، اي هم د
  اي واي من اي ناي من ، اي مأمن و مأواي من

 .دستانم را در گلداني خواهم كاشت اي جاي من سوداي من ، اي هم دل و هم آه من
 چشمان تو را اي خاك من اي خاك من ، اي مرد شهوت ناك من
 .        بار خواهند داد اي سيب من اي تاك من ، اي جام مي ، هم باه من

 قلبم را اي بيم من اميد من ، اي اخگر خورشيد من
 در هزار توي خاطره ها پنهان مي كنم  منسايه زده بر بيد من ، اي شبنم و شب گاه

 .شايد تو را فراموش كند اي جام من اي كام من ، اي پخته و اي خام من
 .نمي تواند                     ...... همزاد من هم نام من ، اي ريشه و هم كاه من
  اي نور من اي خور من ، اي خوشه انگور من

 اي سور و اي هم شور من ، اي قبله و اهللا من .ديگر به باد نخواهم دادش
   .يمقلبم را مي گو

  ديگر هرگز امتحان نخواهم كرد
  .عاشقي را مي گويم

  
 ..... بي تو،از تاريكي  از دوري تو  .خسته شده ام

 آرزويم 
 ......غوطه وري در آرامش حضور توست 
 ...روشنايي....در تاريكي 

  ...........با حضور تو....هر كجا
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 توماس مان و ناكامي هاي جنسي اش
 16شماره  -گرفته شده از مجله هومان بر
 

ه  در شهر لوبك آلمان ب1875س مان در سال توما
تا اتمام دوران دبيرستان را در همين شهر گذراند و . دنيا آمد

همراه خانواده ه  سالگي ب19در . شاگرد ممتاز و درخشاني نبود
اش عازم مونيخ شد و در آنجا به كار پرداخت و همزمان در 

  مدتي با برادرش1897در سال . دانشگاه نام نويسي كرد
را نوشت ›› بودنبروكها ‹‹هاينريش مان در ايتاليا بود و رمان 

كه در واقع اقتباسي از زندگي خانوادگي خود وي بود و برايش 
ر ديگر و از ثبعد از آن چند ا. دنبال داشته شهرتي جهاني ب

 30را نوشت و در ›› مرگ در ونيز‹‹و ›› تونيو كروگر‹‹جمله 
را ›› كوه جادو ‹‹1924ال در س. سالگي با كاتيا ازدواج كرد

 سال بعد براي وي جايزه نوبل را به ارمغان 5انتشار داد كه 
 و اين زماني بود كه آلمان جنگ جهاني اول را پشت سر ،آورد

 .گذاشته و جمهوري وايمار را پايه گذاري كرده بود
هاي آلمان بر مسند   كه حزب نازي1933در سال 

د و در آنجا با توماس مان راهي سويس ش قدرت نشست،
رفت و به جاي تابعيت آلماني كه از دست داده بود، تابعيت  سپس به چكسلواكي. خواهان به همكاري پرداخت آزادي

، بعد از حمله هيتلر به اروپاي شرقي، توماس مان به فرانسه و سپس به 1938اين كشور را پذيرفت ولي در سال 
 توماس مان لحظه اي از ،ها در اين سال. ورد و به تابعيت آنجا درآمد آانگلستان گريخت و سرانجام از آمريكا سردر 

بعد از . كرد هاي آزاديخواهانه سياسي باز نايستاد و در كنار كارهاي ادبي، مقاالت سياسي خود را نيز منتشر مي فعاليت
 . در همانجا درگذشت1955جنگ، در شهر زوريخ اقامت گزيد و عاقبت نيز در سال 

 
***** 

 
 كه ،عبارت ديگر گزارش گونه اي از زندگي يك نويسندهه ا اين تنها زندگي ظاهري توماس مان است، بام

زندگي واقعي توماس مان اما مثل . گذرد كند و از كنار توفان درون هنرمند مي تنها به داده هاي تاريخي بسنده مي
ر بود كه اگر راهي به بيرون پيدا كرد، راه ل آتشي در زير خاكستثزندگي هر هنرمند حساس در ژرفا جريان داشت، م

 .هنر بود
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توماس مان مراحل مختلفي را طي كرده است، از طرفداري از فلسفه نيچه تا شوپنهاور، از پوچ گرايي تا بي 
در همه . تفاوتي سياسي و تا انقالبي گري و اميد به آينده انسان و جامعه، از بي تفاوتي سياسي تا فعاليت ضد فاشيسم

و اين خصوصيت گويا آن آتش پنهان .  عالقه او به همجنس:ن مراحل اما يك خصوصيت او ثابت و بال تغيير مانداي
 .زير خاكستر بود كه كم و بيش در همه آثار او و هر بار به شيوه اي آشكار شد
گاني بود  پدرش بازر؛همراه وي زاده شده تناقض زندگي توماس مان گويا كه قبل از او نيز وجود داشت و ب

 بر  هوادار نظم و انضباط بود،،ل تمام نجيب زادگان اصيل آلمانيثكه به مقام سناتوري شهر لوبك نيز رسيد و م
دنيا آمده بود، بسيار حساس، بسيار زيبا و در كنار ه عكس، مادرش خون گرم پرتقالي را داشت و در آمريكاي جنوبي ب

و حساسيت   نظم و انضباط را از پدر،د؛ از هر كدام نيمه اي را به ارث برو توماس مان. همه اينها اهل موسيقي نيز بود
 . و حاصل همه اينها تناقضي مدام بود كه از او يك بورژواي سرگردان ساخت،و هنر را از مادر

ناشي از همين  هايش نيز تفاوت او با همبازي. همجنسگرايي وي از همان كودكي بر وي آشكار و مسلم بود
و بين بچه هاي ديگر مانند بيگانه اي هستم؟ به آنها ...  چرا اينهمه عجيبم؟ ‹‹ :پرسيد يوسته از خودش ميبود و او پ
شعر نمي گويند، و به ... آنها شاگردان خوب، و آنها كه در جايگاه متوسط اشان محكم و استوار ايستاده اند، نگاه كن،

من چه هستم؟ و آخرش به  اما من،.... به صداي بلند گفتتوان   و مي،كنند كنند كه همه فكر مي چيزهايي فكر مي
و سرنوشت توماس مان اين بود كه به گونه اي ديگر فكر كند، شعر بگويد و كارش به  1››كجا خواهد كشيد؟
 .نويسندگي بكشد

  اولين عشق اوست و در عين حال سايه اي كه مي،آرمين. شود در دوران مدرسه عاشق همكالسي اش مي
 ،2آرمين مارتنس  ‹‹:در يكي از آخرين نامه هايش نوشت. ان را تا آخرين لحظه هاي زندگي اش تعقيب كندرود تا م

 ولي اين نوجوان بيشتر در هواي اسب سواري است و بعد از آن 3››.من عاشق او بودم اين نام را بايد برجسته نوشت،
تونيو  ‹‹رهاي خود، يعني ثن وارد يكي از اولين اتوماس مان او را بنام هانس هانز. افتد هم به دنبال دختران مي

 . سازد مي›› كروگر
شود كه توماس مان چند بار رابطه جنسي با اين همسال خودش  گفته مي. دومين عشق اوست 4ويلري تيمپه

 ،شود مي›› كوه جادو‹‹هرحال به صورتي وارد ه داشته است و شايد بي دليل نيز نيست كه با وجودي كه اين فرد ب
روح و روان نويسنده نمي گذارد و نيز او كسي است كه توماس مان در دفترهاي انبوه  ر ديرپاي آنچناني بريولي تاث

 .خاطراتش كمتر اسمي از او مي برد
اين آشنايي همراه با احساسات . شود  سالگي، بعد از عزيمت به مونيخ، با نقاشي به نام پاول آشنا مي18در 

او نيز به نوبه خود وارد . طرف مقابل جز يك دوستي بسيار معمولي چيزي نمي خواهد وليبسيار تند عاشقانه است 
 .مي شود›› فاوستوس‹‹دكتر 

ها با زن  در اين سال. را واداشت كه با خود بيش از پيش مبارزه كند توماس مان هاي پي در پي، شكست
 مان جواب اين معما را خود در يكي از.  اي نداردازدواج با كاتيا هيچ دليل عاشقانه. شود آينده اش كاتيا آشنا مي

 سال بعد از مرگ وي بوسيله دخترش براي خوانندگانش نيز منتشر 20دفترهاي خاطراتش براي خودش داده است كه 
و توماس مان ازدواج كرد و ›› .ازدواج بهترين راه است براي نشان دادن اينكه انسان يك مرد حسابي است ‹‹:شد

 . فرزند شد6صاحب  و البته بازهم مانند يك مرد حسابي، عالوه بر آن،
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چيزي كه مشخص . را هيچگاه بروز نداد آيا توماس مان همجنسگرايي خود را به زنش اقرار كرد؟ كاتيا اين
 ، 5 وقتي به والديسالو موس1913در سال .  گاه و بيگاه به هر حال شاهد ماجراست،است اينكه كاتيا بعد از ازدواج

كاتيا  خورد، برمي دهد مي  به تاچيو تغيير نام ›› مرگ در ونيز‹‹كه در   ساله لهستاني،13 مان نوجوان زيباييعني ه
به او عالقه بي حصر و اندازه پيدا كرد و او را در ساحل با همبازي  ‹‹ :نيز شاهد هر روزه توفان درون توماس مان است

 خاطراتش مي نويسد و توماس مان البته پا را از اين فراتر مي اين را زن توماس مان در  6››.كرد هايش نظاره مي
 پوشيده و يا نيمه لخت مي جويد، در هتل محل اقامت و در ساحل، در كوچه و خيابان، گذارد و تاچيو را شب و روز،
ها يا  ها و نظر بازي  و البته چون بخش عمده اين تعقيب،دهد  قهرمان داستان انجام مي،يعني آن كاري كه آشنباخ

كند و ناگفته پيداست كه  در خفا و يا در ذهن توماس مان انجام مي گيرد، كاتيا فقط به قسمتي از ماجرا راه پيدا مي
زماني . مي كشاند  برده از مادر است كه وي را به اين شهر جنوبي، شهر عشق و موسيقيثبه ار اينجا نيز احساسات

و براي توماس ›› . ديگري براي ونيز بگردم، كلمه موسيقي را پيدا مي كنماگر بخواهم دنبال واژه  ‹‹:نيچه نوشته بود
ر گاز طرف دي. زندگي و مرگ ميان خشكي و آب، شهري ميان بيداري و رويا، بود،›› زيبا و مشكوك‹‹مان، اين شهر، 

 اليا به اين داليل،ايت. رابطه جنسي بين مردان در اين شهر آزادتر بود و خودفروشي مردان نيز سنت ديرينه اي داشت
 و 7.به اقامتگاهي براي همجنسگرايان كشورهاي مختلف اروپايي تبديل شد  ميالدي،19ويژه در نيمه دوم قرن ه ب

ونيز براي توماس مان جاذبه اي جنسي . و نقيض شد  باز درگير بين دو دنياي ضد،توماس مان در اين شهرِ بدون تابو
ل ثم هم ونيز و هم تاچيو، كرد و هر دو،  گونه اي بيمار بود و مرگ را تداعي مي به،ل تاچيوثداشت ولي با اين حال م

 .دنبال داشتنده  و از طرف ديگر ترس را ب،از يك طرف جاذبه و كشش احساسات جنسي توماس مان،

.ازدواج با كاتيا هيچ دليل عاشقانه اي ندارد
 مان جواب اين معما را خود در يكي از

دفترهاي خاطراتش براي خودش داده 
 سال بعد از مرگ وي بوسيله 20است كه 

دخترش براي خوانندگانش نيز منتشر 
 نشان ازدواج بهترين راه است براي ‹‹:شد

›› .دادن اينكه انسان يك مرد حسابي است
و توماس مان ازدواج كرد و عالوه بر آن، و 

البته بازهم مانند
 

   
 

! فرزند شد6يك مرد حسابي، صاحب 

بوسه خداحافظي . شود مي 8مهمان دوستي بنام كالوس هويزر از سفرهايش، ضمن يكي  در،1927در سال 
 بر گونه كه كالوس
براي  زند، نويسنده مي

وي نماد عشق 
شود و  كالوس مي

توماس مان وقتي نامه 
دوستانه و تشكر آميز 

 ،خواند كالوس را مي
بر اين موضع خود 

. شود مصمم تر مي
 كالوس ،ها بعد سال

كند كه از  اقرار مي
كه  بت آميز را هم نه خود او،جانب وي جز يك دوستي بسيار معمولي چيز ديگري مدنظر نبوده است و آن نامه مح

 .براي وي نوشته است پدرش
زماني پيش از آن وقتي . هاي عذاب آور او بوده است  نيز يكي از عشق9عشق به فرزندش كالوس

دختر را كه ... معلوم است كه پسر‹‹:مادربزرگش از او پرسيده بود كه آيا دلش پسر مي خواهد يا دختر، جواب داده بود
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 اما در واقعيت براي توماس مان باالتر از آن بود كه بتواند با آنها طرح ،و جدي بودن پسران›› .فتنمي شود جدي گر
بهترين دوستانش زنان بودند و حتي در خانواده خودش نيز با دخترش اريكا رابطه صميمانه تري داشت . دوستي بريزد

شدن  رويارو. ر به او تمايل شديد جنسي داشت كه نويسنده پد،خصوص كالوس بركنار بوده  ب،و از اين رابطه صميمي
توماس مان كه زماني فرزند پسر . زد و فرزندش كالوس يكي از اين مردان بود دنياي او را به هم مي با مردان جوان،

 ››!ل من نبايد صاحب پسر شودثكسي م... آه ‹‹:خواست حاال با احساسي گناه آلود در دفتر خاطراتش مي نوشت مي
كه اين خود بر حساسيت هاي او مي افزود و همين نيز به  گريز و دوري از دوستانش بود س گناه،نتايج احسا

 .  اجتناب از صميميت مي گرديدثنوبه خود باع
 

***** 
 

از شروع جنگ سرد مدت زيادي . جهان دو جنگ را پشت سر گذاشته و دستخوش تحوالت تازه اي است
هر چند كوچكتر مي  هاي ديگري اينجا و آنجا تنور جنگ  گاه و بيگاه،،آننگذشته است و عالوه بر آن و در نتيجه 

توماس مان نيز به . سياسي شده اند و سياسي مي نويسند  گريبانگير،ثر همه اين حوادثنويسندگان آلمان بر ا. سوزد
در سال .  داردحتي در هنر نيز مشغوليات ديگري  آدم ديگري شده است كهانوعي از اين مسئله مبري نيست و ظاهر

 در تپه هاي جنگلي نزديك زوريخ به 10، توماس مان كه حاال ديگر پيرمرد هفتاد و پنج ساله اي است در هتلي1950
جنگ بين دو كره شمالي و . كرد ل هميشه وقايع روزانه خود و جهان را يادداشت ميثپرداخت و م استراحت مي

مشغولي او همين معضل سياسي و نظامي  رسيد كه تنها دل ر مينظه جنوبي از سر گرفته شده بود و ظاهرا چنين ب
كه او هر چيزي را كه به سرنوشت انسان  دهند، هاي اين نويسنده انساندوست نشان مي راستي كه يادداشته  و ب،بود

 . كرد خورد به گونه اي تعقيب مي و انسانيت پيوند مي
 و اين جنگ رفته رفته جنگ دو ،يز جريان داشتدر ژرفاي ذهن نويسنده، جنگ ديگري ن ل هميشه،ثولي م

توماس مان عاشق گارسن : شد گرفت و به مهمترين مسئله روز توماس مان تبديل مي كُره را زير شعاع خود مي
كرد و در حين كار دستانش به  سيگار نويسنده را روشن مي جوان هتل محل اقامت شده بود و وقتي اين مرد جوان،

ها نيز يادداشت برمي داشت و  نويسنده از همين. نويسنده به اوج التذاذ و خوشبختي مي رسيد دستان وي مي خورد،
اعتراف  الاقل در پيش خود و در دفتر يادداشتش، شايد در نتيجه رشد شخصيتي، حاال ديگر به اميال جنسي خويش،

و به او حتي  11››.با خواهد بودهمبستر شدن با او چه زي... چه چهره دوست داشتني و چه صداي مطبوعي ‹‹:مي كرد
اين بار نيز كاتيا و همچنين دخترش اريكا مان كه خود نويسنده اي  ‹‹:پيشنهاد كمك مالي براي ادامه تحصيل داد

 12 .شده بود متوجه موضوع شدند ولي اهميتي ندادند و حتي در مورد هزينه تحصيلي به مزاح پرداختند
ظه خداحافظي باز مانند هميشه ح ولي ل،شد آكنده از نام فرانس ميدفتر يادداشت توماس مان رفته رفته 

دنبال وقت مناسبي مي گشت تا با اين گارسن جوان به تنهايي و دور از چشم ديگران وداع گويد و ه رسيد و نويسنده ب
ديگر هيچ  و من ؟ اگر ما همديگر را نبينيم چي:او گفت. مدت درازي دست همديگر را فشرديم‹‹  :در دفترش نوشت

 ١٣››.هرحال پيدا خواهيد كرده شما راه خود را ب.  خوش باشيد فرانس عزيز:نمي توانستم بگويم جز اينكه
سرعت براي او نامه اي نوشت و در آن باز هم مسئله كمك مالي را يادآوري ه توماس مان بعد از بازگشت ب
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 اينك بي ،كرد وشه جهان نامه دريافت مينويسنده اي كه از چهار گ. مدتي گذشت و از جواب خبري نشد. كرد
آه اگر آن جوان بداند كه من چه بي صبرانه منتظر ‹‹ :در انتظار چند خط از يك گارسن جوان سويسي است صبرانه،

چرا نمي نويسي كه از نامه ام خوشحال و ‹‹: و چند سطر بعد 14››.كرد ذره اي بيشتر عجله مي چند كلمه از اويم،
 ››حمق عزيزا خوشنود شده اي،

و با همه اينها او در سوگ جدايي از فرانس . اين آخرين عشق بزرگ توماس مان بود ولي نه آخرين عشق
 15››توانم تاب بياورم چرا كه دوري آن جوان را ديگر نمي خواهد كه بميرم، دلم مي‹‹:عزادار ماند و نوشت

 ، توماس مان كه حاال ديگر 1950در سال 
 تاد و پنج ساله اي است در هتليپيرمرد هف

  در تپه هاي جنگلي نزديك زوريخ به 
 پرداخت و مثل هميشه وقايع استراحت مي

  . كرد  روزانه خود و جهان را يادداشت مي
 توماس مان عاشق گارسن جوان هتل محل

  اقامت شده بود و وقتي اين مرد جوان، 
 كرد و در حين سيگار نويسنده را روشن مي

 تانش به دستان وي مي خورد،  كار دس
 نويسنده به اوج التذاذ و خوشبختي 

ها نيز يادداشت برمي داشت و حاال ديگر   نويسنده از همين .مي رسيد
به اميال جنسي خويش، الاقل در پيش خود و در دفتر يادداشتش، 

 -چه چهره دوست‹‹: شايد در نتيجه رشد شخصيتي، اعتراف مي كرد
››.همبستر شدن با او چه زيبا خواهد بود.بوعيداشتني و چه صداي مط

 شوربختي سنين 
پيري توماس مان البته 

 نام. تنها از اين آخري نبود
 پاول، ويلري، هاي آرمين،
كالوس و  والديسالو،

فرانس تغيير پيدا كرده و 
هاي  در قالب داستان

به چهارگوشه جهان  ادبي،
  ولي نام،پراكنده شده بود

هاي اصلي هنوز در ذهن 
در  نويسنده بود و جايي،

ژرفاي ذهن او رسوب 
 كرده و مدام آزارش مي

نويسنده شايد در  .داد
عمرش نيز آخرين لحظات 

  ها را زمزمه  همين نام
 .هاي تازه اي مي ساخت كرد و شايد هم براي آنها داستان مي

 
***** 

 
در وهله اول اعتراف به وجود خويشتن يگانه و نيز قبول واقعيت  اعتقاد و پافشاري بر خود و بر احساسات خود،

مان تقريبا هيچگاه وجود خود و احساسات با در نظر گرفتن اين مطلب در مي يابيم كه توماس . وجودي خود است
سركوب  شوند و سپس تغييراتي مي يابند، همراه انسان زاييده ميه احساسات در همه حال ب. خويش را جدي نگرفت

ها در پيري  اه از بين نمي روند و به همين دليل نيز هست كه ما انسانگ ولي هيچد،مي شوند و چهره عوض مي كنن
 . ود را باز به صورتي تكرار مي كنيم و يا حتي به عبارتي به كودكي خويش باز مي گرديمنيز احساسات كودكي خ

 و اين ،دهد اعتقادات ماست گمان چيزي كه احساسات ما را سركوب كرده و در مواردي تغيير مسير مي بي
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احساسات و اعتقادات  ،نظر مي رسد كه در درون اين نويسندهه ب. خصوص در مورد توماس مان نمودِ آشكار مي يابده ب
مثل دو همسايه متخاصم، در كنار يكديگر به يك حيات پرتشنج ادامه مي دهند  از كودكي تا زمان پيري، متضاد هم،

ه ب اينجا و آنجا، با اين وجود همسايه اولي آرامي ندارد و گاه و بيگاه،. كه برد البته هميشه از آن همسايه دوم است
و ديگر آثار توماس مان نتيجه ›› مرگ در ونيز‹‹و ›› تونيو كروگر‹‹. ه اظهار وجود كند گردد كيدنبال موقعيتي م

 ، پاول ورلن،اسكار وايلد شايد الزم بود كه توماس مان نيز زندگي اش را مثل .همين اظهار وجود اميال سركوفته است
ار هنري اش را خود ساخت و زندگي ولي توماس مان فقط آث. ساخت و آرتور رمبو، چون يك اثر هنري، خود از نو مي

 براي چيره شدن بر اين بحران،. همين دليل پيوسته بحراني استه وضعيت توماس مان ب .اش را به دست جامعه سپرد
  خود را بر ذهن او تحميل مي،ولي واقعيت لجوج را ناديده بگيرد، كند از نيمه اي از وجود خود بگذرد و آن او سعي مي

ن در مبارزه بر عليه طبيعت خويش  و توماس ما،كند
توانايي هنرمندانه توماس مان در . هيچگاه پيروزمند نيست
ها و شكست هاي او مايه مي  حقيقت از همين ناتواني

ها و اين شكست ها براي   و حاصل اين عشق،گيرد
 .توماس مان اين بود كه او را هنرمند ساخت

 قهرمانان به كام خوشبختي رساندن 
و درگيركردنشان با رابطه جنسي داستان ها 

با همجنس، بدان معني است كه نويسنده 
 علنا بر اين گونه رابطه جنسي صحه 

مي گذاشت و جرات توماس مان البته كه از 
او مي خواست اين رابطه . اين كمتر بود

ممكن تلطيف و انساني و طبيعي را تا حد 
افالطوني كند و اعتال بخشد تا سرانجام از 
 .حالت زميني خارج و به اوج خدايي برسد

 توماس مان مي خواهد اين احساسات نسبتا 
. ن را شكل هنري بدهد تا از دستشان خالص شودپنها

ولي تناقض همزاد او گويا در ادبيات نيز گريبان نويسنده 
احساسات او احساساتي اصيل و انساني . را رها نمي كند

هاي  هستند و اين همان چيزي است كه محتواي داستان
 ولي توماس مان آنجايي كه به ،دهد او را تشكيل مي

محتواي . شود رسد سنت گرا مي ميشكل و فرم داستان 
هاي توماس مان ژرفاي روح آدمي و هزارتوي  داستان

هاي   از حد رمان، ولي در شكل،انسان قرن بيستم است
نظم و انضباط و .  فراتر نمي رود19ناتوراليستي قرن 

ي وي منتقل كرد و داستان هاخود را به فرم  ظاهر پدر،
اين فرم . تمحتويات را ساخ احساسات سركش مادر،

  به گونه اي مهار مي،همان چيزي بود كه براحساسات او
براي اينكه . داشت زد و آنها را به حالت اعتدال نگاه مي

نويسنده مي بايست آنها را  اين احساسات زنجير بگسلند،
از بند فرم سنتي مي رهانيد و به آنها فرم همسنگ آنان را 

توماس مان در . دثير پدر قوي تر از اين بوامي داد ولي ت
به اين ترتيب . يش نيز بورژواي سرگردان ماندداستان ها

 يكي از دوطرف رابطه :يش مرد عاشق را به كام نمي رساند واضح استداستان هاپاسخ اينكه چرا نويسنده حتي در 
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 وگر و آشنباخ،عبارت ديگر تونيو كره ب. الاقل مهمترين خصوصيات او را داراست اگر همان توماس مان واقعي نيست،
به كام خوشبختي رساندن آنها و درگيركردنشان با رابطه جنسي با . هاي واقعي ولي ادبي شده نويسنده اند شخصيت
بدان معني است كه نويسنده علنا بر اين گونه رابطه جنسي صحه مي گذاشت و جرات توماس مان البته كه  همجنس،

اني و طبيعي را تا حد ممكن تلطيف و افالطوني كند و اعتال بخشد تا او مي خواست اين رابطه انس. از اين كمتر بود
چون خدايي كوچك گويا از ›› مرگ در ونيز‹‹اگر تاچيو در . سرانجام از حالت زميني خارج و به اوج خدايي برسد

ريا و به ابديت به اشاره دستي به نامتناهي هاي د او را لحظاتي قبل از مرگ آشنباخ، دنياهاي آنسو مي آيد و در آخر،
او بر ترس خود از عشق جسمي نمي توانست پيروز شود،  ‹‹:فرا مي خواند، تنها بر همين زمينه قابل توضيح است

 توماس مان گاهي حتي از اينكه هنرش را بر زمينه عشق به همجنس خلق مي›› .طبيعت دوم او شده بود رياضت،
 ،"موهبتي است" متاسفانه مي گويند ،ير هنرمند قرار گرفته اندثمردمان پاكدلي كه تحت تا ‹‹:كرد شرمگين مي نمود

هيچكس تصور نمي كند كه .  بايد علل روشن و عالي نيز داشته باشدا طبع،چون فكر مي كنند كه نتايج روشن و عالي
 اين شك ها و 16››. ممكن است موهبتي مشكوك باشد و صورت اسف انگيزي در باطن داشته باشد"موهبت"اين 
نويسنده گاهي پا را از اين هم فراتر مي گذارد و احساس . يدها براي توجيه رياضت توماس مان كافي استترد

 :كه شايد همان ادبيات است و نيز راهي به سوي جهنم، شيطاني و تاريك مي شود، احساسي پرصالبتش به همجنس،
ر ثشخصي كه مانند اك تونيو كروگر مي گويد،را نيز نويسنده از زبان  اين ،››بلكه لعنت است. ادبيات حرفه نيست‹‹

 . خود اوست يش،داستان هاهاي شكست خورده  انسان
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 فمينيسم، واژه اي آشنا براي لزبين ها
 دالرام

 
ر برقراري حقـوق مسـاوي بـا مـردان          دزنان اعم از همجنسگرا و غيرهمجنسگرا در جوامع مختلف همواره سعي            

 به همين دليل هم جنبشي به نام جنبش فمينيسم تشكيل شد كه در ادامه ي آن انواع مختلفي از اين جنبش به                       ،داشته اند 
 بـه   ،همواره پا به پاي ديگر زنان براي به دست آوردن حقوق خود جنگيده اند              لزبين ها نيز جدا از زنان نيستند و        .وجود آمد 

 . است همين دليل شناختن فلسفه ي فمينيسم براي ما لزبين ها از اهميتي دو چندان برخوردار
 

ولوژي دربـاره ي دگرگـون      تعريف فمينيسم هم حقوق مساوي براي زنان را در بر مي گيرد و هـم يـك ايـدئ                  
در مجمـوع فمينيسـم      .سازي اجتماعي را كه هدف آن خلق جهاني فراسوي تساوي اجتماعي صرف براي زنان اسـت               

ايدئولوژي آزادي زنان است چرا كه در همه ي رويكردهاي آن اين اعتقاد مستتر است كه ما زنان بـه دليـل جنسـمان             
، انواع فمينيسم ها تحليل متنوعي از علل يا عوامل سركوب زنـان ارائـه               زير اين چتر گسترده   . اسير بي عدالتي هستيم   

ايدئولوژي يـا طبقـه ي آنهـا شـكل            تحت تاثير تربيت،   ،تعريف هايي كه فمينيست ها از فمينيسم كرده اند         .مي دهند 
 .گرفته است كه در اين مقاله به معرفي مهمترين انواع فمينيسم پرداخته شده است

 
 )Liberal Feminism(فمينيسم ليبرال 

 ريشـه ي    ،ايـن نظريـه    .فمينيسم ليبرال بخشي از جريان در نظريه ي اجتماعي و سياسـي فمينيسـتي اسـت               
در بطـن   .سركوب زنان را صرفا ناشي از نابرابري در بهره مندي از حقوق مـدني و فرصـت هـاي آموزشـي مـي دانـد                     

ر وجود دارد كه زنـدگي خصوصـي فـرد بايـد از حيطـه ي                 اين نقطه نظ   ،دات ليبرالي در زمينه ي تمايالت جنسي      ااعتق
اين فمينيسم خود را به اصالح طلبي و تالش براي بهبود وضعيت زنان در چـارچوب نظـام                   .كنترل جامعه بيرون باشد   

فمينيست ليبـرال معاصـر از حقـوق زنـان در           . محدود مي كند و اعتراضي بنيادين به عملكرد يا مشروعيت نظام ندارد           
 .مكانات رفاهي، آموزش همگاني و خدمات بهداشتي حمايت مي كندچارچوب ا

) NOW)National Organization for Women ، انجمن ملي زنان،مثال بارز فمينيست هاي ليبرال
 و در واشـنگتن تشـكيل       1966 زن در سال     تنان شركت كننده در كنفرانس ملي مقام       ز  تن از  28اين انجمن را     .ستا

 .گردهمايي است مبارزاتي اين انجمن غيرخشونت آميز و شامل تظاهرات، رژه،تاكتيك هاي  .دادند
 

 )Socialist Feminism(فمينيسم سوسياليستي 
فمينيست سوسياليستي معتقد است در نظام سرمايه داري مرد ساالرانه كه براي بقاي خود متكي بـر اسـتثمار        

اين نظريه استدالل مي كند      .درجه دو محسوب مي شوند     زنان شهرواندان    ،مار خاص زنان است   ثطبقه ي كارگر و است    
كه ما نه تنها مالكيت ابزار توليد، كه تجربه ي اجتماعي را نيز بايد دگرگون كنيم، زيرا ريشه هاي سركوب زنان در كل 
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 .نظام اقتصاد سرمايه داري نهفته است
د و انواع صف بندي هـاي نهـادي را          بنابراين استدالل مردان در اعمال سلطه بر زنان منافع خاص مادي دارن           

براي نمونه كارهاي مربوط به زاد و ولد و فعاليت جنسي زنـان در خانـه را                  .براي تداوم اين سلطه گري ايجاد مي كنند       
اين فمينيست ها اعتقاد دارند زنان كه عمدتا محكوم بـه دريافـت حـداقل دسـتمزد و                   .در روابط اقتصادي مي گنجانند    

 صرفا در اقتصادي كامال دگرگون شده مي توانند استقالل اقتصادي واقعي كسـب              ، امنيت هستند  شغل هايي با حداقل   
 .كنند

 
 )Radical Feminism(فمينيسم راديكال 

فمينيسم راديكال منشا سركوب زنان را قرار دادن آن ها بر اساس جنسيت شان در طبقه اي پست تر نسـبت                     
 . طبقه است-ديكال بر اندازي اين نظام جنسهدف فمينيسم را .به طبقه ي مردان مي داند

 توجه اش به ريشه هاي سلطه ي مردانه است و اعتقاد بـه ايـن   ،آن چه اين نوع فمينيسم را راديكال مي كند     
فمينيسم راديكال مـي گويـد مردسـاالري ويژگـي           . ناشي از انتظارات مردانه است     ،كه تمامي اشكال مختلف سركوب    

     ››  زن محـوري ‹‹ نظريه ي محوري ديگر فمينيسـم راديكـال ايـن بـاور اسـت كـه       . ستتعيين كننده ي جامعه ي ما    
 .مي تواند اساس جامعه ي آينده باشد و اينكه زنان مي توانند كنترل تمام و كمال زندگي و تن خود را به دست آورند

م راديكال مفاهيم   نخست، فمينيس . فمينيسم راديكال به طرق گوناگون به نظريه ي فمينيستي كمك مي كند           
دوم، فمينيسـم   . فرهنگ زن را خلق مي كند كه طبق آن ها ساختن نهادهاي زنانه مي تواند تغيير اجتماعي ايجاد كند                  

سوم، فمينيسم راديكال بيش از هر نظريه        .راديكال اولين نظريه اي است كه واقعيت را از منظر زنان بازسازي مي كند             
 ساختار جنسيتي جامعه، در جهت رؤيت پذير كردن مسائل رؤيت ناپذير تالش مي ي ديگري از طريق محور قرار دادن

 )Radical Lesbians(  لـزبين هـا  -راديكـال در ميان فمينيست هاي راديكال گروه هاي لزبيني به نام  .كند
بيني براي هـر     نظريه هاي لز   ،لزبين ها  -به نظر راديكال   .هستند›› آتش به جان گرفته ها      ‹‹  كه معروف به     وجود دارد 

 لزبيني در سياسي كردن فمينيسـم سـهم         -نظريه ي راديكال  . زني كه جوياي آزادي اش باشد الگوهايي ارائه مي كند         
 و در قلب    ،تغيير›› زني كه از زن هويت يافته       ‹‹ را به تعريف    ›› زنانگي   ‹‹ لزبين ها تعريف     -راديكال. عمده اي داشت  

 بلكه متضمن الگوي هويـت      ، لزبينيسم نه تنها به معناي ترجيح جنسي       ، مفهوم در اين  .نظريه ي فمينيستي جاي دادند    
 . مؤنث، متناسب براي همه ي زنان نيز هست

 
 )Lesbian Feminism(فمينيسم لزبيني 

جنسي و اقتصـادي      حمايت از هم در زمينه ي سياسي،       ،با تعهد جمعي   اين اعتقاد كه زنان از زن هويت يافته،       
 . مرد كه لزبين ها سركوب گرانه مي شمرند ارائه مي دهد-وابط زنالگويي بديل براي ر

خـود را نيرويـي عمـده در    ›› فمينيسم نظريه اسـت، لزبينيسـم عمـل اسـت     ‹‹ اين گروه در جمالتي از قبيل       
 چه آنـان نـوعي      ،انها استدالل مي كنند كه زنان اساسا به زنان ديگر مرتبط اند           . فرهنگ زنانه ي راديكال مي شناسند     

 .آنان اعتقاد دارند كه زنان مي توانند از رابطه ي ناهمجنسخواهي امتناع كنند            . ارتباط كودكانه با مادر را حفظ مي كنند       
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۴٣

راديكال هاي جنبش فمينيستي محسوب مي شوند زيرا فقط آنها مي توانند به يمن رهـايي شـان از                    در واقع لزبين ها،   
 . يير اجتماعي و سامان دهي جنسيتي بينديشندناهمجنسخواهي مرسوم، به طور جدي درباره ي تغ

 

اشاره كرد كه   ... از انواع ديگر فمينيسم مي توان به فمينيسم تعالي جو، جهان سومي، سياه، فرهنگي،معنوي و              
 . اكثر اين نظريه ها به جنبه هاي سياسي مبارزه ي فمينيستي تاكيد مي كند

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صداي همجنسگرايان ايراني ،  PGLOراديو

 : باشيدPGLO رنامه هاي راديو منتظر ب پنجشنبههر
www.radio.pglo.org
radio@pglo.org

 چراغ نشريه 
 : و پخش مي شود سازمان همجنسگرايان ايران منتشرتوسط ماهانه ه صورتب

www.cheragh.pglo.org
editor@pglo.org

 

 راديو و نشريه چراغ را با  هاياگر مشكل فيلترينگ داريد مي توانيد برنامه
 خود كار با ايميل راديو و يا ايميل چراغ و يا براي اين. ايميل دريافت كنيد

 .كنيداشتراك سازمان تماس بگيريد و درخواست 
 

 : جلسه پالتاكي هفتگي سازمان همجنسگرايان ايران
 ).ورود براي عموم آزاد است(.  شب بوقت تهران8روزهاي شنبه هر هفته ساعت 

 By language/ nationality/other :نشاني اتاق
 Iran-Persian Gay & Lesbian Organization :اسم اتاق

 .از تماس و ارتباط با شما خوشحال مي شويم
 

 سازمان همجنسگرايان ايران
www.pglo.org 

 pglo@pglo.org 
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۴۴

هر چند دولت چين كماكان به همجنسگرايان 
روي خوش نشان نمي دهد و حتي بعضي از 

سايت هاي آنها را سانسور مي كند، اما با اينهمه 
چندي پيش تحت فشارهاي فزاينده 

همجنسگرايان آن كشور و همچنين گروه هاي 
حقوق بشري بين المللي مجبور شد عمده ترين 

و وسيعترين سايت همجنسگرايان آن كشور 
)www.gaychinese.com ( را از زير سانسور

 .خارج كند وبه آن اجازه فعاليت دهد

 

 حقوق همجنسگرايان دو كشور و ، چين،ايران
 

مسئوالن قانونگذاري ما از موضع پيش داوري ها و تعصبات مذهبي خود همجنسگرايان را به تا حد ممكن به             
حاشيه رانده و براي تضمين سركوب، عشق انساني ما را با اعدام پاسخ مـي دهنـد، روشـنفكران، مخالفـان سياسـي و                        

و حقوق بشري از طرح مصائب و فشارهاي وارده بر ما با اين بهانه واهي               همچنين فعاالن گروه هاي مختلف اجتماعي       
طفره مي روند كه مردم ما آمادگي اينگونه مسائل را ندارند و عنوان مي كنند كه فعال وقت اين حرفها نيست و مـردم                        

 به اشكال مختلف سعي     اما خود همجنسگرايان نبايد تسليم اين گونه ترفندها شوند و         ... اين چيزها برايشان زود است و     
هاي خالي از پشتوانه منطق را از اعتبار بيندازند تا بتوانند افراد هر چـه بيشـتري را بـه سـمت                       گونه استدالل  كنند اين 

 .حمايت از حقوق خود جلب كنند
 اما همچنان كشوري با قوانين غير دمكراتيك و جامعـه اي            ،هاي اقتصادي خود   كشور چين عليرغم پيشرفت   

دهه هاي متوالي به طـور سيسـتماتيك بـه سـركوب            ) حزب كمونيست (حزب ايدئولوژيك حاكم در چين      . تسنتي اس 
همجنسگرايان مبادرت كـرد و همجنسـگرايي را زاده         
 فرهنــگ مــنحط ســرمايه داري غــرب و زوال ارزش

هـا    اما واقعيت  ،هاي انساني در آن جوامع مي دانست      
همـه  سر سخت تر از آن بودند و دولت چنين عليرغم        

هاي همجنسـگرايان،    سايتوببگير و ببندها و بستن      
در نهايت به حقوق همجنسگرايان چيني اعتراف كرد        

ــار ســـال پـــيش در ســـال    مـــيالدي 2001و چهـ
حـذف  ›› اختالالت رواني ‹‹همجنسگرايي را از ليست     

هر چند دولت چين كماكان به همجنسـگرايان        . نمود
 روي خوش نشان نمي دهد و حتي بعضـي از سـايت           

 امـا بـا اينهمـه چنـدي         ،هاي آنها را سانسور مي كند     
پــيش تحــت فشــارهاي فزاينــده همجنســگرايان آن 

هاي حقوق بشري بين المللي     وه  كشور و همچنين گر   
مجبــور شــد عمــده تــرين و وســيعترين ســايت      
ــور ــگرايان آن كشــــــــــــ  همجنســــــــــــ

)www.gaychinese.com (يـــر سانســـور را از ز
  .وبه آن اجازه فعاليت دهد خارج كند

هرچند فرهنگ و جامعه چيني براي پذيرش       
 امــا اقــدام دولــت آن كشــور نشــان از عقالنــي تــر شــدن راه و روش ،همجنســگرايان خــود راه درازي در پــيش دارد
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۴۵

ترانس سكشوال ها به همان نسبت ما همجنسگرايان با 
پيش داوري و نفي فرهنگي مواجه هستند، اما قانوني بودن 
ترانس سكشوال ها در كشور و داشتن حق تغيير جنسيت 

 اقليت هاي اين را ثابت مي كند كه مي توان قانونا حقوق
جنسي را تضمين كرد، هر چند كه اذهان عمومي آمادگي آن 

 تضمين حقوق يك قشر اجتماعي باعث مي شود .را ندارد
افراد آن گروه در پناه قانون بتوانند امر روشنگري اجتماعي 
را بدون ترس از دستگيري و زندان، پيش برده و به آگاهي 

ن ترس و جامعه كمك كنند و وسايل ارتباط جمعي بدو
 .واهمه از سانسور به اطالع رساني عمومي اقدام نمايند

نت هاي كهنه نفي كرد، چه      سياستمداران آنجا را دارد، چرا كه نمي توان علم و داده هاي علمي را به دليل حاكميت س                 
پيشرفت و ترقي يك كشور بايد در همه زمينه ها تضمين شود و گرنـه پيشـرفت اقتصـادي چـين از اعتبـار و احتـرام                           

كشـور كوچـك    . معنوي افكار عمومي جهان محروم خواهد بود و اين در درازمدت به ضرر آن كشور تمـام مـي شـود                    
هاي قابل توجه اي داشته    آن كشور در راه كسب حقوق خود پيشرفت       سريالنكا نمونه ديگري است كه همجنسگرايان       

. اند و چند ماه پيش براي اولين در تاريخ، توانستند گي پرايد خـود را در قالـب يـك كـارنوال در پايتخـت اجـرا كننـد                            
 مذهبي  كشورهاي لبنان، تركيه و اندونزي هم نمونه هاي ديگري هستند كه تا حدود زيادي از نظر ساخت اجتماعي و                  

هـاي بسـيار مثبتـي        با اينهمه در اين كشورها در راه آشتي و پذيرش حقـوق همجنسـگرايان قـدم                ،به ايران شبيه اند   
 اكند و مسئوالن حكومتي مصر نيز اخير       مي  پروسه قانوني كردن همجنسگرايان را طي      ،هند كشور .برداشته شده است  

مي دهند كه ممكن است با كمك تعصـب و پـيش       ه اينها نشان  هم. رفتارهاي بهتري در اين رابطه در پيش گرفته اند        
 اما هـر وقـت عقـل، منطـق،          ،ها حقوق همجنسگرايان را نفي كرد      داوري و در پناه سنت و فرهنگ جامعه براي مدت         

دانش و معنويت اخالقي حاكم شود آنوقت       
قانوني كردن همجنسگرايي كـار مشـكلي       

 .نخواهد بود
 كشور ما يكي از كشورهاي مهـم      

منطقه است، از نظـر صـنعتي، اقتصـادي،         
فرهنگي و مطالبات حقوق بشري از خيلي       
 از كشورهاي گفته شده در موقعيت مناسب

همـــه مـــا   بـــا ايـــنقـــرار دارد،تـــري 
همجنسگرايان ايـران از نظـر حقـوقي در         

بـر  . هـا در جهـان هسـتيم       زمره بـدترين  
 ،مسئوالن و ديگر نيروهاي اجتماعي است     

مسـئله قـانوني     .مدني امان محـروم نكننـد     -راه حلي بيابند و ما را بيش از اين از حقوق اجتماعي           كه براي اين تناقض     
 ها به همان نسبت ما همجنسگرايان بـا پـيش          ترانس سكشوال . ها در كشور نمونه جالبي است      بودن ترانس سكشوال  

 داشتن حق تغيير جنسيت ايـن را  ها در كشور و ترانس سكشوال   اما قانوني بودن   ،داوري و نفي فرهنگي مواجه هستند     
 هر چند كه اذهـان عمـومي آمـادگي آن را            ، حقوق اقليت هاي جنسي را تضمين كرد       اثابت مي كند كه مي توان قانون      

ندارد، چه تضمين حقوق يك قشر اجتماعي باعث مي شود كه افراد آن گـروه در پنـاه قـانون بتواننـد امـر روشـنگري           
ي و زندان، پيش برده و به آگاهي جامعه كمك كنند و از طرف ديگر وسايل ارتبـاط                  اجتماعي را بدون ترس از دستگير     

بعضي ها استدالل مي كننـد كـه قـانوني           .جمعي بدون ترس و واهمه از سانسور به اطالع رساني عمومي اقدام نمايند            
قانوني شـدن   . اردشدن همجنسگرايي به شيوع هر چه بيشتر اين پديده كمك مي كند در حالي كه اين ادعا صحت ند                  

 اما به بيشتر شدن تعداد      ، در پستوها زندگي را مي گذرانند      همجنسگرايي به علني شدن افرادي كمك مي كند كه فعال         
عده  .نجاميده است ي همانطور كه قانوني كردن ترانس ها به بيشتر شدن تعداد اين افراد ن             ،افراد همجنسگرا نمي انجامد   

مذهبي كشور است و بنيان خـانواده       -سگرايي تهديدي بر عليه ارزشهاي فرهنگي     اي مي گويند كه قانوني شدن همجن      
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ما همجنسگرايان نه تهديدي بر عليه 
. خانواده هستيم و نه عليه فرهنگ و مذهب

آزادي و شكوفايي انساني ما در خدمت 
شكوفايي تمام ارزش هاي امروزي و 

م ما بيش از اين نمي خواهي. انساني است
. و نمي توانيم سركوب خود را تحمل كنيم

 .ما حقمان را مي خواهيم و بس

اما مگر كدام كشور در جهان وجود دارد كه مذهب ندارد يا خانواده را ارج نمي گذارد؟ جالـب اينكـه                     . را تهديد مي كند   
م تكـرار مـي شـده و    هاي سال توسط جوامعي كه امروزه همجنسگرايايي در آنها قانوني است ه  سال ،همين استدالل 

 چـه نـه تنهـا       ،همه سال نشان مي دهد كه اين استدالل واقعي نيست          قانوني بودن همجنسگرايان در آنها در طي اين       
 بلكه مهمتر از آن اعتبار و احترام معنوعي جهـاني را            ،فرهنگ آنها منحط نشده و بنيان خانواده در آنها متزلزل نگرديده          

 .تهم برايشان به ارمغان آورده اس
عده اي استدالل مي كنند كه همجنسگرايي انتخابي است و افراد الزم نيستند انتخاب كنند كـه همجنسـگرا                 

اين استدالل چيزي نيست جز ناداني و پناه گرفتن در          . شوند
پناه آن، چه در شماره هاي مختلف ماها بـا دليـل و منطـق               
نشان داده ايم كه گرايش جنسي يك امر انتخابي نيسـت و            

ردي نمي تواند تصميم بگيرد كه به اين يا آن جـنس            هيچ ف 
گرايش جنسي با انتخـاب     . تمايل داشته باشد يا نداشته باشد     

) بـي منطـق   (اما حتي اگـر منطـق       . هويت جنسي فرق دارد   
انتخابي بودن همجنسگرايي را قبول كنيم آيا ما نبايـد حـق            
انتخاب راه و روش زندگي خود را داشته باشيم؟ آيا ديگـران            

ايد به حق انتخاب ما احترام بگذارند؟ اينجاست كه تكـرار           نب
اعمال فشار و سـركوب مـا        . بيشتر از زاويه توجيه نفي ما مطرح مي شود و بس           ،استدالل انتخابي بودن همجنسگرايي   

مسئوالن كشور اسـت و بـا شـفافيت سـازي و     ) يا شبه ديني  (همجنسگرايان كشور اما، حاكي از تماميت خواهي ديني         
 اساسي تـرين حقـوق   ››يآزاد‹‹عقل سليم حكم مي كند كه . ال اراده فردي در زندگي خصوصي افراد منافات دارد       اعم

هر انساني است، و برابري شهروندان در برخورداري از حق و عدالت در برابر قانون و همچنـين در اعمـال اراده بـراي                        
دوره و عهد رعيت انسـان و       .  افراد جامعه تضمين كنند    ساماندهي به زندگي فردي و اجتماعي را بايد حكومتگران براي         

‹‹ بـر  ›› پيـروان حـق  ‹‹پيروي بي چون و چراي او از كاهنات و آيه هاي آسماني سپري شـده، همچنـين دوره تسـلط       
 چرا كه چنين ديدي، تنها آرامش را در چيره شـدن بـر              ، سپري گرديده  ، آن هم با اعمال زور و سركوب       ،››پيروان باطل 

پيرامـون از زاويـه علمـي       ها و نگاه بـه جهـان         تعريف مي كند و اين با صلح و آشتي و برابري حقوقي انسان            ديگران  
›› پيـروان باطـل   ‹‹ حق در يك جامعه ممكن است در جامعه و كشـوري ديگـر               ››پيروان‹‹ ؛ از طرف ديگر   .منافات دارد 
كننـد، بـه اراده و اختيـار        از دين خود معرفي     پس بر متوليان دين است كه چهره اي انساني و غير خشن             . قلمداد شوند 

وقت است كه رابطه  آن. ها را به دوست و دشمن و خودي و غير خودي تقسيم نكنند ها احترام بگذارند و انسان انسان
 و نه از روي اجبار و فشار و براي حفظ ظاهر و زهدفروشي كـه عاقبـت                  ،با خداوند رابطه اي قلبي و صادقانه خوهد بود        

اعمال سياسـت بـه     .  چرا كه گسترش و تشديد قدرت حاكمان به گسترش اخالقي نمي انجامد            ،كاري مي انجامد  به ريا 
 . بلكه به معناي حق گذاري است،ها نيست معناي كيفردهي انسان

آزادي و  . نتيجه آنكه، ما همجنسگرايان نه تهديدي بر عليه خـانواده هسـتيم و نـه عليـه فرهنـگ و مـذهب                     
   مـا بـيش از ايـن نمـي خـواهيم و            . هاي امروزي و انساني اسـت      ا در خدمت شكوفايي تمام ارزش     شكوفايي انساني م  

 .ما حق امان را مي خواهيم و بس. نمي توانيم سركوب خود را تحمل كنيم
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 چه كاري از دست من بر مي آيد؟
 سخني با خوانندگان ماها

 
  .سند كه چه كار و يا كمكي از دست آنهـا برمـي آيـد              تعداد زيادي از دوستان با ما تماس گرفته و صادقانه مي پر           

همين نشانگر اين اسـت    .چند نفر از دوستان هم پيشنهاد كرده اند كه ما گروهي را درست كنيم تا افراد در آن عضو شوند                   
كه آمادگي براي وارد شدن در عرصه تالش و فعاليت براي حقوق ما همجنسگرايان دارد شكل مي گيرد و با گذشـت هـر                        

اين خود نشانه بسيار مثبتي اسـت و دال بـر رشـد              .روز افراد بيشتري به اهميت كار و تالش دست جمعي واقف مي شوند            
 .جنبش و حركت ما همجنسگرايان كشور است

 
ببينيد دوستان، اگر تمام شماره هاي ماها و ويژه نامه هاي آنها را با دقت بخوانيد، متوجه مي شويد كه مـا در خـالل                         

ند بر اساس امكانـات و توانـايي هـاي خـود بـه آنهـا                مي توان  و ابتكارات زيادي ارائه داده ايم كه دوستان          ها، پيشنهاد نوشته ها 
  .بپردازند

چرا  .به تشكيل گروه و يا انجمن همجنسگرايان مبادرت كند          يك مجله  به عنوان ما اين را درست نمي دانيم كه ماها         
در عـوض كـار مجلـه،       .  تشكيل گـروه و سـازماندهي و رهبـري جنـبش نيسـت             كه ماها صرفĤ مجله است و يك مجله كارش        

 دربـاره روشنگري، گزارش دهي، طرح نقاط ضعف و برخورد با آنهاست، مجله محلي است براي بحث و تبادل نظـرات موجـود                      
هاي غلط   شداوريها، مجله جايي است براي برخورد با نظرات و پي          هاي نظري عبور از دشواري     موقعيت و وضعيت فعلي و راه     

 اما درخواست از ماها براي تشكيل       ،... همجنسگرايي و ارائه استدالالت منطقي در اهميت رعايت حقوق همجنسگرايان و           درباره
در حـالي كـه     ،  حزب سياسي تشـكيل دهنـد     يك  يم كه بيايند    يبگو. ..گروه مثل اين مي ماند كه به گردانندگان روزنامه شرق يا          

حـال  (.  با هـم فـرق دارنـد   ي سياسي هم كار خودشان و وظايف هركدام كامالگروه هاد و احزاب و  شرق كار خودش را مي كن     
 اينكه ما چند نفر در انتشار مجله ماهـا تـا حـدودي         ). است بگذريم كه در شرايط خاص كشور ما جاي خيلي چيزها عوض شده           

اندهي و رهبريـت انجمـن و يـا ديگـر تشـكيالت              تـوان، اسـتعداد و هنـر سـازم         اموفق بوده ايم دال بر اين نيست كه ما حتمـ          
 .همجنسگرايان را هم دارا هستيم

مسئله ديگر اينكه يك جنبش و يا حتي خرده فرهنگ همانقدر به انجمن و دسته هـا و تشـكيالت نيـاز دارد كـه بـه                        
مـي   نند و عالقه دارند، وارد گود     ند كار ك  مي توان حاال هر كدام از اينها در هر زمينه اي كه افرادش            ... مجله و نشريات و راديو و     

يك جنبش مثل يك اركستر مي ماند كه در آن هـر            . را به پيش مي برند    ) همجنسگرايان(بار خود    شوند و در حد توان و توشه،      
فردي بر اساس توان و استعداد خود يك آلت موسيقي را مي نوازد، همه آنها الزم هستند و در هماهنگي با هم چيزي را توليـد                          

 تنبـك زن خـوبي هـم       انند كه بازده كار همه است ولي اين بدان معني نيست كه نوازنده ويلون در چنين اركستري حتمـ                  مي ك 
  .هست

و مقاالت، يا ارسال گزارشات قابل چاپ از وضعيت بچـه هـا              ارسال مطالب : ساده است  كمك به يك مجله مثل ماها     
و تجربيات خـود      چگونگي غلبه بر آنها    ، درست كرده ايد، مشكالت    ي خودياري و حمايتي   گروه ها  يا اگر    ،در شهر محل زندگي   

 .را ارسال كنيد تا با چاپ آنها ديگران هم با تجربيات شما آشنا شده و خود بتوانند چنين حركتي را شروع كنند
 تا در امـر تبـادل اطالعـات و گسـترش      *است  وسيع يجنبه ديگر، كمك به معرفي مجله به افراد مختلف و در سطح           
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 بيشتري از دوستان كه از احساس خود شناخت درستي ندارنـد يـا احسـاس تنهـايي و                   چهتعداد هر  آگاهي جنسي كمك كنيم و    
پرينت ماها و مطالب مربوط به همجنسـگرايي و رسـاندن آن بـه افـراد هرچـه                  . ترس و انزوا مي كنند از اين حالت خارج شوند         

  بـه روزنامـه هـاي محلـي،     هـا ارسال مطالب و نوشـته   اعالنات،ي تابلودرنصب  يا دستي يا  ،بيشتري، از طريق پست يا ايميل     
همچنـين  .  از ديگر جنبه هاي حمايت از مجله اسـت ،...ها و ي حمايتي و دوستي با هم، انتشار اخبار دستگيري      گروه ها  تاسيس

سري پيشـنهادات    آنجا هم يك   چون در    ، بخوانيد ارا هم حتم   ) 8چاپ شده در شماره      (››بي گري ال‹‹پيشنهاد مي كنيم مطلب     
 .داده ايم

 در يك شـماره      معموال ،كه ما هر وقت خواسته ايم ويژه نامه اي در يك مورد خاص منتشر كنيم               است   جنبه سوم اين  
 قبل از آن موضوع را اعالم و از خوانندگان مي خواهيم كه در تهيه فالن ويژه نامه كمك كنند اما متاسفانه به چنين درخواست                       

 بر سطح   ا دوش خود ما مانده كه با توجه به فشار كار نتيجت            بر  درخور داده نشده و نتيجه اينكه همه كارها        يكنون پاسخ هايي تا 
 . و كيفيت مطالب و حتي اديت كردن نوشته ها تاثير منفي گذاشته و خود شما هم انعكاس آن را در مجله مي بينيد

ن به يك مجله كمك كرد اما درخواست افراد هر چـه بيشـتري از                دوستان توجه كنند كه بيشتر از اين ديگر نمي توا         
همانطور كه گفته شد، بازتاب اين واقعيت است كه آمادگي ذهني براي مشاركت همگـاني و                 خوانندگان براي شركت در فعاليت    

ـ .  همه نمي توانند خود مبتكر شروع يك حركت و رهبري آن باشـند ا اما مسلمدر حال زاده شدن است، وسيع   س حـاال نوبـت   پ
طور جدي تـري  ه ند، كه آستين ها را باال زده و ب ادوستاني است كه توانايي و امكان چنين كاري را دارند و به اهميت آن واقف   

تـرين مسـئله     به اعتقـاد مـا مهـم      . وارد فعاليت شوند و در متشكل شدن همجنسگرايان كشور تالش منظم تري را آغاز نمايند              
 مـي خـواهيم؟ بـراي خـدمت بـه اهـداف كلـي و جمعـي كـل          ه چون مگـر مـا ماهـا را بـراي چـ           كمك به مجله ماها نيست،    

بهترين كمك ايـن اسـت كـه دوسـتان وارد كـار شـوند و                . كار را پيش مي بريم    از  ما داريم اين قسمت     . همجنسگرايان كشور 
قه و توان دارند، شروع كنند؛ يك       ند و عال  مي توان  در هر عرصه اي كه       ابصورت گروهي يا در جمع چند نفره خود كار جديدي ر          

يد اين كمبـود را رفـع   مي توان كم دارد؟ آيا هفكر كنيد جنبش ما همجنسگرايان چ .حركت جديد، يك ابتكار تازه، يك عرصه نو   
چه با يك آگهـي در ماهـا و يـا نشـريه             . ر است  ت امروز تماس گرفتن با مخاطبان راحت     . كنيد؟ و بعد برنامه ريزي براي حركت      

 .  با تعداد زيادي از همجنسگرايان رابطه برقرار كرد در حالي كه ما در شروع كار اين امكان را نداشتيممي توانو يا راديو چراغ 
جنـبش  ‹‹ما بارهـا در خـالل نوشـته هـاي مجلـه، كلمـه                 انجام داد؟  مي توان اما در شرايط فعلي كشور چه كارهايي        

بـريم و بـر ايـن     كار مـي ه  مجازي ببه طورواقعيت اين است كه اين اصطالح را   اما  . كار برده ايم  ه   را ب  ››همجنسگرايان كشور 
 تبلـور يـك خـرده       ،آنچه ما در كشور داريم    .  وجود دارد  ››جنبش همجنسگرايان ‹‹نام  ه   چيزي ب  ااعتقاد نيستيم كه در ايران واقع     

و بر بنيـان همـين خـرده فرهنـگ           ، و خود همين خرده فرهنگ قدم بسيار مهم و با ارزشي است            ،فرهنگ همجنسگرايي است  
 . جنبش زاده مي شوداست كه معموال
هـاي بـروز خـود را ايجـاد كـرده امـا هنـوز         و كانـال   رشد نموده،سال گذشته اين خرده فرهنگ تقويت شده     در يك 

ه بـاال   زيرزميني به سـطح جامعـ     / نتوانسته گفتمان و خواسته هاي خود را آنطور كه الزمه يك جنبش است از حالت حاشيه اي                
گستره هاي مختلفي وارد   از جنبش همجنسگرايان صحبت كرد كه تعداد وسيعي از افراد در عرصه ها و             مي توان زماني  . كشدب

ـ              بلكه بر اساس استعداد و توان      ؛ و هر دسته اي منتظر ديگران نباشد       ،فعاليت شوند  ه و امكان خود شروع كند حتـي اگـر شـده ب
 جنسـي   اقليت هـا  ي مختلف همجنسگرايان و ديگر      گروه ها  كرد؛ از ايجاد تشكيالت و        شروع مي توان محدود   صورت ناقص و  

ها و مجالت مختلف، تا كشاندن مباحث به سـطح روزنامـه هـاي سراسـري و محلـي، تـا                      گرفته تا دست زدن به انتشار كتاب      
ي همجنسگرايان  گروه ها شار و   وارد شدن همه اق    هاي مختلف در مراكز دانشگاهي و آموزشي و عمومي، تا          برگزاري كنفرانس 

تا علني كردن خود براي كسـاني  .  سخنگو و رهبر اين جنبش قد علم كنندبه عنوانبه فعاليت، تا اعالم وجود رهبران علني كه         
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وجود نمي آيند بلكه هر حركتي به زايش و تولد حركـت بعـدي              ه   همه اينها با هم و يك شبه ب        ا مسلم ،...كه امكانش را داريم و    
 .جامدمي ان

از خانواده يا دوستان اطراف خـود رانـده          اگر فردي از ما،   . ي حمايتي از هم ديگر است     گروه ها  ايجاد   ،مهمترين مسئله 
براي كمـك و حمايـت روحـي        . شود او بايد جايي را داشته باشد كه به آن پناه ببرد و حمايت روحي رواني الزم را دريافت دارد                   

گـوش دهيـد،    مقابـل   كه به حرفها و دردل هـاي طـرف           نشناس يا متخصص باشيد، همين    رواني هيچ لزومي ندارد كه شما روا      
 ،د خـودش باشـد    مي توان كه در جمع شما      حس كند احساس شما مثل احساس و تمايالت اوست، همين         مقابل  كه طرف    همين

 .هر روانشناس متخصصي بهتر استفعاليت از 
قي و طرح علمي مسائل فرهنگـي و مشـكالت جنسـي و از آن               انتشار مجله ور    انجمن، گروه پوششي و يا حتي      ايجاد

هاي مقـاربتي و ايـدز و از          بيماري دربارهي بهداشتي و اطالعاتي     گروه ها  همجنسگرايي، همكاري در     درباره روشنگري   ،طريق
سـيقي  مو. عرصه ديگري است كه بعضـي از دوسـتان امكـان آن را دارنـد               ...آن طريق كمك به جرم زدائي از همجنسگرايي و        

ند موضوع دلدادگي به همجنس را در اشعار و ترانه هاي خود            مي توان كار با ظرافت خاصي     ه  امكان ديگري است كه افراد وارد ب      
ند به ارائه يـك تصـوير درسـت و صـحيح از     مي توان ،منعكس كنند يا دوستاني كه امكان نوشتن و انتشار كتاب و داستان دارند  

و هاي نويسندگان ما همه يا دگرجنسگرا بوده انـد           تا حاال قهرمانان كتاب   . زيادي بكنند همجنسگرايي و همجنسگرايان كمك     
البته نشانه هاي خوبي در تغيير اين وضعيت ديده مـي شـود امـا هنـوز راه            ( است    جنسيت اشان سكوت شده    دربارهشكلي  ه  يا ب 

هـا را محلـي      طوري كه ايـن كـالس     به   ،...وتر، تدريس و  يهاي آموزشي خصوصي كامپ     يا ايجاد كالس   ،)درازي در پيش است   
 .و خالصه در هر زمينه اي كه خود بهتر مي دانيد) شكل پوششيه البته ب(براي دوستي و حمايت از همديگر بدل كنيم 

 چـرا  مثال .بايد عرصه هاي ديگري را شروع كرد. با و يا كمك به ماها نيست       تكرار مي كنيم، الزمه فعاليت، همكاري     
فرهنگي همجنسگرايان نداريم؟   / له ادبي جنداريم؟ چرا م    ساله 23 تا   17 همجنسگراي اتي آموزشي براي جوانان   ما مجله اطالع  

 همجنسگرايي و يا مشكالت     دربارهچرا روانشناسان همجنسگرا با هم سايتي نمي زنند كه آنالين بتوانند به سئواالت و ابهامات                
سيد كه كوئيرهاي جنـبش مـا و يـا همجنسـگرايان اهـل سياسـت كجـا                   پر مي توان روحي بعضي از دوستان كمك كنند، و يا         

 هاي اين دوستان همچنان خالي است؟  هستند؟ چرا جاي مجالت و سايت
ها، نشريات، سينما، سياست، انجمن ها و تشكالت گوناگون و           وبسايت خرده فرهنگ فعلي ما بايد در موسيقي، كتاب،       

گي، اجتماعي و ادبي تجلي يابد و خود را منعكس كنـد تـا بتوانـد بـه سـطح                    عرصه هاي مختلف فكري، هنري، سياسي، فرهن      
نظر بيايند اما فراموش نكنيم كه ما همه جـا هسـتيم و   ه شايد همه اين عرصه ها وسيع ب . جنبش همجنسگرايان ايران فرا رويد    

موضوع استفاده   .بهترين وجه استفاده كنيم   بايد از امكانات و توانايي هاي خود به         . هاي ما با اين حساب بسيار زياد است        توانائي
 اما مسـائل امنيتـي يـا مـالي مـانع           ، دوستاني در داخل مايلند كار كنند      د شامل اين هم باشد كه مثال      مي توان صحيح از امكانات    

ج اگر كساني از دوسـتان داخـل و خـار         . دن مشكالت  حل ك    دمي توان  پس هماهنگي با چند نفر از دوستان خارج          است،كارشان  
 از طريق آگهي در مجله ماها اقدام كرد و ما با كمـال ميـل                مي توان  ،ارتباط با هم و انجام كار مشترك باشند       برقراري  مايل به   

  .در آشنايي اين دوستان با هم كمك خواهيم كرد
 كـرد و   سمينارهاي مختلفـي برگـزار  مي توانند انجام دهند؛ مي تواندوستان مقيم خارج كشور البته كارهاي بيشتري        

 سـازمان يافتـه بـه گردهمـايي هـاي      به طـور   مي توان . ها و مجالت اينترنتي منعكس نمود      گزارش اين سمينارها را در سايت     
مختلف ايرانيان در خارج پيام همبستگي عمومي ارسال كرد و يـا در آنهـا فعاالنـه شـركت كـرد و بـر اهميـت طـرح مسـائل                               

صورت فردي يـا  ه چه ب( هاي مختلف ، ترجمه كتاب)ه روي از يك تشكيالت خاصالبته بدون دنبال  ( كيد نمود اهمجنسگرايان ت 
 .از اين نمونه اند...  همجنسگرايي و حقوق و مبارزات همجنسگرايان كشورهاي ديگر ودرباره) گروهي
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ت خيلي ها مي گويند دوست دارند كار كنند امـا وقـ            ‹‹اينجا يك موضوع مهم ديگر را هم فراموش نكنيم و آن اينكه           
ما ضـمن اعتـراف بـه         يك حرف كلي است و     ››وقت نداريم ‹‹ ،قول معروف خدا وكيلي كه بخواهيم نظر دهيم       ه   ولي ب  ››.ندارند

گاهي براي توجيه بـي     ›› وقت ندارم ‹‹يم كه   يگومي   اما اين را هم      ،هاي خاص خودش را دارد     اين مسئله كه هر كس گرفتاري     
شرطي كه براي خود تعيين كنيم كـه فـالن          ه  ب) يك اماي بزرگ  ( قت دارد اما  دوستان، هر كسي براي هر كاري و      . عملي است 

چندين ماه است ميخواهم مطلبـي برايتـان   ‹‹مي نويسند    دوستاني هستند كهمثال. هاي ما قرار دارد  كار در كداميك از اولويت    
 است سعي مي كنم فرصتي پيش بيايـد  من مطلبي دارم كه چندين ماه‹‹يا دوستي مي گويد . ››ارسال كنم اما وقتش را نداشتم    

 . ››كه بنشينم و آن را تايپ كنم و بفرستم ولي هنوز وقتي پيدا نكرده ام
 ها جواب مي دهيم    و به ايميل   همه پي دي اف مي فرستيم      همه مطلب تايپ مي كنيم، اين       مگر ما كه اين    ،دوستان

مبـرا  ...  شخصـي، خـانوادگي، عـاطفي، كـاري، تحصـيلي و           هـاي  ، آيا فكر مي كنيد ما از گرفتـاري        )بدون هيچ منتي بر كسي    (
اما چون به هدف خود اعتقاد داريـم، بخـش          . ما هم مثل همه شما گرفتار كار و زندگي و مشكالت روزمره هستيم            . هستيم؟ نه 

و عمده وقت آزاد خود را صرف مجله مي كنيم و در اكثر موارد از خيلي از چيزهاي خصوصـي خـود مـي زنـيم كـه بـه مجلـه                                
 بلكه صادقانه به اين دليل مـي گـوئيم كـه نشـان دهـيم      ،اين را براي دلسوزي يا منت گذاشتن نمي گوئيم  . كارهاي آن برسيم  

 آيا تماس با چند نفـر و صـحبت          مثال .شرطي كه كار مورد نظر را در اولويت مناسب قرار دهيم          ه   ب ؛براي كار كردن وقت هست    
 با هم درست كنيم مهمتر است يا اينكه شب بنشينيم و فالن سـريال تلويزيـوني را                  با آنها كه بيائيم يك گروه كوچك حمايتي       

 تر است يا مهماني خانوادگي رفتن، رفتن به مسـافرت          زنگ زدن به يك دوست و گوش دادن به درددل طرف مهم            نگاه كنيم، 
 فالن كار مهمتر است يـا ترجمـه         ،يي همجنسگرا دربارهمهمتر است يا با پول آن كارت اينترنتي خريدن و پيدا كردن اطالعات              

نمي دهيم كه براي هيچ كسي تعيين تكليف كنيم و يا           را  حق  اين  خود  ه  وجه ب  هيچه  البته ما ب  ... يك مطلب خوب و چاپ آن و      
 ،چ حلوا قسمت نمي كنند كـه هـي        فعاليت ها در اينگونه   . فعاليت بايد آزادانه و اختياري باشد     . هاي ايشان را معين نماييم     اولويت

ر بـه  حاضـ  ،تـر از آن  برعكس اش هم صدق مي كند، بايد بدون هيچ چشمداشتي از وقت و جيب خود سرمايه گذاشت و مهـم       
 گسترده تر و هر چه افراد بيشـتري وارد فعاليـت شـوند، هزينـه هـا                  فعاليت ها پس فعاليت هزينه هم دارد اما هر چه         . خطر شد 

اما نبايد فراموش كرد كه همه همجنسگرايان وارد تالش         . تر تمان وسيع  ريسك خطر كمتر و گف      همينطور سرشكن مي شوند و   
 .  يا همه كارگران به اتحاديه هاي كارگري نمي پيوندند،و فعاليت نمي شوند همانطور كه همه زنان وارد جنبش زنان نمي شوند

همـه    بعد خشم؛ خشم از ايـن  ابتدا بايد شناخت و آگاهي داشت، و بي عدالتي ها را ديد و             براي شروع تالش و فعاليت    
 و بعد روحيه ستم ناپذيري و سپس بايد هدف و پشتكار داشت و آن را بـا                  ،بي عدالتي كه در حق ما همجنسگرايان روا مي شود         

 آنوقـت اسـت كـه بـه فعاليـت و            .روحيه عدالتخواهي پيوند زد و خورده اي شور و شوق و اميد به آينده روشن را قاطي آن كرد                  
 آزاد بودن حـق  ،يم به آزادي برسيممي توانيم شرايط زندگي خود را بهتر كنيم، ما    مي توان ما  .  اولويت مي دهيم   تالش اهميت و  

شرطي كه منتظر ننشينيم كـه ديگـران برايمـان كـار را انجـام      ه  اما ب، و اين ما هستيم كه بايد حق خود را مطالبه كنيم   ،ماست
 .دهند

 
 :پانوشت ها

 امر معرفي مجله به افراد جديد، دوستان سنگ تمام گذاشته اند و ما سپاسـگزار همـه                  بايد اعتراف كنيم كه در    * 
 4 تـا    2 نفر مشترك مجله شده اند و هر روز بين           750 كه اين مطلب را مي نويسيم        ، شهريور 22 ،امروز به   تا. شما هستيم 

ها همجنسـگرا در     وني كه ميليون   ميلي 65همه براي كشوري     با اين . مشترك جديد براي درخواست مجله تماس مي گيرند       
 ...ر پيش است كه بايد با هم طي كنيمآن زندگي مي كنند هنوز راه درازي د
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  جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي 
 

 ولي آخه ،وگرنه در اينجا رو تخته مي كنن.  كنم)!!( يه مسئله وراجيدربارهبه من گفتن كه تو هر شماره فقط         
 :بنويسم دو موضوع دربارهخوام  ميامروز . نمي شهدل پري از اين حرفا سرش 

   بعضـي از دوسـتان     . هاي بعضي از دوستان كه به ماها ايميل مـي زننـد جالبـه               ايميل هش اينه كه توجه ب    ياول
خـب، ايـن جمـالت تـا         ...و ›› اميدوارم به اهـدافتان برسـيد      ‹‹ و يا    ››.اميدوارم در كارهاتان موفق باشيد    ‹‹ :مي نويسن 
. الي ايميل ميشه ديد كه طرف با صداقت اين احساس خودشو بيان كـرده             ه   اما الب  ،نظر بيان ه  ايد تعارفي ب  حدودي ش 

 مگه اهداف ماهـا و موفقيـت        ،ميشه پرسيد كه خب   .  بايد قضيه را يه خورده بازتر كرد       ،اما برا اينكه شبهه اي پيش نياد      
 و آرزوهاي ماها مال تو هم نيست؟ ماها اينها را مي            و تو چرا خودتو جدا مي كني؟ مگه اهداف و آمال           آن چي هست؟  

هـاي علنـي، لغـو قـانون اعـدام           آزادي همجنسگرايان، امكان تشـكيل انجمـن، چـاپ مجلـه ورقـي، سـايت              : خواهد
 خب مگـه  ،...محل كار و همجنسگرايان، آزادي و برابري جنسي، لغو تبعيضات جنسي در خانواده، درقانون، در مدارس،         

اما رسيدن به اين چيزها كار مي خواهـد و تـالش و هـدف اوليـه ماهـا هـم اينـه كـه                          را نمي خواهي؟  تو اين چيزها    
. ي جنسي به آن درجه از آگاهي و دانش و اقناع برسند كه براي حقوق خودشان تالش كنند       اقليت ها همجنسگرايان و   

ـ                   ايـن يعنـي    . ك گوشـه كـار را بگيـر       حاال تو دوست عزيز در هر زمينه اي كه توان و امكانش را داري به سهم خود ي
 . مشاركت در رسيدن به اهداف جمعي ما

 و آن   ، دست خود تـو ايميـل نـويس عزيـز اسـت            ، به  موفق شدن ماها در اهدافش و رسيدن به آمالش         :نتيجه
 !لبيك يا ماها. ..اينكه وارد گود شوي و مبارزه كني

هاي   واكنش مقابلضدحمله در نوعيبه استه تهران ميخو همشهري  روزنامهاظاهر :بگم موضوع دوم رو   حاال
خشم آلود و اعتراضي جامعه جهاني نسبت به دولت ايران در رابطه با اعدام دو نوجوان در مشهد دسـت بزنـه و نشـان                         

 ،بـرا اينكـار   .ي جنسـي كشـور ترسـيم مـي شـه     اقليـت هـا  بده كه در خارج تصوير خـوبي از رفتـار دولـت ايـران بـا         
 . ترانس ها رو چاپ كردندربارهمقاله روزنامه انگليسي گاردين ها اومدن و ››همشهري‹‹

 مرداد  19مورخ  ) روزنامه دولتي جمهوري اسالمي   (ي روزنامه همشهري    » خرد نامه «متن كامل ويژه نامه ي      (
  : را ميتونين تو اين آدرس بخونين1384ماه 

http://www.hamshahri.org/vijenam/kherad/1384/840519/pejvak.htm#s3240 
 ) همجنسگرايان توجه كامل داشته باشينع پي در پي و بي توجهي به وضهايالبته به سانسور
ا را هـم بـراي      ه  چرا كه واقعيت   ، بايد بگوئيم كه براي مسئوالن همشهري متاسفيم       ، اين بوده  ااگر هدف واقع  

كفـش كهنـه در بيابـان نعمـت         ضرب المثل   ولي بر اساس    . خوانندگان خود و هم براي مسئوالن وارونه جلوه داده اند         
ي جنسي كه نقض اهداف اطالع رساني دقيق و بيطرفانه اقليت ها دربارهدر شرايط سكوت وسايل ارتباط جمعي      است،

در ترجمه مطلب روزنامه گـاردين درمـورد     همشهري  اقدام روزنامه  نمي توا و علمي آنها توسط خودشان را مي رساند،         
اما سئوال اين است كه خبرنگار همشهري چه لزومي بـه ترجمـه از              . هاي ايران را مثبت ارزيابي كرد      ترانس سكشوال 
 !!!شما چي؟. من كه نمي فهمم. تر است  آنهم در حالي كه تهيه گزارش در خود تهران راحت،منابع خارجي دارد
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 يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله م ،ماها
از آدرس پسـتي زيـر اسـتفاده        ،  »ماها«اشتراك  و همينطور براي    ،  نقد،  عكس،  بو يا ارسال مطل   ،  ت و پيشنهادات خود   براي بيان نظرا  

  :كنيد
     Majaleh_maha@yahoo.com 


	Cover
	Fehrest-e Mataleb
	Harf-haye Sardabir
	Hamjensgarayan-e Mosen
	Doost-e Man! Sarfaraz Bash
	Shekanjeh-e Hamjensgarayan IRAN
	Rad-e Bacheh-baz Boodan Hamjensgarayan
	Zendegi Yek Lesbian
	Naghdi Bar Naghdi
	Nameh-haye Khanandegan
	Sargozasht Man
	Naghsh-e Hamjensgarayee Dar Siasat
	Alani Shodan Va Ahamiat An
	Jashn-e Eshgh
	Thomas Mann
	Anva'e Feminism
	Iran va Chine: Hoghoogh Hamjensgarayan
	Sokhani Ba Khanandegan
	Shookhi

