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o لطفا كمي از خودتان .با تشكر از اينكه در اين مصاحبه شركت كرديد 
 ؟) وضعيت تحصيلي.شغل. سن(بگوييد

  .داراي مدرك ليسانس علوم سياسي و در حال حاضر جوياي كار هستم . سال دارم23 من -
 . ساله و دانشجوي گرافيك رايانه هستم22 ،خ. من س-
 . ه ي زبان انگليسي هستم سال دارم و دانشجوي رشت21 ،ت.  س-
 . سال دارم و دانشجوي مديريت هستم20 ،ه. ش-
 

o آيا زمان ؟از چه زماني متوجه احساس گرايش نسبت به همجنس خود شديد  
 يا اتفاق و يا شخص خاصي را مسبب بوجود آمدن اين حس ميدانيد؟

تفريح با هم سر به سر هاي  در آن زمان دوستي داشتم كه زنگ .  تقريبا از اوايل دوران دبستان-
 .گذاشتيم دخترها مي

 . اين حس از دوران كودكي در من بود و كسي را مسبب به وجود آمدن آن نمي دانم-
 حدود يك سال پيش من متوجه شدم كه مي توانم همجنس خود را به عنوان شريك زندگي بپذيرم -

 .و مسبب آن نزديكترين دوستم بود
ختم اين حس در من بود و چون بيشتر با پسر هاي فاميل دوست بودم  من از زماني كه خودم را شنا-

  .بيشتر به سمت دختر گرايش پيدا كردم
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o  آيا بعد از آگاهي از اين گرايش در وجود خود احساس گناه كرديد و آيا تا
 ؟بحال به خاطر همجنسگرايي خود احساس سرخوردگي كرده ايد

 ؟تاثيري گذاشته استهمجنسگرايي شما در اعتماد به نفستان چه 
با وجود اينكه  .كردم اما هيچگاه احساس سرخوردگي نكردم  احساس گناه مي، تا يك مدت بله-

 .همجنسگرايي من در اعتماد به نفسم چندان تاثيري نگذاشته اما هميشه سعي كردم آن را پنهان كنم
يز مانند بقيه ي ارتباط ها  اين رابطه ن. به هيچ عنوان نه احساس گناه كردم و نه سرخوردگي، خير-

 .هست و طبيعتا دليلي ندارد كه در اعتماد به نفسم تا ثيري بگذارد
 احساس من در مورد همجنسگرايي يك حس ناشناخته و يا منفي نبود ولي در كل قبول اين موضوع -

 .اعتماد به نفس من در كل هيچ گاه باال نبوده است .برايم كمي عجيب بود
  !من همواره همان خاكم كه بودم. چ حس بدي در هيچ زماني در من نبوده است هي، به هيچ وجه-
 

o  آشنا شديد و نظرتان در باره آن چيست؟ماهاكي و چطور شد كه با مجله  
مجله ي خيلي خوبي است ولي برخي مواقع  . از طريق يكي از دوستانم با اين مجله آشنا شدم-

ا به فكر فرو مي برد و اين باعث مي شود كه فاصله  چون اين مجله من ر،احساس غمگيني مي كنم
 .تر با هم ارتباط داشته باشيم ها را بيشتر حس كنم و اينكه چرا نمي توانيم بيشتر و راحت

مجله بسيار .  از طريق سازمان همجنسگرايان ايراني كه در آن خبر به راه افتادن مجله را داده بودند-
 ولي حتما اين ، نكرده ام كه تمام شماره هاي مجله را بخوانمكامل است ولي متاسفانه هنوز فرصت

 .كار را خواهم كرد
فقط به راه انداختن همچين مجله اي جدا ا ز مطالب آن كار بسيار بزرگي .   از طريق يكي از دوستانم-

 .است و مسلما نظر من در اين رابطه مثبت است
كي از دوستانم اين مجله را به من معرفي كرد و به ي . حدود دو ماه است كه با مجله ماها آشنا شدم- 

 .نظرم مجله ي بسيار جامعي است
 

o با جنس مخالفتان ؟رفتار شما با همجنسان خود در جامعه چگونه است 
 ؟چطور

 و به شدت به آنها ،  بهتر است بگويم به خانم ها به عنوان جنس مخالف نگاه مي كنم تا آقايان-
  .آقايان بيشتر رابطه ي دوستانه دارمولي با  .احترام مي گذارم

 با جنس مخالف كامال عادي هستم و با جنس موافق هم تا زماني كه احساسي بين ما نباشد -
 .همينطورم

 . با هر دو جنس كامال عادي و دوستانه برخورد مي كنم-
 .م و با جنس مخالف كمابيش خشن هست، مسلما با جنس موافق بسيار لطيف تر برخورد ميكنم-
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o  آيا خانواده ي شما از همجنسگرا بودن شما آگاهي دارند؟ در صورت مثبت
بودن جواب از نحوه ي آگاهي آنها بگوييد واينكه  عكس العمل آنان در مورد 
گرايش شما چه بود؟اگر جواب منفي است آيا قصد آگاه كردنشان را داريد يا 

 به غير از ؟يدخير؟ عكس العمل احتمالي آنان راچگونه پيش بيني مي كن
خانواده آيا كسي از دوستان و آشنايانتان از موضوع همجنسگرا بودن شما 
آگاهي دارند؟به طور كلي آيا در ميان گذاشتن گرايش جنسي خود با خانواده و 

  ؟نزديكان را ضروري مي دانيد
كس العملشان  اما گويا از باور اين موضوع مي ترسد و ع، مادرم از همجنسگرا بودن من اطالع دارد-

من به هيچ وجه قصد علني كردن همجنسگرايي خود را . در مقابل اين موضوع بسيار بد بوده و هست
. ندارم چون فكر مي كنم خانواده ي من احمق تر از آن هستند كه بخواهند من را قبول داشته باشند

ن جوانشان را فكر ميكنم اگر روزي اين موضوع را علني كنم آنها به شدت افسوس از دست رفت
 دوست صميمي من در دانشگاه كه يك دختر دگرجنسگراست از ،از دوستان هم بله. بخورند

 در كل فكر نمي كنم لزومي به در ميان گذاشتن احساسم با كسي .همجنسگرا بودن من اطالع دارد
 . چون مسائل من به كسي ربطي ندارد،داشته باشم

 ولي اگر .ارند و نه لزومي مي بينم كه با آنها در ميان بگذارم خانواده ي من نه از گرايش من آگاهي د-
اكثر دوستان من همجنسگرا هستند و دوستان  .روزي بفهمند احتماال بهت زده خواهند شد

 و در كل اين موضوع كامال شخصي است و مطرح ،دگرجنسگراي من هم كمابيش از احساساتم آگاهند
 .كردن آن لزومي ندارد

دوستان من به جز . ي من آگاهي ندارند و عكس العمل آنها ممكن است با تعجب باشد خير خانواده -
 در ميان گذاشتن احساسم را مخصوصا با ،بلهو . دوستان همجنسگرايم از اين موضوع بي اطالعند

  .خانواده ضروري ميدانم  اما نه در موقعيت فعلي
 ي آگاهي آنها مي تواند ظاهر من و دوستان نحوه.  بله آگاهي دارند ولي به روي خودشان نمي آورند-

از ديگران هم خواهرم از . عكس العمل آنها قابل پيش بيني نيست .اطرافم يا عشقم باشد
 من هم ،همجنسگرايي من اطالع دارد و چون مي دانم كه ديگران نمي توانند اين موضوع را بپذيرند

 .گرايشم را با آنها در ميان نخواهم گذاشت
 

o دگرجنسگرا نيد به جز تفاوت در گرايش جنسيتان با دخترهايفكر مي ك، 
 همجنسگرايي شما چه ،فرق ديگري نيز با آنها داشته باشيد؟ به بيان ديگر

 ابعادي از شما و شخصيتتان را تحت تاثير قرار داده است؟
 طرف  بسيار فرق دارم و بزرگترين فرقم آن است كه بر عكس همجنسان خودم از نظر احساسي، بله-

را تغذيه مي كم تا آنكه كسي من را تغذيه ي احساسي كند و فكر مي كنم گرايش من در همه ي 
 .مسير زندگيم نقش داشته است
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تقريبا همه ي .  به اين دليل كه رفتار و خصوصيات اخالقي من بيشتر مانند پسرهاست تا دخترها، بله-
 .ثير گرايشم است چون تفكر من تحت تا،زندگي من تحت تاثير گرايشم است

5 

در حال حاضر كه گرايشم تمام ابعاد زندگيم را تحت تاثير قرار داده .  هيچ فرق ديگري ندارم، خير-
 .است

همه ي ابعاد من چه درون و باطنم و چه ظاهرم تحت تاثير .  بله چون ظاهر من بيشتر پسرونه است-
 .همجنسگرايي من است

  
o اما ، را از طرز پوششان تشخيص دادشايد در كشورهاي ديگر بتوان لزبين ها 

 شناختن لزبين ها كمي دشوار ،در ايران به دليل طرز پوشش يكسان زنان
 آيا خود ؟فكر مي كنيد پوشش اكثر لزبين ها در ايران چگونه است. خواهد بود

     ؟شما معيار خاصي براي تشخيص لزبين ها داريد
البته قابل ذكر است كه مشخص . ها بدون آرايش هستند طرز راه رفتن و رفتار آنها و اينكه اكثر آن-

 .كردن افراد فاعل به مراتب آسان تر از مغعوالن است
 . اكثر آنها موهاي كوتاه دارند-
 ولي اين دليل كافي و جامعي نيست ، از طريق موي كوتاه مي توان تا حدي بعضي از آنها را شناخت-

 .ي متفاوتندو همجنسگرايان هم مثل همه ي انسان ها خيل
 . خيلي متغير است . معيار دقيقي وجود ندارد-
 

o با وجود محدوديت؟وضعيت همجنسگرايان ايراني را چگونه ارزيابي مي كنيد  
هايي را براي بهتر شدن وضعيت   چه راه،هاي موجود عليه همجنسگرايان

 پيشنهاد مي كنيد؟
فضولي ها و . از اينكه فرهنگ ما تغيير كندمن فكر نمي كنم راهي وجود داشته باشد به غير  . افتضاح-

 . زندگي هر شخص به خودش مربوط است. غيبت ها و تفكرات بد بايد از بين برود
 . تنها راه عوض شدن طرز تفكر مردم است.  خيلي خيلي بد-
منظورم اين است كه آنقدر وضعيت بد است  و زندگي .  همجنسگرايان در ايران بايد بروند و بميرند-
اين موضوع بايد بطور عادي براي عام . اي همجنسگرايان سخت كه مردن براي آنها راه بهتري استبر

 . در اين صورت بسياري از مشكالت حل خواهد شد. مطرح بشود
به نظر من دين اسالم بايد  . مردن آنها با زنده بودنشان هيچ فرقي نمي كند،براي مردم .خيلي بد-

 .كه همجنسگرايي را گناه مي داند چون اين دين ماست ،عوض شود
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o  به نظر شما سطح آگاهي مردم ايران از مسئله ي همجنسگرايي و نظر عامه
يا تا بحال در موقعيتي قرار گرفته ايد آ ؟ي آنان از يك فرد همجنسگرا چيست

 ؟كه عكس العمل مردم را در برابر همجنسگرايي خود ديده باشيد
 تصوير دو زن با موهاي طاليي و ناخن هاي بلند در ،خصوص زنانه  ب، مردم ايران از همجنسگرايان-

آنها فكر مي كنند لزبين ها هر روز با خود آرزو مي كنند كه ايكاش يك مرد طرف ! حمام را دارند
 يا تصورشان اين است كه يك زن همجنسگرا آنقدر با مرد نزديكي كرده كه خسته شده ،مقابل آنها بود

 به چت روم ID: Lesbian girlيك بار به قصد با  .له من برخورد داشتمب. و به زن كشش دارد
 با من برخورد شد و حتي به من گفتند مگر تو خدا را مي تدر آنجا به شد . رفتم»دوستداران خدا«

 !؟شناسي
افتند و اكثر آنها در مورد همجنسگرايي   ياد فيلم هاي سكسي مي، مردم با شنيدن جمله ي لزبين-

 . يعني در واقع اصال اطالعات ندارند،كافي ندارنداطالعات 
 سطح معلومات بسيار پايين است و به همين دليل هم همجنسگرايان ناچارند به طور پنهان با هم -

 اما فكر مي كنم ،عكس العمل خواهرم در مورد بحث همجنسگرايي كامال عادي بود .زندگي كنند
 .عكس العمل ديگران كامال منفي باشد

مردم از همجنسگرايي آگاهي داشته باشند % 50 فقط ، اگر بخواهيم خيلي خوش بينانه نگاه كنيمشايد-
 . و بقيه هم ما را به چشم يك زن خراب يا بسيار رواني نگاه مي كنند

 
o  آيا شما در فعاليت هاي اجتماعي مثل جنبش زنان يا حركات اعتراضي

 توضيح بدهيد كه دانشجويان هم شركت مي كنيد؟ اگر جواب منفي هست 
 چرا؟

 ولي بحث فمينيسم را قبول ندارم و فكر مي كنم كه  . در جنبش هاي دانشجويي زياد شركت كرده ام-
جنبش زنان اين حس را القا مي كند كه حتما بين زن و مرد فرقي هست و من مي خواهم آن را از بين 

 و داشتن جنبش هاي جداگانه چرا ما جنبش مردان نداريم؟ زن و مرد از يك سرشت هستند .ببرم
 .بيهوده است

 چون در كشور ما هيچ جنبشي نتيجه نمي دهد و كسي به خواسته هاي  اين جنبش ها عمل ، خير-
 .نمي كند

 . چون هيچ كدام از آنها نتيجه اي ندارد، اين جنبش ها براي من جذابيتي ندارد-
ش بينانه خواهد بود كه فكر كنيم اين  و در ضمن خيلي خو، زيرا نه وقت دارم و نه حوصله، خير-

 .جنبش ها در اين كشور نتيجه خواهد داد
 

o  بعضي از لزبين ها فعاليت و تالش در درون جنبش عام زنان را مي پسندند و
اين دليل كه ه ب( بعضي از آنها فعاليت در جنبش خاص همجنسگرايان را
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نظري داريد و شما چه . ترجيح مي دهند) ،لزومي به خود سانسوري ندارند
 كدام فعاليت را بيشتر مي پسنديد؟

مهم اين .  فعاليت با فعاليت فرقي ندارد و به كسي ربطي ندارد كه من به مرد گرايش دارم يا به زن-
است كه فعاليت من نتيجه ي درست بدهد و من به عنوان يك عضو از جامعه نهايت تالشم را براي 

 . رسيدن به نتيجه ي مطلوب مي كنم
من جنبش زنان را ترجيح  . بايد از حق خود دفاع كنند، چه لزبين و چه غير لزبين، فكر مي كنم زنان-

 .مي دهم
 پس فرق چنداني بين اين دو ، زنان وجود دارند و ميخواهند از حق خود دفاع كنند، در هر دو گروه-

 .گروه نيست
 . ال اهل سانسور نيستمزيرا من اص،  من جنبش خاص زنان همجنسگرا را ترجيح مي دهم-
  

o اكثر وبالگ Ĥچرا لزبين ها ،هاي همجنسگرايان ايراني مال مردان است تقريب 
وبالگ نمي زنند؟ در حالي كه دختران غير همجنسگراي زيادي در ايران 

 .وبالگ دارند
 .  نداشتن پشت كار و كمبود حس ريسك-
 .هاي ايراني ندارم  من اطالع زيادي از وبالگ-
 اصوال كمتر از پسران از كامپيوتر و اينترنت آگاهي دارند و در ضمن كمتر حس درگيري و  دختران-

 .آنها ترجيح مي دهند سكوت كنند تا مورد اهانت قرار نگيرند. مبارزه در آنها وجود دارد
 !  چون آنها مي دانند كه اگر بنويسند روزي وبالگ آنها بسته خواهد شد-
  

o شناسيد؟ آيا  را نيز مي) زن يا مرد(ايان ديگري آيا در اطراف خود همجنسگر
 نحوه ي آشنايي شما با دوستان همجنسگرايتان ؟با يكديگر در ارتباط هستيد

  ؟ آيا لزبين هاي تهراني هم گردهمايي هايي دارند؟چگونه بوده است
 آشنايي طريقه ي . من و گروه دوستان همگي همجنسگرا هستيم و با هم ارتباط دوستانه داريم، بله-

 با ديگر دوستان همجنسگرا ،بله. يق اينترنت و باشگاه هاي ورزشي بوده استرما بيشتر از ط
 .گردهمايي هم داريم

دوستانم را .  من هم دوستان گي و هم دوستان لزبين دارم كه البته تعداد لزبين ها بيشتر است، بله-
البته مهماني لزبين ها بيشتر است تا  .بيشتر از طريق اينترنت و ديگر دوستان همجنسگرا ميشناسم

 .گردهمايي آنها
هنگامي كه با پارتنر خود آشنا شدم با بقيه . همه زن هستند و با هم در ارتباط هستيم . بله مي شناسم-

 .دوستان او هم آشنا شدم
ر يي هايي را برگزااگروه دوستان ما هر از گاهي دورهم.  تقريبا تمام دوستان من همجنسگرا هستند-

 .مي كنند
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o هاي بسياري براي آشنايي  دانيد در كشور ما محدوديت همانطور كه مي
هايي را براي آشنايي و دوستي  شما چه راه. همجنسگرايان وجود دارد
هايي را امتحان   خود شما تا به حال چه راه؟كنيد همجنسگرايان پيشنهاد مي

 ؟كرده ايد
در بعضي مهماني هاي . دوست كه البته فيلتر شده است فقط از راه اينترنت و خصوصا سايت خانه ي -

 .خودي هم افراد جديدي را مي توان مالقات كرد
 ، دوست يابي ساده تر مي شدا مطمئن، اگر در ايران براي گي ها و لزبين ها كلوپ هايي وجود داشتند-

به نظر من .  هستنداما چون ما اين امكان را نداريم بايد به چت بسنده كنيم كه اكثر آنها سر كاري
 .دوست يابي در ايران كار دشواري است

 من راهي را انتخاب نكردم و دوستي و عالقه اي كه بين من و بهترين دوستم بود باعث دوستي ما -
 .شد
اما من خودم نزديك به شش سال هست كه عاشقم و . چت باشد!  فكر مي كنم تنها راه موجود ياهو-

 .چ گاه دنبال دوست ديگري نبودمخودم را پايبند مي دانم هي
 

o حال فقط ه  يك ضميمه نامه براي دوست يابي منتشر مي كند ولي تا بماها
. مردان و پسران همجنسگرا از اين امكان براي دوست يابي استفاده كرده اند

فكر مي كنيد چرا دختران و زنان لزبين در ضميمه دوست يابي ماها آگهي 
ر نمي كنيد كه بهتر است لزبين ها هم از اين آشنايي چاپ نمي كنند؟ آيا فك

 امكان بهره ببرند؟
 چون لزبين ها هنوز اطالعات كافي از روش دوست يابي اين مجله ندارند و يا از اينكه به قول -

 و شايد هم خيلي از آنها هنوز فكر مي كنند كه كاري كه آنها مي كنند ،خودشون لو بروند مي ترسند
ولي واقعيت اين است كه اين راه بهترين و امن ترين . د با حس خود مقابله كنندگناه است و مي خواهن

 .راه براي دوست يابي همجنسگرايان است
 من در كل ديدم كه دختراني كه در نت دنبال دوست مي . به اين دليل كه از موقعيت خود مي ترسند-

 .راه بهترين استگردند معموال فقط دنبال خوش گذراني هستند ولي به هر حال اين 
لزبين ها بايد توجيه بشوند كه اين راه براي آنها خطري ندارد و بيان كردن احساساتشان و گفتن -

فكر مي كنم بهتر است در مجله از دخترهايي . آدرس الكترونيكي براي آنها مشكلي به وجود نمي آورد
د اين فقط يك ضميمه ي نشايد آنها فكر مي كن .ابي هستند هم دعوت كنيديكه مايل به دوست 

 .مردانه است
 چون لزبين ها كمتر با مجله آشنا هستند و به هر حال آنها زن هستند و ترس زنانه آنها را از اين كار -

 !باز مي دارد
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o  به نظر شما يك زن ايده آل يا يك همسر چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟
 آيا اصال ؟چيستمعيارهاي شما براي انتخاب يك شريك هميشگي زندگي 

داشتن يك شريك ثابت را ضروري مي دانيد؟ به طور كلي نظر شما در مورد 
  ؟عشق به همجنس چيست

 كال . اخالق خوب مهمترين معيار من است و اينكه از نظر فرهنگي تا حدود زيادي به هم بخوريم-
 به نظر من عشق يك . چون دوست ندارم افراد را با قالب درون مغزم بسنجم،من معيار خاصي ندارم

 . فراتر از جنسيت،انسان حق عشق ورزيدن دارد .ضروري است% 100امر 
من كامال با عشق موافق ! با شعور باشد و مهمتر از همه تحصيلكرده.  خوش اخالق و خوشگل باشد-

 .چه به همجنس و چه به غير آن، هستم
اشد دو طرف بايد توانايي درك متقابل  افكار و عاليق امان تا آنجا كه امكان دارد شبيه به هم ب-

وجود عشق در زندگي يك نياز است و بايد . يكديگر را داشته باشند تا بتوانند در كنار هم زندگي كنند
 .در نظر گرفته شود

به نظر من عشق  . ايده آل در چشم من تنها عشق خودم هست و عشق من هم تنها يك نفر است-
 .ك تر از عشق به جنس مخالفبه همجنس يك عشق پاكه و حتي پا

 
o آيا به لزوم فاعل و ؟دانيد در روابط جنسي خود پوزيشن خود را چگونه مي 

   ؟مغعول بودن زوجين اعتقاد داريد
          البته نزديكي و همبستر شدن همان.  من چه در زندگي روزمره و چه در سكس فاعل هستم-
مسلما كسي كه مقابل من است  .آن صادر كرديعني نمي توان يك حكم كلي براي ! نيست 1+1 =2

 .كسي است كه از مفعول بودن خود و فاعل بودن من لذت مي برد
 من فاعل هستم و فكر مي كنم كه طرف مقابل من بايد با من فرق داشته باشد تا از وجود هم لذت -

 .ببريم
در كار است گرايش به  من به فاعل و مفعول بودن اعتقاد ندارم چون اگر فاعل و مفعول بودني -

 .هستم Versatile من . جنس مخالف صحيح تر است
مثال من از لمس كردن به مراتب  .يد آبله فاعل و مفعول بودن خواه نا خواه به وجود مي . فاعل-

 .بيشتر از لمس شدن لذت مي برم
 

o  آيا در حال حاضر با  شخصي به عنوان دوست دختر يا پارتنر دوست هستيد؟
تا بحال تجربه هاي ! ان مثبت است از نحوه ي آشنايي خود بگوييداگر جوابت

 ؟ آيا تا بحال عشق هاي بي فرجام را تجربه كرده ايد؟ديگري نيز داشته ايد
پيش از اين هم تجربه هاي زيادي داشته ام و در . طريقه ي آشنايي ما نت بود . بله دوست هستم-

 سالگي به مدت سه سال با خانمي دوست بودم كه 18در . ميان آنها عشق بي فرجام نيز بوده است
 !روزي فهميدم ايشون شش ماه است كه عقد كرده اند
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به قول معروف ما توي  .ولي هميشه دنبال يك دوست خوب بوده و هستم،  خير دوست نيستم-
ن بله تجربه داشته ام، با يكي از دوستانم از دوران دبستان تا پايا. آسمون يك ستاره هم نداريم

در دوران كودكي دوستيمان را عشق مي . راهنمايي دوست بودم ولي دوست من به خارج سفر كرد
 !ناميدم اما حاال مي بينم كه شايد قسمت اعظم دوستي ما از روي هوس بود
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 قبل از اين تمام تجربه هاي من در قالب احساسات دوران بلوغم بوده . با يك عزيز دل دوستم، بله-
رفت و آمد عادي با دوستان و انتخاب . نحوه ي آشنايي ما كامال عادي بود. دار بوده اندكه تماما نا پاي

 .يك نفر به عنوان بهترين براي خود
پيش . داستان عشق من بسيار طوالني است و از يك عشق معلم و شاگرد نشĤت مي گيرد!  بله تقريبا-

 تمام آنها ،من به خانم هاي سن باالاز اين هم تجربه هاي زيادي داشته ام كه به دليل عالقه ي 
 . من اختالف سني داشته اندا سال ب20حداقل 

 
o آيا همجنسگرايي شما در هدف؟اهداف بلند مدت شما در آينده چيست  

هايتان تاثير گذاشته است؟ آيا هدفي هست كه آن را صرفا به دليل 
 ؟همجنسگرا بودن خود دنبال كنيد

 چون من بايد تامين كننده ي نيازهاي يك ،سلما تاثير گذاشته است م،بله. استقالل و يافتن آرامش-
هايي هستند  جدايي از پدر و مادر و ايجاد زندگي براي دو نفر هدف. نفر ديگر به غير از خودم هم باشم

 .كه صرفا به دليل همجنسگرا بودن دنبال مي كنم
ف بزرگ من يافتن يك شريك هد. هايم بي تاثير بوده است  نمي توانم بگويم گرايشم در هدف-

در اين راه بايد از استقالل اقتصادي الزم برخوردار . زندگي و زندگي مسالمت آميز و با عشق با او است
 .باشم

اما تاثير . ها در آخر رسيدن من به سعادت و آرامش است هاي من مانند هدف تمامي انسان  هدف-
دگي است كه باعث دلگرمي من مي شود و  اول احساس بودن يك شريك هميشگي در زن،گرايش من

 .بزرگترين هدفم خروج از كشور است تا آنجا بتوانم  آزادانه با پارتنرم زندگي كنم
 . زندگي كردن با عشقم به راحتي و دور از حرف مردم-
 

o  براي ارتقاء فرهنگ جنسي جامعه و بهتر شدن موقعيت و وضعيت
؟ و آيا مايل به شركت فعالتر همجنسگرايان خود شما چكار كرده و مي كنيد

 هستيد؟
تنها فعاليتي كه من مي توانم بكنم اين است .  عوض كردن فرهنگ گل و بلبل كار مشكلي است-   

كه به آدمها نشان دهم كه من آزادم و تا جايي كه چارچوب شخصي و آزادي فردي آنها را تحت تاثير 
زندگي من و آينده ي من و يا هر آدم ديگري عشق من،  قرار ندهم آنها حق ندارند در گرايش من،

 .دم آنست كه فضولي اجتماع را كم كنيمقاولين . دخالت كنند
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 چون ، من به آنها خواهم گفت كه همجنسگرا هستم، هر كس از من در مورد گرايشم سوال كند-
ا كمال هر كاري كه از دست من بر بيايد و به تخصص من بخورد ب. خودم را انسان آزادي مي دانم

 .ميل انجام مي دهم
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 ولي مايلم كه در ، فعال كاري نكرده ام چون از يك سال پيش متوجه احساس خود به همجنس شدم-
 .هاي همجنسگرايان شركت كنم فعاليت

 به هر حال همجنسگرايان اقليت هستند و به اين دليل نمي توانيم با وضعيت فعلي در فعاليت ها -
 چه . در دين اسالم ما جزو كافران هستيم و نمي توانيم سر بلند كنيم،ن جدا از اي.زياده روي كنيم
 !برسد به جنبش

 
o لزبين هايديگر  اگر صحبتي براي .با تشكر از شركت شما در اين گفتگو 

 . داريد بفرماييد همجنسگرايانكشور و كال
 !چه كسي برخيزد.. .تو اگر بنشيني.. . من اگر بنشينم-

ما تا جايي آزاديم كه آزادي ديگران را  .آزاديم كه دوست داشته باشيم ...يمما آزاديم كه عشق بورز
 به هيچ كس با هر عنواني ربط ،عشق ورزيدن به كسي كه اين عشق را قبول مي كند .سلب نكنيم

انسانها آزاد آفريده شده اند و آزادند كه خود  ...ما نه مريض هستيم و نه بيمار رواني. پيدا نمي كند
 .كنندانتخاب 

 .كنم  براي تمام همجنسگرايان دنيا آرزوي خوشبختي و موفقيت مي-
 اميدوارم روزي برسد كه روابط ما مانند روابط ديگر سنجيده شود و مشكلي برايمان وجود نداشته -

 .باشد
 ! ما خالف نمي كنيم پس نمي ترسيم. براي همه ي همجنسگرايان آرزوي سر افرازي مي كنم-
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