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 حرف هاي سردبير
 

 ما همجنسگرايان و قانون اعدام
 

 موضوع اعدام دو نوجـوان در مشـهد         دربارهمنت هاي آنها خواندم كه       دوستان و كا    نفر از  چند هاي   در وبالگ 
عنوان شده بود، مطالبي نوشته شده و بحـث بـه ايـن             ) همجنسگرايي(هاي آنها لواط      جرم -اصطالحه  ب - كه يكي از  

يـن  بـه سـهم خـودم وارد ا   به همين خـاطر   اعدام چيز خوبي است يا نه؟ موضوع برايم جالب بود و        كشيده بود كه كال   
 يك نوع قصاص    به عنوان  ،اعدامنسبت به    خود را    موضعبحث مي شوم، چون فكر مي كنم كه ما همجنسگرايان بايد            

ها اجرا مي شـود،       كه قانون جزاي اسالمي كه در دادگاه       به خصوص كنيم،  مشخص   جامعه از مجرم و برخورد به مثل      
 خـواه نـاخواه بايـد در    ،ه حقوق اجتماعي و مدني خودهمجنسگرايي را با اعدام پاسخ مي دهد و ما در مسير دسترسي ب         

 بهتر اسـت كـه دالئـل و نظـرات خـود را بـا                امري،براي دسترسي به چنين     . جهت لغو اين ماده از قانون تالش كنيم       
 .  استدال و منطق بيان كنيم

ما همجنسگرايان بايد موضع خود را 
نسبت به اعدام، به عنوان يك نوع 

قصاص جامعه از مجرم و برخورد به 
مثل مشخص كنيم، به خصوص كه 
ا قانون جزاي اسالمي كه در دادگاه ه

اجرا مي شود، همجنسگرايي را با 
اعدام پاسخ مي دهد و ما در مسير 

دسترسي به حقوق اجتماعي و مدني 
خود، خواه ناخواه بايد در جهت لغو 

 .اين ماده از قانون تالش كنيم

.  كمك مي كند   به كمتر شدن خشونت و بزهكاري اجتماعي      ) اعدام(اين كار   موافقان اعدام دليل مي آورند كه       
 كشور خود ما نشـان مـي دهـد كـه ايـن ادعـا       ،نمونهاما به عنوان   
 ،كشور ما از نظر اعـدام در جهـان رتبـه اول را دارد             . درست نيست 

نه تنهـا كمتـر     ... دي، تجاوز، بزهكاري و   دزپس چرا خشونت، قتل،     
 مي شود؟ چرا در كشورهاي ديگر كه        هم  بلكه هر روز بيشتر    ،نشده

؟  است  بزهكاري اجتماعي كمتر نشده    ،ا اجرا مي كنند   قانون اعدام ر  
 آمـار قتـل و      ،چرا در كشورهايي كه قانون اعدام را لغـو كـرده انـد            

جنايت و بزهكاري كمتر از آمار كشور ماست؟ آيا اين خـود بيـانگر              
 بلكه ،اين استدالل نيست كه اعدام نه تنها مشكلي را حل نمي كند

 جامعه هم دارد و خشـونت و        اثرات مخرب و سوئي بر ذهن و روان       
لوه مي دهد؟ پس مجـازات اعـدام        ج امري موجه    به عنوان انتقام را   

و در نتيجـه كمتـر       -نه تنها باعث ترس و عبرت گيـري ديگـران           
 بلكه هر چه بيشتر بـه رواج     ، نمي گردد  -شدن خشونت و بزهكاري   

 به التيام   ،ين است كه گويا اعدام قاتل يا مجرم       دليل ديگر موافقان اعدام ا    . خشونت و روان پريشي جامعه دامن مي زند       
توان پرسيد كه آيا اعدام فرد بزهكار يا قاتل، مقتول را به خـانواده            مي. زخم و درد و رنج خانواده مقتول كمك مي كند         

ي شود كـه  تازه آيا اعدام قاتل باعث نم  !آيا باعث مي شود كه رنج و داغ آنها التيام يابد؟ نه   !اش باز پس مي دهد؟ نه     
 بعضي ها هم اينطور استدالل مي كنند كه قـاتالن و جانيـان          ؟هم داغدار و عزادار شوند    ) والدين قاتل (خانواده ديگري   

 چـرا كـه فقـر       ، پـوچ و بـي منطـق اسـت         اين استدالل كامال  .   هستند و عالجي ندارند    گونه ژنتيكي اين   به صورت  كال
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عوامل اصلي بزهكاري و قتل و تجاوزات هسـتند         ...  روان پريشي و   اقتصادي و فرهنگي، عوامل تربيتي، محروميت ها،      
فكـرش  . درازمدت آنها را تا حدود زيادي كنترل كردبر خالف آنها، در  و اقدامات مؤئر ،توان با ريشه يابي مسائل     و مي 

كـه  ) ه نشـوند  يا حتـي متوجـ    (گناه به اعدام محكوم و حكم هم اجرا شود و مدتي بعد بفهمند               را بكنيد كه يك نفر بي     
؟ آيا پرداخت غرامـت بـه خـانواده اش درد           است  فرد  چه كسي مسئول سلب حق زندگي اين        است؛ طرف بي گناه بوده   

 او را جبران و زندگي اش را به او پس مي دهد؟نبود 

٣

 

 ،گرايان ايرانما همجنس
خود از جمله قربانيان قانون 
اعدام هستيم و اين خود به 

خود ما را در پيشاپيش 
صفوف مخالفان اعدام قرار 

 .مي دهد

 
ما همجنسگرايان خواهان پيشرفت فرهنگ 

 اجتماعي هستيم، ما از خشونت متنفريم، 
انتقام گيري را موجه نمي دانيم و احترام به ارزش 

همه سازمان ها و گروه هاي . ساني را مي طلبيمان
همجنسگرايان در سراسر جهان با حكم اعدام 

مخالف هستند، چرا كه فرهنگ ما همجنسگرايان، 
فرهنگ عشق است، فرهنگ رواج ارزش هاي 

انساني و رهايي از سنت ها و خرافات دست و پاگير،
 . فرهنگ دوري از خشونت و پرهيز از انتقام

ي مثل دمكراسي، احترام بـه فـرد، منشـورهاي مختلـف            ارد به مو  ،ما همجنسگرايان براي اعالم حقانيت خود     
ي سـازمان هـا   از سازمان عفو بين الملـل گرفتـه تـا           . اد مي كنيم  نها است  ي جهاني حقوق بشر و امثال اين      ها سازمان

 سازمان ملـل متحـد،    يا از جمله سازمان جهاني حقوق بشر همجنسگرايان،مختلف حقوق بشري در اقصي نقاط جهان 
 و نيروهاي مترقي، نيروهاي ضد      گروه ها تمام  

 بـا اعـدام      همـه و همـه كـال       ،جنگ  و غيـره    
 حتي اعدام مجرماني كه دست      ،مخالف هستند 

مخالفـت ايـن    حـال   به قتل و تجاوز زده انـد،        
 با اعدام همجنسـگرايان كـه ديگـر         سازمان ها 

از آن گذشته همه كشـورهايي      . جاي خود دارد  
مـي  كه در آنها دمكراسي و حقوق بشر رعايت         

 استراليا،  ،از جمله تمام كشورهاي اروپايي    ( شود
قــانون ، همگــي )... آفريقــاي جنــوبي وكانــادا،

اعــدام را لغــو كــرده انــد و در آمريكــا تنهــا در 
 آنجا كه سياسـتمداران بسـيار       ،بعضي از اياالت  

كه اغلب هـم    (دست راستي حكومت مي كنند      
با نيروهاي مـذهبي مسـيحي متعصـب روابـط          

 .  ، قانون اعدام پابرجاست)نزديكي دارند
از طور كلي در جهان امـروز بـيش         ه  ب

اعدام را از قوانين خود حذف كرده         كشور   100
 سال گذشته هر كشور و ملتـي        15-10اند، در   

كه خود را از ديكتاتوري و سركوب رها كرده و به دمكراسي و آزادي دست يافته، بالفاصله اعدام را هم از قوانين خـود      
، تنها در شرايطي استثنائي حكـم اعـدام را    كشور در جهان نيز   20عالوه بر صد كشور گفته شده، حدود        . ستلغو نمود ا  

 اما ببينيم اين كشورها كـدام     . اجرا مي كنند و چيزي بين هفتاد تا هشتاد كشور همچنان قانون اعدام را اجرا مي نمايند                
ايران، بـنگالدش، كوبـا، كـامرون، ازبكسـتان، امـارات متحـده عربـي، چـين،               : ها هستند تا بهتر بتوانيم قضاوت كنيم      

مي بينيم كه در هيچكـدام از ايـن كشـورها از       و  ...  سعودي، يمن، اندونزي، كويت، كنگو، بحرين ، كامرون و         عربستان
 .دمكراسي و حقوق بشر خبري نيست
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ما همجنسگرايان خواهان پيشرفت فرهنگ اجتماعي هستيم، ما از خشونت متنفريم، انتقـام گيـري را موجـه                  
ي همجنسـگرايان در سراسـر جهـان بـا          گروه ها  و   سازمان ها همه  . مي طلبيم نمي دانيم و احترام به ارزش انساني را         

فرهنگ ،  محبت و    فرهنگ عشق است، فرهنگ زندگي     ، چرا كه فرهنگ ما همجنسگرايان     ،حكم اعدام مخالف هستند   
 پس  .از انتقام فرهنگ دوري از خشونت و پرهيز        و خرافات دست و پاگير،        ها رهايي از سنت   و   هاي انساني  رواج ارزش 

از اين . نمي توانيم موافق باشيم ما حامالن چنين فرهنگي، با اعدام به هر شكلي و تحت هر دليل و بهانه اي كه باشد،
خود ما را در پيشاپيش صفوف      ه   ما همجنسگرايان ايران خود از جمله قربانيان قانون اعدام هستيم و اين خود ب              ،گذشته

كـه مـا بايـد داراي      است    دليل ديگر اين   ؛يد تنها دليل مخافت ما با اعدام باشد        اما اين نبا   ،مخالفان اعدام قرار مي دهد    
 و صادقانه خواهان لغو قانون اعـدام از قـوانين         ،خواهانه و بشردوستانه و اومانيستي هم باشيم       جسارت و شهامت آزادي   

و همراهـي و همگـامي بـا         حقوق بشر ثابت كنيم       و  به دمكراسي   را كشور خود باشيم تا صداقت و وفاداري كامل خود        
 .هاي مشترك با آنها و پايبندي بدان را در عمل نشان دهيم نيروهاي حقوق بشري در ايران و جهان و باور به ارزش

 صحبت از اعدام، نشان دادن 
بي منطقي هاي ادعايي براي موجه 

ر جلوه دادن آن، و بيان اثرات سوء آن ب
روان جامعه، كاري است كه ما مي 

توانيم در خانواده، در جمع دوستان، در 
. محيط درس، كار و خيابان انجام دهيم

با اين كار ما سهم خود را در رواج 
ارزش هاي امروزي و انساني در كشور 
خود ادا كرده و حكم اعدام را از پايگاه  

اجتماعي اش در جامعه محروم، و در 
مي جامعه را نسبت به نتيجه افكار عمو

امري كه . اعدام ها حساس مي كنيم
براي لغو قانون اعدام از قوانين 

 .كشوري بسيار مهم است

نيست؟ رابطه سـنت    ) قصاص و انتقام  (آيا اعدام ادامه همان سنت چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان               
ه با خشونت افراد جامعه رابطه دارد؟ خشونت والدين با فرزنـدان خـود، خشـونت                طرفداري از خشونت اعدام تا چه انداز      

پدر بر مادر، خشونت برادر بر خواهر، خشونت فرد قوي بر ضعيف در كوچه و خيابان و كالس و محيط كـار، خشـونت                         
هاي  نان به راه حل   تا كي بايد از ريشه يابي مسائل خودداري كنيم و همچ          ... .دگرجنسگرايان بر عليه همجنسگرايان و    

 ز قانوني كـردن و ادامـه خشـونت اجتمـاعي در قـوانين و اذهـان و                 جآيا اعدام چيزي     سطحي و ظاهري بسنده كنيم؟    
آيـا يـك جامعـه و مردمـان امـروزي و            فرهنگ اجتماعي است؟    

خون را با خون    «دمكراسي طلب آن بايد همچنان فرهنگ كهنه        
از اين نيسـت كـه مـا         را ادامه دهند؟ هيچ چيز بدتر        »بايد شست 

كـه خـود از جملـه قربانيـان قـانون اعـدام              ( هم همجنسگرايان
 ، در صفوف طرفداران اعدام قرار بگيريم و به نظـر مـن            ،)هستيم

 . خود يك تراژدي استاين 
هـاي   دوستان، صحبت از اعدام، نشان دادن بي منطقي       

 و بيان اثرات سوء آن بر روان        ،ادعايي براي موجه جلوه دادن آن     
يم در خانواده، در جمع دوستان،      مي توان  كه ما     است كاري ،امعهج

 مـا سـهم     اين كـار  با  . در محيط درس، كار و خيابان انجام دهيم       
هاي امروزي و انساني در كشـور خـود ادا           خود را در رواج ارزش    

 ،كرده و حكم اعدام را از پايگاه  اجتماعي اش در جامعه محـروم             
ها حساس مي   را نسبت به اعدامو در نتيجه افكار عمومي جامعه 

امري كه براي لغو قانون اعدام از قـوانين كشـوري بسـيار             . كنيم
 .مهم است

 سردبير
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 عشــــــق
 رضا

  
ي را ياراي مقاومت در برابر      ا كه هيچ تنابنده     مقدس ايست   كلمه عشق و   ،ياييست فراتر از زمين   دن يعاشق

 كـه مخيلـه كثيـري از مخلوقـات خداونـدگار            ،كامليست از آن   شكل   همجنس نمي خواهم بگويم عشق به       .آن نيست 
 ي زمين و هرچه آن پرورنـده ي نيـك           شالودهمي خواهم بگويم    .  را ندارد  آن و بي غش     سادهگنجايش پذيرش شكل    

 .گردد مي حرفينيان از آن غافلند كه جهان بر نمودار هجاي اين سه زم سرشتي از عشق دارد و ،كردار بر آن نهاده
 ارزش مي انگاريم و منكـر مـي شـويم كـه             كم تكذيب مي كنيم و آن را سخيف و          را يعاشقوقات  ي ا گاه

 شايد نمي   ، نوعي درد دوري و بي تابي بوسه اي از معشوق را كشيده اند             بهاما همه ي كساني كه      . يت دارد واقع عشق
يش گنجانوي هفت من كاغذ نيز       و هنگامه ايست كه مث     ،يبايي كه در آن سير مي كنند همان عاشقيست        زدانند دنياي   

 .شرح آن را ندارد
 نگاه سرد معشوق تمام بلـور قلـب عاشـق را مـي شـكند و                 كهي  هنگامدرد است   . است و درمان   ي درد عاشق

هم براي عاشق دلباخته اي كه فردا   و درمان است باز، را در كوره راه عاشقي نداردعاشقدستانش ديگر توان همراهي     
 .است داغ معشوق نگاه تصور ، و التيام قلب بي تابش،دوست تسبيحش، ذكر نام ورد روشن مي خواهد و را

يا هيچكس درد و غم آفريدگاني همچون       آ درديست كه كشيده ام نمي دانم        ، نوشتاري كه پيش رو داريد     تمام
بداند و سر به     بسيار مقدس است، حرجي بر او نيست، اگر كسي           چههم اگر كسي نداند عشق       را مي فهمد يا نه؟ باز      ما

 ي نزد آفريدگاري كه انسـان نابخشودنعشق ورزي به همجنس گناهيست      ... يفالن: تغيير بردارد كـه     
   !!!نشود آفريد تا بهم عشق ورزند و نسل بشر منقرض جنسها را از دو 

 خداوندگار انسان را بر دو جنس       ،يآر : آيا كسي در اين جهان پهناور هست تا با صدايي بلند بگويـد             و
 داري كه خداوند در هنگام خلق بشر تمام عشق          اعتقاد و اگر تو به اختيار آدميان معتقدي و          ،آفريد

ـ  برخالفخود را بر روح او دميده، پس چرا          ويي كـه هـيچ جنبـه ي     تمام اعتقاداتت سخني مـي گ
 ؟عقالني ندارد
 براي تامهيست كه آدميان اختيار  ورزي تنها راعشق و ،ها اختيار داد تا انتخابگر زندگي كنند    به انسان  خداوند

يـي  دورروينان غافل از اينند كه كمتر در عشق ميان دو همجـنس خيانـت و                ا .انتخاب روش آن دارنـد    
 .نمود پيدا مي كند كه اين خود نشانه ي بارز حقانيت عشق است

و راه زندگي را  د گيرد و بيان احساسات كنقراريار به آدمي توان مي دهد تا عشق بورزد، مورد عشق ورزي   اخت
 درحالي كه دادار عـالم      ،چرا عشق به يك مرد و يا به يك زن براي همجنسان اين دو جنس ممنوع باشد                . انتخاب كند 

 اعتقـاد تويي كه بـه ذات الهـي در وجـود           . ، قدرت تشخيص به ايشان داد تا انتخاب گر باشند         كردخود آدميان را خلق     
 نمـود داشـته باشـد،    كـه ر صورتي كه باشد و عشق ورزي به هر روشـي     پس سخن كوتاه كن كه عشق را به ه         ،داري



                      
 
 
 9شماره                      

 1384 ماه شهريور                          
 

 

 

 
   

۶

 آن را دستاويزي براي تسـالي دل بـي تابمـان            چگونهآفريدگار با روح آدميان عجين كرده و ديگر اين خود ماييم كه             
 .يمكن

بيشتر       يشان راكه تنها تا نوك بين هايي ي آدمبعض از ديد )!!!(غير متعارف  - رفتار   هين نوشته ها نه براي توجي     ا
هاي دگرجنسگرايان، اين نوشـتار بـراي روشـني افكـار            ي رد عشق  برا و نه    ، شخصي هم فكران ماست    -...ينندبي  نم

 اعمـال ترين   دنيا برافكار آنان مي چرخد و احترام به افكار و عقايد ديگران برايشان سختكنندكسانيست كه فكر مي    
 را اجبار به همرنگ شدن با جامعـه         مخالفشان بي نياز از جنس      فرزندانت كه    مادرانيس و پدري روشن كردن    برا  .است

 معلـق هـدين   يه نشين و فرهنگي غني از آزادمنشي ميراث ايرانيان بِ         باداي مي كنند كه ميان مذهبي ساخته ي اعراب          
 . شتر بودن را با هم داردواست و بسان شترمرغيست كه بهانه ي مرغ بودن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مسابقه نوشته و داستان نويسي
 

خواهيم مي،  تا نگويند اينان، دگر انديشاني افسرده در خويشند،خواهيم لبخندمان را با هم قسمت كنيم مي
خواهيم دردمان را با  تا نگويند اينان ، بردگاني در چنگ شهوت خويشند، مي،ان را با هم قسمت كنيمعشقم

مي خواهيم وجودمان را با،  تا نگويند اينان هوسبازاني بي درد، بي اصل و نسب و خويشند،هم قسمت كنيم
  ...د تا نگويند اينان نامرداني بي هويت، كه كم اند و نه بيش ان،هم قسمت كنيم

 .مي خواهيم دردمان، لبخندمان، و عشقمان را با هم قسمت كنيم 
 اگر لبخندي بوده بر گوشه ي لبمان، اگر دردي بوده در كنج قلبمان، و اگر عشقي بوده،پس بنويسيم براي هم
 .  خفته بر آغوش گرممان

ست، و آنچه كه درد امروزبياييد بنويسيم براي هم، آنچه كه بر ما گذشته است، آنچه كه در انديشه ي ما
اها نه شايسته ي سكوتيم، ماها نه شايسته ي شكنجه؛ م نه براي من، نه براي او، بلكه براي ماها...ماست

.ايم، ماها نه شايسته ي درديم، كه شكنجه مان اگر از دشمن ماست، درد و سكوت، بر دستان خود ماست
 :و بدانيم، و زمزمه كنيم . ندپس بيايد بنويسيم هستيم، بوده ايم، و خواهيم ما

...تك خنده اي از لب تو، تك خنده اي از لب من، قهقه ي فرداي ماست
 

 1384 مهر ماه 15:   آخرين مهلت براي ارسال
 مجله ماها منتشر خواهند11تمام داستان ها و نوشته هاي ارسالي در يك ويژه نامه جداگانه به همراه شماره 

همچنين يك كميته سه نفره. مي گردد كه بهترين داستان و نوشته را انتخاب كنندشد و از خوانندگان دعوت 
نيز بهترين داستان را انتخاب خواهد كرد و يك نفر منقد ادبي  نيز نظر خود را درباره داستان ها ابراز خواهد

ئل انتخاب نيزچاپ و معرفي خواهد شد و دال)  ماها12شماره (بهترين داستان برگزيده در شماره بعد . كرد
 .ها منتظر فرياد ماستما. ماها منتظر داستان ها و دست نوشته هاي كوتاه شماست. ذكر مي شوند

Majaleh_maha@yahoo.com

mailto:Majaleh_maha@yahoo.com
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 همجنسگرايان و معضل ازدواج
 

در امر ازدواج جوانان در جامعه ما، اراده و خواسته خود جوانان كمتر دخيل بوده اما در مقابل شبكه اي از 
فشار، تبليغ، تشويق و تهييج آنها را فراگرفته است؛ فشار والدين، سئواالت بستگان، همكاران و دوستان دور و نزديك 

 خاله ها كه هي مي پرسندو  يا عمه ،»هنوز ازدواج نكردي؟« اولين سئوالشان اين است كه ،شخصكه در برخورد با 
 حكومت هم براي ازدواج جوانان كمك هاي مالي خاصي را اختصاص مي .»شيريني عروسي ات را كي مي خوريم؟«

ج جوانان و اهميت آن همراه با  در باب ازدوا... ونامه و مجالتز و رو،تلويزيون- راديو،دهد و دستگاه تبليغاتي آن
 فشار شديدي به شخص وارد ،همه اين مسائل، از نظر ذهني و رواني. عكس و تفصيل، خبر و گزارش چاپ مي كنند

مي كنند اما چيزي كه در اين شبكه فشار فراموش مي شود، تعداد طالق ها در سال است، تعداد زن و شوهران بدخو 
ها، تعداد كودكان خياباني، خودكشي ها و خشونت ها در  عدم رضايت جنسي زوجو بداخالق با هم، سرد مزاجي و 

 ...خانواده و
 شبكه فشار، به فرديت انسان، نياز و عشق و عالقه او كاري ندارد، به عاقبت و نتائج ازدواج هم  فكري نمي 

رده و برخالف ميل و رغبت و نياز  نياوتابكند، در نتيجه بسياري از جوانان، از جمله همجنسگرايان هم در برابر آن 
گرايي اجبارياين را مي گويند .  تن به ازدواجي ناخواسته مي دهند،خود و پودي  يعني فرد همجنسگرا در تار. دگرجن

 و اگر نشد فشار فرهنگي جامعه و خانواده واقع مي شود و راه ،تارهاي تبليغ، تهييج و تشويق بافته شده ازو عنكبوتي 
ي ناخواسته مي دهد تا خود را همراه قافله دگرجنسگرايان كند و ججبار تن به ازدواو باقي نمي ماند و باالفراري براي ا

 حل او لزبين ها واقعها اما آيا با تن دادن به ازدواج، درد و كمبود و مشكالت ما گي . فشارها را از دوش خود بردارد
قرباني نكرده ايم؟ آيا فردي كه با او ازدواج مي كنيم مثل خود ما مي شود؟ آيا با اين ازدواج، انسان ديگري را با خود 

نمي باشد؟ آيا با كسي كه پيمان ازدواج مي ) و نه اجباري(يا ندارد؟ نيازمند عشق و محبت صادقانه وآمال و آرزو و ر
ك عمر زندگي بدون  صادق بوده ايم؟ چرا بايد خودخواهانه، چنين شخصي را هم با خود به نگون بختي و يابنديم واقع

عشق و صفا محكوم كنيم؟ هيچ فرد منصفي به خود اجازه نمي دهد كه خودخواهانه و براي رفع فشار از خود، انسان 
زندگي . ديگري، كه همچون خودش نياز و احساس و عشق دارد را قرباني كند و به دروغ به او بگويد دوستت دارم

ا براي هيچكدام از آنها خوشبختي و لذتي به همراه نخواهد داشت همجنسگررمشترك يك همجنسگرا در كنار يك غي
 بلكه بر اساس اجبار و براي رفع فشار بوده، امكان متالشي شدن ،نه بر اساس خواسته دوطرفه، و از آنجا كه بنيان آن

 .آن زياد است
بين همديگر را پيدا يكي از دوستان پيشنهاد داده بود كه براي حل اين مشكل، بهتر است كه افراد گي و لز

 اما با همديگر باز و علني بوده و هر كدام ، با هم ازدواج مصلحتي كنند و در ظاهر زن و شوهر باشند،كرده و قراردادي
 يك نوع ،موضوع ازدواج مصلحتي يك گي و يك لزبين با هم براي فرار از فشار و تبعيض ها .بدنبال زندگي خود برود

 و در بهترين حالت فقط ممكن است بخش كوچكي از مشكالت عده كمي ،نه حل آن ،پاك كردن صورت مسئله است
چنين ازدواجي در واقع به اين معناست كه چون جامعه، ما و عشق ما را نمي پذيرد ما هم به دروغ . از ما را جبران كند



                      
 
 
 9شماره                      

 1384 ماه شهريور                          
 

 

 

 
   

٨

مجنسگرايان شايد نتوانند كه همه ه است موضوع ديگر اين. و كلك رو مي آوريم تا خود را از چنين فشاري رها سازيم
 .يگ همجنسگرا از جنس مخالف پيدا كرده و با آن ازدواج كنند

 بايد عوامل مؤثر، ذهنيت ها و فرهنگ و پيش زمينه ها و تاريخ آن را ،براي برخورد با مسئله ازدواج اجباري
 .بشناسيم تا بهتر بتوانيم در مقابل آن مقاومت كنيم

فرد همجنسگرا در تار و پودي عنكبوتي و 
بافته شده از تارهاي تبليغ، تهييج و 

 -و اگر نشد فشار فرهنگي -تشويق، 
جامعه و خانواده واقع مي شود و راه فراري 

جبار تن به براي او باقي نمي ماند و باال
ازدواجي ناخواسته مي دهد تا خود را همراه 

قافله دگرجنسگرايان كند و فشارها را از 
واقعا با تن دادن اما آيا،دوش خود بردارد
لزبين ها حل مي شود؟به ازدواج، درد و كمبود و مشكالت ما گي ها و

.  مي بينيم كه ما در جامعه خود شهروند به معناي واقعي كلمه نداشته ايم،از نظر تاريخي كه نگاه كنيم
رانه و خودكامه و بدون توجه به راي و خواسته مردم و با استفاده از انواع ترفندها، سرنوشت سها بطور خود حكومت

است هم از اين فرهنگ ترين نهاد اجتماعي ك جامعه و مردم را بر اساس تفكرات خود رقم زده اند؛ و خانواده كه كوچ
زورگويي در درون خود بي نصيب نبوده و خودكامگي و دخالت در حريم خصوصي ديگران را در لباس و شكل ديگري 

حضور گسترده . عمل مي آورده نعت بادست خودمان ممه بر ما اعمال كرده و از رقم زدن سرنوشت و زندگي ما ب
 منجر شده و »توده ها«عه به بي فرهنگي گسترده و شكل گيري جامدر تمام سطوح  ،فرهنگ خودكامگي و خودرايي

دهند، توده   مي دانيد كه توده از خود استقالل ندارد، همه يك طور فكر مي كنند، همه يك كار مشابه انجام مياحتم
به رهبر و تصميم 
ه گيرنده نياز دارد، ب

دنبال رهبر مي افتد، از 
خود و سرگشته  خود بي

ص و مي شود و با اخال
نيت، به امر و دستور 
رهبر، خود را به آب و 
آتش مي زند و تر و 
خشك را با هم مي 
سوزاند، منطق و علم 
برايش بي معناست، و 

تنها افتخار او سرسپردگي . توده مسئوليتي ندارد و نمي شناسد. سخنان رهبر همان علم و منطق و سند حقانيت اوست
. فردي او جايي ندارد، همه بايد با هم و مثل هم باشند، يك امت و يك امامدر توده، فرد و خصوصيات . به رهبر است

چنين .  است»همجنسباز« و »بچه باز«، »اهروخ اوا«، »كوني«در ميان توده، همجنسگرا وجود ندارد، آنچه هست 
خيتي با توده يچ سنه انسان مدرن  اما.شخصي حق و حقوقي ندارد و تحقير و سركوفت و ناديده گرفتن او قاعده است

 استقالل فكر ، مدرن و مستقل است، فرديتيشهروند، انسان. ه اين دليل او را شهروند مي نامندبو و صفات آن ندارد؛ 
افكار و گفته . مي كند قالل حوزه خصوصي زندگي خود دفاع ت و حوزه خصوصي خود را مي شناسد، و از اس،و عمل

اساس شناخت، خطا و تجربيات خود بدست آورده مي سنجد و با درنظر هاي ديگران را با عقل و منطق خويش كه بر 
خطا كردن و اشتباه رفتن را جزئي از حقوق خود . گرفتن همه جوانب و همراه با احساس مسئوليت تصميم مي گيرد

يا و مي داند و  تسليم ترفندهاي اطرافيان كه او را از خطاي احتمالي اش مي ترسانند نمي شود، او يك منتقد پو
مسئوليت پذير در برابر خود و جامعه است و از اينكه اعمال و رفتارش منحصر به خود و متفاوت از ديگران است 



                      
 
 
 9شماره                      

 1384 ماه شهريور                          
 

 

 

 
   

٩

در جامعه شهروندان، تفاوت سليقه و رفتارها نوعي مزيت است و فرديت و استقالل فرد . شرمگين و افسرده نمي شود
كوني و «اگر در ميان توده ها فقط .  ايان بي معني استدر ميان توده صحبت از حقوق همجنسگر. امري گرامي است

ندان،  اما در ميان شهرو، با همه بي ارزشي هاي نهفته در اين اصطالحات يافت مي شود»اواخواهر و همجنس باز
 شهروندان، همجنسگرايان را در ميان خود مي پذيرند، با افراد همجنسگرا مشكلي .همجنسگرايان زندگي مي كنند

 .و حقوق آنها را محترم مي شمارندندارند 

به نظر مي رسد كه مهمترين نياز امروز ما 
همجنسگرايان مملكت اين است كه از 

نابالغي تنها عدم . نابالغي خود به در آئيم
بلوغ جسماني نيست، بلكه منظور تمام 

مر صغير به حساب آمدن و تصميم گيري ع
در باره زندگي و سرنوشت خود را به 

خانواده، بستگان، حكومت جامعه (ديگران 
 .سپردن است..)و

جامعه امروز ما در يك حالت بينابيني است و مردم ما در گستره اي از توده عقب مانده و امت تا شهروند 
دارند

د

حاال ما چه تعريفي از . نيروهاي هر دو طرف براي شكست و عقب راندن طرف مقابل زور مي زنند. مدرن قرار 
؟ جايگاه ما كجاست، در ميان توده يا در بين شهروندان؟ بسته »همجنسگرا« يا »زچه باب«؟ و »كوني«خود داريم؟ 

خي خود را هم تعيين يخود جايگاه و نقش و وظيفه تاره  خود ب،به پاسخي كه هر گي و لزبيني به اين سئوال مي دهد
 ند بودن با خود مسئوليت اما يادمان باشد كه اعطاء صفت توده يا شهروند به خود، عواقبي دارد و شهرو. كرده است
ت از حوزه خصوصي زندگي يكي از پايه هاي شهروند بودن ظ و حفا،ايستادگي در برابر خودكامگي و فشار. مي آورد
 .مي باشد

 .در آئيمه به نظر مي رسد كه مهمترين نياز امروز ما همجنسگرايان مملكت اين است كه از نابالغي خود ب
 بلكه منظور تمام عمر ،ي نيستنابالغي تنها عدم بلوغ جسمان

حساب آمدن و تصميم گيري در باره زندگي و ه صغير ب
خانواده، بستگان، حكومت ( به ديگرانرا سرنوشت خود 

 درباره ، كانت،فيلسوف معروف. سپردن است..) جامعه و
ر بكار گرفتن فهم « :نابالغي مي گويد نابالغي يعني ناتواني 

 اعبارت ديگر، صرف ه ب». بدون هدايت ديگري،خويش
داشتن ايده آزادي براي آزاد و سرفراز زيستن كافي نيست، 

عنوان پشتوانه ايده آزادي قرار ه بايد خرد و عقل و اراده ب
 .وقت بتوان آزاده بود و آزاد زيست بگيرد تا آن

اينكه بدانيم ما گي يا لزبين هستيم و چنين 
كار گرفتن فهم و دانش و ه اما تا زماني كه از ب. و جنسي ماست قدم اول در شكل دهي هويت فردي ،احساسي داريم

ول و مسئوليت پذير ئآگاهي خود ناتوان بوده و محتاج هدايت و ارشاد ديگران باشيم، هنوز به مرحله شهروند آگاه، مس
ود زندگي  بلكه منظور اين است كه فرد بايد خ،اينجا منظور استفاده نكردن از نظرات ديگران نيست. نرسيده ايم

خويش را ترسيم كند و بر اساس نيازهاي شخصي و فردي خويش و بر بنيان تمايالت دروني و عالقه فردي، بتواند 
بار مي ميرد، پدر، مادر، خواهر، برادر،  مي آيد و يك دنيا ه بار ب هر انساني يك. مسير زندگي خود را انتخاب كند

طور كه دوست دارند و بر اساس معيارها و  ارند زندگي خودشان را آن هر كدام يك زندگي دارند و حق د،...بستگان و
تر   حتي اگر در ظاهر از ما عاقل، اما حق ندارند براي فرد ديگري تصميم بگيرند،فهم و درك خود سر و سامان بدهند

 زندگي، ؟اريمدست ديگري بسپه چرا ما بايد اين زندگي و حق خوشبخت زيستن خود را ب. و دركشان از ما بهتر باشد
اينها مفاهيمي هستند كه هر كسي بر اساس نياز و خواسته خود آنها را معني مي كند و نبايد ... خوشبختي، عشق و
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بخشي از همجنسگرايان دوست دارند بچه 
ز نظر اخالقي، و نه از داشته باشند، اما ما نه ا

نمي توانيم با ازداواج با يك  نظر مسئوليتي،
غيرهمجنس، او را به وسيله اي براي رسيدن به 

اگر ازدواجي بين دو نفر . هدف خود قرار دهيم
صورت مي گيرد، قبل از هر چيز بايد بر اساس 

عشق و دلدادگي و محبت، و خواسته رسيدن به 
 .ه دار شدنهم آن دو باشد، نه خواسته بچ

اجازه داد كه ديگران بر اساس تعاريف خود از زندگي و عشق و خوشبختي، زندگي را براي ما معنا كرده و ما را در 
 ما همجنسگرايان، حق داريم كه به شيوه خاص خودمان و آنطور كه هر كسي، از جمله. همان چارچوب اسير كنند

ما بايد ياد بگيريم كه به هيچ احدي، چه دور و چه نزديك، اجازه  براي اينكار. دوست داريم احساس خوشبختي كنيم
ه  ما از باگر . بر بنيان خود ايستادنو ،اين يعني بلوغ فكري. دخالت در حوزه زندگي خصوصي و فردي خود را ندهيم

...  همچون عشق، سكس، تمايل، نياز دروني و خود و خواسته هاي،كارگيري فهم و درك و دانش خود از زندگي
 معنايي جز اين ندارد كه در عمل نابالغ و صغير بودن خود را اثبات ،ناتوان باشيم و مقاومت ديگران را تحمل نكنيم

 آنها فهم و درك خود ر فشارهاي خانواده و ديگران باعث مي شودما در برابكرده ايم و طبيعي است كه عدم مقاومت 
بدتر از اين هم نمي شود كه . مسئله به همين سادگي است. كار گرفته و زندگي ما را شكل دهنده از اين مقوالت را ب

ما مي دانيم و حس مي كنيم كه نياز ما، احساس و 
 هيچ ،تمايل ما، عشق و خواسته و عواطف ما

در فهم و درك خانواده، جامعه و حكومت جايگاهي 
ندارند و آنها را بي ارزش، زودگذر و حتي جرم و پليد 

وقتي ما همه اين چيزها را مي دانيم و . مي دانند
 آيا .مي شويم  اما با اين وجود تسليم ،حس مي كنيم

دست گرفتن زندگي و ه بدان معنا نيست كه ما از ب
و وظيفه فردي سرنوشت خود عاجز مانده ايم؟ نقش 

و شخصي ما در پي ريزي زندگي امان چي مي شود؟ 
 با اين حساب وقتي كه ما در خصوصي ترين و مهم
ترين موضوع زندگي خود صغير مي شويم و اين 

عنوان ه  آيا خواهيم توانست ب،نقش را مي پذيريم
شهروندان آگاه و متعهد جامعه ايفاي نقش كنيم؟ 

ويش و زندگي خويش وقتي كه ما در برابر خويشتن خ
ر به قبول مسئوليت و تعهد نمي شويم و صغارت ضحا

 آيا خواهيم توانست در برابر همسر ،خود را مي پذيريم
 و فرزندان احتمالي خود مسئوليت تقبل كنيم؟ ميليون

ند؟ يا اما آيا خوشبخت شد. علل مختلف، تن به صغارت دادند و ازدواج كردنده هاي قبل از ما ب ها همجنسگراي نسل
آنها زندگي خود را در حرمان، آرزو و دلتنگي سپري . توان گفت نه مزه عشق و دلدادگي را چشيدند؟ به جرات مي

گور ه با خود برا  همه ،توانستند به همجنس خود اهدا كنند كردند و در آخر نيازها و آرزوها و عشقي انساني كه مي
و چه بسا كه از شدت دلتنگي و رنج و محروميت مرگ را بر زندگي صورت مردگان زنده زندگي كردند ه آنها ب. بردند

آيا اينكه ما همجنسگرايان در برابر فشارها  چنين سرنوشتي را براي خود ورق بزنيم؟نيز قصد داريم آيا ما . ترجيح دادند
م، ناشي از اين  از روي ضرورت و ناچاري، جامه ديگري بر خود مي اندازياو تبعيض ها دچار لرزش مي شويم و ظاهر

طور كامل شكل نگرفته است و هنوز حاالت و روحيات توده وار بودن را با خود يدك ه نمي شود كه فرديت ما هنوز ب
١٠
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١١

 ،معناي آزادي باشده ها در تمام اركاني كه ما را فراگرفته ب مي كشيم؟ اگر شكستن حصار تنگ فشارها و محدوديت
آزاده زيستن و آزادگي در اين شرايط آسان . ه آزادگي در اين شرايط نيازمنديماما تالش در اين راه آزادگي است و ما ب

 بر حق هستيم و به آنچه حس مي ا اگر كه واقع،ر به پرداخت هزينه باشيمض اما ما براي آزادي خود بايد حا،نيست
 . وفادار باقي بمانيم،كنيم، مي انديشيم و مي خواهيم

 و نه از نظر ،توانيم نه از نظر اخالقي  اما ما نمي،رند بچه داشته باشندبله، بخشي از همجنسگرايان دوست دا
اگر ازدواجي بين دو .  با ازداواج با يك غيرهمجنس، او را به وسيله اي براي رسيدن به هدف خود قرار دهيم،مسئوليتي

 نه ،ن به هم آن دو باشد و خواسته رسيد، قبل از هر چيز بايد بر اساس عشق و دلدادگي و محبت،نفر صورت مي گيرد
 .خواسته بچه دار شدن

در سال هاي اخير، عوامل و پارامترهاي 
فرهنگي ما -متعددي وارد حيات اجتماعي

شده كه همگي در جهت اهداف و منافع ما 
از جمله نگاه . همجنسگرايان عمل مي كنند

جامعه به همجنسگرايي تا حدودي دچار 
تحول مثبت شده، نگاه بخش وسيعي از 

وان روشنفكران جدي و اهل قلم، پيشر
جنبش زنان، دانشجويان و سازمان هاي 

حقوق بشري و بخش وسيعي از نيروهاي 
تحول طلب و خواهان دمكراسي، همه و همه 

در جهت دفاع و حمايت از همجنسگرايان 
 .تغيير جهت يافته است

فرهنگي ما شده كه همگي در جهت - عوامل و پارامترهاي متعددي وارد حيات اجتماعي،هاي اخير در سال
از جمله . اهداف و منافع ما همجنسگرايان عمل مي كنند

نگاه جامعه به همجنسگرايي تا حدودي دچار تحول مثبت 
روشنفكران جدي و اهل قلم، شده، نگاه بخش وسيعي از 

هاي حقوق  پيشروان جنبش زنان، دانشجويان و سازمان
بشري و بخش وسيعي از نيروهاي تحول طلب و خواهان 

 همه و همه در جهت دفاع و حمايت از ،دمكراسي
، از آن گذشته يافته استهمجنسگرايان تغيير جهت 

مشكل دخالت خانواده و بستگان در زندگي جوانان 
 و پسران اندختر.  همجنسگرايان نمي شودمختص ما

غيرهمجنسگرا هم به شكل ديگري اين مشكل را دارند و 
دلخواه  آن اينكه بسياري از آنها از انتخاب زوج و همسر

خود محرومند و خانواده هايشان با سرزنش و دعوا 
برايشان تعيين تكليف مي كنند كه با چه كسي ازداج كنند 

روشنگري در مورد عدم دخالت ، بر همين اساس. يا نكنند
 به هم پيوند مي ، فارغ از گرايش جنسي آنها را،بستگان و خانواده در زندگي جوانان عرصه اي است كه كل جوانان

را دهد و چنين امري قضيه درك شدن ما توسط جوانان غيرهمجنسگرا كه قشر وسيعي از جامعه را تشكيل مي دهند 
هي از همجنسگرايان هم به رشد و آگاهي و دانش الزم درباره حريم خصوصي، بخش قابل توج .راحت تر مي كند

جهت روشنگري در هايي  اينجا و آنجا فعاليتو آزادي فردي و هويت جنسي خود و اهميت پايبندي بدان رسيده اند، 
اي خود و  پس شرايط فعلي از ما مي طلبد كه ما همجنسگرايان نه تنها بردهند،درباره همجنسگرايي صورت مي 

 تا آنها درد و رنج و ر بلكه الگويي باشيم براي نسل آينده همجنسگرايان كشور،زندگي خويش احساس مسئوليت كنيم
محنت امروزي ما را نچشند و به ما افتخار كنند، و همچنين سهم خود را در عقب راندن سنت هاي كهنه و گسترش 

 . جا بياوريمه احترام به حوزه خصوصي افراد، ب
 چرا ما بايد ، بايد پرسيد كه دوستان-موقعيت و شرايطالبته با در نظر گرفتن – برابر ادعاي بعضي از افراد در
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١٢

و ن ب
د

مشكل و معضل همانا . در برابر ديگران از هستي خود خجل و شرمسار باشيم؟ مشكل نه ما هستيم و نه احساس ما
 او، تفكيك حوزه عمومي و خصوصي، حقوق بشر، خود خانواده و جامعه ماست كه به كمبود شناخت از انسان، آزادي

چرا ما نبايد بر اساس استقالل و حقوق فردي خود و بر بنيان تفكرات، آگاهي، خواسته ها و نياز  .ند ادچار... جنسيت و
 خواهيم در برابر تفكرات و فرهنگ خودكامگي خانواده كه ما را به توده تبديل  دروني خود زندگي كنيم؟ تا كي مي

 آيا نمي خواهيم كه ،بلي محروميمقكند، سر تسليم فرود آوريم؟ اگر خود ما از داشتن الگوهاي مناسب از نسل مي 
 خود الگوي بهتري براي نسل همجنسگرايان بعد از خود باشيم؟

چرا مي خواهيم با . نكته ديگر اينكه موضوع گريز از مسئوليت فردي و شهروندي خود را هم فراموش نكنيم
ماندن و تن دادن به كهنگي، محافظه كاري، گريز از  ل يوغ نابالغي،حمتقبل مسئوليت در برابر زندگي خود و تفرار از 

رودر رو شدن با خويشتن خويش و مسئوليت پذيري شانه خالي كنيم؟ ما چگونه مي توانيم از يوغ قيموميت و نابالغي 
دوستان، تا  صوصي خود به چنين اسارتي تن بسپاريم؟ اگر در حوزه خ،ملي تحميل شده بر كل كشور و ملت رها شويم

كي ما مي خواهيم به صغارت خود تن بدهيم؟ چه چيزي ناپايداري در دفاع از حريم خصوصي و حوزه زندگي فردي 
د «:امان را اينچنين در ما دامن مي زند؟ كانت مي گويد ه كمب ه تقصير خويشتن است اين نابالغي، وقتي كه علت آن 

ر ب ب،فهم آگاهي ما و پايبندي به اين آگاهي و الگوهاي ما در جهان  ».كار گرفتن آن باشده لكه كمبود اراده و دليري 
 فقط ،آزاد و عفونت سنت هاي كهنه در اطرافمان، همه و همه به ما نيرو و توان استقامت در برابر فشارها را مي دهند

 چرا كه تن آسايي و ترسويي است كه سبب مي شود ، تن ندهيمكافي است به عادات، تن آسايي و گريز از انديشيدن
 تمام عمر با رغبت همچنان كودك بمانند و از اينكه ديگران خود را به ،ها عليرغم بلوغ جسمي بخش بزرگي از انسان

رس، تنبلي، آگاهي خود را با اراده و آزادگي روي هم بريزيم و با غلبه بر ت. مقام قيم آنها بركشانند آشفته نمي شوند
عنوان جامعه ه آنوقت است كه ما ب.  از مقابله با مشكالت و فشارها نهراسيم،گوشه گيري و مسئوليت گريزي

همجنسگرايان اين مملكت خواهيم توانست خود و خواسته هاي خود را بر حاكمان و جامعه تحميل كنيم و آنها را به 
خصوص ه  ب،نايي جز اين ندارد كه ما دانش و مسئوليت خودتسليم فشارهاي خانواده شدن مع .پذيرش خود واداريم

اين .  دل خوش كرده ايم، اما كهنه، و آمادهضر يعني سنت شكني را كنار نهاده و به نسخه هاي حا،سنت جوان بودن
 .بايد فلك را سخت بشكافيم و طرحي نو دراندازيم. ما را خوشبخت نمي كند، اعتماد به نفس ما را افزايش نمي دهد

 . اين است وظيفه نسل شهروندان همجنسگراي آگاه و مدرن امروز ايران
نوبه ه  اما اگر هر كدام از ما ب،بله دوستان، اين چيزها جديد است، هنوز به صورت هنجار و قاعده تبديل نشده

و . ر مي شودوقت راه آزادي هموا  آن،دور افكنده  بگيرد و يوغ نابالغي را از گردن خود بي بر عهدهخود مسئوليت
باور كنيم كه گرايش جنسي . فراموش نكنيم كه جان و قلب پر از ترس و هراس با عشق و صفا و مهر سازگاري ندارد

.  آنچنان استوار و پايدار و ماندني و برحق است كه بتوانيم در برابر زورگوئي ها و فشارها مقاومت كنيم،ما به همجنس
نده شادي، شجاعت، سربلندي، افتخار و مقاومت ما باشد، پس بيائيم سستي و نياز، احساس و عشق ما بايد پيام آور

بيائيم  .سيب رساني جامعه و خانواده نشويم آكاهلي را از خود دور كنيم و الف زني و پنهان كاري را كنار نهيم و تسليم
صميم نگيريم و احساساتي ج تصميمات خود در مورد ازدواج با يك غيرهمجنس بينديشيم، لحظه اي تيمل به نتاابا ت

يك جامعه . با تن دادن به دگرجنسگرايي اجباري، به توده وار شدن و ماندن خود و جامعه كمك كرده ايم. نشويم
ر به ضمدرن به شهروندان مدرن و مستقل نياز دارد، شهرونداني كه قادر باشند هستي مستقل خود را بنيان نهند و حا
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ه مدرن و امروزي و آگاه است كه زندگي فردي خود را نه بر اساس خوسته و تمايل هر كسي آنگا. دفاع از آن باشند
از اين گذشته، وقتي هنجارهاي حاكم، ما . ديگران بلكه بر اساس اراده، خواسته و نياز فردي خود تنظيم مي كند

رين و طبيعي ترين حق همجنسگرايان و عشقمان را بر نمي تابند، عبور از اين هنجارها و دريدن مرز آنها، ساده ت
توانيم آزاده   اما مي،درست است كه ما آزاد نيستيم. ماست نه اينكه خود را در تار و پود آنها گرفتار كنيم و باقي بمانيم

مان، ياها، عشق، تمنيات و گرايش جنسي صادقانه و دروني خود به همجنسوآزادگي يعني پايبندي به آرزوها، ر. باشيم
با همجنس خود مراوده دارد و «بگذار ارتشي از زنان و مردان همجنسگراي مجرد كه . به آزاديو تالش براي رسيدن 

وقت جامعه ، حكومت و خانواده ها نخواهند توانست از   شكل بگيرد، آن»با يك همجنس خودش خانه مشترك دارد
سيدن به هدف انسان ناچار  در ر،بله. پرداختن به موضوع همجنسگرايي و حقوق همجنسگرايان گريزي داشته باشند

 آزاديم كه انتخاب كنيم كه چه ،است كه گاهي قيد خيلي چيزها را بزند و هر كدام از ما همجنسگرايان امروز كشور
خواهيم، تا چه اندازه از خود براي آن مايه مي گذاريم و تا كدام درجه يوغ صغير و نابالغ بودن را از خود دور مي  مي

 نه تنها ، سال پيش وقتي همجنسگرايان غربي براي آزادي خود مبارزه كردند100 و 50، 40كه  و يادمان باشد ،كنيم
ه هاي پزشكي ب الگويي در جهان پيش روي خود نداشتند، بلكه همجنسگرايي در همه جهان ممنوع و در تمام كتاب

همه ماندند، نوشتند،  ينبا ا. عنوان بيماري معرفي مي شد و هيچ سازمان حقوق بشري از آنها حمايت نمي كرد
همه الگو در جهان داريم،   امروز ما در موقعيت خيلي بهتري قرار داريم، اين،متحدانه مبارزه كردند تا به آزادي رسيدند

بخشي از نيروهاي سياسي و  هاي حقوق بشري از حقوق همجنسگرايان دفاع مي كنند، همه دولت و سازمان اين
در چنين شرايطي اين ديگر به ما همجنسگرايان ايران بستگي دارد كه تا چه اندازه  ...فرهنگي ايران حامي ما هستند و

ر به ضتا چه اندازه آگاهي داريم و تا كدام درجه حا. فردي خود هستيم-آماده دفاع از هويت ، آزادي و حريم خصوصي
 .و براي آزادي خود هزينه كنيمتالش مشترك و دسته جمعي مي باشيم و تا چه حد مي خواهيم از خود مايه بگذاريم 

  دفاع از حقوق شهروندي خود الزم است كه هر كدام از ما هر چه زودتر  براي ابراز بلوغ و در شرايط فعلي،
، داشتن يك شغل و درآمد، تهيه يك منزل شخصي و خصوصي، تعيين اهداف دور يمقالل اقتصادي و مالي برستبه اس

هاي   نياز يار و ياور ما خواهند ماند، شركت در فعاليتدر هنگاما مي انديشند و و نزديك، يافتن دوستاني كه مثل م
در معنا و مفهوم ) ... از مبارزه براي حقوق همجنسگرايان گرفته تا(دسته جمعي در راه گسترش مفاهيم شهروندي 

ما با . ثرندوبسيار مدادن به زندگي و احساس آرامش و امنيت، پرورش اعتماد به نفس و رضايت خاطر دروني فرد 
   و در  كمك دانش و آگاهي خود، با استقالل اقتصادي خود و با كمك دوستاني وفادار كه مثل ما مي انديشند 

دوستي با ما وفادارند، خواهيم توانست فشارهاي اطرافيان و خانواده را خنثي كنيم و آنها را به سمت قبول واقعيت ها 
 .بكشانيم

هايش در اينجا هم پيدا مي شود آشنا نيستيد، پيشنهاد مي   كه كتاب، امانوئل كانت،اگر با فيلسوف آلماني
 چرا كه در روشن شدن بسياري از مسائل ،هايش را بگيريد و بخوانيد كنيم در كتابفروشي ها و كتابخانه ها سراغ كتاب

رت بر پاي خويش ايستادن و خود بنيان به ما كمك مي كند و قدرت، اراده و توان آزاد زيستن را به ما مي آموزاند و قد
 چاپ شده حسن ا و كتاب اخير،محمد مختاري هاي توان به كتاب ، از متفكران خودمان هم ميبه ما مي دهدبودن را 

 .در مراجعه ك»جامعه شناسي شرم«نام ه  ب،قاضي مرادي
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 انصيحتي به لزبين ه
 دالرام

 
رايان با آن مواجه هستيم پيدا كـردن يـك شـريك هميشـگي              شايد يكي از بزرگترين مشكالتي كه ما همجنسگ       

 اكثـر   .ها باشـد    البته شايد يافتن يك شريك هميشگي براي زندگي يك درگيري ذهني براي همه ي انسان               .زندگي است 
عواطف و يا هر چيزي را با شخص ديگري به اشتراك بگذارند و خالصـه                 مي خواهند عالوه بر زندگي، روحيات،      انسان ها 

يافتن همچين شخصـي را      .هيم هنر دوست داشتن و مورد عالقه ي ديگري قرار گرفتن را تجربه كنيم             مي خوا  ي ما    همه
 پيدا كردن آدمي كه عواطـف، روحيـات، روش زنـدگي و جهـت گيـري                 المساز آن جهت يك درگيري ذهني خواندم كه م        

 ،ا را بيشـتر از دگرجنسـگرايان مـي كنـد          اما آنچه مشكل م    .فكري اش به شخص ديگري نزديك باشد كار دشواري است         
 . يافتن كسي هست كه با معيارهاي ما براي يك همجنس نيز سازگار باشد،عالوه بر روش هاي پيدا كردن اين شريك
 آقايان سر كار مي روند و خانم هـا اگـر سـركار هـم                ،معموال در عرف روزمره    ؟اما اين معيارها چه مي تواند باشد      

اكثر خانم ها براي بنزين زدن از ماشين پيـاده نمـي شـوند و                .اري جزو وظايف آنها محسوب مي شود       باز هم خانه د    ،بروند
اما در زندگي   !خيلي كم اقدام به پنچر گيري مي كنند و چنين كارهايي را كاري مردانه مي دانند و مثال هايي از اين قبيل

همه ي آن كارها وجود هنوز باز  ،ودش را از دست مي دهد وقتي كه ديگر كار مردانه و كار زنانه مفهوم خ،با يك همجنس
يد كه اكثر ما همجنسـگرايان آن را   آمسئله اي به وجود مي     .دارند و باالخره يكي از اين دو نفر بايد عهده دار كارها شوند            

حداقل  .مفعولتا فاعلم  من همجنسگرا هستم و در روابط اجتماعي دو طرفه ي خود بيشتر .فاعل يا مفعول بودن مي ناميم
بـا عواطـف و     ،   من يك دختـرم و بـا خصوصـيات كـامال دخترانـه             ،اما قبل از آن    .هاي دگرجنسخواهم  بيشتر از همجنس  
م  ا من نه دوست دارم براي كسي نقش شوهر را ايفا كنم و نه دوست دارم كسي بـراي مـن در زنـدگي        .احساسات دخترانه 
احساسـات همجنسـخواهانه و    .ين ميلي داشتم اصال همجنسخواه نمي شـدم  كه اگر همچ، ايفا كند برايم همچين نقشي را  

من مختارم انتخاب كنم كجا دوسـت  .  هيچ مرزي بين اين دو وجود ندارد.دگرجنس خواهانه در هيچكدام از ما برابر نيست    
 . انستپس نمي توان كسي را فاعل مطلق و يا مفعول مطلق د،  باشممفعولدارم فاعل باشم و كجا دوست دارم 

 اين هست كه متاسفانه در كشور ما و در بـين لـزبين              ،اما مسئله اي كه مقصود اصلي من از نوشتن اين مقاله بود           
بنامند دوري  ) فاعل و مفعول بودن همزمان    ( Versatileها جوي به وجود آمده كه آنها از اينكه خود را مفعول و يا حتي                

حتي با هم سر اين موضوع كه كداميك فاعل تر هستند نيـز كـل كـل         . نندمي كنند و اين را براي خود يك بدنامي مي دا          
 قبـل از ادامـه    .ي وار رفتار مي كنند و كارهايي از اين قبيل       طمي كنند، سعي مي كنند با صداي كلفت تر صحبت كنند، لو           

ارهاي يك انسان مي عول بودن فقط در روابط جنسي نيست و شامل تمام رفتفي بحث بايد بگويم كه مقصود از فاعل يا م 
 مطمئنا فاعل يا مفعول بـودن هـم همينطـور    ،همانطور كه همجنسگرايي تمام ابعاد زندگي ما را تحت تاثير قرار داده           . شود
 و ، اما فاعل و يا مفعول بودن نمي تواند مطلق باشد.همان كار مردانه و زنانه نيز ابعادي از فاعل و مفعول بودن است .است

سگرا نچه همج(براي مثال من وقتي كه با دوستان دخترم . هاي مختلف تغيير مي كند     اد مختلف به نسبت   در برخورد با افر   
امـا  .  اولين كسي كه داوطلب پنچرگيري مي شود من خواهم بـود           ،پنچر شود و الستيك ماشينم     هستم )و چه دگرجنسگرا  

 اصـال چـرا      .پنچرگيري مي كند من نخواهم بود      مطمئنا آن كسي كه      ،اگر همين اتفاق وقتي كه با پدرم هستم پيش بيايد         
 بودن وجود داشته باشد؟ چرا هميشه بايد دو نفر براي هم نقش بازي كنند؟ اگر همجنسگرا بودنم مفعولبايد بحث فاعل و 
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 من نه مي .آنها را براي شخص ديگري بازي كنماز  پس هرگز نمي توانم نقش يكي ،من را از پدر و مادرم متمايز مي كند
امـا بـاز هـم متاسـفانه گروهـي           .هم كه تنها نان آور خانه و يا تنها انجام دهنده ي كارهاي خانه باشـم               مي خوا   نه توانم و 

 در حالي كه همه ي ما       ،مثال هيچوقت حاضر نيستند غذا درست كنند       ن خود نمي دانند،   اكارهاي به اصطالح زنانه را در ش      
 متاسـفانه   ن اسـت؟  اپس آيا براي همه ي آنها آشپزي كسر شـ         ،  ا مرد هستند  مي دانيم كه بسياري از آشپزهاي زبده ي دني        

 در يك نظام مردساالر را به عاريـت مـي           هناخيلي از لزبين ها براي ابراز هويت جنسي خود، نقش ها و رفتارهاي غلط مرد              
در حـالي كـه از       سكشوال ناميد؟ س  ران پس آيا بايد آنها را ت      .گويا اين گروه خود را كامال جدا از گروه زنان مي دانند            .گيرند

پس تكليف اين گروه چيست؟ بايد دنبال يك دختـر بگردنـد            ! نظر علمي به هيچ عنوان واجد شرايط تغيير جنسيت نيستند         
 ،چرا بايد كسي كه خود را مفعول مطلق مي داند همجنسگرا شود             !؟كه مفعول مطلق است و در عين حال همجنسگراست        

  . يك همچين شخصي انتظاري نابجاستيافتنپس . ته هايش را بهتر و كاملتر فراهم مي كنددر حالي كه يك مرد خواس
آنهـايي   .روي صحبت من با خانم هايي هست كه احتماال از اينكه خانم خطاب شده اند كمي دلگير نيز شده انـد                    

بهتر است قبل از اقدام بـه       . ندحال تجربه ي جنسي نداشته ا     ه  كه خود را فاعل مطلق مي دانند و مخصوصا آنهايي كه تا ب            
 ابتدا كمي از رفتار و خواسته هاي خود اطالع پيدا كنيد و به شـناخت كامـل و درسـتي از خـود                        ،آشنايي با شخص ديگري   

.  رفتـار هـاي خـوب آنهـا را الگـوبرداري كنيـد      ،مخلصـم هـاي آقايـان   -گـري و چـاكرم  لوطي  بهتر است به جاي     . برسيد
 من و شـما قبـل از هـر چيـزي يـك          . مختص آقايان يا خانم ها نيست      ،طافت رفتار و كالم   شرافتمندي، بزرگ انديشي و ل    

مـن و شـما در جامعـه اي     .انسانيم و يك انسان موظف است از درون خود آگاهي پيدا كند و طبق سرشت خود رفتار كنـد      
همـه ي مـا   . را اعدام مي داننـد  ات ما  و مجاز  ،را فاسد و دور از خدا و بدون ايمان          ما ،زندگي مي كنيم كه اكثر افراد جامعه      

 آرزو مي كنـيم كـه روزي همجنسـگرا بودنمـان را             ،ي معمولي رفتار كنند   انسان ها انتظار داريم كه اطرافيانمان با ما مانند        
 مسلما با شناختن من و شما بـه  ، مردمي كه هيچ شناختي از همجنسگرايان ندارند.آزادانه و بدون ترس و واهمه بيان كنيم      

 .ان همجنسگرا به رفتار و طرز برخوردمان توجه بيشتري مي كنند و مي خواهند از من و شما براي خود ذهنيتي بسازند                     عنو
  نماينده ي شايسته اي براي اين اقليت فراموش شده باشيم؟،گفتار و افكارمان پس آيا بهتر نيست با بهتر كردن رفتار،

 ،ست نباشيد؟ چطور ممكن است زن را بهترين شريك بدانيـد           چطور ممكن است شما همجنسگرا باشيد اما فميني       
 در حـالي كـه شـب و روز در    ،اما خواهان حقوق مساوي براي خود و شريكتان نباشيد؟ چگونه خود را جدا از زن مي دانيـد                 

 ،ولياحساسات فاعل و مفع.  بودن دست بر داريممفعول از تعصبات بيجا در مورد فاعل و ستبهتر ا جسم يك زن هستيد؟    
 امـا هيچگـاه وجـود يكـي از          ،هر دو و با هم در همه ي ما همجنسگرايان هست و ممكن است يكي بر ديگري غلبه كند                  

تعصبات . تالش براي چشم پوشي از يكي از ايندو منجر به عدم شناخت درست از خودمان مي شود                . ايندو از بين نمي رود    
و شما    كه تمام نيازهاي شما را بر آورده كند         باشد دنبال يك شريك واقعي   خود را كنار بزنيد و بگذاريد ذهن شما آزادانه به           
 اطرافيان ما هم هـيچ  ،اگر من و شما از خود شناخت كافي نداشته باشيم        .نيز در كنار او بتوانيد نياز هاي او را بر آورده كنيد           

 . قه و مشكل مي شودگاه نمي توانند ما را به درستي بشناسند و همين عدم شناخت ها موجب ايجاد تفر
 اين را به ياد داشته باشيد كـه يـك دختـر             .اولين الزمه ي يك زندگي مشترك ماليمت و از خود گذشتگي است           

 نيز فاعل    به شريك خود اجازه بدهيد او     . همجنسگرا حتما از فاعل بودن لذت مي برد و نمي خواهد كه مفعول مطلق باشد              
اگر خداوند شما را در جسم دختر آفريده و در          . ل خود اجازه ي ابراز وجود بدهيد      بودن را تجربه كند و كمي به قسمت مفعو        

سـعي كنيـد از ايـن نعمـت     .  شما به هيچ عنوان دچار اختالل جنسي نيسـتيد       ،عين حال احساسات فاعل بودن به شما داده       
 . ا هم است باشيدتري كه شامل رفتار هاي فاعلي و مفعولي ب خداوند نهايت استفاده را كنيد و انسان كامل



                      
 
 
 9شماره                      

 1384 ماه شهريور                          
 

 

 

 
   

١۶

 
 تامالتي درباره همجنسگرايي

 
 ... يز در مجله ي وزين ماهاعز دوستان

 . كرديد بي نهايت سپاسگذارمچاپ) متعلق به همه ي ما( در مجله ا از اينكه شعرهاي من رابتدا
 وسط دسـت راسـتم دارم كـه هديـه           انگشت خود من حلقه اي در       ؛ مورد پيشنهاد عالمت مشخصه گي ها      در

  . بين گي ها و لزبينها تا بتونيم همديگر رو بشناسيمبشهت از معشوقم، با اين حال خوبه كه اين سنتي ايس
 متاسـفانه در جامعـه ي       .يد بگم كه مجله ي شما نقش بزرگي در روشنگري همجنسگرايان بازي مي كنـد              با 

 بـا هـايي از جـنس مـا         از آدم  احساس همجنس خواهي رو به باد مسخره مي گيرند و             كه هايي  آدم هستندكوچك ما   
ينكه همه كساني كه بـا هـم   ا با وجود ،در محلي كه من كار مي كنم. هايي بسيار حقير و بي ادبانه ياد مي كنند       صفت

 متاسفانه در مورد همجنسگرايي ديـدي  ، هستندروشنفكرهايي تحصيل كرده و در موارد بسياري         همكار هستيم جوون  
با عرض پـوزش از شـما بـه خـاطر     (هايي   تنها به باد مسخره مي گيرند و صفترول ما كامال بسته دارند و افرادي مث   

 دستم بـه    كهيي كه بكار مي برند آنقدر زشت و ركيك هستند           ها لفظ، و   ... ي و كونمثل  ) يك همكارانم ركتكرار الفاظ   
  .نوشتن اونها نمي ره

 وگرنه تمام آينـده و زنـدگي شـما تبـاه            ودنر يك همچين محيطي بايد بسيار مراقب بود تا گرايش شما لو             در
 مردم آنقدر شعور اجتماعي پيدا كرده باشند تا بتونند هـر طيـف              كشور نمي دونم روزي مي رسه كه در اين          .خواهد شد 

 نقش ما چيه؟ چطور مي تونيم به اين مشكل غلبه كنـيم و بـه كسـاني كـه همجنسـگرا نيسـتند                        ؟اجتماعي رو پذيرند  
 دليل بر اين نميشه كه روزم رو به انتظـار شـب سـپري        هستماگر همجنسگرا .. .يزعز: يم كه بقبولون

 !و با او همبستر بشم) B  or T(ي كنم تا يك نفر پيدا بشه م
 رو با آب و تاب در مـورد روابـط جنسيشـون بـا جـنس                 افتخاراتشون مي تونيم با افراد دگرجنسگرا كه        چطور

 در مـورد عشـق و   ، رو به سينه مي زنيبودنت تو كه سنگ مرد      ...بابا :كهم  يمخالف تعريف مي كنند بگ    
 ؟ يك مرد به مرد ديگه داره چي مي دونيكهايثاري 

 با اين مـوارد     احتم خود شما هم در اين كشور زندگي مي كنيد و            ا ي اين اوصاف و از اونجايي كه حتم        همه با
از طـرف تمـام     ( نيست راهكارهايي پيشنهاد بشـه       بد بسيار برخورد كرده ايد و همه اينها تكرار مكررات هست، باز هم           

تا خودمون، خودمون رو قبول داشته باشـيم و از          )  هر پوزيشني كه هستند    با ،)چه گي و چه لزبين    ( دوستان همجنسگرا 
 .نترسيم... .هستم) لزبين( من يك گي ! عزيزدوست: يم بگاينكه 

 
 ... اميد رشد فرهنگ قبول افكار ديگرانبه

  از اهواز رضا -با تشكر 
 1384 مرداد

 



                      
 
 
 9شماره                      

 1384 ماه شهريور                          
 

 

 

 
   

١٧

 
 »گي«واژه توضيحاتي درباره 

 
 4 شماره - مجله ماها -نوشته سپنتا ، »گيريشه يابي واژه  «مقالهنقدي بر 

 
  در سـپنتا آقـاي    نوشـته    ،»گـي ريشـه يـابي واژه       «مي خواستم در مورد مقاله     ؛با عرض سالم و خسته نباشيد     

 .باشم مجله ماها نقدي داشته 4شماره
 معلـوم نكـرده انـد كـه منظـور كـدام             ،سپنتا گفته اند زبان آن روزگاران زبان اوستايي بوده است           آقاي اينكه 

ثانيا آقاي سپنتا طوري وانمود كرده انـد كـه در آن            . گردد روزگاران است و آن روزگاران به چند سال پيش اطالق مي          
 در حاليكه مثل حال حاضر ايران، ،بوده است(!) تاييمردم ايران فقط يك زبان داشته اند و آن هم زبان اوس (!)روزگاران

اما در مورد زبان اوستايي ايشان فرموده اند كه زبان اوستايي از خانواده              .هاي ديگري نيز در ايران رايج بوده است        زبان
وسـتا  هـاي ا    كه بايد بگـوييم گـات      ،باشد) بخش اول اوستا  (هاي اوستا  اگر منظور ايشان گات    هاي آريايي است؛   زبان

 زبـان آن يـك زبـان        ،به نظم درآمده است و به تاييد همه زبان شناسان         ) در زمان مانناها  ( توسط خود حضرت زردشت   
ن اين كلمه گـات امـروزه بـه همـي     .بوده است و لغت گات هم به معني بخش مي باشد نه سرود    ) تركي قديم (التصاقي

. بـوده اسـت   ) تركي قديم (هم زبان التصاقي  ) زبان مانناها (چراكه زبان حضرت زردشت   معنا در تركيه استفاده مي گردد،       
بـه نوشـته    نيـز   محل تولد حضرت زردشت      .هاي تحليلي بشمار مي آيد     اين در حاليست كه زبان فارسي از دسته زبان        

اجعه بوده است و نام مادر او هم اگر به تاريخ مر          )نزديك اورميه (اكثر دانشمندان از جمله ابوريحان بيروني در آذربايجان       
 ).به معني زاييد(شود  دوغدو مي باشد كه كلمه ايست تركي

 كـامال   ،هاي بعدي اوستا باشد كه بايـد بگـوييم بلـه          )فصل(منظور ايشان از زبان اوستايي زبان يشت       ولي اگر 
توسط سر مغ ها كه رهبـران دينـي زرتشـتيت           ( ها در زمان ساسانيان با زبان فارسي پهلوي        درست است و اين بخش    

 . به اوستا اضافه شده است)بودند
 .در آخر چشم آقاي سپنتا و همه گي ها را مي بوسم

 

مي توانند با عالقمندان به دريافت آن .ضميمه دوست يابي مجله ماها به همراه اين شماره منتشر شد
 : ايميل ماها تماس بگيرند

                                majaleh_maha@yahoo.com
 

ي هاي ـرا نيست و ما از آگهـص پسران و مردان همجنسگـضميمه دوست يابي فقط مخت
.ها و ديگر اقليت هاي جنسي استقبال مي كنيم آشنايي خانم هاي لزبين، ترانس سكشوال

 

mailto:majaleh_maha@yahoo.com
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  يا واقعيت؟،رويا

 
ولي اتفـاق    يا واقعيت؟ ،رويا خواب، خاطره، مطلبي كه ميخوام براتون بنويسم نميدونم اسمشو چي بذارم؟ داستان،         

امه داره و اي كاش هيچوقت از ايـن خـواب شـيرين             هنوزم كه هنوزه براي من مثل يه خواب شيرينه كه هنوزم اد            افتاد و 
 تصميم گرفت آگهي هاي دوست يابي منتشـر         »ماها«همون زماني كه مجله      .بهتره از همون اولش شروع كنم      .بيدار نشم 

 آغاز يه دوستي و احساس زيبا بود كه كم كم تمام وجود من رو گرفت و من تونستم كسي                    ،»ماها«اون شماره    انتشار .كنه
 . پيدا كنم،ه هميشه تو افكارم به عنوان دوست هميشگي و تكيه گاه خودم تصور ميكردمرو ك

يك ماهي آشنايي ما     .پر از احساس   يك ايميل طوالني و    .اواخر اسفند ماه بود كه اولين ايميل كوروش بهم رسيد         
هر چي اين مكاتبات بيشـتر      . شيمبا هم آشنا ب    كرد تا بيشتر   و بدل مي كرديم و كمك مي       با همين ايميل هايي بود كه رد      

شماره از هم گرفتيم و ارتبـاطمون تلفنـي          تا اينكه براش عكسم رو فرستادم و       . بيشتر احساس نزديكي مي كرديم     ،مي شد 
زندگي نمي    آخه تو يك شهر    ،ولي هنوز تصويري ازكوروش نداشتم     .هم شده بود و خيلي به صداي هم عادت كرده بوديم          

ولي ته دلم يه كم دلهـره داشـتم   . بخاطر همين يه تصوير ازكوروش تو ذهنم ساخته بودم      ،گرو ببينيم كرديم تا بتونيم همدي   
كه دليل اينكه خودشو بهم نشون نميده چيه؟ خيلي اين فكر اذيتم ميكرد تا اينكه يه روز بهم گفت كـه ميخـواد عكسشـو          

 ،اه كردم گايميلم رو كه ن    .مد آ و جلو چشم مي    ذهنم بود  ساختگي تو  خيلي استرس داشتم همش همون تصوير     .برام بفرسته 
 اون لحظه نمي دونم چي شـد؟ مونـده بـودم چيكـار              .ذهني خودم فاصله داشت    با تصويري روبرو شدم كه خيلي با تصوير       

ها خيلي بـا عكـس اونهـا     غافل از اينكه قيافه خود آدم     ... از طرفي عكسش   ،نقدر به هم وابسته شده بوديم     آ از طرفي    ،كنم
 ديگه مي خواستم رابطمون رو كمتـر        .نمي تونستم با خودم تصميم بگيرم و خيلي سردرگم بودم          .ه تفاوت داشته باشه   ميتون

هـا    ولي چه كنم اون موقع تمام اون ايميل ها و اظهار محبـت             ،كنم ولي حس مي كردم براي اون بايد خيلي سخت باشه          
كـه باعـث     بشه ولي هر جوري بود سـعي خودمـو مـي كـردم             ديگه همش دنبال اين بودم كه اين رابطه تموم           ،يادم رفت 

 .سته ا ولي مي دونستم بي فايد،ناراحتيش نشم
.  ولـي هـيچ كدومشـون مونـدني نبـودن          ، تو همين مدت با آدماي زيادي برخـورد داشـتم          ،يكي دو ماهي گذشت   

 .ال چيـزاي ديگـه بـودن       خودم دوس نداشتن و دنب     ههمشون بيشتر به فكر سكس و ارضا كردن خودشون بودن و منو واس            
از ايـن دوسـتي هـاي        توي اين مدت بود كه فهميدم دوست داشتن واقعي چيزي نيست كه بشه به اين راحتيا پيدا كـرد و                   

ديگـه مـنم شـده       . خيلي كم پيدا ميشه    ، ولي اوني كه موندني باشه و از ته دل بهت محبت كنه            ،الكي تا دلت بخواد هست    
 ديگه عشق و دوستي و محبت به نظرم خنده دار ميومد ولـي چـه                .ون رفتار مي كردم   بودم يكي مثل بقيه منم مثل خودش      
 اين ها باعث شده بـود كـه    .يكي دو بار وابسته شدم ولي خيلي زود فهميدم پوچ بوده          ؛  كنم نمي تونستم جلوي دلمو بگيرم     

رم رو نگاه كـردم ديـدم كـوروش          وقتي رفتم و مسنج    ،ديگه از همه چي دلزده بشم تا اينكه يه شب كه خيلي حالم بد بود              
 ديگـه بـرام   .اونم خيلي داغون بـود  . خيلي احتياج به درد دل داشتم براي همين بعد از مدتها بهش سالم دادم    .آنالين شده 

 نمي دونم شـايد يـه حسـي مثـل       ، نميدونم چرا يه احساس محبت عجيبي نسبت به كوروش داشتم          ي ول ،هيچي مهم نبود  
  ...همدردي يا

بعـدا فهميـدم كـه كـوروش اون شـب تصـميم                 ( .ه مي خواد برام وب بده تا ببينمش منم قبول كردم          بعد گفت ك  
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ايـن تصـوير       كـه     .وقتي تصوير اومد خشكم زد.) مماجرا باش همه خواست من از وب شاهد خطرناكي گرفته بود و مي    
نقدر زود  آومد كه چرا اون موقع صبر نكردم و         از خودم بدم ا    ...كرد مي ديدم زمين تا آسمون با تصوير اون عكس فرق مي          

 حتمـا قبـول     ،قلبم تند مي زد به خودم مي گفتم االن ديگه خيلي دير شـده              .تصميم گرفتم وكوروش رو از خودم رنجوندم      
ولـي نتونسـتم جلـوي خودمـو بگيـرم و گفـتم             ... نمي كنه و  پيش خودش ميگه دوستي من فقط براي ظاهر و قيافه اونه              

 و حتي از شوق جلوي وب اشكش سرازير         ،ولي در كمال ناباوري ديدم قبول كرد      ... اوال باز برگرديم به همون   دوست داري   
كردم كه منو از      همش خدا رو شكر مي     ، نمي تونم بگم چه حس قشنگي بود       ،گذشتش خيلي رو من تاثير گذاشت       اين .شد

خاطراتم ثبت كردم كه فراموشم   اون روز رو تو دفتر،ود مثل اينكه روز تولدم ب  ، بعدش فورا بهش زنگ زدم     ،خواب بلند كرد  
 . روز تولد اون هم هست،كوروش هم معتقد بود كه اون روز .نشه

هر روز بيشـتر و بيشـتر         يه احساس زيبايي بين ما بود و       ،از اون روز ديگه دوستي ما يه معني ديگه پيدا كرده بود           
 ولـي هميشـه كـوروش    ،رام پيش اومد كه ضربه هاي بزرگـي بـودن        يه مدتي گذشت و تو اين مدت اتفاقات بدي ب          .ميشد

ولي نمي دونم چرا يه مدتي كه ،  با كمك اون بود كه تونستم سر پابمونم و خودمو نبازم.كرد و دلداريم مي داد حمايتم مي
 نيست و اگر  منطقي،گذشت دوباره افكاري بهم هجوم آورد و همش مي گفت اين دوستي و قول و قرارهاي ما واسه آينده    

همين طور اين افكار بهم هجوم مياورد و من نمي تونستم با              ... سخت تر ميشه و    روز به روز وابسته تر بشيم جدايي خيلي       
 از طرفـي قـول و قرارهـايي كـه           ،پدرم براي اينكه بايد بعد از اتمام درسم ازدواج كنم          طرفي اصرار يك  از   .خودم كنار بيام  

 هر روز كـه مـي گذشـت شـرايط بـرام سـخت       ،دچار سردرگمي شديدي بودم .. .گذاشته بودم براي زندگي آينده باكوروش     
 و مي ديد كه ديگـه ايميـل هـام اون    ،كوروش هم كم كم داشت اينو حس مي كرد     ...نمي تونستم تصميم بگيرم    .ترميشد

 و خودشـو مالمـت مـي    اون هم اين احساس رو مي كرد كه شايد من دارم اونو تحمل مي كنم  . حس و حال قبل رو نداره     
 . همديگرو از نزديك ببينيم و تصميم آخرو اونجا با هم بگيـريم   ،م كه شده   ه كرد ولي اين بار پيشنهاد كرديم براي يك بار        

از به ياد  سفري كه كامال منو دگرگون كرد و يكي .كنم كه به اين سفررفتم باز هم خدا رو شكر مي .سفر با هم رفتيم يك
 ديگـه بـه ايـن    ،وقتي ديدمش و با هم صحبت كرديم فهميدم كه چقدر اشتباه مي كردم       .عمرم بود ماندني ترين سفرهاي    

 .نقدر منو دوست داشته باشهآنتيجه رسيده بودم كه هيچ دوستي نمي تونه 
 تو بغل گرم كوروش بود كـه واقعـا حـس ميكـردم بـه اون                        ، زيبا ترين حس رو داشتم     ،شبها وقتي تو بغلش بودم    

  مي فهميدم محبت واقعـي يعنـي چـي،   ،وقتي منو تو بغلش فشار ميداد و لبامو مي بوسيد .آرامشي كه دنبالش بودم رسيدم  
  هر چي بيشـتر ميگفـت و مـي شـناختمش           ،تو همون شبها بود كه از خودش برام حرف مي زد           ...دوست داشتن يعني چي   

 كوروش تصميمشـو گرفتـه بـود        .دلم مي خواست هيچ وقت اون لحظه هاي رويايي تموم نشه           .عالقم بهش بيشترمي شد   
 منم مـي    .كنم نقدر دوسش داشتم كه نمي تونستم به جدايي از اون فكر          آ منم ديگه    ،مي خواست براي هميشه با من باشه      

البتـه آينـده مـا       . كه مي تونيم در كنار هم خوشبخت بشيم        به اين نتيجه رسيده بوديم     .خواستم براي هميشه باهاش باشم    
ديگـه   . ميتونه به هدفش برسـه     ، ولي اين سفر به من فهموند كه اگه آدم واقعا بخواد و سعي خودشو بكنه               ،ايرانيها مجهوله 

البتـه مـن     .خودم تعيـين كـنم     تصميم خودمو گرفتم در مقابل فشارهاي خانواده در مورد ازدواج مقاومت كنم و سرنوشتمو             
 ولي اينو ميدونم كه از تـه دل دوسـش دارم و             ،تصميمم كامال منطقي باشه    براي دادن جواب آخر يه كم مهلت خواستم تا        

 . برام پر كنه هيچ كس نميتونه جاي عزيزمو
 .از مجله عزيز ماها كه مسبب اين آشنايي شد خيلي ممنونم و دوست دارم نظر ماها و بقيه عزيزان را بدونم

 kb5161@gmail.com:  ل منايمي

mailto:kb5161@gmail.com
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 آقاي الف 
hamzaaad@yahoo.comمهدي 

http://hamzaaad.blogspot.com
 

از بيمارستان بودند و گفتند جواب ايدز ِ آقاي الف . از خواب پريدصبح با صداي زنگ تلفن بود كه آقاي الف 
 و گفت كه اگر خودش ايدز دارد ، قاعدتا – كه آدمي بود بسيار منطقي –بعد آقاي الف تلفن كرد به رامين  .مثبت است

ند و بگويد كه ايدز رامين هم بايد ايدز داشته باشد و رامين حساب كرد كه در اين صورت الزم است به هفت نفر تلفن ك
 . ند و كارشان تمام است و به سه نفر ديگر بگويد كه بد نيست بروند و يك تست اچ آي وي بدهنداگرفته 

 زنگ زد و قضيه را تعريف كرد ، و منوچهر گفت كه واقعا – كه هجده سالش بود –بعد آقاي الف به منوچهر 
زن دارد و بچه ، كه االن حتما آنها هم ايدز گرفته اند و گفت ناراحت نشده ولي دلش رحم آمده براي معلم زبانش كه 
 . خيلي بد است كه بچه ي آدم از همان اول ايدز داشته باشد

 تماس گرفت – كه خيلي خانم حساسي بود –بعد آقاي الف كه ديگر داشت مي رفت صورتش را بشورد با غزاله 
 .لفن گريه زاري كرد كه آقاي الف مجبور شد گوشي را قطع كندكه بگويد او هم ايدز گرفته ولي غزاله اين قدر پشت ت

 و آقاي الف مطمئن بود كه – كه خيلي خيلي پسر سر به زير و پاكي بود –بعد آقاي الف به حسين زنگ زد 
 اما حسين كه ماجرا را شنيد اول كه كلي. حسين به غير از همان يك شب با آقاي الف ، با كس ديگري رابطه اي نداشته 

آقاي  بعد . ناراحت شد و بعدش گفت شايد بد نباشد به رامين هم خبري بدهد كه آقاي الف گفت خودش اين كار را كرده
 كه چند ماهي مي شد كه –الف كه مي رفت بساط صبحانه اش را رديف كند ، يادش آمد زنگ بزند به پسر خاله اش 

 اما پسر خاله اش در حالي كه گريه مي كرد گفت –كرده بود توي آلمان زندگي مي كرد و با يك پسر آنگواليي ازدواج 
بعدش هم پسر خاله ي آقاي الف در حدود يك ساعت . كه چند دقيقه پيش منوچهر زنگ زده و جريان را تعريف كرده 

 .ند مبتال به ايدز ِ مقيم ِ آلمان درست ك  براي حمايت از همجنسگرايان ايراني NGOِتوضيح داد كه تصميم گرفته يك 
بعد آقاي الف كه سر ميز صبحانه نشسته بود و داشت به تنهايي هايش فكر مي كرد ، تلفن زنگ زد كه رامتين 
بود و بعد از يك ساعت مقدمه چيني در مورد لجنزار بودن زندگي و اين كه دنيا بي وفاست ، گفت كه يكي از دوست 

 آقاي الف  بعد ... و به هر حال بعيد نيست كه آقاي الف همهايش به اسم حسين همين االن بهش خبر داده كه ايدز دارد
 پيغامي ارسال كرد با اين به حكم وظيفه ي انساني اي كه داشت ، به همه ي فرند ليست ِ ياهو مسنجر اش

سازمان جهاني مبارزه با ايدز به مناسبت روز جهاني ايدز ، به همه ي كساني كه امروز تست اچ آي وي بدهند ، «:مضمون
اگر اين پيغام را براي همه ي افراد فرند ليست خود ارسال نكنيد آي دي ِ . پنجاه ساعت اينترنت مجاني هديه مي دهد 

 » )send 2 all( شما در عرض چهل و هشت ساعت خود به خود حذف مي شود 
يي نخست وزير رسوا: تازه ترين خبر  «: بعد آقاي الف نشست پاي تلويزيون ، كه گوينده داشت اعالم مي كرد 

آلمان به علت ابتال به ايدز ؛ به گفته ي يك مقام رسمي كه نخواست نامش فاش شود ، علت بيماري ِ وي ، رابطه ي 
 »... نامشروع با يك پسر آنگواليي بوده است

 ...بعد آقاي الف تلويزيون را خاموش كرد و تلفن را از پريز كشيد و سعي كرد به هيچ چيزي فكر نكند

mailto:hamzaaad@yahoo.com
http://hamzaaad.blogspot.com/
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  ؟ چيستاخالق

 
 

 تفاوت اخالق فرمايشي
 اخالق پويا و

 
 
 

   ساويز شفائي
 14شماره  -گرفته شده از مجله هومان 

 )ماها -.  استاز دوستي كه اين مطلب را براي ما ارسال كردهبا تشكر (
 

اخالق زماني سازنده است كه آگاهانه و متكي بر اطالعات درست و دقيـق و در ارتبـاط بـا زمـان و مكـان و                         
اخـالق زمـاني    . كـار رود  ه  هاي انساني ب   اخالق زماني ارزشمند است كه در ترفيع و تĤكيد ارزش         . ضوع داوري باشد  مو

اخـالق پويـا در خـدمت محافظـت          .پويا و ماندگار است كه كاربرد آن در درازمدت به بهسازي و بهزيسـتي بيانجامـد               
اخالق اگر كه بر پايه     .  به كار نمي رود    گروه ها ي ديگر   گروهي ويژه و يا براي لطمه زدن و يا ناديده گرفتن حق و آزاد             

اخالق فرمايشي اگر در دفاع از ديدگاه       .  به كج فكري مي انجامد     ،فرضيات، كلي بافي، اغراق و افراط هاي ذهني است        
 محدود گروهي غالب و يا فرصت طلب باشد ديگر اخالق نيست بلكه بهانه اي براي انحصاري كـردن دسـتور العمـل                     

 . است كه بي عدالتي را مي گستراندهايي
دستورهاي سنتي و مذهبي كه داللت و قضاوت خود را بر پايه حديث و روايات و شواهدي از زمان و مكـاني                      

جـاي  ه   ب ،در شناخت و بررسي همجنسگرايي    . ر ندارند ضبي ارتباط به واقعيات امروز قرار دهند، كاربردي براي زمان حا          
كه به ريا اخالق خطـاب      (پوسيده و جمع بندي هاي كوركورانه و اطاعت از باورهاي كهنه            بكارگيري بهانه و توجيهات     

 شايد در تكرار متـداول هـا و در  درجـا    .نياز به اخالقي پويا، كنجكاوي و پژوهش و عدالت و صداقت است          ،  )مي شوند 
نه امنيتي باشد، اما رشد اجتماعي      شايد در همصدايي با عوام و عام پسندا       . زدن در رايج و معمول و سنتي سهولتي باشد        

 نيـاز بـه شـهامت       ،در مسئوالنه برخورد كردن و رفتار نمودن      . و سياسي نيازمند چالش و ارزيابي نظام هاي كهنه است         
براي منطقي و عادل بودن الزم است كه پيشداوري ها و باورهاي كهنه را مرور كـرد                 . سياسي و جسارت اخالقي است    

 .دارند بكنارشان گذاردو اگر كاربرد و معني ن
موانع مذهبي و اخالقي شـناخت      . الزمه خوش انديشي و عدالت، مقابله با جهل و كج فكري و تعصب هاست             

ارتباط هاي عاطفي و جنسي را مشكل مي كند و آنها را در محدوده خصوصي، و شرم آورها و ناگفتني هـا جـاي مـي                          
 نمونه هـاي    زور و آشكاري اجتماعي آنان محدود مانده و ج        خشونت بر عليه همجنسگران باعث مي شود كه حض        . دهد
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اخالق زماني سازنده است كه آگاهانه و متكي بر 
اطالعات درست و دقيق و در ارتباط با زمان و 

اخالق زماني . مكان و موضوع داوري باشد
 ارزشمند است كه در ترفيع و تĤكيد ارزش هاي

اخالق زماني پويا و ماندگار . انساني به كار رود
است كه كاربرد آن در درازمدت به بهسازي و 

اخالق اگر كه بر پايه  .بهزيستي بيانجامد
فرضيات، كلي بافي، اغراق و افراط هاي ذهني 

اخالق فرمايشي . است، به كج فكري مي انجامد
اگر در دفاع از ديدگاه محدود گروهي غالب و يا 

 طلب باشد ديگر اخالق نيست بلكه بهانه فرصت
اي براي انحصاري كردن دستور العمل هايي است 

 .كه بي عدالتي را مي گستراند

باورهايي كه بـر اسـاس كـم دانسـتن، فـرار از             .  مدل هاي محسوس براي قضاوت كمياب باشد       ،افراطي و اغراق شده   
آنگاه كه تنهـا خشـونت   .  افراد را به تعصب و ناآگاهي سوق مي دهد،دانستن و يا زشت انگاشتن و وقيح پنداشتن است  

طفي و دلبستگي ها ناديـده مـي مانـد،          نسي به شماره مي آيد و ارتباط و گرايش و تمايل و همبستگي هاي عا              هاي ج 
از اساسي تـرين اصـول    . قضاوت بر مالك اطالعات محدود و گمراه كننده است و داللت و رفتار نشانه انحراف فكري               

 دال بـر    »بـازي «پسـوند   .  اسـت  »س بازي همجن«يي، متمايز دانستن و متفاوت شناختن آن از         همجنسگرابراي درك   
همجنس بـازي در گـروه بهـره كشـي     . زيگر غالب با بازيچه مغلوب را دارد ا بلكه نشانه از بازي ب     ،همبازي بودن نيست  

متعلـق بـه فرهنـگ تجـاوز، اغـوا،          ) بهتر بگويم كودك آزاري    ( »بچه بازي « با پديده    »همجنس بازي «. جنسي است 
 قرار »بازيچه«در عمل جنسي از انتخاب و اختيار دوجانبه نشانه اي نيست و قرباني     . وسوسه و بهره كشي جنسي است     

 چون ديگر خشونت هاي جنسي گاه با اجبار، ناچـاري، تسـليم   »همجنس بازي «.گرفته و حق و احترام و منزلتي ندارد 
ردن در مقابــل ود آوبــه خواســته غالــب و ســر فــر

 آميـز   تجاوزگر و حتي با حضور رفتارهاي خشـونت       
شناخت و مقابلـه بـا خشـونت، آزار، آسـيب،           . است

ايـن  . ي هاي جنسـي الزم اسـت      شتجاوز و بهره ك   
 »گـرايش «شناخت شايد كمك كند كه ما آنـرا بـا           

 .يكسان نشماريم
يي متكي بر گرايش و ارتباطي      همجنسگرا

كيد بر تصميم و انتخاب آزاد و دوجانبه        اسالم، و با ت   
كـه عادالنـه،    يي رابطـه ايسـت      همجنسـگرا . است

دو فرد با آگاهي از     . آگاهانه، آزادانه و مشتاقانه است    
گرايش خود با قبول مسئوليت در مقابل يكديگر، و         

 لـذتي   ،لـذت . با شور و شوق رابطه برقرار مي كنند       
لـذت سـتان از لـذت        متقابل است و نه بهره كشي     

گـرايش زمـاني سـالم اسـت كـه بـه آزار و          . دهنده
احساسي، بيولـوژيكي و يـا      آسيب رواني، جسماني،    

گرايش زماني در سالمت مي ماند كـه بـه بـازي قـدرت و               . منجر نمي شود  ) اشاعه آگاهانه بيماري مقاربتي   (بهداشتي  
گرايش زماني سالم است كه در محدوده سنتي اجبارهـا و           . كنترل و غلبه و مالكيت قدرتمند بر مغلوب منجر نمي شود          

ايش زماني قابل دفـاع اسـت كـه شـوق           رگ. نمي ماند ) مغلوب، فاعل و مفعول   غالب و   (نقش هاي تكليف شده جنسي      
دليل نياز مالي و بهره كشي جنسي به بهانه تفنن و تجربـه در ايـن معادلـه                  ه  تن فروشي ب  . آفرين و ارتقاء دهنده است    

در آن .  و آزار خوانـد  بايـد آن را آسـيب     ،اگر ارتباط و رفتار جنسي منجر به خودآزاري و يا ديگر آزاري شود            . نمي گنجد 
ياني همجنسـگرا من و ديگر    . صورت، رفتار جنسي وسيله انجام آزار بوده پس رفتار خشونت و آزار است نه لذت جنسي               

كه به آگاهي و مسئوليت اجتماعي معتقديم، آماده مقابله با پرخاشگري هاي جنسي و آسيب هايي چون كودك آزاري،                   
ان و متعصـبان بيـزار از   همجنسگراسـتيز متاسـفانه  . تي هسـتيم لـت بـي مبـاال   عه  ي جنسي ب  بيماري ها تجاوز، اشاعه   
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يي، عاجز از درك تفاوت گرايش و آزارهاي جنسي بوده و با زشت انگـاري هـاي خـود هـر ارتبـاطي را در                         همجنسگرا
 ي كمك مي كند، وجود تعاريف سنتي      همجنسگراستيزعامل ديگري كه به     . محدوده تجاوز محك زده و نفي مي كنند       

هاي سنت و مـذهب مـرد را مالـك           اگر دستورالعمل . از جنسيت و نقش هاي متحجر جنسي براي مرد و زن مي باشد            
شمار آورد و زن را در نقـش يـك مطيـع مـرد و               ه  هويت جنسي زن، رئيس خانواده، فاعلي توانمند در وسوسه و اغوا ب           

 ارتباط هاي جنسي در محور بهره كشـي مـرد و            يازهاي مرد، و محتاج به او تعريف كند، اگر        نموظف و مسئول ارضاي     
در فرهنگي با نقـش هـاي تعيـين شـده     . تمكين زن تعريف شود، جايي براي برابري، انتخاب و گرايش باقي نمي ماند    

. ن پذيرفته نمي شوند آيان ناقض اين نقش ها ديده شده و در نظام جنسي            همجنسگرابراي زن و مرد در رفتار جنسي،        
كه نتواند در درازمدت، همراه دگرجنسگرايان به بهره كشي و بازي هاي جنسي با مفعول زن ادامـه   يي  همجنسگرامرد  

يي كه تاب نياورد كه گرايش جنسي خـود را در قالـب ارضـاي مـرد                 همجنسگرادهد تا مردي خود را ثابت كند، و زن          
 .محدود كند، در انحراف از رفتارهاي چنين نظامي شناخته خواهند شد

فراگيري نقش جنسي براي يك مرد نوجوان، متلك گفتن به دختر، دختر بازي، كلفت بازي، جنـده                 قسمتي از   
ايي كه خود را در مقـام يـك         رهمجنسگ.  است »مرد خانه  «بازي و خانم بازي و باالخره فارغ التحصيل شدن در نقش          

خود مواجه با تنبيه و طرد شده و         ، خود را در فرهنگ مردساالر بازي نمي كند        »خطير«تجاوزگر تثبيت نكرده و وظيفه      
مردي كـه در    . اوا خواهر، بچه خوشگل، و يا مزلف داده مي شود           خوانده شده و به او عنوان      »هزن بار «در مقام  تحقير     

او   در نزول در اين نظام مضحكه و طـرد شـده و تجـاوز بـه                ،مردساالري به مرتبه جنسي لذت ستان و تجاوزگر نرسد        
» مردانـه «ساندن، لب گرفتن، دست انداختن و آزار نوجواني كه شكل و شمايل و يـا رفتـاري                  انگشت ر . مجاز مي شود  

در فرهنـگ مردسـاالر تـوان و         .ندارد، متاسفانه در دبستان و دبيرستان و كوچه و بازار ناپيدا نبوده و مثال فـراوان دارد                
ي كه هويـت    يهمجنسگران آزاده و يا     ز. خواهش جنسي زن زماني ارزش و اعتبار دارد كه در خدمت ارضاي مرد است             

جنسي خود را مايملك مرد و نقش جنسي خود را تمكين و ارضاي مرد به شـمار نيـاورد، در نظـام مردسـاالر، نـاقض                          
زنـي كـه    . ي او بي معنا و بي ارزش خوانده شـده و طـرد مـي شـود                ب لقب گرفته، هويت و تمايل نس      »زنانگي«وظيفه  

. ساالرانه زني كامل نيست و گرايش  او جز شوخي بـي اهميتـي بـه شـمار نمـي آيـد                    در دنياي مرد   ، نباشد »مردخواه«
ي تثبيـت كننـده قـوانين و      همجنسگراسـتيز . ساالري و ستم جنسي به كار مـي آيـد         ي در خدمت مرد   همجنسگراستيز

ك كيد و بقاي وظايف جنسي تعيين شده كم       ا ت هوراتي است كه ايفاي نقش هاي جنسي را ضرورت مي بخشد و ب            ذمح
يان هشداري است تا زن و مرد در قالب نقش هاي تكليـف شـده خـود بـاقي                   همجنسگراخوار شمردن و آزار     . مي كند 

 .يا فاعل و مفعول، و زن و مرد ادامه دهند و كنترل، غلبه و برتري مرد را حفظ نمايند ،بمانند و به بازي غالب و مغلوب
ناديـده انگاشـتن    . تعبيرهـاي متعصـبانه اسـت     گريزي، مجموعه سفسطه ها و تحريـف و         -يهمجنسگراستيز

گريـزي،  -يهمجنسگراسـتيز . زهـا و خشـونت و نـابرابري هاسـت         وكيد بر تجا  اعواطف گرايش ها و همبستگي ها و ت       
ان همجنسگراسـتيز به بازي اعداد و تفسير مرورانه و ارائه آن در ذهن     . مار است آفريبكاري و تقلب در شمارش اعداد و        

 :نگاهي بيندازيم
برابر هزاران ميخانه، محل مالقات، فيلم و ويدئو و كتاب و مجله سكسي، فحشاي خانگي و خيابـاني كـه                    در  

امـا فريبكـاران    . يان نيز در تعدادي محدود مشتري بازار جنسي هسـتند         همجنسگرابراي دگرجنسگرايان موجود است،     
در مقابـل ده    .  اين بازار معرفي مي كننـد      يان را تنها مصرف كنندگان    همجنسگرااخالقي اعداد را معكوس جلوه داده و        



                      
 
 
 9شماره                      

 1384 ماه شهريور                          
 

 

 

 
   

٢۴

چرا مدعيان روشنفكري و آزادي خواهي 
و حقوق انساني، از مسئوليت خود طفره 

عوام و مذهبيون را مقصر مي رفته و 
شمارند؟ خود را خوش فكر مي خوانند و 

متجدد مي دانند، اما نصيحت مي كنند كه 
سنت گرا » مسلمانان«و » ايرانيان«

هستند و ظرفيت و شعور درك اين پديده
را ندارند؟ خود را مدافع حقوق همگان 

» همگان«خطاب كرده و همجنسگرا را از 
امي آزادي خود را ح. حذف مي كنند

شمرده و خداي را مدافع تعصب و نفرت 
خطاب كرده، و كهنه خواهي را نياز 

 .سياسي مي دانند

بلـغ  چرا فريبكـاران م   . ها كودك آزاري و تجاوز ميان دگرجنسگرايان، يكي دو مورد مشابه بين دو همجنس وجود دارد               
يي يكي است؟ چرا بـه      همجنسگراكيد دارند كه كودك آزاري و       ا از درك آمار و ارقام طفره رفته و ت         ،يهمجنسگراستيز
يان مي پردازند و چرا مدعيان اخالق از يـك          همجنسگرا به حمله و محكوم شمردن       ،ي از بيماري ايدز   به جاي جلوگير  

يان هستند و از سوي ديگر آنان را محكوم به ارتباط هاي ناپايدار مـي            همجنسگراسوي مخالف وصلت و زندگي پايدار       
يان همجنسـگرا دگرجنسـگرايان، تنهـا رابطـه    كنند؟ چرا با وجود باال بودن نرخ طالق، خيانت و روابط بي فرجام ميان       
 با تالش و تصميم و برنامه ريـزي  همجنسگرامورد حمله قرار مي گيرد و بي ارزش قلمداد مي شود؟ چرا زماني كه دو              

و مقابله با سيستم قضايي مي توانند به خواسته خود براي فرزند داشتن برسند، تصميم آنان بي ارزش شناخته مي شود                     
ياني كه نه قصد و نه توان نگهداري از فرزند را ندارند، طبيعي             دگرجنسگرابارداري ناخواسته و اتفاقي ميان      ولي هزاران   

گريزان ناديده مي ماند و ذهن آنان تنها از شـعارهاي  همجنسگرابه شمار مي آيد؟ چرا منطق و آمار و واقعيت در چشم            
دروغين، خشم و كينه هاي بي اساس، وحشت هـاي واهـي و             

 و فرض و گمان نادرست، اشباع است؟حدس 
ايرانياني كه مدعي نوآوري و تازه خـواهي هسـتند، و           

ر بـه   ضـ  مگاهرتز و حداكثر شتاب حا     300جز با كامپوتر باالي     
كار نيستند و ماشين تحرير را قديمي و كهنه مي داننـد، هنـوز            
شعار سنت گرايي و كهنه پرستي مي دهند و شـناخت و درك             

چـــرا مـــزوران . ي داننـــدمـــزه و زود يي را تـــاهمجنســـگرا
ــتيهمجنسگرا ــه  ، زس ــه بهان ــتن «ب ــت نداش ــوع »اولوي  موض
يي، مروج تنبلي فكري و اجتماعي و فرهنگي مـي          همجنسگرا

شوند و دسيسه سـكوت را تشـويق مـي كننـد؟ چـرا مـدعيان                
روشنفكري و آزادي خواهي و حقوق انساني، از مسئوليت خـود   

قصر مـي شـمارند؟ خـود را        طفره رفته و عوام و مذهبيون را م       
 امـا نصـيحت مـي       ،خوش فكر مي خوانند و متجدد مي داننـد        

 سنت گرا هستند و ظرفيت      »مسلمانان« و   »ايرانيان«كنند كه   
 خود را مدافع حقوق همگان      ؟و شعور درك اين پديده را ندارند      

داي را مـدافع تعصـب و   خود را حـامي آزادي شـمرده و خـ   .  حذف مي كنند»همگان« را از همجنسگراخطاب كرده و  
 . و كهنه خواهي را نياز سياسي مي دانند،نفرت خطاب كرده

در ايراني بودن يا غير ايراني بودن، مسلمان و يا بي دين بودن، زن و يا مرد بـودن نـه افتخـاري اسـت و نـه          
مي تواند باعث غرور و يـا        ،رفتار ما و آنچه كه ما به علت و يا به نام هويت اكتسابي و يا انتخابي خود مي كنيم                   . ننگي

 بودن و يا هويت قومي، مذهبي و ملي نه دليـل شـرم اسـت و نـه بهانـه               دگرجنسگرا بودن و يا     همجنسگرا .شرم شود 
اما اگر غير ايراني به تبعيض بر عليه ايراني برخيزد، اگر سپيدپوست به تحقير انساني با پوست تيره بپردازد، اگر                    . افتخار

فه بداند، اگر مسلمان خود را برتر و بهايي و يهودي و بي دين را كهتر و كافر خطاب كند و اگـر      مرد زن را ذليل و ضعي     
 را منحـرف بشناسـد، هويـت جنسـي، مـذهبي، ملـي و نـژدي سـبب                   همجنسگرا هويت خود را طبيعي و       دگرجنسگرا
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نفي . ي است و نه غروري     نه افتخار  »دگرآزاري«در  . خودپرستي و بهانه تحقير ديگران شده و باعث شرم و ننگ است           
انحصاري كردن امتيازات براي گروهي ويژه و دريغ آن از بقيـه اقليـت              . ديگران و برتر شمردن خود، شرم آفرين است       

يان، نه غرور به هويت جنسـي       همجنسگراغرور  . ها، رفتاري ضد اجتماعي، ضد اخالقي است كه بايد با آن مقابله كرد            
، سالم ماندن و مسئوالنه رفتار كردن در فرهنگي است كه اطالعات دريغ شده، حقوق                بلكه افتخار به بقاء آوردن     ،است

يي زمـاني   همجنسگراغرور  . پايمال گرديده و ستيز و آزار و بيزاري در انواع تحقيرها، تبعيض ها و آسيب ها رايج است                 
قـي، صـداقت و مسـئوالنه        خود بلكه به رشد، پايداري، سـالمت اخال        »هويت جنسي « نه به    همجنسگرامعني دارد كه    

 زماني مي تواند از هويت جنسي خود خرسند باشد كـه آن را بهانـه اي بـراي    دگرجنسگرا. رفتار كردن خود افتخار كند 
 .آزار و خوار شمردن ديگران نكرده باشد

: به قول خانم اعظم طالقاني
جنسيت در ايران معناي «

حق با ايشان »  .خوبي ندارد
تا زماني كه جنسيت در . است

محدوده مالكيت و تجاوز و 
وسوسه و اغوا تعريف مي 

شود، نمي تواند معناي خوبي 
 .داشته باشد

 »تحمـل « بـر حـال مفلـوك،    »دلسـوزي «. يان محتاج دلسوزي، تحمل و يا قبول مشروط نيستند همجنسگرا
 به نام مرحمتي و لطفي در حق آنـان كـه در قبولشـان ترديـد                 »قبول مشروط «كم ارزش به حساب آمده و       آنكس كه   

است، نشانه هاي ديگر عدم برابري بوده و بر         
اســاس خــود برتــر شــماري غالــب و تحقيــر 

يان مـي   همجنسگراآنچه  . ضمني اقليت است  
خواهند، عدالت در قضاوت، مسئوليت در رفتار       

نديشـــه در ميـــان  و ســـالمت پنـــدار و ا 
يان همجنسـگرا آنچـه   . يان اسـت  دگرجنسگرا
 خاتمه دادن به وقـيح پنـداري و         ،مي خواهند 

يان همجنسـگرا آنچـه   . زشت انگاري هاسـت   
 سالمت سازي ذهن هاي آلـوده       ،مي خواهند 

از حدس و گمان و فرض هاي مضـر و غلـط            
يان در مقابل رفتـار سـالم و        همجنسگرا. آنچه ما مي خواهيم پاك سازي مذهب و سنت از خشونت و كينه است             . است

ايان نيز با انتخابي آگاهانه و مسئوالنه به گسترش آگـاهي           ربه دور از خشونت هاي جنسي خود اميدوارند كه دگرجنسگ         
حـق بـا ايشـان        ».جنسيت در ايران معناي خـوبي نـدارد       « : طالقاني مبه قول خانم اعظ    .و مقابله با تعصب ها بپردازند     

كه جنسيت در محدوده مالكيت و تجاوز و وسوسه و اغوا تعريف مي شـود، نمـي توانـد معنـاي خـوبي                       تا زماني   . است
يي در جوك و متلك و فحش و شوخي خالصه شود، ما در آلودگي هـاي     همجنسگراتا زماني كه بينش از      . داشته باشد 

از رشـد سياسـي، اجتمـاعي و        نوانديشي و دگرانديشي قسمتي     . يي درجا خواهيم زد   همجنسگرا جنسيت و    دربارهذهني  
ستيزي، گريـزي، آزاري و بيـزاري،       همجنسگراتا زماني كه آسيب هاي زن ستيزي، ستم جنسي، و           . فرهنگي مي باشد  

بيائيـد تبعـيض و تعصـب هـا را          . نشناخته و نگفته باقي بماند، نمي توان ضرري را كه از آن حاصل مي شود مهار كرد                
ي و خانوادگي خود را التيام بخشيم، گونه گوني انتخاب هـاي افـراد و تنـوع در                  محيط فرهنگي، اجتماع  . بهتر بشناسيم 

يان قسمتي از اقوام و آشنايان و دوستان و همكاران ما هستند، آسيب به آنان،               همجنسگرا. هويت ها را احترام بگذاريم    
 .آسيب به بافت اجتماعي است كه دربرگيرنده جنس و رنگ و نژاد و گرايش هاي متفاوت است

 ساويز  -. نبه اميد سالم زيست
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 جشن عشق

 
 روسي فرشتگانع

 دالرام                                  
 

 !مي دوني چقدر دوستت دارم 
 حكم  ِ ممحكم ...د يك شب تمام تا صبح بغلت كنممي خوامي دوني چقدر دلم 

 اونوقت راحت توي آغوش گرمت بخوابم  نقدر كه حس كنم يكي شديم،آ
 

 وني چه حسي ميشم هر بار كه دستت رو لمس مي كنم مي د
 هر بار كه نگاهمون به هم گره ميخوره 

 هر بار كه توي چشماي معصومت خواهش فقط يك بوسه رو مي بينم
 

 مي دوني چه حالي داشتم هر بار كه روي پوست لطيفت دست مي كشيدم 
 هر بار كه روي امواج زيباي تنت شنا مي كردم  

 ر ذره ي تو پرواز مي كردمو با گرماي ه
 آنقدر باال مي پريدم كه ديگه هيچ چيز جز عشق تو وجود نداشت 

 هفت آسمون من عشق تو بود
 تر از پرواز من و تو به اوج عشق بوداچه چيزي براي من زيب

 

 من و تو توي خياالتمون هزار بار جشن عروسي گرفتيم 
 رفتيم هزار بار، براي اولين بار يكديگر را در آغوش گ

 چه هديه هايي كه براي عروسي به هم نداديم 
 چه بوسه هايي كه بعد از خوانده شدن خطبه به هم نثار نكرديم 

 چه كاروان هايي كه براي جشن عروسي ما به راه نيافتاد
 من و تو هزار بار براي ماه عسل به جايي  رفتيم كه دست هيچ كس بهمون نرسه 

 

 فردا قراره به آرزومون برسيم نمي دونم تو چه حسي داري كه 
 آره، فردا جشن عروسي ماست

 خدايا چرا خواب را به چشم من مي آوري؟
 چرا نمي گذاري لحظه اي بيش از حس خوب هميشه با عشق بودن لذت ببرم؟

 خدايا، چرا امشبت مرا رها نمي كند؟
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 خدايا مرا ببخش كه امشب براي اولين بار ماهت را نمي خواهم 
 ...يا ،خداياخدايا، خدا

 

 خدايا توبه مي كنم 
 توبه مي كنم اگر بد بودم 

 اگر كم خرد بودم 
 اگر آگاه نبودم 

 اما خدايا از من نخواه از عشقم توبه كنم 
 نخواه بهترين هديه ي تو را بد بشمرم 

 نخواه برگردم از عشقي كه تو و فقط تو در وجودم قرار دادي 
 خدايا عشق من را پايدار كن 

 !عشق من را  هميشگي كنخدايا 
 

 صبح نزديك است 
 زياد وقت ندارم، بايد حاضر شوم 

 بايد كت و شلوار دامادي را بپوشم 
 كراواتم را كجا گذاشته ام 

 هر چه مي گردم شانه را پيدا نمي كنم 
 بايد زودتر به حمام بروم، مي خواهند برايم لنگ دامادي بياورند

 

 آقا داماد حاضري؟:  كه بيايند سراغم و بگويندهمين موقع هاستارم، ديگر وقتي ند
 

 دو نفر به استقبالم آمده اند 
 چه زود به من دست بند هديه مي دهيد، هنوز خطبه را نخوانده اند

 

 تو كجايي؟
 مي خواهم زودتر تو را در لباس دامادي ببينم 

 خورشيد مثل هر روز از شرق طلوع كرده 
 به من لبخند ميزني و تو مثل هر روز جذاب و زيبايي و 

 هد در آغوش بكشمت مي خواچقدر دلم 
 هد اشك هاي شوق ات را پاك كنم و بگويم طاقت بياور مي خواچقدر دلم 

 لحظه اي ديگر من و تو مال هم مي شويم 
 

 در شهر ما به جاي تور، چوب باالي سرمان مي گيرند 
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 و به جاي قند ، طناب به دور گردنمان مي آويزند 
 و تو كنار هم هستيم و دارند برايمان خطبه مي خوانندحاال من 

 

 وقتي نگاهم مي كني و از پشت اشكم
 باز هم نگاه پر از خواهشت را مي بينم 
 وقتي هنوز داري به من لبخند مي زني 

 حس مي كنم هيچ لحظه اي بهتر از اين نمي تواند وجود داشته باشد
 

 گيريم  سرمان را به آسمان مي
 باز مي كنيم دستانمان را 

 چشمانمان را مي بنديم و پرواز مي كنيم 
  ...پرواز مي كنيم، پرواز مي كنيم

 و در اوج عشق، يكديگر را آزادانه در آغوش مي كشيم 
 بوسه هاي تو بهترين هديه ي عروسي براي من است 

 

 !نگاه كن
 ... ماه عسل بهشت به راه افتاده اندكاروان فرشته ها براي بدرقه ي ما به
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 ي پناه ب 
 من چگونه مي توان جويم پناهسپنتا                 چهره شرم آور ز كاري كه نمي داند كه چيست؟

 من چگونه مي توان جويم تو را   
 

 در به در گمگشته در شهري فريب
 زخمي دستان يك يار شفيق

 
 در ميان مردماني اينچنين با هم غريب

 اينچنين آكنده دل هايي ز كين ست رفيقدر كنار دشمنان بازيچه ي د
 در كنار چهره هايي اينچنين سرد و غمين  دست به دست بر موج قلب بي كسان
 مرده و افتاده بر تختي به اسم ديگران

 من چگونه مي توان جويم پناه 
 من چگونه مي توان جويم پناه

 
 من چگونه مي توان جويم تو را

 من چگونه مي توان جويم تو را

 
 اشناسدر گذار از كوچه هاي ن

 آنچه هستي گشته پنهان زير يك قاب لباس خسته و گنگ و پريش و بي نفس
 بسته بر پايت چو زنجيري به ياد يك قفس

 در گريز از تهمتي كه مي زنند 
 بي نصيب از سهم انسان بودنم

 
 يا تو را چون برده اي كه مي زنند و مي برند

 كمترين ذره ز سهم حتي حيوان بودنم
 

 من چگونه مي توان جويم پناه
 من چگونه مي توان جويم تو را چگونه مي توان جويم پناهمن 

  .........من چگونه مي توان جويم تو را
 بي هدف پرسه زدن با هر غريب 

 
 

 از درون آتش فشان و از برون اما نجيب

 
 بي صدا و بي ريا و غم زده

 قطره ي خوني به لب خشكيده و ماتم زده
 من چگونه مي توان جويم پناه 

 
 من چگونه مي توان جويم تو را

 
 لب فرو بسته و چون باد پريش

 در ميان زندگان و دل به ياد مرگ خويش
 بي صدا چون صخره هاي سخت سنگ 

 در هجوم ضربه هاي وحشي امواج مرگ 

 
 من چگونه مي توان جويم پناه

 
 ن جويم تو رامن چگونه مي توا

 گمشده در پشت اين ده ها نقاب

 مرغكي بر آشيان گشته ز خوف صد عقاب 

 
 در هراس از اينكه اين سايه ز كيست ؟
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 كردنخود سانسوري و سركوب دروني 
 آنچه هر همجنسگرايي بايد بداند

 
هايي هر سركوب و خشونتي اين اسـت كـه  بـه خـود سانسـوري و اعمـال                    ن گفته مي شود كه هدف غايي و      

نفي وجود واقعـي     .د زيادي صدق مي كند    اين گفته در مورد ما همجنسگرايان تا حدو       . خشونت فرد بر خودش بينجامد    
خويشتن و سركوب احساس و گرايش خود، ازدواج با يك غيرهمجنس، صـحبت نكـردن از همجنسـگرايي و حقـوق                     

 هدف قانونگذاران است كه فرهنگ توده هاي ناخودآگاه را هم پشتوانه خود قرار داده و همجنسگرايي را ممنـوع                    ،افراد
تا مبادا همجنسگرايان به سرشان بزنند كه حق و         .  همجنسگرايي در قانون گنجانده اند     و  مجازات اعدام را براي عمل      

وقتي ما همجنسگرايان با نفي خود، هر چه بيشتر         . حقوقي دارند، يا بخواهند از قوانين و اخالقيات كهنه سرپيچي كنند          
ها و قانون ناحق، شـده و        ليم سنت از احساس خود متنفر مي شويم و آرزو مي كنيم كه ايكاش چنين نبوديم و بعد تس                

 . آنوقت استدالل نادرست فرهنگ، حاكميت و خانواده سركوبگر به پيروزي نائل شده است،تن به ازدواج مي دهيم
 همجنسـگرايي و    دربـاره  جامعه و خـانواده       و هاي حاكميت  ها و قضاوت   ها، ديدگاه   ارزش ،ما همجنسگرايان 

 را تا به آن درجه اي در خود درونـي كـرده           ... ن، تعريف اخالق و غير اخالق و      همجنسگرايان، تعريف از خوب و بد بود      
 بـدون آنكـه     ، به بخشي از اعمال و رفتار ما تبديل شده و هوموفوبيا در درونمان خانه گرفتـه                ،طور ناخودآگاه ه   كه ب  ايم

يراني، انعكاسي است از پيـروزي      هوموفوبياي فعال اما ناپيدا در درون هر همجنسگراي ا        . از وجود آن با خبر باشيم     خود  
 .  حاكميتي و خانوادگي بر اراده، عشق و احساس ما-نيروي سركوبگر فرهنگي

 يك  ؛داراي دو جنبه است   ) كه اينهمه آن را داغ و آتشين تعريف مي كنيم         ( پيروزي نيروي مقابل بر عشق ما       
ع از احسـاس و عشـق خـود و تسـليم شـدن               مقاومت و دفـا    درجنبه آن فشار طرف مقابل و جنبه ديگر بي ارادگي ما            

و درست هم هست و ما      (اگر احساس و عشق و تمنيات و تمايالت ما آنچنان شديد است كه ادعايش را داريم                 . ستما
توان مـا نيسـت؟ چـرا سـر          پس چرا توان مقابله با فشارها را نداريم؟ آيا اين عشق ما منبع نيرو و              ) شكي در آن نداريم   

  را قرباني مي كنيم و به نفي يا رد آن مي نشينيم و به سركوبگرانمان تمكين مي كنيم؟ها هميشه آن بزنگاه
هر همجنسگرايي كه به سركوب احساس و نفـي عشـق خـود             : يم با اين گفته موافق باشيم كه      مي توان آيا ما   

ميت و اخالقيات كهنه دست مي زند خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه به سهم خود به استحكامي تحكمات حاك            
 ياري رسانده است؟

  !بايد كار فرهنگي كرد؟ تا كي؟
اطرافيانم ثابت كنم كه احساس من عادي است و من نه از ر من نوعي خودم را قبول كنم و به چهار نفر آيا اگ

اما تا زمـاني كـه در        ،ند بياموزند مي توان بيمارم و نه رواني، خود يك كار فرهنگي نيست؟ جامعه و افراد خيلي چيزها را                
 همچنان در توهم خواهند بـود و تصـوري روشـن از مـا نخواهنـد                 ،روز روشن افراد همجنسگرا را در مقابل خود نبينند        

 صحبت از دايـر كـردن      ،در جامعه اي كه نويسندگان و شاعران آن هم اجازه داشتن كانون خاص خود را ندارند                .داشت
همجنسـگرايي كـه بـراي       . ناشـدني نيسـت    ي اما هيچ كار   ،به نظر مي رسد   يايي  وتشكيالت ما همجنسگرايان شايد ر    
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 چرا كه در ، اولين قدم در راه شكست را برداشته است،توجيه احساسات خود به روانشناس و روانپزشك مراجعه مي كند
 بـه نفـس داده و    همجنسگرايي اطالعات كامل دارند، بخواهند به فرد اعتماد دربارهجامعه ما متاسفانه روانشناساني كه      

و .  يا حداقل در سراسر كشور پيدا نمي شوند        ، و  ناياب هستند  اخانواده طرف را به پذيرش فرزند خود دعوت كنند، تقريب         
 آيا هيچ بـه فكرمـان       ». كنيم )!!!(همجنسگرايي خود را درمان   «اين احتمال جدي است كه روانشناس از ما بخواهد كه           

 ما بهتر است به دالئل و علل فشـار و سـركوب و تـرس                »درمان «اهيم كه بجاي  نين روانشناساني بخو  چرسيده كه از    
 و گرنـه هـر تحصـيلكرده    ؟جامعه و قانون از همجنسگرايان بپردازد و وظيفه روشنگري اجتماعي خود را فراموش نكند      

 . و مهمتر از آن روشنگر اجتماعي نمي تواند باشد، روشنفكرااي لزوم
اعث مي شود خود ما همجنسگرايان با كنار آمدن و پذيرش گرايش جنسي خود              يكي از دالئل عمده اي كه ب      

 اين است كه از همان دوران كودكي و سالها قبل از اينكه حتي متوجه شويم كه خود همجنسـگرا                    شته باشيم مشكل دا 
شتي است، بد كار ز) بخوان همجنسگرايي (»لواط«هستيم، از يك طرف در خانواده، مدرسه و جامعه ياد مي گيريم كه       

تحقير آميز ياد مي    هاي زشت، ركيك و     و  ازهمجنسگرايان با صفت     ،...است، غير اخالقي است، فرد بايد ازدواج كند و        
نه درخانواده و نه در محيط هاي ديگر        ،   اين پديده  درباره و از طرف ديگر هيچگونه حرف مثبت و يا بيطرفانه اي             ،كنند

 .ك مجري تلويزيون، يك خواننده، يا هنرمند يا وزير هم نداريم يگوشمان نمي رسد، الگويي مثاله ب
 دگرجنسگرايان مزين كرده ايم، جامعه هم ايـن را مـي            »هاي صفت«بسياري از ما همجنسگرايان، خود را با        
 اطرافيان باور نمي كنند و گفته طرف را حمل بر شـوخي تلقـي مـي    ،خواهد و اگر كسي بگويد من گي يا لزبين هستم   

 گي ها اواخواهر هسـتند و تـو   !نه«؛  همان نفي و انكار عمومي دانستمي تواناز نظر روانشناسي را  اين واكنش    .كنند
 بعد خودمان هم به شك مي افتيم يا فكر مي كنيم فرصتي پيش آمده و ،»!ي گي باشيمي توان پس ن ،اينطوري نيستي 

 را هم در    صدايش را به رازي دروني تبديل سازيم و         بعد كتمان كنيم و احساس خود     ه  چه خوب كه هي خود را از اين ب        
و چـه بسـا كـه در جمـع           پس هر چه بيشتر به تقليد رفتار و گفتار و اخالقيات دگرجنسگرايان رو مـي آوريـم                . نياوريم

بيشتر از همه، همجنسگرايان را به ريشخند و تمسخر بگيريم و برايشان جوك و لطيفـه                خود   ،...دوستان و همكاران و   
 از دوسـتي دراز مـدت بـا         مـي تـوان    ن ،در چنين فضايي كه فرد همجنسگرا در اطراف خـود ايجـاد مـي كنـد               . يمبساز

اين فرد تا حد امكـان از       . حرفي زد  ...همجنسگرايان، در محفل آنها بودن، درد و رنج و مشكالت آنها را درك كردن و              
هـاي    نشان نمي دهد، خواندن مجالت و سايت        گرايش جنسي خود عالقه اي     دربارهاين چيزها مي گريزد، به مطالعه       

. ها حتي ممكن است او را عصبي و خشمگين كند اين كارهمجنسگرايان را بي ارزش و صرف بيهوده وقت مي داند و       
او وقتي در برابر يك همجنسگرا مـي نشـيند          .  از روبرو شدن با خويشتن خويش وحشت دارد        امي دانيد چرا؟ چون درون    

 از  ،او قبل از اينكه از بقيه همجنسگراها بگريـزد        .  كه خود را در آئينه نگاه كند و از اين مي ترسد            برايش مثل اين است   
از آنهـا شـرم دارد و مـي         . او نمي خواهد با هويت و احساس لگدمال شده درون خود رو در رو شـود               . خود فراري است  
) كه او را دگرجنسگرا نشان مي دهد(دروغيني  باعث اصطكاك و پاره شدن پوسته ،ه با همجنسگراياندترسد مبادا مراو

او خود را فراموش كرده، درون خود را زنداني كرده و نمي خواهـد كـه مالقـات و                   .  است دور خود تنيده  ه  گردد كه او ب   
 .رفت و آمد با يك همجنسگرا او را به ياد زنداني درون خودش بياندازد

هـاي   ار مي آورد چه باك؟ آخر شب با ماشين درخيابان         اما اگر احساس و تمايل جنسي اش از درون به او فش           
 را پيدا مي كند و از ايـن طريـق خـود را از شـر                 »طعمه اش «اطراف پاركي دور مي زند يا كنار رودي پرسه مي زند و             
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 نيست، بـرق آسـا و       »حيا « و »شرم«البته اين رفتار خالي از      . هاي سركش درون خالص مي كند تا دفعه بعد         هورمون
فكر مي كنيد چنين فردي تا چه اندازه خودشـناس اسـت؟  البتـه               . ي است و نه نامي داده مي شود و نه نشاني          لحظه ا 

 هدف نشان دادن وضـعيت مـا        ،هدف محكوم كردن و يا زشت دانستن اين رفتار نيست          ويم كه گخالصانه و صميمانه ب   
سرنوشت غم انگيزي كه بـدان گرفتـار آمـده ايـم             و ارزيابي اينكه خود ما تا چه اندازه در اين            ،در جامعه امروزي است   

 .سهيم هستيم
 بدمان بيايد، ياد گرفته ايم كه اينها بچه هـا را اغفـال مـي                »لواط كاران «تربيت شده ايم كه از      متد  ما با اين    

كنـد؟  خود را قبـول     ) بخوان همجنسگرا بودن   (»لواط كار بودن  «كنند؛ حال چگونه بعد از چنين تربيتي فرد بايد بتواند           
هاي زشت و ناپسند مزين گردم و بعد         فرد در درون ناخودآگاه خود مي انديشد مبادا تسليم اين حس شوم كه به صفت              

شـرطي كـه بخـواهيم و تعـداد هـر چـه             ه   اما ناشدني نيست، ب    ، بله كار خيلي سختي است     !؟همه از من گريزان شوند    
هاي  جامعه، اطرافيان و خانواده خود كمك كنيم كه برداشت         به   ، خود  اين كار  بيشتري از ماها خودي نشان دهيم و با         

 . همجنسگرايي و همجنسگرايان را عوض كننددربارههاي خود  نادرست و پيشداوري
 احساس رضايت مي كنـيم      ا از اينكه يك يا چند دوست غير همجنسگرا داريم قلب          ،بعضي از ما همجنسگرايان   

 چون مي ترسيم كه مبـادا از  ،زبين ما متوجه احساس ما شوند واهمه داريم   دوستان غير گي و ل    /و  از اينكه مبادا دوست     
 يك ايراني با يك خارجي ضـدايراني دوسـت باشـد و ايرانـي               اين وضعيت مثل اين مي ماند كه مثال       . ما فاصله بگيرند  

 اين حالت حفظ و     در.  كه مبادا دوست خارجي اش از او برنجد يا دوستي اش را با او قطع كند                ،بودن خود را مخفي كند    
اينچنين رابطـه  حفظ دوستي و تالش به ادامه . ادامه دوستي با طرف به قيمت نفي و سركوب هويت ملي فرد مي شود 

 هـم بـه قيمـت نفـي و     ، با كسي كه احساس و گرايش همجنسگرايانه ما را نمي تواند قبـول كنـد     ،به هر شكلي  اي و   
پس مـا   .  تهديدي است بر عليه سالمت روح و روان ما          هم  و ،سركوب احساس و هويت جنسي خود ما منجر مي شود         

همجنسگريان بهتر است كه اينگونه دوستي هاي خود را مورد بازبيني قرار دهيم و يادمـان باشـد كـه مشـكل از كـم                         
چرا ما بـه تعريـف و       .  نه خود ما   ، است طرف مقابل دانشي، عدم آشنايي با قواعد دمكراسي و حقوق بشر و تنگ نظري             

مرتـب گـوش دهـيم و هـي تصـديق           ... هاي طرف مقابل در مورد احساس خودش نسبت به جنس مخالف و            صحبت
اشد؟ چه  پ اما نتوانيم احساس، ديدگاه و خواسته قلبي خودمان را صادقانه با او مطرح كنيم؟ دوستي ها از هم مي                     ،كنيم
 و هـم خـود را       ،زبانشان را مـي فهمـيم     همه همجنسگرا در كشور هستند، چرا با آنها دوست نشويم كه هم               اين ؟باك

 ضد همجنسگراها است؟ يا برداشـت مـا         ا واقع ،يك مسئله ديگر اينكه آيا طرف ما        ؟آنطور كه هستيم نشان مي دهيم     
اين است؟ آيا حركات و يا گفتار ما باعث نشده كه طرف ما را مثل خودش بداند؟ تا چه اندازه به دوسـت خـود كمـك                           

  ما را بشناسد؟كرده ايم كه ما و احساس
 امـا در شـرايط   ،همجنسگراياني هستند كه هر چند گرايش جنسي خود را قبول كرده و با آن كنـار آمـده انـد         

لزبين بودن خود را مي پوشانند و حتي /مختلفي كه قرار مي گيرند باز به عللي احساس خود را مخفي مي كنند و يا گي     
 همجنسگرايي را   دربارههاي هموفوبيايي ديگران     تار، حركات و ارزش    رف ،هاي مختلف  از اين هم فراتر رفته و در جمع       

هـا   اين دسته از همجنسگرايان بر اين باورند كه زندگي و احساس شخصي خود را بر اسـاس واقعيـت                  . تقليد مي كنند  
ز ر را ا  ضـ خودسانسوري اين دوستان از يك طرف جمـع حا         .تنظيم كرده و نمي خواهند براي خود مشكلي درست كنند         

 تـاثير بسـيار     ،برخورد در عالم واقع با يـك همجنسـگرا        (آشنايي و ديدن يك همجنسگرا در عالم واقع محروم مي كند          
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 و از طرف ديگر چنين برخوردي به ادامه تـوهم افـراد جمـع    ،)زيادي در اصالح ديد افراد نسبت به همجنسگرايان دارد  
 علني شدن او در آينـده       ،است و اين امر   ) غير همجنسگرا  ( طرف هم مثل خود ما     ، كه بله  ، خود او كمك مي كند     درباره

 . چرا كه موانع ذهني دوستان و اطرافيان خود را غليظ تر كرده است،را سخت تر مي كند
آن روانشناس و روانپزشك همجنسگرايي كه به زعم خودش داراي موقعيت اجتماعي خوبي اسـت و گـرايش            

 صـحبت كنـد و يـا مطلبـي          »مشكل همجنسگرايي در جامعـه    « دربارهد كه   خود را پنهان و تنها به اين بسنده مي كن         
، )همجنسـگرايان  ( »انسـان هـا   ايـن   « و يـا     »اين افراد «كه در موضوع    كرده اي   تحصيل و   دانشگاهي و يا آن     ،بنويسد

خـود   اما نمي توان انكار كرد كه       ،هايش در جاي خود ارزش دارند      مطلب مي نويسد، عليرغم اينكه مطلب و يا صحبت        
در درون  ) تـرس ( دشـمن    ،قول معـروف  ه   هستند و شايد ندانند كه ب      كنندهاين دوستان هم خودسانسور و خودسركوب       

 آنوقت  ،كمك زبان و دانش خود  به درك جامه كمك كنند          ه   و ب  ،خود آنهاست و اگر از همجنسگرايي خود حرف بزنند        
 .دو صد چندان خواهد شد) قول معروف صدا و تصويره ب(ثير ات

حال خيلي گران تمام شده اسـت       ه   براي ما همجنسگرايان ايران تا ب      ، به هر قيمتي   »موقعيت اجتماعي «حفظ  
 . را كنار بگذاريم»هر قيمتيه انطباق با شرايط ب«و بايد ذهنيت گذشته مبني بر 

 زمينـه  شكلي در ه  طور متوسط روزانه ده هزار نفر از همجنسگرايان آن كشور ب          ه  گفته مي شود كه درآمريكا ب     
بـي گـري،   ها گرفته تا ال از چاپ مجالت و نوشتن در وبسايت(مدني همجنسگرايان فعاليت مي كنند    /حقوق اجتماعي 

هـاي همجنسـگرايان در      حال تالش و فعاليـت     و   ...)ارائه خدمات مشاوره به ديگر همجنسگرايان، حركات اعتراضي و        
 .شور خودمان را با آن مقايسه كنيمك

 دربارههاي خود ما     نه آن نقش مهمي در خودسانسوري و خودسركوبي ايفا مي كند؛ قضاوت           زبان و كابرد روزا   
كـه چيـزي    (ديگر همجنسگرايان، شكل لباس پوشيدن آنها، به پارك رفتن آنها، رفتار و حركات آنها، سكس زياد آنها                  

بـوي شـماتت، تحقيـر،      ،... و)مذهبي در زشت و نكوهيـده بـودن روابـط جنسـي    -هاي سنتي نيست جز تبلور آموزش 
 .امان انكار ناشدني است هسرزنش و بدگويي از گفتار و حركات و برخوردهاي اخالقي ما با ديگر همگرايش

 به ذهنشان هم نمي رسد       اند كه اصال   ه بودن خود غرق شد    »غيرطبيعي«بعضي از همجنسگرايان آنچنان در      
هيچ فكـر كـرده ايـم كـه     .  را مورد سئوال قرار دهند»دنغير طبيعي بو  « و   ،كه دنياي ديگري را براي خود تصور كنند       

ها و تصورات  منطق غيرهمجنسگرايان مخالف ما چقدر خالي از برهان و منطق است؟ پس چرا توان مقابله با استدالل 
  خودمان را نداريم؟دربارهبي منطقي و غيرعلمي و كهنه ديگران 

 . ود دوستان به آنها فكر كنند اما بهتر است از بقيه گذشت تا خ،ها زياد است حرف
امعه جعه ما عوض شده، اين      مجا .هدف اين نوشته انتقاد از كسي نيست، هدف دلسرد كردن كسي هم نيست            

 مسـائل   دربـاره ذهن بسياري از مردم     .  دارد تفاوت كه حتي با جامعه پنج سال پيش هم          ،نه تنها با جامعه ده سال پيش      
 اما نمي توان توقع داشت كه جامعه يك شـبه فرهنـگ خـود را                ،شده است جنسي و همجنسگرايي دچار تحول مثبت       

، رفتـار و  وهدف اين نوشته كمك به خود و دوستان است كه خويشتن خويش، اهداف، مشـكالت پـيش ر              . عوض كند 
 راه  بتوانيم هدفمنـدتر و بـا اراده بيشـتري در       ،را بهتر بشناسيم و با اصالح آنها      ... حركات و برخوردهاي شخصي خود و     
 .آزادي و كسب حقوق خود تالش كنيم
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  ترس و رابطه آن با گرايش جنسي ؛انزال زودرس
 نامه اي از مستر كاف

 
 .سالم بر شما عزيزان و دوستان خوب و زحمت كش من

  كه تعريف آن را توسط يكي از دوستانم شنيدم و خواستم كـه              مجله هستم  من يكي از تازه ترين اعضاي اين      
 چون آن چيـزي كـه   ،فقط يك سئوال داشتم كه فكر مي كنم تا حدي عموميت داشته باشد     . تفاده كنم از اين مجله اس   

 پسـران   ا همه نشان دهنده ايـن مشـكل جوانـان و مخصوصـ            ،در اكثر سايت هاي مربوط به پزشكي مشاهده مي كنم         
 بعـد از ايـن   ،ازدواج مي شوند نوشته شده بود بعضي از گي ها كه مجبور به هديدم ك ) سايتي(در يكي از مقاالت     . است

 تازه متوجه مي شوند كه اين توانايي را دارند كه اين ارتباط رو ادامـه                ،ن ارتباط جنسي پيدا كردند    اكه با جنس مخالفش   
مشـكلي كـه گفـتم      (من يك پسري هستم كه دچار مشكل انزال زودرس هسـتم            : حاال سئوال من اينجاست كه    . بدن

در واقع هميشه نوعي سرخوردگي و      . رابطه جنسي با جنس مخالف را در خود نمي بينم         و توان برقراري    ) عموميت دارد 
 از اين كه مثل ساير پسرهاي ديگه قدرت جنسي ندارم و نمي توانم خودم را كنترل                 ،شرمندگي در وجود من بوده است     

ر ايجـاد ارتبـاط بـا جـنس          به خاطر اين عدم توانـايي د       ، يا همان همجنسگرايي من    ،آيا اين عالقه من به مردان     . كنم
مخالف است يا نه؟ به عبارت ديگر به نظر شما اگر من اين مشكل انزال زودرس را برطرف كنم و در خودم ببينم كـه                         

 آيا ممكن است كه به جنس مخالفم عالقه پيدا كـنم؟ آيـا ايـن                ،مي توانم با آرامش خاطر با كسي سكس داشته باشم         
 ناخودآگاه باعث نشده است كه من به مردان روي بياورم؟ نمي            ، داشته باشم  ترس كه من نمي توانم با يك زن سكس        

دونم تونستم كه سئوالم رو تفهيم كنم يا نه؟ به هر حال خيلي منون ميشم اگه من را راهنمائي كنيد يا اين موضوع را                        
 . عنوان كنيد تا ديگران هم نظر بدهند

 
 

 : ماها
  .ا مطرح كرديدوست عزيز، خيلي ممنون كه اين مسئله ر

 ايـن مشـكل در بـين    اانزال زودرس و مشكالت ناشي از آن ربطـي بـه گـرايش جنسـي فـرد نـدارد و اتفاقـ           
تر از ارگاسم و ارضـاء زن         سريع  به اين دليل كه ارضا مرد كال       ،شيوع بيشتري دارد  ) غيرهمجنسگراها(دگرجنسگرايان  

 جنسيت زنـان، در رابطـه   به خصوصرابطه با جنسيت و دليل ضعف آگاهي در ه صورت مي گيرد و بسياري از مردان ب      
جنسي خود به ارضا طرف مقابل كمتر بها مي دهند و هميشه قبل از اينكه زن به ارگاسم برسد، مرد به انزال مي رسد                        

ايـن يكـي از     . و بعدش هم خسته و سرد شده به پهلو غلط مي زند و به حساب خودش كار را تمام شده تلقي مي كند                      
ـ   دليل جنسيت زنـان،     ه   ب ،اگر زن زودتر به ارگاسم برسد     . (ختالفات زناشويي دگرجنسگرايان است   اسباب ا  د در  مـي توان

 دو زن يـا دو مـرد از نظـر           ،در حالي كه در رابطه همجنسـگرايان      ). عرض چند ثانيه دوباره به همان حالت اول برگردد        
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 .مدت زمان ارگاسم يا انزال تا حدود زيادي به هم شباهت دارند
 ممكن است با چنين مشكلي مواجه باشد، تـازه  ،اما هر مردي فارغ از اينكه به كدام جنس گرايش داشته باشد  
 .اين مشكل در همه جوامع انساني وجود دارد و مختص جامعه ما نيست

در مورد انزال اين را هم اضافه كنيم كه مدت زمان انزال در همه افراد يكي نيست و تا حدودي متفاوت مـي                       
تنها معيار اين است كه دو نفر طوري با هـم           . قانون و قاعده و معيار خاصي هم براي تعيين زمان آن وجود ندارد            . شدبا

 افرادي هـم هسـتند كـه انـزال يـا            ؛اين را هم بگوئيم   . تنظيم كنند كه در آخر كار هر دو احساس رضايت خاطر بكنند           
 هيچ احساس ناراحتي يا عدم ،باشد و اگر خود به انزال نرسند ارگاسم طرف مقابل برايشان مهمتر از انزال خودشان مي          

 در بـين    بـه خصـوص    ، در اوائل يك رابطه بيشـتر مشـهود اسـت          اانزال زودرس عموم   .ارضا روحي و رواني نمي كنند     
، و دليل آن هم همان اضطراب و نگراني و حالت روحي طرف در شـروع رابطـه اسـت                  ) چه گي و چه غير گي     (جوانان  
 فـرد  در اين مدت كه(مدت زماني طوالني در دليل نداشتن رابطه جنسي ه بزودرس گاهي انزال ممكن است    همينطور

 ... دليل كهولت سن يا صدمه ديدن كمر و يا بهباشد، و)  نمي كرده همخودارضايي
 تعداد دگرجنسگراياني كه به سكسولوگ ها و مربيان و مشاوران جنسي مراجعه و بـراي حـل مشـكل انـزال                     

 هر چند كه از اينگونه مشـاوره هـا و           ، بسيار بيشتر از تعداد همجنسگرايان مي باشد       ، خود چاره جويي مي كنند     درسزو
را  چراكه رشته دانشگاهي سكس كه در جوامع ديگر تدريس مي شـود              ،سكسولوگ ها در جامعه ما خبر چنداني نيست       

راي حل مشكل انزال زودرس وجـود دارد كـه البتـه در             ها ب  سري روش   يك ،اما تا آنجا كه مي دانيم     . در اينجا نداريم  
 و دخالـت روان     ، از جمله كسب دانش و آگاهي دقيق و علمي و جامع در مورد كاركرد بدن و سكس                 يديگرموارد  كنار  

نتيجه اينكه عالقه و گرايش شما به جنس موافق هـيچ            و در نهايت     . د مفيد و مؤثر باشد    مي توان انسان در اين مسئله،     
 )آيا مطمئن هستي كه به انزال زودرس دچار هستي؟( . شما نداردزودرس به مشكل انزال ربطي

 

 بـه همـراه ايـن مجله ماها  5ويژه نامه شماره    
 : منتشر شدشماره

 

 ترانس 
 و 

 اقسام مختلف آن

 متوجه مي شود كه بلـه ايـن         ، سكس داشته باشد   خالف با جنس م   مورد اين مسئله كه اگر يك همجنسگرا      در  
تـر از آن اينكـه       اما مهم  ،اول اينكه ممكن است طرف بايسكشوال باشد      . توانايي را هم دارد، موضوع چيز ديگري است       

     تنهـا عمـل نيسـت،       ، امـا سـكس    ، تعداد زيادي از همجنسگرايان توان انجام سـكس بـا جـنس مخـالف را دارنـد                 ،بله
رضايت روح و روان هم هست، عشق و كشش هم هست، دلتنگي و انتظار هم هست، حاالت و نيازهـاي رمانتيـك و                       

   بـا جـنس مخـالف ايـن        در هنگـام رابطـه       توانـد    يـك همجنسـگرا نمـي     . عاشقانه هم هست و خيلي چيزهاي ديگـر       
      پـس جنسـيت و رابطـه جنسـي تنهـا در يـك عمـل                .  اما در مقابل جنس موافـق مـي توانـد          پاسخ دهد، احساسات را   

نمي شود و خيلي  صرف دخول خالصه 
جاسـت كـه مـي      ناي. فراتر از اينهاسـت   

ــا در   ــگرايي تنهــ ــد همجنســ    گوينــ
 يـك   رختخواب زاده نمي شـود كـه بـا        

ــرد   ــان بگي ــم پاي ــكس ه ــل س   ، و عم
ــگرايان   ــوق همجنســ       مبحــــث حقــ

 از آن مـي     مطرح مـي شـود كـه فعـال        
 .گذريم
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  جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي 
 

نمي دونم شما هم روز و روزگاري كه مجله سه كاف چاپ مي شد آن را مي خونـدين يـا نـه؟ امـا اينـو بـه                              
 مسـائل جنسـي   درباره و خيلي علني و راحت و جدي         ، كه اين مجله معركه بود     اونهايي كه سكاف را نمي خواندن بگم      

 .صحبت مي كرد و الحق كه اطالعات جنسي زيادي هم به خوانندگانش ارائه مي داد
 مسئولين اش از همه خوانندگان مرتب دعوت مي كردن كه با مجله همكـاري              ،وقتي سه كاف منتشر مي شد     

هـا،   ن، براي مجله مطلب بنويسن، يا در حـد اسـتعداد و امكـان خودشـون تـو دانشـگاه      كنند، آن را به بقيه معرفي كن      
تو جلسات و بحث ها شركت كنند و به اهميت آزادي جنسي دامن بزنند و گزارش اش را به سـكاف بـدن                       ... مدارس و 

 ،ودش بـود و حوضـش     اما بيچاره سكاف خ   ... بقيه هم مطلع بشن و از تجربيات ديگران استفاده كنند و           كه چاپ كنه و   
 امـا   ،ها هيت در هر مـاه داشـت        كه ميليون   جوابي نمي داد و سايت سكاف با وجودي        اكسي به خواهش و التماس اون     

خالصه تا  .  نويسنده ثابت داشت و خوب هم مي نوشتند        4-3البته سكاف   . ها دريغ از يك مطلب دندان گير از خواننده       
 فريادشون بلند شد كه چرا از پيش ما مي ريد و همان گريه و زاري بعد از اينكه سكاف تعطيل شد و همه داد و فغان و         

 ! خوب بلديممرگ كه ما ايرانيا
آسـوده  « كه انتشار ماها به اين معنـي اسـت كـه بقيـه               ننفكر ك شايد خيلي ها    . حاال جريان مجله ماها است    

ند نفر كاري را شروع مي چوقتي .  رسمش نشد نه بابا، هيچ اينطوري نيست و اين هم، اما»كه ماها بيدار است    بخوابند
اگـه مطلـب    حـاال   . كننن بقيه بايد بيان كمك تا اين چند نفر زير فشار له نشن و خرشون تو گل نمونه و تعطيل                     ،كنن

 به ماها كمك كنـين، خودتـون هـر طـور ميتـونين كـاري       ا، نمي گم حتم  هست، كاراي ديگه كه     نمي تونين بنويسين  
 ولـي خبـري از      ،ماها چاپ شـده   از   شماره   9.  زياد بشه، فعاليت كه تنها شامل مطلب نوشتن نيست         ها بكنين تا فعاليت  

هاي من كـار     جريان چي هست؟ گوش   . ديگه يا حتي جيكي از جايي شنيده نمي شه         توسط خيلي هاي     شروع فعاليت 
 فكر مي كنيم؟ تر از اونه كه   هاي مملكت خرابن لزبي-نمي كنن؟ يا نه، وضع و حال و روزگار ما گي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 
 
 9شماره                      

 1384 ماه شهريور                          
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 يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله م ،ماها
از آدرس پسـتي زيـر اسـتفاده        ،  »ماها«اشتراك  و همينطور براي    ،  نقد،  عكس،  بو يا ارسال مطل   ،  ت و پيشنهادات خود   براي بيان نظرا  

  :كنيد
     Majaleh_maha@yahoo.com 
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