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  هاي سردبير حرف
  گي سردبير - واراند ■

  
  

   داخل كشوراني همجنسگرايها  حركتي سازماندهي براباني پشتكيلزوم داشتن  ◄
 داخـل كـشور     اني مختلف همجنـسگرا   يفهاي و تعامل ط   ي از مجله ماها، در مورد هماهنگ      دي جد يشماره   كه در هر     هاست مدت
 جنـبش سـازمان     جـاد ي را به لـزوم ا     اني كرده و همجنسگرا   ي آور ادي مهم را    ني تا ا  ميها وقت صرف كرده ا     ساعت. مي زن يقلم م 

ـ  اول به عنوان     يله  هود را در و    كه ارزش خ   مي شو ي آور م  ادي واقف نموده و دائم      اني همجنسگرا افتهي  يلـه  ه انـسان و در و  كي
  . مي و آن را قدر نهمي همجنسگرا بدانكيدوم به عنوان 

 داشـته و توانـسته بـه        ري تاث يراني هموسكشوال ا  ي در جامعه    ها دني به جان خر   يها و خستگ    خون دل خوردن   ني تا چه حد ا    اما
 ي مـ   را در برابر ما باز   ي روشن يها  داشته است كه افق    ي مثبت و خوب   اري بس رياث ت م،ي اگر غلو نكن   د؟ي و اعتقاد درآ   دهي ا كيصورت  

وجـود  ه   داخل و خارج از كشور ب      اني از همجنسگرا  ي مدافعان حقوق بشر و عده ا      ني ب ي جو جد  كي كه   مي دان ي را هم م   نيا. كند
 در حركت   ي هماهنگ ،يول.  شود ي احساس م  شتري منسجم، روز به روز ب     ري حركت فعآل غ   ني ا ي و راه بر   ي به سازمانده  ازيآمده و ن  

   باشد؟يطي شراهر ما در باني كه پشتمي داشته باشي سازماندي چه و چرا بايعني انيهمجنسگرا
 از نظـرات  ي آمار كلكي هموسكشوال در داخل كشور وجود داشت ي باره از تمام جامعه ني در اي كه امكان نظر سنج  ي صورت در

ه  عالقزاني دارند، از ماني به جنبش همجنسگرادني بخشتي در هوي كه در خارج و داخل كشور سع       ي شد و فعاالن   ي م يجمع آور 
  .  كردندي مداي كننده اطالع پتي حماين به داشتن سازما)ني و لزبيگ( جامعه يمند

ـ داخـل ا   اني از همجنسگرا  ياري بس ي زد كه عده     ني توان تخم  ي م ي وجود ندارد، ول   ي در حال حاضر امكان نظر سنج      گرچه  راني
ـ     يراني ا انيها و سازمان همجنسگرا     وبالگ ات،ي نشر تي با فعال  ري دو سال اخ   يكي نيدر ا   ي آشـنا شـده انـد و خـواه         شي كـم و ب

 قبل هم اشـاره شـد    يطور كه در شماره      همان.  قرار گرفته اند   راني در ا  انيرا همجنسگ ي رو به رشد خود باور     اني در جر  ينخواه
ـ  شـد و     ديـ  در كـشور تاك    اني همجنسگرا ي عمل يبه لزوم همكار  ) ست؟ي ن اي هست   ران،ي ا انيدر مطلب جنبش همجنسگرا   (  ادآوري

ـ  مسائل مهـم، اگـر مـورد حما        اره ها در ب   هي ها و اعالم   هياني صدور ب  اي و   اني فعاالن حقوق همجنسگرا   ي كه فراخوان ها   ميشد  تي
  .  مثمر ثمر نخواهد بودردي قرار نگراني در ااني مختلف همجنسگرايها فيط
 در  زيـ  حركت زنان بودند، اما مـردان ن       ني ا اني كه بان  ني با وجود ا   وست،ي خرداد گذشته در تهران به وقوع پ       22 كه در    ي اعتراض در

 اجتمـاع   ني در ا  زي ما ن  ني كه دوستان لزب   مي دان يم.  نداشتند يي ابا زي ن يريكنار و دوشادوش آنان دست به اعتراض زدند و از دستگ          
 ي به جا آوردند، اما چند نفر از گـ ي اعتراض مدنني شان را در قبال ا    ي اجتماع ي فهي خود وظ  ي به نوبه     پررنگ داشتند و   يحضور

ـ  خود دانستند كه با حضور در اي فهي وظاي پررنگ داشتند و ي مشابه حضوري هايي گردهما اي ساكن تهران در اجتماع و       يها  ني
   كشور، داشته باشند؟ نقاط ي دوستان خود، در اقصگري به دي در اطالع رسانيحركت، سع
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 بـه صـورت گـسترده احتمـال هـر      ي و اعتراضات مدني اجتماعيها تي كه در كشور وجود دارد امكان فعال    ي با وجود خفقان   گرچه
ـ  دست گذاشـتن و تنهـا بـه حما         ي حال همه اذعان دارند كه از دست رو        ني افراد شركت كننده در بر دارد، با ا        ي را برا  يخطر  تي
 اعتراضات و شركت    ي سازمانده يوانگه.  نخواهد شد  دماني عا يزي چ چي ه نترنت،ي و در ا   ليمي ها با ا   هياني ب ي و امضا  ينترنتي ا يها

  ي و آنـان مي جزء مبارزه و تالش نـدار ي راهمي هستي است كه اگر طالب آزاد    ني ا دي خود مؤ  ي اجتماع يروهاي ن گريدر آنها توسط د   
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 اي مي خود آنها را تنها بگذار     دني سكوت و كنار كش    با دي هستند مانند ما و ما نبا      ييسان ها  كنند ان  ي اعتراضات شركت م   نيكه در ا  
   .ستي ني كه خبرميخود را گول بزن

ـ  است، كـه ا ي در اعتراضات مدن   اني شركت گسترده همجنسگرا   ،ي اجتماع يها  از حركت  تي راه در حما   نيبهتر  روزهـا شـاهد   ني
  .مي از آنها بوده اياريبس

 رانندگان شركت واحد و كـارگران و  هي خرداد امسال، اعتراضات اتحاد22 اسفند سال گذشته تا   17 اعتراضات زنان از      و ييگردهما
 و اني بودنـد تـا در كنـار همـشهر        ي خـوب  ي همـه فرصـت هـا      ياسـ ي س اني زندان ي آزاد ي آن اعتراضات و اعتصاب غذا برا      نيآخر

  . مي شركت كني مدني هايهموطنان خود در پروسه اعتراضات و نافرمان
 و آنـان را     ميريـ  درس بگ  نـد ي افزا ي مـ  شـان  يها تي فعال ي كه در خارج هر روز بر دامنه         ياني از دوستان و همجنسگرا    مي توان يم

 در مـشهد    اني سالگشت اعدام دو تن از همجنـسگرا       )ي جوال 19 (ري ت 28 كه از    ستي ن شتري ب يچند روز   . ميسرمشق خود قرار ده   
 در  اني مختلـف همجنـسگرا    يهـا   حقوق بشر و گروه    يها  سازمان ي و به جا   ستهي شا م گذرد و اقدا   يم بودند،   ي سن قانون  ريكه ز 

 اعمال  ي حكومت اسالم  ي كه از سو   ي انسان ري و غ  ني سنگ يها  در جهت مخالفت با مجازات     ي شمال يكي و آمر  يي اروپا يكشورها
 در خـارج از كـشور اسـت كـه     )ني و لـزب يگ( يراني ااني همجنسگراي هاي البري اخي چند ساله    يها تي فعال ي جهي شود، نت  يم

 و آنهـا را بـه       ختـه ي الزم را در آنهـا بـر انگ        تي داخل را به گوش جهان رسانده، حـساس        اني همجنسگرا ي حقوق ي ب يتوانسته صدا 
  . جلب كندراني فعال از مبارزات داخل اتيحما

 هيـ  حكومت گذرانده، از كل    نين عمر خود را در زندان ا       درخشا يها  روزنامه نگار و فعال حقوق بشر كه سال        ،ي اكبر گنج  نيهمچن
 ي گروه ي اعتصاب غذا  كي ماه دست به     ري ت 25 تا   23 يعمل آورده تا در روزها    ه   ود گرباشان دعوت ب    شاني فعاالن و دگر اند    ي

 و حقـوق  يراس و سركوب مخالفان و فعاالن دمكراني در ا  ي حكومت اسالم  ي ها ي كش حق خود در قبال     اديبزنند تا اعتراض و فر    
  . بشررا، به گوش همگان برسانند

 در رونـد  يي بـسزا ري لطمه نخواهد زد و البتـه تـاث  يي همجنسگراچي است كه شركت در آن به ه       ي دو نمونه از اقدامات اجتماع     نيا
 بـدون   مين تـوا  ي ما ندارد و م    يي به همجنسگرا  ي ربط چي ها و اعتراضات ه    يي گردهما نيشركت در ا  .  در كشور دارد   نياصالح قوان 

 مـان   ي جنـس  شي كه زمان مناسب ابـراز گـرا       ي و هنگام  مي داشته باش  ي اعتراضات سهم  ني در ا  مي همجنسگرا هست  كه نياعالم ا 
 ي مـا در مبـارزه بـرا   ي جـا ندهي تا در آ   مي كن ي ها شركت م   يي گردهما ني در ا  اني جنبش همجنسگرا  يفراهم شد، به عنوان اعضا    

   . نباشدي خالي خواهي و ازاديدموكراس
  
 جـوال   كي مي زن ي م )نترنتي موجود در ا   يها مجالت و وبالگ  ( يكي سوزن به مجالت الكترون    كي كه اگر    دهي زمان آن فرارس   اما

 كه دوستان ما در خـارج از كـشور          ،ي هموسكشوال ي پا افتاده    شي پ لي مسا ي و بندها  دي در ق  ري ذهن اس  نيدوز هم به خود زده و ا      
 در انيمبـارزات همجنـسگرا  .  شـود ليـ  بـه زمـان دارد تـا تكم   ازيـ  نيهر پروسـه ا   .مي كن د آزا هاست از آن رها گشته اند، را       سال

ـ  و   مـوده ي شبه ره صد ساله پ     كي مي خواه يما نم .  بخش شد  جهي تا نت  ديها به دارازا كش     سال گري د يكشورها ـ  بـا    اي  حركـت   كي
ـ پس چـه با   ..... رندي شكست پذ  منا منسج  و   ي بدون رهبر  يها  چون تجربه ثابت كرده است كه حركت       م،ي برس جهي به نت  عيسر  دي
 است كه بـا  ي مناسباري است، زمان بسي المللني حساس باري بسي مرحله كي كه كشور در حال گذر از يتي وضعني در چن م؟يبكن
 ي دهند، توجـه جامعـه       ي پوشش، انجام م   ري در داخل و خارج از كشور، چه به صورت آشكار و چه ز             اني كه همجنسگرا  يداتيتمه
 يها تي حقوق اقل  ءاي در جهت توجه و اح     ييها خوشبختانه حركت . ميي جلب نما  ها تي را به اوضاع حقوق بشر، خصوصاً اقل       يهانج
ـ  حقـوق بـشر د     ي الملل ني ب يها  در سازمان  ي و دمكراس  ي و تالشگران آزاد   ينيد  ريـ گي پتيـ  شـود كـه در كنـار آن فعال       ي مـ  دهي

ـ ي ا اني جهت شناخت همجنسگرا   در ي توجه انيشا كمك   زي و دوستان آنها ن    يراني ا انيهمجنسگرا    از يكـ ي اسـت، چـه، اگـر        يران
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پـس  .  فرامـوش شـود   زيـ  ن ي جنـس  يها تي حقوق اقل  دي پس نبا  هاست، تي حقوق اقل  ءاي مدافع حقوق بشر اح    يها اهداف سازمان 
  : كهميري گي مجهينت

پـس  .  فرامـوش شـود   زيـ  ن ي جنـس  يها تي حقوق اقل  دي پس نبا  هاست، تي حقوق اقل  ءاي مدافع حقوق بشر اح    يها اهداف سازمان 
  : كهميري گي مجهينت

  م،ي دگر جنسگرا هستي با جامعه ي مساوي به حقوق مدندني خواهان رساگر  م،ي دگر جنسگرا هستي با جامعه ي مساوي به حقوق مدندني خواهان رساگر
  م،ي هستيي عادالنه در خصوص همجنسگراري غيها  شدن مجازاتدهي اگر خواهان برچ  م،ي هستيي عادالنه در خصوص همجنسگراري غيها  شدن مجازاتدهي اگر خواهان برچ

   نباشد، گراني با دزي ما باعث تماي جنسشي نوع گرالي و تحصي كار، زندگطي كه در محمي هستني خواهان ااگر   نباشد، گراني با دزي ما باعث تماي جنسشي نوع گرالي و تحصي كار، زندگطي كه در محمي هستني خواهان ااگر
بـه  ) كـشور خـود   ( خانـه خـود       و بخـصوص در    ميري بگ ادي را   اي دن ي خواهان در هر كجا    ي از مبارزات آزاد   تي و حما  يباني پشت ديبا

  . مي و مساعدت كنياري كنند ي مبارزه مي جنسي و حقوق بشر و برابري دمكراسي كه براي جبهه آنانتيتقو
بـه  ) كـشور خـود   ( خانـه خـود       و بخـصوص در    ميري بگ ادي را   اي دن ي خواهان در هر كجا    ي از مبارزات آزاد   تي و حما  يباني پشت ديبا

  . مي و مساعدت كنياري كنند ي مبارزه مي جنسي و حقوق بشر و برابري دمكراسي كه براي جبهه آنانتيتقو
 دايـ  تنها با حـضور پ     مي توان ي دارد، م  اني جر شهي شده هم  ماليدست آوردن حقوق از دست رفته و پا       ه   ب ي كه مبارزه برا   مي بدان ديبا

 هـر چنـد   ي و قـدم مي كنـ عتري را سـر هـا  تيـ  فعالني خود ما هم خواهد شد روند ا    دي مثبت آن عا   جيتا كه ن  ييها كردن در حركت  
 ي بـاز و انـسان  يي به نوبه خود حق دارد كـه در فـضا       ي كه هر فرد   مي و فراموش نكن   مير بردا ي آزاد بيكوچك در راه پر فراز و نش      

  . يت و نه دادن اسي كه حق گرفتنمي كند و حقوق خود را داشته باشد و بدانيزندگ

 دايـ  تنها با حـضور پ     مي توان ي دارد، م  اني جر شهي شده هم  ماليدست آوردن حقوق از دست رفته و پا       ه   ب ي كه مبارزه برا   مي بدان ديبا
 هـر چنـد   ي و قـدم مي كنـ عتري را سـر هـا  تيـ  فعالني خود ما هم خواهد شد روند ا    دي مثبت آن عا   جيتا كه ن  ييها كردن در حركت  

 ي بـاز و انـسان  يي به نوبه خود حق دارد كـه در فـضا       ي كه هر فرد   مي و فراموش نكن   مير بردا ي آزاد بيكوچك در راه پر فراز و نش      
  . يت و نه دادن اسي كه حق گرفتنمي كند و حقوق خود را داشته باشد و بدانيزندگ

    
  1385 رماهي ت17 ■  1385 رماهي ت17 ■

    

  راني ااني همجنسگراي ارتباط جمعليوسا
  
            : دلكدهمجله  : رهاويراد ■ ■
  يراني اانيجنسگرا همويراد ■    راني ااني همجنسگراي اجتماعي ادبماهنامه ■
■ delkadeh@gmail.com        ■ radio@pglo.net    
  
            :يداري بمجله   : ماهامجله ■■

■     اني همجنسگراي براياسي س- ي خبرهينشر   راني ااني همجنسگرايكي الكترونمجله ■
■ news@bidari.info          ■ Majaleh_maha@yahoo.com
  
            : چراغهينشر   :ي در باره مسائل جنسي عمومي اگاهيبرا ■■

      راني ااني سازمان همجنسگراارگان  سكاف ■ ■
■ editor@pglo.net           ■ helia.parand@gmail.com

  

  .ديري آنها تماس بگليمي است با اي هر كدام كافافتي دريبرا
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  مصاحبه ماها با سپنتا
  "دلكده" اني همجنسگراي و اجتماعي مجله ادبريسردب

  
  

 شروع كرد، بعـد از شـروع انتـشار مجلـه ماهـا، بـه                ياز چاپ اشعار خود در وبالگ شخص       ■
)  خـود  يگ شخـص  و سپس در وبال   ( آورد و ابتدا اشعار خود را در ماها چاپ           ي با آن رو   يهمكار

 تنـه   كي ماها منتشر شد را خود       12 كه به همراه شماره      "قوم لوط " نامه   ژهيو.  كرد يمنتشر م 
 ي بود، بـه جـا     نهاي از ا  شتري اش ب  ي و انرژ  روياما ن .  ماها گذاشت  اري در اخت  ر انتشا يآماده و برا  

ـ  در جنـبش حـق ط      ي خواست نقش فعال تر    ي كننده باشد، م   دي خود تول  ديمصرف كننده با    يلب
 ها  ي ها و دلسرد   ي تفاوت ي ب ي ها و حت   يمشكالت و سخت  . ردي كشور به عهده بگ    انيهمجنسگرا

ـ  و   ي جلو گذاشت تا نشان دهد كه تنهـا آگـاه          قدمپس  .  نشد مي اما تسل  د،ي د يرا م  ـ  نال اي  دني
ـ شي بود كه هشت ماه پني عمل كرد، و چندي باستي ن يكاف  و ي مجله دلكده به عنوان مجله ادب

ـ  زاده شد و سپتنا به عنوان        راني ا انيمجنسگرا ه ياجتماع  اني فعـال حقـوق همجنـسگرا      كي
 نگاه او به مـسائل      وهي افكار و ش   ،ين شخص ي تر با چن   كي نزد ييمسلما آشنا .  قد علم كرد   رانيا

 گـر ي تواند سرمشق د   ي از خوانندگان ماها جالب خواهد بود و تجارب او م          يلي خود ما و خ    يبرا
  .ميني نشي صحبتش ميپس پا.  بزنندي دست به كارلندي بشود كه مايدوستان

  
   ؟ي كنيممكنه خودت رو در حد امكان معرف: ماها ◄

.  سـال دارم 23.  خالصـه بگـويم  خيلـي .  اين كه اين فرصت را به من داديد       اول بذاريد يك تشكري از شما داشته باشم به خاطر         
گاهي شعر مي گويم امـا      . همجنسگرا هستم .  را يدك مي كشم    يكي از هزاران دانشجوي دانشگاه آزاد هستم كه عنوان مهندسي         

بچـه ي   . از وقتي كه دلكده را به قول خودمون راه انداختم گاهي هم داستان كوتاه مي نويسم اما نويـسنده نيـستم                    . شاعر نيستم 
بـا اسـم   . وان يك آدم معموليفعاليت اينترنتي زياد داشته ام چه به عنوان همجنسگرا و چه به عن            . اما ساكن تهران نيستم   . متهران

ها و عنوان هاي زيادي مطلب نوشته ام اما وقتي تصميم گرفتم كه ديگر خود همجنسگراي خودم باشم تصميم گرفتم يك اسم                       
البته اگر بخـواهم خيلـي دقيـق تـر سـخن        . پس سپنتا را انتخاب كردم    .  اسم منتشر كنم   اينثابت اختيار كنم و مطالبم را ديگر با         

اين اسـم شـبهات زيـادي را        . يد بگم كه نام اسپنتمان را اول انتخاب كردم ولي نمي دونم چي شد كه آخر سر سپنتا شد                  بگويم با 
 من هستند همين اسم را دارند بـه خـاطر همـين    ازبراي دوستان ديگر ايجاد كرد چون گويا كسان ديگري هم كه خيلي فعال تر          

اميدوارم روزي بيايد كه بـا اسـم و         . به هر حال فعال با اين اسم فعاليت دارم        . هميشه از من سوال ميشه كه تو كدوم سپنتا هستي         
  .رسم واقعي خودم به عنوان يك همجنسگرا در جامعه ام فعاليت كنم

  
 خود كنار  شي گرا ني به تو كمك كردند كه با ا       ي و چه عوامل   ي برد ي به همجنسگرا بودن خود پ     يدر چند سالگ  : ماها

  ؟ي خود را كامال قبول كردييكه همجنسگرا ي چند ساله بود؟ييايب
 االن كه فكر مي كنم و گذشته هاي خيلي دور رو به خاطرم ميارم، مثال دوران راهنمايي يا حتي دوران دبستان، مي بينم                        راستش

   وجود هرولي به هرحال اون موقع به دليل عدم. البته بايد اين طور هم مي بود. كه من از همون اول اين گرايش را داشته ام
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 اين بي اطالعي در مـن     .  كمي سن، اصال نمي توانستم كوچك ترين حدسي در اين باره بزنم            تيگونه اطالعي در اين زمينه، و ح      

بعد با سايت هاي مختلفي روبرو شـدم كـه در مـورد همجنـسگرايي مطـالبي                 . بود تا سال آخر دبيرستان كه با اينترنت آشنا شدم         
ا اين حس آشنا بودم منتها نمي دانستم كه چگونه بايد خودم را بيان كنم، تازه با خوانـدن ايـن مقالـه هـا                         داشتند و چون از قبل ب     

مهمترين عاملي كه در شناخت خودم فكر مي كنم موثر بود، در واقـع همـين                . فهميدم كه كي هستم چي هستم و چي مي خوام         
اين هم صحبتي هـا و ايـن نامـه    . ي ايران با آن ها آشنا شده بودم       بعد اشنايي با چند دوست كه از طريق گ        . مقاله هاي علمي بود   

نگاري ها با كساني كه مثل خودم بودند خيلي در باور من موثر بود چون قبال فكر مي كردم توي اين دنياي بزرگ فقط من ايـن                           
ي مشتركي روبـرو شـدم كـه خـب     بعد هم كه وبالگ هاي همجنسگرايان راه افتاد و با نوشته ها و عقايد و دردها     . حالت رو دارم  

  . بي تاثير نبودخودماين ها هم در شناخت 
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ـ  تو تا چه اندازه از همجنسگرا بودنت اطالع دارند و برخورد آنها چگونه بوده اسـت؟ و آ                  انيخانواده و اطراف  : ماها  اي

  چرا؟ كنند؟ ي خود را علنشي گرايستي امكانش را دارند هم باگري داني كه كه اگر همجنسگرايمعتقد
نميشه يك حكـم كلـي   . يعني جو را براي گفتن اين موضوع مساعد نمي بينم    . خانواده ي من چيزي از اين موضوع نمي دانند        . نه

شـرايط فعلـي    . هر كسي بايد با شرايط زندگي خودش تصميم بگيـره         . داد كه همه بايد گرايش خود را در خانواده خود علني كنند           
شايد بعد ها اين اتفاق بيفته اما زمانش رو نمي          .  در اين مورد به خانواده ام نگويم       يزي من چ  من در حال حاظر ايجاب مي كنه كه       

فكر مي كنم اگر خـانواده ام       ..... به هر حال دوست دارم اين اتفاق بيفته ولي خب         . باز بايد شرايطش به وجود بياد     . تونم دقيقا بگم  
هرچند كه توي جامعه ي فعلي مـا        .  پي به گرايش من ببرند بهتر باشد       د و بع  از كانال هاي ديگري ابتدا با اين واقعيت آشنا بشوند         

در حـال حاضـر فقـط دو نفـر از بـستگان             . جلوي همه گونه فعاليت اين كانال ها گرفته شده است اما به هر حال بايد اميدوار بود                
. برخورد ما خيلي عادي هـست     . شوالچون يكي از آن ها خودش گي هست و يكي ديگر بايسك           . نزديكم از گرايش من خبر دارند     

  .اما در زندگي شخصي هم هيچ دخالتي نداريم. فقط مي دانيم كه طرف مقابل مان از جنس خود ماست
  

ـ  آ؟ي دوسـت پـسر دار  اي كه آ  ني و آن ا   مي تر هم بپرس   ي سئوال خصوص  كي ميدوست دار : ماها  رابطـه عـشق و   اي
 در  اني از همجنـسگرا   ياري كـه چـرا بـس      ي كن ي و فكر م   ؟ي دان ي دو فرد همجنسگرا را مربوط به هم م        نيسكس ب 

   شوند؟ي خود دچار شكست ميروابط عشق
ميشه داليل زيادي را براي اين كه چـرا ايـن   . ولي خب اختالف سليقه ها مانع از ادامه ي اين دوستي شد       .  دوست پسر داشتم   بله

ي كنم كه مهمترين آن ها را ميـشه در مـوارد زيـر خالصـه                دوستي ها در بين گي ها دوام زيادي ندارد عنوان كرد اما من فكر م              
هنوز اين حس رو كه بايد در قبال يك نفـر خودشـون رو   .  گي هاي ايراني واقعا تنوع طلبند هيكي اين كه بايد قبول كنيم ك      . كرد

 دليلش ايـن باشـه كـه الگـويي     شايد. شايد دليلش اين باشه كه اميدي به آينده ندارند. مسئول بدانند، در خود به وجود نياورده اند   
 به اصطالح خانه ي شوهر از طرف مادر يا حتي پدر خانواده تربيت              دوقتي كه يك دختر مي خواد برو      ... ببينيد. براي زندگي ندارند  

 يا بر عكس يك پسر قبل از ازدواج كردن، تربيت اين كه چگونه بايد در زندگي زناشـويي رفتـار كنـد را      . الزم رو دريافت مي كنه    
  افراد خانواده، با خوانـدن مقالـه هـا، بـا    يگربا نگاه كردن به جامعه و زندگي د. با نگاه كردن به روابط پدر و مار خود   . پيدا مي كنه  

  امـا ميـزان ايـن   . شنيدن حرف هاي پدر و مادر، با صحبت هاي خصوصي كه با دوستان صميمي خود دارد و با هزار مـورد ديگـر   
ـ              .  تقرييا زير صفر است    تربيت در همجنسگراي ايراني     دگييعني همجنسگراي ايراني هيچ الگويي براي اين كـه بدانـد بايـد در زن

و وقتي هم كـه فقـط سـكس مطـرح           . فقط ياد گرفته كه سكس داشته باشد      . مشترك خود با همجنس خود چه كار كند را ندارد         
  و چون سكس فقط در جسميت تعريف. اشتباشه، خب چرا آدم خودش رو به يك نفر محدود كنه، با هر كسي مي شه سكس د
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يعني دوست داريد طرف شما يا قد بلند باشـد          . شده، شما فقط دنبال كسي خواهيد بود كه از نظر جسمي براي شما لذت آور باشد               
ـ                            ه ايـن كـاري     يا قد كوتاه، چاق باشد يا الغر، ورزشي باشد يا نه، پر مو باشد يا سفيد، چشم آبي باشد يا چشم قهـوه اي، ديگـه ب

معنويات وقتي كنار بروند ماديات جـاي آن هـا          . هنر دارد يا نه   . اخالق دارد يا نه   . شعور دارد يا نه   . نداريد كه طرف سواد دارد يا نه      
. را مي گيرند و وقتي هم ماديات حاكم شدند، خب هميشه چيزهايي بهتري نسبت به آن چيزي كه شما االن داريد پيدا مي شـود                     

اگر زندگي را به صـد  . بيبنيد سكس چيزي بدي نيست ولي خب همه چيز هم نيست....  انسان تنوع طلب مي شودبه خاطر همين 
سـكس  . متاسفانه همجنسگرايان ما در همان يك صـدم در گيـر شـده انـد    . قسمت تقسيم كنيم سكس يك صدم آن خواهد بود        

 صدم خالصه شود پس شما در پست ترين جايگاه ايستاده           پست ترين پله براي تعالي انسان است، اگر معيار زندگي در همان يك            
 پس سكس مي تواند مهمترين عامل باشد براي تحكيم روابط بـا شـريك زنـدگي                 دايد و اگر به صدم هاي ديگري هم باور داري         

  .ود، براي رسيدن به پله هاي ديگرخ
  

ـ  ي هنوز تنها هـست    اي آ ست،يلكده چ  تو از انتشار د    ي هدف اصل  ؟يچطور شد كه انتشار دلكده را شروع كرد       : ماها  اي
   كند؟ي را دنبال مي آورده اند؟ و كال دلكده چه اهدافي با دلكده روي هم به همكاريكسان
يـك  . خب مخاطب شما صد در صد همجنسگرا خواهد بود.  يك وقت هست كه شما براي همجنسگرايان سخن مي گوييد          ببينيد

 فقط براي همجنسگرا سخن نمي گوييد پس مخاطب شـما مـي توانـد طيـف                 وقت هم هست كه نه، شما همجنسگرا هستيد اما        
وقتي شما رشته تان پزشكي نباشد، خب لزومي ندارد كه مجله هـاي             . وسيعي باشد، حاال چه از همجنسگرا چه غير از همجنسگرا         

زشك باشـيد چـه نباشـيد       ولي وقتي مجله هاي عمومي و خانوادگي را تهيه مي كنيد، حاال چه پ             . تخصصي پزشكي را تهيه كنيد    
 بخوانيـد يـا     ريـد شـما مختا  . حداقل اطالعي كه الزم است شما در مورد بعضي موارد پزشكي بدانيد را در اختيارتـان مـي گـذارد                   

  . مي توانيد ورق بزنيد صفحه هنري را بخوانيد. نخوانيد
)  دوستان ديگر در چراغ انجام مي دهيد       كاري كه شما در ماها و     ( ماهنامه هاي تخصصي در مورد همجنسگرايان الزم است          وجود

مـن  . اما مجله هايي كه از طرف همجنسگرايان باشد اما به مسائل عمومي تر ديگري هم مي پردازند هم بايد وجود داشته باشـد                      
  .  ديگر خواهد چرخيد تا مجله هاي تخصصي در اين زمينهافرادفكر مي كنم اين مجله ها راحت تر دست 

ست كه دلكده در كنار مسائلي كه گاه به همجنسگرايي مي پردازد و گاه به مسائل زنان و كال جنـسيتي، از                       خاطر همين هم ه    به
از داستان هاي مثنوي موالنا سخن مي گويد، از تاريخ ايران باستان هم مي گويد، از فلسفه مي گويد،                   . حافظ هم سخن مي گويد    

يت هايي مي گويد كه هيچ ربطي به همجنسگرايي ندارند، از شعرهايي            از زندگي شخص   ويد،از فرهنگ عامه و جاري جامعه مي گ       
اين ها مطالبي هست كه همه مي توانند از ان ها استفاده كنند و هدف من هـم                  . مي گويد كه هيچ مضمون همجنسگرايي ندارند      

اشد ولـي مـسائل وسـيع تـر و           آن همجنسگرا ب   بيراز ايجاد دلكده همين بود كه مجله اي داشته باشم كه فقط تهيه كننده و سرد               
اگر اين مخاطب همجنسگرا باشـد كـه هـيچ ولـي اگـر نباشـد          . عمومي تر ديگري را بيان كند كه مخاطب بيشتري را جذب كند           

حداقلش اين خواهد بود كه در كنار مطالبي كه از مجله استفاده مي كند اين هم در ذهش تداعي خواهد شد كه اين مجله متعلق                         
يعني گردانندگان اين مجله همجنـسگرا هـستند امـا          . كاري كه مجله ي بيداري هم دارد انجام مي دهد         . ستبه همجنسگرايان ا  

اخبار آن ها صرفا مربوط به همجنسگرايي نيست بلكه موضوعات وسيعي را شامل مي شود كه مي تواند هر خواننده اي را جـذب               
 مورد اين كـه   در .ي خود، از دنياي اطراف هم اطالع داشته باشند         كنار مسائل شخص   دربالخره همجنسگرايان امروز هم بايد      . كند

هنوز هم تنها هستم يا نه بايد بگويم كه البته دو سه نفر هستند كه در تهيه مطالب همكاري دارنـد امـا بـه هـر حـال بـاز تمـام                                 
مـثال بهـش بگـويم ويـراش     . نمكارهاي مجله به عهده ي خودم هست و هنوز كساني را پيدا نكرده ام كه با آن ها تقسيم كار ك              

همه ي كارها به عهده ي خودم هست و فقط دو سه نفـر بـا دلكـده در ارسـال مطالـب       .  مجله از تو   بنديمتن ها از من، صفحه      
  .د كه از همه ي آن ها تشكر مي كنمهمكاري مداوم دارن

7  



  

  

  20شماره 
 1385مرداد ماه 

   خود تو كمك كرده است؟ يانتشار دلكده تا چه اندازه به رشد شخص: ماها
دليلش هم واضح هست من بايد تمام مقاله ها را براي ويرايش مـي  .  بگويم خيلي زياد در رشد شخصيتي من موثر بوده است    بايد

از طرفي با خيلي از همجنسگرايان ديگر هم اشنا شدم كه اين از همه مهمتر               . اين يعني يك توفيق اجباري براي دانستن      . خواندم
مهمتـرينش  .  هستند اما در اين زمينه فعاليت دارند توانستم ارتبـاط برقـرار كـنم   سگراييهمجنبا كساني كه خارج از جنسيت   . بود

همان آقاي دكتري بودند كه خيلي به من لطف كردند و به سواالت من پاسخ دادند و تمام مصاحبه ي من بـا ايـشان در شـماره                            
موضوع وقت گذاشتند كه از همينجا از ايـشون          اينايشان خيلي روي    . هاي نخستين دلكده تحت عنوان ميزگرد سفيد آمده است        

نامه نگاري هاي خصوصي ما خودش حاوي كلي مسائل در مورد مشكالت همجنسگرايان است كه من اميدوارم                 . تشكر مي كنم  
 تدر حال حاضر هم با دو شخصيت ديگر هم در تماس هستم كه فعال نمي توانم از ماهيـ                  . اين نامه ها را هم در آينده چاپ كنم        

 ها چيزي بگويم ولي در صدد هستم كه يك مصاحبه ي مفصلي هم با موضوع همجنـسگرايي بـا آن هـا داشـته باشـم كـه                             آن
  .فعال منتظر جواب هستم. اميدوارم به صورت يك ويژه نامه چاپ كنم

  
ـ  كه ادب  ي معتقد ايآ.  است ي و اجتماع  ي مجله ادب  كيدلكده  : ماها ـ  اتي ـ    ي م  وسـتن ي پ ي باشـد بـرا    ي توانـد محرك
   به جنبش خودشان؟انينسگراهمج
 براي هر كاري و براي جمع كردن مخاطب در مورد آن كار، بايد از ادبيات ويژه اي كه همان كار ايجاب مي كنـد اسـتفاده                           ببينيد
شما نمي توانيد روي سن برويد با اين نيت كه براي دانشجويان عالقه مند، از هنر سخن وري سعدي حرف بزنيد، اما گفتـار    . كرد

شما براي جذب مخاطب    .  منظور به كار مي بريد به صورت زبان التي و چاله ميداني و بازاري باشد               نزبان و ادبياتي كه براي اي     و  
در مورد موضوعي كه مي خواهيد در مورد آن صحبت كنيد بايد از ادبياتي استفاده كنيـد كـه در شـان همـان موضـوع و همـان                             

به خاطر همين ما بايد ادبيـات منحـصر بـه خودمـان را بـراي جـذب                  . رگري حرف زد  با عطار باشي كه نمي شه ز      . مخاطب باشد 
حتما داستان اون پسرك فلـوت زن را شـنيديد          .... نمي دونم ..... مخاطب حاال چه همجنسگرا و چه غير همجنسگرا بدست بياريم         

 همـان در صـورتي كـه صـاحب    . رج كندكه توانست با نواختن فلوت تمام موش هاي يك خانه را دنبال خود بكشاند و از شهر خا      
خانه كه مورد تهاجم موش ها قرار گرفته بود نتوانسته بود كه با هزار جور فريب كاري و لنگه كفش پرت كردن و جارو توي سـر                          

صداي فلوت مي تواند نماد نـوعي زيبـايي و فـن بيـان باشـد كـه                  . موش ها زدن و غيره آن ها را از خونه ي خودش بيرون كند             
اسم اين فن بيان رو     .  گروهي از جانوران موذي كه خود نمايانگر مردم بي حوصله و نفهم هستند را به دنبال خود بكشاند                  توانست

من االن در تهيه يك ويژه نامه اي به اسم اواي سكوت هـستم كـه در آن مجموعـه                    . مي شه گذاشت ادبيات ميشه گذاشت هنر      
 ايـن نيـست كـه آن را فقـط بـه دسـت               نامـه،  و قـصدم از تهيـه ايـن ويـژه            .اي از اشعار همجنسگرايان ايران جمع شده اسـت        

بلكه قصد و نيتم اين است كه آن را به تمام سايت هاي ادبي، به تمام پايگاه هايي كـه سـخن از شـعر و                          . همجنسگرايان بسپارم 
 ايجـاد   شورر بين ديگر انواع ادبيات ك     شاعري دارند ارسال كنم و به گونه اي كه در باال به آن اشاره كردم نوعي ادبيات تازه اي د                   

حداقلش اين هست كه عرض اندامي خواهيم كرد و حضورمان را يك بار ديگـر               . كنم، آن هم به نام ادبيات همجنسگرايان ايران       
 مـن فكـر مـي     . آن هم براي قشري كه ادعا دارند كليد فرهنگي و ادبي جامعه ي ايران در دستان آن هاست                 . اعالم خواهيم كرد  

كاري كه خيلي از گروه هاي ديگر انجام مي دهند و اسـمش را هـم              .  ما بايد ادبيات خودمان را به اديبان كشور تحميل كنيم          كنم
  . يا ادبيات غير رسمي ايران. گذاشته اند ادبيات زيرزميني ايران

 ي فكر كرده ا   ني به ا  اي و آ  ؟ي هم دار  يگري د ي اجتماع ي ها تي فعال اي و انتشار دلكده آ    يسي از وبالگ نو   ريغه  ب: ماها
 شي را به پ   تي فعال ي و نوع  دي خود درست كن   ي برا ي گروه كي دور و بر خود      يكه مثآل با كمك دوستان همجنسگرا     

  د؟يببر
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اما در زماني به اين نتيجه رسيدم كه از منِ          .  هم اشاره كردم كه به عنوان يك آدم معمولي و نه همجنسگرا وبالگ داشته ام               قبال
اين بود كه وبالگ حرف هايي از اين بـاب را راه انـداختم كـه بـه عنـوان يـك همجنـسگرا                        . هم بايد سخني بگويم   همجنسگرا  

االن مدتي هست كه دوباره دوست دارم منِ همجنسگرا را كنار بگـذارم و       .  به صورت شعر   رالبته بيشت . مطاللبي در آن مي نويسم    
منتهـا هنـوز   . ه باشم به اين كه چي هستم و كي هستم وبالگـي راه بينـدازم  با اسم و رسم واقعي ام بدون اين كه اشاره اي داشت         

  .وقش رو پيدا نكردم
 مورد درست كردن گروه، در راستاي همون نظرم كه گفتم ما بايد ادبياتمان را به اديبان كشور تحميل كنيم، خيلي وقت اسـت                        در

بـا ايـن هـدف    . ن وبالگ نويسان همجنسگراي ايراني استكه فكري به ذهنم رسيده و ان هم ايجاد يك مركزي به عنوان كانو          
 اين كه پست جديدي در وبالگ خود قـرار دادنـد، رونوشـتي را هـم بـراي ايـن       حضكه همه ي دوستاني كه وبالگ دارند، به م   

ه ي كانون بفرستند تا اين مركز در آخر هر ماه، در قالب يـك مجلـه ايـي، تمـام ايـن نوشـته هـا را بـه عنـوان آثـار چـاپ شـد                              
 به نـام ادبيـات همجنـسگرايي در         ديدر واقع ايجاد ادبيات جدي    . همجنسگرايان اين ماه انتشار بدهد و روي سايت خود قرار دهد          

  . فرهنگ زيرزميني ايران
 طوري كه تمام سايت هاي ادبي ديگر، لينكي هم به اين سايت داشته باشند تا عالوه بـر ايـن كـه ادبيـات همجنـسگرايي در                            به

و .  بشود، افرادي هم كه مايل به تحقيق در اين زمينه هستتند از روي آثار چاپ شده بفهمند كه همجنسگرايي چيست                    جايي ثبت 
خيلي وقت است كه اين موضوع فكرم را درگير كرده است كه البتـه   . همجنسگراي ايراني از چه سخن مي گويد و چه مي خواهد          

شايد در آينده دور، و باز شـايد بعـد از رهـا شـدن از كارهـاي      . شتر كار كنممشغله هاي زيادي هنوز نگذاشته روي اين موضوع بي  
بالخره براي اظهار وجـود بايـد از جـايي شـروع            . دهدالبته اگر كسي تا آن موقع اقدامي انجام ن        . دلكده، در اين مورد اقدامي بكنم     

براي اين كار هم ما بايد سـايت ادبـي          .  دانم و من بهترين شروع رو، هدف گرفتن انديشه هاي اديبان و متفكرين كشور مي             . كرد
  .يك سايتي كه در خور معرفي كردن به سايت هاي ديگر باشد. مخصوص به خودمان را داشته باشيم

  
 ي دارد و كآل به چـه كـس        ياتي چه خصوص  ؟ي كن ي م في دوره را چگونه تعر    ني در ا  انيفعال حقوق همجنسگرا  : ماها

   فرد كدام ها هستند؟ني؟ مختصات ا شودي گفته مانيفعال حقوق همجنسگرا
 ساله اي كه تازه خود را شناخته و براي اثبات هويت خود وبالگي راه انداخته و به بيان و دفاع از خود مـي                         17 نظر من آن پسر      از

انـي   ساله ي همجنسگرايي كه در سازمان هاي بين المللي درباره ي وضعيت همجنسگرايان ايراني سخن ر                30پردازد، تا آن مرد     
 ساله ي دگرجنسگرايي كه از هويت همجنسگرايي آن هم بـه دليـل دفـاع از كرامـت انـساني،                     50،  40مي كند، تا آن زن و مرد        

سخن مي گويند، مطلب مي نويسند و هزار جور برنامه و نشست و جلسه تشكيل مي دهند، همه ي اين ها در جايگـاه خودشـان                          
 كـه در مجـامع و سـازمان هـاي بـين             يالبته مطمئنا نقش آن كس    .  مي شوند  به نوعي جز فعالن حقوق همجنسگرايان محسوب      

المللي فعاليت دارد مهم تر است اما نمي توان فعاليت هاي كوچك و اندك بسياري از آدم هاي ديگه كه در جهت روشـن شـدن                          
 آگاهي آن پـسر   . د فعاليت مي كنند   همه ي اين ها به نوعي آگاهي رسيده اند كه دارن          . افكار عمومي دخالت دارند را، ناديده گرفت      

   سـاله از ايـن كـه    30آگاهي آن مرد    .  ساله از اين كه همجنسگرايي را انتخاب نكرده است بلكه از همان ابتدا در او بوده است                 17
ار و آگاهي آن زن و مرد ديگر از اين كه چه تضادهايي بين گفتـار و رفتـ                 . چه ستمي بر همجنسگرايان ايران شده و دارد مي شود         

به نظر من آگاهي، آگاه شدن و دانستن مهمترين عاملي است براي اين كه شخص به دفاع از يك پديـده                    . حكومت ها وجود دارد   
به خاطر همين هم هست كه دولت ها و دولتمردان، هميشه حقايقي را كه باعث آگاهي مردم و در پي آن                     . يا يك موضوع بپردازد   

كه ما اسم اين قطع و جلـوگيري از آگـاهي هـا را              . دعمل آنها مي باشد را كتمان مي كنن       باعث بيدارشدن و بوجود آمدن عكس ال      
  . سانسور گذاشته ايم
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ـ    . كدام ها هستند  )  چراغ، دلكده و ماها    ،يداريب (اني همجنسگرا ي فعل اتي نشر ينكات مثبت و منف   : ها  يو فكـر م

وجود آمدن آن نكات منفي شده قدري بـي         ه   گرفتن شرايطي كه باعث ب              

 ي را چگونه م   ندهي و چشم انداز آ    ي كن ي م يابيدوره را چگونه ارز    

ول تمام كارها و انديشه ها و عملكردها و تدبيرهايي است كه گذشتگان              كه فعال ما در آن داريم زندگي مي كنيم، محص          
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ما
 كشور و ارائه    اني، مسائل و مشكالت جامعه همجنسگرا      ها يازمندي تا چه اندازه در انعكاس ن      اتي نشر ني كه ا  يكن

   مشكالت موفق بوده اند؟ نيراه برون رفت از ا
 بيان كردن نكات منفي اين مجالت بدون در نظرببينيد

همين كه دانسته شد كه اين مجالت با چه مشكالتي تهيـه مـي             شايد نكات منفي خيلي زياد وجود داشته باشد اما          . انصافي است 
چون شـرايط ايجـاب كـرده       . شوند، با كمبود چه امكاناتي تهيه مي شوند، شايد بشود از خيلي از نكات منفي آن چشم پوشي كرد                  

ـ  (به طور حتم الكترونيكي بودن يك مجله . است كه اين مجالت اين روند فعلي را طي كنند       ه ي اينترنتـي بـا   منظور همـان مجل
 مجالت را كم كنيم تا راحت تـر  اينما براي اين كه حجم . محدوديت هاي زيادي را به وجود مي آورد) پسوند پي دي اف هست 

كـه  . مطالب كمي را ارائـه دهـيم      . منتقل شوند مجبوريم از كيفيت مجله بكاهيم، از عكس هاي كمتر يا بي كيفيتي استفاده كنيم               
  . است كه تا وقتي مجالت ما الكترونيكي باشند نمي شود بر طرف كرداين خودش يك نكته اي

مسلما اگر تعداد افرادي كه در يك مجله همكاري مي كنند زياد            .  ديگر عدم همكاري هاي خواننده ها با اين مجله هاست          مشكل
  . گرايان هنوز نيفتادهتر باشد، سليقه هاي وسيعي را مي توانند پوشش دهند كه خب اين اتفاق در مورد مجالت همجنس

و نكته ي مثبت اين مجالت در واقـع همـين           .  هر حال با هر كمبودي كه هست اين مجالت دارند به كار خود ادامه مي دهند                به
و در اين شرايط خفقان و بحران زده ي سياسي، و           . كه در بدترين شرايط، با كمترين امكانات، هنوز دارند فعاليت مي كنند           . هست

 همجنسگرايان توسط اين مجالت با يكديگر ارتبـاط پيـدا كـرده انـد كـه ايـن خـودش                     ز سانسور، عده ي كثيري ا     در اين شدت  
بدون شك اين مجالت در انعكاس مشكالت جامعه ي همجنسگرايان مفيده بوده و             . مهمترين نكته ي مثبت اين نشريات هست      

 دارند كار مي كنند، فكـر مـي   تي و شرايطي كه اين مجالمشكالتي هست، كمبودهاي هست، اما با توجه به شرايط فعل        . هستند
  . كنم بيان كردن اين نكات منفي كمي بي انصافي باشد

  
ما ني در ا  اني همجنسگرا ي و عموم  ي كل طيشرا: ها

  ؟ينيب
شرايطي

و كارهايي كه ما در حال حاضر انجام مـي دهـيم همـه آجرهـايي                . ما بنابر آن چيزي كه بر آنان اتفاق افتاده است انجام داده اند            
د شد بستگي به اين دارد كه ما در حـال           اين كه شرايط همجنسگرايان در آينده چگونه خواه       . ندهستند كه قصر فرداها را مي ساز      

همجنسگرايان ايراني روزي شروع كردند بـه وبـالگ نويـسي، از دل             ... حاضر چه كارهايي براي آينده مان داريم انجام مي دهيم         
گي هاي ايراني روزي شـروع كردنـد بـه دفـاع از حـق               . ماين نوشتن ها ما االن داراي چهار مجله در مورد همجنسگرايان هستي           

 بدون شك ما با داشتن اين مجالت، و       .... ودشون، از دل اين دفاع كردن ها بود كه ما االن سازمان همجنسگرايان ايراني داريم              خ
 در مورد اين كه ايـن       حاال. اين وبالگ ها و اين سازمان با تمام برنامه هايي كه دارد، در آينده چيز بهتري دستگيرمان خواهد شد                  

شايد ما صاحب يك كانال ماهواره اي شديم، شايد صاحب يك فركـانس راديـويي،               .  فعال حرفي زد   چيز چه خواهد بود نمي شود     
فعال ماهيت اين چيـز بـراي مـا         .... شايد صاحب يك سازمان داخلي، شايد صاحب يك نماينده پارلماني و شايد هزاران چيز ديگر              

ولي بيشتر منظورم اين اسـت      . دن به آن برنامه ريزي كنيم      خوبه كه تصوري از آن داشته باشيم و بر مبناي رسي           هالبت. مهم نيست 
  .كه تمام آنچه در آينده نصيب ما خواهد شد همه بستگي به اين دارد كه ما امروز چه مي كنيم
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ـ  آنـان را ز    ي ها تي و فعال  اني همجنسگرا كيستماتي بطور س  تي كه حاكم  ي نظر هست  ني بر ا  ايآ: ماها  نظـر دارد و     ري

   مسائل ندارد؟ني به اي كارتي كه حاكمي معتقداي كند ي مآنها را سركوب
 من فكر مي كنم كه حكومت به اين نتيجه رسيده كه عمال كاري در قبال همجنسگرايان نمي تواند انجام دهد اما آن قـدر        ببينيد

 گربـه ي وحـشي نيمـه        مثـل . موذيانه عمل مي كند كه نمي شود گفت بالخره فعاليت هاي همجنسگرايان را زير نظر دارد يا نه                 
 رفت و آمد داده اما هر از گاهي با عناوين و كارهاي مختلفي به موش ها مي فهمونـه                    زهخوابيده اي مي مونه كه به موش ها اجا        

مـن  . فعال سيستم با اين روش داره كار مي كنـه         . كه فكر نكنيد كه كاري باهاتون ندارم، دم به تله بدين پدرتون رو هم در ميارم               
چون به طور حتم و يقين ميـشه        .  پاهاي خودمون باشيم   دكنم در اين سيستم خيلي بايد محتاط تر عمل كرد و مواظب ر            فكر مي   

اما خب همان طور كه گفتم اين رفتـار         . گفت كه جزو محاالت است كه حاكميت كاري به مسئله ي همجنسگرايان نداشته باشد             
  . خيلي موذيانه است

  
 در اروپـا    1367 گروه هومان در سال      لي را از زمان تشك    راني ا انيارزات همجنسگرا  مب خي توان شروع تار   يم: ماها

 خوانندگان  عي و گستره وس   اني همجنسگرا اتي سو انتشار نشر   ني به ا  شياما از چند سال پ    . دانست) كشور سوئد (
ر كـشور بـا      د اني همجنـسگرا  تي و فعال  تحرك كه سطح    ي كن ي فكر م  ايآ.  برجسته بوده  اريآنها در داخل كشور بس    

 اسـت علـت آن را   ي همه سال مطابقت دارد؟ اگر جواب منف   ني صورت گرفته در ا    ي و روشنگر  ي رسان يسطح اگاه 
   مشكل را برطرف كرد؟ني توان اي و چگونه مي دانيچه م
ا مـسلما  شيوه ي آموزش دادن يك پرنده مادر به جوجه اش براي پرواز، چه در قفس باشد چه در جنگل، يكي اسـت، امـ     ... ببينيد

در صورتي كه گفتيم شـيوه ي آمـوزش   . جوجه اي كه در جنگل باشد راحت تر پرواز را ياد مي گيرد تا هنگامي كه در قفس باشد     
در مورد همجنسگرايان ايرانـي هـم تقريبـا مـي           .  و روي انگيزه بي تاثير نيست      بيتولي خب محيط هم روي تر     . دادن يكي است  

ي ما در يك محيط دموكرات بود، و مردم ما هم با همجنـسگرايي مـشكل داشـتند، شـايد بـا                      اگر جامعه   . شود همين مثال را زد    
 مي رسيدند تـا ايـن زمـان         نسگراييآگاهي رساني و روشنگري هاي صورت گرفته خيلي زودتر به يك باور منطقي در قبال همج               

ور ديگـران بلكـه در سـطح فعاليـت هـاي            نه تنها در با   . كه كل جامعه ما گرفتار يك حكومت خودكامه ي ديكتاتوري شده است           
ما اصال در چنين سيستمي حق نفس كشيدن نداريم چه برسد به ايـن كـه حـاال بخـواهيم بـر                      . همجنسگرايان هم فرق مي كرد    

بنـابراين فكـر مـي كـنم در         ...  در مورد حقوق خودمان پيدا كرده ايم فعاليت هاي علني هم داشته باشـيم              كهاساس آگاهي هايي    
اگر شرايط را بپذيريم مي تـوانيم از خيلـي از           .... طي همجنسگرايان ما خيلي محكم و خيلي آگاهانه دارند كار مي كنند           چنين شراي 

.  ما شده و حتي نتوانسته اند آن ها را جبران كنند، چشم پوشي كنـيم               ايانكمبودها و عقب ماندگي هايي كه گريبانگير همجنسگر       
  ...ن چيستحداقل به دليل كه مي دانيم كه توجيه آ

  
 از  دي كدام است و چگونه با     اني جنبش همجنسگرا  ي رو شي مشكل پ  ني و مهمتر  نيبه نظر تو امروز عمده تر     : ماها

  )ي افكار و فرهنگ اجتماعاي ييقانون مجازات همجنسگرا(سد آن گذشت؟ 
م مي گم، قانون زاييده افكـار و   قانون يك چيز ماوراي زميني نيست، هرچند كه در اسالم همين طوره ولي به طور كلي دار       ببينيد

بنابراين مبارزه براي لغو قانون مجازات همجنسگرايان،       . فرهنگ هر جامعه اي است كه مي تواند فقط مختص همان جامعه باشد            
يعنـي  .  عمومي، نه تنها دو راه مجزا از هم نيستند بلكه كامال مترادف يكديگر هـم هـستند         كاربا فرهنگ سازي و كار كردن بر اف       

كه نمي شود يك ستاد تشكيل داد و به او گفت كه كار تو فقط فعاليت در حوزه لغو قانون مجـازات همجنـسگرايان باشـد، و                    ينا
  چون اين دو تا در واقع. يك حوزه ي ديگر را هم تعيين كرد و به او گفت كه كار تو فقط فرهنگ سازي و تغيير افكار عمومي
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تيد قانون مجازات همجنسگرايان را لغو كنيد يعنـي از قبـل بـه ايـن موفقيـت رسـيده اي كـه                       شما زماني كه توانس   . يكي هستند 
 هر جامعه   كارچون همان طور كه گفتم قانون زاييده ي اف        . فرهنگ اجتماعي و افكار عمومي را در قبال همجنسگرايي تغيير دهي          

موفقيـت در هـر يـك از ايـن هـا،            . شتري نيـست  چيز بيـ  . همين. يك چيز قراردادي است فقط براي نظم دادن       . ي انساني است  
با توجه به اين تعريف مهمترين مشكل همجنسگرايان ايرانـي از نظـر مـن افكـار و                  ... پيروزي ديگري را هم در بر خواهد داشت       

 البته مـي دانـم چنـين   .  در يك جامعه مشروط به تغيير افكار عمومي همان جامعه است           انونچون تغيير ق  . فرهنگ اجتماعي است  
تعبيري در يك جامعه ي اسالمي زياد معنا و مفهومي ندارد دليل عمده اش هم اين است كه در كشورهاي اروپا و آمريكايي، اين                        

 مثل ايران، به دليـل عقيـده اي كـه نـسبت بـه               سالمياما در جوامع ا   . مردمان هستند كه در مورد قانون تصميم گيري مي كنند         
 دانند، و كامال هم غير قابل تغيير، در چنين جوامعي اين قانون است كه بر مردم كشور محيط                   قانون دارند و آن را قانون الهي مي       

 در تعريف هـا تغييـري       الخب البته مبارزه در چنين جوامعي اندكي فرق خواهد كرد اما به هر ح             ... و نه مردم بر قانون    . شده است 
  . ايجاد نخواهد شد

  
 وجـود دارد و جنـبش       يي امكان لغو قانون مجازات همجنسگرا     ي اسالم ير كه در جمهو   ي باور هست  ني بر ا  ايآ: ماها

 ي اسـالم  ي كـه جمهـور    ي نه معتقد  اي كند   دي تĤك شتري مسئله خود ب   ي و عدالت  ي بر جنبه اجتماع   دي با انيهمجنسگرا
 ي و شهروند  ي در جنبش حقوق مدن    يفعال نقش   دي با اني نخواهد كرد و جنبش همجنسگرا     ي را قانون  ييهمجنسگرا

   شود؟زهيكالي آورد و رادي مخالف حكومت رويروهاي با نيعهده گرفته، به همكاره ب
مهـم ايـن    . مذهب في نفسه چيز بدي نيـست      .  جزء معدود كشورهاي است كه حاكميت آن به دست نيروهاي مذهبي است            ايران

ايي اجرا مـي شـود كـه در قبـال           و متاسفانه مذهب در ايران به دست علماي بنيادگر        . است كه به دست چه عواملي اجرا مي شود        
 در ميان علماي تجدد طلب و پيشرو، هستند كساني كه در مـورد مـسئله   وگرنه. هيچ مسئله اي خارج از دين انعطاف پذير نيستند       

اما مشكل اينجاست كه اين علما نقشي در حاكميت ندارنـد و در حاشـيه   . ي همجنسگرايي نظريه هاي روشن فكرانه اي داده اند   
  . هستند
است به هيچ وجه قانون مجازات همجنسگرايان       ) يا همان خشكه مذهبي ها    ( حاكميت فعلي كه در دست علماي بنيادگرا         بنابراين

مگر مي شود حرفي روي حرف خدا و حرف دين و پيامبر زد؟ جز محاالت اسـت كـه حكومـت فعلـي قـانون                         . را لغو نخواهد كرد   
 تازه اين حكومت آن قدر موذي و رذل هست كه با عنـاوين ديگـري شـما را                   و .مجازات هاي همجنسگرايان را ملغي اعالم كند      

يكـي از بهتـرين روش هـاي حكومـت بـراي            ! تجربه نشان داده كه تهمت زدن به افراد براي اجراي عدالت اسـالمي            . م كند تهم
وقتـي  .  تجاوز بـه عنـف     مراو شماي همجنسگرا را مجازات مي كند اما نه به جرم همجنسگرايي بلكه به ج              . كتمان حقايق هست  

مخالفـت  . در همه فرهنگ ها تجاوز قبيح شمرده شده       . واژه ي تجاوز به ميان مي آيد ديگر كسي نمي تواند مخالفتي داشته باشد             
 پس اگر هم در ظاهر قانون مجازات همجنـسگرايان ملغـي اعـالم شـود بـاز                . با آن در نوع خودش نوعي جرم محسوب مي شود         

بنابراين از هـر دري كـه وارد شـويد          .  و مجازات آن ها باز است اما اين بار با اسمي ديگر            همجنسگرايان دست دولت براي تعقيب   
چه زماني كه قانون مجازات همجنسگرايان باشد و چه زمـاني           . زار دادن همجنسگرايان در دست حاكميت هست      آبهانه اي براي    

ر قبال مسائل همجنسگرايان، يـك عملكـرد موذيانـه معرفـي            به خاطر همين هم هست كه من عملكرد حاكميت را د          . كه نباشد 
اگر هم بنشيني بازم مي زنم زير گوشت چه كاري          . شما در قبال كسي كه به شما مي گويد اگر بايستي مي زنم زير گوشت              . كردم

  مي توانيد انجام دهيد؟ 

ر مختلـف ماننـد حقـوق بـشر و           اقشا ي عموم ي بدون توجه به مسائل و خواسته ها       اني جنبش همجنسگرا  ايآ: ماها
   تواند به اهداف خود برسد؟ي ميدمكراس
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در واقع مهمترين كاري كه همجنسگرايان بايد انجام بدهند همين است كه افكار عمومي را نسبت به مسائل حقوق بـشر و                       . خير
 هـر دو صـورت مـي زنـم تـوي      شما تنها كاري كه در مقابل آن شخصي كه ميگه چه بشيني چه نشيني در. دمكراسي آگاه كنند  

و بـه مـردم بفهمونيـد كـه هـيچ      . گوشت، مي توانيد انجام دهيد اينه كه مردم و افكار عمومي را به حقوق خودشـون آگـاه كنيـد         
هيچ دولتي حق اينكـه زنـدگي را از شـما           . حكومت و هيچ دولت مردي حق اين كه در زندگي خصوصي شما دخالت كند را ندارد               

 ندارد تا زماني كه شما به حقـوق         قو هيچ كس ح   . م نوع جنسيتي كه داريد يا تمايل جنسيتي كه داريد، ندارد          بگيرد آن هم به جر    
اين ها سر فصل ها و بندهاي مهم متن حقوق بشري است كه حكومت جمهـوري                . او لطمه نزده ايد، او به حقوق شما لطمه بزند         

مهمتـرين كـار   . ر و كامـل تـر از كـشورهاي اروپـايي و آمريكـايي     آن هـم بهتـ  . اسالمي ايران، ادعـاي رعايـت آن هـا را دارنـد     
 اين است كه عالوه بر اين كه مفهوم حقوق بشر و دمكراسي را براي عموم مردم روشن كنند، وظيفـه دارنـد ايـن                    نهمجنسگرايا

  . ادعاهاي پوچ و تو خالي حاكميت فعلي ايران را هم بر مال كنند
  

ـ      ري مس كي اني همجنسگرا ي كه وبالگ ها   ي كن ي فكر م  ايآ. ي هم هست  سيخود تو وبالگ نو   : ماها  ي رو به جلو را ط
 تحوالت كدام ها    ني صورت گرفته ا   ي تحول اني ما همجنسگرا  ي كه در جا زده اند؟ اگر در وبالگ ها         ني ا ايكرده اند   
  هستند؟

ته اند ولي خب در هر زماني، هـم         البته كاهش كيفيت داش   . فكر نمي كنم كه وبالگ نويسان همجنسگراي ما درجا زده باشند          . نه
البته تفكيك اين ها سليقه اي است و در حال حـاظر انجـام دادن ايـن تفكيـك و                  . وبالگ هاي خوب بوده و هم وبالگ هاي بد        
 كه وبالگ نويسان همجنسگراي ما داشـتند يـك دوران طاليـي را آغـاز مـي              كنمجداسازي كار جالبي نيست، ولي من فكر مي         

. نه با حمله ي وحشيانه ي پرشين بالگ و مسدود شدن اين وبالگ ها، اين دوران طاليي هيچ گاه شكوفا نـشد                     كردند كه متاسفا  
فكر مـي كـنم شـايد يـك         (مي دونيد كه اين پاك سازي و اين سانسور در دو مرحله صورت گرفت آن هم به فاصله ي چند ماه                      

دند كه اگر حمله ي دوم پرشـين بـالگ، ايـن جمـع طاليـي را                 ، به نظر من بهترين وبالگ ها در همين فاصله به وجود آم            )سال
.  بايد بـدانيم   83 تا اواخر بهار     82اين دوران را فكر مي كنم از اواسط تابستان          . پريشان نمي كرد ما االن موفقيت بيشتري داشتيم       

ميـدان گذاشـتند امـا ديگـه      مسدود شدن دوباره ي وبالگ ها از طرف پرشين بالگ با اين كه تازه هاي ديگـه اي پـا بـه                زبعد ا 
امـا حـال و هـواي اون    . البته االن هم وبالگ هاي خوبي دارند فعاليـت مـي كننـد   . خاطرات اون وبالگ هاي قديمي تكرار نشد   

. البته گفتم كه اين تفكيك ها سليقه اي است شايد دوستان ديگر نظر ديگـري داشـته باشـند        . وبالگ هاي اوليه چيز ديگري بود     
  .حقيقت غير قابل انكاري نيست. نظري بود كه چون پرسيديد گفتماما به هر حال 

  
 اني در جنبش همجنـسگرا    ي چقدر مهم است و چه نقش      اني همجنسگرا يسي كه امروز وبالگ نو    ي كن يفكر م : ماها
 نسبت  ي توانند در اصالح فرهنگ اجتماع     ي كه وبالگ ها تا چه اندازه م       ي كن ي و فكر م   ؟ي وبالگ ها قائل هست    يبرا
   مؤثر باشند؟ييهمجنسگرابه 

و اصال يكـي  . همون طور كه گفتم دوران طاليي هم داشته.  جنبش وبالگ نويسي خيلي وقت است كه شروع به كار كرده   ببينيد
يـا  . از عمده ترين داليل پرشين بالگ براي مسدود كردن وبالگ هاي همجنسگرايان همين جلوگيري از رشد آن ها بوده اسـت                    

و اين نشان دهنده ي اين اسـت كـه          .  كه در پاسخ سواالت قبلي مطرح شد       انستنان جلوگيري از آگاهي و د     يا هم . همان سانسور 
وبالگ هاي همجنسگرايان اتفاقا داشتند درست حركت مي كردند كه باعث نوعي ترس و آشفتگي براي رشد ايـن نـوع سيـستم          

  .ن وبالگ ها كردهوبالگ نويسي شده كه نظام حاكم را وادار به سانسور و پاك سازي اي
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 يك مسئله اي است و اون اين كه زماني وبالگ هاي ما مي توانند براي رشد جامعه در قبال مسئله ي همجنسگرايي مفيد                        منتها
شما وقتي كه مي خواهيد نظر مردم را در مورد مـن عـوض كنيـد، بايـد بـا                   . باشند كه مخاطبان غير همجنسگرا هم داشته باشند       

 مـا االن داريـم بـا        -هيچ فرقي نداره     –وبالگ هاي ما و حتي وبالگ من        .  بزني رفد نه اين كه با خود من ح       مردم صحبت كني  
االن شما بـه    . خودمون حرف مي زنيم نه با مردم يا حداقل با كساني كه با اينترنت سروكار دارند و وبالگ ها را مطالعه مي كنند                      

و وقتـي  .  تا برسه19 يا 18 كامنت ها شايد به اينحداكثر . هيشون سر بزنيدتمام وبالگ هاي همجنسگرايان و به قسمت نظرخوا 
اين كامنت ها را مي خونيد متوجه مي شيد كه تمام كساني كه نظر داده اند دقيقا همان كساني هستند كه خودشـون بـه عنـوان                           

 اين  يعنياين  . ا كامنتي نمي ذاره   هيچ فرد جدا از اين قشر براي اين وبالگ ه         . يك وبالگ نويس همجنسگرا محسوب مي شوند      
يا حداقلش اينه ما هيچ متن قابل توجهي براي نظر خـواهي افـراد   . كه ارتباط وبالگ نويسان ما با ساير افراد ديگر زير صفر است    

  . متن ها و نوشته هاي ما بيشتر به درد خودمون مي خوره. ديگر نداريم
اين چيز قابـل    . اي همجنسگرايان ما و براي ارتباط آن ها با يكديگر مفيد هست            وجود اين وبالگ ها در حالت كلي خيلي بر         البته

اما وقتي بحث اين مي شود كه وبالگ هاي همجنسگرايان چه تاثيري در اصالح جامعه نسبت به همجنـسگرايي                   . كتماني نيست 
البتـه گفـتم   . اريم براي هم مي نويسيمچون ما توي يك دايره اي نشسته ايم كه فقط د         . داشته اند بايد بگويم كه در واقع هيچي       

شـايد دليـل اصـلي اش عـدم     . اين ايراد رو هم ميشه به آن ها وارد كرد      .... اما خب . اين هم در نوع خودش خيلي موثر بوده است        
رخـواهي   ما بايد در تمام وبالگها و در تمام نظ  گرايانهمجنس. تبليغ خود همجنسگرايان و ارتباط آن ها با وبالگ هاي ديگه باشه           

چه اشكالي داره كه من به عنوان يك وبالگ نويس همجنـسگرا            . ها شركت كنند ان هم به عنوان يك وبالگ نويس هجنسگرا          
 وبـالگ   يـا به ساير وبالگ هاي معروف و پر بيننده سر بزنم، مثال به وبالگ هايي كه در مورد مسائل ديني مطلب مي نويـسند،                        

ند، يا وبالگ هايي كه در مورد مسائل سياسي نوشته دارند، سري بزنم و نظـر خـودم را                   هاي كه در مورد مسائل هنري مطلب دار       
.... خب درست . به عنوان يك همجنسگرا بيان كنم و در زير نظراتم اسم آدرس وبالگم رو هم قرار بدهم؟ من همجنسگرا هستم                   

در تمـام زمينـه هـا و در تمـام وبـالگ هـا نظـر           ما بايد   . اما اين دليل نمي شود كه فقط به وبالگ هاي همجنسگرايان سر بزنم            
فكر مي كنم اين جوري بشود افراد ديگري را هم به سمت وبالگ هـاي     . خواهي داشته باشيم تا ديگران را با خودمون آشنا كنيم         

رده تـر   بايد يك كمي دايره ي فعاليـت خودشـون را گـست   ماوبالگ نويسان . همجنسگرايان كشيد و آنان را با اين قشر آشنا كرد    
به خاطر همين هم هست كه گفتم هدف من از ايجاد ويژه نامه ي آواي سكوت، بيشتر اين                  . كنند و فعاليت بيشتري داشته باشند     

 اختيـار قـرار دادن      رو اين موثر نخواهد شد مگر با تماس گرفتن و د          . است كه ديگران را با انديشه هاي همجنسگرايان آشنا كنم         
  .ما بايد خودمان ابتكار حركت داشته باشيم. ما نبايد صبر كنيم تا ديگران به سمت ما بيايند. اين ويژه نامه به آن ها

  
 كـشور   اني همجنسگرا تي فعال وهي ش ني و مؤثر  ني حاكم به نظر تو بهتر     ي و اجتماع  ياسي س طيبا توجه به شرا   : ماها

   بكنند؟تي شروع به فعالگري دي در كدام عرصه هادي بااني كه امروز همجنسگراي كنيكدام ها هستند؟ و فكر م
بـا ايجـاد سـايت    . بـا ايجـاد مجـالت   . با ايجاد وبالگ هـا  .  ما امروز خطوط اينترنتي و خطوط الكترونيكي رو فتح كرده ايم           ببينيد

اما از اين بيشتر هم مي توان موفقيـت كـسب كـرد و آن زمـاني                 . اين ها در حد خوش خيلي خيلي موثر واقع شده است          . سازمان
زماني اين موفقيت دو چندان خواهد شد كـه مـا خطـوط صـدا و                .  اي را هم فتح كنيم     ره ما خطوط تصوير و امواج ماهوا      است كه 

من فكر مي كنم بزرگ ترين موفقيت ما و موفق ترين برگ پيروزي ما در برابر اين رژيم خفقـان                . امواج راديويي را هم فتح كنيم     
وقتي داراي اين شبكه مـاهواره اي شـديم ديگـه    . يمني ماهواري به زبان فارسي باشآور اين است كه ما داراي يك كانال تلويزيو       

اگر با ايجاد مجالت ما در عرض يك سال توانسته ايم به آن معيارهاي دلخـواه  . وارد شدن به خانه هاي مردم كار مشكلي نيست  
  من فكر . كنيميروزي هاي چشم گيري دست پيدا برسيم، با راه اندازي يك كانال تلويزيوني ما در عرض يك ماه مي توانيم به پ
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مي كنم كه همجنسگرايان ما و مخصوصا كساني كه امكان و تخصص اين كار را دارند بايد كم كم شروع به فعاليت كنند تا اين                         
  . عرصه هاي ديگر را هم باهم فتح كنيم

  
 كشور تـا چـه      انيو واهمه همجنسگرا   كه ترس    ي كن يفكر م .  دشمن است  نيمعروف است كه ترس بزرگتر    : ماها

 دارد  ي همخوان تي شود با درجه مخالفت حاكم     ي كه مشاهده م   يي و انزوا  يري گوشه گ  ني ا اي است؟ و آ   ياندازه واقع 
   كرد؟قي تشوتي فعالبه غلبه و آنها را اني همجنسگراني بر ترس موجود در بدي نه؟ چگونه بااي

به خاطر مسائلي كه پيش آمده، چه در جامعـه چـه در             . ا خيلي هم واقعي است    اتفاق.  همجنسگرايان يك ترس كاذب نيست     ترس
خانواده، به خاطر مطالبي كه نوشته شده و در رسانه ها پخش شده و همه هم بر ضد همجنسگرايي بوده، و به خاطر هزار مـسئله                   

البته نمي شـود كـه تـرس را فقـط در            ...  الكي كه آدم از چيزي نمي ترسد كه        طورهمين  . ي ديگر اين ترس به وجود آمده است       
. بله ترس از حكومت باعث انزوايي همجنسگرايان شده است اما براي خيلي ها هم فقط اين نيـست ... وجود حكومت خالصه كرد  

ترس از افشا شدن    .  منزوي شده اند   دارندما هنوز همجنسگراياني داريم كه به خاطر ترس از مسائل ديني و اعتقادي و ايماني كه                 
چون مي ترسـيدم از     . من خودم تا مدت ها از بيرون رفتن خودداري مي كردم          .  محيط جامعه خودش يك مسئله ي ديگر است        در

تمام همجنسگرايان ما هنوز در خود اين ترس را دارند كه مبادا خانواده شـان چيـزي از موجوديـت آن هـا                     . اين كه شناخته بشوم   
فقط بر طرف كردن تـرس همجنـسگرايان از حكومـت مهـم             . اگوني روبرو هستيم  پس مي بينيم كه ما با ترس هاي گون        .. فهمدب

ترس از اين كه اگر احيانـا در خـانواده خـود هويتـشان              . بلكه ما بايد ترس آن ها را هم در قبال مسائل ديني از بين ببريم              . نيست
ن آن هاسـت امـا همـه ي تـرس           حكومت يكي از داليل وجود ترس در بين همجنسگرايان و در نتيجه منـزوي شـد               . معلوم شد 

  ...ما بايد در زمينه هاي ديگر هم كار كنيم. همجنسگرايان نيست
  

ـ  سـال هـا در تغ      ني در ا  اني همجنسگرا ي ها تي كه فعال  ي كن ي احساس م  ايآ: ماها  نـسبت بـه     ي افكـار عمـوم    ريي
   مثبت داشته است؟ چگونه و تا چه اندازه؟ري تاثانيهمجنسگرا

نمي شود گفت كه اين فعاليت ها باعث شده كـه عمـوم             . ر مثبت داشته يا نه، دقيقا نمي توانم بگويم         اين كه چه قدر تاثي     راستش
مردم نسبت به همجنسگرايان ديد بهتري پيدا كرده باشند، يا بر عكس از آن ها بيشتر روي گردان شده باشند، اما به طور حتم و                         

اينترنـت سـروكار دارنـد و اخبـار را دنبـال مـي كننـد، بـا واژه                    يـا حـداقل كـساني كـه بـا            ه،يقين مي توان گفت كه ذهن جامع      
حاال اگر اين افراد ديد مثبتي پيدا كرده اند كـه خـب             . و اين به نظر من خودش كلي غنيمت است        . همجنسگرايي آشنا شده است   

  يـك واژه ي غريـب و       بايد به فال نيك گرفت، اما اگر نظر خنثي دارند يا حتي منفي، ولي حداقل همجنسگرايي برايـشان ديگـر                   
ماورا زميني يا يك پديده اي خارج از مرزهاي ايران نيست، حداقل ديگر فهميده اند كه در ايران هم همجنسگراياني هستند كـه                       

 مثبتـي   يـد به نظر من زياد مهم نيست كه عموم مردم نسبت به همجنـسگرايي د             ..... مي خواهند از حقوق انساني خود دفاع كنند       
چه خوب  .  يا نه، مهم اين است كه بپذيرند گرايش فطري به يك همچي زندگي در بعضي از انسان ها وجود دارد                    پيدا كرده باشند  

حتـي در همـان كـشور آمريكـا كـه از نظـر بـسياري از        . در همه جاي دنيا هـم همـين طـور هـست    ... چه بد بايد با آن كنار آمد  
نسگرايي مورد قبول قانون واقع شده است امـا هـستند مردمـاني              با اين كه روابط همج     است،همجنسگرايان ايراني، بهشت گي ه    

كه نظر خوبي به اين گروه از افراد ندارند اما به هر حال به نوعي ياد گرفته اند كه بايـد بـه زنـدگي طبيعـي هـر انـساني احتـرام                                 
دشان اجازه مي دهند كه در      يعني به راحتي به خو    . تندمن فكر مي كنم مردم كشور ما فاقد اين خصيصه ي جهاني هس            ... گذاشت

از ايـن ديـدگاه اگـر       ... زندگي طبيعي، شخصي و خصوصي ديگران دخالت كنند و حتي براي آنها حق نفس كشيدن تعيين كننـد                 
  بررسي كنيم شايد بتوان گفت كه فعاليت همجنسگرايان ايراني در دفاع از خودشان، حداقل اين تاثير اخالقي را در عموم مردم 
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ند داشته باشد، و يا اين تاثير را داشته است كه به انسان ها بفهماند كه زندگي خصوصي هر كسي به خود او مربوط اسـت                          مي توا 
اگر شخصي چنين ديدگاهي داشته باشد خب مسلما با همجنسگرا و با همجنسگرايي كنار خواهد آمد حاال چه بـا                    ... نه به ديگران  

فارغ از هرگونه مرز    . صورت اين ترتبيت اخالقي را دارد كه بايد به انسان ها احترام گذاشت            به هر دو    .  منفي هنگاه مثبت چه با نگا    
  .بندي جنس و جنسيت و گرايش

  
دور ) مثآل در تهران   (اني و فعال حقوق همجنسگرا    ي از افراد جد   ي كه تعداد  دهي رس ني وقت ا  ي كن ي فكر م  ايآ: ماها

   كنند؟جادي در كشور ااني دفاع از حقوق همجنسگرايابر) ي پوششاي (ي نسبتĤ علنيهم جمع شده و تشكل
 خوبه كه همجنسگرايان ايران دور هم جمع بشوند، صحبت كنند، در مـورد حقـوق بـشر و مـشكالت خودشـان و غيـره و                           خيلي
ان دوره ممكنه بعضي از همجنـسگراي . اما به هر حال بايد قبول كنيم كه وضعيت جامعه ي ما زياد امن نيست       . خيلي خوبه ... غيره

در يكـي از نامـه هـايي    ....  نمي شود كه اين دوره ها و اين جلسات را علني كرد  دهاي مخصوص خودشان را داشته باشند، اما زيا       
كه آقاي دكتر به من نوشتند عنوان كرده اند كه هر از گاهي ترنسجندرهاي ايراني در بيمارستان امام خميني گرد هم جمـع مـي                         

و از طرفي ديگر با دكترها      .  مي گويند  هايشاناز مشكالتشان مي گويند، از سختي       . صحبت مي كنند  . دبا هم اشنا مي شون    . شوند
و همه ي اين قرار مالقات ها زير اين عنوان برگزار مي شود كـه ايـن هـا بيمـار هـستند و                        . و روانپزشكان هم مشورت مي كنند     

 و خودشان را بـه  دمجنسگرايان هم مي توانند زير اين عنوان قرار بگيرن     آقاي دكتر پيشنهاد داده بودند كه ه      . احتياج به مداوا دارند   
و از اين طريق گردهمايي هاي خودشان را داشته باشند، آن هـم             . روانپزشكان معرفي كنند تا حداقل مورد سواستفاده قرار نگيرند        

ي ايران هيچ تمـايلي بـه ايـن كـه           منتها من همان موقع هم به ايشان گفتم كه جامعه ي همجنسگرا           . در كنار چندين متخصص   
خود اقاي دكتر هم اشاره داشتند كه با اين كار خيلي راحت تر مي توان با همجنسگرايان ارتبـاط     ....  ندارد كندخود را بيمار معرفي     

علي اصـال   اما به هر حال اين احتياج به يك تصميم همگاني دارد كه در شرايط ف              . برقرار نمود و در مورد ان ها اطالع رساني كرد         
در هر صورت بيشتر منظورم اين بود كـه بگـويم بلـه مـي شـود در تهـران                    ...  داد ورفكر نمي كنم كه بشود روي اين پيشنهاد مان        

همجنسگرايان دور هم جمع بشوند و در مورد حقوق خودشان صحبت كنند مثل ترنسجندرها، اما بايد كاري كرد كه كه وجـه ي                       
 همـين اسـت كـه همجنـسگرايان     ربه نظر آقاي دكتـر بهتـرين كـا   . ومت مشكلي ايجاد نشودقانوني داشته باشد كه از طرف حك    

امـا فكـر نمـي كـنم كـه          .... در واقع به قـول قـديمي هـا يـك نـوع پوليتيـك بزننـد                .... خودشان را به عنوان بيمار معرفي كنند      
اگر مي خواهيم در اين حكومت فعاليت كنـيم  ما .... همجنسگرايان ايراني براي پيش برد مقاصد خود چنين ترفندي رو قبول كنند   

البته اگر مي خواهيم كه اندكي علني تر و جـدي تـر             .  كارهايمان مطابق تعريف ها و چارچوبهاي همين حكومت باشد         هناچاريم ك 
حـال  وگرنه از اين دوره همايي ها و جلسات و ميزگردهـاي دوسـتانه و در عـين                  . فعاليت كنيم كه نتيجه ي بهتري دريافت كنيم       

  . داريمزيادمخفيانه در بين همجنسگرايان، مخصوصا در تهران 
  

ـ   تي در حما  گري د ي در كشورها  اني همجنسگرا يحركت ها، و اقدامات اعتراض    : ماها  اني حقـوق همجنـسگرا    ي از ب
 با جنـبش    ي چگونه رابطه ا   دي با راني ا اني كه فعاالن حقوق همجنسگرا    ي و معتقد  ي كن ي م يابي را چگونه ارز   رانيا

   برقرار كنند؟اني همجنسگرايانجه
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پس مي ماند فعاليت كساني كه در       .  ما در ايران هيچ فعاليتي در مورد دفاع از حقوق همجنسگرايان نمي توانيم انجام دهيم               مسلما
ه دليل نـوع    اين افراد دو گروه هستند، يا اينكه خودشان ايراني اند يا اينكه مليتي ديگر دارند ولي ب                . خارج از مرزهاي ايران هستند    

به نظر من فعاليت اين گروه دوم خيلي نتيجه بهتـري           .  دارند از ايرانيان داخل كشور هم حمايت مي كنند         شردفاعي كه از حقوق ب    
. مخصوصا اگر همراه و هم راي با فعاليت هاي ايرانيان خارج از ايران باشد كه نتيجه ي آن دو چندان خواهـد بـود                       . خواهد داشت 

    ايراني در كنار فعاليت هاي همجنسگرايان كشورهاي ديگر قرارگرايانمي بينيم كه از زماني كه همجنساگر كمي دقت كنيم 



  

  

  20ه شمار
 1385مرداد ماه 

گرفته اند و فعاليت بچه هاي ايراني كمي رنگ و بوي بين المللي گرفته اسـت ادبيـات و لحـن مقامـات حكومـت هـم در قبـال                        
و اين دقيقا نشان دهنده ي ايـن اسـت كـه ايـن              . ندتر شده است  وضعيت همجنسگرايان، و به اصطالح خودشان همجنسبازان، ت       

بـر خـالف گذشـته كـه        . چون حاال ديگر با جمعيت و نهادهاي جهاني روبرو هستند         . فعاليت ها خيلي روي آنان فشار آورده است       
بـا دنيـايي از فعـالين       فقط وجود چند فعال ايراني خارج از كشور در مورد حقوق همجنسگرايان را سد راه خود مي دانـستند حـاال                      

جامعه ي همجنسگراي ايراني بايد از اين موقعيت به خوبي اسـتفاده            . و اين خود فشار بيشتري وارد مي كند       . دحقوق بشر روبروين  
و مي دونم كه نمايندگان ما در سازمان همجنسگرايان ايراني به بهترين نحو در پي برقراري اين همكاري ها و ايـن تعامـل                        . كند

 تيرماه همين امسال بـه نـام روز جهـاني مقابلـه بـا               28 آن را در نام گذاري       مهمكه نتيجه ي    . اد هاي بين المللي هستند    ها با نه  
بايد منتظر واكنش شديد رسانه ها و سايت هاي وابسته به حكومت در قبـال  . سركوب هموفوبيك در ايران مي توان مشاهده كرد    

 باشد و هرچه توهين به همجنسگرايان در اين رسانه ها بيشتر باشد نشان دهنده ي           هرچه اين واكنش شديتر   . چنين واقعه اي بود   
  . برگ برنده اي براي ما خواهد بودو اين. اين خواهد بود به شدت تحت فشار قرار گرفته اند

  
 ياز مـشكالت و سـخت     .  و طاقت فرسا است    ري سخت، وقت گ   ي انتشار دلكده مسلمĤ كار    مي دان ياز آنجا كه م   : ماها
 دلكده كدام   ي ها يازمندي كه ن  ي بگوئ مي دوست دار  ني بگو و همچن   ي كن ي و انتشار دلكده تحمل م     هي كه در ته   ييها

   توانند به دلكده بكنند؟ي ميها هستند و خوانندگان ماها چه كمك
اري كساني   مشكل تمام مجالتي كه براي همجنسگرايان منتشر مي شوند، كه خود دلكده هم شامل آن مي شود، عدم همك                   تنها

اين صداي گاليه و شكوه اي است كه حتي گاهي از خود مجله             . است كه به عنوان يك همجنسگرا مشترك اين مجالت هستند         
من اسم مجله ام را گذاشته ام ادبي اجتماعي، در          .... ببينيد... يك مثال خيلي روشن اگر بخواهم بزنم،      .... ي شما هم بلند مي شود     
دبي اين بود كه مجله دلكده محلي باشد براي قرار گـرفتن نوشـتارهاي همجنـسگرايان در قالـب هـاي                     واقع منظورم از واژه ي ا     

مـن از فـروردين     . اما حاال شما نگاه كنيـد     . يگرمختلف ادبي، مثل شعر، داستان كوتاه، داستان بلند، يك متن ادبي، و يا هر چيز د               
د شامل اشعار همجنسگرايان باشد، فقـط دارم از شـعرهاي خـودم             ماه به اين طرف، در قسمت گل واژه هاي خيس ما كه قرار بو             

. حتي خود مجله ي شما هم دچار همين مشكل اسـت          . يعني اين ستون از دلكده، شده مخصوص شعرهاي من        . استفاده مي كنم  
يـشتر وبـالگ    و اين در حالي است كه اگر به ب        .  فقط دو سه اسم هست كه قسمت اشعار ماها رو تشكيل مي دهند نه بيشتر               نييع

اين همه مجله ي دلكده، .... هاي دوستان همجنسگراي خود سر بزنيم، متوجه مي شويم كه تم بيشتر آن ها شعر و شاعري است                
ماها، چراغ، تبليغ دادند، در خواست كردند، از دوستان، از كساني كه مجله ها را مي خوانند و دستي در نوشتن دارند، مقالـه هـاي                          

اما باز با آن هـا هـيچ همكـاري نمـي            .  هاي خودشان را به آن ها ارسال كنند تا به دست ديگران هم برسد              خودشان را يا ترجمه   
  اسمش را نمي آورم، ديدم شروع كـرده بـه ترجمـه            البتهچند روز پيش بود كه به طور اتفاقي با وبالگ تازه اي اشنا شدم،               ... شود

ع به فكرم رسيد كه به اين شخص نامه بـدهم و بنويـسم كـه آخـه                  همان موق . كردن يك متني كه در مورد همجنسگرايي است       
 30دوست عزيز، تو كه داري زحمت ترجمه را مي كشي چرا به جاي اينكه اين مقاله را در وبالگـت قـرار بـدهي كـه آخـر سـر                                

فكر مي كنم   !... نند نفر را اطالع رساني مي ك      3000خواننده داشته باشد، چرا به يكي از اين سه مجله نمي دهي كه چيزي حدود                
فقـط دوسـت دارم كـه مطالـب مجلـه ام            . من توي هيچ زمينـه اي مـشكل نـدارم         .. بچه ها يك كمي دارند كم لطفي مي كنند        

وگرنه براي من كاري ندارد كه از اين طـرف و آن طـرف مقالـه تهيـه                  .  باشد آمدهچيزهايي باشد كه از دل خود همجنسگرايان بر       
، بالخره خواننده ي خود را پيدا مي كنند، ولي دوست دارم كه در ميان اين چند مقاله كـه از سـايت                       كنم و در مجله ام قرار بدهم      

البته مي دونم كـه  .  نمي كنم چيز زيادي باشهكرف. همين. هاي ديگه برداشته شده، چند تا نوشته هم از خود همجنسگرايان باشد    
ارند، همه وقت كم دارند، اما به هر حال برايم غير قابل توجيـه كـه                همه كار دارند، همه درس دارند، همه مشكالت خودشان را د          

   مي كنم عمدهفكراين ... وبالگ هاي ما پر باشه از بهترين مقاله ها و دست نوشته ها، آن وقت مجله هاي ما خالي خالي باشند
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اين قدر با عالقه كارم     .. يلي صادقانه بگويم  خ... اما از سختي هاي دلكده    ... ترين مشكل دلكده باشد، يعني عدم همكاري دوستان       
را دنبال مي كنم و آن قدر با عشق با دلكده ام بازي مي كنم كه ديگه فكر نمي كنم زياد مهم باشد، حاال اگر بر اثر نشستن زياد                             

بانه روزي وقـتم  يا براي تايپ متون مجله كه گاهي ش.  براي آماده سازي مجله، چند روزي هم كمر درد گرفته باشمدليروي صن 
يا براي تصحيح مقاله ها و ويـراش آن هـا چنـد روزي هـم گـردنم درد گرفتـه                     . را گرفته است، گاهي مچ دستم هم گرفته باشد        

  . كه با مجله ام كرده ام فراموش مي كنمبازيهمه ي اين ها رو به خاطر اون همه عشق ... باشد
  

 شماره از دلكده منتـشر و بعـدآ انتـشار آن را    12ت كه فقط  اسني برنامه ات امياگر درست متوجه شده باش  : ماها
ـ           مي تصم ني از ا  يطي و در چه شرا    ي دار يمي تصم نيچرا چن . يمتوقف كن   ي خود منصرف و انتشار دلكـده را ادامـه م

  ؟يده
امـا  .  آخرين شماره ي دلكده خواهـد بـود        1385 دلكده كه مربوط مي شود به آذرماه         12يعني شماره ي    .  من قطعي است   تصميم

از همان اول قصدم اين بود كه       . تغييري در اين تصميم گرفته ام كه اگر امكان آن مهيا شد شايد دلكده به فعاليت خود ادامه دهد                  
 تعطيل شود اما حاال تصميم گرفته ام كه اگر كساني پيدا شدند كه بتوانند گروهي دلكـده  شه براي همي12دلكده بعد از شماره ي  

يعني حتي كوچك ترين دخالتي هم در تهيه دلكـده نداشـته   . ه را به دست آن ها بسپارم و خودم را كنار بكشم   را ادامه دهند، مجل   
 ميل در اختيار آنان خواهم گذاشت تا به فعاليـت خـود ادامـه               لاگر توانستم يك همچي گروهي را پيدا كنم دلكده را با كما           . باشم
بعد از بستن دلكده يا بعد از سپردن آن به        . را براي هميشه تعطيل خواهم كرد     در غير اين صورت اگر كسي پيدا نشد دلكده          . دهند

ولـي  .  چه كـاري خـواهم كـرد       دقيقاالبته االن نمي دانم     . دست افراد ديگر، شايد بعد از مدتي استراحت كار ديگري را شروع كنم            
 شماره يا   12رم جز اين كه فكر مي كنم بعد از          دليلي خاصي هم براي اين كناره گيري از دلكده ندا         . مطمئنا بيكار نخواهم نشست   

همان گذشت يك سال، هر مجله اي احتياج به نوعي تغيير و تحول دارد تا از آن روند قبلي خود كمي خارج شود و راه ديگري را                           
ير و تحـول بايـد از    يقينا اين تغي  . انتخاب كند، تا با اين تغييرات از كسالت و رخوت خوانندگان و تكراري بودن خود جلوگيري كند                

امـا ايـن افـراد ديگـر        . چون من كار خودم را با هر چه در توان داشته ام كـرده ام              . تراوشات فكري و ذهني شخص ديگري باشد      
 تري داشته باشند و ايده هاي جالب تري را ارائه بدهند به خاطر همين تصميم دارم كـه اگـر                     ازههستند كه مي توانند فكر هاي ت      

راي ادامه دادن دلكده پيدا شدند هيچ گونه فعاليتي با آن ها نداشته باشم تا هرگونه كه خود صالح مي داننـد           هم حتي اشخاصي ب   
چه مورد قبول واقع شده باشد چه نه بـه هـر حـال زحمـت                . من آن چيزي كه صالح مي دانستم را انجام داده ام          . عمل مي كنند  

  .  وجه ي دلكده را خراب كنم و خوانندگان آن را خستهخود را كشيده ام و دوست ندارم كه با تكرار مكررات،
  

 ،ي خوانندگان ماها داري برايامياگر حرف و پ. دي ما قرار داداري كه وقت خود را در اختنيبا سپاس فراوان از ا: ماها
  . بفرما
ممنونم كه ايـن ارج را بـر        . .. معذرت خواهي مي كنم اگر با پريشان گويي هايي كه كردم وقت شما و خوانندگانتان را گرفتم                 فقط

  ... من گذاشتيد كه در مجله ي شما مصاحبه اي داشته باشم
عقل و خردشان را به دست دكانـداران مـذهب هرگـز           . به عنوان يك انسان آروز مي كنم كه همه ي انسان ها آزاد و آزاده باشند               

بـه عنـوان    . ز زير يوغ اين متجاوزين غاصب رها بـشود        به عنوان يك ايراني، اميدوارم كه هرچه زود تر ملت و كشورم ا            . نفروشند
و بـه عنـوان يـك       . يك همجنسگرا، دعا مي كنم كه تمام همجنسگرايان ايراني به يك زندگي توام با آرامشي دست پيـدا كننـد                   

  ..  اميدوارم كه دوستانم كم كاري و كوتاه كاري هاي من را بر من ببخشندنسگرايان،سردبير مجله همج
  ...خسته نباشيد... تشكر مي كنماز شما هم 
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   كه بر دوش دارنديتي دانشجو و مسئولانيهمجنسگرا

  
 حـاكم  ي كـه دولـت هـا   ي در زمـان يعني نامتعارف، طي شرادر ◄

 ي پا گذاشـته و احـزاب و گـروه هـا    ري را زيقواعد متمدن دمكراس  
 ي بر مطبوعات اعمال م    يديمخالف خود را سركوب، و سانسور شد      

 گـر ي و د  ياسـ ي به گروه ها و احزاب س      دنيمكان نفس كش  كنند و ا  
 بـه عنـوان     شور آن كـ   اني دهند، دانـشجو   ياقشار سركوب شده نم   

 ،ي دمكراسـ  ي جامعه قد علـم كـرده و در مبـارزه بـرا            داريوجدان ب 
 ي مـ  شگاميـ  اقشار مختلف مردم پ    يحقوق بشر و طرح خواسته ها     

 يكـ ي.  شود ي شده و م   دهي برند د  ي رنج م  ي كه از نبود دمكراس    ييشورها بلكه در همه ك    ستي مسئله مختص كشور ما ن     نيا. شوند
 آسـان اسـت، تعـداد    اني دانـشجو ني است كه تجمع و مراوده بني كند ا  ي فراهم م  اني دانشجو ي برا را ي امكان ني كه چن  ياز دالئل 

 آنهـا   تي موقع گريند و از طرف د     نترس دار  ي با هم هستند، جوانند و سر      ي درس ي در خوابگاه ها و كالس ها      اني از دانشجو  ياديز
 جوامع، مـشكالت و  گري جامعه خود با دسهي آشنا شده و در مقا   ي كند كه با دانش و علم امروز       ي شان فراهم م   ي امكان را برا   نيا

 در آن از طرف حكومـت هـا         ي و حقوق مدن   ي در كشور ما كه دمكراس     ييجنبش دانشجو .  رفع آنها بكوشند   ي و برا  دهينواقص را د  
ـ  امـا ا   ييانشجو سركوب جنبش د   ي برا ي حكومت ي رغم همه تالش ها    ي دارد و عل   ي طوالن ي گرفته شده، سابقه مبارزات    هديناد  ني

  . دهدي خود ادامه ماتيجنبش همچنان به عنوان نبض زنده جامعه به ح
 كنند تا   ي خود را م   يع كه از گسترده تر شدن آن دارند، تمام س         ي و ترس  يي جنبش دانشجو  صهي خص ني ها اما با توجه به ا      حكومت

 و مطالبـات    گري د ي خوردن آن با جنبش ها     وندي و آن را حداكثر به محدود دانشگاه محدود كنند و از پ            زولهي را ا  ييجنبش دانشجو 
 و سـركوب كننـد و از طـرف          زولهي و جامعه ممانعت به عمل آورند تا راحت تر آن را ا            اني رابطه دانشجو  ي برقرار يآنها و به عبارت   

 است و بهتر است كه خود را كنار نگـه  ادي مبارزه زنهي فهمانند كه هزي م گراني به د  ييا سركوب و فشار به جنبش دانشجو       ب گريد
 جنـبش هـا در   گـر ي و دييفعاالن و رهبران جنبش دانـشجو .  شودي برخورد مني هم همياسي سيروهايبا جنبش زنان و ن  . دارند

 كنند كه جنبش خـود را بـه         ي م ي سع ي به درست  اني حكومت ي سركوب برا  نهي هز  مبارزه و باال بردن    نهي كم كردن هز   يعوض برا 
 ي و قـو   ي جنبش عموم  كي جادي و حقوق بشر و ا     ي دمكراس ي برا يعي زده و حركت وس    وندي پ ي اقشار مختلف اجتماع   يجنبش ها 
  . كنندجادي اي و شهرونديحقوق مدن

 خود محروم هستند از جملـه جامعـه         ي و شهروند  يه از حقوق مدن    ك ي مختلف ي اجتماع ي گروه ها  ي برا ي قواعد باز  ني از ا  يآگاه
 ي جنـبش هـا    گـر ي و د  يي نسبت به جنبش دانـشجو     ي تفاوت ي كه ب  ميرياگر بپذ .  است ي مهم و ضرور   اري كشور بس  انيهمجنسگرا

 چنـدان    كـار  حي كردن راه صـح    داي خواهند آن وقت پ    ي م اني كه حكومت  ست ا يزي از آنها درست همان چ     تي و عدم حما   ياجتماع
ـ  كنند كه ما نه تنها از دگراند       ي اعالم م  ي مثل اكبر گنج   يتي شخص اي اني اگر رهبران جنبش زنان و دانشجوا      ست،ي ن يسخت  شاني

 كـه مـا از   مي نشان دهـ ديبا. ابدي بي پژواك مناسب"دگر باشان" ني در بدي سخن باني ام،ي كني متي هم حما "دگرباشان"بلكه از   
ـ  ا حي راه صـح   نيبنابرا .مي دان ي و قدر آن را م     مي هست تي سزاوار حما  ،مي كن ي سخنان استقبال م   نيا ـ  اسـت كـه بـه حما       ني  از  تي

ـ  شان و گسترش حما    ي اجتماع گاهي پا تيجنبش ها برخاسته و در تقو       ييبخـصوص گـروه هـا     .  از آنهـا تـالش شـود       ي مردمـ  تي
ـ    ني ا  در دي نبا مي محروم هست  يان كه خود سركوب و از حقوق اجتماع       يهمچون ما همجنسگرا    يروهـا ي قـدرت و ن    ني مناقـشات ب

  استي كه ما به سمي بهانه دلخوش كنني خود را با ااي مي و سر خود كاله بگذارمي كنشهي پي طرفي بي و دمكراسيخواهان آزاد
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ـ   ي و شـهروند ي حقوق مدن تي و تقو  يراس دمك ي شدن فعال همه ما در مبارزه برا       ريتنها درگ . مي ندار يكار  يرا اسـت كـه راه را ب
 و ي حـق و حقـوق  چي بـدون هـ  ه،يو گرنه ما همچنان در حاشـ .  كندي م ني به حقوق مان تضم    ي مطالبات ما و دسترس    عيطرح وس 

  . ماندميپنهان در جامعه خواه
 هدفمند و آگاهانه بـا      دي منحل كند بلكه با    يي از جمله جنبش دانشجو    گري د ي خود را در جنبش ها     دي نبا اني جنبش همجنسگرا  اما
 ي عمل يزي چ نيچگونه چن .  بخورد و ضمن حفظ استقالل خود فعاالنه در مبارزه شركت كند           وندي پ گري د ي و جنبش ها    جنبش نيا

  است؟

ـ  نبا انياما جنبش همجنـسگرا     خـود را در     دي
 يي از جمله جنبش دانشجو    گري د يجنبش ها 

ـ  هدفمند و آگاهانه با ا     ديمنحل كند بلكه با     ني
 بخـورد و    نـد وي پ گـر ي د يجنبش و جنبش ها   

ضمن حفظ استقالل خود فعاالنـه در مبـارزه         
   است؟ي عمليزي چنيچگونه چن. شركت كند

 از آنهـا در     ياري خواننـد و بـس     ي مختلف كشور درس مـ     يدر دانشگاه ها  ) ني و لزب  يگ( همجنسگرا   ي هزاران هزار دانشجو   امروزه
 را بر دوش آنها گذاشـته       يي ها تي و مسئول  في همجنسگرا وظا  اني دانشجو ني ا تيموقع.  كنند ي م ي زندگ يي دانشجو يخوابگاه ها 

ـ  همجنـسگرا از    اني و بس؛ دانشجو   دي آ ي تنها از دست آنها بر م      ريط امر خ  ني سخت بودن اما انجام ا     نيكه در ع   ـ  طـرف با كي  دي
 در ي از روشنگرگريد و از طرف د  كنن تي، خواسته ها و مبارزات آن احساس مسئول       )ييجنبش دانشجو ( خود   ينسبت به گروه صنف   

 توانند به عنوان حلقـه واسـط و         ي م اني دانشجو نيا.  غافل بمانند  دي هم نبا  اني و كمك به جنبش همجنسگرا     ييمورد همجنسگرا 
 دارنـد   ي و امكان  تي موقع ني هستند كه چن   اني دانشجو نيتنها هم .  عمل كنند  اني و جنبش همجنسگرا   يي جنبش دانشجو  نيرابط ب 
ـ  از ا  ياريبـس . دي آ ي بر نم  يگري بخش كار از دست كسان د      ني كنند چرا كه ا    ي خود شانه خال   تيز مسئول  ا ديو نبا   اني دانـشجو  ني

ــ ــ از سگراهمجن ــه اكي ــرف ب ــتي ط ــانترن ــلي و وس ــاط جمع  ي ارتب
 در دانـشگاه خـود در       گـر ي دارنـد و از طـرف د       ي دسترس انيهمجنسگرا

 فعـال قـرار     ناي تحركـات دانـشجو    گري اعتراضات، اعتصابات و د    انيجر
  . دارند
 ي دست به وبـالگ سـاز      يعي بتوانند به طور وس    ي گ اني اگر داشجو  حال
 خـود   يو در وبالگ هـا    )  از آنها هم اكنون هم وبالگ دارند       يليخ(زده  

 در بـاره    ي در جامعـه و روشـنگر      انيدر كنار طرح مـسائل همجنـسگرا      
ـ    باحـث  طـور م   ني خودشـان و همـ      بخصوص در حـوزه دانـشگاه      يي موضوع مسائل جنبش داشجو    ،يمسائل جنس   ني مطروحـه ب

 گـر ي و دي ابتكـار ني قادرند با چنـ اني دانشجونيا. را منتشر كنند...  آنها، اخبار اعتراضات و تحصن ها وي خواسته ها ان،يدانشجو
 بـا  جـه ي مطـرح و در نت كجـا ي اني را در كنار مسائل و مبارزات همجنـسگرا يي مسائل و مبارزات جنبش دانشجو يابتكارات شخص 

 آنها  ني را در ب   گري وضرورت دفاع از همد    تي گروه رابطه برقرار كنند و آنها را با مسائل هر دو گروه آشنا و اهم               و از هر د   يمخاطبان
  . كنندجيترو
 طور  ني همجنسگرا و هم   اني دانشجو گري با د  شتري ب يي توانند در جهت تماس و آشنا      ي حال م  ني همجنسگرا در ع   اني دانشجو نيا
 با هـم برقـرار كـرده    ي و دوستيي از آشنا ي كنند حلقه ا   يبپردازند و در ادامه سع    ....  آنان و  ي وبالگ ها  يرا به معرف   همجنسگ ريغ

 هم بتوانند با هم مالقات و در مورد مسائل مورد عالقه بحث و گفتگو كنند                نترنتي ا يايدن و خارج از     ي كه به طور خصوص    يطور
 خـوردن هـر دو   وندي به پ ي كار ني در چن  تيموفق.  بكوشند ي و حقوق بشر   يزات صنف و در جهت شركت فعال هر دو گروه در مبار         

 باشد كـه بـا      ني تواند ا  ي م اني دانشجو ني ا تي فعال گريعرصه د .  كند ي م يادي كمك ز  اني و جنبش همجنسگرا   ييجنبش دانشجو 
 دو گروه   ني تر ا  عي وس ييبه آشنا  اني و مجالت همجنسگرا   يي دانشجو اتي در مورد هر دو جنبش در نشر       ينوشتن مطالب و مقاالت   

 حركـات   الم اعـ  ي عالقه مندان، در روزها    گري از خوانندگان خود ود    يليمي ا ستي ل جادي با ا  اي.  رسانند ياري مبارزات آنها    يكيو نزد 
 را بـه شـركت در اعتراضـات         يشتريـ  پرداخته و افراد هـر چـه ب        ي به خبر رسان   ي مختلف، فور  ي و تجمع به مناسبت ها     ياعتراض

  . كنندبيترغ
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ـ         ي فوق م  تي خود، عالوه بر فعال    يبسته به عالقه مند   )  دانشجو ي ها نيبخصوص لزب ( ها   نيلزب  ني توانند به عنوان حلقـه رابـط ب
  . تواند از همان نوع فوق باشدي مبĤي تقرتي و شكل فعالندي كشور هم عمل نمايستيني و جنبش زنان و فمانيجنبش همجنسگرا

ـ         ي فوق م  تي خود، عالوه بر فعال    يبسته به عالقه مند   )  دانشجو ي ها نيبخصوص لزب ( ها   نيلزب  ني توانند به عنوان حلقـه رابـط ب
  . تواند از همان نوع فوق باشدي مبĤي تقرتي و شكل فعالندي كشور هم عمل نمايستيني و جنبش زنان و فمانيجنبش همجنسگرا

ـ  مينـ ي ب ي را نم  زهاي چ ني برف كردن سر خود كه ما ا       ري است چرا كه با ز     ي ضرور اري گونه كارها بس   ني ا  دادن به  تي و اهم  توجه  اي
  مردم و سركوب شـدگان     يري كه خواهان كناره گ    اني نخواهد رفت و تنها به حكومت      شي از پ  ي كار م،ي كارها ندار  ني به ا  يعالقه ا 

  . ميت كرده ا هستند، خدمي بشرحقوق شدن فعاالن زولهياز مبارزه و ا

ـ  مينـ ي ب ي را نم  زهاي چ ني برف كردن سر خود كه ما ا       ري است چرا كه با ز     ي ضرور اري گونه كارها بس   ني ا  دادن به  تي و اهم  توجه  اي
  مردم و سركوب شـدگان     يري كه خواهان كناره گ    اني نخواهد رفت و تنها به حكومت      شي از پ  ي كار م،ي كارها ندار  ني به ا  يعالقه ا 

  . ميت كرده ا هستند، خدمي بشرحقوق شدن فعاالن زولهياز مبارزه و ا
 نكرده و   ي اگر انتخاب  ي دارد حت  ري طرف معامله تĤث   كي تي در تقو  مينخواه  و چه  مي چه بخواه  مي كن ي كه تك تك ما م     يهر انتخاب 

پـس  .  معلوم ي طرف مخالف آزاد   تي در تقو  رشي انتخاب است و تاث    ي هم خود نوع   ني باز ا  م،ي نمائ شهي پ ي طرف ي و ب  ميسكوت كن 
 با هـم و غلبـه بـر تـالش     ي مختلف اجتماعي خوردن جنبش هاوندي از ملت و بدون پيبه عنوان جزئ شركت فعال همه ما   نبدو

 حقوق بـشر و     ،ي در كشور شكل نخواهد گرفت و دمكراس       ي خواه ي دمكراس عي كردن هر گروه، جنبش وس     زولهي ا ي برا انيحكومت
 غلبـه بـر     ي به عمل و كـنش فعـال بـرا         دي با يحقوق يآه و ناله از ب    . د در كشور ما همچنان در محاق خواهد مان        يحقوق شهروند 

ـ  مي مـستق  ريـ  نبودن خود، خواسته ها و حقوق خود را ثابت كـرده و غ             يموانع موجود رشد كند و گرنه جد        و نبـود  ي عـدالت ي بـر ب
 كـه   دي آ ي آنگاه بدست م   يادآز.  شكست ديسكوت را با  . شودي م ي ما تلق  تي رضا يسكوت ما به معنا   . مي زده ا  دي مهر تĤئ  يدمكراس

ـ   م،يري بگ ي خواسته ها و منافع خود را جد       م،ي داشته باش  حي صح ي خود شناخت  ياز خواسته ها    ي وبـرا مي راه را بـشناس شي موانـع پ
  .مي و آگاهانه، هدفمند و با برنامه حركت كنمي خود باشي آزادي برانهي به پرداخت هزم،حاضريغلبه بر آنها بكوش

 نكرده و   ي اگر انتخاب  ي دارد حت  ري طرف معامله تĤث   كي تي در تقو  مينخواه  و چه  مي چه بخواه  مي كن ي كه تك تك ما م     يهر انتخاب 
پـس  .  معلوم ي طرف مخالف آزاد   تي در تقو  رشي انتخاب است و تاث    ي هم خود نوع   ني باز ا  م،ي نمائ شهي پ ي طرف ي و ب  ميسكوت كن 

 با هـم و غلبـه بـر تـالش     ي مختلف اجتماعي خوردن جنبش هاوندي از ملت و بدون پيبه عنوان جزئ شركت فعال همه ما   نبدو
 حقوق بـشر و     ،ي در كشور شكل نخواهد گرفت و دمكراس       ي خواه ي دمكراس عي كردن هر گروه، جنبش وس     زولهي ا ي برا انيحكومت

 غلبـه بـر     ي به عمل و كـنش فعـال بـرا         دي با يحقوق يآه و ناله از ب    . د در كشور ما همچنان در محاق خواهد مان        يحقوق شهروند 
ـ  مي مـستق  ريـ  نبودن خود، خواسته ها و حقوق خود را ثابت كـرده و غ             يموانع موجود رشد كند و گرنه جد        و نبـود  ي عـدالت ي بـر ب

 كـه   دي آ ي آنگاه بدست م   يادآز.  شكست ديسكوت را با  . شودي م ي ما تلق  تي رضا يسكوت ما به معنا   . مي زده ا  دي مهر تĤئ  يدمكراس
ـ   م،يري بگ ي خواسته ها و منافع خود را جد       م،ي داشته باش  حي صح ي خود شناخت  ياز خواسته ها    ي وبـرا مي راه را بـشناس شي موانـع پ

  .مي و آگاهانه، هدفمند و با برنامه حركت كنمي خود باشي آزادي برانهي به پرداخت هزم،حاضريغلبه بر آنها بكوش
    

ـ  حركـت با ني كنند اما اي امروز به آنها عمل مني از دوستان اگاه هم ي مقاله گفته شد را تعداد     ني آنچه در ا    و گـسترده  عي وسـ دي
  . تر كردني هر چه سنگي و دمكراسي شوند تا بتوان وزنه را به نفع آزادداني وارد ميشتري هر چه بيروهايشود و ن

ـ  حركـت با ني كنند اما اي امروز به آنها عمل مني از دوستان اگاه هم ي مقاله گفته شد را تعداد     ني آنچه در ا    و گـسترده  عي وسـ دي
  . تر كردني هر چه سنگي و دمكراسي شوند تا بتوان وزنه را به نفع آزادداني وارد ميشتري هر چه بيروهايشود و ن

عالقه مندان به دريافـت ايـن       . مجله ماها منتشر مي شود     ي    دوست يابي به همراه هر شماره       ي ضميمه ◄
  :ضميمه مي توانند با ايميل زير تماس بگيرند

dustyabi_maha@yahoo.com ■  

 دوست يابي منحصر به پسران و مردان همجنسگرا نيست و ما از آگهي هـاي آشـنايي دختـران                ي ضميمه
  .  .لزبين، ترانس سكشوال ها و ديگر اقليت هاي جنسي استقبال مي كنيم
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  ابيخود را ب

  
 ■  )نيلزب (يمان

egelofbluesky@yahoo.com
  
 تـا   ؟كـردم  ي چه م  دي بعد با  ؟بعد چه  .... و بعد  كردم ي را رها م   زي بود و چنان همه چ     ني كه اگر چن   كنم ي با خودم فكر م    يگاه ◄
  .ستين دانستنش شكافتن بمب اتم دي نهفته است؟ مطمئن باشي بعدها چه رازني در دل اميني ببميحال شده به بعدها فكر كنه ب
ـ حاال با   طور باشد؟  ني ا ديچرا با  ؟كنند ي كه مردم چه م    مي باش ني ا ندي و دي همه در ق   ني كه ا  ني ا يجاه   كاش ب  ي ا  چـه كـنم؟     دي
  .مي كردي را لمس مي به لذت زندگدني و حس رسمي آمديم

درسـت  .  را ندارنـد   ي از زندگ   خواهم ي از فهم چه م    ي شوند چون درك   ي م ري معتقدم آدمها با خود دچار اشتباه وسوء تعب        شهي هم من
  .مي با هم روراست تر باشديائي بد؟ي خواهي چه متان ي نه؟ شما از زندگاياست 

 دادنـد   ي مـ  ادمـان ي مي سرخ نگه دار   يليمان را با س     صورت شهي دهند چطور هم   ادماني كه   ني ا يمان به جا    كاش در فرهنگ   يا
  .مي كنكيمان نزد  را به صورتمان رتيچطور س

 مردم آپولـو    مي گو يبعد باخودم م   . مثل توست  زي ن ني دهد ا  ي كه حسم ندا م    نمي ب ي را م  ي بارها افراد  روم يها كه راه م    اباني خ در
  ؟ي ترسي از چه مد، نكردنتي به اندازه من خودشان را اذد وهوا كردن

ـ بـاور دار   زيـ  است كه خودمان ن    ني ها ا  نيمشكل من و تو و تمام لزب       . آب سهراب  ي به شهر آن سو    مي برس ديبا  كـه بـا قـانون       مي
 يزنـدگ  ،ياگر هـم نـدار   ؟ رحم زمانهي از رسم بي چرا گله دار مياگر دار  ؟مي به نطر شما منافات دار     ؟ميدار .مي منافات دار  عتيطب
 ي اگـر داشـت    ي اسـت پـس منافـات نـدار        نشي آنچه مهم است آفر    ده،ي اما آفر  دهي آفر نيچن مرا و ترا     خدا ؟ي هراس ياز چه م  ! كن
  . ندارميكس چي با هي تفاوتچي من هيسي خود بنوي بار برا100 را ني ادي حال باي شدي نمدهيآفر
ـ    ي پرچم بردار  يستيحتما نبا . ها  در همه جا در تمام فرهنگ      مي باش مي توان ي سرخط ما م   مياي ب حاال  مـردم   ي ي ي آاااا ي و داد بزن
 باشـد و موفـق اسـت،    ني لزبكي تواند ي مير شغلدر ه ...كي ،ي منشكي پزشك، كينشان بده، . ستي هستم، باني لزب كيمن  

  . كندي تواند زندگي مزي نيي دارد و خود به تنهاشهيدر بطن جامعه ر
  .ي گذران زندگي براي مردافتني گذشت عصر نشستن در خانه و انتظار گريد . راافتني استقالل ي معنااموزندي كاش زنان ما بيا
  .ابي خودرا ب،يي بگوراهي و زمان بد وبنيه به زم كني ايجاه  هم شده ببار كي ي و براايب

  . همه و همه ترا نقطه اتكاء بدانندبگذار
 و اراده ياگـر محكـم باشـ    . دهـد ي را در انتخاب سرنوست خودشـان را مـ        گراني اجازه دخالت د   شهي ضعف زنان است كه هم     نيا

 !من آنچنانم كه دوست دارم باشم     !  منم ني داد كه ا   يواه خ اديبه خانواده ات به جامعه       به فرهنگت،   به خودت،  يمبارزه داشته باش  
 دل   اگر قـرار بـود همـه از راز         .ستي ن يگري مثل د  كس چيگونه كه ه   همان. باشند هم   گراني د ستي ن يازيهرآنچه كه هستم، ن   
  .  شدي سنگ بند نمي روسنگ زدلم،يهم باخبر باشند، عز

  ؟دي داري چه نظرشما
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  اني و همجنسگراييفقان همجنسگرا مخالفان و موايبحث ها

  
 كه مبادا   ني و فرار بوده اند، فرار از ا       متي در حال هز   خي در طول تار   راني ا اني همجنسگرا ◄
ـ  "يماريب" ني وسوسه ا  مي از خود كه مبادا تسل     متي ببرد، هز  ي به رازشان پ   يكس  عـالج   ي ب

ـ فتـه انـد، هو     دروغ گ  گـران يشوند، انواع ماسك ها به صورت خود زده، به خود و به د              و  تي
 به گذشته تعلـق  نهاياما همه ا.  انددهي زجر و حرمان كشيي و در تنهاب خود را سركو   شيگرا
 محـض را    يي دگرجنـسگرا  ي وارد معادله شده اند؛ دانش علوم جنس       يدي جد يفاكتورها. دارد

 ي شناسد، جهـان   ي نم تي معتبر به رسم   شي آن را به عنوان تنها گرا      گري و د  دهيبه چالش كش  
 در  اني از حقوق همجنـسگرا    ي جهان تي در كشور و حما    انين مسئله سركوب همجنسگرا   شد
 در كشور   ي اجتماع ي و رشد جنبش ها    يري، شكل گ  ) شماره به آن اشاره شده     ني كه در هم   ي جوال 19 ينمونه مراسم جهان   (رانيا
ـ  بخـش ا   نيكـه آگـاه تـر     ...)  هـا و   تي اقل ان،ي دانشجو ،يزنان، كارگران، حقوق بشر   ( بش هـا و رهبـران آنهـا بـا مـسئله             جنـ  ني

 نسبت بـه    ي سركوب حكومت  هي موسوم به اصالح طلبان و طرفداران آنها از رو         يروهاي ن يري ندارند، كناره گ   ي مشكل ييسگراهمجن
 اني و شـناخت خـود جامعـه همجنـسگرا    ي گسترش آگاه،ي جنس ي ها تي با اقل  ي همدرد هي گرفتن روح  شي و در پ   انيهمجنسگرا

 طور مخالفـان حكومـت      ني و هم  ي فرهنگ يروهاي ن ي علن تي حما ماع، در بطن اجت   عي طرح مسئله در سطح وس     كشور و بالطبع آن   
ـ زي تلو ي و كانـال هـا     نترنـت ي گـسترش ا   ان،ي آنان از همجنسگرا   ي ارتباط جمع  ليدر خارج و وسا     مـردم   ي دسترسـ  ،ي خـارج  يوني

 انيسگرا كـرده از همجنـ  لي آگـاه و تحـص  يود قـشر ، و مهم تر از همه وج     "ممنوعه" يبخصوص جوانان به اطالعات و داده ها      
ـ ي ااني و تشكالت همجنسگرااتي شان در قالب وبالگ ها، نشري هاتي در داخل و خارج كه تالش ها و فعال    رانيا  مـنعكس  يران

 دركـشور را    اني دست به دست هم داده و موضوع حقوق همجنسگرا         ري اخ ي فاكتورها در سال ها    نيعملكرد همه ا  .  باشد يشده م 
 در  يي از جامعـه نـسبت بـه همجنـسگرا         يي بخش هـا   تي ذهن ريي از تغ  ي مثبت ي نشانه ها  وجودامروز  .  به سطح آورده اند    هياز حاش 

 خود نداشـتند    ي جنس شي از خود و گرا    ي بودند كه شناخت   متي در حال هز   ي زمان انيهمجنسگرا.  است يني ع تي واقع كيكشور ما   
 دگر باش بـودن خـود را        تيانسان ها هو  .  عوض شده است   طياما امروز شرا  . دند كر ي كدام عمل نم   چي گفته شده ه   يو فاكتورها 

 كار  نيمسلما ا .  هستند ي و فرهنگ اجتماع   ني خود در قوان   ي شناخته شدن حقوق مدن    تي دانند و خواهان به رسم     يمعتبر و سالم م   
 زند ي و سنت دست و پا م      سمي مدرن نيزخ ب  كه در بر   يرانيجامعه توده وار ا   .  كند ي ط دي را با  يري و مس  ردي گ ي روزه صورت نم   كي

ـ  دچار ادي و فعاالن حقوق آنها نبااني و همجنسگراردي بپذ"مانيزا" را بدون درد يي تواند همجنسگرا يطبعĤ نم   ي خـوش بـاور  ني
ـ  باي زودني از جامعه ما را قبول كـرده پـس همـه بـه همـ       يشوند كه حاال كه بخش     ـ  پددي  را بـشناسند و بـه   يي همجنـسگرا دهي

  .  احترام بگذارندانينسگراهمج
توافـق  ) گـر ي از موضـوعات د    ياريو بس  (يي جامعه به طور دربست نسبت به همجنسگرا       كي كه تك تك افراد      ني ا گري د موضوع

  . اعالم شودي قانوني كشورني در قوانيي اگر همجنسگرايكامل نخواهند داشت حت
بـا عقـل و     ) اني و همجنـسگرا   ييمخالفـان همجنـسگرا   (ن خود    طلبد كه نسبت به مخالفا     ي و مدرن بودن از همه ما م       يدمكراس

  .مي بشناستي و حق مخالفان را در ابراز نظر مخالف خود به رسمميمنطق برخورد كن
  

 و  تي عـصبان  اي متعارف و    ري لحن و زبان غ    يري به كارگ  ي اما بهتر است كه بجا     اني و همجنسگرا  يي مخالف همجنسگرا  هموطنان
   ازياري كه بسدي آي بر منياز داده ها چن.  بحث و گفتگو شوندداني وارد مينند با منطق بهتر كي كردن بحث ها، سعيقاط
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 و  كي دمكرات ي پرداخته و نظر خود را ابراز كرده اند، به طور بالقوه توان برخورد             ئله مس ني كه تا كنون به ا     ييمخالفان همجنسگرا 
را در رسـانه  )  و طرفـداران آنهـا را  انيهمجنـسگرا (ده اند كه نظر مخالفان خود        هم كر  ي سع يبه دور از شانتاژ را دارند و تا حدود        

  . خود منعكس كننديها

ـ  بـه"هموفوب"نسبت دادن    ـ  فـردكي  نـوعكي
 ي طرف سـواد جنـس     يعنياست؛  ) ياجتماع (نيتوه

 از تنوعـات    يندارد و بدون منطق و شناخت امـروز       
 كرده، صرفĤ بر اساس     دي كه علم آنها را تĤئ     يتيجنس

 اني از همجنـسگرا   يمي و تعصبات قـد    ي داور شيپ
ــرس دارد ــس . ت ــĤ ك ــه مــ يطبع ــا   خي ك ــد ب واه
 دي وارد بحث و گفتگو شود قاعدتĤ نبا انيهمجنسگرا

 . داشته باشدهي پاياز آنها ترس و واهمه ب

 و حـق ابـراز   گري به وجود همدي دو گروه مخالف و موافق دال بر آن دارد كه هر دو طرف به طور ضمن     ني وارد گفتگو شدن ا    كآل
 و حـق طـرف مقابـل در         گري اما بهتر است هر دو گروه به وجود همـد          . است ي مثبت اري نكته بس  نيا. نظر طرف مقابل اعتقاد دارند    

 را اعالم كننـد كـه بـا كـشتن و            ني به طور شفاف ا    دي با انيو مهم تر از آن، مخالفان همجنسگرا      .  اعتراف كنند  حĤياظهار نظر صر  
ـ  انيسركوب همجنسگرا   ي بـه آنـان مخالفنـد و مـ         ني تـوه  اي

در مـورد    نظـرات مخـالف خـود        ي بحـث جـد    كيخواهند در   
 صفوف خـود را بـا       قي طر ني دارند و از ا    اني را ب  ييهمجنسگرا

 و خواهـان اعـدام و       نكـار  را ا  اني كه وجود همجنـسگرا    يكسان
  .سركوب آنها هستند، جدا كنند

 ني همچنـ  اني و همجنـسگرا   يي مخالف همجنـسگرا   هموطنان
وارد ) حداقل از نظر خودشـان  (ي منطقي با منطق و گفتمان ديبا
 سطح شناخت و شعور مخاطبان خـود        ديند و نبا   شو داني م نيا
 رنـد، يرا دسـت كـم بگ     )  همجنسگرا ريچه همجنسگرا و چه غ    (

ـ  رساند و مثل ا    ي برخورد كردن طرف را م     ي و احساس  تي عصب زي قبل از هزچ   "هموفوب هستم " من   دي بگو ي كه كس  نيا  ي مـ  ني
ـ  كرد و   اي ترك   اي اهپوستير نژاد س   و ادعا كند كه نژاد خودش ب       "من نژاد پرست هستم   " دي بگو يماند كه كس    فـارس و عـرب   اي

ـ  بـه  "هموفـوب "نسبت دادن   .  شان نسبت به خود كهتر بداند      ي نژاد اتي نژادها را به صرف خصوص     گري دارد و د   يبرتر  فـرد   كي
آنها  كه علم    يتي از تنوعات جنس   ي ندارد و بدون منطق و شناخت امروز       ي طرف سواد جنس   يعنياست؛  ) ياجتماع (ني نوع توه  كي

 خواهـد بـا     ي كـه مـ    يطبعـĤ كـس   .  تـرس دارد   اني از همجنـسگرا   يمي و تعـصبات قـد     ي داور شي كرده، صرفĤ بر اساس پ     ديرا تĤئ 
ـ  پا ي از آنها ترس و واهمه ب      دي نبا عدتĤ وارد بحث و گفتگو شود قا      انيهمجنسگرا  كـه مخالفـان     يگـر يمـسئله د  .  داشـته باشـد    هي
ـ  ا ابدي را ب  تي حداقل مقبول  شانيبحث ها  خوب است به آن اعتراف كنند تا         ييهمجنسگرا  از  ي اسـت كـه نـشان دهنـد شـناخت          ني
 انـسان بـا     چي كـه هـ    ي من درآورد  يا كه با حكم دادن ه     ني كنند نه ا   ي دارند و بر اساس شناخت با آن مخالفت م         ييهمجنسگرا

 باعـث گـسترش   اني همجنـسگرا تيـ  است و اجازه دادن به فعالريواگ" اي گويي كنند كه همجنسگرااني كند، بي را قانع نم   يدانش
 به مرور زمـان     اني شد كه همجنسگرا   ي باعث م  اني دگرجنسگرا تي بود، وجود اكثر   ري واگ ي جنس شياگر گرا . " شود ي م دهي پد نيا

  . شوند "منقرض"
 ي را برا  يادي ز يروي خود را دارند و ن     ي ها و انجمن ها    تي سا يي مخالف همجنسگرا  ي مذهب يروهاي ن كا،ي همچون آمر  ي كشور در

 آنهـا را    ي معتبـر  ي سازمان علمـ   اي وزارت خانه    چيهر چند كه ه   .  كنند ي صرف م  اني همجنسگرا هي بر عل  ي افكار عموم  ختنيبرانگ
 در باره   ي دهند و احكام غلط و من درآورد       ي م تي به دانش و شعور مخاطبان خود اهم       ل همه حداق  ني اما آنها با ا    ردي گ ي نم يجد

 ي بـا موضـوع ازدواج قـانون       كـان ي پاپ و دستگاه وات    حي مخالفت صر  گرينمونه د .  دهند ينم به خورد مخاطبان خود      ييهمجنسگرا
 هـر چـه تمـام تـر     تي خانواده دگرجنسگرا، اما با شفاف"ميحر" مخالفت و دفاع از ني اي ابراز علن  ني است كه در ع    انيهمجنسگرا

 همه افـراد بـا هـر        ي ارزش و حقوق انسان    يبر برابر  دارند و    ي اعالم م  اني همجنسگرا ني و توه  ريمخالفت خود را با سركوب، تحق     
  . كنندي مدي تĤكي جنسشيگرا

 ندارنـد كـه بـه آن        يگـر ياگر مسئله مهـم د    ( هم خوب است كه مسئله خود را         يي و همجنسگرا  يي مخالف همجنسگرا  هموطنان
  .نهند يي مخالفت با همجنسگراداني پا در مي تر گرفته و با زبان و گفتمان مقبوليجد) بپردازند
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 آن وقـت احتـرام بـه    مي مختلف معتقـد شـو  ي در عرصه هاي ارزش انسان ها، وجود تفاوت ها و گونه گون   ي آنگاه كه به برابر    هر
  . از حقوق بشر استي جزئاني چندان سخت نخواهد بود چه حقوق همجنسگراانيهمجنسگرا

  
 مدافعان  تي فعال شي و افزا  اني مربوط به حقوق همجنسگرا     كه با گسترش بحث    رندي را بپذ  ني ا دي هم با  يراني ا اني همجنسگرا خود

 تي درست هـدا يري بحث ها استقبال و آن را به مس       ني از جامعه واكنش نشان خواهد داد، بر ما است كه از ا            ييآنان، طبعĤ بخشها  
  . مي اظهار نظر را منكر شودر بدون آن كه حق مخالفان خود ميكن

 نـد، ي در ساكت كردن آنهـا برآ      ي سع ي به شكل  اي اظهار نظر مخالفان خود واهمه داشته باشند          از دي كشور نه تنها نبا    انيهمجنسگرا
 در  ي مختلـف جنـس    ي هـا  شي و تنوعات و گرا    ي دارد كه مسائل جنس    ني به ا  ازيچه جامعه ما ن   .  از آن استقبال هم بكنند     ديبلكه با 
 شـفاف و بـدور از تعـصب و     ي برخوردها ني هم قي از طر   و رندي و نقد قرار گ    ي بحث و بررس   رد بدور از تعصب و پرخاش مو      ييفضا

 را  ي بحث ني به چن  ييپس ورود مخالفان همجنسگرا   .  شوند ي م دهي كهنه سائ  ي است كه رسوبات و سنت ها      يلفظ / يخشونت قلم 
ـ  ا در. مي با آنان آماده كنـ     كي دمكرات و ي مقابله منطق  ي خود را برا   ت،ي شناخت و فعال   شي و با افزا   ميري بگ كيبه فال ن   ـ  راه با  ني  دي

 ضرور و تكرار مداوم آنها مهمتر       حاتي منطق، استدالل و توض    يريبه كار گ  .  تا از قلب و احساسات     مي از مغز خود استفاده كن     شتريب
ـ  مبذول دار  ي به شعور مخاطبان آنها هم توجه كاف       ديما در صحبت با مخالفان خود، با      .  است يزياز هر چ   ـ    ي  ي روشـنگر  يم و در پ

  .ميباش
  
 را  " كه همجنسگرا زاده شده باشـند      ميري گ ؟يخوب كه چ  " تحت عنوان    مزي بحث سرمقاله روزنامه لس آنجلس تا      نيه هم  ادام در

  هر چند كه ما خود به عنوان همجنسگرا. مي رساني به چاپ ممي آن روزنامه گرفته اتيكه از سا
ـ  بحث كرد بـا ا     ي توان كل  ي مطلب م  ني كه سر ا   ميمعتقد ـ  همـه چـاپ      ني  و  يينـدان موافـق بـا همجنـسگرا        مطلـب نـه چ     كي

  .مي داني را جهت روشن شدن بحث دوستان بد نمانيهمجنسگرا
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   كه همجنسگرا زاده شده باشندميري گ؟يخوب كه چ

ـ      ي ترشحات هورمون  ريظاهرآ موضوع تاث  : اشاره  طـور تعـدد بـرادران       ني رحم مـادر و هم
مخـالف و موافـق      محافـل    يبزرگتردر همجنسگرا شـدن افـراد موضـوع داغ بحـث هـا            

 ها ما در شـماره      هي نظر ني خوانندگان با ا   يي آشنا يبرا.  در غرب شده است    ييهمجنسگرا
ـ  تيجنـس " تحـت عنـوان      ي منصور صـابر   ي به ترجمه آقا   يمطلب) 19( ماها   يقبل  "ي ارث

 هـم وارد  مزي معتبر لس آنجلس تا    هياما با توجه به داغ شدن بحث ها، نشر        . ميمنتشر كرد 
ـ       نيه خود را با عنوان فوق به هم       گود شده و سرمقال    ـ  نو ي موضوع اخـصاص داده و م   :سدي

  
 ي انتخـاب شخـص    كي كآل   اي و پرورش و     تي نوع ترب  عت،ي منتج از طب   يي همجنسگرا ايآ ◄

ـ  توسـط    ،ي جنـس  قـات ي تحق زيـ  موضوع توجـه برانگ    ني مطالعات در باره ا    نياست؟ آخر   كي
 مـردان،   يي در همجنـسگرا   ،يكـ يه ژنت  و ن  ،يكيولوژي رابطه ب  كي دال بر    ،ييروانشناس كانادا 

  .دارد
 همچون برادرانش رشد و پـرورش       ي خانوادگ طي مح كي هم صادق است كه چه او در         ني ا و
ـ  بـر ا   يتئور) نيا. (ي فرزند خواندگ  قي كامآل متفاوت از طر    يني توسط والد  اي و   افتهي  مبنـا   ني

  . كندي مرييم مادر تغ، در رح)پادتن (ي بادي آنتكي دي شا،يزياست كه با هر نوزاد پسر چ
 امكـان دفـاع از حقـوق        راي كنند، ز  ي نگاه م  زي نكته مشاجره آم   كي را به عنوان     ني ا اني در هر دو سمت حقوق همجنسگرا      فعاالن

ـ  كـه معتقدنـد ا     ي است تا آنان   شتري دارد ب  يكيولوژي ب ي مبنا ي جنس شي كه معتقدند گرا   ي توسط كسان  انيهمجنسگرا ـ  ني  امـر   كي
  . كودكيتيج از روش ترب است و منتيانتخاب
 ي حتـ  ابد،ي است دست    يكيولوژي كامآل ب  ي جنس حي كه ترج  ني بر ا  ي قابل بحث و مناقشه مبن     ري غ ي به سند  يشگاهي اگر آزما  يحت

 كـه   ي بـاز نخواهـد توانـست ذهـن محافظـه كـاران مـذهب              د،ي را بگو  ني نازل شود و هم    قتي از آسمان حق   يبي غ ياگر فردا پرچم  
 از آنـان شـورش را       ياريبـس .  كند جادي ا يريي محدود كردن حقوق آنانند، تغ     يرا دانند و در تالش ب     ير م  را رقت آو   ييهمجنسگرا

 از ياري بسي باشد، ول  يعي مادرزاد و طب   دي شا يي همجنسگرا ند،ي گو ي م آنها . برف كرده اند   ري سر خود را ز    م،يدرآورده اند، بهتر بگوئ   
 رونيـ  همـسران بـه پـا ب   لي م اي بزرگساالن به داشتن سكس قبل از ازدواج         ليا اند، مثآل تم   يعي هم همان قدر طب    گري د يرفتارها

  . مشتركي در زندگي وفادارطهيگذاشتن از ح
 ليـ  است و بر اساس آن پاسخ م       ي اخالق ري رفتارها به هرحال در كتاب شان غ       ني چرا كه ا   ست،ي آنها مهم ن   ي برا لي خاستگاه تما 
  . برآورده شودديو خواهش نبا

اما محافظه  . مي مخالف ند،ي نما اري خود اخت  ي در زندگ  ي كنند كه چه انتخاب    كتهي د گراني به د  ستي با ي ها م  يصور كه بعض   ت ني با ا  ما
.  حقوق آنهـا را محـدود كنـد   دي ها خود به خود نباي بودن بعضي و سبب گلي دليعني ند،ي گوي درست مي تا حدوديكاران مذهب 

ـ  ي از توافق بر سـر آزاد      انيحقوق همجنسگرا .  را انتخاب كند    بودن ي گ يكل بش اي زاده شده باشد     ي گ يچه كس   بزرگـساالن   ي ذات
  .ردي گي نشĤت م،يگري خود، بدون ضرر رساندن به دي فردي شكل دادن به زندگيبرا
  :مندانه  عالقي برامزي مطلب سرمقاله لس آنچلس تانكيل ■
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   به تحول داردازي ناني جامعه با همجنسگرابرخورد

  يني الچوايش ■
  
 روز، بـا مـشكل روبـه رو    ي هادهي و پدي امروزيدادهايز رو ايلي خاني ب ي برا ي فارس زبان ◄

 كـه مـا از لغـات اشـتباه در     شهي نم لي دل ني ا ي اون ها نداره، ول    اني ب ي برا يشده و لغات مناسب   
 و اون ها رو هم در فرهنگ خودمـون چنـان جـا              مي روزمره و محاورات استفاده كن     يگفتگوها

 مـوارد كـه در فرهنـگ        ني ا ني از مهمتر  يكي! ه رو به چالش بكشون    ي از معان  يلي كه خ  ميبنداز
 ما شـده در     انهي متاسفانه روش كار نشده و به اشتباه هم وارد فرهنگ عام           ي و زبان فارس   يرانيا

ـ  كيـ  تفك ي بـرا  ي ا ي هنوز مرز بند   رانيما در كشور ا   ! هييمورد همجسنگرا   همجنـسباز و    ني ب
!  همجنـسباز  گـه ي بهـت م   ي فـور  ،ي هـست  ني كـه تـو لـزب      بشنوه ياگه كس . ميهمجسنگرا ندار 

 تمـام   ي فـرق داره، بلكـه حتـا از سـو          ييهمجنسباز بودن نـه تنهـا بـا مفهمـوم همجنـسگرا           
 ني تـوه  ي و اونـو قبـول نـدارن و نـوع          شهيـ  به شدت رد م    " ها ي ها و گ   نيلزب"همجنسگراها  

 انيعه باب شده، همجنـسگرا  غلط اون كه در جام     ي فرهنگ و نوع معن    ني رابطه و به خاطر هم     نيدر ا .  نسبت به خودشون   دوننيم
 داي جامعه مردسـاالر و شـد  كي كه رانيچون در جامعه ا   .  ها ي گ اي مرد   اني روبرو هستن مخصوصا همجنسگرا    يادي ز يبا فشارها 

 دي تفكر شا  نيا! شهي مختص مردانه و زنان رو شامل نم       يي كه همجنسگرا  نهي هنوز اعتقاد عموم بر ا     شه،ي شمرده م  ي و سنت  يمذهب
 كـه صـحبت از   ي زمـان ليـ  دلنيبه هم ...  جنس دوم شناخته شده و ناقص العقل و        ي شرع ني باشه كه زن از نظر قوان      ني از ا  يناش

 و دنيـ  و اون ها رو مورد اتهـام قـرار م  شهي مردان و پسران زوم مي همه نگاه ها رو   اد،ي م وني به م  ي همجنسباز اي ييهمجسنگرا
  .  هاني تا لزبشني واقع مريق مورد ظلم و تحشتري نظر بنيا ها از ي گني هميبرا
 و  لـه ي زور، اجبـار و خـشونت دخ       ،ي كـه در همجنـسباز     نهي در ا  يي و همجنسگرا  ي همجنسباز ني دونست كه تفاوت ب    دي واقع با  در

ـ  وسـط    ني ا شهي هم يعني.  به همجنسه  ي نوع تجاوز جنس   كي گفت   شهي و در واقع م    ستي ن تيهرگز رابطه دو طرفه و با رضا        كي
 رنـگ ي ن ايـ  بـا زور     شهيـ  رابطه هم  نيا! دهي به اجبار م   گهي طرف د  ي جنس خواسته و تن به     رهيگير مفعول قرار م    نف كينفر فاعل و    

 عالقـه و    چي و هـ   شهيـ  م ختهي هم رابطه از هم گـس      ي رابطه جنس  اني و در پا   رهيگي رو در بر م    يهمراه بوده و فقط هم رابطه جنس      
  ! ستي نني در بياحساس و عشق

 و ورزنيـ  عـشق م گـه ي و بـه همد كنني رو آگاهانه و عاشقانه و با عالقه انتخاب م     گهيفر همجنس همد   دو ن  ،يي در همجنسگرا  اما
 كـه همجنـسگراها بـه       دي بدون نوي ا دي و كال با   كنني نم لي تحم گراني د اي يگري شهوت و هوس خودشون رو به د       ايهرگز عشق و    

ـ  كـه بـه عنـوان معـشوق          ي به همجنـس   انتي خودشون هستن و از خ     ي با همجنس ها   ي جنس اتي اخالق تي به رعا  ديشدت مق   اي
 كه اون هـا     رنيگي ها كه هم با جنس موافق و هم با جنس مخالف رابطه م             وسكشوآليمعشوقه انتخاب كردن متنفر هستن مگر ب      

  .  ندارنلي تمايهم هرگز به تجاوز جنس
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ـ  همساالن و همجنسان خودشون و   دي شد ري مورد تحق  راني از پسران همجنسگرا در ا     يليخ  ليـ  بـه دل رنيـ گي قـرار م انيـ  اطرافاي
 اوا شدهيـ  پـسرها گفتـه م  ي كـه بـه بعـض   مي دارادي ب ي ما از دوران كودك    يهمگ!  كرده ي كه با اشتباه فرهنگ ساز     ي فرهنگ نيهم

 ي نمونـه وقتـ    يبـرا .  اغلـب  دني به فرزندشون نسبت م    ني نسبت ها رو خود والد     ني ا ه ك نهيتاسف آور تر از همه ا     !  بال ايخواهر و   
 كنه و نگاهـشون كنـه، مـادر بـر         ي مادرش باز  ي دوست داره با لوازم خصوص     اي لباس مادرش داره و      دني به پوش  لي كه تما  يپسر
   كنـه و يكـ ي خـودش نزد ي جـنس هـا  م با هشتري بخوادي كه دلش مي پسراي و ؟يپسر مگه تو اوا خواهر    : گهي و بهش م   گردهيم
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بـه  . كـنن ي مرشيـ  و تحقدنيـ  رو نـسبت م ي زشتين همجنس ها بهش لغت ها     همو دونه،ي به اون ها وابسته م     يخودشو به نوع  
  . كنني مي هستن و در انزوا زندگري مواقع گوشه گشتري افراد بني الي دلنيهم

 بـر  ي كه هر كدوم اون ها مثل خنجر       ارني رو به زبون م    ي تر و دردناكتر   ني سنگ ي هم فراتر گذاشتن و لغت ها      ني پا رو از ا    پدرها
 و اون هـا     ستني ن قشي ال شني كه بهشون داده م    ي كه بتونن از خودشون دفاع كنن كه اون نسبت         ني بدون ا  نهيشياد م  افر نيقلب ا 

 ستنيـ  داد كه همه انسانها بـا هـم برابـر ن           حي توض شهي مردم نادان چطور م    ني به ا  ي ول تن بلكه همجنسگرا هس   ستنيهمجنسباز ن 
 دايـ  افـراد پ   ني ا تي درك وضع  ي برا ي قانع كننده ا   لي هم كه دل   يتوق! ستن؟ي شكل ن  كي انگشت دست هم     5همون طور كه هر     

 ي پسر هيكاف. شهيداده م ...  مذكر و  ي و مزلف و اوا خواهر و فاط       ي و كون  ي مثل اُبنه ا   يي افراد لقب ها   ني كه به ا   مي شنو ي م شهينم
 بلند و پوست    ي و مژه ها   كي بار ي درشت و ابروها   ي چشم ها  اي بدنش كم باشه و      ي كه مو  ني ا اي داشته باشه    ي نازك ي صدا يكم
 م،ير خـو  ي بـودنش قـسم مـ      ي كه اغلب به پاك بودن و مذهب       ي كه چطور مردان جامعه ا     دي د دياون وقت با  .  داشته باشه  يديسف

 رهي به كار م   ي كسان ي القاب برا  نيا.  هستن يفي كث ي و طالب چه خواسته ها     دني بهش م  ي و چه القاب   كنني بد نگاه م   ديبهش به د  
 كه چطـور  دي ددي كه همجنسگرا باشن و اون وقت باي به حال افرادي نداشته باشن، واي ا انهي همجنسگرا التي تما چيه ديكه شا 

  . شهي افراد برخورد منيبا ا
 ي زشـت  ي هـا  ي و فقط باهاشون شوخ    كننيپسرها معموال پسران همجنسگرا رو طرد نم      . كنهي فرق م  يلي زنان اما مساله خ    ني ب در

 متفـاوت   ي زنان و دختـران بـه شـكل        ني مساله ب  ني ا يول. كنني اون ها رو هم بر آورده م       ي جنس يازهايحتا ن  ي و گاه  دنيانجام م 
 بـه طـور   ي و تا نسبت به احـساس كـس  دني موارد آشكار نشون نم  شتري شون رو در ب    ات احساس نيزنان و دختران لزب   .  داره انيجر

 كـه همجنـسگرا     ي خودشون رو به همجنس    لي اگر تما  دونني م چون. دني صورت نم  ي اقدام ايكامل مطمئن نشن هرگز اعتراف و       
ـ  و اشهيـ  جمـع دوسـتان م  از و طرد شدن كامل شون دينباشه و اون ها فقط دوستش دارن نشون بدن، باعث بد نام شدن شد            ني

ـ  اي هم وقتـ ي تا پسرها، از طرفزنهي رو به اون ها مي تردي بودن دخترها ضربه شد    يمساله به خاطر احساس     تـر  ديشـد  ضـربه  ني
 زنـان  تي وضـع ليـ  دلني در تمام موارد قـرار داره و بـه همـ        ي حقوق تي جامعه مردساالره و زن در اقل      ميني ب ي كه م  شهياحساس م 

 نگاه كنه با    ي گرفته فقط به زنان به چشم موجودات       ادي يراني جامعه ا  ياز طرف !  مردان همجنسگرا محدود تره    سبتهمجنسگرا به ن  
ـ  بخواد بر خالف عرف جامعه رفتار كنه بهش بـه د ي دختراياگر زن .  زنانهي ظاهريانه و بطور كل زنيي بلند و لباسها  ييموها  دهي

 شيآرا! شهي شمرده م بي عج ي از خانواده ها عمل    يلي خ ني كردن موها هنوز هم در ب      اهكوت!!  حتا از جانب خانواده    شهيتعجب نگاه م  
ـ ي نـشانه هـا    ي همگـ  ني سنگ يو شلوار و كفش ها     پسرانه   ي لباس ها  دني پوش اي و   ينكردن دختر و ساده پوش      ي بنـد و بـار  ي ب

 اون ها رو مرد نما      ي زنان و دختران   ني در مواجهه با چن    اني دوستان و اطراف   يياز سو .  عذاب آور  دني دختران شد  ني ا يهستن و برا  
ت خالصـه شـده و خـارج از     و ظرافـ ييباي زن در زكننيچون تصور م. كنني مي و ازشون دور كنني م ي مادر فوالد زره نامگذار    اي
  !!! ستي ندهي عرف پسندنيا

  
ـ  اي ني زن لزب  كي بار كه به     ني ا دوارمي مطالب ام  ني كه با نوشتن ا    ني آخر ا  سخن  هرگـز از لغـت    ني برخـورد كـرد    ي مـرد گـ    كي

ـ مثل مادران و پدران تون و . هي خوبزي فكر كردن چ   ي فرهنگ داشتن و امروز    يكم. نيهمجنسباز استفاده نكن   ـ  افـر اي  سـواد  ياد ب
 كـه از    ينكتـه ا  !!!!!! ديـ اسـتفاده نكن  ...  مذكر و جواد و    ي و فاط  ي و اُبنه ا   ي و كون  مزلفجامعه از لغت همجنسباز و بچه باز و بچه          

 تـا شـب بـا هـم رابطـه           حي افراد صـ   ني كه ا  ستي ن ي معن ني بودن به ا   ي گ اي بودن   ني كه لزب  نهي بدم ا  حي توض دونميهمه مهمتر م  
 تـا   شترهي ب يلي اون ها خ   ني در ب  ياتفاقا عشق باز  . اشن داشته ب  ي حتما رابطه جنس   دي ها با  ي ها و گ   نيولن لزب  اص اي دارن و    يجنس

اون ها عاشق عشقن نـه عاشـق        . شهي م دهي د شتري محدود و فقط در آغاز رابطه شون ب        اري اون ها بس   ي و رابطه جنس   يرابطه جنس 
 كه مثل همه    يي ها انانس. مي نگاه كن  يعي طب يي كه به چشم انسان ها     مار،ي ب  افراد نه به چشم    ني و به ا   مي ها رو باز كن    ديد! سكس
  ... هستن و آزاد در انتخاب عشقي و برابركساني حقوق يما دارا
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  راني در اكي عمل مقابله با سركوب هموفوبيروز جهان
  يرازي شريجهانگ: ترجمه ■

  
  

International Day of Action Against 
Homophobic Persecution in Iran (IDAAHOPI) 

  !دي و كودكان را متوقف كنانياعدام همجنسگرا: رانيا
  

ـ  سالگرد حلـق آو    نيكمي يادآوري يبرا ◄  كـردن دو نوجـوان      زي
 دو گـروه    ،ي مرهـون  ازي و ا  يهمجنسگرا در مشهد، محمود عسكر    

 در انگلــستان و !Outrage بنــام انيمــدافع حقــوق همجنــسگرا
IDAHO مقابلـه بـا     ي برگزار كننده روز جهان    ي الملل ني ب تهي كم 

ــهموفوب ــشتي ارد27روز  (اي ــ)به ــاني بي، ط ــشتركهي  19 وز ري م
ـ  "را به عنوان    )  ماه امسال  ري ت 28 (يجوال ـ  نيروز ب  عمـل   ي الملل

 اعالم كـرده و درخواسـت    "راني در ا  كيمقابله با سركوب هموفوب   
 كيـ  قاتـل و هموفوب    ميرژ" در اعتراض به     ي جهان عيمشاركت وس 

 دو نوجـوان    ،ي و مرهـون   ي عـسكر  ي خاطره ها  يادآوري و   "نرايا
 اعـدام  ي روزني كه در سال گذشته در چنـ  ي مشهد يهمجنسگرا

  . شده انددند،يگرد
 12 همجنسگرا و مدافعان حقوق بـشر در         ي هم اكنون گروه ها    از

 اعتراضـات همزمـان     ي خود را جهـت برگـزار      يشهر جهان آمادگ  
ـ  برز كـو، ي، اسـتكهلم، شـهر مكز     )كانادا( فرانكفورت، ونكوور  ن،ي و س،ي لندن، بركسل، پار   اعالم كرده اند كه شامل آمستردام،       و  لي

ـ  در جلو دفتـر ا     ي اعتراض ني و همچن  كاي تاون در آمر   نسي گو و پروو   هي سان د  ،ي س ي واشنگتن د  سكو،ي سان فرانس  يشهرها  راني
  . باشندي مIGLHRC توسط سازمان وركيويدر سازمان ملل در ن

  : قرار اعالم شده استني از اي جوال19 روز ي جهانيقدامات اعتراض اي محورشعار
  !دياعدام كودكان را متوقف كن! دي را متوقف كنانياعدام همجنسگرا: رانيا

ـ  در محـل پارلمـان ا      ي تجمـع عمـوم    كي بعدازظهر به شكل     مي ساعت شش و ن    س،ي در انگل  ي جوال 19 است مراسم روز     قرار  ني
 انگلستان در پارلمـان  ندهي نماJean Lambert پارلمان، ندهينما Chris Bryant انيزار شود و آقا برگ12كشور در اتاق شماره 

 يورود بـرا .  كننـد ي سـخنران اني فعـال حقـوق همجنـسگرا   يراني اكي و "!جياوت ر" گروه يسخنگو Peter Tatchellاروپا، 
  .همگان آزاد اعالم شده است

  : مطرح كرده استريشكل زه  خود را هم بي خواسته هايجوال19وز  در باره ري اهياني در ب"!جياوت را" گروه
  . بخصوص اعدام كودكانران،يتوقف اعدام ها در ا •
 در قانون مجازات    يي و لغو قانون مجازات همجنسگرا     راني در ا  اني كردن همجنسگرا  ي شكنجه و زندان   ،يريتوقف دستگ  •

  .راني كشور اياسالم
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  . از سركوب و فشارختهي گريراني پناهندگان اگري و دي پناهندگي متقاضينراي اانيتوقف بازگشت همجنسگرا •
  . و حقوق بشري عدالت اجتماع،ي دمكراسي براراني از مبارزات مردم اتيحما •
ـ  مـردم ا  ي و برا  راني توسط خود مردم ا    ران،ي از درون ا   دي با مي رژ رييتغ. راني در ا  گانگاني ب يمخالفت با دخالت نظام    •  راني

  .باشد
ـ  در ااني حقـوق همجنـسگرا  ي برابريمبارزه برا": دي گوي م"!جياوت ر" گروه ي سخنگوPeter Tatchell يآقا ـ  نباراني  از دي

 ما  يسال گذشته وقت  .  بخورد وندي مبارزات گردد و با آنها پ      ني از ا  ي و حقوق بشر جدا باشد بلكه جزئ       ي دمكراس ي برا يمبارزه عموم 
 از فعـاالن جنـبش زنـان،        ي دلگـرم كننـده ا     يتي حما ي نامه ها  م،ي تظاهرات كرد  راني ا سفارتدر اعتراض به اعدام ها، در مقابل        

ـ  در اي اجتمـاع ي مترقـ يروهاي نني خوردن با اونديپ. مي داشتافتي درراني اي در خارج و جنبش كارگرمي رژياسيمخالفان س   راني
  ". باشديران مي در داخل ااني حقوق بشر همجنسگراشبردي و پشرفتي پت،ي موفقي اصلديكل
ـ  كـه در ا مي خواهي خود مي همجنسگراريما از همه متحدان همجنسگرا و غ  ": دي افزا ي سخنگو در ادامه گفتار خود م      نيا  روز ني

  ". كنندي فاكس و نامه باران اعتراضل،يمي در لندن را با اراني اعتراض خود را نشان دهند، سفارت ارانيدر برابر سفارت ا
 ساله  21 و   19 ساله و سپس     19 و   18ابتدا آن ها را     . افتي ريي تغ ي اسالم يرها توسط مقامات جمهور    شده با  ي دو جوان قربان   سن
 18 ي بـاال  يري كردند اما با ادامه اعتراضات اعالم شد كه هر دو فرد در زمان دستگ              ي ساله معرف  20 و   18 ي و پس از مدت    دندينام

 سـال بـوده انـد و    17 جـدود  ني از ان است كه هر دو جوان در سن        يك اعالم كرد كه شواهد حا     "!جياوت ر "گروه  . سال داشته اند  
 هـست كـه تهـران از امـضا     ي دو نوجوان نقض آشـكار توافقنامـه ا  نياعدام ا.  ساله بوده اند16 اي 15 شده اند ري كه دستگ يزمان

  .  استده باشد و اعدام نوجوانان و كودكان را مجكوم اعالم كريكنندگان آن م
ـ  گوي ماي مقابله با هموفوب ي برگزار كننده روز جهان    ي الملل ني ب تهي كم ي سخنگو نيت جرج   سي لوئ يآقا  ي جـوال 19از بعـد از  ": دي

 دارد خـود  راني اكي هموفوبمي رژاني از همه قربان   يتي شكل گرفته است كه به شكل جنبش حما        ي حركت خاص  كيسال گذشته،   
ـ  بـه عنـوان      نـك ي آنان ا  كي هموفوب صهي متوجه باشند كه خص    دي با راني ا مي رژ ي و مذهب  ياسيمسئوالن س .  دهد يرا نشان م    كي

 يمـا بـر مـ     . ميزيـ  خ ي و عشق بـر مـ      يي رها ،ي ما به دفاع از حق زندگ      ي جوال 19در روز   .  معروف شده است   ي الملل ني ب ييرسوا
 ي بـر مـ  ني مـا همچنـ  ...مي بداريگرام تهران را   مي رژ كي هموفوب ي ستم ها  اني قربان گري و همه د   ازي تا خاطرات محمود و ا     ميزيخ
  ".راني در ااني همجنسگراي بهتر براي اندهي آي و آرزودي امي براميزيخ
  
  
  :دي مراجعه كنري زنكي لازبهي اعدام محمود و اري تصاودني ديبرا ■

http://www.flickr.com/photos/outrage/sets/72157594175121502
  

  : ارسال اعتراضات خودي در لندن براراني سفارت اليمي شماره تلفن، فاكس و اآدرس، ■
info@iran-embassy.org.uk
Tel: 020 7225 3000  
Fax: 020 7589 4440  
Iranian Ambassador  
Embassy of Iran  

16 Prince’s Gate  
London SW7 1PT  
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  :  گرفتمي توان با سازماندهندگان آنها تماس مستقي مي جوال19 در باره اعتراضات روز شتري اطالعات بافتي دريبرا ■

Amsterdam:  
Location: Homomonument  
Time: To be announced  

tidmus@mac.com Contact: Mike Tidmus،   
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London  

Location: House of Commons، Committee Room 12  
Guest Speakers: Chris Bryant MP، Jean Lambert MEP، Iranian gay  
Activist، Simon Forbes and Peter Tatchell  

Time: 6:30 pm  
peter@tatchell.freeserve.co.ukContacts: Peter Tatchell ،   

brettlock@gmail.com& Brett Lock ،   
Brett Lock: 0770 843 5917  

  
Provincetown  
Location: Town Hall Square  
Time: To be announced  

andsul@aol.com Contact: Andrew Sullivan،  
  

San Diego  
Location: U.S. Federal Building  
Time: 4:00 pm  

michaelmussman@yahoo.comContact: Michael Mussman ،   
  

San Francisco  
Location: Harvey Milk Plaza، Castro and Market Streets  

Time: 5:00 pm  
mpetrelis@aol.comContact: Michael Petrelis ،   

ـ ي ا اني گـروه همجـسگرا    نيبه عنوان بزرگتـر   ) PGLO – يراني ا انيهمجنسگرا( است كه سازمان ما      ي گفتن :اشاره ■  كـه   يران
 سـازمان  ي سـخنگو يآرشام پارسـ .  كرده استيباني فراخوان پشتني دارد، از اي شماليكاي و امريي اروپا ي در كشورها  يندگانينما

ـ  از اليما با كمال م":  گفتوركيوي در نGay City News به خبرنگار روزنامه ي تلفنيدر مصاحبه ا  19 در ي اقـدام جهـان  ني
 اديـ  كـنم كـه مـا را ب   ي مي سپاسگزاراياسر دن  خود در سرت   ي خواهران و برادران همجنسگرا    ياز تمام . مي كن ي م يباني پشت يجوال

  ".مي همجنسگرا هستي خانواده جهانكي كه ما يبراست.  كنندي متمانيداشته و حما
 حقوق  ي سازمان ها و تشكل ها     ي را منتشر نموده است و از تمام       ي در كانادا فراخوان   يراني ا اني شعبه سازمان همجنسگرا   نيهمچن
  .ندي را برگزار نماي اژهي روز مراسم وني ايه برا كانادا درخواست كرده است كيبشر

 حركـت   ني خود را از ا    تي حما ي جداگانه ا  ي ها امي پ يهم ط ) گايا (اني همجنسگرا ي مصر و سازمان جهان    اني همجنسگرا سازمان
  . اعالم كرده انديجهان
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   يالني منهي از تهمي اهيگال
  واراند ■

  
 ي پـرده    ي رو يلمـ يابـستان تهـران، ف     ت ي طاقـت فرسـا    ي روزها در گرمـا    نيا ◄
 يگرچه دعواها .  در حال اكران است كه توجه مخاطبان عام را جلب نموده           نماهايس

ـ    يراني ا لمسازاني ساخته شده توسط ف    ي ها لمي از ف  ياري تم بس  يخانوادگ  ي اسـت ول
 گـر ي منظـر د   كي از   ،يشناخت روان دگاهي موضوع از د   ني ساز با پرداختن به ا     لمي ف نيا

.مورد پرداخته است نيبه ا
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 در يستيـ ني فمي هيـ  اسـت، كـه داع  يالني منهي تهمي ساخته  ني بس، تازه تر   آتش

ـ  ا ي ساز لميف!!)  نهاد راني ا ي ساز لميالبته اگر بشود نامش را صنعت ف      ! (صنعت  راني
 اذعان نكـرده  شي بودن خوستيني برجسته صراحتاً به فم    لمسازي ف نيگرچه ا . را دارد 

 كنـد،  ي مـ مي كه او ترسـ    ي كه زن  دي آ   ي بر م  ني چن يالني م ي از تمام ساخته ها    يول
 ي و در كنار آن خواهان برابر      ياثبات زنانه گ    خود، ي اصل تي هو ي است كه در پ    يزن

 ي دارا مـ زي كدبانو را نكي اي مادر، همسر و كي حال نقش نيبا مردان است و در ع    
  . باشد

 احـساسات   انگري ب شهي هم يل باشند و  كي نزد تي به واقع  دي شا لمساز،ي ف ني ا يالگوها
 ي دغدغه ا  چي هستند و انگار ه    * از قشر مرفه   ي كه همگ  لمي ف ني ا يها تيمانند شخص .  خاص از اجتماع است    يو فرهنگ طبقه ا   

 پـردازم كـه   ي مـ ي و تنها به موضـوع    ستي ن لمي گذارده ام نقد ف    هي كوتاه كه نامش را گال     ي نوشته   نيندارند، گرچه قصد من در ا     
 از نظـرات عوامانـه در       ي و رد ناخودآگاه بعض    لمي ف ني ساختار ا  تر قي عم ي كم دي قرار خواهد گرفت اما با     انيجنسگرامورد توجه هم  

  .  را مد نظر قرار داد،ييمورد همجنسگرا
  از وبـالگ   ي كه بعض  مي بود، شاهد بود   يي اروپا ي و كشورها  كي مكز ،ي شمال يكاي در آمر  دي پرا ي گذشته كه مصادف با گ     يروزها

 كننـد، در اظهـار   ي مي زندگي اجتماعي هاي گونه گونرشي و پذدي ابراز عقاي كامالً باز براي كه در خارج از كشور در جو   سانينو
 ي عنوان كرده اند كه به نظر احمقانه مـ ي و اجتماعي اكتسابلي داليي همجنسگراي منطق برااز كامالً نابخردانه و به دور       ينظرات

 بـرخالف آنچـه تـصور    يالني منهي تهمدي شالمي فني حال در اني با اد،ي مصلح بخوانير وبالگ عل ددي تواني آن را مينمونه  . ديآ
  !  زده استيي نبودن همجنسگراي بر اكتسابيديي كرده مهر تĤيم

   چطور؟
ـ گرچه بـا ا  كردند، ي او را فرهاد خطاب مدياي باي كه برادرش به دني تا زماندي گويبه روانشناس م) مهناز افشار  (هي سا يي جا در  ني

ـ  مي بفهمـ  مي توان يم او ن  ي از كودك  يشتري ب زي شود و ما چ    ي نقب زده نم   هي سا ي دوران كودك  ي به درون زندگ   گريجمله د   اگـر   ي ول
 ي رفتـار  نشي بـود؟ چـون والـد      اريـ  تمام ع  ي همجنسگرا كي هي حاال سا  دي نبا اي آ مي دانست ي م يتيب و تر  ي را اكتساب  ييهمجنسگرا

  ه اند؟ پسرانه از او انتظار داشت
ـ  بودن او عنوان كرد،كه به اشـتباه در ا         ستيني توان فم  ي را م  لشي است و تنها دل    زاري گرچه او از ازدواج ب     نـان  ز ي ضـد مـرد    راني

 ي ازدواج نكردن او به ظاهر عنوان م       لي را دل  هي اشتباه را تكرار كرده و ضد مرد بودن سا         ني ا زي ن يالني م نهي شود، و تهم   يعنوان م 
  .كند
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 خـط  كيمردان در   باخواهد ي داند و مي نميزي مردان چ  اتي خود ساخته است و از تمن      ي كه او زن   ني ا لي در باطن تنها به دل      اما

خـوش پـوش   ) نيالبتـه لـزب   و( زنان دگر جنسگرا ي كند، گرچه او هم مانند همه ي برابر داشته باشد، ازدواج نم  يكار كند و حقوق   
  .  كندي مرد اعتراف مكي خود در مورد احساسات ي به كم دانششيها  اما در صحبتت،ساست و در جلب توجه مردان استاد ا

 و  ي است اما همواره در جهت برابر      ييها  مكان ني در چن  تي حاضر به فعال   ي ما مردانه است و كمتر زن      ي او، در عرف جامعه      شغل
ـ  از د  يي كه همجنـسگرا   مي شو ي متوجه م  نجايتا به ا  .  كند ياثبات آن به مردان تالش م       ي زن اكتـساب   لمـساز ي ف ني مطـرح تـر    دي

 صـحنه   خته،ي اند، برانگ  دهي را د  لمي كه ف  راني داخل ا  اني از همجنسگرا  يادي ز تعداد تي كه مطمئناً حساس   يي صحنه ها  ي ول ست،ين
نش  ترانسكشوال بـود   لي خواهد به دل   ي كه م  يكس.  كشد ي م ري ترانسكشوال را به تصو    كي،  )احمد مهرانفر (  كه داراب  ستي  يها
  .  اش جدا شوديروني بدهد و از خود بتي جنسرييتغ

ـ )  هم به عمـد    ديشا( ناخواسته   يالني م نهيتهم ـ  را ما  ي جنـس  تيـ  اقل كي  ي هي
ــصو  ــرار داده و ت ــدن تماشــگرش ق ــ از زي زشــت و تمــسخرآميريخندان  كي

 يمـ  (ي جنـس  يهـا  تي اقل ي همه   ايآ.  است دهي كش ريترانسشكوال را به تصو   
 مرد خوش   كي دنيبا د !) ها سكشوالي و با  ها نيلزب ها و    ي گ ي همه، حت  ميگو

 داننـد او بـه      ي كـه مـ    يدر حـال  ) هـا  نيدر لـزب   (افهيك زن خوش ق   ي ايپوش  
 مـشكل دارد و     يي است و با همجنـسگرا     homophobeاصطالح هوموفوب   

 اوسـت   يدرمـان   كـه در حـال روان      ي دكتـر  ي دهد، جلو  ي را هم نشان م    نيا
ـ  كند؟ و يورد نظر م از فرد مbusiness cardدرخواست   طـرز حـاالت و   اي

ـ  و ما  زي قدر تمسخر آم   ني ترانسكشوال ا  كيحركات و لحن صحبت كردن        هي
 از  نماي آمد سالن س   يراب در م  ا كه از دهان د    ي خنده است كه با هر كلمه ا       ي

 ترانسكـشوال   كي كه   ني مطمئناً بدون ا   يالني م نهي شد؟ تهم  يخنده منفجر م  
ـ  ي درون يها تيز واقع  كه ا  ني ا اي باشد و    دهيرا د   انـسان دو جـنس گونـه      كي

ـ با خبـر باشـد تنهـا بـر اسـاس ا           ) يكيزي و چه از لحاظ ف     يچه روح (  هـا و    دهي
 لمشي كاركتر را در ف    ني ا مي با آن خو كرده ا     ي كه ما از كودك    ي اشتباه اتيذهن

 و تـا    دهي كـش  ريطرز مضحك به تصو    ني را با ا   تي شخص ني چرا ا  يالني م نهي توان زد كه تهم    ي م ياديحدس و گمان ز   . قرار داده 
ـ  توان آورد، اما تنها      ي نم ي محكم و مستند   لي دل چي مصاحبه نشود ه   شانيبا خود ا   ـ  مـشخص اسـت كـه ا       زيـ  چ كي  لمـساز ي ف ني

 كه  ني كنند، بدون در نظر گرفتن ا      ي م ي زندگ ران،ي قواعد ا  ري و درگ  ني ظاهر ب  ي جامعه   ني كه در ا   ي كسان گري مانند د  زيبرجسته ن 
 زده و از نظـر      لمشي در ف  يتي دست به خلق شخص    نند،يبب را   لمي ف ني ا زي ن ها ني ها و لزب   يها، گ   از ترانسكشوال  يلي خ ممكن است 

 وسـف ي كـه    يزيـ  آم ني تـوه  يهـا  جـواب . گري د زي و نه چ   ست ا يراني ا LGBT ي به جامعه    ينيمن كه همجنسگرا هستم، توه    
 خواسته است   يالني م ي نهي تهم دي تامل دارد، شا   ي جا زي دهد ن  يم داراب   يها ها و صحبت   در جواب اعتراض  ) محمد رضا گلزار  (

 مر"همجنس بازان" چقدر از يرانيا! نشان دهد كه مردان
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  .زارنديد ب
 نـشان   ي را فراموش نكرده اند، امـا بـه جـا          ي جنس يها تي ما، اقل  ي مانند اكثر افراد جامعه      ،يالني م نهي خانم تهم  گري عبارت د  به

 را كـه بـر اسـاس        ي كـس  ي چهـره    ي بهتر ي وهي توانستند به ش   يم. دست به تمسخر و استهزاء زده اند       ما،   ي واقع يدادن چهره   
ـ  آ ي بـه او مـ     يزيـ  كه هر چ   ي بزند، نشان بدهند نه كس     تي جنس رييتغ خواهد دست به عمل      ي اش م  ي درون تيشخص  بـه جـز     دي

  بدون مطالعه بر   زي ن شاني نبود و ا   يتوجه و حرفه ا    درخور   يگري وجه باز  چي مورد بحث، به ه    گريبدتر از آن باز   . ترانسشكوال بودن 
 يچنـد .  داده بودند  هير قابل قبول را ارا    ي و غ  يفي كم سطح از نظر ك     اريبس) نقش (ي دو جنسگونه، باز   كي ي عموم ي رفتارها يرو
   داردنگراي در انحراف دي كه سعي هموسكشوال را در نقش فردكي در باد ي شمعلمي در فزي خانم پوران درخشنده نشيپ
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... هـا منحـرف، معتـاد، دزد و         در هموسكـشوال   مي گو ي كرد، نم  يمعرف

ـ  ز يهمگون اقشار نا    گري مانند د  زي قشر از جامعه ن    نيدر ا . وجود ندارد   ادي
 و  ي جنـس  شي گـرا  ،ي جنـس  يهـا  تيـ است و تنهـا وجـه اشـتراك اقل        

 ي در نـشان دادن چهـره ا       ي اما سع  گر،ي د زي است و نه چ    شان ياحساس
 مردم بـه جـو   ني و در ب راني در ا  ي و ترانسكشوال  يز هموسكشوال زشت ا 
 يها تي مضاعف بر اقل   ي ستم ني و ا  زندي در جامعه دامن م    ييايهوموفوب

 و  ي كه امكان و فرصت بحث علنـ       يطي در شرا  صبخصو.  است يجنس
 شود و سانـسور آنهـا       ي داده نم  انيشفاف و طرح مسائل به همجنسگرا     

ـ  بـر ا   ي جانبه منف  كي غاتي كند و در عوض تبل     ي م داديب ـ  ا ني  قـشر   ني
  . دار استدانيمحروم م

  
ـ  نوشـتار نقـد ا     ني آمد، هدف از ا    زي مطلب ن  ي كه در ابتدا   طور همان  ني

 مــا ي بــراي آموزنــده حتــاري بــسي نكــاتلمي فــنيــ نبــود، چــه الميفــ
 كه  ي از نظر دور داشت، گرچه تمام قواعد       دي دارد كه نبا   انيهمجنسگرا

ـ  مـشترك    ي زندگ ي ما برا  ي جامعه   ي عرف يها كار رفته بر اساس نرم    ه   ب لمي ف ني ا يه   روانشناسان يها در بحث  ـ  زن و    كي  كي
شان همانند افر اد دگر جنـسگراست، از          كه انتظارات و احساسات    ياني به عنوان همجنسگرا   مي توان ي م زيمرد، استوار است، اما ما ن     

  . ميببر  به كاريزندگ بهره برده و آنها را در لمي فني اي روانشناسانه يها بحث
  .  كنمي مهي توصراني و خارج از اراني را به همه دوستان همجنسگرا در المي فني ادني دنياي پادر
  1385 ماه ريت
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  پانوشت

 يها لي در فلم آتش بس اتوموب     يالني م نهيخانم تهم !!!  دردشان يهم از نوع ب     مرفه اند، آن   ي همگ لمي ف ني ا يها تيشخص *
 روزمـره شـان   ي زندگيآنها برا% 80 كشد كه ي مي را به رخ مردمينچنانآ يها  با مبلمانكي ش ي و خانه ها   يونيليچند ده م  

ـ  فق ني فاحش ب  ي در اختالف  ش ا يكه عدالت اجتماع  !  مهرورز كومت ح كي ي ها يژگي است و  نيا!!!!!! دچار مشكل هستند    و  ري
  !! استيغن
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   خوانندگانينامه ها
  

  .دي بنگريگري جور دد،يي چشم ها را بشو،يراني اي مردها،يراني ازنان
قبـل از   .  شـما بفرسـتم    ي دلم را برا   ي گرفتم حرف ها   مي از دوستانم با مجله شما آشنا شده ام و تصم          يكي قي من از طر   سالم، ■

حـال بـا     من با مرد سكس داشته ام و با خودم هم، گر چه تا به                ي از نظر جنس   سم،ي بنو ي خواهم مختصر  يهمه در مورد خودم م    
ـ   ي اگر روز  اي دانم كه آ   ي رابطه عالقه مندم و خودم هم نم       ني ا ي به برقرار  داًيزن سكس نداشته ام اما شد       سـكس داشـته     ي با زن

ـ  ادامه نخـواهم داد؟ آ     گهي كنه و د   ي عطشم فروكش م   ايآ!  من خواهد افتاد؟   ي برا يباشم چه اتفاق    را بـه مـرد از دسـت         لمي تمـا  اي
 ي حرف بـزنم كـه بارهـا و بارهـا بـرا            ي مسائل از خواهم   ي م نجاي دو را دوست خواهم داشت؟ من در ا         كه هر  ني ا ايخواهم داد؟ و    

 ي مردهـا  مي كنـ  ي كه فكـر مـ     مي كن يبه نظر من ما اشتباه م     .  برسانم گرانيخودم تكرار كرده ام اما نتوانسته ام آنها را به گوش د           
 هـا   تيمحدود هم خوشبخت ترند كه الاقل از        ي جهت كم  كي ما از     كنم زنان جامعه   ي من فكر م   رند،يجامعه ما آزادند و زنان اس     

 كـاذب و در     ي نوع آزاد  كياما متأسفانه مردان ما در    ).  ناآگاهند گهي از مسائل د   يليگرچه از خ  ( خودشون آگاهند    ي ها تيو محروم 
 و زن   مـاره ي ب كتـاتوره ي كـه د   يمرد.  است يكي زن و مرد هر دو       ي برا تيوضع. مارندي داند كه چقدر ب    ي برند و نم   يانكار به سر م   

 حـذف   يعي طب ازي ن كي در جامعه    يوقت.  دهند ي م لي را به جا معه تحو     يماري هر دو فرزندان ب    نهاي و ا  مارهي هم ب  دهي كش تيمحروم
ـ .  شـود  ي م دهي د اري شود كه در جامعه ما بس      ي م يزي آن همان چ   جهي گرفته شده و سركوب بشه نت      دهيو ناد   كـه از نظـر      يدختران
ـ ي دهنـد و خ    ي مـ  ي تن به ازدواج با هر كس      ي فشار جنس  نيم كنه، به خاطر ه    ي مغزشون كار نم   گهيت فشارند و د    تح يجنس  از  يل

ـ  كنند، ر  ي ها به بچه ها تجاوز م      ي كنند، بعض  ي برقرار م  ي خانواده خود ارتباط سكس    ي ها با اعضا   ي طور، بعض  نيمردها هم هم    اي
 امـا همـان دختـر    شهيـ  متخارشِ و با او سكس بكند، باعث افارهي بري را گي دختر سر دخترها افتخار شده، مرد اگر  دني مال رهيو ش 

ـ  كـه بـا ا  دي آگاه باشراني مردم ايحاال هر چقدر هم دست و پا زده باشه از دست مرد متجاوز فرار كنه، ا .  است " فاحشه كي"  ني
 فاحشه اند و ما     رانيان و خواهران ما ملت ا      از مادران و همسر    يليخ. ابندي ي حكومت پرورش م   نيفرهنگ زنان فاحشه در دامن ا     

 كنه، مـا  ي ارتباطش را با او قطع مگهي زن دكي دوست پسرش رفته با نهي دختر نرمال ببكي اگر ي غربيدر كشورها. مينكاردر ا 
 انـت ي خ ي مـرد  يقتـ  كه و  مينيبي م ي غرب لمي ف كي به وضوح در     م،ي ا دهي ها د  لمي و در ف   مي كتابها خوانده ا   ي را بارها و بارها تو     نيا

 گـه معـشوقه     ي به شوهرش م   يراني خورده ا  ي زن تو سر   ؟ياما در جامعه ماچ   .  كنه ي شه و زن متاركه م     ي به پا م   يكرد چه دعوائ  
ـ  زن و ا  نيا. ي چشم خود من بكن    ي جلو ي كن ي م ي خونه تا الاقل هر كار     ي تو اريات را ب   ـ  مـرد كـدام   ني ـ  كي  ي از سـالمت روان

 كـه بـه     يكـس . ي همان فاحشگ  يعني ني و ا  بده، خرجمون را    ستي كس ن  چي ه ميري كه اگر طالق بگ    نهيبرخوردارند، بهانه زن ها ا    
 مثـال   نجـا يمـن در ا   .  او تجـاوز كنـه     تي او و شخـص    مي گونه به حر   ني كنه مرد ا   ي و قبول م   دهيخاطر امرار معاش تن به خفت م      

 ما از شـ يلي كه خديما تمام شده و شما زنها هم بفهم فرهنگ غلط چقدر به ضرر شني كه ادي آورم تا شما مردها بفهم    ي م يگريد
 ي و نوجـوان   يدر جامعه ما كه از همان دوران كودك       . دي بر ي به سر م   ي و خود در انكار و ناآگاه      ديستي ن يگري د زي فاحشه چ  كيجز  

ن هـا نـاخود آگـاه دو         زن ها قدغن بوده، ز     ي مردها آزاد و برا    ي ننگ بوده، سكس برا    هي افتخار و مال زن ما     هي مرد ما  يآلت جنس 
 كـال تنفـر داشـتن از        ايو  ( مرد   ي و بده و تنفر داشتن از آلت جنس        في است و كث   رهي سكس گناه كب   ه ك ني ا يكي آموزند   ي را م  زيچ

 داننـد و    ي خـود مـ    ي بـر پـاك    لي اَه و آخ راه انداختن را دل       شري دانند و هر چه ب     ي افتخار خود م   هيما)  مواقع ي گاه يخود مرد را حت   
 و من تا حـاال      ادي مختلف مثل من از آلت تو بدم م        ي اداها يك مرد كل  ي با   ي هنگام دوست  اي شه كه بعد از ازدواج       يعث م  با نيهم

 تـا  ارنـد ي حرف ها از خودشـون در كننـد و پـدر اون مـرد را در ب    ني خوره و از اي و حالم به هم مستمي نبودم و من وارد ن     يبا كس 
   ندارند، ي جنسازي دارند و اونها ني جنسازي مردها هستند كه نني كنند كه اي و فكر مرنديگ ي ماديارضاش كنند و كم كم زنان ما 
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 مسئله سوء استفاده كننـد      ني بشه و زن ها از ا      ي مرد تلق  ي نقطه ضعف برا   كي شه كه سكس به عنوان       ي مسئله باعث م   نيو هم 

 دهم  ي طور شد من به تو امشب سكس نم        نيد بگن حاال كه ا     به مر  ي اختالف ني منت به مرد سكس بدهند و با كوچكتر        يو با كل  
ـ به نظر شـما ا    . ستي ن ي و گرنه از سكس خبر     يري گ ي سكس م  ي من را برآورده كرد    ي كه هر موقع خواسته ها     ني ا ايو    هـم   ني
 با عـشق و بـرد   دي باي زندگكهي درحالم؟ي گونه رفتار كرده اني اي چند نفر از ما در زندگ ست؟ي ن ي سوء استفاده و فاحشه گر     ينوع

شـوهران دوسـتان مـن آگـاه     . ابـد ي ي شروع شده و ادامه مي و هزاران افكار منفي كند با سرد  دايهر دو طرف آغاز شده و ادامه پ       
ـ  كننـد تـا ا  ي اندام نفرت آور شما را تحمـل مـ  ي جوركي كه از سكس متنفرند و ندي گوي كه زنان شما به من م ديباش  عمـل  ني
  .ردي پذاني باالخره پادي كنيا اجرا م آنهي كه شما رويفيكث

 و اگر جسد بود باز اوضاع بهتر بـود، در           دهي شما خواب  ري گوشت ز  كهي ت كي كه فقط    ي برد زمان  ي از شما از سكس لذت م      كي كدام
ـ  و افكار اشـتباه خـود دل نبند        ني دروغ ي آزاد نيپس به ا  . ستي نفرت هم جار   دهي شما خواب  ري كه ز  ي جسم نيوجود ا   بـه قـول   . دي

 كه بـا    ي گفته كه زن   ي اگر اسالم تا به امروز م      د،ي امروز باش  ي از اهال  د،ي بنگر گري د يور و ج  ديي خود را بشو   ي چشمها زيسهراب عز 
 گناه فقط مال زنـه؟ اگـر       اي كه آن مرد هم خود كاال بوده؟ آ        ديشي اند ي نم ني به ا  اي همخوابه بشه مثل كاال با او رفتار شده آ         يمرد

 مـوارد بـه جـز عـشق و          هيـ  در بق  انـت ي تجاوز و خ   لمي موضوع ف  كه ي به جز در موارد    ي غرب ي ها لميرا در ف  چ. گناه مال هردوست  
. تجـاوز :  دارهي معنكي خودمون سكس تنها ي هاي فارسلمي شده اند اما در فيكي دو با هم     ني و ا  ميني ب ي نم يگري د زيسكس چ 

 و  ستي قابل استفاده ن   گهي نفر با او همخوابه شد د      كي كنه كه اگر     ي كاال نگاه نم   كي به زن به چشم      شتري اسالم ب  دگاهي د ني ا ايآ
چـرا  . ستيـ  ن يگري د زي فاحشه چ  كي ده جز    ي سكس م  ي به مرد  هي مهر افتي شه و با در    ي م غهي كه ص  ي بشه؟ زن  ختهي دور ر  ديبا

ـ  نـه    ديشـ  همسر آگاه و باتجربه اشـته با       كي دي كه بخواه  ديستي خودتون ارزش قائل ن    ي قدر برا  نيشما مردها ا    زن احمـق و     كي
 بهتون حال بـده     ي كه داره حساب   ي همسرتون با عشق و تجربه ا      توني در شب اول زندگ    دي ده ي م حي ترج اي آ ده؟يآفتاب مهتاب ند  

 و ي عـصب طي شراكي بزنه و غش كنه و خالصه شما در  غي ج دهي را د  لي انگار كه عزرائ   دي را د  رتوني تا ك  ديدهي م حي كه ترج  ني ا اي
 چرا  د؟ي به زور خودتون را ارضا كن      دي شو ي مرتكب م  دي كه شما دار   يرم و عمل و در واقع ج      يمسرتون از آلت جنس   سراسر نفرت ه  

 دني شـن  تي زن با دوختن پرده بكارتش سر شما را كاله بذاره و چون شما ظرف              كي كه   دي آور ي م نيي قدر ارزش خودتون را پا     نيا
ا نكرده، تازه اگر زن باتجربه اي كرده  كه زن شما چه كاردي اصال نفهم  دي را ندار  دنشيو د 
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 تونـه سـكس   ي هـم بـوده و االن مـ   ي
 شما بـا  ي وقت دي آگاه باش  انيخانمها و آقا  . رهي كنه و حال شما را بگ      ي باز ي منف ي شما نقش ها   ي برا ي با شما داشته باشه كل     يخوب
ـ  ا  و ارضا نـشده    دي و چون سكس قبل از ازدواج ندار       دي شو ي م كي تحر دي شو ي دوست م  يكس  و قي حقـا ي چـشم شـما بـه رو   دي
 كـه  ي اندازه، شمائي هورمون ترشح شده مغز شما را از كار منيچون ا. دي دهي شه و تن به ازدواج با طرف مي بسته ما ه تيواقع

ـ  ي اصالً نم  ،ي كن ي معشوقتون با او ازدواج م     اي معشوقه   دني بار در آغوش كش    كي ي به خاطر آرزو   يارضا نشده ا    طـرف در    ي دون
بعد اگـر شـانس آورده   . ي دوني نمي چچي كنه؟ ه  ي تو را كنترل م    اي داره؟ آ  ي جنس ي ناتوان اي اهل خشونته؟ آ   اي آ ه؟يچه جور سكس  

من خودم با افتخار از     .  خوره ي كه طرف اخالقش به تو نم      ي فهم ي مشكالت را نداشته باشه پس از ارضا شدن تازه م          ني و ا  يباش
 خـانواده ام آنهـا را وادار   ي وجود مخالفت هـا  ابا دو تا از خواستگارهام سكس نداشتم ب        كه اگر    مي گو ي اندكم سخن م   يتجربه ها 

من اون موقـع عاشـق بـودم و         . ي شوهر عقده ا   كي اي شوهر معتاد داشتم     كي اي كردم كه به من اجازه ازدواج بدهند و االن           يم
 تـب فـروكش كـرد و        ني كه ا  يضا شدم و بعد از مدت      و ار  دمي و بوس  دميي خوشبختانه معشوقم را بو    د،ي د ي را نم  زي چ چيچشمهام ه 

 جدا  ي از دوست پسر   راًيمن اخ .  برم ي به سر م   ي خفت آور  طي كه در چه شرا    دمي من برآورده شد مغزم به كار افتاد و د         ي جسم ازين
ـ آ تـا اول اون بپـسنده        ي فرستاد خواسـتگار   ي داشت و در فكر ازدواج بود، مادرش را م         يادي ز يشدم كه دوست دخترها     طـرف   اي

 ي كنه؟ تا كـ انتي به تو خنقدري مرد اكي ي اجازه بدهي خواهي مي و گفتم دختر احمق تا ك    آمدم لحظه به خودم     كي نه،   ايخوبه  
 گـه ي دي دوست دختر داره بـا زن هـا  ي كه وقتي رو بده  دي مرد با  كي قدر به    نيچرا ا . ي ارزش باش  ي خور و ب   ي توسر ي خواه يم

  ني چنكي با ي كه تن به دوستي دوني ارزش مم كنقدري خودت را استيگري مرد با زن دكي ي دوني ميهم باشه؟ چرا وقت
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.  برسـه ي و دموكراسـ   ي رشـد فرهنگـ    ،ي جامعه ما به آگاه    ي و بعد انتظار دار    ؟ي شكن ي را هم م   يگري و دل زن د    ي ده ي م يمرد
 چـشمها  ،يراني ا ي مردها ،يرانيزنان ا . مي گو يم به شما م   من اول به خودم گفتم و االن ه       .  كارها رو  ني ا دي نكن يراني زنان ا  د،ينكن

  .دي بنگريگري جوردد،ييرا بشو
  
   :ماها ■

 هـا و    ي گونه بحـث هـا، سـئواالت و طـرح نابـسامان            نيمسلمĤ گسترش ا  .  و مهم هستند   ي كامآل منطق  تيحرف ها و صحبت ها    
 است كه تعداد هر چـه  نيمهم ا.  شودي منجر ميرانينسان ا  و رفتار ا   شهي اند ي به مدرن ساز   انيرانياشكاالت موجود در روابط ما ا     

 ي ها طي و در مح   مي باش بندي و بدان ها پا    مي كن اني ب زي روزانه خود ن   ي بلكه در زندگ   اتي در نشر  نها موارد را نه ت    ني از ماها ا   يشتريب
ـ     نيدر مورد ا  . مي غلط را به چالش بكشان     ي مطرح كرده و سنت ها     زيدور و بر خود ن     ه رابطـه و تبـادل احـساسات و     كـه خـودت ب

 رابطه بر اساس شناخت و بـا احتـرام و خواسـته        ني كه اگر ا   ميوئ را بگ  ني ا ي خبر ي اما از عاقبت آن ب     يعواطف با زنان عالقه دار    
 تجربه به تـو كمـك       ني و ا  ي كن ي كشف م  يدي كار تجربه جد   ني ندارد، با ا   تي برا ي ضرر و خطر   چيمتقابل دو طرفه باشد طبعĤ ه     

 . اسـت  ي عالقه تو به جنس مخالف از چـه جنـس          ني كه ا  ي شو ي و بعد متوجه م    ي خود را بهتر بشناس    يازهاي كه خود و ن     كند يم
  .يموفق باش

  
  

  د؟ي دهي شما اطالعات نمچرا
 قبـول   دوراميـ  بـه شـما دارم و ام       شنهاديـ  پ كيمن  . دي آ ي خوشم م  يلي به ماها، من مشترك مجله شما هستم و از آن خ           سالم ■
 به  ي با هم سكس دارند هم اطالعات      كه  دو هم نفر همجنسگرا    نينظر من خوب است كه شما در باره سكس و حركات ب           به  . ديكن

  . مي دارازي اطالعات درست نني چون ما واقعĤ به اديما بده
  د؟ي دهي اطالعات را نمنيچرا شما ا. ديموفق باش

  
  :ماها ■

 كـه  مي كنـ ي كـار را نمـ  ني الي دلنيما به ا.  استياتي مهم و حيوابط چنس  كه داشتن اطالعات و دانش در باره ر        ميبا شما موافق  
ـ ي بـاره منتـشر كننـد خ       ني در ا  ي رسان ي آگاه ي برا ي مجله ا  كي بتوانند   ي و اگر دوستان   ستي رابطه ن  نيچارچوب كار ماها در ا      يل

 كـه حتمـĤ مجلـه سـكاف را          مي كنـ  ي م شنهادي ما به همه دوستان خواهان اطالعات پ       ي همچون مجله ا   ابيدر غ .  شود يخوب م 
ـ  رعا ي چگـونگ  ،ي امـا در آن حركـات جنـس        ستي ن انيدرست است كه سكاف مخصوص همجنسگرا     . مشترك شده و بخوانند     تي

 مطـرح و بـه آنهـا پاسـخ          همههمه و   ...  و ي دو طرفه، مشكالت جنس    كيحقوق طرف مقابل در هنگام مقاربت، ماساژ بدن و تحر         
سـكاف اطالعـات و دانـش    .  جـواب داده شـده اسـت       ي سئوال جنـس   1500 از   شي به ب  نيندر مجله سكاف همچ   . داده شده است  

  .مي است كه از آن استفاده نكنفي قرار داده و حي هر عالقه منداري در اختيعيوس
  . چاپ شده استيجمع ارتباط لي وساي شماره در قسمت معرفنيآدرس درخواست سكاف در هم
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  جشن عشق
  

  20شماره 
 1385مرداد ماه 

  
 بود، كـه امكـان   دهي به دست مان رسيادي زيشماره شعرها  ني ا يبرا: اشاره ■

مقدور نبود و در شـماره      ) از جمله آرا، آرمن، و واراند     (عار دوستان    اش يچاپ همه   
  . كردمي از آنها استفاده خواهي بعديها

  
  

  

  Final moment يي نهالحظه

  آرا ■
ـ مجاز.  استراني در اايبه بهانه روز مبارزه با هوموفوب) final moment (يي لحظه نهاشعر  در هـر نوشـته،   دي

  .دي بهانه، با ذكر نام از آن استفاده كنني به اي و هر مطلبتي سا،ييگردهما

   به عاشقانه منقهي ده دق- به ساعت عشققهي دقده
   شبانه منميبه حر - به آمدنت قهي دقده
   تونهيبر چمنزار سبز س - من شي به روقهي دقده
  ر سرو شانه دل من ب- به بوسه توقهي دقده
   به مردن منقهيده دق - به مردن تو قهي دقده

   جاودانه تنشيرو - پاك زادن ما لحظه
   مني شهي هميآرزو - به لمس تنت قهي دقده
   خرابخانه مني جاي جا- به حس تو درقهي دقده
   تن ما چشي عشق در پ-ي به معجزه قهي دقده

  ن من همچو پروانه گرد ت- به دور تنت ي نورهمچو
.....  
  ......  به ساعت عشققهي دقده
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  آرا ■

   تو هر چه بودبعداز
  : كه مرگ بودييگو
  ،ي قطره شبنمهر
   تگرگ بودييگو

  -بي فر-: ي بعد از تو هركه گفت از عاشق   
  بي عشق در شهر خود، غريهر آشنا   

  ،ي تو هر شببعداز
   ستاره بودسوگ

   ي لحظه زندگهر
  اره بودمرگ دوب....

  .....بعد از تو روزها، تكرار درد بود   
  ....... و سرد بودنيدستان عاطفه غمگ   

   از تو شاعران، بعد
   پناهي و بنيغمگ

   خرد شد نهييآ
   حسرت نگاهدر

   پاكب آسيبعداز تو رنگ باخت، تقد   
  ..... خاكي در دست هاد،ي گل لهمانيا   

   از تو پنجرهبعد
   غصه كور شداز

  ديرآرس فظلمت
  نور شد... ريتعب

   برگ شدنياز تو موقع، تدف بعد    
  ساالر مرگ شد..... ساالر قصه ام،   

  

  ............  بعد از تو هر چه
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  )لزبين(ماني  ■

   من زيعز
   مي كه گوي از تو را براگفتن
   خواهند گفتتي برانمي پس از اي هاسال
   از توييور جدا سخت است باچقدر

   تي است كشف دوستت دارم هانيري چقدر ش  و
   درز غبار آلود خاطراتم ي البه الدر
   ام،ي دوست داشتنزي عزي ازميعز

   من است ي زندگدي امچهي نگاهت در
  . نگرمي ها را منيباتري زچهي درني با نگاه از ا،  و من

   وي لحضاتم آمدني تو در بدتر
   كه يم نهاد در دلينيري آنچنان غم ش

  . بوداي همه دنحالوت، سوزش
  . توي بي لحظه استي نم،كهي بگودي چه بام،ي من، به تو چه بگوي ا
   بود ي سان كنم كه در برم نخواه،چهي اما هست،يستي نازمي كه ني آن لحظه اهر
  . لحظاتت، سال ها را گذاران خواهم كردادي با،  منو
  وش باد سخن از غم زمانه دارند  است كه در گي گنگ مردمي دوردست صدادر
  . غم كهنه رااز زمان ها به پشت داشته استني باد اييگو

  . كنم اما نگاهم معنا نداردي منگاه
  . مرده گلوهاستي نامي كنم اما صداي مصدا

   كوچه است خانه خدا؟ني كدامافت؟ي دي خدا را كجا بانيا
   شك، آه صدا از من بود،از آه دلم،واري از دجستم
  . بودنجاي اخدا

   از خانه خدا باشد شي كه صداي دلكجاست
   خدا را در دلم طواف كردم خانه،  منو
   حاال و
   مردمان كه فقه و فلسفه را به سان قاطران نيا

   خواهند از من؟ي ها و نسل ها به دوش مردمان گذاشته اند چه مقرن
   گفت؟ي شان خدا در دلم با من چه ها مميبگو
   شان كه تاوانش دگاني د است دري كفرميسزا
   است در بستر زمان ي زخمي و تندهي بريسر
   عبرت تان يبرا
   تنان و آن سران ني اديبدان
  .انندي خداي هادل
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  ...دو قلب دو دنيلرز
   كرد؟يستادگ تواي مچگونه

  د

  ...برا

  ...منيا
  !راس باشد آدم عاانگار
  و
   ست،ي نيا... آه

  ... رااري رخ داري بخشد دي ماني پاو
   من،ي معشوقه ي انكيا

ر آغاز اادي به    راه،ني آور سوگندما
  !مي شناسي را نم"وداع" ي واژه چگاهي هكه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اريخشا ■
) زنده كرد به مميتقد  عشق را در دلمي كسزميحمد عز

  ... امدهي از آغاز ترسشهيهم
 وار وانهي ددنيدل، دوخته شدن دو نگاه به هم و تپ

ي دل ها اين در برابر تقال
! آغاز را باور كرددي زود بااي ري

   را؟اني پاي بي باور كنم آغازچگونه
ستي ني آغاز راهني من عاشق جز باور اي

   ام،دهي از آغاز ترسگرچه
 هراسي ماني از پاك

 در هشهي همديشق با
...ه راني ست بر آغاز اي تلخاني پاداع

 رحمي بيوداع عجب واژه 
   سوزاند دل را،يم
   شكند قلب را،يم
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   هرزهعشق

  واراند ■
   وقت ها يليخ
  هسته  آيليخ
   قلبم از خوابِِ عشقِ او نپرد كه
  :  پرسمي خود ماز

  ؟ي او شدزي چه چعاشقِ
   خواست ي كه تو را نماو
   تو ي او به دستان خالازين
  عشق :  به ناميزي چباني را پناه داده بود در سااو

  : عشق
   چه او به آن اعتقاد نداشت گر
   دي خندي مهودهي بو
   من ي واژه هابه
  ! ديد خني مهودهيب
  .  او نبودي ستهي كرد كه شافاي اي چه خوب نقشو

   بود توانا يگري او بازگرچه
   آنچه ي بازدر
  ش و دم خواندي مي، عاشق......من
  ...ازي، رفعِ ن..... او
   زي من نزي چي دل كوچك و باما،

   بود خود خواسته ي گمراه
   ستي نيي آن ابااز
   ستي نييابا
  ! ستي نري خود كرده را تدبكه

   شي چشمهاگرچه
   كرد و ي را روشن مشبها

  ! دستانش اندام مرا ذوب
  ..... اماآه
  ! كردمي نگاه ماگر
  ! كردمي فكر ماگر

  شي هاي را با تمام هرزه گعشق
  .دمي كشيدر آغوش نم

  1385 خرداد اواسط
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  يازدهمقسمت  -ني لزبكي ي از زندگييفلش ها
  

   آذر■
  !ومدمي ناي آذر به دني آذره ولاسمم

  . دوست دارميليدوست دخترم رو هم خ. نميدانشجو، ورزشكار و لزب. ستمي نيآدم خاص
  . هستنهياسمش تهم

  ."دي من بدلي و تحودي بزنتون لي و پشت موباديسي برچسب بنوني اي رو رولتوني داره؟ لطفاً اسم و فامني دوربلتونيموبا" ◄
ـ  ا ي برا دمي بهم زنگ بزنه، شا    ي خواد كس  يچون اصال دلم نم     دم، ي انجام م  عي سر يلي رو خ  گهي كه اون زن م    يكار  كـه دلـم     ني
  . خالص بشمدي جدي مانتوني خواد هر چه زودتر از شر ايم

 خودم،  ي قهي با سل  دم،يبرات مانتو خر  " رو با شور و شوق بهم داد و گفت           سهي ك هي اومد خونه و     ي مادرم با خوشحال   شي روز پ  چند
 نتـرس، جلـو بـسته       ،ي دست بردار  ي خودت درست كرد   ي كه برا  ي ازل ي پوش رهي ت ني خواد از ا   ي دلم م  گهي رنگ شاد گرفتم، د    هي

 واقعـا احمقانـه     ،ياريـ  پدر خودت رو در م     ي مشك ي لباس ها  ني گرم با ا   ي هوا ني تو ا  وتاهه، كه تنگه، جلفه، ك    يگرفتم كه قر نزن   
 گـن   يوقـت مـ     اون اد،يـ  و صداشون هم در ن     چني بپ يزيچ هي دور خودشون    دي درجه با  40 ي گرما ي تو يراني ا ياست كه زن ها   

  .  و مجبورم كرد كه همون موقع بپوشمش"! عدالتهنيد! هي برابرنياسالم د
 نرفتـه   دنشي بار پوشـ   ري كنند شده بودم، تا امروز هم ز       ي كه بعد از ختنه دامن تنشون م       يي اون مانتو درست مثل پسر پسرها      يتو

  .بودم، اما امروز روز اعتراضه
 كـه   يينگـاه هـا   .  از زن داره، با ورودم شاهد چند نگاه كنجكاو هستم          يي كه رنگ و بو    ي جهان هست  ي رختكن مثل همه جا    يوت

  .  گردنديشون نسبت به من م  جذب شدنلي دنبال دلدنمي من و طرز لباس پوشي موهاي اندازه ي توانهيناش
 هم هـر جـا   ني فرستند، انگار من لزب ي مختلف م  ي هم موج ها   يبرا دارند   شهي مانند، هم  ي ها و فرستنده ها م     رندهي ها مثل گ   آدم
ـ  كنند كـه ا ي كردند، تعجب مي مافتي پسر دركي موج رو از ني ا شهي فرستم و اونا كه هم     ي دختر ها موج م    ي رم برا  يم  بـار  ني

  . دخترههي موج ني ايفرستنده 
 تونم قبـول    ينم.  شه ي اما نم  اد،ي خواد كه ب   يم.  شه ياما نم  استخر،   ادي كنم كه باهام ب    ي اصرار م  نهي هاست كه دارم به تهم     مدت

 از وقـت  چي هـ نهيمادر تهم.  كنهي فرق مزي خانواده وسط باشه همه چي پاياما وقت.  رو بكنه، اما نتونهي بخواد كاريكنم كه كس  
 ني بار مثل ا   نياما ا . ديهم شد ف  ي هم م  مي كه با هم داشت    ي ا قهي سه دق  - دو ي ها داري اندك د  يو رو ت  نيا.  اومد يمن خوشش نم  
ـ  اسـتخر،    اري خواد با من ب    ي فهمه كه م   ي كنه، مادر تا م    ي صحبت استخر رفتن رو م     نهي تهم يوقت.  بود ي جد يليكه موضوع خ    هي

 مواجه نهي تهمشتري با اصرار بي كنه و وقت  ي رو بهونه م   ي و گرمازدگ  ي آب استخر و شلوغ    يفي گه و كث   ي سفت و سخت م    ي "نه"
ـ . "!ادي آذر اصال خوشم نم    ني من از ا   ه؟ي چ ي دون ياصال م " گهي گرده و م   ي نداشته صراحتا بر م    ي بهونه ا  هگي و د  شهيم  مـن   يول

 بـه خواسـته     دني رس ي برا ها تونم به خودم بقبولونم كه انسان        ينم.  تمام تالششو كرده باشه    نهي كه تهم  رمي تونم بپذ  يباز هم نم  
دعوا كـردم، امـا     كردم،دي بحث كردم، خواهش كردم، اصرار كردم، تهد  نهي با تهم  نيم ه ي برا ارن،يشون، اگه واقعا بخوانش، كم ب     

  . باز هم نشد
ـ يبه نظـر همـه خ     .  كرد من رو منصرف كنه     ي خوام تنها برم استخر با تعجب نگاهم كرد و سع          ي كه گفتم م   ي به هر كس   امروز  يل
  .  باشهبي عجدي پس حتما بابه،ي كنند كه عجيهمه فكر م چون دي سه ساعت رو بتونه تنها بگذرونه، شا- بود كه آدم دوبيعج
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.  كننـد  ي رو از آدم دوا نم     ي كه درد  ييهمه جا اطرافم پر از آدمه، اما آدم ها        .  كردم دت عا يي به تنها  يادي خورده ز  هيفكر كنم من    
 ي بـرا  ،ي كنـ  ين ها نقش بـاز     او ي برا يمجبور. يشون كن   تحمل ي مانند كه تو به خاطر جبر زمان مجبور        ي م ييمثل رهگذرها 

 ي دانشگاهم بـرم، امـا دلـم مـ    يمادرم اصرار كرد با خواهرم برم، با دوست ها. ي مثل اونها باشدي با ي كنارشون باش  ي كه بتون  نيا
  . تونم باهاش مثل خودم باشمي كه ميتنها كس.  چند ساعت هم كه شده، با خودم باشميخواست برا

 مي اون تصم  ي تونه برا  ي خواستم نشون بدم كه مادرش فقط م       ي نشون بدم، م   نهي به تهم   خواستم اعتراض خودم رو    ي هم م  يكم
  .  خوام انجام بدم منصرف كنهي كه مي تونه من رو از كاري نمي ولرهيبگ
ـ  امـا ا   زم،يانگي هم حسادتش رو بر ب     ي كارم كم  ني خواست با ا   ي دلم م  دي خوبه، شا  ي دونه كه استخر پر از دختر ها       ي م نهيتهم  ني
  .ادي كنه با من بيم باعث نشد كه سعه

ـ  ده،يـ  بدنم رو نـوازش م     مي باد مال  شم،ي استخر م  ي رختكن وارد محوطه     ي دهي از سالن سرپوش   يوقت ـ  موز هي  آروم هـم داره     كي
 آفتـاب رو از  ي حاصل از كرم ها و روغن هـا        يچرب.  مشغول آفتاب گرفتن هستند    ي به سخت  ينيكيدختر ها همه با ب    . شهيپخش م 
به جـز چنـد تـا دختـر     .  گذارمي رو اونجا ملمي قسمت خلوت تر و حوله و وسا   هي رميم. دي بدنشون د  ي رو شهي دور هم م   يفاصله  
 قـه ي دق كي ي اطرافم حت  تي جمع شترينصف ب . ستي آب ن  ي تو ي قسمت پر عمق كس    ي قسمت كم عمق و چهار نفر تو       يبچه تو 
  ! ادي آب ني و تواديلب آب ب نفر تا هيباز هم تصورش برام سخته كه . رني آب نميهم تو
 عيسـر .  كـنم ي رو هم از استخر اومدن دنبال مـ ي مهم تري مطمئنا هدف هاي از اهداف من هم سوختن باشه وليكي دي شا خب

 ي چنـد نفـر از دختـر هـا         دني كار من باعث رنج    نيا.  آب ي پرم تو  ي رسونم و به سرعت م     ي و خودم رو به آب م      رمي گ يدوش م 
ـ   ي چرخونن كه مبـادا قـسمت  ي هاشون رو محوله كه با دقت با گردش آفتاب        شهي به استخر م   كترينزد  ي از پوستـشون از آفتـاب ب
چنـد  .  كـنم  ي آب مـ   ري دم و سرم رو دوباره ز      ي نم تياهم.  كنند ي گردم همشون با چسم غره نگاهم م       ي بر م  يوقت.  بمونه بينص

 دخترها رو   ي همه   شهي م نجايااز  .  كنم ي استخر م  ي به لبه    و پشتم رو  . رمي گ ي كنم، دستم رو به كنار استخر م       يعرض رو شنا م   
 اه،ي س شه،ي م داي پ ي همه جور دختر   نجايا.  بگه يزي بخواد بهت چ   ي زدن كس  دي كه به جرم د    ني ا اي و   ي بش دهي كه د  ني بدون ا  د،يد

 كوريناخن كوتاه، بلنـد، مـان  . ده شتي شده، لو التي الي رنگ شده، ها اهي مو زرد، مو س    اه،ي جوون نما، مو س    ري پ ر،ي جوون، پ  د،يسف
 بلنـد و كوتـاه و   ي شرت هـا ب،ي و غربي عجي متنوع و جذاب و طرح هاي دو تكه با رنگ ها    ي ها ويما. غي ج م،يشده، الك مال  

 پوسـت رو  ي انواع درجات سـوختگ شهي روشن كه مهي سايو البته پوست ها.  بند دارههي كوتاه تر از كوتاه كه پشتشون فقط         يكم
  .  كردداي پنجايا
 دوچرخه بزنند تا مطمئن بشن كه شـنا         ي خوان كه پا   ي ها ازشون م   قي گروه از بچه ها وارد قسمت پر عمق شدند و نجات غر            هي

 رسونند و پشت سر هـم از سرسـره          ي كه آخر قسمت پر عمق هست م       يهمشون به سرعت خودشون رو به سرسره ا       . بلد هستند 
 در  اياما گو . نيي پا امي خواد كه من هم برم و چند بار از سرسره ب           ي دلشون م  م بدن يل ها تمام سلو . افتندي آب م  ي رن و تو   يباال م 
ـ  آنميـ  كـه بب شميـ  منتظر مي اقهيچند دق.  قد بلند تر هستم   ي استفاده كنندگان از اون سرسره من كم       ي هي با بق  سهيمقا  ي كـس اي

 يبا خـودم كمـ    .  كوچولوها هستند  ني هم شيتر تنها مش  اي نه، اما گو   ايهست كه مثل من دلش بخواد از اون سرسره استفاده بكنه            
 متوجـه   يهنـوز كـس   .  رسـونم  ي و با آرامش خودم رو به سرسره م        امي م روني آب ب  از.  تونم تحمل كنم   ي نم گهي اما د  رميكلنجار م 

 كنـه،   يمـ  گرده و من رو نگاه       يدختر كوچولو بر م   . ستمي ا ي صف م  ي نفر تو  ني و پشت سر آخر    رمي م ي جد يليخ.  من نشده  تين
 نگـاه   ي هـا  ينيسـنگ .  درست هم ارتفـاع سـر اونـه        شي كه كمر پشت سر    ستي گرده و اصال براش مهم ن      ي دوباره بر م   الي خ يب

 هزارم هست كـه     يانگار مثل اون بچه ها دفعه       .  كنم خودم رو خونسرد نشون بدم      ي م ي كنم اما سع   ي حس م  ي رو كم  انمياطراف
ـ    .  پرم ي آب م  ي خورم و تو   ي م زي ل رم،ي از سرسره باال م    شه،يت من م  نوب.  خورم ي م زي آب ل  يدارم از سرسره تو     يغرق احـساس ب

 زنميـ  كنم و به سمت بچه هـا داد م         ي م دني همه بچه ها شروع به خند      ني باال ع  امي م يوقت.  آب ي و پاك  ي غرق خنك  شم،ي م يوزن
   به سمتياما وقت.  سرسره كنار برمريتر از ز خواد كه من زود ي دلشون مشتري كنند و بياما اونا توجه نم. "! باحال بوديليخ"
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 يانگار برا . شمي در حال سوختن م    ي خانم ها  ي حال كنجكاو  ني پر از تعجب و در ع      ي كنم متوجه نگاه ها    ي استخر شنا م   ي لبه  

  ! شني متعجب مي از شادي نشانه اني رفته بود كه بزرگتر ها از كوچكترادميچند لحظه بچه شده بودم و 
 هام رو هل بـدم  يي بچه ها جلوني خواد عيدلم م.  كار رو انجام بدمني بازم ارمي گي ممي بود كه تصم  ادي لذت سر خوردن ز    انقدر
  . به خودشون تكون بدن و زودتر از پله هـا بـاال بـرن              ي خواد از سر و كول اونها باال برم تا كم          يدلم م .  تر نوبت من بشه    عيتا سر 
 گـه ي كه چند تا دختـر د      شمي آب متوجه م   ي خورم از تو   ي چهارم كه سر م    يدفعه  . شمي نوبتم م  رمنتظ عاقل   ي بزرگتر ها  نياما ع 

 ي كس ني خواستن اول  ي صف اما نم   ي تو اني كه ب  زدهي اونها هم مثل من دلشون داشته پر م        دي شا ستادند،ي صف ا  يهم اومدن و تو   
  .  كنهي بچه ها استفاده ميباشند كه از سرسره 

  .شهي مشتري و بشتري لذت داره بني دختر ها از اي و خنده شهي شلوغ ميلي كم كم داره خسرسره
عـرض رو شـنا     " كـه    زننـد ي ها هم شلوغ شده و پشت سـر هـم داد م            قي آب هستند، سر نجات غر     ي تو يشتري ب ي دختر ها  حاال
دور و بـر    .  استراحت كـنم   ي باال و كم   امي كه ب  دمي م حيترج. "ديكالهتون رو سر كن   "،  "ديريقبل از اومدن به آب دوش بگ      "،"ديكن
 اول هست كه مـن رو       ي كه اون دور و بر هستند، دفعه         ييدختر ها .  كامال پر شده   حاال كه من حوله ام رو پهن كرده بودم          ييجا
 افتاده، و دو نفـر حولـشون        گاري از ده تا ته س     شتري كنم، سمت چپم ب    ي شده، اطرافم رو نگاه م     گاري س ي حوله ام پر از گرده       .دنديد

حولـه  . اصال متوجه حضور من نشدند.  زدن هستندرف و حدني كشگاري من پهن كردند و به شدت مشغول س       يعمود بر حوله    رو  
ـ  استخر هـم از  ي توي و داد و خنده غي جي گوشه و صدا  هي آروم از    كي موز يصدا.  كشم ي كنم و دراز م    ي م زي تم يام رو كم    هي

 از هـست كـه      ي به حد  شيسوختگ.  كامال سوخته  شون يكي.  هام هيزدن همسا  بلند بلند حرف     ي و البته صدا   ادي م گهي د يگوشه  
 و  دهيموهـاش كـامال سـف     .  باشـن  دهيـ  تنشون گل مال   ي شده كه رو   يي آدم ها  هي شب شتري و جذاب بودن فراتر رفته و ب       يحد سكس 

چقـدر  " پرسن   ي و ازش م   ناي م ي مختلف هر از چند وقت     يآدم ها . دهي قرمز رو با شدت هر چه تمام تر به اطراف لبش مال            كيمات
ـ  بـه موز   شتريـ  كنم ب  ي م يسع. "؟ي شماره چند گذاشت   ي سرت شماره رنگ مو    يور" و   "؟ي شد ي رنگ ني استخر كه ا   ياومد  كي

  .  هامي بغل دستيگوش كنم تا به حرف ها
  ! ادي كه از من بدش ميآدم.  كنم، و به مادرشي فكر منهي به تهمدارم
 كه با تمـام وجـودم، بـه         ني كردم؟ به جز ا    ي كنم؟ مگه من چه كار بد      ي باشه؟ مگه من چكار م      از من متنفر   دي نفر با  هي چرا   چرا؟

 دختـرش گذاشـتم؟ عاشـقانه       اري قسمت وجودم رو، احساسم رو، عشقم رو، در اخت         ني كه بهتر  ني ورزم؟ به جز ا    يدخترش عشق م  
 ايـ  دن ي ها زي چ ني كنارم باشه، بهتر   مي زندگ ي ها  لحظه ني بهتر ي خوام تو  ي خوام، م  يم رو براش    اي دن ي ها نيدوستش دارم، بهتر  

 ي نمـ  تي مـن رو بـه رسـم       كس چي مورد نفرت واقع شدن هستم؟ چرا ه       ي ستهي ها من شا   ني ا ي با همه    ايآ.  خوام يرو براش م  
ـ  كه دخترش با من ا     ني ا طر به خا  دي نفر با  هي و طرز تفكر من رو قبول نداره؟ چرا          يشناسه، عشقم، احساسم، زندگ    اون ور   ور و    ني

 وجودمـون   م،ي كنـ  ي كه به هم م    ي كه با هر نگاه    ني جز ا  م،ي كن ي نم ي كار خالف  چي واهمه داشته باشه؟ مگه من قاتلم؟ ما ه        اديم
م كه ي رفتار نكني جورهي وقت  هي م،ي با هم باش   يمي مثل دو تا دوست صم     ميمجبور.  كه ممنوعه  ي اما عشق  شه،يسرشار از عشق م   

  .  گذاشتهارموني نعمتش رو در اختنيقدر دوستمون داشته كه اون بزرگتر ه خدا آن بفهميكس. مي بفهمه عاشقيكس
 گردم هنوز هم اون دو تا دختر مشغول حـرف زدن  ي بر ميوقت. رمي دوش بگهي برم و رمي گي م مي تصم اده،ي شدم، آفتاب ز   كالفه

 از  يكـ ي كه در خانم هـا هـست واقعـاً           يرف زدن هنر ح ! مگه دو تا آدم چقدر حرف دارند كه با هم بزنند          .  هستند دني كش گاريو س 
 رو دارند كه در آن واحد هر دو تاشون حرف بزنند و هـر دو                ني ا تي كه دو تا زن قابل     نجاستيجالب ا .  خلقت خداونده  يمعجزه ها 

  !  هم بشنيكي اون يمتوجه صحبت ها
 ي همـه بـر مـ   بـا ياونها خوب هست كه تقر يقدر جمع چند نفره   آنشن،ي ما رد مي از جلوكلي تا دختر خوشگل و خوش ه  چند

 شـروع بـه صـحبت كـردن در          يبدون معطل   صبرانه منتظر سوژه بودند،    ي هام كه انگار ب    يبغل دست .  كنند يگردند و نگاهشون م   
  .  كننديمورد اون ها م
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  " زرده خوبهويچقدر اون ما"
 و هـر دو قـاه   " كننـد ي مي پسر ها چه حالني ببگهي دم،ي كني و حال م   مي كن يشون م   نگاه يطور ني ا مي ما كه دختر   نيبب! آره"

  .  كنندي مدنيقاه شروع به خند
 از  ي خوره، انگار خودشـون چـ      ي در مورد همجنس هاشون به هم م       تي دو تا دختر استر    ي كنم حالم داره از حرف ها      ي م احساس

  . ستنديا شون ن و خوش تراش همجنس هباي لذت بردن از اندام زطيپسر ها كم دارند كه واجد شرا
  . آبي تورمي و مشمي اونجا رو ندارم، بلند مي حوصله گهيد
  

 حـرف آوا    ادي. شهي داره پخش م   ي محمد دي سع "اريد"آهنگ  .  رسه ي راحت تر به گوش م     كي موز ي خلوت تر شده و صدا     استخر
ـ  و كي موز ي كه تو  ني ا ي ها خونده، برا   ني لزب ي آهنگ رو برا   ني ا ي محمد دي سع گهي كه م  افتميم  دو تـا دختـر رو نـشون         وشيدي
 هـا هـم     ني كـه لـزب    نهي خواد بب  ي دلش نم  كس چيه.  بسته هست  شمشون مردم چ  يهمه  .  هستند يمي با هم صم   يلي كه خ  دهيم

 هستند  يي وجود باز هم زن ها     نيبا ا . ديني همجنسگراها رو بب   د،ي كه چشماتون رو باز كن     گهي مردم م  ياما بعد به همه     . وجود دارند 
 هم نداشته باشه، از     قتي ها حق  ري تفس ني اگر ا  يحت.  مونه ي بسته م  شهي كنند و چشمشون هم    يخودشون رو انكار م   كه احاساسات   

  !  خورهي من ميالبته آهنگش هم خوب به حال و هوا.  دوستش دارمشتري بدمي آهنگ شنني ها رو در مورد ازي چني كه ايموقع
ـ  نو ي م ييجا. "! هستم ني لزب كيمن  "،"نيلزب"،  "نيلزب" سمي نو ي آب م  ي دستم رو  با  از  ي نـشان  چي بعـد هـ    ي كـه لحظـه      سمي

 يليانگار استخر و آب هم مثل خ      . شهي آب پر م   يادي در لحظه با مقدار ز     دم،ي كه با دستم با آب م      يهر شكاف . ستي من ن  ينوشته  
آهنـگ  .  ادامه بدم  اتميتونم به ح   ي بازم م  يطور نيبهتر، ا .  نوشته بشه، واهمه دارند    يي كه عشق جا   ني خداوند از ا   ي ها دهياز آفر 

ـ  كـنم و ز    ي و من سرم رو داخل آب م       "....،ي سكوت جانم به هم زد     ،ي من آمد  اريتو ز د  " شهيدوباره از اول شروع م      ي آب مـ   ري
ـ  بـه دل ر    ،ي و كم زد   شي ب ي ا غمهچو ن " امي باال م  "ي سكوت جانم به هم زد     ،ي زد ،يبه هم زد  " سمينو  "ي تـو چنـگ زد     شمي
   "ي بهش چنگ زد،ي كردشيتو دلمو ر" سمي نويم آب و ري زرميم
  " توي درد برادنيكش"
  " درد حماقت،ي درد، درد ناداندنيكش"
  "عطر تن تو به جان من چه خوش نشست"
   " كه به خاطرش زنده اميزيعطر تن تو، تنها چ"
  " من ي بود براثي تو، حرف و حدي بود برازياگه عز"
  " حرف، حرف، حرفث،يحرف و حد"
   "ي و كم زدشي بيغمه اچو ن"
 حرف مـردم گـم      ي نذار عشقم تو   ره،ي تورو از من بگ    ي من بمون، نذار كس    شي پ ،ي آسمان ي نغمه   ،ي زندگ ي نغمه   ،يچو نغمه ا  "

  "رميبشه،نذار بدون عطر تو بم
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  : خالصه داستان◄
.  هـستند  گريكـد يروز بـا       شـبانه  ياهـ   ها همه لحظـه      است و منصور دوست و همدم اوست و آن         ينيغمگ  

  

  
  

  فيلم نگار
  

ـ فيلم نگار ا   ـ   ي شـماره يـاد آور     ني  نويـسندگان   ينويـس   وبـالگ  ي دوران طالي
وبالگ ابر شلوار پوش    .  كه هرگز از يادمان نخواهد رفت      يو نام . همجنسگراست

 1382 آبان سال    26 مطلب در تاريخ     نيا.  نازنين يبه قلم قدرتمند و شيرين مان     
  .در ابر شلوار پوش منتشر شد

  پرنده.م ■

  
  

  

 جوان يكامران دانشجو 
ـ آ. رديـ گ يشان قرار مـ   سر راهداي آنها، آهدف ي بيها  پرسهانيدر م. تر است دل منصور از كامران ساده    هـم دانـشجو و سـاكن    داي

 تـا  توانـد  ي و مـ رديـ  به منصور را به عهـده گ ي بخشهي نقش روحخواهد ي است و مدهاو با نشاط و سرزن  .  است ييخوابگاه دانشجو 
  … كامراني او جا كند ولي در زندگيدح
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  " شلوارپوشلمي فيسميهمواروت-انهينقد همجنسگرا"
 منجر به كـشف حـس   لمي در ف  يي نشانه ها  ري تفس ،نهايعالوه بر ا   . بود يآوانگارد نامتعارف و  ، جسورانه يلمي ف "قينفس عم " لميف

مـسلما هـر اثـر       ..... جالب بود  يلي خ مي مسئله برا  نيد و ا  ش )كامران (ي اصل يها تي از شخص  يكيدر  ) به زعم من   (ييهمجنسگرا
 داللـت   ي واحـد  ري بر معنـا و تفـس      گري در آنها متكثر شده و د      ي اثر هنر  تاينها  و زديگ ان ي را بر م   ي مختلف ي ها لي خوب تاو  يهنر

 نقـد   ،نقـد روانكاوانـه    ،انهي نقـد پـساساختارگرا    ،يستيـ نقـد فرمال   ... متبـادر اسـت    ي مختلفـ  ي نقـدها  لمي ف كياز   ...نخواهد داشت 
  ... نگاه كنملمي فني به ايسمي همواروتكردي كنم با رويمن تالش م ..)يسميو همواروت( انهيو البته نقد همجنسگرا .....،يستيفمن

ـ  نولمنامـه يماهنامـه ف (  نگـار  لمي در مجله فـ    ي بر حسب تصادف مقاالت    "قينفس عم " لمي ف دني روز بعد از د    دو  ، 82آبـان   ،)يسي
ـ بدون گال  ، مرگ يبه سو " از آن مقاله ها به نام        يكي . خواندم كه نظرم را به خود جلب كرد        قيفس عم درباره ن  بـود كـه بـه      " هي
 قابـل توجـه     ، مقالـه  ني در ا  اني صافار ي آقا كرديرو .... پرداخت ي م قي نفس عم  لمنامهي ف ي اصل تي سه شخص  ي كالبدشناخت يبررس
 يآن دو همه ساعات شبانه روز را بـه پرسـه گـرد         . هدف اند  ي سرگشته و ب   يجوانانكامران و منصور    (( :لمي ف يدر ابتدا ماجرا  . بود
 معـده   يزي خونر ليكامران به دل   .ابدي ي م يگري اش شكل د   ي شود و زندگ   ي آشنا م  داي به نام آ   يمنصور با دختر جوان   .  گذرانند يم
 همـان دو باشـند در   يي كـه گـو  ي و پسر جـوان دختر . رسنديبه سد كرج م ، به شمالي ناگهاني و منصور در سفر    داي و آ  ردي م يم

  .)) شوندي و خم و مه آلود شمال گم مچيآن دو در جاده پرپ . غرق شده انداچهي دريآبها
 از  ياريبـس  . كنـد  ي نمـ  يرويـ  پ ي باشد و منطق اش از رابطه علت و معلول         ي نم ي داستان يها لمي ف وهي به ش  لمي ف تي گفت روا  ديبا

 ي و به دست دادن علت   عي وقا ليكارگردان در صدد تحل    . شود ي كامران گفته نم   يدي و نام  اسيرگ و    به م  لي از جمله علت م    عيوقا
 يمـن سـع    . كنـد  ي م اني ب ري را به طور خالصه به شكل ز       ها تي شخص اتي خصوص مقاله ني در ا  انيصافار .دي آ يبر حوادث بر نم   

  .  مانده استي اشاره كنم كه پنهان باقلمي در فييرا خودم به مسئله همجنسگيرهاي نقد و با تفسني كنم با استفاده از ايم
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 بـه  شي گـرا ، صداقت، به مادرازين ،ي تفاوتي ب،يزي زن گر،ي ضد اجتماع شي گرا ،يي خودرا ،يزي مردم گر  ،اسي :كامران .1
 لمي درفـ  ي مـسئله خودكـش    مي اشاره مستق  تي ممنوع لي به دل  لمي ف في توق ي بدهم كه اگر نگران    حي توض ديالبته با ( ...مرگ
به هر حـال    .  گرفت ي معده صورت نم   يزي به واسطه خونر   ران مرگ كام  ،لمي مجله ازداستان ف   حي به زعم توض   گرينبود د 

  .)ميكامران مواجه ا )يو نه ناگهان (ي مستمر و بطئي ما با خودكشلميبه نظر من در طول ف
 كي در   دايآ. ستين ،مي ا دهي د گري د يها لمي كه در ف   يي از دخترها  كي چي مثل ه  ،ژهي و خودو  بي و غر  بي عج ،بامزه :دايآ .2

ـ ي خ يهـا   بـا منـصور شـباهت      سهياما در عمق در مقا     . درست در نقطه مقابل كامران است؛ پرگوست       يرونيخصلت ب   يل
 است  ي پوشش داي آ ي ها ييپرگو . دارد يشتري ب يدانشجو و روشنفكر است و با كامران هماهنگ        ... با كامران دارد   يشتريب

  .... جانشتر قيبر اندوه عم
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 نقطـه مقابـل     ،ي بـه زنـدگ    ليـ  و م  ينياو بـا خوشـب     .ساده انگار اسـت    . است دهيچي و كمتر پ   ستياو روشنفكر ن   :منصور .3
  . به مرگ استشي كامران به عنوان مظهر گراتيشخص

  
 در كـل    : مقاله سندهي نو دگاهي از د  ها تي ازمناسبات شخص  ي بخش

ر بـه عنـوان حلقـه        ومنـصو  نندي ب ي را نم  گري و كامران همد   داي آ لميف
ـ نو . كنـد  ي آنها عمل مـ    يارتباط  مناسـبات   حي مقالـه در توضـ     سندهي
 كـامران را    ي خال ي جا داي آ يي گو انيدر پا (( :سدي نو ي م ها تيشخص

ـ  آ يتهاي و ساخت شخص   ژرف يهمانند .. كند ي منصور پر م   يبرا  داي
 يبـه نـوع    ، كامران در كنار منـصور     ي به جا  دايو كامران و نشستن آ    

 ي كامران اشاره م   تيدر شخص  -يتي جنس ي ب اي- يتينس دو ج  شيگرا
 يهـا  تي سطح شخص  نيدر ا  ..) بلندش ي او و موها   يزيزن گر  (كند
 بلكه به عنـوان نـشانه       ي اجتماع ي را نه تنها به عنوان نمونه ها       لميف
ـ  تـوان د   ي مـ  زيـ  شناسـانه ن   ي هـست  ي ناخشنود كننـده و فـشارها      طي در مقابله با شرا    ي رفتار انسان  نيادي بن يها  كشش يها   .))دي
  

  انهي همجنسگرايسمي همواروتدگاهي از دها تي شخصمناسبات
 "يدگـر بـودگ   " مقاله به مـساله      سندهي اگرچه پرداختن نو   مي بگو ديبا

 در كامران به لحاظ عدم طرح آن در سطوح نقـد            ي جنس شينوع گرا 
ـ  ا ي قابـل احتـرام اسـت امـا تلقـ          اري بـس  يمطبوعات  شي از گـرا   شاني
 عنـوان بـه     چي بـه هـ    دايآ . قابل نقد است   لمي در ف   كامران يتيدوجنس

 ي چـه بـسا جـا      يسمي همواروت دگاهيبا د  ، كامران ننشسته است   يجا
ـ  مـن ا   ياز طرفـ   .كامران را اشغال كرده است     ـ  رابطـه را نـه       ني  كي

ـ بلكـه    )ترانسكچوال( يتي دوجنس شيگرا  يي رابطـه همجنـسگرا    كي
داشت كه پـرداختن     از نظر دور     دي نكته را نبا   نيالبته ا  . كنم يدرك م 

 ست مسبوق به سابقه ا    راني ا ي در رسانه ها   زميبه مبحث ترانسكچوال  
 خواهنـد مـرد باشـند قابـل         ي كه م  ي زن شوند و دختران    خواهند ي كه م  يموضوع پسران  . برخوردار هستند  ينسب!!! تيو از مشروع  

به هر حال    !!تي جنس ريي مجاز به عمل تغ    ي و قانون  يع هستند و از نظر شر     ماري افراد كامال ب   ني ا جي را ريخوب بنا به تفاس    .طرح اند 
 ي اقدام به چـاپ مطلبـ      ي آبك يستي عمدتĤ صرف ژورنال   لي به دال  ي مطبوعات هر از چند گاه     ،شمار ي ب يها تيبا توجه به محدود   
نامه مـا رو هـم       روز تي ودر نها  ديري نگ دهي افراد را ناد   ني ا كه ني بدهد و ا   تي جنس ريي خواهد تغ  ي كه م  ي دختر ايدر خصوص پسر    

 شـود و اشـتباه   ي خلـط مـ  راني چاپ شده در ا  قاالت در م  تهي با ترانسكچوال  ييغالبا طرح مسئله همجنسگرا    . كنند ي چاپ م  ديبخر
 اني همجنـسگرا تي در مورد پرداخـت بـه وضـع   يشمار ي بي ها ي انگاردهيتفاهم ها و نادء  ما با سوني ب نيدر ا  . شود يگرفته م 
 او  يتيس دو جنـ   شي بـر گـرا    ي مبتنـ  ي قانع كننـده ا    لي دال كدام چي نفسه ه  ي بلند كامران ف   يبودن و موها   زيزن گر  ....ميمواجه ا 

 شي از عـدم درك نـوع گـرا   دي شا، مرد بودنش مشكل داشته باشديعني خود تي به نظر برسد با جنسكه نيكامران بدون ا   .ستين
   باشد كه از طرف اجتماعي از هزاران درد درونيكيمسئله  ني اديو شا. برديرنج م)  از طرف منصورديبه خصوص شا(  اشيجنس
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كـارگردان  ( . شودي و مرگ رهنمون مي تفاوتي و بي پوچياي خورد و او را به سمت دن    يبه او وارد شده و مثل خوره روحش را م          
  .)  كندي نمي در كامران به مخاطب معرفي رفتارني تظاهر چني براي علتچيه
  
 كـامران در صـحنه مـرگش در         ي جنـس  شيا زعم من گره گـر     به
 شيهـا   چشم ي و منصور در جلو    داي شود؛ آ  ي گشوده م  مارستانيب

ـ  وريـ  بعـد پول   ي شوند و لحظه ا    ي ظاهر م  الي س ييدر فضا   بـا   ي آب
 در كنار هـم     داي قرمز رنگ آ   وري زرد رنگ تن منصور با پول      ينوارها

 ابيـ  در واقـع غ    ه صحن نيا . مانند ي م ي شناور معلق باق   يدر فضا 
ـ  احتمـاال    نيدر حـ   را ) و منصور  دايآ( دو   ني ا اني عر يها بدن  كي

 از چشمان كامران فـرو      يقطره اشك  . كند ي م ي تداع يرابطه جنس 
 كه تاللؤ حـسرت و غـم و         ياشك.  بازد ي لغزد و سپس جان م     يم
 مياوريـ  ب اديبه   . باشد ي م افتني و دست ن   ي ناكام كي از   ي ناش غيدر

كامران راه   :سدي نو ي م اني صافار ي مقاله آقا  سندهينو( . است ني در حال تكو   دايبطه منصور وآ   كه را  است يكه مرگ كامران هنگام   
در تمام مـدت     )...دييماي پ ي م حيبدون نطق و توض    و ،گراني و بدون محكوم كردن د     هي و بدون گال   ، خاموش ،مرگ را با ثبات قدم    

 عواطف  ني تر قي اشك كه نماد عم    ري تفاس نيبا ا  ، راند ي م شي و با ثبات به سمت مرگ پ       ي احساس و سنگ   ي اما ب  نيكامران غمگ 
 ي توانـد از زنـدگ  ي كـامران مـ  گـر ي حـاال د ييگـو  .... لغزدي آورد و فرو مي تاب نميي و تنها غي است در مواجه با حس در      يبشر

  . را بسپاردشتني خو،ي و آرامش ابديستي به دامان ندي از عشق و امي چشم اندازچيبدون ه دردمندانه و
  

  
  

   كامران همجنسگرا است؟چرا
ـ ي دل چگونـه ي ه گريكـد ي و مـستقل از      يي كه خواهم گفت به تنهـا      ي موارد ي تمام البته  ليـ  بـر انكـشاف م     ي قـانع كننـده مبنـ      يل

 ،لمي ف ني در ا  گريكدي با   كي كنم باهم و درارتباط ارگان     ي كه ذكر م   يبلكه مجموعه عوامل   ...ستي ن تي شخص ني در ا  ييهمجنسگرا
  . شده استيليو تانيمنجر به چن
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  ). داده شدحيتوض(نماد اشك در لحظه مرگ  .1
  ).ي افراطوهي مرد به شاني در همجنسگراعي شااريعامل بس(  به مادري وابستگ،يزيزن گر :تيشخص .2
 ازجـواب  لمي ترفند نگفتن در فـ لي البته كارگردان به دلرد؟ي گي شكل مي و رابطه منصور و كامران بر چه بستر   يدوست .3

 ،نيبنابر ا  ! نه همفكر او   دي كامران است و نه هم طبقه و شا        يمنصور نه دوست دانشگاه   .  رود يسوال هم طفره م    نيبه ا 
ـ بر محمل ا) ، صرفا از طرف كامرانديو شا( آن دو نيرا در ب ) يمانونه لزوما جس   (يكي رابطه همواروت  كي بتوان   ديشا  ني

  .ميرابطه متصور شو
 كـامران   يتفاوت ياز ب  ، با منصور  داري د نيدر نخست  ، گذرد ي كه از كنارش م    ي دختر  ندادن كامران به   تياهم :ها الوگيد .4

در  .... شـود ي مـ ليتكم )) كنمياشي تونستم عي كاش ميا ((الوگي خصلت در دنيو هم  . كند ي م تينسبت به زن حكا   
  ...ديتوجه كن:  شودي مكالمه برقرار مني است و الي با موبايري در حال شماره گني كه منصور در ماشيصحنه ا

  !يري گي كه آخرش زن مي هستييها تو از اون :كامران
  ؟ي گفتيتو چ :منصور
  !يچيه :كامران
  ره؟ي گي چرا نمنيكامران ا :منصور

  ............و
  
 يمـاع  دردآلوده و نا به سامان اجت      طي در مح  يراني جوانان ا  يشاني و پر  اسي و   يتفاوت ي درد واندوه و ب    يلي هر صورت و با هر تاو      در

ـ  و آوانگارد  قيـ  عم سمياليستانسي حال تلخ وتكان دهنده با اگز      ني و درع  باي ز وهي به ش  قيدر نفس عم    شي بـه نمـا   يياهويـ  پره سمي
  ... درآمده است

  
  ري ارداويمان ■
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  ...!!!راني داخل اانيسكس در روابط همجنسگرا
  واراند ■

  
ـ  خوان ي كه م  يمطلب ■ ـ  د دي ـ  نو دگاهي ـ  ي در قبـال عمـوم     سندهي  مـشكل   نير ت

ـ از آنجا كه خود نو    .  است راني در ا  انيهمجنسگرا  همجنـسگرا اسـت و    سندهي
 ي در بـاره     ي در ارتباط با مردم جامعـه و شـناخت كـاف           يادي ز يالبته تجربه   

 ياني قصدش روشـن كـردن اذهـان همجنـسگرا           عامه دارد،  ي جنس يرفتارها
ـ  ا ي محـدود و سـطح     ي دانند در جامعـه      ي نم نوزاست كه ه   ـ  راني ه بـا    چگون
ـ  نكي كنار آمده و آن را صرفاً  شي خو ييهمجنسگرا ـ ي جنـس ازي .  نكننـد ي تلق

 اني همجنـسگرا  ي به تمام  ، نوشتار آمده  ني كه درا  ييالزم به ذكر است رفتارها    
  .  اســتسندهيــ كنــد و تنهــا نظــر نوي نمــدايــ پميتعمــ)  هــايخــصوصاً گــ(

  
  

  ***** خط ،يتاكس: مكان ◄

  ؟ياهل حال هم هست -
  . هم كرديهاش رو تو اخم.  بهم انداختنهيي آي چپ توينگاه

   باشه؟يتا چه جور حال -
  ؟....سكس... مشروب... يهر چ -

  . از گلش شكفتگل
 ؟ي خـانم ؟ي سـراغ دار يزيـ چ. زاد هم كار كـنم آ بازار ادي بدم نميول.  البته من ازدواج كردمشهيخوبه اما نه هم   .... آهان سكس  -
  ؟يزيچ
  . متعارف بودري سكس غ....خانم؟ نه منظورم سكس -
  ! فهممي من كه نم؟ي چي چريغ -
  حال؟ه  تا بيبا پسر هم سكس كرد.....  كهنهيمنظورم ا -
.  باشـه نييمخصوصاً اگر سن پـا    . پسرها بهترن .  به زنها اعتماد كرد    شهي روزها نم  ني ا هي چ ي دون يم... خوراكمه... بابا از اول بگو    -

  ؟ي پرسي ميحاال برا چ
  !د وا دادچه زو!  روآقا
  ؟ي خواد با زن سكس كني اصالً دلت نمي بگي خواهي ميعني -
  ؟ي گذري ميتو باش.  ازش گذشتديبده كه نبا...  پسره بخواد كهي اگر نيبب. من زن دارم ...رميم ي زن هم ميبا زن؟ برا -
  . كردمي روادهي زكه نيمثل ا....اليخ يب -
  ؟يهم رو بفي چي خواستي م؟يحاال چرا كنجكاو شد -
  . نداشتميمنظور... يچيه -
  ... نه جون من بگو -
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 خـود   يي نشان دادن همجنسگرا   ي ندارد برا  يلزوم
ـ  ي و رو  مي بزن اديفر ـ د بـزرگ بنو    پالكـار  كي  ميسي
 شود  ي هم نم  هي، توص " هموسكس هستم  كيمن  "

 رسوا  ي نشو يخواه" يمي آن مثل قد   يكه به مثابه    
 كـه   ميري بگ ي در پ  ي رفتار "همرنگ جماعت شو  

 و توهم كند و هم به       ي دچار سردرگم  زيهم خود را ن   
  .  . منجر شودي ناآگاههادام

ش

    

    
  .ميدي مقصد رسبه  .ميدي مقصد رسبه
  .شمي مادهي من پيمرس -  .شمي مادهي من پيمرس -

  . درآوردي تاكسي كردم كه سرش رو از پنجره ي رو پرداخت مهي كراداشتم  . درآوردي تاكسي كردم كه سرش رو از پنجره ي رو پرداخت مهي كراداشتم
  !!!!!اميم!!......؟يجا دار!  هامي در خدمتي داريحاال اگر كار -  !!!!!اميم!!......؟يجا دار!  هامي در خدمتي داريحاال اگر كار -
    
    
ـ  بزرگ ا  ي از شهر ها   يكي در   ،ي تاكس ي راننده   كيموسكشوال با    ه كي ي طوالن ي از مكالمه    ي قسمت نيا بـه نظـر    .  اسـت  راني

 طرز فكـر    ني با ا  ي كه كس  ديمطمئناً متوجه شده ا   .  لحن ما را خطاب قرار دهد      ني با ا  ي كه كس  دي آ ي كننده م  ري و تحق  زي آم نيتوه
ـ  ي جز برقـرار   زي چ چي افراد ه  نيكه ا  مي دان ي و امروز م   ردي قرار بگ  انيا همجنسگر ي تواند در جرگه     يو برخورد نم    ي رابطـه    كي

ـ  بـا    ي مرد ساالرانه آنچنان   يها ي داور شي جانبه و همراه با پ     كي زود گذر، اغلب     يجنس  ي همجنـسگرا را از ذهـن خـود نمـ          كي
 شي دو همجـنس كـه گـرا       ي كـه در رابطـه       يدر حـال  . گذرانند
 و شـناخت    ي از آگـاه   ينـ ي مع طح دارند، و از سـ     يكساني يجنس

 كنـد و نـه      ي م فاي بخش رابطه را ا    كيارند، سكس فقط    برخورد
 يهـا   كننده آن و مهمتر از همه از فرهنـگ و قـضاوت            ليتكم

  .دوره  ران ما بي تاكسي آقايآغشته به حرف ها

ـ  بزرگ ا  ي از شهر ها   يكي در   ،ي تاكس ي راننده   كيموسكشوال با    ه كي ي طوالن ي از مكالمه    ي قسمت نيا بـه نظـر    .  اسـت  راني
 طرز فكـر    ني با ا  ي كه كس  ديمطمئناً متوجه شده ا   .  لحن ما را خطاب قرار دهد      ني با ا  ي كه كس  دي آ ي كننده م  ري و تحق  زي آم نيتوه

ـ  ي جز برقـرار   زي چ چي افراد ه  نيكه ا  مي دان ي و امروز م   ردي قرار بگ  انيا همجنسگر ي تواند در جرگه     يو برخورد نم    ي رابطـه    كي
ـ  بـا    ي مرد ساالرانه آنچنان   يها ي داور شي جانبه و همراه با پ     كي زود گذر، اغلب     يجنس  ي همجنـسگرا را از ذهـن خـود نمـ          كي

 شي دو همجـنس كـه گـرا       ي كـه در رابطـه       يدر حـال  . گذرانند
 و شـناخت    ي از آگـاه   ينـ ي مع طح دارند، و از سـ     يكساني يجنس

 كنـد و نـه      ي م فاي بخش رابطه را ا    كيارند، سكس فقط    برخورد
 يهـا   كننده آن و مهمتر از همه از فرهنـگ و قـضاوت            ليتكم

  .دوره  ران ما بي تاكسي آقايآغشته به حرف ها
 يرده  *  از مـردان   ياري بـس  مي كنـ  ي م ي كه زندگ  ي جامعه ا  در
 دارنـد   هـا  سكشوالي مانند با  ي جنس ي سال رفتار  45 تا   25 يسن

 شد كه، خواه    مي متوجه خواه  ي دقت به خوب   يه با كم   ك يدر حال 
 موجود در جامعه، در خـصوص روابـط         يها تيبر اساس محدود  

 كـه  يدر حـال .  قـرار داد LGBT ي تـوان در مجموعـه       ي گروه را نمـ    ني ا د،ي جد يزنان و مردان و خواه متاثر از داشتن تجربه ا         
.  كننـد  ي قلمـداد مـ    ها سكشوالي جزو با  مي را كه در باال مثال زد      ي اشتباه شده و كسان    ني به كرات مرتكب ا    LGBT اعضا   شتريب
 يقـ ياگـر انـسان دق    .  كند ي را لوث م   اني همجنسگرا ي رفتار جنس  كه ني و هم ا   سكشوالي است به قشر با    يني موضوع هم توه   نيا

  . و تجربه كرددي توان دي ميراحته  در سطح جامعه، موارد فوق را بميباش

 يرده  *  از مـردان   ياري بـس  مي كنـ  ي م ي كه زندگ  ي جامعه ا  در
 دارنـد   هـا  سكشوالي مانند با  ي جنس ي سال رفتار  45 تا   25 يسن

 شد كه، خواه    مي متوجه خواه  ي دقت به خوب   يه با كم   ك يدر حال 
 موجود در جامعه، در خـصوص روابـط         يها تيبر اساس محدود  

 كـه  يدر حـال .  قـرار داد LGBT ي تـوان در مجموعـه       ي گروه را نمـ    ني ا د،ي جد يزنان و مردان و خواه متاثر از داشتن تجربه ا         
.  كننـد  ي قلمـداد مـ    ها سكشوالي جزو با  مي را كه در باال مثال زد      ي اشتباه شده و كسان    ني به كرات مرتكب ا    LGBT اعضا   شتريب
 يقـ ياگـر انـسان دق    .  كند ي را لوث م   اني همجنسگرا ي رفتار جنس  كه ني و هم ا   سكشوالي است به قشر با    يني موضوع هم توه   نيا

  . و تجربه كرددي توان دي ميراحته  در سطح جامعه، موارد فوق را بميباش
 مـردم  ي عامـه  ي عالقه  زاني م يري از اندازه گ   رندي كه مورد تهمت وافترا قرار نگ      ني به خاطر ا   يراني ا يها  از هموسكشوال  يليخ

 لي را نـسبت بـه مـسا   ي قادر است نوع نگاه عمـوم    ي وجه ني همجنسگرا به بهتر   كي كه   يدر حال .  كنند ي ابا م  ي سكس ليبه مسا 
  .  بسنجديسكس

 مـردم  ي عامـه  ي عالقه  زاني م يري از اندازه گ   رندي كه مورد تهمت وافترا قرار نگ      ني به خاطر ا   يراني ا يها  از هموسكشوال  يليخ
 لي را نـسبت بـه مـسا   ي قادر است نوع نگاه عمـوم    ي وجه ني همجنسگرا به بهتر   كي كه   يدر حال .  كنند ي ابا م  ي سكس ليبه مسا 
  .  بسنجديسكس

 مـردم   ي عامـه    يهـا  تي توان گفت كـه حـساس      ي برخوردارند م  يي باال يها از هوش جنس     اكثر هموسكشوال  كه ني توجه به ا   با
 ني به ا  ديشا.  شود ي كمتر تالش م   ي عموم دگاهي اصالح د  ي كنند اما برا   ي مربوط به آن را بهتر درك م       لينسبت به سكس و مسا    

ـ نـد و     ناآگاه شي خو ي ها يي نسبت به توانا   ي حت راني ا ل هموسكشوا ي به اتفاق جامعه     بي قر تي كه اكثر  ليدل  سـطح شـناخت     اي
  . رندي گيخود را دست كم م

 مـردم   ي عامـه    يهـا  تي توان گفت كـه حـساس      ي برخوردارند م  يي باال يها از هوش جنس     اكثر هموسكشوال  كه ني توجه به ا   با
 ني به ا  ديشا.  شود ي كمتر تالش م   ي عموم دگاهي اصالح د  ي كنند اما برا   ي مربوط به آن را بهتر درك م       لينسبت به سكس و مسا    

ـ نـد و     ناآگاه شي خو ي ها يي نسبت به توانا   ي حت راني ا ل هموسكشوا ي به اتفاق جامعه     بي قر تي كه اكثر  ليدل  سـطح شـناخت     اي
  . رندي گيخود را دست كم م

 هم  Asexual ي همجنسگرا كي ميي بگو نكهي همجنسگرا وجود دارد و ا     كي يازهاي سكس در سبد ن    م،ي چه نخواه  م،ي بخواه چه
  .  داردازي ني جنسكي به شراني همجنسگرا هم مانند دگر جنسگراكي لي دلني گزافه است به هميوجود دارد، سخن

 هم  Asexual ي همجنسگرا كي ميي بگو نكهي همجنسگرا وجود دارد و ا     كي يازهاي سكس در سبد ن    م،ي چه نخواه  م،ي بخواه چه
  .  داردازي ني جنسكي به شراني همجنسگرا هم مانند دگر جنسگراكي لي دلني گزافه است به هميوجود دارد، سخن

 هـا  سكشوالي به بااني آوردن همجنسگرا ي بزرگ رو  لي دل ران،ي در ا  ي جنس كي كردن شر  داي پ ي برا ي رسم يها اتوق وجود پ  عدم
  .  هم نداشترادي گله و اي جانيتا قبل از ا.  سكس استي براstraights ها تيو استر
 هـا  سكشوالي به بااني آوردن همجنسگرا ي بزرگ رو  لي دل ران،ي در ا  ي جنس كي كردن شر  داي پ ي برا ي رسم يها اتوق وجود پ  عدم

  .  هم نداشترادي گله و اي جانيتا قبل از ا.  سكس استي براstraights ها تيو استر
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 كرد كه بـه  هي توان توجير گذشته، م دشي و عدم شناخت آنان از احساس خو  اني همجنسگرا ي بودن سطح آگاه   نيي توجه به پا   با

ـ  اان،ي همجنـسگرا ني بييخاطر محدود بودن سطح روابط و وجود نداشتن امكان آشنا    مجبـور بـه ارتبـاط بـا دگـر      زيـ  گـروه ن ني
 وجـود  مـن ي روزها به   ني ا ي كردند ول  ي م يروي هم پ  ي فرهنگ ني و خود از چن    د شدن ي م ها سكشوالي شبه با  ي حت اي و   انيجنسگرا

 اني همجنـسگرا  ،ي جنس شي گرا اني بزرگ و راحتر شدن ب     ي مدرن در شهر ها    ييها وجود آمدن مكان  ه   ب نترنت،ي ا ياز مج يفضا
 زيـ  قـشر ن   ني همـ  ني كه در ب   ميبگذر.  حل شده است   ي تا حدود  شان ي مشكل بزرگ برا   ني و ا  ابندي ي را م  گري همد ي به راحت  زين

 ي مـوارد معرفـ    ي دارنـد و در بعـض      ي كردن و اخاذ   سهي در سر ك   يع همجنسگرا س  كي خود به عنوان     ي كه با معرف   يهستند كسان 
  .  در دستور كارشان هستي انتظاميروي به نانيهمجنسگرا

 و  هـا  تي بـه اسـتر    اني آوردن همجنسگرا  ي رو ي برا يلي دل گري توجه به موارد گفته شده د      با
شـته و   مـشكل گذ ني كه بزرگتري در حالستي مبادرت به سكس ني براها سكشواليالبته با 

ـ  عاشـق شـدن      ي آوردن و چـه بـسا در مـوارد         ي داخل كـشور، رو    انيحال همجنسگرا   كي
  . شوند ي محسوب نمLGBT  كه جزوستين كسااي دگر جنسگرا و كيهموسكشوال به 

 بـا   ي جنـس  ي رابطـه    جادي ا اني از همجنسگرا  ياري از نظر بس   ران،ي جالب است كه در ا     يليخ
بـه  .  اسـت  ي كردن ذهن او در مورد هموسكـشوال       تر از روشن  ت   راح اري دگر جنسگرا بس   كي
 چي خـود هـ    يعاطف/ ي جنس شي دهند در مورد گرا    ي م حي ترج اني اكثر همجنسگرا  گري د انيب

بسنده كننـد،   ) از جانب همجنسگرا البته   ( طرفه   كي ي عاطف ي رابطه   ي و در مواقع   ي جنس ي ابطه ر جادي نكنند و تنها به ا     يصحبت
  .  شودي ماني همجنسگرايعاطف/ ين روح جهات باعث متضرر شديليكه از خ

 بحـث و مكالمـه      ي بـرا  نهي زم م،ي روزها شاهد آن هست    ني جامعه كه ا   دگاهي ها و باز شدن د     ي كه با باال رفتن سطح آگاه      ي حال در
 زمـان اسـت كـه تنهـا بـه      ني شده است و بهترجادي اشي گرا ني بودن ا  يعي اثبات طب  ي برا اني و دگر جنسگرا   اني همجنسگرا نيب
 كم و   دي را بخوان  ي فارس يها  وبالگ و د،ي كن ي وبگرد ياگر كم . مي بشناسان گراني به د  را و خود    مي اكتفا نكن  ي جنس ي رابطه   جاديا
 نـدارد و آن را      ي مقوله مشكل  ني اما در ظاهر با ا     ستي آن همجنسگرا ن   ي سندهي كه گرچه نو   دي شو ي روبرو م  ييها  با وبالگ  شيب
 و مـدرن شـدن   ي كه در راه دموكراسي جامعه اازي است و نشرفتيجامعه در حال پ. ستي نيكاف ني داند، اما اي ميعي امر طب كي

 كـه   ي واقعـ  ييايـ  بلكـه در دن    ي مجاز طي مح كي برند، نه در     يسر م ه   است كه در آن ب     ييها في تمام ط  رفتني پذ دارد، يقدم برم 
  . مي كني مي و زندگليكار، تحص

 در  يشتريـ  معلومـات ب   ي از مـا كـه دارا      يعـده ا  !!)  مهم ي اما كي(  اما ستيما ن  ي همه   ي فهي وظ ي جنس شي گرا راموني پ بحث
اي توانند در دن   ي هستند، م  يي همجنسگرا نهيزم
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ـ  در خور    ي گذار باشند اگر رفتار    ري افكار مردم تاث   ي بررو زي ن ي واقع ي  شـهروند   كي
  .  داشته باشندد رو به رشي جامعه كي در ي زندگي ستهيشا

، " هموسـكس هـستم  كيمن " ميسي پالكارد بزرگ بنوكي ي و رومي بزن ادي خود فر  يين دادن همجنسگرا   نشا ي ندارد برا  يلزوم
 كه هـم    ميري بگ شي در پ  ي رفتار " رسوا همرنگ جماعت شو    ي نشو يخواه" يمي آن مثل قد   يابه  ث شود كه به م    ي هم نم  هيتوص

 ي زنـدگ  گـر ي حداقل مانند تمـام مـردم د       مي توان يبل م  منجر شود،    ي ادامه ناآگاه  به و توهم كند و هم       ي دچار سردرگم  زيخود را ن  
 ي م مي خود دفاع كن   ي جنس شي از گرا  نكهي به ا  ازي در صورت ن   م،ي باور كن  زي خود را ن   يي و همجنسگرا  ميري بگ شي خود را در پ    يعاد
 غيـ  غلـط تبل   آنطـور كـه بـه     . مي متقاعـد كنـ    ا مخاطـب ر   مي كه بتوان  مي داشته باش  ييقدر اطالعات در مورد همجنسگرا      آن ستيبا

  .  نشودري تعبييهمجنسگرا
 موضوع نيشان ندارند و هم ي و جنس ي عاطف ،ي روح ازي از خود و ن    ي شناخت كاف  راني از دوستان همجنسگرا در ا     ياري بس متاسفانه
، تر از دگر جنسگرا هاسـت     و از آنجا كه عواطف و احساسات در همجنسگراها، پررنگ          زندياوي ب ي شود كه به هر شاخه ا      يباعث م 
   كه لبخند به لب ي بفشارند و احساس كنند كه هر شخصي را به دوستي و هر دستكنند را عشق تصور ي شود هر نگاهيباعث م
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 مطلـق  بـĤ ي كه در اغلب تقريدر حال. هاست منتظر آن هستند  است كه سالي است، عشقدي جدي تجربه   كيدارد و تنها به فكر      

 ممكن است به اشـتباه      ي و حت  ود ش ي فرد همجنسگرا م   بي و احساس شكست نص    Ĥسيم و    غ ،ي دست تنها دلسرد   ني از ا  يموارد
  . روابط را به همجنسگراها نسبت دهدگونه ني بدست آمده از ايقضاوت و تجربه منف

ـ ي در فرهنـگ ا    ييها كه از وجـود همجنـسگرا        باعث شده است كه بعد از سال       ي و اجتماع  يعاطف/ ي رفتار جنس  نيهم  ي مـ  يران
 ي عنوان و همجنـسگرا را بـا القـاب منفـ           كي را با هزار و      يي است و همجنسگرا   ي قو اري موضوع بس  ني به ا  ي منف دينوز د گذرد، ه 

ـ  ا رشي در پـذ   م،ي مان را بهبود ببخش    ياجتماع يحال اگر تنها رفتارها   .  كنند ي م يمختلف معرف   و  اني امـر نـزد دگـر جنـسگرا        ني
 در ي قدم بزرگمي اگر خود را اصالح كن    قتيدر حق . مي برداشته ا  يته اند، قدم بزرگ    موضوع برخورد نداش   نيحال با ا  ه   كه تا ب   يافراد

  .  گرددي كه تبعات آن به خود ما برممياصالح جامعه برداشته ا
 مشكل به خود و     ني خالص شدن از ا    ي برا مي توان ياما ما م  . گراني عدم درك شدن توسط د     طور ني است، هم  ي درد بزرگ  ييتنها
 كـه   مي كنـ  جـاد ي از حلقه دوستان دور و بر خود ا        ي گروه اي هسته   كي مي توان يهر كدام از ما م    . مي كمك كن  ناي همجنسگرا گريد

 زيـ  ن اني از دگر جنـسگرا    مي توان ي فضا مناسب است، م    مي كه بدان  ي و بعد در صورت    ه شد لي مان تشك  يابتدا از دوستان همجنسگرا   
 ي م دياگر دوستان همجنسگرا ندار   .  ضرر است  ي ب ي تجربه   كي ني ا . شركت كنند  مان يها  گروه در بحث   ني تا در ا   ميدعوت كن 

ـ  نزد ي شهرها اي در شهر خود     ي مختلف دوستان خوب   يها تي در سا  اي ماها   يابي دوست   مهي ضم قيتوان از طر   در .  كـرد  دايـ  پ كي
  .صحبت شده است شتريها ب  گروهگونه ني الي ماها منتشر شد در باره تشك6مراه شماره  ه كه به"ي نامه افسردگژهيو"
 كـه  ي حداقل با تن ندادن به روابطـ م،ي كنجادي جامعه تحول اي و فرهنگ جنسدي در اصالح د مي توان ي كه ما م   مي بگو خواهم يم

 بـه   ي جنس  هاي شي مسائل و گرا   ي و معرف  يحداقل با روشنگر  .  است ي و منف  انهي عام ييدر آنها شناخت طرف مان از همجنسگرا      
 نهاياز ا . مي دار اري از اطالعات در اخت    يمقدار انبوه ....  و اتي بود اما امروز با وجود نشر      كم باره   ني ما در ا    اطالعات خود  يزمان. افراد

  .مي موجود بكوشاتي نشري حداقل در پخش و معرفاي. مي منتقل سازگراني و به دمي خود را به شناخت مجهز كنم،ياستفاده كن
ـ  رود همه در     ي و انتظار نم   ستي ن اني تمام همجنسگرا  ي برا ينسخه ا  ني مقاله خاطر نشان كردم كه ا      ني ا ي ابتدا در  پروسـه   كي
 هـست و  LGBT ي از جامعـه  ي عـضو كـوچك  راني در ايي بكنند، اما به هر حال هر همجنسگرا      تي شركت و فعال   ي روشنگر ي
  . دور و بر خود برداردطي كوچك در محي داشته باشد، حال هرچند قدمي در روشنگري سعديبا
  
  

   تپانوش

 كه زنـان و  ستي ني بدان معننيا.  شودي ها نام برده مياز مردان و گ) ي رسمري غاي يرسم( از مثال ها و آمار ياريدر بس  * 
 يهـا   در مردان نمود دارد مجبور بـه اسـتفاده از مثـال   شتري بي جنس ي ما رفتارها  ي رفته اند، چون در جامعه       ادي از   ها نيلزب

  ! ميمردانه ا
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   قبول دارني طورني اتاقم منو هميوارهايد

  نيلزب. شي اندمه ■
  
 كـه   يي رو بـشناسين و در مـورد شـوها         Oprah همه  كه ديگه  كنم ي جالب دارم ميام، فكر م     ي خيل ي از ديدن يك شو    االن ◄

ي  پخـش مـ  mbc 4 (nile sat) خواد، برنامه ايشون هر شب از كانـال  يايشون دارن همه باخبر هستين پس توضيح اضافه نم
خـوب امـشب   .  خوام در موردش حرف بزنم رو ديده باشـين ي رو كه ميا  برنامهني كسايي كه اطالع ندارند، و شايدم ايشه برا

 يـه مـستند     ي برنامه ها تا حاال ديده بودم، حت       ي ها بود، در مورد ترنس هاي عزيز خيل        Transgendered ايشون در مورد     يشو
 بهشون شده، چرا كه حـداقل از ايـن   ي اينترنت پرداخت زيادي ديده بودم يا توBBCW كانال ي توي ايرانيها در مورد ترنس

 از  يالبتـه جـدا   ( تحت عمـل قـرار بگيرنـد         ي قانون ي بعد از تاييد شدن از جانب پزشك       يحق برخوردارند كه بتونن به صورت قانون      
 كه جا افتادنش نـه  ي منظورم بود نه فرهنگيون كنه آره همه چيز حله فقط از بعد قاني بخونه فكر مي حاال هر ك ،يمسئله اجتماع 

 كـه از اون  ي مـوهبت ي به اجتماع هست، آگـاه ي يك آمريكايي هم مشكله و تنها راه حلش دادن آگاه        ي ايران بلكه برا   يتنها برا 
 سـاله و    3  تـا  2 تا كيس ترنس بود كـه يكيـشون          3 كه اين برنامه داشت، پرداختن به        ياما نكته جالب  ).  بهره هستيم  يمتاسفانه ب 

 مـورد،  3و عـالوه بـر ايـن    ...  سال بود15 رو هم سنش رو يادم نيست اما به هر حال زير    ي ساله و ديگر   9 ي ديگشون يك  يدوتا
  . بزرگسال بودييك مورد ديگه ترنس

ـ  ي خواست در واقع روشن كنه داشتن اين تمايالت از دوران طفوليت بود كه مطمئننا همتون مـ                 ي م Oprah كه   ي ا نكته ين  دون
 و گـذره  ي شه فلش بك هايي به صورت برق از افكـارتون مـ  ي كه ميگ و حرفه بچه...  كنمي صحبت ميكه دارم در چه مورد

 درصد از ذهنمون پاك شـده       90همتون لحظه هايي كه متاسفانه      ... كنه يم چشماتون عبور    يمثل يك فيلم سياه و سفيد از جلو       
 كال  ي زندگ يار نشدنش به صورت خاطره توسط ديگران و يا به دليل مشغوليت ها            به دليل بيش از حد پايين بودن سنمون و تكر         

 كنه در شناسـوندن خودمـون بـه         ك تونست نه تنها به خود ما كم       ي كه م  يخاطرات...  سپردن بزرگترها اونها رو    يبه دست فراموش  
كارشون به از محيط گرفته شدن رفتارهـا        مون، و در آخر مسدود نكردن اف        والدين و اطرافيان   ي شد برا  ي م يخودمون بلكه تلنگر  

  ). و چه لزبينيحاال چه ترنس، چه گ( ما ي درونيها و حس
  : به برنامهبرگرديم
 ميانِ رو نسبت به ايـن موضـوع، مـادر           ي بسيار متعصب و مادر    ي ساله بودند كه پدر    3-2 مهمون پدر و مادر آون پسر بچه         اولين

 ي هـا ي دارد و يـا الك زدن و كـال بـاز   ي به بـارب ي سال هست عالقه شديد 3ا   ت 2 كه پسرش كه االن بين       گفت يپسر بچه م  
 خونـه   ي رو تـو   ي پرسند كه چه كس    ي كه ازش م   ي خره و وقت   ي عروسك نم  ش كنه و برا   يدخترانه و پدرش به شدت مخالفت م      

 رو توسط پـدر درك       خودش ي ساله محدوديت و تحت فشار بودن رو       3 ياره، چرا؟ چون كودكه      ي از پدرش نم   ي نام ،يدوست دار 
 گه كـه    ي در جواب م   ،يكن ي كار م  ي حاال چ  ي كن ي باز ي پرسه كه بابا دوست نداره كه تو با بارب         ي كه مادر ازش م    يكرده، و وقت  

 خواهد كـه اون رو  ي است با اندامش مشكل دارد و از مادرش م        يو مادر اين كودك گفت كه اين بچه چند وقت         ...  شم يناراحت م 
هـايي بـه      اون خيابان  ي ايالت سن فرانسيسكو   ي مثل آمريكا كه تو    يها در كشور    و بعد از تمامي اين حرف      .از بدنش حذف كند   

  !ي وجود داره اونم به دليله عدم آگاهي هنوز همچين تفكراتارند ها رو دينام گ
ريـق يـك برنامـه       پسرونه رو داشته و از ط      ي حالت ها  ي سال داشت كه از بچگ     12 سال شايد    15 زير   ي يك دختر  ي دوم مهمون
 داشته و تونسته كـه كمـك        يخوشبختانه مادر روشن فكر و آگاه     .  به واقعيت خودش رسيده و با مادرش درميان گذاشته         يتلوزيون

  ي از ايشون پرسيد اين بود كه چOprah كه يسوال.  كنهي تونه جراحي مسببشه از طريق مادرش و بعد از رسيدن به سن منا
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ـ   يكه، لزبين ها با فيزيكشون مشكل       كه داد اين   ي نه يك لزبين و پاسخ     يك ترنس هست   كه ي  يشد كه فكر كرد     مـن  ي ندارند ول
  ...دارم

 داشته بـه دليـل   ي قصد به خودكشي سالگ6اين دختر در سن .  ساله همراه والدينش بود9 برنامه يك دختر ترنس     ي سوم مهمون
 ي كـه دوسـت داره بـرا       ي گذارن كه هر طور    ي شن و م   يتوجه م  خودش حس كرده وبعد از اون پدر و مادرش م          ي كه تو  يتفاوت

 در خطـر  ي كودكشون رو وقتـ ي رواني سالمتي پذيرشش سخت بوده ولشونمطمئننا اول برا  .  كردنش تصميم بگيره   يشيوه زندگ 
 يند داشت  بل ي كه ظاهر دخترونه و موها     تي قبل ي به عكس ها   ي ازش پرسيد كه وقت    Oprahديدند عاقالنه ترين تصميم گرفتند،      

 ساله در جواب گفت اونها گذشته من هستند و من آينـده رو پـيش رو                 9 و اون دختره ترنس      يكن ي م ي چه احساس  يكن ينگاه م 
  ...دارم
 كـه انـسان اون رو   ي هـست، شخـصيت  گيـره  ي كه شخصيت انسان شـكل مـ  ي و سنيني موارد مذكور نكته مورد توجه، كودك   در

  . شناسوندن خودش به اجتماع و محيط اطرافشي براش،ي ادامه زندگي كنه برايانتخاب م
 چندين سالشون بود، اين     ي كه آرزو  ي كامل به جسم زنانه رسيدن، در واقع چيز        ي بودن كه االن در سالمت     ي چهارم، ترنس  مهمون

و ... دا شـدن   فرزند هم هستند و االن از زنشون جـ         4 يازدواج كرده بودن و دارا    ) كه در جسم يك مرد بودن     (خانوم قبل از عمل     
خب اين نمونه آخر درسته كه اين       .  بشه ي كرد از ريخته شدنشون جلوگير     ي م يزنشون در شو حضور داشت با اشك هايي كه سع         

.  كـه تـشكيل داده بـود   ي جبران ناپذير به خانواده اي با صدمات روحي سال به خواسته اش رسيد ول   يترنس عزيز بعد از سال ها     
 ي راحت نيست ادامـه بـده و از طرفـ          ه ك ي جسم ي تونست كه تو   يديگه ظرفش پرشده بود و نم      هم   ياز طرف ! زنش و كودكانش  

 خانواده بهش اجازه داده بود با اين تاخير به          اي اون بود و مطمئننا اگر شرايط جامعه و          يديگه زن داشت، به هرحال تصميم شخص      
 ايـسه  او وجود داشته قابل مق     ي كه زمان كودك   ي جامعه ا   كه امروز وجود داره با     يو به گفته خودش جامه ا     ...  رسيد يخواستش نم 

  ...ي و بعدي بعديها پس خوش به حال ما كه يك نسل عقب تر نيستيم و خوش به حال نسل. نيست
 ي ساله كرد و پرسيد كه خوب حاال نظرتون چيه در مورد پسرتون؟ و اون پدر تنها پاسـخ               3 رو به پدر پسر      Oprah آخر برنامه    در

  ... بخرمي پسرم باربي كنم اينه كه براي كه ميبعد از اينكه از اين برنامه بيرون رفتم اولين كار:  بودكه داد اين
 شـم و يـا عكـس العمـل          ي بود كه اين كار رو تونستم بكنم چون اون قدر هيجان زده م             ي برنامه رو با مادرم ديدم، اولين بار       اين

 پـشت نقـابم رو بـه هـم نـزم        يا ببينم و كار دست خودم ندم و آرامش زنـدگ           دم كه بهتره تنهايي از اين جور برنامه ه         ينشون م 
و در طـول برنامـه      .  بود ساعت شام خوردنم رو با اين برنامـه تنظـيم كـردم             ي بودم هر جور   دهي، اما چون تبليغش رو د     )متاسفانه(

ه متوجـه عكـس العمـل از مـن           كردم كـ   ي وقتا از شدت هيجان نفسم رو حبس م        يجيك نزدم و از جام تكون نخوردم تازه بعض        
 .....)البته شك كه چه عـرض كـنم   (رن، كنه كه ديگرانم شك داي گن آدم به خودش كه شك داشته باشه فكر م   يآخه م !!! نشن
 همين برنامه نشسته بـودم  ي نشستم كه مثال بازم معلوم نشه فقط برايخالصه كه به خير گذشت، برنامه كه تموم شد كم         . ها ها 

 ي كـار مـ  ي اگه بچه تـو تـرنس بـود چـ       ي مقدمه مادرم رو كرد به من و پرسيد خوب حاال از سر ما كه گذشت ول                يكه يه دفعه ب   
 گذشـت؟   ي، داغ كردم، شايدم گوشام قرمز شـده بـود، از شـما چـ              "از ما كه گذشت   ": هم ريخت با اين جمله    ه  ؟ آرامشم ب  يكرد

  ...  استيترنس بودن من؟ درسته گذشت اما بر سر شما لزبين بودن من باق
 ي خـوا يازش كه قبلش اجازه نگرفتـه بـودم، عزيـزم مـ    ) let it be( جلوه دادن صورتم كردم، گفتم خوب باشه ي در طبيعيسع

 موندن نام خـانواده،     ياز سر هوس و چند تا آه عميق لذت يا باق          (بيايي تو اين دنيا يا نه، حاال هم كه به دنيا آوردمش بدون اجازه               
و دارم بگذار جنسم جور بشه دخترش هم بيارم، آخه مگه مي شه بدون دختر زيست كرد؟ و با برنامـه و يـا                      كه خوب پسرش   يا اين 

 يطور باشه كـه مـن مـ        اين قدر هم پررو باشم و بهش بگم تمايالتت بايد همين          ...)  آخ شد ديگه، قسمت اين بود      يآخرش اتفاق 
ديـوار  .  نبودم، از جام بلند شدم و بـه اتـاقم رفـتم            ي؟ منتظر جواب  آخه انصافه؟؟ !!!  باش ي گم چ  يخوام، خودم آوردمت خودم هم م     

 اصال براشون عجيب نيست كه رو تخت من يك دختر با            ي گن يعن  ي نم ي كنن، هيچ  ي با صفان منو درك م     ي اين اتاق خيل   يها
  ... ندارني ديگه هم كاري اتاق هاي ديوارهايها  قبول دارن به آدميطور من بخوابه، منو همين
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   و جهانرانياخبار ا
  
  
   سالگرد اعدام دو نوجوان در مشهدنيكمي ادبودي: رانيا ■
 محمـود   ينام ها ه   سالگرد اعدام دو نوجوان ب     نيكمي امسال   رماهي و هشتم ت   ستيب

ـ .  باشـد ي در مشهد اعدام شدند، مـ ييجرم همجنسگراه  كه سال گذشته ب ازيو ا  ه ب
 ي از كـشورها   ياري در بـس   انيا همجنـسگر  يها و گروه ها     مناسبت سازمان  نيهم

ـ  ي را بـرا   يمراسـم ) ريـ  ت 28 (ي جـوال  19طور همزمان در روز     ه  جهان ب   دو  ادبودي
 بـا   ي جهان ي همبستگ ران،ي در ا  كينوجوان اعدام شده، اعتراض به سركوب هموفوب      

 و لغـو اعـدام   اني درخواست لغو قانون مجازات همجنسگرا ران،ي در ا  انيهمجنسگرا
 شهرها برنامه اعالم شـده  ني خبر در اني اميتا لحظه تنظ. د اندهيكودكان تدارك د 

ـ  مسكو، بروكـسل، اسـتكهلم، آمـستردام، و        كفورت، فران ن،ي برل س،يلندن، پار : اند ـ  برز كـو، ي شـهر مكز   ن،ي  سـان   ي و شـهرها   ل،ي
 ي هم برنامه ا   ناي حقوق بشر همجنسگرا   يسازمان جهان . كاي تاون در آمر   نسي گو و پروو   هي سان د  ،ي س ي واشنگتن د  سكو،يفرانس
  . استدهي تدارك دوركيوي سازمان ملل در ندر راني در جلو دفتر ااني با همجنسگراراني اعتراض به رفتار حكومت ايرا برا
ـ  حما يي هـا  هيـ اني ب ي مـصر هـم طـ      انيو سازمان همجنـسگرا   ) لگايا (اني همجنسگرا ي سازمان جهان  ني بر ا  عالوه  خـود را از     تي

  . م كرده اند اعالي جوال19اعتراضات روز 
 توسـط  ي جـوال 19 خود، مراسم ي در نشست هاگري در تهران و چند شهر داني و تجمعات محدود و پراكنده همجنسگرا      ها گروه

 در پشت پنجـره اتـاق خـود        ي ماه با افروختن شمع    ري ت 28 از افراد در روز      ياري را مورد بحث قرار داده و بس       ي جهان انيهمجنسگرا
  . را ابراز كردنديان كارزار جهني ا و مشاركت خود دريهمبستگ

  
  
   از دگرباشاني اكبر گنجتيحما: رانيا ■
 توجـه   ي طـوالن  ي معروف كه بعد از شـش سـال زنـدان و اعتـصاب غـذا               ياسي س ي زندان ي اكبر گنج  يآقا

ـ  انيـ  كـه جهان   ي جوائز افتي در ي برا نكي جلب كرد، ا   رانيخود و موضوع حقوق بشر در ا      ه   را ب  انيجهان ه  ب
  .  اعطاء كرده اند، به خارج از كشور مسافرت كرده استيومت او در دفاع از آزادخاطر مقا

 اعالم كـرده    ي خارج از كشور و مطبوعات خارج      انيراني خود با ا   ي در مصاحبه ها   ي گنج ي آقا ي اخبار ربنا ب 
ـ ا.  كند ي م تي بلكه از دگرباشان هم حما     شانياست كه او نه تنها از دگراند       ـ  ني ـ  بـار اسـت كـه        ني اول  كي

 ي علن تياحم) انيبخوان همجنسگرا ( در كشور علنĤ از دگرباشان       ي و حقوق بشر   ياسي معروف س  تيشخص
 كشورمان در خـارج     ي و ادب  ي هنر ،ياسي معروف س  ي از چهره ها   يادي ماه امسال هم تعداد ز     بهشتيدر ارد .  دارد يخود را اعالم م   

  . ماها منتشر شد18ند كه در شماره  منتشر كرداني از حقوق همجنسگراتي در حماي اهيانياز كشور ب
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  HIV اراني باشگاه يرا انداز: رانيا ■
ـ            مي عامل انجمن تنظـ    ري مد ي راغ ي آقا دهي به اخبار رس   بنا  يزوده   خـانواده اعـالم كـرده اسـت كـه ب

 يمركز درمـان  " در     يو.يآ. اچ روسي به و  اني از مبتال  تي حما ي برا "وي ه ارانيباشگاه  " بنام   يباشگاه
ـ تال مب ي برا ي زندگ ي باشگاه آموزش نهارت ها    ني ا يهدف راه انداز  .  شود ي افتتاح م  "ينيخمامام    اني
 ،ي هنـر  ي هـا  تيـ  و خانواده آنـان، فعال     اني مبتال ي برا ي و خانواده آنان، ارائه خدمات مشاوره ا       دزيبه ا 

 ضاتيـ  فرهنـگ جهـت رفـع تبع       جي و تـرو   ي رسـان  يآگاه.   و تئاتر عنوان شده است     يقي موس ،يورزش
  . شده استن باشگاه عنواني اي برنامه هاگري از ددزي به ااني نسبت به مبتالي و فرهنگياجتماع

  
  
   ي جنستي مشترك دفاع از اقلونيسيكم: رانيا ■
 دفاع از حقوق ونيسي كم" بنام  ي باالخره تشكل  ،ي جنس ي ها تي فعاالن و طرفداران حقوق اقل     ني از مدتها بحث و تبادل نظر ب       بعد
 شروع نموده و از همـه عالقمنـدان درخواسـت    ي وبالگ جادي خود را با ا    تي فعال ونيسي كم نيا. دي گرد لي تشك "ي جنس ي ها تياقل

  :مندانه  عالقي براونيسيكمگ آدرس وبال. كرده كه به آن بپوندند
http://colgbt.blogfa.com

co@pglo.netEmail:   
  
  
  انهي همجنسگرالمي متعصب مجلس نسبت به فندگانيواكنش نما: مصر ■
 كـه روابـط متقابـل    لمي فـ  نيدر ا .  ساخته شده است   ي عالء االسوان  ي مصر سندهي از نو  ي بر اساس داستان   "انيعقوبيعمارت  " لميف

ي در قـاهره را توصـ      ي آپارتمـان  ي مجموعـه مـسكون    كيساكنان  
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ـ د، عـالوه بـر ترور      كنـ  ي مـ  ف  در مـصر بـه      ي و فـساد ادار    سمي
 پارلمان مـصر نـسبت      ندهي نما 112 روبرو شده اما     اني تماشاچ عي با استقبال وس   لمي ف شينما.  هم پرداخته شده است    ييهمجنسگرا

اعتـراض كـرده و خواهـان       ) يي مربوط به همجنسگرا   يصحنه ها  (" شوند ي مستهجن كه باعث فسق و فجور م       يصحنه ها "به  
ـ  گو ي كـرده و مـ     Ĥسـف هـار ت  ظ ا لمي فـ  هيـ  از جنجال بپا شده بـر عل       لمي مؤلف داستان ف   ياالسوان.  صحنه ها شده اند    نيف ا حذ  دي
 و فرانـسه و  ايتالي مانند ايي مانند مصر را بدنام كند؟ پس چرا كشورها        ي تواند كشور بزرگ   ي م لمي ف كي آخر چگونه    ،مسخره است "

 جلـب   نماي و سـ   اتيـ  ادب فـه يوظ" دهـد    ي او ادامه م   " كرده اند، بدنام نشده اند؟     دي تول لمي ف يي كه در رابطه با همجنس گرا      كايآمر
  ". جامعه استياتي بلكه طرح مسائل حساس و حستي نستيتور
  
   كنندي را برگزار ماي مقابله با هموفوبي روز جهانانيهمجنسگرا: النكاي سر ■

حـدود  .  را برگـزار كننـد     اي مقابله با هموفوب   يموفق شدند روز جهان    ي و فشار فرهنگ   ها تي با همه محدود   النكاي سر انيهمجنسگرا
 در جهـان  اي هموفوباني قربانادي سكوت قهي در آن كشور دور هم جمع شده و ابتدا با دو دق         اني نفر از فعاالن حقوق همجنسگرا     20

 پـرده   ي بر رو  ي داده وبه نقاش   بي ترت ي هنر داتي و تول  يي با موضوع غرور همجنسگرا    ي نقاش ه مسابق كيسپس  .  داشتند يرا گرام 
ه  عالقـ  ي آنهـا بـرا    تيادرس وب سا  .  كرده اند  زاني آو تختي در پا  ي خود را در پارك    ي نقاش ي سپس پرده ها   ، بزرگ پرداخته  ييها

  :مندان
www.equal-ground.org   

  

http://colgbt.blogfa.com/
mailto:co@pglo.net
http://www.equal-ground.org/


  

  
  نسگرا مخصوص سالمندان همجيخانه ها: كايآمر ■

 حقـوق   ي كـه شـورش اسـتون وال را بنـا نهادنـد و بعـدها در مبـارزه بـرا                    يالدي دهـه شـصت و هفتـاد مـ         اني همجنسگرا نسل
.  مانـده اسـت    ي بـاق  شرويـ  نسل همچنان پ   نياما ا .  شوند ي كردند، دارند پا به سن م      فاي ا يلي بد ي آن كشور نقش ب    انيهمجنسگرا

 مخـصوص   ي خانـه هـا    ي شـركت كـرده و تعـداد       يسالمند در پروژه مشتركت    اني حدود دوازده گروه مخصوص همجنسگرا     رآياخ
 سالمندان  ي عمر خود را در خانه ها      ي مجبور نباشند دارند باق    ني و لزب  يتا گ .  كرده كرده اند   ري سالمندان همجنسگرا را دا    ينگهدار

  . دارند، بگذرانندي منفتي ذهنيي كه نسبت به همجنسگراگريد
  
  
   كندي استقبال ماني از همجنسگرالتونيههتل : ي تجارتي هاهتل ■

 خـود را متوجـه      غـات ي بـزرگ تبل   يهـا   از شـركت   ياري و بس  ي روس ي ودكا اي ي ساز ني ماش ي سال است كه كارخانه ها     ي سالها
ـ  بزرگ ا  غاتيتبل.  كرده است  اني خود را جامعه همجنسگرا    غاتي هم تبل  لتوني ه ي الملل ني هتل ب  رآياخ.  كنند ي م انيهمجنسگرا  ني

  "اي بيطور كه هست آن": دي گوي ماني ها و مجالت همجنسگراتيمعروف در ساهتل 
  
  
  اني همجنسگراواليلغو قانون اعدام و فست: نيپيليف ■
 كرده  حي بر لغو قانون اعدام را توش      ي شده توسط پارلمان آن كشور مبن      بي قانون تصو  نيپي جمهور فل  سي رئ وي آرو اي خانم گلور  رآياخ

 است كـه    يگفتن.  خود لغو كرده اند    ني كه مجازات اعدام را در قوان      وستي كشور جهان پ   125 به جمع    نيپيلي ف بي ترت نيبه ا . است
 ني دوازدهمـ  نيپـ ي فل اني سـازمان همجنـسگرا    رآيو اخ .  شود ي جرم محسوب نم   نيپيلي ف ي مذهب تĤ در در جامعه نسب    ييهمجنسگرا
  :دي آنها مراجعه كنتي به سانيپي فلانياسم همجنسگرا مربوط به مري عكسهادني ديبرا.  خود را جشن گرفتليسالگرد تشك

http://progayphilippines.blogspot.com   
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   است  ايپاپ ملكه هموفوب: كانيوات ■
 كـال ي راد تاچـل فعـال  تري پي شهر لندن، آقا   "ديراي ي گ " كارنوال   اني به گزارشات، در جر    بنا

) يپاپ فعل ( شانزدهم   كتي كه پاپ بند   كردهي را با خود حمل م     ي پالكار انيحقوق همجنسگرا 
 مضمون نوشـته    ني با ا  ي دهد و در كنار آن جمله ا       ي نشان م  "نيدرگ كوئ " كيرا در نقش    

  ".اي ملكه هموفوب- شانزدهمكتيبند ،ي پاپ، بت": شده
ـ  پـاپ مثـل      ":  كرده گفته است   رادي مراسم ا  ني كه در ا   ي ا ي تاچل در سخنران   تريپ  ي گـ  كي

 هـا ممكنـه   يبعـض .  پوشدي لباس م ي گ كي رود و مثل     ي راه م  ي گ كي زند، مثل    يحرف م 
ـ  و ر  ي باشد آنوقت دو رنگـ     ياگر پاپ گ  .  است يفكر كنند كه پاپ هم گ      ـ  او جالـب با    ي اي  دي

ـ  كند؟ آي مغي ها تبلي گ هي بر عل  نهمهي است چرا ا   ياگر او گ  . باشد  را ايـ  هموفوبغيـ ل پـاپ تب اي
 تاچـل در مـورد      تري است كه پ   ي گفتن "رد؟ي گ ي بودن خود بكار م    ي سرپوش نهادن بر گ    يبرا

 از مبتكـران حركـت   يكـ ي كند و گـروه او  ي ميادي زتي هم فعالراني ا انيحقوق همجنسگرا 
  02074031790+ سيكد انگل:  عالقمنداني براتريپ ليشماره تلفن موبا.  باشدي مرماهي ت28 ياعتراض
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   پردازندي ماستي هنر سيري گاديه  بانيهمجنسگرا: كايآمر ■

 تا چـه انـدازه در       كاي موافق آنها در مجلس سنا و كنگره آمر        يروهاي و ن  اني دانند كه حضور همجنسگرا    ي م كاي آمر انيهمجنسگرا
 بالغ بـر دو و  ي مبلغ"ني و لزبي گيزروي پاديبن"نام  ه   ب يادي جهت بن  نيبه هم .  دارند ري تĤث ي جنس ي در جهت برابر   ني قوان بيتصو

ـ  كاند گـر ي رو و د   شي شده در انتخابات پ    دي كاند انيمجنسگرا ه ي دالر را به معرف    ونيلي م مين  خـوش فكـر اختـصاص داده     يداهاي
 است كه پنتاگون، وزارت دفـاع       يگفتن.  را آغاز كرده است    يعي وس يها  دهندگان همجنسگر تالش   ي به را  ياست و در جهت ده    

  . را از اسناد خود حذف كرده است"يي بودن هجنسگراياختالل روان" رآيخ اكايآمر
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  آخرقسمت  - و مهراندي فريها ينامه نگار
  
  

 كنـد و مهـران   ي مي زندگراني در اديفر.  و مهران دو دوست و هر دو همجنسگرا هستند   ديفر ■
ـ مهـران   . سر نـدارد   تنهاست و دوست پ    ديفر.  است كه در خارج از كشور اقامت دارد        يمدت  كي

  .  كندي مي دارد و سالها است به صورت مشترك با دوست خود زندگيدوست پسر خارج
 راز رابطه مشترك د   ،يابي همچون عشق، دوست     ي و مهران با هم مكاتبه و در باره موضوعات         ديفر

 اند كه    و مهران خواسته   ديفر.  كنند يبا هم درد دل و تبادل تجربه م       .... مدت دو همجنس با هم و     
با توجه به مطالب مطرح شـده در مكاتبـات      .  تبادل تجارب را با خوانندگان ماها قسمت كنند        نيا
 به بعد، در چنـد  12از شماره )  و اصالحتي اديبا كم( آنها را   ي كه نامه ها   مي گرفت مي دو، تصم  نيا

  . ميشماره پشت سر هم چاپ كن
  . و مهراندي فري نامه هاني شما و انيا

  
  
  
امه ي پيشين ِ و در آخرين جواب مهران به فريد، اين بار مهران سوالي از فريـد پرسـيده بـود و فريـد در ايـن                            در ن  ■

  .نامه نگاري هاي فريد و مهران، با اين نامه به پايان مي رسد. شماره به آن پاسخ داده است

  .زيسالم مهران عز
 دهي كـه پرسـ    يزيـ من نظر خودم رو در مـورد چ       . شهي من تموم م    ما با جواب   ي و نامه نگار   ي بار، تو سوال كرد    ني كه ا  خوشحالم

  : گمي ميبود
ـ  رو پد  يمـن پورنـوگراف   .  دارم يي كه به مـساله همجنـسگرا      هي نگاه هي شب باي تقر ي و پورنوگراف  سمي من به اروت   نگاه  كـامال   ي ا دهي
 يعنـ ي.  هـستند  ي و همجنـسخواه    كه سكس و شـهوت     هيرفتني و پذ  ي دونم و قبولش دارم و به نظرم همون قدر انسان          ي م يانسان

 جـا   ني بد نباشه هم   ديشا.  داره ي سنت ي با تفكر و ارزش ها     يمي ارتباط مستق  هي واقع در   ي و طرد پورنوگراف   ي كنم كه نف   يتصور م 
 و  ي هنرمندانه تر و فكرشده تر ِ لـذت جـسم          اني رو ب  سميمن اروت . ستني ن زي چ كي ي و پورنوگراف  سمي من اروت  ياشاره كنم كه برا   

  . كننده تركي تر و تحرعي تر و سرانهي عاماني رو بي دونم و پورنوگرافي ميجنس
ـ  ا مي كه بگـ   ني ا يكي:  داشته باشه  شهي تونه دو تا ر    ي م ي كنم كه زشت دونستن پورنوگراف     ي م فكر  داره و   "يبـدآموز " مـساله    ني

 هي بـه قـض    اي جور شرم و ح    كي كه با    ني ا گهيو د ) هيهيكه غلط بودن و مهمل بودنش به نظرم بد         (شهي آدم ها م   "انحراف"باعث  
ـ كـه بـا ا  .  مبتذل و دون شان آدم هاستر كاكي ي كه پورنوگراف  مي و بگ  مينگاه كن  ـ     ني  ارزش ي هـم مخـالفم، چـون مبتـذل و ب

همون طور كه لذت بـردن از       .  مونه ي م ي جنس ي كامال مثل مبتذل دونستن خود سكس و رابطه          سم،ي و اروت  يدونستن پورنوگراف 
 ني ا في و توص  ي هم با تداع   سمياروت برسونه،   ي و احساس شكوه و سرزندگ     ي تونه آدم رو به تعال     ي م گه،ي انسان د  كيجسم و تن    

بـه قـول    ( نقـش رو داشـته باشـه         ني تر همـ   نيي پا ي تونه در سطح   ي اون، م  ي ها تي جذاب يلذت و رابطه، و انگشت گذاشتن رو      
  !).شي نصف العش،يوصف الع: معروف
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 اليـ حاال بـه صـورت خ     ( تونه با پرداختن به پورنو       يآدم م .  مهمه يلي هم به نظرم خ    ي و پورنوگراف  سميكاركرد اروت  گه،ي طرف د  از

 نسبت به لذت بـردن      ي بازتر ديد) گهي د زي هر چ  اي خاطره   كي كردن   في متن، تعر  كي عكس، خوندن    اي لمي ف كي دني د ،يپرداز
 كـه  ستيـ  نيزيـ  و معاشـقه، چ ي و همخوابگي عشقبازيبا راه و روش ها   شتري ب ييآشنا.  كنه داي اون پ  ي و راه و روش ها     يجنس

 شـه انكـار     ي همسرش داره نم   اي با پارتنر    ي زندگ ي فرد، و تو   ي هي روح ي رو كه تو   ي فوق العاده ا   ري داشته باشه و تاث    يارزش كم 
  .كرد

  
 ي هـا  لمي مثل ف  ييزهاي چ ي كه تو  هي ا ي و تجار  يغاتي تبل ي اصال ازش غافل شد، حربه ها      دي مهم كه به نظرم نبا     ي نكته   كي اما

 وجود داره، از    يادي ز ي و عالقه مند كردن مخاطّب، اغراق ها       شتري ب تي جذاب ي برا شهي ها هم  لمي جور ف  ني ا يتو. پورنو وجود داره  
 يرات فكـر   افراد كم تجربه تر اث     ي تونه برا  ي مبالغه م  ني گرفته تا طول مدت سكس اونها، كه ا        گرهاي باز ي جنس ياندازه اندام ها  

  .ارهي عدم اعتماد به نفس براشون به وجود باي ي احساس افسردگي داشته باشه و نوعيمنف
 كـه نـسبت بـه حـرف زدن در مـورد             هي احساس خجالت  نم،ي ب ي م ادي ها و دوستان خودم ز     ي دور و بر   ني كه من متاسفانه ب    يزيچ

 و  مي به خرج بـد    يشتري مورد شجاعت و بلوغ ب     ني در ا  دي كنم با  يمن فكر م  .  و اقرار به عالقه به اون دارند       سمي و اروت  يپورنوگراف
  .مي توجه كنشتري اون بي بخش و انسانيي رهايجنبه 

  . بوده باشهدي جوابم مفدوارميام
  
  . كنمي مي و خرمي خوشي بوسمت و برات آرزوي هم ازت ممنونم، مباز

  ديفر: قربانت
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   به وزن بودنمانميشك نكن
  

  ) نيلزب (يمان ■
egelofbluesky@yahoo.com   

  
 و بـه عبـور عـابران از    ديني شـلوغ بنـش  اباني خكي از ي در گوشه استي بد نيگاه ◄
نگاهشان به  .  خاموشند ي و برخ  داستي از نگاهشان رازدلشان پ    ي برخ د،ي شو رهي خ ابانيخ
 ني همه تالش؟ ا   ني همه رنج؟ ا   ني خلقت؟ از ا   نيا خواست از    يخدا چه م   . انتهاست يب

  ؟...همه
 مي نـشو  ي روزمرگ رياگه اس .  كردند ي م داي ها را پ   ي از روزمرگ  يي كاش آدم ها راه رها     يا

ي دن ني از ا  مي كن داي پ يزي راه گر  ديشا

  20شماره 
 1385مرداد ماه 

ـ  رحم اسـت؟     ي ب اي واقعا دن  اي آ يراست. رحم ي ب يا  اي
  م؟ي وا داشتيرحمي را به باي كه دنمي ما هستنيا
 گذارنـد، خـوب و بـد      يقـانون مـ   . به نام انسان تحمل خودش را هم ندارد        ي موجود نيا

   خوبها و بدها دارد؟ستي نوشتن ناممان را در لتي صالحيچه كسان.  كننديوضع م
چنـان كـه   .  داننـد ي را تنها كودكان كوچك و برهنه آدامس فروش م    اباني خ ي از جو  دني راز پر  ست؟ي ها ك  ي مسئول قشنگ  اصال
 را حـس  ستني لذت ز  چگاهي است، گمان كنم او ه     ياليچه خ .  داند ي فالن آباد م   يمن و ترا تنها آن دخترك تنها در فالن آباد         راز  

  . داند كه مانند من و توستينكند اما م
ـ تا به حال اند  . سوزد به حقارت زنانمان    ي م ي به وزن بودنمان، دلمان گاه     مي نكن شك   زنانمـان را در گـستره زمـان بـه    ي هـا شهي

  ؟ي مادرت را در كوله بارت گذاشته اشهي پزي مادرانمان؟ تو چه؟ تو ند؟ي ادهيچالش كش
 نطفه از   ني ا مي كه بگذار  ني به ا  ؟ي كرد شهي به خود اند   چگاهي از زجر زنان از خرافات مادران اما ه        ا،ي از زمانه، از دن    ردي گ ي م دلمان

 بـودن درد    ني مـا، لـزب    ي تـو، ا   ي مـن، ا   ي كه ا  نيه باور خودمان به ا     ب دني كالم رس  ي ها، آزاد  شهي اند ينطفه رها . ما گرفته شود  
  .ستي مان نني رفتار والديني سنگابان،ي نگاه عابران خرت بودن حقاني لزبست،ين
 درد مـا از پنهـان شـدن         ست،يـ  ها ن  ي كس ي پس از ما كه درد ما از ندانستن است درد ما از ب             ي به نسل ها   مياموزي و ب  ميري بگ ادي

 شـان بـه     اليـ  باب دل  خودشان، ارضا كـردن ام        ي ما وضع كرده اند كه آنرا برا       ي برا يگراني است كه د   يو استعارات پشت كلمات   
  . گذاشته اندان به ارمغمي شكل ممكن برانيمرگبارتر

   كند؟ماني طراوت ارزانيري كه سي است اما روح مان خسته است كجاست دكاني دل مان شوردر
  . آب استي خوردن جرعه اي به آسانافتنشيت كه  آن قدر كوچك اسي گاهازمانين

 شـان بتازنـد بـه     ي قانونمند ي مردان با ماسك ها    ني ا مينگذار. مي گم كرده ا   ماني آنچه در دل ها    افتني ي برا دي در دست با   دست
 مياموزيـ ل، ب  بـه حـا    نـدگان، ي در صفوف متحد بـه آ      دي شود با  ي م ي در اذهان مردم تداع    ني كه با نام لزب    ميستيما آن ن  .  مان ميحر
  .مي گذارشي به نمابندهي فريورت مان را با صرتي آن است كه سيزشت
   ست؟ي شما چنظر
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  يراني ااني سازمان همجنسگراتيحما

  راني در اياسي سانياز فراخوان دفاع از زندان
  

ضع خـود    بر موا  يستادگي كه با اعتصاب غذا در زندان و ا        ياسي س ي زندان ياكبر كنج : ماها ■
ـ  كسب نمود ا   يادي و جهان شهرت ز    راني در ا  يدر دفاع از حقوق بشر و دمكراس        روزهـا   ني

 مناسبت به او اعطاء شده در خارج از كـشور بـه             ني كه به هم   ي الملل ني جوائز ب  افتي در يبرا
 ي خـارج  ي خارج و رسانه هـا     مي مق انيراني در جمع ا   يادي ز ي ها ينران برد، او در سخ    يسر م 

ـ  ي داخل و خارج برا    انيراني ا يكياد و نزد   اتح تيبر اهم  ـ  در كـشور تĤك    ي بـه آزاد   دني رس  دي
بـا مـشاركت    ) رمـاه ي ت 25 تا   23(  دو روزه    ي اعتصاب غذا  كي خواهان   ينموده و در فراخوان   

ـ  در ا  ياسيان س ي زندان ي آزاد ي داخل و خارج برا    انيرانيا ـ ا.  شـده اسـت    راني  فراخـوان   ني
 در داخل و خـارج      ي مختلف اجتماع  ي بشر و گروه ها     مدافعان حقوق  عي با استقبال وس   يگنج

سـازمان  .  فراخوان منتـشر كردنـد     ني از ا  تي در حما  يادي ز ي ها هيكشور مواجه شد و اطالع    
ـ  از ا  يامي پ ي هم ط  يراني ا انيهمجنسگرا  كـه نـشانه     رد بـه عمـل آو     يباني حركـت پـشت    ني

ـ  خواهانـه يآزاد بـا مبـارزه      ي در همراه  اني فعاالن حقوق همجنسگرا   تي و درا  ياريهوش  ي مل
  : استري به شرح زيراني ااني سازمان همجنسگراهيمتن اطالع. است

  
ـ  در اياسي ساني زنداني و دفاع از حقوق شهروند   تي حما ي برا ،ي از فراخوان اكبر گنج    ،يراني ا اني همجنس گرا  سازمان ◄  و راني

 خواسـتار  زيـ سانلو، با آغوش بـاز اسـتقبال كـرده، و ن    ها، و منصور ا  يني خوئ ي اكبر موسو  ي جهانبگلو، عل  ني رام ي آزاد يتالش برا 
  . استراني اي اسالمي جمهوري از زندان ها،يدتي و عقياسيس اني و شرط همه زنداندي قي بيآزاد

ـ  ا ي مبارزه با سركوب و اختناق حاكم بر فضا        ي گذار، برا  ري كارساز و تاث   ي اقدام را عمل   ني ا ،يراني ا اني همجنس گرا  سازمان  و  راني
  .  داندي مي و برابري به آزاددنيدر رس يگام
ـ ي ا انيسازمان همجنس گرا  .  است ي و مردم  ي مسئله مل  كي ،ي آزاد ي در برابر ظلم و مبارزه برا      يستادگيا ـ  از ا  ،يران  فراخـوان،   ني

 و حزب  نهاداي شخص چي هي دانسته، و به رهبري و مل ي و ارزشمند گروه   مي كار عظ  كي اقدام را    ني كند و ا   ي م يبانيدفاع و پشت  
  .ستين معتقد ،ي مبارزه ملني در ايخاص

ـ  چه داخل و چه خارج از كشور، دعوت به شركت در ا            ران،ي مردم ا  ي از تمام  ،يراني ا اني همجنس گرا  سازمان  ،ي كـارزار عمـوم    ني
  . دي نمايم

ـ  عقاليـ  هزاران نفر، بـه دل دي صدها و شا  م،ي هست هياني ب ني كه ما، در حال نوشتن ا      اكنون ـ  گرا،ياسـ ي سدي ـ  ي جنـس شاتي  دگـر  اي
 ي چـه جـا  گـر يپـس د .  و جـان باختننـد     دني در حال درد كش    ران،ي ا مي رژ ي ها، زندان ها و شكنجه گاه ها       اهچالهي در س  ،يشياند

  !درنگ مانَد
  يراني ااني همجنسگراسازمان

www.pglo.net   
pglo@pglo.net   
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  ي با طعم شوخي جد-ي با طعم جديشوخ
  
 ي اسـتفاده مـ  اني در مجله ماها اغلب از كلمـه همجنـسگرا       ني اگر دقت كرده باش    ◄
  .ي كمتر از آن از كلمه گيلي خيلي و خنيكمتر از آن از كلمه لزب. شود
 ين م  به گوشتا  اي دي خوان ي را م  اني همجنسگرا اي شما كلمه همجنسگرا و      ي وقت خوب

 ايــ برداشــت مــن از كلمــه همجنــسگرا و د؟يــ از آن داريخــورد چــه درك و تــصور
 برداشـت   ني ا ي گ كي هستش و به عنوان      ي و هم گ   ني هر دو هم لزب    انيهمجنسگرا

ـ  باشد و ا  ي م ي گ ي كنم كه  كلمه همجنسگرا فقط حاو       يرا نم   برداشـت را نـدارم   ني
. مي را بكار ببـر    ني كلمه لزب  دي با  حتمĤ مي به زنان همجنسگرا اشاره كن     ميكه اگه بخواه  

ـ  شـود كـه گو     ي طور استنباط م   ني پردازد ا  ي ها م  ني كه مجله ماها كمتر به لزب      نيها در مورد ا    ني لزب ي ها تياما از گله و شكا      اي
  .  مسئله دقت كنندني به انيخوبه كه دوستان لزب.  كنندي را برداشت مي از كلمه همجنسگرا فقط مردان گنيدوستان لزب

  
 خوامي م يول) ستمي كار ن  نيمن مخالف ا  ( پردازد   ي ها م  ي از مسائل گ   شتري ب يلي ها خ  ني به نظر من مجله ماها به مسائل لزب        تفاقĤا

 در باره هر دو گـروه   ي مطلباي يتازه آنجا كه صحبت.  شونديبه ندرت مطرح م )  مرد انيهمجنسگرا( ها   يبگم كه مسائل خاص گ    
پـس اگـه قـراره       .  هـا  ني شود و هم لـزب     ي ها م  ي شود كه هم شامل گ     ي استفاده م  انيمجنسگراه ايباشد، از كلمه همجنسگرا و      

  . هاني ها هستن نه لزبي گچارهي بني كنه اتي نق بزنه و گله شكايكس
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  رانيا انيمجنسگراه يكيلكترون اجلهم، ماها ■
ـ         اي  خود، و  يشنهادهاي نظرات و پ   اني ب يبرا  ي طـور بـرا    ني ارسال مطلب، عكـس، نقـد، و هم

  :دي استفاده كنري زياشتراك ماها، از آدرس پست

majaleh_maha@yahoo.com■   
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