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  اــبیوموفُهُ
Homophobia 

  تشخیص بیماری و  راه عالج
این عارضه قابل درمان است هم در . هموفوبیا یک عارضه فرهنگی و نوعی نگاه به زندگی خود و دیگران است
 .زندگی خود فرد و هم در اجتماع

  
ایـده  . روز جهانی مقابله با هموفوبیـا اسـت       )  اردیبهشت 27(  ماه مه میالدی     17: اشاره

گذشته شکل گرفت و پارسال در چنین روزی در بـسیاری   برگزاری چنین روزی در سال      
چنین به  نظر مـی    . از کشورهای جهان ، مناسبت ها، اعتراضات و مراسمی  برگزار شدند           

بهمـین  . آید که امسال روز جهانی مقابله با هموفوبیا بشکل گسترده تری برگـزار شـود              
داده ایم و امیدواریم که     مناسبت ویژه نامه این شماره ماها را به همین موضوع اختصاص            

خوانندگان به هر شکلی که امکانش را دارند در آشنایی جامعه و محیط اطراف خـود بـا                  
  .هموفوبیا بکوشند و در زدودن این عارضه کمک کنند

  
  : مقدمه

 . گرفته شده است" فوبیا"  و " هموسکشوال"هموفوبیا از  دو کلمه 
Homo  و دارد سگرایان و همجنسگرایی اشارهبه همجن  Phobia       بمعنی ترس و واهمه، کـه بـه وضـعیت

و همچنـین تـرس از      . روانی فرد اشاره دارد پس هموفوبیا بمعنی تـرس از همجنـسگرایی و همجنـسگرایان              
  .اما مفهوم آن بیشتر از اینها است. همجنسگرا شدن

ی و بـی ارزش و بـی        اصطالح هموفوبیا بمعنی خشم  و نفرت نسبت به همجنسگرایان، گریـز از همجنـسگرای              
اعتبار دانستن گرایش جنسی به همجنس، ترس از همجنسگرایان، پیش داوری و تعصب نسبت به انـسانهایی          
که همجنسگرا هستند، بی میلی برای بدست آوردن شناخت درست و علمی در باره پدیـده همجنـسگرایی و     

  .استپافشاری بر تعصبات و پیشداوری به ارث رسیده در باره همجنسگرایی 
هموفوبیا وضعیتی است که در اکثر اجتماعات بشری ریشه ای عمیق دارد و بر انـسانهایی کـه در چـارچوب                     

  .هنجارهای فرهنگی حاکم نمی گنجند، ستم زیادی وارد می کند
در اصل هموفوبیا مشکل خود همجنـسگرایان نیـست بلکـه یـک عارضـه روانـی اسـت کـه در بـین غیـر                    

و در جوامعی همچون کشور خود ما بدلیل ممنوعیـت همجنـسگرایی و عـدم               همجنسگرایان دیده می شود       
امـا نتـائج حاصـله از آن        .اطالع رسانی در باره آن، عارضه هموفوبیا دامنگیر خود همجنسگرایان هم می شود            

بطور مستقیم زیانهای زیادی را بر همجنسگرایان وارد می کند، از غیر قانونی اعالم کردن آنهـا تـا سـرکوب                     
تا ترسی که از این ناحیه در روان جمعی جامعه ایجاد می شود و حتـی خـود                  . گی ،خانوادگی و اجتماعی   فرهن

  .همجنسگرایان را به نفی و انکار گرایش جنسی خود وا می دارد
این عارضه قابل درمان است هم در       . هموفوبیا یک عارضه فرهنگی و نوعی نگاه به زندگی خود و دیگران است            

  .برای اینکار مهمترین مسئله شناخت هموفوبیا است.و هم در اجتماعزندگی خود فرد 
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 هموفوبیا در اصل ترس درونی فرد از نزدیک شدن به جنسیت خود می باشد بدون توجـه بـه اینکـه چنـین                   
  .این هسته اصلی پرورش فرهنگی در جامعه است. فردی حامل کدام گرایش جنسی است

همجنسگرایی، ترس از اینکـه مبـادا کـسی فکـر کنـد مـن نـوعی                 ترس و گریز از همجنسگرایان، ترس از        
  .همه اینها اشکال کختلف هموفوبیا هستند. همجنسگرا هستم، ترس از برقراری رابطه عاطفی با همجنس

  .هموفوبیا به افکار، رفتار و برخوردهای ویرانگر می انجامد
ئتهای از پـیش تعیـین شـده  بـا           افرادی که خود را دگرجنسگرا می داننـد، بـا تعـصب و بـر اساسـد قـضا                  

همجنسگزایان برخوردمی کنندو حتی به خود اجازه می دهند که آنها را تحقیر کنند، کتک بزنند، مورد آزار و            
یک پسر جوان ممکن است به خود حق دهد که همکالسـی و یـا               . اذیت و حتی مورد سوء استفاده قرار دهند       

ارد را بی خود و بی جهت زیر مشت و لگد بگیـرد یـا او را تحقیـر                    ند " مردانه "برادر و یا پسر محله که رفتار        
یعنـی چـون یـک نفـر در         . این بروز همان چیزی است که آن را سکسیسم می نامنـد           . کند یا سرکوفت بزند   

 مورد نظر فرهنگ اجتماعی نمی گنجد، پس " ایده آل"چارچوب تعریف جامعه از رفتار مردانه و زنانه و شکل         
این برخورد عالوه بر سکسیسم، نوعی نژاد پرستی        . تی و تحقیر و توهین و بی ارزشی است        سزاوار تحمل سخ  

  .هم هست
هموفوبیا به ترس افراد از بیرون گذاشتن پای خود از چارچوب نرمهای اجتماعی در مورد نقش جنسی و رفتار                   

باز از اینکه  یکـی از       تا جایی که حتی اگر کسی همجنسگرایی را هم قبول کرده باشد             . جنسی منجر می شود   
افراد خانواده خود همجنسگرا باشد، ناراحت می شود و در بهترین حالت طرف را به پنهان کردن گرایش خود                   

یا اگر در جمعی باشد که بر علیه همجنسگرایان صحبت مـی شـود از اظهـار نظـر و  اعـالم        . تشویق می کند  
د او همجنسگرا است و رفتار دیگری بـا او در پـیش             مواضع خود طفره می رود مبادا که دیگران فکر کنند خو          

  .بگیرند
تمـایلی بـه دفـاع از حقـوق انـسانی افـراد             ) که خود را همجنسگرا نمی دانند     ( بسیاری از دگرجنسگرایان    

همین بی میلی حتی  وقتی صحبت از حقوق بابر زنان هم می شود، باز هم در میان  بعضی                    . همجنسگرا ندارند 
  شود از مردان دیده می 

همجنسگرایان و دیگر افراد اقلیتهای جنسی در پروسه رشـد و تربیـت خـود در خـانواده و جامعـه،  تـرس                 
این باعث می شود که عارضه روانی       . را درونی می کنند   ) هموفوبیا( اجتماعی از همجنسگرایی و مختصات آن       

ش گرایش جنسی خود و کنار آمـدن        هموفوبیا در ذهن و روان خود آنها ریشه عمیقی زده، آنها را در امر پذیر              
  .با آن دچار مشکل می کند

هموفوبیا فرهنگی یک دست، خالص و تمام عیار دگرجنسگرایانه را تبلیغ، معرفی و جا می اندازد و سیستمی                  
با اعتبار خود تعریف کرده بر اساس تبعیض، پیشدواوری و نابرابری بنا می نهد که اساس آن را مزیت بخـشی                     

 که تنها در چارچوب باورهای فرهنگی حاکم می گنجد، ترسیم می کند، لذا پیشداوری و تبعیض                 به انسانهایی 
  .و سرکوب و نادیده گرفتن حق دیگران امری عادی و طبیعی قلمداد می شود

   هوفوبیا مسئله همجنسگرایان نیست اما دود آن بیشتر از همه به چشم آنها می رود
 اقلیتهای جنسی بعنوان مشکل اصلی راه عالج هموفوبیا نیست چرا که            تعریف و تبیین همجنسگرایان و دیگر     

  .اینکار نوعی فرافکنی است و مشکل را در جایی بغیر از محل اصلی آن جستجو می کند
هموفوبیا در واقع عارضه ناپسندی است که در روابط انسانها بروز می کند و دگرجنسگرایان را به موضع گیری    

از آنجا که هوموفوبیا تعصبات ذهنی افراد نسبت به همجنـسگرایی           .  خود وامی دارد     منفی نسبت به همنوعان   
  .و همجنسگرایان است، بهترین راه حل این مشکل و عارضه روانی همانا درمان آن در ذهنیت افراد است
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 مهمترین کارکرد سرکوب و نفی همجنسگرایان همانا باور عمومی در باره نقش جنسی انـسانها اسـت کـه در                   
  هموفوبیا تجلی می یابد

یادمان باشد که  ریشه و علت هر سرکوب و تبیعیضی آن نیست که در انظار عموم گفته می شود و دالیلی بی                       
جامعه و ساختارهای اجتماعی موجود انسانها را در چارچوب تعـاریفی خـشک و              . پایه برایش عنوان می کنند    

عـالج  .  را تنها در همان چارچوب محدود مـی خواهـد          " بودن " مرد " یا   " زن بودن  "محدود نگه می دارد و      
هموفوبیا راه را برای ارائه تعاریف تازه تر و گسترده تری از زن، مرد و کآل انسان می بندد و نقش بـاز دارنـده                         

  .دارد
  :عمق و ریشه هموفوبیا را بشناسیم 

  هموفوبیا از طریق ایجاد ترس آموزش داده می شود
موزش دهی غلط فرهنگی ما در باره نقش های جنسی و گرایش جنـسی نمـی باشـد؛     هموفوبیا تنها اطالع و آ    

بلکه مهمتر از آن ترس و وحشتی است که که بر هر فردی که چارچوب نرم های فعلی را کنار می زند و از خط                         
قرمز آن عبور می کند، تحمیل می شود، هم از طریق انواع فـشارها و هـم از طریـق اثـرات سـوء و نتـائج و                   

ررهایی که متوجه فرد میشود از جمله خشونت، تحقیر، ایزوله کردن، متهم کردن به غرب زدگـی، اشـاعه                    ض
پس نرم ها و چارچوبهایی هستند که مقابله با هموفوبیا را بسیار مشکل مـی کننـد تـا                   ... فرهنگ بیگانگان و  

  .قابله با آن بسیار مهم استشناخت این نرم ها و ارزش های حافظ هموفوبیا در م. ادامه آن را تضمین کنند
این گونه برخوردها از جانب هر کسی ممکن اسـت اعمـال شـود، از جانـب خـانواده، دوسـتان، همکـاران،                       

  ...همکالسیان، شخصیتهای معروف و
  غلبه بر ترس تنها راه مقابله با هموفقوبیا است

 و راههایی که ترس بـر فـرد         خالص شدن از دست ترس و وحشت تنها از راه رورد رو شدن با ترس و وسایلی                
  .غلبه کرده، امکان پذیر است

به این دلیل آسان نیست که با عواطـف و احـساست            . غلبه بر ترس آسان نیست اما غیر ممکن هم نمی باشد          
بخصوص که در جامعه اهرم هایی هستند که انـسانها را از رودر رو شـدن بـا                  . فرد تا حدودی عجین شده اند     

تا مبادا ترس شکنی عادت شود و آنوقت چارچوبهـا و هنجارهـای موجـود فـرو               . رندترس خود بر حذر می دا     
  .بریزند

  
از لحظه تولد کودک، پدر، مادر و اطرافیان همه در مورد مرد، زن و مختصات و تعاریف ذهنی و فرهنگی خـود                      

شزد می کنند و حتی جلو در باره زن  مرد و توقعاتی که از آنها دارند را با هزار زبان و فرم مختلف به کودک گو      
همسایه و بستگان آنها را  دوباره به کودک بازگو می کنند،اسباب بازی که برای هر کدام می خرند، آرزوهـای                     

همه در جا انداختن نقش ها و هنجارهای موجـود در ذهـن             .... خود برای آینده او که مرتب گوشزد می کنند و         
 از آنها،که در عمق ضمیر او جای گرفته اند، را با مشکل مواجه              کودک تاثیر دارند و در آینده  کار خالص شدن         

  .می سازد
  هموفوبیا توسط ساختار ها و مؤسسه های مختلف تبلیغ می شود

با نگاهی جدی و عمقی به ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیطـی، مـذهبی و آموزشـی                 
وبیا را تبلیغ و ترویج می کنند و با هزاران قـانون و نـرم               موجود میتوان متوجه شد که چگونه همه اینها هموف        
  . نوشته و نانوشته، گذر از هموفوبیا را ناممکن کرده اند
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  هموفوبیا اهرم و مکانیسم حفظ  وضع فرهنگی موجود است و از اصالح فرهنگی ممناعت می کند
 این فکر نکننـد کـه واقعـĤ کـی           حضور قوی هموفوبیا در جامعه و فرهنگ مردم، باعث می شود که انسانها به             

ادامه حضور در چارچوب هموفوبیا باعث      . هستند و چه می خواهند، تعاریف موجود را مورد سئوال قرار ندهند           
  :می شود که افراد

  .در کنار انسانهای دیگر که آنها هم هموفوبیا زده هستند، باقی بمانند
خود را از فشار، ایزوله شدن، خشونت، تهدید و رد شدن توسط دیگران در امان نگه دارنـد و هزینـه ای هـم                        

  .نمی پردازند
آنها را از مقابله با هموفوبیای درون خود معاف می کند و در نتیجه از رودر رو شـدن بـا خویـشتن خـویش و                          

  .احساس و نیاز دورن خود، باز می مانند
حتر فرافکنی کنند؛ یعنی مشکل ترس عمیق درونی خود را بـه همجنـسگرایان و دیگـر                 باعث می شود که را    

  .اقلیتهای جنسی نسبت می دهند و آنها را مسئول ناهنجاریهای موجود معرفی می کنند
  

  ما هموفوبیا و تعاریف آن از نقش های جنسی را درونی می کنیم
نسانها شاید نتوانند خـود و نقـش جنـسی خـود را             بدون نقش های جنسی و استناد به تعاریف موجود آنها، ا          

دست کشیدن از عادت نوعی ناامنی      . افراد قرنها است که با این تعاریف عادت و زندگی کرده اند           . تعریف کنند 
پس کنار زدن هموفوبیا و تعاریف موجود از زن و مرد و نقش های مرسومی کـه از نظـر                    . و ترس ایجاد می کند    

ر کدام داده شده، باعث می شود که بسیاری از مردم در تعریف خود دچار سردرگمی                فرهنگی و اجتماعی به ه    
  .شوند و نتوانند بگویند که کی هستند و چه می خواهند

اما اگر هموفوبیا آموزش داده شده اسـت پـس   . باید فرد و انسان را دوباره تعریف کرد و این کار آسانی نیست            
  :، اما چگونه.ش داده شودتعریف جدید از انسان هم میتواند آموز

   :هموفوبیا را توجیه نکنیم 
عده ای بهانه تراشی می کنند که همیشه وضع چنین بوده یا بهانه می آورند که فرهنـگ، جامعـه و دیـن مـا       

اوآلهموفوبیا در همه تاریخ انسان وجود نداشـته اسـت و مهمتـر از آن اینکـه           .  همجنسگرایی را نمی پذیرند   
همین مشکالتی که امـروز     .  ما تافته جدا فافته ای از جوامع و فرهنگ های دیگر نیست            جامعه، دین و فرهنگ   

اگر اینگونـه بهانـه     . همجنسگرایان کشور با آن دست بگریبان هستند، در جوامع دیگر هم وجود داشته است             
یگـران را  توجیهی برای بی عملی خودمان باشد، بهتر است با خود صادق باشیم و با خواندن آیه های یـĤس  د              

اگر با تجارب جوامع دیگر آشنا نیستیم، در شماره های مختلف ماها میتوان بـه انـدازه کـافی                   . دلسرد نکنیم 
اطالعاتی در اینباره پیدا کرد که چگونه همجنسگرایان جوامع دیگر توانستند با تـالش و پـشتکار و مبـارزه                     

  .سرنوشت خود را بدست گیرند
تغییر شرایط امکـان دارد و      . ای از جمله جامعه خود ما  ثابت نبوده و نیست          فرهنگ و قضاوتهای  هیچ جامعه       

بدون شک رخ خواهد داد اما سرعت تحوالت بستگی به این دارد که چه تعداد از افـراد از حاشـیه نـشینی و                       
  .گوشه گیری  بدر آیند و  نیرو و امکانات خود در جهت تغییر شرایط بکار گیرند

، هیچوقت قرائتی یکدست از احکام و اصول خود ارائـه نـداده             )از جمله اسالم    (انی    هیچ مذهبی ، در هیچ زم     
امروز هم می بینیم که قرائت آقای مصباح یزدی با قرائت احمد قابل از قوانین و دستورات اسالم زمـین                    . است

  .تا آسمان فاصله دارد
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  ندروانشناسان ، روانکاوان و پزشکان ما باید  به مسئولیت خود عمل کن
هر چند که تعداد زیادی از روشنفکران و افراد تحصیل کرده  در کشور از زاویـه گنـاه و آخـرت بـا موضـوع                          
همجنسگرایی برخورد نمی کنند اما درصد باالیی از این افراد کماکان معتقدند که همجنـسگرایی یـک نـوع                   

 فرزند خود   "مداوای همجنسگرایی  "همینطور بسیاری از خانواده ها برای       .  اختالل هورمونی و یا روانی است     
روانشناسان و روانکاوان و پزشکان  با سواد بخوبی می داننـد کـه              . او را به روانکاو و پزشک مراجعه می دهند        

همجنسگرایی اختالل هورمونی و یا روانی نیست و این را در مطب های خود به  کسانی که به آنها مراجعه می                      
اعالم صریح مواضع در قالب بیانیه  و در روزنامه ها و خط بطالن              . فی نیست ولی این کا  . کنند، گوشزد می کنند   

کشیدن بر این تصور غلط عمومی نه تنها در خدمت مقابله با هموفوبیا است بلکه در جهـت اصـالح فرهنـگ                      
فـی  بهرحال بسیاری از مردم به اشتباه با استناد به  روانشناسی  دیـدگاه من              . عمومی جامعه تاثیر وافری دارد    

خود در باره همجنسگرایی و همجنسگرایان را تنظیم کرده اند  پس روانشناسان ما وظیفه اخالقی ، اجتماعی                  
روانـشناسی و   (و فرهنگی دارند که حداقل برداشتها و تصورات رایج غلـط از اصـول و دانـش  رشـته خـود                       

  . کمک کندچنین اقدامی میتواند در باز شدن بسیاری از اذهان. را اصالح کنند) پزشکی
  .همجنسگرایی هیچ نقشی در اضمحالل فرهنگها نداشته است

همجنسگرایان بعنوان یک اقلیت اجتماعی و در حاشیه نگه داشته شده، هیچ نقـشی در اضـمحالل فرهنـگ       
اگر مسئولیتی باید متوجه کسی شود قبل از هـر چیـز ایـن مـسئولیت بعهـده                  . کشور خود نداشته و ندارند    

  .نامه ریزان اقصادی و فرهنگی استسیاستمداران و  بر
  :هر کسی باید سئواالتی از خود بپرسد

از چه می ترسم؟ اینکه اگر از همجنسگرایان حمایت کنم ممکن است خودم را به همجنسگرایی متهم کننـد؟        
  همین ترس تا چه اندازه دیگر ابعاد زندگی ام را در بر گرفته؟

یی در مورد زن بودن و یا مرد بودن باز نگه می دارد؟ مانـدن در                چه چیزی مرا از کنار گذاشتن نقش های اعطا        
چارچوب توقعات اجتماعی فعلی چه تاثیری در زندگی خودم داشته است؟ آیا شکل دیگری هم میتوان رفتار                 

  کرد؟
 در کودکی و نوجوانی چگونه تصوراتی از زن بودن و مرد بودن توسط دیگران در ذهن من کاشته شـده؟ آیـا                      

هستند؟  این تصورات تا چه اندازه در محدود بودن خود من  در زندگی خصوصی و                 /رات درست بودند  این تصو 
  اجتماعی و خانوادگی مؤثرند؟ 

  چه چیزی مرا از ابراز عشق و دوستی به آن جنسی که خود میخواهم محروم می کند؟
  می دارد؟چه چیزی مرا از موضع گیری صریح و علنی در دفاع از حقوق همجنسگرایان باز 

اگر خودم همجنسگرا بودم و یا نقش های  ظاهری یک دگرجنسگرا را بازی نمی کردم چه تفاوتی در زنـدگی                     
  شخصی احساس می کردم؟

  همجنسگرایان هم بشر هستند چرا در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی، آنها را مد نظر قرار نمی دهم؟
انوادگی و سیاسی حاکم، به عمیق تـرین احـساس          سعی کن که یک لحظه بدون توجه به وضعیت فرهنگی، خ          

  .خود در تنهایی اعتراف کنی
) از اینکه مبادا دیگران بفهمند یا چه اتفاقی ممکن اسـت بیفتـد   (بیاد داشته باش که ترسی که در ذهن داری          

  .خیلی بزرگتر از ترس واقعی است
  .و را هم قربانی کند، غلبه کنی سعی کن بر ترس اینکه حمایت از یک گروه سرکوب شده ممکن است خود ت
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  : چه راهکاری را باید در پیش گرفت
گروهی از افراد همفکر خود پیدا کن و یک تشکل کوچک همفکر و حمایتی برای هم بوجود آوریـد یـا اگـر                       . 

قرار مالقات گروهی تعیین کنید که مثآل هفته ای یا دو هفته ای یکبار              . گروهی را می شناسی به آن ملحق شو       
ر هم جمع شده و در باره هموفوبیا، مسائل جنسی ، زندگی خصوصی انسانها، محرومیت جنسی در جامعـه                   دو
اگر کتاب یا نوشته خوبی سراغ دارید آن را به هم برسـانید و در مـورد                 . با هم صحبت و تبادل نظر کنید      ...... و

ی ورود به گـروه خـود انتخـاب         ممکن است بعد از مدتی افراد جدیدی را برا        . موضوع آن بحث و گفتگو کنید     
در خانواده جمع های همکالسی  و همکاران مسائل         . کنید یا هر کدام از شما خود یک گروه جدید بوجود آورد           

بعد از آنکه به دانش تو اگـاه        . از مواجه شدن با تهمت و متلک پرانی دیگران واهمه نداشته باش           . را مطرح کن  
مکان برگزاری کارگاهی برای سخنرانی یا بحث و گفتگو داری، بـرای            اگر ا . شدند، به حرفهایت گوش می دهند     

همـه  . یا اگر امکان نوشتن مطلب و مقاله در سایت یا روزنامه ای را داری، کوتـاهی نکـن                 . تحقق آن اقدام کن   
  .اینکارها در پخته تر شدن خودت و کسب تجربه کمک زیادی می کند و معنی جدیدی به زندگی ات می دهد

  :عملجدیت در 
نشان بـده کـه در      . از بحث و گفتگو با اطرافیان در باره هموفوبیا و حقوق اقلیتهای جنسی واهمه نداشته باش               

گاهی اوقات افراد در ظاهر تمایلی به بحث جدی در اینبـاره ندارنـد وبـا                . مواضع و دیدگاه خود جدی هستی     
گونه  افراد  از هیچ گونه دانش و اطالعـات           در اکثر مطلق موارد این    . شوخی و جوک  از کنار قضیه رد می شوند         

بدون آنکه  . جنسی  برخوردار نیستند و از این می ترسند که با وارد شدن در بحث  کم دانشی اشان بروز کند                    
به آنها بگو که اگر سئوالی یا ابهـامی         . قضیه را به رخ آنها بکشانی، صبور باش و با متانت مسائل را توضیح بده              

اگر طرف تحصیل کرده است بگو که یـک تحـصیلکرده بایـد حـداقل دانـش و                  . ز تو بپرسند  دارند میتوانند ا  
مجالت و کتابهایی که سراغ داری را بـه طـرف   . اطالعات جنسی را داشته باشد یا بدون شناخت قضاوت نکند 

  .و هر ابتکار دیگری که خود بهتر می دانی.معرفی کن
همه ما با این بهانـه  از        . جتماع ندارد و نخواهد داشت، را قبول نکن        این ایده که افکار تو هیچ تĤثیری در این ا         

مقابله با  . جانب دیگران برخورد داشته ایم که ما کاری نمی توانیم بکنیم یا افکار و گفته های ما علمی نیستند                  
نین هموفوبیا  یعنی نفی سرکوب بخشی از انسانها است  که بشکل دیگری احساس می کنند و مهمتر از ان چ                    

با نفی علنی هموفوبیا خـود را       . اقدامی از جا خوش کردن هیوالی هموفوبیا در جان خودت جلوگیری می کند            
  .در سرکوب فرهنگی بخشی از هموطنانت شریک نمی کنی

 من می دانم که ممکن است خیلی ها با من مخالف باشند اما ایـن                ": ترسی از این نداشته باش که مثآل بگویی       
  ....من است کهاعتقاد و باور 

 به اعتقاد من همجنـسگرایان بایـد         ":  و یا    ". به اعتقاد من تبعیض نسبت به همجنسگرایان غلط است         ": و یا 
 من با اعدام  و سرکوب همجنسگرایان مخالف هستم چرا           " یا   ".آزادی داشته باشند و در کشور قانونی شوند       

  "......که
د باشد که به هر کسی که خودش دوست دارد عشق بورزد؟ من کـه               فکر نمی کنی که هر انسانی باید آزا       : و یا   

  ".اینطور فکر می کنم
قضیه و داستان خودت را به دیگران تعریف کن؛ اینکه قبآل چگونه فکر می کردی، چی شد که بـا هموفوبیـا و                       

  .مضرات آن آشنا شدی، اینکه فاصله گرفتن از هموفوبیا چه تاثیر مثبتی در زندگی خودت داشته
  .ر برابری ارزش انسانها فارغ از احساس و گرایش جنسی اشان تĤکید کنب
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  :فراموش مکن که
               بعـضی هـا  عالقـه و توجـه         . همه افرادی که با آنها صحبت می کنی به تو روی خـوش نـشان نخواهنـد داد                 

 آنچنان غرق تعـصبات و      اما بعضی ها  . نشان می دهند  چون دوست دارند که چیزهای تازه و جدید یاد بگیرند             
پس توقع مناسب از برخـورد دیگـران        . پیش داوری خود هستند که حرفهایت تاثیری در آنها نخواهد داشت          

  .داشته باش تا بعدآ دلسرد نشوی
  .موفق باشی. حاال وقت عمل و تجربه است
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