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 حرف هاي سردبير
 

 ....ها همديگر را گم نكنند  اگر دست،هيچ رويايي نيست كه به واقعيت نپيوندد
  ....... سالم به روزِ نو،سالم به  نوروز

 باز تا نوروز، راهي نمانده 
 .....باز تا روزِ  نو راهِ كوتاهيست

 
سال   به يكباره مي بينيم يكاين كه دلهره آور، براي  كمي گزنده و.روزهاي پايان سال طعم هاي مختلفي دارند

از عمرمان سپري شد و اغلب در حسرت روزهاي گذشته مي مانيم و دائم در تالشيم تا از روزهاي باقي مانده ي سالي 
ست  شيرين و دو،هاي آخر خود را مي كشد بهره ببريم و تمام كارهاي نكرده مان را به انجام برسانيم و البته كه نفس

 و . آفتابي و خريدهاي بي پايان شب عيد و تدارك چهارشنبه سوري و هفت سين،داشتني هستند، روزهاي نيمه ابري
سالي نو كه در راه است، پر از روزهاي تجربه نكرده و پر از نقشه ها و برنامه هاي خامي كه آنها را براي پختن و در كوره 

يي كه هيچ كس از چند و چون آن باخبر نيست و همين به  شيريني آن مي  پر از آينده ا،نهادن به كناري گذاشته ايم
  .افزايد

 از انتخابات پرحرف و ، سالي پر فراز و نشيب بود،يك سالي كه گذشت براي سرزميني كه در آن زندگي مي كنيم
ه انرژي هسته اي هاي فراواني كه درباره ي دستيابي حكومت ايران ب حديث رياست جمهوري گرفته تا جلسات و نشست

انجام شد و مي شود، از تالش حكومت براي برانگيختن حس ناسيوناليستي مردم و استفاده تبليغاتي به ايراني گري با 
كردن ايرانيان دربند همچون اكبر گنجي،  كردن بي حقوقي هاي خود و فراموش هدف واداشتن مردم به فراموش

جرم داشتن ه بلندي همين مملكت حرف و حديث گفته اند تا اعدام ايرانيان ب كه براي سر...دانشجويان، كارگران، زنان و
 .يك حس جنسي متفاوت تا خانه نشين كردن يك روحاني برجسته همچون آيت اهللا منتظري، تا اعدام مخالفان سياسي

 كارگران و دانشجويان از مبارزه پرشور نمايندگان آگاه اقشار مختلف و مطالبات حقوق خود در داخل كشور از جمله زنان،
تا برپايي گردهمايي ها و تظاهرات ايرانيان در خارج و حتي حضور  ايرانيان در مجامع جهاني از جمله سازمان ملل براي 

  .رساندن صداي حق خواهي ملت بي حق شده ايران تا برگزاري كنسرت آزادي ايران در كشورهاي مختلف
رانيان سال اميد و اضطراب، سال پيشروي و عقب نشيني، سال بروز سالي كه داريم سپري مي كنيم براي ما اي

صرف احساسات و سال برخوردها و حركات عاقالنه بود، سال ادامه كشمش بين آزادي و دمكراسي و سركوب و 
ر ، سالي كه بحث همجنسگرايي د)دلكده وبيداري( سال انتشار دو نشريه جديد براي همجنسگرايان ايران .ديكتاتوري بود

تر انعكاس يافت، سالي كه عده بيشتري از مردم ما با  هاي دگرجنسگرايان وسيع بين موافقان و مخالفان در وبالگ
موضوع همجنسگرايي و حقوق همجنسگرايان آشنا شدند، سالي كه در آن بيشترين مطالب در باره همجنسگرايي به زبان 

ها و  اعي تا حدودي متوجه ما شدند، سالي كه تعداد وبالگاي مختلف اجتم هالن گروهافارسي منتشر شد، سالي كه فع
خود گرفت، سالي ه مجالت ما بيشتر شدند، سالي كه پيوند بين همجنسگرايان داخل و خارج كشور شكل ملموس تري ب

كه وضعيت بي حقوقي ما همجنسگرايان كشور در سطح وسيعي در جهان صدا كرد و هم احساسان ما در گوشه و كنار 
 در كشور و اهميت همگامي جنبش هاي سالي كه ايده ايجاد جنبش حقوق مدني .به همصدايي با ما برخاستنددنيا 
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 -هر چند محدود( سالي كه همجنسگرايان .مختلف اجتماعي و حقوق بشري و حمايت آنها از همديگر در كشور جوانه زد
 سالي كه همه ما بيشتر ياد گرفتيم و بيشتر .ركت كردندهاي ديگر ش در اعتراضات گروه) با توجه به تازه بودن مسئله

 .تجربه آموختيم
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 جنبش همجنسگرايان بايد دست آوردهاي بيشتري را در همين مدت كوتاهي كه از ، توقع داشته باشيماين كه
 ناپايدار بودن  و ناتواني اين حركت نوپا را در اين امر، دليل بر تزلزل و، در معرض نمايش گذارد،هايش مي گذرد فعاليت
 .هاي اجتماعي همجنسگرايان بدانيم تفكري خام و نابخردانه است حركت

 اما آيا براي رسيدن به هدفي .ها آرزومندند تا سريع و بدون دردسر به اهداف خود برسند مسلماً همه ي انسان
داريم ؟ پر واضح است كه  بزرگ مانند روشن سازي اذهان جامعه ي ملون االفكار ايراني هم به زمان كوتاهي نياز 

 .طوالني شدن پروسه ي هر مبارزه ايي امري است طبيعي و هر تغييري مستلزم زمان و مكان مناسب است
اين را هم در نظر بايد گرفت كه نسلي نو،  تحصيل 

در اينجا روشنفكري آميخته با احساسات شديد (  روشنفكر،كرده
صبات مذهب و  تا حدودي  فاقد تع،)مذهبي مورد نظر نيست

 پا به عرصه گذاشته است كه ،البته اهل بحث و تبادل نظر
 ،فرصت مناسبي به ما مي دهد تا بتوانيم در مورد داليل انكار

نفي يا قبول همجنسگرايي فراي مباحث مذهبي و اعتقادات 
 ، تنها در حيطه ي جامعه شناختي و مباحث سكسواليته،ديني

 . باز كنيمپرداخته و راه را براي مباحث آتي
سالي كه پيش رو است براي جامعه ي همجنسگرايان 

  تشكيل كنفرانس سازمان .پر از نويدهاي اميد بخش است
 Gay برگزاري بازيهاي همجنسگرايان،جهاني  ايلگا در ژنو

Gamesه  تثبيت دست آوردهاي ب، در شيكاگوي اياالت متحده
ن دست آمده و گسترش مباحث مربوط به حقوق همجنسگرايا

در كشورهاي هر چه بيشتر بخصوص رشد چشمگير اين حركت 
 .در قاره آسيا و كشورهاي دور و نزديك خودمان

 عالوه بر ادامه انتشار .ما همجنسگرايان ايران كارهاي باقي مانده زيادي داريم كه بايد آنها را انجام دهيم
 نگري قانون مجازات اسالمي، كه قرار است باز اطالعات و فرهنگ سازي و عوض كردن نگاه جامعه به همجنسگرايي،

 جامعه ي همجنسگراي كشور مي تواند از ،  كه با تمهيدات مناسب،هاي آينده صورت بگيرد، فرصتي مغتنم است در ماه
باره نوشته ايم، اما بايد ابتكارات عملي ديگري را هم در   ما در چند شماره اخير ماها مطالبي در اين.اين فرصت بهره ببرد

 اما مشاركت تك ، ما قصد داريم در آينده اي نزديك حداقل دو مورد پيشنهاد مشخص به دوستان ارائه كنيم.نظر گرفت
بسيار  .... دست زدن به ابتكارات تازه و،تك شما همجنسگرايان و ديگر هوادران حقوق آنها، در كارزاري اين چنين سخت

 .مهم و ضروري است
دست آوردن سنگرهاي تازه عزم جزم ه بداريم، آنها را گسترش دهيم و براي ببايد دست آوردهاي خود را پاس 

همان نسبت زودتر به ه  هر چه نفرات ما بيشتر باشد، هر چه آگاهي ما بيشتر و هر چه مخالفان ما كمتر باشند ب.كنيم
 .آزادي خواهيم رسيد
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 بلكه فراز و نشيب دارد، عقب نشيني . تاختمبارزه يك جاده صاف اسفالت شده نيست كه بتوان با سرعت در آن
و پيشروي، شكست هاي كوچك و پيروزهايي محدود در آن هست و از كانال همين چيزها است كه دست در دست هم 
و همگام كم كم سدها و موانع را با هم پشت سر گذاشته، از داالن تنگ و نمور فعلي مي گذريم و به دشت روشنايي و 

توانيم   ما مي.هاي راه نشويم  نور ته داالن را گم نكنيم و تسليم سختياين كه مهمتر از هر چيز .آزادي خواهيم رسيد
 .با هم اين بار سنگين را به سر منزل مقصود برسانيم
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با توجه به همه اينها جا دارد كه با اميدواري بيشتر به  استقبال آينده و سالي كه در پيش رو داريم برويم و با عزم 

ما مي آموزد ه روند حركت تاريخ ب . قوي تري در پيشبرد مبارزه و تالش براي رسيدن به حقوق خود سهيم شويمو جديت
 ما همجنسگرايان اين كشور قادريم و .دست گرفتن سرنوشت خود، بي طرفي را كنار نهيمه توان و بايد براي ب كه مي

 آينده، نيروي خويش و حق خواهي خود همچنان وفادار توانيم زندگي و سرنوشت بهتري داشته باشيم، كافي است به مي
 . سال نو را به همه شما عزيزان تبريك مي گويم.باشيم

 
  واراند–سردبير گي 

 در باره ويژه نامه اين شماره
.ه ماها به شما خوانندگان و همه همجنسگرايان مي باشدويژه نامه همراه اين شماره، در واقع كادوي نوروزي مچل

ايـن بـدين. طور كه مشاهده مي كنيد، در خود ويژه نامه چيز خاصي در باره ماها يا نوروز ننوشـته ايـم                    اما همان 
 :خاطر بوده كه

رايط، ازعلت واهمه از بر مال شدن همجنسگرايي خود و مساعد نبودن جو و ش             ه  تعداد زيادي از همجنسگرايان  ب     
براي. مي پرهيزند .... گفتگو و طرح مسائل مربوط به همجنسگرايي در محيط درس، محل كار، در بين دوستان و               

جز آرم كوچك ماها دره  ب(غلبه بر اين مشكل، ما ويژه نامه را طوري تهيه كرده ايم كه نام و نشاني از ماها ندارد                    
از. جاي پي دي اف بصـورت ورد منتشـركرده ايـم          ه  بر آن ب  و عالوه   ) قسمت زيرين جلد كه چندان آشكار نيست      

كار باعث شـود اميدواريم اين .  ويژه نامه هم سكوت شده     "منتشر كنندگان "طرف ديگر در باره همجنسگرا بودن       
كه شما دوستان راحت تر بتوانيد ويژه نامه را بدون واهمه به دست اطرافيان خود برسانيد و از اين طريق بـه امـر

مستقيم تـرين ثمـره. اهميت دفاع از حقوق همجنسگرايان كمك كنيد       ي درباره موضوع همجنسگرايي و    روشنگر
كار خود خواهد توانست ضـمن روشـن اين تالش همانا كمك به محيط دور و بر خود فرد مي باشد، يعني با اين               

 طريق محيطـي كـه در آن قـرار و از اين،آنها را به كنار نهادن تعصبات و ناآگاهي ترغيب كردن اذهان اطرافيان،  
 .دارد را براي زندگي كردن خود مساعدتر مي كند

اميدواريم كادوي ما مورد پسند همه دوستان واقع شود و در بهتر شدن فضاي زندگي تك تك شما و دامـن زدن
 .به مسائل همجنسگرايان در كشور هر چه بيشتر كمك كند

 
اها  م-هر روزتان نوروز و نوروزتان پيرو باد 
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 فيلم نگار
 
 

كه برنامه ها و يا ) شبكه تلوزيوني همجنسگرايان فرانسه (pinktvطرفداران شبكه 
 بهمن حدود 30 مي كنند، شب يكشنبه حداقل فيلم هاي اين شبكه را به طور جدي دنبال

 .ساعت يك بعد از نيمه شب شاهد فيلم كوتاهي بودند كه بسيار متعجب شان كرد
فيلمي با هنرپيشه گان ايراني و به زبان غالب فارسي، كه به مسائل و مشكالت يك 

 ...چشم انداز خاموش ... ِفيلم. نوجوان همجنسگراي مهاجر ايراني مي پردازد
 

 پرنده .م
 

 
چشم انداز خاموش  

  رحمان ميالني:نويسنده و كارگردان
  فرانك موسولد:تهيه كننده
 همايون حمزه لويي،  :بازيگران

  محمود حمزه لويي،،لينگود.آر.جورج
 شهال رحيمي، بهار روحي، ماندانا يوسفي

 2003 سال - نروژ :محصول
 مقابله يك نوجوان ايراني :خالصه فيلم

اطرافش به دليل با خانواده و محيط 
او ناگزير است ميان  .گرايش  جنسي اش

آنچه كه هست و آنچه كه ديگران از او 
 .انتظار دارند كه باشد يكي را برگزيند

 
 :سايت مربوط

http://www.nfi.no/english/norwegianfilms/show.html?id=210
 
 

تصويري كه به ما گوشزد مي كند كه براي يك . فيلم چشم انداز خاموش تصوير تلخي مقابل ما مي گذارد
فيلم مستقيما مسئله فرهنگ را نشانه مي رود و مشكالت . همجنسگراي ايراني مهاجرت نمي تواند بهترين راه باشد

  در اختيار دارد چكيده مناسبي از  زندگي يك نوجواندوگانگي فرهنگي را برجسته كرده و در مدت كوتاهي كه
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حميد، نوجوان فيلم چشم انداز خاموش، يك پسر همجنسگراست كه همراه  .همجنسگراي ايراني مهاجر را  بيان مي كند
 .خانواده اش از ايران خارج شده و در كشور نروژ زندگي مي كند

نوان يك انسان همجنسگرا احترام مي گذارد و حقوق او را رعايت وي در جامعه اي زندگي مي كند كه به او به ع
و در ميان خانواده اي زندگي مي كند كه فرهنگ سنّتي ايراني بر آن حاكم است و به هيچ عنوان همجنسگرايي . مي كند

 . وي را بر نمي تابد
و را ترغيب مي كند كه از از سويي فضاي باز جامعه ا. حميد به شدت در اين دوگانگي فرهنگي سر در گم است

بند سنّت ها رها شده، و به سوي آزادي و هويت حقيقي اش پرواز كند و از سوي ديگر فضاي خانه از او مي خواهد 
ازدواج كند و براي پدر و مادرش نوه هاي زيبا بياورد تا مايه افتخار خانواده ! پسري باشد كه همچون ديگر پسران نمونه

زندگي كردن براي خود يا زندگي كردن براي ... جواني در سنين بلوغ انتخاب سختي استبدون شك براي نو. باشد
 ديگران؟

نهايتĤ حميد جوان تصميم خود را مي 
گيرد و پس از كلنجارهاي بسيار با خود به 
. دوست همكالسي اش ابراز عالقه مي كند

كه اين عمل او باعث بر مال شدن هويت 
 به خصوص جنسي وي و واكنش تند خانواده

پدر مي شود، و در نهايت طرد وي توسط تنها 
و تصوير پسركي تنها، ... حاميانش در غربت

 . آواره در خيابانهاي سرد شهري غريب
 

تا آنجايي كه من اطالع دارم فيلم 
چشم انداز خاموش اولين فيلمي است كه 
مستقيمĤ به مسائل و مشكالت همجنسگرايان 

ن منظر بسيار قابل ايراني مي پردازد و از اي
 .شدتوجه مي با

از نكات حائز اهميت فيلم مي توان به ملموس بودن شخصـيت
ها و موقعيت ها توسط تماشاگر ايراني اشاره كرد كه بـا توجـه

 همجنسگرا بودن كارگردان فيلم موضوع غيـربه ايراني بودن و   
قطعĤ رحمان ميالني به عنـوان يـك ايرانـي. قابل دركي نيست  

همجنسگرا با چنين مسائلي دست و پنجه نرم كرده و به خوبي
 .با فرهنگ ايراني آشنايي دارد

با وجود اين كه داستان براي مخاطب 
ايراني داستان بكر و جديدي است ولي با 
توجه به اين كه فيلم محصول كشور نروژ 

است و بنا نبوده كه تنها به مخاطبين ايراني بسنده كند رحمان ميالني، نويسنده و كارگردان فيلم شيوه روايت جذابي را 
به اين صورت كه تمامي داستان زندگي حميد به شكل فلش بك هايي پشت سر هم از فكر او . يلم بر مي گزيندبراي ف

اين شيوه روايت باعث شده كه داستان از  .ها خيره شده مي گذرد كه هم اكنون در قطاري در سفر است و به دوردست
 .حالت يك خطي و خسته كننده خارج شود

ط تماشاگر ايرانييت فيلم مي توان به ملموس بودن شخصيت ها وهمچنين از نكات حائز اهمموقعيت ها توس  
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قطعĤ رحمان . اشاره كرد كه با توجه به ايراني بودن و همجنسگرا بودن كارگردان فيلم موضوع غير قابل دركي نيست
ه خوبي با فرهنگ ايراني آشنايي ميالني به عنوان يك ايراني همجنسگرا با چنين مسائلي دست و پنجه نرم كرده و ب

  .دارد
 با استقبال وسيع جامعه همجنسگرايان خارجي مواجه شده و در فستيوال هاي مختلف ،فيلم چشم انداز خاموش

 .فيلم همجنسگرايان در كشورهاي گوناگون نمايش داده شده است
 -مجنسگرايان تورينو در ايتاليا  فستيوال بين المللي فيلم ه-فيلم كوتاه نروژ : اين فيلم در فستيوال هاي

 فستيوال فيلم  همجنسگرايان سان -فستيوال فيلم  همجنسگرايان تورنتو، كانادا  -فستيوال پرده صورتي در بلژيك 
 - فستيوال بين المللي فيلم همجنسگرايان هامبورگ - فستيوال فيلم همجنسگرايان لوس آنجلس -فرانسيسكو 

 - فستيوال فيلم همجنسگرايان مادريد - فستيوال فيلم همجنسگرايان بارسلون -ن فستيوال بين المللي فيلم برگ
 همچنين اين. حضور داشته است) زينه گوك( و فستيوال همجنسگرايان در بيلبائو -ستيوال فيلم همجنسگرايان والنسيا ف

 .ار شد نيز نمايش داده شدفيلم در فستيوال ساالنه فيلم ايراني در تبعيد كه سال گذشته در گوتنبرگ سوئد برگز
. شناخت كامل، ديد درست و احساس مسئوليت يك همجنسگراي ايراني در قبال هموطنانش جاي تقدير دارد

تعداد همجنسگرايان ايراني مهاجر موفّق و كارآمد كه در نقاط مختلف دنيا زندگي راحت و آزاد را براي خود بر گزيده اند 
ي كه همچون آقاي ميالني و چند نفر ديگر از فضاي باز، آزادي و از همه مهمتر اما افسوس تعداد كسان. كم نيست

 . شهرت و محبوبيت، استفاده كنند و دست ياري به هم وطنان و هم احساسان خود برسانند انگشت شمار است
 

پس از ديدن اين فيلم پرسشها و كنجكاوي هاي بسياري برايم پيش آمد كه بدون شك براي بسياري از 
به همين منظور مصاحبه اي با آقاي رحمان ميالني ترتيب داديم كه پس از صفحه فيلم . وانندگان ماها نيز پيش آمدهخ

و آقاي ميالني كه در تهيه ) انستيتوي فيلم نروژ (NFI و PINKTVجا دارد از مسئولين سايت . نگار، مقابل شماست
 .اين گزارش و مصاحبه كمك مان كردند تشكر كنم
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 فتگوي ماها با كارگردان گ
 همجنسگراي ايراني رحمان ميالني

 
 
 

در تهران از )  ميالدي1967( 1346 متولد رحمان ميالني
 .جواني و قبل از بيست سالگي  مقيم نروژ مي باشد

 
ميالني كه فيلم نامه هايش را خود مي نويسد و آنها را 

 :تا كنون سه فيلم ساخته به نام هاي. كارگرداني مي كند
 

 2001 -يك حادثه اتفاقي
 2003-تصويري از يك زن ناشناس

 2003-  چشم انداز خاموش
 

 
 

 آقاي ميالني،  ضمن تشكر از  پذيرفتن دعوت مجله ماها به مصاحبه، لطفĤ خودتون رو براي خوانندگان  :ماها
 .معرفي كنيد
با  ) ميالدي( اواخر دهه ي هشتاد در. در تهران متولد و در همان جا رشد كردم.  من رحمان ميالني هستم:م.ر

در سال . تحصيل كردم) پايتخت نروژ(تئاتر و فيلم را در دانشگاه هنرهاي زيبا در اسلو .  بقيه خانواده ام به نروژ رفتم
اين فيلم يك كمدي گي بود و در فستيوال بين المللي فيلم .  روساختم"يك حادثه اتفاقي" اولين فيلمم  بنام 2000

اين جايزه توجه وسايل ارتباط جمعي را به من جلب كرد به اين خاطر كه من اولين . روژ يك جايزه گرفتكوتاه در ن
بعد از اولين . بودم كه فيلمي در باره اين موضوع ساخته بودم) حداقل در اسكانديناوي(همجنسگراي علني و مسلمان 

 .كار روي اولين فيلم بلندم هستمفيلم، من چند فيلم ديگه با موضوعات مختلف ساختم و حاال مشغول 
 

 با توجه به اين كه ما فيلم هاي شما را نديده ايم، لطفĤ بگوئيد كه در فيلم هاتون به چه تم و موضوعاتي :ماها
 .مي پردازيد
به قول معروف هر چيزي .  مطمئن نيستم كه فيلم هاي من موضوع يا موضوعات خاصي داشته باشند:م.ر

و در اغلب . روابط بين انسانها كه برايم جالب هستش، كشيده شده ام) و نشان دادن(ه توضيح من ب. درشون پيدا ميشه
 .آنها هم يك اشاراتي به همجنسگرايي هست
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 در مورد كشش ام به مردان تا به زنان من هميشه مي دانستم كه با ديگران فرق دارم، حتي از همان دروه :م. ر
در كالس دوم ابتدايي عاشق يك پسر همكالسي ام شدم و از روي ساده لوحي احساسم .. اي كه يك پسر كوچولو بودم

با وجودي كه فكر مي كنم او هم گي بود . م ما با هم ازدواج كنيممن مي خواستم كه وقتي بزرگ شدي. را بهش گفتم
به هر حال، بعد از اين كه از نقشه خودم در مورد ازدواج . ولي  فكر نمي كنم كه زياد از اين ايده من خوشش آمده بود

تم درك كنم و من اينو نمي تونس. بهش گفتم يه خورده  سردر گم شد و ترسيد چرا كه سعي مي كرد از من دوري كنه
بفهمم ولي بعدها يواش يواش متوجه شدم كه دليلش به خاطر پسر بودن من بوده، به همين دليل فكر كردم كه من بايد 

به اين خاطر شروع كردم به دعا كردن از درگاه خداوند كه  معجزه اي كنه تا من بتونم . دختر بشم تا او با من ازدواج كنه
اما با . ا كردم و خب اتفاقي نيفتاد و آخرش ايده و فكر دختر شدن رو از سرم بيرون كردمهي دعا پشت دع..... دختر بشم

همه تالش و زوري كه در نوجواني زدم و با همه احساس شرم و ترسي كه از اين قضيه داشتم اما احساس و كشش ام 
 –به همجنس (شبختانه اين احساسات ولي خو. به مردان از بين نرفت و نمي تونستم فكر به مردها رو از سرم بيرون كنم

 .خيلي قوي تر از برداشت هاي مردم در باره غلط و صحيح و پيش داوري كه با خود به همراه دارند، هستند) ماها
 سالگي، همجنسگرايي خودم رو قبول كردم و بالفاصله بعد از اون 24 ميالدي، در 90در آخرهم در اوائل دهه 
پذيرفتن اين مسئله از . ه ابتدا به دوستام و بعد به خواهرام و آخرش هم به پدر و مادرمشروع كردم به گفتن اين مسئل

طرف پدرم حيرت انگيز بود اون به من گفت كه من پسرش هستم و من رو دست داره و گي بودن يا استريت بودن من 
اما حاال ديگه . سخت تر از بقيه بودفكر كنم كنار اومدن با اين مسئله در اون روزها براي مادرم . براش فرقي نمي كنه

مادرم حتي وقتي كه بستگان تو ايران مي پرسند كه . راحت هستش) همجنسگرا بودن من(مسئله اي نداره و با قضيه 
فكر كنم مادرم مي خواد يه خورده . چرا من ازدواج نكرده ام، شروع كرده به گفتن اين قضيه به اونها  كه من گي هستم

 .ره گي بودن آموزش بدهبه اونها در با
 

در دوره دبستان ( با توجه به اين كه در نروژ ازدواج همجنسگرايان آزاده آيا قصد عملي كردن فكر سابقتون :ماها
 مبني بر ازدواج با يك همجنس رو داريد؟) كه ميخواستيد با اون همكالسي ازدواج كنيد

كنم اين براي جنبش ما اهميت زيادي داره كه فكر مي .  من مدافع سرسخت ازدواج همجنسگرايان هستم:م.ر
اما نمي دونم آيا . از حقوق برابر با دگرجنسگرايان برخوردار بشيم چون به پذيرش ما توسط ديگران كمك زيادي مي كنه

من به مذهب و مراسم و تشريفات آن اهميتي نمي دم و اين چيزها برام . به ازدواج كردن خودم اهميت مي دم يا نه
 .اما از ازدواج همجنسگرايان به عنوان يك پرنسيب حمايت مي كنم. ندارنارزشي 

 
به موضوع همجنسگرايي يك جوان ايراني مقيم نروژ و »  چشم انداز خاموش« سومين فيلم شما، :ماها

 مشكالتي كه از هموفوبيا بودن خانواده ايراني اش حتي در خارج و محيط  آزادغربي رنج مي بره،
 برداشت شما اينه كه همه يا اكثر همجنسگرايان ايراني مقيم خارج با چنين مشكالتي مواجه آيا. مي پردازه

 هستند؟

9



 

  مخفيا زندگي مي كنند ولي همچنانمن دوستان گي ايراني دارم كه در اروپ.  اميدوارم اين طور نباشه:م.ر
من دالئل هر كسي براي مخفي . ن اعالم كنندمن اونها را تشويق مي كنم كه گي بودن خود را به خانواده هاشو. هستند

پي بردن به ساختار خانوادگي انسان هاي ديگه و فهم شرايط اونها كار سختيه، شايد اونها دالئل . بودن را نمي دونم
اما اين رو هم بايد بگم كه من معتقدم كه اين . موجهي دارند كه هنوز احساس و گرايش خودشونو  پنهان مي كنند

ي مهميه كه ما بايد خودمون رو در انظار عمومي نشون بديم، حداقل در خارج از ايران؛ محيطي كه همجنسگرا مسئله خيل
 .بودن بيشتر در آن پذيرفته شده
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 آيا همين مشكل عدم پذيرش توسط خانواده هاي ايراني در خارج  باعث شده ما با كمبود چهره هاي : ماها

 اجه هستيم؟علني همجنسگرايان ايراني در خارج مو
من فكر مي كنم كه همه ما در خارج از ايران مسئول هستيم كه در باره شرايط .  فكر كنم اين طوري باشه:م.ر

در عين حال معتقدم كه همجنسگرايان داخل كشور هم . همجنسگرايان زن و مرد داخل كشوربه همه اطالع رساني كنيم
من در برابر كار . كه تو و دوستانت منتشر مي كنيد) ماها( همين مجله مثآل. بايد هر چه از دستشون بر مي آيد انجام بدن

 .آفرين. قهرمانانه اي كه شما انجام مي دهيد كالهم رو به افتخار شما از سر بر مي دارم
به اعتقاد من ايستادن در برابر نزديكترين .  البته منظور اين نيست كه همه بايد يك نوع كار و فعاليت انجام بدن

همان قدر شجاعانه ) و چه احساس و گرايش جنسي داره(به خود و اعالم علني اين قضيه كه آدم  واقعĤ كي هست فرد 
. ما بايد اينو بياد داشته باشيم كه آزادي چيزي نيست كه كسي  اونو به ديگري هديه مي ده. است كه انتشار يك مجله

پس همه ما  چه در داخل  و چه در خارج كشور، بايد .  بسازيمهمه ما بايد براي آزادي زحمت بكشيم و تكه به تكه آن را
 .هر چه از دستمان بر مي آيد، انجام دهيم

 
مشكل پذيرش هويت جنسي همجنسگرايان (چطور و چه عواملي باعث شدند كه شما به اين مسئله : ماها

 بپردازيد؟) ايراني در خارج
 همجنسگرايي هستند، در وسايل ارتباط جمعي،  بحث  خب، در آن دوره من با مسلماناني كه عمومĤ ضد:م.ر

يه روز كه تو قطار نشسته بودم . در كل از دستشون عصباني بودم و مي خواستم در برابرشون بايستم. هاي زيادي داشتم
 از گروه بيتل ها )او خانه را ترك مي كند( She Leaves Homeو مي خواستم به خانه پدر و مادرم برم، داشتم آهنگ  

پس تصميم گرفتم . اين شعر فوق العاده است و به نظرم مثل يه فيلم كوتاه خيلي مصور بود و جامع. را گوش مي دادم
 انجام دادم؛ يك "چشم انداز خاموش"اين درست آن چيزي است كه من در فيلم . كه اين شعر رو يك فيلم كوتاه بكنم

 .اگروه بيتل ه She Leaves Home روايت همجنسگرايانه از
 

 با توجه به تابو بودن همجنسگرايي آيا شما در پيدا كردن هنرپيشه هاي ايراني براي ايفاي نقش در اين :ماها
 فيلم مشكل داشتيد؟

 وقتي شروع كردم خيلي دلواپس بودم اما من هم سورپرايز و هم خوشحال شدم وقتي ديدم كه خيلي از :م.ر
 تنها كسي كه كه عقب . م ار اونها مشكلي با ايفاي نقش يك گي نداشتندايراني ها براي تست بازيگري آمدند وهيچ كدو
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نشست يك پسر مسيحي از يك گروه خشك 
در كل ايرانيا رو خيلي حمايتي و تشويق . مذهبي، بود

و اين به من دلگرمي داد بخصوص . كننده كارم ديدم
كه من هميشه از واكنش مردم خودم در مورد جنسيت 

 .شته امام واهمه دا
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 گروه بيتل ها

 :شعر مورد اشاره به انگليسی
 

She leaves home 
By John Lennon and Paul McCartney 

Sung by Paul 
1967 

Wednesday morning at five o'clock as the day begins
Silently closing her bedroom door 

Leaving the note that she hope would say more 
She goes downstairs to the kitchen clutching her 

handkerchief 
Quietly turning the back door key 

Stepping outside she is free 
 

She (we gave her most of our lives) 
Is leaving (sacrificed most of our lives) 

Home (we gave her everything money could buy) 
She's leaving home after living alone (bye, bye) for so 

many years 
 

Father snores as his wife gets into her dressing gown
Picks up the letter that's lying there 

Standing alone at the top of the stairs 
She breaks down and cries to her husband 

"Daddy, our baby's gone!" 
Why would she treat us so thoughtlessly? 

How could she do this to me? 
 

She (we never thought of ourselves) 
is leaving (never a thought for ourselves) 

home (we struggled hard all our lives to get by) 
She's leaving home after living alone (bye, bye) for so 

many years 
 

Friday morning at nine o'clock she is far away 
Waiting to keep the appointment she made 

Meeting a man from a motor trade 
 

She (what did we do that was wrong) 
is having (we didn't know it was wrong) 

fun (fun is the one thing that money can't buy) 
 

Something inside that was always denied (bye, bye) 
for so many years 

She's leaving home (bye, bye) 

 
 تا به حال چه استقبالي از اين فيلم :ماها

شده؟ و آيا پيش بيني اين رو مي كرديد كه فيلم شما 
 مورد استقبال وسيع قرار بگيره؟

 اين فيلم در همان سالي كه ساخته شد، :م.ر
در فستيوال فيلم همجنسگرايان در اسلو جايزه 

 به غير از اين، اين فيلم در. منتقدين را برنده شد
بسياري از فستيوالهاي فيلم همجنسگرايان در سراسر 

اين فيلم در بعضي از . جهان نمايش داده شده
. كشورهاي اروپايي روي دي وي دي هم منتشر شده
و . فيلم مسيري را طي كرده كه خودم فكر مي كردم و

 .اين اسباب خوشحالي است
 

 برخورد ايرانيان مقيم خارج با فيلم هاي : ماها
چطور بوده » چشم انداز خاموش«ص فيلم شما بخصو

و آيا ايرانيان اهل سينما در خارج از اين فيلم استقبال 
 كرده اند؟
 من فيلم را بطور جداگانه براي گروهي از :م.ر

ايرانيان نمايش نداده ام پس واكنش كلي  آنها را نمي 
اما فيلم را به افراد خانواده خودم و دوستان . دونم

و تعدادي دوستان گي ايراني كه نشان خانوادگي ايراني 
با اين همه، من فكر نمي . دادم همه خوششون آمد

كنم كه در بين ايرانيان مقيم خارج از كشور گي بودن 
خيلي مسئله عمده اي باشه و وقتي ايرانيان داخل هم 
اطالعات كافي در اين باره دريافت كنند، اونوقت براي 

 . نخواهد بوداونها هم گي بودن چندان مسئله اي
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با استقبال وسيع جامعه همجنسگرايان خارجي مواجه شده و در فستيوال هاي » چشم انداز خاموش« فيلم :ماها
احساس شما از اين همه استقبال چيست و . مختلف فيلم همجنسگرايان در كشورهاي گوناگون نمايش داده شده است

  نمايش دهيد؟ يا به نوعي به دست ايرانيان داخل كشور برسانيد؟آيا تالش كرده ايد كه اين فيلم را در ايران هم
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  اسباب خوشحالي است وقتي كه مردم نسبت به آنچه توليد كردي واكنش مثبت نشون مي دهند، :م.ر
به اين .  بخصوص وقتي كه فيلم به شكلي يك موضوع خصوصي كه بخشي از خود من هستش را بنمايش مي گذاره

ما . من سعي كرده ام كه فيلم در ايران هم نمايش داده بشه.  در فستيوال هاي مختلف خوشحالمدليل از نمايش فيلم
اونها فيلم رو پس دادند .  فرستاديم2003در ايران در سال ) اگر اسمشواشتباه نكرده باشم(فيلم رو به فستيوال فيلم جوان 

وال دريافت كردم كه در آن نوشته  بود ضمن ارج البته من ايميلي از طرف مسئول فستي. كه چندان غير منتظره نبود
معموآل فستيوال ها دليل نپذيرفتن فيلمي را . گذاري به فيلم اما به دليل محدوديت برنامه از پذيرش آن معذور است

م البته من از قبل مي دونست. عنوان نمي كنند به اين خاطر ارسال ايميل و عنوان كردن دليل از طرف اونها با ارزش بود
يك . كه فيلم را رد مي كنند ولي من مي خواستم يك خورده واكنش بر انگيزم و آنها را به مناظره و بحث دعوت كنم

مسئله اينه كه كساني ممكنه جاهل و ناآگاه باشن ولي اين دليلي نمي شه كه اونها رو در جهل و پيش داوري و كم بيني 
 . پيوسته به مناظره و بحث دعوت كردخودشون نگه داشت؛ مردم ناآگاه را بايد  مرتب و

 
دليل اين انتخاب چه بود؟ و . از ترانه هاي گوگوش استفاده كرديد»  چشم انداز خاموش «  شما در فيلم :ماها

آيا براي استفاده از اين ترانه ها در فيلمي با مضمون همجنسگرايانه از طرف ايشان يا صاحبان قانوني ترانه ها با مشكلي 
 د؟مواجه نشدي
من حتي در دوره .  من عاشق گوگوش هستم و تا آنجا كه يادم هست هميشه عاشق  آهنگ هاي او بودم:م.ر

من به خاطر قدرداني، از آهنگ هاي گوگوش استفاده كردم و . دبستان به همكالسي هام مي گفتم كه او خاله من است
حتي آرزو دارم كه روزي .  و فرهنگ مدرن آنبراي بزرگداشت گذشته طاليي اش به عنوان ستاره اي واقعي در كشور

ولي  بعد از جراحي پالستيك كه روي صورتش انجام داده او را در يك برنامه ديدم كه ديگه اون . فيلمي با او بسازم
ما سعي كرديم با كمپاني اجرا كننده آهنگ ها در لس ). اميدوارم به هواداران گوگوش برنخورد(گوگوش سابق من نبود 

استفاده از آهنگ . به اين خاطر فقط از آهنگ هاي او استفاده كرديم. تماس بگيريم اما اين كمپاني منحل شده آنجلس 
در فيلم هاي كوتاه كه مسئله توليد مالي ندارند، مسئله بزرگي نيستش ولي من مطمئنم كه گوگوش طرفدار آزادي گي 

 ..اشه؟مگه ممكنه كه نب. ها هستش، اگه اين منظور سئوال تو باشه
 

  ارزيابي اتون از سينماي ايران چگونه است؟ و چقدر نقش سينما رو در فرهنگ سازي موثر مي دونيد؟:ماها
. يكي از بهره هاي انقالب اينه كه سينماي بعد از انقالب  ايران از نظر هنري و حرفه اي خيلي بهتر شده: م.ر

ولي وقتي .  تنها فيلم ساز نو آور ايراني در حال حاضر هستبه نظر من او. من فيلم هاي عباس كيارستمي را دوست دارم
 اعالم كرد كه قصد او رو در رو كردن "طعم گيالس"كه او در مصاحبه اي در باره ابهام جنسيتي كاراكتر اصلي فيلم 

زشي با احترام و ار) همچون كيارستمي(به نظر من خيلي عجيب بود كه يك هنرمند .  خود است"انحراف"تماشاچي با 
ولي خب،  كيارستمي اينو چند سال . كه به انسانيت داره، اما در موضوع طبيعت انسان، چنين ديد محدودي داشته باشه

 .پيش گفت و بايد اميدوار باشيم كه  نظرشو در باره اين مسئله  باز تر كرده باشه
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ن همجنسگرايي در غرب، فكر مي كنيد  با توجه به قوي بودن عنصر فرديت، آگاهي اجتماعي و قانوني بود:ماها
چه عواملي باعث مي شوند كه باز همجنسگراي ايراني در خارج از گسستن بند سنت ها و پذيرش هويت جنسي خود 

 ناتوان باشه؟
انسانها براي عمل .  همون طور كه قبآل گفتم، شناخت و درك زندگي انسان هاي ديگه كار ساده اي نيست:م.ر

اما فكر مي كنم كه اصلي ترين دليلي كه باعث ميشه گي و لزبين هاي  ايراني . دالئل مختلفي دارندو يا بي عملي خود 
اين . خارج كشور كه در سايه استريت ها  زندگي مي كنند، ترس باشه، ترس از دست دادن خانواده، اسم، مقام و غيره

 اين كه كي هستند و چي مي خواهند باشند، هنوز با خيلي غم انگيزه  اما واقعيت اينه بسياري از همجنسگرايان  در مورد
من فكر مي كنم كه حتي در جهان آزاد هم همجنسگرايان از زاويه ديد دگرجنسگرايان به خودشون . خودشون درگيرند

نگاه مي كنند و همين باعث ميشه كه اونها نتونن خودشون رو  از ذهنيتي كه بهشون  تحميل شده و سالها سركوبشون 
بسياري از .اين همون مكانيسمي است كه در جنبش زنان و هر جنبش آزاديخواه ديگرهم ديده مي شه.  آزاد كننكرده،

زنان در اوائل قرن گذشته حق راي نمي خواستند به اين دليل كه فكر مي كردند در سياست قادر به تصميم گيري 
البته، به جز در عربستان .  بي منطق جلوه مي كنداين بهانه امروز به عنوان ياوه اي خيلي بي معني و. صحيح نيستند

هموفوبيا به همون نسبت در بين . هموفوبيا بيماري مختص دگر جنسگرايان نيست). و چند كشور مثل اون(سعودي 
خالص شدن از چيزي كه سالهاي سال بر ذهن . همجنسگرايان هم شيوع داره و بر برداشت اونها از خودشون تاثيرگذاره

 .وده، زمان مي بردما حاكم ب
 

تبليغ شديد باورهاي مذهبي سنتي توسط حكومت ايران مانع عمده اي در پذيرش هويت جنسي :   ماها
 شما چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد؟. همجنسگرايان داخل مي باشد

دش اوه، فقط خود باش و به خودت اعتماد كن و بع"جواب دادن به سبك آمريكايي كه .  سئوال سختيه:م.ر
اينجا من فقط .. اين البته ممكنه درست باشه ولي قضيه به اين سادگي هم نيست.  ساده است"همه چيز درست ميشه

وقتي در ايران زندگي مي كردم،  پذيرش . ميتونم از خودم و چگونگي برخورد شخصي ام با اين مسئله صحبت كنم
مي تونستم انكار كنم يا ناديده بگيرم  اما در عين حال من جنسيت ام رو ن. خودم، احساسات و جنسيت ام برام سخت بود

ولي بعدها به اين باور رسيدم كه بهرحال من كار . خودمو گناهكار مي دونستم و در برابر خدا احساس شرم مي كردم
ج و يا  به خاطر پول و قدرت و امثال اينها در دنيا باعث رن. مردمي هستن كه همديگه را مي كشن. اشتباهي نمي كنم

كاري كه من مي كردم تنها ابراز انعكاس جنسيت خودم به بي گناه ترين و بي ضررترين شكل . مشقت ديگران ميشن
بود؛ پس چرا خدا بايد از اين كار من عصباني بشه ولي از كار مردمي كه همديگه را براي پول و جاه و مقام تكه تكه مي 

شته باشه كه من به مرد عشق مي ورزم يا به زن؟ البته من ديگه به خدا كنند عصباني نشه؟ چرا خدا بايد كاري به اين دا
بعد از علني كردن . اعتقادي ندارم اما عدم اعتقادم به خدا دالئل فلسفي داره و به خاطر همجنسگرا بودنم نيست

داشتم و باور همجنسگرايي ام، چند سالي همچنان معتقد به خدا بودم و مشكلي با مسلمان و همجنسگرا بودن خودم ن
گاهي فكر مي كنم كه اگر محمد . هم داشتم كه خدا به خاطر همجنسگرا بودن از دستم ناراحت يا عصبي نخواهد بود

حداقل اگه  (امروز به جهان مي اومد مدافع حقوق زنان، حقوق همجنسگرايان و هر جنبش آزاديخواهي ديگر مي شد 
 ). حمد ميگن درست باشه، كه محمد طرفدار ضعيفان و مظلومان بودهداستان هايي كه در مورد سالهاي اول رسالت م
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فكر مي كنم اگر حضرت محمد امروز به اين جهان مي اومد، اولين رژيمي كه او با آن مبارزه مي كرد، رژيم فعلي حاكم 
ي ابراز عشق و جنيست خود به من عميقĤ بر اين اعتقاد هستم كه وقتي دو انسان بالغ راه خود را برا. بر ايران مي بود

شكلي كه دوست دارند، انتخاب مي كنند، اين تنها به خودشون مربوطه و اين به خدا، دين و مذهب، دولت و حكومت، 
عشق و سكس يك مسئله خصوصيه و بايد بهش به عنوان يك مسئله . پاپ، آيت اهللا و بقيه جامعه هيچ ربطي نداره

 .خصوصي و شخصي نگاه كرد 
 

 آيا شما به عنوان يك كارگردن همجنسگراي ايراني مقيم خارج، اخبار همجنسگرايان داخل را هم دنبال :ماها
 مي كنيد؟
من به . ، چه  اخبار گي ها و چه استريت ها، چه اخبار داخل و چه خارج.من ديگه اخبار را دنبال نمي كنم: م.ر

از بس كه از اخبار رنج و درد و مشقتي كه در . رو هم نمي خونماخبار راديو و تلويزيون گوش نمي دم و اخبار روزنامه ها 
گاهي خواهرم از حوادثي كه در جهان اتفاق . مثل يك داستان ناتمامه و ديگه نمي كشم. جهان وجود داره خسته شدم
د اعدام ولي ازخبر دو نوجواني كه در مشه. اون مثل خبرگزاري خصوصي من عمل مي كنه. مي افتند برام تعريف مي كنه

و براي اولين بار در عمرم از ايراني بودن خودم شرمنده شدم از اين . شدند با خبر شدم و بسيار برآشفته و خشمگين شدم
من ايميل هاي اعتراضي . كه در كشوري به دنيا اومدم كه در آن جوانان براي كشف جنسيت خود بدار آويخته مي شن

اين حادثه . ادي كه مي شناختم بر مي خوردم در باره اين خبر حرف مي زدمارسال كردم و به هر كسي از دوستان و افر
 .بشكل دهشت آوري غم انگيز بود

 
 آيا به ايران هم رفت و آمد داريد؟ و قصد داريد فيلمي در باره شرايط همجنسگرايان در داخل كشور تهيه : ماها

 كنيد؟
من صد در صد فيلمي در . تم ولي اميدوارم روزي برگردماز روزي كه از ايران خارج شدم ديگه به اونجا نرف :م.ر

خواهرم تشويقم مي كنه كه در باره دو نوجوان اعدام شده در مشهد بنويسم . باره همجنسگرايان در ايران خواهم ساخت
 ترجيح مي دهم كه يك. ولي نمي تونم چون فكر نمي كنم قدرت اينو داشته باشم چرا كه اين داستان غم انگيزي است

 .از داستان غم انگيز خودمون در ايران خسته شدم. فيلم مثبت و اميدوار كننده در باره همجنسگرايان در ايران تهيه كنم
 

 به نظر شما همجنسگرايان ايراني مقيم خارج چگونه مي توانند به عنوان فعاالن پشت جبهه اي به :ماها
 ؟مبارزات و تالشهاي همجنسگرايان در داخل كشور كمك كنند

همه ما چه در خارج و چه در داخل بايد هر چه از دستمون .  گفتن اين كه چه كاري بايد كرد  ساده نيست:م.ر
من نمي تونم براي ديگران . همه ما يك مسئوليت مشترك براي بهتر شدن وضع  خود داريم. بر مي آيد انجام بديم

ر انتخاب كردم كه تا اونجا كه ممكنه باز و علني باشم و تصميم بگيرم اما خودم  راه مبارزه در راه حقوقمون رو اينطو
 . بايد استفاده از اين صدا رو ياد بگيريم. هر كدوم از ما يك صدا داريم. توجه ها را روي همجنسگرا بودن متمركز كنم
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ا چگونه مي  به نظر شما، به عنوان يك ايراني و ناظر بيروني، چشم انداز مبارزات همجنسگرايان داخل ر:ماها
 بينيد و فكر مي كنيد از چه راهي بهتر به آزادي خود دست خواهند يافت؟

 از اطالع در مورد انتشار مجله شما و ديگر مجالت همجنسگرا در ايران و يك سازمان متعلق به :م.ر
. ايران متحد شدنمن هيچ اطالعي از اين چيزها نداشتم كه همجنسگرايان تو . همجنسگرايان ايراني جدآ سورپرايز شدم

اما اين . اين چيزيه  كه من هيچ وقت فكرشو نمي كردم، دست كم فكر نمي كردم در طول زندگي خودم شاهدش باشم 
با اين همه نبايد فراموش كنيم كه ما راه درازي در آموزش خودمون و جامعه . اتفاق جدآ جالب و خوشحال كننده است

ي كه گاهي همراه با درد خواهد بود ولي اولين قدم ها  برداشته شده اند و مهم راهي طوالن. اطرافمون در پيش رو داريم
هم همين است، مبارزه شروع شده است و ما نبايد اجازه بديم كه ايدئولوژي و هيچ مذهبي يا دولتي اين حركت رو 

 ميدونه، شايد ماچند ساله كسي چه. اين منو به وضعيت همجنسگرايان در آينده در ايران اميدوارتر مي كنه. متوقف كنه
 . حتي خوشحالي فكر كردن به اين هم اشك شوق منو در مي آره. ديگه گي پرايد تو ايران داشته باشيم

  
 آيا فيلم جديدي در دست تهيه داريد؟ و آيا باز هم در آينده به موضوع همجنسگرايي و كآل جنسيت در :ماها

 فيلم هاي خود خواهيد پرداخت؟
اصآل نميدونم تا به حال در مورد . ( آيا هميشه درباره همجنسگرايان فيلم مي سازم يا نهدونم  نمي:م.ر

اما اينو مي دونم كه هميشه يك شخصيت همجنسگرا در فيلم هاي ). همجنسگرايي به عنوان يك تم فيلم ساختم يا نه
ختر كوچولوي ايرانيه  كه با پدر گي و فيلم آينده ام كه اولين فيلم بلند من خواهد بود در باره يك د.. من خواهد بود

موضوع فيلم حول شكل زندگي اونها به عنوان يك ايده و آلترناتيو . دوست پسر پدرش كه  آلمانيه  زندگي مي كنه
اميدوارم اين . خانواده در اروپاي امروز دور مي زنه و در باره خواستن است و قدرت انسان در رسيدن به روياها و آرزوهاش

و اميدوارم اين فيلم براي نمايش جهاني اول در ايران نمايش داده بشه اما اين بيشتر . اي بهار آينده آماده بشهفيلم بر
 .يك آروز است تا باور عملي

 
 . از شما بابت وقتي كه در اختيار ماها گذاشتين تشكر مي كنم:ماها
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 نوانديشي ديني، محسن كديور و همجنسگرايي
 
 

مذهبي معتقدند كه دين آنها بهترين و كامل ترين است و در دين آنها، جواب هر سئوال و پيروان هر دين و 
كاري نمي توان . پس نوآوري، تفكر و شك كردن، شرك و گناه به حساب مي آيد. مسئله اي از پيش داده شده است

 . مطرح مي كنندكرد به هر حال اگر نه همه ولي حداقل بعضي از انسان ها كنجكاو هستند و سئواالتي را
اگر فرد به اساس و ريشه هاي باوري خاص اعتقاد قلبي و باطني داشته باشد اما كنجكاوي روشنفكري اش او را 
به طرح چراهايي و تفكر حول آنها وادارد و بعد تفكرات و قرائت تازه اي از اصول باور خود ارائه كند، در زمينه باور و 

كر به حساب مي آيد كه بيشتر اوقات با كم مهري طرفداران قرائت سنتي از آن باور اعتقاد خود، يك دگر انديش و روشنف
بر همين اساس روشنفكري ديني همانقدر عادي است كه روشنفكري ماركسيستي يا ليبرالي يا . خاص روبه رو مي گردد

 . فلسفي
ايماني / و دغدغه اعتقاديحوصله كافي براي مطالعه متون مذهبي، آشنايي نسبي با مدرنيته و دنياي امروز 
 .داشتن به همراه صداقت و صراحت روشنفكري و كمي شجاعت، فرد را روشنفكر ديني مي كند

تالش براي ارائه قرائت هاي تازه و همگام با زمانه چيز تازه اي ) همانند تفكرات و اعتقادات ديگر(در اسالم 
 .نيست

 هر چه بيشتر انسان ها به حقوق خود، چالش هاي هر چه حركت جامعه به جلو، پيشرفت علوم و فنون و آشنايي
سنگين تر و عمده تري را پيش پاي متفكران و روشنفكران معتقد به باورهاي مختلف قرار مي دهد و آنها را به پاسخ 

قرائتي كه به همين دليل قرائت و برداشتي كه ديروز تازه و نو مي نمود براي امروز اعتباري ندارد و . گويي فرا مي خواند
بر . امروز نو و تازه است فردا كهنه و قديمي خواهد بود و بدون شك روشنفكران فردا قرائت جديدتري ارائه خواهند كرد

همين اساس گفته ها و احكام و تفكرات روشنفكران ديني امروز ما اعتبار ابدي ندارند همانطور كه تفكرات روشنفكران 
 .ديني گذشته، امروز خريداري ندارند

پيشگامان اين شاخه روانشناسي معتقدند . شاخه اي از علم روانشناسي به مطالعه اعتقاد ديني انسان ها مي پردازد
كه شكل و شيوه اعتقادي هر فرد به بخشي از طبيعت درون خود فرد پاسخ مي دهد و از اين رهگذر نتيجه مي گيرند كه 

 . ي و سپس حالت اعتقادي مي يابندبرداشت هاي متفاوت از دين و مذهب ابتدا جنبه روان
همين طور توان و قدرت انسان در اعتقاد پيدا كردن به دين يا ارواح يا هر چيز ديگر موضوع ديگر روانشناسي 

 .است و باز هم روانشناسان بر زمينه باطني فرد در اعتقاد به هر باوري را مورد تاكيد قرار مي دهند
ديده نمي شود، ) و كآل در طبيعت( است كه در حيوانات و جانوران و نباتات رفتار مذهبي يك پديده صرفĤ انساني

بر همين اساس بعضي از متفكران، خدا و دين . چرا كه تنها انسان است كه با اعتقاد و باور و مذهب و خدا سرو كار دارد
 كه انسان ابتدا خدا را خلق كرده و عده اي به طنز يا جدي ادعا مي كنند. و مذهب را زاده و پروده ذهن انسان مي دانند

و بعد خود را وسيله و آلتي در دست خدا قرار داده است، يا گفته مي شود كه رسوالن در واقع جاسوسان خدا و ستون 
 .پنجم خدا در بين انسان ها بوده اند

 خيلي ها هم اين. همه اديان الهي از جمله اسالم بر اين ادعا هستند كه دين و مذهب براي نجات انسان ها است
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اما راستي به غير از خود مذاهب و رهبران مذهبي، چه كسي چنين ادعايي كرده؟ مگر .  گفته را به شكل يقيني باوردارند
 ".مشك آن است كه ببويد نه آن كه عطار بگويد"غير از اين است كه مي گويند 

اما راستي به غير از خود مذاهب و رهبران مذهبي، چه كسي چنين ادعايي كرده؟ مگر .  گفته را به شكل يقيني باوردارند
 ".مشك آن است كه ببويد نه آن كه عطار بگويد"غير از اين است كه مي گويند 
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مي گويند كه نمي توانند اين را ) الادريون(اكان و همين طور شك) كساني كه به خدا اعتقاد ندارند(آته ئيست ها 
بررسي رفتار مذهبي انسان ها  .بفهمند كه چرا افراد مذهبي قادرند ادعا كنند كه جواب هر سئوال و مسئله اي را دارند

 خانوادگي بايد همان قدر جالب و احتماآل پيچيده باشد كه بررسي رفتار جنسي يا رفتار اجتماعي يا رفتار فرهنگي يا رفتار
  .افراد.... و

مي گويند كه نمي توانند اين را ) الادريون(اكان و همين طور شك) كساني كه به خدا اعتقاد ندارند(آته ئيست ها 
بررسي رفتار مذهبي انسان ها  .بفهمند كه چرا افراد مذهبي قادرند ادعا كنند كه جواب هر سئوال و مسئله اي را دارند

 خانوادگي بايد همان قدر جالب و احتماآل پيچيده باشد كه بررسي رفتار جنسي يا رفتار اجتماعي يا رفتار فرهنگي يا رفتار
  .افراد.... و

بعضي از متفكران، خدا و ديـن و مـذهب را...
و عـده اي. زاده و پروده ذهن انسان مي دانند      

انسـان ابتـدابه طنز يا جدي ادعا مي كنند كه         
خدا را خلق كرده و بعد خود را وسيله و آلتي در
دست خدا قرار داده است، يا گفته مي شود كه
رسوالن در واقع جاسوسان خدا و ستون پنجم

 .خدا در بين  .خدا در بين انسان ها بوده اند

مي شود، از كجا معلوم كه ) متعصب(اين كه يك ايراني در خانواده اي مسلمان زاده شود خود به خود مسلمان 
مسيحيت (اگر اين فرد در يك خانواده مسيحي يا يهودي متولد مي شد به همان اندازه از اسالم گريزان و به آن مذهب 

 ي پيدا نمي كرد؟اعتقاد و ايمان قلب) يا يهوديت

مي شود، از كجا معلوم كه ) متعصب(اين كه يك ايراني در خانواده اي مسلمان زاده شود خود به خود مسلمان 
مسيحيت (اگر اين فرد در يك خانواده مسيحي يا يهودي متولد مي شد به همان اندازه از اسالم گريزان و به آن مذهب 

 ي پيدا نمي كرد؟اعتقاد و ايمان قلب) يا يهوديت
باور ديني و مذهبي هر چند جنبه اعتقادي دارد اما جنبه 
تعلق گروهي آن و كمك به شكل گيري هويت مشترك بخشي 

همين عامل . نيز بسيار قوي است) پيروان آن دين(از انسان ها 
در زنده ماندن جوامع مختلف ) و حتي حال(در دوران گذشته 

 .د و تجاوزات كمك كرده استگروه هاي انساني در برابر دستبر

باور ديني و مذهبي هر چند جنبه اعتقادي دارد اما جنبه 
تعلق گروهي آن و كمك به شكل گيري هويت مشترك بخشي 

همين عامل . نيز بسيار قوي است) پيروان آن دين(از انسان ها 
در زنده ماندن جوامع مختلف ) و حتي حال(در دوران گذشته 

 .د و تجاوزات كمك كرده استگروه هاي انساني در برابر دستبر
تعلق گروهي و هويت ( تاثير رواني همين عامل 

باعث مي شود كه اعتقاد به يقين تبديل شود، و بنا بر ) مشترك
 .باور پيروان آن دين، شك كردن، شرك و گناه محسوب شود و بدتر از آن سزاورا مجازات الهي و ديني و دنيوي

تعلق گروهي و هويت ( تاثير رواني همين عامل 
باعث مي شود كه اعتقاد به يقين تبديل شود، و بنا بر ) مشترك

 .باور پيروان آن دين، شك كردن، شرك و گناه محسوب شود و بدتر از آن سزاورا مجازات الهي و ديني و دنيوي
. از ساختار اجتماعي جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند جدا نيستچارجوب احساس مذهبي و اعتقادي فرد 

به عنوان نمونه رهبران مذهب مسيحي پروتستان در غرب با همجنسگرايان برخورد مداراجويانه اي دارند و حتي قبول 
يقا به شدت در آفر) مسيحي پروتستان(اما رهبران همين مذهب . مي كنند كه يك كشيش هم مي تواند همجنسگرا باشد

يا مثآل پيروان اسالم در كشورهاي مختلف با مسائل گوناگون به شكل . با همجنسگرايي و همجنسگرايان مخالفند
يا مثآل در آمريكا يك فرد آمريكايي مسلمان هست كه روحاني است و اسم اسالمي عبداهللا را . متفاوتي برخورد مي كنند

 "يكايي همجنسگراي علني است و با گروه مسلمانان همجنسگرا بنام اين روحاني مسلمان آمر. براي خود برگزيده
در حالي كه در شرايط فعلي ايران روحاني همجنسگرا داريم ولي به هيچ وجه خود را علني نمي .  همكاري دارد"الفاتحه
ر چيز يك مسئله بر اين اساس روانشناسان و جامعه شناسان ادعا مي كنند كه مذهب و شكل باور به آن قبل از ه. كنند

 .اجتماعي است و به ساختار و بند و بست هاي هر جامعه بستگي دارد

. از ساختار اجتماعي جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند جدا نيستچارجوب احساس مذهبي و اعتقادي فرد 
به عنوان نمونه رهبران مذهب مسيحي پروتستان در غرب با همجنسگرايان برخورد مداراجويانه اي دارند و حتي قبول 

يقا به شدت در آفر) مسيحي پروتستان(اما رهبران همين مذهب . مي كنند كه يك كشيش هم مي تواند همجنسگرا باشد
يا مثآل پيروان اسالم در كشورهاي مختلف با مسائل گوناگون به شكل . با همجنسگرايي و همجنسگرايان مخالفند

يا مثآل در آمريكا يك فرد آمريكايي مسلمان هست كه روحاني است و اسم اسالمي عبداهللا را . متفاوتي برخورد مي كنند
 "يكايي همجنسگراي علني است و با گروه مسلمانان همجنسگرا بنام اين روحاني مسلمان آمر. براي خود برگزيده

در حالي كه در شرايط فعلي ايران روحاني همجنسگرا داريم ولي به هيچ وجه خود را علني نمي .  همكاري دارد"الفاتحه
ر چيز يك مسئله بر اين اساس روانشناسان و جامعه شناسان ادعا مي كنند كه مذهب و شكل باور به آن قبل از ه. كنند

 .اجتماعي است و به ساختار و بند و بست هاي هر جامعه بستگي دارد
اگر قضيه همين است و مذهب در هويت گروهي يك جامعه يا بخشي از افراد آن جامعه نقش عمده دارد و 

 كه از كجا معلوم شكل اعتقادي افراد به مذهب به ساختار آن جامعه بر مي گردد، حال مي توان اين سئوال را مطرح كرد
كه اين مذهب به درد مردم جوامع ديگر بخورد، و چرا جوامع مختلف برداشت متفاوتي از يك مذهب واحد نداشته باشند، 

 جوامعي كه هويت خود را از مذهب و باوري ديگر گرفته اند؟

اگر قضيه همين است و مذهب در هويت گروهي يك جامعه يا بخشي از افراد آن جامعه نقش عمده دارد و 
 كه از كجا معلوم شكل اعتقادي افراد به مذهب به ساختار آن جامعه بر مي گردد، حال مي توان اين سئوال را مطرح كرد

كه اين مذهب به درد مردم جوامع ديگر بخورد، و چرا جوامع مختلف برداشت متفاوتي از يك مذهب واحد نداشته باشند، 
 جوامعي كه هويت خود را از مذهب و باوري ديگر گرفته اند؟

 صلح طلب و  گروه ها و دسته هاي مذهبي خشونت طلب همان قدر از مذهب استفاده مي كنند كه گروه هاي
 با اين حساب مذهب . يعني اصول و دستورات مذهبي راه را براي هر گونه برداشتي هموار كرده اند. معتدل مذهبي

 

 صلح طلب و  گروه ها و دسته هاي مذهبي خشونت طلب همان قدر از مذهب استفاده مي كنند كه گروه هاي
 با اين حساب مذهب . يعني اصول و دستورات مذهبي راه را براي هر گونه برداشتي هموار كرده اند. معتدل مذهبي
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همچون هر دين و اعتقاد و باور ديگري نه فناتيك است و نه صلح طلب، بلكه رفتار مذهبي، روانشناسي ) از جمله اسالم(
 .ه آن مذهب و ساخت جامعه مربوطه است كه چهره آن را مي آرايدو نيازها و طبيعت درون معتقدان ب
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در طول تاريخ، سالوسان و نيرنگ بازان تشنه قدرت تالش كرده اند تا اعتقادات و باورهاي انسان هاي ساده 

كثر اوقات با ا. انديش را وسيله قرار داده و با استفاده از آن، مردم را به عنوان سياهي لشكر، در پشت سر خود نگه دارند
 . عمده و چندين دشمن فرعي تا حقانيت خود را اثبات كنند"يك دشمن"انتخاب 

چهره هايي همچون حچاريـان، جاللـي پـور، عبـدي،
اعظين، باقي، سفري، كديورسروش، نوري، شمس الو   

و امثال اينها كه در رئيس جمهور شدن خاتمي و بعدها
نامه  شكل گيري مجلس ششم و پيدايش پديده اي ب        

اصالح طلبان نقش زيـادي داشـتند قبـل از ايـن كـه
روشنفكر ديني به معناي واقعي كلمـه باشـند، بيشـتر
سياسي كاران معتدل مذهبي هستند كه به طور مجازي

 ...ن روشنفكري ديني را يدك مي كشندعنوا

همچنين در طول تاريخ، بشريت شاهد جنگهاي خونين و وحشيانه اي بوده كه تشنگان قدرت، انسان هاي 
رهبران  .خته اندجوامع مختلف را تحت نام مذهب يا مليت در مقابل هم قرار داده و چه خون ها كه بر زمين نري

خودگماشته با انتخاب آگاهانه بخش هايي از احكام و 
اصول مذهبي و برجسته كردن آنها به همراه تبليغ و 
تهييج احساس مردم، فقط و فقط در تالشند تا خود را 

 .برتر و باالتر از ديگران قرار دهند
علم روانشناسي بر اين باور است كه حس كشف 

 و شناخت هاي تازه كه راه را كردن و رسيدن به درك ها
براي زندگي بهتر خود و ديگر آدميان هموار مي كنند، 
احساس كشف حقيقتي كه تا كنون بر همگان پنهان 
بوده، نوعي انقالب اخالقي محسوب مي شود و كاشف با 

اهب و جوامع انساني و مذ. مي يابد، پاداش خود را مي گيرد حس رضايت خاطري كه از كشف خود، به آن دست
ايدئولوژيهاي مختلف با كمك چنين كاشفاني توانسته اند مسير پيشرفت و ترقي و زندگي بهتر را طي كرده، به جايي 

 .برسند كه امروز بشريت در آن قرار دارد
 

 روشنفكر ديني با سئواالت متافيزيكي مرگ و زندگي و مذهب درگير مي شود و توليدات فكري اش در خدمت
هاي ذهني و فلسفي آن دسته از متفكران و خوش فكران مذهبي است كه به پلميك روشنفكري به پاسخگويي به نياز

 . روشنفكران ديني به معناي كالسيك كلمه در جامعه ما بسيار نادرند .عنوان غذاي فكري نيازمندند
سش هاي خود روشنفكر ديني بدون توجه به خوش داشت حاكمان يا پيروان و باورمندان به دين، سئواالت و پر

را، هر چند جنجال برانگيز، مطرح و با استفاده از علوم مختلف سعي در بازخواني متون ديني مي كند و از اين طريق به 
دغدغه روشنفكر ديني نه سياست و حكومت بلكه خود دين و دنيا و . تطبيق دين و اصول آن با علم امروزي مي كوشد

روشنفكر ديني خواسته ها و توقعات موجود انسان ها را نفي و يا ناديده . ني استخواسته هاي فراوان و انباشته شده انسا
بر همين اساس، تبليغ . نمي گيرد بلكه سعي مي كند با تعديل اصول و چهره دين، به توقعات انسان ها پاسخ مثبت دهد

طريق ايجاد ترس از عاقبت و و تاكيد بر ديسيپلين مذهبي كه در حوزه كار متعصان مذهبي جاي عمده اي دارد تا از 
 .آخرت، مردم را به انقياد در آورند، در عرصه تفكر روشنفكري ديني جايي ندارد

 
چهره هايي همچون حچاريان، جاللي پور، عبدي، سروش، نوري، شمس الواعظين، باقي، سفري، كديور و امثال 

 پيدايش پديده اي بنام اصالح طلبان نقش اينها كه در رئيس جمهور شدن خاتمي و بعدها شكل گيري مجلس ششم و 
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زيادي داشتند قبل از اين كه روشنفكر ديني به معناي واقعي كلمه باشند، بيشتر سياسي كاران معتدل مذهبي هستند كه 
به طور مجازي عنوان روشنفكري ديني را يدك مي كشند و در بين آنها هنوز در مورد تعريف واژه روشنفكر ديني و اين 

 . آيا كآل كاربرد چنين واژه اي صحيح است يا نه كلي اختالف نظر وجود داردكه

زيادي داشتند قبل از اين كه روشنفكر ديني به معناي واقعي كلمه باشند، بيشتر سياسي كاران معتدل مذهبي هستند كه 
به طور مجازي عنوان روشنفكري ديني را يدك مي كشند و در بين آنها هنوز در مورد تعريف واژه روشنفكر ديني و اين 
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كشور ما تا كنون با همه تالش هاي ارزنده اي كه داشته اند اما به طور مستيقم به ) مجازي( روشنفكران ديني 
اما اخيرآ آقاي محسن . ندموضوع همجنسگرايي نپرداخته و تا آنجا كه ما اطالع داريم چنين اصطالحي را بر زبان نرانده ا

شبكه تلويزيوني هوادار حكومت  ("هما"كديور در مصاحبه اي چهار بخشي تحت عنوان اسالم و مدرنيته كه با تلويزيون 
، ضمن ضد و نقيض گويي هاي فراوان در مورد حقوق )ايران در آمريكا كه از طريق ماهواره در كشور ديده مي شود

 : داده كه!! طور مستقيم به همجنسگرايي هم اشاره كرده و حكم روشنفكري دينيبه .... زنان، پوشش اسالمي و

كشور ما تا كنون با همه تالش هاي ارزنده اي كه داشته اند اما به طور مستيقم به ) مجازي( روشنفكران ديني 
اما اخيرآ آقاي محسن . ندموضوع همجنسگرايي نپرداخته و تا آنجا كه ما اطالع داريم چنين اصطالحي را بر زبان نرانده ا

شبكه تلويزيوني هوادار حكومت  ("هما"كديور در مصاحبه اي چهار بخشي تحت عنوان اسالم و مدرنيته كه با تلويزيون 
، ضمن ضد و نقيض گويي هاي فراوان در مورد حقوق )ايران در آمريكا كه از طريق ماهواره در كشور ديده مي شود

 : داده كه!! طور مستقيم به همجنسگرايي هم اشاره كرده و حكم روشنفكري دينيبه .... زنان، پوشش اسالمي و

كه . آيا كآل كاربرد چنين واژه اي صحيح است يا نه كلي اختالف نظر وجود دارد

اين جزء .  مسلمان حق ندارد با همجنس خود رابطه جنسي برقرار كند ولو آن كه هر دو طرف هم راضي باشند"
 ".گناهان كبيره است و ربطي هم به يك زمان خاص ندارد و اصلي اجماعي و قطعي است

اين جزء .  مسلمان حق ندارد با همجنس خود رابطه جنسي برقرار كند ولو آن كه هر دو طرف هم راضي باشند"
 ".گناهان كبيره است و ربطي هم به يك زمان خاص ندارد و اصلي اجماعي و قطعي است

حتي اگر همجنسگرايي گناه باشد اما چرا بايد در قانون
همجنسگرايي را ممنوع اعالم كرد؟ اگر انساني بخواهد

 ضرري به كسي نمي زنـد، بـاز"گناه"گناه كند و اين     
اگـر اسـالم همجنسـگرايي را بـراي. اين حق اوست  

ــاه مــي دانــد حــداقل غيــر مســلمانانمســلما نان گن
همجنسگرا در كشـور مـا بايـد آزاد باشـند و قـوانين

چرا آقاي كديور كـه. اسالمي نبايد بر آنها تحميل شود     
به قاطي كردن اخالق در قـوانين مخالفـت مـي كنـد،
 قانون مجازات قانون مجازات همجنسگرايان را مسكوت مي گذارد؟

قوم "در ويژه نامه . يك جا به مسئله سكس با همجنس اشاره رفته و آن هم در رابطه با قوم لوطدر قرآن تنها 
به طور مفصل به اين مسئله پرداخته ايم ولي ذكر اين نكته مهم است كه داستان )  ماها12منتشره همراه شماره  ("لوط

 قرآني نيست -قوم لوط يك داستان خاص اسالمي 
ست و ششصد سال قبل از بلكه يك داستان مسيحي ا

يعني اصالت مسيحي . اسالم در انجيل آمده است
داستان بيشتر مسيحي است تا اسالمي، وانگهي، 
ساختار آن دوره جامعه محل ظهور دين يهود و مسيح 
با ساختار جامعه ما و شكل و اعتقادات قرن بيست و 

با اين همه . زمين تا آسمان فرق دارد يكم در ايران
 مسيحي در غرب با برجسته كردن عشق امروز جهان

به همنوع و تبليغ مدارا و تحمل، همگام با رشد جوامع 
خويش و تقويت عناصر حقوق بشري، تا حدود زيادي 

با همجنسگرايي كنار آمده اند تا جايي كه شخصيت هاي روحاني معتبر آنها حتي از كشيش شدن همجنسگرايان هم 
ستان ششصد سال قبل از خويش لوط را از مسيحيت گرفته، اما با رشد علوم و فنون، اگر جهان اسالم دا. دفاع مي كنند

بيشتر شدن ارتباطات و تبديل شدن دنيا به يك دهكده جهاني نبايد ششصد سال طول بكشد تا جهان اسالم و به 
 .خصوص روشنفكران ديني مسلمان به آشتي با همجنسگرايي روي آورند

قوم "در ويژه نامه . يك جا به مسئله سكس با همجنس اشاره رفته و آن هم در رابطه با قوم لوطدر قرآن تنها 
به طور مفصل به اين مسئله پرداخته ايم ولي ذكر اين نكته مهم است كه داستان )  ماها12منتشره همراه شماره  ("لوط

 قرآني نيست -قوم لوط يك داستان خاص اسالمي 
ست و ششصد سال قبل از بلكه يك داستان مسيحي ا

يعني اصالت مسيحي . اسالم در انجيل آمده است
داستان بيشتر مسيحي است تا اسالمي، وانگهي، 
ساختار آن دوره جامعه محل ظهور دين يهود و مسيح 
با ساختار جامعه ما و شكل و اعتقادات قرن بيست و 

با اين همه . زمين تا آسمان فرق دارد يكم در ايران
 مسيحي در غرب با برجسته كردن عشق امروز جهان

به همنوع و تبليغ مدارا و تحمل، همگام با رشد جوامع 
خويش و تقويت عناصر حقوق بشري، تا حدود زيادي 

با همجنسگرايي كنار آمده اند تا جايي كه شخصيت هاي روحاني معتبر آنها حتي از كشيش شدن همجنسگرايان هم 
ستان ششصد سال قبل از خويش لوط را از مسيحيت گرفته، اما با رشد علوم و فنون، اگر جهان اسالم دا. دفاع مي كنند

بيشتر شدن ارتباطات و تبديل شدن دنيا به يك دهكده جهاني نبايد ششصد سال طول بكشد تا جهان اسالم و به 
 .خصوص روشنفكران ديني مسلمان به آشتي با همجنسگرايي روي آورند

اشد اما چرا بايد در قانون همجنسگرايي را ممنوع اعالم كرد؟ اگر انساني بخواهد حتي اگر همجنسگرايي گناه ب
اگر اسالم همجنسگرايي را براي مسلمانان گناه مي .  ضرري به كسي نمي زند، باز اين حق اوست"گناه"گناه كند و اين 

چرا آقاي .  نبايد بر آنها تحميل شودداند حداقل غير مسلمانان همجنسگرا در كشور ما بايد آزاد باشند و قوانين اسالمي
كديور كه به قاطي كردن اخالق در قوانين مخالفت مي كند، قانون مجازات همجنسگرايان را مسكوت مي گذارد؟ وظيفه 

 اخالقي و روشنفكري ديني ايشان در اين وسط چه مي شود؟

اشد اما چرا بايد در قانون همجنسگرايي را ممنوع اعالم كرد؟ اگر انساني بخواهد حتي اگر همجنسگرايي گناه ب
اگر اسالم همجنسگرايي را براي مسلمانان گناه مي .  ضرري به كسي نمي زند، باز اين حق اوست"گناه"گناه كند و اين 

چرا آقاي .  نبايد بر آنها تحميل شودداند حداقل غير مسلمانان همجنسگرا در كشور ما بايد آزاد باشند و قوانين اسالمي
كديور كه به قاطي كردن اخالق در قوانين مخالفت مي كند، قانون مجازات همجنسگرايان را مسكوت مي گذارد؟ وظيفه 

 اخالقي و روشنفكري ديني ايشان در اين وسط چه مي شود؟
 :كديور در اشاره به قوانين كيفري در كل مي گويد :كديور در اشاره به قوانين كيفري در كل مي گويد

19



  

حال اگر ما جزء يك جامعه ديني بوديم، دين مان هم . يد قانوني، عادالنه و دموكراتيك باشدالبته مجازات با"
 ".اسالم بود، قاعدتاً ما در متن دين مان هم گزاره هاي ديني نظري داريم و هم گزاره هاي ديني عملي

حال اگر ما جزء يك جامعه ديني بوديم، دين مان هم . يد قانوني، عادالنه و دموكراتيك باشدالبته مجازات با"
 ".اسالم بود، قاعدتاً ما در متن دين مان هم گزاره هاي ديني نظري داريم و هم گزاره هاي ديني عملي
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 در اين باره چشم اما كديور از تطبيق دستاوردهاي علم در مورد همجنسگرايي و لزوم به رسميت شناختن علم
 . همجنسگرايي بسنده مي كند" گناه كبيره بودن"پوشي كرده تنها به حكم كلي 

 در اين باره چشم اما كديور از تطبيق دستاوردهاي علم در مورد همجنسگرايي و لزوم به رسميت شناختن علم
 . همجنسگرايي بسنده مي كند" گناه كبيره بودن"پوشي كرده تنها به حكم كلي 

 :او مي گويد. بدتر از آن آقاي كديور مجازات را هم مي پذيرد هر چند محدودتر از متعصبان :او مي گويد. بدتر از آن آقاي كديور مجازات را هم مي پذيرد هر چند محدودتر از متعصبان

هاي آقاي كديور در موقعيت فعلي واين گفته   
با حاكميت قوانين سخت و خشـن شـريعت         
اسالمي شايد به كفش كهنه در بيابان ماننـد         
باشد اما توقع از روشنفكر ديني بسيار بيشتر        

 گنـاه   "از اينهاست، چرا كه آقاي كـديور بـا          
 دانستن همجنسگرايي خواه نـاخواه      "كبيره  

ـ         ت مسلمان همجنسگرا را بـه سـركوب هوي
همان هويتي كه علم آن را معتبر       (جنسي خود   

 .، فرا مي خواند)و صحيح  .، فرا مي خواند)و صحيح مي داند

ز متن دين اخذ يكي از انحراف هائي كه در جوامع ديني وجود دارد اين است كه فكر مي كنند اگر قوانين را ا"
اين در حالي است كه اگر ما در دوران صدر اسالم تا قبل از دوران مدرنيته . كنند، اين باعث سالمت جامعه مي شود

اما به تدريج با . بوديم آن فقه چندان با واقعيت جامعه تفاوتي نداشت لذا نظم فقهي برآورنده نيازهاي آن دوران هم بود
 نظر مي رسد فاصله فراواني در بين شيوه زيست مردم و قواعد و گزاره هاي حقوقي تحول جامعه در دوران مدرن به

هر چند امروزه اين نظر اكثر . اسالمي ايجاد شده كه متاسفانه كوشش فقها در پر كردن اين شكاف چندان موفق نبوده
ايشان نتوانند به اين نياز علماي ماست اما وقتي به سطح مرجعيت مي رسيم بسياري از محدوديت ها باعث مي شود تا 

اگر چنين كنيم در واقع . در نتيجه نمي شود اين مسئله را از اسالم ستني عيناً تبديل به قانون كرد. پاسخگو باشند
خواسته ايم نظم عرفي دوران سپري شده را بر زمانه خود 

منظورم از دوران سپري شده، دوران اسالمي . مسلط كنيم
من معتقدم .  عصر نزول استنيست، منظورم دوران عرف

اما مجتهد و عالم بايد زحمت بكشد . اسالم پيام جاودانه دارد
و اين پيام جاودانه را از بخش عرفي و شرايط زماني و مكاني 

. اين كوشش هنوز به نتيجه نرسيده. عصر نزول جدا كند
امروز در خود ايران تاسيس چيزي به عنوان مجمع تشخيص 

ي از مسائل اصلي اش اين است مصلحت براي چيست؟ يك
ابتكار مرحوم آيت اهللا . كه ناكارآمدي فقه را در نظر بگيرد

خميني چه بود؟ اين كه با صداي رسا و شفاف در بين فقها 
ايشان يك فقه مصلحتي و يك فقه حكومتي را . اعالم كرد كه اجتهاد سنتي نمي تواند دنياي مدرن را به سامان ببرد

اما من نسبت . اين فقه مصطلح به هيچ وجه توان اداره جامعه را ندارد. خن ايشان من موافق هستمبا بخش اول س. آورد
يكي از مشكالت اين است كه اگر كسي خواست دنيا را به زبان خودش و از ديد خودش ديني . به مورد دوم انتقاد دارم

فقه كفايت نمي كند، اخالق را هم چاشني فقه كند و فكر مي كرد هر چه به غلظت دين بيافزايد بهتر است و وقتي ديد 
قانوني كردن اخالق يا به اصطالح ديگر قانوني كردن مستحبات و مكروهات نه . خواست اخالق را هم قانوني كند. كرد

حكام و زمامداراني كه مي خواهند واجب و حرام، مستحب و مكروه و . فقط واجبات و محرمات تبعات فساد فراوان دارد
ق حسنه و رذيله را به متن قانون بكشند زندگي شخصي و خصوصي مردم را چنان تنگ مي كنند و اختيار حتي اخال

ديني را چنان محدود مي كنند كه ديگر كاركرد وجدان اخالقي از دست مي رود و كسي كه مي بايد شخصاً و آزادانه و با 
اين شيوه نهادينه . را متمايل به دين نشان مي دهداختيار دين بورزد از ترس پليس و پاسدار و بسيجي به ظاهر خود 

هاي ديني از  حكومت .كردن رياكاري و تظاهر ديني به جاي ايمان است و من بارها تاكيد كردم ريا خوره ايمان است
 ".آبشخور چنين فقهي بجاي آن كه مروج دين شوند مروج ريا مي شوند

ز متن دين اخذ يكي از انحراف هائي كه در جوامع ديني وجود دارد اين است كه فكر مي كنند اگر قوانين را ا"
اين در حالي است كه اگر ما در دوران صدر اسالم تا قبل از دوران مدرنيته . كنند، اين باعث سالمت جامعه مي شود

اما به تدريج با . بوديم آن فقه چندان با واقعيت جامعه تفاوتي نداشت لذا نظم فقهي برآورنده نيازهاي آن دوران هم بود
 نظر مي رسد فاصله فراواني در بين شيوه زيست مردم و قواعد و گزاره هاي حقوقي تحول جامعه در دوران مدرن به

هر چند امروزه اين نظر اكثر . اسالمي ايجاد شده كه متاسفانه كوشش فقها در پر كردن اين شكاف چندان موفق نبوده
ايشان نتوانند به اين نياز علماي ماست اما وقتي به سطح مرجعيت مي رسيم بسياري از محدوديت ها باعث مي شود تا 

اگر چنين كنيم در واقع . در نتيجه نمي شود اين مسئله را از اسالم ستني عيناً تبديل به قانون كرد. پاسخگو باشند
خواسته ايم نظم عرفي دوران سپري شده را بر زمانه خود 

منظورم از دوران سپري شده، دوران اسالمي . مسلط كنيم
من معتقدم .  عصر نزول استنيست، منظورم دوران عرف

اما مجتهد و عالم بايد زحمت بكشد . اسالم پيام جاودانه دارد
و اين پيام جاودانه را از بخش عرفي و شرايط زماني و مكاني 

. اين كوشش هنوز به نتيجه نرسيده. عصر نزول جدا كند
امروز در خود ايران تاسيس چيزي به عنوان مجمع تشخيص 

ي از مسائل اصلي اش اين است مصلحت براي چيست؟ يك
ابتكار مرحوم آيت اهللا . كه ناكارآمدي فقه را در نظر بگيرد

خميني چه بود؟ اين كه با صداي رسا و شفاف در بين فقها 
ايشان يك فقه مصلحتي و يك فقه حكومتي را . اعالم كرد كه اجتهاد سنتي نمي تواند دنياي مدرن را به سامان ببرد

اما من نسبت . اين فقه مصطلح به هيچ وجه توان اداره جامعه را ندارد. خن ايشان من موافق هستمبا بخش اول س. آورد
يكي از مشكالت اين است كه اگر كسي خواست دنيا را به زبان خودش و از ديد خودش ديني . به مورد دوم انتقاد دارم

فقه كفايت نمي كند، اخالق را هم چاشني فقه كند و فكر مي كرد هر چه به غلظت دين بيافزايد بهتر است و وقتي ديد 
قانوني كردن اخالق يا به اصطالح ديگر قانوني كردن مستحبات و مكروهات نه . خواست اخالق را هم قانوني كند. كرد

حكام و زمامداراني كه مي خواهند واجب و حرام، مستحب و مكروه و . فقط واجبات و محرمات تبعات فساد فراوان دارد
ق حسنه و رذيله را به متن قانون بكشند زندگي شخصي و خصوصي مردم را چنان تنگ مي كنند و اختيار حتي اخال

ديني را چنان محدود مي كنند كه ديگر كاركرد وجدان اخالقي از دست مي رود و كسي كه مي بايد شخصاً و آزادانه و با 
اين شيوه نهادينه . را متمايل به دين نشان مي دهداختيار دين بورزد از ترس پليس و پاسدار و بسيجي به ظاهر خود 

هاي ديني از  حكومت .كردن رياكاري و تظاهر ديني به جاي ايمان است و من بارها تاكيد كردم ريا خوره ايمان است
 ".آبشخور چنين فقهي بجاي آن كه مروج دين شوند مروج ريا مي شوند
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 با حاكميت قوانين سخت و خشن شريعت اسالمي شايد به كفش اين گفته هاي آقاي كديور در موقعيت فعلي و
 " گناه كبيره"كهنه در بيابان مانند باشد اما توقع از روشنفكر ديني بسيار بيشتر از اينهاست، چرا كه آقاي كديور با 

 را همان هويتي كه علم آن(دانستن همجنسگرايي خواه ناخواه مسلمان همجنسگرا را به سركوب هويت جنسي خود 
در اين رابطه حقوق بشر اين مسلمان همجنسگرا چه مي شود و مسئوليت . ، فرا مي خواند)معتبر و صحيح مي داند

 روشنفكر ديني در آشنايي انسان مسلمان با حقوق بشرش چه مي شود؟ 
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 جز متعصان مذهبي و دين سنتي آنها بر عبوديت بشر تاكيد مي كنند و كاري كه آقاي كديور مي كند هم چيزي
اگر ادعا شود كه سازگاري اسالم با حقوق . اين نيست و اينجاست كه بادكنك روشنفكري ديني ايشان سوراخ مي شود

بشر كه مورد ادعاي روشنفكران ديني ماست، قبل از اين كه واقعيتي را عيان كند بيشتر يك خواست و آرزوي اين دسته 
ني را مي پسندند كه تا حدودي خشونت كمتري از خود بروز مي از فعاالن سياسي مذهبي را منعكس مي كند؛ يعني دي

روشنفكران ديني مسيحي دهها سال پيش به . دهد،اما همچنان عبوديت را ترويج مي كند، سخن بيهوده اي نخواهد بود
دريافتند كه آنها . اين نتيجه رسيدند كه سخت گيري ديني تنها مؤمنان را كمتر و كليساها را از نمازگزاران خالي مي كند

 .انسان عصر جديد ميل به انتخاب دارد و آزادي و حق گزينش مي خواهد
 

 هيچ دليل عقلي، علمي و منطقي در رد "روشنفكران ديني"نكته مهم ديگر اين كه مذهبيون از جمله 
دي و علمي در همجنسگرايي ارائه نمي دهند و صرفĤ با استناد به اين كه اين مسئله گناه است از وارد شدن به بحث ج

چنين برخودري از جانب يك متعصب مذهبي قابل درك است اما از جانب كساني كه خود را . اين باره مي پرهيزند
روشنفكر معرفي مي كنند قبل از هر چيز روشنفكر بودن آنها را به زير سئوال مي برد چرا كه يك روشنفكر به حديث و 

ث هاي علمي و عقلي، با هر پديده مواجه مي شود و هيچ وقت خشك گفته بسنده نمي كند بلكه با طرح پرسش و بح
انديشانه علم را فداي باورهاي كهنه نمي كند بلكه در نهايت قرائت تازه اي از دستورات ارائه مي دهد كه با علم امروزي 

 .همخواني داشته باشد ولو آن كه يك پوشش مذهبي براي يافته هاي عقلي و علمي بسازد
كم گونه آقاي كديور و ضد و نقيض ها و گاهي مبهم گويي هاي ايشان بيشتر به استفاده ابزاري از گفته هاي ح

 .منطق براي مقاصد سياسي مي مانند تا انعكاس دغدغه هاي اصيل يك روشنفكر ديني جدي كه در كشور ما نادرند
 
 

 :سايت محسن كديور براي عالقه مندان
http://www.kadivar.com/Index.asp
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 رد پاي همجنسگرايي در تاريخ ايران
 

عده اي از افراد با خلوص و صداقت اما همراه با محدود بيني و عدم عمقي انديشي ادعا مي كنند كه در دوران 
همجنسگرايي در نتيجه معاشرت و نزديكي گذشته تاريخ ايران از جمله در تاريخ باستان همجنسگرايي وجود نداشته و 
مدعيان چنين نظري به اين اكتفا نكرده و . تمدن ايران با تمدن هاي ديگر از جمله تمدن يوناني به ايران راه يافته است

 نيست پس فرهنگ ايران "ايراني االصل" خود اين نتيجه را مي گيرند كه چون پديده همجنسگرايي "تئوري"از اين 
 . با همجنسگرايي آشتي كند و آن را بپذيردنمي تواند 

يكي اين كه . اما افراد مدعي چنين نظري چندين موضوع عمده را به عمد يا غير عمد فراموش مي كنند
گرايش .همجنسگرايي مسري نيست كه در نتيجه معاشرت و نزديكي اقوام و تمدنها و افراد از يكي به ديگري منتقل شود

 در نتيجه عوامل متعدد و پيچيده شكل مي گيرد و  در مطالب مختلف همين جزوه بارها با جنسي انسان ذاتي است كه
انسان ممكن است در نتيجه محدود بودن اطالعات و دانش خود، شناختي از گرايش . استدالل به اين مساله پرداخته ايم

 مقبول عامه را براي خود برگزيند اما خود نداشته باشد يا در نتيجه نرم هاي اجتماعي آن را سركوب كند و هويت جنسي
.  علم  سكسولوگي اين را مي گويد. اين گفته را ما از سر خود نمي گوئيم. امكان عوض كردن گرايش دروني خود را ندارد

تاريخ شناسان و محققاني كه در باره تاريخ همجنسگرايي در جوامع قديمي و در باره قدمت تاريخي وجود اين پديده  
بر اين ) متاسفانه اين گونه كتاب ها نه به فارسي ترجمه شده اند و نه امكان چاپ دارند(حقيقات وسيع زده اند دست به ت

باورند كه همجنسگرايي و گرايش جنسي و عاطفي به همجنس در همه جوامع انساني و در طول تاريخ بشر وجود داشته 
مختلف و بنا بر فرهنگ و شرايط زيستي خود برخوردهاي است گيريم كه جوامع انساني با وجود اين پديده در ادوار 

 .متفاوتي داشته اند
موضوع ديگري كه مدعيان نبود همجنسگرايي در تاريخ باستان فراموش مي كنند اين است كه گفته هاي خود 

به ورق زدن به بيان ديگر اصآل كدام تاريخ شناس و جامعه شناس ايراني بوده كه با حوصله . را مستند بيان نمي كنند
تاريخ در جهت كشف رد پاي همجنسگرايي در تاريخ قديم ايران دست زده است و بعدآ به اين نتيجه رسيده كه 
همجنسگرايي اصآل در تاريخ باستان ما وجود نداشته است؟ فراموش نكنيم كه همين يك دهه پيش بود كه عده اي مي 

 حاال هم هستند كساني كه همجنسگرايي را يك پديده غربي گفتند در ايران اصآل همجنسگرايي وجود ندارد و همين
مي دانند بدون آن كه تاريخ مبارزات همجنسگرايان غربي و شكل گيري فرهنگ همجنسگرايي و مسيري كه جوامع 

 .غربي در آشنايي  با اين پديده و پذيرش همجنسگرايي  طي كرده اند را به درستي خوانده باشند
ه گيريم همجنسگرايي در نتيجه روابط و داد و ستد فرهنگي تمدن ايران با تمدنهاي سومين مساله اين است ك

ديگر وارد كشور ما شده است اما آيا اين دليل قانع كننده اي است كه بتوان با استناد به آن به نفي حقوق همجنسگرايان 
 كت و شلوار پوشيدن، حقوق زنان، امروز ايران دست زد؟ ما در تاريخ خود روي تخت خوابيدن، روي ميز غذا خوردن،

امروز بخشي از اينها وارد زندگي ما شده اند و براي به دست آوردن بخشي . دمكراسي و خيلي چيزهاي ديگر نداشته ايم
يادمان نرود كه متعصبان، جاهالن و  ديكتاتورها هم با استناد به اين كه دمكراسي، . ديگر چه جانفشاني ها كه نمي شود

 .هاي آزاديخواهان مي پردازند  وحقوق بشر غربي است، به تخطئه مبارزات و تالشآزادي زنان
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موضوع ديگري كه شايد بد نباشد به آن اشاره كنيم اين است كه بعضي ها معتقدند كه همجنسگرايي كآل در 
ن كه قصد گسترش فرهنگ هاي غني كه به سطح بااليي از تكامل خود رسيده اند، رشد مي كند و در فرهنگ هاي جوا

البته در مورد صحت چنين ادعايي شك و ترديدهاي فراواني وجود . به مناطق ديگر را دارند كمتر امكان رشد مي يابد
 .و اين را فقط جهت اطالع خوانندگان آورديم.دارد

 16شماره 
 1385فروردين ماه 

با استناد به تحقيقات محقيقين خارجي همجنسگرايان و 
امع بوده است و ايران نمي همجنسگرايي در همه ادوار تاريخ و در همه جو

اما با توجه به فرهنگ و شكل زندگي . تواند از اين قاعده كلي مستثني باشد
پيشينيان صد البته همجنسگرايي هيچ وقت جدي گرفته نشده و در نتيجه 

با اين . پرداختن به آن در نوشته ها و لوح هاي تاريخي تقدم نداشته است
، كنده، كنگ، )هيز(  جمله  بغا، حيز يا همه وجود تعداد زيادي اصطالحات از

مĤبون، مواجر، شاهد باز، نوخط، جمال پرست، امرد باز، نظر باز، لوطي، 
در متون قديمي ايراني همه دال بر اين دارند كه به هرحال چنين ....مخنث و

روابطي در بين ايرانيان وجود داشته و با توجه به شكل زندگي آن دوران، 
نش و ابزار زندگي و غيره در گذشته هاي دور نبايد توقع سطح اطالعات و دا

داشت كه اصطالحات و واژه هاي معمول و مرسوم امروزي را به كار برده 
همچنين با توجه به سطح رشد جوامع قديمي نمي توان توقع داشت . باشند

مطرح شوند، در ادوار دور هم كه روابط دو همجنس و شكل بروز آن و مسائل حقوقي كه امروزه براي اين گونه روابط 
نقش مذاهب ايراني و بعدها ورود  اسالم و . منظور ما اين است كه بگوييم چنين كششي بوده. بايستي چنين بوده باشد

  .ضديت همه اينها با همجنسگرايي را هم نبايد از نظر بدور داشت
شقي در باره تم هاي اروتيكي در ايران  نوشته اي ع-سرو ناز"كتابي دارد بنام ) Robert Surieu(روبرت سوريو 

 كه در Sarve Naz: an essay on love and the representation of erotic themes in ancient iran "قديم
 .آن مي گويد  همجنسگرايي نزد ايرانيان همچون يونانيان، امري غير عادي و ناخوشايند به شمار نمي آمد

 به معني مرزيدن وارونه Abaron marzisnih:  وجود دارد" انحراف جنسي"در پهلوي يك اصطالح كلي براي 
 51 از يسنا 12در بند .  مي باشد و در اوستا معني ماليدن مي دهدMarazمرزيدن از اصل اوستايي .  و غير معمول
ما حاكم  از در سرماي سخت زمستان زرتشت سوار بر ارابه اي به خانه يكي از حكماي محلي مي رود ا": زرتشت آمده

گفته . خطاب مي كند) به معناي غالم باره (Vaepyo دادن سرپناه به زرتشت سرباز مي زند و زرتشت او را دشنام داده و
اما قدر مسلم اين كه زرتشت اين اصطالح . مي شود كه اين قديمي ترين اشاره به همجنسگرايي در تاريخ ايران است

 را مي "غالم باره گي" مردم آن روزگار و چه بسا نسل هاي قبل از آنها پديده زباني را همان لحظه كشف نمي كند بلكه
شناخته اند كه اصطالحي هم براي آن ساخته اند و خود حاكمي كه زرتشت او را با اين كلمه دشنام مي دهد، معني آن را 

 .مي دانسته است
 از فردگرد 32در بند . له با اورمزد پديد آورد را اهريمن براي مقاب"مردگايي" از فردگرد  يك  آمده كه 11در بند 

 "مفعول" و "فاعل" مجازات 32 فردگرد 27 و 26طبق بندهاي . هشت،  كننده ي كار ديوپرست و ديو خوانده مي شود
 .كه بر خالف ميل خود عمل كرده اند تازيانه خوردن تعيين مي شود
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 آمده كه در دوزخ ماري به "ارداويراز نامه"ه مي شود؛ در در متون پهلوي بيشتر از اوستا به همجنسگرايي اشار
كون مرز كرد و مرد بر خويشتن ": نشيمن گاه مردي وارد و از دهانش خارج مي شد و دليلش را اين آورده اند كه

ا وارونه زن كسان ر( البته محققان با توجه به نوشته هاي بعدي در همين رابطه كه در باره همين شخص آمده . "هشت
نتيجه مي گيرند كه منظور اين قسمت مرد ....) گاد و با چرب زباني خويش زنان  كسان را فريفت و از شوي جدا كرد

 .همجنسگرا نيست بلكه مردي است كه از عقب با زنان عمل سكس انجام مي داده است
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روايت اميد " طبق . در مورد اهريمن و سكس با همجنس نيز رواياتي آمده است"روايات داراب هرمزديار"در 
كسي كه ":  موبد بزرگ قرن چهارم هجري اين است"اميد اشوهيشتان" يكي از سئواالت پرسيده شده از "اشوهيشتان

هر كه ":  و موبد جواب مي دهد"كند و سپس كون مرز كند، داوري عمل وي چگونه بود؟) ازدواج با محارم( خيتودث 
 ".ه زاري و توبه كند آنگاه عفو مي شودكون مرز كند مرگ ارزان است اما گر درماند

 92 كه شامل "دادستان ديني"در ادبيات پهلوي در باره همجنسگرايي  صحبت به ميان آمده، بخصوص در 
 . موبد قرن سوم هجري مي شود"جوان جم"پرسشي است كه از 

ه اعدام در نظر در دين زرتشت با همجنسگرايي مخالفت شده و براي همجنسگرايان مجازات سنگيني از جمل
گرفته شده است اما اين طور به نظر مي رسد كه موبدان و پيروان زرتشت نه بر اعدام اين جهاني بلكه بر عقوبتي كه 

 .خداوند در آن جهان برايشان در نظر گرفته تاكيد بيشتر كرده اند
سلوك "يده مي شود از جمله در بعد از اين تاريخ ديگر اشاره به همجنسگرايي در كتاب ها و ادبيات ايران بوفور د

، "رساله دلگشا"، "تاريخ بيهقي"، "ديوان سنائي"، "صحاح الفرس"، "تاريخ الوزرا"، "مروج الذهب"، "الملوك
 .كه از آن مي گذريم.....   و"گلستان"، "مثنوي"، "كيمياي سعادت"

 
و آن اين كه در ادبيات و در بررسي تاريخي همجنس خواهي يك موضوع بغايت مهمي را نبايد فراموش كرد 

تاريخ نه تنها ايران بلكه ملل ديگر نيز همين طور، بيشتر روابط جنسي يك مرد بالغ با يك نوجوان بدون ريش و سبيل و 
نقش و نگار شده و اين ربطي به موضوع همجنسگرايي و خواسته هاي همجنسگرايان ) پدوفيلي( به عبارتي بچه بازي 

همجنسگرايان با بچه بازي و پدوفيلي كامآل مخالفند و . اخير مطرح شده اند، اشتباه گرفته نشودكه تنها در اين دهه هاي 
منظور ما از از آوردن مثال هاي . از كودكان و افراد نابالغ را مردود مي دانند) و غير جنسي(هر گونه سوء استفاده جنسي 

همجنسگرايي بمعناي عشق و عالقه و احساس . ستتاريخي اين بوده كه نشان دهيم گرايش به همجنس وجود داشته ا
و گرايش دو انسان عاقل و بالغي است كه بنا به نياز و بر اساس اختيار طرفين به هماغوشي  برقراري  رابطه با هم رو 

و در صد سال گذشته است كه همجنسگرايان توانسته اند با مبارزات و روشنگري خود ثابت كنند كه احساس . مي آورند
پس صحبت . شق آنها با بچه بازي و كودك آزاري متفاوت است و خواستار به رسميت شناختن حقوق خود شده اندو ع

ما از روابط جنسي دو همجنس در تاريخ به معناي تائيد بچه بازي و اشعار و نمادهاي مختلف بيانگر آن در ادبيات و 
از آگاهي و دانش وجود نداشته كه بشريت امروز به صحبت اين است كه در آن زمان ها آن سطح . تاريخ گذشته نيست

مساله  اين است كه چنين احساسي وجود داشته گيريم به غلط مورد استفاده قرار گرفته يا فقط بخش غلط و . آن رسيده
 .نادرست آن براي ما باقي مانده

در جوامع غربي جا بله، همجنسگرايي و همجنسگرايان هيچ وقت به شكل مدرن امروزي كه چندين دهه است 
افتاده، در جامعه ما مورد قبول و جا افتاده نبوده است ولي ريشه آن را بايد در همان جايي جستجو كرد كه چرا با اين 
 همه تاريخ هزاران ساله، هنوز ايران يك كشور جهان سومي است، چرا در حالي كه ايران هرگز به معناي كامل كلمه 

 
24



 

 به اندازه كشورهاي تا همين اواخرمستعمره آفريقايي هم دمكراسي ندارد، چرا با صد سال مبارزهمستعمره نبوده اما حتي 
مشروطه خواهي هنوز سانسور و زندانيان سياسي و ايراني تبعيدي داريم، چرا با اين همه پول نفت اين همه گرسنه در 

داد كساني كه وارد مبارزه براي آزادي و دمكراسي كشور داريم، چرا با اين همه سطح باالي سواد در بين ايرانيان اما تع
پس دليل نبود گفتمان مربوط به ....مي شوند هميشه به آن اندازه نبوده كه كفه ترازو را به نفع ازاديخواهان سرزير كند؟ و

ربوط همجنسگرايي نه عدم وجود همجنسگرايان بلكه به ساختار اجتماعي، فرهنگي و سياسي رشد نايافته جامعه  ما م
مي شود و در حركت براي ساختن يك ايران مدرن طبعĤ گفتمان هاي تازه بايد امكان مطرح شدن را بيابند تا بتوانند به 

 .مصاف سنت ها و نابرابري ها ي موجود بروند
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بعضي از دوستان معتقدند كه ما هنوز نتوانسته ايم مسائل و . در پايان ذكر يك مساله مهم را الزم مي دانيم

را ... الت ساده تر زندگي از جمله برابري زنان، حق تشكيل سنديكا براي كارگران، آزادي اقليتهاي مذهبي و قومي ومشك
چنين رهيافتي به . حل كنيم پس بهتر است كه ابتدا به اين چيزها برسيم و بعدآ همجنسگرايان حقوق خود را مطالبه كنند

 و همين طور خواسته  حقوق و آزادي همجنسگرايان همه در چرا كه همه اين خواسته ها. مساله نقض غرض است
چارچوب آزادي، دمكراسي و حقوق بشر مي گنجند و حركت براي آنها يعني حركت و تالش براي ساختن يك جامعه و 

نمي توان خواسته هاي حقوق بشري را درجه بندي كرد و يكي را . كشور مدرن با ساختارها و فرهنگ انساني و امروزي
اگر قرار است زني آزادي و برابري حقوق داشته باشد، يا كارگري حق تشكيل اتحاديه يا يك كرد . ديگري اولويت دادبر 

حق سخن گفتن و تحصيل به زبان مادري خود را بيابد، همين زن يا كارگر يا كرد نياز جنسي هم دارد كه باز بخشي از 
از آن گذشته سركوب جنسي . ارگر يا كرد همجنسگرا هم باشدو چه بسا همين زن يا ك. حقوق بشر او محسوب مي شود

.  تاثيرات خيلي مخرب تري بر روح و روان انسان دارد تا محروم بودن از داشتن سنديكا يا صحبت بزبان مادري
ين همجنسگرايان قشر و گروه و تافته جدا بافته اي از اقشار مختلف نيستند؛ به هرحال آنها در بين مردم، بخشي از هم

بعضي از همجنسگرايان كارگرند، زنان خانه دارند، پزشك اند، دانشجو اند، اقليت قومي، . مردم و در همه جا هستند
 .....مذهبي اند، سربازند، مغازه دارند، كارمندند، رفتگر خيابان اند، سهامدارند و

 
ست كه عقب افتاده اند و در دفاع از مطالبه حقوق همجنسگرايان جزئي از مطالبات  اقشار مختلف اين ملت ا

طرح مطالبات بايد از حضور همه اقشار و خواسته ها دفاع شود تا نيروي تحول خواهي  بسط و گسترش يافته، قوام يابد 
 .و طرحي نو دراندازد
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  ايراني sexologهجو جامعه ي سكسلوگ 
 در نگاه يك همجنسگرا

 
، تكراري باشد اما براي بعضي از شايد خواندن مطلب زير براي بسياري از دوستان

سعي كرده ام به . دوستاني كه هنوز در بطن جامعه وارد نشده اند، خالي از لطف نخواهد بود
عنوان يك همچنسگرا در يك محيط كامالً رسمي تصور و ذهنيتي را نشان دهم تا نوع 

طرز . ظر برسدكنش ها و واكنش هايي كه در بيان مطالب خود نمايي مي كنند واقعي تر به ن
تفكر مردمي كه اطراف ما، محل كار، زندگي و محل تحصيلمان به وفور وجود دارند، دليلي 
شد تا در اين باره دستم به قلم رود، در ميان چند نفر از همكارانم درباره ي سكس و رفتار 

گرچه، من نه . جنسي بحثي بوجود آمد كه منجر به ابراز عقايد موافق و مخالف جالبي شد
نويسنده ام و نه مهمتر از آن طنزپرداز، اما سعي كردم با هجو عين عبارات دوستان و 

 . همكارانم فضايي را كه در آن ايراد بحث شده است را ملموس تر كنم
 سال و همگي داراي مدرك ليسانس هستند و 35بايد بگويم كه ميانگين سني اين افراد 

شهر محل سكونت نويسنده .  اروپا مي باشنديك نفر فوق ليسانس از يكي از دانشگاه هاي
در اين نوشتار حذف شده است فقط به اين كه مركز يكي از استان ها مي باشد اكتفا مي 

نكته اين كه، گرچه مدرك تحصيلي دليلي براي ارزش گذاري انسان ها نيست، ولي از . كنم
 مذهبي شان، ادعاي آنجا كه اين افراد براساس تحصيالت شان و البته اعتقادات ظاهراً

 .روشنفكري مي كنند، دليلي شد تا اين مطلب را ذكر كنم
 

.  نمي دانم خوانندگان اين مطلب چقدر نوع تفكر جامعه را در مورد سكس و مسايل جنسي لمس كرده اند
 كه مردمي كه در هر مسئله اي حرفي براي گفتن دارند، براي يك همجنسگرا خيلي جالب است، وقتي ببيند افرادي

همجنسگرا نيستند در مورد اين موضوع نظرهاي متفاوتي دارند و بعضي وقت ها قوانيني كه براي رفاه همجنسگرايان 
وضع شده و آزادي هايي كه براي اين قشر از اجتماع در كشورهاي ديگر وجود دارد را بيشتر از يك همجنسگرا مي 

در روز كار مي كنم و در تماس دائم !!) عت كمتر و يا حتي بيشتريكي، دو سا( ساعت 10دانند، كساني كه با آنها به مدت 
هستم، همجنسگرايي را مختص شهر بزرگ و پرجمعيتي مانند تهران مي دانند و جمعيت زياد تهران را دليلي براي به 

د، موجودي بي خبر از اين كه بيخ گوش آنها و درهمان اتاقي كه نفس مي كشن. وجود آمدن اين قشر در جامعه مي دانند
خود را يك هتروسكشوال جا مي زند تا كسي نداند، شب هاي آخر هفته به ! هست كه از ترس برمال شدن رازمگويش

در آن نيست و هر كسي ! "همجنس بازي"گي پارتي در همين شهري مي رود كه همكارانش قسم مي خورند كه هيچ 
 و نمي تواند در اين شهر زندگي كند، دليل هم مي آورند، كند انگشت نما مي شود! كه بخواهد برخالف دستور خدا لواط

خيلي جالب است كه داليلشان اساساً بدون پايه و بنياد است، به عقيده آنها چون شهر محل سكونت شان شهداي زيادي 
ه اعمال در جنگ داده است و البته افراد متعلق به اقليتي قومي خاص دراين شهر زندگي مي كنند كه ظاهراً از اين گون

  در حالي كه همان اقليت قومي كه از آنها ياد مي كنند بيشترين آمار بايسكشوال ها و هموسكس ها را-مبري هستند 
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 .  در شهر شان وجود ندارد و كالً مردم با اين موضوع مخالفند"همجنسبازي" پس پديده ي -دارند 
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ع چند نفره كه همگي به ظاهراً هتروسكشوال هستند، من هم كامالً با اين حرف شان موافق بودم كه در يك جم
صحبت از هموسكس و روابط عاشقانه ي دو همجنس يا غير ممكن است يا اگر هم صحبتي شود همگي با جنبه ي 

از لحاظ سكسي كه البته هدف، تنها ارضاي ميل شهواني است، % 80عاطفي و احساسي قضيه مخالفت مي كنند ولي تا 
ر آن مورد هم ادعاهاي فاعل بودن سر به آسمان مي سايد، همجنسگراهايي را در اين شهر ديده ام كه با آن موافقند، د

هستند خود را گي يا همجنسگرا نمي دانند و به سادگي از قضيه مي !!! كامالً هموسكس هستند اما تنها چون فاعل
فاق مردمي كه با اين پديده مخالف هستند، در ولي با تجربه اي كه من در اين شهر داشته ام، اكثر قريب به ات. گذرند

مورد ديگر مسايل اجتماعي هم نگاهي سطحي و محدود دارند، اما اين كه بگويند در جامعه اي هر چند كوچك و محدود 
يك رفتار خاص در حيطه ي خصوصي افراد وجود ندارد، بحثي است كه در كل بايد در صحت عقل گوينده ي آن شك 

 . كرد
در شهر هاي بزرگ دور از پايتخت به ندرت صورت مي گيرد و به قول آنها ! آنها برخورد با اين معضل از نگاه 

در آخر هم نتيجه مي ! تهران را به گند كشيده اند.....! ابنـ) با عرض معذرت از همه ي خوانندگان تهراني(يك مشت 
مهاي هرزه و بي خانواده است كه تربيت مختص تهران و آد) منظورشان همجنس گرايي است(گيرند كه اين چيزها 

در يكي از روستاهاي اطراف شهر محل سكونتم كه مردم منطقه براي تفريح !!) چه نظر كارشناسانه اي. (درستي ندارند
به وسيله ي دو نگهبان جوان مزرعه ايي ) از نگاه پر ايراد همكارانم(لواط !!! به آنجا مي روند، خود من، شاهد عمل شنيع

؟ ...اگر مي پرسيد من آنجا چه مي كردم. (كه البته به جرات مي گويم كه با كمال لذت و رضايت انجام ميشدبودم 
آن وقت آقايان قسم ميخوردند كه ). را نمي دهد! ادب اجازه ي شرح ماوقع و دليل حضورم در صحنه ي جرم..!!! شرمنده

بابا اينها كه نمي : ها جريان را تعريف كردم با خنده گفتوقتي براي يكي از آن. اصالً همچين چيزي اينجا وجود ندارد
 مي توانيد شاخ هاي من را روي سرم مجسم كنيد؟؟؟؟.....!!! دونستن چي كار مي كنن

 بحث را به روز جهاني ايدز كشاندم و موضوع اطالع رساني، مخالف بودن همه ي آنها با اطالع رساني آزادانه و 
همه ي آنها عقيده داشتند كه اطالع رساني باز به مانند آنچه در پارك دانشجو اتفاق افتاد، بي پروا باعث تعجب من بود، 

به گسترش آگاهي ها و عدم تكرار مثالً جرمي و يا جلوگيري از مصرف مواد مخدر و يا تجربه نكردن سكس، نه تنها 
ه اند به انجام آن عمل مبادرت ورزند و كمك نمي كند بلكه منجر مي شود تا كساني كه تا به حال جرمي را تجربه نكرد

 !!) چه محركِ برجسته اي. (مثالً نوجوانان با ديدن يك كاندوم تحريك شوند كه سكس را هم تجربه كنند
برگزار شده بود خيلي مورد استقبال قرار .  وقتي گفتم گردهمايي كوچكي كه روز جهاني ايدز در پارك دانشجو

 باره ي سكس تابو مي دانند،كسي كه ادعاي فرهنگ مي كند و دايماً تحصيالت عاليه نگرفت چون مردم هر چيزي را در
اش در خارج از كشور را به رخ ديگران مي كشد، واكنش جالبي دربرابر عبارت پارك دانشجو داشت، او، نيشخندي زد و 

و رئيس محترم !! نه: م و گفتم من هم در كمال خونسردي خودم را به ناداني زد"مي دوني اونجا پاتوق كياست؟ ": گفت
 عنوان "ها..... پاتوق بچه كو"مانند كسي كه قله ي اورست را فتح كرده باشد، با خرسندي از اطالعات وسيعش آنجا را 

 !! كرد
 تصور كنيد در شهري كه صدها كيلومتر از مركز دور است و مردم سرشان به كارخودشان گرم است و كسي 

ايتخت اهميتي نمي دهد، يك پارك در مركز پايتخت و در حالي كه مي تواند به خاطر ساختمان ظاهراً به مسايل جانبي پ
و سبك معماري زيباي تئاترش معروف باشد، در ذهن متعفن افراد جامعه ي سطحي ما به پارك همجنس بازهاي 

 !!!خطرناك شهرت يافته
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 ميشد كه يك نفر از آنها بحث را عوض كرده كشيده) از نظر آنها( بحث در جايي به ازدواج همجنسبازها 
وموضوع صحبت را به سكس دگر جنسگراها مي كشيد، اما ديگري با زرنگي، موضوع آزادي هاي فردي در جوامع 
اروپايي را دستاويز قرار مي داد تا دوباره در مورد سكس همجنس با همجنس صحبت كند انگار كه خيلي دوست داشت 

دريغ از ذهن او كه يك واقعي اش كنارش نشسته !  واقعي را محك بزند و تجربه كسب كندتا او هم يك هموسكشوال
 .ولي دم نمي زند
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و همجنسبازي را دنبال مي !!  خيلي جالب بود، آقايي كه به مذهبي بودن او كامالً واقف بودم آنچنان بحث لواط
راي تمام عيار است ولي از آنجا كه كامالً به كرد كه هر كسي ديگر جاي من بود گمان مي برد خود او هم يك همجنسگ

ديدگاه هاي او آشنا بودم شك نداشتم كه ايشان بنا به عالقه اي كه اين روزها به بحث سكس پيدا كرده و از آنجايي كه 
او حتي از نوع انتخاب . يكي دو خبر درباره ي اعدام همجنسگراها در ايران خوانده بود به اين بحث مي پرداخت

 ساله يك آدم سن باالي 20چطوره كه يك پسر مثالً ": س ها تعجب زده بود و يك دفعه از دهانش در رفت كههموسك
 ....البته خودم كه: گفت!  بعد با كلي دستپاچگي جمله اش را تصحيح فرموده"چاق مي پسنده؟

جالب اينجا بود كه كلي (ند  بعضي از آقايان از تجربياتي كه در جواني يا نوجواني داشته اند خاطراتي تعريف كرد
تجربه ي سكسي داشتند كه آن را با خنده و شوخي تعريف مي كردند مثل اين كه گناهان دوره ي نوجواني از روي 

انگار كه همه يك . اما هيچ كدام با نفس عمل موافق نبودند!!!!!) ناداني است و در دفتر اعمالشان ثبت نخواهد شد
احت در مورد مجامعت مرد و زن، مرد با مرد و حتي يكي، در مورد زن با زن اظهار نظر جورايي سكسولوگ بودند،خيلي ر

مي كردند و يك نفر ديگر كه با افتخار تمام از داشتن اين همه آگاهي هاي سكسي، اصطالحي را به رخ ما كشيد كه 
ن در زنان بود كه كلي هم در مورد البته من تازه در يكي از مجالت الكترونيكي همجنسگرا ها خوانده بودم و آن طبق زد

يك از آنها برايش سوال بود كه دو مرد اگر با هم سكس مي كنند !!!!! آن شرح و تفصيل فرمودند كه اِلبته هست و بِلِه
انگار كه خودش سكس را با همجنس تجربه كرده باشد خيلي مطمئن بود كه (مطمناً براي شان لذت بخش خواهد بود 

برايش ابهام بود كه آيا زنها هم لذت مي برند !!!! ؟؟؟......ولي دو زن) كس با همديگر لذت مي برنددو همجنس مرد از س
چه ) با عرض معذرت از همه ي خانم هاي خواننده ي اين مطلب(چون نمي توانست تصور كند زنهاي هميشه مفعول 

 دار است كه تمام همĤغوشي ها و درهم خيلي خنده!! لذتي از سكس مي برند وقتي هيچ كدام شان آلت مردانه ندارند
! و نه حتي نوازشي در حين سكس.... نه معاشقه اي.... نه عشقي.... آميختن دو انسان را تنها در مجامعت اين دو مي ديد

همكار ديگرم در پاسخ به سوال جالب اين آقا از فيلمي كه همين چند روز پيش ديده بود با آب و تاب زياد آن چنان 
تعريف كرد كه هر شنونده اي را به تصور صحنه هاي پر از شهوت آن وا مي داشت، ايشان خيلي راحت از آالت شروع به 

عجب !! (استعمال......) با عرض معذرت از لزبين هاي محترم(و ادواتي صحبت مي كرد كه در پورنوگرافي ها، لزبين ها 
 . كه انگار بارها، به قول خودش، آنها را استعمال كرده بودمي كنند و چنان آن را شرح مي داد!!) كلمه ي به درد بخوري

يك آن مي خواستم برايش شرح بدهم اين طور كه شما فكر مي كنيد نيست كه انگار كسي يك پس گردني 
آدم ها هر قدر كه لياقت دارند !!..... تو رو به اين چيزها چه كار؟ سرت به كار خودت باشه پسر": حواله ام كرد و گفت كه
  "!!خدا بهشون شعور داده

 ميانه ي بحث به دختران فراري و زنان خياباني كشيده شد، همين آقاياني كه دم از حقوق انساني و حق 
مي زدند با وقاحت تمام پديده ي زنان ) هستند!! البته همگي معتقد به اصول و مباني دين مبين اسالم(شهروندي 

مي دانستند كه در دوره ي رياست جمهوري آقاي خاتمي بوجود آمده بود، معلوم خياباني را برخاسته از جريان روشنفكري 
 نبود براساس كدام سند و مدركي يك روحاني را، مشوق فواحش و روسپي گري مي دانستند، البته تمام آنها با موضوع 
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ايل منتهي به آن و رواج فرهنگ براي جلوگيري از فساد كامالً موافق بودند و اصالً به مس! صيغه در شرع مقدس اسالم
آقايان تمام زنها را سرو ته يك كرباس مي دانند و معتقدند كه زنان . خودفروشي رسمي در جامعه هم هيچ كاري نداشتند

موجوداتي كم ارزش و حقيرند و هيچ حقي،چه از نظر اجتماعي و چه از نظر شرعي براي آنها قايل نيستند بلكه اعتقاد 
اين مبناي تفكر گروهي ......) واقعا شرمنده ي تمام خانمها هستم. (جامعه نشات گرفته از زنان استدارند، فساد در 

كوچك نيست، اين طور به نظر مي آيد كه چون در اديان ابراهيمي نظريه ي موجوديت زن از باقيمانده ي گل آدم، 
 گرا هستند، بر همه چيز مي چربد، پس نظريه ايي غالب است و فرهنگ مرد ساالري در مردماني كه معتقداني اصول

 . زنان نه داراي حقوق و نه حق دم زدن از حقوق خود را دارند

 16شماره 
 1385فروردين ماه 

 در انتهاي تمام نتيجه گيري هاي اخالقي مردم متظاهري كه همه چيز را با مذهب عجين مي كنند، لعنت خدا 
خيلي عجيب است كه با ! وم لوط مي دانندرا در ق) بخوانيد همجنسگرايي(را به ما حواله نموده و ريشه ي همجنسبازي 

پيشرفت علم و گسترش دسترسي به وسايل ارتباط جمعي مانند اينترنت و شبكه هاي ماهواره اي بازهم ديدگاه ها در 
مواردي آن قدر بسته و محدود باقي مانده است، كه آدمي را از روند كند روشنفكري و آزاد انديشي در جامعه نا اميد مي 

 .كند
چه وظيفه ي هر كدام از ما به عنوان يك همجنسگرا و به عنوان كساني كه مي خواهيم تحولي در جامعه  گر

ايجاد كنيم اين است كه با برخورد هاي اين چنين به نوعي مقابله نموده و ذهن منجمد مردم را باز كنيم، ولي تا زماني 
كر مي كنند در تمام مسايل فرهنگي، اجتماعي، كه هر يك از افراد جامعه ي ما خود را عقل كل حساب كرده و ف

اقتصادي و سياسي خبره هستند و به خود اجازه مي دهند آن طور كه فكر مي كنند، قضاوت نموده و هر ايده ايي خالف 
آنچه را كه از روي عرف و عادت فكر مي كنند درست است، را نمي پذيرند، روند روشنگري كند و الك پشتي خواهد بود 

 . هر حال پيش خواهد رفتاما به
راهكارهاي زيادي وجود دارد كه با كمك آنها مي توان افراد را با ايده هاي جديد و روشهاي متنوع زندگي و 

بعد از همه ي اين بحث ها و جدل ها با يك ايميل ناشناس تعدادي از مطالب مربوط به . افكار متفاوت آشنا كرد
دم كه نمي دانست تمام نيروي همجنسگرايي صرف سكس نمي شود و سعي همجنسگرايي را به ايميل آقايي سند كر

كردم بارها از ميان صحبت هايش جمالتي را كه به همجنسگراها لطمه مي زند بيرون كشيده و آنها را اصالح كنم و 
ميليون پيكسل نيازي نيست تمام دنيا را عوض كنيم اگر بتوانيم تنها يك پيكسل از ميلونها ! باور كنيد! موفق هم شدم

تشكيل دهنده ي اجتماعمان را اصالح كنيم آن وقت تصويري واضح و شفاف خواهيم داشت كه ديگر تصوير سالخي 
 ) ؟؟؟...خيلي شعار دادم(هيچ همجنسگرايي را به جرم احساسش، منعكس نخواهد كرد 

 ما وجود دارند و زندگي ما قصد من در اين نوشتار به تصوير كشيدن افكار و عقايد مردمي است كه در جامعه ي
در پايان بايد بگويم در مقامي نيستم كه راهكار هاي روشنگري را به چالش . با آنها يك حقيقت انكار نشدني است

كشيده و يا بخواهم براي روشن كردن افكار جامعه نسخه بپيچم، تنها مي شود اميدوار بود كه روزي جامعه از تحجر و 
ود و البته با پيشرفتهايي كه در سالهاي اخير به وجود آمده بتوانيم حقي كه به ما نمي دهند عقب ماندگي فرهنگي دور ش

 ./.را بگيريم
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 نامه هاي خوانندگان
 

 ...من همجنسگرايان را دوست دارم اما 
 هليا پرند

ا، دلكده و شايد مرا بشناسيد من هليا پرند هستم كسي كه مدتي است كه آگهي هايش را در نشريات چراغ، ماه
خوانده ايد كه آرشيو كاملي از نشريه سكاف را دارم و به عالقه مندان ارسال ... وب سايت هاي مختلفي همانند گويا و

در همين ابتدا از شما عذرخواهي مي كنم چون قلم خوبي ندارم و اين چندمين باري است كه مي نويسم و . خواهم كرد
. ال سن دارم و در كانادا زندگي مي كنم متاهل هستم و دختري چند ماهه دارم س25من دگرجنسگرا هستم . تجربه ندارم

به هر . به اين دليل اين مطالب را گفتم چون اكثر دوستاني كه براي من ايميل مي زنند اين سوال ها را از من مي پرسند
ويسم شايد بتوانم تاثير گذار حال تصميم گرفتم در باره ي مطلبي كه هميشه ذهن مرا مشغول به خود مي كند مطلبي بن

 . باشم
هر چه تعداد شما زياد . همجنسگرايان چه زن و چه مرد هم احساس هستند و اقليت جامعه را تشكيل مي دهند

شرايط جامعه شما در ايران بسيار سخت . باشد باز به عنوان اقليت محسوب مي شويد، ده درصد هم آمار زيادي نيست
در . لع هستم و بسيار از اين امر ناراحتم كه چرا در كشور ما اين اتفاق ها تكرار مي شودهست و من كمابيش از آن مط

اين موقعيت بسيار سخت عده اي از همجنسگرايان خارج و داخل كشور كه نسبت به هم احساسان خود احساس 
ازمان همجنسگرايان ايراني، مسوليت مي كنند از حقوق خود دفاع كرده و شروع به فعاليت كرده اند و اقدام به تشكيل س

به هر حال . مجله ماها، نشريه چراغ، راديو رها، ماهنامه دلكده نمودند كه اميدوارم ترتيب آن ها را درست نوشته باشم
درست هست . اين يك قدم بسيار موثر است در امر دفاع از حداقل حقوق هر فردي به عنوان انسان، حق زندگي و آزادي

ت به تعداد شما از آمار بسيار كمي برخوردار است اما در كل ضرب المثلي هست كه گوياي اين كه اين ابزارها نسب
 تا جايي كه من با همجنسگرايان در ارتباط بوده ام و با آنها ارتباط "كاچي بهتر از هيچي هست"واقعيت مي باشد 

وري كه اصال همديگر را قبول نداريد و ايميلي داشتم حس مي كنم كه يك نيروي دافعه بين جامعه شما وجود دارد به ط
فعاليت هاي همديگر را كوچك مي شماريد در صورتي كه اصال اين طور نيست و كوچكترين قدمي كه برداشته شود 

من به عنوان يك دگرجنسگرا كه از بيرون، اين جامعه را نگاه مي كنم مي توانم به وضوح دريابم . خيلي ارزشمند هست
 چه اثرات مخربي را در پي دارد و سعي مي كنم با مثالي كه در طول اين مدت با آن ها برخورد كه اين نيروي دافعه

 .كردم منظورم را برسانم
يكي از همجنسگرايان تنها در يكي از شهرستان هاي ايران در به در به دنبال يك دوست پسر مي گشته و به 

چند ماه بعد . آشنا مي شود و رابطه خود را شروع مي كنندصورت كامال اتفاقي در اينترنت با يك نفر در شهر خودش 
يك دوست همجنسگراي ديگر هم پيدا مي كند و همان طور كه حدس مي زنيد بعد از ورود اين دوست جديد چند روزي 

 در. واقعا چرا اين اتفاق ها بايد بين شما هم وجود داشته باشد. بيشتر زندگي مشترك و عاشقانه آنها طول نمي كشد
شما كه در اقليت . جامعه دگرجنسگرا نيز اين موارد وجود دارد اما تعداد آن در مقايسه با همجنسگرايان بسيار كم هست

هستيد و مشكالت همديگر را لمس مي كنيد چرا خودتان در مقام دشمن هستيد؟ چرا دست به دست هم نمي دهيد تا با 
 ل شود؟ چرا قدر فعاالن خود را نمي دانيد و با آن ها به اندازه خود هم مشاركت كنيد و اجازه ندهيد كه حقوق تان پايما
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من با برخي از آن ها آشنايي . همكاري نمي كنيد؟ بچه هاي همجنسگرا در اين چندين نهاد فعال واقعا زحمت مي كشند
 . نزديك دارم واقعا زندگي خودشان را صرف دفاع از حقوق همجنسگرايان كرده اند

ي شما همجنسگرايان بودم به جاي اين كه با هر اقدامي و هر قدمي مخالفت كنم سعي مي كردم كه من اگر جا
متاسفانه ما ايراني ها هميشه دوست داريم كه در راس كار باشيم و اصال فعاليت هاي گروهي را . آن قدم را تثبيت كنم

...  ميليون سازمان و اداره و70ا در عرض چند روز انجام نمي دهيم، معني مشاركت را نمي دانيم و اگر اين امكان باشد م
بايد از امكانات موجود استفاده بهينه كرد و زماني كه حس كرديم پاسخگو نيست به . خواهيم داشت اما اين اشتباه هست

 . فكر ايجاد امكانات بيشتر باشيم
اين را بايد . و با هم نيستيدمن همجنسگرايان را دوست دارم اما شما همجنسگرايان خودتان را دوست نداريد 

به عنوان يك دگرجنسگرايي كه همجنسگرايان را كامال . بدانيد كه امروزه اتحاد و همفكري حرف اول را در دنيا مي زند
قبول دارد و آنان را كامال نرمال مي داند خواهش مي كنم كه اين افكار زشتي كه در اجتماع وجود دارد را بزداييد و با 

و رسانه ها و سازمان خودتان متحد و همقدم شويد تا در آن زمان بتوانيد قدرتمند وارد عرصه هاي جهاني اين نشريات 
 .شويد و حق خودتان را مطالبه كنيد وگرنه هيچگاه موفق نخواهيد بود

در آخر از همه شما دوستان سپاسگزاري مي كنم كه مطالب مرا خوانديد و از همه شما مي خواهم كه چنانچه 
 .يل داريد، با من تماس بگيريد و نظر خودتان را ارسال كنيدتما

 . هست helia.parand@gmail.comدرس ايميل من 
 .سال نو ايراني را به همه شما عزيزان تبريك مي گويم و بهترين ها را برايتان آرزومندم

 
  :ماها

 ...اما. ا درك مي كنيم و با آنها موافقيمبسياري از نظرات شما ر
آن طور كه شما دوست عزيز به جامعه ي همجنسگراي ايراني نگاه مي كنيد مطمئناً نگاهي همه گير نيست و 

بايد . هستند كساني كه دست دوستي و اتحاد به هم داده اند تا به اهداف همه ي همجنسگرايان جامعه ي عمل بپوشانند
ايان هم مانند ديگر انسان ها روابط خاص خود را دارند و در اين ميان افراد زيادي در همين جامعه بدانيم كه همجنسگر

از اين كه دگر . ي همجنسگرايان كشور هستند كه دغدغه ي مشكالت و مسايل اين گروه آنها را راحت نمي گذارد
از قديم گفته اند يك دست صدا . وشحاليمجنسگرايان هم به نشريات و مقاله هاي همجنسگرايان توجه مي كنند بسيار خ

در عصري كه زندگي مي كنيم به يمن شبكه هاي ماهواره اي و البته اينترنت آشنايي عمومي به وجود . ندارد
همجنسگرايان بيشتر و گسترده تر شده است و روز به روز جاي اميدواري بيشتري است كه جامعه ي ايراني اين پديده را 

در نشريات همجنسگرايان، تشويق به همبستگي و تصميم . ين گرايش را انسان هايي طبيعي بدانندقبول و افراد با ا
نداشتن . گيري هاي مشترك تشويق و ترغيب مي شود، اما همان طور كه مي دانيد پيشبرد هر هدفي نياز به زمان دارد

بتوانند دور هم نشسته و رو در رو و از امكان اين كه همجنسگرايان يا حداقل افراد فعال بدون ترس و دلهره و خطر 
نزديك با افكار و ديدگاه هاي هم آشنا شده، به بررسي مشكالت، يافتن راه حل و تصميم گيري در مورد برنامه كاري 
مشترك بپردازند، نقش زيادي در دوري ها ايفا مي كند و اميدواريم همه دوستان و دلسوزان با درايت از همين امكانات 

تنها اتحاد، همبستگي و پشتيبان هم بودن و شركت افراد هر بيشتر و . دود اينترنتي بيشترين استفاده را ببرندنسبتĤ مح
 .موفق باشيد. همسو شدن تالشها ضامن موفقيت همه ماست
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 تبريك به امير 

 حميد از كردستان
 ام شما خوبان خبر شادي بخشي را در دنياي نا كامي هايم در يكي از بد ترين روزهاي زندگي...... سالم خوبان

يك نفر از خانواده مظلوم همجنس گرايان پس از رنجها و كشيدن عذاب هاي زياد به لطف خدا و كمك .... به من داديد
 .....آزاد دالن نيك سيرت توانست بعد از مدت ها رنج پناهندگي بگيرد

به جز آنچه كه ....... آزادي خودم را بهم دادنداين خبر آن قدر برايم خوشحال كننده بود كه حس كردم گويي خبر
از ....... من امير را نمي شناسم و نمي دانم كيست ولي از شما خواهشي داشتم.... شما گفتيد چيز خاصي از امير نمي دانم

امير جان آزاديت مبارك ..... طرف اين دوست كوچك و تنهاي همجنس گراي خود به امير از جانب من تبريك بگوييد
 ....آزاد و آزاده باشي.. اميدوارم در هر جاي اين دنياي بي رحم كه هستي سالم

براي همه آنان كه بايد عشق .... براي همه آنان كه به هر نحوي در تنگنا و قفس هستند... براي ما هم دعا كن
راي همه آنان كه در يك ب.... براي همه آنان كه هيچ راهي جز سوختن و ساختن ندارند...... پاك شان را پنهان كنند
براي همه آنان كه اميد به آزادي ........ براي همه آنان كه شبها در تنها يي گريه مي كنند.... گوشه دنيا تنها ما نده اند

براي همه آنان كه بار سنگين تهمت را در عين بي گناهي ...... براي همه آنان كه بي گناه به پاي دار رفتند...... بسته اند
 ....آزاد باشي و سر بلند.......براي همه آنان كه هر روز تو سري مي خورن... ش مي كشندبه دو
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 قسمت هفتم -فلش هايي از زندگي يك لزبين 

 آذر
 

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

 
 كجا هستم و ، مثل هر روز وقتي چشممو باز كردم نمي دونستم كي هستم،امروز مثل هر روز از خواب پا شدم

 . انگار هميشه چند لحظه اي طول ميكشه تا كامپيوتر مغزم آماده ي بهره برداري بشه. امروز چند شنبه است
 كالسهاي صبحم تشكيل نميشن ولي بعد از ظهر بايد سر كالس برم و اتفاقا ،روز آخرين پنج شنبه ي سالهام

نمي دونم چرا بعضي از استاد ها فكر مي كنند اگر از بچه ها در بحراني ترين زمان ها سخت ترين چيز . امتحان هم دارم
 !ها رو بخوان بهترين استاد دنيا هستند

بايد همه ي اين كار ها رو تا . بلند باال از لوازم هفت سين و آجيل و شيريني داده كه بگيرممادرم بهم يه ليست 
 . قبل از ظهر انجام بدم

 ..........خدايا كمكم كن
 يه ،چه روز كسالت باريه.  ثانيه يك بار يه تنه مي خورم10ميدون تجريش پر از آدمه و به طور متوسط هر 

نزديك سال . ر مي دون بدون اينكه بدونن واقعاً براي چي آنقدر به سال نو بها مي دنمشت آدم دارن اين ور و اون و
 آرايشگاه ها نرخ هاشون رو زياد مي ،شهريه ي همه ي كالسها گرون ميشه. جديد كه ميشه همه چيز به هم ميريزه

 كه تاكسي ها هم بدون اينكه به  مي گيرن و احمقانه تر از همه هم اينه" نرخ نوروزي " آژانس ها از مسافراشون ،كنند
 .قول خودشون بنزين گرون شده باشه كرايه هاشونو زياد مي كنند

.  براي اينكه توي پياده رو پر از بساط دستفروش هاست، توي خيابون پر از آدمه،ابنجا انگار همه عجله دارند
ا كردند و جالب اينجاست كه هر جا شلوغ تر توي هر مغازه اي رو كه نگاه مي كني بيشتر از ده نفر به زور خودشون رو ج

 انگار هر چي مي دون به خط پايان نمي ،قيافه ي همه ي آدم ها امروز عصبيه. باشه مردم بيشتر اونجا توقف مي كنند
 انگار توي اسفند ماه يه گوني شن روي دوش هر كي ميزارن و اگه نتونن تا آخر سال اون گوني شن رو به مقصد ،رسن

 .اختندبرسونن ب
 لباس نو مي ، خونه تكوني مي كنند، بدون اينكه دليلش رو بدونن،مردم همه دارن به شدت كالري مي سوزونن

 به خاطر اينكه مجبورن به جاي يك گل سير نيم كيلو سير بخرن ، سر قيمت پرتقال با مغازه دار دعوا مي كنند،خرن
 فقط ، اما دليلش رو نمي دونن،ردو نباشه غصه دار ميشن از اينكه توي سمنوي سر سفره ي عيدشون گ،ناراحت ميشن

 ! قبل ار اونها هم قبلي ها، چون قبل از اونا پدر و مادرشون هم همين كار رو مي كردند،همه ي اين كار ها رو مي كنند
آخر  سمنو رو گذاشتم براي ، سنجد و سير گرفتم،توي شيريني فروش اينقدر شلوغ بود كه نتونستم پام رو بگذارم

 . و االن توي صف صندوق براي آجيل هستم
از . دو تا خانوم ميان سال توي صف جلوي من هستند و سنگيني نگاهشون رو هر لحظه حس مي كنم

  ،به دم در نگاه مي كنم.  براي همين سعي مي كنم حواس خودم رو به چيز ديگه پرت كنم،نگاهشون ديگه خسته شدم
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 با عشوه ي خاصي عينك رو از روي چشمش بر ميداره و ، خوش تيپ و خوشگل وارد ميشههمون موقع يه خانم بسيار

 و دوباره رو بروم رو ،!wow: توي دلم و فقط توي دلم ميگم. سرش رو تكون ميده تا موهاي توي صورتش كنار بره
 كمي باز مونده و چشمام هم  چشمم به نگاه پر از تعجب اون دو تا خانم ميافته و تازه مي فهمم كه دهنم،نگاه مي كنم
 !كمي گرد شده

انگار از وجود چيزي . اون دو تا خانم هر دو به من پوز خند ميزنند و براي اولين بار پشتشون رو به من مي كنند
 . مطمئن شدند،شايد به همجنسگرا بودنم شك كرده بودند و با اون كار من. در من مطمئن شده باشند

 اما ، پوستش سفيده و مثل همه ي خانم هاي ميان سال مي مونه،مي چاقه يكيشون ك، نگاهشون مي كنم
 انگار سنگيني نگاه من رو حس ،همون موقع بر مي گرده و نگاهم مي كنه. اونيكي شلوار جين پوشيده و كفش كتوني

 !اي منه موهاي كوتاه جو گندمي كه مدلش به شدت شبيه مدل موه،براي اولين بار به صورتش نگاه مي كنم. كرده
يه جرقه ي خيلي هيجان انگيز توي مغزم زده ميشه و بهم ميگه كه اون دو نفر كه جلوي من هستند هم 

 .اينبار چشمم بيشتر از دفعه اي كه اون خانم خوشگل رو ديدم گرد شده.  فقط سنشون باال رفته،همجنسگرا هستند
 چرا فكر نكرده بودم كه ،نسگراها هم پير ميشن چرا تاحاال بهش فكر نكرده بودم؟ چرا فكر نكرده بودم كه همج

 . دو تا آدم مسن هم مي تونن توانايي عشق ورزيدن به همجنس رو در خود حفظ كرده باشند
از در آجيل فروشي بيرون ميام و ناخود آگاه دنبال . اون دو نفر پولشون رو حساب مي كنند و من هم همينطور

 آخ جون پيداتون " بگم ، نمي دونم اگر پيداشون كنم بايد بهشون چي بگم،ي نمي دونم براي چ،اون دو نفر مي گردم
 !؟"كردم 

 دلم مي خواد بهشون بگم كه چقدر دلم مي خواد يه روزي رو ببينم كه اين همه ،اما دلم مي خواد پيداشون كنم
هيچوقت نترسم كه كسي  روزي كه ، از پس همه ي مشكالت زندگيم بر اومده باشم،سال با يه نفر زندگي كرده باشم

 هيچوقت از اينكه مادر يا پدرم بفهمند كه من همجنسگرا هستم واهمه نداشته ،من يا دوست دخترم رو به زور شوهر بده
 .باشم

 ، به هر حال دليلي هم نداشت كه اونها منتظر من بشن،خيلي اين ور و اونورم رو نگاه كردم اما پيداشون نكردم
 دلمون برات ميسوزه كه ، اتفاقا ما هم همينطوريم، ببين ما مي دونيم تو همجنسگرا هستي"مي خواستن چي بهم بگن؟ 

  "! سال خوبي داشته باشي، برات آرزوي صبر مي كنيم،كلي روز سخت پيش رو داري
 مادرم اصرار مي كنه كه يه چيزي بخورم اما من خيلي ديرمه و بال ، هست و من باالخره رسيدم خونه11ساعت 

 وسط راه تازه يادم مياد كه از صبح تاحاال فقط يه ليوان آب و چند تا آجيل ،از در خونه ميام بيرون كه برم دانشگاهفاصله 
 !خوردم

 راهي كه هميشه نيم ، دقيقه قبل از شروع كالس رسيدم دانشگاه و بيشتر از دو ساعت توي راه بودم5درست 
 مگه شروع سال چه چيز خاصي داره كه همه ،ايد اين روزها بكنند آخه چرا همه خريد هاشون رو ب،ساعته ميرم و ميام

 اون رو جشن مي گيرن؟ 
 يك ربعه كه دارم به حرفهاي دوستم در مورد ، همچنين،االن يك ربعه كه منتظر استاد هستيم ولي هنوز نيومده
 .دوست پسرش و اينكه ديروز با هم دعواشون شده گوش ميدم

  اين در ،م عكسشون رو گذاشتند توي اوركات و اين به مذاق آقا خوش نيومدهدعواشون سر اين بوده كه خان
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 !حالي هست كه خود آقا عكسشون االن مدتهاست كه توي پروفايلشونه

  من با اين مسئله به هيچ عنوان،ياد موقعي افتادم كه تهمينه مي خواست عكسش رو توي پروفايلش بگذاره
 اما وقتي به دوستم ، چون عكس خودم هم توي پروفايلم بود، نمي تونستم اعتراض كنم اگه داشتم هم،مشكلي نداشتم

 ": گفتم كه دوست پسرش حق اعتراض نداره چون خودش عكسش توي پروفايلشه با نگاه عاقل اندر سفيهي بهم گفت
  "! آخه اون پسره

جنسگراها با اينكه هيچ ادعايي درسته كه از حرف دوستم حرصم گرفت اما فكر كردم واقعا جالبه كه ما هم
 و فكر مي كنم خيلي خوبه اگر ما ،نداريم اما حقوق همديگه رو خيلي بيشتر از زوج هاي دگر جنسگرا رعايت مي كنيم

تعجبي نداره كه همجنسگرايان جزو . همجنسگراها براي زوج هاي دگر جنس گرا يه جلسه ي توجيهي بگذاريم
 چون اينكه حقوقشون به عنوان يك شهروند كمتر از مردهاست به نظر اونها خيلي ،سردمداران جنبش هاي زنان هستند

 !احمقانه تر جلوه مي كنه
.  اما دختر ها طبق معمول ساكت هستند،نيم ساعته كه استاد نيومده و پسر ها دارن كم كم دم از رفتن مي زنند

يومده انقدر حرصم گرفت يا ديگه از حرف ها و دليل نمي دونم از اينكه استاد ما رو تا اينجا كشونده آخرش هم خودش ن
 "!  من رفتم"هاي دوستم خسته شدم كه پا شدم و به همه اعالم كردم كه 

 تا نيم ، گفتند جايي نريد، استادتون توي ترافيك موندند"هنوز به دم در نرسيدم كه يه آقايي مياد دم در و ميگه 
  "! ساعت ديگه ميان

 .  ميگيريم كه اين نيم ساعت رو به حياط بريم و از آب و هواي بهاري استفاده كنيمبا همكالسي هام تصميم
 آدمهايي كه مطمئنا فقط به خاطر چشم چروني آخر سال ،حياط دانشگاه هم مثل همه جاي شهر مملو از آدمه

 دختر ها رو توي مدت كمي كه داريم طول حياط رو طي مي كنيم طبق عادت هميشگي دارم جمع هاي. اينجا هستند
 چقدر امروز همه خوبن "يكيشون توي گوش من آروم ميگه ! نگاه مي كنم و بقيه ي دوستهام هم جمع هاي پسر ها رو

من كه يه !  وا"من كه تا اون لحظه چشمم حتي به يك دونه دختر خوب هم نيفتاده بدون اينكه نگاهش كنم ميگم . "
 آخه اونجايي كه تو داري نگاه مي كني فقط داف نشسته "ه و ميگه  دوستم نگاهم مي كن"! دونه خوب هم نمي بينم

 ."! احمق
مثل همه ي دختر هايي كه توي حياط هستند رو به پسر ها ميشينيم و من به نشانه ي اعتراض پشتم رو به 

اينجا  عين حرم سرا ها "همشون مي كنم و بر طبق عادت هاي فمينيستيم شروع مي كنم به غر زدن سر دوستهام كه 
صف كشيديد كه چي بشه؟ بهتون افتخار بدن بيان انتخابتون كنند؟ دوستهام انقدر سرشون گرمه كه هيچكدوم به 

 .حرفهاي من توجهي ندارند
همينطور كه دارم غر ميزنم به يك نقطه ي كور نگاه مي كنم و توي نقطه ي كور و تقريبا گوشه ي حياط 

از غر زدن ! و كيك مي خوره و از پشت درختها به قسمت پسر ها نگاه مي كنهپسري رو مي بينم كه داره تنهايي چايي 
 .دست مي كشم و نگاهش مي كنم

 . ناخن هاش هم تقريبا بلنده و ابروهاش هم تميز كرده، موهاش تقريبا بلنده،يه كيف كج انداخته
 .  بهم ميگه كه اون پسر گي هست،شم همجنسگرا شناسي من
 ميگي چيكار كنيم؟ بريم بهشون پيشنهاد بديم؟ مي دونم كه تو " به زبون مياد و ميگه يكي از دوستهام باالخره

  " اما مثال اگه تو خودت از يه پسري خوشت بياد ميري بهش پيشنهاد بدي؟ ،از پسر ها بدت مياد
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ه ازش خوشم  اما تا حاال پسري نبوده ك، خيلي هم دوستشون دارم، من از پسر ها بدم نمي آد"جواب مي دم 

 ". مطمئن باش كه ميرم بهش پيشنهاد مي دم، اگه يه روزي يكي بود كه من ازش خوشم بياد،بياد
 " بيرون گود نشستي ميگي لنگش كن؟ ": يكي ديگه از دوستهام ميگه

 مي خواين بهتون ثابت كنم كه ": يه حس شيطنت در من شروع به وول وول مي كنه و به سرعت جواب مي دم
  "اين كار رو بكنم؟ مي خواين همين االن برم به يكي از اين پسر ها شماره بدم؟ مي تونم 

همشون به .  چون مي دونند كه اين كار رو انجام مي دم،دوستهام معموال از اينكه من تصميمي بگيرم مي ترسند
 .اما ديگه دير شده و من از اونها دور شدم. "!  نه"سرعت گفتند 

  " كجا ميري؟ پسرها كه اين طرفن؟ "ي داد ميزنه يكيشون با صداي بلند تر
 حس مي كنم آب دهنش ، اون از دور من رو ميبينه و با تعجب نگاهم مي كنه،به سرعت به سمت پسر گي ميرم

 .براي همين سعي كي كنم كه لبخند بزنم. رو به سختي قورت ميده و من متوجه ميشم كه خيلي جدي شده ام
 ميشه شمارتو به من ، شرط بستم كه ميام از تو شماره ميگيرم،هام يه شرط بندي كردم ببين من با دوست، سالم"

 "! بدي؟ االن كه رفتم پيش دوستهام بهت زنگ ميزنم و قول مي دم كه ديگه هيچوقت مزاحمت نشم
 كيكي كه توي دهنش هست رو به سختي قورت ميده و باز ،پسره كه هنوز داره با تعجب من رو نگاه مي كنه

 : م با تعجب نگاهم مي كنه و باالخره ميگهه
 "! ممممممگه تو لزبين نيستي؟"

 به ياد ندارم كه توي دانشگاه به كسي گفته باشم كه لزبين ،اين بار من دارم با تعجب بسيار نگاهش مي كنم
  " اما تو از كجا مي دوني؟ ، ههههستم": اين بار من آب دهنم رو به زور قورت مي دم و ميگم! هستم

 چي فكر كردي؟ خب تو چطوري فهميدي من گي ":  لبخند ميزنه و ميگه،پسر كه انگار ديگه از من نمي ترسه
 ، همون روز اول كه ديدمت فهميدم كه لزبين هستي،هميشه توي حياط ميبينمت! هستم؟ منم همونطوري فهميدم ديگه

 حاال بگو ببينم كه ،كه ترسيدم اين كارو بكنمخيلي مي خواستم بيام بهت آشنايي بدم اما انقدر هميشه جدي هستي 
 "جريان شرط بندي چيه؟ 

 اما ته چهره اش مثل ته چهره ي هميشه ،براش داستان رو تعريف مي كنم و كلي خندش مي گيره
بدون اينكه دليلش رو بپرسم مي دونم كه حتما توي حياط يكي . همجنسگراها، بعد از خنده يه چيزي به جز خنده هست

ه اون دوستش داره و حتما اون پسره داره االن به دوستهاي من نگاه مي كنه و هيچوقت نمي دونه كه يكي هست ك
 !گوشه ي حياط هست كه شايد خيلي بيشتر از اون دختر ها دوستش داشته باشه

  بهم ميگه كه هر وقت خواستم مي تونم بهش زنگ بزنم و قرار ميشه كه وقتي،شماره هامون رو به هم ميديم
 تو ، آذر"بلند ميگم . "اسمت چيه؟ !  راستي":  بلند ميگه،ازش خداحافظي مي كنم. رسيدم به دوستهام بهش زنگ بزنم

  "!  بهمن" تعجب مي كنه و ميگه "چي؟ 
 ،خندم ميگيره از اينكه انقدر از ديدن يه همجنسگرا توي دانشگاه خوشحال شدم كه يادم رفته اسمش رو بپرسم

 !  برام كافي بوده" يه هم احساس "صداش كنم احتماال همين كه 
ميشينم و . با خوشحالي زياد به دوستهام ميرسم كه با كنجكاوي همراه با تعجب و توام با نگراني نگاهم مي كنند

 دوستهام همشون بر مي گردند به ، گوشي رو برداشته و از شدت خنده نمي تونه حرف بزنه،شماره ي بهمن رو ميگيرم
 دوستهام هيچ. ازش تشكر مي كنم و گوشي رو قطع مي كنم. و اين صحنه ي تاريخي رو نگاه مي كنندسمت بهمن 
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 بريم سر ":  كدوم توان صحبت كردن ندارند و من براي اينكه از سنگيني جو كم كنم بلند ميشم و ميگم

  "كالس؟ 
 "ميگه . ار با نظر من در مورد عيد موافقه انگ، فقط حرف ميزنه، نه درس ميده و نه امتحان ميگيره،استاد مياد

بدو بدو از باباهاتون پول مي گيريد ميريد ! امروز گفتم بياين كه بهتون بگم كه به نظر من عيد خيلي فلسفه ي مزخرفيه
  به هم، سال تحويل ميشه، دعا مي كنيد، نصفه شب سر سفره ميشينيد، خودتونو خوشگل مي كنيد،لباس ميگيريد
حاال كه چي؟ كه يه كار !  فردا هم كه پا ميشيد با ديروزتون هيچ فرقي نمي كنه، بعد ميريد مي خوابيد،دتبريك ميگي

جديدي توي زندگيتون كرده باشيد؟ كه نو شده باشيد؟ اگه مي خواين يه كار جديدي بكنيد بهتره يك خورده سعي كنيد 
 اون بابايي كه هر روز ازش كلي پول مي گيريد بهتون  يه كاري بكنيد كه، آدم بشيد براي خودتون،بيشتر درس بخونيد

 تا كي مي خواين بخوريد و بخوابيد و بعد هم سر اون بيچاره ها غر ، ديگه سني از پر و مادر هاتون گذشته،افتخار كنه
ال فكرشو كه چي بشه؟ تا حا!  كرم پودر مي خوام، ماتيك مي خوام، فندك زيپو مي خوام،بزنيد كه بابا پول سيگار ندارم

 "! كرديد؟ انقدر وقت خودتون رو به بطالت نگذرونيد
 من فكر مي "! يه سنته، يه رسمه، استاد آخه عيد باستانيه": يكي از دختر ها با حالت جيغ مانندي به استاد ميگه

! "وت  متفا" يه روز كه خودمون براي اينكه زيادي روزهامون عادي نشه اسمش رو گذاشتيم ، فقط يه دلخوشيه،كنم
 ! حاال معلوم نيست اين متفاوت به چه قيمتيه

 به اميد هايي كه آدم ها خودشون براي خودشون درست ،توي راه برگشت دارم به حرفهاي استاد فكر مي كنم
 ، چون شروع يك هفته ي جديده، شنبه ها رو دوست دارند، به اينكه هر شب به اميد روز بهتر به خواب ميرن،مي كنند

 چون پر از ، چون بهشون نويد خوشبختي رو ميده، بهار رو دوست دارند،رند كه امروزشون بهتر از ديروز باشهچون اميدوا
 بچه ها اول مهر رو به اميد يك سال تحصيلي ، چون طبيعت غمگينه، روز هاي ابري همه دلشون ميگيره،بوي اميده

 اين " اول هر ترم ميگيم ،ن خوشي مال يك روزه اما اي، خوشحالن كه دوستهاشون رو مي بينند،خوب شروع مي كنند
 !  اما آخر ترم هيچ اتفاق خاصي نمي افته" شاگرد اول ميشم ، مي تركونم،ترم ديگه درس مي خونم

 
و من همجنسگرا هر سال سر سفره ي هفت سين آرزو مي كنم كه ايشاال يه سالي برسه كه من و عشقم پيش 

 دست هم رو ، لحظه ي تحويل سال توي چشمهاي هم نگاه كنيم،و بگيريم دست همديگه ر،هم كنار سفره بشينيم
 .بگيريم و باور كنيم كه خوشبخت ترين آفريده هاي خداوند هستيم

 . اولين اتفاق سال بوسيدن بهترين اتفاق زندگيم باشه،و وقتي سال تحويل شد
چقدر هر سال پيشرفت مي كنم؟ چند اما واقعاً هر سال چقدر براي رسيدن به اين آرزوي بزرگ تالش مي كنم؟ 
در سال چند بار به خاطر عشقم تهديد . نفر رو در سال متقاعد مي كنم كه عشق من هم مثل عشق همه حقيقت داره

 در سال چند بار مي خوام جلوي ،" ايشاال عروسيت " محدود ميشم؟ در سال چند نفر بهم ميگن ، محكوم ميشم،ميشم
 فقط عشقه كه ،همجنسگرايي كه فقط عشقه كه سرمشقشه.  همين، همجنسگرا هستمهمه داد بزنم كه من فقط يك

 عشقه كه وادارش مي كنه با همه ي بدي ها و پوچي هاي دنيا امسال هم مثل هر سال سر سفره ي ،زنده نگهش داشته
 !هفت سين بشينه و فكر كنه كه فردا حتما مي تونه بهتر از ديروز باشه
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  با خود به همراه مي آوردآگاهي مسئوليت
  براي همجنسگرايان كشور"بيداري"مناسبت انتشار نشريه خبري بنام ه ب

 
. در بي حقوقي و حاشيه اي بودن هر گروه و نيروي اجتماعي از جمله همجنسگرايان دو عامل عمده نقش دارند

مت مي گيرد و ديگري ناآگاهي و بي كار بخد يكي اراده و خواست سركوب كننده و مكانيسم هاي مختلفي كه براي اين
اما سهم و . كار ميبرده اطالعي سركوب شوندگان از حقوق و مصالح خود و بي خبري از مكانيسم هايي كه سركوبگر ب

نقش سركوب كننده و سركوب شونده هميشه يكي نيست و متغير است يعني بسته به شرايط سهم هر طرف بيشتر يا 
 .كمتر مي شود

 با خود به همراه مي آورد، مسئوليت به اراده منجر مي شود و اراده به حركت براي تاثير گذاري آگاهي مسئوليت
 . و حركت به تغيير شرايط مي انجامد

زماني همجنسگرايان ايران از احساس و گرايش جنسي خود تقريبĤ هيچ اطالعي نداشتند و فقط آن را در درون 
چنين كشش و تمايل جنسي دروني خود را بدانند، پس نه تنها بي حقوقي خود حس مي كردند بدون آن كه علت و دليل 

خود را موجه مي دانستند بلكه بدتر از آن در پي پنهان و كتمان كردن خود بودند، در پوست و قالب ديگري ظاهر مي 
 .شدند و سعي مي كردند در نقش يك دگرجنسگرا ايفاي نقش نمايند

انساني اشان، نمي / از احساس خود و بي خبري آنان از حقوق اجتماعيدر شرايط بي اطالعي همجنسگرايان 
در چنين وضعيتي آنها كمتر مسئول سرنوشت . توان از آنها ايراد گرفت كه چرا براي رسيدن به آزادي كاري نمي كنند

 .داردغم انگيز خود هستند و در سركوب آنها، فرهنگ، جامعه، دولت و ارگان سركوب كننده مسئوليت بيشتري 
 اما به همان نسبت كه همجنسگرايان از احساس خويش، حق و حقوقي كه بايد داشته باشند و از آنها دريغ شده 

همان نسبت هم چه بخواهند و چه نخواهند، در امر برخوردار بودن يا نبودن از حق و حقوق خود ه بيشتر واقف شوند، ب
 . سهيم و مسئول هستند

، بله اينگونه دوستان )حتمĤ اينگونه افراد يافت مي شوند(ه اين چيزها كار نداريم ممكن است كساني بگويند ما ب
حق انتخاب دارند و انتخاب طرف گيري يا بي طرفي آنها محترم است ولي با اين وجود نمي توانند مسئوليت و نقش خود 

القه ندارم و يا از اين چيزها خوشم  ديگر كسي كه مي گويد من بي طرف هستم، به اين چيزها عبه عبارت. را انكار كنند
نمي آيد، باز به شكلي جايگاه خودش را در مبارزه كردن يا كنار گود نشستن انتخاب كرده و به همان نسبت هم به اين يا 

باز ) يا نمي كند(در واقع در هر انتخابي كه فرد مي كند . آن اردو ياري رسانده يا آن را از يك امكان محروم نموده است
 .ئوليتي نهفته استمس

در هر . هستند) پي جي ال او(مدتي است كه همجنسگرايان ايران داراي سه نشريه، يك راديو و يك تشكيالت 
سه نشريه و راديو از زواياي مختلف به آگاهي رساني در باره همجنسگرايي، حقوق افراد، مسائل بي حقوقي و چگونگي 

امروز همجنسگرايان ايران نمي توانند ادعا كنند كه از اين . نتشر شده انددست يابي به آزادي مطالب زيادي نوشته و م
چيزها بي خبرند، يا به اطالعات دسترسي ندارند و به اين دليل هم نمي توانند سهم و مسئوليت خود در بي حقوق 

 .گروهي و جمعي خود را انكار كنند
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 كافي نيست بايد به مكانيسم هاي طرف مقابل پي برداما گاهي صرف آگاهي به حقوق براي شركت در مبارزات 

و راه چاره و مكانيسمهاي تالش و چگونگي حركت براي دست يابي به حقوق و آزادي را شناخت و با درايت و خردمندي 
براي اينكار كسب آگاهي هاي سياسي و اجتماعي، مواضع بازيگران و چگونگي تاثير گذاري بر . آنها را بخدمت گرفت

چرا كه مبارزه عين بازي شطرنج مي ماند و اطالع از . ن رقابتها در صحنه كشور از اهميت دوچندان برخوردار استميدا
قانون بازي و چگونگي چيدن مهره ها كافي نيست بايد تاكتيك هاي طرف مقابل را كشف و آنها را خنثي كرد و در عين 

 .كار گرفته حال خود ماهرانه تاكتيكهايي را براي مات كردن حريف ب
انتشاراتي همچون دلكده، ماها، چراغ و راديو رها نقش بزرگي در آگاهي رساني دارند اما سانسور مطبوعات و 
اينترنت باعث شده كه بسياري از همجنسگرايان از ديدن مسائل بشكل روشن و مشخص محروم باشند و از طرف ديگر 

نوبه خود در ايجاد ترديد ه كه اين ب.  مبارزه را ناممكن كرده استديدن ميدان اصلي حكومت با تبليغات يك جانبه امكان
 . و عدم شناخت افراد تاثيري انكار ناشدني دارد

 را "بيداري"درست در چنين شرايطي است كه چند نفر از دوستان همجنسگرا در خارج از كشور، نشريه خبري 
م بودن همجنسگرايان ايران در مبارزه خود براي دست چنين اقدامي نشانگر رشد بلوغ، آگاهي و مصم. منتشر مي كنند

يابي به حقوق انساني اشان مي باشد و بدون شك تاثير مثبت زيادي در محكم كردن اراده موجود در جنبش 
همجنسگرايان كشور براي آزادي و كسب حقوق خود ايفا خواهد كرد و جا دارد كه مورد حمايت و پشتيباني همه 

 ". قول معروف پازل آگاهي رساني را تا حدود زيادي تكميل كرده استه چرا كه ب. رار گيردهمجنسگرايان كشور ق
 در عين حال مي تواند به نشريه اي براي چاپ مطالبي باشد كه در نشريات موجود همجنسگرايان منعكس نمي "بيداري

 افكار و تمايالت سياسي و و در عين حال يك ميدان تمرين دمكراسي و به سطح آمدن. شوند يعني مطالب سياسي
 اكتفا نكنند بلكه به "بيداري"اميدواريم دوستان تنها به خواندن . فرهنگي موجود در بين همجنسگرايان نيز خواهد بود

سهم خود با ارسال مطلب و تحليلهاي خود در بهبود كيفيت آن بكوشند و به ديگران نشان دهند كه استعداد ها و توان 
 .گرايان ايران را جدي تر بگيرندموجود در بين همجنس

با امكانات بوجود آمده براي همجنسگرايان، امروز هيچكدام از ما از تظر اخالقي، و انساني نمي توانيم خود را 
ما همه، بله . كنار كشيده و در مبارزه براي بازستاني حقوق انساني خود، همه كارها را به دوش چند نفر محدود رها كنيم

مجنسگراي اين كشور، مسئولند كه سهم خود را ادا كنند تا با هم اين بار گران را به سر منزل مقصود تك تك افراد ه
 . برسانيم

ديگران نبايد تنها مصرف كننده باقي . تعداد معيني از دوستان در دلكده، چراغ، ما ها و بيداري زحمت مي كشند
از معرفي اين نشريات تا همكاري با آنها و تهيه مطالب . بگيرندبمانند بلكه در حد توان خود گوشه اي از كار را به عهده 

تا طرح مسائل همجنسگرايان در هر عرصه اي كه خود توان و امكانش را دارند و در اين صورت است كه راه هموراتر و 
 .گذر از آن آسان تر مي شود

 
فقيت براي آنها، اطالعيه خود  و آرزوي مو" بيداري"بيشتر از اين نمي نويسيم و ضمن خوش آمد گويي به 

 : خطاب به همجنسگرايان كشور را برايتان مي آوريم"بيداري"دوستان منتشر كننده 
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 خطاب به هم احساسان همجنسگرا و ديگر اقليتهاي جنسي در كشور
 

 ؛دوستان عزيز، همجنسگرايان و افراد ديگر اقليتهاي جنسي داخل كشور
با سركوب همجنسگرايان و تبليغ عقايد پوچ خود، استفاده ابزاري از اسالم و ترساندن جمهوري اسالمي از جهتي 

افراد از دنيا وآخرت و از جهت ديگر با فيلتر كردن اينترنت همه راهها را بر روي شما بسته تا مبادا شما با آشنايي با 
 .واقعيت ها در مقابل حكومت بايستيد

از بند خرافات و پذيرفتن هويت جنسي اتان با رنج و مرارت بسياري جمهوري اسالمي كاري كرده كه گسستن 
 . همراه شود

 .جمهوري اسالمي عشق و احساس همجنسگرايان را انكار و آنها را سركوب و اعدام مي كند
بايد فعاالنه براي تغيير شرايط زندگي خود تالش . بي تفاوتي و بي توجهي به واقعيتها ما را به جايي نمي رساند

ما همجنسگرايان ايران مي توانيم و بايد نقش بسيار مهمي در تحوالت و حركت ملي بسمت آزادي، دمكراسي و . نيمك
 .در همين رابطه دسترسي به اخبار و اطالعات سانسور نشده بسيار مهم مي باشد. حقوق بشر به عهده بگيريم

 
ختي ها و فشارهاي وارده بر شما را خود قبآل ما چند نفر از همجنسگرايان ايراني خارج از كشور كه مشكالت، س

با پوست و گوشت خود حس كرده و حاال در كشورهاي آزاد زندگي مي كنيم، نمي توانيم شما و مشكالت تان را 
 .فراموش كنيم و حاال در كنار هم جمع شده ايم تا در حد توان خود، بار مشكالت و سختي هاي اتان را كم كنيم

ه ما نمي توانيم همه مشكالت شما را حل كنيم اما در حد خود به عنوان يك نيروي پشت قدر مسلم اين است ك
جبهه سعي مي كنيم به نياز شما مبني بر دسترسي به اخبار و اطالعات و يافتن امكان شناخت درست از مسائل و از اين 

 .طريق راه خود شناسي و ديدن رنگ آسماني ديگر را برايتان هموار كنيم
 ن منظور جهت كمك به زدودن تار عنكبوتي رژيم از اذهان شما خواهران و برادارن همجنسگرا در داخلبراي اي
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كشور و تسهيل كردن امر دست يابي تان به اخبار و اطالعات، و كمك به مشاركت مستقيم و فعالتر در تعيين سرنوشت 

 . منتشر كنيم) بيداري( بنام كشور، تصميم گرفته ايم كه مجله اي سياسي، اجتماعي و فرهنگي
بلكه ما هفته اي يكبار گزيده اي از . اين مجله شكل و شمايل و حالت يك مجله معمولي را نخواهد داشت

مقاالت و مطالب مهم سياسي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي شخصيتها، وب سايتها و چهره هاي معروف فرهنگي و 
ل و خارج كشور را، با ذكر منبع و اسم نويسنده، جمع آوري كرده و بصورت اجتماعي و سياسي ايراني اپوزيسيون در داخ

 .فايل ورد از طريق ايميل فقط به همجنسگرايان و ديگر عالقمندان در داخل كشور خواهيم فرستاد
 از احزاب و گروهاي سياسي اپوزيسيون كامآل مستقل عمل خواهد كرد و در اختالفات سياسي و "بيداري"مجله 

هر چند كه در انتخاب مقاالت و مطالب، مواضع نويسندگان آنها . ي موجود بي طرفي كامل خود را حفظ مي كندديدگاه
و خط سياسي اشان نسبت به حقوق همجنسگرايان را در نظر گرفته و اولويت را به كساني خواهيم داد كه علنĤ از حقوق 

 با اين همه كيفيت مطالب، اهميت روشنگري ونكات نهفته ما همجنسگرايان دفاع و در اين باره آگاهي رساني مي كنند،
 . تعيين كننده خواهند بود"بيداري"در آنها و همچنين موضوعات داغ سياسي روز در انتخاب مطالب و مقاالت توسط 

 
 بتواند سهمي در آگاه سازي خواهران و برادران همجنسگراي ما در داخل كشور ايفا "بيداري"اميدواريم كه 

به سهم خود بتواند نيروهاي هر چه بيشتري را به ورود به ميدان مبارزه براي آزادي، دمكراسي و مدرنيته ترغيب كرده، 
 .كند

 هستند تقاضا مي شود كه از طريق ايميل با ما " بيداري"از همه عالقمندان در داخل كشور كه مايل به دريافت 
 .ا در سايت نشريه مطالعه كنندهموطنان مقيم خارج مي توانند بيداري ر. تماس بگيرند

 
 

news@bidari.info  :آدرس ايميل مجله بيداري براي اشتراك
info@bidari.info  :آدرس ايميل مجله بيداري براي ارسال مطلب

www.bidari.info    :آدرس وب سايت بيداري
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 Jean Cocteauآشنايي با ژان كوكتو، 

 همجنسگراي فرهيخته فرانسوي
 

 نويس شاعر، نقاش، نمايشنامه
 بازيگر و فيلمساز فرانسوي

1889 – 1963 

 مهدي: برگردان و ويرايش،  1ديويد آلدستاد: نويسنده

ي  هايش در عرصه رين فرهيختگان فرانسه است كه شهرت او عمدتا بابت فعاليتژان كوكتو، يكي از پركارت
ي دوم زندگي خود به خاطر  وي نخستين شعر خود را در حدود بيست سالگي منتشر كرد و در اواخر دهه. سينماست

م، و عالوه بر آن هاي متعددي كه نويسندگي آنها را بر عهده داشت، به عنوان هنرمندي محتر ها و نمايش موفقيت باله
  .ي فراواني يافت به عنوان يك مرد پاريسي ِ اجتماعي و محبوب، آوازه

ي  كوكتو كه دوران تحصيل رسمي خود را در يك مدرسه رايگان و سطح پايين سپري كرد، توانست با مطالعه
، نخستين خاطرخواه و 1920ي  در اويل دهه. اي تربيت نمايد زياد شخصي و سفرهاي گسترده، خود را به نحو شايسته

هاي رايج، كوكتو براي  ، در اثر ابتال به حصبه درگذشت و بنا به گفته)نويس رمان (2عاشق كوكتو، يعني ريموند راديگيوت
 .گريز از رنج اين ضايعه، پس از مدت كوتاهي به مواد مخدر پناه برد

رين رسانه براي بيان و نمود هنري وي  به فيلمسازي روي آورد كه به عقيده منتقدان، بهت1930اين شاعر در 
ي دشواري  كه يك طرح استيليزه و كوچك همجنسگرايانه درباره) 1930 (3براي مثال در فيلم خون شاعر. است

افرادي خشن و : هاي طراحي شده توسط خود كوكتو است ها مشابه و برگرفتي از آدم آفرينش شعري است، شخصيت
هايي  هاي درشت، با ظاهر و خصوصيات ساده و مينيماليستي، در تصويرسازي مگستاخ، با حركات ساده، داراي چش

ي فراوان وي از آثار گوناگون خود از جمله  هاي بعدي كوكتو، استفاده از نكات جالب در فيلم .اروتيك و سوررئال
ي با صداي خودش، و هاي) نريشن(هايش، گويندگي  ها و طراحي هايي از نقاشي اش، نمونه ها و شعرهاي برجسته نوشته

 .هاست هاي محوري با بازي خودش در اين فيلم حتي نقش
خورد و به  بافانه و دورنماهاي عجيب و نامتعارف به وفور به چشم مي ي خيال هاي ويژه هاي كوكتو جلوه در فيلم

موضوعات و ي آفرينش هنري كوكتو را شكل داده؛  هايي ست كه همه ها مملو از نمادها و طرح عالوه اين فيلم
هاي مخفي،  هايي به جهان ي ارفئوس، آفرينش شعري، آينه و ديگر ورودي نارسيسيسم، اسطوره: همچون نمادهايي

 .4نگارانه هاي نقش هاي زيبا در وضعيت ها، و نيز انسان هاي پريان، گل افسانه
ا اين شاگرد با استعداد  آشنا شد و كمك كرد ت5ترين عاشق خود يعني ژان مريس  با معروف1937كوكتو در سال 

اي  هاي برجسته از ميان فيلم. هاي سينماي فرانسه تبديل شود ترين ستاره اندام، به يكي از محبوب قيافه و خوش و خوش
سينماي  . اشاره نمود7و ارفه) 1945 (6هاي كالسيك ديو و دلبر توان به فيلم كه كوكتو با همراهي مريس تهيه كرد مي

 سينماي شعري او بدون وابستگي به. هاي بديع و تماشايي است  چشمگير وي در تصويرسازيكوكتو نمايانگر تسلط
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 .باشد هاي استوديويي بزرگ و ساختارهاي روايي، و مبتني بر تجربيات شخصي و نظرگاه مستقل وي مي سيستم
 طريق به تصوير كشيدن خورد و اين گرايش به ويژه از هاي كوكتو، همه جا به چشم مي خواهي، در فيلم همجنس

ي آغازين فيلم ارفه  توان به صحنه براي مثال مي. انگيزي از روابط آنها نمايانده شده است مردان جذاب و ترسيم وسوسه
، آخرين كارآموز كوكتو و جانشين رسمي وي، بر 9كه بازي آنها را ماريس و ادوارد درميت (8ي ارفه و سجست و رابطه

 . اشاره كرددر آن فيلم) عهده دارند
اي در احياي صنعت سينماي فرانسه در  كوكتو به همراه ماريس سهم عمده

ي فعال  كوكتو در اين زمان به بهانه. حين جنگ جهاني دوم و پس آن داشته است
هاي  نبودن و حضور نداشتن در مقاومت فرانسه، در معرض انتقادها و عيب جويي

 10)هوموفوبيك(در واقع همجنسبازهراسانه فراواني قرار گرفت كه اغلب ناعادالنه و 
ي غير  پرده در برابر سلطه گويي بي اگر چه كوكتو هنرمندان را به سخن. بودند

كرد، خود شخصا نقشي در اين مورد نداشت و اين از  ي سياسي دعوت مي منصفانه
بابت راز برمالي اعتياد و همجنسگرايي وي بود، كه او را در مقابل حمالت جناح 

 .كرد ت كامال آسيب پذير ميراس
ها و اجراهاي كوكتو متوقف و ممنوع شد و خود  ها، فيلم در دوره اشغال نازي

. هاي همجنسبازهراسانه زيادي قرار گرفت هاي فيزيكي و توهين او مورد خشونت
ت و مصاحبت و ها همچنان به نوشتن، فيلمسازي، و مسافر كوكتو در اين زمان و نيز تا پايان عمر به رغم اين سختي
 .جذب دوستان معروف و حاميان و شاگردان متعدد ادامه داد

 در پي يك حمله 1963ژان كوكتو، پس از يك زندگي هنري سرشار، و كسب جوايز و افتخارات بسيار، درسال 
 .استهاي فرهنگي فرانسه باقي مانده  ترين چهره كوكتو تا به امروز يكي از مشهورترين و ستوده. ي قلبي درگذشت

 
 :پي نوشت

1. David Aldstadt 
2. Raymond Radiguet 
3. Le sang d'un poète 
4. iconographic 
5. Jean Marais 
6. La belle et la bête 
7. Orphée 
8. Cégeste 
9. Edouard Dermit 

10.  homophobic –  اريوشآشوري، د. نك(همجنسبازهراسانه براي هوموفوبيك، پيشنهاد داريوش آشوري است .
؛ با توجه به اين كه هراس يك شخص هوموفوبيك برگرفته از تصور نادرست او از )1384. نشر مركز. فرهنگ علوم انساني

 .همجنسگرايي است، اين معادل مناسب تر از همجنسگراهراسانه به نظر مي رسد
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 ادبيات همجنس گرايي در غرب

 
  اكسل شوك:نوشته

 ترانه گوهر دشتي: برگردان
 1377 بهار -نتشره در گاهنامه سنجشم
 
 " حال مي توان آن را منتشر كرد، ولي آيا ديگر به چاپ شدنش مي ارزد؟"

 چنين 1960گذشته بود كه نويسنده ي انگليسي، ادوارد مورگان فورستر در  Maurice پنجاه سال از نوشتن رمان
فورستر . انجام تصميم گرفت كه كتاب را منتشر كنداو سر. به دست نوشته اش مراجعه كرد پرسشي را مطرح و بار ديگر

. آن معترف بودند، مي توانست ايجاد كند از آن رسوايي و هيجاني بيمناك بود كه داستان عشق دو مردي كه آگاهانه به
 .و همينطور هم شد

فيت ادبي  در انگليس انتشار يافت، انتقادها شروع شد و منتقدين محافظه كار، كي1971هنگامي كه رمان در 
يك رمان در باره ي همجنس گرايي، به جاي اين كه با سقوط اجتماعي، مرك و ياس . فورستر را به زير سئوال بردند

 .همراه باشد، با پاياني خوش به انجام برسد نمي توانست در آن زمان مورد تĤئيد قرار گيرد
نويسنده ي فرانسوي ژولين گرين . ودنمونه هاي خود سانسوري در ادبيات همجنس گرايي، فراوان يافت مي ش

، از ترس اين كه مبادا اقرار همجنس گرايي از سوي شخصيت هاي )خطاكار( در نخستين چاپ رمانش 1955در 
 "داستان، زندگي نامه ي نويسنده تلقي شود، به پيشنهاد دوستانش، هشتاد صفحه ي بخش مياني كتاب، زير عنوان 

 . بدون سانسور در فرانسه منتشر شد1973رمان بعدها در اين .  را حذف كرد"اعترافات ژان
 . ترجمه ي آلماني آن باز هم چند سال ديرتر انتشار يافت

 
آنچه را كه جامعه در زندگي روزمره نمي توانست تحمل كند، در ادبيات نيز قرنها نمي توانست به صورت آشكار 

راه شجاعانه و خطرناك رسوايي را به جان بخرد، يعني اگر نويسنده ي همجنس گرا تصميم نمي گرفت كه . بيان شود
همان كاري را كه نويسندگاني مانند اسكار وايلد، آندره ژيد، يا جفت عاشق، آرتور رمبو و پل ورلن، انجام دادند، بايد راه 

 .چاره را در زبان اشارت مي جست
از آن نوع اثري كه زننده به نظر نمي آيد، براي دوستدار ادبيات متعارف، حرف رمز و مخفي كاري جذبه دارد و او 

در هر حال، حسيت خواننده نسبت به نشانه هايي از همجنس، راه را براي منتهاي اروتيك طنزآميزي . لذت مي برد
 .گشود} كه به مسئله ي همجنس گرايي مي پرداختند{

او . اي غم انگيز خود پنهان كردهانس كريستيان آندرسن، عشق نافرجام خود نسبت به ادوارد كولين را در قصه ه
اندرسن شور سودايي عشق خود را همراه با دردي توصيف . همان روزي كه محبوبش ازدواج كرد، از شهر فرار مي كند

پري دريايي براي اين كه بتواند دست كم به شاهزاده ي محبوبش .  بازتابانيد"پري دريايي كوچك"ناپذير، در قصه ي 
حسرت پري دريايي .  اجازه ورود مي يابند"واقعي"در اتاق خواب خود، تنها زنان . ا با خود بردنزديك باشد، صداي او ر

 .كه دم اش با ديگران تفاوت دارد، هرگز برآورده نمي شود
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در هر حال، كسي كه مي خواست همجنس گرايي را آشكارا توصيف كند، تنها مي توانست از يك كليشه پيروي 

 .رايي را بايد به عنوان يك بيماري، گناه و جنايت ترسيم كنديعني همجنس گ: كند
 ژان ژنه جرئت كرد از قانون و اخالق متعارف تمرد كند و از همجنس گرايي تجليل نمايد و تصاوير مثبتي از آن 

الش را در ادموند وايت، زندگينامه نويس ژنه، كه پيشتاز در امر ادبيات همجنس گرايي در آمريكاست، اين ت. ارائه دهد
كار ژنه مي بيند كه مي خواست خواننده هايي را كه به رابطه ي معمولي زن و مرد گرايش دارند، متناوبĤ گمراه و 

 .مرعوب سازد تا ديگر مجبور به پوزش خواهي نباشد
تا دهه هفتاد، اغلب نويسندگاني كه به مسئله ي همجنس گرايي مي پرداختند، خطاهاي كوچكي را انتخاب مي 

آنها عشق مرد به مرد را به عنوان يك اشتباه : دند تا دست كم از همدردي خوانندهاي معمولي برخوردار باشندكر
 .دردناك و نقص طبيعت ترسيم مي كردند

در آستانه ي قرن بيستم، پزشكان و روانشناسان، همجنس گرايي را به عنوان نشانه اي از فساد، گناه و انحطاط 
به عنوان ) مرد(ز نويسندگان با نفرت و مردود شماري، به تصوير باژگونه ي همجنس گر بسياري ا. برآورد كردند

چه در ادبيات، چه در فيلم سينمايي، داستانهاي مربوط به مردان همجن گرا اغلب با فاجعه . وجودي حقي دامن زدند
 -ن با احساسش درگير مي شودكه در آ  از معدود داستانهايي-"مرگ در ونيز"توماس مان در رمان . پايان مي يافت

 .و تراژدي مرگبار است نمونه ي كالسيك از رابطه ي آشكارا انحرافي بين همجنس گرايي
آشفتگي ناشي از داستانهاي بيمارگونه و ابلهانه اي كه ادبيات ما را "گونه  يك نويسنده در سالهاي جواني از اين

 ساله ي برليني، كوپفر، با خيزشي همدالنه به پژوهش آن بخش 26، مترجم 1897در : ، دارد"از هيچ بار آور كرده است
او نمي توانست به آثار موجود به زبان آلماني مراجعه . از ادبيات جهاني كه به همجنس گرايي مربوط مي شد، پرداخت

ار، ميكل آنژ و پل بنابراين مجبور شد ابتدا آثار مختلفي را به آلماني ترجمه كند؛ از جمله آثاري از ويرژيل، پيند. كند
 در همه ي عصرها و "عشق دوستان": مجموعه كار كوپفر مي بايست پوششي از اين دست داشته باشد، كه. مرلن

 .سرزمينها، بومي است و باعث الهام هنرهاي بزرگ شده است
 يكي ديگر از تك ستيزه گران قابل توجه، كه ادبيات همجنس گرايي آلمان را تشخص بخشيده است، اگوست

او در شعرها و يادداشتهاي روزانه اش، مبارزه بين طبيعت خويشتن و اخالق شهروندي را تشريح مي . فن پالتن نام دارد
او چنان همه سويه و با حساسيت به موضوع پرداخته است كه هيچ نويسنده ي آلماني پيش از او به آن نپرداخته . كند
 به شكل نامتعارف و با شجاعت 1805به همجنس نشان مي داد و در يا اگوست هرسوگ، كه او نيز تمايل خود را . بود

او در اين كتاب بي آن كه ترديدي به خود راه دهد، داستان دو مردي را .  را منتشر كرد"يك سال در آركادين"كتاب 
 در يك خانه ي مشترك " دست در دست هم"نوشت كه پس از ماجراهاي موفقيت آميز، به عنوان زوجي خوشبخت، 

اين كتاب به . " همديگر را ترك نكنند"وقت  نقل مكان مي كنند و با هم مي خوابند، و اين كه تصميم مي گيرند هيچ
را در پي داشت، امروز ) گردآورنده ي افسانه ها(خاطر پنز اروتيك آشكار آن، كه تنها تفسيري بدخواهانه از ويلهم گريم 

 شده است، كه عشق همجنسان را به عنوان امري پذيرفته شده تشريح به عنوان نخستين رمان به زبان آلماني شناخته
 .مي كند

اين كه افسون و جذبه ي آثار مارسل پروست، هنري جيمز يا هرمان بانگ به خاطر در مضيقه بودن و زيذر فشار 
 ، هيچ هنرآيا واقعĤ بدون حضور شرم و فشار و ستم. بودن نويسندگان آن آثار نيست، جاي حرفي باقي نمي گذارد
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 در كتاب تاريخ فرهنگ همجنسگرايي از 1989وااليي پديد نمي آيد؟ نويسنده ي فرانسوي، دومينيك فرناندز در 

خطري شكوه مي كند كه رواداري فزاينده ي جامعه نسبت به همجنس گرايان مرد مي تواند با كاهش خالقيت 
 .همجنس گرايانه همراه باشد

نج سال گذشته، جنبش همدردي با همجنس گرايان مرد، در همسويي با همجنس در هر حال، در بيست و پ
ناشران بزرگ مدتي است كه جرئت مي كنند عنوانهاي مربوط به . گرايي، به ادبيات و بازار كتاب نيز راه يافته است

ازد تا به هويت امروز ديگر كسي مجبور نيست به كشف رمز پنهان بپرد. همجنس گرايي را بر تارك كتابها بنشانند
 .شخصيتهاي داستان دست يابد

اكنون در هيچ نوع ادبي، چه در . از دهه ي هفتاد، ابتدا در آمريكا، ادبياتي متفاوت و چند سويه پديد آمده است
جايي براي همجنس  حتا در نوشته هاي تخصصي نيست كه )Horror( رمان علمي، چه در رمان پزشكي يا ترسناك

امروز ديگر نه تنها شعرهاي آلن گينسبرگ رسوايي به بار نمي آورد، بلكه در دانشگاههاي . اشدگرايي منظور نشده ب
آمريكا جزو مواد درسي محسوب مي شود، و نويسندگان همجنس گرا نيز معموآل بدون رد گم كني، سر راست به 

 عشق و شور وشوق مردان از رويارويي ادبيات سنتي و فرهنگ شهروندي در ارتباط با. موضوع اصلي مي پردازند
اما هنوز نويسندگان همجنس گرا باعث ناآرامي و آشفتگي خوانندگان . همجنس گرا، هيجان تازه اي برانگيخته مي شود

خان، مغبچه گان و گشت "(غير همجنس گرا مي شوند؛ مانند نويسنده ي سوئيسي، كريستف گايزر، در رمان هاي خود 
 زبان ويژه ي هوشمندانه اي وسواس هاي جنسي را برمال مي كند؛ يا جوزف وينكلر، با) "زندان آرزوها" يا در "سريع

 . رد پاي مارسل پروست را پي گرفت" كتاب خاطره"گراد رد، خوان گوي تيسولو و پتر نادا، كه اين آخري در اثرش 
يا، آخرين ستاره ي ر )1986وفات (هوبرت فيشته . نويسندگان معروف معاصر آلماني در اين رده بندي غايب اند

بر خالف . ثابت بزرگي بود كه با شيوه ي قصه گويي مقاله وار و قطعه نگارانه ي خود، ادبيات آلماني را غنا بخشيد
 آمريكايي، انتشارات موفق آلمان مدتهاست كه عالقه اي به نويسندگان همجنس گراي جوان -كشورهاي انگليسي 

 .قعيت گتابهاي چاپ شده از سوي ناشران كوچك را جدي مي گيرندمطبوعات نيز بندرت وا. نشان نداده اند
 

مدتي است كه نويسندگان جديد با زبان ويژه اي، خود را تثبيت مي كنند، كه در آن، موضوعات تازه اي وراي 
فريدريش كرونكه به شكل سرگرم كننده اي، با . تراژدي هاي متداول و داستانهاي عاشقانه ي ساده، مطرح مي شوند

نمونه ي ديگر، جوان . طنز و نمايش غير مبالغه آميز، شور جنسي و ورطه ي نهادهاي شهروندي را توضيح مي دهد
به شكل ماليخوليايي با  ”Orakel“  و" جو و آبل"، ميشائيل زولورس است كه در كتابهاي )برلين شرقي(برليني 

را در ) مرد(گ و خرده فرهنگ همجنس گرايي سور رئاليستي، فروپاشي آلمان شرقي، شهر بزر تصاوير فريبنده ي
 .ناسازكاري با هم تشريح مي كند
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 جشن عشق
 
 

 به بهانه نوروز
 آرا
 

 .بايد بهار بيايد
 .شايد كه، يار بيايد

 بايد ترانه اي خواند،
 .شايد،  نگار بيايد

  
 مستيم و بي قراريم،

 جام دوباره، ساقي
 – از مستي دوباره -

 .شايد قرار بيايد
  

 ره سخت و پر فراز است
 – تنها اشاره اي كن -

 د يتا، جان نثار بيا
  

 بايد كه يار  بيايد
  از كوره راه شب ها-

 –آن شهسوار بيايد      
 بايد ترانه اي  خواند،

  
 .شايد بهار بيايد
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 من و او پرنده شديم

 لزبين. مه انديش
 

پيداش كردم اونم منو پيدا كرد با چندتا اشاره . نشسته بود او هم . من نشسته بودم .روزها ميگذرن به سرعت
از …شيرين هست. شيرين بود …شايدم هر دومون با هم همو پيداكرديم . روي يه صفحه ي پر از حرفاي جورواجور

حداقل از طرف من، از طرف اون من نميتونم ) نه كمي بزرگتر از ماها(روي منطق هيچ نقصي وجود نداشت تو عالم ما 
 !بگم

شرايط مثل هميشه بر وفق مراد نبود هميشه يكي اين وسط با يد انتظار بكشه و بيشتر صبور باشه و اون يه نفر 
نميتونم  آروم بگيرم و مشغول .  مطمئنا من نيستم ممكنه سنگه صبوربقيه باشم اما براي خودم يه فصل ديگه است

نبايدم ميموندم چون محاسبات منطقي هر چقدرم كه  . دمپس منتظر نمون …نباشم با كسي، با فكري با حسي و و و 
رفتم دنبال حس هايي كه از قبل هنوز توم زنده بودن، شايدم بايد . درست باشه بايد با ضربانت مطابقت داشته باشن

رفتم سراغ اون حسا و .اينطور اتفاق مي افتاد تا حس هايي كه هنوز جايي براي زنده شدن دارن كامال از بين برن
وقتي از هيچ حسي استفاده نميكنم كامال مختل . پاكِ  پاك شدم مدتي خالي از همه حسي بودم. تمومشون كردم 

اعتياد عادت بديه به هر چيز . احساسات مثل دارو ميمونن بايد تزريق كنم و تزريق بشم.  المشاعر مي شم، درد ميكشم
عصبانيت وبازم انگشت شصت نشون دادن به معلم از انگشت شصت خوردن بگير تا ميدل فينگر نشون دادن وقت 

هيچ . من كاراي نيمه تموممو تموم كردم و يه كاره جديد شروع كردم. داستان كشدار شد... هندسه دوران دبيرستان
اصال آدم تا اهل يه جور بيزينس هاي خاص نباشه .  در واقع نتونستم. سود حسي نداشت كه هيچ بيشتر اذيتم مي كرد

خالصه تمام مالتت بايد جور باشه از كله بگير تا چشم و دل و قلوه و حتي .نكار كنه و بهشون دست بزنه نميتونه ا
 .بله چشم و پاچه فقط بخشي از كاره ! پاچه

ما ديگه كاره نيمه تمومي نداشتيم شايد وقتش بالخره رسيده بود ... گفته بودم همه چيز بروفق مراد نبود اما شد
پس ما ....  نميدونم !  نه؟ يا شايدم من بودم"ن و تو بوديم كه اول نگاهامون به هم گره خورد اين م"به قول كارمن

چشم بسته حس هاي ! ما حق هم هستيم چون اگه همه ي دنيا دروغگو باشن چشماي ما نيستن . براي هم هستيم
 ...خوب با چشماي باز حس هاي بهتر قضيه قبل از ديدن و بعد از ديدنه

اما از اون پرنده هايي كه همديگه رو تو فصل هاي كوچ مي بينن،  با هم زير آسمونه ...  نده شديممن و او پر
زمين هاي ديگه قرار مي ذارن،  با هم كلي برنامه مي چينن كه بعدن چقدر دونه ها  كه قراره با هم بخورن و وقتي كه 

 ..ديگه در كار نباشه جايي كه نه سرد باشه نه گرمدرس پرواز اشون كامل شد يه لونه با هم مي سازن، جايي كه كوچي 
تا بعدها هم كه خودمونو شناختيم يه جوجه بياريم از همونايي كه رد دستها و . ما هم اينطوري شروع كرديم

 ....دماغاي كوچيكشون رو پنجره حك شده و نگاهشون ماهارو فرياد مي زنه و فرا مي خونه
اهمون لونمون با شه و بال هاي گرممون بعد از بارون هم  يادمون نخواهد وقتي بارون مي ياد و خيس ميشيم پن

 ...رفت كه به ديدار رنگين كمون بريم و دعا كنيم  كه اي كاش همه اين رنگين كمون بي خطر رو مثل ما ببينن 
 .روزها به سرعت ميگذرن روزهاي عشق و انتظار
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 قبل از  به خواب رفتنت هرشب ،

:               اين آيه را حتما تالوت كن 
 او را كه از جان بيشتر خواهم، ( 

 .)براي من حفاظت كن !   يا رب
 بر امشبمن را به خواب او ب

 تا بر لبانش بوسه اي باشم
 فردا كه بر ميخيزد از رويا
 تعبير خواب خوب او باشم

 يا چون نسيمي كن مرا امشب
 تا با تن و روحش بياميزم
 ترسم گزندش آيد از سرما
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 شمعي كن امشب تاسحر من را
 پروانه كن من را  به افسوني
 تا قصه و افسانه اش باشم

 نميخواهم امشب تا سحرگاها
 خاك درميخانه اش باشم

 گر نيمه شب قصد سفر دارد
 فانوس راه و همرهش باشم -
 يارب براي من حفاظت  كن( 

 )او را كه از  جان  ييشتر خواهم 
 آري دعايم را اجابت كن 

 ....تا
 ...بنده و فرمانبرت باشم

 آرا
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 چمداني پر از دلتنگي

 واراند
 گمان كنم 

 وقتي خداوندگار دلش گرفته بود 
 .                         به سفر فكر كرد

 .وقتي نخواست عرش را ترك كند،  اما
 .                  سفر را به آدم بخشيد
 . تا هيچ كس به ديگري دل نبندد

 ....                              هيچ كس 
 نمي دانم 

 دل بريدن را ... او 
 ! از دوزخ ارمغان آورده است ؟

 ....نمي دانم 
 ...مي داند 
 !چه دردي دارد؟... دلتنگي 

 من چمدانم را 
 كه پر از دلتنگيست 
 در گنجه گذاشته ام 

 و مخفيانه به خانه ي آبي مي روم 
 ....تنها 

 ...دلتنگ
 تا در آنجا فكر كنم 
 به كوتاهي دستانم 

 به قامت بلند تو 
  راه به حس دردناك دوري

 و لهيب مردمك چشمانت 
 به تو فكر مي كنم

 ...تنها به تو 
 :  واين كه 

 چرا خدا سفر و دوري راه را
 ...                                آفريد

  خورشيدي1381زمستان 
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 بوي نوروز

 بابك
 

 بازم بوي عيد و نوروز داره مياد
 هفت سين و عيدي و شادي داره مياد

  همراه غصه نخوراي همسفر، اي
 يه روزي واسه ما هم نسيم آزادي و آزادگي ، باالخره مياد

 بوي سركه ، بوي سنجد ، بوي سيب
 بوي ماهيهاي قرمز ، دلبستگيها داره مياد

 ميدونم دلت ميخواد مثل همه بتوني ، به  همه بگي كي هستي
 گرچه اي مثل صداي خسته ي من ، ميدونم نفست در نمياد

 دي از اينهمه پنهان كاري هاي مدامميدونم خسته ش
 وقتي كه قهر اين روزگار با من و تو بند نمياد

 ميدونم خوب ميدونم  دلت ميخواد باكسي كه دوستش داري
 راه بري به روي برگها  و بگي شكرت خدا ، از اين لحظه ها بهتر نمياد

 صداي پاي عمو نوروز مياد: عزيزم خوب گوش بده 
 تش ، حاجي فيروز ميادصداي ترقه و شعله ي آ
 اينكار كه ديگه از ما بر مياد؟/ بيا باهم عهدي ببنديم 

 بيا وقتي كه ميريم سيزده بدر ، وقتي كه روزهاي خوش نوروز سر مياد
 سبزه ي گره بزنيم به نيت روزهاي خوش

 هم سر بياد)) ماها((به اين اميد كه با سر اومدن نوروز ، درد و غم و تنهائي جمع 
 

 )تهران /آجودانيه/84 اسفند(
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 باز هم در ضرورت جرم زدايي از همجنسگرايي
 در قانون مجازات اسالمي

 
 . رواني و بهزيستي شهروندان وظيفه دولت است-بهداشت روحي

 
هر دولت و حكومتي با توجه به در دست داشتن اموال عمومي و ملي، و با توجه به وظيفه اي كه حاكم بودن 

وظايف حكومتها تهيه . اخالقĤ و قانونĤ مسئول سالمتي و بهداشت عمومي شهروندان خود هستندايجاب مي كند، 
وجود وزارت خانه اي . امكانات و تصويب قوانيني است كه بهداشت و سالمتي مردم را تضمين مي كنند، مي باشد

نه در همين رابطه معنا مي خاص بنام وزرات بهداشت و درمان و اختصاص بودجه از اموال عمومي به اين وزارت خا
 . يابد

در ابتداي بقدرت رسيدن جمهوري اسالمي در . حكومت ايران اما در تمام اين سالها بر عكس عمل كرده است
آن فضاي احساسي و پر شور اما خالي از شعور، تعداد زيادي از همجنسگرايان بطرز فجيعي دستگير، تحقير و اعدام 

 به اعدام همجنسگرايان و از آسياب افتادن آبهاي احساسات و شكل گرفتن ذهنيت واكنش افكار عمومي جهان. شدند
ضد خشونت در جامعه همه به اين منجر شدند كه تعقيب و دستگيري سيستماتيك همجنسگرايان تا حدودي بكنار 

فراد  سال عمر حكومت اسالمي، كمتر سالي مي توان سراغ گرفت كه فرد يا ا27نهاده شود اما در همه اين 
 .همجنسگرايي در كشور دستگير يا اعدام نشده باشند

حكومت به اين همه تحقير و وخشونت نسبت به همجنسگرايان بسنده نكرده و با تصويب قانون اعدام 
همجنسگرايان و غير قانوني كردن عشق دو انسان همجنس به هم، عمآل در مقابل همجنسگرايان ايستاده و تا توانسته 

دستگيري، اعدام و واداشتن وسايل ارتباط جمعي به سكوت مطلق در اينباره، همجنسگرايان را به حاشيه با استفاده از 
 .اجتماع رانده و آنها را به موجوداتي نامرئي تبديل كرده است

هر انساني فارغ از گرايش جنسي خود، اما از نظر رواني به نوعي اعتراف عمومي به خود نيازمند است تا به 
 .ني و اعتماد به نفس دست يافته بتواند نقشي درخور در جامعه ايفا كندآرامش درو

محروم كردن همجنسگرايان كشور از حقوق انساني و اجتماعي اشان، به سالمتي و بهداشت روحي و رواني آنها 
كشي و حتي بزه به عنوان بخشي از افراد جامعه آسيبهاي جبران ناپذيري وارد مي كند و به انواع بيماريهاي رواني، خود

ريشه و علت بسياري از ازدواجهاي ناموفق، طالقها، وجود كودكان بي . كاري در بين همجنسگرايان دامن مي زند
افسردگي، احساس شكست . سرپرست، خانواده هاي كم رونق از عشق و محبت را هم بايد در همين رابطه جستجو كرد

مجنسگرايان با توجه به محروميتهاي خويش ناچار به ازدواج با و مختل شدن زندگي انسانهاي دگر جنسگراياني كه ه
 .آنها مي شوند را هم نبايد از نظر دور داشت

بر همين اساس مناديان . مسلمانان و رهبران مذهبي اسالم بر اين اعتقادند كه اسالم با علم و عقل منافاتي ندارد
ر رابطه با همجنسگرايي چشم خود را ببندند و همچنان بر اسالم نمي توانند بر واقعيتها و عقل و علم امروز بشري د

 .يك سري قرائتهاي كهنه كه گويا اسالم مخالف همجنسگرايي است، بسنده كنند
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با توجه به همه موارد فوق جمهوري اسالمي هم اخالقĤ، هم قانونĤ و هم بنا به مصالح دين خود موظف است كه 
 احساس شكست و از بين بردن عواملي كه به بهداشت روحي و رواني انسانها در رفع محروميتها، كاهش افسردگي و

 .آسيب مي رسانند، با جديت بكوشد
جرم زدايي از همجنسگرايي در قانون مجازات اسالمي، اعتراف به وجود همجنسگرايان در ايران و برسميت 

 كه دولت در بوجود آمدن آنها نقش شناختن حقوق انساني و اجتماعي آنها باعث كاهش رنجهاي بيشماري مي شود
اگر از همجنسگرايي جرم زدايي شود آنگاه وسايل ارتباط جمعي و همينطور خود همجنسگرايان خواهند . اصلي را دارد

توانست از يك طرف با فعاليتهاي فرهنگي، افكار عمومي و فرهنگ اجتماعي را با پديده همجنسگرايي آشنا كرده، در 
اعي و خانوادگي بكوشند و از طرف ديگر با داير كردن انجمنها و كلوبهاي دوستي و حمايتي جهت رشد فرهنگ اجتم

 .علني به كمك هم شتافته و در رفع انواع آسيبهاي موجود فعلي به هم كمك كنند
تا همين چند سال پيش بود كه برخورد .  حكومتيان بايد تجارب خود در برخورد با مسائل را جدي تر بگيرند

 معتادان كشور به عنوان يك شيوه و راه حل مشكل اعتياد بكار گرفته مي شد اما نتيجه آن تنها ازدياد اعتياد و خشن با
/ تغيير رويه حكومت و استفاده از تجارب كشورهاي غربي يعني در پيش گرفتن برخورد انساني . گسترش ايدز بود

آنان به ترك اعتياد در همين چند سال اخير نتائج بسيار حمايتي نسبت به معتادان، ارائه كمك هاي بهداشتي و تشويق 
مثبتي براي جامعه به همراه داشته است از جمله در كنترل اشاعه ايدز و همچنين زدوده شدن درد و رنج انسانهايي كه 

 .اعتيادشان بيشتر معلول شرايط زندگي و محيطي است
ناپايدارباشد و در نتيجه افراد با تعداد زيادي از سركوب همجنسگرايان باعث مي شود كه روابط همجنسگرايان 

همجنسان خود و در شرايط عدم شناخت صحيح از طرف مقابل به روابط زودگذر و لحظه اي روي آورند، چيزي كه به 
سركوب همجنسگرايان به ازدواج اجباري افراد مي انجامد و همين افراد در خفا به سكس . گسترش ايدز كمك مي كند

و حتي تولد كودكان مبتال ) اجباري انتخاب شده(در چنين وضعيتي امكان انتقال ايدز به همسر .  روي مي آورندبا غريبه
 .به اين بيماري را هم نبايد از نظر دور داشت

 .سركوب همجنسگرايان به افسردگي، خمودگي و بروز بيماريهاي روحي و حتي خودكشي افراد مي انجامد
كرد كه تجارب كشورهاي ديگر دال بر آن دارند كه همجنسگرايان در صورت اعتراف  نبايد اين را هم فراموش 

قانوني و اجتماعي به حقوق اشان، قادرند نقشي درخور در زندگي اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي جامعه ايفا كرده، و 
همجنسگرايان قادرند به عنوان . از آن آن گذشته در آگاهي رساني در باره خطر بيماري ايدز نقش بي بديلي ايفا كنند

شهرونداني آزاد در خدمت رشد و ترقي كشور و ملت خود قرار گيرند و محروم كردن آنها از حقوق اشان، محروم كردن 
 .كشور و ملت نيز بوده و خواهد بود

نسگرايي دولت ايران نبايد عنادورزانه بر تعصبات مذهبي خود تĤكيد كند و دستĤودهاي علمي بشريت در باره همج
تجارب كشورها و جوامع مذهبي مسيحي كه در آنها از همجنسگرايي جرم زدايي شده . و همجنسگرايان را ناديده بگيرد

نشان مي دهند كه چنين كاري نه تنها به تضعيف مذهب نمي انجامد بلكه چهره اي انساني تر از مذهب را ترسيم مي 
 .كند

 كه در قوانين " قانون ازدواج همجنسگرايان"عروف به قانوني كردن پيوند مشترك همجنس خواهان م
كشورهاي مختلف يكي پس از ديگري صورت مي گيرد، تاثير بسيار مثبتي بر سالمتي جسمي و رواني همجنسگرايان 

 .دارد
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تحقيقاتي كه اخيرآ توسط كارشناسان علم امراض مسري و ناخوشي هاي همه گير، در كشور بريتانيا صورت 

بچاپ رسيده نشان مي دهد كه  ”Journal of Epidemiology and Community Health“ و در ژورنالگرفته 
قانوني كردن ازدواج همجنسگرايان بر بهبود سالمت روحي و رواني و كاهش ناخوشي هاي مزمن عمومي در بين 

ات را بچاپ رسانده در مصاحبه پرفسور انگليسي مايكل كينگ كه اين تحقيق. همجنسگرايان آن كشور تاثير زيادي دارد
) ازدواج همجنسگرايان(اي اعالم كرده است كه برسميت شناختن حقوق همجنسگرايان و قانوني كردن ثبت روايط آنها 

نه تنها به رضايت خاطر، احساس خوشبختي و در نتيجه رفع ناخوشي هاي عمومي همجنسگرايان مؤثر است بلكه به 
دكتر كينگ همچنين مي گويد كه جرم زدايي از .  بين افراد هم منجر مي شودكاهش بيمايهاي عروق و قلبي در

روابط ) همجنسگرايان(همجنسگرايي و اعتراف عمومي به روابط مشترك همجنسگرايان باعث مي شود كه آنها 
 .همجنسانه خود را جدي تر بگيرند و در دراز مدت به رفع تبعيضات اجتماعي و پيش داوريها كمك مي كند

ورهاي هلند، اسپانيا، استراليا، كانادا، نروژ، دانمارك، آلمان، اسرائيل، فرانسه، انگلستان، فنالند، ايسلند، سوئد و كش
و در همه . آفريقاي جنوبي همه داراي نوعي قوانين در برسميت شناختن روابط مشترك همجنسگرايان هستند

 .م زدايي شده استاز همجنسگرايي جر) بدون استثنا(كشورهاي داراي دمكراسي 
 

آيا در دولت و حكومت ايران گوش شنوايي براي شنيدن و چشمي براي ديدن واقعيتهاي جهاني دور و بر وجود 
 دارد و جمهوري اسالمي قادر است از دشمني خود با همجنسگرايان دست بردارد؟

زدايي از همجنسگرايي در  همجنسگرايان ايران يك صدا اعالم مي كنند كه دولت و مجلس ايران بايد با جرم 
قانون مجازات اسالمي و اعتراف قانوني به حقوق آنها وظيفه اخالقي، ديني و قانوني دارند كه بهداشت روحي و رواني 

 .همجنسگرايان و بهزيستي آنان را به عنوان شهروندان اين كشور تضمين كنند
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 چگونه سه سال با يك گي زندگي كردم
 

  او واقعاً يك گي بود؟آيا: مسئله اول
بر عكس هم پالكي .   مثل بقيه بود با يك فرق كوچك و آن هم معصوميت عميقي كه از نگاهش مي باريد

با آنها كه مي ديدمش همه شان مثل گرگ . هاي ديگرش كه آتش شرارت و بد جنسي از سرا پايشان شعله مي كشيد
 .ن گفته بود مي خواهد بميرد در حاليكه سراپا شور زندگي بودجز او كه به م. برايم دندان تيز كرده بودند جز او

چه چيزي اين همه زجرش مي داد كه وادار ش مي كرد با آن انگشتان ظريف دانه دانه قرصهاي مسكن قوي را  
ببلعد و در حسرتي عميق يا شايد هم ترسي نا گفتني كه فقط كساني كه يك با خواسته اند بميرند مي دانند چيست 

 . و پا بزند و منتظر بمانددست
 ......منتظر تا عصاره شيرين حيات كه آن همه خواستني و زيبا بود ذره  ذره از البالي انگشتانش بچكد و برود

. آيا واقعاً قضيه فقط چكهاي برگشتي و مشكالت مالي بود كه از خانه فراري بود و شبها تا صبح بيدار مي ماند
 توچالم دارم سيگار ميكشم و اون باال به ياد من كه نه به ياد 7مي گفت ايستگاه  صبح و 4گاهي زنگ مي زد ساعت 

 ....هزار و يك بدبختي شايدم يكيش منم كه بازم نه و 
به هر حال من كله ام بوي قرمه سبزي مي داد و دلم از زندگي پر بود و اينقدر درگير مسائل دوستام شده بودم 

 .ش تنفس كنه غافل از اينكه اين بار ديگه بازي به سادگي هميشه نبودكه گذاشتم اونم يه گوشه واسه خود
نمي دونم چرا اين روزها هر . تلفنم زنگ زد و صداي جيغجيغوي ف پشت خط بود كه مي خواست از او بگويد

 توي كسي زنگ مي زند مي خواهد از او بگويد چه پسرها كه ظاهرا دلشون براي موهاي كوتاه، شلوار بگ ، تا دير وقت
و چه دخترها كه باز هم مثل پسرها !!!!  باشگاه نشستن سيگار كشيدن و ويراژ دادن بين ماشينهاي من مي سوزه

دلشون براي بعد مهموني رسوندن خانه يا هر جا خواستند تشريف ببرند رسوندنشون  و كادوهاي گاه و بيگاهم تنگ 
 !!!!ميشه

 گفت يادم نيست فقط يك جمله اش در ذهنم مانده است كه انگار داشت از او بد مي گفت يا شايدم خوب مي
خوب چي بايد جواب مي دادم  . " ببين س گفته بهت بگم كه اون خيلي پسر پرسته": بعدا فهميدم معناي آن چيست 

 . " آره راس گفته  چون منم شبيه پسرام":گفتم 
كاري كه هيچوقت نكرده بودم و بلد . نمي دونم چرا ميل غريبي در من بود كه مي خواستم ازش دلبري كنم

نبودم به همين خاطر سعي كردم مثل همه دوست دخترهاي سابقم با كادو خفش كنم هر بار كه مي ديدمش يه چيزي 
به غرورم خيلي بر مي خورد كه هر . داشتم و او هيچ وقت چيزي نداشت جز خودش اين بود كه حسابي سر خورده شدم

ا اين حال او مي گفت كه از آزادي بودن با من در تعجبه چون دخترها اصوال تمايل جا مي رفت مي رفتم دنبالش ب
حاال ديگر چيزي . و من در دلم مي گفتم كه من آخه دختر نيستم اما به رويش نمي آوردم! دارند پسرها را محدود كنند

 .او را به خانه دعوت كردمبه عقلم نمي رسيد جز يك چيز و به همين خاطر يك شب كه تنها بودم با اصرار زياد 
 حرف زياد نمي زد فقط همون لبخند هميشگي را داشت و با گرگهاي دريده ديگري كه ديده بودم قابل مقايسه
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ست   چرا آنقدر ساده و خام بودم  كه فكر كردم اين سردي غير عادي  از روي  بي تجربگي. اي خدا چرا نفهميدم. نبود

 .نه از روي بي احساسي
از همه بيشتر از خانواده ام  كه بهم فشار مي آوردن كه  . از همه بيزار بودم و مي خواستم بميرم.  بدي بودشب

اما من نمي شنيدم چون از شنيدنش تشنج مي شدم و حالم بهم مي ريخت به !  مثل همه مردم اجتماع زندگي كنم
را صداي فرياد زجر آلودم از سينه بيرون نمي طوري كه كف اتاق مي افتادم و به زمين چنگ مي زدم و نمي دانم چ

 .آمد
او رفته بود و من . به ناچار سيگار پشت سيگار آتش مي زدم و خيره به ساعت، وحشيانه عمرم را مي سوزاندم

 .قلبم با او رفته بود. سينه ام تهي بود و قلبي در آن نمي طپيد. انگار عاشق بودم
 
 

 !آيا من يك لزبين بودم؟: مسئله دوم
معشوقه هاي . با آن زيسته ام. برايم غريبه نيست.   من به اين حس عاشقانه سوختن سخت خو گرفته ام

رنگارنگم مثل عروسكهاي نرم و بيجان در دستان من مي خوابيدند و من از صداي آه هاي جانسوزشان هميشه قلقلكي 
 .مرگم آنها را در حسرت هميشگي شان بسوزانمانگار كه مي خواستم با . ديوانه وار و ساديسمي در جانم حس مي كردم

زياد به مردن فكر مي كردم و كال زندگي برايم بازي بيهوده اي بود به خاطر همين احساس بود كه بي دريغ مي 
 .بخشيدم زمان و انرژي و پول من در دست فرشتگان پسر باز دور و برم بود

 ساز بود و آن هم رنج مطلقي بود كه اين دختران در كنار همه چيزهاي عادي زندگي  يك چيز برايم شگفتي
وظيفه من در اين ميان . آن هم فقط در چشم پسرها مي كشيدند... براي زيبا بودن، دلخواه بودن، سكسي بودن و

  در صورتي كه حقيقتاً تنفر " آره بابا خوبي حتما خوشش مي ياد"چيزي نبود جز ايجاد اعتماد به نفس الكي در آنها كه 
انگيز بودند و من عاشق همين سادگي شان بودم كه باورم مي كردند و زماني كه با هم تا دم خانه مي رفتيم چنان بر 

 .ساكت و اندوه زده بودند كه انگار عاشق شده اند يا شايد سرخورده  و اين حالتشان برايم جذاب بود
كه آنها سخت (ند در آغوش بكشدشان شايد ميل غريبي كه مي خواست دستشان را بگيرد يا وقتي گريه مي كرد

در من باعث مي شد هر وقت جلوي من گريه مي كردند آنقدر دستپاچه مي شدم و آنقدر سعي ) به اين حالت نيازمندند
 "كه واقعاً بيخيال مي شدند و مي گفتند ) انگار تقصير من است  كه اشكشهايشان راه  افتاده(مي كردم آرامشان كنم 

 . " خوب شد تو اينجا بودي" يا "تو چقد خوبي
خالصه اينكه تا پسري نبود حضورم خوب بود و وقتي پسرها بودند  كسي مرا نمي ديد و مزاحمي براي دلبريهاي 

نمي دونم چرا اما براي او چيزي در من بود با بقيه فرق مي كرد و . آنها نبودم چون چيز خاصي نداشتم اما او مرا ديد
ر مردانه اي كه هميشه ميزدم يا خشونتي كه در برخوردم بود و هيچوقت نفهميدم چرا  جلبش مي كرد چيزي شبيه عط

 .اينطوريم
انگار كه من عادي بودم و ديگران غير عادي چون كمبودي حس نمي كردم هيچ،  تازه كلي هم از اينكه لباس 

 د كه دست به فرمونم حرف نداره وپسرانه مي پوشم و بيرون مي روم، لذت مي بردم  و جلوي دخترها جزو افتخاراتم بو
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 از ريزترين سوراخ بين ماشينها با سرعت سرسام آور رد مي شوم و تازه آب هم تو دل كناردستي هام تكون نمي 

 !!!!خوره
برام . ولي بارها و بارها دلم از تنهايي و بي كسي خودم شكسته بود و اينكه كسي حرفها ي من را نمي فهميد

از اين همه دختر و پسر دور و برم مشكالت همه را مي دانستم و هيچ كس . كه با يكي درددل كنمشده بود حسرت 
 .بدبختي هاي من را نمي دانست

 از رازهايي كه جز خدا كسي ازش خبر نداشت اطالع داشتم  به خصوص در مورد پسرها كه هميشه سفره 
 يا ازم مي خواستند كه با فالن "يم با يه پسر حرف  ميزنيم  با تو راحتيم انگار دار": دلشان پيشم باز بود مي گفتند

دختر كه دوست صميمي ام است دوستشون كنم يا چيكار بايد بكنن كه فالني خوشش بياد فالني كه بهترين دوستش 
 من بودم ، فالني كه صد بار با هم مسافرت رفته بوديم تو اتاق هم خوابيده بوديم اون تو چه فكرايي و من تو چه

 ....فكرايي
من با همه فرق دارم من به گفته دكترها مشكل هورموني دارم من صدام دورگه . و حاال، حاال او مرا دوست دارد

من مورد نفرين هميشگي خانوادم هستم چون نمي خوام . ست و مو به تن مامانم راست مي شه وقتي داد مي زنم
من كه نفرين شده ام تا . ه مايه همه شر ها و دردسرها هستم من ك. ازدواج كنم و مي خوام تا آخر عمرم تنها باشم

زنده بمانم و زجر بكشم كه دوست داشته باشم و نشان ندهم كه عاشق شوم و تنها باشم كه فرشتگان كوچكم را شبها 
 .در رويا در آغوش بكشم و صداي ناله ام هيچگاه از ديوار هاي اتاقم بيرون نرود

 ....نم او به چه علت مرا دوست دارد اصال دوست دارد يا من دچار توهم هستم ناچارم با او باشم تا ببي
 
 

 چرا بايد با هم مي بوديم؟: مسئله سوم
    چند ماه و چندين روز است كه با او در اين خانه زندگي مي كنم براي اين كار مجبور شدم تن به هزار خفت و 

ولي با اين وجود هنوز نفهميده ام . ر مي كنم و البته او هم همينطورخواري بدهم كه از ياد آوري و نام بردنشان صرفنظ
البته كه با گذشته خيلي فرق كرده ام ولي اينها همش ظاهر است و هنوز روحم . كه او چرا از من خوشش آمده است

ياد مي زنيم ديوانه وار در درونم فرياد مي كشد و احساس مي كنم با سر به درون چاه تاريكي سقوط كرده ام حرف ز
 .ولي  نه در باره دردي كه در روح هر دو ماست و از آن بي خبريم

من در مقابل او ترسو محسوب مي شوم چون او بود كه اولين بار جرات كرد و بحثهاي ممنوعه اي را كه بين زن 
كس با بحثهايي مثل سوابق سكسي خودش و من و اينكه آيا حاضرم س. و شوهرها معمول نيست به ميان كشيد

 .همجنس داشته باشم يا نه
همه اين حرفها از جانب او برايم مثل يك كابوس طوالني بود و در طول اين بحثها اغلب زجر زيادي مي كشيدم 
تا جايي كه دو بار اقدام به خودكشي كردم اما او با صبر و حوصله زياد يك معلم عاقل كه دور نماي زندگي شاگردش را 

حرف زدن از قسمت پنهاني زندگي ام كه براي خودم هم ناشناخته بود،  مي كرد و من كم كم مي نگرد مرا وادار به 
كم كم از نياز فروخورده ام حرف زدم و سر انجام يك روز با ال خره فهميدم كه من نه غير طبيعي . خودم را مي شناختم

  هميشه از زن بودن خودم فرار كردههستم نه عجيب بلكه يك انسان معمولي هستم مثل همه انسانهاي ديگه و بيخود
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 .بودم و من خيلي بهتر و با آرامش بيشتر از زماني كه اداي پسرها رو در مي آوردم مي توانم زندگي كنم و تنها نباشم 

 .بعد از تمام اين حرفها من زن شدم و زن بودن را تجربه كردم و رها شدم و به آرامش رسيدم
 
 

 ! يك گي استاو واقعا: مسئله چهارم
او كه بود و حاال وقتي از خودش گفت ديگر نترسيدم و ديگر تعجب نكردم و .    ولي سوال اوليه هنوز باقي بود

 )كه البته چرايي اين قسمت را هم بعدا مي گويم(نخواستم كه زنده نباشم بلكه برايم عزيزتر شد 
 و يك دوجنس گراست و من نيزاين كه او يك گي است يا نه ديگر مسئله اصلي نيست شايد هم ا

. بلكه مهمتر،  نحوه نگاه كردن يا انديشيدن به يك نياز طبيعي است) كه در مورد من هم مي توان شك كرد( 
نيازي كه مي تواند تا سرحد مرگ ما را بيازارد يا تا يك اوج دست نيافتني كاميابمان سازد و ديگر اينكه چرا  ساير 

كه من جذابم ، جذاب نيستند بلكه آزارنده و نا خوشايند هم هستند و اين هما ن چيزي همجنسان من براي او اينقدر 
 .است كه در من هست و در آنان نيست

البته آنها نيز مثل من . در من هست و در تمام نمونه هاي قبلي مرداني كه معشوق او بوده اند نيز بوده است
او مثل تمام . او سرا پا شور و نياز است. د كه كسي عاشقش شودعاشق شده بودند چرا كه او فقط اين قابليت را دار
من او را با نام پيش پا افتاده و توهين آميز مفعول كوچك نمي كنم . فرشتگان رويايي من معناي ناز و نياز را مي فهمد 

و من نگهبان آتش او فرشته زندگي من است . چون او هنر دلربايي و معشوق بودن را از هر جنس لطيفي  بهتر مي داند
 .جاودانه نياز زيباي او

فقط مي . هيچ گاه محدودش نمي كنم كه با پسرها نباشد چون او سرشارتر از اين است كه تنها براي من باشد
توانم بنشينم و نظاره گر رقص جاودانه او از شور و سرمسستي عشق باشم و باز هم همان درد ساديسمي قديمي ام كه 

 ! خود را مي آزارماينبار با نبودن او
 

ساندرا
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 اخبار ايران و جهان

 
 
 اتهام ايران : ايران ←

 به نقض حقوق همجنسگرايان در گزارش ساالنه حقوق بشر
روز چهارشنبه  گزارس امسال. دولت آمريكا هر ساله گزارش كاملي از نقض حقوق بشر در جهان منتشر مي كند

 مورد 21نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف جهان پرداخته شده،  به در اين گزارش كه به .  اسفند منتشر شد17
اين اولين بار .  خشونت و نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق همجنسگرايان توسط دولت ايران اشاره شده است

گفته مي . است كه در گزارش ساالنه حقوق بشر دولت آمريكا، به نقض حقوق همجنسگرايان در ايران اشاره مي شود
. شو كه فعاليتهاي همجنسگرايان ايران و همينطور لوبي گري همجنسگرايان آمريكايي اين نتيجه را به بار آورده است

افزايش فشار به اقليت هاي قومي و عقيدتي، خشونت دولتي در مناطق كردنشين، افزايش خشونت ها در استان 
زنان، اقليت هاي قومي و مذهبي، ترويج احساسات خوزستان ، فقدان آزادي مذاهب و اديان، خشونت و تبعيض عليه 

ضد يهودي، افزايش موارد قاچاق انسان، به كارگيري كودكان به عنوان نيروي كار  از ديگر موارد نقض حقوق 
 :لينك خبر. شهروندي در ايران عنوان شده است

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/03/060308_mj-w-ir-us-
report-hr.shtml

 
 اولين تشكل علني همجنسگرايان: ويتنام ←

 طبق گزارشات منتشره در سايتهاي همجنسگرايان آسيا، همجنسگرايان ويتنامي براي اولين بار در تاريخ اين 
 . تشكيل يك گروه گي و لزبين علني در هانوي يكي از شهرهاي معروف اين كشور شده اندكشور موفق به

 
 دعوت گروههاي مخالف حكومت  از پي جي ال او: ايران ←

دومين نشست ) اسفند( همين ماه 7 تا 5  ايران كه  در روزهاي "جمهوريخواهان الئيك و دمكرات" مسئوالن 
دعوت كرده اند كه نماينده اي را براي ) پي جي ال او(سازمان همجنسگرايان ايران خود را در آلمان برگزار كردند از 
اما گويا سازمان پي جي ال او نتوانسته نماينده اي به اين نشست مخالفان حكومت . شركت در اين نشست ارسال كند

الزم به . اني نيز بچاپ رسيدايران بفرستد و در عوض پيامي به نشست آنها ارسال كرده كه در تعدادي از سايتهاي اير
خواهان ( ذكر است كه مخالفان سياسي حكومت ايران دو دسته عمده را تشكيل مي دهند كه شامل مشروطه خواهان

و گروه ديگر جمهوريخواهان هستند كه خود ) برقراري مجدد حكومت پهلوي به پادشاهي شاهزاده رضا پهلوي هستند
مشروطه خواهان و . مهوريخواهان الئيك و دمكرات تقسيم مي شوندبه دو دسته اتحاد جمهوريخواهان و ج

در .جمهوريخواهان الئيك و دمكرات  گرايش بيشتري در دفاع از حقوق همجنسگرايان كشور از خود بروز مي دهند
 كه شامل يكسري سازمانهاي سياسي قديمي و كم عضو مي باشد، بيشتر به "اتحاد جمهوريخواهان ايران"حالي كه 

 .الح طلبان حكومتي نزديك است و از هر گونه صحبتي در باره همجنسگرايي مي پرهيزداص

 16شماره 
 1385فروردين ماه 

59

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/03/060308_mj-w-ir-us-report-hr.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/03/060308_mj-w-ir-us-report-hr.shtml


شــهردار همجنســگراي
 Bertrand پــاريس

Delanoë 

همجنســـگراي شـــهردار
 Klaus بـــــرلين

Wowereit 

 

 
 زنداني كردن همجنسگرايان دستگير شده: امارات متحده عربي ←

 ماها خبري مبني بر دستگيري تعدادي از همجنسگرايان در شهر ابوظبي پايتخت امارات متحده 13 در شماره 
 نفر آنها هر كدام به شش سال زندان محكوم شده 11 نفر دستگير شده، 26خبار واصله از طبق ا. عربي منتشر كرديم

 .اند، يك نفر به يكسال زندان و مابقي آزاد شده اند
مسئوالن در امارات متحده در هنگام دستگيري اين افراد اعالم كرده بودند كه ميخواهند دستگيرشدگان را تحت 

 . با اعتراض شديد كشور آمريكا مواجه شده و از اين تصميم خود صرفنظر كردند قرار دهند كه" درمان هورموني"
 
 محافظه كاران يهودي ازدواج همجنسگرايان را به بحث مي گذارند:  اسرائيل←

موضوع  طبق گزارش روزنامه هĤرتز چاپ اسرائيل، جنبش يهوديان محافظه كار در اسرائيل، در جلسه رسمي خود
آگاهان پيش بيني مي كنند كه . ج قانوني همجنسگرايان را مورد بحث و بررسي قرار خواهند دادبرسميت شناختن ازدوا

را در اين جلسه خود برسميت ) امام  در دين يهود/ روحاني( ها -اين محافظه كاران يهودي، همجنسگرا بودن خاخام 
 :لينك خبر. خواهند شناخت

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/691226.html
 
 دستگيري دو  مرد همجنسگرا: كامرون ←

 داشتن سكس با هم توسط پليس كامرون دستگير "جرم" به گزارش خبرگزاري رويتر، دو مرد همجنسگرا يه 
ريقايي ممنوع است و فرهنگ عمومي مردم آنجا همجنسگرايي در قوانين بسياري از كشورهاي آف. شده اند

در كشورآفريقاي جنوبي بعنوان تنها دمكراسي واقعي در آفريقا، .   مي داند" غير آفريقايي"همجنسگرايي را يك پديده 
 .همجنسگرايي آزاد است و گفته مي شود بزودي همجنسگرايان آن كشور از حق ازدواج برخوردار خواهند شد

 
 ران همجنسگرااعتراض شهردا ←

 قرار بود كه همزمان با روز جهاني مقابله با هموفوبيا 
، همجنسگرايان روسيه براي اولين بار در ) ماه مه ميالدي17(

تاريخ كشورشان، اولين كارنوال و گي پرايد خود را در مسكو 
پايتخت روسيه برگزار كنند اما شهردار پايتخت  آقاي يوري 

انوني برگزاري كارنوال لوزكوي در اقدامي غير ق
در اعتراض به . همجنسگرايان را مممنوع اعالم كرده است

اين اقدام شهرداران برلين و پاريس كه خود همجنسگرا 
هستند با ارسال نامه هاي جداگانه اي به اين اقدام همتاي 
روسي خود اعتراض كرده و اعالم كرده اند كه براي حمايت از 

 است در كارنوال آنها همجنسگرايان روسي حتي ممكن
  .مستقيمĤ شركت نمايند
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Robert Taylor 
يكي از كشيشان همجنسگراي كانديد 

 پست اسقفي

 

 
 گروههاي متعصب مسيحي از اعتراض چشم پوشي مي كنند: آمريكا ←
 كه عشق "كوهستان بروك بك"هاي مذهبي مسيحي دست راستي آمريكايي از نمايش فيلم   گروه

د و انجام تظاهرات وسيعي را تدارك ديده بودند اما همجنسگرايانه دو كابوي را به تصوير مي كشد بسيار عصباني هستن
در آخرين لحظات از برگزاري تظاهرات خودداري كردند چون متوجه شدند كه برگزاري تظاهرات، توجه و كنجكاوي 

   .افراد بيشتري را به اين فيلم  جلب مي كند
 

 
 "كوه بروك بك"دو كابوي همجنسگرا در فيلم 

 
 
 موافقت مردم با قانوني كردن ازدواج همجنسگرايان: ايرلند ←

نظرسنجي هاي عمومي  نشان مي دهند كه اكثريت مردم ايرلند با قانوني كردن ازدواج همجنسگرايان موافق 
همين . ين درحالي است كه كشور ايرلند بعنوان يك جامعه متعصب مسيحي كاتوليك در اروپا معروف استا. هستند

پانزده سال پيش بود كه بيماران ايدز ايرلندي از ترس تعصبات عمومي و خانواده هاي خود، به كشورهاي ديگز -ده
 .ك از حق طالق محروم بودندو دگرجنسگرايان بنا به قانون مذهب كاتولكي. اروپايي مهاجرت مي كردند

 
 
 ادومين اسقف همجنسگر: آمريكا ←

چند كشيش گي و لزبين آمريكايي در رقابت براي سمت اسقفي 
سمتي باالتر از ( اولين اسقف .  كليساي كاليفرنيا خود را كانديد كرده اند

 مي باشد كه دادن چنين سمتي به او "جين روبينسون"همجنسگرا  ) كشيش
 بپا كرد اما  با حمايت اكثر افراد بانفوذ كلسياي پروتستان در سر و زيادي

انتخابات گفته شده راه را براي ورد همجنسگرايان . آمريكا و اروپا مواجه شد
 :لينك خبر. بيشتري در رده هاي باالي كليسا هموار مي كند

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2002818625_taylor21m.html
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  مارس روز جهاني زنان8اطالعيه همجنسگرايان بمناسبت : ايران ←

 8مجله دلكده، سازمان پي جي ال او و تعدادي از وبالگ نويسان همجنسگراي كشور با انتشار بيانيه مشتركي، 
مارس روز جهاني زن را تبريك گفته و در آن از همه همجنسگرايان زن و مرد و ترانس سكشوالها تقاضا شده كه با 
شركت عملي در مبارزات زنان و تبليغ برابري جنسي در محيط اطراف خود به تقويت صف مبارزه و تالش براي برابري 

امضا كنند گان همچنين در بيانيه خود  . عيض آميز هموار كنندجنسي و حقوقي ياري رسانده و راه را براي لغو قوانين تب
اعالم كرده اند كه متقابآل از جنبش زنان كشور و رهبران آن توقع دارند كه با كنار زدن توهمات خود، به دفاع علني و 

 .آشكار از حقوق زنان لزبين و همجنسگرايان همت گمارند
 
 نسگرايان بجاي خدمت سربازيكار دواطلبانه براي حقوق همج: اسرائيل ←

همه با توجه به خشونت هاي موجود در مناطق اشغالي فلسطين و  در اسرائيل خدمت سربازي اجباري است با اين
اخيرآ دولت . صلح دوستي همجنسگرايان، بسياري از همجنسگرايان اسرائيلي از انجام خدمت سربازي سرباز مي زنند

 يا دختر همجنسگرا نخواهد به سربازي برود، ميتواند همان مدت سربازي را بطور اسرائيل اعالم كرده كه اگر يك پسر
دواطلبانه در يك گروه يا سازمان حمايتي همجنسگرايان خدمت كند و خدمت او بعنوان گذاراندن دوره سربازي تلقي 

 .مي شود
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 قسمت پنجم –نامه نگاريهاي فريد و مهران 

 
فريد در ايران زندگي مي كند و مهران . و همجنسگرا هستندفريد و مهران دو دوست و هر د

مهران يك . فريد تنهاست و دوست پسر ندارد. مدتي است كه در خارج از كشور اقامت دارد
فريد و . دوست پسر خارجي دارد و سالها است بصورت مشترك با دوست خود زندگي مي كند

ق، دوست يابي، رابطه مشترك دارز مدت مهران با هم مكاتبه  و در باره موضوعاتي همچون عش
فريد و مهران خواسته اند كه اين . با هم درد دل و تبادل تجربه مي كنند.... دو همجنس با هم و

با توجه به مطالب مطرح شده در مكاتبات اين . تبادل تجارب را با خوانندگان ماها قسمت كنند
 به بعد، در چند 12از شماره ) يت و اصالحبا كمي اد( دو، تصميم گرفتيم كه نامه هاي آنها را 

 . شماره پشت سر هم چاپ كنيم
 .اين شما و اين نامه هاي فريد و مهران

 
 نامه ي پنجم فريد به مهران

 .سالم مهران جان
توي آخرين نامه اي كه داده بودي مسائلي رو مطرح كرده بودي كه از لحاظ اجتماعي و سياسي خيلي جاي 

 .ايد توي يك فرصت ديگه بتونيم مفصل تر در موردشون صحبت كنيمبحث بيشتر داره و ش
هر چند كه . اما من االن مي خوام يك مقدار در مورد نقش هاي خانوادگي بين زوج هاي همجنسگرا سوال كنم

شايد براي خود من و خيلي ديگه از همجنسگراهاي داخل ايران، زندگي مشترك با يك همجنسگرا هنوز يك آرزوي 
 . باشه، ولي خيلي مشتاقم بدونم كه داخل يك زندگي مشترك همجنسگرايي چه اتفاقاتي ميفتهدوردست

خب همه ي ما مي دونيم كه بين زوج هاي استريت و در خانواده هاي سنتي يك سري از وظايف تعريف شده و 
 آشپزي و نظافت و يك سري از كارها مثل –تاكيد مي كنم كه در بيشتر مواقع  –يعني در بيشتر مواقع . مشخصه

به عهده ي ) مثال كارهاي فني تر(به عهده ي زن هست و يكسري از وظيفه هاي ديگه ... رسيدگي به كارهاي خونه و
اما در مورد همجنسگراها يك تقسيم بندي جا افتاده و از قبل توافق شده و معين وجود نداره، و البته شايد اين . مرد

د دو نفر خودشون تصميم بگيرن و توافق كنن كه چه نوع كارهايي به عهده كي پس اينجا باي. خودش يك مزيت باشه
 .مخصوصا چيزي كه به نظرم اهميت خيلي زيادي داره اينه كه چه كسي مسوول تامين مالي اين زندگي باشه. باشه

 مي خوام شايد به نظرت برسه كه سوالي در كار نيست و من خودم جواب خودم رو دادم، ولي چيزي كه من از تو
اينه كه برام يك مقدار از نمونه هايي كه سراغ داري بگي؛ چون با توجه به اين كه مدت هاي زياديه با همجنسگراهاي 
ديگه در ارتباطي به نظرم موارد مختلف و جالب ديده باشي كه آگاهي از اون ها مي تونه خيلي به من كمك كنه و ايده 

ي عيني تقسيم كار و مسووليت رو بين همجنسگراها ببينم و در عين حال بدونم يعني من در واقع مي خوام موردها. بده
 .كه آيا اين توافق ها هيچ وقت دردسر ساز هم شده يا نه

 .منتظر جوابت هستم و پيشاپيش ازت سپاسگزاري مي كنم
 فريد ،قربانت
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 پاسخ مهران به فريد

 تو در واقع گره ذهني خيلي هاي ديگه هم ميتونه باشه و به سئوالت برايم جالب بود، يعني گره ذهني. سالم فريد
تو خودت نوشته اي كه تقسيم وظايف تو خانواده هاي سنتي اينطوري هست . اين دليل با كمال ميل جواب مي دهم

 ها، كه مثآل مرد تامين مالي خانواده را بعهده دارد و زن خانه داري مي كند و كارهايي مثل نظافت، نگه داري از بچه
شايد به همين خاطر هست كه وقتي مرد از كار بر مي . ظرف شويي و رخت شويي وكآل كارهاي خانه را بعهده دارد

خوب اين يك خانواده . گردد دست به سياه و سفيد نمي زند و توقع دارد كه زن همه چيز را حاظر و آماده جلوش بگذارد
ظورم اين است كه اين وظايفي كه تو به آنها اشاره كرده اي همان من. بشدت سنتي با روابط مردساالر را نشان مي دهد

. وظايفي هستند كه فرهنگ و خانواده سنتي بعهده مرد و زن گذاشته و نابرابري و بي عتدالتي از سر و كولشان مي بارد
ر چه مرد تو پس ه. به اين خاطر كه چون زن استقالل مالي ندارد بنوعي سربار مرد حساب مي شود و به او وابسته

سرش بزند نمي تواند كاري كند، قانون اسالمي ما هم حق طالق، يا حق حضانت كودكان را به زن نداده، پس قانون 
هم از اين روابط نابرابر در خانواده سنتي جانب مرد را مي گيرد  و اگر زن جانش به لب برسد و از همه چيز بگذارد و 

اعي و خانواده اي به ياري مرد مي شتابند و با محكوم كردن زن، بي جلوه و مرد را ول كند آنوقت فرهنگ سنتي اجتم
ارزش دانستن زن مطلقه و غيره آنچنان فضاي رواني ايجاد مي كند كه زن به برده بودن خود بعنوان سرنوشت زن 

بيت مي شوند و در عادت كند و مسلمĤ دختران و پسراني كه در چنين خانواده اي رشد مي كنند هم با همين آموزشها تر
 .زندگي آينده زناشويي خود بكار مي گيرند

در .  نه تنها در خانواده هاي همجنسگرايان بلكه در خانواده هاي مدرن دگر جنسگرايان از اين خبرها نيست
رند هر دو شماره حساب جداگانه و پس انداز دا. خانواده مدرن هر دو تحصيل كرده و هر دو كار مي كنند و درآمد دارند

اين استقالل مالي باعث مي شود كه مرد نتواند زن را برده خود . و هر دو به يك نسبت مساوي خرج خانه را مي پردازند
كند، توي سرش بزند و هر وقت خواست برود و يك زن ديگر بگيرد يا در مورد شيوه تربيت كودكان فقط حرف و فكر 

نه و  زندگي مشترك خود از لباس شويي و ظرف شويي گرفته تا تربيت اين دو انسان آگاه و مدرن در خا. او معيار باشد
همه و همه با هم به توافق .... كودكان، صرف غذا در خانه يا رستوران، سر زدن به همسايه و بستگان، مسافرت رفتن و 

مله مسائل ممكن است زن از بسياري جهات از ج.  مي رسند و اينجاست كه زن و مرد داراي حقوق مساوي مي شوند
 .....اجتماعي، فسفيريال سياسي و فرهنگي از سطحي باالتر از شوهر خود قرار داشته باشد و

و در آن ...) بيماري يا اخراج از كار و(  گاهي شايد پيش بيايد كه يك مرد بعلتي ممكن است نتواند كار كند 
ه برگردد مرد همه اون كارهاي خانگي را صورت در خانه بماند و صبحها زنش لباس پوشيده  سركار برود و غروب ك

 . يا ممكن است زن بعلت شغلي بمسافرت برود و مرد تنها در خانه بماند. انجام داده
با اين حساب حتمĤ متوجه مي شوي كه مفهوم زن و مرد در خانواده مدرن با مفهوم زن و مرد در خانواده سنتي 

آن شكل ذاتي نيست بلكه در آب و هواي فرهنگ و سطه رشد جامعه و چرا كه نقش و رفتار افراد به . كامآل فرق دارد
 .مردمان و سنت هاي حاكم شكل مي گيرند

 درصد جمعيت را تشكيل مي 50چرا؟ زنان . مثآل طبق قانون اساسي ايران زن نمي تواند رئيس جمهور شود
در حد خاتمي يا هاشمي رفسنجاني يا در  ميليون زن ايراني كسي پيدا نمي شود كه بتواند 35دهند يعني در اين حدود 

زن نيستند؟ مگر پادشاه بريتانيا و ... حد همين احمدي نژاد كار بكند؟ مگر رئيس جمهورهاي نيوزلند، شيلي، فنالند و
 .هلند زن نيستند؟ و هزاران هزار زن ديگر كه پست ها و مقامهاي بسيار مهم و بااليي دارند
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 .ت و ناعادالنه و در فرهنگي كه اين قوانين را تحمل مي كند، نهفته استپس مشكل در قوانين نادرس

زياد حاشي نمي روم و به مسائل زوج هاي همجنسگرا مي پردازم؛ در خانواده هاي همجنسگرايان رفتارها و 
 .تقسيم كارها كامآل توافقي است و هر دو از حقوق كامل و صد در صد و مساوي با هم برخوردارند

ما هر دو كار مي كنيم و هر دو درآمد داريم و هر كدام . و دوستم بگويم كه برايت ملموس تر شوداز خودم 
ما يك شماره حساب . حتي سئوال هم نمي كنيم كه درآمد طرف چه چقدر است. شماره حساب و پس انداز جداگانه دارد

هر . اين شماره حساب مشترك واريز كندمشترك هم داريم كه توافق كرده ايم كه هر كدام ماهانه وجه معيني را به 
حاال براي خريد هاي خانه و تمام هزينه هاي . كدام از ما هم يك كارت بانكي اين شماره حساب مشترك  داريم 

مشترك از همين شماره حساب استفاده مي كنيم و اگر پول كم آمد باز بطور مساوي به اين شماره حسب واريز مي 
 .كنيم

 را دارم و دوستم هم ماشين خودش و پول بنزين و ديگر هزينه هاي مربوط به كار را هر اما من ماشين خودم
زماني ما يك ماشين مشترك خريديم و خرج آن را هم مشترك مي پرداختيم . ( كسي خودش جداگانه پرداخت مي كند

 .)يك ماشين داشته باشيماما با توجه به ساعات كار و اينكه در دوجاي مختلف كار مي كنيم مجبور شديم هر كدام 
ممكن است روز تولد دوستم من . اين بدان معنا نيست كه ما تا يك شاهي آخر هم با هم حساب مي كنيم، نه

هزينه يك مسافرت يك هفته اي دونفرمان به يك كشور ديگر را تقبل كنم يا بارها پيش مي آيد كه هر كدام از ما 
يا گاهي از جيب خود خريدي براي .  كند و همه را از جيب خود بپردازدديگري را به صرف شام در يك رستوران دعوت

 ....خانه بكند، يا خريد كادو  و
فرضĤ من از سركار بر مي گردم، دوستم هنوز سركار است، . در باره كارهاي خانه ما توافق رسمي با هم نكرده ايم

يا من سركار هستم و . م و در لباس شويي مي اندازمآنها را بر مي دار. مي بينم كه لباسها كثيف رو هم جمع شده اند
. سر راهش خريد مي كند و غذا را آماده  و منتظر مي ماند تا من برگردم . دوستم بعد از ظهر زودتر به خانه برگشته

يا گاهي روز تعطيل ممكن . شايد هم من كارم طول بكشد و او تنهايي غذايش را  بخورد و مقداري براي من بگذارد
ت يكي در حال خواندن روزنامه باشد و ديگري به اين فكر بيفتد كه اتاقها احتياج به جارو كشي دارند و خودش اس

حاال ممكن است ديگري كه اين را ديد هم بيايد و گرد گيري كند اما اوني كه شروع كرده چنين . دست بكار شود
مي بيني كه در چنين روابطي . ام شود و شروع كردهخودش به اين نتيجه رسيده كه چيزي الزم است انج. توقعي ندارد

چرا كه به غير از . مفهوم فاعل و مفعول و زن يا مرد بودن يكي از طرفين تو رابطه همجنسگرايان اصآل معنايي ندارد
اين كارها در رختخواب هم هر كسي هر چه خودش دوست دارد و از آن لذت مي برد و با در نظر گرفتن خواسته و 

يا در مواقع مختلف و با توجه به . همديگر عمل مي كنند بدون آنكه نقش خاصي را براي خود مد نظر قرار دهندتمايل 
 .حالتي كه در آن هستند نقش هاي متفاوت و حتي متضاد با نقش دفعه قبل عمل كنند

م نتيجه مي گيرم با توجه به آنچه در باره خانواده هاي مدرن دگرجنسگرايان و خانواده هاي همجنسگرايان گفت
و همه ما بايد تا . كه مدرن كردن شكل رفتار، تفكر و فرهنگ مردم و خود همجنسگرايان تو ايران خيلي مهم است

 .اونجا كه مي تونيم در نشان دادن معايب فرهنگ موجود در خانواده هاي سنتي و ناعادالنه بودن بكوشيم
 .اميدوارم جواب سئوالت را داده باشم

 . اشخوش و خرم ب
 مهران
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 2005يادداشتي پيرامون اسكار سال 

 پرنده.م
 

در ابتدا بايد ذكر كنم كه اين يك يادداشت تكميلي و تصحيحي است بر مطلب 
 . نشريه چراغ 14به قلم خانم مهرناز خجسته در پيش شماره ) برترين هاي اسكار (

 
ول را در صنعت  چه بخواهيم و چه نخواهيم سينماي بازاري هاليوود حرف ا

مهمترين جشنواره ) اسكار (فيلمسازي جهان مي زند و به  طبع جشنواره سينماي هاليوود 
 .سينمايي جهان خواهد بود

بر كسي پوشيده نيست كه مراسم اسكار در هر سال سياست خاصي را دنبال مي كند 
 مجري مراسم و و اين سياستها را در گوشه گوشه اسكار از نامزدها و برندگان گرفته تا. 

 . مي توان مشاهده كرد ... ميĤن پرده هاي نمايشي و 
 اسكار همجنسگرايان بود فيلمهايي با موضوعات 2005بدون ترديد اسكار 

 .همجنسگرايانه در تمامي رشته هاي اصلي حداقل يك نامزد داشتند 
 
  

 رشته 8فيلم كوهستان بروكبك كه به داستان دو كابوي همجنسگرا مي پردازد با 
آنگ لي . نامزدي پيشتاز اين مراسم بود كه موفّق شد سه تنديس اسكار را از آن خود كند 

كارگردان اين فيلم موفّق به دريافت اسكار بهترين كارگرداني شد ، گوستاوو سانتوالال 
، لري مك مورتري و دايانا اوسانا !!! ) نه بهترين امتياز ( اسكار بهترين موسيقي متن 

 .را دريافت كردند !!! ) نه بهترين صحنه ها ( ترين فيلمنامه اقتباسي اسكار به
اما در هياهوي كوهستان بروكبك دو فيلم ديگر كه به همجنسگرايان پرداخته 

 .كاپوتي و ترنس امريكا . بودند، مهجور ماندند 
 
 

كاپوتي فيلمي دهه پنجاهيست كه به سرگذشت نويسنده همجنسگراي امريكايي ، 
الزم .  كاپوتي ميپردازد كه بسياري از رمانهاي وي تا كنون تبديل به فيلم شده اند ترومن

به ذكر است كه نويسنده فيلمنامه فيلم كاپوتي ، هنرپيشه جوان و همجنسگرا دن 
كاپوتي در مجموع در پنج رشته . فوترمن نيز كانديد بهترين فيلمنامه اقتباسي شده بود 

د كه نهايتا فيليپ سيمور هافمن ، بازيگر نقش كاپوتي كانديد دريافت اسكار شده بو
 .اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد را دريافت كرد 
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در فيلم ترنس امريكا فيليسيتي هافمن در نقش يك مرد ترنس سكشوال مي 
درخشد كه در حال انجام مراحل تغيير جنسيت مي باشد و دچار مسائل و مشكالتي با 

فيليسيتي هافمن در اين فيلم در رشته بهترين بازيگر زن و دالي .است پسر نوجوانش 
پارتن در رشته بهترين ترانه كانديد دريافت اسكار شده بودند كه هيچكدام موفّق به 

 .دريافت آن نشدند 
 
 
 

 . مطلب ديگري كه الزم است عنوان كنم اين است كه در نشريه چراغ به رتبه بندي كانديداها اشاره شده بود
مسئله اين است كه هيچ جشنواره اي در دنيا كانديدا ها را رتبه بندي نمي كند و تنها بهترين را انتخاب مي كنند و 

احتماآل خانم مهرناز خجسته كه رتبه هاي بعد از برنده را اعالم كرده . آكادمي اسكار نيز از اين قاعده مستثني نيست 
شايد هم ايشان به اسناد محرمانه راي گيري .  در برخي سايتها بوده بودند منبع شان سيستم هاي راي گيري مردم

 ! ؟.اعضاي آكادمي دست پيدا كرده باشند 
 

تنها كمي . در هر صورت كار فرهنگي و فرهنگ سازي وظيفه كوچكي نيست و بايد به آن اهميت بيشتري داد 
 .دقت و شايد حضور يك ويراستار اين مشكل را حل مي كند 
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  بابا قرار نشد كه آخه  همه با يه فرمول حل بشناي

 لزبين. مه انديش
 
من يك لزبين هستم،صدامو شنيدين يا داد بزنم؟ اصال بيايين با هم يه بازي بسازيم مثل بچگي هامون كه بازي 

 مي
تو هم صداي من بلند و وحشي هست ، قول ميدم گوشتو كر نكنم و! ساختيم، بازي هر كي بلندتر داد بزنه برده

 ...قول بده بفهمي چي ميگم
قصه ي يه هرزه رو نميگم كه روتو بر مي گردوني و ترش مي كني و ميخواي زوركي خودتو نرمال ! آي خانم 

دارم با افكار ! نشون بدي ، اگه من هرزه هستم مطمئن باش تو هم يه درصد هاييت هرزه هست ،اگه اسمش هرزه گيه
ره ي هر چي روانپزشك هست رو با داستان و صد بهونه ميزاري جلوم و پشتشم مي فوري شما... امثال تو هرز مي رم

 . بدهHIVگي براي هر كسي الزمه كه هر چند ماه يه بارتست 
حرف ! نه عزيزم بحث هرزه گي نيست ، كه اگه بودم االن خيلي سرم شلوغ بود و وضع جيبمم رديفففففففف

كشه كه چون رياضي دوست نداشت نتونست تو فرمول اكثرييت جواب بده آدميزاده ، حرف نوعي از هزار گونه ي نفس 
و ايكس باقي موند و هنوز كه هنوزه رياضي دانا نتونستن به جواب برسن ، مي دونين چرا؟ چون همه ي فرمول ها رو 

هاي اثبات اين فرمول.جلو جلو از قبل نوشتن و چاپ كردن و سالهاست كه  در مرحله ي ثبوت هست و نه حتي يادگيري
  به شوخي هم -فرهنگ بي فرهنگ-شده اونقدر ميون رياضي دانا جا افتاده كه حتي قبل از تشكيل جنين به عادت 

! كه شده براش آرزوي عروسي با جنس مخالف رو مي كنن و تو خيالشون نوه هاشونم ميبينن وغافل از قافله ي ماها
راه ها از هم جداست ولي آدما . ن و برسن به اون جايي كه بايد اي بابا قرار نشد كه آخه  همه با يه فرمول حل بش

 ...همون آدمان
من شاخ ندارم ، من همونيم كه با هم نفس مي كشيم از يه هوا ، همونيم كه سبد سنگين خريدتو سه طبقه باال 

رو پياده نشي، من هموني مي برم تا دستات درد نگيره، همونم كه تا مي رسي مي دوم تا در پاركينگو باز كنم تا هي سوا
هستم كه همه ي گل ها رو مي گيرم تا گل بارونت كنم ، اون وقت تو ، تو منوتير بارون ميكني؟ زخميم مي كني؟ 

من خوبم ! حاال كه اين طوريه من مي دو ام  تو هم بدو تا منو بگيري اگه تونستي منو بگيري... پس رسمش اينه
 ...ا گل بشيم با ماله شماها فرق داشت، برا ماها از نوع مرغوبش بودعوضم نمي شم ،آبي كه رو ما ريختن ت

پس بچرخ تا بچرخيم ،سر من گيج برو نيست كه نيست ،با اين فكرا اين تويي كه گيج ميشي  به خاطر همينم 
 !هست كه نمي پذيري ، گيج كه هستي گيج ترم مي شي 
 ... اينقدر با قالبت يخ نساز من توي قالبات جا نميشم

ما با هم هيچ فرقي نداريم ، فقط راستشو بخواي يه امتياز دارم و به خاطره همينه كه شاد مي پرم ، من يك 
 .لزبين هستم
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  جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي

 
كار من بعنوان كسي كه يك . مجله چراغ كه از طرف سازمان همجنسگرايان ايران منتشر ميشه را من مرتب مي گيرم

اما يه مسئله . اي تو مجله ماها بهش دادن، پرداختن به نشريات ديگه نيست چه برسه كه بخوام انتقاد هم بكنمگوشه 
پاي "تو پيش شماره چراغ يه مطلبي بود به اسم .  چراغ بود كه خداوكيلي نمي تونم ازش بگذرم14تو پيش شماره 

ه اسم خودش را ننوشته پس مسئوليت مطلب قاعدتĤ ك(تو اين مصاحبه، سئوال كننده . "صحبت هاي آرشام پارسي پور
 يكي از نويسندگان ما سئوال كرده كه ": ، يك جا از آرشام سئوال ميشه كه)بعهده سردبير  و خود نشريه چراغ هستش

نظر شما راجع به نشريه چراغ چيست و آيا همه قسمت هاي آن را مي خوانيد؟ چه مقايسه اي مابين چراغ و ديگر 
( آيا بعضي تند روي ها و خالف اخالق نويسي ها در آن نشريات را قبول داريد؟ ته باشيد؟ نشريه داش

 .)بعنوان مثال سكاف و ماها
 

اون روزها كه ما همجنسگراها جيكمون در نمي !!!! ميگن دست بي نمك را بايد بريد و جلو سگ انداخت كه بخوره
ش در باره همجنسگرايي ايستاد و تا اونجا كه ميتونست در باره ما اومد، سكاف بود كه با شهامت جلو ناآگاهي خوانندگان

همجنسگراها اطالع رساني كرد، يكي دوتا وبالگي كه داشتيم را معرفي كرد و  تعداد زيادي از همجنسگرايان كه در آن 
مخصوص در دوره با ايميل با سكاف درد دل مي كردن، را تشويق مي كرد و قوت قلب مي داد و بعدش هم يك ستون 

 .اختيار همجنسگراها گذاشت
خدمات بي شائبه سكاف بعنوان مجله اي كه در سطح بسيار وسيعي در كشور خونده ميشد و دست بدست مي گشت، و 
تونست خيلي از ذهنيت هاي منفي هتروسكشوالها در باره همجنسگرايي و همجنسگراها را اصالح كنه، را ما 

 .همجنسگراها نبايد فراموش كنيم
سكاف با شفافيت ، پرده دري و علني گويي و تاختن به قلب تابوها بحث . طالب بخش سردبير سكاف غوغا مي كردندم

از بركت بذرهاي كاشته شده توسط  سكاف است كه حاال  بعد از . مسائل جنسي تو كشور را چندين قدم به جلو انداخت
ي صحبت ميشه، يا آموزش در باره ايدز تو مدارس تا چند سال ما مي بينيم در سايتهاي ديگه در باره مسائل جنس

حاال  . حدودي راه افتاده، كالسهاي آموزشي و دوره هاي قبل از ازدواج براي جوانان درست شده و خيلي چيزهاي ديگه
مسئوالن سكاف شايد توقع اينو نداشته باشن كه همجنسگراها ازشون تقدير كنن ولي متهم كردن اونها به بي اخالقي 

ميگن تو كه خودت . ، خيلي زور داره) آنهم از طرف قشري كه دگرجنسگراها خودش را به بي اخالقي متهم مي كنن(
من ميدونم كه بعضي از همجنسگراها بخصوص اونايي . تو خونه شيشه اي نشستي، به خونه مردم سنگ پرتاب نكن

گيرن اما قبل از اينكه مشكل از سكاف باشه، كه هنوز چرك و زرگار مذهبي دارن هنوز با اخالقي و غير اخالقي در
مشكل ذهنيت اين افراد هستش كه جاي ديگه بايد بهش پرداخته بشه، ولي از مجله چراغ و سردبيرش طرح اينگونه 

اما اينكه در كنار سكاف مجله ماها  هم  . الحق كه تعجب برانگيز است) حتي از طرف يكي از نويسندگانشون(سئواالت 
 متهم ميشه، من فكر مي كنم اين بايد اسباب افتخار ماها باشه كه در كنار "ي و خالف اخالق نويسي تند رو"به 

  شده كه به تعصب " تند روي و خالف اخالق نويسي"ضمن اينكه من نمي دانم كجاي ماها . سكاف قرار گرفته
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شايد .  جواب بده و من ديگه لفتش نمي دممذهبي آقايون برخورده؟ ولي خب، سردبير ماها زنده است و خودش ميتونه

 "خاموشي است... جواب ا"هم سردبير بگه 
 صحبت " ايران اسالمي "يه چيز ديگه هم تنمو مي خاره كه بايد بگم و اون اينه كه راستي چرا تو چراغ اينقدر از 

تبليغات .   بوده نه بيشتر سالش اسالم مذهب اكثر مردم1400ميشه؟ در نزديك به شش هزار سال تمدن ايراني تنها 
حكومتي كه ما همجنسگراها را سركوب ميكنه و هي اصرار داره كه ايران اسالمي هستش چرا بايد توسط مدعيان 

 .شدم! حقوق همجنسگرايان تبليغ بشه؟ من كه گيج بودم حاال گيج تر
 

 :وسايل ارتباط جمعي همجنسگرايان ايران
 

 مجله دلكده
 مجنسگرايان ايرانماهنامه  ادبي اجتماعي ه

delkadeh@gmail.com
 

 مجله ماها
 مجله الكترونيكي همجنسگرايان ايران

Majaleh_maha@yahoo.com
 

 :نشريه چراغ
 ارگان سازمان همجنسگرايان ايران

editor@pglo.org
 

 :مجله بيداري
  سياسي براي همجنسگرايان-نشريه خبري 

news@bidari.info
 

 :راديو رها
radio@pglo.org

 
 :و براي اگاهي عمومي در باره مسائل جنسي

 سكاف
helia.parand@gmail.com
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