


 
 

 
 

     

١ 
 

 

 فهرست مطالب
 

 1................................... ......فهرست مطالب اين شماره
 2........................................ ..............حرف هاي سردبير

  4................... گريزي تاريخي به مسئله همجنسگرائي 
 گفتگوي ماها با استيون سيدمن 

 Steven Seidman                  ............... ..7 
14... .............................................. .......!يك سرگذشت

 نقش جنسي، رفتار جنسي، گرايش جنسي، 
 16... ..                                     و هويت جنسي 

 ؛همجنسگرايان لبنان مصمم به دفاع از حقوق خود هستند
 )Nizar Saghieh (حبه با نزار سقيهمصا

 20 ...لبنان» حريت خاصه«از اعضا مؤسس گروه       
 28................................................. جنسيت و اومانيسم 

31............................................................. جشن عشق 
32.............................. ......... نامه اي از تبريز –سكس 

34 ... داستاني از كرمان-من هم گي هستم! حميدجان
 36....... .... جدي با طعم شوخي -شوخي با طعم جدي

 

 را به دوستان و ماها
 .آشنايان خود معرفي كنيد

 

ماها 
 مجله الكترونيكي همجنسگرايان ايران

 

1384ارديبهشت ماه  ، 5شماره   
  صفحه38

 

 
 

MAHA 
The Iranian GLBT e-Magazine 
Issue 5  ,  May 2005 
Majaleh_maha@yahoo.com
 
 
 

 
 

 رتباط با ماا
اشـتراك  و همينطـور بـراي       لب، عكـس، نقـد،     ارسال مط  ات خود، و يا    پيشنهاد ات و نظربيان   براي

 : اده كنيداستف زير  پستي آدرساز ،»ماها«
Majaleh_maha@yahoo.com

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

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

 

mailto:Majaleh_maha@yahoo.com
mailto:Majaleh_maha@yahoo.com


 
 

 
 

     

٢ 

 

 هاي سردبيرحرف  
 

وي، دو مسـئله    .آي.در رابطه با موضوع ايدز و ويـروس عامـل آن، اچ           
 . نسبتĤ متناقض وجود دارد

مسئله ي اول گسترش درجه دانش و اطالعات دانشمندان و محققان           
در باره ايدز، روش هاي سرايت آن و بخصـوص راه هـاي كمـك بهداشـتي و                 

مؤثرتر است، طوري كه اگر سال      درماني به مبتاليان و يافتن داروهاي جديد و         
وي متـرادف بسـتري شـدن تقريبـĤ دائمـي در            .آي.ها قبل ابتال به ويروس اچ     

بخش بيماري هاي عفوني بيمارستان، نگـاه هـاي شـماتت بـار، تحقيرآميـز و                
گريزان پرستاران و پزشكان و نهايتا مرگ بود، امروزه يك مبتالي به ويـروس           

ي جديد سال هاي سال به زندگي عادي و روزانه خود ادامه دهد، بدون آنكه حتي                وي مي تواند با كمك داروها     .آي.اچ
هرچند كه داروهاي تازه خيلي گـران هسـتند امـا بسـياري از كشـورها، از جملـه                   . اطرافيان طرف متوجه مسئله شوند    

اين نكتـه   . قاضيان قرار دهند  آفريقاي جنوبي و هند توانسته اند با بازتوليد اين داروها آنها را نسبتا ارزان در دسترس مت                
اي است كه مراكز مبارزه با ايدز و ديگر مسئوالن كشوري، در تبليغات خود نبايد آن را از يـاد ببرنـد، چـرا كـه طـرح                            
صحيح و درست مسئله عالوه بر ارائه اطالعات صحيح و كمك به اعتماد سازي، اگر با ظرافت از آن استفاده شود، در                      

 .آزمايش هم مؤثر واقع مي شودترغيب افراد به انجام 
مسئله ديگر، اين واقعيت است كه ايدز در حال پيشروي است و اين مسئله بخصوص در مورد كشورهايي كـه      

چندي پيش رئـيس مركـز      . مسئوالن آنها سهل انگاري كرده يا قضيه را چندان جدي نگرفته اند بيشتر صدق مي كند               
ري اسالمي تعداد افراد شناسائي شده تـا پايـان دي مـاه سـال گذشـته را                  مبارزه با بيماري ايدز وزارت بهداشت جمهو      

 هـزار   50 نفر اعالم كرد، اما جالب اين است كه معاون سالمت وزارت بهداشت پيش بيني مي كند كه تا كنون                     9800
 .وي آلوده باشند.آي.نفر در كشور به اچ

 نشان داده و به اقداماتي دست زده انـد امـا            هرچند كه مسئوالن مبارزه با ايدز در كشور تا حدودي حسن نيت           
. تناقضات، سردرگمي ها و تعصبات بي جا باعث شده اند كه از همين اقدامات محدود هم چندان نتيجه اي عايد نشود                    

دليل اصلي محدود بودن دستاوردهاي مسئولين عالوه بر ناكافي بودن اقدامات، نـاهمخواني اشـان بـا واقعيـت هـاي                     
جوانان . هر پيام رساني قبل از هر چيز بايد اعتماد طرف مقابل را جلب كند             . اي متناقض درون آنهاست   زميني و پيام ه   

بيش از هر قشر ديگري در معرض خطـر ايـدز هسـتند؛ بـا پيـام هـاي خشـك و عبـوس همـراه بـا بگيـر و ببنـد و                                      
ت كه ابتدا به اين اصل اعتراف شود بهترين كار اين اس. محدوديت هاي هرچه بيشتر، اعتماد جوانان كسب نخواهد شد

پـس   . كه جوانان نيروي جنسي قوي دارند و وقتي هورمونها در بدن آنان دور مي گيرند، گوش ها كمتر شنوا مي شوند      
بهترين روش جلب اعتماد جوانان، اعتراف به نيازهاي جنسي آنان و خاتمه دادن به محدوديت هاي بي جا و بي خود و         

جنبه ديگر اعتمادسازي اين است كه در كنار اعتراف به نياز جوانـان             . روابط خصوصي جوانان است   دخالت در زندگي و     
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امـا  . و همچنين اقدامات عملي جهت تابو زدائي از آن) حتي االمكان مجاني(به سكس، كاندوم هم قابل دسترس شود      
اي گذشته مسئوالن ديگـر جـايي       واقعيت ملموس ديگر اينكه موعظه هاي اخالقي بي پشتوانه و عملكردهاي سال ه            

براي اعتماد جوانان باقي نگذاشته است، بنابراين بهتر است كه از چهره هاي محبوب جوانان همچون فوتباليست هـا،                   
همچنين از چاپ آگهي هـاي تبليغـاتي در         . خوانندگان و امثال اينها براي پيام رساني در باره خطرات ايدز استفاده شود            

 .  و مجالت و روزنامه هاي مورد عالقه قشر جوان هم نبايد غفلت كردوبسايت ها، وبالگ ها
همجنسگرايان يكي ديگر از گروه هاي اجتماعي هستند كه بطور بالقوه بيشـتر از ديگـران در معـرض خطـر                        

اف بـه   مي باشند، اما تجارب كشورهايي كه توانسته اند گسترش ايدز را كنترل كنند به ما مي آموزند كه تنها بـا اعتـر                      
 مدني همجنسگرايان و اجازه شكل گيري و رشد سازمان ها و تشكالت خاص آنها، مـي تـوان پيـام                     -حقوق اجتماعي 

اين در حالي است كه در كشـور مـا حتـي    . خطر ايدز را از طريق همين سازمان ها به توده وسيع همجنسگرايان رساند 
چه برسد به اجازه شكل گيري يك سازمان غير دولتي سايت ها و وبالگ هاي همجنسگرايان را هم مسدود مي كنند، 

كه افراد با مراجعه بـه آنهـا و         ) 6038920 تلفن   -غرب تهران (داير كردن مراكزي همچون كلينيك مثلثي       . متعلق آنها 
بدون ارائه هر گونه مشخصات فردي آزمايش داده و تنها يك كد دريافت مي كنند كه بعدها  زنگ زده و با استفاده از                        

 كد، نتيجه آزمايش خود را دريافت مي كنند كار بسيار مثبتي است، اما معلوم نيست كه چرا همه مراكز آزمايش ايدز آن
يا مثال از يك طرف اعالم مي شود كه يك ميليارد تومان بودجه براي مبارزه               . در كشور از اين شيوه استفاده نمي كنند       

 دانش آموزان مدارس درباره ايدز صورت مي گيرد اما از طرف ديگر             با ايدز اختصاص داه شده و اقداماتي براي آموزش        
 .  بعضي از سايت هاي اطالع رساني در باره ايدز را فيلتر مي كنند

 افراد بايد آزمايش بدهند؟ تشويق افراد به انجـام          چرا اما مهمترين موضوع اين است كه ظاهرا معلوم نيست          
 باور كنند چنانچه در نتيجه آزمايش مشخص شود كـه فـردي بـه ويـروس                 آزمايش زماني كارساز خواهد بود كه مردم      

 مدني او از بين نمي رود و سازمان ها و تشكالت خاصي بـراي ارائـه           -وي مبتال شده، حقوق و احترام اجتماعي      .آي.اچ
 با درك و احترام  حمايتي از او و خانواده اش وجود دارند، از كار اخراج نمي شود، كاركنان بيمارستان ها               -خدمات رواني 

با او برخورد مي كنند، داروهاي مورد نياز قابل دسترس او خواهند بود و در صورت نياز، دولت از او حمايت مالي خواهد                      
به عبارتي مردم بايد باور كنند كه آزمايش دادن بـه نفـع آنهاسـت و در خـدمت سـالمتي و بيشـتر شـدن طـول                . كرد

 .شور ما وضع  ابدآ چنين نيستدر حالي كه در ك. زندگيشان مي باشد
وي و ايدز، كه از يك طرف       .آي.در آخر، حمايت از ايجاد يك سازمان غير دولتي سراسري از افراد مبتال به اچ              

به عنوان مشاور مسئولين عمل كند و از طرف ديگر ماوايي باشد براي اعضاء خود و حمايت از حقوق اجتماعي آنها هم 
بدون توجه به نكات فوق و در وضعيت سردرگم فعلي، مسئوالن نبايد توقع داشـته باشـند                 . نبايد مورد غفلت واقع شود    

تا زماني كه برنامه ها آگاهانه، همه جانبه، هدفمند و جامع نباشند و همراه    . كه حرفهايشان گوش شنوايي خواهند يافت     
 از مـردم امـر      س مسـئوليت  احسـا با اعتمادسازي پيش نروند و حقوق افراد به رسميت شناخته نشود، درخواسـت              

 سردبير               .  بيهوده اي است
     

  

  و ايدز. وي.آي.سه لينك براي چت مستقيم با افراد حامل ويروس اچ
 http://www.13km.com 

http://www.hiv-aids-chat.com/links.htm 
http://www.hiv-aids-chat.com 
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 گريزي تاريخي به مسئله همجنسگرائي

 
عالوه برجلب توجه همجنسگرايان كشور،  با استقبال نسبتا خـوبي  از             » ماها«جاي بسي خوشحالي است كه      

مسائل جنسي و آنهـايي كـه بـه اهميـت           طرف دگرجنسگرايان هم مواجه شده، بخصوص دگرجنسگرايان عالقمند به          
البته چند سـالي اسـت كـه موضـوع جنسـيت در             . شكافتن و بررسي عمقي جنسيت در فرهنگ اجتماعي كشور واقفند         

جامعه حاد شده و هرچند كه تضييقات و فشارهاي موجود امكان پرداخت جدي و علني را از عالقمندان سلب مي كند،                     
 .يادي كم و بيش به اين مسائل گريزي هر چند ناقص مي زننداما به بركت اينترنت سايت هاي ز

ولي از مسير همين تالشهاست كه برداشت هاي بي پايه و سـنت هـاي بـدون پشـتوانه ي عقـل و منطـق،                         
فرسوده، و ديدگاه هاي علمي و امروزي در باره جنسيت در فرهنگ اجتماعي ريشه دوانده و به مرور خود را تثبيت مي                      

بنابراين شناخت صحيح از موانع و مشـكالت پـيش رو از            . هرا مسير چنين حركتي چندان هم ساده نيست       اما ظا .  كنند
يك طرف و جمع آوري بيشترين نيروي ممكن در اردوي آزادي خواهان جنسي و همكاري هاي نزديك و دست زدن                    

 جنسـي منطبـق بـا حقـوق بشـر و      به ابتكارات تازه، راه دستيابي جامعه به آگاهي هاي جنسي و هزينه برقراري آزادي   
 . شايسته يك جامعه مدرن را كم خواهد كرد

جامعه پزشكان و روانشناسان ما يكي از مولفه هاي جدي در اردوي روشنگري و آگاهي رساني در باره مسائل                   
الم صـريح   به همين دليل بايد با اع     . جنسي مي باشد، چرا كه مسئله با سالمتي و بهداشت رواني جامعه سر و كار دارد               

بخشي از دوستان اما گويا همچنان با مسئله همجنسـخواهي          . نظرات علمي به دفاع از شرف حرفه اي خود اقدام كنند          
يعني هر چند كه محترمانه برخورد مي كنند و از حق حيات همجنسگرايان دفاع       مي نمايند، امـا در                         . مشكل دارند 

رده و تازه به بررسي اين مسـئله رسـيده انـد كـه آيـا همجنسـگرايي                  حال و هواي قبل از نيمه اول قرن جاري سير ك          
بيماري است يا نه، و اگر هست چگونه بيماري اي؟  اختالل رواني؟ هورموني؟ يا ناشي از تربيت خانوادگي؟  صد البته                      

 رسيد  چيز مثبتي است و شكي در اين نيست كه به زودي اين دوستان به همان   نقطه اي خواهند                   » كنجكاوي«نفس  
كه همكاران آنها در كشورهاي ديگر دهه ها پيش بدان رسيده اند، و آن اينكه همجنسـگرايي بيمـاري نيسـت، بلكـه                       

  . گرايش طبيعي و جنسي بخشي از انسان هاي اجتماع است
حقوق بشر و حقوق ستمديدگان و اقليت هاي اجتماعي از جمله همجنسگرايان، پا به پاي هـم رشـد كـرده و            

دستاوردهاي علمي تازه هم به عنوان پشتوانه ي محكمي براي گسـترش حقـوق اجتمـاعي عمـل                  . ته اند گسترش ياف 
 سابقا بعضي از روانكاوان، گرايش به همجنس را انعكاسي از ترس از نزديكي به جنس مخالف تلقي كرده و                    . كرده اند 

 ها مبني بودن آنها بر اسـاس تحقيقـات و           آن را با موضوع عقده اوديپوس توضيح مي دادند، اما وجه تشابه اين تئوري             
يعني اين روانكاوان اساس تحقيقات خود را همانا بيماران رواني همجنسگرا قـرار داده و تحقيـق                 . مشاهدات باليني بود  

خود را به حوزه همجنسگرايان عادي در اجتماع گسترش نمي دادند و اين اصلي ترين انتقاد به اينگونه نظريات اسـت،          
ي همجنسگراي بستري شده كه همگي دچار اختالالت رواني اند، نمي توانستند و نمي بايست بـه عنـوان                   چون تعداد 

.  نماينده كل جامعه همجنسگرايان در جامعه  معرفي شوند، لذا حركات و رفتار آنها را هم نمي توان به همه تعمـيم داد                      
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همجنسگرايان داللت دارند، جانبدارانه و بـدون       به همين سبب هم هست كه نتايج تحقيقات قديمي كه بر بيمار بودن              
نكته دوم اينكه سطح آگاهي بسيار نازل اجتمـاعي دربـاره پديـده همجنسـگرايي و  تعصـبات                   . اعتبار معرفي مي شوند   

و . عمومي و وجود همجنسگرايي در ليست بيماري ها در آن زمان، در نتيجه گيري هاي روانكاوان تـاثير گـذار بودنـد                     
اينكه در آن دوره، خود همجنسگرايان هم شناخت امـروزي از احساسـات خـود را نداشـتند وچـون فكـر                          سومين نكته   

 .از روانشناسان و روانكاوان استمداد مي طلبيدند» معالجه«مي كردند بيمار هستند، تعداد زيادي از آنها براي 
انـواع تمـايالت جنسـي انسـان        فرويد كه يكي از بنياگذاران روانكاوي است گرايش به همجـنس را يكـي از                

 2  -  1.معرفي ميكند و آن را بيماري نمي داند
 در مورد رفتار و عملكرد جنسي افراد بالغ در جامعه آمريكا دست به تحقيقات گسترده                3 كينسي 1948در سال   

بر اساس تحقيقات كينسي معلوم شد كه تعـداد         . و پايه اي زد   
ت از سـكس بـا      قابل توجهي از شركت كننـدگان در تحقيقـا        

خيلي ها به مطالعات كينسـي      . همجنس خود گزارش داده اند    
به عنوان بازكننـده چشـم هـا بـر مسـئله همجنسـخواهي در           

و بعد از آن بـود كـه مشـخص شـد            . جامعه آمريكا مي نگرند   
تعداد و درصد همجنسگرايان جامعه بسيار فراتر از آن چيـزي           

 .  است كه قبال تصور مي شده است
محققان و دست اندركاران جامعه شناسـي       بعد از آن    

به زدودن تعصبات و نگاه هاي منفي نسبت به همجنسگرايي          
در تحقيقـات خـود نشـان         5 و بيچ  4فورد. كمك زيادي كردند  

دادند كه همجنسگرايي  نه تنها در همه جوامع انساني وجـود            
دارد، بلكه حتي در ميان بخشـي از حيوانـات هـم رفتارهـاي              

 .شاهده مي شودهمجنسگرايانه م

خيلي ها به مطالعات كينسي به عنوان 
بازكننده چشم ها بر مسئله همجنسخواهي 

 . در جامعه آمريكا مي نگرند
بعد از آن بود كه مشخص شد تعداد و درصد 

همجنسگرايان جامعه بسيار فراتر از آن 
 .چيزي است كه قبال تصور مي شده است

 ، يكـي    6در اواسط دهه پنجاه ميالدي اولـين هـوكر        
ديگر از پيشگامان تحقيق درباره تمـايالت و تعلقـات جنسـي            

ــراي مقايســه   انســان هــا، ــه تحقيــق و مطالعــه جــالبي ب ب
هدف او ايـن بـود      . همجنسگرايان و دگرجنسگرايان دست زد    

ين اين دو   كه ببيند آيا از نظر توان و تطبيق رواني، اختالفي ب          
او ســوژه هــاي مطالعــات خــود را نــه . گــروه هســت يــا نــه

ــه از    ــي، بلك ــاران روان ــاه بيم ــاكن خوابگ ــگرايان س همجنس
همجنسگرايان درون جامعه انتخاب كرد و براي جلوگيري از نفوذ و تاثير هرگونه پيشداوري، گرايش جنسي تمام سوژه       

او در پايان تحقيقات خود به ايـن نتيجـه          .  مخفي نگه داشت   را از همكاران خود   ) چه همجنسگرا و چه دگرجنسگرا    (ها  
 . رسيد كه همجنسگرايي اختالل رواني نيست و هر همجنسگرايي حتما مختل رواني نمي باشد
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انتشار نتايج تحقيقات گسترده اي كه همگي  بر بيماري  نبودن پديده همجنسگرايي داللت داشـتند بـه ايـن                
نتايج تحقيقات در بين بيماران رواني به كل جامعه و روابط اجتماعي تعميم داده شود و                فكر دامن زد كه اگر قرار باشد        

مبناي حقوق انسان ها قـرار بگيـرد، آنوقـت دگرجنسـگرايان بـيش از همـه دچـار مشـكل مـي شـوند، چـون تعـداد                             
 اعتـراف عمـومي     همين فكـر بـه امـر      . دگرجنسگرايان رواني، قاتل، متجاوز، شكنجه گر و ديكتاتور بيش از همه است           

 .نسبت به حقوق همجنسگرايان كمك شاياني نمود
تغييرات مثبت صورت گرفته در ديدگاه عمومي جامعه درباره سكس، جنسيت و همجنسگرايي و فعاليت هـاي   
شديدا سياسي شده گروه هاي مختلف همجنسگرايان در جامعه و علني شدن هر چه بيشتر افراد همجنسـگرا، همـه و                     

ت هم دادند و به تغيير ديدگاه و مواضع جامعه روانكاوان، روانپزشكان و روانشناسـان آمريكـا دربـاره                   همه دست به دس   
 همجنسگرايي را به عنـوان يـك بيمـاري در ليسـت             1973انجمن روانپزشكان آمريكا كه تا      . همجنسگرايي انجاميدند 

.  سما از ليست بيمـاري هـا حـذف نمـود    بيماري هاي خود كالسه كرده بود به تجديدنظر پرداخت و همجنسگرايي را ر           
بدنبال آن انجمن روانشناسان آمريكا و انجمن كاركنان خدمات اجتماعي هم به تبعيت از انجمن روانپزشكان به دفـاع                   

 .از پديده همجنسگرايي بعنوان يك پديده عادي پرداختند
ز ليست بيمـاري هـاي       هم همجنسگرايي را ا    (WHO) سازمان بهداشت جهاني       1993در اول ژانويه سال     

دليل تاخير زيـاد سـازمان بهداشـت        . خود حذف كرد و آن را به عنوان يك پديده و گرايش طبيعي به رسميت شناخت               
جهاني در به رسميت شناختن همجنسگرايي، مخالفت و مقاومت نمايندگان كشورهاي ديكتاتورزده عضو اين سـازمان                

اما جمله اصلي در اسناد سازمان بهداشـت جهـاني       . ان كمرنگ شوند  بود كه باعث شدند جمله بندي ها هم حتي االمك         
 ».نفس گرايش جنسي بعنوان اختالل تلقي نمي شود«: مي گويد

، تعداد هرچه بيشتري از كشورها قوانين خود را بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي دربـاره                1973بعد از سال    
 مدني همجنسگرايان را در قوانين خود تثبيـت  -وق اجتماعيجنسيت و همجنسگرايي تنظيم نموده و در اين مسير، حق        

كردند، تا جايي كه در كشورهايي همچون دانمارك، سوئد و نروژ حق ثبت رسمي و قانوني رابطه دو فرد همجنسگرا را 
هم به رسميت شناخته اند و كشورهاي ديگر همچون هلند، آلمان و فرانسه و انگليس هم در راه اصالح قـوانين خـود                       

 .مي باشند
سالهاست كه همجنسگرايان   . تالش براي تثبيت حقوق همجنسگرايان تنها شامل كشورهاي غربي نمي باشد          

كشورهاي غيرغربي، از تايلند تا تركيه، از مكزيك تا ايران، از لبنان و مصر تـا تايلنـد و چـين و آفريقـاي جنـوبي، در                           
 . مي هم داشته اندتالش براي دستيابي به حقوق خود هستند و دستاورهاي مه
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 گفتگوي ماها با

 استيون سيد من     
Steven Seidman 

 
 استيون سيدمني است كه ما از طريق ايميل با يمتن زير گفتگو

تاكنون . ايم شناسي در دانشگاه ايالتي نيويورك، آلباني، داشته پروفسور جامعه
 را با سيدمنهيچ كتاب و يا نوشته اي از او به فارسي ترجمه نشده، اما 

ي ديگر  شناختيم و با او درباره» Queer Theory/Sociology«كتاب 
هاي اجتماعي،  نظريه. هايي كه داشت به گفتگو پرداختيم آثار و انديشه

ي  هاي موردعالقه فرهنگ، امورجنسي، دموكراسي، و ناسيوناليسم زمينه
 .  1اوست

 
ايـد؟ در مـورد       تـان ديـده     شناسـي   چه چيز جالبي در مـاكس وبـر بـراي ديـدگاه جامعـه             

 توان از وبر آموخت؟ همجنسگرايي چه چيزي مي
هاي اجتماعي  ي مركزي نظريه  كه هستهي بسياري،  در عقايد روشنفكرانه(Max Weber)ماكس وبر 

دهند،   را تشكيل مي(Spencer)اسپنسر و (Durkheim) دوركيم، (Marx)ماركس، (Comte)كنت
، يعني در اوج 1900 و 1500هاي  او معتقد بود كه پيشرفت تاريخي جهان در اروپا، در حد فاصل سده. سهيم است

، (secularization)هاي ايالتي، دنياپرستي  ادي، ديوانساالريرشد اقتص. است ، رخ داده (Modernity)نوگرايي 
هاي نامحدود  شد كه عصر جديد مبداء پيشرفت چنين تصور مي. هاي جوامع مدرن هستند علم، و فردگرايي ويژگي

 .اجتماعي است
لش بيني روشنفكرانه را به دو روش به چا  در بسياري از اين عقايد سهيم بود، اما اين جهانوبرگرچه 

هاي سركوب كردن فردگرايي توسط ديوانساالري و كاپيتاليسم، اعتقاد به  نخست، او با تشريح روش. كشيد مي
هاي واالي  كند كه فرهنگ دنياگراييِ مدرن ارزش  او همچنين استدالل مي. كشيد پيشرفت اقتصادي را به پرسش مي

، در ابهامي از 1970 عنوان كسي كه در سال من، به. است اخالقي و معنوي را فداي ثروت و قدرت طلبي كرده
 را براي انتقاد از فرهنگ آمريكايي كه وبري  هاي اجتماعي در جهان، به سن بلوغ رسيده، ديدگاه منتقدانه انقالب

دوم ، در حاليكه وبر عقايد . ديدم كرد، نيروبخش و كارآمد مي فكرانه ايمانِ به ترقي را در بوق و كرنا مي گاهي بي
كارگيري روش علميِ طبيعي در علوم  هايي كه براي به الجتماع را باور داشت، با وجود اين، نسبت به تالشا علم

، به جاي جستجوي اصول و قوانين عمومي، رويكرد تاريخي و وبر. گرفت، ترديد داشت اجتماعي صورت مي
  شناسان بايد از طريق بررسي موقعيت ه كه جامعوبري  اين عقيده. داد ي جوامع ترجيح مي اي را براي مطالعه مقايسه

هاي گذشته چگونه  هاي تاريخي، و از طريق فهم اين كه تاريخ هاي جامعه شناختي ويژه، زمينه رويدادها و پيشرفت
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دهي زندگي اجتماعي به  ها در شكل ها و فرهنگ دهند، و از طريق رديابي تعامل ميان سنت زمان حال را شكل مي
 پژوهشگران و وبري من، روش  به عقيده.  اجتماعي بپردازند، مرا مجذوب خود ساختتجزيه و تحليل زندگي

ها،  ها، رفتارها، فرهنگ ي اجتماعي و تاريخي سنت يافته انديشمندان اجتماعي را بر آن داشته است تا به ماهيت ساخت
ي و همجنسگرايي نپرداخته ي امورجنس  به مطالعهوبرهرچند كه . هنجارهاي اجتماعي و روابط قدرت توجه نمايند

است، اما روش يا ديدگاه وسيع  است، و در واقع مانند ديگر معاصرين خود امورجنسي را امري كامالً طبيعي دانسته 
 .شناسي امورجنسي و همجنسگرايي اشاره دارد فكري او به جامعه

 
 چيست؟ )Gay and Lesbian Studies(مطالعات همجنسگرايي 

در طول تاريخ، در تمامي جوامع وجود داشته ) مرد يا زن(ي جنسي ميان دو همجنس  همجنسگرايي يا رابطه
دانيم كه  باشند، گرچه مي اي نسبت به همجنسگرايي مي هاي اخالقي همچنين تمام جوامع داراي عقايد و ديدگاه. است

 اين، تالش براي فهم ها بسيار متفاوت و متنوعند، با وجود ها در ميان جوامع و تاريخ اين عقايد و ديدگاه
ي نوزدهم فقط در اروپا و آمريكا  ي همجنسگرايي، در سده ها و تجارب اجتماعي در زمينه همجنسگرايي، شامل نگرش

. را بنيان نهادند“ علم امورجنسي”شناسان، روانشناسان، و پزشكان  ها، زيست در آن زمان فيزيولوژيست. صورت گرفت
هاي حاالت  ايق تمايالت جنسي، يعني، اصول طبيعي آن، قوانين رشد و صورتبرداشتن از حق هدف اين علم پرده

به عنوان نوع متمايزي از انسان نابهنجار “ همجنسگرا”ي علم امورجنسي،  در هسته. بهنجار و ناهنجار آن بود
ك ميان ي مشتر به جاي فهم همجنسگرايي به عنوان يك ميل يا رفتار، كه در آن زمان عقيده. شود نگريسته مي

كرده بود، امروزه همجنسگرايي به عنوان يك هويت، يك هويت نابهنجار انحرافي، در نظر  اشخاص عادي و تحصيل
 .شود گرفته مي

با وجود . ي بيستم در اروپا و امريكا رواج داشت ي همجنسگرايي، در سده ي پزشكي ـ علمي درباره اين عقيده
به جاي اين فرض كه همجنسگرايان همواره وجود . نسگرايي بوجود آمدانداز ديگري به همج  چشم1970اين، از سال 

درحاليكه . شود  ميان رفتار همجنسگرايانه و هويت همجنسگرايي تمايز قائل مي،اند، ديدگاه اجتماعيِ جديد داشته
. اشدب ترديدي نيست كه رفتار همجنسگرايي طبيعي و جهاني است، اما هويت همجنسگرايي اجتماعي و تاريخي مي

ي  كند كه ايده  هاي تاريخي و اجتماعي استدالل مي ي اسناد پژوهش يعني، اين ديدگاه جديد اجتماعي با ارائه
مورخين اسنادي ارائه . ي تاريخي نادر است در واقع يك پديده» همجنسگرا به عنوان يك هويت اجتماعي متمايز«

عالوه بر . ي هجدهم ظهور يافته است  اروپايي بعد از سدهي هويت همجنسگرايي در برخي از جوامعِ اند كه ايده داده
اي  اين، معني همجنسگرايي، از جمله معني هويت همجنسگرايي، در جامعه و در طول تاريخ، بسته به عوامل اجتماعي

ي اين ديدگاه جديد، كه بر ويژگي تاريخي و اجتماعي همجنسگراي. كند از قبيل طبقه، جنسيت، سن، و غيره تغيير مي
 .ناميم ي همجنسگرايي مي كند، همان چيزي است كه ما آن را بررسي و مطالعه تأكيد مي

مدل علمي ـ پزشكي چنين . مطالعات همجنسگرايي فهم و مفهوم همجنسگرايي را متحول ساخته است
در هاي همجنسگرايي را  كرد كه فرد همجنسگرا يك نوع نابهنجار انساني است، و قصد داشت خاستگاه فرض مي

دهند،  از نظر دانشمنداني كه همجنسگرايي را مورد مطالعه قرار مي. شناسي بررسي كند شناسيِ زيست ي پويايي حيطه
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هاي ضد  اين همجنسگرايي نيست كه نياز به فهم يا توضيح دارد، بلكه تعصبات اجتماعي، تصورات قالبي، و كنش
 . همجنسگرايي است كه نياز به توضيح دارند

 
 ز ساخت اجتماعي امورجنسي چيست؟منظورتان ا

. كنيم تر از آن چيزي است كه ما معموالً تصور مي اين ايده كه امورجنسي امري طبيعي است بسيار پيچيده
تلقي و تفكيك كرد، اين “ جنسي” ها، احساسات، تجارب و رفتارها را  توان نياز كند كه مي نخست، اين ايده فرض مي

ها يا نواحي بدن، بخصوص با اندام جنسي در ارتباطند، جنسي تلقي  ه با قسمتاحساسات و تجارب به دليل آنك
غريزه يا ”كند كه اين احساسات جنسي، يا همانطور كه معموالً در اروپا و امريكا  دوم، اين ايده فرض مي. شوند مي

يل جنسي چيزي نيست كه م. شود، بيولوژيكي است يا به عبارتي در درون بدن انسان قرار دارد گفته مي“ سائق جنسي
سوم، در سنت اروپايي، چنين . گرايان، ماهيت ماست ما داشتنش را انتخاب كرده باشيم، بلكه مطابق ديدگاه طبيعت

فرض شده است كه ماهيت جنسي انسان در رفتارهاي جنسي و انواع جنسي متنوعي كه برخي از آنها طبيعي، سالم، يا 
ديدگاه امورجنسيِ طبيعي به معني آن . يابند اند، تجلي مي آلود يا ناسالم ، گناهخوب، و برخي ديگر غيرطبيعي، منحرف

 .دهند هاي جنسي مجاز را تحت تأثير قرار مي است كه عوامل اجتماعي فقط حالت امورجنسي را شكل داده و يا حالت
شويم بلكه ميل  يي ساختِ اجتماعيِ امورجنسي معتقد است كه ما با ميل جنسي متولد نم در مقابل، نظريه

البته، ما از بدو تولد داراي جسم هستيم، اما اين جامعه يا نيروهاي اجتماعي است . كنيم جنسي را از جامعه كسب مي
همچنين اين جامعه است . توان جنسي تلقي نمود كند كدام احساساتِ بيولوژيكي، اندامها، و لذايد را مي كه تعيين مي

به عنوان مثال، تنها تحت شرايط اجتماعي خاصي است كه . كند ني را تعيين ميكه شكل و معني اين تجارب جسما
اگر لمس كردن پستان يا . شود تحريك پستان يا قضيب از طريق تماس يا نگاه كردن، جنسي در نظر گرفته مي

نسي به ي ج ي پزشكي صورت گيرد، حداقل در آمريكاي معاصر، رفتار يا تجربه قضيب به عنوان قسمتي از معاينه
گردند و يا ميان دو همسر  اگر همين اعمال در مناطقي كه همجنسگرايان به دنبال شريك جنسي مي. آيد شمار نمي

ها، است كه به  بافت اجتماعي، و نه خود كنش. شوند ي جنسي تلقي مي صورت گيرند،  در اين صورت رفتار يا تجربه
شوند را  است كه شكل و معني رفتارهايي كه جنسي تلقي ميعالوه بر اين، جامعه . دهد ي جنسي مي ها جنبه كنش

هاي نوزدهم و بيستم، عمل يا رفتارِ آميزشِ جنسيِ  ي سده به عنوان مثال، در اياالت متحده، در فاصله. كند تعيين مي
و گرفت  ي نوزدهم، آميزشِ جنسي كامالً با لباس صورت مي در سده. است همجنسگرايانه تغيير چشمگيري يافته 

وجود نداشت بلكه در عوض، شروع و پايان فعاليت جنسي به عمل ) نوازي پيش(هيچگونه رفتار جنسي مقدماتي 
در قرن . شد يافت، محدود مي كشيد و با انزال مرد پايان مي آميزشِ جنسي، كه معموالً بيش از چند دقيقه طول نمي

شهواني همراه است و در طول عمل آميزشِ جنسي، نوازي يا مراسم طوالنيِ بازيِ  بيستم، آميزشِ جنسي با پيش
ي كوتاهي  هاي جنسي متنوعي براي هر دو طرف وجود دارد، و با ارضاء شدن هر دو طرف و در پي آن با دوره وضعيت
اي به دليل تغيير معني آن ـ از  تغيير الگوي آميزشِ جنسي تا اندازه. يابد دوجانبه خاتمه مي) ي معاشقه(ورزي  از عالقه

 .باشد نوازي گرفته تا برقراري رابطه جنسي، عشق دو سويه، اختتام جنسي ـ مي اعمال پيش
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كنند كه همجنسگراستيزي آثار اجتماعي  پژوهشگران استدالل مي
ترس و تنفر از همجنسگرايان موجب شده است . چشمگيري دارد

تا بعضي از اشخاص، همجنسگرايان يا افراد مظنون به 
روم سازند، همجنسگرايي را تمسخر كنند، از حقوق اجتماعي مح
فرهنگي كه . مورد آزار قرار دهند و يا با خشونت با آنها رفتار كنند

  ها و دولت را به مجرم شمارد، نهاد همجنسگرايان را پست مي
و متأسفانه، بسياري . كند شناختن و آزار همجنسگرايان تشويق مي

از همجنسگرايان با تسليم شدن در برابر عقايد همجنسگراستيزي، 
 .برند  با پذيرفتن آنها، در شرم و گناه به سر ميو يا حتي

به (هاي ميل جنسي بشر  ترين جنبه كند كه جالب بطور خالصه، ساخت اجتماعي امورجنسي چنين فرض مي
 صورت سلسله دهي آن به ي جنسي، و سازمان عنوان مثال، اشكال و معاني آن، الگوهاي آن براي برقراري رابطه

 .ي اجتماعي فهميد و توضيح داد را بايد به عنوان يك پديده) مراتبي از روابط جنسي خوب و بد
 

 بـه   (heterosexism) و دگرجنسگراباوري    (homophobia)مفاهيم همجنسگراستيزي   
 باشند؟ چه معنايي مي

پژوهشگران . وده استي متمايز ب هدف اصلي مطالعات همجنسگرايي توضيح دادن هويت همجنسگرايانه
شود؟ اين باور كه  پرسند چرا رفتار همجنسگرايانه، دست كم در بعضي از جوامع، يك هويت در نظر گرفته مي مي

همجنسگرايي يك تهديد يا يك خطر است و اينكه جامعه بايد با آزاردادن و تحت فشار قرار دادن همجنسگرايان از 
با در نظر گرفتن همجنسگرايي به . پيدايش هويت همجنسگرايي را توضيح دهداي  تواند تا اندازه خود حمايت كند، مي
به عبارت ديگر، بعضي از جوامع از مفهوم هويت . توان اين تمايل جنسي را تعديل و كنترل نمود عنوان يك هويت، مي

همجنسگرايي براي كنترل كردن 
اگر جوامع . اند آنها استفاده كرده

 را كردند همجنسگرايان سعي نمي
از شهروندان محترم جدا سازند و 
آنها را به عنوان يك گروه 

اي كه بايد كنترل  انحرافيِ جداگانه
ساختند، در اين  شود متمايز نمي
ي هويت  صورت، ايده

همجنسگرايي شايد هرگز مطرح 
البته، هر چند اين ايده كه . شد نمي

» همجنسگرا«بعضي از افراد 
 .سازد سازد، اما مقاومت اجتماعي در برابر تعصب و تبعيض را نيز ممكن مي هستند كنترل اجتماعي را ممكن مي

ِ تحميلِ هنجارِ  هاي كليدي كند تا به روش مفهوم همجنسگراستيزي و دگرجنسگراباوري به ما كمك مي
ر از شود كه احساس ترس، انزجار و تنف اي اطالق مي همجنسگراستيزي به حالت روانشناختي. دگرجنسگرايي پي ببريم
اگر همجنسگراستيزي در يك جامعه گسترش وسيعي داشته باشد، اشاره به . هاي آن است همجنسگرايان از ويژگي

كنند كه  پژوهشگران استدالل مي. كند اي مطرح مي كننده و كليشه اي پست فرهنگي دارد كه همجنسگرايان را به شيوه
ر از همجنسگرايان موجب شده است تا بعضي از ترس و تنف. همجنسگراستيزي آثار اجتماعي چشمگيري دارد

اشخاص، همجنسگرايان يا افراد مظنون به همجنسگرايي را تمسخر كنند، از حقوق اجتماعي محروم سازند، مورد آزار 
ها و دولت را به  شمارد، نهاد فرهنگي كه همجنسگرايان را پست مي. قرار دهند و يا با خشونت با آنها رفتار كنند

و متأسفانه، بسياري از همجنسگرايان با تسليم شدن در برابر . كند تن و آزار همجنسگرايان تشويق ميشناخ مجرم
 . برند عقايد همجنسگراستيزي، و يا حتي با پذيرفتن آنها، در شرم و گناه به سر مي
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ها  رود، دولت و رسانه هاي اجتماعي به كار مي مفهوم دگرجنسگراباوري براي توصيف روش نهاد
كند  هايي اشاره مي دگرجنسگراباوري به روش. كنند جنسگرايي را تنها رفتار و هويت قابل قبول فرض و تقويت ميدگر

ي افراد به برقراري هويت و زندگي  ها، كليساها و دولت از آنها براي واداركردن همه ها، خانواده كه نهادها، فرهنگ
دهد كه نسبت به رفتار، روابط و  اي را مورد تاكيد قرار مي معهدگرجنسگراباوري، جا. كنند دگرجنسگرايي، استفاده مي

دگرجنسگراباوري از سوي نهادهايي كه فعاالنه دگرجنسگرايي . هاي غيردگرجنسگرايي نابردبار و نامهربان باشد هويت
سازند،  ميهاي فرهنگي ترويج و همجنسگرايي را سركوب و آلوده  هاي اجتماعي و انگاره را از طريق قوانين، سياست

 .شود حمايت مي
شود،  اي كه همجنسگراستيزي فراگير است و دگرجنسگراباوري تجاوزكارانه اعمال مي در جامعه

اي مورد آزار و اذيت قرار  همجنسگرايي ممنوع و احتماالً غيرقانوني خواهد بود، و همجنسگرايان بطور تجاوزكارانه
ري براي درك ماهيت اجتماعي تسلط دگرجنسگرايان و رواداري عقايد همجنسگراستيزي و دگرجنسگراباو. گيرند مي

 .ستم بر همجنسگرايان نقشي اساسي دارد
 

  چيست؟(Queer Politics and Theory)ي هنجارستيزي  ها و نظريه سياست
قصد دارد پيدايش هويت و اجتماع (Gay and Lesbian Studies) مطالعات همجنسگرايي 

است، اما هيچ دليلي وجود ندارد  سمت اعظم اين مطالعات در اروپا و امريكا انجام شده ق. همجنسگرايي را توضيح دهد
هاي سياسي، يعني  مطالعات همجنسگرايي به خواسته. كه نتوان از نتايجِ اين مطالعات در جوامع ديگر بهره برد

 .برقراري حقوق و كسب يكپارچگي اجتماعي، ارتباط داده شده است
با وجود . است آميز بوده  متحده از بسياري از جهات موفقيت سگرايي در اروپا و اياالتدر واقع، جنبش همجن

هنوز . اند ي مقاومت در برابر اين جنبش، همجنسگرايان در سرتاسر جوامع غربي وارد روند فكري جامعه شده ادامه
ا همجنسگرايان و يكپارچگي تبعيض، رفتار قالبي و خشونت عليه همجنسگرايي وجود دارد، با وجود اين، مدارا ب

 . يك روند واضح است) اگر نه پذيرش و برابريِ آنها(اجتماعيِ آنها 
ي  اي از درون جامعه اند و صداي انتقادجويانه با وجود اين، همجنسگرايان به روند كلي اجتماعي راه يافته

 كه جنبش همجنسگرايي به زيان اند گرايان معترض به عنوان مثال، بعضي از عمل. رسد همجنسگرايان به گوش مي
ي انتقادآميزي ظهور يافت كه جنبش   ديدگاه همجنسگرايانه1990ي  در دهه. ها جدا شده است خود، از ساير جنبش

هايشان به كسب يكپارچگي و احترام اجتماعي مورد انتقاد قرار  همجنسگرايان را به خاطر محدودساختن خواسته
كردند كه حتي اگر همجنسگرايان به حقوق و احترام دست  ا چنين استدالل ميگر اين همجنسگرايان عمل. داد مي

يابند، تا زماني كه فرهنگ جامعه بر هنجار دگرجنسگرايي پافشاري كند، باز از برابري برخوردار نخواهند بود و 
 برابري همجنسگرايان گرايان معتقد بودند كه عالوه بر اين، اين عمل. پايه به شمار خواهند آمد همچنان پست و دون

/ زنانه  ( گانه هاي جنسي دو اي كه بر هنجارها و نقش كشيدن و تغييردادن نظم جنسيتي ميسر نيست مگر با به چالش
ِ همجنسگراستيزي  ي جنسيتي موجب تداوم كنند كه اين هنجارهاي دوگانه آنها استدالل مي. كنند پافشاري مي) مردانه

تر  هاي گسترده توان از تالش طور خالصه، مبارزه براي برابري همجنسگرايان را نميب. شوند و دگرجنسگراباوري مي
 .فرهنگي، اجتماعي و جنسيتي تفكيك نمود
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اي كه هنجار  كنند كه گرچه جنبش جنسي گرايان همجنسگرا استدالل مي بعضي از انديشمندان و عمل
ها بايد گسترش يافته و با فرهنگي كه معتقد است  واستهطلبد داراي اهميت است، اما اين خ امورجنسي را به مبارزه مي

اين فرهنگِ هنجارمداري امورجنسي، نظم . براي امورجنسي هنجار و راه و روش درستي وجود دارد، نيز مبارزه كند
ر، و هاي بهنجار و ناهنجار، سالم و بيما ي رفتارهاي جنسي و جنسيتي را به مقوله آورد كه همه اي را بوجود مي اخالقي

رفتارهايي كه برچسب ناهنجار دارند، و غالباً افرادِ درگير . كند بندي مي پذيرش دسته در نتيجه، قابل پذيرش و غيرقابل
كنند كه يك جنبش جنسي كه  همجنسگرايان استدالل مي. گيرند با اين رفتارها، مورد ستم و آزار اجتماعي قرار مي

ي كوته  هنگي كه رفتارهاي جنسي و جنسيتي را بر اساس ايدهبا فر هدفش گسترش انتخاب جنسي است، بايد
 .آيد كردن آن هنجارها بر كند نيز مبارزه كرده و در صدد دگرگون ي بهنجار بودن ساماندهي مي فكرانه

 
 :براي مطالعه و بررسي بيشتر. 1
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 !يك سرگذشت
 

  ؟ريبي به همجنس دارم غهميشه از خودم متنفر بودم به خودم مي گفتم چرا من تمايل عجيب و
هميشه با احساسم مبارزه مي كردم و سعي مي كردم مانند همكالسي ها و دوستان و هم دانشگاهي هايم به 

 حتي يك ذره تمايل، برام هميشه سوال  ولي دريغ از،جنس مخالف ابراز عالقه كنم و خودم را مثل اونها معرفي كنم
با اينكه تو دانشگاه خيلي ها پيغام و پسغام ميفرستادن ؛ تو اين مدت حتي نتونستم يك دوست دختر هم پيدا كنم. بود

به هر حال تو اون دوره با يكي از دوستانم روابط احساسي برقرار كرده بودم كه بعدها . كه باهاشون ارتباط برقرار كنم
 سالگي به 23مون در ه  رابط،بايسكشوال رو پيدا كردم و چون احساس گناه مي كردا مايالت اون كلمه نسبتبراي ت

جالبه كه تو اون دوران تمام روابط و احساساتي .  خيلي تنها شدم، سال طول كشيد10پايان رسيد بعد از اون رابطه كه 
 !  گي چي هست و چه جوريهكه بدونم اصالكه بين گي هاي واقعي متداول هست رو، من داشتم و بدون اين

 بعـد از    ، كه من خودم رو تـو ايـن دوره         ، مي دونم  25 تا   23من دوران اصلي بلوغ فكري پسرها رو بين سنين          
هميشـه يـه    . خيلي تنها يافتم كه نمي تونستم با بقيه هماهنگ بشم          پايان رابطه احساسي با دوستم و با رشد تفكراتم،        

كوچيكي كه من تو اون زندگي مي كنم مگـر     ا   از ديگران جدا نگه مي داشت ولي تو شهر نسبت          نيروي ناشناخته من رو   
اين حالت ادامه پيدا كرد تا دوران خدمت نظام و تو اين مرحلـه بـود                 ! مي شد و مي شه همچين تمايلي رو آشكار كرد         

ترسي پيدا كردم و كم كـم بـه ايـن            به اينترنت دس   80جالب بود كه سال     . كه كم كم پاي اينترنت به ميان كشيده شد        
 اول از فرهنگ لغت كلمه ،براي اين كار. فكر افتادم كه براي پيدا كردن جواب و شناخت خودم از اينترنت كمك بگيرم

Homosexual       رو پيدا كردم و بعد به جان Google     افتادم و تو اين مرحله بود كه تصـادفي كلمـه گـي رو پيـدا 
 .كردم

.  در مقابلم مواجه شدم دنيا تو سرم خراب شـد ID رو ديدم و با اون همه Gay Iran باور كنيد وقتي سايت
هاي مختلف مقاالت زيادي در مورد گي پيدا كردم و خوندم و تازه خودم رو شـناختم و ديـدم كـه مـن كـي                           از سايت 
  .هستم

ده بـودم و در عـين        قانع كننده پيدا كـر     يبراي سواالتي كه ساليان سال ذهن من رو مغشوش كرده بود جواب           
و از اون به بعد افسردگي سـختي        . به طرز وحشتناكي به هم ريختم     ،  خوشحالي از اين كه فقط من اين تمايل رو ندارم         

بر من غالب شد كه چندين سال طول كشيد تا با اين موضوع كنار بيام چرا كـه نمـي تونسـتم قبـول كـنم كـه مثـل                          
ا در اين مورد صحبت كردم و با سليقه هاي متفاوت بين گي ها و ايـده آل                  بعد از اون واقعه با خيلي ه      . ديگران نيستم 

اونها آشنا شدم و دسته بندي هاي جالبي رو بين اونها درك كردم و براي بعضي هاشون مشكالت در روابط خانوادگي                     
 تصميم گرفتم ،ممرحله سخت بهت زدگي ولي مي خوام چيزي رو بگم، من بعد از عبور از         . رو دليل اين تمايلشون ديدم    

بـا اينكـه     كه موضوع تمايالتم رو به دوستان نزديكم و به كساني كه ظرفيت شنيدن اين موضـوع رو داشـتن بگـم و                     
داده و تو چندين مورد از دوستانم و پسرهاي فاميل اين تمايل رو بـه  اين امكان به من دست تا اينجا   اما،مشكل بوده

 .صورت جزئي و يا با حالت باي ديدم
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   ته از اين موضوع بگم كه خيلي زياد وبگردي كردم و مي تونم به جرات بگم كـه بـراي دوسـتي پايـدار                        گذش
 با اينكه دوستان خوب زيادي پيدا كردم كه همدم و سنگ صـبور همديگـه هسـتيم و مـن خيلـي هـم                         ؛نتيجه بود  بي

 . دوستشون دارم
 داخل مترو چهره يـك نفـر   ،ت پيش تو تهران  چند وق ؛  در مورد علني كردن تمايالت يك مورد برام جالب بود         

 اي انداختـه و بـا   هنظرم رو جلب كرد وقتي به صورتش نگاه كردم ديدم تو گوش چـپش يـك گوشـواره طـالي حلقـ      
 خيلي دلم مي خواسـت بهـش بگـم    .بلندي كه با رنگ نسبتا روشن رنگ شده بود رو صندلي نشسته بودا  موهاي نسبت 

 اون هـم تـو      ؛ه خاطر اين جسارتش تبريك بگم كه تمايلش رو علنـي كـرده بـود              كه من هم مثل تو هستم و بهش ب        
 عرف جامعه با ديد بسيار متحجرانه اي به گي نگاه مي كنـه و اون رو بـا                   ،جامعه اي كه بجز جرم بودن همجنسگرايي      

كه تمايل خـود رو     واقعا بايد به اين دسته از همجنسگرايان        . ديگر روابط همجنسگرايانه وحشي، يكي در نظر مي گيره        
ولي من خودم از مشكالت سر راه اين دوستان وحشت دارم و بايد بهشون بگم كه واقعا بايد . علني كردن تبريك گفت
 .مواظب خودشون باشن

 بـراي  ي مي خوام بگم كه چند وقت پيش اتفاق جـالب ،به هر حال در ادامه موضوعاتي كه در باال مطرح كردم        
 كشف اين تمايل در يكي از دوستان نزديكم تو همسايگي مـون             ؛ رو در من ايجاد كرد     خودم پيش آمد و تحول بزرگي     

شايد بگم علني نكردن اين احساس باعث شده بود كه چندين سال اين موضوع بين مـا     ! واقعا من رو شگفت زده كرد     
. مـن رو شـگفت زده كـرد    اين اتفاق واقعا ،مخفي بمونه اما در حالتي كه از وبگردي هاي بيش از حد خسته شده بودم              

ولي من نتيجه گرفتم و تونستم حداقل بين دوستان نزديكم خودم رو آن گونه كه هستم بشناسونم و به مطلوبم برسم                     
و آرزو مي كنم كه يك روز بتونم اين موضوع رو نيز به پدر و مادرم هم اعالم كنم و بگم كه فرزند شما اينگونه خلـق                      

 .جازه بدين اون جوري كه راحته زندگي كنه و ا،شده و متفاوت از ديگرانه
در آخر توصيه اي كه به دوستان مي توانم داشته باشم اينه كه علني كردن موضوع بين افرادي كـه ظرفيـت                      

در روابط اجتماعي و اجتماعي تر شـدن شـما            و مخصوصا  ،شنيدن مسئله رو دارند به شما براي راحت تر زندگي كردن          
 بگم كه اون كسي كه من رو اين گونه خلق كرده و به من احساسي متفـاوت از ديگـران            نهايتا و   خيلي كمك مي كنه   

من رو مي خواسته امتحان كنه و بگم كه معتقدم، اعتقاد به يكتاي هستي و كمك خواستن از معبود حقيقي      حتما ،داده
ق دوسـتم رو در وجـودم       براي جواب دادن به احساسم و هدايت آن و جلوگيري از هرزگي و روابط كنترل نشـده، عشـ                  

  :و مي گم كه.  از معبودم متشكرم و مي پرستمش،خضوع تمام و سجده شكر از تمام وجود پروراند كه با
 . عاشقانه دوستت دارم، با عنايت او و با اعتقاد به او،نادر، به لطف او

 
 از آذربايجان شرقي

 

 ضميمه نامه شماره جديد ماها؛

 »مصاحبه با تعدادي از گردانندگان وبسايت ها و وبالگ هاي همجنسگرايان ايران«
...شما را به خواندن صحبت هاي اين عزيزان دعوت مي كنيم
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 و گرايش جنسي، رفتار جنسي، نقش جنسي، 

 هويت جنسي
 

 اجتمـاعي و تربيتـي اسـت و در طـي      - يك موضوع فرهنگـي    ،از همجنسگرايي ) و حتي نفرت  (  گريز دوري و 
  .ها مبدل مي شود گذشت زمان آنچنان در ضمير ناخودآگاه جامعه جا مي افتد كه به بخشي از رفتار و كردار انسان

 ي، روزنامه ها و تبليغـات و      ، قوانين دولت  )دگر جنسگرا (اي مختلف حمايت از خانواده       وجود مؤسسه ها و نهاده    
 بـر درسـت، عـادي و        ، همه  همه و   و ها در خانواده، جمع دوستان، همكالسيان، محل كار، خيابان         در كنار آن، صحبت   

    هـا، شـوخي هـا و     در عوض انـواع جـوك هـا، ضـرب المثـل          .   بودن گرايش به جنس مخالف داللت دارند       »طبيعي«
         و زشـت و قبـيح دانسـتن همجنسـگرايي قـرار             ،همـه در خـدمت نفـي، انكـار         همه و    ،...متلك ها، فحش و ناسزاها و     

  قلمـداد  »غيـر طبيعـي  « و گرايش به همجـنس   »طبيعي«مرور زمان گرايش به جنس مخالف       ه  در نتيجه ب  . مي گيرند 
 . مي شود

ينباره در كشور چراكه حداقل تحقيقي در ا( نه دال بر همخواني موضوع با قوانين طبيعت    ،»طبيعي«اما مفهوم   
اما همـه اينهـا دوگـانگي       .  اينكه همه اينطور هستند    ؛ بلكه بيشتر به معناي عام بودن موضوع است        ،)ما صورت نگرفته  

و امكـان   شـده   چرا كه از يك طرف همجنسگراها سركوب        . اخالقي جامعه و قوانين و فرهنگ آن را منعكس مي كند          
ـ              و   ،بروز و آشكار سازي به آنها داده نمي شود         ه از طرف ديگر همه امكانات در تبليغ و ترويج و اعمال دگرجنسگرايي ب

 .خدمت گرفته مي شوند
 خواه ناخواه تاثير خود را بر ذهن و روان خود فرد همجنسگرا هم باقي مي گذارد؛ يعني چـون                    ،چنين سركوبي 

      يح بـودن همجنسـگرايي رشـد       فرد از همان دوران كودكي تا سن بلوغ با انواع تبليغات گفته شده مبنـي بـر بـد و قبـ                     
مي كند، وقتي در سن بلوغ و نوجواني در درون خود حس مي كند كه گويا با ديگران فرق دارد و به جنس موافق خود                         

 »غيـر طبيعـي  «گرايش دارد، دچار غم و اندوه مي شود، حس مي كند كه در اين احساس خـود تنهاسـت، احساسـش                   
 دچار شرم و سـرافكندگي مـي شـود، از ديگـران     ،نكه چنين تمايل و احساسي داردو از اي  ) يعني مثل بقيه نيست   (،است

، در جمـع    . الزم هم دست نمـي يابـد       »اعتماد به نفس  «دوري مي جويد، گوشه گير و خجالتي مي شود و در نتيجه به              
اختيار مي كنـد كـه بـا         رفتاري را      دوستان و اطرافيان خود سعي مي كند ادا و اطوار و حركات آنها را تقليد كند و كال                 

اما چنين فردي با .  شود طبيعت و احساس درونش همخواني ندارد و اين مانع شكل گيري هويت فردي مستقل او مي          
 بـا   ادر پيش گرفتن رفتار و اعمال دوگانه، قبل از هرچيز به خود دروغ مي گويد و چون با خـود صـادق نيسـت طبيعتـ                         

 . تواند صادق باشد ديگران هم نمي
 ديگر قضيه اين است كه اگر چنين فردي كه اعمال و رفتار دوگانه دارد، با خود و ديگران صادق نيسـت            جنبه

 »زنانـه «و اعتماد به نفس پائيني هم دارد و خجالتي هم هست، ادا و اطوار و حركات و شـكل صـحبت كـردنش هـم        
به خود حق مي دهند كه او را ) رواج داردبا توجه به فرهنگ خشونت و بي احترامي كه در جامعه      (  آنوقت ديگران  ،باشد

 از خـود و ديگـران       ،در نتيجه او  .  هم بكنند  » انگولكش «مسخره و تحقيرش كنند، توي سرش بزنند و در نهايت حتي            
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فردي كه به رابطه جنسي با همجنس خود مبادرت مي
ورزد اما هويت همجنسگرايانه را براي خود نمي 

 »رفتار جنسي« و »نقش جنسي«پذيرد، در واقع صرفا 
نقش و رفتار جنسي چنين فردي. خود را بروز مي دهد

دعي دارا با هويت ظاهرا دگرجنسگرايانه، كه م
بودنش است مغايرت دارد؛ يعني بدون آنكه 

 خود قبول »هويت جنسي«همجنسگرايي را به عنوان 
 .نمايد، در عمل همجنسگرايانه رفتار مي كند

ـ          . گريزان مي شود، احساس عجز و بيچارگي مي كند         س و نااميـدي و حتـي       انمي تواند خود و ديگران را بفهمد، بـه ي
پس .  در باال گفته شده هم هست ِتبليغات اجتماعي. و از وجود خود احساس شرم و حيا مي كندنفرت از خود مي رسد     

 به ستيز با خود رو مي آورد، احساس         ابراي گريز و خالصي از گازانبري كه به او فشار خفقان آوري وارد مي كند، ناچار               
يان، سعي مي كند هر چه بيشتر بـه رفتـار و            دروني خود را خفه مي كند و براي پذيرفته شدن در جمع دوستان و اطراف              

پس همجنسگرايان را به مسخره مي گيرد، دربـاره آنهـا   . ه بسا كه غلو هم بكندچ دست بزند و حتي   »مردانه«حركات  
 از ما همجنسگرايان مي طلبد؛      ، اجتماعي -اين همان اسلحه اي است كه جامعه و ساختار فرهنگي         ... جوك مي سازد و   
 در درون خود باور كننـد كـه احساسشـان           اهاي جنسي را به جايي بكشاند كه عميق         اقليت  ها و كال   يعني گي و لزبين   

 براي پذيرفته شدن در جامعه، آنها را به نفي خـود و در پـيش     ا است، نفرت آور است و نتيجت      »غير طبيعي «غلط است،   
چيز را نمي تواند عوض كنـد و آن فـانتزي و   چنين فرد از خود بيگانه شده اي، اما يك          .  وادارد »طبيعي«گرفتن  رفتار    

احساس جنسي به همجنس خـود اسـت كـه در           
اندرون اوست و هـر از گـاهي ممكـن اسـت بـه              

پس اگـر فرصـتش را پيـدا كنـد بـا            . سطح بيايد 
 اما در همان نقش     ،همجنس خود سكس مي كند    

 .  است كه جامعه به او ياد داده»مردانه«
همــان برداشــت فــرد از ، نقــش جنســي

ـ    اسـت و    » مـرد  « يـا    » زن «عنـوان   ه  خودش ب
  كـه معمـوال    ،تعريفي كه از اين دو در ذهـن دارد        

همان تعريف كليشه اي و نادرسـت جامعـه مـي           
 را بــا دســته اي از حركــات، »زن«باشــد؛ يعنــي 

ـ      . اعمالي مشخص و از پيش تعيين شده در خانواده و اجتماع تعريف مي كنند              رفتار، حقوق و   د درباره نقـش جنسـي باي
 در  ، اما همينقدر بگوئيم كه در جامعه و فرهنگ مـا          ،ق تر صحبت شود كه به آينده موكول مي كنيم         يخيلي بيشتر و عم   

خودي خود و بـدون دخالـت       ه   يعني زن ب   ،مورد رابطه جنسي زن و مرد اينطور جا افتاده كه جنسيت زن مستقل نيست             
     ها با حضور يك مرد است كه جنسيت و سـكس زن شـكل              مرد احساس جنسي ندارد، نمي تواند خود را ارضا كند و تن           

 مرد آن اسـت     ،و از طرف ديگر   ) شدت اشتباه آميز و غيرعلمي    ه  برداشتي ب . ( آنهم براي ارضاء نياز جنسي مرد      ،گيرد مي
 ، مي برد و در نهايت كه به اوج لـذت و انـزال مـي رسـد                 »فرو« مي كند،    »عمل« است،   »فاعل«كه در رابطه جنسي     

 ،هاي اعطايي از پيش تعيين شده بـه زن و مـرد            قبول و باور كردن چنين نقش     . نسي تمام شده تلقي مي شود     عمل ج 
 چـرا كـه   ، نقش بازدارنده ايفـا مـي كنـد   ، و در راه كسب هويت همجنسگرايانه ،محدود كننده است و نافي حقوق زنان      

 .هويت همجنسگرايانه با اينگونه تعاريف منافات ندارد
        بطه جنسي بـا همجـنس خـود مبـادرت مـي ورزد امـا هويـت همجنسـگرايانه را بـراي خـود                   فردي كه به را   

نقش و رفتار جنسي چنين فردي با هويـت  .  خود را بروز مي دهد    رفتار جنسي  و   نقش جنسي  انمي پذيرد، در واقع صرف    
ـ    كه مدعي دارا بودنش است مغايرت دارد؛ يعني بدون آنكه همجن           ، دگرجنسگرايانه اظاهر عنـوان هويـت    ه  سگرايي را ب

اينگونه افراد در رابطه جنسي با همجنس خود قبـل از           .  در عمل همجنسگرايانه رفتار مي كند      ،جنسي خود قبول نمايد   
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 را بـازي مـي      »فاعـل « را ادا كرده و اغلب نقش        »مرد«اينكه به تمايل دروني خود توجه كنند، نقش تعريفي جامعه از            
 و آن ،همجنسـگرا نمـي باشـند     هسـتند و » مـرد  « بر اين باورند كه   ، مي كنند  »فرو« هستند و    »فاعل«كنند و چون    
.  تعريف مـي شـود  »كوني« ارزشش هم كمتر است و      ،بنابراين  را گرفته و   »زن« واقع شده نقش     »مفعول«ديگري كه   

ئي از همجنسـگرايي   چه بسا كه بعد از عمل دچار خود نفرتي هم بشوند و يا بالفاصله به بـدگو         ،»مردان فاعلي «چنين  
 »هنـر مردانگـي   « تـا    »كرده اند « اطرافيان خود هم با افتخار تعريف مي كنند كه فالني را             رايبپردازند و البته گاهي ب    

 .خود را به رخ ديگران بكشند
 از طرف فـردي     ،نفرت از همجنسگرايي و همجنسگرايان و در پيش گرفتن برخوردهاي منفي دگرجنسگرايان           

 بـا انسـان درون خـود        ه بلكه دال بر عدم توان و آمـادگي او در مواجهـ            ، همجنسگراست، هنر نيست   ا و درون  اكه طبيعت 
در برابـر اخـالق      و تاثير پذيري اش از فرهنگ حاكم و تسليم شـدنش             ،به مسائل جنسي  نسبت  اوست و از ناآگاهي او      

 آنچنـان   ،ايل دروني خـود شـدن     چنين فردي ممكن است از اعتراف به خود و تسليم تم          .  مي كند  منفي جامعه حكايت  
ر نشود با ديگر افراد همجنسگرا رابطـه دوسـتي برقـرار كنـد و حتـي                 ضترس و واهمه داشته باشد كه به هيچ وجه حا         

غيـر  «رشان بزنـد و يـا مطـالبي دال بـر     س ينوبه خود توه  ب مثال،ممكن است بر عليه آنها دست به اقداماتي هم بزند        
 .  كند بودن همجنسگرايي منتشر»طبيعي

 فرد خود را  اينكهپذيرش هويت جنسي همجنسگرايانه، يعني
همجنسگرا تعريف مي كند، آن را قبول دارد، به عنوان يك روش 

جامعه (زندگي مي پذيرد و اين پذيرش را در درون خود و بيرون 
 . منعكس مي كند) و در بين اطرافيان

 نه زشت،  نه براي چنين فردي، همجنسگرا بودن نه عيب است و
 .تحقير آميز و نه غير اخالقي

ـ             ،ناگفته نماند كه در كشور ما      دليـل سياسـت غلـط      ه   فاكتور غم انگيز ديگري هم عمل مي كند و آن اينكه ب
جـــدايي دو جـــنس، بســـياري از 

تـر بـا     راحـت ،جوانان دختر و پسر 
همجنس خود رابطه برقرار كرده و      
براي ارضاء نيـاز جنسـي خـود بـه          
سكس با همجـنس خـود رو مـي         

ـ  گرايش   اع بدون آنكه واق   ،آورند ا ي
ــته    ــگرايانه داش ــانتزي همجنس ف

 .باشند
 امـا    ، بايد گفت كه كساني هم هستند كه گـرايش و فـانتزي بـه همجـنس دارنـد                  گرايش جنسي   ي  در باره 

ممكن است هرگز به احساس و فانتزي همجنسگرايانه خود تن در ندهند و هيچوقت با همجنس خود تمـاس جنسـي                     
را در عمل و رفتار آشكار نكنند، و از جمله بر اساس آموزه هاي جامعه و بـه دليـل                    برقرار نكرده و گرايش جنسي خود       

ايـن نشـان مـي دهـد كـه          . وجود فرهنگ دگرجنسگرايي اجباري، بروند و با يك غيرهمجنس پيمان زناشويي ببندنـد            
 . همان رفتار و هويت جنسي او نيستا لزوم،گرايش جنسي فرد

ـ    ،اما ستم بـر همجنسـگرايان      هسـتند كسـاني كـه ممكـن اسـت كـم و بـيش بـا                 . ر از اينهاسـت    گسـترده ت
ـ                        ه همجنسگرايي خود كنار آمده باشند و حتي دوست پسر هم براي خود انتخاب كنند و جامعه و فرهنـگ عمـومي را ب

 ولـي خـود وجـود    ،خاطر خودمحوربيني و عدم درك وسيع از مسائل و پذيرش تنوع سليقه هاي مختلف محكوم كننـد                
خواهند كه همه گي و لزبين ها مثل خودشان رفتار كنند و كساني   همجنسگرايان  را بر نمي تابند و ميتنوع در جامعه

يعني همان درخواست خود از . كه ادا و اطوار و پوشش و يا سليقه متفاوتي دارند را مورد بي احترامي و تحقير قرار دهند
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 و خود را برتـر و بهتـر از آنهـا            ،رعايت نمي كنند   مجنسگرايان خود در مورد ديگر ه     را،) مبني بر احترام به تنوع    (جامعه  
كراسـي و   وي عمقي با تاريخ جنسـيت، تنوعـات درون آن و درك محـدود از دم               ي عدم آشنا  ،مشكل اين افراد  . مي دانند 

 از ايجـاد رابطـه و كمـك و          ،هـاي خـود    در نتيجه به دليل شناخت محدود و بر اساس پـيش داوري           . حقوق بشر است  
از ديگران مي پرهيزند، خود را تافته جدا بافته مي دانند، از برقراري رابطه و دوستي بـا ديگـر همجنسـگرايان                      حمايت  

 خـود، همصـدا بـا فرهنـگ حـاكم آنهـا را       جاي دفاع از حقوق ديگر همگرايشـان ه   ب ،دوري مي جويند و در جمع خود      
 . محكوم مي كنند و رفتار و حركات و اعمال آنها را مورد تمسخر و شماتت قرار مي دهند

 همانا خوديابي فردي است     ،پذيرش هويت جنسي  .  همجنسگرايانه اما با همه اينها فرق مي كند        هويت جنسي 
منجر مي شـود؛ چـرا كـه        ) همجنسگرايان(ه هم گرايشان    تعهد و همبستگي نسبت به جامع     ي   به رشد درجه     و معموال 

عنـوان يـك    ه  فرد خود را همجنسگرا تعريف مي كند، آن را قبول دارد، ب           ؛   يعني ،پذيرش هويت جنسي همجنسگرايانه   
بـراي  . مـنعكس مـي كنـد     ) جامعه و در بين اطرافيان    ( روش زندگي مي پذيرد و اين پذيرش را در درون خود و بيرون            

 .همجنسگرا بودن نه عيب است و نه زشت،  نه تحقير آميز و نه غير اخالقي ،چنين فردي
اما رسيدن به هويت همجنسگرايانه چندان ساده نيست و متخصصان درباره مراحل و ادوار مختلفي كـه فـرد                   

يم  كه مـا در آينـده بـه آنهـا خـواه            ،در مسير پذيرش هويت همجنسگرايانه خود طي مي كند مطالب زيادي نوشته اند            
.  با عبور و طي شش مرحله متفاوت همراه است          معموال ،قدر بگوئيم كه پذيرش هويت همجنسگرايانه      همين.  پرداخت

 و  ا يك يا چند مرحله را طي كند و اينطور نيسـت كـه همـه حتمـ                 ،هر فردي ممكن است با توجه به عوامل گوناگوني        
 . خودبخود همه مراحل را پشت سر مي گذارند

  تعداد كساني كه به هويت همجنسگرايانه كامل رسيده انـد بسـيار كـم               ،امروز در كشور ما   مي توان گفت كه     
 هر كـدام در مراحـل       ، اما تعداد بسيار زيادي از ما      ،مي باشند 

مختلفي هستيم و موقعيت امروز مـا همجنسـگرايان ايـران           
 .هم انعكاسي از همين وضعيت خود ماست

درونـي و    به فرد توان     ،عبور از اين مراحل مختلف    
 طوري كه قـادر     ،اعتماد به نفس داده و او را آبديده مي كند         

مي شود در برابـر فشـار اجتمـاعي مقاومـت كـرده، اراده و               
استعداد آن را مي يابد كه به همراه ديگر افراد هـم هويـت              

ـ           صـورت دسـته    ه  خود دست به تشكل و همكـاري زده و ب
كسـب   براي تغيير قوانين و اصالح فرهنگ جامعه و          ،جمعي

اعتراف نسـبت بـه حقـوق خـود و هـم گرايشـان خـويش                
    حـاال ديگـر او اعتمـاد بـه نفـس دارد،            . مشاركت مي جويد  

مي داند كه بر حق است، اطالعات كـافي دارد كـه اشـتباه              
بودن ديگران را ثابت كند، از احساس خود خجل و شرمسار           
نيست، تجربيات خود را با ديگران قسـمت مـي كنـد و بـه               

 .نسگرايان در طي مراحل راه ياري مي رساندديگر همج
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 همجنسگرايان لبنان مصمم به دفاع از حقوق خود هستند

 Nizar Saghieh  مصاحبه با نزار سقيه
 لبنان» حريت خاصه«از اعضا مؤسس گروه 

 
 : مقدمه

 مـيالدي در جريـان      2003در سال   
تظاهراتي بر عليه حمله آمريكا به عـراق، در         

ان، تعدادي دختر و پسر با      بيروت پايتخت لبن  
برافراشتن پـرچم رنگـين كمـان در صـفوف          

 .تظاهركنندگان ظاهر شدند
 تظاهرات بر عليه آمريكـا در يـك        

 اما شركت   ،كشور عربي موضوع تازه اي نبود     
ــا پــرچم رنگــين كمــان ســمبل ( جوانــاني ب

مثـل بمـب در جهـان صـدا         ) همجنسگرايان
 آن را مـنعكس     اهـا وسـيع    كرد و خبرگزاري  

دند؛ علت اين بود كه براي اولـين بـار در           كر
به همين منظور ما در ادامه مصاحبه  .  و در انظار عمومي اعالم وجود كرده بودند        ا همجنسگرايان علن  ،تاريخ جهان عرب  

هـاي همجنسـگرايان كشـورهاي  منطقـه، تصـميم داشـتيم مصـاحبه اي بـا                   و گزارشات دربـاره مبـارزات و تـالش        
هاي ما براي تماس با آنها به جائي نرسيد و به همين دليل ترجمه اي از                  اما تالش  ،ته باشيم همجنسگرايان لبناني داش  

ــقيه   ــزار س ــاحبه ن ــروه   )  Nizar saghieh (مص ــس گ ــاء مؤس ــه «از اعض ــت خاص ــايت  »حري ــا س ــان ب   لبن
http://www.sodomylaws.org     ان مي آوريم و مطالعه كامل آن را به همه دوستان           را براي اطالع خوانندگ

 .توصيه مي كنيم
 )http://www.sodomylaws.org/world/lebanon/lbnews004.htm  :لينك مستقيم(

 
 در دانشگاه آمريكائي بيروت     1ش فيلم قرباني  فعاليت خود را با نماي    ) آزادي خصوصي  (»حريت خاصه «سازمان  

 اولين اقدام رسمي و علني در دفاع از حقوق همجنسگرايان در جهان عـرب           ،»حريت خاصه «تشكيل گروه   . شروع كرد 
 . است لبنان قانون جزائي كشور534 لغو ماده ،مي باشد و يكي از خواسته هاي آن

ملل كه در قانون اساسي لبنان به آن اشاره شـده، خواسـتار             اين گروه با استناد به موضوع حقوق بشر سازمان          
 در نظـر    »رابطـه جنسـي غيـر طبيعـي       «كه طبق آن مجازات يك سال زندان براي         ( قانون جزائي لبنان     534لغو ماده   

 همچنين با ارسال نامه اي به سنديكاي روزنامه نگاران لبناني و عـرب از آنهـا             »حريت خاصه «.   مي باشد  )گرفته شده 

http://www.sodomylaws.org/
http://www.sodomylaws.org/world/lebanon/lbnews004.htm
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خصوص به مقاله يكي    ه   ب ،در اين نامه  . الحات تحقيرآميز براي همجنسگرايي انتقاد مي كند      طكار بردن اص  ه  خاطر ب  هب
    كه در مطلب خود بشدت بـه تصـويب قـانون ازدواج همجنسـگرايان در فرانسـه                  »الحيات«از روزنامه نگاران روزنامه     

 در بيـروت و     2003 در صـفوف تظاهركننـدگان در سـال          مي تازد، انتفاد شده و محكوميت اعالم وجود همجنسگرايان        
 .كند واكنش منفي روزنامه را محكوم مي

يك گروه همجنسگراي لبناني كه در كانادا ثبت شده و براي حقوق             (»حلم« البته طبق گفته مسئوالن گروه      
 در ديگر كشـورهاي      وضعيت همجنسگرايان لبناني نسبت به همجنسگرايان      ،)همجنسگرايان در لبنان فعاليت مي كند     

       قانون براي سوءاسـتفاده و بـاج خـواهي از همجنسـگرايان مـورد اسـتفاده قـرار                   534 اما ماده    ،عربي بسيار بهتر است   
كند او را به داشتن سـكس بـا           ابتدا سعي مي   ، چرا كه پليس لبنان در اولين برخورد خود با هر همجنسگرايي           ،مي گيرد 

 .عتراف وادارديكي از سياستمداران كشور به ا
***** 

 او .  تشـكيل شـد    2002 كـه در اكتبـر       »حريت خاصـه  «نزار سقيه خود يك وكيل است و عضو مؤسس گروه           
 و همچنين جنگ داخلي كشور منتشـر كـرده و           ،ها و مطالبي در رابطه با سيستم دادگستري لبنان و جهان عرب            كتاب

 . خوانندگاني در سراسر جهان عرب دارد
  ... را با هم مي خوانيممتن مصاحبه با او

 
  اهداف اين گروه چيست؟ال را تشكيل داديد و ك»حريت خاصه«چطور شد كه 

 بلكه اين شرايط اجتماعي و سياسي لبنان است كه مـا را بـه               ،اتفاق خاصي باعث تشكيل گروه ما نشده      : نزار
 بايـد در مسـائل خصوصـي خـودش           اما اعضا گروه متفق القولند كـه فـرد         ،عليرغم تنوع سليقه  . تشكيل گروه واداشت  

. استقالل كامل داشته باشد و در عين حال از حق مساوي با ديگران براي شركت در زندگي عمومي جامعـه دارا باشـد                      
 برعكس ايـن    ،طور سيستماتيك وار  ه   اما ما بر اين باوريم كه دولت لبنان ب         ،اين هم به نفع عمومي و هم عادالنه است        

 اما از مشاركت افراد در زنـدگي        ، حالي كه دولت در زندگي خصوصي افراد دخالت مي كند          اصول كار مي كند، يعني در     
هـاي مسـيحي، مسـلمانان سـني         بـين مـاروني   (عمل مي آورد و سيستم توزيع قـدرت         ه   اجتماعي ممانعت ب   -عمومي

تعلق نداشتن بـه     آزادي   »خصوصي«همين دليل در تعريف     ه  ب. را هم بهانه قرار مي دهد     ) ها و ديگران   مذهب، دروزي 
گروه ما همچنين در تالش بـراي تثبيـت آزادي فـردي در قـانون               . ها هم مد نظر ماست     هيچكدام از اين دسته بندي    
ها و دسته هايي بر اساس نيازهـاي خـود و خـارج از               گروهدست به تشكيل     افراد بتوانند    ،كشور است كه بر اساس آن     

ـ         ،يچنين قانون . هاي مذهبي فعلي بزنند    دسته بندي  رسـميت شـناخته    ه   به دمكراتيزه شدن خانواده، برابري جنسي و ب
 -ر به نوعي بردگي دچار شده     ضكه در حال حا   (شدن همجنسگرايي و حمايت از فروشندگان سكس و كاركنان خانگي           

تر شدن ق  باعث تشويق و عمي، بر اين اعتقاد است كه سيستم سياسي فعلي حاكم»حريت خاصه«. منجر مي شود) اند
جدائي شهروندان بر اساس تعلق به يك اقليت مذهبي مي انجامد و ايـن              به   ، و در نتيجه    شده هاي مذهبي  بندي وهگر

ايـده مـا ايـن اسـت كـه آزادي فـردي و خصوصـي                . شـود  ها منجر مـي    به عدم تحقق و شكل گيري فرديت انسان       
رسميت ه   و براي ب   ،اني ندارند را تبليغ   هاي مذهبي هم همخو    هايي كه با ارزش    شهروندان، از جمله آن دسته از آزادي      
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اجتماعي نابرابر فعلي مي انجامد و به فـرد  / به تضعيف سيستم سياسي   امر اين. شناخته شدن آنها در قانون تالش كنيم      
 .قدرت مي دهد

 
 هاي شما چگونه به شل شدن  قدرت و تغييرات وسيع مي انجامد؟ تبليغات و تالش

 در رابطه با موضوعات حقوق بشر كار        رف، هنرمندان، خبرنگاراني كه قبال    اعضاء گروه ما شامل وكالي بي ط      
 خود را همجنسـگرا  نفري كهچند و دانند،   مي»خط مباشر«كرده اند، تعدادي افراد چپ كه خود را متعلق به گروه      مي

 .   استمعرفي مي كنند) آرزو (»حلم«و متعلق به گروه 
 هر دو را براي پيشبرد اهداف خود در زمينه هاي مختلف از جملـه               ،»احساس« و هم    ،»دليل« هم   ،ما در واقع  

هايي برگزار مي كنيم، فيلم مستند  سري تحقيقات دست مي زنيم، كنفرانس ما به يك. كار گرفته ايمه حقوق گي ها ب
بت فعاليت و شـركت در تظـاهرات هـم بـه همـان نسـ              . و كوتاه توليد مي كنيم و پوسترهايي توليد و پخش مي كنيم           

كنفرانس و تحقيق براي ما مهم      
 ژانويـه   16براي مثال در    . هستند
اعضاء گروه ما براي لغـو  ،   2004

 در بيرون پارلمان    »قانون اعدام «
لبنان دست به تحصن زدند، قبل      
از آن هم وكالي عضو گـروه در        

ــايش   ــك نم ــته  «ي ــرگ دس م
 شــركت كردنــد كــه در »جمعــي

ــان    ــي لبن ــاط جمع ــائل ارتب وس
 . داشتانعكاس وسيعي 

ــا   ــده م ــز عم ــا تمرك ام
متوجه اليحـه اي اسـت كـه در         

 براي ايجاد تغييرات و اضافه كردن مواد و تبصره هايي به مواد قانون جزائي تقديم مجلس شده و هـدف                     2002نوامبر  
 و  »گسترش دخالت در زندگي خصوصي شـهروندان      «،  »خصوصي كردن حيطه عمومي جامعه    «آن سه مسئله مركزي     

مـا در همـين رابطـه درمـاه مـه سـال گذشـته               . اسـت » هاي اجتماعي  ه حاشيه راندن بعضي از گروه     هر چه بيشتر ب   «
كنفرانس بسيار موفقي برگزار كرديم و همچنان به فشار براي انتشار جزئيات اليحه پيشنهادي به همكـاري بـا ديگـر                     

 .هاي غير دولتي ادامه مي دهيم سازمان
 
هـاي جنسـي      معرفي و حمايت از حقوق اقليت       چگونه و از چه راهي براي      ،»حريت خاصه «

 در لبنان تالش مي كند؟
هر چند كه بخشي از اعضاء ما خود را گي و لزبين معرفي كرده و براي همبستگي گروهـي خودشـان تـالش                 

 كمتر خود را با موضوع تشكيالت گروهي بر اساس گرايش جنسـي درگيـر مـي كنـد، و            »حريت خاصه « اما   ،مي كنند 
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مـا موضـوع جنسـيت را در چـارچوب          . هاي اجتماعي است   شتر بر عليه كنار زدن و به حاشيه راندن گروه         مبارزه آن بي  
ـ            ؛هاي بشري مطرح مي كنيم     وسيع حقوق و ارزش    ه  دفاع از حق دگرگونه بودن، حق انتخاب زندگي خصوصي، حق ب

 . .. وعنوان يك شهروند، حق ازادي انديشه و عقايده رسميت شناخته شدن كامل ب
 بـدون آنكـه خـود را        ،لشي كه ما با آن روبرو هستيم همانا پايان دادن به تابوهاي مربوط به همجنسگرايي              چا

هاي خود فضاي بحث   يك گروه همجنسگرا و حاشيه اي يا تندرو جا بزنيم مي باشد؛ بر اين اساس ما در فعاليت   اصرف
مـا  .  شرايط فرهنگي جامعه را در نظر مي گيريم، خودها و گفتمان و نقد و گفتگو را هميشه باز نگه داشته و در فعاليت     

براي جا انـداختن ايـده اي غيـر قابـل           . كار ببنديم ه  را ب ) پوششي كار كردن  (آموخته ايم كه روش اسب چوبي تروجان        
 مـثال بـراي نشـان دادن        ،در طي كنفرانس ماه مه سال گذشـته       .  از چتري پذيرفته شده استفاده مي كنيم       ،قبول جامعه 

 چگونه در اعدام ارزش انسانها زير پا گذاشته مي شود فـيلم مسـتندي كـه در آن جـوان همجنسـگرايي توسـط                         اينكه
همچنـين  .  خانواده خودش به قتل تهديد شده بود نمايش داده و بر حق او به عشق و احساس انسـاني پـاي فشـرديم        

 در كنار قربانيان جنگ و فقرا ، رانده شده عنوان يك گروه به حاشيه    ه  متني منتشر كرديم كه در آن به همجنسگرايان ب        
 .اشاره شده بود

اما مسلم است كه وكالي ما از حمايت قاطع و دفاع از كساني كه به جرم همجنسگرايي دستگير مـي شـوند                      
 بلكه نفس دفاع از سكس با همجـنس را          ،كنند  ديگر پوششي كار نمي    ،لحظه اي غفلت نمي ورزند و در اينگونه مواقع        

 از آنجا كه دستگيري افراد به دليل صرف رابطه جنسـي بـا همجـنس                ،با اينهمه . دافعات خود قرار مي دهند    در مركز م  
 عـالوه بـر سـكس جـرائم     ، يعني در اغلب موارد دسـتگيري   ، ما كمتر به اين مسائل كشيده مي شويم        ،بسيار نادر است  

 به جريان حـزب اهللا      ،ا در آن دخالت داشتيم    يكي از موارد مربوط به همجنسگرايي كه م       .  است ديگري هم اتفاق افتاده   
لبنان مربوط مي شود كه نيروهاي امنيتي اين حزب در يك اقدام هماهنگ تعدادي از جوانان همجنسگرا را دستگير و                    

سـال   يك)  به جرم تماس جنسي غير طبيعي     (جرم اين جوانان تحت قوانين فعلي       . آنها را به پليس لبنان تحويل دادند      
اما آنها بالفاصله بعد از دستگيري آزاد شدند و دادگاه آنها براي مدت نـامعلومي بـه تـاخير افتـاده و گويـا                         ،زندان است 

رسميت شناختن همجنسـگرايي در قـوانين بـود و          ه   ب ،از جمله مواد پيشنهادي كنفرانس ماه مه ما       . فراموش شده است  
راي ما اين يك موفقيت بود چـرا كـه موفـق شـديم              ب .هاي حقوق بشري لبنان هم آن را تĤئيد كردند        ه  بسياري از گرو  

 .هاي مدافع حقوق بشر كنيم دفاع از حقوق همجنسگرايان را وارد برنامه گروه
 

 ؟ است بودهههاي شما چ واكنش دولت لبنان نسبت به فعاليت
قـط از   فو   نه اعتراف به حقوق،      ،نه واكنشي، نه حمايتي   : همان واكنش استاندارد شده حكومت به جامعه مدني       

 . راه دور نظاره كردن
ئيد رسمي ا يك مركز تحقيقي كه بر اساس آن ما نيازي به تا است، تقريب»مشاركت مدني«موقعيت قانوني ما   

 هرچند كـه  ،اما آيا حركت و يا تالشي براي ترساندن و تهديد و محدود كردن ما بوده؟ جواب نه            . از طرف دولت نداريم   
از طرف . هاي دولت را به انتقاد شديد گرفته ايم رح كرده و در بسياري موارد سياستما مسائل جنجال برانگيزي را مط 

 بـه كميتـه      را البته از ما دعوت شده كه پيشنهادات خود       .  جواب نه   هم ديگر آيا همكاري و تشويق يا حمايتي بوده؟ باز        
ما اغلب از جانب    . هند كرد نم كميته هاي ديگري هم با ما همكاري خوا         ز حقوق بشر مجلس ارسال كنيم و حدس مي       
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هاي مربوط بـه مبـارزه بـا ايـدز بـراي       يا ارگانو هاي فعال در رابطه با حقوق كودكان   مثل ارگان ،هاي دولتي  ارگان
 يافتن همراهـاني از  به بيشتر ،مي شود گفت كه ما در اين مرحله از رشد خود          . شركت در جلسات آنها دعوت مي شويم      

مناسـب  ي يافتن زبـان و شـيوه   « و همچنين ،»باال بردن آگاهي و دانش عمومي«  جمله مواردي ازبرايجامعه مدني  
 .خوشبين هستيم »طرح مسائل
چيزي گفته شود، در طـول شـش مـاه آينـده شـايد         زود است كه در مورد تمايل دولت به همكاري با ما           فعال

 .شرايط عوض شوند
 

 طور عام چطور؟ه در مورد رسانه ها و مردم ب
البتـه  . مقدار وسيعي مـنعكس كـرده انـد       ه  هاي ما را ب    ها بهترين همراه و همگام ما هستند و فعاليت        روزنامه  

 همانگونه كه اين حالت از روزنامه نگاري بـه روزنامـه نگـار              ،درجه پذيرش همجنسگرايي در روزنامه ها متفاوت است       
ه چاپ اطالعيه ما شد كه موضوع حقـوق         شرطي حاضر ب  ه   ب ،يكبار يكي از روزنامه هاي عمده     . ديگر هم فرق مي كند    

 يا همين روزنامه از چاپ اطالعيه ما در رابطه با موضوع حزب اهللا كه در باال بدان                  ،همجنسگرايان را از آن حذف كنيم     
بار هم يك خانم ژورناليست از ما خواست كـه           فكر كنم يك  .  خودداري كرد  »حساسيت سياسي «اشاره كردم، به بهانه     

 بهتر است كه از همجنسگرايي حرفي نزنيم        ،هاي خود در روزنامه كمتر معروف او هستيم        عكاس فعاليت اگر مايل به ان   
بعدها خبردار شدم كه اين خانم با سـردبير روزنامـه خـودش كلـي درگيـري                 . و البته كه ما پيشنهاد او را قبول نكرديم        

 در روزنامـه اي     ، اشاره كوتاهي به همجنسگرايي     موفق مي شود گزارشي از كنفرانس ماه مه را به همراه           اداشته و نهايت  
  امـا بعضـي از      ،هاي تلويزيوني تا حدودي سـخت تـر اسـت          دسترسي به كانال  . كه در آن كار مي كند به چاپ برساند        

همچنين از ما دعوت شـد كـه شـش روز متـوالي در برنامـه                .  اخبار و گزارشاتي از كنفرانس ما پخش كردند        ،ها كانال
هاي تلويزيوني شركت كرده و درباره مسائل مطروحه در كنفرانس صحبت كنيم كه اين كار                 كانال صبحگاهي يكي از  

 .را انجام داديم
 بدون آنكه كسي ما را رد كند يا تندرو بداند يـا             ،در رابطه با مردم، فكر كنم ما موفق شده ايم تابوشكني كنيم           

 مي توانستيم توجـه افـراد مهـم و مقامـات را جلـب               سختيه   ما ب  ،2002در سال   . صفت خاصي به ما نسبت داده شود      
. هاي حقوق بشري لبنان مطرح اسـت    عنوان يكي از مهمترين و عمده ترين گروه       ه    ب  »حريت خاصه « اما امروز    ،كنيم

ـ                      بـه   خـود   ه  در ابتدا ما از اين واهمه داشتيم كه به محض اسم بردن از همجنسگرايي در جلسات، اين موضوع خـود ب
   ولي ما ياد گرفتـه ايـم كـه چگونـه بـا ايـن مسـئله برخـورد كـرده و                       ،ها و مناقشات تبديل شود     بحثمسئله مركزي   

 .  را در اذهان مردم زنده نگه داريم»حريت خاصه«پرنسيب هاي مورد قبول 
تر از آنچه كه خيلي ها فكر مي كنند با پديده همجنسـگرايي             نكته آخر اينكه، به اعتقاد من مردم لبنان راحت        

 يكـي از    ،در جلسه فوروم مـاه مـه      . همين براي تابو شكني بدون ايجاد روردروئي و تنش كافي است          . ورد مي كنند  برخ
شركت كنندگان تنها در خالل پنج دقيقه با توجه به واكـنش ديگـر شـركت كننـدگان، نظـرات خـود را در رابطـه بـا                            

 »فكر كردن به غير ممكن ها«: خواهد  مي»حريت خاصه«اين همان چيزي است كه . همجنسگرايي عوض كرد
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 هاي جنسي دارند؟ احزاب مذهبي و حاكم چه برخورد و رابطه اي با اقليت
 با هدف جرم شناختن آن صورت ،»يك عمل غير طبيعي«عنوان ه نسگرايي در قانون ب  جتوضيح و تعريف هم   

عمل ه  نتوان از آن دفاعي باه اخالق تنها زماني همجنسگرايي مورد پيگرد واقع مي شود كابا اينهمه عموم. گرفته است
 مـارچ   -در فوريـه  .  نوعي دوروئي، رياكاري و انكار در جامعه لبنان حـاكم اسـت             كال ،اما در مورد همجنسگرايي     2.آورد

 با اعمال همجنسگرايانه توسط بگير و ببنـدهاي پلـيس            »شيطان پرستان « شايعه اي بي اساس مبني بر ارتباط         ،2002
در آن روزها بلندگوهاي مـذهبي از فرصـت اسـتفاده كـرده و بـه بـازگوئي                  . ايي هم نرسيد  جه هيچ   دامن زده شد كه ب    

اعمـال  «آنها از والدين درخواست كردند كه كودكان خـود را از            . اخالقيات سنتي خود در مورد همجنسگرايي پرداختند      
هـاي   كـه جريـان    » اخالقـي  هـاي  كميته حفـظ ارزش   « ،عالوه بر آن  .  همچون همجنسگرايي برحذر دارند    »شيطاني

شناخته شده لبنان را نمايندگي مي كند، از همين اصطالحات استفاده كرد تا همجنسگرايي و حتي ازدواج مدني را زير                    
 است و سعي مـي كنـد كـه اصـول آن را     »هاي اخالقي ارزش«اين كميته در حال تهيه متن پيشنهادي        .  بگيرد هضرب

 هـر چنـد   ،هاي اجتماعي مي پرهيزد  از ورود به بحثا عموم»حزب اهللا«از اينها،   غير  ه  ب. وارد مواد درسي مدارس كند    
 .هاي خود را در بين اعضا و هواداران خود تبليغ مي كند كه ارزش

 
 ، در لبنـان وجـود دارد و آيـا ايـن     ايهمجنسـگرايانه (Subculture) آيا خرده فرهنگ  

 مختص پايتخت، بيروت است؟
 . توانم برداشت خودم را با شما قسمت كنم  من فقط مي،لميغياب آمار و تحقيقات ع در

 هرچند كه تناقضات و سردرگمي هـايي را         ،شايد بتوان گفت كه اين خرده فرهنگ در حال شكل گيري است           
 امسـلم . اعمال و رفتارهايي وجود دارند كه از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت مـي باشـند                . هم از خود بروز مي دهد     

با اينهمه روابط همجنسگرايانه همه جا گسترده اسـت و حتـي            . تر با انواع رفتارها روبروست تا جاهاي ديگر       بيروت بيش 
     اكثر ايـن اعمـال در حـد همـان رفتـار بـاقي              . هم معروفند ) همجنسگرايانه( اينگونه رفتارها    ه خاطر بعضي از شهرها ب   

 در نتيجه حاشـيه اي بـاقي مـي ماننـد و             ، ممنوع هستند   و چون مخفي و    ،زندگي فرا نمي روند   ي  مي مانند و به شيوه      
عنوان يك هويت   ه  اما در مورد بروز و انعكاس همجنسگرايي ب       . بيشتر در بين فقرا و خارج از بيروت مشاهده مي شوند          

هـا در شـرايط و حـالتي         در هر دو حالت، اين انسـان      .  همان مدل غربي است    ،، مدل غالب در اين شرايط     )جنسي فرد (
 .تر مي كند ه با جامعه واقع هستند و اين واقعيت زمينه گفتگو و تبادل نظر را مشكلگسيخت

 
  مناسب فرهنگ لبنان نمي باشد؟»مدل غربي«آيا منظورت اين است كه 

 بـا زبـان عربـي صـحبت مـي كنـد و در تـالش بـراي قـانوني كـردن احسـاس و روابـط                            »حريت خاصـه  «
البته كه ما باور داريم كه انتخـاب همجنسـگرايانه يـك             .شرايط لبنان است   در    و )عربي( همجنسگرايانه با همين زبان   

با ايـن وجـود مـا معتقـديم كـه           . جهاني است - يك موضوع  بشري    ،نياز انساني را بازتاب مي دهد و بنابرهمين اساس        
 مي گيرد كه    امكان پاگيري چنين روابطي زماني قوت     . اعتراف اجتماعي نيازمند كنش و واكنش فرد با جامعه مي باشد          

 عـالوه بـر ايـن،     .  برخورد با همجنسگرايي و نيازهاي انساني شهروندان خود اعتراف كند           مورد  به تاريخ خود در    ،جامعه
هويت جنسي  ِ   نيازمند اين هم هست كه خود همجنسگرايان به حد معيني از اعتراف بين               ،شكل گيري گفتگو و روابط    
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توليدات ادبي و هنري در رابطه با موضـوع همجنسـگرايي بـه زبـان               . خويش و فرهنگ محيط اطراف خود دست يابند       
همچنين مطالعه تاريخ واقعـي     . با زبان مادريشان است   )  لبناني -عرب( عربي قدم بسيار مهمي در آشتي همجنسگرايان      

 خصوص خود همجنسگرايان جهت آشـتي بـا       ه  روش مناسب خوبي براي جامعه، و ب      ...) قوانين، مقررات، شعر و   ( اعراب
در بعضـي قـوانين تـاريخ عـرب         . ر است ضحافظه عربي در رابطه با همجنسگرايي و يافتن قوانين عقلي براي زمان حا            

من سـتر  « ؛ اين گفته معروف كه،عنوان نمونهه خذ و زمينه اي براي حقوق و حرمت شخصي پيدا كرد، ب        اشايد بتوان م  
 .) د خداوند راز او را حفظ خواهد نمودهر كس راز مسلماني را حفظ كن (»عال مسليم، ستر اهللا عليه

ما تالش مي كنـيم نشـان دهـيم كـه جـرم دانسـتن       .  حريت روي منافع مردم تاكيد مي ورزد     ،ها با همه اين  
شود  مربوط مي ) بر اساس تعاريف ماكس وبر    ( همجنسگرايي در تاريخ عرب به منافع و شرايط رژيم اسالمي آن دوران           

 جا افتادن همجنسگرايان  رشد و در حال  پس بله، خرده فرهنگِ   .  منطق ثابت نشده است    و حقانيت آنها هرگز با دليل و      
هاي شبانه، مجالت  رنت، كلوبت به شيوه هاي مختلفي از فرهنگ غربي تاثير گرفته است، از تلويزيون، فيلم، اين،لبنان

ن تاثيري بيشتر در روابـط و       ير چن اگ. و بخصوص از طريق رابطه با همجنسگرايان لبناني پراكنده در اقصي نقاط جهان            
هاي بـا چنـين       به اين دليل است كه اين تنها روش شناخته شده براي انسان            ،رفتارهاي همجنسگرايانه ديده مي شود    

غربي   اسالمي و نيازهاي انساني، مدل غير-هاي عربي ر زمينه ارزشددر تالش و تبليغات خود ما . احساسي مي باشد
 .داريمرا هم از نظر دور نمي 

 
 هاي مذهبي چه تاثيري بر سياست هويت همجنسگرايانه دارند؟ دسته بندي

    در تئـوري   .  همجنسـگرايي را محكـوم مـي كننـد         ،هاي شناخته شده مذهبي     همه آگاهند كه تمام گروه     اوال
و مـذهبي   توان اين انتظار را داشت كه همين موضوع، همجنسگرايان تندرو را بر عليه سيستم تقسيمات سياسـي                   مي

مـذهبي همجنسـگرايان قـوي تـر از هويـت جنسـي             - تعلق قومي  فعال. اما واقعيت چيز ديگري است    ،  موجود بشوراند 
بـاره  در(راه حل اين است كه به همجنسگرايان كمك شود تا اعتماد به نفس بيشتري در زمينـه حقوقشـان                     . آنهاست

ويـت جنسـي همجنسـگرايانه آنهـا ارجـح تـر ار              كسب كنند تا ه    ) و داشتن هويت جنسي و حق انتخاب       بدست آوردن 
 همبستگي خانوادهاي مفقود شدگان جنگ داخلـي اسـت كـه حـد و مـرز                 ،يك نمونه مثبت  . تعلقات قومي اشان گردد   

ها و تعلقات مذهبي مختلف جامعـه        واده ها كه از بخش    ناين خا .  است تعلقات قومي، طايفه اي و مذهبي را بهم ريخته        
عبـارتي عزيـز    ه  ب.  حتي در طول جنگ داخلي     ؛ بطور موفقيت آميزي با هم همكاري كرده اند        1983مي باشند، از سال     

 ،»حلـم « و همينطـور در گـروه     »حريت خاصه «در  .  ارجح تر از تعلقات قومي مذهبي اشان است        ،دلبند مفقود شده آنها   
هاي   شود كه وجود تقسيم بندي     و باالخره بايد به اين هم اشاره      . جايي براي تعلقات قومي، طايفه اي و مذهبي نيست        

ـ    فراهم نموده هم  هاي اقتصادي و جغرافيايي را       مذهبي و طايفه اي، تقسيمات و تفاوت        درجـه   ، خـود   ي نوبـه ه  كـه ب
 . پذيرش همجنسگرايي را در هر كدام از آنها متفاوت كرده است

 
 بيشتر در قشـر تحصـيل كـرده         ،آيا منظورت اين است كه سياست هويت همجنسگرايانه       

 طبقه متوسط و باالي جامعه است؟) اغلب غربي(
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در لبنان، مهم هستند و مسائل خيلي       راه و رفتار و روابط و مراوده ها         من فكر مي كنم كه پديده كپي برداري         
، در حالي كه آنهايي كه خود را بـا هويـت            صورتهر  ه  ب. خصوص در بيروت و اطراف آن     ه   ب ،سريع رو به جلو مي روند     

كنند به طبقه خاصي تعلق ندارند، اما آنهايي كه هويت جنسـي خـود را مـي پذيرنـد       انه تعريف مي  جنسي همجنسگراي 
 ، طبقاتي در روابط همجنسگرايان هم عمل مـي كنـد          -البته موقعيت اجتماعي  . بيشتر از طبقه متوسط جامعه مي باشند      

   افـراد همجنسـگراي طبقـه ديگـر          كمتر به ايجاد رابطـه بـا       ،به اين شكل كه افراد همجنسگراي متعلق به يك طبقه         
 .مبادرت مي ورزند

 
  روي مسائل مربوط به ايدز هم كار مي كند؟»حريت خاصه«آيا 

 به اين شكل كه ما بـراي رفـرم در مسـائل ضـروري    . حريت از زاويه حقوق بشري به موضوع ايدز مي پردازد  
 كه  »حلم«. وي.آي.نسبت به افراد مبتال به اچ      يا بر عليه تبعيض      ،قانوني براي جلوگيري از گسترش ايدز كار مي كنيم        

با مقامات و تشكيالت مسئول مبارزه با ايدز رابطـه و             تنها سازماني است كه    ،سازمان همكار نزديك و همسو با ماست      
 . هنوز هيچگونه كمك مالي ازمنابع دولتي دريافت نكرده است»حلم« با اينهمه ،همكاري نزديك دارد

 
 در اروپا و آمريكا همكاري    هاي مدافع حقوق همجنسگرايان      ازمان با س  »حريت خاصه «آيا  
 مي كند؟

هـاي غربـي طرفـدار حقـوق         در حـالي كـه سـازمان      . ها همكاري نداشـته ايـم      حال با اينگونه سازمان   ه  تا ب 
ر  قانوني كردن همجنسگرايي د،ند، توجه اصلي ما در شرايط فعلي ه ا  دهه ها پيش موانع را برطرف كرد       ،همجنسگرايان

 ما بـه برقـراري روابـط بـر          ،همه با اين .  به غيروابسته بودن خود به هرقدرتي خيلي بها مي دهد          »حريت«. لبنان است 
 بـي   »حريت خاصـه  «شرطي كه آنها هم همچون      ه   ب ،هاي جهاني و غربي عالقمنديم     اساس احترام متقابل با سازمان    

كنم كه توجه و عمده      من فكر مي  .  با ما هم جهت باشند     ،طرف بوده و در اهداف، يعني دفاع از عدالت و ارزش انساني           
 . فردي در جهان عرب گردد-نيروي ما در آينده بايد صرف ايجاد شبكه اي براي آزادي خصوصي

 
 پانوشت ها

1. Victim 
ايـن فـيلم    .  در انگلستان منجـر شـد      1960 يك فيلم انگليسي است كه انتشار آن به قانوني شدن همجنسگرايي در سال               ،»قرباني«فيلم  

  كه يك وكيل معروف و متاهل است را        ،داستان جوان همجنسگرايي است كه دست به خودكشي مي زند تا مانع از آن شود كه باجگيران، معشوق او                  
 Dirk(» دورك بوگـارد «نقـش وكيـل معـروف را    . خواهي قرار دهنـد  تحت فشار و باج) اوهويت ء استفاده از گي بودنش و تهديد به افشاء وبا س(

Bogard (         مرگ در ونيز  «كه خود هم همجنسگرا است و در فيلم« )          نويسـنده همجنسـگراي     ،»تومـاس مـان   «كه از روي كتابي به همين نـام از 
 .  نقش اول را دارد)آلماني ساخته شده

جريـان   مي كشاند و دررا به دادگاه ) استكه كارشان فشار و باج خواهي از همجنسگرايان  (وكيل معروف براي دفاع از خود، باج خواهان         
  فـيلم بـا ايـن صـحنه تمـام      .  به تعداد زيادي از افراد ديگر برخورد مي كند كه در نتيجه همين مشكل باج خواهي زندگي اشان فنا شده است             ،دادگاه

 بـاج خـواهي از       با موضوع همجنسگرايي اش كنار آمده و قانون جـرم دانسـتن همجنسـگرايي انگلسـتان را نـوعي                   ،مي شود كه خود وكيل و زنش      
كند و به دفاع علنـي از همجنسـگرايي          جالب اينكه دورك بوگارد در زندگي عادي و خصوصي خود هم ريسك مي            . كنند همجنسگرايان معرفي مي  

 .مي پردازد
 .كند   است، يعني زماني كه مردي با پسري كم سن و سال رابطه جنسي برقرار مي»بچه بازي«ظاهرآ منظور  .2
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 جنسيت و اومانيسم
 25برگرفته شده از مجله اينترنتي سكاف شماره 

 
 جنسـي حـاكم احسـاس فشـار و          -هر روز بر تعداد ايرانياني كه از بودن در چارچوب تنگ فرهنگ اجتمـاعي             

 .خفقان مي كنند بيشتر مي شود
فرهنگ جنسي حاكم، ضعيف ترين و حساس ترين حلقه از سلسله حلقه هاي زنجيري است كه جامعـه مـا را            

بي جهت نيست كه سنت گرايان در برابر هر تالشـي بـراي             .  در بند سنت، كهنگي و خماري نگه داشته است         همچنان
طرح مسائل جنسي در جامعه اينچنين خشمناك و دهن كف كرده، بر خـود مـي پيچينـد، نعـره مـي كشـند و تهديـد                                

 .مي كنند، اما همه اينها نشانه ضعف است نه قدرت

اومانيست هاي ايراني، ليبرال هاي واقعي و 
انسان دوستان و عاشقان آگاه ايراني به كجا 

گريخته اند كه كسي صدايشان را نمي شنود؟ 
آيا به راستي در اين هفتاد ميليون نفر چنين 

 انسان هايي يافت نمي شوند؟ 

دام با جرثقيل، كشتار مخالفان، هشت سال جنگ، آوارگي ميليون ها تن از هموطنان، فرهنگي كه سنگسار، اع
رواج رشوه خواري، دزدي، جدائي جنسي در جامعه، حقيـر          

را تحمـل      ...  و   پرسـت  آزشدن توسط يك مشـت آخونـد        
مي كند، اما فيلم، ادبيات و پايگاه هاي اينترنتـي كـه بـه              

بر نمـي تابـد و آن را   عشق ورزي انسان ها مي پردازند را     
زشت و غير اخالقي مي داند، بدون شك نه يـك جـايش             

 .كه صد جايش مي لنگد
 پس چرا اين همه سكوت؟ 

گان مست چرا ميدان را براي سياست پيش
 سياست و سنت گرايان خالي گذاشته اند؟

فرهنگي كـه تماشـاي صـحنه هـاي دردنـاك و            
وحشيانه اي كـه در آن مـردي، زنـي نگـون بخـت را تـا                 
خرخره در گودال مي كند و با خرده سنگ به سنگسـارش            

با ( ود را   مي نشيند، را مجاز مي داند اما اگر مردي آلت خ          
در او فرو كند و هر دو لذت ببرند را عملي پست و حيواني و حقير مي دانـد كـه نبايـد از آن حـرف زد و يـا                              ) اجازه زن 

 .ترسيم اش كرد را تجويز مي كند، سزاوار احترام نيست و به گردنكشان چنين فرهنگي بايد آفرين گفت
تان و عاشقان آگاه ايراني به كجا گريخته اند كه كسي اومانيست هاي ايراني، ليبرال هاي واقعي و انسان دوس        

صدايشان را نمي شنود؟ آيا به راستي در اين هفتاد ميليون نفر چنين انسان هايي يافت نمي شوند؟ پـس چـرا اينهمـه                        
سكوت؟ چرا ميدان را براي سياست پيشگان مست سياست و سنت گرايان خالي گذاشته اند؟ تا كي ما ايرانيان بايـد از                      

 يك جنبش اومانيستي ملي محروم باشيم؟
مي دانيم كه در روزگاري اينچنين، صحبت از جنسيت به معناي قدم گذاشتن در ميـدان مـين گـذاري شـده                         

نبايد ميدان را براي مذهبيون افراطي و محافظه كاران فرهنگي خـالي            . مي ماند، اما اومانيست ها گريزي از اين ندارند        
 .هند دستور كار اعمال و اخالق جنسي را آنطور كه خود مايلند، طرح و پاسخ دهندگذاشت كه هرطور مي خوا
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مسئله مهمي كه بايد طرح، و حول آن وسيع ترين نيروي ممكن را بسيج كرد، اين ايـده پايـه اي اومانيسـتي        
د مثـل،   جنسيت يك نياز طبيعي انساني است كه براي به رسميت شناخته شدن نيازي بـه توسـل بـه توليـ                    «است كه   

ازدواج، زندگي مشترك و غيره ندارد، جنسيت يك نياز مستقل و قائم به ذات خود در همه انسانهاست، فارغ از شـرايط                      
 ».و موقعيت

ايـن مخـتص    . هيچوقت با هم كنار نيامـده انـد       ) سكس(اين يك واقعيت تاريخي است كه مذهب و جنسيت          
نيروهاي متعصب مـذهبي،    . ن بزرگ وضع چنين بوده و هست      در همه اديا  . كشور ما و يا مسلمانان متعصب هم نيست       

نگاهي به جوامعي   . را در بين جوانان رواج داده اند      » وحشت استمناء «چه مسلمان و چه مسيحي و چه يهودي، هميشه          
كه آزادي جنسي در آنها تضمين شده، نشان مي دهد كه چگونه مسيحيان متعصب و افراطي ترين نيروهاي سياسـي،                    

 .دست در دست هم به جنگ جنسيت مي روند...  ضد سقط جنين، مخالفان اقليت هاي جنسي و جنبش هاي

سئله جنسيت هنوز در كشور ما كامال مطرح م
وقت آن رسيده كه ما ! نشده، چه رسد به حل آن

ايرانيان نيز جنسيت خود را از پيراهن تنگ مذهب 
و سنت بدر آوريم و اين قدم اول است، قدم 

بعدي حركت به سمت استقالل جنسيت به عنوان 
يك نياز طبيعي و مستقل و قائم بذات خود در همه 

.ن كشور مي باشدشهروندا

تاريخ آلمان در دهه سي نشان مي دهد كه چگونه مبلغان متعصب مذهبي، نه تنها در آلمان، كـه در سرتاسـر                      
هرهايي كـه جبهـه ملـي       در فرانسـه امـروزي، در شـ       . در زمان هيتلر پرداختنـد    » نظم اخالقي حاكم  «اروپا، به دفاع از     

قدرت محلي را در دست دارد، تمام كتاب هاي مربوط به اروتيسم از كتابخانه هاي شهر برداشته مي شـوند                    ) فاشيست(
در كشورهاي پيشرفته اسكانديناوي نيروهاي ضـد       . و خريد هر كتاب بايد به تائيد سياستمداران محلي اين حزب برسد           

ــه همــراه تشــكيالت مــذهبيون مت  عصــب خــارجي ب
بـراي جوانـان مـي      » مضرات جلق زدن  «كماكان  از    

در آمريكا نيروهاي مذهبي دسـت راسـتي بـه          . گويند
همراه احزاب بسيار محافظه كار دائمـا در تالشـند تـا            

مخـالف  كتابخانه هاي شهرها را از وجود  كتاب هاي          
در كشورهاي مسـلمان كـه      .  پاك كنند  عفت عمومي 

 .ديگر خود بخوان حديث مفصل
، در كشورهاي غربـي،     )يك اما ي بزرگ   (اما  

پزشــكان، روانشناســان و روانپزشــكان، اقليــت هــاي 
و در راس آنان، اومانيست ها، با       ... جنسي، فعاالن فرهنگي، روزنامه نگاران، زنان، احزاب مترقي، مدافعان حقوق بشر و           

 از هر فرصتي بـراي بـه چـالش    آگاهي از تاريخ سده هاي سياه حكومت مسيحيت در اروپا و وحشت مذهبي آن زمان،            
كشاندن نيروهاي ضد استقالل جنسيت استفاده مي كنند و توانسته اند آنها را همچنان ايزوله شـده در حاشـيه ميـدان                     

ولي در كشور ما، متاسفانه ائتالف انواع نيروهاي ضد جنسيت، از مذهبيون متعصب گرفتـه               . مباحث اجتماعي نگه دارند   
رهنگي آنان، اومانيست هاي ما را به سكوت مطلق واداشته؛ طوري كه در برابر قرباني شـدن          تا مخالفان محافظه كار ف    

 .انسان ها و جنسيت مستقل آنان در برابر خدايگان دروغين هيچ صداي اعتراضي بگوش نمي رسد
 بايـد  جنبش زنان و فمينيست هاي ما كه در كارزار دفاع از رهايي جنسيت از قيد و بندها، از جملـه پيشـتازان             

باشد، تحت تاثير جنبش راديكال هاي اروپا و آمريكا، بيشتر ناخالصي اين جنبش ها را به عاريت گرفته تا خالصي هاي            
 .»Andrea Dworkin«و » Catharine Mckinnon«آن را، از جمله انديشه هاي 
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فمينيسـتي  فمينيست هاي ما با چنين رهيافتي به مسئله، چشم هاي خود را بـر بخـش هـاي ديگـر جنـبش                       
بسته انـد و يـا   » Feminist against censorship«و » Feminist for Free Expression«همچون 

 .كمتر معرفي مي شوند» Nadina Strossen«انديشه هاي 
براي يك اومانيست، آزادي همجنس خواهان، برابري حقوق زنان، آزادي انواع ذائقـه هـا و تمنيـات جنسـي                     

يك امر پايه اي، مهـم و       ) در چارچوب آزادي فردي   ... (، استفاده از داروهاي ضد بارداري و      انسان ها، آزادي سقط جنين    
 اما آيا اومانيست هاي ايراني در اينباره كارنامه اي دارند كه معرفي كنند؟. مسلم است

وظيفـه هـيچ   . براي يك اومانيست، حق هر فردي است كه حق مالكيت بر تن و جنسيت خود را داشته باشـد             
در چنين هنگامه اي ديگر صـحبت از        . ، ارگان و يا خويشاوندي نيست كه در اين امر خصوصي افراد دخالت كند             دولت

باكره گي دختران در شب عروسي معنايي نخواهد داشت و بسياري از دختران ما از قتل و خشونت به جرم دختر نبودن            
 . در امان خواهند بود

Vern Bullough هاي آمريكا كه خود سكسولوگ هم هسـت، بـر ايـن بـاور      يكي از رهبران اومانيست
است كه در تاريخ   جنبش هاي آزادي جنسي در غرب، اومانيست ها هميشه در رهبـري ايـن جنـبش هـا بـوده انـد،                            

همين سكسولوگ و اومانيست آمريكائي خـود      . هرچند كه گاهي فعاليت هاي خود را تحت نام اومانيسم پيش نبرده اند            
 ميالدي در آمريكا بود، كنفرانسي كـه  1988در سال » كنفرانس جهاني پورنوگرافي«ن و برگزار كنندگان از برنامه ريزا  

و همچنــين فمينيســت معــروف، » Free Inquiry«از جملــه ســخنرانان آن، ســردبير مجلــه اومانيســتي معــروف 
»Barbara Dority «بودند . 

اما وقت آن رسيده كه ما ايرانيان نيز .  به حل آنمسئله جنسيت هنوز در كشور ما كامال مطرح نشده، چه رسد        
جنسيت خود را از پيراهن تنگ مذهب و سنت بدر آوريم و اين قدم اول است، قدم بعدي حركت بـه سـمت اسـتقالل                         

 .جنسيت به عنوان يك نياز طبيعي و مستقل و قائم بذات خود در همه شهروندان كشور مي باشد
از افـراد خبـره، پزشـكان،       ) و يا تشـكل هـايي     (داريم، ايجاد شبكه يا تشكل      آنچه براي شروع كار به آن نياز        

خبرنگاران، طراحان مباحث اجتماعي، اقليت هاي جنسي، فعاالن فرهنگي، نويسندگان، فعاالن جنـبش زنـان و تمـام                   
مـن زدن بـه     كساني كه با ديدي اومانيستي به جنسيت نگاه مي كنند، با هدف طرح مسائل جنسي، ارائه اطالعات و دا                  

 . بحث ها در اينباره است
نقطه اشتراك افراد فعال در چنين شبكه يا تشكلي، همانا عالقمندي جدي به اومانيسم، اراده محكـم جهـت                   

اگر شـرايط اجتمـاعي،     .  جنسي جديد مي باشد    -دفاع از حق فردي شهروندان و كمك به رشد يك فرهنگ اجتماعي             
توان در اوائل در دسته هاي كوچك، بـا ايجـاد يـك              ترنت مكان مناسبي است، مي    كار علني را اجازه نمي دهد، اما اين       

 . شروع كرد... ليست از ايميل افراد عالقمند، رد و بدل كردن نقطه نظرات، ايجاد پايگاه بر روي شبكه و
 

وقت آن رسيده كه ما ايرانيان جبهه جديدي از چالش هاي فرهنگي اجتماعي در برابر 
 .شور تدارك ببينيمسركوب جنسي در ك
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 جشن عشق
 

 سپنتا  باهم
  

  گذارمي سفره ام مينيدر س   را اگر منيب سرخيس
  را تو اگري سرخيگو 

  كندي را ، در آب پرتاب ميز گل سرخياو ن  ي گذاري كاجت ميبر شاخه 

  
مي بكاريما اگر باهم ، در كنار هم ، گل سرخ

 ؟ فردا چه خواهد شدي كنيفكر م
  

  روشن را اگر منيشمع
  روشن را تو اگريستاره ا   گذارميبر قلب سفره ام م

 ي گذاريبر سر كاجت م
  سازدي روشن را ، بر آب روان ميز فانوسياو ن

   درخت كاجت اگر تويپا 
 ي نشانيخاطراتت را مميما اگر باهم ، در ظلمت هم ، چراغ هم باش

  وار معبدش او اگريبر د ا چه خواهد شد؟ي دني كنيفكر م
   كشانديدستانش را م

صفحات ماها به روي اشعار،   گذارمينه ام را مييز بر سر سفره ام ، آيمن ن
... داستان هاي كوتاه، نقد، طنز و

اميدواريم در .  دوستان باز است
پربارتر كردن اين صفحات ما را 

 .ياري دهيد

  ما اگر با هم، 
  در غربت هم، 

  ميهم نگاه هم باش
  ه خواهد شد؟ فردا چي كنيفكر م
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 سكس؟
 

 . از تبريز هستم) ب( من، سالم
اميدوارم همه به مراد  موفقيت براي گي هاي عزيز ايراني آرزو دارم و نشاط و  از قبل از هرچيزي سالي سرشار    

 .اين سال برسن دلشون تو
  بـراي دوسـتام بنويسـم و       ،ركدومش يك تجربه است   ه و هميشه دوست داشتم ازاتفاقاتي كه برام پيش مياد       

 كنه و ديدم كه خيلي خوب تونسته يك رابطه ي خوب بين گي هاي ايران برقرار» ماها «مجله عزيز بهترين وسيله رو
 .اين خودش جاي تحسين داره

  . اتفاقيه كه شـايد بـراي شـما هـم پـيش اومـده باشـه                ،موردش صحبت كنم   مي خوام در   مطلبي كه اين بار   
ميخوام تجربه اي كـه    هستن يا نه؟»گي «نتونستن با خودشون كنار بيان كه آيا واقعا راستش كسايي هستن كه هنوز    

  .خودم داشتم براتون بگم
 بـاالخره بـراي     ،كمي صحبت و چت كـردن      بعد از  .شده بودم  يكي تو شهرمون آشنا    كه با  راستش مدتي بود  

قيافه تقريبا به خواسته هـاي   هيكل و ديدم پسريه كه از نظر     رفتم سر قرار  راستش وقتي    .ديدن همديگه قرار گذاشتيم   
 ولـي بـا ايـن       ،فرم لباس پوشيدنمون با هم فرق ميكرد       تيپ زياد با هم جور نبوديم و       من نزديكه ولي متاسفانه از نظر     

 لـذت جنسـي     كه هر دومون بـه اوج      آنچنان عالي سكس ميكرد    و چند باري سكسمون شد    .همه دعوتشو قبول كردم   
 بـه خـاطر    ميرسيديم و من بيشتر   

همين نكته دوس داشـتم رابطـم       
البته بايـد بگـم      .فقط با اون باشه   

پســـري كـــامال بـــا ادب و بـــا 
مـدتي   ولي بعـد از   . شخصيت بود 

اون رابطه   .يه مشكلي پيش اومد   
 ي ما رو خيلي عرفـاني ميديـد و        

حتي بعد به من گفت كه سـكس        
ونه مانع ميشه دوستي ما پابرجا بم    

 از و سكس ممكنه باعث بشه تـو      
ازم  و ....مــن كــم كــم زده بشــي
رابطــه ي  خواســت ســكس رو از
  .دوستيمون حذف كنيم

 .راستش بين دو راهي گير كرده بودم
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بايد ايـن    .تو رابطه سكسم باهاش موفق بودم اين طوري از دست بدم           خيلي برام سخت بود يكي رو كه انقدر       
 باالخره ما گي هـا بايـد نيـاز         .ي بين دو گي با رابطه ي دو تا دوست معمولي فرق ميكنه            نكته رو قبول كرد كه رابطه       

با كسي ارضا كنيم كه دوسش داريم و دوستم هنوز نتونسته بود قبول كنه كه يك گي واقعيـه و يـك                       جنسي مون رو  
ده بود اون با خودش تعصبات كهنه ي قديمي ما ايراني هاست باعث ش ميكنم ناشي از حس عذاب وجدان كه من فكر

 كه به نظر مـن سـكس يـه ركـن مهـم      ،دوسش داره رابطه جنسيش رو قطع كنه بره و حتي با كسي كه انقدر     كلنجار
  .دوستي بين دو تا گي هست

 ايـن   ،خودتون به اين نتيجه رسيدين كه گي هستين يـا حتـي بايسكشـوال               شمايي كه واقعا با    ،دوستان عزيز 
به نظر من ايـن چيـز    با يك همجنس خودش كه دوسش داره ارضا كنه و          ي خودشو طبيعيه كه يك گي احساس جنس     

مسئله ي اينكه دو نفر به هـم تمايـل جنسـي     .بدي نيست و حتي نميتونه به دوستي اگه واقعا منطقي باشه ضربه بزنه        
نكه بعد از چند     ولي اي  ، چون حق دو طرفه    ،نداشته باشن فرق ميكنه و من اين بحث رو با بحث خودمون قاطي نميكنم             

  ... يكطرفه و بخاطر احساساتي مثل عذاب وجدان و ترس از بهـم خـوردن دوسـتي و كـم شـدن محبـت و               ،سكس بار
ميشه  باشد خيلي راحت تر    اگرداليل منطقي تر  . من توهين به طرف مقابله      اين به نظر   ،رابطه ي سكسي رو قطع كني     

 .من قانع كننده براي يك گي مثل من نيست  به نظر ولي داليلي كه گفتم اصال،با اين مسئله كنار اومد
االن يـك   . ممنـون ميشـم نظراتتـون رو بخـونم         حاال نميدونم نظر كساني كه نوشته ي من رو خوندن چيه؟          

 ماهي از اون ماجرا گذشته و هنوز نتونستم به نتيجه برسم كه اين دوستي بدون سكس چقد ميتونه دوام داشته باشه؟
 كه به من ابرازلطف و محبت كردن و ايميل زدن خيلي ممنونم و اميدوارم هميشه شـاد و                   بازم از تمام كساني   

 .بزرگترين آرزوي من آزادي و شادي براي تمام دوستان و عزيزانه .سر حال باشن
 sarab_mohabat@yahoo.com  :ايميل من

 
 

 :ماها
 كـه در    »نسـي نقش، رفتار، گرايش و هويـت ج      «ما پيشنهاد مي كنيم كه مطلب مربوط به         

در ضمن اميدواريم كه اين دوست خود را محكوم نكنـي و يـا              . همين شماره چاپ شده را بخواني     
  مقابـل  ممكن است طرف  . هر كسي حق انتخاب دارد    . فشاري براي انجام سكس به او وارد نكني       

  . واقعĤ چه مي خواهدتا تكليفش را با خودش مشخص كند كه شته باشداحتياج به وقت و زمان دا
شود كه او تو را دوست دارد و مي خواهد دوسـتي اش را               از نوشته ات اينطور برداشت مي     

     يـا هنـوز نتوانسـته بـا     ، در مورد گرايش جنسـي خـودش مـردد اسـت       ا اما ظاهر  ،با تو حفظ كند   
 بايد اين فرصت را به او بدهي و استقالل فكر و تصميم او              تو. ذهنيت هاي خود تصفيه حساب كند     

حتي اگـر او روزي اعـالم كنـد كـه           . دانيم كه تو اينكار را خواهي كرد        و ما مي   ،م بشماري را محتر 
 .  شايد بتوانيد دوستان خوبي براي هم باشيد،همجنسگرا نيست

 .موفق باشي
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 ...من هم گي هستم! د جانحمي
 ي از كرمان ارسالداستان

 
. ز دوستام كه زبانش ضعيف بـود كـار كـنم          زنگ اول بيكاري داشتيم و من زنگ اول رفتم مدرسه تا با يكي ا             

رابطمون صميمي بود، ولي هيچوقت     . فرزاد خيلي پسر خوبي بود و من هم از همون سال اول دبيرستان عاشقش بودم              
 . البته شايد از رفتار تابلوي من خودش فهميده بود. نتونستم بهش بگم كه من گي هستم و عاشقش هستم

      گرامـري كـه     سـاختار  هـر  از. قه سعي كردم هرچي بلدم بهـش يـاد بـدم          خالصه اون روز من با شوق و عال       
ديدم يكـي  . زنگ خورد و ما رفتيم تو حياط.  رو توش بگنجونمI love youمي خواستم مثال بزنم، سعي مي كردم 

توجـه   بهش "اصال. از بچه هاي شرور مدرسه داره زير چشمي منو نگاه مي كنه و با دوستاش در گوشي حرف مي زنه    
تند تند از پله ها رفتم باال و نشستم تو كالس تا وقتي فرزاد مياد صورتش رو ببيـنم و بهـش يـه                   زنگ خورد و  . نكردم

 .  لبخند بزنم
  . كم كم كالس شلوغ شد و همه اومدند

 :ي شرور هم اومد و يكدفعه داد زد اون پسره
 ؟ چي ديدمorkutبچه ها، ميدونيد ديروز تو  -

 :و ادامه داد
 ... ديدم و توي گروه همجنس بازان عضو شدهorkutديروز حميد رو تو  -

همه . اينقدر شوكه شدم كه نتونستم يه كلمه بگم و تكذيب كنم       .انگار يه پارچ آب يخ روي سرم ريخته باشند        
 . همين لحظه معلم اومد تو كالس و همه نشستند سر جاشون در. داشتند با تعجب به من نگاه مي كردند

فكر مـي كـردم     . س برام مثل جهنم شده بود، سرم رو از روي دفترم برنداشتم و حسابي ترسيده بودم               كل كال 
 خيلـي  ؟ يا اينكه اگه به گوش مدير برسه    ه مامان و بابام بگه من چكار كنم؟       اگه يكي از دوستام زنگ بزنه خونمون و ب        

سريع رفتم پـايين و تـو       .  تا اينكه زنگ خورد    .زمان برام كند مي گذشت    . ترسيده بودم، صورتم مثل گچ سفيد شده بود       
 . كل زنگ تفريح رو گريه كردم. يكي از دستشويي ها قايم شدم

اينكـارو  . صبر كردم تا زنگ رو زدند و وقتي مطمئن شدم كه معلم رفت سر كالس، من هم بعد از معلم رفتم                    
.  اين زنگ هم بـا هـزار مشـقت گذشـت           .بخاطر اين كردم كه نمي خواستم با هيچكدوم از بچه ها دهن به دهن بشم              

خـدا رو شـكر تـو سـرويس مـا           . زنگ خونه خورد و كيفم رو گرفتم تو بغلم و با سرعت دويدم تا بـه سـرويس برسـم                   
كشـي هـاي     روي يه صندلي تكنفره نشستم و سرم رو تكيه دادم به شيشـه و خـط               . هيچكدوم از همكالسيهام نبودند   

ناهار خوردم و رفتم تو     . رسيدم خونه . گريه مي كردم، طوري كه كسي متوجه نشه       و ريز ريز    . خيابون رو نگاه مي كردم    
 . اينقدر گريه كردم كه خوابم برد. يه نوار غمگين گذاشتم و بازم شروع به گريه كردم. اتاقم

 . با صداي زنگ تلفن از خواب بيدار شدم
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گفت اگه فـردا بيكـارم و       . خوشحال شدم خيلي  . فرزاد بود . تلفن رو برداشتم و با صداي خوب آلود جواب دادم         
منم بـدون   . مي تونم برم خونه ي اونا، كه هم باهاش زبان كار كنم و هم يه كم بازي كنيم و تا عصر خونشون بمونم                      

يكدفعه يادم اومد كه امروز تو      .  گوشي رو گذاشتم  . درنگ قبول كردم، چون جمعه ها تو خونه ي ما خيلي كسالت آوره            
 تا فكر جور وا جور اومـد        هزار . ربطي به ماجراي امروز داره     ،شصتم خبردار شد كه تماس اون     .  افتاده مدرسه چه اتفاقي  

 يا مي خواد منو ببره پيش يه روانشناس و منـو            ، مي خواد با من حرف بزنه و بگه اين كارا آخر و عاقبت نداره              تو ذهنم؛ 
  .درمون كنه

سـر  . آره من گي هستم و عاشق تو هستم     :  دريا و بهش بگم    خيلي دلهره داشتم ولي گفتم بايد دل رو بزنم به         
 بازم ترسـيدم، نكنـه   ».باشه خودم مي رسونت«:بابام هم گفتند. شام به بابام گفتم كه فردا مي خوام برم خونه ي فرزاد        

ظي دم در خونشون رسيديم و بـا بابـام خـداحاف          . نتونستم شبو خوب بخوابم، همش كابوس مي ديدم       . به بابام هم گفته   
خودش اومد درو باز كرد، با خوشرويي دعوتم كرد برم تو و رفتم تـو               . در زدم . يه كم خيالم راحت شد    . بابام رفت . كردم
 . اتاقش

دفتـرش رو گـرفتم كـه    . بدون هيچ مقدمه اي دفترش را باز كرد و گفت ادامه مبحث گرامر رو بهم يـاد بـده                  
 »... جان منم گي هستمحميد«  : ديدم باالي دفتر نوشته،روش براش بنويسم

 يك. يه لحظه بهش نگاه كردم و تا جايي كه مي تونستم محكم بغلش كردم، كاري كه سالها منتظرش بودم                  
  ...منم گريه ام گرفت. دفعه زد زير گريه
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  جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي
 
 »علم بهتر است يا ثروت؟ « 

 يادتونه؟ 
اما هيچ فكر كردين كه اين . عنوان اولين موضوع انشا براي دانش آموزان ميدنه  جمله را ب   خيلي از معلما اين   

 يكـي را انتخـاب      ،»ثروت« و   »علم«جمله چقدر احمقانه و بيخود است؟ اين جمله به دانش آموز تلقين ميكنه كه بين                
كنم بهتره كـه جملـه فـوق را          يمن فكر م  . ره و ثروت هم به كسب علم كمك ميكنه        اكنه، در حالي كه علم ثروت مي      

 : بهتره كه اينطوري بنويسيم
 »علم بهتر است يا سنت؟ « 

البتـه مـا    . ر ميشه انشاء نوشت و در زندگي روزمره هم همه آن را تجربه ميكنن              ت براي چنين موضوعي راحت   
ي علـم و گـاهي سـنت را          گـاه  ، هر جا الزم باشه و هر چي كه به نفع اشون باشـه             ،.... خصوص اونهايي كه  ه   ب ،ايرانيا

 علم ميگه كه همجنسگرايي يك نياز طبيعي است، بيماري هم نمـي باشـد و تـو هـر جامعـه اي                  مثال. انتخاب ميكنن 
 اما دولت و مسئولين مملكت به اين كار ندارن و در مقابل             ؛بخشي از مردم داراي گرايش به همجنس خودشون هستن        

ه دليل و منطقي به سنت و يك سري عقايدي چسبيدن كـه بـا علـم                 كنن و بدون هيچگون    علم و آگاهي مقاومت مي    
نميخونه و تا ميتونن در ضم همجنسگرايي داد        

 چسـبيدن بـه سـنت و         ي نتيجه. سخن ميدن 
 مـا را از دمكراسـي و        ،نفي علم هم معلومه كه    

حقوق بشر محروم ميكنه و در حالي كـه اكثـر           
هاي جهان دمكراسـي دارن و       كشورها و ملت  

اني، ما ايرانيـا هنـوز بـراي انتخـاب          احترام جه 
لباس خودمان و يا اينكه تو اتاق خوابمان چـه          

پس  معلومه   . ميگذره بايد به دولت جواب بديم     
 »علـم و دانـش  « ،كه براي پيشـرفت و ترقـي    

 ! است»سنت«بهتر از 
 

 
 
 
 
 

.ضميمه دوستيابي اين شماره منتشر شد
به دريافت آن مي توانند با ما عالقمندان 

 .تماس بگيرند
majaleh_maha@yahoo.com 
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 يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله  ،  مماها

از آدرس پسـتي زيـر اسـتفاده         ،»ماها«اشتراك  ب، عكس، نقد، و همينطور براي       ادات خود، و يا ارسال مطل     ت و پيشنه  براي بيان نظرا  
 :           كنيد

                                                                                     Majaleh_maha@yahoo.com 
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