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  :مصاحبه با
 ان ايرانگردانندگان وبسايت ها و وبالگ هاي همجنسگراي

 بخش اول
 1384، ارديبهشت ماه 5ضميمه مجله ماها، شماره 

 
نويس دعوت كنيم كه هر كدام مهمـان يـك    ها قبل در نظر داشتيم كه از دوستان وبالگ     از مدت 

 اما با توجه به تعداد زيـاد دوسـتان، تصـميم            ،شماره مجله باشند و مطلبي را براي چاپ در ماها بنويسند          
 اما بعـد از دريافـت       ،عمل آوريم ه   نفر از دوستان دعوت ب     4 يا   3شماره و در هر كدام از        گرفتيم كه در دو   

هاي قسـمت اول مصـاحبه را        شديم كه همه جواب    آن   ها، با توجه به محدوديت صفحات مجله بر        جواب
 .كنيمجداگانه بصورت يك ضميمه نامه منتشر 

 . از استقبال دوستان از دعوت ما تشكر كنيمجا  همينجا دارد كه
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 دعوتنامه

 
 با سالم

و (منتشر كرده ايم و فرصتي پيدا شده كه با دوستان همجنسگراي وبالگ نويس               را   چهار شماره از مجله ماها    
 .به گفتگو بنشينيم) گرداننده سايت

 اما عوامل چندي باعث انصـراف مـا   ،نيمداشتيم كه يك ويژه نامه خاص وبالگ ها منتشر ك  را  ابتدا قصد اين    
 وبالگ نويس دعوت كنيم كه نويسنده مهمان        3-4 از   ،   5 و   6شد و تصميم گرفتيم كه براي هر كدام از شماره هاي            

ـ         ها و وبالگ   با توجه به تعداد سايت     . يك شماره مجله باشند    خر در دعـوت از دوسـتان     اها، مجبور به نوعي تقـدم و ت
نداريم، ترتيـب انتخـاب       ونه مزيت و يا شرايط خاصي براي انتخاب نويسنده مهمان مد نظر           گكه هيچ شديم اما از آنجا     

از آنجا كه بايد از جائي شروع كنيم، ما بدون در نظر گرفتن معيار خاصي، براي هر شـماره                    .را برايمان مشكل مي كند    
بنابراين براي شروع كار    . همان يك شماره باشند    خواهيم خواست كه نويسنده م     آنهاسراغ چند نفر از دوستان رفته و از         

 . شما هستيدآنهاچند وبالگ و سايت را انتخاب كرده كه يكي از 
 هر  ا هفته ديگر جواب خود را ارسال كنيد و اگر مايل به انجام مصاحبه نيستيد، لطف               2خواهشمنديم تا حداكثر    

 .گيريمچه زودتر خبر دهيد تا دوست ديگري را براي مصاحبه در نظر ب
از  آن   شما در ماها ممكن است باعث فيلتـر شـدن         ) يا سايت   (لطفĤ توجه داشته باشيد كه چاپ آدرس وبالگ         

 .عهده خودتان مي گذاريمه را ب آن  بنابراين چاپ يا عدم چاپ آدرس و اسم،طرف دولت گردد
 كـه دوسـت دارد   هر نويسنده مهمان آزاد است و مي تواند كه در مطلب خـود بـه هـر موضـوع و مسـئله اي         

شويم كه يا در نوشته خود و يا بصورت جنبي نقطه نظرات خود را  با اينهمه خوشحال مي. بنويسد آن پرداخته و در باره
 )به موضوع سئواالت بپردازيد آن ترين راه اين است كه مطلبي نوشته و در مناسب. (حول سئواالت زير هم بيان كنيد

 .بيان كنيداسم، سن و شهر محل اقامت خود را 
ر آري واكنش آنها چگونـه      ال كرده ايد؟ اگ   مآيا همجنسگرائي خود را براي افرادي از خانواده يا دوستان خود بر           

 ؟بوده است
تا چه اندازه با همجنسگرائي خود كنار آمده ايد و چه چيزي به شما كمك كرد كه احساس و گرايش جنسـي                      

 خود را قبول كنيد؟
و بگوئيد كه ابتدا هدف شما از راه اندازي سـايت چـي بـود و تـا چـه                     كرده   عرفي م اخود و سايتتان را مختصر    

 هدف اوليه نزديك شده ايد؟ آن اندازه به
 را تبلوري از يك جنـبش و        آنهاهاي همجنسگرايان كشور چگونه نگاه مي كنيد؟ آيا          سايتوبها و    به وبالگ 

 ت تفنني فردي و بدون اهداف خاص؟ يك حركاخواست اقليت قابل توجهي در كشور مي بينيد يا صرف
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 قائليـد؟ و آيـا   آزاديهـاي همجنسـگرايان كشـور بـراي      براي خود و همچنين سايتتان چه نقشي در تـالش    
 اقدامات يا كار خاصي انجام داده ايد؟

 هاي همجنسگرايان ايران بايد دنبال كنند، كدامها هستند؟ به نظر شما وظايف و اهدافي كه سايت
سر راه متشكل شدن و تـالش دسـته جمعـي همجنسـگرايان ايـران در راه                 بر  ه ترين موانع    به نظر شما عمد   

 ه پيشنهادي داريد؟چ، كدامها هستند و براي حل مشكالت و موانع آزادي
ي پيشنهاد  يها علي همجنسگرايان كشور را چگونه مي بينيد و براي حل مشكالت فعلي چه راه حل              فوضعيت  
 هاي پيشنهادي خودتان پيشقدم شويد؟  تالش براي پياده كردن راه حلريد خود درضمي كنيد؟ آيا حا

 دانيد؟ را چه مي آن آيا به چيزي بنام جنبش همجنسگرايان معتقديد؟ اگر آري مضمون
 چـرا  اترتيب نام ببريد و بگوئيد كه شخصه  از مهمترين خواسته هاي امروز همجنسگرايان كشور را ب        موردسه  
 مي دانيد؟ها را عمده  اين اولويت

 و دمكراسي، چه جايگاهي براي جنبش همجنسـگرايان قائليـد؟ آيـا بـه       آزاديدر جنبش عمومي جامعه براي      
 دخالت همجنسگرايان در سياست براي تغيير قوانين تبعيض آميز اعتقاد داريد؟

 آينده را چگونه مي بينيد و چرا؟
 راه حل   ،سگرايان به حقوق خود برسيم؟ اگر نه      آيا معتقديد كه با وجود حكومت فعلي امكان دارد كه ما همجن           

 شما چيست؟ 
 . بيان كنيدا مهم است را لطفآنهامسائل و نكاتي كه فكر مي كنيد طرح 

 ورد ارسال كنيد و اگر سوال يا ابهامي در مورد مصاحبه داريد، با كمال ميـل در                  تصوره   مطلب خود را ب    الطف
 .خدمت شما هستيم

 
  با احترام
 ماها
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 آرين ورجاوندي 
    ت سازمان همجنسگرايان ايرانيمسئول سا

http://www.pglo.org   
 
 

 .خودتان را معرفي كنيد
با سالم و احترام و بهترين آرزوها به مناسبت فرا رسيدن نوروز باستاني ايران زمين و سـال نـو و بهـار جديـد        

هاي آزاده ، ايرانيان عزيز بويژه همجنسگرايان ايراني و خانواده هاي گراميشان ، اميـدوارم                ك انسان زندگاني به تك ت   
 .كه در هر كجاي پهنه گيتي كه هستيد شاد باشيد و سربلند و همواره پلكان پيشرفت و ترقي را بدون وقفه زير پا نهيد

ن، به عنوان دبير سـازمان همجنسـگرايان        اينجانب آرين ورجاوندي هستم و افتخار خدمتگذاري همجنسگرايا       
 .را دارم و بسيار خرسندم كه توانسته ام خودم را در اين راه وقف همجنسگرايان هموطنم نمايمايراني 

الزم مي دانم در اينجا به سواالت بيشمار و مشابهي كه عزيزان از روي كنجكاوي مي پرسند به صورت كلي                    
 .پاسخ بگويم

 سال مي باشد كه از كشور خارج شده ام و 10 سال سن دارم و مدت       34. ي هستم من يك همجنسگراي ايران   
 . ميالدي به كشور نروژ عزيمت نمايم2005اكنون در كشور مكزيك مستقر مي باشم و در صدد هستم كه تا آخر سال 

بـود   1383در طول اين مدت زمان خروج از كشور به كشورم باز مي گشتم و آخرين سفر من در اوايل سـال                      
ديگر نتوانستم به ايران برگردم و درخواسـتم بـراي دريافـت ويـزا از طـرف                  آن   كه تنها يك سفر تجاري بود و پس از        

 .دسفارت جمهوري اسالمي ايران در مكزيك لغو مي گردي
 سال است كه با يكي از همجنسگرايان كانادايي، زندگي مشـتركي دارم و ازدواج همجنسـگرايي نيـز           8حدود  

 .  هيج زني ازدواج نكرده ام و بديهي است كه فرزندي هم ندارمبا. نداشتم
از زندگي شخصي خود راضي هستم زيرا توقع خاصي از زندگي ندارم ، تنها توقع من از زندگي آرامشي اسـت                     

آسوده باشم و خدا را شكر كه توانسته ام با تمام سختي هاي مهاجرتي آنچنان باشم كه دوسـت مـي                      آن   كه بتوانم در  
 .تمداش

  سال است كه به صورت غير علني و پراكنده در زمينه همجنسـگرايي فعاليـت دارم و فعاليـت                   5حدود تقريبا   
      هاي رسمي و عمومي خودم را از زمان تشكيل سازمان شروع نمودم و اميدوارم شاهد روزي باشم كـه همجنسـگرايي                     

 . دست يابندرامش خاطرآيدك كش اتهامات و بي حرمتي ها نباشد و اينها به 
 

http://www.pglo.org/
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ـ                ر آري  آيا همجنسگرائي خود را براي افرادي از خانواده يا دوستان خود برمال كرده ايد؟ اگ
 ؟واكنش آنها چگونه بوده است

 را از اين امر كم كـم آگـاه    آنها اما در مراجعت هاي بعدي       .براي خانواده خودم تا زماني كه در ايران بودم خير         
هـاي مناسـب كـم كـم         ر شوكه و ناراحت شدند اما با توضيحات مـن و ارائـه مرجـع               مسلما در ابتداي امر بسيا     .نمودم

پذيرفتند و خانواده ام با شناختي كه از من و روحيات و روابط اجتماعي من داشتند مطمئن مـي بودنـد كـه بـه ابتـذال               
 .كشيده نخواهم شد و شايد اين امر بسيار كمك كننده من بود

 چه بود اما به     آنهان مطلع بودند و دقيقا يادم نيست كه عكس العمل ابتدايي            زما آن   اما دوستان صميمي ام در    
هيچ عنوان بد نبود زيرا من بدون نياز و بدون شناخت و كسب اطمينان كافي از دوسـتم ايـن مسـئله را مطـرح نمـي                           

 .زيرا اين مورد يك امر خصوصي است و دليلي نداشت كه همه دوستان من مطلع باشند. نمودم
 

ه اندازه با همجنسگرائي خود كنار آمده ايد و چه چيزي به شما كمك كرد كه احساس                 تا چ 
 و گرايش جنسي خود را قبول كنيد؟

 -مشكل من با روحيات و احساسات همجنسگرايي تنها تا زماني طول كشيد كه ديگر همجنسگرايان را نمـي                 
 آن   و دسترسي بسيار جزئي به اينترنت و پـس از           در اواخر زندگي من در ايران      .شناختم و خودم را تنها حس مي كردم       

خروج از كشور و استفاده از وسايل ارتباط جمعي و مطالعه و تحقيق جزئي ، خودم را پذيرفتم و همواره به خود باليده ام 
 .كه با ديگران متفاوتم

 .اكنون نه تنها مشكلي ندارم بلكه مفتخر و سربلند هم هستم
در اين پذيرش تاثير گذار بود اعتماد به نفس و انعطاف پذيري و خودباوري من يكي از مهمترين چيزهايي كه     

 .بود كه نگذاشت افسرده شوم و همواره خودم را سالم و نرمال مي دانستم
 

سايتتان را مختصرا معرفي نماييد و بگوئيد كه ابتدا هدف شما از راه اندازي سايت چه بود                 
 ك شده ايد؟هدف اوليه نزدي آن و تا چه اندازه به

 & Persian Gay كـه برگرفتـه شـده از    PGLOسـازمان همجنسـگرايان ايرانـي بـا نـام اختصـاري       
Lesbian Organization فعاليت در كشورهاي پيشـرفته  آزادي مي باشد به دليل مشكالت موجود در كشور ، و 

 نمود آدرس سـايت سـازمان در ابتـدا          اروپايي ، در نروژ به ثبت رسيد و فعاليت هاي خود را به صورت الكترونيكي آغاز               
www.pglo.org                    بود كه به دليل فيلتـر سـازي ايـن آدرس در داخـل كشـور دو آدرس www.pglo1.org  و 

www.pglo2.org  اضافه شد و اكنون سازمان با اين سه آدرس فعاليت خود را ادامه مي دهد و چنانچه                  آن    نيز به
 .از پروكسي ها استفاده گردداين آدرس ها از دسترس خارج شوند مي بايست 
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سازمان همجنسگرايان ايراني با اهداف رشـد و ارتقـاي سـطح پزشـكي ، حقـوقي ، اجتمـاعي ، اطالعـاتي ،                        
 با توجـه بـه   آنانفرهنگي و همبستگي و در كل ارتقاي سطح زندگي همجنسگرايان ايراني و ساماندهي و سازماندهي                

  .اف پذيري كامل ايجاد و شروع به كار كردشرايط و موقعيت هاي زماني و مكاني با انعط
بديهي است كه رسيدن به اين اهداف اوليه و مقدماتي مستلزم صرف زمان و هزينه مي باشد اما خوشـبختانه                    

را دوري جستن از ارائه مطالب و تصاوير سكسـي و تـالش              آن   ما با استقبال شديد همجنسگرايان روبرو شديم و دليل        
 .ورد نموده ايمآحتي خانواده ها قادر به دسترسي باشند بربراي ارائه مطالبي كه 

 را تبلوري   آنهاهاي همجنسگرايان كشور چگونه نگاه مي كنيد؟  آيا           سايتوبها و    به وبالگ 
 يك حركت تفنني فردي و      ااز يك جنبش و خواست اقليت قابل توجهي در كشور مي بينيد يا صرف             

 بدون اهداف خاص؟
 وبسايت ها و وبالگ هاي همجنسگرايي در اين اواخر رو به افـزايش بـوده اسـت و         بسيار خوشحالم كه تعداد   

 هايي وجود دارند كه نه نتهـا  وبالگها و  اكنون وبسايت .   خواهي خواهد بود   آزادياين حركات نشان دهنده جنبش و       
و مراجعه كننـدگان زيـادي      از لحاظ طراحي بسيار عالي هستند بلكه ارائه كننده مطالب بسيار زياد و مفيدي مي باشند                 

 .نيز دارند
د يك  ناما نكته بسيار مهمي كه در اين ميان وجود دارد  اين است كه تمامي عزيزان دست اندركار دوست دار                   

تنه تمام كارها را انجام داده و روحيه همكاري و كار مشترك را در خود نمي پرورانند كه اين امر به صورت زيـادي در                         
 .ي شودبين ايرانيان ديده م

 هـم   ،هـم فعاليـت هـاي پزشـكي       . هر سايت وبالگ و گروهي مي خواهد تمام زمينه ها را با هم داشته باشد              
  بديهي است كه در اين صورت نمـي تـوان بـه تمـام               . هم حقوقي و بعضا فعاليت هاي سياسي       ، هم اجتماعي  ،فرهنگي

فاوت كامال واضح مي باشد كه اگر وقت معيني را به اين ت.  استناد نمودآنهازمينه ها به صورت حرفه اي نگاه كرد و به 
 .جاي فعاليت بر سه زمينه ، بر روي يك زمينه معطوف نمايند اثر بهتري خواهد داد

كـه   هاي ديگران در نظر گرفت به طوري       سازمان در تارنماي خود تمامي اين بخشها را با هدف ارائه فعاليت           
ته بندي شده و همه در كنار هم ارائه مي گرديدند اين امر تا حـدي انجـام                  هاي ديگران دس   قرار بر اين بود كه فعاليت     

 .شد كه موقتا اين بخشها غير فعال شوند آن شد اما متاسفانه اين عزيزان همكاري نمي نمودند و تصميم بر
زمان مي تـوان بـا كمـك         آن    روي موضعي خاص مطالعه نمايد     وبسايت ها اما اگر هر يك از وبالگ ها و يا          

 .اميد است كه اين اتفاق بيافتد. ديگر پيشرفت قابل توجهي داشته باشيم و از تجربيات ديگران بهره ببريميك
 

 آزاديهاي همجنسگرايان كشور بـراي       براي خود و همچنين سايتتان چه نقشي در تالش        
 قائليد؟ و آيا اقدامات يا كار خاصي انجام داده ايد؟

ي و تبـادل نظـر كليـه فعـاالن و همجنسـگرايان باشـيم سـازمان         ما همواره سعي داريم كه محـل گردهمـاي        
همجنسگرايان ايراني به تك تك همجنسگرايان ايراني در سرتاسر دنيا تعلق دارد و همگي حق راي و تصميم گيـري                    

 .دارند و به صورت يك ارگان حامي همجنسگرايان ايراني فعاليت مي نمايد
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 همجنسـگرايان و يـا   ،جلسـات  آن دي را برگـزار نمايـد و در  سازمان مايل است كه جلسات و نشت هاي زيـا    
 براي عكس العمل ها و واكنش هاي اجتماعي به يك نظر مشترك دست يابند  همگـي و بـا قـدرت و                   آنهانمايندگان  

 .اتحاد هر چه تمامتر اين تصميمات را به كار برند كه چيزي  نيست جز نظرات مشترك كليه همجنسگرايان
يان ايراني از هيچگونه تالشي در راه اتحاد و يكسوسـازي همجنسـگرايان و دفـاع در راه                  سازمان همجنسگرا 

 . و بازپسگيري حقوق همجنسگرايان دريغ نخواهد نمودآزادي
  

ي همجنسـگرايان ايـران بايـد دنبـال كننـد،          وبسايت ها به نظر شما وظايف و اهدافي كه        
 كدامها هستند؟

يكي از مهمترين مـوارد خـود همجنسـگرايان         . نسگرايان تاكيد مي نماييم   در ابتدا باز بر لزوم اتحاد بين همج       
 تا زماني كه خود همجنسگرايان اين قضيه را باور نموده و از اعتماد بنفس و خود        . كار كرد  آنهاهستند كه بايستي روي     

رام گذاشـت چـه جـاي       باوري كافي برخوردار نباشند و ندانند كه بايستي ديگر همنوعان را با هر نقشي پذيرفت و احتـ                 
 . را قبول كنندآنانتوقعي است كه ديگران 

 آنهـا ما شاهد بسياري از اين قضايا بوده ايم كه همجنسگرايان توقع داشتند مردم موردي را بپذيرند كه خـود                    
 .مورد مشكل دارند آن هنوز در

ا و ستيزه هـا نيـز در   ارائه فرهنگ همجنسگرايي مناسب جامعه ايراني و تالش براي از بين برن كج فكري ه           
 همـوارتر خواهـد شـد و مـي تـوان            آزادي زماني كه اين نيازها تامين گرديدند راه براي ادعاي           .اولويت قرار مي گيرند   

 .حمايت ديگر اقشار جامعه را نيز دريافت نمود
 

سـر راه متشـكل شـدن و تـالش دسـته جمعـي           بـر   به نظر شـما  عمـده تـرين موانـع            
، كدامها هستند و براي حل مشكالت و موانـع چـه پيشـنهادي              آزاديه  همجنسگرايان ايران در را   

 داريد؟
 اين جمله را بارها و بارها از طريق رسانه هاي ماهواره اي شنيده ايم واقعا جمله زيبا و با ،" امروز فقط اتحاد  "

 كس ساز خـود را بنـوازد    زماني موفق خواهيم شد كه با هم باشيم و اگر هر       .معنايي است و نياز جامعه ايراني مي باشد       
گوش فرا دهد اما اگر هر كس به موقع خـود   آن هيچگاه آهنگي دلنشين نخواهد شد و هيچكس حاضر نخواهد شد به   

مشـكل  . و با همكاري و هماهنگي ، ساز بنوازد شاهد كنسرتي بزرگ و شكوهمند خواهيم بود كه ميليونها شنونده دارد                  
مجنسگرايان است كه بايستي به فعايت هاي گروهي و هماهنگ شـده تبـديل              عمده اين راه در ابتدا تك روي خود ه        

 .گردد
براي نيل به اين اتحاد بايستي از انعطاف پذيري و انتقاد پذيري برخوردار باشيم و چنانچه طرح و نظر مـا بـه                       

ـ                . تاييد جمع نرسيد لجاجت نكرده و بپذيريم       ا هـم قـدمهاي     با رشد اين روحيه براحتـي مـي تـوانيم متحـد باشـيم و ب
 .استوارتري برداريم
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      وضعيت فعلي همجنسگرايان كشور را چگونه مي بينيد و براي حـل مشـكالت فعلـي چـه                  

هائي پيشنهاد مي كنيد؟ آيـا  حاضـريد خـود در تـالش بـراي پيـاده كـردن راه حلهـاي                        راه حل 
 پيشنهادي خودتان پيشقدم شويد؟

 سال پيش دارند امروزه با وجود اينترنـت         10بهتري در مقابل با     در حال حاضر همجنسگرايان از شرايط بسيار        
سعي كنيم هميشه از . و سايل ارتباط جمعي مي توانند بسياري از محدوديتهاي احساسي و عاطفي خود را مرتفع نمايند             

 آن ه مـا زندگي گاليه مند نباشيم شرايط كساني را كه بدتر از ما هستند را هم در نظر بگيـريم و خوشـحال باشـيم كـ        
 اين بدان معنا نيست كه از پيشرفت جلوگيري نماييم بلكه لزوم پيشرفت را با در نظرگرفتن جامعـه  .مشكالت را نداريم 

 .تاييد مي نمايد آن و ديگر اقشار
-روبرو مي شوند مشكالت و قوانين كشوري نمـي         آن   اما در حال حاضر مشكلي كه همجنسگرايان زيادي با        

نارضـايتي همجنسـگرايان از مشـكالت عـاطفي و احساسـاتي            آمار  ولويت نيستند بلكه بيشترين     باشند و يا حداقل در ا     
 .نشات مي گيرد و از شكست ها و بازي هاي زندگي گاليه مي كنند

پيشنهاد مي شود كه براي رفع اين مشكالت و يا حتي مشكالت قانوني و كشوري و اجتماعي را با گفتگـو و                      
ايي ها و جلسات خاصي را ترتيب دهند و در راه برطرف سازي مشكالت ديگران كوشـا                 مشاوره مرتفع سازند و گردهم    

توصيه مي گردد در ابتداي امر و با توجه به شرايط جامعه از جلسات اينترنتي استفاده نمايند تا خطرات كمتـري                     . باشند
 . را تهديد كندآنها

ا استقبال خواهد كرد و حاضر است كه ايـن          سازمان همجنسگرايان ايراني از تمامي پيشنهادات و درخواست ه        
 .جلسات را راه اندازي و ارائه نمايد

 
 دانيد؟ را چه مي آن آيا به چيزي بنام جنبش همجنسگرايان معتقديد؟ اگر آري مضمون

 مـي   آنهـا  و رعايـت حقـوق       آزاديجامعه براي استقالل و      آن   بلي ، جنبش هر جامعه اي نشان دهنده ادعاي        
 جنبش همجنسگرايي نيـز     .ثال جنبش زنان همواره درخواست كننده رعايت حقوق زنان بوده و هست           باشد به عنوان م   

از اين قاعده جدا نيست و همجنسگرايان مي بايست دير يا زود به چنين جنبش هايي تـن در دهنـد البتـه بـا رعايـت                           
 .جالياصول عقالني و تفاهم و همكاري و اتحاد نه جنبش هاي خود مستقل و  بي هدف و جن

اين بدان معنا نيست كه از فردا همجنسگرايان پيراهن هاي رنگين كماني تن نمايند و در خيابان ها اقدام بـه                     
بررسي شده باشـد و      آن   اين كار بد نيست ، اما در صورتي خوب هست كه تمامي جوانب            . راهپيمايي و تظاهرات نمايند   

 . راي داده باشند آن اكثريت نظرها به اجراي
جنبشي پسنديده است كه در كمترين زمـان ، كمتـرين هزينـه و كمتـرين انـرژي بتـوان                     آن   ه سخن در كوتا 

بيشترين بهره را برد و در بهبود شرايط نقش داشته باشد نه اينكه خود اين جنبش باعث مشكالت جديدي در رسـيدن                      
 .به هدف باشد
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و . رتيب نـام ببريـد    ته   از مهمترين خواسته هاي امروز همجنسگرايان كشور را ب         موردسه  
 ها را عمده مي دانيد؟  چرا اين اولويتابگوئيد كه شخص

 .كسب احترام اجتماعي ، حمايت خانواده و دوستان ، راهنما و الگوي مناسب
به عقيده من اين سه امر يكي از نياز ها و خواسته هاي همجنسگرايان در زمان حاضر مي باشد زيراكه احترام 

   ها و اشاره ها و توجهـات بـي مـورد     اعتماد بنفس شخصي مي شود و فرد را از چنگال نگاه اجتماعي باعث رشد سطح     
اگـر جامعـه مـا بـه        .  مي خواهد  آنهاباشد كه هستند نه انكه اجتماع از         آن   مي رهاند و اين فرصت را مي دهد كه واقعا         

و كنجكـاوي و تجـاوز بـه حـريم          جايي برسد كه از دخالت هاي بي مورد و سواالت بي اساس كه تنها جنبـه دخالـت                   
 . شخصي فرد است دست بردارد ، بسياري از مسايل راحت تر حل خواهند شد

 در بـدترين شـرايط او را تنهـا نمـي            آنهااگر شخص همواره خانواده را حامي و پشتيبان خود ببيند و بداند كه              
ستند از زندگي دلسرد نشده و سـختي هـا و           گذارند و دوستان و اعضاي خانواده او حمايت كننده و پشتيبان كننده او ه             

مشكالتش را با قدم هاي ثابت تري برخواهد داشت اما اگر خانوده را غريب حس كند و دوسـتان خـوبي نيـز نداشـته                         
باشد كه عاقالنه او را راهنمايي كنند ، ناچار به گرگ هاي ميش نماي جامعه پناه خواهد برد و نتيجه اي جز اسارت در                        

 . حتي در برخي موارد خودكشي ها و جنايات را در بر نخواهد داشتچنگ اعتياد و
راهما و الگوي مناسب هم بديهي است كه در حفظ شخصيت انساني و هدفمند بودن شخص اثر بسزايي دارد           

فرد به دست امواج بي رحم اجتماع و تقدير بي ثبات سپرده مي شود و ديـر يـا زود در گردابـي                        آن   كه در صورت عدم   
 .مشكل و طاقت فرساست آن ور خواهد شد كه رهايي ازغوطه 

 
ــراي   ــه ب ــومي جامع ــبش عم ــبش  آزاديدر جن ــراي جن ــاهي ب  و دمكراســي، چــه جايگ

همجنسگرايان قائليد؟ آيا به دخالت همجنسگرايان در سياست براي تغيير قوانين تبعـيض آميـز               
 اعتقاد داريد؟

يل سياسي و جنجالي بدور باشـند و خـود را درگيـر             به عقيده من در حال حاضر هر چه همجنسگرايان از مسا          
اين مسايل ننمايند بهتر است اما اين بدان معنا نيست كه خداي ناكرده دعوت به سكوت كرده باشـم و حـق تصـميم                        
گيري را از كسي سلب نمايم، هر كس مي تواند بر طبق عقيده خود فعاليت هـاي سياسـي داشـته باشـد و حـزب يـا                            

يد اما اين فعاليت ها را با مطرح كردن نام همجنسگرايان را در حال حاضرصحيح نمي دانيم زيرا                  گروهي را حمايت نما   
 .جامعه ما هنوز با اصل اين قضيه كنار نيامده است چه رسد به قبول و يا رد نظريات اين افراد

 و بـراي  در هر زماني و هر دولتي كه بر كشور حكومت كند مي بايست حقوق همجنسگرايان را رعايـت كنـد        
 نيـز بـر جامعـه    آنهـا  برنامه ريزي داشته باشد اما فراموش نكنيم كه مهمتـر از دولـت ، مـردم و فرهنـگ سـنتي                     آنان

 بايد خواسـتار دولتـي باشـيم    ، با دولت و ملت سروكار داريم،مي كنند پس ما با يك دولت سروكار نداريم   حكمفرمايي  
 .گ مردم هم برنامه هاي مدوني داشته باشدكه اين امر را پذيرفته باشد و براي تغيير فرهن

 آزاديبه عقيده من بهترين راه فعاليت هاي رسمي و فراگير اما بي سر و صدا مي باشد كـه از ايـن مـدعيان                         
 را دانست چنانچه برنامه هاي مدون و خوبي براي همجنسگرايان داشـتند             آنهابايستي سوال شود و برنامه ها و نظرات         
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 را تبليغ نمايند اما چنانچه اين مورد را رد نمايند پس  آن ند مي توان خود همجنسگرايان در بين خود    را اعالم نماي   آن   و
 . را رد نمودآنهامي توان 

 ميليون نفر در ايران مي باشد كه اين رقم نيز در راي گيري ها قابل توجه                 7جمعيت همجنسگرايان در حدود     
يراني در نظر دارد يكسري فعاليت هايي در اين زمينه انجام دهـد و از                توضيح اينكه سازمان همجنسگرايان ا     .مي باشد 

اين احزاب استعالم نمايد كه نظر و عقيده خـود را بيـان نمـوده و جايگـاه همجنسـگرايان را در برنامـه هـاي دولـت                            
  .پيشنهادي خود بيان كنند

 
 آينده را چگونه مي بينيد و چرا؟

 هميشه خوبي ها در راه هستند ، هميشه دنيا رو بـه نيكـي خواهـد                 .تهميشه آينده روشن و اميدوار كننده اس      
 .رفت اما بعضي وقتها در اين راه مشكالتي به وجود مي ايد كه دير يا زود حل خواهد شد

من مطمئن هستم كه روزي فرا خواهد رسيد كه ايرانيان همجنسگرا به آرامش و حقوق خود نائل خواهند شد                   
 .امت و اقدامات و فعاليت هاي برنامه ريزي شده هستو اين مستلزم صبر و استق

 پايان شب سيه سپيد است در نا اميدي بسي اميد است
آيا معتقديد كه با وجود حكومت فعلي امكان دارد كه ما همجنسـگرايان بـه حقـوق خـود                   

 برسيم؟ اگر نه راه حل شما چيست؟ 
ت اسالم وضع نموده است به هيچ عنوان نمـي       دولت جمهوري اسالي به دليل اينكه قوانين خود را بر محوري          

تواند حقوق همجنسگرايي را رعايت نمايد زيرا اصل قضيه در اسالم مطرد شده و ممنوع معنا گرديده است پس بديهي             
 . ها در اين دولت داده نخواهد شدآزادياست كه اين 

ف خـود را دنبـال كننـد و مـا در            به نظر من بهترين راه حل اين است كه منتظر باشيم تا فعاالن سياسي اهدا              
طول اين مدت به خودمان و مسايل همجنسگرايي خود برسيم و جامعه را آماده اين تغييرات و درك اين حقايق نماييم 
زيرا به هر حال ما يك گروه اجتماعي هستيم و سياست تخصص سياسـتمداران اسـت مـا نيازمنـد بسـياري حركـات                        

 ن همجنسگرايي است اجتماعي هستيم كه پيش نياز پذيرفت
 

 . بيان كنيدا مهم است را لطفآنهامسائل و نكاتي كه فكر مي كنيد طرح 
من از تمامي همجنسگرايان درخواست مي كنم كه از اعتياد دوري كنند و دوستان خود را چنانچه در اين دام                    

 .ه است خواهان افتادآزادياسير شده اند را برهانند زيرا كه اعتياد گرگي است كه در گله 
 مطمـئن باشـند هيچگـاه دوسـتان و          .از تمامي همجنسگرايان مي خواهم كه كانون خانواده را تـرك نكننـد            

 پدري كه گونه هاي فرزندش را با سيلي سرخ نگه مـي دارد بسـي بهتـر از    .اطرافيان مهربانتر از پدر و مادر نمي باشند   
گرگ صفتان سوق مي دهد ، عقل سالم حكم مي كند           دوستي است كه سيگاري هديه مي دهد و او را به ميان جامعه              

شنايان و گرگان ميش نما گرفتار نگردد كه اين حالت مصداق ضرب المثـل از دوسـت        آكه سيلي بخورد اما در ميان نا        
 .باز شده و به يار نرسيده خواهد بود
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نـد و اعمـالي را   از تمامي همجنسگرايان خواهش مي كنم كه سعي در پاسداري از عنوان همجنسـگرايي نماي    
مرتكب نشوند كه تهمت ها و بدنگاهي هاي جامعه را اثبات كند و چنانچه كساني را مي شناسند كه بـا اعمـال دور از                         

 . را توجيه نمايندآنهااخالقيات باعث تشديد اين افكار مي شوند 
هن خـويش را    در كنار هم مي   از تمامي همجنسگايان خواهش مي كنم كه دست به دست هم نهند و با هم و                 

 .زاد كنندآآباد و 
 

 به عنوان سال هم آوازي ، يكسوسازي و اتحاد همجنسگرايان نـام گذاشـته               1384شايان ذكر است كه سال      
 .شده است و اميد است كه در اين سال بتوانيم به اين عناوين دست يابيم

وزهاي معيني را بـا عنـاوين       همچنين سازمان همجنسگرايان ايراني با اسنتاد به نظرخواهي هاي انجام شده ر           
 .مينا هم آوازي خود را به اثبات برساروزه آن خاصي مطرح نموده است كه اميد است در

سازمان همجنسگرايان ايراني دريافت كننده نظرات و پيشنهادات شما عزيزان مي باشد و همـواره و هميشـه                  
 پشتيبان شما بوده و خواهد بود  

 
يد كه با اين اقدامات مهـم و اساسـي خـود            آه ماها تشكر و قدرداني بعمل مي        لدر آخر از عزيزان فعال در مج      

هاي موثري در راه نيل به اهداف عمومي همجنسگرايان قدم بر مي دارند و سپاسگزاريم كه از اين سازمان دعوت          گام
 .نموده و اين افتخار را نصيب ما نمودند

 
 شاد باشيد و سربلند
 آرين ورجاوندي
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 خشايار 
 »پسر خسته «نويسنده وبالگ  -تبريز 

http://www.pesarekhaste.blogspot.com 
 
 
 

 با سالم خدمت دوستان عزيزم در ماهنامه ماها 
 در مجلـه شـما       آمـدن آدرس وبـالگ مـن       .اين متن كوتاه را در جواب دعوت محبت آميزتان ارسال مي كنم           

    .افتخاري است براي من و باكي از فيلتر شدن و از دست دادن وبالگ ام ندارم
 
1 

   شـغل اصـلي ام     .  سـي سـاله ام و مهنـدس مكانيـك          .ساكن تبريز و همجنسگرا هستم      متولد و  ، خشايار ،من
 . آهنگ سازي و گاهي نويسندگي است

2 
ي خـود آشـكار كـرده ام و خـانواده ام از ايـن               همجنسگرا  خود را براي سه نفر از دوستان غير        همجنسگرايي
البته اين انتخاب را بر اساس محل زندگي        .  آشكار نكنم  آنانترجيح مي دهم اين حس را براي        . موضوع اطالعي ندارند  

افكـار  هر گونه تالشي را در جهـت تنـوير          . و آشنايي با روحيات افراد خانواده هاي مذهبي ايراني انجام داده ام           ) ايران(
 ملت ام را مي ستايم ولي ايمان دارم كه هر كاري بايد در زمان مناسـب خـود                   يعمومي و اصالح فرهنگ بيمار شده       
 به نظر من در گير شدن با خانواده و گرفتاري هاي شديد عاطفي و فكري كه بعد                  .انجام شود تا بهترين تاثير را بگذارد      

 تمام توان حركـت را از او سـلب خواهـد      ،اده اش اتفاق مي افتد     در خانو  همجنسگرا سازي حس جنسي يك      -از آشكار 
  .كرد

3 
انسان امروزي متاسفانه انساني است كه براي هر اتفاقي و براي قبول هر چيز بـه دنبـال دليـل منطقـي مـي                  

ود را  او خـ .او فراموش كرده است كه منطق جزئي از وجود او است و اين جزء در ميان ساير اجزا معني مي يابـد          . گردد
 من نيز براي توجيه احساسات جنسـي خـود بـه دنبـال دليلـي                .گم كرده است و بيرون از خود به دنبال خود مي گردد           

 شايد اگر مي توانستيم هر چيزي را آنطور كـه هسـت قبـول كنـيم                 .را در اينترنت يافتم    آن   مي گشتم و         منطقي  
  .زندگي مان اينهمه گنگ و وهم آلود نبود

4 

http://www.pesarekhaste.blogspot.com/
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دومـين  .  اولين دليل ام اين بود كه اين كار را دوست داشتم           .ي ايجاد وبالگ يك دليل تنها نداشته ام       قطعا برا 
 سومين دليل در معرض نقد قرار دادن نوشته هاي          . بود همجنسگرادليل آشنايي با دوستان صاحب انديشه و احساس و          

 مطمئنـا داليـل     . داليل ايجاد وبالگ بوده است     غير مجازم بدون آشنايي با نقاد بود كه فكر مي كنم اين از مهم ترين              
  .ديگري نيز در كار بوده اند

5 
 ولـي   .يان ايران و حتي ملت ايران بلكه براي هر انساني هدف مي دانم            همجنسگرا را نه تنها براي      آزاديمن  

ظه به خود نزديك تـر       انساني آزاد خواهد بود كه از مواجهه با خود نهراسد و هر لح             . نه دادني است و نه گرفتني      آزادي
  .شود

6 
 و دموكراسـي در كشـور و مسـائل          آزاديسواالتي در مورد رسالت ساير وبالگ ها و موانع موجود بر سـر راه               

 آن  همين قدر مي توانم بگويم كه من يك شاعرم و هيچ از سياست نمي دانم و عالقه اي هم به.شده بود.. .سياسي و
 اين سواالت حس خوبي براي من نداشت و         . بودن همجنسگراسان بودن دارم تا      ان  ي  و من خودم بيشتر دغدغه     .ندارم

 همـين قـدر مـي دانـم كـه مشـكل             .براي همين از شما مي خواهم تا مرا از جواب گويي به اين سواالت معاف كنيـد                
 كشور دارد و يان و تمام كساني كه جور ديگري مي بينند و مي انديشند ارتباط مستقيم با نوع تفكر رايج در             همجنسگرا

  .اين مشكل تنها با افزايش آگاهي عمومي قابل حل است
7 

در انتها از شما عزيزان كه در جهت روشنگري افكار عمومي تالش مي كنيد به سهم خود تشكر مـي كـنم و                     
 را تقـديم مجلـه شـما مـي كـنم و             غرور داستان واقعي با عنوان      .دستان فداكار و دل هاي صميمي تان را مي ستايم         

  . دچار نشودعلي به سرنوشت دوست فرزانهء از دست رفته ام همجنسگراييميدوارم هيچ ايراني ا
 

  .سرافراز بمانيد
 .درود و بدرود
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 شوقي پوريا 
  »وبالگ آهاي گل شقايق«نويسنده   - كرمان

www.kermangay.persianblog.com 
 

 
 
 

براي شركت در مصـاحبه     ) اولين صداي همجنسگرايان  (بنا به دعوت از طرف مجله فرهنگي و اجتماعي ماها           
 فرصت خوبي به من دست داد تا حرفها و ناگفته هاي خودم و عده كثيـري از همجنسـگرايان را            ،اي از طريق اينترنت   

چيـزي را كـه بـه نظـر          آن    و من تنها گوشه اي كوچك از       و مشكالت بيشمارند  ها  ها و خواسته      البته حرف  .بيان كنم 
 .رسيد بيان كردم خودم و دوستانم مي
كنم كه اين فرصت رو به من دادند و به خاطر تالشي كـه ايـن             ونيكي ماها نيز بسيار تشكر مي     راز مجله الكت  

      را دارم و بـراي كليـه        كمـال تشـكر       دارد، گرايان كشور به جايگاه حقيقـي و در شـان خـود           نسمجله در رسانيدن همج   
 .كنم آرزوي موفقيت مي آن دست اندركاران

 
 :معرفي خود

 . دانشجوي رشته كامپيوتر در شهر خودم كرمان،من پوريا هستم
 شگرايان و ايـن گـراي     سـ  بـه همجنسـگرايي و همجن      عشايد به نوعي نوشتن هرگونه مطلبي يا مقاله اي راج         

خانـه،  ( دفاع از حقوق همجنسگرايان و تغيير ديـد سـنت گرايانـه اجتمـاع                جنسي زيبا كار سخت و دشواري باشد ولي       
 .كاريست كه بر دوش همه همجنسگرايان است و نبايد از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كرد                ) خانواده، جمع دوستان  

 .به نوعي تغيير ديد اطرافيان نسبت به اين گرايش وظيفه ايست كه همواره بايد انجام بشود
وجود ه  سعي در مطرح كردن صحيح اين گرايش جنسي داشتم و در ب           ) دوستان ، خانواده  (يشه در جمع    من هم 

آمدن تصور صحيح و از بين بردن مسائلي كه اين نوع گرايش را به شكل منفوري در ذهن ديگران نشـان داده اسـت                        
 .واره مشكالتي نيز وجود دارد وتا حد زيادي نيز موفق بودم اما براي رسيدن به موفقيت هم،همواره تالش كردم

 عكس العمـل طـرف مقابـل بسـيار          .چند روز پيش با دوستي مشغول صحبت در رابطه با همجنسگرايي بودم           
جالب و در بعضي از موارد بخاطر وجود تابوهاي اجتماع همراه با موضـع گيـري و سـعي در ايجـاد تحـول و تحميـل                           

ح كـردن   ر اما وقتي سعي در مط     ،نداشت و اين قضيه را قبول كرد       اما با قضيه همجنسگرايي مشكلي       ،گرايش خود بود  

http://www.kermangay.persianblog.com/
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 و يـا ازدواج و تشـكيل        همجنسـگرا وج  زسطح باالتري از همجنسخواهي داشتم با بيان مسئله عشـق پايـدار بـين دو                
ه  ديدگا ، اما بعد از بحث و آوردن داليل منطقي و قابل قبول           ،مشكل بود  خانواده درك و هضم اين قضايا كمي براي او        

 . به اين مسائل كامال تغيير كردعو موضع اين دوست راج
نزديكان و خانواده با درك و قبول اين گرايش جنسي مشكل دارنـد مـا   ، حال در اين اجتماع كه حتي دوستان 

 . بايد بمـانيم و تغييـر دهـيم        ، جايي ديگر وجود ندارد، همينجاست     .ده داريم ههمجنسگرايان وظيفه سخت تري را بر ع      
 بايد فرياد ، بايد حرف زد. اين گرايش جنسي يا گوشه نشيني و يا ترك جمع دوستان هيچ كمكي به ما نمي كند            فرار از 

 بايـد   ، بايـد متحـد شـد      ، به تنهايي كاري از ما ساخته نيسـت        ، نه تو  ،نه من . كشيد تا تمام گوشها به سمت ما تيز شود        
 . بايد پيشقدم شويم،اريم و مرد عمل باشيمذ شعار را كنار بگ،يكصدا فرياد كشيد

كنار بيائيـد بايـد در    آن اگر شما توانستيد احساس و گرايش جنسي خودتان را آنطور كه هست قبول كنيد و با    
راب و پر تنش و افسرده اي را كه         ضط من خود به ياد مي آورم روزهاي پر ا         .آگاهي رساندن به ديگران نيز تالش كنيد      
 با احساس و صدايي كه از اعماق وجودم گرايشم را فرياد            ،كلنجار ميرفتم  آن   ابا گرايش خود دست به گريبان بودم و ب        

چه اي شد تا بتوانم به حقيقـت وجـود خـودم و احسـاس و گـرايش                  يروزهاي افسرده بود كه اينترنت در      آن    در .ميكرد
ن ايـن امكـان را    هيچ دوست و معلمي و يا هيچ يك از اعضاي خانواده به كمكم نيامدند امـا مـ            .خودم دست پيدا كنم   

 و بالگهـايي    وبسايت هـا  دست داشته باشم و به كمكم آمدند        ) هر چند معدود    (داشتم كه به اينترنت سرشار از منابعي        
  به يـاد آوردن آن .كه دستم را گرفتند و مرا از تاريكي و فقري كه اجتماع و خانواده برايم ايجاد كرده بود بيرون بياورند         

وب سايت ها انگيزه اي بود براي شكل گيري وبالگم تا شايد اينبار ايـن وبـالگ مـن                    آن   روزها و نقش حيات بخش    
هاي ما همجنسگرايان نسبت بـه        و وبالگ  وبسايت ها باشد كه كسي را از اضطراب و تشويش برهاند و اما اكنون كه              

 فصـلي  .ه اسـت وارد فصل جديدي از زندگي خود شـد  آن  به نوعي همجنسگرايي و صحبت از     ،سابق بيشتر شده است   
 .توان بدون سانسور نوشت كه مي

ان اي حقوق همه همجنسـگر    قو من اكنون به عنوان عضو كوچكي از خانواده بزرگ همجنسگرايان براي احقا            
ايراني تالش خواهم كرد و با تمام امكاناتي كه در اختيار دارم سعي در رساندن اين جنـبش بـزرگ و قابـل تقـدير بـه                           

 حداكثر تالش خود را خواهم كرد و اين تنهـا           ، حقوق مدني و اجتماعي همه همجنسگرايان       و رسيدن به   ،منزل مقصود 
 .ر نخواهد بودايك شع

 .كنم  را ذكر ميآنهاهمانا اهداف همجنسگرايان شامل موارد زيادي است كه به كمك دوستان 
داشتن تشـكل هـاي    اجازه ،رسميت شناخته شدن اين اقليت نه چندان كوچك در قوانين مدني و اجتماعي         ه  ب

يان مثـل   همجنسـگرا به نظر من باشگاه هاي مخصوص بـه         ( ي اختصاصي امن    ها ناها و مك   رسمي و داشتن كالب   
 شناسـندن و تغييـر ديـدگاه        ، تغيير در قوانين مربوط به حقوق و ازدواج رسمي همجنسگرايان          ،...)باشگاه هاي بيليارد و   

 و مـواردي كـه بـه        ، مجلس براي بيان خواسته هاي همجنسـگرايان        داشتن نماينده در تشكل ها و احزاب و        ،اجتماعي
 .ذهن ما نرسيده است

ها با حكومت و قوانين مدني و اساسي كشور بعيد و دور به نظر برسد امـا    شايد رسيدن به همه اين درخواست     
پزشـكان   و سياسـتمداران و      ناناها توسط تشكل منسجمي از جمعيتي كه شـامل حقوقـد           مطرح كردن اين درخواست   



 16                                                              صفحه  بخش اول -مصاحبه با گردانندگان وبسايت ها و وبالگ هاي همجنسگراي ايراني  
 

 

 
 

     

 نشان از قدرت اين تشكل و نيز انسجام و اصـرار نشـانه              ،نشناسان و قشر ادبي جامه باشد     ا رو ،شگرانه پژو ،دانشجويان
اين است كه اين جمعيت از حقوق واقعي و مسلم خود نخواهد گذشت و دولت نيز نمي تواند خود را نسبت به اين قشر                 

هاي خود شاهد عكس العملي خواهيم بود و هر          ر مقابل در خواست    و د  ،عظيم و متحد و هدفمند بي تفاوت نشان دهد        
 .توان به فال نيك گرفت عكس العملي را مي

يك همجنسگرا وجود    آن    در هر جمعي كه در     ،وظيفه هم ما همجنسگرايان دفاع از حقوق و آبروي خود است          
 در اينگونه موارد با منطقـي درسـت و          ،دهند را مورد تحقير قرار      آنهاداشته باشد نبايد به همجنسگرايان توهين شود يا         

 حتي اگر شده خـود را يـك دگرجنسـگرا معرفـي كـرده امـا در بحـث از حقـوق                       ، دفاع كنيد  آنهاصحيح بايد از حقوق     
 دوستانتان را به سوال كردن ترغيب كنيـد         . كساني را معرفي كنيد    ،يان دفاع كنيد و بسته به مقوله صحبتان       همجنسگرا

 . ابهاماتي را كه در ذهنشان ايجاد شده از بين ببريد،پاسخو به شيوه پرسش و 
 سـعي كنيـد بـا    ،زماني كه قصد مطرح كردن مسئله همجنسگرايي خود در محيط دوستان يـا خـانواده داريـد          

 د برخورد كنيد را در ذهن خـو       آنهااطالعات و معلومات كامل عمل كنيد و كامال تمام پرسش هايي كه ممكن است با                
تمام سعي خود را مبذول داريد تا تصوير صحيحي از مسئله همجنسـگرايي در ذهـن طـرف مقابـل ايجـاد                       ،مرور كنيد 

 داليل پزشـكي و روانپزشـكي را در         . بطوري كه اين تصوير كامالً شفاف و بدون ابهام منطقي و قابل قبول باشد              ،كنيد
جنـبش را در سـطح جهـاني مثـال           شخصيت هاي معروف و پيشروان اين        ، در هنگام صحبت   .جاي مناسب بيان كنيد   

 . نويسندگان و شخصيت هاي بزرگ فرهنگي و اجتماعي كه همجنسگرا بوده اند را معرفي كنيد، هنرمندان وبزنيد
متشكل شدن همجنسگرايان با خطراتي از طرف دولت همراه خواهد بود و قوانين مدني باعث ايجاد تـرس و                   

شود و مجـازات     ر كشوري كه همجنسگرايي يك جرم محسوب مي       د. دلهره و گوشه نشيني همجنسگرايان شده است      
سنگيني نيز براي اين جرم در نظر گرفته شده است متشكل شدن جمعيت همجنسگرا بنوعي خالي از خطر نيست امـا                     
 در همين اجتماع ما يك تشكل هفت هشت نفره داريم كه هر يك الي دوبار در يك مكان بـا همـديگر مالقـات مـي                         

 ايـن جمـع كوچـك       . هم صحبت پيرامون مشكالت همجنسگرايان است و خـود مسـئله همجنسـگرايي             كنيم و اكثراً  
 نمادي است از متشكل شدن همجنسگرايان       ،دوستانه كه در حال گسترش نيز مي باشد البته با قبول خطرات احتمالي            

 . اجتماعي مدني خودآزاديبراي مطرح كردن خواسته هاي حقيقي و رسيدن به 
طريـق نسـبتاً    رايان ايران در اين زمان با همه گير شدن اينترنت و امكان دوستيابي از ايـن    وضعيت همجنسگ 

 عـده اي    ؛شـود  بهبود يافته است اما همواره كساني هستند كه كارشكني جز تفنن هاي روزانه خودشان محسوب مـي                
در مـورد    ( .ازي بيش نيستند  كنند اما در حقيقت همجنسب     باه خود را همجنسگرا معرفي مي     تهوسباز و لذت طلب به اش     

 ).استبارها بحث شده بسياري فرق بين همجنسباز با يك همجنسگرا در جاهاي 
 آزادي ايجاد وضعيتي بهتر و فردايـي روشـن تـر بـا هـدف               ،اما بايد براي رسيدن به وضعيتي بهتر تالش كرد        

و دفاع از حقوق همجنسگرايان و       براي حمايت    .جنسي و برابري حقوق جنسي وظيفه همه ما همجنسگرايان مي باشد          
داشتن جمعيتي كه از طرف دولت به رسميت شناخته شوند بايد در مجلس نيز نمايندگان ما حضور داشته باشـند تـا از                       

 براي به هدف رسـيدن امـري اسـت          ،باشند آن    داشتن حزبي كه شخصيت هاي برجسته در راس        .حقوق ما دفاع كنند   
 .دم در اين حزب فعاليت داشته باشمضروري و من نيز حاضرم به نوبه خو
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 بـا ايـن     .شود همجنسـگرايان هسـتند     در جامعه كنوني يكي از گروه هايي كه بيشترين آسيب را متحمل مي            
 .هستند طلبي آزاديشرايط بدون شك همجنسگرايان جزء پيشقدم هاي دمكراسي و 
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 شب بين رضا 
 »رضا شب بين «الگنويسنده وب -تهران 

www.rezashabbin.blogspot.comhttp:// 
 
 
 
 

 .ابتدا بايد تشكر و قدرداني خودم را از اينكه اينجانب را در اين شماره از نشريه ميهمان كرديد اعالم كنم
 در دوران كودكي عالقـه زيـادي   .هستم الن دانشجوو ا  هستم1363 متولد تهران در سال،من رضا شب بين
 به مسائل دينـي عالقـه منـد         ،اي مذهبي اما روشفكر دارم      سالگي از آنجايي كه خانواده     16به هنر داشتم ولي در سن       

هـا    با توجه بـه حجـم زيـاد ايـن كتـاب            .اين عالقه موجب شد كه به مطالعه تفسيرهاي مختلف قرآن پرداختم           ..شدم
در اين مدت از جلسـات درس اخـالق چنـد    . كتابها وقت زيادي از دوران نوجواني من را مصروف خود كرد      مطالعه اين   

  .استاد اخالق نيز استفاده مي كردم
تقريبا از سال اول دبيرستان ديگر تمام پسرها در جمع هاي دوسـتانه و خودمانيشـان از مسـائل جنسـي هـم                       

اين دوران براي من دقيقا هم زمان بود        .  جديدي به خود مي گيرد     صحبت مي كنند و شوخي ها و گفتگوهايشان قالب        
هاي اخالقي تـا      اما چيزي كه من را كنجكاو مي كرد اين بود كه چرا در كتاب              .با دوران آشنايي من با اخالق اسالمي      

ار گناه و لغزشـي   افراد نامحرم دچااين حد به احتياط در مورد رابطه با نامحرم صحبت شده ولي من از گفتگو و رابطه ب           
 و بـه راز     . كمتر از يك سال طول كشيد كه متوجه شدم كه من با اكثريت دوسـتانم تفـاوت عمـده اي دارم                     .نمي شوم 

 از آنجايي كه با وجود تربيت مذهبي از طـرف خـانواده روحيـه روشـنفكري نيـز بـه مـن             .همجنسگرايي خود پي بردم   
هاي اخالقي بدبين شده بودم و پس از   به آموزش،نكردم و برعكسآموزش داده شده بود هيچ گاه خود را بيمار فرض 

 اما احساس تنهايي و محدوديت هاي اجتماعي و خفقان موجـود            ،طور كه هستم قبول كنم     آن   مدتي توانستم خودم را   
  .در كشور در اين چند سال گاهي برايم غير قابل تحمل مي شود

يي من مطلع هسـتند و خـانواده ام تـا كنـون هـيچ               همجنسگراتا كنون تعداد كمي از دوستان هم سنم از راز           
البته اطالع خانواده از اين راز براي من به منزله كابوسي مي ماند كه آرزو مـي كـنم كـه                     . اطالعي از اين مساله ندارند    

نـد و   بر خالف والدينشان قدرت نوانديشي و سنت شكني بيشتري دارنانااصوال جو .اين مساله روزي ختم به خير شود   
 .غيرممكن است دربه نظر من اصالح نحوه نگرش والدين در بسياري از موا

http://www.rezashabbin.blogspot.com/
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 امـا ايـن آينـده    .نخواهنـد بـود   مواجه هستيم رو به رو     آن    قرن آينده با محدوديت هايي كه ما با        نانايقينا جو 
نسگرا فعاليت هـاي     به نظر من بايد دوستان همج      ،و با اين چشم انداز     .روشن منوط به تالش هاي امروز ما خواهد بود        

 به اعتقاد من آنچـه تـا كنـون توسـط دوسـتان              .خود را به دو بخش اهداف كوتاه مدت و اهداف بلندمدت تقسيم كنند            
 . فقط در راستاي اهداف بلند مدت ما بوده است، انجام شدههمجنسگرا

يران از جمله مساله مسائل غيرقابل طرح در جامعه كنوني ا هاي زير زميني در بسياري از   مي بينيم كه حركت   
رو آورده ام يكي     آن    وبالگ نويسي كه خود من نيز چند ماهي است كه به           .يي در حال شكل گرفتن هست     همجنسگرا

هاي دوستان همجنسگرا  سر بزنيد نوشته هاي بسيار ارزشمندي خواهيد يافت كه              اگر به وبالگ   .از اين جريان هاست   
نوشته ها جايگاه ويژه اي خواهند يافت و نويسندگان اين متون يا اشعار به              من مطمئن هستم در آينده ادبي ايران اين         
 .شخصيت هاي ادبي ايران خواهند پيوست

تمام تالش ما در پروژه بلند مدت بستر سازي براي آگاهي دادن به مردم در مورد غير طبيعي نبودن تمايالت                    
يت كنوني نمي شود كه نظـر اكثريـت را تغييـر داد و     رند كه در وضع   ي اما همجنسگرايان بايد بپذ    .يان هست همجنسگرا

از طرفـي تـالش     . اگر بخواهيم تمام تالش خود را مصروف پروژه بلند مدت كنيم به تمام اهداف خود نخواهيم رسـيد                 
و همراهـان     دوسـتان خـارجي    ،براي شناخت همجنسگرايان اكنون به يك عزم جهاني تبديل شده و مـا در ايـن بعـد                 

 .يمخارجي زيادي دار
 به بيان ساده تـر مـن بـه عنـوان يـك      .مي خواهم صحبت كنم اهداف كوتاه مدت ماست       آن   اما آنچه من از   

 هاي فردي و امنيت اجتماعي نيازمندم و نمي توانم در انتظـار تحـوالت   آزاديهمجنسگراي بيست ساله هم اكنون به     
اجتماعي ايران را مثل هر كشور ديگري فقـط          از طرفي موقعيت     .آينده كه معلوم نيست چه زماني روي مي دهد بمانم         

 سانسورچي ها بـا ديـدن       .ايرانيان مي توانند تغيير دهند و مشكالت و محدوديت ها با بيان همين حرف آغاز مي شود                  
چـرا كـه    . چنين مسائلي به تكاپو مي افتند و با بيان چنين صحبتي حتي امنيت شهروندي نيز براي ما از بين مـي رود                     

 .الب به منزله مخالفت با جمهوري اسالمي و نهايتا مخالفت با اسالم و محاربه با خدا تلقي مي شودبيان اين مط
ول برطرف كردن مشكالت پيش روي همجنسگرايان ايراني حكومت ايران اسـت ولـي              ئبديهي است كه مس   

ت از هيچ تالشي دريـغ       بلكه در اضافه كردن مشكال     ،ها مشكلي را حل نمي كند     نمتاسفانه حكومت حاكم بر ايران نه ت      
دقيقا همين جاست كه پرونده هميشه مفتوح حقوق بشر جمهوري اسالمي ذهن ها را متوجه خود مي كند و                   . نمي كند 

سياست "بحث آرام و غير سياسي ما وارد مسائل سياسي مي شود و از آنجايي كه به عقيده حاكمان جمهوري اسالمي                     
 من شخصا تا اين زمان كه به وبالگ نويسـي           . بحث سياسي مذهبي شديم    مي بينيد وارد يك    ،"ما عين ديانت ماست   

مشغول بوده ام هيچ گاه خود را وارد مسائل سياسي و ديني نكرده ام در حالي كه در مقدمه صحبت هـايم گفـتم كـه                          
ـ              دچند سالي به مطالعه در زمينه مسائل ديني گذران         دك برداشـت   ه ام و در حد خودم مي توانم  آنچه از اين مطالعات ان

 نبود امنيت كافي براي طرح چنين مسائليست كه در اينباره بيشـتر             ،يكي از مهمترين داليل اين مساله     . كرده ام بگويم  
 .توضيح خواهم داد

اما مطمـئن هسـتم اسـتفاده از         .من فعال راهي روشن و مشخص براي رسيدن به اهداف كوتاه مدتمان ندارم            
يان مـي  همجنسـگرا ي و كمك گرفتن از مجامع بين المللي دفـاع از حقـوق             يان كشورهاي خارج  همجنسگراتجربيات  
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 آزاد  يتواند نقش به سزايي در رسيدن به اين اهداف داشته باشد و چنانچه ايرانيان خارج از كشور نيـز بتواننـد از فضـا                       
ي بـه سـوي      گام هـاي عمـده ا      ،كشورهاي ديگر براي دستيابي همجنسگرايان ايران به حداقل حقوقشان تالش كنند          

 .اهدافمان خواهيم برداشت
از طرفي معتقدم آنچه كه امروز در مدارس و خانواده ها به عنوان اخالق به فرزندان ايران آمـوزش داده مـي                      

 نه تنها مشكالت همجنسگرايان بلكه بسياري ،شود داراي نواقص و ايراد هاي بسياريست و تا اين اخالق اصالح نشود
انجام  . منتها وارد اينگونه مسائل شدن ريسك بزرگي را مي طلبد،روز ايران حل نخواهد شدديگر از مشكالت جامعه ام

 من معتقد هستم قبل از چنين كاري مي بايسـت توجـه             . به نفع هيچكس نخواهد بود     ،چنين ريسكي در شرايط كنوني    
م و سـپس بـه سـاير امـور          انجمنهاي بين المللي دفاع از حقوق بشر را به وضعيت همجنسگرايان در ايران جلـب كنـي                

 براي همجسـگرايان  ،همانطور كه نهادهايي هستند كه با دقت به وضعيت روزنامه نگاران ايراني نظارت دارند  . بپردازيم
 خواهانـه   آزاديهـاي    چنـين شـرايطي فـراهم شـود و پشـتوانه اي وجـود داشـته باشـد كـه تـالش                     بايـد   ايراني نيز   

دم شـدن بـراي فعاليـت       ق فراهم شدن چنين شرايطي شخصا حاضر به پيش        با .سگرايان خاموش و بي صدا نباشد     نهمج
 دفاع از حقوق بشر در ايران به عرصه دفاع          يهاي اساسي تر هستم و اميدوارم كه با ورود تمامي گروه ها و جنبش ها              

 .از حقوق همجنسگرايان توجه مجامع جهاني به اين مساله بيش از پيش جلب شود
 ،را عرض كنم كه حقيقتا خواسته هاي جنبش هـاي دفـاع از حقـوق همجنسـگرايان                در خاتمه بايد اين نكته      
 نيست و اگر اين مساله به خوبي توسط يك آسيب شناس اجتماعي مورد نقد قـرار                 يخواسته هايي لوكس و غيرضرور    

ل اجتمـاعي  گيرد خواهيم ديد كه بسياري از نابساماني هاي موجود در جامعه ايران در نتيجه بي توجهي به ايـن مشـك         
بالگم مطالبي مستند خواهم نوشت و دوسـتاني كـه عالقـه            ودر مورد اين نابساماني هاي اجتماعي در آينده در           .هست

  .استفاده كنند آن مند باشند مي توانند از
 

http://www.rezashabbin.blogspot.com  
امكـان نظـر دهـي از طـرف دوسـتان در مـورد               آن   م شده آدرس وبالگ من مي باشد كه در        آدرسي كه اعال  

 .شوم مطالب وجود دارد و من از خواندن نظرات دوستان بسيار خوشحال مي
 .باز هم از نشريه ماها از بابت وقتي كه در اختيار من قرار دادند سپاسگذاري مي كنم

 
 موفق باشيد
 رضا شب بين

  1384نوروز 
 
 
 
 

http://www.rezashabbin.blogspot.com/
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  يامينآراد 
 »وقتي من و تو باهم ما شديم« نويسنده وبالگ - كرج

 
 
 
 

 . ساله از شهر كرج و يك همجنسگرا هستم22من آراد اميني ، 
 به طوري كه بيشتر     ، خاصي نسبت به پسرها دارم     من تقريبا از وقتي كه خودم رو شناختم فهميدم كه گرايش          

 تا  قبل از اينكه وارد دانشگاه شم و همچنين با دوستان وبالگ نويس آشنا بشم   .به سمت اونا جذب مي شم تا دخترها       
 ولي خدا رو شكر ميكـنم كـه پـي بـه             .، چيزي در اين مورد نمي دونستم و حتي فكر مي كردم كه من يك گناهكارم               

 بلكه افتخار هم ميكـنم كـه ديـد          ، هستم احساس بدي ندارم    همجنسگراه برده ام و نه تنها از اينكه يك          واقعيت مسئل 
 در خـانواده ي مـن ، هـيچ كـس از ايـن               .روشني نسبت به اين موضوع به دور از هر گونه تعصب و غلط انديشي دارم              

 چندان درستي نسـبت بـه ايـن قضـيه           موضوع اطالعي نداره ، چون خانواده ي من هم مثل خانواده هاي ديگه اطالع             
ندارند و ممكنه كه با گفتن اين موضوع  ، هم خودم و هم اون ها رو دچار مشكالت زيادي بكنم و تنها راه حـل ايـن                            

يي آشنا كنيم بعد خودمون همجنسگرامسئله اينه كه اول خانواده و بالطبع جامعه رو با اين موضوع و شناخت صحيح از 
 . معرفي كنيمنسگراهمجرو به عنوان يك 

همونطور كه گفتم تا قبل از آشنايي با وبالگ ها و سايت ها ، خود من اطالع چندان درستي نداشتم ولي بعد                      
از اون ، ديدم نسبت به اين موضوع صحيح تر شد و همين موضوع انگيزه اي براي من در جهت راه اندازي وبالگي با                        

 درسـته  .قيه ي همجنسانم در انتخاب درست مسير زندگيشون كمك كـنم اين موضوع و مطالب ديگر شد تا بتونم به ب    
كه محيط وبالگ يك محيط كامال شخصيه ولي اگر خواننده و نويسنده باهم در تبادل نظـر باشـن ، محيطـي بسـيار                        

 مـن خـودم از   . پس يك وبالگ موفق  وبالگيه كه دوطرفـه باشـه  .موفق براي رشد و تكامل فكري هر دو خواهد بود    
 اون موقع به جز دو يا سه وبالگ ، وبالگ ديگه اي رو نمي شناختم و با   . با وبالگ ها آشنا شدم     1382ن ماه سال    بهم

 ، رشد قابل توجهي در تعداد وبالگ ها ي مرتبط با اين موضوع  به وجود اومد كه به نظر من چه اين                        1384آغاز سال   
 فقط يك وبالگ كامال شخصي باشن ، خود ايـن موضـوع             وبالگ ها به خاطر هدفي خاص به وجود اومده باشن يا نه           

يان عزيز كشورمون تصميم گرفتن كه حرف دلشون رو بزنن ، يك امتياز مثبت بـراي شـناخت                  همجنسگراكه باالخره   
 .درست جامعه از ماها  هستش در صورتي كه اين گونه موضوعات به ابتذال كشيده نشه
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رتبط بـا همجنسـگرايي كمـك بسـيار مـوثري در راه آشـنايي               همچنين به وجود آمدن سايت ها و نشريات م        
همجنسگرايان با همديگر و فهميدن اين موضوع كه تعداد ماها كم نيست ميكنه و در اصل ، اتحاد خاصي رو در ايـن                       

  . هستشزاديجامعه پياده مي كنه كه الزمه ي دست پيدا كردن به آ
يي در كشورمون وجـود داره كـه مهمتـرين اون،           همجنسگرا آزاديالبته الزم به ذكره كه موانع زيادي در راه          

 .دولت هستش كه مردم رو به بهانه ي مسلمان بودن و به خاطر داشتن دين اسالم ، به دور از حقيقـت نگـه مـي داره                
 هـاي    بايد از خانواده ها شروع كنيم و در نتيجـه بايـد از خـانواده               ،شنا كنيم آبراي اينكه بتونيم جامعه رو با اين مسئله         

 چـون ممكنـه كـه    ،خودمون و دوستان و آشنايان كه باهم در ارتباط هستيم شروع كنيم كه كار خيلي راحتي نيسـتش        
 .خطراتي رو در پي داشته باشه

يان امروز كشور ما ، به تنها چيزي كه نياز دارن اينه كه فقط مردم ما شناخت درسـتي                   همجنسگرابه نظر من    
يي با ابتذال و رذالت هيچ همجنسگراون اگه كه با اين موضوع آشنا بشن و بفهمن كه نسبت به اين مقوله پيدا بكنن چ

نيز مثل دگرجنسگرايي ، عشق و رابطه ي قلبي هستش ، ديگـه مشـكلي بـا ايـن قضـيه       آن  نسبتي نداره و تنها منشا    
  . خواهند كرد اي كه بتونن هويت خودشون رو پنهان نكنن دست پيداآزادييان به همجنسگرانخواهند داشت و 

  .مي دونم كه يك روزي در آينده ي نه چندان دور همه چيز درست خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسيد
 روز آن به اميد

 
يان بسيار ممنـونم و سـال   همجنسگراهمچنين از نشريه ي الكترونيكي ماها به خاطر  متحد كردن جامعه ي             

 -م كه در سال جديد پله     رغول به فعاليت هستند تبريك مي گم و اميدوا         تمام عزيزاني كه در اين نشريه مش       هجديد رو ب  
  .هاي ترقي و موفقيت رو يكي يكي پشت سر گذاشته و در راه رسيدن به هدفشون موفق تر باشن

 
 با تشكر مجدد 
 آراد اميني
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 يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله  ،  مماها
از آدرس پسـتي زيـر اسـتفاده         ،»ماها«اشتراك  بيان نظرات و پيشنهادات خود، و يا ارسال مطلب، عكس، نقد، و همينطور براي               براي  
 :           كنيد
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