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  :در اين شماره مي خوانيد 
  روانشناسي سادومازوخيسم*حقوق جنسيجهاني  اعالميه * وز جنسيت برايفرصتي براي بر

  *»  روابط جنسي در ايراناجتماعي تاريخ«  نويسنده كتاب ويلم فلور با مصاحبه * )ام/اس(

 مصاحبه اي باز و رو در رو در * چيست؟ زناناختالالت جنسي  * جنسي براي مشاوران صاحبهمتكنيك 

 * مشكالت مربوط به انزال در مردان و راه حل آنها  * باره مسائل جنسي في مابين زوجها
  * گرايش جنسي همجنسگرايانه و حقوق بشر*سكسواليته نوزادان و نقش والدين

 خصائل شخصيتي در روابطي كه سوء استفاده و خشونت در آنها حاكم *ا سيمرغ افسانه اي آرزوهاي م

ى تمايل  المللى حقوق بشر، در زمينه اصول مربوط به شمول قوانين بين: جاكارتا  اصول جوگ  *.است

   بي تعارف  *نقدي بر دومطلب خانم سارا سلطاني       *ي جنسى و هويت جنسيت
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  جنسيت و جامعه
   اجتماعيوفصلنامه  ء فرهنگي 

  1387شماره دوم ،   ،پاييز، سال اول 
    "زير نظر هيات تحريريه "

  ، مهرداد مهرگان جهانگير شيرازي  
  .مسئوليت هر نوشته با نويسنده ء آن است

انتشار مطالب مگر به قصد نقد و بررسي، فقط با اجازه   
  . ميسر است»جنسيت و جامعه«ميلي  از اي

 آدرس وبالگ مجله
http://jenseyatvajameh.wordpress.com/  

     :آدرس ايميل مجله
                                                  JenseyatvaJameh@talktalk.net  
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  فرصتي براي بروز جنسيت
  

فاعل «اتاق خواب،  ميداني براي قدرت نمايي نيست؛ پس اين سئوال كه در اتاق خواب،  چه كسي                   
همه بايد اين موضوع را از سر خود        . كامآل بي معنا است   » مفعول«و كداميك   » است و كنترل كننده   

ا كه موضوع مسئله اي خـصوصي بـين         بدر كنند و توهمات و پيشداوريهاي خود را كنار نهند، جر          
است، كه بعد از كشف بدن همديگربا هم بـه ايـن نتيجـه مـي        ) يا دو شريك جنسي   (زن و شوهر    

رسند كه چه چيزي و كدام حالت، لذت بخش ترين تجارب جنسي  برايـشان بـه ارمغـان آورده و     
  .اسباب رضايت خاطر و خرسندي اشان مي شود

س و عوض كردن نقش ها و رلها، به زن و مرد فرصت مي دهد تـا                تغيير دادن حالت هاي انجام سك     
طبيعت باطني خود و جنسيت خويش را كه هردو به نـسبت هـاي مختلـف داراي اجـزاء زنانـه و                  

توجه به اين مسئله بخصوص براي نسل جوان كشور مهم است كه            . مردانه مي باشند، تجربه كنند    
  .يت فرهنگي مالل آور استدر حال جدا شدن از  نقش ها و سنت هاي  جنس

را بازي كننـد و دوسـت دارنـد كـه     » رستم« مردان هميشه و در همه وقت نمي خواهند كه نقش        
را ) بخش زنانـه در وجـود مـردان       ( گاهي هم  بخش بيشتر حساس، ظريف و نازك جنسيت خود            

بكـشند و   باشند، بي تحرك دراز     » مفعول«همينطور زنان، دوست ندارند كه هميشه       . تجربه كنند 
زنان هم دوست دارند كه فرصت بـروز و تجربـه بخـش             . همه كارها را به همسر خود واگذار كنند       

  . مردانه جنسيت خود را داشته باشند
بنابراين در يك رابطه مشترك،  دو نفر        . جنسيت انسان، از بنياد، همانا ابزار و تبلور كيستي اوست         

مرد مدرن امروزي بر اين بـاور نيـست         . فراهم كنند بايد ميداني براي بروز تمام وجوه هستي خود         
كه زن  فقط در خدمت پاسخ دهي به نيازهاي جنسي اوست، بلكـه بـر ايـن بـاور اسـت كـه زن                          
جنسيت مستقل خود را داراست ،دوست دارد كه مالك بدن و جنسيت خود باشد، فرصتي بـراي                 

  .يازمند استابراز آن الزم دارد و همانند مرد به لذت و كاميابي جنسي ن
درست است كه مسائل احساسي، عاطفي، نازكي و لطافت رابطه در رضايت منـدي جنـسي زنـان                  

  .نقش عمده اي دارند اما اين بدان معنا نيست كه لذت جنسي و فيزيكي برايشان بي معني باشد
يكي از شيوه هايي كه باعث مي شود، زن در هنگام سكس كنترل بيشتري داشته باشد، حالت در                  

بايد توجه داشت كه در باال قرار گرفتن زن، انـواع و اقـسام              . قرار گرفتن زن است   ) روي مرد (اال  ب
مختلفي دارد، اما در همه اين حالتها، زن، بمراتب بيـشتري امكـان بـروز عواطـف و احـساسات                    
اروتيكي خود را مي يابد، تا حالتي كه در آن مرد روي زن خوابيده و كنترل كامل را بدسـت خـود        

چون اگر زن در باال و روي مرد قرار بگيرد،  وزن تن مرد را برخـود حـس نمـي كنـد و                        . ي گيرد م
امكان حركت بيشتري دارد، از جمله تحريك همزمان واژن و كليتوريس و  كنترل اندازه  مناسبي                 

  . از طول آلت مرد كه وارد او بشود يا نشود
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نترل حركات توسط او، احساس راحتـي مـي         مردهاي زيادي هستند كه از باال قرار گرفتن زن و ك          
كنند، بخصوص مرداني كه ممكن است وزن زيادي داشته باشند، احساس خستگي مي كننـد، يـا                 

مرد نه تنها از ديـدن همـسر بـر روي           . دوست دارند كه تنوعي در حالت سكس خود تجربه كنند         
اهده همسر خود كـه بـا       پائين رفتن او، تحريك اروتيكي مي شود بلكه از مش         -خود و حركات باال   

  .قدرت و بدون هيچگونه مانع ذهني، جنسيت خود را متبلور مي كند، هم لذت زيادي مي برد
الزم نيست كه چنين حالتي در تمام طول عمل انجام شود، ميتوان بعد از مدتي مكث كرد و حالت                   

باال بايد بـدانها    دو  موضوع مهمي كه زن هنگام قرار گرفتن در           . قرار گرفتن همديگر را عوض كرد     
توجه كند، اينكه هم حركات خود را با مرد تنظيم كند تا از بيرون لغزيدن آلت او بپرهيزد، و هـم                     
بشكلي حركت كند كه گاهي تمام طول آلت مرد وارد  و گاهي فقط قسمت كمي از طـول آن وارد                      

د و هم قـسمت     اينكار باعث مي گردد تا هم قسمت ورودي و حاشيه واژن تحريك شو            . واژن شود 
پستانها و يا گردن و سينه      ) نوك(حال اگر درچنين موقعيتي، مرد با دست و زبان          . هاي داخلي آن  

          ببوسد و يا با او بوسه هاي عميـق رد و بـدل كنـد، لـذت دو طرفـه  اوج بيـشتري                       / زن را بمكد  
  .مي گيرد
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  حقوق جنسيجهاني اعالميه 
 اوت 26 -كنگــره جهــاني سكــسولوژي در هنــگ كنــگ مــصوب چهــاردهمين 

1999  
  

الزمـه رشـد همـه جانبـه آن،         . جنسيت يكي از اجزاء اساسي شخـصيت هـر بـشري اسـت            
 همچون ميل به ارتباط، نزديكي، صميميت، ابراز احـساسات،          ،پاسخگويي به نيازهاي بنيادي بشر    

  .مي باشدلذت، مهرباني و عشق 
  

رشـد همـه    . ين فرد و ساختارهاي اجتماعي قوام مي يابـد        ساختار جنسيت از طريق مراوده ب     
  . حياتي است،جانبه جنسيت براي تندرستي فرد، رابطه اش با ديگران و جامعه

  
 حقوق جهان بشري است كه بر بنيان آزادي ذاتي، شـأن و سـربلندي ذاتـي و                  ،حقوق جنسي 

حق بنيادي بـشر اسـت، پـس        از آنجا كه سالمتي     . برابري ذاتي براي همه افراد بشر، استوار است       
  .سالمتي جنسي هم بايد حق بنيادي بشر محسوب شود

  
براي اطمينان از رشد تندرستي و سالمت جنسي بشر و جوامع، حقوق جنسي زير بايستي در                
همه جوامع به رسميت شناخته شده، با تمام وسايل مورد تبليغ و ترويج، احترام و دفاع و حمايت                  

 همه ايـن حقـوق جنـسي را بـه            ،   المتي جنسي زاده محيطي است كه     تندرستي و س  . قرار گيرند 
  .دنرسميت شناخته، مورد احترام قرار داده و بدانها عمل مي كن

  
آزادي جنسي شامل امكان و فرصت بـراي افـراد جهـت بيـان كامـل                .  حق آزداي جنسي   -1

استفاده جنسي را در    ، اجبار، بهره كشي، تجاوز و سوء        امكاناما اين   .  مي باشد  شانتوانايي جنسي 
  .بر نمي گيرد

  
اين حق شامل توان تصميم     .  حق خودمختاري جنسي، اعتماد جنسي و امنيت فرد جنسي         -2

ايـن  . گيري مستقالنه درباره زندگي جنسي فرد در چارچوب اخالق فردي و اجتماعي مـي باشـد               
  .نت مي باشداصل همچنين شامل كنترل و لذت از بدن خود، فارغ از شكنجه، قطع عضو و خشو

  
 ، در صميميت و نزديكي    فردشامل حق تصميمات شخصي و رفتارهاي       .  حق خلوت جنسي   -3

  .، مي باشدتا جايي كه وارد حريم حقوق جنسي ديگران نشود
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 بدون توجه بـه جـنس،       ، به فارغ بودن از همه انواع تبعيضات       حقاين  .  حق برابري جنسي   -4

نژاد، طبقه اجتماعي، مذهب، و معلوليت فيزيكي       ، گرايش جنسي، سن،     )جندر(جنسيت فرهنگي   
  .يا رواني، داللت دارد

  
 منبعي است  براي     (Autoeroticism)لذت جنسي، از جمله خودكامي      .  حق لذت جنسي   -5

  .تندرستي فيزيكي، رواني، معنوي و روحي
  
 Erotic)بيـان احـساس جنـسي فراتـر از لـذت كامروايانـه       .  حق بيان احساس جنسي-6

pleasure)    افراد حق دارند جنسيت خود را از راه ارتباط، لمـس، عاطفـه و              .  يا عمل جنسي است
  .عشق بيان كنند

  
 يعني امكان ازدواج كردن يا نكردن، حـق جـدا           حقاين  .  حق انتخاب آزاد شريك جنسي     -7

  .شدن، و برقراري ديگر انواع روابط جنسي مسئوالنه
  
اين شامل حق تـصميم گيـري دربـاره         . وليد مثل  حق انتخاب آزادنه و مسئوالنه در امور ت        -8

 فواصل سني بين آنها، و حق دسترسي كامـل بـه تمـام              ،داشتن يا نداشتن فرزند، تعداد فرزندان     
  .مي باشدامكانات باروري و مقررات مربوط به آن 

  
ايـن  .  حق دسترسي به دانش و اطالعات جنسي كسب شده از طريق بررسي هـاي علمـي                -9

بـر اسـاس     عيناًه دانش و اطالعات جنسي بايستي از طريق پروسه بدون مانع و             بدان معنا است ك   
تحقيقات اخالقي علمي به دست آمده و به روش هاي اصولي در همه اليـه هـاي جامعـه منتـشر                     

  .شوند
  
اين يك پروسه مادام العمر، از تولـد تـا تمـام مراحـل              .  حق آموزش جنسي كامل و جامع      -10
  .مؤسسات اجتماعي را در بر گيرد و بايد همه ي بودهزندگ

  
بهداشت جنسي بايد جهت پيشگيري و درمان همه انواع نگرانيهاي          .  حق بهداشت جنسي   -11

  . دسترس باشددرجنسي، مشكالت و اختالالت،  
  . حقوق بنيادي و جهانشمول بشر هستند،حقوق جنسي
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  .متن انگليسي بيانيه

Sexuality is an integral part of the personality of every human being. Its full 
development depends upon the satisfaction of basic human needs such as the 
desire for contact, intimacy, emotional expression, pleasure, tenderness and 
love.  
 
Sexuality is constructed through the interaction between the individual and 
social structures. Full development of sexuality is essential for individual, 
interpersonal, and societal well being.  
 
Sexual rights are universal human rights based on the inherent freedom, 
dignity, and equality of all human beings. Since health is a fundamental human 
right, so must sexual health be a basic human right.  
In order to assure that human beings and societies develop healthy sexuality, 
the following sexual rights must be recognized, promoted, respected, and 
defended by all societies through all means. Sexual health is the result of an 
environment that recognizes, respects and exercises these sexual rights.  

1. The right to sexual freedom. Sexual freedom encompasses the possibility for 
individuals to express their full sexual potential. However, this excludes all 
forms of sexual coercion, exploitation and abuse at any time and situations in 
life.  

2. The right to sexual autonomy, sexual integrity, and safety of the sexual body. 
This right involves the ability to make autonomous decisions about one's sexual 
life within a context of one's own personal and social ethics. It also encompasses 
control and enjoyment of our own bodies free from torture, mutilation and 
violence of any sort.  

3. The right to sexual privacy. This involves the right for individual decisions 
and behaviors about intimacy as long as they do not intrude on the sexual rights 
of others.  

4. The right to sexual equity. This refers to freedom from all forms of 
discrimination regardless of sex, gender, sexual orientation, age, race, social 
class, religion, or physical and emotional disability.  

5. The right to sexual pleasure. Sexual pleasure, including autoeroticism, is a 
source of physical, psychological, intellectual and spiritual well being.  
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6. The right to emotional sexual expression. Sexual expression is more than 
erotic pleasure or sexual acts. Individuals have a right to express their sexuality 
through communication, touch, emotional expression and love.  

7. The right to sexually associate freely. This means the possibility to marry or 
not, to divorce, and to establish other types of responsible sexual associations.  

8. The right to make free and responsible reproductive choices. This 
encompasses the right to decide whether or not to have children, the number 
and spacing of children, and the right to full access to the means of fertility 
regulation.  

9. The right to sexual information based upon scientific inquiry. This right 
implies that sexual information should be generated through the process of 
unencumbered and yet scientifically ethical inquiry, and disseminated in 
appropriate ways at all societal levels. 

10. The right to comprehensive sexuality education. This is a lifelong process 
from birth throughout the life cycle and should involve all social institutions.  

11. The right to sexual health care. Sexual health care should be available for 
prevention and treatment of all sexual concerns, problems and disorders.  

Sexual Rights are Fundamental and Universal Human Rights  

Adopted in Hong Kong at the 14th World Congress of Sexology, August 26, 
1999  
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  )ام/اس(روانشناسي سادومازوخيسم 
  

هموطني با ما تماس گرفته و در مـورد روابـط           » جنسيت و جامعه  «بعد از انتشار شماره اول      
از آنجا كه اين پديده، بر      . سادومازوخيستي خود با شريك جنسي اش، ابراز نگراني كرده بود         

 آن، نوشته دكتر چارلز     خالف تصور عمومي، چندان نادر نيست، ما براي آشنايي خوانندگان با          
  .موسر، را به چاپ مي رسانيم

  : اما ابتدا نامه اين هموطن را با هم بخوانيم و بعد مطلب روانشناسي سادومازوخيسم
  با سالم و خسته نباشيد 

مي خواستم يه ماجراي واقعي رو براتون تعريف كنم و بعد يك مشكلم رو با شما مطرح كنم           
  . رمو از شما براي حلش كمك بگي

 29هستم سـاكن تهـران و       ..... من  
ساله و به سكس عالقه زيادي دارم       
از بچگي هميشه دنبال سكس بودم      
ولي هميشه بطور كامـل از سـكس        

از نظـر جـسمي     . راضي نميـشدم    
راضي ميشدم امـا از نظـر روحـي         

  . راضي نميشدم و نمي دونستم چرا 
ــم   ــم ك ــيش ك ــا دو ســال پ تقريب
احــساس كــردم در حــين ســكس 

ت دارم طرف مقابلم رو تحقيرو اذيت كنم و گاهي دوست دارم طـرف مقـابلم مـن رو                   دوس
  . تحقير و اذيت كنه 

اين حس داشت من رو ديوونه مي كرد ولي هيچ راهي براي ارضا كردنش نداشتم و به هـيچ              
يكي دو بار سعي كردم به شريك جنسي ام بگم ولـي مـسخره              . كس هم نمي تونستم بگم      

 ساله  با هيكـل زيبـا و چهـره           35 ماه پيش با يك خانوم       6دامه داشت تا    شدم اين ماجرا ا   
  ..... معمولي اشنا شدم به اسم 

تو يكـي از سكـسها داشـتم او رو از           . بار با هم سكس داشتيم    2. رو واقعا دوست داشتم   ..... 
... .كون مي كردم بر خالف بقيه خانومها كه اگر از كون درد داشته باشن ديگه ادامه نميدن،                  

  . بكن دردشو دوست دارم: مي گفت 
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وقتي خونه اومدم تصميم گرفتم مشكل جنسي ام رو راحـت بـا             . اين برام خيلي جالب بود    
اين كاررو كردم و با كمال تعجب ديدم كه او هم گفت من هـم اسـير ايـن                   . تلفن به او بگم     
ه كني؟ برده   باورم نميشد بعد گفت اين دفعه مي خواي كدوم حالت رو تجرب           . سكس هستم   

  . من باشي يا اربابم ؟ گفتم هر دوش رو
دل تو دلم نبود بـاور كنـين تـو ايـن دو روز  از                .... قرار گذاشتيم براي دو روز بعد خونه ي         

در . روز موعود فـرار رسـيد     . اشتياق اين سكس سه بار همينطوري توي خواب ارضاء شدم           
رد، ديدم با يه دامن تنگ تا روي رونهاش         رسيدم، دل تو دلم نبود در زدم درو باز ك         ... خونه  

! و يه تاپ كوتاه آمد به استقبالم و گفت تو برده ي مني مي خواي من رو بكني ؟ گفـتم آره                       
بايد التماس كني به پام بيفتي من بي مقدمه پيرهنم رو در آوردم و زانو زدم جلـوش                  : گفت  

نمش و اون دايما فحش ميداد      و شروع به بوسيدن پاهاش كردم و التماس مي كردم بزراه بك           
من بيشتر التماس مي كردم و اون با پا مـن رو هـل              . برو گمشو آشغال من نميذارم    : و گفت   

من از لذت داشتم ديوانه مـي شـدم و بـه            . مي داد و مي گفت بايد مثل سگ دنبالم بيايي           
د كـه   شدت شهوتي شده بودم و با بقيه دفعات فرق مي كرد اينقدر التماس برام جالـب بـو                 

او كه ماجرا رو فهميد     . ناگهان همونطور كه رو پاهاش افتاده بودم  ارضا شدم و بيحال افتادم            
تو رو خدا بيا من رو بكن اينجـوري ولـم نكـن ديوونـه               : .... اومد كنارم و توي گوشم گفت       

يه دفعه  .  حال نوبته توئه ؟ بايد مثل سگ پاهام رو ليش بزني و التماس كني             : گفتم  . ميشم  
تو رو خدا من رو بكن، از كون، از كـس از  : .... فتاد روي پاهام و التماس مي كرد و مي گفت      ا

نمي خوام كثافت و با پا پرتش مي كردم كنـار، بـا             : من هم مي گفتم     ! هر جايي مي خواهي     
سگتم، برده  : .... دست محكم مي زدم تو صورتش كه زد زير گريه و افتاد روي پاهام و گفت                 

  ! تو رو خدا نزن ......تم 
بردمش روي تخت و بوسش كردم ويه سكس ديوانه وار  بـا             ..بعد از اين حرف بلندش كردم       

  . هم داشتيم از دو طرف و بهترين لذت زندگي من بود 
اين سكسها ادامه داشت و هر بار هم بيشتر  بهم توهين مي كرد و من هم بيـشتر اذيـتش                     

  نمي دونم چيكار كنم ؟. مي كردم 
   ادامه بدم  يا نه ؟باهاش

  . كاش مزه  اين سكس رو نچشيده بودم بدون اين نوع سكس من ديوونه ميشم
  آيا من مريض هستم ؟ ايا برم پيش روانپزشك ؟

  . خواهش ميكنم اگر مي تونيد من رو راهنمايي كنين
  با تشكر فراوان از حوصله شما 



10                              1387 پاييز   ،دوم ، شماره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه

  
                  )                    ام/اس(روانشناسي سادومازوخيسم 

    
 چارلز موسر، دكتـر داخلـي كـه دكتـراي خـود در رشـته               
سكسولوژي را از انـستيتوي مطالعـات پيـشرفته سكـسواليته           
دريافت كرده و به عنوان پرفسور سكسولوژي در حوزه پزشـكي           

موسـر نوشـته هـاي    . جنسيت در آمريكا مشغول به كـار اسـت    
اره سادومازوخيـسم،  زيادي در حوزه مسائل جنسي از جمله در ب 

سكس مطمئن و بي خطر، حلقـه انـداختن در نـوك پـستانها و               
كتاب او تحت عنوان درمـان      . سكس آلترناتيو منتشر كرده است    
  .و بهداشت بدون شرم معروف است

 

ــاره روانــشناسي  مطلــب چــارلز موســر، درب
سادومازوخيسم براي خوانندگان و بخصوص براي      

  :مشاوره جنسيدست اندركاران امور بهداشت و 
  

رابطه عشق با درد يكي از سـخت تـرين و در            
عين حال يكي از بنيادي ترين رابطه ها در عرصه          

چرا عشق در پي اعمال     . روانشناسي جنسي است  
درد است؟ چرا عشق درد مي كـشد و حتـي بـه             
دنبال چنين دردي مي گردد؟ اگـر مـا موفـق بـه             
يافتن پاسخي براي آن باشيم، بدون شك به حـل          

. ي از بغرنج ترين معماهـا نزديـك شـده ايـم           يك
  )66.  ص1903/1936اليس، (

  
 بحــث (Havelock Ellis)هــاولوك الــيس 

درباره پديده اي را شروع كرد كه امـروزه بـه آن            
پديده اي كه امروزه، همچنان اسباب تعجب اسـت، و دانـش            . مي گويند ) ام/اس(سادومازوخيسم  

  .در باره آن كماكان محدود
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تماعي درباره اين پديده آنچنان قوي اند كه حتي خود افرادي كه چنين تمـايالتي               تابوهاي اج 
دارند در بي خبري مانده و خيلي ها با اين پديده هيچگونه آشنايي نداشـته و حتـي اسـم آن را                      

  .نشنيده اند
افرادي كه داراي تمايالت سادومازوخيستي هستند، بخصوص آناني كه شناخت محدودتري از            

 دارند، از ترس اتهام ، افترا و پيـشدواريهاي روانپزشـكان، بـه نـدرت راز خـود را بـا                      اميال خود 
ام، بـر   /با اينهمه تعداد افراد با تمـايالت اس       . متخصصان و درمانگران جنسي در ميان مي گذارند       

روانكاوان، روانشناسان  . خالف تصور رايج، بسيار بيشتر ازآنچه خيلي ها تصور مي كنند، مي باشد            
  .مانگران حرفه اي كم و بيش با اين مسئله آشنا هستندو در

ام و خرده فرهنگ آن، و پيشداوري نسبت بـه افـراد            /كج فهمي و كمبود اطالعات در باره اس       
حامل چنين تمايالتي، بسياري از روانشناسان و روانپزشكان را به خطاهايي مي كشاند كه ممكـن                

مقاله زير با هدف روشنگري و طرح       . ت قرار دهد  است فرد سادومازوخيست را در تنگنا و محدودي       
  .مسئله نوشته شده است

هنوز هيچ تعريف جامع و مورد قبولي دررابطه با مرز و چارچوب رفتارهاي سادومازوخيـستي               
در . ام بسيار وسـيع اسـت     /در عين حال عرصه عالقمندي جنسي افراد با هويت اس         . وجود ندارد 

در ) كاميابانـه ( اروتيكي   -ازوخيسم عالقه و كششي جنسي      تعريف ساده مي توان گفت كه سادوم      
توجه به اين نكته مهـم مـي   . وارد كردن يا دريافت محرك هاي دردآور فيزيكي يا رواني مي باشد         

باشد كه برداشت از درد به قضاوت شخص ناظر مربوط مي شود و گرنه خود فرد دريافـت كننـده                    
از ديـدگاه روانـشناسي و      .  تلقي كـرده و يـا نكنـد        درد ممكن است اين را، به عنوان درد، حس و         

ام نقطه عزيمت مي باشد، هر چند كه اين تعريـف خيلـي سـاده               . روانپزشكي،  تعريف فوق از اس     
  .انگارانه و ناقص است

كسي كه به سادومازوخيسم مبادرت مي ورزد، فردي است كـه در عمـل جنـسي بـه چنـين                    
ام مشاركت  .ارد كه در يك رابطه جنسي بر اساس اس        رفتارهايي دست مي زند و اين برداشت را د        

توجه به اين نكته مهم است كه يك رابطه سادومازوخيستي، رابطه اي است كـه بـين                 . كرده است 
دو انسان عاقل و بالغ، با توافق و رضايت طـرفين، برقـرار مـي شـود و در مـورد حـد و حـدود                          

خيلي ها اين سوء برداشـت را       . فق مي كنند  ، با همديگر توا   )و يا هردو  (فيزيكي و رواني    » شكنجه«
در حالي كه قضيه ابداً     . دارند كه در روابط سادومازوخيستي، زور، فشار و تحميل صورت مي گيرد           

چنين نيست بلكه توافق طرفين هميشه ثقل چنين رابطه اي است و حتي در مـورد اينكـه كـدام        
مي رسند و هر طرف، هر لحظه كه بخواهد         يك، كدام نقش و رفتار را به عهده بگيرد، هم به توافق             

سوء تفاهم ديگري كه در مورد افراد       . مي تواند اين توافق را بر هم بزند و عمل جنسي را قطع كند             
ام وجود دارد اين است كه گويا آنها افرادي غير عادي هستند و يا نوع خاصي گرايش جنسي                  .اس

ه هيچ فرقي با بقيه ندارند و هر كسي در هـر            در حالي كه سادومازوخيستها در زندگي روزان      . دارند
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موقعيتي چه زن، مرد، پير جوان و چه همجنسگرا، دگرجنسگرا، بايسكسوال، ترانس سكـسوال و               
  .ام باشد.ترانس وستايت، مي تواند اس

ام توسط نظريه پردازان رفتارهاي جنسي چندان جـدي گرفتـه           . اس (Etiology)اثر شناسي   
، ارائـه   .ام.وريها از روي قرائن و بدون تحقيق و مطالعه در بين افراد اس            نشده است و بسياري از تئ     

  .شده اند
 بـر ايـن بـاور اسـت كـه سادومازوخيـسم       (Krafft-Ebing 1886-1965)ابينگ -كرافت

ام را نوعي استحاله غريزه و شعور آگاهي به مرگ، يا به طـور              .فرويد اس . مادرزادي و خلقتي است   
  .ه سكس تعريف مي كندساده تر، خشونت وابسته ب

خـوي  (روانـي  » اينفانتيليسم« ام يك نوع. معتقد بود كه اس(Stekel- 1929-1953)استكل 
  . مي باشد) بچه گانه در اشخاص بزرگسال

 اين عقيده را اظهار داشت كه فـرد مازوخيـست از   (While Reik-1941-1976)ويل ريك 
  . ارگاسم و يا چيزي وابسته به ارگاسم وحشت دارد

عصبي به برتري و تفوق جـويي و مازوخيـسم را           / ساديسم را يك نياز نژندي     (Homy)ومي  ه
  .تعريف كرد) به ساديست(نوعي تالش براي جستجوي امنيت و خوشنودي از طريق وابستگي 

از ويل دويچ نقل قول شده كه او مازوخيسم را براي زنـان نرمـال   ) 1951(در كتاب فورد و بيج   
  . مي داند

 اظهار مـي دارنـد كـه ساديـسم از محكوميـت و      (Torpe and Katz-1948)ز تورپ و كات
شرمساري دوران كودكي ريشه گرفته و ترس و هراس از اخته شدن را زايل مي كند و مازوخيسم                  

  . ريشه در ميل و نياز به برتري جويي دارد
اس ام پاسخي است بـه احـس  . اظهار مي دارد كه ميل به اس(Maslow- 1942/1963)ماسلو 

  .انزجار و بيزاري از هر چه به سكس مربوط مي شود، و يا ترس و وحشت از اخته شدن
جالب اينجاست كه هيچكدام از اين نظريه ها به صورت مناسبي مورد آزمايش قرار نگرفته اند                

  .ام.ام صدق مي كنند كه در مورد ديگر افراد غير اس.و در عين حال همانقدر در مورد افراد اس
ل توجهي ادبيات روانكاوي كـه بـه اثرشناسـي سادومازوخيـسم مـي پردازنـد، در                 مقدار قاب 

دسترس مي باشند، همينطور ادبياتي كه در آنها از منظر رفتاري به ايـن پديـده پرداختـه شـده                    
است؛ با اينهمه، هنوز فهم و درك مورد قبولي در باره علت و سبب پديده سادومازوخيسم وجـود                  

  .ندارد
، سادومازوخيسم همچون ديگر صور جنسيت؛ گـرايش بـه جـنس            »1936-يسال«بنا به گفته    

. مخالف و يا گرايش به جنس موافق، پديده اي است كه در طول تاريخ بشر وجـود داشـته و دارد                    
فورد و بيج هم اظهار مي دارند كه اين پديده مختص فرهنگ و جامعه اي خاص نمي باشد بلكه در                    

بخـشي از  . ام.با اين حساب مي توان گفـت كـه اس       . ه مي شود  همه فرهنگها و جوامع انساني ديد     
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جنسي انسان است، رفتارهاي جنسي اي كه در حيوانات هم ديده مـي             /رفتارهاي غريزه اي ذاتي   
از ) Kinsey, Pomeroy, martin and Genhard-1953(براي مثال كينزي و همكاران . شود

  .عمل جنسي همديگر را گاز مي گيرند نوع حيوان پستاندار نام مي برند كه در هنگام 24
براي . ، سادومازوخيسم نه بيماري تلقي مي شد و نه گناه         )1986/1965(ابينگ  -قبل از كرافت  

ام، نه به عنوان يـك مـشكل، بلكـه بـر            . اولين بار در قرن پانزدهم ميالدي بود كه يك مورد اس          
  .اساس كنجكاوي طبي، مورد توجه محافل پزشكي قرار گرفت

 مطالعات رفتاري صورت گرفته بر افرادي كه به اعمال و رفتارهاي سادومازوخيستي مي              نتيجه
پردازند، نشان مي دهد كه تفاوت چنداني بين آنها و ديگران وجود ندارد، امـا در ايـن مطالعـات                    

البته اين مـي    . ام داراي تحصيالت و موقعيت اجتماعي بهتري هستند       .معلوم گرديده كه افراد اس    
ل بر اين باشد كه افراد طبقات مرفه عموماً در اينگونه نظرسنجي ها و مطالعات شركت مي                 تواند دا 

در همـه   ) يا حداقل با كشش و عالقه بـه اينگونـه رفتارهـا           (ام  .كنند و گرنه افراد با رفتارهاي اس      
هر چند در بين افراد مورد مطالعه، همه گرايشات جنسي          . اقشار و گروه هاي اجتماعي وجود دارند      

از جملـــــه دگرجنـــــسگرايان و 
همجنسگرايان، حضور داشته اند اما     

ام در  . معلوم نيست كه گرايش به اس     
كدام يك از اين دسـته هـا بيـشتر          

  .رواج دارد
آمــــار دقيقــــي از درصــــد 
. سادومازوخيستها در دست نيـست    

كينزي و همكاران درصد افرادي كـه       
در هنگام آميزش جنسي، بـا ضـربه        

ــوعي واكــ  ــداقل ن ــوردن، ح نش خ
تحريك جنسي از خود بروز مي دهند را پنجاه درصد افراد جامعه و كساني كه گزارش داده اند از                   

امـا تخمـين    .  در صد تخمين زده اند     5وارد كردن يا دريافت درد در عمل جنسي لذت مي برند را             
ام چيزي حدود ده درصد مـي باشـد، يعنـي چيـزي             .دقيقتر اين است كه آمار افراد با عالئق اس        

ادل درصد همجنسگرايان در هر جامعه، هـر چنـد كـه سادومازوخيـستها خيلـي ناپيـداتر از                   مع
  .همجنسگرايان هستند و كسي صداي آنها را نمي شنود

در مورد آمار زنان با كشش سادومازوخيستي سئوال جالبي كه مطرح مي شود اين اسـت كـه                  
مـاً خيلـي كمتـر از مـردان         چون زنان عمو  . ام يگ گرايش جنسي است يا يك نوع فتيش        .آيا اس 

ام را نـوعي گـرايش      .فتيش دار هستند و پديده فتيش تقريباً مختص مردان است؛ ولـي اگـر اس              
آخـرين  . ام ديـده نخواهـد شـد      .جنسي بدانيم آنوقت تفاوت چنداني در آمار زنان و مـردان اس           
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ابل توجهي از  گواه بر آن دارند كه در صد ق(Breslow et al-1985)تحقيقات برسلو و همكاران  
  .زنان داراي رفتارهاي سادومازوخيستي مي باشند

ام دست نمي زنند، بلكه رفتارهاي جنـسي        .سادومازوخيستها صرفاً و هميشه به رفتارهاي اس      
ام بـراي رسـيدن بـه       .گزارشات زيادي دال بر آن دارند كه افراد اس        . مختلفي را به كار مي گيرند     

ر، نقش و يا فانتزي سادومازوخيـستي داشـته باشـند امـا در              انزال الزم نيست حتماً رفتا    /ارگاسم
تحقيقات ديگري كه برسلو و همكاران انجام داده اند، مشخص گرديده كه سادومازوخيستها با بـه                

ام، راحت تر به اوج لذت جنسي دست يافته و بعـد از اتمـام عمـل    . كارگيري رفتارها و اعمال اس  
ولي سادومازوخيستها به عنوان يك گروه      . مي كنند جنسي، احساس رضايت و خشنودي بيشتري       

  .اجتماعي به هيچ وجه رفتار و يا عالئم مشابهي ندارند
ام به درجات متفاوت به ايفاء كردن هر دو نقش ساديست و            . هر چند بخش بزرگي از افراد اس      

رصـدي هـم    و د . تمايل دارند با اينهمه درصدي از آنها كـامالً اس         ) يا فعال و مفعول   ( مازوخيست  
  .مي باشند. كامالً ام

مشترك طوالني مدتي با هم برقـرار       /، همچون زوجهاي ديگر، روابط زناشويي     .ام. زوجهاي اس 
. در اينگونه روابط طوالني ممكن است اشكال مختلفي به خـود بگيرنـد            . ام.كرده و رفتار هاي اس    

 مواقعي از روابـط جنـسي   ام را تنها در. يعني ممكن است جفت مورد نظر رفتارها و نقش هاي اس        
خود به كار گيرند، يا تنها در مراحل مقدماتي عمل و آنهم بـراي تحريـك و بـرانگيختن هـوس و                     

ام را به عنوان يـك نـوع سـبك          .هم هستند كه اس   ) و كسان ديگري  (اما زوجها   . شهوت همديگر 
ـ                  ه معاشـرتهاي   زندگي برمي گزينند و بر اساس توافق طرفين، در زندگي روازنـه و تقريبـاً در هم

نقشها در روابط سادومازوخيستها متفاوت     . تحت سلطه را اجرا مي كنند     /جنسي خود رابطه مسلط   
دانـشجو،  /كارمنـد، معلـم   /تحت تملـك، رئـيس    /نوكر، مالك /مي باشند؛ از جمله نقشهاي ارباب     

خاصي از  در عين حال، در هريك از اين نوع رابطه ها، نوع            . فرمانبر و غيره  / شاگرد، فرمانده /استاد
برسلو و همكـاران در پرسـشنامه تحقيقـاتي         . رواني اعمال مي شود   /رفتار و آزار و درد فيزيكي       

جداگانه اي به اين نتيجه گيري رسيدند كه سادومازوخيستها تمايل و كشش جنسي خـود را بـه                  
مطالعـات ديگـري هـم      . عنوان مشكل رواني قلمداد نكرده و تمايلي به كنار گذاشتن آن ندارنـد            

  .حت اين ادعا را تأييد كرده اندص
اكثر افـراد   . رفتارهاي سادومازوخيستي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد؛ فيزيكي و رواني            

معموالً از معجوني از هر دو دسته رفتار لذت برده و آنها را به كار مي گيرند، ولي كـساني هـم در                       
. م دسته از رفتارها را تـرجيح مـي دهنـد          پيدا مي شوند كه دقيقاً مي دانند كدا       . ام. بين گروه اس  

بعضي افراد حتي خيلي دقيق خواسته خود را به طرف فهمانده و خواهان اجـراي آن مـي شـوند؛             
، فقط از شالق خوردن و تحقير شدن توسط         )مفعول(براي نمونه ممكن است يك مرد مازوخيست        

پاشنه بلند، كه تسمه اي     با موهاي بلند، كرست سياه و كفشهاي چرمي         ) ساديست(يك زن فاعل    
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 سانت به دست گرفته و كمر و لمبرهاي وي را شـالق زده و او را بـا كلمـاتي          20به طول يك متر و      
تنبيه فيزيكي با چوب، كفـش، نعلـين و يـا           . ركيك تحقير كند، لذت برده و تحريك جنسي شود        

اط حساس بدن همچون    دست، به كارگيري وسايل الكتريكي با ولتاژ خيلي پائين و اتصال آن به نق             
نوك پستانها يا آلت تناسلي، بستن چشمها با دستمال، زنجير كردن دست و پاها بـه ميلـه هـاي                    

پشت ميله  » زنداني كردن «تخت، گاز گرفتن، ناخن كشيدن شديد و طوالني مدت بر روي پوست،             
ر روابـط  هاي مخصوص، ماسك زدن بر صورت و غيره، همه از انواع ديگر رفتارهايي هستند كـه د          

. سادومازوخيستي به كار گرفته مي شـوند، امـا فقـط بنـا بـر توافـق قبلـي و رضـايت طـرفين                       
سادومازوخيستها قبل از شروع نقشهاي خود، ابتدا رمز و كد خاصي براي خود تعيين مي كنند كه                 

بـر  اگر در حين عمل يكي از آنها به مرحله غير قابل تحمل رسيد و يا صدمه اي به او وارد شد، بـا                        
  .زبان آوردن آن كد و رمزمورد توافق، طرف مقابل او را رها كند و نقش ها كنار گذارده مي شوند

درد رواني از طريق احساس حقارت، پستي و خفت زاده مي شود، همينطور از طريق احـساس     
اين گونه احساسات در افـراد مختلـف        . بي قدرتي، ترس، تشويش، بالتكليفي، بيمناكي و امثالهم       

عامترين وجه تعامـل، همانـا      . ام. درخرده فرهنگ اس  . له اعمال خاصي برانگيخته مي شوند     بوسي
بعضي ها ممكن است تحت انقياد و اطاعت كسي در آمدن را خفت بار و               . شدن است / تحقير كردن 

با در نظر   . حقارت آميز بدانند در حالي كه بعضي ديگر آگاهانه چنين حقارتي را جستجو مي كنند              
ن اصل كه سليقه، عالقه، كشش و ذائقه افراد متفاوتند، اسباب تعجب هـم نمـي توانـد                  گرفتن اي 

  .ام لذت مي برند. باشد كه سادومازوخيستها از رفتارهاي اس
لذت رواني مازوخيست از تحقير، تحكم و فرماني كه ساديست به عنوان استاد، رئيس، مالك،               

ردن جمالت و كلمات زشت و ركيك، يا مـثالً فرمـان       ارباب يا فرمانده به او مي دهد؛ مانند به كار ب          
تمـام  . ناشـي مـي شـود   ... دادن به تميز كردن دستشويي يا باغچه، ليسيدن كفش هاي اربـاب و            

ام  در خدمت يك هدف عمده هـستند و آن           . رفتارهاي فيزيكي و رواني اعمال شده در روابط اس        
بطه؛ خلع قدرت از شخصي كـه مطيـع         خلع كامل قدرت از يك طرف و انتقال آن به طرف ديگررا           

است و انتقال آن به كسي كه فرمان مي دهد؛ از مفعول به فاعل، از دانش جو به معلـم، از كارمنـد         
همين توافق به انتقال قـدرت و عملـي         . به رئيس، از شاگرد به استاد، از مازوخيست به ساديست         

رد و تحقير و بقيه رفتارها همه       شدن ِ آن است كه اسباب لذت جنسي سادومازوخيستها شده، و د           
  .وسيله اي در خدمت اين انتقال قدرت مي باشند

ام مبادرت مي ورزند، مانند هر گروه و قشر اجتماعي ديگر ممكن اسـت              . انسانهايي كه به اس   
ــوده يــا نباشــند ــسانها،نه تنهــا در . داراي مــشكالت روانــي ب همينطــور، مــشكالت روانــي ان

ر گروه اجتماعي ديگر، ممكـن اسـت ريـشه در جنـسيت و عالئـق                سادومازوخيستها، بلكه در ه   
ام مشكالت رواني فرد را وخيم تـر مـي          . اينكه گرايش به اس   . جنسي فرد داشته يا نداشته باشند     

به همين دليل و با توجه به كمبود افراد متخصص و آگـاه بـه مـسائل                 . كند هنوز ثابت نشده است    
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ر مراكز درماني مـي بايـست بـدون تعـصب و پيـشداوري      سادومازوخيسم، برخورد با اين افراد د 
صورت گرفته و بايد شيوه اي مبني بر عالقه به يادگيري بيشتر در مورد رفتـار و عالقـه جنـسي                     

  .فرد، در پيش گرفته شود
اولين سئوالي كه يك روانشناس، درمانگر يا مشاور خانوادگي ممكن است در مالقات بـا يـك                 

  و گردد اين است كه فرد مي پرسد آيا من نرمال هستم؟ام با آن رو به ر. فرد اس
ام هنگامي كه متوجه تمايالت سادومازوخيستي در خود مي شوند، دچار           . بسياري از افراد اس   

داشته و ايـن تمايـل،   ) پاتولوژي(اين ترس و وحشت مي شوند كه ممكن است يك بيماري دروني            
درحاليكه هيچيـك از    . ندگيشان تأثير منفي گذارد   آنها را به ارتكاب جرم كشانده و يا بر كيفيت ز          

بهترين كار همانا آموزش و كمك به ايجاد گروه هاي حمايتي بـراي اينگونـه               . اينها واقعيت ندارند  
. افراد است تا در محيطي مطمئن و بدون پيشداوري دور هم جمع شده و با هم تبادل تجربه كنند                  

دي دراينبـاره بدسـت آورده و گروههـاي حمـايتي           حتي مي توان از طريق اينترنت اطالعات زيا       
سادومازوخيـستها بـراي   . اينترنتي براي خود به وجود آورد، يا به گروههاي موجـود ملحـق شـد         

پذيرش احساس و تمايل خود مسيري را طي مي كنند كه فراز و نشيب داشـته و تقريبـاً مـشابه                     
  .برون آيي همجنسگرايان است

روانشناس يا روانپزشك بخواهد تا به او كمك كند كه از ايـن             بعضي وقتها ممكن است فرد از       
نتيجـه بخـش   . ام. هيچ معلوم نيست كه تالش براي تغييـر تمـايالت اس     . تمايل خود خالص شود   

وانگهي تالش براي تغيير رفتار خاص جنسي كه به كسي ضرري نمي رساند و تنها در محيط                 . باشد
دوجانبه انجام مي گيرد، از نظر اخالقـي قابـل سـئوال    خصوصي و بر اساس خواسته، نياز و توافق        

ام مـي   . بهترين كار همانا اطمينان دهي و كمك به فرد براي آشنا شدن با ديگـر افـراد اس                 . است
  .باشد

ام اسباب مشاجره و فروپاشـي خـانوادگي ايـن          . گاهي ممكن است ادعا شود كه تمايالت اس       
زوجها، با هر نوع رفتـار جنـسي، بـاز در دوره هـايي     اما واقعيت اين است كه همه . افراد مي شود 

بنـابراين  . دچار انواع مشكالت خانوادگي مي شوند، از جمله مشكالتي در حـوزه روابـط جنـسي               
ام ظاهر مي شوند، لزوماً به دليل رفتارهاي جنسي         . مشكالت و ناماليماتي كه در بين يك زوج اس        

با اينهمه مواردي هـم پـيش       . يگري داشته باشند  آنان نمي توانند باشند، بلكه ممكن است علل د        
ام خود ادعا مي كنند كه رفتارها و سليقه هاي جنسيشان عامل بروز اختالف              . مي آيد كه زوج اس    

در بسياري از مواقع بعد از مشاوره هاي اوليه و طرح يكسري سـئواالت، مـشاور                . و درگيري است  
رابطه و رفتارهاي جنسي زوج، بلكه از جاهاي        خانوادگي متوجه مي شود كه ريشه مشكالت، نه در          

  .ديگري نشأت گرفته است
گاهي ممكن است دو نفر، كه هر دو مازوخيست هستند، به ايجاد رابطه مشترك با هم اقـدام                  
كنند و هريك به نوبت، هر از گاهي نقش ساديست را ايفاء كند تا شريك جنسي مازوخيست خود                  
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ر دراز مدت دچار مشكل مي شوند چون ايفـاي نقـش ساديـست              اينگونه روابط د  . را ارضاء نمايد  
عكس قضيه هم صدق مي كند يعني مـواردي         . براي يك مازوخيست لذت چنداني به همراه ندارد       

اينگونه زوج ها عمومـاً     . پيش مي آيند كه دو نفر ساديست با هم پيمان زندگي مشترك مي بندند             
ام مـي پرهيزنـد و ارضـاء        . ارگيري رفتارهاي اس  در همĤغوشيها و مقاربتهاي جنسي خود، از به ك        

  .تمايالت سادومازوخيستي خود را در بيرون از محيط خانوادگي جستجو مي كنند
سادومازوخيستها، با توجه به ناآگاهي عمومي، كمبود اطالعات و پيشداوري نـسبت بـه ايـن                

 از محل كار اخراج، يا از حق        پديده، از اين وحشت دارند كه مبادا روزي راز نهان آنها بر مال شده و              
ام . به همين علل، افراد اس    . حضانت فرزندان خود محروم شده و يا دوستانشان آنها را ترك كنند           

تالش زيادي مي كنند كه مبادا كسي از تمايالت و عالئق مربوط به رفتارهاي جنسيـشان خبـردار       
همين مسائل  . ل تر مي كند   امري كه به نوبه خود، يافتن يك شريك جنسي مناسب را مشك           . شود

باعث مي شوند كه در خيلي از موارد، سادومازوخيستها بر خالف ميل و رغبت خـود، بـه سـكس                    
، تن در   )به كار مي برند   . ام.ام به رفتارهاي جنسي ساده و بدون اس         . صفتي كه افراد اس   (» وانيل«

دي جنسي آنـان انجاميـده و       اين امر در درازمدت به ناخشنو     . دهند، بدون آنكه لذتي از آن ببرند      
  .سالمت جنسي آنها را به خطر مي اندازد

يكـي ساديـست و ديگـري       (ام تكميـل كننـده      .مشكل يافتن همسري مناسب با عالئـق اس       
تنها كاري كه مي تـوان كـرد، تـالش          . ام مي باشد  . يكي از مشكالت عمده افراد اس     ) مازوخيست

، برگـزاري   )وجود براي ديگر اقليتهاي جنـسي     همچون گروههاي م  (براي ايجاد گروه هاي حمايتي      
جشنها و پارتي هاي خصوصي و ايجـاد وب سـايتهاي حمـايتي، همـسريابي و اطالعـاتي بـراي                    

  .مي باشد. ام.عالقمندان به اس
  

 زيادي را مي توان پيدا كرد اما خيلي از اين سايتها            ) ام  / اس   ( گروه ها و سايت هاي اينترنتي     
در زيـر وب سـايت      . در آمريكا دو گروه قديمي هستند كه هنوز فعالنـد         . دچندان پايدار نمي مانن   

  :آنها را براي عالقمندان مي آوريم
html.main/org.soj.www://http  

  
/org.tes.www://http  

را در ليست كتابهاي    ) به زبان انگليسي  (» ونوس در پالتو پوستين   «عالقمندان مي توانند كتاب     
 سكاف هم مصاحبه جالبي با يك       40در شماره   . بگيرند» جنسيت و جامعه  «موجود، از وبالگ مجله     

  . زن مازوخيست منتشر شده كه عالقمندان مي توانند بخوانند
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   )Willem Floor(فلورويلم مصاحبه با  
  » تاريخ اجتماعي روابط جنسي در ايران«  نويسنده كتاب 

     
  

 سـاله هلنـدي اخيـرآ كتـابي بنـام           66 ويلم فلور نويسنده    
منتشر كـرده كـه     » تاريخ اجتماعي روابط جنسي در ايران     «

با اينهمه، تـصميم    . متاسفانه  هنوز بدست ما نرسيده است      
 ايـن شـماره فـصلنامه، مـصاحبه اي در بـاره             گرفتيم براي 

طبق  اطالع، نويسنده با استفاده      . كتابش با او داشته باشيم    
ــران،    ــه اي ــارجي ب ــسافران خ ــشاهدات م ــاطرات و م از خ
آرشيوهاي اسناد ملي و بين المللي و همينطور آمار دولتي،    

 سال از تـاريخ  2500به بررسي اجتماعي روابط جنسي در  
  .  فرهنگي و مذهبي پرداخته استايران در چارچوب

  
،ابتدا خودتان را براي خوانندگان ما معرفي كنيد و بگوئيد چطور شد كه كتـابي               فلورآقاي  : .ج.و.ج

  در باره جنسيت در ايران نوشتيد؟
چيز خاصي ندارم كه در باره خودم بگويم، بجزء اينكه من به جنبه هاي مختلـف فرهنـگ و    : فلور 

 و بطور مرتب در باره موضوعاتي مي نويسم كه چيـز زيـادي در بـاره آنهـا                   تاريخ ايران عالقمندم  
، )هلند( در دانشگاه اوترخت     1967 تا   1963در فاصله   . وجود ندارد كه بخواهم به آنها مراجعه كنم       

در سال  . اقتصاد، جامعه شناسي غير غربي، اسالم شناسي ايراني، فارسي و عربي را تحصيل كردم             
 بعنـوان متخـصص   2002 تـا   1983مدرك دكترا گـرفتم و از سـال         ) هلند(يدن   از دانشگاه ل   1971

در اين دوره نوشته هـاي زيـادي در رابطـه بـا تـاريخ               . انرژي، در بانك جهاني مشغول كار بودم        
بهداشـت عمـومي در     : آخرين كتابهاي من شـامل    . اجتماعي و اقتصادي ايران به نگارش درآوردم      

تـاريخ اقتـصادي و     : ان قاجار، تاريخ تئĤتر ايـران، خلـيج فـارس         دوره قاجاريه، كشاورزي در دور    
، و عنـاوين و مواجـب در ايـران          1774- 1770سياسي پنج بندر، مسافرت به شمال غربي ايـران          

  . صفوي، مي باشند
نوشتن اين كتاب چقدر برايتان طول كشيد و آيا قصد ترجمه كتاب به فارسي و انتشار آن                 : .وج.ج

  ؟در ايران را داريد
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نوشتن كتاب حدود هفت ماه طول كشيد، بهرحال من از  اطالعات حاصـل از چهـل و پـنج                    : فلور
قصد ترجمه كتاب به فارسي را ندارم و با توجـه بـه         . سال مطالعه تاريخ ايران هم استفاده كرده ام       

  .موضوع كتاب، شك دارم كه مسئوالن ايراني اجازه انتشار آن در ايران را صادر كنند
ما چقدر از ايران و جامعه ايراني شناخت داريد؟ آيا فارسي هم صحبت مي كنيد يا سواد                 ش: .وج.ج

  خواندن و نوشتن فارسي هم داريد؟
بله . من هنوز از ايران و جامعه ايراني شناخت كافي ندارم و هر روز چيز تازه اي ياد مي گيرم                  : فلور

  .ارممن فارسي صحبت مي كنم و سواد خواندن و نوشتن فارسي هم د
ما كتاب شما را نخوانده ايم اما گويا شما در اين كتـاب خـود بـه موضـوع ازدواج در دوان                      .: وج.ج

چـه تفاوتهـايي در ايـن دو دوره در موضـوع     . ساسانيان و دوران اسالمي بعد از آن پرداخته ايـد         
ـ                         م ازدواج مي بينيد و آيا مي توان ايـن دو دوره را بـا  دوران حكومـت پادشـاهي پهلـوي و رژي

  جمهوري اسالمي مقايسه كرد؟
من فكر مي كنم كه شما بهتر است  كتاب را بخوانيد و جواب سئوال خـود را در آن بيابيـد،                      : فلور

ولي نه شما نمي توانيد دوران ساسانيان و دوران اسالمي را با دوران حكومت پهلـوي و جمهـوري                   
  .اسالمي مقايسه كنيد

مختلف تاريخ ايران صـحبت مـي كنيـد؛ مـثآل زنـديان،             شما در كتاب خود از دوران هاي        : .وج.ج
كدام دوره از تاريخ ايران  را در رابطه با مسائل جنسي جالـب              . مغوالن، تيموريان، قاجاريه و غيره    

  مي يابيد؟
سكس تنها يك جنبه از مسائل هر دوره        . همه دوره هاي تاريخ ايران براي من جالب هستند        : فلور

بهرحال،  نگاه ايرانيان بـه سـكس در طـول دوران هـا تغييـر                . ه آن اي است اما نه مهمترين جنب     
  .چنداني نكرد

.  فصل چهارم كتاب شما عمدتĤ در باره همجنسگرايي زنان و مردان در تاريخ ايـران اسـت                 .:وج.ج
اوضاع همجنسگرايان در ايران امروز را چگونه مي بينيد و آيا مبارزات همجنـسگرايان در ايـران                 

  مي كنيد؟امروز را دنبال 
شما در ايران هيچوقت يك گي اليف همچنان كه در سي سال گذشته در آمريكـا و اروپـاي                   :فلور

حتي همجنسگرايان غربي كه از ايران بازديد مي كننـد، صـريحĤ            . غربي وجود داشته، نداشته ايد    
ـ  . اعالم مي دارند كه در ايران افراد گي وجود ندارند؛ هر چه هست بيسكسوال مي باشد                دان اين ب

معنا نيست كه در ايران افرادي كه مايلند همچون گي ها در آمريكا، زندگي و رفتار داشته باشند،                  
به اين علت كه در طول قرنها، فرد لـواطي عمومـĤ پذيرفتـه              .وجود ندارند، اما تعداد آنها كم است      

دن ايـن كتـاب،     با تمام كر  . شده، اما اواخواهري نه، و شديدآ در خانواده تحقير و خوار شمرده اند            
ديگر گي ليف در ايران را دنبال نمي كنم چون مشغول نوشتن كتابي در موضوعي كـامآل متفـاوت                  

  .هستم
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آيا بين نفي حقوق همجنسگرايان در ايران امروز با اروپاي ديروز مشابهت هايي مي بيني،               : .وج.ج
  اهد شناخت؟و آيا فكر مي كني كه رژيم اسالمي روزي حقوق همجنسگرايان را برسميت خو

مشابهت هايي بين وضعيت همجنسگرايان در ايران امروز با اروپـاي گذشـته وجـود               . دقيقĤ: فلور
يك  گناه مرگ آور بود و اگر افـرادي  ) لواط(در قرن هيجدهم و قبل از آن، در اروپا سودومي     . دارد

  .آشكارا به اين عمل دست مي زدند، به مرگ محكوم مي شدند
مي حقوق همجنسگرايان را برسميت نخواهـد شـناخت، چـون بـا قـانون               البته كه جمهوري اسال   
مثل اين مي ماند كه از واتيكان بخواهيم حق سقط جنين و گـي اليـف را                 . خداوندي مخالفت دارد  

  .قبول كند
گذشته از موضوع همجنسگرايان، مردساالري در ايران تنها فرهنگي نيست بلكـه دولتـي               : .وج.ج

مـثآل اليحـه اخيـر      .  حكومت اين است كه مردها بر زنان برتري دارند         يعني ايدئولوژي . هم هست 
مربوط به خانواده كه چند همسري را قانوني مي كند و مرد براي ازدواج دوم خود نيازي به اجـازه                    

حاال گيريم كه در نتيجه مخالفت هاي شديد جنبش زنان، ايـن اليحـه فعـآل                . از همسر اول ندارد   
ي كنيد كه عليرغم موفقيت هاي محدود، زنـان مـا در ايـن حكومـت                 متوقف شده ولي آيا فكر م     

  امكان دستيابي به برابري حقوقي همچون كشورهاي غربي، با مردان را دارند؟ 
تا زماني كه ايرانيان مسلمانند و يك دولت اسالمي را مي پذيرند، اين نتيجه منطقي حاصـل                 : فلور

ــر    ــه چت ــود ك ــي ش م
اعتقــادي اســالم را هــم 

در قــرآن . ارنــدقبــول د
بوضوع گفتـه شـده كـه       

 مرد ارباب 
(master)  

از ايـــن و . زن اســـت
احاديث و سنت النبي كه     
بدنبال آن مي آينـد، آن      
قانون مورد اشـاره شـما      
حاصــل مــي شــود كــه 
مطابقت شـريعت اسـت،     
گيريم كه قضيه با ديدگاه     

هـايي مقايـسه كـرد كـه        مي توان اين را با وضعيت كاتوليـك         . بسياري از ايرانيان مطابقت ندارد    
بعنوان يك كاتوليك معتقد فرد هيچكدام از اين دو را نمـي            . خواهان طالق يا سقط جنين هستند     

تواند انجام دهد، و تا اين اواخرا در بسياري از كشورهايي كه شـديدآ كاتوليـك بودنـد همچـون                    
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ق بگيرد، فكـر كـنم      اسپانيا و پرتقال، بر اساس قوانين آن كشورها، كسي نمي توانست قانونĤ طال            
وقتي قدرت دولتـي و مـذهبي يكـي         . حاال هم كسي نمي تواند قانونĤ در پرتقال سقط جنين كند          

شود، آنوقت بخش هايي از مذهب كه بسياري از مردم خواهان آنها نيستند و حتي شايد مخـالف                  
ردم بتوانند  تنها راه حل جدايي مذهب و حكومت است، تا م         . آنها باشند، به قانون تبديل مي شوند      

در آزادي كامل تصميمات اخالقي اي براي خود بگيرند كه ممكن است در انطباق كامل بـا تعـاليم                   
زنـان و   . كاتوليسيسم يا اسالم، يا هر مذهب ديگري، كه در موقعيت حاكم  قـرار دارنـد، نباشـند                 

را قانع كنند   ضمن پايبندي به اعتقادات خويش، بايد تالش كنند تا هموطنان خود            ) مخالف(مردان  
  .  اين كار وقت مي برد. كه نظراتشان مناسب ترند و بهتر است كه ديگر هموطنان آنها را بپذيرند

آيا كآل تغيير و تحولي در مسئله جنسيت در ايران امروز مشاهده مي كنيد؟ فكر مي كنيد                 : .وج.ج
  رسد؟چقدر طول مي كشد تا جامعه ايران در موضوع جنسيت به سطح اروپاي امروز ب

البته كه تغييراتي در رابطه با جنسيت در جامعه ايران اتفاق افتاده، براي مثـال در گذشـته                  : فلور
مردان قادر بودند كه با اشتياقي وافر به پسران نگاه كننـد و در بـاره احـساسات خـود اشـعاري                      

 تحمل نمـي    1980نمي تواند اتفاق بيفتد، تن فروشي در        /كاري كه امروز اتفاق نمي افتد     . بنويسند
اين ثابت مي كند كه جامعه اي همچون جامعـه          . شد اما امروز دوباره و بيشتر از گذشته رواج دارد         

نظردهي در باره  اينكه جامعـه در چـه سـطحي و در چـه                . ايران ايستا نيست و متحول مي شود      
قـدر  فشار مردمي بايد فراهم باشد و من اصآل نمي دانم كـه چ           . مسيري متحول شده، آسان نيست    

عالوه بـر آن، خـود جوامـع        . براي ايران طول مي كشد كه به سطح امروزي جوامع اروپايي برسد           
  .غربي هم ايستا نيستند و دچار تحول مي شوند

  .با تشكر از وقت شما.: وج.ج
  :براي دريافت كتابهاي نويسنده به اين سايت مراجعه شود

http://mage.com/  
-------------------------  

 ترجمه فارسي مصاحبه را خوانده و تĤئيد        فلورآقاي  . اين مصاحبه به زبان انگليسي صورت گرفته       (
  .) استكرده
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  تكنيك مصاحبه براي مشاوران جنسي

ايجاد محيطـي   . سكس يكي از اجزاء مهم خودبيانگري و ابراز خصوصيات و حاالت فردي است            
درمـانگر در جلـسات     /تعصب و پيشداوري، و ايجاد اعتماد بين ارباب رجوع و مـشاور           امن، بدون   

. مشاوره جنسي امري حياتي است    
بخصوص در كشور مـا كـه امكـان         
ــا،   ــرح نگرانيه ــراي ط ــداني ب چن
اضطرابات و ابهامـات شخـصي در       
رابطه بـا مـسائل جنـسي، وجـود         

  .ندارد
ــسياري از    ــر ب ــرف ديگ از ط
مـــــشاوران، روانـــــشناسان و 
روانپزشكاني كه در سي سال اخير      
از دانشگاهها و مراكز علمي كشور      
فارغ التحصيل شده اند، كمتـر بـه        

منابع و آخرين دستاوردهاي علمي دسترسي داشته اند و حكومت صـرفاً اخالقيـات خـود را بـه                   
بـه هرحـال، يـك      . عنوان علم و دانش در كتابها گنجانده و به خورد دانش پژوهشان داده اسـت              

درمانگر بايد بتواند آنچنان فضايي در مشاوره ايجاد كند كه ارباب رجوع احـساس امنيـت                /رمشاو
  .نموده و از اين نترسد كه بنا بر تعصبات خود مشاور، محكوم شده و يا سركوفت زده شود

. مصاحبه با ارباب رجوع، يكي از راههاي برقراري ارتباط و اعتماد در جلسات مـشاوره اسـت                
 آيد نكات مهمي هستند كه امروزه در جلسات مشاورات جنسي به كار گرفته مي               آنچه در زير مي   

  :شوند و توجه به آنها بسيار مهم مي باشد
  
ايـن  .  الزم است كه خود مشاور با جنسيت، عالئق و ساليق جنـسي خـود راحـت باشـد                  - 1

ـ          . مهمترين بخش مسئله در هنگام صحبت از سكس مي باشد          وع آيا مـشاور بـه راحتـي بـا موض
استمناء برخورد مي كند يا نسبت به آن تعصب دارد؟ آيا با انواع و اقسام سكس كه بـين انـسانها                     
اتفاق مي افتد، مثالً سكس خارج از چارچوب زناشويي، سكس قبل از ازدواج، سكس با همجنس و                 

 بايـد   غيره، راحت است؟ اين بدان معنا نيست كه خود مشاور بايد همه اين اعمال را انجام داده يا                 
به آنها عمل كند، بلكه به اين خاطر است كه مشاور بايد سعه صدر داشته  و آگاه باشد كـه همـه                        

پس الزم است كه مشاور با حاالت چشمها، صـورت، شـكل            . اين موارد در واقعيت اتفاق مي افتند      
ـ         ) مشاور(به ارباب رجوع بفهماند كه او       ... نشستن و  اب نسبت به هيچ چيزي تعصب نداشـته و ارب
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رجوع مي تواند آزادنه، با اطمينان از اينكه راز او بر مال و محكوم نگشته و نسبت به او پيشداوري                    
براي نمونه، مـرد  . نخواهد شد، نگراني، تشويش وحرف دل خود را خالصانه و صادقانه بر زبان آورد            

ـ . جواني به مشاور اعالم مي كند كه قادر به برقراري رابطه با جـنس مخـالف نيـست                  ك امكـان   ي
تشخيص اين است كه اين فرد همجنسگرا باشد اما يا از احساس خود بي خبر است و يا به دليـل                     

حال اگر خود مشاور در ذهن خود فقط به آموزشـهاي           . ترس و غيره قادر به بيان علني آن نيست        
ت به  مراجعه كند و يا نسب    ) آنهم در حكومتي كه علناً همجنسگرايي را مردود مي داند         (دانشگاهي  

همجنسگرايي تعصب داشته باشد، آنوقت نخواهد توانست اطالعـات صـحيحي از اربـاب رجـوع                
  . مشاوره اي خود دچار اشتباه مي شود/ بگيرد و در نتيجه در تشخيص طبي 

  
 در ارائه مشاوره بايد از اينجا شروع كرد كه ابتدا از ارباب رجـوع از سـاده تـرين تـابوي                      – 2

 و همينطـور ادامـه داد تـا بـه بـدترين و سـخت تـرين تـابوي                    فرهنگـي جويـا شـد     /اجتماعي
اين امر باعث راحتي او مي شود و در عين حال           . فرهنگي در عرصه مسائل جنسي رسيد     /اجتماعي

ممنوعيتها در ذهن مراجع پي مي شود؛ موضـوعي كـه بـراي             ) هيرارشي(به درجه سلسله مراتب     
 به اين مسئله بايد توجه داشت كه موقعيـت          در عين حال  . يك مشاور و درمانگر بسيار مهم است      

اجتماعي، جنسي و فرهنگي ارباب رجوع در تعيين سلسله مراتب مي تواند مختلف باشد؛ مثالً در                
جامعه ما شايد براي مردها راحت تر باشد كه در محيط امن و خصوصي مشاوره، دربـاره اسـتمناء                   

ته شده، رغبت كمتري به صـحبت دربـاره         كردن خود صحبت كنند؛ اما زنان با توجه به مسائل گف          
  .استمناء كردن خود داشته، يا موضوع را در درجه بندي تابوها در رتبه باالتري قرار مي دهند

  
 از لغات و اصطالحاتي عاميانه، كه براي ارباب رجوع قابل فهـم و درك باشـند، اسـتفاده                   - 3
درمانگر و اربـاب رجـوع      / بين مشاور  به كار بردن لغات و اصطالحات قلنبه و سلنبه پزشكي         . كنيد

حتي ممكن است طرف احساس كند كه شـما او را تحقيـر و يـا بـي ارزش                   . ايجاد فاصله مي كند   
  .حساب مي كنيد

  
 از اين زوايه نگاه شود كه هر كسي هر كاري را انجام مي دهد؛ اين موضـوع خيلـي مهـم                      - 4

رار داده و به او مـي فهمانـد كـه مـي     است؛ چون عرصه و ميدان وسيعي در اختيار ارباب رجوع ق     
تواند از هرگونه تجارب جنسي اي كه داشته، بدون ترس و وحشت، يا واهمه از تابو بودن موضـوع                   

براي نمونه نبايـد ايـن سـئوال را    . ، به راحتي سخن بگويد)و حتي در ذهن خود مشاور   (در جامعه   
اولـين بـار كـه دسـت بـه      «پرسيد كه در عوض بايد اينطور     . »آيا استمناء مي كني؟   « بپرسيد كه   

  .»استمناء زدي، چند ساله بودي؟
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 و واكنش مثبـت نـشان       (Feedback) در برابر صحبتها و گفته هاي ارباب رجوع برخورد           - 5
با اين كار به او مي فهمانيد كه شما حرفهاي او را درك مي كنيد و همين سبب مي شود كه                     . دهيد

احساس راحتي بيشتري بكند؛ امري كـه بـه نوبـه خـود تبـادل               او در بازگو كردن راز درون خود        
مثبت را مي توان با به كار گـرفتن      ) بازخورد(فيدبك  . اطالعات بين شما دو نفر را آسانتر مي سازد        

و همچنـين حركـات و حـاالت چـشمها و           » متوجه هـستم  «،  »صحيح«،  »البته« كلماتي همچون   
اس كند كه شما واقعاً با تمام حواس به حرفهـاي او            ارباب رجوع بايد احس   . صورت، به طرف فهماند   

  .گوش داده و قصد كمك به او را داريد
  
 يكي از با ارزش ترين بخشهاي صحبت درباره تجارب جنسي گذشته اين است كه درها را                 - 6

به سوي تشخيص طبي و شناخت عامل و ريشه مسئله باز نموده و در عين حال درهاي بي مورد را                    
مـي تـوان از     . اي مثال اگر دختر جواني از بي عالقگي خود به پـسرها صـحبت كنـد               بر. مي بندد 

حال اگر طرف بگويد كه چنـين تجربـه اي نـدارد،            . تجارب جنسي او با دختران ديگر سئوال كرد       
خود به خود موضوع لزبين بودن طرف كنار گذاشته مي شود و مشاور روي  يـافتن علـل ممكـن                     

مثال ديگر  ). درمانگر احساس ديگري داشته باشد    / اينكه خود مشاور   مگر. (ديگر متمركز مي گردد   
آسيب . خود ابراز نگراني مي كند    ) عدم شق شدن آلت تناسلي    (اينكه مردي در مورد مشكل نعوذ       

حال يـك   . شناسي نعوذ موضوع پيچيده اي است و به عوامل فيزيكي و رواني زيادي بستگي دارد              
شروبات الكلي يا استعمال دخانيات كار را راحت مـي كنـد و   سئوال ساده از طرف درباره مصرف م   

اگر طرف بگويد اهل چنين چيزهايي نيست، اين در خود به خود بسته شده و مي توان به عوامـل                    
  .ممكن ديگر پرداخت

  
مثالً اگر ارباب رجوع بگويد كه تعداد دفعات سكس         . داد» پيشنهاد«  هيچ پاسخي را نبايد      - 7

چنين » منظورتان دوبار در هفته است؟    «درمانگر نبايد بگويد كه     /است، مشاور با همسرش معمولي    
را بر مال مي كند كه ممكن اسـت بـا برداشـت اربـاب               » معمولي« پاسخي تنها برداشت مشاور از      

يـك  » رفتارهـاي جنـسي نرمـال     «بايد هميشه به خاطر داشـت كـه         . رجوع بسيار متفاوت باشد   
به اين دليل نبايد حرفي زد و يا        . مختلف معاني مختلفي دارند   برداشت شخصي هستند و در افراد       

يكبـار از آلفـرد كينـزي،      . وجود دارد » نرمال«حركتي كرد كه در طرف اين توهم را ايجاد كند كه            
و او به شوخي و طنز جـواب        » زياده روي در اعمال جنسي چيست؟     «سكسولوگ، پرسيده شد كه     

  .»سكس داشته باشدهر كسي كه بيشتر از خود من «: داد كه
  
براي تعيين دفعات و تكنيكها استفاده شود؛ مثالً در پاسـخ ايـن             ) سياهه( از يك فهرست     - 8

به هرحال همه اين كار را مـي        «ممكن است يكي پاسخ دهد      » چقدر استمناء مي كني؟   «سئوال كه   
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پـس بـا دادن     . »چهار بار در هفته؟ ماهي يكبار؟ روزي سه بار؟ هر ساعت يكبار؟           «: مشاور. ».كنند
  .انواع تفاوتها، راه براي صحبت صريح و بدون واهمه ارباب رجوع باز مي شود

  
هشت مورد فوق تنها نمونه اي است براي دريافت اطالعات از ارباب رجوع كـه بـه تـشخيص                   

اين فهرست مي تواند كم و يا زياد شده و با توجه به             . طبي و كمك به ارباب رجوع كمك مي كنند        
زن، مرد، پير، جوان، متأهـل، مجـرد، زن و شـوهر بـا هـم،       ( اب رجوعها و مشكالت آنها      انواع ارب 

اين هشت مورد عمومـاً در      . هر تغييري در آن وارد كرد     ...) مشكالت خانوادگي، مشكالت جنسي و    
/ مهمترين مسئله ايـن اسـت كـه مـشاور         . كلينيكها و جلسات مشاوره و درمان رعايت مي شوند        

ه و پايه اي را فراموش نكند، كه همانا به وجـود آوردن محيطـي امـن و بـدون                    درمانگر اصول اولي  
تعصب و پيشداوري براي ارباب رجوع است تا بتواند بدون ترس و واهمه، مـشكالت و نگرانيهـاي                  
خود را بيان، و احساس نمايد كه راز او به بيرون سرايت نكـرده و هـدف صـرفاً كمـك بـه حـل                         

  .مشكالت خود اوست
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  "نکته"
  

يكي از ويژگيهاي فرهنگ ما ديد تربيتي آن مي باشد؛ به اين شكل كه عده اي 
« حساب كرده و وظيفه خود مي دانند كه به ديگران » دانا« خود را در هر امري 

بخوان . (كنند» يح هدايتراه صح«كرده و به» اصالح«دهند، آنها را » اندرز«و » پند
اين همان امر به معروف و نهي از منكر ). آنها را به سنتها و تابوها پايبند نگه دارند

است كه اصلي است مذهبي و تجسم عيني و علني دخالت در زندگي خصوصي 
اكثر . ، آنها را اجرا مي كند...افراد، كه حكومت هم با پليس و نيروي انتظامي و 

دگي خانوادگي، محل كار و در روابط اجتماعي خود، خواسته يا ايرانيان در زن
ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه، اصل امر به معروف و نهي از منكر را به كار مي 

بنابراين بي جهت نيست كه تابو شكني در جامعه ما كار طاقت فرسايي بوده . گيرند
  .دو سنتهاي دوران به سر رسيده همچنان پا بر جا مي مانن
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  اختالالت جنسي زنان چيست؟

باعث مي شـود كـه       بي توجهي به اين موضوع بغرنج،     . واكنش جنسي زنان با مردان مختلف است      
  .اختالف،  اختالل معرفي شود

 موضوعي بيشتر شود، آن موضوع بيشتر به اصـل خـودش وفـادار مـي مانـد؛                  هرچه تغييرات در  
وط به هر جنس، ماندگار و ابدي به نظر مـي رسـيدند،   درست در زماني كه داروهاي اختصاصي مرب  

موفقيت وياگرا در   . تحقيقات پزشكي در مورد مردان يكبار ديگر به زنان هم منطبق داده شده اند             
درمان اختالل نعوذ مردان، به مطالعاتي حول تĤثير ايـن دارو بـر زنـان، دامـن زده كـه موفقيـت                      

 اختالل جنسي زنان     تالش مي كند    كه بوجود آورده را   اين موضوع  جنبشي   . محدودي داشته است  
را بعنوان يك دسته بيمـاري جديـد، همچـون       Female Sexual Dysfunctin(FSD)  )اجز(

 .، جا بيندازد1990اختالل نعوذ در سال 

  طرح تعريف

، غلط انداز   مطرح شده و ناتواني هاي جنسي مردان      ن   كه در بين اختالالت جنسي زنا      تشابه ضمني 
 كـار    و شايد،   در اصطالح پزشكي براي مواردي بكار مي رود كه آنطور كه بايد            – لغت اختالل    .است

ايـن قاعـده    .  در عملكرد جنسي زنان است     نرم و قاعده شناخته شده     حاكي از وجود     –د  ننمي كن 
 برخالف نعوذ آلت تناسلي مردان كه پديـده اي اسـت فيزيكـي و     .هرگز تĤئيد و ثابت نشده است   

 خواهش و نياز جنسي، تحريك و        كيفيتي است و شامل     واكنش جنسي زنان    كميتي، شقابل سنج 
مي  قابل سنجش و اندازه گيري ن      صورت بي طرفانه   كه ب  –است  اوج لذت و سرانجام ارضاي جنسي       

بتوان با آن عملكرد جنسي زنان را تعيين كـرد، ارائـه              ابتدا بدون يك استاندارد تجربي كه    . باشد
امـا ايـن امـر،      .  جنسي زنان، اگر نه ناممكن، كه بـسيار مـشكل خواهـد بـود              معيار هاي اختالل  

بـا هـدف كپـي      ،  » بنياد آمريكايي بيماريهاي اورولوژي   « . متخصصان را از تالش باز نداشته است      
برداري از كار كميته بهداشت انستيتوي ملي كه راهنماي تشخيص بيماري و درمان اختالل نعـوذ                

 (FSD) بين المللي در مورد اختالالت جنسي زنـان          گرد همĤيي نفرانس هاي    ساالنه ك  را ارائه داد،  
با اينكار اف اس دي، تعريف اختالل جنسي ارائه شده در طبقه بندي بين المللـي                . برگزار مي كند  

و راهنملي تشخيص و آمار اختالالت روانـي       (ICD-10)   ي سازمان بهداشت جهاني-بيماريها 
ــن روانپزشــكي آمر ــاانجم ــسترش داده اســت را    (DSM-IV)   يك  روي 10-آي ســي دي. گ

آي وي، بـر    –فاكتورهاي فيزيكي تĤثيرگذار بر تحريـك جنـسي تمركـز مـي كنـد و دي اس ام                   
هرچنـد كـه هيچكـدام از دو سـند     . فاكتورهاي احساسي و فيزيولوژيكي دخيل، تĤكيد مي كنـد    
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 دو، در بخش اخـتالل جنـسي خـود، زيـر            تعريفي از اختالل جنسي زنان ارادئه نمي دهند اما هر         
  . مجموعه هايي دارند كه تمامĤ شامل حال زنان مي شوند

 نشريه اورولوژي منتشر گرديد، تعريفـي       2000شماره ماه مارچ     كه در  FSDدر گزارش اوليه هيئت     
دارا . از اختالل جنسي زنان پيشنهاد شده كه هر دو عالئم فيزيولوژيكي و رواني را شامل مي شود                

بودن هر يك از عالئم، وجود بيماري را ثابت مي كند، اما بعضي از آنها هـم ممكـن اسـت در امـر                        
  .برخوردار شدن از تشخيص اختالل جنسي، اسباب تشويش زنان شوند

 )FSD –اجز  (تعريف اختالالت جنسي زنان

  اختالل توضيحات
جنسي بصورت عدم عالقه به فعاليتهاي 
 مزمن

  * ياختالل كمبود ميل جنس

ترس مداوم و عود كننده كه مانع تماس 
 جنسي مي شود

  * تنفر جنسياختالل

عدم توانايي مداوم و عود كننده در 
رسيدن و يا حفظ احساس هيجان در 

 هنگام سكس

 * تحريك جنسياختالل

يا عدم ( در رسيدن مزمنداشتن مشكل 
به ارگاسم به دنبال ) توانايي در رسيدن

 تحريك كافي و مطلوب

 *ي ارگاسمالل اخت

 مقاربت دردناك احساس درد در هنگام مقاربت جنسي

در دخول ايجاد اسپاسم غيرارادي كه 
 اخالل مي كند

 انقباض دردناك مهبل

 تحريكات قبل ناشي از يدرد مهبل
 ازعمل نزديكي

 دردهاي قبل از نزديكي

سي اينها بايد باعث تشويش و اضطراب يك زن شوند تا  او داراي اختالل جن •
  .تشخيص داده شود
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...........................................................  

 بين المللي كنفرانس اختالالت جنسي نشستگزارش از" .Basson R, et al: منبع
  تعاريف و : زنان

  ) 895–2000163:888مارچ ( رولوژي ، ونشريه ا  "دسته بندي ها
 

  د؟ ناي وجود دارآيا  اين بيماريها در سطح گسترده 

مي توان گفت بيشتر توجه بـه ايـن         . شدوياگرا به تنهايي موجب توجه به اختالالت جنسي زنان ن         
از زنـان آمريكـائي     % 43 انجام شـده     ات بوده كه طبق مطالع    1999 بررسي هاي امر از زمان انتشار     

  ).1999 فوريه 10نشريه انجمن پزشكي آمريكا، (دچار اختالالت جنسي بوده اند 

از تجزيه و تحليل پاسخ هـاي       % 43آمار  .  قرار گرفت  FSDتنها اين آمار كوچك، شعار طرفداران       
اسخ هـاي زنـان   پ .واالت مشابه صورت گرفته استئ نفر مرد از يك سري س1،410 نفر زن و     1،749

 ارگاسـم،   مرحلـه  جنسي، مشكل تحريك شدن، عدم توانائي در رسـيدن بـه             ضعف ميل همچون  
تهاي سكسي، رسيدن خيلي سريع به ارگاسم، احساس درد هنگـام نزديكـي يـا            اضطراب از فعالي  

طبـق  . شدند تحت عنوان اختالالت جنسي زنان در نظر گرفته          ، همه ،  لذت نبردن در طول سكس    
اين آمار، زنان مجرد، زنان با مشكالت اجتماعي يا اقتصادي، يا داراي مشكالت زناشويي با همـسر           

، ، محققـان  گزارش در همه اين سالهاي بعد از انتشار آن         . نسي بودند خود، بيشتر دچار اختالل ج    
 بعـضي از منتقـدان      .بارها آن را مورد بررسي مجدد قرار داده و نتائج ان را به چالش كشانده انـد                

 كه آيا مشكالتشان آنقدر شديد است كـه موجـب           بوداشاره كرده اند كه از آن زنان سوال نشده          
 را مـورد  - دو مـاه -بعضي ديگر طـول زمـاني تحقيقـات    يا خير؟  شدهمياضطراب و نگراني آنها     

 بيماري خاص و يا     انعكاسي از   مشكالت جنسي  پاسخ دهندگان      ممكن است  -سئوال قرار داده اند   
  . استرس هاي مقطعي باشد

رده بود حمايـت  ك تهيه Kinsey، اين دسته از منتقدان بوسيله گزارشي كه موسسه      2000در سال   
.  نتيجه مطالعات مهمي در رفتـار جنـسي زنـان منتـشر كـرد         1953 مؤسسه، در سال      اين شدند،

آخرين داده ها و نتائج مؤسسه كينزي دال بر آن دارند كه  فاكتورهاي بهداشـت روانـي وروابـط                    
در اين بررسـي، وضـع سـالمتي        . شخصي در رضايت جنسي زن و رسيدنش به ارگاسم مهم ترند          

 و مؤثر، و بدنبال آن، حشري شدن در حين مقاربت جنسي، جاذبه             عمومي بعنوان اولين عامل مهم    
و كشش به زيبايي شريك جنسي، واكنش فيزيكي در مقاربت جنسي، تعداد دفعات مقاربت هـاي                
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جنسي با شريك خود، حساسيت شريك جنسي، سالمتي خود فرد، و سالمتي شريك جنسي، در                
  .رضايت جنسي زنان عنوان شده اند

   متفاوتند زنان و مردان 

                      اســناد رفتارهــاي جنــسي،  دكتــر جــان    2002در مقالــه منتــشره در شــماره اكتبــر    
 چندين دليل در مورد اينكه چرا Kinsey رئيس موسسه     (Dr. John Bancroft) بانكروفت،

سـت؛ اوآل،   زنان و مردان از نظر تجربيات جنسي بصورت متفاوت تكامل يافته اند، پيشنهاد كرده ا              
هرچند كه تستسترون باعث تقويت ميل جنسي هردو جنس مي شود اما تĤثير آن بر ميل جنسي                 

بـراي  ) انـزال منـي  (دومĤ، ارگاسم مردانه. مردان بسيار فراتر از تاثير آن بر ميل جنسي زنان است 
، بي ربـط    توليد مثل مهم و اساسي است، در حالي كه ارگاسم زنانه، در مفهوم توليد مثل و باروري                

  .است

زنان در    (Inhibition)  ممانعت دروني كه  اين احتمال را پيش مي كشد       ت همچنين   فدكتر بانكرو 
 اكثـر جوامـع پـرداختن بـه مـسائل           بروز احساسات، مي تواند بازتابي از تĤثيرات فرهنگي باشد؛        

ـ بنا به گفته دكتـر بانكرو      .سكسي را براي زنان نسبت به مردان محدودتر مي كنند           ، ممانعـت  تف
مكانيسم دفاعي تكامل يافته در زنان باشد كه آنـان را           نوعي    ممكن است     در امور جنسي،   دروني  

 – .از توليد فرزنداني بيشتر از آنچه توان رشد و پرورش آنها را داشته باشند، جلوگيري مـي كنـد          
مـشكالت   كه شريك  زن فردي متعهد و حامي نباشد و يا زن دچار               هنگامي ؛ احساس خطر  Ĥ،فرض

، در مفهمـوم     زيـرا  ، اسـت  "خـاموش "در چنيني وضعيتي، زن باصطالح      . فيزيكي و عاطفي است   
اگر اين تئوري صحيح باشد، اخـتالالت       .   شرايط مادر شدن براي او مطلوب و مهيا نيست          تكاملي،

  . جنسي در برخي از زنان ممكن است در حقيقت عكس العملي طبيعي باشد

  چار اختالل ميگردد؟پس چه هنگام سكس واقعاً د

عليرغم كنفرانس هاس ساالنه در موضوع اختالالت جنسي زنان، هم خـود واژه و هـم معيارهـاي                  
امـا تنهـا يـك جنبـه از راهنمـاي           . تشخيصي پيشنهادي، همچنان بطور وسيعي مورد بحث انـد        

 پيشنهاد شده وجود دارد كه كسي مخالفتي با آن ندارد و آن اينكه مشكل عدم تحريك جنـسي                 
با اين وجود اگر كـسي از زنـدگي جنـسي خـود             . حتمĤ منبعي است براي تشويش و اضطراب زن       

  .احساس رضايت داشته باشد، پس اختالل جنسي ندارد
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  )بعد از كشف وياگرا(سكسواليته زنان در دوره پست وياگرا 

عـث  در اين كه تĤثير وياگرا به عرصه بهداشت زنان هم سـرريز شـده، شـكي وجـود نـدارد، و با                     
ويـاگرا،  . جستجو براي يافتن معادل آن جهـت مـداواي مـشكالت جنـسي زنـان، شـده اسـت                  

و  بـا ايجـاد امكـان        . سكسواليته زنان را بعنوان يك موضوع تحقيقاتي مهم مطرح كـرده اسـت            
شفابخشي اختالل نعوذ در مردان مسن، باعث ترغيب تحقيقات در عرصه سكس در سالهاي باالي               

اما نتيجه تمركـز بـر   .  زنده دلي جنسي در دوران يائسگي زنان شده است      عمر و توجهي شايان به    
نگـاه بـه    . يافتن راه حل دارويي تا  راه حل هاي احساسات، محدوديت هاي خاص خـود را دارنـد                 

مسئله در چنين چارچوبي، اين خطر را دارد كه تجارب جنسي زنـان را همچـون  مـورد مـردان؛                     
 . فيزيكي جلوه دهد

   جنسياكنش هاي  وبهبود بخشي

 اين مشكالت بطور    ،، با اين حال   شده باشد ي اغراق   ود تا حد   شايد اختالالت جنسي در آمار اگرچه  
 و اضـطرابهاي    – زيـرا لـذت جنـسي        ، مشكل ساده هم نيست    .دنواقعي در ميليونها زن وجود دار     

ـ   . شبكه پيچيده اي از عوامل فيزيكي و رواني اسـت         شامل   – به مسائل جنسي     ربوطم ما از اگـر ش
  : كنيد آزمايشزندگي سكسي خود راضي نباشيد ممكن است بخواهيد هريك از مسائل زير را

بـدن  /ذهـن  متقابـل    تعامـل لذت جنسي در نتيجه       . با شريك جنسي خود صادقانه صحبت كنيد      
  كـه  بررسي ها نـشان مـي دهنـد       .  و دو بدن است    ذهن و بالطبع دربرگيرنده دو      –صورت ميگيرد   

 حاصل يك ارتباط آميخته با عشق و امنيت خـاطر           ،ش ترين نوع لذت جنسي    بهترين و مسرت بخ   
هنگاميكه يكي از دو شريك جنسي دچار اختالل اسـت، ديگـري نيـز تحـت تـأثير قـرار                    . است

 عدم شق شدن آلت شريك جنسي خود را عالمتـي از            بعنوان مثال، يك زن ممكن است     . ميگيرد
 شريك جنسي مـي توانـد در تخمـين و بـرآورد              گفتگو بين دو   . عدم جذابيت خودش تلقي كند    

 فيزيكي اسـت و      مسئله  تا در همان مراحل ابتدائي متوجه شوند كه آيا         ،مشكل جنسي كمك كند   
  .  رواني -يا روحي

 بخـصوص اگـر در دوران يائـسگي         –ر مشكل جنسي تازه اسـت       گا. بدنبال درمان پزشك باشيد   
 را   داروي جديـدي   مـصرف ، يا   اري مزمن هستيد   عمل جراحي انجام داده ايد، داراي بيم       هستيد،  

تغييـرات فيزيكـي در      تعدادي از    .  بايد شرايط خود را به پزشكتان اطالع دهيد        – شروع كرده ايد  
 قادرند اسباب ناراحتي شما در حين سكس، يا لذت جنسي شما از مقاربـت جنـسي را                  جسم شما 

يل مشكالت مـي تواننـد بـا يـك درمـان      بسياري از اين قب)  .نمودار زير را ببينيد  (.كاهش دهند 
   . شوندبرطرفمناسب و مطلوب 
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  مي توانند در واكنش سكسي زنان تأثير بگذارندكه يي، جراحي ها و داروهاوضعيت ها

 وضعيت ها تأثيرات

 ناكافي بودن هرمون استروژن رطوبت و لزجي مهبل را كاهش مي دهد

  سترونناكافي بودن هرمون تست باعث كاهش شهوت ميشود

رطوبت و لزجي مهبل را كاهش مي دهد و منجر 
  به عفونت مهبل ميگردد

  ديابت

بيماريهاي تيروئيد، كليه و غده   رطوبت و لزجي مهبل را كاهش مي دهد
  هيپوفيز

  كم خوني تحريك و رسيدن به ارگاسم را مشكل مي كند

رطوبت و لزجي مهبل را كاهش مي دهد و 
 . مشكل مي كندتحريك و رسيدن به ارگاسم را

  سكته ناقص مغزي آسيب نخاعي،
 پاركينسون، ،)ناشي از لختگي خون(

  يفلج

بيماريهاي مربوط به التهاب مهبل، لگن   انقباض مهبل، مقاربت دردناك
  )رشد اليه محاط به رحم(و آندومتروز

  تحريك را كاهش مي دهد
  

  افتادگي رحم يا رحم فيبري

 هم تحريك و تمايل جنسي را بخاطر به
  موني كاهش مي دهدورريختگي ه

  از كار افتادن كليه و نياز به دياليز

  ورم مفاصل  دردهاي مزمن كه تحرك را محدود ميسازد

  رطوبت مهبل را كاهش مي دهد

  

  

  

حمله سيستم ( سيندروم شوگرن
  )دفاعي بدن به بافت هاي سالم بدن
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  جراحي ها  تأثيرات
 مي رمون استروژن و رطوبت مهبل را كاهشوه

  دهد
  )تخمدان برداري(جراحي تخمدان 

فاصله بين مقعد و (جراحي پرينيوم   واژنتنگي دهانه 
  )مهبل

 دادن اعتماد به نفس و منبعي براي دست از 
  تحريك، ترس از احساس عدم راحتي

  

قطع يك يا دو پستان، و جراحي روي 
  روده بزرگ

  داروها  تأثيرات
 و ديگر داروهاي داروي فشار خون گاسمكاهش رطوبت مهبل، مشكل رسيدن به ار

  مربوط به قلب

 Anticholinergicsداروهاي   كاهش رطوبت مهبل
(propantheline, 
methantheline)  

  مؤثر بر سيستم اعصابداروي   استفاد زياد مشكالت مختلفي بهمراه دارند

 Benzodiazepinesداروهاي   مشكل در رسيدن به ارگاسم
(diazepam, alprazolam)  

خشكي مهبل، كاهش شهوت، مشكل در 
  رسيدن به ارگاسم

   مربوط به افسردگيداروي 

دئين، ومورفين، ك(داروهاي مخدر   كاهش شهوت
  )ونامتد

 مايو،  دكترراهنماي هاوارد در سالمت و بهداشت زنان؛ كلينيك .Carlson K, et al: منابع
 702–698 :200277سال 
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 بطور كالنـي  كه شركتهاي داروسازي ، اگرچه در تحقيقات اخير.  دهيدروان درماني را مد نظر قرار     
، با  تĤكيد مي ورزند   جنسيهاي  خوشنودي   داليل فيزيكي در نا    ر ب مي كنند، سرمايه گذاري   در آنها   

 طبـق ايـن بررسـي هـا         ؛ را پشتيباني مـي كننـد      ياين وجود؛ بررسي ها همچنان حكايت قديم      
واكنش هاي سكسي ما كامالً وابسته بـه سـالمت          . "ست مغز او  ،مهمترين عضو سكسي يك زن    "

، هويت و تصويري كـه از بـدن    همچون كنترل و اعتمادنهاني و عمقي  مسائل   پس،. ستجسمي ما 
اگر شما اين مشكالت    .  تأثيرگذارند  در واكنش هاي جنسي امان      ولي ، نمي كنند  ي كمك خود داريم، 

 دخالت دارند، بايد روان درماني را مـد         اتان جنسيرا احساس مي كنيد و مي بينيد كه در زندگي           
  . نظر قرار دهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  "نکته"
  

 0تونسي(، نوشته شيخ نفضولي ) جنسياريخي  در اموركتابي ت( »باغ معطر«كتاب  
 و همينطور مجموعه كامل سئوال و جوابهاي منتشره در مجله سكاف، ) به انگليسي 

عالقمندان مي توانند با مراجعه . قرار گرفتند» جنسيت و جامعه«در وبالگ  فصلنامه 
، يا آنها را از طريق وبالگ  فصلنامه آنها را دانلود كنند» كتابهاي موجود«به  صفحه 

  .ايميل درخواست دهند
com.wordpress.jenseyatvajameh://http  
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  مصاحبه اي باز و رو در رو در باره مسائل جنسي في مابين زوجها
  جهانگير شيرازي: ترجمه 

  
در انقـالب مجارسـتان، تحـت حمايـت     . در بوداپست متولد شـد ) Ava Cadell(اوا كادل 

. تا اينكه بعدها، مادربزرگش او را پيدا كرد و با خود به انگلـستان بـرد               يك راهبه قرار گرفت     
 سالگي، عسكهاي او، به عنوان يك مدل بـر روي جلـد مجـالت قـرار گرفتـه و بـرايش                      21در  

شـد و در چنـدين   » پلي بوي«بعدها به آمريكا رفت و سخنگوي مجله معروف         . شهرت آوردند 
ادر رشته هاي رفتارشناسي و سكسواليته انسان بوده و  او داراي دو دكتر   . فيلم ايفاي نقش كرد   

به عنوان يكي از سكسولوگهاي معروف آمريكا محسوب مي شـود كـه در بـسياري از برنامـه                   
هفته اي يكبار هم برنامه راديـويي       .  تلويزيوني و مجالت مختلف مصاحبه مي كند       -هاي راديو   

ئواالت خود را بـا او مطـرح كـرده و           يكساعته مخصوص خود را دارد كه شنوندگان مستقيماً س        
  .جواب مي گيرند

اكنون ما، مصاحبه صريح و خودماني زير، كه توسط يكي از راديوهاي آمريكـا بـا اوا كـارل           
  .صورت گرفته را، با كمي اختصار براي خوانندگان منتشر مي كنيم

  
  بهترين كار براي واداشتن همسر به انجام كاري كه فرد دلش مي خواهد چيست؟

خود را با   » خواسته ها و دلبخواه هاي    «من هميشه به جفت ها پيشنهاد مي كنم كه ليست           : اوا
در اين ليست سه تا از مواردي كه طرف فكر مي كنـد باعـث بهبـود تجـارب                   . هم رد و بدل كنند    

من پيشنهاد مي كنم كه جفـت هـا و          .  و به طرف مقابل مي دهد      نوشتهجنسي او مي شوند، را مي       
مثالً مي توان سه مـورد زيـر را وارد   .  را با هم مبادله كنند  بار يك چنين ليستي   ي يك همسران ماه 

من دوست دارم كه گاهي هـم       «،  »من دوست دارم كه تو تمام بدنم را ماساژ بدي         «يك ليست كرد    
من دوست دارم كه قبل از عمل دخول، مدتي طوالني صرف عشق            « و   »خودم اول به ارگاسم برسم    

  .»بازي كنيم
  گر طرف مقابل عالقه اي به درخواست هاي مطرح شده در ليست، نداشته باشد؟و ا
هر كسي خواسته و تمناهايي دارد كه از بيان آنها به طرف مقابل خـود عـاجز اسـت و در                     : اوا

مبادله ليست امكان در ميان گذاشتن      . نتيجه بسياري از انسانها از زندگي جنسي خود ناراضي اند         
.  هر دو طرف را برآورده مي كند وارتباط اروتيكي في ما بين بهتر مي شـود                تمناها و خواسته هاي   

من و همسرم سر هر ماه، ليـست خواسـته هـاي            . موضوع مبادله ليست تمناها، خيلي موفق بوده      
البته گاهي خواسته و تمناهايي كه در يك ليست نوشته مي شـوند             . خود را با هم مبادله مي كنيم      
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 يكبار با هم به حمام بـرويم  ،ند، مثالً من دوست دارم كه در اين يكماهممكن است خيلي ساده باش 
  .»و بعدش يك شب نشيني رمانتيكي با هم داشته و بعد به رختخواب برويم

وقتي يك طرف رابطه كاري مي كند كه ديگري خوشش نيايد، اين را چطوري بايـد بـه طـرف     
  حالي كرد؟

كه مي كند و باعث رضايت خاطر و خشنودي تو مي شود،            ابتدا بايد طرف را به خاطر كاري        : اوا
  راو بعد مي توان حركات ناخوشايند طرف        » اينبار من يك ارگاسم عالي داشتم     «مثالً  . تشويق كرد 

در . »دفعه بعد كه سكس داريم، دلم مي خواد كه به شكل ديگـري عمـل كنـيم                «مطرح كرد، مثالً    
مـثالً در ادامـه     .  كاري كه دلت مي خواهد را هم بـدهي         عين حال بايد به طرف مقابل انگيزه انجام       

  اين فكر كه من رو دست و زانوهام جلوت قرار بگيرم و تو از پشت وارد بشي، «جمله قبلي بگويي 

  
  

اگـر  . »آنوقت من مي تونم هردوتامون را تو آئينه روبـه رو ببيـنم            . خيلي حشري كننده است   
 مي دهم كه طرف دفعه بعد حالت انجام عمـل را تغييـر              ارتباط و گفتگو اينطوري پيش برود، قول      

  .همه چيز بستگي به اين دارد كه موضوع را چطوري و با چه زباني به طرف حالي كنيم. بدهد
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  .پس ارتباط و گفتگو با هم خيلي مهمه

  .بله، هميشه: اوا
بـين جفـت هـا    معمولي ترين موانعي  كه از برقرار شدن اين گفتگو و مراوده مربوط به سكس     

  جلوگيري مي كنند، كدامها هستند؟
اولين مانع، ممانعت دروني در بروز احساسات است؛ چون هـر كـسي بـه نـوعي از بـروز                    : اوا

 نبود صـميميت و ارتبـاط عميـق دو          ،دومين مانع . احساسات خود در اين مورد خودداري مي كند       
هن آنها را بخواند و بفهمـد       ذ خود،   چون اكثر افراد توقع دارند كه طرف مقابل خود به         . طرفه است 

پـس گفتگـو بـا هـم و         . درحاليكه چنين چيزي امكان نـدارد     . د يا ندارد  ركه چه چيزي دوست دا    
  .نداشتن تعصب درباره خواسته ها و فانتزيهاي جنسي هم خيلي مهم است

چطوري يك نفر مي تواند به همسر خود كمك كند تـا بـر مـانعي كـه از بـروز احـساساتش                       
  ي مي كند، غلبه شود؟جلوگير
 و به دقت گـوش      با وي از طريق صحبت رو در رو و صادقانه درباره موضوع و ابراز همدردي              : اوا

بعد طـرح ايـن سـئوال       . دادن به اينكه چرا طرف مقابل چنين مانعي دارد و پي بردن به علت آن              
سـت ايـن مـانع    خود من چه كاري مي توانم بكنم كه به تو كمـك كنـه از د  «صادقانه از طرف كه  

چـون ايـن كـار      . »من چه كاري مي توانم بكـنم      «هميشه بايد از طرف پرسيد كه       » خالص بشوي؟ 
  .بكندباعث مي شود كه طرف كمتر دچار احساس فشار و يا عدم راحتي 

  و اگه اين كار تأثيري نداشت چي؟
ايـن  اگـر مـن     «: وقت ترك شريك جنسي زماني است كه تو يك سئوال را از خود بپرسي             : اوا

راحت مي  «اگر جواب اين سئوال     » فرد را بعد از اين هيچوقت نبينم، چه احساسي خواهم داشت؟          
بـود، نـشان    » دلم براش تنـگ ميـشه     «بود، پس وقت ترك رابطه فرا رسيده اما اگر جواب           » .شم

دهنده اين است كه تو همسر و شريك زندگي خوبي داري و بايد براي بهتر شدن رابطه في مابين                   
  .كنيتالش 

قدرت رايحه و بويي كه از افراد متساعد مي شود، تا چه اندازه در جلب طرف مقابل تأثير گذار                   
  است؟
افراد به بو و رايحه همديگر معتاد نمي شوند اما عموماً از نظر شيميايي به هم كشش پيـدا                   : اوا

، مثالً سگها   حيوانات هم همينطور هستند كه هنگام جفت گيري همديگر را بو مي كنند            . مي كنند 
  .قبل از سكس هميشه پشت طرف مقابل خود را بو مي كنند

  كدام نقطه حساس بدن است كه اغلب به آن توجهي نمي شود؟
سكـسي  به نظر من به جز آلت تناسلي و پستانها، بقيه نقاط حـساس              . سئوال جالبي است  : اوا
 و تحريك برانگيـز جنـسي       ما از سر تا پا پوشيده از نقاط  حساس         .  فراموش شده و مي شوند     بدن
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يكي از راهنمايي هايي كه من به ارباب رجوعهاي خود مي دهم اين است كه هركـدام بـه         . هستيم
نوبت، وقت و زماني خـاص را صـرف نـوازش،           
بوسيدن و ليسيدن از سر تا پاي طرف مقابـل          
اختصاص دهند طوري كه هيچ نقطه اي از بدن         

و گـردد؛از فـرق سـر       ناز اين نوازشها محروم     
 همينطور يواش بـه پـائين تـا         ،پيشاني گرفته 

ـ          . دننوك پاها و حتي الي انگشتان پاهـا برس
طرفي كه اين نوازشها و بوس و ليسيدنها بر او          
اعمال مي شوند هم بايد علناً و با صدايي كـه           
طرف مقابلش بشنود، نوازشـهاي طـرف روي        
نقاط مختلف بدن خود را نمـره گـذاري كنـد           

وري كه يك خيلي كم و يـا         ط 10مثالً از يك تا     
 بيشترين لذت   10هيچ تحريك كننده نيست و      

و بعد طرف مقابل،    .  باعث مي شود    را و تحريك 
 باال نمره مي آورند را بياد       به 7آن نقاطي كه از     

آورد و در همĤغوشي هاي بعدي به سراغ آنهـا         
هر دو طرف بايد اين كار را بر هم اعمال          . برود

ـ           اط حـساس و    كنند تا بـه كـشف بـدن و نق
يـك سـري نقـاط      .  و حتي بدن خود را هم بهتـر بـشناسند          ي برده تحريك برانگيز طرف مقابل پ    

 مثالً ليسيدن و نوازش كردن پشت زانوها يـا ابروهـا            ؛حساس و اروتيكي غير معمولي هم هستند      
  .براي افرادي خيلي تحريك برانگيزند

  آيا استفاده از ميوه هاي مختلف در سكس خطرناك است؟
فرو كردن چيزي در بدن انسان مناسب نيست بخصوص ميوه ها كه مـواد قنـدي دارنـد و                   : ااو

اما اگر بر روي ميوه هـا كانـدوم پوشـانده شـود، شخـصاً بـا آن          . ممكن است باعث عفونت شوند    
  .مخالفتي ندارم به شرطي كه هر دو طرف به اين كار راضي باشند

  ؟آيا آلرژي داشتن نسبت به كاندوم معمولي است
ممكن است افرادي پيدا شوند كه نسبت به ماده التكس كه در بعضي از انواع كانـدوم بـه                   : اوا

كار مي رود، آلرژي داشته باشند اما همه بايد  سكس بي خطر را رعايت كننـد؛ پـس اگـر كـسي                        
نسبت به كاندوم از جنس التكس حساسيت داشته باشد، آنوقت بايد سعي كنـد از انـواع ديگـر                   

  .كاندوم زنانه هم هست اما استفاده از آن به راحتي كاندوم مردانه نيست.  استفاده نمايدكاندومها
  از نظر فيزيولوژيكي، در خالل ارگاسم چه اتفاقي در بدن مي افتد؟
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ارگاسم زماني دست مي دهد كه مرد يا زن به نقطـه            . يك ارگاسم داراي چهار مرحله است     : اوا
بر طبـق  . باعث انقباض ماهيچه هاي غير ارادي بدن مي شود اوج لذت جنسي خود مي رسد و اين         

 انقباض اتفاق مي افتند كه هركدام بين يـك تـا سـه              15نظر ماسترس و جانسون، حدود شش تا        
ثانيه طول مي كشد و همين باعث مي شود كه كل بدن به انقباظي شبيه گرفتگي عـضالت دچـار                    

ت تناسلي جريان يافته و باعث متورم شدن آن         در اين مرحله مقدار زيادي خون به سمت آل        . گردد
بعضي از زنان قادرند در يك هماغوشي به چند ارگاسم متناوب دست يابند، اما فقط يك                . مي شود 

ارگاسم به مردان دست مي دهد چون در مردها، همزمان با ارگاسم، عموماً انزال هم به آنها دسـت            
  .اگانه هستندهر چند كه انزال و ارگاسم دو تابع جد. مي دهد

  آيا ممكن است كه يك مرد به ارگاسم برسد بدون آنكه انزال به او دست دهد؟
يك مرد مي تواند ارگاسم خود را از انزال خـود جـدا             . بله، چنين چيزي كامالً ممكن است     : اوا
  براي اين كار مرد بايد ماهيچه هاي پي سي خود را تمرين دهد . كند

سي يك مرد مي تواند به ارگاسم كامل بدني همچون زنان نائل            با تمرين زياد ماهيچه هاي پي       
  .شود بدون آنكه انزال به او دست دهد

در » مشكالت مربوط به انزال در مردان و راه حل آنهـا «براي اطالع بيشتر دراينباره به مطلب      (
  .)جنسيت و جامعه-.همين شماره فصلنامه رجوع شود
  و اين كار بدون ضرر است؟

بعضي از مردان اين تمرينـات را انجـام         . ر نه تنها ضرري ندارد بلكه سالم هم هست        اين كا : اوا
  .مي دهند و روزها يا هفته ها در سكس خود بدون تجربه انزال، به ارگاسم مي رسند

  بدون اشكال است؟) عادت ماهانه(آيا سكس در دروه پريود 
ي از زنان مي گويند كه در دوره        بعض. بله، داشتن سكس در زمان پريود هيچ اشكالي ندارد        : اوا

پريود حساس تر مي شوند و بعضي از مردان هم به دالئل واضح، از انجام سـكس در دوره پريـود                     
همسر يا جفت خود، خودداري مي كنند، اما داشتن سكس در دوره پريـود از نظـر فيزيولـوژيكي               

  . ندارديهيچ اشكال
 اما فرصت و موقعيتش جور نباشد، چه        وقتي كه هر دو طرف حال و هواي سكس داشته باشند          

  كار بايد بكند؟
حاال . در چنين حالتي مي توان نقاط حساس بدن همديگر كه پنهان نيستند را نوازش كرد              : اوا

و از ايـن    .  چه بچه ها در خانه باشند يا در حضور ديگران، بوسيدن همديگر عيب و ايرادي نـدارد                
فرصت و امكان سكس برايشان فراهم مي شود، آماده         طريق همديگر را تحريك و براي موقعي كه         

  .كنند
  آيا ابراز مهر وعالقه و اين چيزهايي كه مي گويي در حضور ديگران جايز است؟
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اتفاقاً  يكي از راههاي زدن ادويه و با طعم كردن رابطه و             . من فكر مي كنم كه كامالً جايز است       
ان است، چرا كه اين كار اسباب اعتمـاد بـه           سكس همين ابراز مهر و عالقه به هم در حضور ديگر          

همينطور دست همديگر را گرفتن، بغـل كـردن و   . نفس و رضايت خاطر دو طرف را فراهم مي كند         
رد و بدل كردن كدها و رمز هاي خاص با هم در حضور ديگران، خـود بهتـرين ارتبـاط اروتيكـي                      

  .است
  آيا طول آلت مرد در تجربه ارگاسم براي زنان مهم است؟

چرا كه هم زنان و هم مردان همان پـنج سـانتي           . نه، طول آلت هيچ ربطي به اين كار ندارد        : اوا
يعني پنج سانتي متر از سر آلت مرد بـه پـائين و             . متر حساس را در ابتداي آلت خود دارا هستند        

قطـر آلـت مـرد      . پنج سانتي متر از دهانه واژن به داخل، حساسترين قسمت آلت جنسي هستند            
 از طول آن است چرا كه قطر مناسب باعث تماس آلت مرد با ديواره هاي حاشـيه واژن زن                    مهمتر

 اگر قطر آلـت     حال. كه حساس هستند مي شود و اين به تحريك جنسي بيشتر هر دو مي انجامد              
 با ديواره هاي حاشيه واژن تماس برقرار نمي شود و تحريك كمتري صورت              ،اندازه يك مداد باشد   

ين صورت استفاده از وسايل ديگر براي تحريك ديواره هاي واژن، مثالً اسـتفاده از               در ا . مي گيرد 
  . الزم مي شود... انگشتان دست يا زبان يا

  كه ميگن، دقيقاً در كجا واقع شده؟) مركز جي(اين جي اسپات 
 كه دكتـر متخـصص      Grasenbergجي اسپات از اسم     . هر زني داراي مركز جي مي باشد      : اوا

  كـشف كـرد كـه يـك برجـستگي خيلـي       1940او در سال . يمان بود، گرفته شده استزنان و زا 
كـه بعـدها بـه جـي اسـپات          . كوچكي كه با تحريك متورم مي شود، در واژن هر زني وجود دارد            

 يكي از نقاط بسيار حساس در واژن زنان است كه بـا تحريـك               ،اين مركز پر از عصب    . معروف شد 
  .  به همراه مي آوردمتورم و لذت فراواني براي زن

  آيا مردها هم جي اسپات دارند؟ 
جي اسپات يا مركزي مشابه آن در مقعد مـردان واقـع            . جالبه كه اين سئوال را مي پرسي      : اوا
اگر يك بند انگشت خود را وارد مقعد مرد كني، درست قبل از رسيدن به غده پروستات، به                  . شده

  . سپات براي مردان هم لذت آور استنوازش و تحريك جي ا. جي اسپات مرد مي رسي
  آيا فكر مي كني كه ديدن فيلم هاي پورنو با هم براي يك جفت، عمل درستي است؟

من اعتقاد دارم كه ديدن فيلم هاي پورنو يك نوع سالمت درماني بـراي يـك جفـت مـي         : اوا
 فـيلم هـاي     مـن .  به شرطي كه هر دو به اين كار رضايت داشته باشند           ،باشد و كامالً درست است    

 را (Andrew blake) را براي مردان و فيلم هـاي آنـدرو بليـك    (Michael Ninn)مايكل نين 
  .براي خانمها پيشنهاد مي كنم كه فيلمهاي اروتيكي با كيفيتي توليد مي كنند

  زن و شوهرهايي كه بچه دارند چطوري وقت و موقعيت سكس براي خودشان جور كنند؟
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 هستند، حتمĤ بايد وقـت و زمـاني را بـه عـشق و عاشـقي خـود                   جفت هايي كه بچه دار    : اوا
اختصاص دهند و گرنه روزي خواهد آمد كه بچه بزرگ شده و خانه را ترك مي كنند ، آنوقت زن و                     

پس اهميت دادن به رابطه جنسي در چنين خانواده هـايي           . شوهر مي مانند و ازدواجي بدن عشق      
موقع خلوت پدر و مادر ميتوان به آنها گفت كه حـاال            اگر بچه ها كوچك باشند،      . خيلي مهم است  

بچه ها اين را مي فهمنـد       . وقت بازي بابا و مامان است و ما ميرويم در اتاق خودمان بازي مي كنيم              
اگر هم  بچه ها بزرگ باشند، چه چيزي بهتر از اين است كـه               . چون خودشان هم وقت بازي دارند     

  .همچنان  دلباخته هم هستند و به هم عشق مي ورزندبچه هاي بزرگ ببينند پدر و مادرشان 
  .ده موردي كه سكس را گرم و آتشين مي كنند، نام ببر

اشاره و كنايه به همسر كه چقدر زيبا و خواستني است، بوسه هاي عميق حداقل دو بار در                  : اوا
روز، كشف نقاط حساس بدن همديگر، بكار گـرفتن همـه حـواس پنجگانـه در هنگـام سـكس،                    

بتهاي سكسي و اروتيكي با هم، تقسيم فانتزي هاي جنسي و سكسي بـا هـم، بكـار گـرفتن                   صح
سكس دهاني، بكار گرفتن آلت هاي سكسي مصنوعي، تغيير مدام حالت هاي سكس و محل انجام                

همه اينها مهم هستند اما مهمترين موضوع همانا داشتن كانال ارتباط           . سكس، بغل كردن همديگر   
با هم مي باشد و لمس و دست زدن به هم؛ بخصوص كه با باال رفتن سن، ايـن                   و گفتگوي دو طرفه     

لمس و تماسها در تحريك جنسي مهمتر مي شوند و هم بـه طـرف حـالي مـي كنـد كـه هنـوز                         
  .خواستني و دوست داشتني است

  عام ترين اشتباهي كه مردها در سكس مرتكب مي شوند؟
سكس و  زور زدن براي رسيدن به ارگاسم سريع،          عامترين اشتباه مردان، داشتن عجله در       : اوا

زنان از مرداني بيشتر لذت مي برند كه در هماغوشي ها، آهسته و آرام كار مـي كننـد،                   . مي باشد 
چون زنان حداقل به بيست دقيقه معاشقه اوليه قبل از دخول نيازمندند تا آمادگي كافي را بدست                 

 سكس دهاني، كليتوريس زن را در دهان خود مـي           اشتباه ديگر مردان اين است كه هنگام      . آورند
در حالي كه حدود هشت هزار عصب به كليتوريس منتهي مي شـوند و  . گيرند و حتي گاز مي زنند    

  .اين  باعث حساسيت زياد اين عضو جنسي مي شود
  و بهترين روش براي سكس دهاني؟

  من در كتاب خودم به اسم: اوا
The Stock Market of Orgasm  

  .وع سكس دهاني براي مردان و سي نوع سكس دهاني براي زنان را تشريح كرده ام سي ن
  آيا زنان هم در هنگام سكس مرتكب اشتباهاتي مي شوند؟

معمولي ترين اشتباه زنان اين اسـت كـه         . بله، مطمئنĤ زنان هم اشتباهات زيادي مي كنند       : اوا
 نوازش قرار بگيرند، يعني خيلي نرم       مردان را بشكلي نوازش مي كنند كه دوست دارند خود مورد          

در . يا همينطور در سكس دهاني، فشار چنداني با دهان خود به آلت مرد وارد نمي كننـد                . و نازك 
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. حالي كه مردان در اينگونه حالتها به فشار بيشتري در تماس و لمس نياز دارند تا تحريك شـوند                  
نها سكس داشته باشـد و نـه فقـط آلـت            از اين گذشته، مردها دوست دارند كه زن با همه بدن آ           

و اشتباه ديگر اينكه زنان در هنگام اجرا سكس دهاني بر مرد، تخـم و خايـه هـاي           . تناسلي اشان 
مرد را فراموش مي كنند در حالي كه ليسيدن و مكيدن تخم و خايه هاي مرد كه در واقع جزئي از                     

مردان مـي توانـد خيلـي لـذت آور          آلت تناسلي هستند، نبايد فراموش شود، چون اين كار براي           
  .باشد

مهمترين ارگان اروتيكي  در مغز واقع شده؛ پس زنده نگه داشتن كانال رابطه دو طرفه، دست                 
  .زدن به حركات خودانگيخته در سكس و سورپرايز كردن طرف مقابل هم، مهم هستند
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  مشكالت مربوط به انزال در مردان و راه حل آنها
  

. در مردان اسـت   ) ارگاسم(آب مني در لحظه اوج لذت جنسي        /اسپرم» فواره اي «انزال، خروج   
مشكالت مربوط به انزال كه دامنگير بسياري از مردان مي شـوند، انـواع مختلفـي هـستند كـه                    

  :مهمترين آنها از اين قرارند
  انزال زودرس* 
  انزال دير رس* 
  انزال عقب گردي* 
  انزال خشك* 
  .آب مني/ درد و ناراحتي هنگام انزال، خون و يا لخته در اسپرماحساس* 
  

  انزال زودرس
انزال زودرس كه شايع ترين مشكل مربوط به انزال مي باشد، بـه معنـي خـروج زود هنگـام                    

اسپرم در عمل جنسي است كه ممكن است درست قبل از دخول، يا بالفاصـله و بـه محـض                    /مني
به عبارت ديگر، انزال زودرس را مي توان عدم توانايي در           . بيافتدورود آلت مرد در واژن زن اتفاق        

عالئم باليني انزال زودرس رواني هستند؛ يعني اگر مردي بر ايـن بـاور              . كنترل انزال خود دانست   
  . باشد كه او انزال زودرس دارد، پس اين فرد دچار انزال زودرس است

ورت گرفته، معلوم گرديده كه حد متوسط        زوج در پنج قاره مختلف ص      500در تحقيقاتي كه از     
زماني بين لحظه اي كه مرد آلت خود را وارد واژن زن مي كند تا لحظه انزال، حدود پنج دقيقـه و                      

سكسولوگ معروف، آلفرد كينزي، در مطالعات خود به اين نتيجـه رسـيد كـه               .  ثانيه مي باشد   45
، دو )خود در واژن زن تـا لحظـه انـزال   از لحظه دخول آلت ( درصد مردان 75مدت زمان انزال در  

منـي از آلـت مـرد       /طول مدت زماني كه اسـپرم     (دقيقه بوده و حد متوسط مدت زمان خود انزال          
بايد به ياد داشته باشيم كه هيچ تعريـف دقيقـي از            .  ثانيه مي باشد   5 تا   3، حدود   )خارج مي شود  

س را اينگونه تعريـف مـي كننـد كـه           ولي عموماً انزال زودر   . در انزال وجود ندارد   » زودرس«واژه  
ترجيح مي دهد، اتفاق افتاده و به عدم        ) و شريك جنسي او   ( انزال، زودتر از موعدي كه خود فرد        

پس مدت زمان انزال به توافق فرد و شـريك او           . منجر مي شود  ) و شريك او  ( رضايت جنسي فرد    
. ازمندند هم متفاوت مـي باشـد  مدت زماني كه زنان براي ارضاء جنسي خود بدان ني. بستگي دارد 

انزال زودرس هر چند باعث بيماري خاصي نمي گردد، اما سبب كاهش اعتماد به نفس، تشويش و                 
يـا كمتـر كـردن      ) و اسـتمناء  (حتي ترس فرد شده و ممكن است او را به دوري گزيني از سكس               

گفته مي شود كه در صد      با اينهمه   . دفعات آن وادارد؛ امري كه به نوبه خود مشكل را بدتر مي كند            
اغلب مـردان در    . بزرگي از مرداني كه دچار انزال زودرس هستند، مشكل يا بيماري خاصي ندارند            
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دوران يا مواقعي از زندگي جنسي خود، انزال زودرس را تجربه مي كنند، بخصوص اگر بعد ازمدتي                 
مقدار زيادي اسپرم در    طوالني امكان همĤغوشي با كسي را به دست آورند؛ چون نياز به سكس، و               

بدن آنها جمع شده و به محض نزديكي جنسي و بر مبناي نياز شديد و تهييجي كه دارنـد، انـزال                     
مردانـي هـم    . زودرس به آنها دست داده، اما بعد از مدتي مشكل خود به خود برطرف مـي شـود                 

نـسي بـا    هستند كه در هنگام استمناء مشكل انزال زودرس ندارنـد ولـي در هنگـام مقاربـت ج                 
در اين حالت، مسلماً مسئله بيشتر رواني بـوده و          . شريك جنسي خود، دچار آن مي شوند      /همسر

فرد ممكن است با مسائلي همچون نگراني، احساس گناه يا تشويش و بي اعتمادي به دانش خـود                  
  .در مورد رفتارهاي جنسي مناسب، درگيري ذهني داشته باشد

 دو نفر را دچار اختالل كرده و حتي گاهي مـانع بـاردار              انزال زودرس مي تواند رابطه مشترك     
  .شدن زن شود

  :انزال زود رس خود بر دو نوع است
  انزال زودرس اوليه
  انزال زودرس ثانويه

در انزال زود رس اوليه، فرد هميشه و از همان ابتداي شروع فعاليت جنسي خود در نوجواني و                 
بـسياري از جوانـان در شـروع        . (ان ادامـه دارد   جواني، دچار اين مشكل بوده و مشكل وي همچن        

رابطه جنسي خود ممكن است انزال زودرس را تجربه كنند كه اغلب به خـاطر تـرس، تـشويش،                   
. اضطراب و يا نداشتن آگاهي و دانش جنسي الزم، بخصوص در محيطي همچون ايران، مـي باشـد    

 تجربه بيشتر، برطرف مي شود و به        اما اين مشكل عموماً پايدار نمي ماند و همراه با كسب دانش و            
  .)اين خاطر چنين انزالهايي به عنوان مشكل انزال زودرس دانسته نمي شوند

  :عوامل رواني دخيل در انزال زود رس اوليه
بسياري از پزشكان بر اين باورند كه تجارب جنسي اوليـه، مبنـاي رفتارهـاي               : عوامل شرطي 

ه خاطر ترس از اينكه مبادا در هنگام استمناء يـا عمـل             جنسي آينده مي شوند؛ مثالً اگر جواني ب       
سكس، توسط والدين يا كساني ديگر ديده شود، كارش را با عجله انجام داده و سـعي مـي كنـد                     

بعداً ترك اين عادت زود انزالي برايش مشكل شده، يـا حتـي ممكـن               . خيلي سريع به انزال برسد    
بخصوص براي تنظيم عمل    (ختن انزال مي باشد     است از عمل جنسي دراز مدت كه الزمه عقب اندا         

  .، لذت چنداني نبرد)شريك جنسي خود/جنسي جهت ارگاسم همزمان با همسر
رواني در امور جنسي در سنين اوليه مي توانـد بـه تـشويش و               -ضربه روحي : ضربات روحي 

بوده و بر   رواني مي توانند متفاوت     -ضربات روحي . اضطرابي مادام العمر در امور جنسي منجر شود       
افراد مختلف تأثيرات متفاوتي بر جاي گذارند؛ مثالً جواني ممكن است در هنگام استمناء توسـط                
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معلم و يا يكي از والدين خود ديده شده يا در سنين كودكي مورد سوء استفاده جنسي واقع شده                   
  .باشد

ه در مـورد     مرداني كه در خانواده هايي با كدهاي اخالقي خـشك و متعـصبان             :عوامل تربيتي 
جنسيت و سكس رشد كرده و از همان ابتدا به آنها القاء مي شود كه سكس چيز بـدي اسـت يـا                       
حتماً بايد در شرايطي خاص، مثالً بعد از ازدواج انجام گيرد، ممكن است بعـدها نتواننـد در حـين                    

كـاري  سكس به آرامش رواني الزم رسيده و در ذهن خود، كماكان، سكس را بي ارزش، حقير و يا                   
  .نادرست و گناه تلقي كنند

هيچ دليل و عامل فيزيكي بخصوصي كه ممكن است باعث انزال زودرس اوليـه شـود، يافتـه                  
، گاهي مي   »تماس«و  » لغزش«نشده است، اما حساس بودن بيش از حد معمول آلت مرد نسبت به              

  .تواند اسباب انزال زودرس شود
 پـائين بـودن سـطح هورمونهـا، اخـالل در           عوامل بيولوژيكي دخيل در انزال زودرس شـامل       

، التهاب پروستات يا مجراي ادرار، (Abnormal ejaculatory reflex)رفلكس دخيل در انزال 
  .عامل وراثتي و اختالل در هورمونهاي مغزي مي باشد

انزال زودرس ثانويه به اين شكل است كه فردي قبالً در زندگي جنسي خود چنين مشكلي را                 
در انزال زودرس ثانويه، هم عوامل رواني و هـم عوامـل            .  و بعداً به آن دچار مي شود       تجربه نكرده 

: مهمترين عوامل روانـي دخيـل در انـزال زودرس ثانويـه از ايـن قرارنـد                . فيزيكي دخالت دارند  
مشكالت حل نشده في مابين جفت، از جمله اختالف و مشاجره يا مـسائل عـاطفي حـل نـشده،                    

، اسـترس   )بخصوص در اوائل شروع  يك رابطه      ( ايفاء ايده آل عمل جنسي       تشويش درباره اجراء و   
  .و افسردگي

عوامل فيزيكي دخيل در انزال زودرس ثانويـه شـامل بيمـاري ديابـت، بيمـاري مربـوط بـه                    
پروستات، فشار خون باال، كم كاري غده تيروئيد، آسيب ديدگي عـصب هـا، اصـراف در مـصرف                   

  .اد مخدر مي باشندمشروبات الكلي و استفاده از مو
  

  انزال ديررس
شـريك  /و همـسر  (، در زماني كـه مـرد        )انزال(انزال ديررس يعني عدم نائل شدن به ارگاسم         

  .بخواهد؛ يعني زماني كه هر دو مايل به انزال مرد هستند، انزال دست نمي دهد) جنسي او
يل در انزال ديـررس    عوامل رواني دخ  . انزال ديررس، هم دالئل رواني دارد و هم دالئل فيزيكي         

شبيه دالئل رواني دخيل در انزال زودرس مي باشند؛ يعني، نوع تربيت، ضربه روحـي در مـسائل                  
عوامـل فيزيكـي    . جنسي، مشكالت خانوادگي و عاطفي در زندگي مشترك، استرس و افسردگي          

ـ                    ر مؤثر در انزال ديررس شامل بيماري ديابت، آسيب ديدگي نخاع و يا عصب ها، عمـل جراحـي ب
روي مثانه و يا غده پروستات، سرطان بيضه ها و باال رفتن سن، استفاده از داروهاي كنترل فـشار                   
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خون باال، استفاده از داروهايي براي معالجه افسردگي، زياده روي در مصرف مـشروبات الكلـي و                 
علـت  . دگفتني است كه بعضي از مردان كالً دير به انزال مي رسن           . استفاده از مواد مخدرمي باشند    

معاشـقه و آمـاده   (اينكار ممكن است عدم آشنايي با تكنيكهاي تحريك جنسي در هنگام سكس  
و در نتييجه واژن زن از ترشح بـاز         ) كردن فيزيكي و رواني زن كه به ترشحات واژن او منجر شده           

شكل قرار گـرفتن زن و مـرد در موقـع    ( يا به كارگيري روش نامناسب  ، مانده و خشك مي ماند
كـه خـود    (عدم شق شدن آلت تناسلي مرد يا نعـوظ          . ، و يا معجوني از هر دوي اينها باشد        )ولدخ

  .هم باعث انزال ديررس مي شود) دالئل رواني و فيزيكي دارد
  انزال عقب گردي

انزال عقب گردي نوع نادري از مشكالت مربوط به انزال است و در نتيجه صدمه ديدگي عصب                 
، اتفـاق مـي     )جايي كه مجراي ادرار به مثانه وصل مي شـود         (نه مثانه   ها و يا ماهيچه هاي زيرگرد     

در لحظه انزال، ماهيچه هاي زير گردنه مثانه منقبض شده و مانع ورود اسپرم به مثانه مـي                  . �افتد
در نتيجه اسپرم و آب مني وارد مجراي ادرار شده، به نوك آلت مرد رسـيده و خـارج مـي                     . شوند
 و يا ماهيچه هاي زير گردنه مثانه باعث مي شود كه در لحظه انزال،               صدمه ديدگي عصب ها   . شوند

در اين حالـت هـر      . دهانه مثانه بسته نشده و اسپرم به جاي ورود به مجراي ادرار، وارد مثانه شود              
آب منـي اي از آلـت او خـارج          / چند كه مرد، احساس انزال را تجربه مي كند، ولي هيچ اسـپرم              

هر چند كه در اكثر تقريباً مطلق موارد، انجام         . چيزي به بيرون درز مي كند     نشده، يا مقداربسيار نا   
عمل جراحي بر روي پروستات باعث اين كار مي شود، اما صدمه ديـدگي عـصب هـا و داروهـاي                     

  . كنترل فشار خون باال هم ممكن است بدون تأثير نباشند
  

  انزال خشك
ي يا استمناء، حالت و احساس انزال به        انزال خشك به اين معني است كه در هنگام عمل جنس          

اين حالت ممكن است    . آب مني اي، از آلت او خارج نمي شود        /مرد دست مي دهد اما هيچ اسپرم        
در نتيجه انزال عقب گردي و ورود اسپرمها به مثانه، درمان سرطان پروسـتات و يـا قطـع كامـل                     

كـه  ) مني(ا توليد مي شود اما آب       در اين حالت اسپرم در بيضه ه      . پروستات از بدن صورت بگيرد    
، )بوي خاص اسپرم از همين مايع ناشي مي شـود         (از پروستات توليد و به اسپرمها اضافه مي شود          

  .وجود نداشته و در نتيجه اسپرمها در خود بدن جذب مي شوند
  

  .آب مني/احساس درد و ناراحتي هنگام انزال، خون و يا لخته در اسپرم
در حين انزال، قاطي بودن آب مني با خون و يا خروج لخته و مـوادي                احساس درد و ناراحتي     

مثالً ممكن است از بيماري غده پروستات،       . بو دهنده به همراه آب مني، همه عوامل فيزيكي دارند         
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ابتال به بيماريهاي مقاربتي همچون سوزاك و يا ضربه خوردگي در ناحيه لگن خاصره، بر روي آلت                 
  .شي شوندتناسلي و كليه ها، نا

  
  :درمان مشكالت مربوط به انزال

پزشكان معموالً در درمان عوامل فيزيكي دخيل در انزال زودرس موفق مـي شـوند، مـشكل                 
  .عمده، همانا درمان عوامل رواني انزال زودرس مي باشد

در هنگام مراجعه به پزشك، بسته به نوع مشكل فرد، پزشك معالج ممكن است سـئواالتي از                 
ي فرد و والدين او، همچون ابتال به ديابت، بيماري قلبي و فشار خون، جويا شـده و                  وضعيت سالمت 

يا سئواالتي درباره بهداشت جنسي و تندرستي رواني مراجعـه كننـده، احتمـال صـدمات و يـا                   
گـاهي  . جراحي بر ناحيه كمر، استفاده احتمالي از مشروبات الكلي و يا مواد مخـدر، مطـرح كنـد                 

جهت اطالع از احتمال رشد ايـن  ) با وارد كردن انگشت در مقعد(پروستات ممكن است لمس غده   
  .غده، و انجام آزمايش خون هم ضروري باشد

در بـسياري از مواقـع،      . در هر دو انزال زود رس و ديررس، عوامل رواني نقش عمده اي دارند             
 مختلـف  صحبت و گفتگوي باز، علني و صادقانه دو شريك جنسي با هـم، دسـت زدن بـه انـواع             

رفتارهاي جنسي، عدم تأكيد بيش از حد بر دخول، آشنايي دو طرفه با سيستم و كاركرد جنسيت                 
امـا  . جنس مخالف، و عدم شكستن همه كاسه كوزه ها سر طرف مقابل، تأثير مثبت زيادي دارنـد                

اند اگر همه اين راه حلها نتيجه بخش نباشند، آنوقت مراجعه به پزشك و يا مشاوره درماني مي تو                 
  .مفيد واقع شود

  
  درمان انزال زودرس

وجود دارند كه قبل از مراجعـه بـه         » خودياري«در درمان انزال زودرس تعدادي تكنيك هاي        
  :پزشك مي توان آنها را به كار گرفت؛ مثالً فرد مي تواند

بيشتر براي جوانان كه تـستوسترون كـافي در         . ( يكي دو ساعت قبل از سكس استمناء كند        -
  ).ته و بعد از يكبار استمناء باز امكان شق شدن آلت تناسلي خود را دارند، كاربرد داردبدن داش

  . استمنا و سكس زياد گاهي به رفع مشكل كمك مي كند-
 عدم تمركز روي دخول و توجه بيشتر به معاشـقه، نـوازش، ماسـاژ، بوسـيدن، ليـسيدن ،                    -

كه زن به ارگاسم اول برسد و بعد ازآن         مكيدن و انگشت كردن كليتوريس و واژن همسر، تا جايي           
  .عمل دخول انجام گيرد

  . صحبت رو در رو و صميمانه با همسر درباره مشكل-
 اگر آلت فرد از حساسيتي بيش از حد معمول برخوردار است، مي تواند از يك كاندوم غليظ                  -

  .آن بكاهداستفاده كند تا تماس آلت خود با ديواره واژن را كمتر و از حساسيت ) كلفت(
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 فشار دادن ماهيچه هاي پي سي در لحظه احساس نزديك شـدن بـه انـزال، باعـث عقـب                     -
 ماهيچـه هـاي   (Pubococcygeus muscle)ماهيچه هـاي پـي سـي    . انداختن انزال مي گردد

بهترين راه براي تشخيص آنها اين است كه مـرد در حـال ادرار              . حمايتي در آلت تناسلي هستند    
ماهيچه هايي كه براي اينكار به كـار گرفتـه مـي شـوند همـان      .  را قطع كند سعي كند ادرار خود   

حال بعد از شناسايي اين ماهيچه ها، يك نفر مي تواند در هر حال و               . ماهيچه هاي پي سي هستند    
اگر . ، تمرين دهد  )به حالت فشار براي قطع ادرار     (موقع و هر جايي كه بخواهد آنها را با فشار دادن            

ه هفته و به طور مرتب اين تمرين را انجام دهد، آنوقت در حل مشكل انـزال زود                  كسي به مدت س   
رس خود، تا حدود زيادي موفق شده و قادر خواهد شد كه به محـض نزديـك شـدن بـه انـزال،                       

  .ماهيچه هاي پي سي خود را فشار دهد
 ejaculationسلـسله واكنـشهاي معـروف بـه     /باعث توقف موقت زنجيره( تنفس عميق -

reflexكه به انزال منتهي مي شوند، مي گردد .(  
در ايـن   (ي فرد قرار بگيرد     ) رو(شريك جنسي، در باال     / انجام عمل دخول به شكلي كه زن         -

  ).حالت مرد كمتر تحريك مي شود
به محض احساس نزديك شدن انزال، توقـف كـار و دسـت زدن بـه                ( توقف در حين سكس      -

  .و بعد دخول مجدد) تيمعاشقه، نوازش، بوس و كنار براي مد
  .»برو-وايستا« و تكنيك » فشار دادن/چالندن« به كارگيري تكنيك -

شـريك جنـسي او،     /به اين شكل است كه خود مرد يا همـسر         » فشار دادن /چالندن«تكنيك  
شروع به نوازش و تحريك آلت مرد مي كند تا لحظه اي كه مرد حس كند كه دارد به انزال نزديك                     

شريك خود اعالم كرده و طرف از ادامه تحريـك دسـت            / اين حالت را به همسر     )مرد(او  . مي شود 
 ثانيـه بـا     20 تـا    10را به مدت    ) فاصله بين سر و بدنه آلت     (كشيده و در عوض آن قسمت آلت مرد         

 30(، و سـپس  حـدود نـيم دقيقـه            )حالت نيش گرفتن  (فشار مي دهد    / انگشتان خود مي چالند   
وباره شروع به تحريك كرده و باز هنگام نزديك شدن مـرد بـه انـزال                بعد از اتمام فشار، د    ) ثانيه

شش بار و در دفعات زيادي تكرار كرد تا مرد بـه            -اين عمل را مي توان پنج     . دوباره نيش مي گيرد   
كه انزال خود را به عقب انداخته و توان انجام عمـل            ) نوعي حالت شرطي شدن   (» ياد بگيرد «مرور  

  .درس را در خود بيابدجنسي كامل بدون انزال زو
تقريباً شبيه تكنيك فوق است با اين تفاوت كه مـرد عمـل دخـول را                »  برو -وايستا«تكنيك  

انجام مي دهد، اما در هنگام احساس نزديك شدن انزال، خود، از دخول و خروج دست كـشيده و                   
توقـف و انجـام   در هنگام . (به معاشقه و بوس و كنار روي آورده و مدتي بعد دوباره شروع مي كند  

معاشقه جهت عقب انداختن انزال، مرد مي تواند آلت خود را همچنان در واژن زن نگه داشـته يـا            
  ).بسته به توافق و حد مشكل انزال دارد(آن را بيرون بكشد 

  .البته به تنهايي و بدون مشاركت شريك جنسي هم مي توان از اين تكنيك ها استفاده كرد
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ار، حوصله و جديت نياز دارند، اما اگر بدانها عمل شـود، معمـوالً              هر دو تكنيك فوق به پشتك     
  .نتيجه مطلوب عايد مي شود

 نوع ديگر درمان استفاده از اسپري هاي مخصوص بي حسي موضعي است كـه در داروخانـه        -
البته اين دارو براي درمان انزال زودرس درست نـشده، امـا گـاهي بعـضي از                 . ها يافت مي شوند   

عوارضي كه ايـن اسـپري دارد از        . ز انزال زودرس رنج مي برند، آن را به كار مي گيرند           مرداني كه ا  
اين قرارند كه ممكن است باعث بي حسي ناحيـه واژن زن هـم شـده و در نتيجـه زن، از عمـل                        

  .جنسي، احساس لذت چنداني نبرد
 در  كه بنا به سياسـتها و اخـالق حكـومتي         ( مراجعه به مطب هاي مخصوص مشاوره جنسي         -

هم مي تواند باعث ريشه يابي و حل بسياري از مسائل روانـي دخيـل               ) ايران كمتر يافت مي شوند    
مثالً ممكن است مشاوري پيشنهاد دهد كه يك جفت براي مدتي از انجام             . در انزال زودرس بشود   

تمركـز  ) بدون دخول (عمل دخول خودداري كرده و فقط روي معاشقه و نوازش و تحريك فيزيكي              
گاهي استفاده از بعضي از قرصهايي كه براي مداواي افسردگي مورد استفاده قرار مي گيرند               . كنند
در واقع عوارض جانبي اين گونه قرصها هستند كـه از انـزال             . تجويز مي شود  ) توسط پزشك (هم  

البته اين قرصهاعوارض جانبي ديگري هم دارند، اما اگر صرفاً بـراي   . جلوگيري مي كنند  ) زودرس(
ان انزال زودرس تجويز شوند، آنوقت براي كاهش عوارض جانبي، الزم نيست هرروزه آنهـا را                درم

مصرف كرد، بلكه كافي است كه تنها چند ساعت قبل از شروع عمل جنسي يك قـرص اسـتفاده                   
گاهي دست زدن به مقاربتهاي جنسي زياد هم به عنوان يك راه حـل بـراي مـداواي انـزال                    . كرد

   .شودزودرس پيشنهاد مي 
  

  درمان انزال ديررس
مثالً اگر پزشك تشخيص    . حل فاكتورهاي فيزيكي دخيل در انزال ديررس  تقريباً راحت است          

دهد كه استفاده از داروهاي كنترل فشار خون باال يا داروهاي ضد افسردگي باعث انزال ديـررس                 
انـي دخيـل در انـزال       اما الزمه حل عوامل رو    . مي شوند، آنوقت مي توان اين قرصها را عوض كرد         

اگر انزال ديـررس    . ديررس، مشاوره درماني است، تا مشكل ريشه يابي شده و راه حل ارائه گردد             
آنچنان باشد كه بر خالف ميل طرفين، مانع بارداري زن شود، آنوقت مـي تـوان از طريـق لقـاح                      

شـود، بـاز مـي      حتي اگر انزال زودرس هم به عدم بارداري دلبخواهي منجر           . (مصنوعي اقدام كرد  
  .)توان از لقاح مصنوعي استفاده كرد

  
  درمان انزال عقب گردي

اكثريت مرداني كه داراي انزال عقب گردي هستند لزومي به مداوا ندارند؛ چون در انزال عقب                
آب منـي از    /گردي، فرد معموالً لذت زندگي جنسي و احساس انزال را تجربه مي كند وتنهااسپرم             
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چون اسپرم وارد مثانه شده و بعداً همراه با ادرار از مثانه خارج مـي               . (شودنوك آلت او خارج نمي      
اين كار هيچگونه عوارض جانبي ندارد اما اگر اينگونه انزال مانع بارداري دلبخـواهي شـود،        .) شود

  .)مني از ادرار و تزريق آن به رحم زن» صيد«.(آنوقت مي توان از طريق لقاح مصنوعي اقدام كرد
  

  زال خشكدرمان ان
همانطور كه قبالً اشاره شد، در انزل خشك، مرد لذت و احساس انزال را تجربه مي كند، ولـي                   

انزال خشك هرچند بيماري محسوب نمي گردد،       . اسپرم و آب مني از نوك آلت او خارج نمي شود          
لقاح مصنوعي مي تواند يـك راه حـل بـراي آبـستن             . اما باعث عدم بارداري دلبخواهي مي شود      

برخالف تجويز گاه به گـاه سـكس زيـاد بـراي مـداواي انـزال                . ن همسر چنين مرداني باشد    كرد
زودرس، براي افرادي كه مشكل انزال خشك دارند، رعايت فواصـل طـوالني بـين جفـت گيـري                   

  .پيشنهاد مي شود، با اين هدف كه فرصت كافي براي توليد اسپرم فراهم شود
  

  .آب مني/ال، خون و يا لخته در اسپرمدرمان احساس درد و ناراحتي هنگام انز
  

 ممكن است فقط يكبار و بدون احساس درد يا          (hematospermia)مشاهده خون در اسپرم     
اما اگر ادامه يابد، آنوقـت، بـا توجـه بـه            . ناراحتي اتفاق بيفتد كه در اين صورت نبايد نگران شد         

رد، ازعمـل مقاربـت جنـسي بـا         عواملي كه به چنين ناراحتي اي منجر مي شوند، بهتر است كه ف            
شريك خود دست كشيده و به پزشك مراجعه كند؛ چون عوامل زيادي ممكن است باعث و بـاني                  
وجود خون و يا لخته هاي زرد رنگ همراه با اسپرم شـوند، از جملـه التهـاب مجـراي ادرار و يـا                        

اسلي، ابـتال بـه     پروستات،صدمه ديدگي يا ضربه خوردگي در ناحيه لگن خاصره يا بر روي آلت تن             
بيماريهاي مقاربتي همچون سوزاك، اختالالت كبدي، اختالل در فاكتورهاي مربوط به انعقاد خون             

  ....و
..............................................................................................................  

بدون آنكه (د اسپرم و مسير ورود آنها به مجراي ادرار  براي اطالع كامل در مورد چگونگي تولي- 1
كه در همين » بچه ها از كجا مي آيند«، و خروج نهايي از نوك آلت مرد، به كتاب )به مثانه وارد شوند

  .شماره فصلنامه معرفي شده، رجوع شود
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  "نكتــــــــه"
 رواني زن در -صرف وقت كافي براي يك مقاربت جنسي، كليد رمز كاميابي و ارضاء روحي

دقايق بعد از رسيدن به ارگاسم آنچه در مقاربتهاي جنسي فراموش مي شود، لحضات و . همĤغوشيهاست
درحاليكه، ادامه . زن و انزال مرد مي باشد؛ هر كدام به سمتي مي افتد و كار را تمام شده تلقي مي كند

چون زنان قادرند بعد از . معاشقه، ناز و نوازش و تماس بعد از ارگاسم، بخصوص براي زنان، بسيار مهم است
  . ارگاسم بعدي برسنداولين ارگاسم، باز هم تحريك شده و به
  ).مرد در سمت چپ زن قرار دارد و تا حدودي به پهلو(به شكل تصوير زير قرار بگيريد

  
پاهاي زن را از هم جدا كن، سرت را الي پاهايش قرار بده و با زبان خود، به مدتي طوالني به ليسيدن 

را هم وارد واژن او بكني و در هنگام ليسيدن مي تواني يكي دو انگشت خود . كليتوريس او مشغول شو
بعد زن پاي چپ خود را در باالي . حتي با آن انگشت اضافي كه بيرون مي ماند، مقعد او را تحريك كني

دخول به اين شكل باعث مي شود كه سر . مرد آلت خود را وارد واژن زن مي كند. ران مرد قرار مي دهد
در اين حالت، در عمل رفت و . ده، تماس برقرار كند زن در آن واقع ش1.آلت مرد با ناحيه اي كه مركز ج

زن هم مي تواند سر و گردن خود را به . آمد، مرد بايد گاهي آلت خود را تا ته و گاهي تا نيمه فرو كند
دست راست مرد تكيه دهد، و هر دو مي توانند همراه با حركت دخول و خروج، از همديگر بوسه هاي داغ 

در گوش هم نجوا كنند، )  حتي اگر دوست دارند حرف هاي ركيك سكسيو(بگيرند، حرف هاي سكسي 
مرد مي تواند با دهان خود پستان زن را بمكد و با دست چپ خود كليتوريس يا نوك پستانهاي او را 

  .، دوباره به ارگاسم برسد)و چه بسا خود مرد هم(همين باعث مي شود كه زن . نوازش و تحريك كند
اي افرد چاق و يا بيمار توصيه مي شود، اما هر جفتي كه خواهان لذت سرشار و طوالني اين حالت معموالً بر

چون : مزيتهاي ديگر اين حالت از اين قرارند. از مقاربت جنسي است، نبايد از اين شكل مقاربت غفلت كند
مي شود دخول به اين شكل باعث . در اين حالت تحريك آلت مرد كمتر است، پس ديرتر به انزال مي رسد

حالت قرار گرفتن . كه آلت مرد تقريباً با همه ديواره هاي واژن تماس و باعث تحريك همه جانبه آن شود
مرد طوري است كه عمل دخول، خود به خود آرامتر صورت گرفته، مرد از سنگيني تمام بدن خود براي 

اگر زن عموماً . د حس كنددخول استفاده نكرده و زن هم الزم نيست كه سنگيني همه وزن مرد را بر خو
حركات و دخول و خروج آرام و آهسته را ترجيح مي دهد، با اين حالت عمل مقاربت براي او خيلي دل 

 .انگيز و لذت بخش خواهد بود

كشف يك مركز احساسي «  در زنان به مطلب (G. A). و آ. براي آشنايي و چگونه يافتن مركز ج. 
  . سكاف كه لينك آن در وبالگ جنسيت و جامعه آورده شده، رجوع كنيد6در شماره»تازه در زنان
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  ينسكسواليته نوزادان و نقش والد
  

برخوردار بودن از سيـستم     «: جنسيت نوزادان را اينگونه تعريف مي كند      ) 1973(مارتينسون  
بيولوژيكي و دارا بودن امكان واكنش فيزيكي به تحريك توسط خود يا ديگران كـه نـوزاد را بـه                    

  .»جستجو يا شروع ارتباطي صميمانه و عاطفي با ديگران وامي دارد
 درون رحم مادر شروع مي شود؛ بعد از گذشت شش هفتـه             رشد بيولوژيكي جنسيت نوزاد در    

مـي نويـسد كـه      ) 1974(مارتينـسون   . از بسته شدن نطفه، آلت تناسلي شروع به رشد مي كند          
يكي از اولين سيستم هاي حساسيت، پوسـت        . نوزادان حتي قبل از تولد، فعال و حساس هستند        

 2,5زماني كه جنـين كمتـر از   . ي كندبدن انسان است كه از همان مرحله جنيني شروع به رشد م        
سانتيمتر طول دارد و هنوز شش هفته از شكل گيري آن نمي گذرد، نوازش آهسته لب بااليي، يـا                   

اين ادعا توسـط دسـتگاه      . پرده بيني يا لمس كف دست جنين باعث نوعي واكنش در او مي شود             
  . ثابت شده است) Ultrasound(سونوگرافي 

 هفته از عمر آنهـا      16سبت به تحريك جنسي در جنينهاي نر كه تنها          از اين گذشته، واكنش ن    
 ,Haffner 1996, Martinson 1994(مي گذرد توسط دستگاه سونوگرافي مشاهده شده است 

Parrot 1999 .(  گفته مي شود كه تحريك جنين ماده به شكل واكنش كليتوريسي و لزج شـده
  . براي اثبات اين ادعا هنوز در دست نيستواژن هم صدق مي كند هر چند كه تكنولوژي الزم

شق شدن خود به خودي آلت جنسي در نوزادان پسر، و سفت شدن كليتوريس و خيس شدن                 
پس نوزادان در هنگام تولـد      . واژن نوزادن دختر، هم در خواب و هم در بيداري، مشاهده مي شود            

ز والـدين بـر ايـن بـاور         اين در حالي است كه بـسياري ا       . داراي سيكل واكنش جنسي مي باشند     
نادرست هستند كه كودكان و نوزادان موجوداتي غير جنسي اند و تنها در دوران بلوغ اسـت كـه                   

  . جنسيت در آنها بيدار مي شود
  

  نقش والدين
كلينيكهاي درمان اختالالت جنسي و مشاوران درماني تنها قادر به رفع اختالالت جنسي مي               

ه مي توانند از بروز اختالالت جنسي در فرزندان خـود، ممانعـت             باشند، اما تنها والدين هستند ك     
  .كنند

براي اينكه والدين مربي و معلم جنسي كودكان و فرزندان خود شوند، مي بايست احساسات،               
به همن دليل، مجهز بودن والـدين       .  قسمت كنند  شانرفتارها، اعتقادات و دانش خود را با فرزندان       

 والدين بايستي با مسئله سكـسواليته       ، و عالوه بر آن    بودهار مهم   به دانش مربوط به جنسيت بسي     
اگر اين مهم حاصل شود، آنوقت صحبت از جنسيت و مسائل مربوط بـه              . كالً احساس راحتي كنند   

  .آن، بخشي از زندگي روزانه در خانواده مي شود
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فـت شـده از     رابطه خاص و استثنائي والدين و فرزند باعث مي شود كه دانش و اطالعات دريا              
والدين معنا و ارزش خاص خود را داشته و آنچنان تأثيري بر جاي گذارند كه اطالعات دريـافتي از                   

  .ديگران از آن برخوردار نيستند
كودكاني كه از طرح سئواالت، كنجكاويها و حتي نگرانيهاي خود در مورد مـسائل جنـسي، از                 

شند، ممكن است دچار احساس ايزوله گي،       خود، با والدينشان ترس داشته با     » نرمال بودن «جمله  
عالوه بر اين، والديني كه از آموزش مسائل جنسي بـه فرزنـدان         . شونداضطراب و حتي افسردگي     

خود مي پرهيزند، بايد به خاطر داشته باشند كه فرزند آنها خواه ناخواه اينگونه اطالعات را، غلـط                  
ابان از همبازيهاي خـود، در حيـاط مدرسـه از    يا درست، كامل يا ناقص، از ديگران، در كوچه و خي      

مـسلماً بـسياري از والـدين       . همكالسيهاي خود و يا بعداً از طريق اينترنت، به دست خواهد آورد           
 مسائل جنسي براي فرزندان خود،      دهندهعلي رغم ميل و رغبت خود به ايفاي نقش معلم آموزش            

 و در واقع نمي دانند كه چه وقت و           نبوده رداراما از دانش و اطالعات كافي درباره سكسواليته برخو        
 و يا دانش خود را با چه زباني به نـوزادن و كودكـان خـود منتقـل             به آموزش كرده،  چگونه شروع   

  .كنند
علي رغم همه موانع و بيـدادي سانـسور حكـومتي در عرصـه مـسائل جنـسي در جامعـه،                     

ربوط به جنسيت و ابعاد مختلـف آن،  خوشبختانه در سالهاي اخير مقدار زيادي دانش و اطالعات م 
به زبان فارسي، از طريق اينترنت در اختيار عالقمندان قرار گرفته اند كه تيغ سانسور حكومتي را                 

  . و اطالعات الزم را به عالقمندان ارائه مي دهند هاكند كرده و راهنمايي
گاهانـه، پيامهـايي دربـاره      بايد بخاطر داشت كه همه والدين، خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يـا ناآ            

مسائل جنسي به كودكان و نوزادان خود منتقل مي كنند، حتي اگر هيچوقت بـه طـور مـستقيم                   
درباره مسائل جنسي حرفي نزنند، چون نوزادان و كودكان با توجه به حساسيت و نيازهاي خـود،                 

داري و رفتاري والدين    خواه ناخواه، حتي بدون اطالع والدين، محتواي پيامها و عالئم و اشارات كر            
نـام  ) غير گفتـاري  (» آموزش جنسي رفتاري  «متخصصان اين را    . در امور جنسي را درك مي كنند      

بي جهت نيـست    . رفتاري كه همه والدين، هر روزه، آگاهانه يا ناآگاهانه به كار مي گيرند            . مي نهند 
ايـن  . »ي هـستند  اولين آموزشهاي جنسي همه ما غير گفتار      «:  مي نويسد  Roffman(2001)كه  

آموزشهاي غير گفتاري، شامل برداشتها و واكنـشهاي والـدين، ديگـر افـراد خـانواده، اقـوام و                   
نزديكان، به جنسيت و كاركرد بدن نوزاد مي شوند؛ يعني روش و شيوه اي كه نوزاد بغل مي شود،                   

 فـرد  )Body language(زبان رفتار و حركات بـدني  . مي شودلمس مي شود، يا حمام و پوشك 
 نگـاه براي نمونـه يـك      . بزرگسال، به رفتارهاي جنسي در ضمير ناخودآگاه نوزاد شكل مي دهند          

 او، رو دست زدن يا اخم كردن فرد بزرگسال در برابر            كردنشرمگينانه به آلت نوزاد هنگام پوشك       
ه و و   دست زدن نوزاد به آلت خود يا مانع او شدن، همه درسهاي مهمي به نوزاد مي دهند و بر نگا                   

  .برخورد او با جنسيت در آينده، تأثير منفي بر جاي مي گذارند
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هرچه كه والدين راحتي خود با مسائل جنسي را در رفتار، كردار و روابط خود ابراز دارند، بـه                   
 و همين خـود زمينـه اي را         كردههمان نسبت هم نوزاد، با بدن و احساسات خود احساس راحتي            

 بـا هـم دربـاره       تر صميمي تر و    تنوجوان راح / بعد، والدين و كودك    فراهم مي كند كه در سالهاي     
  . كنندي صحبت و گفتگومسائل جنس

اين موضوع خيلي مهمي است كه والدين در گفتار و رفتار خود به نوزاد و كودك بفهمانند كـه                   
ـ        . او مي تواند سئواالت و كنجكاويهاي خود را با آنها مطرح كند             ،دينرمز اين كار اين است كـه وال

بايـد بـه يـاد      .  جدا نگه دارند   شانجنسيت و مسائل جنسي خود را از جنسيت و كنجكاوي فرزند          
موضوع جنـسي تلقـي     / به جنسيت   » اشاره اي «كودك حركتي بكند كه     /داشت كه هر وقت نوزاد    

؛ مثالً نوزادي ممكن است به اندام جنـسي خـود           است برداشت بيننده    برمال كننده شود، اين فقط    
 و والدين فكر كنند كه اين كار با انگشت گذاشتن كودك در دهان خـود و مكيـدن آن                    دست بزند 

چـون هـم    . درحاليكه چنين نيست  . فرق دارد ) كاري كه همه كودكان كم و بيش انجام مي دهند         (
مكيدن انگشت و هم دست زدن و بازي با اندام جنسي خود، هر دو فقط يك رفتار لذت آور بـراي                     

ن بدون تابوها، برداشتها و افسانه هـاي مربـوط بـه جنـسيت كـه در بـين                   نوزادا. كودك هستند 
و والدين نبايد بر اساس تابوهاي خود، كـاري كننـد كـه             . بزرگساالن شيوع دارند، زاده مي شوند     

  .كودك در ذهن خود دچار سردرگمي شود
 از  عدم آشنايي والدين با جنسيت نوزادان و كودكان باعث مي شود كـه بـسياري از والـدين                 

 و در   كـرده اعتراف به اين واقعيت كه نوزادان و كودكان موجوداتي جنـسي هـستند، خـودداري                
نتيجه از مسئوليت خود به عنوان اولين معلمان آموزش و پرورش مسائل جنـسي بـه نـوزادان و                   

والدين خوش باور فكر مي كنند كه بعدها، وقتي نوزاد آنهـا بزرگتـر              . كودكان خويش غفلت كنند   
ينباره با او حرف مي زنند و ناخواسته و ناآگاهانه، تأثير رفتارها، حركات و گفتارهاي خـود                 شد، درا 

  . را فراموش مي كنند) آموزش جنسي غير گفتاري(
هجده ماهه اول زندگي نوزاد دوران بسيار حساس آموزش عشق و اعتماد است؛ يك لمـس و                 

جنـسيت   از نظـر  د با روحيه اي مثبـت       نوازش مهربانانه و با عشق و محبت باعث مي شود كه نوزا           
بغل كردن و غلغلك دادن نوزاد به او ياد مي دهد كـه از طريـق رابطـه و نزديكـي بـا                       . رشد كند 

س زودرمطالعات صورت گرفته بـر نـوزادان        . ديگران، مي تواند از لذت بدني و رواني بهرمند شود         
  .رشد در نوزاد مي شود مراقبت و نزديكي مادر باعث ترشح هورمونهاي نشان مي دهد كه

  
يكي از وجوه رشد  سكسواليته سالم، شكل گيري احساس مثبـت بـه فيزيـك بـدن خـود،                    

 ,Haffner. (احساس راحتي با آن و آموزش صحيح اسامي همه اندامهاي مختلف بدن مي باشـد 
پس آموزش صحيح اسامي همه اندامهاي بدن از جمله انـدامهاي تناسـلي بـسيار مهـم                 ) 19999
ر بعضي از زبانهاي خارجي، تعداد زيادي كلمات و لغات مختلف بـراي انـدامهاي تناسـلي                 د. است
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زبـان  . وجود دارند، اما ضعف زبان فارسي دراينباره واضح تر از آن است كه الزم به گفـتن باشـد                  
  .شناسان، سكسولوگها، جامعه شناسان و ديگر دست اندركاران بايد فكري در اينباره بكنند

ردن اسامي آلت تناسلي جلو نوزاد يا كودكي كـه هـيچ برداشـت و پيـشداوري                 عدم به كار ب   
 در آينده به كار بردن چنين لغاتي جلو فرزندان مشكل تـر             همدراينباره ندارد، باعث مي شود كه       

و همـين ممكـن اسـت       . شود و هم كودك حس كند كه والدين چيزي را از او پنهـان مـي كننـد                 
دن با آلت تناسلي خود و موضوعات مربوط به جنـسيت را در             احساس شرم، يا احساس راحت نبو     

مادر در هنگام عوض كردن پوشاك بچه و مـشاهده مـدفوع و             /يا اگر پدر  . ذهن كودك شكل دهد   
ادارار او، با زبان يا حالت صورت احساس ناخوشايند خود را بروز دهد، همين ممكن است احساس                 

بسياري از والدين  بارها و بارهـا        . نوزاد  شكل دهد   خجالت و شرمساري از آلت تناسلي خود را در          
چشمان زيبا يا صورت خوشگل يا حتـي دسـت و پـا و              ) نوزاد(به نوزاد خود اعالم مي كنند كه او         

 يـا   ناناز زيبـا  شكم زيبايي دارد، اما كدام والديني است كه از كليتوريس زيبا، تخم هاي خوشگل،               
   .؟دودول زيباي نوزاد خود با او حرف بزند

 هنگام تعويض پوشاك نوزاد، همراه كردن لبخند با عمل پودر زدن به رانهـا و آلـت بلنـد                    پس
  . شده او، مي تواند احساس ارزشمند بودن آلت جنسي كودك را در او تقويت كند

 در مـورد آلـت      گيچـي نوزادان دختر در معرض خطر بيشتري در رابطه با احساس شرم يا سر              
موضوع حتي  . است» پنهاني«دين خاطر كه آلت جنسي دخترانه بيشتر        جنسي خود، قرار دارند؛ ب    

تا جايي پيش مي رود كه دختران ممكن است اسم آلت نرينه پسرانه را زودتر از اسم آلت جنسي                   
  . خود ياد بگيرند

» كس«بعضي از معلمان و مربيان آموزشهاي جنسي بهترين اسم براي آلت جنسي دخترانه را               
)Vulva (   و به والدين پيشنهاد مي كنند كه همين اسم را به نوزادان خود ياد دهند امـا                 مي دانند

فقط  پوشش آلـت جنـسي زنـان     » كس«مركز فمينيستي بنياد سالمتي زنان بر اين باور است كه           
واژن هم كاركرد توليـد مثلـي دارد، پـس          . است كه شامل موهاي اطراف و لبهاي بيروني مي شود         

 بخـش از    18مي باشد كـه از      ) چوچوله(ان و دختران همانا كليتوريس      عمده ترين اندام جنسي زن    
جمله غضروف قابل شق شدن، غده، ماهيچه، بافت، عصبها و رگهاي خون تشكيل شده و مترادف                

 )Chalker, 2000. (در پسران و مردان است» كير«
 آن لذت   كه تنها كاركرد  ) چوچوله(به هرحال، در آموزش اسامي اندامهاي جنسي، كليتوريس         

  .بري است، نبايد از ياد برده شود
براي تأكيد بر اهميـت كليتـوريس،   «:  در كتاب خود مي نويسد(Yates, 1978)خانم يايتس 

با توجه به   (والدين مثًال مي توانند بگويند كه بهترين هدايا در بسته هاي كوچك تقديم مي شوند                
  ).كوچكي و گاهي پنهان بودن كليتوريس
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اندامهاي جنسي خود و جنس مخالف براي نوزادان و كودكان بسيار مهم است             فراگيري اسامي   
و روشي براي آموزش كودكان به حفاظت از خود در برابر تجاوزات و سوء اسـتفاده هـاي جنـسي                    

  .بزرگساالن مي باشد
 ماهگي متوجه لذتي مي شوند كه از دست زدن به آلت جنسي             10 تا   7نوزادان عموماً در سنين     

يـا  » استمناء نـوزادان  «مربيان مسائل جنسي، بازي نوزاد با آلت خود را،          . شان مي شود  خود نصيب 
گاهي اينگونه رفتارها حتي در نوزادان تازه متولد شده         . نام مي نهند  » رفتارهاي خشنودي بخش  «

هـر چنـد كـه چنـين     .  مـاهگي اتفـاق بيافتنـد   10هم ديده مي شوند و گاهي ممكن است بعد از       
 اما بسياري از والدين از      ،ولي و جزئي از مراحل رشد سالم نوزاد محسوب مي شوند          رفتارهايي، معم 

 جنسي خود دست مي زنـد،       به آلت بايد به خاطر داشت كه وقتي نوزادي        . اين موضوع بي اطالعند   
بدان معنا نيست كه مثل يك بزرگسال دست به استمناء به معناي متعارف آن در نزد بزرگـساالن،                  

... ك بزرگسال بنا به تجارب، نيازهـاي جنـسي، محركهـاي بيرونـي، فـانتزي و               ي(دست مي زند،    
اما نوزادان در مرحلـه دخالـت       ) آگاهانه زمان و مكاني مناسب براي استمناء خود انتخاب مي كند          

پس يك نوزاد درست به همان دليلي كه انگشت دست يا پـاي خـود را                . دادن فكر و عمل نيستند    
نوزاد به  . ا مي مكد، به همان دليل هم به آلت جنسي خود دست مي زند             در دهان فرو كرده و آن ر      

كاري دست مي زند كه برايش عادي و طبيعي باشد و احساس راحتي و آرامـش او را فـراهم مـي                      
حال اگر والدين با دست زدن نوزاد به آلت جنسي اش مخالفت كنند، هر چند كه ايـن عمـل                    . كند

طراب نـسبت بـه آلـت       ضعث توليد احساس گناه، ترس، شرم يا ا       بالفاصله متوقف نمي شود، اما با     
در نـوزاد مـي     ) و بعدها هر چه مربوط به اين قسمت مي شود         (جنسي خود و بد و كثيف بودن آن         

بسياري از مـشكالت و اخـتالالت جنـسي جوانـان و بزرگـساالن ريـشه در برخوردهـا و                    . گردد
  .دنرفتارهاي والدين دردوره نوزادي فرد دار

 حمام و تعويض پوشاك و لباس بچه، بهترين فرصت براي نوزاد جهت دست زدن به آلـت              زمان
 دوقلو، بخصوص اگـر از      فرزندانحال اگر در خانواده اي      . جنسي خود و آشنا شدن با آن مي باشد        

دو جنس مخالف باشند، آنوقت زمان حمام كردن و تعويض پوشاك فرصت خـوبي بـراي آشـنايي                
  . مي باشدش جنسيت جنس مخالفنوزاد با جنسيت خود و

   
  نقشهاي جنسيت فرهنگي

سالهاي بعد تـزئين اتـاق كودكـان،       دراز لحظه تولد، انتخاب نوع و رنگ لباس، اسباب بازي، و            
همينطور شكل صحبت كردن با پسران و دختران، اهميت دادن به اينكه دختـران و پـسران هـر                   

اب كنند، تأكيد بر رفتار و كرداري كه هـر جـنس   كدام بايد چه زبان و كلماتي براي بيان خود انتخ   
در حضور افراد خانواده يا غريبه بايد از خود بروز دهد، تشويق و يا تنبيه رفتارهايي كـه بنـا بـه                      

 جنسيت فرهنگي   ،فرهنگ اجتماعي با جنس فيزيكي كودك مناسبت دارند يا ندارند، همه و همه            
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 از محققان بر ايـن باورنـد كـه سـطح ترشـحات              هر چند كه بعضي   . را در كودكان جا مي اندازند     
هورموني و نوع فعاليتهاي شيميايي درمغز نر و ماده، باعث ارجحيتهاي فعـاليتي و عالقمنـدي دو                 

 جامعه و خانواده فعاليتها و ارجحيتهـاي دو  (Burke, 1996) اما به اعتقاد بورك ،جنس مي شود
عي جامعه از هـر جـنس را بـه نـوزادان و             جنس مخالف را غليظ كرده و توقعات فرهنگي و اجتما         

بنابراين فرهنگ اجتماعي مي تواند مشوق و يا تنبيه كننـده جنـسيت             . كودكان تحميل مي كنند   
بي جهت نيست كه در فرهنگ جوامع بسته، پسران         . فرهنگي و كدهاي اخالقي مربوط به آن باشد       

 ننگ و رسوايي محـسوب نمـي        و مردان اختيارات بيشتري دارند، فعاليتهاي جنسي آنان آنچنان        
شود، حق چند همسري دارند، گاهي به خود حق مي دهند كه نسبت به همسر وفادار نباشند، نياز                  
جنسي خود را با متلك پراني، در كوچه و خيابان دنبال دختران راه افتادن، برقراري رابطه با زنان                  

ن اعمال خـود يـاد مـي كننـد تـا            ند و گاهي هم با افتخار از اي       ر چند همسري ابراز مي دا     وديگر  
 هم احساس سرافكندگي جنداني نمـي       هابيشتر خود را به رخ ديگران بكشند و خانواده          » مردي«
خانواده را به آلت جنسي زن پيوند مـي دهـد؛ پـس         » ناموس و آبروي  «د اما در عوض، جامعه،      نكن

دار باشـند، خواسـت و   دختران و زنان بايد سر به زير باشند، لبخند نزنند، بـه همـسر خـود وفـا        
احساس خود را فداي رضايت همسر و خانواده كنند، جنسيت خود را در پستوي نهـان محبـوس                  
كنند و در يك كالم كااليي باشند ابتدا در اختيار پدر و برادر و بعدها در اختيار همسر و خـانواده                     

  .او
  تأثيرات اجتماعي

، تأثيرات منفي زيـادي بـر جنـسيت         )اعاز خانواده تا اجتم   (نبود آموزشهاي جنسي در جامعه      
سوء استفاده هاي جنسي گسترده در جامعه، خودكشي هـاي          . بزرگساالن برجاي نهاده و مي نهد     

بي سابقه زنان و دختران در همه نقاط كشور، فرار از خانواده ها، تجـاوزات جنـسي بـه كودكـان                     
لهاي ناموسـي، اخـتالالت جنـسي       ، قتل  زنان خياباني، قت     )اغلب توسط افراد خانواده و نزديكان     (

وسيع در زنان و مردان از جمله انزال زودرس، عدم تجربه ارگاسم توسط زنان، تابو بودن جنسيت،                 
 جنـسي مـردان بـه       بي حقوقي اقليتهاي جنسي و پيشدواريهاي فرهنگي درباره آنها، تجـاوزات          

، همه و همه، تا حدود زيادي ريشه        ...وهمسران خود و اجبار آنها به سكس، خشونتهاي خانوادگي          
  . در نبود آموزشهاي جنسي در خانواده و اجتماع امروز ما دارند

تحقيقات صورت گرفته در كشورهاي آزاد نشان مي دهند كه كودكاني كه از آموزش جنـسي                
الزم محروم بوده اند، زودتر از همسن و ساالن خود كه چنين آموزشـي ديـده انـد، بـه فعاليـت                      

ي رو مي آورند و بيشتر در معرض ابتال به بيماريهاي مقاربتي يا سوء استفاده واقع شدن قرار                  جنس
  .دارند
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جنسيت نقشي اساسي در زندگي و سالمتي فرد دارد و بر روابط او در اجتماع و معاشـرت بـا                    
تحقيق و مطالعات علمي در حوزه جنسيت، از جمله جنـسيت نـوزادان و        . ديگران تأثيرگذار است  

  .ودكان، بايد  مورد توجه و تشويق همه دلسوزان جامعه قرار گيردك
.........................................................................................................................................................  

ره نحوه برگزاري دوره آموزشي براي والـين و         در شماره بعدي فصلنامه، مطلبي در با      : توضيح  
  .جفت هايي كه در فكر بچه دار شدن هستند، منتشر خواهد شد

 
  
 
  

  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  معرفي كتاب 
  

  ،»بچه ها از كجا مي آيند«كتاب 
ماده بودن، چگـونگي    /مسائل جنسي از جمله نر    

اتفاق افتادن عادت ماهانه، توليد اسپرم، چگـونگي        
شكل گيري نطفـه در رحـم مـادر و توليـد مثـل،              
 مواظبت از خود در برابر سوء استفاده هاي جنـسي         

ــروس اچ  ــشق، وي ــواع ع ــساالن، ان وي و .آي.بزرگ
.... محافظت در برابر ابتال به آن، احترام به تفاوتها و         

 سـاله   12 تا   8را به زباني ساده و روان براي كودكان         
اين كتاب نه تنها بـراي كودكـان،        . توضيح مي دهد  

بلكه براي بزرگساالن  هم نكات آموزشي زيادي در         
 كودكان، بهتـرين هديـه      اهدا اين كتاب به   . بر دارد 

مطالعه اين كتاب بـه همـه،       . آموزشي به آنان است   
  .بخصوص والدين، پيشنهاد مي شود

پي دي اف كتاب را مي توان از وبالگ آن دانلود 
  :كرد

/com.kudakaniran://http  
  :و يا از طريق ايميل درخواست نمود

kudakaniran@yahoo.com 
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  گرايش جنسي همجنسگرايانه و حقوق بشر
  

گرايش جنسي به احساس رمانتيكي، سكسي، عاطفي و شوقي پايدار شخصي به شخص ديگر              
نوع ( ي با ديگر اشكال مربوط به جنسيت همچون سكس بيولوژيكي           گرايش جنس . اطالق مي شود  

ناشـي از   (و نقش و رفتار جنـسي       ) احساس شخص از مرد يا زن بودن خود       (، هويت جندري    )آلت
فرد ممكن اسـت  . ، فرق دارد)فرهنگ اجتماعي كه رفتارهاي معيني را به زن و مرد محول مي كند  

 خصوصي خود بروز دهد و يـا آن را كتمـان            - اجتماعي گرايش جنسي خود را در رفتارها و روابط       
  .كند

گرايش جنسي دامنه وسيعي دارد؛ از گرايش تقريباً مطلق به جنس مخالف شـروع، از نـسبت            
هاي مختلفي از گرايش به هر دو جنس مخالف و موافق گذشته و به گرايش تقريباً مطلق به جنس                   

  .موافق مي رسد
وضوع مربوط به جنسيت در گفتمانهـاي حقـوق بـشري و    كاربرد اصطالح گرايش جنسي در م     

قوانين دولتي، اساسنامه ها و برنامه هاي اتحاديه ها و انجمن ها، و همچنـين مقاولـه نامـه هـا و                      
عهدنامه هاي بين المللي نسبتاً تازگي دارد، هر چند كه خود گرايش جنـسي بـه قـدمت تـاريخ                    

ها و يا افراد نسبت به كاربرد واژه گان مربوط به           اين بدان علت است كه بعضي از دولت       . بشري است 
  . گرايشات مختلف مشكل دارند

اصل كلي و اساسي اي كه در برخورد با موضوع گرايش جنسي به آن استناد مي شـود، همانـا              
مدافعان حقوق بشر، وكـال، قـضات و همينطـور تالشـگران راه             . اصل برابري و عدم تبعيض است     

عي، تضمين و احترام به شخصيت و فرديت انسانها، فـارغ از گـرايش     آزادي جنسي، عدالت اجتما   
جنسيشان و عدم تبعيض نسبت به شهروندان به دليل جنسيت و گرايش جنسي آنها را در مركـز                  

  .گفتمان هاي خود قرار مي دهند
سالها است كه در كميته حقوق بشر سازمان ملل، پستي براي نظارت بر تبعيض و بي عـدالتي                  

  .همجنسگرايان داير شده استنسبت به 
 كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، ايـن امـر را پذيرفتـه كـه اصـطالح                 1993از سال   

 مربوط به پناهندگان آورده شده، شامل حـال         1951كه در كنوانسيون    » گروههاي خاص اجتماعي  «
اريا ازجمله آمـده    اين كميس » حمايت از پناهندگان  «در بيانيه   . زنان و مردان همجنسگرا هم بشود     

هرآنگاه كه همجنسگرايان به خاطر تعلق داشتن به گروه خاص اجتماعي مـورد پيگـرد               «است كه   
ايـن سياسـت كميـسارياي      . قرار گيرند، ممكن است به عنوان پناهنده به رسميت شناخته شوند          

 عالي پناهندگان سازمان ملل است تا افرادي را كه بـه خـاطر همجنـسگرا بـودن مـورد حملـه،                    
رفتارهاي غير انساني، يا تبعيض جدي واقع مي شوند و دولتها از حمايت از آنها ناتوان يا مايل بـه                    

  .»حمايت از آنها نيستند، به عنوان پناهنده به رسميت بپذيرند
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 اعالم نمود كه قانون جرم دانستن گرايش جنـسي، بـا            1981 دادگاه حقوق بشر اروپا، در سال       
ارد و ممنوع كردن همجنسگرايان از خدمت در ارتش را نـاقض مـاده              قوانين حقوق بشر مغايرت د    

  .اتحاديه اروپا ارزيابي كرد» كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي «14
با تبعيض  «به طور رسمي و جدي خود را موظف كرد كه           » معاهده آمستردام «اتحاديه اروپا در    

  .مبارزه كند» و اعتقادي، سن و گرايش جنسيبه خاطر جنسيت، نژاد، تعلق قومي، مذهبي 
 خواستار ممنوعيت تبعيض بر اساس گـرايش جنـسي در           1984پارلمان اتحاديه اروپا در سال      

 مـيالدي،   2000خـود اتحاديـه در سـال        . ادارات، مؤسسات، كارخانه ها و ديگر محالت كار گرديد        
اين اتحاديه براي تأكيـد     . وپا وارد كرد  موضوع فوق را به معاهده مربوط به قانون كار در اتحاديه ار           

بر اهميت رعايت حقوق همجنسگرايان و عدم تبعيض عيلـه آنـان در كـشورهاي عـضو، انجمـن              
همچنـين  . را به عنوان عضو ناظر و مشورتي خـود پذيرفتـه اسـت            ) ايلگا(جهاني همجنسگرايان   

ايان را در گزارشـات     كميسيون حقوق بشر اين اتحاديه، موارد مربوط به تبعيض عليه همجنـسگر           
بي جهت نيست كه بسياري از كشورهاي اروپايي مايل بـه عـضويت   . ساالنه خود منعكس مي كند 

در اتحاديه اروپا و داشتن كرسي هاي نمايندگي در پارلمان آن اتحاديه، پيشاپيش مواد مربوط بـه           
  .ممنوع بودن همجنسگرايي و همجنسگرايان را از قوانين خود حذف مي كنند

مان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، انواع و اقسام انجمن هاي روانپزشكي و                ساز
روانشناسي و ديگر مؤسسات علمي معتبرجهاني، دولتهاي كـشورهاي آزاد و دمكـرات، اتحاديـه               
هاي كارگري بزرگ و معروف جهان، اتحاديه هـاي معلمـان، اسـتادان، شخـصيتها، دانـشمندان،                 

، همه و همـه بـر اهميـت نفـي           ...ش بزرگي از كليساها و مذهبيون در غرب و        فيلسوفان، حتي بخ  
تبعيض بر اساس گرايش جنسي و تضمين حقوق و امنيت اجتمـاعي همجنـسگرايان بـه شـكلي                  

بر مبناي همين اعتقاد،  در بسياري از كنوانسيونها و مقاوالت بين المللي، شـكنجه،               . توافق دارند 
  .اساس جنسيت و گرايش جنسي به اشكال مختلف رد شده استتبعيض، تحقير و نابرابري بر 

  
  انواع تبعيضات عليه همجنسگرايان در ايران

  
علي رغم ادعاي همه قانونگذاران مبني بر تنظيم و تصويب قوانين بر اسـاس عـدالت امـا دو                   
 مقوله قانون و عدالت هميشه بر هم منطبق نيستند و چه بسا قـوانيني، بـي عـدالتي را نهادينـه                    

  .كنند
همجنسگرايان حقوق خاصي مطالبه نمي كنند بلكـه در پـي آننـد كـه از حقـوقي برابـر بـا                      
دگرجنسگرايان برخورداررشوند و به خاطر گرايش جنسي خود مورد سركوب و بي مهري قانون و               

  .جامعه واقع نشوند
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مثالً در   تبعيض عليه همجنسگرايان در كشورها و جوامع مختلف اشكال تقريباً مشابهي دارد،             
مواد مربوط به قانون كه براي مقابله با تبعيض به خاطر رنگ و نژاد و قوميت نوشـته شـده انـد، از       

خودداري مي شود و بدين طريق، قانون، راه را براي تبعـيض و             » به خاطر گرايش جنسي   «افزودن  
  .بي عدالتي نسبت به همجنسگرايان به خاطر گرايش جنسيشان، هموار مي كند

ضي از مواد قانون با ممنوعيت همجنـسگرايي و تـصويب قـوانيني عليـه سـكس بـا                   يا در بع  
همجنس، نه تنها هرگونه سخن و نوشته مثبتي در مورد همجنـسگرايي را غيـر ممكـن و از ايـن                     
طريق امكان روشنگري را مي بندد، بلكه، حقوق مدني و اجتماعي همجنسگرايان مبني بـر آزادي              

  .الت خاص خود نيز نفي مي شوندايجاد انجمن و يا انتشار مج
هجوم به منازل افراد و به هم زدن جـشنها و مراسـم خـصوصي كـه بخـصوص در رابطـه بـا                      
همجنسگرايان در ايران اعمال مـي شـود، نـوع ديگـري از تبعـيض و بـي عـدالتي نـسبت بـه                        

حتـي دو   . همجنسگرايان است كه از حق عدم دخالت در حريم خصوصي خود، برخوردار نيستند            
جنسگرايي كه بدون سر و صدا و به طور خصوصي با هم زندگي مي كنند هـم  مـورد هجـوم و                   هم

  .تعرض مأموران واقع مي شوند
در صورت علني كردن گرايش     ) و بسياري از كشورهاي ديگر    (همجنسگرايان مذهبي در ايران     

زادي جنسي خود، از ورود به مساجد و ديگر امكان مذهبي محروم مـي شـوند و بـدين ترتيـب آ        
يا از مدرسه و محل كار اخراج و چه بسا از خانواده خود طرد مـي شـوند و بـدين                     . مذهبي ندارند 

  .طريق از ابراز عقيده، برگزاري تجمع، و حق برخورداري از امنيت اجتماعي محروم اند
 دولت و قانون دولتي با برخورد خشن و غير انساني نسبت به همجنسگرايان و اجازه ندادن به                 

نه گفتمان روشنگري درباره همجنسگرايي، بسياري از همجنسگرايان را از شناخت گـرايش             هرگو
جنسي خود محروم مي كند و بدين طريق سالمت فيزيكي و روانـي آنـان را در معـرض خطـرات               

بي جهت نيست كه درصد آمار خودكشي در بين همجنـسگرايان بخـصوص             . زيادي قرار مي دهد   
  .  همسن و ساالن آنها استهمجنسگرايان جوان باالتر از

با توجه به قانون، دو فرد همجنسگرا از حق زندگي مشترك با هم محرومند و در نتيجه حقوق                  
مدني فرد مبني بر تشكيل خانواده و احساس امنيت، آرامش و مبادله عشق و عاطفه با همـسر، را              

ود و آنها را از حس پدر       يا حق فرزندخواندگي به آنها داده نمي ش       . از همجنسگرايان سلب مي كند    
  .يا مادر بودن محروم مي كند

 شديدترين سركوبها نسبت به همجنسگرايان دركشورهايي صـورت مـي گيـرد كـه اعـدام                
قانون مربـوط بـه اعـدام       . همجنسگرايان در قوانين آنها تصويب شده است، از جمله در كشور ما           

توليد مي كند بلكه حتـي حـق زنـدگي          همجنسگرايان، نه تنها همه تبعيضات فوق را قانوني و باز         
افراد را هم از آنها مي گيرد آنهم صرفاً به خاطر دارا بودن گرايش جنسي متفاوت با اكثريت افـراد                    

  .جامعه



64                              1387 پاييز   ،دوم ، شماره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه

وي  .آي.همجنسگرايان عمومĤ بعنوان يكي از گروه هاي بيشتر در معـرض خطـر ابـتال بـه اچ                 
شنگري در باره خطرات مربـوط بـه        سركوب حكومتي همجنسگرايان، امكان رو    . معرفي مي شوند  

وي، ايدز و ديگر بيماريهاي مقاربتي در درون اين گروه اجتماعي را با مـشكل مواجـه مـي                   .اي.اچ
اين تنها بي مسئوليتي حكومت در برابر بهداشت جنسي اين گروه اجتماعي نيست، بلكه بي               . كند

  .مباالتي حكومت نسبت به سالمت كل جامعه هم مي باشد
ديد هر گونه گفتمان مثبـت در بـاره همجنـسگرايي توسـط حكومـت، راه را بـر                    سانسور ش 

بازتوليد خرافات فرهنگي و پيشداوريها نسبت به همجنسگرايان در جامعه باز نگه مي دارد، كاري               
كه به نوبه خود كنار آمدن همجنسگرايان با گرايش جنسي خـود و حتـي پـذيرش آنهـا توسـط                     

همين امر سالمت و بهداشت فيزيكي و رواني همجنـسگرايان را           . دخانواده ها را  سخت تر مي كن       
  .در معرض خطر قرار مي دهد

آزاد نبودن همجنسگرايي در كشور، بدون شك بسياري از آنان را به ازدواجهـاي اجبـاري بـا            
اين امر بدون شك به شكل گيري خانواده هايي بي رونق، بدون عشق و              . جنس مخالف وا مي دارد    

فرزنداني كه در چنـين خـانواده هـاي بـدون     .  وي  طالق هاي زودرس منجر مي شودبه احتمال ق 
عشق و عالقه و با اجبار فرهنگي شكل گرفته، متولد مي شوند، خواه ناخواه كمبودها را احـساس                  
مي كنند و امر تربيت و اجتماعي شدن، تشكيل خانواده و تولد فرزندان خود با مشكالتي مواجـه                  

  .فرهنگي همجنسگرايان به جامعه سرزير مي شود-طريق سركوب سياسيو بدين . مي شوند
  رهيافتي براي حل مشكالت

اجتماعي برخوردار  -عدم تبعيض به دليل گرايش جنسي از يك بعد اخالقي و يك بعد سياسي             
هر انساني فارغ از گرايش جنسي خود، حق برخورداري از امنيت، آرامش، حريم خـصوصي،      . است

در بعد سياسي، دست درازي هاي دولتي به آزادي هاي مـدني و اجتمـاعي      .  داردكار و تحصيل را     
شهروندان تنها به همجنسگرايان محدود نمي شود بلكه ديگر اقشار و گروه هاي اجتماعي را هـم                 

اما در بعد اخالقي و اجتماعي اين مسئله، فعاالن حقوق بـشر و مـدافعان آزادي و                 . در بر مي گيرد   
  .انساني خود قصور كنند-زانجام وظايف اخالقيدمكراسي نبايد ا

بدون شك رهبران هر گروه، جريان و انديشه اي، خواه ناخواه در شكل گيري ذهنيت رهروان                
بنا بـراين، توجـه     . خود تأثيرگذارند و به همين سبب يك مسئوليت اخالقي هم در قبال آن دارند             

بعيضات وارده بر همجنسگرايان و روشنگري      رهبران، در هر جايي كه قرار دارند، به بي حقوقي و ت           
بعد سياسي و اجتماعي قضيه اينجاست كه هر فرد آزاد است           . دراينباره اهميتي دوچندان مي يابد    

در حيطه زندگي خصوصي خود آنطور كه خود دوست دارد عمل كند به شـرطي كـه مـرز آزادي                    
اده و شوق متقابل به همĤغوشي رو       دو فردي كه با آگاهي و بر اساس ار        . ديگري را خدشه دار نكند    

حال چه فرقي مي كند كه اين دو انسان حامل          . مي آورند، به آزادي كسي لطمه اي وارد نمي كنند         
كه واژه اي اسـت مـذهبي، بـه         » گناه«از طرف ديگر، وارد كردن      . اين يا آن گرايش جنسي باشند     
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بلعكـس بـه نـام مـذهب، بـر      .  كاهدمواد قانوني، نه مشكلي را حل مي كند و نه از بار گناهان مي  
  .اقليتي ظلم و جفا روا مي شود و آن مذهب بدنام مي گردد

تضعيف و در نهايت حذف همه موانع و تبعيضات قانوني و اجتماعي عليه همجنسگرايان، كار و                
 فرهنگي  - سياسي و حقوقي   -يكي جبهه درخواستهاي اجتماعي   . فعاليت در دو جبهه را مي طلبد      

ن حقوق بشر، رهبران مبارزات فرهنگي، سياسي، حقوقي و اجتماعي، اهـل قـانون،              است؛ مدافعا 
، همه و همه بايد به جايگاه خـود         ...قضات، وكالً، دست اندركاران روزنامه ها، مجالت، وب سايتها و         

به عنوان دست اندر كاران شكل دهي به گفتمانهاي مطرح در جامعه و در تأثيرگـذاري خـود بـر                    
خويش واقف شوند و در ادامـه بـه مـسئوليت اخالقـي خـود در سـتم زدايـي از                     اذهان رهروان   

شهرونداني كه به خاطر گرايش جنسي خود مورد تبعيض و بي حقوقي واقع مي شوند، عمل كرده                 
  .و به روشنگري دراينباره كمك كنند

جبهه ديگر خود همجنسگرايان هستند؛ الزمه دست يابي به حقـوق برابـر قـانوني و مـدني،                  
چـه مـذهبي و     (براي اين مهم، همجنسگرايان     . بارزه آگاهانه و هدفمند در عين هوشياري است       م

، بايد قوه كنـشگري اجتمـاعي خـود را تقويـت كننـد چـرا كـه آرمـان آزادي                   )چه غير مذهبي  
علـي  . همجنسگرايان به وسيله كنش جمعي خود همجنسگرايان زودتر و راحتتر تحقق مي يابـد             

 .اما همكاري، تعاون و همبستگي راهي است كه بايد پيموده شودرغم همه نابسامانيها 
به قانون و جامعه كه همجنسگرايان را بر نمي تابند، نبايد پوشـشي بـراي               ) درست(اتهام زني   

مسئوليت امروز هر همجنسگراي آگاه اين      . رخوت و بي تحركي اين قشر ستم ديده اجتماعي شود         
اهي رساني به جامعه و همجنـسگراياني كـه از گـرايش            است كه در كنارروشنگري اجتماعي و آگ      

جنسي خود بي خبر مانده اند، خود نقشي فعال در گستره زندگي اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي                  
  .اتخاذ كند و در تغيير مناسبات نابرابر فعاالنه سهيم شود

دن قـانوني بـو   . قانوني نبودن همجنسگرايي در كشور، امكان مبارزه را نـاممكن نمـي سـازد             
پس همجنسگرايان نبايد قانوني بودن را الزمه شروع مبارزه خود          . خود نتيجه مبارزه است   ) شدن(

تشكيل انجمن هاي پوششي مختلف با حداقل برنامه ها، همكاري نزديك اين انجمـن              . قرار دهند 
 ها با تشكالت ديگر گروه هاي اجتماعي نظير زنان، كارگران، دانشجويان و غيره و بردن خواسـته                
عدم تبعيض به خاطر گرايش جنسي و احترام به سبكهاي مختلف زندگي به درون آنها، مي توانـد                  

هنـر ايـن   . راه حل ديگر ايجاد انجمن هاي مخفي اما فعال در درون كشور است. يك راه حل باشد  
است كه در اين شرايط خفقان زده، همجنسگرايان تشكالت، انجمن ها، وبالگها و نشرياتي بـراي                

براي اين كار، آشنايي با راههـا و        . در كشور به وجود آورند كه متناسب با همين شرايط باشد          خود  
جنبش همجنسگرايان در اين اوضاع به فداكاري و        . منطق مبارزه در شرايط سركوب ضروري است      

اما هوشمندي به معناي انفعال و دسـت روي دسـت گذاشـتن             . در عين حال هوشمندي نياز دارد     
  .نيست
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 افسانه اي آرزوهاي ماسيمرغ 

  nimahoghooghebashar@yahoo.com     نيما حقوق بشر

 

مـا ايرانيهـا    . اولين قدم در راه رسيدن به آزادي، پذيرش مسئوليت از جانب مردم ايران است             

فرهنگ و سنتي   . بايد بپذيريم كه وقوع انقالب اسالمي زائيده فرهنگ حاكم بر مردم و جامعه بود             

. مدرني كه محمدرضاشاه مي خواست براي مردم به ارمغان بياورد را نداشـت            كه ياراي پذيرش جو     

منظور اين نيست كه بگويم حكومت پهلوي يك حكومت بي عيب بود، بلكه قصدم اشاره بـه ايـن                 

مهم است كه ما با سرزنش رژيم كنوني، رژيم قبل و يا دولتهاي غربي از جمله آمريكا و انگلـيس،                    

ا اين طرز نگرش، در اصل خود را همچون عروسكاني كوكي مي دانيم كـه               ب. راه به جائي نمي بريم    

پس يا بايد معترف باشيم كه عروسكاني كـوكي، كـه بـه             . بازيچه دست عروسك گردانان تاريخند    

دست عروسك گردانان مختلف، در ادوار مختلف تاريخ، رقصانده شده و مي شوند، بيش نيستيم،               

ز جو فرهنگي حاكم بر مردم ايران بوده و هست، كه آشيانه مـا              و يا بايد معترف باشيم كه مشكل ا       

  . اينچنين ويران گشته

. اگر معترف به حالت اول بوده و خود را عروسكاني كوكي مي دانيم كه ديگر جاي گله نيـست                  

دستها و پاهاي ما ملت ايران، با نخ جبر، به دست بيگانه و خودي بسته شده و تحـت ايـن جبـر،                       

 و لذا از خود، هويت، انديشه و اختياري نداريم كه بخواهيم به حفظ و به كـارگيري         روزگار گذرانده 

  . آن بپردازيم

چنانچه حاضريم قبول مسئوليت نماييم و دست از سرزنش ديگران، كه هيچ سودي به حال ما                

 ندارد، برداريم، آنگاه تاريخ چندين هزارساله ايران پهناور در برابر ديدگان مـا نقـش مـي بنـدد؛                  

تاريخي كه در طي آن، روز به روز از وسعت و پهناي اين سرزمين پهناور كاسته شـده و بـر جبـر                       

اگر بر حسب تصادف، در طول تاريخ تمدن ايـران كـه            . حاكمان مسلط بر آن افزوده گرديده است      
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همواره سير نزولي خود را طي كرده، يكي دو انسان آزاده و دلسوز قد برافراشته انـد، بـه دسـت                     

 مردم ايران از صحنه روزگار كنار زده شده اند، تا زمانيكه چهره آنها از صفحه روزگار محـو                   همين

گرديده، و آنگاه مردم بت پرست و مرده پرست ما، كه قدر زندگان نمي دانند، لب به مدح و ثنـاي                     

  .زندگان واپس رانده ديروز و مردگان عزيز امروز بگشوده اند

ان، جهت توصيف اوضاع فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي         با نگاهي به تاريخ ايران باست     

مملكت خود، چنانچه از يكي دو جنبش مثبت كه توسط مردم ايران سركوب گشتند بگذريم، بـه                 

 ملت ايـران، كـه خـود        و بت پرستي   حقارت پذيري  دولتمردان و    خيانتجز عبارات و اصطالحات     

شد، چه در زمان موبدان زرتشتي و چه پس از          همين بت پرستي ناشي از حقارت نفس انسان مي با         

  .آن، تا زمان انقالب اسالمي و چه بعد از وقوع انقالب، واژگان ديگري نمي يابيم

اينكه فرهنگ ايران از ابتدا چه بوده و ريشه اين فرهنگ كنوني از كجـا نـشأت گرفتـه مهـم               

دتها پـيش پـذيراي ايـن       مهم اين است كه ملت ايران آن فرهنگ قديم را پس زده و از م              . نيست

  . فرهنگ كنوني بوده و همچنان هست

ديرگاهي است كه زنان مملكت ما بر چهره نقاب دارند؛ اين مختص ملت تحـت سـلطه رژيـم                   

حتي زنان پادشاهان ما در حرمسراها، محبـوس، دور از جامعـه و دور از               . جمهوري اسالمي نيست  

چه آنزمان كـه    . باز در فرهنگ ما ريشه داشته     مردساالري از دير  . چشم ساير مردان نامحرم بودند    

پادشاهان صفوي، خود، به هوسبازي با زنان متعدد دلگرم بودند و زنان ايـشان، بـه دور از چـشم                    

نامحرمان، از زيرزمين ميدان نقش جهان، جهت به جا آوردن نماز به مسجد شـيخ لطـف اهللا مـي                    

و كش، خود را مالـك و اختيـاردار زنـان           رفتند، چه در زمان محمدرضاشاه پهلوي كه لوطيان چاق        

  .كوي و برزن خويش مي دانستند؛ چه از گذشته هاي بسي دورتر و چه در زمان حال

اگر بخواهيم گناه را بر گردن دين بيندازيم آنوقت مي بينيم كه بين اديان اسـالم و مـسحيت                   

ا همجـنس در هـر دو       ارتباط جنسي خارج از محدوده ازدواج و يا ارتباط ب         . تفاوت چنداني نيست  
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دين نفي شده، اما با مقايسه فرهنگ ايران و غرب مي بينيم كه زن و مرد، هردو، چه همجنسگرا و                    

چه دگرجنسگرا، در غرب، اختيار روابط و حريم شخصي خود را دارند، ولي از زن ايراني، حتي در                  

در دنياي غرب آنقـدر     . ضعيفترين ارتباطات خود با مردان، هميشه به هرزگي و بي عفتي ياد شده            

آزادي هست كه حتي سفير آن كشور مي تواند بازيگر يا خواننده شود و يا بـرعكس، خواننـده و                    

اما در ايران ديروز و امروز از خواننـدگان و بـازيگران          . بازيگر آن جهان، روزي رئيس جمهور گردد      

براي هنرپيـشگان هـر     چنانچه روابط جنسي آزادي وجود داشته       . با القاب مطرب و هرزه ياد شده      

دو جهان غرب و شرق بوده، اما ايراني، در برابر اين حتي به اصطالح آزادي، كه خود نمايش دهنده                

  .و آموزش دهنده فرهنگ مردساالر به مردم ايران بود، به پا خاسته و انقالب كرد

يـم و  ما مردم ايران به ظاهر فكر مي كنيم كه خواهان آزادي و دموكراسـي و مخـالف ايـن رژ                   

ارتباطات بـين زن و مـرد   . حكومت هستيم، در حاليكه اين رژيم از خود ما ايرانيان تغذيه مي كند  

آنقدر در ايران محدود است كه هرگونه ارتباط دوستانه اي، حتي به صورت كالمي، چنانچه خـارج                 

نحراف از محدوده خانواده درجه يك فرد باشد، به عنوان پيش زمينه يك ارتباط جنسي، خيانت، ا               

و فساد اخالقي تلقي مي گردد و همين ديدگاه باعث شده كه ارتباطات آزاد اجتماعي هم، تنهـا از                 

جانب انسانهاي خاص و به همين مقاصد خاص محدود گردند، و به همين دليل است كه امنيـت در                   

ل شـده   جامعه ما، چه در كوچه و خيابان، و چه در دانشگاه، مدرسه و محل كار، از بين رفته ومخت                  

و بر اساس همين انديشه است كه مردم ايران، به غلط، هرگونه ارتباط دو انـسان غربـي بـا             . است

يكديگر را، بر مبناي ارتباطات جنسي و به عنوان خيانت بـه همـسر و خـانواده تلقـي نمـوده و                      

معتقدند كه در دنياي غرب، خيانت به همسر يك مسئله عادي بوده و براي غربـي هـا ارتباطـات                    

  .تعدد جنسي يك امر عادي و نرمال تلقي مي گردد، كه با فرهنگ ما ايرانيان نمي خواندم

شايد چنانچه چشم حقيقت بين خود را بگشاده و از پيشداوري و تعصب بپرهيزيم، با نگرشي                

به فرهنگ حاكم بر دنياي غرب و شرق و كشور خودمان، ايران، بهتر بتوانيم به واقعيات حاكم بـر                   
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اين واقعيات حاكم بر دنياي غرب و شرق، همه مثبت، و واقعيات حاكم بر              . مع پي ببريم  كل اين جوا  

. ايران، همه منفي نيستند، مشكل از نگاه و انديشه ماست كه به دور از واقعيت سـير مـي نمايـد                    

چنانچه چشم واقع بين خود را بگشاييم، درخواهيم يافت كه آن سيمرغ افسانه اي آرزوهـاي مـا،        

  .ود ما نهفته است، و نه در پشت كوه افسانه اي قافدر وجود خ
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  .خصائل شخصيتي در روابطي كه سوء استفاده و خشونت در آنها حاكم است
  

بعضي خصائل شخصيتي، افراد را مستعد مي كنند كه در روابط زناشويي، همسر خود را مـورد                
خصائلي هم، بعضي ها را بـه تحمـل         . ل خشونت كنند  سوء استفاده قرار داده و نسبت به وي اعما        

هر آنگاه كه هر يك از طرفين حد ومرزهاي         . خشونت و مورد سوء استفاده قرار گرفتن وا مي دارند         
خود را شناخته و در برابر رفتارها و زندگي خود احساس مسئوليت كنـد، ايـن خـصائل، اصـالح                    

  .شدني هستند
 سوء استفاده و خشونت تـن داده و آن را تحمـل مـي               بعضي خصائل ِ شخصيتي افرادي كه به      

  :كنند از اين قبيلند
  . نياز شديد به عشق و محبت-
  ). بر اين باورند كه سزاوار برخوردي بهتر از اين نيستند( بي اعتمادي به خود -
  .اعتياد، يا اينكه در خانواده اي با والدين معتاد رشد كرده اندابتال به  -
  .رواني واقع شده اند/ وء استفاده جنسي يا خشونت فيزيكي  در گذشته مورد س-
و نياز شديد به داشتن پيمان      ) تنها بودن برايشان سخت است    ( اختالل شخصيتي وابستگي     -

  .مشترك با فردي ديگر دارند
  . ايزوله كردن اجباري خويش كه به نوبه خود به ناخشنودي و نارضايتي مي انجامد-
ر از نگه داري و مواظبت از فردي كه از آنها سوء استفاده كرده و                احساس نوعي رضايت خاط    -

  .نسبت به آنها خشونت مي ورزد
 ناتواني در تعيين حد و مرزهاي رابطه خود با ديگري و يا ناتواني در تعهـد و اجـراي حـد و                       -

  .مرزهاي تعييين شده
  . ناتواني از ابراز خشم و تمايل به دروني كردن آن-
  .فيزيكي خود ترجيح مي دهند/ص خشن را بر سالمت رواني وفاداري به شخ-
فقـط كافيـست بيـشتر    . فرد خشن اينطور نمي ماند و آخرش عوض مي شود« باور به اينكه    -

  .»صبر و تحمل كنم
  . عدم توانايي در گرفتن تصميمي قاطع بر ترك رابطه و بازگشت مجدد به همان رابطه-
  .بخش افسردگي و استفاده از قرص هاي آرام-
   فكر كردن درباره خودكشي يا اقدام به آن -

  :خصائل شخصيتي افرادي كه در زندگي مشترك سوء استفاده و خشونت به كار مي برند
  . بدخلقي و بدمزاجي كنترل نشده-
  . حسادت بيش از حد-
  . ترس و وحشت شديد از اينكه مبادا همسرشان آنها را ترك كند-
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  . اده فيزيكي، جنسي و ياعاطفي قرار گرفته اند خود در گذشته مورد سوء استف-
  . اعتياد يا داشتن والدين معتاد-
  . دارا بودن توقعات بي جا و غير واقعي از رابطه خود با همسرشان-
  . دارا بودن خلق و خوي عزلت گزيني و غير اجتماعي-
گي، استفاده از   در به كارگيري رفتارها و نقشهاي جنسي، در هنگام رانند         ( بي محاالتي بودن     -

  ).مشروب يا مواد مخدر
  . ناتواني از پذيرش مسئوليت در قبال رفتارهاي خود-
  . به كارگيري خشونت نسبت به فرزندان و حتي حيوانات-
  . تهديد به خشونت-
  . احساس شرم و بي اعتمادي نسبت به خود-
  ).نمي توانند تنها بمانند( وابستگي به فردي ديگر-
ت حد و مرزهاي رابطه با همسر و احساس نوعي اجبار به زير پا گذاشتن حد                 ناتواني در رعاي   -

  .و مرزهاي تعيين شده
  . بي ثباتي احساسي و ترس ازدست دادن كنترل خود-
  . نياز به تسلط و قدرت-
  . دوگانگي شخصيتي-
  . در اين افراد، خشونت معموالً همراه با تهديد همسر به ترك خانواده بيشتر مي شود-
  
رادي كه در زندگي مشترك دست به خشونت مي زنند، اغلب، خود در گذشته مـورد سـوء                  اف

و افرادي كه مورد خشونت همسران خـود واقـع مـي شـوند،              . استفاده و خشونت قرار گرفته اند     
  .نسبت به فرزندان و بخصوص كودكان خردسال خود، خشونت اعمال مي كنند

ختالل خانوادگي است كه از نسلي به نسلي ديگر         سوء استفاده و خشونت در خانواده ها، يك ا        
  .منتقل شده و در نهايت به جامعه سرازير مي گردد

هرچند بسياري از به كارگيرندگان خشونت حساب سرشان نمي شـود، امـا بايـد آنهـا را بـه                    
تصويب قوانيني در حمايت از     . مسئوليت خود در قبال رفتارهايي كه در پيش مي گيرند، آشنا كرد           

د مورد خشونت واقع شده در خانواده ها و آموزش اين قوانين به جامعـه، آمـوزش عمـومي و                    افرا
برانگيختن افكار عمومي عليه خشونت خانوادگي، ايجاد امكانات حمايتي و مشاوره براي قربانيان             
خشونت، ايجاد امكانات درماني و حمايتي براي به كار گيرندگان خشونت، تابو زدايي از جـدايي و                 

ق در فرهنگ عمومي، مبارزه با فرهنگ بد دانستن و كم ارزش حساب كردن افراد مطلقه، همه                 طال
مي توانند در كاهش خشونت و حل مشكل اختالل خانوادگي و زدودن خشونت از چهـره جامعـه                  

  .مؤثر واقع شوند
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المللـى حقـوق بـشر، در         اصول مربوط به شمول قوانين بين     : جاكارتا  اصول جوگ 
  ي جنسى و هويت جنسيتى تمايل زمينه

  ".اين مطلب از سايت بنياد عبدالرحمان برومند گرفته شده است" 

المللى حقوق بـشر و تمايـل جنـسى و هويـت              المللى كارشناسان قوانين بين      جمع بين  :نويسنده
 شـده در جـوگ   بر اصول اعـالم  درآمدى :نوع متن/  2006، 9 نوامبر : تاريخ انتشار  /  جنسيتى
   جاكارتا

......................................................................................... 

حقـوق   ى كليـه . برابرنـد  حقوق بـا هـم   لحاظ حيثيت و مي آيند و از آزاد به دنيا ها انسان ى همه
 ]1[يگرايش جنس .عميقى با هم دارند اند و پيوند جداناپذير وابسته به هم، شمول، جهان انسانى،

 باعث تبعـيض يـا   است و نبايد انسانيت فرد حيثيت و جداناپذير از بخش ]2[و هويت جنسيتى
  .نادرست شود ى استفاده

حـق هـر    منزلتى را كه بتوانند شأن و هويت جنسيتى سى وتمايل جن با هرگونه اين كه افراد در
 كـشورها قـوانينى   بسيارى از .گرفته است چندى صورت هاى پيشرفت داشته باشند، فرد است

 از تمايل جنسى جنسى، و مستقل بدون تمايز بدون تبعيض، برابرى را، كه حقوق اند تصويب كرده
  .تضمين مىكند و هويت جنسيتى

چه واقعـى   هويت جنسيتىشان، تمايل جنسى و برخى به دليل حقوق بشر كه ضوجود اين، نق با
 ايـن نقـض  . اسـت  در سطح جهـانى  نگرانى عميقى هستند، منشاء قربانى آن بنا به فرض، و چه

 تجاوز، ايجاد تعرضات جنسى و بدرفتارى، شكنجه و فراقضايى، هاى است بر قتل حقوق مشتمل
تحـصيل، و   اشـتغال و  جلـوگيرى از  خودسـرانه،  هـاى  بازداشـت  زندگى خصوصى، مزاحمت در

  بـا  نقض حقـوق  اين. مىشوند انسانى از ساير حقوق از برخوردارى شديدى كه مانع هاى تبعيض
مذهب،  نژاد، سن، مبتنى بر هاى همچون تبعيض تبعيض و طرد، ورزى، خشونت، كينه ديگر اشكال

  .وندمىش وغيره، تشديد اقتصادى اجتماعى، وضعيت معلوليت،

موازينى  هنجارها و خشونت، قوانين، و آداب و رسوم، استفاده از هستند كه با و جوامعى كشورها
 روابـط خـصوصى   تا چگونگى تحميل مىكنند به افراد تمايالت جنسى جنسيت و ى زمينه را در

جنـسى،   و مناسـبات  اين كنترل جنـسيت  .كنترل نمايند خود قائل اند را كه براى آنان و هويتى
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ميـان دو   نابرابرى بر جنسيت و مداوم مبتنى در پشتِ خشونت نيروى عظيمى به عنوان مچنانه
  .عمل مىكند جنس

 حفاظـت در مقابـل   برابـرى جنـسى و   عظيمـى در جهـت   هاى شاهد پيشرفت المللى بين نظام
 كليـدى در  سـاز و كارهـاى   به عـالوه، . بوده است خانوادگى جماعتى و اجتماعى، هاى خشونت
 كشورهاست تا ى كه بر عهده تصريح كرده اند وظايفى را سازمان ملل، انسانى در ى حقوق زمينه

 يـا هويـت جنـسيتى    تمايالت جنـسى  مبتنى بر هاى مقابل تبعيض همگان را در حمايت مؤثر از
جنـسى و   بـه تمـايالت   حقوق بشر كه به اين نقض المللى پاسخ بين با وجود اين، .تضمين نمايند

 .است و مستمر نبوده مىشود، يكدست بوطجنسيتى مر هويت

 ى دربـاره  الملـل  حقوق بـين  مجموع نظام هماهنگ از داشتن دركى كمبودها، پاسخ به اين براى
 .ضرورى اسـت  جنسيتى، جنسى و هويت به تمايالت مسائل مربوط كاربست آن در حقوق بشر و
 الملـل در  بـين  فعلى حقوقنظام  وظايفى كه در و روشن ساختن جانبه نگاهى همه مجهز بودن به

برابـرى و   براى همگان براساس حقوق انسانى و حفظ تمامى بشر، چگونگى اعتالء ى حقوق زمينه
  .دارد حياتى اهميت كشورهاست، ى عهده تبعيض، بر عدم

 ائتالفـى از  عنـوان  حقـوق بـشر، بـه    المللـى  سـرويس بـين   حقوقدانان و المللى بين كميسيون
قـوانين   ى اجـراى  درزمينه المللى بين حقوقى اصول بشر، يك سلسله قدفاع از حقو هاى سازمان

 تصويب كردند، هويت جنسيتى تمايل جنسى و مبتنى بر حقوق بشر ى نقض در حوزه المللى بين
  .سازند تر يكدست تر و روشن كشورهاست، ى بر عهده حقوق انسانى كه در رابطه با تا وظايفى را

در پـى   .تـدقيق كردنـد   بحث گذاشـتند و  را نوشتند، به اصول ينممتاز، ا از كارشناسان گروهى
در شـهر   ]3[گاجـا مـادا   طـور فـشرده در دانـشگاه     بـه 2006نـوامبر   9 تـا  6كـه از   نشـستى 

 متنوع و تخـصص  هاى كشور، با تجربه 25بلندپايه از  كارشناس 29برگزار شد،  ]4[جاكارتا جوگ
بـا   را در رابطـه  حقـوق انـسانى   المللى بين كاربست حقوق اصول بشر، قوانين حقوق ى در زمينه

  .رساندند به تصويب به اتفاق آراء و هويت جنسيتى تمايل جنسى

 اصـول  انـشاء و بـازبينى   بزرگى در نشست، سهم گزارشگر اين ،]5[اوفالهرتى مايكل پروفسور
  .حياتى داشت پروژه اهميت موفقيت اين مستمر او براى هاى تعهد و تالش .داشت

تمايل جنـسى   مربوط به در مسائل ها كاربست آن حقوق انسانى و ى در زمينه جاكارتا جوگ اصول
 تعهـدات اصـلى   اصـول  ايـن  .در برمىگيرنـد  از هنجارها را ى وسيعى حوزه  جنسيتى،هويت و

 اصـول،  يـك از ايـن   در پايان هـر  .تصريح مىكنند حقوق انسانى عملى ساختن كشورها را در
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 اين نكتـه  عين حال بر كارشناسان در .آمده است ها خطاب به دولت شامل جزئيات، هايى توصيه
. دارنـد  انـسانى مـسئوليت   حفـظ حقـوق   در اعـتال و  اندركاران ستى د كه كليه تأكيد مىكنند

 ملل، نهادهـاى  بشر سازمان نهادهاى حقوق را همچون اندركاران دست الحاقى، ساير هاى توصيه
خطـاب   مالى، مورد صاحبان منابع غيردولتى و هاى سازمان ها، رسانه حقوق بشر، كشورى دفاع از

  .داده است قرار

بـا   بـشر را در رابطـه   قوانين حقـوق  وضعيت فعلى جاكارتا، جوگ اصول  كهمعتقدند كارشناسان
 هـا  آنند كه دولـت  به عالوه، بر .نشان مىدهد هويت جنسيتى تمايل جنسى و مربوط به مسائل

 بيـشترى برعهـده   تعهـدات  حقـوق بـشر،   ى در زمينه دايمى قوانين به علت تحول بايد بتوانند
  .بگيرند

 هـا  مىكننـد و كـشور   را تصريح المللى حقوقى بين االجراى رهاىالزمهنجا جاكارتا، جوگ اصول
 ديگـرى را نويـد   ى آينـده  اصـول  ايـن  .هماهنگ كنند هنجارها با اين قوانين خود را اند موظف

 حقوق برابر، لحاظ حيثيت و آمده و از آزاد به دنيا هاى انسان ى كه در آن، همه اى آينده. مىدهند
   .شوند مند بهره اند، آورده به دست] ذاتي] كه با تولدشان بهايى اناين حقوق گر مىتوانند از

 ]7[معاون - كزنتاربورن ويتى                                 ]6[معاون- اونوفر كوريا سونيا

 هويت جنسيتى، تمايل جنسى و حقوق بشر و المللى قوانين بين كارشناسان المللى جمع بين ما،

  درآمد پيش

برابرند،  حقوق با هم لحاظ حيثيت و مي آيند و از آزاد به دنيا ها ى انسان همه كه مي شويم ادآوري
سياسى يا  ى عقيده ن، مذهب،زبا رنگ، جنس، ويژه نژاد، تمايز، به بدون هيچ مىتواند، هركس و

 انسانى خويش از حقوق ها، يا ساير وضعيت و منال، تولد اجتماعى، مال ملى يا آن، خواستگاه غير
 شود؛ مند بهره

هـدف   هويـت جنسىـشان   جنـسيتى يـا   دليل گـرايش  جا به در همه اين كه افراد از نگرانى با
بـه خـاطر    اين كه اوضـاع  يرند، ازمىگ قرار پيشداورى نكوهش و تبعيض، طرد، ايذاء، خشونت،
 تـر  و مالى، وخيم وضعيت سالمتى مذهب، معلوليت، نژاد، سن، ويژه جنس، مبتنى بر، به تبعيض

 هـا و  نكـوهش  هـا،  طـرد كـردن   ها، تبعيض آزارها، اذيت و ها، خشونت اين كه اين شده است، از
مىكند، از  وند ويرانمىش اين سوء رفتار كسانى را كه متحمل شخصيت و حيثيت پيشداورىها،

در آنـان   بـه قـوم خـود را    خود، حس تعلق دوست داشتن مىتواند حس وضعيتى كه چنين اين
دارند يا  جنسى خود را پنهان از انان هويت شود كه بسيارى منجر به آن كند و اين وضع تضعيف
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 در تـاريخ،  ارهاشخاص همو از اينكه آگاهى با پيشه كنند؛ توأم با ترس و انزوا كنند و زندگى نفى
شدن، به  بودن يا تلقى گرا يا دوجنس گرا دليل همجنس هستند، به حقوق انسانى قربانى اين نقض

 ،﴾گـونگى  دگـرجنس ﴿دليـل تراجنـسى    خود، يا به جنس افراد هم موافق با ذهنيت جنسى دليل
 هـاى  داشـتن بـه گـروه    دليل تعلـق  شدن، يا به بودن يا تلقى ]8[دوجنسى ميان تراجنسيتى يا
بـه   انـد؛نظر  تعريف شـده  شان و هويت جنسيتى با تمايل جنسى در برخى جوامع اجتماعىاى كه

 و جنـسى فـرد   احساسى، عـاطفى  عميق كشش است از ظرفيت عبارت» جنسى تمايل» اينكه
بـا   نزديـك و جنـسى   داشتن روابط ، واز يك جنس همجنس، يا بيش مخالف، يا نسبت به جنس

 هـر كـس در مـورد    درونى و شخـصى  ى تجربه عبارت از «جنسيتى هويت » به اينكه آنان؛نظر
طـور   نباشـد، و همـين   باشد يـا  در هنگام تولد به جنسيت وى است چه مربوط جنسيت خويش

 مىتواند تغيير باشد، آزادانه با رضايت كه اگر﴿خود  است نسبت به بدن آگاهى شخصى عبارت از
ديگـر    و﴾بـر گيـرد   و غيره را در پزشكى، جراحى بدنى از طريق كاركردهاى ظاهرى يا  شكل در

 المللـى  قـوانين بـين   به اينكه طرز رفتار؛نظر پوشش، گفتار و ى همچون نحوه جنسيتى، تجليات
 حمايـت مىكنـد و   هويت جنسيتىـشان  تمايل جنسى و مستقل از ى افراد، همه حقوق بشر از

حقـوق   براى تحقق شوند، و اينكه مند حقوق بشر بهره ى تمامى از كليه مىتوانند به ى افراد مهه
 هـاى  و هويـت  تمـايالت جنـسى   داراى ى اشخاص ويژه اوضاع و تجارب موجود مىبايست بشر

منـافع   كودكـان،  مربوط بـه  تصميمات در تمامى شوند، و اينكه نظر گرفته گوناگون در جنسيتى
 آزادانه تشخيص حق دارد ى صاحبِ قوه اينكه كودكِ توجه باشد، و مركز اصلى دكودك باي ارجح

 حساب آيد؛با پختگىاش به و ميزان توجه به سن او بايد و با او چنانكه كند، و عقايد ابراز عقيده
 حقـوق بـشر،   ى كامـل از كليـه   مندى مورد بهره حقوق بشر در المللى قوانين بين توجه به اينكه

رعايـت   مىكند، و اينكـه  مطلقاً ممنوع تبعيض را سياسى و اجتماعى، اقتصادى، ى،فرهنگ مدنى،
زن و مرد است  تحقق برابرى جداناپذير از جنسيتى، جزئى جنسى و هويت جنسى، تمايل حقوق

 ذهنيـت  مبتنـى بـر   و رسوم رايـج  داورىها پيش ميان برداشتن كه براى از اند ها موظف دولت و
بـه   اتخـاذ كننـد، و   تـدابيرى  مردان و زنان، اى كليشه مرد، يا نقش يافرادستى زن  فرودستى يا

 مـسئوليت  آزادانه و با ميدهد كه را به اشخاص جهانى اين حق ى جامعه توجه به اينكه عالوه، با
 جنسى و توليد مورد سالمتى طور در همين مربوط مىشود، شان جنسيت آنچه كه به ى هر درباره

 مند به پيوند نظام مىتوان اينكه آگاهى از بگيرند؛با خشونت، تصميم ياتبعيض  مثل، بدون اجبار،
 زندگى و تجـارب  كه بتواند در توجه بخشيد، طورى ارزشى درخور حقوق بشر، المللى قوانين بين
 اذعـان اينكـه   شـود؛با  كار گرفته گوناگون به جنسيتى هاى و هويت تمايالت جنسى افراد داراى

 استوار گـردد و  حقوق بشر المللى قوانين بين وضعيت فعلى ى بر پايه يدپيوندى با چنين ارتباط و
 زندگى و تجـارب  كاربست آن در اين قوانين و نحوى كه تحول منظمى است، به مستلزم بازبينى
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در  كشورهاى مختلـف  طى زمان و در گوناگون، در جنسيتى هاى و هويت تمايالت جنسى افراد با
 شود؛ نظر گرفته

بـه   اصول زيرين را ،2006 نوامبر 9تا  6 در اندونزى از جاكارتا، جوگ ارشناسان درك پى نشست در
  :رسانيممي تصويب

 حقوق بشر مندى از بهره شمول جهان حق. 1اصل   

هرنـوع   ها بـا  انسان .برابرند حقوق با هم لحاظ حيثيت و مي آيند و از آزاد به دنيا افراد بشر تمام
 .شوند مند حقوق بشر بهره ى تمامى از كليه توانند بهمى جنسيتى جنسى و هويت تمايل

 :اند موظف ها دولت

 علىاالصـول،  بـشر،  ى حقـوق  كليـه  قيد كنند كـه  ساير قوانين اساسى كشور يا در قانون -الف
اصـول،   عملـى ايـن   و با اجـراى  جداناپذيرند و وابسته به هم پيوسته، عميقاً به هم جهانشمول،

  نمايند؛ بشر تضمين امى حقوقتم همگان را از مندى بهره

 واجد سن رضايت جنس ميان اشخاص هم  الطرفين عمل جنسى مرضي قوانينى را كه تمامى .ب
بـراى   مقرر كنند كـه  جنس براى افراد هم شرط سنى را كنند، و همان مىكنند لغو را جرم تلقى

 شده است؛ تعيين مخالف ميان دو جنس توافق

 شـناختن عمـل   براى جـرم  قوانين جارى، عمال كيفرى و ساير نمفاد قواني تضمين كنند كه .پ
 نگيرند؛ استفاده قرار رضايت، مورد واجد سن جنس اشخاص هم مرضىالطرفين ميان جنسى

ممنوع  رفتار را ى يا نحوه پوشش، گفتار از طريق طرز جنسى، از جمله ابراز هويت قوانينى كه .ت
بـه   تغييـر جنـسيت،   را از امكـان  را كه اشخاص نينىنيز قوا تلقى مىكند، و آن را جرم كرده يا

 لغو كنند؛ محروم مىكند، هويت جنسى براى بيان عنوان راهى

 واجـد سـن   ميـان اشـخاص   مرضىالطرفين جنسى مرتبط با عمل كه به داليلى زندانيانى را .ث
 آزاد كنند؛ اند، زندانى شده با هويت جنسى داليلى مرتبط رضايت، يا به

هويـت   تمايل جنسى يا مربوط به باشد اطالعات اين را داشته هر كس اختيار  كهتضمين كنند .ج
 خودسرانه يا كردن برابر فاش و از او در چگونه بيان كند، به چه كس و را چه زمان، جنسيتىاش
   .حمايت كنند كردن اين اطالعات تهديد به فاش در برابر ناخواسته، يا



77                              1387 پاييز   ،دوم ، شماره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه

    آزادى خودسرانه از نشدن حق محروم .٧ اصل

 براساس تمايل دستگيرى يا بازداشت .بازداشت كرد دستگير يا را نمىتوان خودسرانه هيچكس
 بازداشـتى خودسـرانه   چـه نباشـد،   دادگاه باشد و طبق حكم جنسيتى، چه بر جنسى و هويت

مىتواننـد   هويت جنسيتىـشان،  تمايل جنسى و مستقل از زندانيان، ى كليه .محسوب مىشود
عنـوان   شـان  عليـه  اتهاماتى كه و ماهيت از علل بازداشت از حق مطلع شدن ى،اصل برابر طبق

بودن  در مورد قانونى براى صدور رأى بدون تأخير، مرجع قضايى، رجوع به يك نيز از حق شده، و
 .خير شده باشند يا جرمى محكوم شوند، خواه به برخوردار بازداشت

     :اند موظف ها دولت

هويـت   تمايل جنـسى و  هيچ شرايطى، بازداشت، در دستگيرى يا ه علتاينك براى تضمين .الف
 چنين، كنند، و هم را اتخاذ ساير تدابير الزم ادارى، و نيز قانونى و تدابير ى نباشد، كليه جنسيتى

 امكان مىكنند، يا قانون باز آميز اجراى تبعيض راه را براى مبهم را كه حاوى مفاد قوانين كيفرى
 لغو نمايند؛ را فراهم مىكنند، ها داورى پيش دستگيرى براساس

 دستگير شـده،  كنند تا اشخاص الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى كليه .ب
شـدن از   از حق مطلع اصل برابرى، بتوانند بنا بر جنسيتىشان هويت تمايل جنسى و مستقل از

 از حق رجوع به شوند، و نيز مند بهره عنوان شده شان عليه اتهاماتى كه ماهيت بازداشت و داليل
يـك مرجـع    فـورى در محـضر   از حق حـضور  باشند چه نه، متهم شده قضايى، و چه يك مرجع

 شوند؛ برخوردار بازداشت، قانونى بودن مشخص ساختن و دادرسى براى قضايى

 ماهيـت  ى  دربـاره قانون را پليس و ضابطان ترتيب دهند تا سازى آموزشى و آگاه هاى برنامه .پ
جنسيتىشان  هويت تمايل جنسى و اشخاص به دليل  بازداشت دستگيرى يا ى هرگونه خودسرانه
 دهند؛ آموزش

 بازداشـت  محـل و دليـل   ذكر تاريخ، را به دقت، با ها بازداشت دستگيرىها و گزارش تمامى .ت
 معـين و بـا تجهيـزات    طريق نهادهاى بازداشت، از مراكز ى از كليه نظارتى مستقل نگهدارند، و

جنـسى و   بـه دليـل تمايـل    را كه مىتواند هايى بازداشت  و دستگيرىها كنند كه مناسب تأمين
 .دهد باشد، تشخيص جنسيتى شخص هويت

 عادالنه دادگاه برخوردارى از حق .٨ اصل
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مـستقل و بـي    دادگاه صالح و علني در يك او منصفانه كه به دادخواهي حق دارد به اين هر كس
داورى  پيش محاكمه، بدون كه در هنگام بشود، دادگاهى قانون رسيدگي تشكيل شده طبق طرف

وارده  اتهامـات  و وظـايف و  او را از حقـوق  و هويت جنـسيتى،  بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى و
  .گرداند مطلع

 :اند موظف ها دولت

در  هويـت جنـسيتى،   وتمايل جنسى  مبتنى بر آور زيان رفتارهاى ازميان بردن براى منع و .الف
  تعيـين  شان هدف يا ادارى كه دعاوى قضايى مدنى، و ديگر كيفرى چه دادرسى، چه تمام مراحل

شـاهد،   بـه عنـوان طـرف،    يا شهرت شخص، اين كه اعتبار براى تضمين وظايف است، و حقوق و
، نگيـرد  ترديـد قـرار   جنسيتىاش مـورد  جنسى و هويت به دليل تمايل گيرنده تصميم وكيل يا

 كنند؛ را اتخاذ تدابير الزم و نيز ساير قانونى، ادارى تدابير ى كليه

 بخـشاً بـه دليـل    كـه تمامـاً يـا    كيفرى يـا مـدنى   مقابل تعقيب اشخاص در براى حمايت از .ب
را  الزم و معقـول  تمامى تـدابير  هويت جنسيتى اوست، تمايل جنسى و مرتبط با داورىهاى پيش

 اتخاذ كنند؛

 وكـال و ديگـران   هـا،  دادسـتان  دادگاه، پرسنل براى قضات، سازى موزشى و آگاهآ هاى برنامه .ج
بـا   نيـز در رابطـه   عدم تبعـيض و  اصول برابرى و حقوق انسانى و المللى هنجارهاى بين ى درباره

 .ترتيب دهند و هويت جنسيتى، تمايل جنسى

 در زمان بازداشت رفتار انسانى برخوردارى از حق. 9اصل 

 احترام به حيثيت ذاتـي  با انسانيت و بايد شده اند خود محروم كه از آزادي افرادي باره كليه در
حيثيـت هـر    جدايىناپـذير از  بخـش  هويت جنسيتى، تمايل جنسى و .كرد رفتار شخص انسان

  .است شخص

 :اند موظف ها دولت

 بـه  جنـسيتى، منجـر   جنسي يا هويـت  دليل تمايل اشخاص، به بازداشت تضمين كنند كه .الف
جـسمى،   ى سوءاسـتفاده  بـدرفتارى يـا   معرض خشونت، آنان را در نگردد، يا بيشتر آنان انزواى
 ندهد؛ يا جنسى قرار روانى
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 جنسيتىشان، جنسى و هويت برحسب تمايل زندانيان ى نيازهاى ويژه شناختن با به رسميت .ب
بـا   نيز در رابطه  واى، مشاوره ى بخش ويژه پزشكى و به يك معالجات آنان را به دسترسى مناسب

دسترسى  همچنين درمان، و اچ و ايدز و .اى. مربوط به و اطالعات دسترسى به تناسلى، بهداشت
 را فراهم تغيير جنسيت مربوط به معالجات درخواست، به صورت و غيره، و در درمانى هورمون به

 كنند؛

بازداشت كه  مربوط به محل در تصميمات زندانيان بتوانند تمامى در حد امكان، تضمين كنند، .پ
 كنند؛ باشد، مشاركت تر مناسب جنسيتىشان جنسى و هويت نظر تمايل از

مقابل خشونت  جنسيتىشان در جنسى و هويت به دليل تمايل زندانيانى كه حفاظت از براى. ت 
 كننـد كـه چنـين    در حد امكان تـضمين  اتخاذ كنند، و اند، تدابيرى پذير آسيب سوءاستفاده يا

 ايجاد نكند؛ زندانيان بيشتر از ديگر هاى آنان، محدوديت رى براىتدابي

 ى مـساوى بـه همـه    مجاز، بـه طـور   هاى محل ميان ذوجين در هاى مالقات تضمين كنند كه .ث
 داده شود؛ شان طرفِ مقابل از جنسيتِ شدگان، مستقل بازداشت زندانيان و

توسـط   دولت و خواه و خواه توسط هاست، نبر زندا نظارتِ مستقل ملزوماتِ كه از به نيازهايى .ج
تمايل جنـسى   ى در عرصه نهادهايى كه به نياز چنين مىشوند، و هم اداره غيردولتى هاى سازمان

 باشند؛ پاسخگو كار مىكنند، هويت جنسيتى و

بازداشـت   مراكـز  دولتى كه در خصوصى يا مسئوالن بخش براى ديگر ها و زندان براى پرسنل .چ
نيز  عدم تبعيض، و اصول برابرى و حقوق انسانى و المللى بين توجه به هنجارهاى بامىكنند،  كار

 .تنظيم كنند سازى آموزشى و آگاه هاى برنامه و هويت جنسيتى، با تمايل جنسى در رابطه

 آميز توهين غيرانسانى يا بيرحمانه، رفتارهاى ها يا مجازات شكنجه و مصونيت از حق. 10اصل     

مصون باشـد،   آميز، توهين غيرانسانى يا بيرحمانه،  يا رفتار مجازات شكنجه و د ازحق دار هركس
 .مىشود او مربوط هويت جنسيتى تمايل جنسى و داليلى كه به جمله بنا بر از

 :اند موظف ها دولت

 غيرانـسانى يـا   خشن، رفتارهاى ها يا مجازات مقابل شكنجه و و حمايت در براى جلوگيرى .الف
عليه  مىگيرد، و نيز قربانى صورت و هويت جنسيتى با تمايل جنسى داليلى مرتبط هموهن، كه ب
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 الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى اعمال، كليه انجام چنين تشويق به هرگونه
 كنند؛

 آميز توهين غيرانسانى يا بيرحمانه، رفتارهاى ها يا مجازات شكنجه و قربانيان جهت شناسايى .ب
تـدابير   ى مىگيـرد، كليـه   قربانى صورت هويت جنسيتى تمايل جنسى و مرتبط با كه به داليلى

زمانى  خسارت، و ترميم، جبران كه شامل فراهم آورند دادرسى متناسبى كنند، و را اتخاذ معقول
 روانى بشود؛ امداد پزشكى و مسلم شد، شامل )وجود شكنجه ( كه

از ايـن   كـه مىتواننـد   خصوصى و دولتى مسئوالن بخش ى كليه وپرسنل زندان  براى پليس، .پ
تـدارك   سـازى  آموزشـى و آگـاه   هاى شوند، برنامه اين اعمال و يا مرتكب جلوگيرى كنند اعمال
 .ببينند

 انسان فروش و قاچاق كشى، اشكال بهره ى مصونيت از همه حق   .١١ اصل

 كـشى  نه فقط بهـره  كشى، و بهره گونهفروش و هر مقابل قاچاق، مصونيت در حق دارد از هركس
رسـد،   خـواه بـه تـصور    واقعى باشـد و  جنسيتى، خواه جنسى و هويت داليل تمايل جنسى، به
 هـايى  بـه مؤلفـه   مىشوند، بايـد  اتخاذ اين قاچاق جلوگيرى از كه براى تدابيرى. شود برخوردار

و  بـر تمايـل جنـسى    تنـى تبعيض مب نابرابرى و گوناگون و نيز اشكال پذيرى، آسيب بپردازد كه
 ديگر را هاى هويت يا هويت تجليات اين مبتنى بر تصورى، يا واقعى و خواه جنسيتى، خواه هويت
متـضاد   قاچاق انـد،  معرض خطر اشخاصى كه در حقوق بشر تدابير نبايد با اين. مىدهند افزايش
 .باشند

 :اند موظف ها دولت

 كـشى  نه فقط بهره كشى، و بهره فروش و هرگونه مقابل قاچاق، و حمايت در براى جلوگيرى  .الف
 ى كليـه  بـه تـصور رسـد،    واقعى باشد يا هويت جنسيتى، خواه تمايل جنسى و جنسى، به دليل

 كنند؛ الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير

 ا مجرمانـه ر پذير فكر اشخاص آسب تمهيدات، طرز قانونى يا اين اين تدابير تضمين كنند كه .ب
 نگرداند؛ تر را وخيم نامساعد آنان وضعيت هر طريقى، ننمايد، يا به سرزنش تلقى نكند،

 بپـردازد كـه   هايى به مؤلفه تنظيم كنند كه اجتماعى آموزشى و هاى برنامه خدمات و تدابير، .پ
 كـشى  نـه فقـط بهـره    كـشى، و  بهره فروش و هرگونه مقابل قاچاق، اشخاص را در پذيرى آسيب

 افـزايش  به تصور رسـد،  واقعى باشد يا جنسيتى، خواه جنسى و هويت داليل تمايل سى، بهجن
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 تبعيض، طرد از جامعه، همچون طرد شدن گيرند كه را در نظر هايى مؤلفه همين طور مىدهند، و
 سـرپناه، ذهنيـت   مـالى، نداشـتن   عدم اسـتقالل  فرهنگ، جماعت هاي هم خانواده يا شدن از
 عليه تبعـيض در  عدم محافظت به خويشتن و ارج و احترام منجر به كاهش ،گرا تبعيض اجتماعى

  .مىشوند اجتماعى خدمات مسكن، شغل و دستيابى به

 كار حق  .١٢ اصل   

 داشته باشد و مندانه رضايت منصفانه و شرايط مفيد، توأم با آبرومندانه و حق دارد كارى هركس
 حمايـت قـرار   جنسيتى، مـورد  و هويت ايل جنسىبر تم تبعيض مبتنى بيكارى، بدون در مقابل

 .گيرد

 :اند موظف ها دولت

در  هويت جنسيتى تمايل جنسى و مبتنى بر هرگونه تبعيض ممنوعيت بردن و براى از ميان .الف
پيـشرفت   اسـتخدام،  اى، حرفـه  رابطـه بـا آمـوزش    كار، ونيز در خصوصى و عمومى هاى عرصه
 ساير تـدابير  ادارى و نيز قانونى، ى تدابير كليه زد و پاداش،م شرايط كار و بيكار شدن، اى، حرفه

 كنند؛ الزم را اتخاذ

و  يك شغل برابـر  پايان دهند تا و هويت جنسيتى بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى به هرگونه .ب
 دوايـر دولتـى و   ى سـطوح  كليـه  عمـومى، در  هاى تمامى عرصه برابر در اى ترقى حرفه امكانات

دادن به  براى پايان تضمين شود، و براى همگان در پليس و ارتش،  دولتى، نيزمناصب اشتغال در
  .كنند مناسب فراهم سازى آموزشى و آگاه هاى برنامه آميز، تبعيض هاى نگرش

 اجتماعى حمايت مربوط به ساير تدابير اجتماعى و تأمين برخوردارى از حق .١٣ اصل

 بدون تبعـيض  حمايت اجتماعى، مربوط به تدابيرساير  اجتماعى و تأمين حق دارد كه از هركس
 .باشد برخوردار هويت جنسيتى، تمايل جنسى و مبتنى بر

 :اند موظف ها دولت

بدون  اجتماعى، حمايت امكانات و ساير تأمين اجتماعى دستيابى به برابرى در براى تضمين .الف
 ساير تدابير ادارى و نيز ى،قانون تدابير ى كليه هويت جنسيتى، تمايل جنسى و مبتنى بر تبعيض

يـا   موقعيـت مـادرى   مرخـصى،  مربوط به شغل، در رابطه با امتيازات كنند، از جمله الزم را اتخاد
بيمـارى   در دوران يا داشتن مـزد  خدمات پزشكى درمانى، هاى بيكارى، بيمه دوران پدرى، كمك
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 هـاى  اجتماعى، كمك ىها بيمه ، ساير﴾جنسى مربوط به هويت تغييرات جسمى طور براى همين﴿
 دسـت دادن  مربـوط بـه از   هاى و پاداش تدفين، كمك ها مربوط به هاى خانواده، كمك مربوط به

 يا مرگ؛ به علت بيمارى ﴾بدون ازدواج همسر= ﴿همراه  همسر يا يك حمايت مالى يك

 ىهـا  يا كمـك  امدادرسانى اجتماعى يا در نظام تأمين كودكان، در نسبت به تضمين كنند كه .ب
 خـانواده آنـان    اعـضاى  يـا  جنسيتىـشان  و هويت با تمايل جنسى داليل مرتبط اجتماعى، به

 اسـتراتژىها و  بـه  يـافتن  تضمين دست نگيرد؛ براى هرشكلى صورت تبعيض آميز، به رفتارهاى
 ضروريـست،  هويـت جنـسيتى،   تمايل جنـسى و  مبتنى بر بدون تبعيض كاهش فقر، هاى برنامه
  .كنند الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز ،قانونى تدابير ى كليه

 مكفى سطح زندگى حق داشتن .١۴ اصل

 بـه آب سـالم،   مكفى، دسترسى ى از تغذيه مكفى، به ويژه سطح زندگى حق دارد از يك هركس
و  بر تمايـل جنـسى   بدون تبعيض مبتنى شرايط زندگى، بهبود مداوم مناسب، و بهداشت و لباس

 .باشد خورداربر جنسيتىاش، هويت

 :اند موظف ها دولت

 و لبـاس مناسـب،   سـالم، بهداشـت   مكفى، به آب ى به تغذيه دسترسى برابر براى تضمين .الف
و  بـر تمايـل جنـسى    تبعيض مبتنى الزم را، بدون ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى كليه
 .اتخاذ كنند جنسيتى، هويت

 يك مسكن مناسب حق داشتن .١۵ اصل

 ، از يـك مـسكن   و هويـت جنـسيتى   بر تمايل جنـسى  تبعيض مبتنى حق دارد، بدون كسهر
  .باشد برخوردار شدن از خانه، مقابل اخراج حمايت در  از مناسب، و نيز

 :اند موظف ها دولت

 سكونت، قابل مناسب، قابل داشتن يك مسكن از مسكن، و مندى امنيت بهره براى تضمين .الف
اضـطرارى   هـاى  گـاه  و سكونت ها مورد سرپناه و امن ، و نيز در  مناسبفرهنگى دسترس، از نظر

و  بـر تمايـل جنـسى    تبعيض مبتنى الزم را، بدون ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى كليه
   كنند؛ تأهل ، اتخاذ خانوادگي يا وضعيت جنسيتى، يا هويت
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 حقـوق بـشر   ى در زمينـه  المللى بين كه با تعهدات اى حكم تخليه كردن اجراى براى ممنوع .ب
 كننـد، و تـضمين   الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى نمىكند، كليه مطابقت

 ى كـسانى  همـه  و مؤثر، در دسترس دادرسى مناسب يا اشكال ديگر دادرسى قضايى نمايند كه
معرض نقـض   نقض شده يا در ور،اخراج به ز شدن در مقابل آنان در حمايت معتقدند حق باشد كه
 مجـدد نقـض   مـورد اسـكان   حق آنان در كسانى باشد كه ى دسترس همه است، و نيز در شدن

 مناسب، بدون داشتن مسكن يا بهتر، و حق با همان كيفيت داشتن زمينى جمله، حق مىشود، از
 .لتأه خانوادگي يا وضعيت يا به دليل هويت جنسيتى، تمايل جنسى و تبعيض به دليل

 مالكيـت زمـين و   برابر را در جنسيتى، حقوق و هويت بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى بدون. پ 
 تضمين كنند؛ مسكن، و ارث

 درمقابـل  پـذيرى  كه آسيب هويت جنسيتى، تمايل جنسى و مرتبط با هاى توجه به مؤلفه با. ت 
بـه    بـا توجـه  ويـژه  مىدهنـد، بـه   افـزايش  جوانان براى كودكان و را، به ويژه بىمسكن شدن

 عدم اسـتقالل  ديگر، تبعيض، يا اشكال خشونت خانگى از جامعه، همچون طرد شدن هايى مؤلفه
 نيـز حمـايتى   اجتمـاعى، و  هـاى  برنامه فرهنگ، ى هم جامعه خانواده يا شدن توسط مالى و طرد

 گسترش دهند؛ سطح محله ايمنى را در حمايتى و هاى برنامه ترتيب دهند، و

 ذيربط، نسبت و نهادهاى اندركاران تمامى دست ارائه دهند تا سازى آموزشى و آگاه هاى برنامه .ث
 از نظـر  بىخانمـان يـا   شـان،  جنـسيتى  جنسى و هويت دليل تمايل اشخاصى كه به به نيازهاى

 .باشند آگاه و حساس پذيرند، اجتماعى آسيب

 آموزش و پرورش برخوردارى از حق .١۶ اصل

 در هر حال مد جنسيتىاش، كه و هويت بر تمايل جنسى مبتنىتبعيض  حق دارد، بدون هركس
  .شود مند پرورش بهره از آموزش و نظر خواهد بود،

 :اند موظف ها دولت

 و بـا اعـضاى   آموزان، برابر با دانش پرورش و رفتار به آموزش و دسترسى برابر براى تضمين .الف
الزم  ساير تـدابير  ادارى و نيز قانونى، يرتداب ى واحد، كليه نظام آموزشى آموزگاران در پرسنلى و
 اتخاذ كنند؛ جنسيتى، و هويت بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى را، بدون
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 ى توسـعه  آمـوز و  دانـش  شـكوفايى شخـصيت   پـرورش،  هدف آمـوزش و  تضمين كنند كه .ب
 ىبـه نيازهـا   هـا باشـد، و   آن ى  ابعاد بـالقوه  ى در همه ذهنى و جسمى توانايىهاى استعدادها، و

 دهد؛ جنسيتى، پاسخ هاى و تمامى هويت تمايالت جنسى ى با همه آموزان، دانش

در آنچه كه  به هر كودك را بشر و احترام احترام به حقوق پرورش، آموزش و تضمين كنند كه .پ
 بـا روح   مىـشود،  مربـوط  هايش زبان و ارزش هويت فرهنگى، اش، خانواده اعضاى والدين و به

 جنـسيتى  هـاى  جنـسى و هويـت   به تمايالت توجه و احترام برابرى، ضمن ومدارا  تفاهم، صلح،
  جايگير كند؛ ذهنيت آنان گوناگون، در

و  بردن حـس تفـاهم   خدمت باال آموزشى، در امكانات ها و و برنامه ها كنند كه روش تضمين. ت 
  نيازهاىدر خدمت باشند، و نيز گوناگون جنسيتى هاى جنسى و هويت به تمايالت احترام نسبت

گونـاگونى   ارتباط با گيرند كه در آنان قرار ى خانواده اعضاى والدين و ديگر آموزان، ى دانش ويژه
 هستند؛ جنسيتى هاى و هويت تمايالت جنسى اين

 آموزگـاران بـا   كارمنـدان و  آمـوزان،  براي دانش گذارىها سياست قوانين و تضمين كنند كه .ث
 جامعه و خشونت طرد شدن از مقابل هرگونه وناگون، درگ جنسيتى هاى و هويت تمايالت جنسى

 فراهم كند؛ حمايتى مناسب اذيت و آزار، بدرفتارى و در مقابل آموزشى، و نيز هاى در محيط

 حاشيه و انزوا حمايت شدن، به خشونت، به علت قربانى طرد يا آموزان دانش تضمين كنند كه .ج
 رعايت شود؛ ن، مشخص وايشا مشاركت منافع آنان با رانده نشوند و

 انـسانى اجـرا   با حيثيت نحوى همĤهنگ آموزشى به در مؤسسات نظم و ترتيب براى اين كه .چ
تمايـل   تنبيه براساس تبعيض يا الزم را بدون ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى شود، كليه
 اتخاذ كنند؛ ت،گرايش و هوي تجليات اين يا براساس آموز، دانش هويت جنسيتى جنسى يا

 بـدون تبعـيض   زندگىاش، دوران هركس را، طى يادگيرى براى منابع امكانات و دسترسى به .ح
 قـبالً، از  كسانى كـه  طور براى كنند، و همين جنسيتى تضمين جنسى يا هويت مبتنى بر تمايل
 .اند رنج برده نظام آموزشى تبعيض در درون چنين اشكال

  ممكن باالترين سطح ستى درتندر برخوردارى از حق .١٧ اصل

بر  تبعيض مبتنى ممكن، و بدون باالترين سطح و روحى، در تندرستى جسمى حق دارد از هركس
جنسي و  اين حق، سالمتي ابعاد بنيادى يكى از. باشد برخوردار جنسيتى، يا هويت تمايل جنسى

   .است توليد مثل ى قوه
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 :اند موظف ها دولت

 قـانونى،  تـدابير  ى ممكن، كليـه  باالترين سطح حق سالمتى در ى ازمند بهره براى تضمين .الف
اتخـاذ   جنـسيتى،  يا هويت بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى الزم را، بدون ساير تدابير ادارى و نيز

 كنند؛

 آنچـه كـه بـه    درمانى، و به و خدمات مؤسسات، اموال بتواند به اين كه هركس براى تضمين .ب
بـه   يـافتن  براى دسـت  باشد، و نيز دسترسى داشته مربوط مىشود توليد مثل سالمتى جنسي و

الزم را  سـاير تـدابير   ادارى و نيـز  قـانونى،  تدابير ى كليه الزم است، پزشكى خويش هاى پرونده
 اتخاذ كنند؛ جنسيتى، يا هويت بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى بدون

بـر   تبعـيض مبتنـى   تى بـدون بهداش هاى  درمان اموال و خدمات مؤسسات، تضمين كنند كه .پ
همگـان پاسـخ    نيازهاى بود، به نظر خواهد هرحال در مد جنسيتى، كه به يا هويت تمايل جنسى

  بررسى شوند؛ محرمانه پزشكى به صورت هاى پرونده رابطه، و در اين دهد،

و سـاير   هـا  داورى تبعـيض، پـيش   ى كه بـه مـسئله   اجرا گذارند را گسترش و به هايى برنامه .ت
 جنـسى يـا هويـت    به دليـل تمايـل   برخى اشخاص را كه سالمتى اجتماعى بپردازند هاى ؤلفهم

   مىاندازد؛ به خطر شان جنسيتى

پزشـكى   معالجات رسيدگى و ى درباره بتوانند كنند تا آنان اشخاص را مطلع تضمين كنند كه .ث
هويـت جنـسيتى،    سى يـا تمايل جن مبتنى بر بدون تبعيض آگاهانه، واقعاً توافقى ى برپايه خود،

 بگيرند؛ تصميم

 رسـيدگى در  معالجـات و  پيـشگيرى،  آموزشـى،  خدمات ها و برنامه ى كليه تضمين كنند كه .ج
رعايـت   جنـسيتى را  هـاى  جنسى يا هويت تنوع تمايالت توليد مثل، سالمتى جنسى و ى زمينه

 رد؛قرار گي دسترس همگان بدون تبعيض در طور برابر و اين همه، به كنند، و

 با تغيير عضو در رابطه تحمل جراحى كه مايل به براى اشخاصى و مداوا را دسترسى به معالجه .چ
 به عمل آورند؛ تبعيض از آنان مناسب و بدون و حمايتى تسهيل نمايند اند، جنسيت

 شان طرف مقابل بيماران خود و پزشكى، با معالجات اندركاران ى دست كليه تضمين كنند كه .ح 
 رابطه با به طور در همين نمايند، و رفتار هويت جنسيتى، تمايل جنسى و مبتنى بر بعيضبدون ت

 .بستگان نزديك يك فرد به عنوان رسميت شناختن
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بخـش   افـرادى كـه در   گذارند تا به را به اجرا تربيتى الزم آموزشى و هاى برنامه ها و سياست .خ
 همگـان،  جنسى و هويت جنسيتى  تمايلرعايت دهد كه با مىكنند امكان پزشكى كار معالجات

   .كنند را فراهم ممكن سالمتى باالترين سطح

 پزشكى ى سوءاستفاده مقابل حمايت در  .١٨ اصل

هرشـكلى از   وادار به تحمل جنسيتىاش، جنسى يا هويت به دليل تمايل را نمى توان هيچكس  
 تمايـل . نمود درمانى محبوس تيا در مؤسسا يا روانى كرد و آزمايش پزشكى تشريفات يا رفتار،

 وجـود اينكـه   نمىشود، و با محسوب خود بيمارى فرد، به خودى جنسيتى يك جنسى و هويت
 .از ميان برد مداوا كرد، يا معالجه و نبايد آن را صورت مىگيرد، بر خالف آن هايى بندى طبقه

 :اند موظف ها دولت

يـا   بـه تمايـل جنـسى    بخش كه زيان ىاقدامات پزشك مقابل حفاظت كامل در براى تضمين .الف
نـشأت   كـه از فرهنـگ   هايى كليشه مربوط است به طور مىشود، و همين جنسيتى مربوط هويت

 ى كليه ريشه دارند، رايج جنسيتى هنجارهاى ظاهر يا در تلقى، هيأت يا خير، و در طرز مىگيرند
 كنند؛ الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير

 آزادانه و كامل، بدون رضايت ناپذير، به طور بازگشت اش كودكى بدن اينكه هيچ براى تضمين .ب
 تدابير ى كليه تغيير نيابد، يك هويت جنسى، منظور تحميل پزشكى به اقداماتى او، با ى آگاهانه
صـولى  ا و بر طبـق  سن و پختگى او كنند، و برطبق الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى،
كودك  مناقع واالى مىشود، بايد كودك مربوط شرايطى كه به ى كليه بر آن، در كنند كه بنا عمل

 قرار گيرد؛ اول اهميت ى در درجه

يـا   سوءاستفاده، در معرض تا هيچ كودكى كودك فراهم شود، براى حمايت از ساز و كارهايى .پ
     نگيرد؛ پزشكى قرار ى مورد سوءاستفاده

 مقابل گوناگون، در جنسيتى هاى و هويت تمايالت جنسى از اشخاص داراى ند كهتضمين كن .ت
عليه  كُشى ميكرب ها، واكسن رابطه با و نيز در يا ناخواسته، اى ضداخالق حرفه تحقيقات پزشكى

 كنند؛ بيمارىها، محافظت ايدز يا ساير / اچ. آى.و

 به كمك بـراى  هاى مربوط بخش  و نيزبهداشت، براى بخش تأمين مالى هاى برنامه معيارها يا .ث
 سازند، پذير شكلى امكان تر يا به آسان را بيشتر، هايى چنين سوءاستفاده مىتوانند توسعه را كه

 اصالح كنند؛ بازبينى و
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 ى مـشاوره  معالجـه يـا   اشـخاص، در هـيچ   هويت جنسيتى تمايل جنسى و تضمين كنند كه .ج
و مـداوا   كه بايـد بررسـى    عنوان يك بيمارى ضمنى، بهچه  چه آشكارا و روانشناختى، درمانى يا

  .نشود برود، تلقى يا از بين شود

  انديشه و بيان حق آزادى .١٩ اصل

 .و بيان است آزادى انديشه داراى حق هويت جنسيتىاش، تمايل جنسى يا مستقل از هركسى،
ـ   گفتـار،  شخـصيت از طريـق   بيان هويت يا مشتمل است بر اين حق هم  پوشـش،  رزكـردار، ط
دريافت  آزادى جستجو، ى هم دربرگيرنده طريق ديگر، و نام يا از هر جسمى، انتخاب ويژگىهاى

 هويت جنسيتى تمايل جنسى و حقوق بشر، هر آنچه به فكر، از جمله اطالعات و هرگونه انتقال و
    .كشورى مرزهاى بدون توجه به از هر طريق و مربوط مىشود،

 :اند موظف ها دولت

 هـاى  آزادى رعايت حقـوق و  بيان، ضمن انديشه و كامل از آزادى برخوردارى براى تضمين .الف
ادارى و  قـانونى،  تدابير ى جنسيتى، كليه يا هويت بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى ديگران، بدون

 تمايـل جنـسى و   مربوط بـه  انتقال اطالعات دريافت و كنند و نيز، الزم را اتخاذ ساير تدابير نيز
 قـانونى، چـاپ   براى كسب حقـوق  واقعيات را به اين مسائل مربوط و نيز طرح جنسيتى،هويت 
 اطالعـات، و  و پخـش  هـا،      كنفـرانس  شـركت در  سازماندهى يا ها، رسانه انتشارشان در مطالب،

 نمايند؛ تضمين آميزش سالم را ى اطالعات درباره دستيابى به

ـ  رسانه سازماندهى توليد و تضمين كنند كه .ب  رابطـه بـا   چندصـدايى و در  توسـط دولـت،   اه
 باشـد، و در   بـدون تبعـيض   ارتبـاط دارنـد،   جنسيتى جنسى يا هويت كه با تمايل هايى موضوع

 تمايـل جنـسى يـا    در رابطه با ها، در اين سازمان ارتقاء رتبه هاى سياست كارمندان و استخدام
   نگيرد؛ تبعيضى صورت هويت جنسيتى،

پوشـش،   كردار، طـرز  طريق گفتار، يا شخصيت از حق ابراز هويت دى ازمن بهره براى تضمين .پ
 ساير تـدابير  ادارى و نيز قانونى، تدابير ى ديگر، كليه ى وسيله نام يا هر جسمى، انتخاب ويژگى

 كنند؛ الزم را اتخاذ

عمـومى،   و امنيـت  بهداشـت عمـومى   اخالق عمومى، نظم عمومى، كنند كه مفهوم تضمين. ث 
جنسى يـا   تنوع تمايالت در دفاع از عقيده و بيان از آزادى نشود كه استفاده ر گرفتهكا طورى به
 محدود شود؛ آميزى نحو تبعيض جنسيتى، به هاى هويت
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تمـايالت   اشخاص داراى آزادىهاى بيان، حقوق و آزادى عقيده و استفاده از تضمين كنند كه .ج
 نقض نكند؛ گوناگون را جنسيتى هاى يا هويت جنسى

از  جنسيتىـشان،  جنـسى يـا هويـت    نظر از تمايـل  اشخاص، صرف ى كليه تضمين كنند كه .چ
 .گردند مند عمومى بهره هاى بحث از مشاركت در افكار، و نيز اطالعات و دسترسى به

 آميز مسالمت هاى انجمن اجتماعات و حق آزادى .٢٠ اصل

و  آزادى اجتمـاع  حـق دارد از  هويـت جنـسيتىاش،   تمايـل جنـسى يـا    صرف نظـر از  هركس،
 همگان .برخوردار شود آميز تظاهرات مسالمت منظور برپايى از جمله به آميز، مسالمت هاى انجمن

 تـشكيل دهنـد و   جنسيتى، مجامعى جنسى يا هويت براساس تمايل بدون تبعيض و مىتوانند،
 راىاشـخاص دا  ى يـا دربـاره   اطالعات به، مجامعى كه ها شوند، آن رسميت شناختن خواهان به

ايـن   ارتبـاط ميـان   برسـانند و يـا   ديگران گوناگون را به جنسيتى هاى يا هويت تمايالت جنسى
  .آنان شوند خواستار حقوق نمايند، و نيز تسهيل اشخاص را

 :اند موظف ها دولت

 حـول مـسائل   آميـز  مسالمت اقدامات و اجتماع، و براى تشكل، همكارى براى تضمين حق .الف
 ى كليـه  ها، مجامع و گروه شناختن اين براى قانونى هويت جنسيتى، و  وتمايل جنسى مربوط به

 يـا هويـت   بر تمايل جنـسى  تبعيض مبتنى الزم را، بدون ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير
 كنند؛ جنسيتى اتخاذ

 و امنيـت  بهداشـت عمـومى   عمومى، عمومى، اخالق مفهوم نظم به ويژه از تضمين كنند كه .ب
فقط بـر   آميز، مسالمت هاى انجمن اجتماع و اِعمال حق كه هرگونه استفاده نشود  طورىعمومى،

 گونـاگون اسـت،   جنـسيتى  هـاى  يا هويت تمايالت جنسى كارى حمايت از اساس كه چنين اين
  محدود شود؛

 مرتبط بـا  براى امور آميز مسالمت تشكيل انجمن حق اجتماع و مانع اِعمال در هيچ شرايطى .پ
خـشونت   حقوق در مقابل صاحبان اين تضمين كنند كه جنسى نشوند، و   جنسيتى هويت   گرايش
  شوند؛ مند بهره حمايت ديگرى يا هرنوع حمايت مناسب پليس جسمى، از و ايذاء

ترتيب دهنـد   دار مراجع صالحيت قانون و ساير براى ضابطان سازى آموزشى و آگاه هاى برنامه .ت
 تأمين كنند؛ يتى راچنين حما آنان بتوانند تا
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 داوطلبانه، هاى كار گروه ها يا انجمن اطالعات به فاش ساختن مقررات مربوط تضمين كنند كه .ث
 تمايل جنسى يـا  مربوط به به مسائل هايى كه گروه ها و بر انجمن آميزى تبعيض تأثيرات در عمل،

 .باشد ها نداشته آن يا بر اعضاى مىپردازند، هويت جنسيتى

 وجدان و مذهب انديشه، ق آزادىح .٢١ اصل

وجـدان و   انديشه، آزادى حق دارد از هويت جنسيتىاش، تمايل جنسى يا صرف نظر از هركس،
 هـا يـا   سياسـت  قـوانين،  توجيـه  ى وسيله اين حقوق را تواند دولت نمى .برخوردار شود مذهب

 قانون را نفـى  انحمايت يكس هويت جنسيتى، تمايل جنسى يا با تكيه بر قرار دهد كه اقداماتى
  .مىشوند تبعيض قائل مىكنند، يا

 :اند موظف ها دولت

تنهـا و   غيرمذهبى، چـه  مذهبى يا به اعتقادات داشتن و عمل اشخاص در براى تضمين حق .الف
 عمـل بـه آن، و   در اعتقـادات و  هرگونه دخالـت  آنان در مقابل براى حمايت از ديگران، و چه با

 ادارى و نيـز  قـانونى،  تـدابير  ى كليه اعتقادات، يا عليه تحميل يرهرگونه تغي محفوظ بودن عليه
 كنند؛ الزم را اتخاذ ساير تدابير

 ى مسائل باره گوناگون در باورهاى اعتقادات و عقايد، و گسترش بيان، اِعمال تضمين كنند كه .ب
قـرار   حقـوق انـسانى   كه در مقابـل  طريقى نباشد هويت جنسيتى، به تمايل جنسى يا مربوط به

  .گيرد

 و آمد آزادى رفت .٢٢ اصل

 يـا هويـت   از تمايـل جنـسى   دارد، مـستقل  كـشور حـضور   قانونى در يك كه به طور هركسى
جنسى يا  تمايل. دارد مرزهاى كشور را در داخل آمد، و سكونت آزادى رفت و جنسيتىاش، حق

خـروج و يـا    ود،مـانع در راه ور  محدوديت و منظور ايجاد هرگز نبايد به جنسيتى شخص، هويت
 .عنوان شود آنجاست،  كه تبعه كشورى از جمله به او به كشور، و بازگشت

 :اند موظف ها دولت

 هويت جنسيتى، تمايل جنسى يا مستقل از آمد و سكونت، آزادى رفت و براى تضمين حق .الف
 .كنند الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى كليه

 پناهندگى قاضاىحق ت .٢٣ اصل
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 هويت جنـسيتى،  تمايل جنسى يا مرتبط با از جمله سركوب مقابل سركوب، حق دارد در هركس
را بـه   دولتى، يك فـرد  هيچ. شود مند حق بهره ديگرى از اين كند و در كشور تقاضاى پناهندگى

 كـه موجهى دارد  كه او ترس نخواهد فرستاد كرد و بازپس اخراج نخواهد ديگرى گسيل و كشور
يـا   هرنوع رفتـار  سركوب يا تحت شكنجه، جنسيتىاش، جنسى يا هويت دليل تمايل در آنجا به
  .گرفت قرار خواهد آميز توهين غيرانسانى يا بيرحمانه، مجازات

 :اند موظف ها دولت

 هويـت جنـسيتى،   تمايل جنـسى يـا   در رابطه با ترس از سركوب تضمين اين كه به منظور .الف
 تـدابير  پذيرفتـه شـود،   كسب پناهندگى پناهنده، و موقعيت يت شناختنرسم همچون دليل به

 كنند؛ اصالح و تصويب بازبينى، قانونى را،

جنـسى يـا    براساس تمايـل  پناهندگى را متقاضيان عملى، هيچ سياست يا تضمين كنند كه .ب
 قرار ندهد؛ مورد تبعيض شان، جنسيتى هويت

 هست كـه بـه   جدى، خطر آن بنا به داليلى رى كهكشور ديگ كس را به هيچ تضمين كنند كه .پ
 مجـازات  رفتـار يـا   سركوب يا هرنوع مورد شكنجه، جنسيتىاش، جنسى يا هويت دليل تمايل
  .بازپس نفرستند نكنند يا گسيل و اخراج قرار گيرد، آميز غيرانسانى يا توهين بيرحمانه،

 خانواده حق تشكيل .٢۴ اصل

 .خـانواده دهـد   حـق دارد تـشكيل   هويت جنـسيتىاش،  اتمايل جنسى ي صرف نظر از هركس،
 جنـسيتى يكـى از   جنسى يا هويـت  به دليل تمايل اى هيچ خانواده .مختلفى دارد خانواده انواع

 .گرفت قرار نخواهد مورد تبعيض خانواده، اعضاى

 :اند موظف ها دولت

همـراه بـا    يـد مثـل  يا تول فرزندپذيرى جمله از طريق خانواده، از تشكيل براى تضمين حق .الف
 سـاير تـدابير   ادارى و نيز قانونى، تدابير ى  كليه﴾ديگرى مصنوعى با كمك جمله لقاح از﴿كمك 

 اتخاذ كنند؛ جنسيتى، يا هويت بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى الزم را، بدون

 هـايى  از جمله خانواده خانواده را، و تنوع اشكال گذارىها، سياست قوانين و تضمين كنند كه .ب
خانواده  اين كه هيچ و براى تضمين رسميت بشناسند، نمىشوند، به تعريف يا ازدواج را كه با تبار

 هاى رابطه با كمك طور در همين اعضايش، و جنسيتى يكى از جنسى يا هويت دليل تمايل اى به
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تبعـيض قـرار    مهاجرت، مورد عمومى، شغل، هاى هزينه ساير كمك خانواده و مربوط به اجتماعى
 كنند؛ الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، ى تدابير كليه يرد،نگ

 عقيده را براى ى بيان آزادانه كودكان، ، حق مربوط به گيرىهاى تصميم اقدامات و ى در كليه .پ
چنان كـه   اين عقايد، نمايند كه كه نيز تضمين تضمين كنند، و به تشخيص است كودكى كه قادر

              .حساب آيند پختگىاش به و ميزان به سنبا توجه  بايد،

 تـدابير  ى كليـه  پذيرفته است، راه يا دو هم جنس ميان دو هم كه ثبت ازدواج در كشورهايى .ت
 امتيازهـا،  اجتمـاعى،  هـاى  تمامى كمك نظر گيرند تا الزم را در ساير تدابير ادارى و نيز قانونى،
داده  دو جـنس مخـالف   ى يا ثبت شده ازدواج كرده سرانكه به هم هاىاجتماعى اولويت حقوق يا
 نيز داده شود؛  يا ثبت شده ازدواج كرده جنس به دو هم به نحو يكسانى مىشود،

 اعطاءشـده بـه   اجتماعى امتيازهاى ها يا اولويت ها، حقوق، كمك اين كه تمامى براى تضمين .ث
 ازدواج نكـرده  جنس مسرى دو همه يكسانى به نكرده، به نحو ازدواج مخالفِ همسرى دو جنس

 كنند؛ الزم را اتخاذ ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى كليه نيز داده شود،

كامـل   آزادانه و با توافق شناخته شده، به رسميت هرگونه همسرى ازدواج و تضمين كنند كه .ج
 .انجام گيرد طرفين

 جامعه در حيات عمومى حق مشاركت .٢۵ اصل

بـراى مقـام    دارند خـود را  سهيم شوند، حق امور عمومى ى در اداره روندان حق دارندشه ى همه
 مربـوط مىـشود،   زندگىـشان  كه به بهبـود  هايى در تنظيم سياست معرفى كنند، انتخابى هاى

 جنـسيتى، بـه   يـا هويـت   بـر تمايـل جنـسى    تبعيض مبتنـى  بتوانند بدون ورزند، و مشاركت
 .شوند ارتش وارد در پليس و از جمله خدمت ل دولتى،مشاغ بخش عمومى، به ىسطوح كليه

 :اند موظف ها دولت

 امـور عمـومى و   حيـات عمـومى و   مشاركت در كامل از حق برخوردارى تضمين به منظور .الف
بـدون   پليس و ارتش، جمله در اداره دولتى، از دولتى و مشاغل سطوح بخش ى سياسى، در كليه

قانونى را،  تدابير كامل بدان، و با احترام يت جنسيتى شخصهو تمايل جنسى يا مبتنى بر تبعيض
 كنند؛ اصالح و تصويب بازبينى،
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هويـت   تمايـل جنـسى يـا    مربوط به داورىهاى پيش ها و به كليشه پايان بخشيدن به منظور .ب
 و يـا مـانع آن   محـدود مىكننـد   حيـات عمـومى را   مشاركت در مالحظاتى كه و نيز جنسيتى،
 عمل آورند؛ الزم را به ىها اقدام مىشوند،

  آنـان  زنـدگى  كه بـه بهبـود   هايى در تنظيم سياست مشاركت همگان تضمين حق به منظور .پ
كامـل   با احتـرام  جنسيتىشان و جنسى يا هويت مبتنى بر تمايل بدون تبعيض مربوط مىشود،

 .آورند مقتضى به عمل اقدامات بدان،

 فرهنگى در حيات حق مشاركت -٢۶ اصل

 حيـات فرهنگـى   آزادانـه در  جنـسيتىاش،  يا هويت از تمايل جنسى دارد، مستقلحق  هركس
ابـراز   مـشاركت،  طريـق ايـن   جنسيتى را از هاى جنسى يا هويت تنوع تمايالت مشاركت كند و

 .نمايد

 :اند موظف ها دولت

يـا   از تمايل جنسى جامعه، مستقل فرهنگى هركس در حيات امكان مشاركت براى تضمين .الف
الزم را  ساير تدابير ادارى و نيز قانونى، تدابير ى كليه كامل بدان، و با احترام نسيتىاش،هويت ج

  .كنند اتخاذ

همخوانى با  در كشور را با مختلف فرهنگى هاى گروه هواخواهان متقابل ميان احترام گفتگو و .ب
تمايـل   ى ينـه در زم هـايى كـه   گروه از جمله ميان تشويق كنند، اصول اين بشر مورد نظر حقوق

  .متفاوتى دارند نظرهاى هويت جنسيتى، جنسى يا

 حقوق انسانى حق اعتالى .٢٧ اصل

كـشورى و   بشر را در سطح اجراى حقوق ديگران، حفظ و همراه با تنهايى يا حق دارد، به هركس
 ايـن امـر شـامل    .اعتال بخشد هويت جنسيتى، تمايل جنسى يا مبتنى بر بدون تبعيض جهانى،
 هـاى  جنسى يا هويـت  داراى تمايالت حقوق اشخاص اعتال و حفظ كه به منظور ايىسته فعاليت

در  هنجارهـاى نـو   بحث گذاشـتن  حق ايجاد و به ى در برگيرنده مىگيرد، و نيز جنسيتى صورت
  .هاست رسميت آن كرسى نشاندن حقوق بشر و به ى زمينه
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 :اند موظف ها دولت

و  حقـوق انـسانى،   حفظ و تحقـق  در جهت اعتال،  اليتبراى فع شرايط مناسب براى تضمين .الف
 ساير تـدابير  ادارى و نيز قانونى، تدابير ى جنسيتى، كليه يا هويت با تمايل جنسى حقوق مرتبط
 كنند؛ الزم را اتخاذ

تمايـل   مربوط به ى ها زمينه بشر كه در مدافعان حقوق هاى ضد كمپين با اعمال و براى مبارزه .ب
عليـه   طـور  نمايند، همين را اتخاذ تدابير مناسب ى كليه كار مىكنند، سيتىهويت جن جنسى يا
 جنسيتى ديگـر،  هاى يا هويت تمايالت جنسى بشر داراى مدافعان حقوق كه بر ضد هايى فعاليت
 مىگيرند؛ انجام

 جنسيتىـشان، و  هويت تمايل جنسى يا مستقل از انسانى، مدافعان حقوق تضمين كنند كه .پ
و  ها به سازمان تبعيض، از حق ورود بتوانند بدون دفاع مىكنند، بشرى كه از آن قمستقل از حقو

 ها و حق آن از حق حضور در باشند، و نيز بشر برخوردار دفاع از حقوق كشورى و جهانى نهادهاى
 گردند؛ مند و نهادها بهره ها با اين سازمان تماس و مكاتبه

يـا   به تمايل جنـسى  مسائل مربوط ى درباره ق بشر كهحقو از مدافعان تضمين كنند كه .ت        
در معـرض   حقـوق انـسانى،   در دفاع از هايشان خاطر فعاليت مىكنند، و به جنسيتى كار هويت
 ى خودسـرانه  هـر اقـدام   عملى، فشار يا قانونى يا به صورت جويى انتقام تهديد، خشونت، انواع

 محافظت شود؛ قرار دارند، غيردولتى دولتى، يا

يا  تمايالت جنسى داراى حقوق اشخاص نهادهايى كه معتبر شمردن شناختن و از به رسميت .ث
 .نمايند مىكنند، پشتيبانى مطرح و حمايت گوناگون را جنسيتى هاى هويت

 خسارت جبران مؤثر دادرسى و برخوردارى از حق .٢٨ اصل

هويـت   مايـل جنـسى يـا   ت مبتنى بر نقض حقوق و قربانيان حقوق انسانى، قربانيان نقض ى همه
 اتخـاذ شـده بـه    تـدابير . باشند برخوردار مناسب و ويژه دادرسى مؤثر، حق دارند از جنسيتى،

 هـاى  يـا هويـت   تمايالت جنـسى  داراى مناسب حال اشخاص اصالحات يا تضمين منظور ترميم
مـؤثر   دادرسـى و جبـران   برخـوردارى از  حقوق آنان در ناپذير جدايى گوناگون، بخش جنسيتى

  .است سارتخ
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 :اند موظف ها دولت

كننـد تـا    سياسـى برقـرار   قانونى و مقررات بازبينى جمله از راه الزم را، از دادرسى حقوقى .الف
 بتواننـد بـا   جنسيتى جنسى يا هويت دليل تمايل حقوق بشر به قربانيان نقض كنند كه تضمين
ـ  غرامت، و پرداخت حيثيت، ى مالى، اعاده خسارت، ترميم دريافت و يـا از   ضمين عـدم تكـرار  ت

 شوند؛ مند خسارات بهره جبران كامل ديگر، از هاى راه

 اجرا درآيند؛ به موقع به حقوقى رعايت و هاى دادرسى تضمين كنند كه .ب

 كـارآيى بـه   هنجارهـاى  نهادها و جبران خسارات، دادرسى و براى تقاضاى تضمين كنند كه .پ
مبتنـى   حقوق بشر مرتبط با نقض مورد مسائل ، در]ادهانه اين[كارمندان  و تمامى وجود آيند، و

 ببينند؛ آموزش جنسيتى، جنسى يا هويت بر تمايل

 ، و دادرسـى  درخواسـت  مربوط به رونـد  اطالعات الزم اشخاص به ى كنند كه همه تضمين. ت   
 باشند؛ دسترسى داشته جبران خسارت

 پيگيـرى جبـران   امور مربوط بـه  ى نهشدن هزي دار توانايى عهده كسانى كه تضمين كنند به .ث
 آن، از ميان برود؛ مالى يا غير جبران خسارت ى موانع كليه مالى شود، و ندارند، كمك خسارت را

حقـوق   ى در زمينه المللى هنجارهاى بين پذيرش گسترش رعايت و به منظور تضمين كنند كه .ج
تمايـل   مبتنـى بـر   آميـز  نگرش تبعيض مبارزه با نيز به منظور اصول، و اين هماهنگى با بشر، در
 آموزگـاران و  بـراى  اقـداماتى  و نيز سازى آموزشى و آگاه هاى برنامه هويت جنسيتى، جنسى يا

 ى بـالقوه  بـراى ناقـضان   اى و حرفـه  و براى مجامع آموزش عمومى، در تمام سطوح آموزان دانش
  .شود اجرا گذاشته حقوق بشر، به

 مسئوليت .٢٩ اصل

 شـده باشـد،   قيد شـده، نقـض   اصول كه در اين نيز آن حقوقى انسانىاش، و كس كه حقوق هر
 سـهمى كـه چـه    حقـوق، بـه نـسبت    در اين نقض كه اشخاص مقصر خواستار آن شود مىتواند

 شناخته شـوند،  شان مسئول اعمال اند، حقوق داشته در تشديد نقض غيرمستقيم، مستقيم و چه
  . خيرباشند يا مأمور دولت بوده اعم از اين كه
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 :اند موظف ها دولت

نيـز   مـؤثر باشـد، و   يافتنى و دست را كه مناسب، ادارى و غيره كيفرى، مدنى، دادرسىهاى .الف
 نقـض حقـوق بـشر    اشخاص مقـصر در  تضمين كنند كه گيرند تا را به كار كارهاى نظارتى ساز و

 شوند؛ خود شناخته مسئول اعمال هويت جنسيتى، تمايل جنسى يا مرتبط با

 واقعـى يـا   جنـسيتى،  جنسى يا هويـت  دليل تمايل جرايمى كه به ى كليه تضمين كنند كه .ب
تحقيقات  سرعت مورد قيد شده، به اصول در اين نيز جرايمى كه صورت گرفته، و تصورى قربانى

 محاكمه كنند و را پيگرد و اشخاص مسئول فراهم است، داليل كافى زمانى كه قرار گيرند، و كامل
 رسانند؛ به مجازات ايد،چنان كه ب

ايجاد  ها سياست قوانين و و اجراى  تنظيم براى نظارت بر مستقل و مؤثرى هاى نهادها و شيوه .پ
 تضمين شود؛ جنسيتى، يا هويت بر تمايل جنسى تبعيض مبتنى رفع هرگونه كنند تا

تمايـل  بـر   انـسانى مبتنـى   در نقض حقوق شناختن اشخاص مقصر از مسئول موانعى را كه .ت  
 .بردارند مىكند از ميان جلوگيرى جنسيتى يا هويت جنسى

 الحاقى هاى توصيه

مـسئوليت   مربـوط مىـشود،   حقوق بشر چه به تحقق جهانى در آن ى جامعه عضو اجتماع و هر
 :كه مىكنيم توصيه رو از اين .دارد

 اجراى آن را ،معتبر شمارد را اصول حقوق بشر، اين ملل متحد در عالى سازمان كميسارياى .الف
  ملل عالى سازمان كميسارياى در كار سطح اجرايى، از جمله در گسترش دهد و در سطح جهانى
 بشر بگنجاند؛ متحد در حقوق

 منظـور گـسترش   بـشناسد، و بـه   اصول را معتبر ملل متحد اين بشر سازمان شوراى حقوق .ب
هويـت   مايـل جنـسى يـا   ت بـشر مبتنـى بـر    به نقض حقوق ها، از سوى دولت اصول پذيرش اين
 داشته باشد؛ توجه بيشترى جنسيتى،

بـر   حقـوق بـشر مبتنـى    متحد، به نقض سازمان ملل حقوق بشر ى كار در زمينه ى روال ويژه .پ
منظـور   را اصـول  وظايف خود ايـن  در انجام الزم نمايد و جنسيتى توجه يا هويت تمايل جنسى

 كند؛
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 شـان  كـه هـدف   غيردولتى را هاى متحد، سازمان سازمان ملل اجتماعى اقتصادى و شوراى. ت 
گونـاگون   جنسيتى هاى يا هويت تمايالت جنسى اشخاص داراى از حقوق بشر گسترش و حمايت

 بشناسد؛ به رسميت ،31/1996ى قطعنامه بر طبق است،

خـود در    انجام وظايف را مؤكداً در اصول متحد، اين سازمان ملل معاهدات مربوط به نهادهاى .ث
 دولتى منظـور  هاى بررسى گزارش قضايى و در ى به رويه در حقوق مربوط طور گيرند، همين نظر

بـشر بـه    تعمـيم حقـوق   ى درباره كاربردى متونى عمومى يا مالحظاتى ضرورت، كنند و برحسب
 تصويب كنند؛ گوناگون، جنسيتى هاى يا هويت تمايالت جنسى داراى اشخاص

 ،﴾ايـدز  مبـارزه بـا   هـاى  برنامـه  ى گننـده  همĤهنگ﴿ UNAIDS و بهداشت جهانى سازمان .ج
رعايـت   دهند كه ضمن الزم گسترش مداواى پزشكى خدمات، و ى را براى ارائه هايى دستورالعمل

هويـت   تمايل جنسى يا در رابطه با نيازهاى آنان گوى اشخاص، پاسخ  و حيثيت حقوق بشر كامل
 باشند؛ جنسيتى

 حمايت از به منظور اقداماتى كه را در اصول اهندگان، اينپن براى عالى ملل متحد كمسارياى .چ
داليلى  مىشوند، يا يا هويت جنسيتىشان از تمايل جنسى فشارهاى ناشى متحمل اشخاصى كه

هنگـام   هـيچكس در  تـضمين كننـد كـه    ملحوظ دارند و بترسند، اين فشارها دارند كه از قوى
 دليل تمايل پناهندگى، به تعيين وضعيت گاميا به هن ساير خدمات، انسانى يا هاى كمك دريافت

 واقع نشود؛ مورد تبعيض جنسيتىاش جنسى يا هويت

 نهادهاى حقوق بشر، و نيز متعهد به حقوق اى ناحيه اى و منطقه بين حكومتى، هاى سازمان .ح   
كارهاى  وظايف ساز و از اجراى جداناپذيرى بخش اصول، تحقق اين تضمين كنند كه بشر مناطق،

 حقوق بشر شود؛ ى در زمينه شان اقدامات تدابير و كار و ساير ، روال آنان ناگونگو

 حقوق انسانى هاى با ميثاق كه در مقايسه گفته را پيش اصول حقوق بشر، اى منطقه هاى دادگاه .خ
بگنجاننـد   قضايى هاى رويه به آن دسته از قوانين مربوط ى زمره مؤكداً در معتبرند، مورد بررسى،

 مىكنند؛ جنسيتى مطرح جنسى يا هويت ى تمايل ر زمينهد كه

 حقـوق بـشر   ى درزمينـه  المللى بين اى و منطقه در سطح كشورى، غيردولتى كه هاى سازمان .د
  بخشند؛ خود، اعتال ى وظايف ويژه را در چارچوب اصول رعايت اين مىكنند، فعاليت

و  خود بگنجاننـد  يا امدادرسانى  تانهبشردوس را در عمليات اصول بشردوست، اين هاى سازمان .ذ
جنـسى يـا    دليـل تمايـل   به اشخاص به از تبعيض نسبت ساير خدمات، ى كمك و ارائه به هنگام

  ورزند؛ خوددارى جنسيتىشان هويت
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اعـتالء   غيردولتى دولتى و توسط كنشگران را اصول اين بشر، رعايت كشورى حقوق نهادهاى .ر
 جنسيتى هاى يا هويت تمايالت جنسى نسانى اشخاص داراىا حمايت حقوق و گسترش و بخشند

 وارد كنند؛ متن كار خود گوناگون را در

هـدف   آموزشى، بـا  يا مدنى و قضايى، كيفرى پزشكى، جمله در بخش اى، از حرفه هاى سازمان .ز
 خـود را  هـاى  دسـتورالعمل  كار و ى يابد، شيوه مؤكداً گسترش اصول كه اجراى اين تضمين اين

 كنند؛ ينىبازب

 قبـال  در اصـول  ايـن  تضمين رعايـت  كه از يك سو در نقش مهمى را بازرگانى، هاى سازمان .ژ
 دارنـد،  المللى و بين در سطح كشورى اصول پيشرفت اين سوى ديگر، در خويش، و از كارمندان

 كنند؛ پايه آن عمل بشناسند و بر

 هويت جنسيتى تمايل جنسى يا ط بامرتب هاى كليشه به كارگرفتن پرمخاطب، از هاى رسانه. س 
را گسترش  جنسيتى انسان هاى جنسى يا هويت تنوع تمايالت و مدارا و پذيرفتن خوددارى كنند

 آگاه سازند؛ به اين مسائل و مردم را نسبت دهند

 بشر اشـخاص  و حمايت حقوق مالى، براى پيشرفت خصوصى منابع دولتى يا كنندگان تأمين .ش
غيردولتى  هاى اختيار نهاد مالى در گوناگون، كمك جنسيتى هاى يا هويت تمايالت جنسى داراى

 .بگذارند نهادهاى ديگر و

 هـاى  زنـدگى و تجربـه   حقـوق بـشر در   المللى قوانين بين كاربست بيانگر ها اصول و توصيه اين
 اسناد هيچ چيـز  و در اين گوناگون است، جنسيتى هاى يا هويت تمايالت جنسى اشخاص داراى

حقـوق   طبق هنجارهـا و  چنان كه بر اين اشخاص را،  حقوق و آزادى تفسير شود كه د طورىنباي
شـكل،   دهد يـا بـه هـر    شده است، تقليل  شناخته رسميت كشورى، به اى و منطقه المللى، بين

 .كند محدود

 ضميمه

 جاكارتا جوك كنندگان اصول امضا

 هـاى  اعدام ى درباره ملل متحد ى يژهگزارشگر و استراليا، – (Philip Alston) آلستون فيليپ-
 حقوق امريكا در دانشگاه پروفسور حقوق خودسرانه و شتابزده يا فراقضايى،
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 المللـى  انجمن بين اروپايى مولداوى، بخش -(Maxim Anmeghichean) آنمگيشن ماكسيم-
 گرايان همجنس

 آرژانتـين و  كوردوبـا در  دانـشگاه  پژوهـشگر  آرژانتـين،  -(Mauro Cabral) كـابرال  مورو-
 گرايان همجنس حقوق بشر المللى كميسيون بين

 كشور ديوان عالى جنوبى، قاضى افريقاى -(Edwin Cameron) كامرون ادوين-

انجمـن   وابـسته بـه   پژوهشگر برزيل، -(Sonia Onufer Corrêa)  آ اونوفر كوره سونيا خانم-
  Sexuality Policy Watch مشترك ايدز و رئيس برزيل عليه اى رشته ميان

خـشونت   ى درباره ملل متحد ى گزارشگر ويژه تركيه، -(Yakin Ertùrk)  ارتورك ياكين خانم-
 آنكارا -خاورميانه فنى در دانشگاه شناسى جامعه ى دانشكده پروفسور زنان، عليه

ملـل متحـد    ى رئيس كميتـه  عضو سابق و استراليا، - (Elizabeth Evatt) اليزابت اوآت خانم-
 متحـد و كميـسر   حقوق بشر ملـل  ى سابق كميته زنان، عضو تبعيض از ى اشكال ع كليهرف براى

 حقوقدانان المللى كميسيون بين

 برخـوردارى از  ى حـق  دربـاره  ملل متحد ى گزارشگر ويژه زالند نو، -(Paul Hunt) هانت پل-
 در انگليس Essex حقوق دانشگاه ى دانشكده ممكن بهداشت، پروفسور باالترين حد

 پاكستان حقوق بشر رئيس كميسيون پاكستان، -(Asma Jahangir) آسما جهانگير خانم-

  حقوق بشر كنيا كميسيون ملى كنيا، رئيس -(Maina Kiai) كياى ماينا-

 مـورد حـق   ملل متحـد در  ى گزارشگر ويژه هندوستان، -(Miloon Kathari) كاتارى ميلون-
 مسكن مناسب برخوردارى از

 مركز حقـوق بـشر   پژوهشگر اصلى انگلستان، - (Judith Mesquita) امسكيت جوديت خانم-
 انگليس اسكس

 ى پروفسور در مدرسه دستيار امريكا، اياالت متحده -(Alice M. Miller) آليس م ميلر خانم-
  كلمبيا دانشگاه حقوق بشر ى مشترك برنامه عمومى، مدير بهداشت
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قاضـى   بوتـسوانا،  (Sanji Mmasenono Monageng) - مونجنـگ  نونـو  سانجى ماسه خانم-
 افريقـا، رئـيس   بـشر و مـردم   كميـسيون حقـوق   كميسر ،﴾گامبى جمهورى﴿عالى كشور  ديوان
 جلـوگيرى از  ممنوعيـت و  ى دربـاره  Robbin Island رهنمودهـاى  اجرا گذاشتن ى به كميته

 حقوق بـشر و  افريقايى كميسيون﴿آميز  توهين غيرانسانى يا بيرحمانه، رفتارهاى شكنجه و ساير
  ﴾مردم

وضعيت  ى درباره ملل متحد گزارشگر ويژه تايلند، -(Vitit Muntarbhorn) مونتاربورن ويتى-
 چواللونكـورن --- --- دانـشگاه  حقوق در خلق كره و پروفسور دموكراتيك بشر جمهورى حقوق

 ﴾كارشناسان مشترك نشست رئيس﴿تايلند 

 حقوق بشر كنيا كميسيون ملى كنيا، كميسر -(Lawrece Mute) موت لورانس-

و  دربـارهى شـكنجه   ملل متحـد  گزارشگر ويژه اتريش، -(Manfred Nowak) نوواك مانفرد-
 المللـى  كميسيون بـين  كميسر آميز، توهين غيرانسانى يا بيرحمانه، يا رفتارهاى ها ساير مجازات
 بـولتزمن  لودويـگ  حقوق بشر انستيتوى وين، و مدير بشر در دانشگاه استاد حقوق حقوقدانان،

 اتريش

 فمينيست، وكيل كاستاريكا، -(Ena Elena Obando Medoza) مندوزا اوباندو نا آنا اله خانم-
 المللى بين زنان، مشاور فعال حقوق بشر

 بـشر ملـل متحـد،    ى حقوق كميته ايرلند، عضو -(Michael O'Flaherty) او فالرتى مايكل-
 ناتينگهـام  دانـشگاه  حقـوق بـشر در   مركز قـوانين  مدير مشترك بشر كاربردى و استاد حقوق

 ﴾جاكارتا جوك گسترش اصول گزارشگر﴿

 نپال Blue Diamond Society رئيس نپال، -(Sunil Pant) پانت سانيل-

 The Equal Rights دبيـر كـل   بلغارسـتان،  -(Dimitrina Petvova) پرتووا ديميترنا خانم
Trust  

 ملل متحـد در  گزارشگر ويژه اندونزى، -(Rudi Mohammad Rizmi) محمد ريزكى رودى-
 حقـوق دانـشگاه   ى آكادميـك دانـشكده   معاون امور استاد اصلى و المللى، مورد همبستگى بين

 اندونزى پاجداجاران
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 Realizing   رئـيس سـابق   بنيانگـذار و  ايرلند، -(Mary Robinson) روبينسون مارى خانم
Rights: The Ethical Globalization Initiative،  ملـل   سابق حقوق بشر كميسر عالى و

 متحد

متحـد   ى ملل كميته صربى، عضو -(Nevena Vuckovic Sahovic) ساهوويچ وچكوويچ نا نوه-
 كودك بلگراد رئيس مركز حقوق حقوق كودك، و در مورد

 مـورد حمايـت و   ملل متحد در گزارشگر ويژه فنالند، -(Martin Scheinin) شاينين مارتين-
و قانون  الملل حقوق بين تروريسم، استاد مبارزه عليه اساسى در آزادىهاى بشر و ى حقوقاعتال

 فنالند آكادمى آبا حقوق بشر انستيتوى و مدير اساسى

 انـستيتوى  و مدير AIZHI Action Project بنيانگذار چين، -(Wan Yanhai) يانهاى وان-
  Beijing AIZHIXING آموزش بهداشت

 دانشگاه منچستر برابرى در استاد حقوق و انگلستان، -(Stephen Whittle) وايتل استفان-

بـشر ملـل    ى حقـوق  كميتـه  لهستان، عضو -(Rpman Wieruszewski) ويروزوسكى رومن-
 پزنان حقوق بشر و مدير مركز متحد

ى  مدرسـه  حقوق بشر در استاد مذهب انگلستان، -(Robert Wintemute) وينتكوت روبرت-
 لندن طنتىكالج سل حقوق

 
 

 

فرد نـسبت   عاطفى و جنسى احساسى، عميق كشش است از ظرفيت عبارت جنسى تمايل - ]1[
  .با آنان نزديك و جنسى داشتن روابط از يك جنس، و همجنس، يا بيش جنس مخالف، يا به

 است كه هـر فـرد   از جنسيت خويش درونى و شخصى ى تجربه عبارت از جنسيتى هويت - ]2[
 يا خير، همـين  مربوط مىشود به هنگام تولد به جنسيت او اى كه تجربه .كرده است عميقاً حس
  شكل در تواند تغييرمى باشد، آزادانه اگر با رضايت  كه﴿بدن خود  شخصى نسبت به طور آگاهى
 و ديگر تجليات ﴾را در بر گيرد جراحى و غيره طريق پزشكى، بدنى فرد از كاركردهاى ظاهرى يا
 .طرز رفتار پوشش، گفتار و ى همچون نحوه جنسيتى،

]3[ Gadjah Mada -  
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]4[ Jogjakarta -  

]5[Flaherty ' Michael O-  

]6[ Sonia Onufer Correa -  

]7[ Vitit Muntarbhorn -  

 هـستند بـا   ترتيـب، معـادل   دوجنـسى، بـه   تراجنسى و ،﴾گونگى دگرجنس﴿تراجنسيتى  - ]8[
 Transsexuelle, Transgenre, Intersexuelle   

  

 برومندآدرس وب سايت عبدالرحمن 
/farsi/org.abfiran.www://http  

  :ايميل بنياد
org.abfiran@omid  
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  نقدي بر دومطلب خانم سارا سلطاني
 

 nimahoghooghebashar@yahoo.com    نيما حقوق بشر 

  

بـر خـوردم كـه    » سارا سلطاني«به دو مطلب از خانم » جنسيت و جامعه«شماره اول مجله    در  

در كنار جذابيت اين دو مطلب، بـه يـك سـري مـواردي              . حاوي نكات جالب و خواندني اي بودند      

برخوردم كه آنها را قابل انتقاد و بحث دانسته، لذا ضمن تشكر و قدرداني از اين خانم عزيز به نقد                    

  .شان مي پردازممطالب اي

خـانم  »  يك جوان ايرانـي در فرهنـگ ايرانـي         سوال«اولين موضوعي كه در ارتباط با مطلب        

خـانم سـلطاني در مطلـب       . سلطاني بدان مي پردازم درباره اشاره ايشان به خودارضائي مي باشد          

  :خود نوشته اند

تكرار بـيش از    خوب اين راه حلي است كه اگرچه از نظر علمي و پزشكي مشكلي ندارد ولي                «

حد آن موجب افراط و در نهايت اعتياد به آن مي شود بگونه اي كه فرد حتي بعد از ازدواج ممكن                     

است گاهاً به آن روي بياورد و حتي در موارد بدتر ممكن است فرد هنوز هم بعـد از ازدواج بطـور                      

  .طبيعي ارضاء نشود و براي ارضاء كردن كامل خود مجبور به عمل استمناء شود

عمل استمناء فقط يك لذت جسمي موقت را خنثي ميكند و نيـاز روحـي و عـاطفي فـرد را                     

بشدت سركوب مي كند بطوريكه فرد بعد از عمل به آن بشدت در خود احساس پوچي مي كنـد و                    

 .بعضاً افرادي كه چنين كاري را مي كنند حتي تا مدتي حاضر نيستند خود را در آينه نگاه كننـد 

عاطفي يك فرد كمك مي كند و نتيجه        -اين راه حل نيز بشدت به تخريب روحي       پس مي بينيم كه     

  .»مطلوبي نخواهد داشت
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دوست عزيز اين تنها خودارضائي نيست كه تكرار بيش از حد آن موجب اعتياد در فـرد مـي                   

. ارتباط جنسي بين دو انسان هم اگر بيش از حد تكرار گردد منجر بـه اعتيـاد مـي گـردد                    . شود

و خود عمل خودارضائي اعتياد آور نيست، يعني همه كساني كـه             روان فرد بستگي دارد      بهاعتياد  

  . خود ارضائي مي كنند به آن معتاد نمي شوند

به خودارضائي بپردازد عمل غيرعادي اي انجام       » گاهي«به نظر من اگر فردي بعد از ازدواج هم          

  . اي ارضاي جنسي تعيين نمايدكسي نمي تواند براي ديگران حد و مرز، يا روشي بر. نداده

با اين نظر شما موافق هستم كه خود ارضائي هرچند برطرف كننده نياز جنسي انسان اسـت،                 

اما نياز عاطفي وي را ارضا نمي كند، با نظر شما كه گفته ايد استمناء به ايجاد احساس پـوچي يـا                      

من تا بـه حـال از       . نيستمنفرت نسبت به خود در شخص بر اثر خودارضائي منجر مي شود، موافق              

اگر هم فـردي    . كسي نشنيده ام كه بعد از خودارضائي  احساس پوچي يا نفرت از خود كرده باشد               

چنين احساسي دارد دليل آن خود عمل خودارضائي نيست، بلكه ديد منفي و غلطي است كه آن                 

  .فرد نسبت به اين رفتارجنسي دارد

ه صيغه روش ارضاي ميل جنـسي در دوران قبـل از            در رابطه با موضوع صيغه هم، بايد گفت ك        

يعني جنس مؤنث بايد ابتـدا  . صيغه مخصوص زنان بيوه و مطلقه است. ازدواج براي دخترها نيست   

بكارت خود را زير سايه ازدواج از دست داده، سپس بنا به هر دليلي سايه مرد از سر او كـم شـده             

پس علناً راهـي بـراي ارضـاي ميـل جنـسي در             . دباشد، تا بعداً اجازه يابد صيغه مرد ديگري شو        

  .دخترها، در دوران قبل از ازدواج، وجود ندارد

الزم به ذكر است كه، چنانچه صيغه براي دخترها نيز همچون زنان آزاد بـود، همـان مردهـاي     

معتقد به ارضاي نياز جنسي در زير رداي صيغه، حاضر به ازدواج دائم با دختري كه بكارت خود را                   

گفتني است كه با نظر جالب و به جاي شما مبني بر كـاهش ارزش               . دست داده باشد، نمي شدند    از  
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رابطه جنسي از حالت رمانتيك و ناديده گرفتن نياز جسماني و عاطفي آن، و پائين آوردن آن تـا                   

  . حد يك معامله و داد و ستد جسماني براي هر يك از طرفين، در صيغه، موافقم

 به ضررهاي انتخاب شريك جنسي از كوچه و خيابان بسيار بـه جـا مـي            همينطور، اشاره شما  

به نظر مـن ايـن      . باشد، اما اشاره اي كه به فرهنگ عنان گسيخته غرب داشته ايد را نمي پسندم              

مـن نمـي    . ديدگاه غلط نسبت به غرب، اثر همان تبليغات مذهبيون بر روي افكار ما ايرانيهاسـت              

در هر جامعه اي انـسان خـوب و بـد           . باز و عنان گسيخته نداريم    گويم كه ما در غرب انسان هوس      

اما برطبق آمار جهاني و مطالعات رواني و اجتمـاعي، بـر خـالف گفتـه شـما، ايـن                   . پيدا مي شود  

كشورهاي غربي هستند كه به خاطر برخورداري از آزادي جنسي و احترام به ساليق و گرايـشات                 

 سالمت رواني و جسماني بيشتري نـسبت بـه جوامـع            جنسي گوناگون به دموكراسي رسيده و از      

در كشورهاي آزاد و دمكرات است كه زنان از حقـوقي برابـر بـا               . ديكتاور زده و بسته برخوردارند    

مردان برخودار بوده و همجنسگرايان بدون هيچگونه ترس و واهمه اي، طبق سرشـت و طبيعـت                 

رات است كه با بيماريهاي مقاربتي مبـارزه        در كشورهاي آزاد و دموك    . نرمال خود، زندگي مي كنند    

شده و وسايل پيشگيري از ابتال به ايدز يا بارداريهاي ناخواسته به طور رايگان در اختيار انـسانها                  

در چنين كشورهائي است كه اگر به يك زن تجاوز گردد، به جاي اينكـه وي را بـه                   . قرار مي گيرد  

در چنين كشورهائي اسـت كـه بـازار         . ي مي كنند  عقد فرد متجاوز درآورند به شكايت او رسيدگ       

فيلمهاي ضبط شده از حريم خصوصي و ارتباطات شخصي دختـران و هنرپيـشگان آن داغ نمـي                  

  ....باشد و

  :دوست عزيز من منظور شما را از جمله زير فهميدم اما شما جمله خود را اشتباه نوشته ايد

طور كه از نظر فيزيكي و پزشكي و علمـي          زن و مرد هر دو يكسان آفريده شده اند ولي همان          «

  .»نيز ثابت ميشود، اين دو با يكديگر فرق مي كنند
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بهتر بود مي نوشتيد كه زن و مرد با حقوق انساني برابر، اما از نظر جسماني و روحي، متفـاوت                    

زن و مرد يكسان آفريده شده اند، اما يكـسان          : معني جمله شما اين است    . از هم آفريده شده اند    

  . يستندن

زن و مرد يكسان آفريده نشده اند، بلكه به جز برخي شباهتهاي فيزيكي و روحي، تفاوتهـاي                 

اين حقوق اجتماعي، قانوني و انساني زن و مرد است كه با هـم برابـر                . بسياري نسبت به هم دارند    

  .است

ي از حالت   در ضمن در مطلب خود پيشنهاداتي كه به خانوده ها ارائه داده ايد جالبند ولي گاه               

مـثالً نوشـته    . پيشنهاد خارج شده و به شكل دستورات و پيشنهاداتي گاه سليقه اي در مي آيند              

  ....ايد هرگز چنين نكنند يا هرگز چنان نگويند؛ ورزش كردن را مثل نان شب واجب بدانند و

 بـه نكـات قابـل تـأملي       » مسائلي كه بايد جوانان پيرامون يك عشق واقعي بدانند        «در مقاله   

پيرامون كشش جنسي طرفين يك رابطه به يكديگر اشاره كرده ايد، اما در ادامه مطلب خـود در                  

مورد عشق و ويژگيهاي يك ارتباط عاشقانه، به نكاتي اشاره نموده ايد كه حتي روانشانـسان هـم        

اين عالئم را نه تنها نشان بر عشق نمي دانند، بلكه آنها را نـشانه هـائي بـر خودخـواهي، عـدم                       

  . يرش خود، وابستگي و انواع كمبودهاي روحي و عاطفي مي دانندپذ

من مدعي نيستم كه مي دانم عشق چيست، مدعي نيستم كه تا بـه حـال عاشـق شـده ام و                      

مدعي نيستم كه مي توانم از عشق تعريفي ارائه بدهم، چون در ايـن زمينـه دانـشي نـدارم، و از                      

گر هم قرار باشد روزي طعم عشق را بچشند، از سـن            انسانها ا » آزيتا ساعيان «طرفي به قول دكتر     

چهل سال به باال عاشق مي شوند و من هنوز پا به چهل سالگي نگذارده ام؛ اما مي توانم ادعا كنم                     

كه حداقل مي دانم كه عاشق نشدن چگونه است؛ من بر اين باورم كه اين نشانه هائي كه ديگـران                    

اشقي نيستند و تعاريف ارائه شده از عـشق از جانـب            دال بر عاشق شدن مي دانند، نشانه هاي ع        

  .عموم، علمي و درست نمي باشند
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تعاريفي كه شما درباره عشق ارائه داده ايد يك سري تعاريف كليشه اي است كه ايـن روزهـا                   

ما مي توانيم ساعتها با كسي كه عاشق او         . مد شده و همه ما در مدح عشق به آنها اشاره مي كنيم            

از طرفي به قول    . ه گفتگو پرداخته، از آن گفتگو لذت برده و متوجه گذر زمان نشويم            نيستيم نيز ب  

درمان عشق، ازدواج يا همان زيستن با معشوق در زير يك سـقف اسـت؛               » نهضت فرنودي «دكتر  

چون انسان با مشاهده واقعيات وجود طرف مقابل، با ديدن صحنه هاي ناخوشايند زنـدگي وي، از                 

ات و خوي و رفتارهاي طرف، كه اغلب در برخوردهاي اوليـه و در دوره ابتـدايي            قبيل بيماري، عاد  

البته . آشنايي، كمتر رخ مي نمايند، از شور و حرارت افتاده و با واقعيات زندگي رو به رو مي گردد                  

منظور اين نيست كه اين ارتباط به نفرت منجر مي شوند، بلكه به ايـن نكتـه اشـاره دارم كـه از                       

رت و ميل اوليه كاسته شده، فرد با واقعيات و روي ناخوشايند سكه نيز مواجه گرديده،                ميزان حرا 

عادي بودن به نشانه تكراري بودن و عدم تمايل         . و سرانجام طرفين براي يكديگر عادي مي گردند       

نسبت به يكديگر نيست، بلكه به معني رو به رو شدن با واقعيات و كاهش افكار رمانتيك و شور و                    

گاهي حتي يك رابطه طوالني، نوعي عشق عميق، اما بدون شـور و شـوق               . ت اوليه مي باشد   حرار

  . جنسي، بين طرفين به وجود مي آورد

  : در جائي ديگر به اين نكته اشاره داشته ايد كه

عاشق به خانواده خود اعالم مي دارد كه قصد ازدواج با معشوق خـود را داشـته و عاشـق و                     «

اين موضـوع   . ر مي گيرند كه ديگر نمي توانند بدون يكديگر زندگي كنند          معشوق در شرايطي قرا   

كه خانواده عاشق، معشوق را بپذيرند براي عاشق اهميت پيدا مي كند، او را در تمام برنامه هـاي                   

خود شريك مي داند و دوست دارد در تمام تفريحات زندگي، معشوق خود را در كنار خود داشته                  

 ذهن او بيرون نمي رود و همواره به دنبال كوچكترين فرصتي مي گـردد               هيچگاه معشوق از  . باشد

هر زمان كه كسي از     . تا به معشوق خود تلفن زده و به او بگويد كه دلش براي وي تنگ شده است                
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او انتقاد مي كند به دفاع از او بر مي خيزد، در مجامع عمومي هميشه خـود را مـدافع نظريـات او                      

  » .در پشت درهاي بسته مخالف او باشدنشان مي دهد، حتي اگر 

تمام اين تعاريف ارائه داده شده از عاشق و معشوق توضيحاتي هستند در وصف انساني بيمار،                

اين تعاريف، همه، در تضاد با توضيحات بعدي مبنـي بـر            . بي هويت، وابسته، خودخواه و ديكتاتور     

  .پذيرش، اعتماد و احترام به يكديگر مي باشند

ائه توضيح بيشتر الزم مي دانم به اين نكته اشاره داشته باشم كه طبق گفتـه دكتـر                  قبل از ار  

انـسانها يـا    . انسانها با ازدواج به كمال و خوشبختي يا بدبختي نمـي رسـند            » فرهنگ هوالكوئي «

خوشبختند و در مسير كمال خود گام بر مي دارند كه در اين حالـت انـسان خوشـبخت ديگـري                     

ق ورزي و ازدواج انتخاب مي نماينـد و يـا بدبختنـد و بـالطبع انـسان                  همچون خود را جهت عش    

بدبختي مثل خود را پيدا كرده و در مسير بدبختي به زندگي با معشوق يا همسر خود ادامـه مـي                     

  . دهند

  :و اما توضيحات تكميلي در رد توضيحات شما درباره ويژگيهاي عاشق

  . ازدواج با معشوق خود را دارد عاشق به خانواده خود اعالم مي دارد كه قصد-1

چنانچه . فكر كردن به ازدواج با معشوق، تنها دليل اثبات عشق و به دور بودن از هوس نيست                

يك انسان از سالمت واقعي برخوردار بوده و واقعاً عاشق يك فرد باشد، ممكن است فرد مورد نظر                  

معـشوقه قـصد ازدواج بـا وي را         را مناسب براي يك زندگي مشترك نيابد، يا بالعكس، معشوق يا            

نداشته باشد؛ پس عاشق در اين ميان فرد را در درجه اول به خاطر خود وي دوست دارد و نـه بـه         

باز هم تأكيد مي كنم كه منظورم اين است كه انديـشيدن            . خاطر ازدواج و خودخواهيهاي خويش    

زدواج با معشوق خود نمـي      به ازدواج نشان بر عاشق بودن نيست و نه اينكه هيچ عاشقي به فكر ا              

الزم به ذكر است كه بسياري از انسانها فكر مي كنند چون واقعاً عاشق ِ معشوق يا معشوقه                  . باشد
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خود هستند، به ازدواج با او فكر مي كنند در حاليكه معموالً به خاطر خودخواهي و حس مالكيتي                  

  .پرورانندكه نسبت به معشوق يا معشوقه خود دارند اين فكر را در سر مي 

 عاشق و معشوق در شرايطي قرار مي گيرند كه ديگر نمي توانند بـدون يكـديگر زنـدگي                   -2

  .كنند

اين جمله عيناً بازگو كننده عدم پذيرش خود، وابستگي و عدم برخورداري طرفين از هـويتي                

انسان چنانچه از خود هويتي مستقل داشته و به كسي وابسته نباشـد، دليلـي               . مستقل مي باشد  

  .ندارد كه قادرنباشد بدون حضور ديگري زندگي كند

  . اين موضوع كه خانواده معشوق را بپذيرند براي وي اهميت پيدا مي كند-3

اين حالت هم در مواقع خاص مي تواند نشاني بر عدم پذيرش خود يا عدم اعتماد به معـشوق                   

داشته و او را همانگونه كـه       انسان سالم، كسي كه خود را پذيرفته و به معشوق خود اعتماد             . باشد

هست پذيرفته و دوست داشته باشد، به اين فكر نيست كه آيا كسي معشوق يا معشوقه و انـسان                   

  . مورد عالقه او را دوست داشته و مي پذيرد يا خير

  . او را در تمام برنامه هاي خود شريك مي داند-4

هاي همديگر شريك باشـند؟ ايـن       به نظر شما اين غير عادي نيست كه دو نفر در تمام برنامه              

  .جمله باز نشان دهنده عدم برخورداري از هويتي مستقل براي هر يك از طرفين مي باشد

  . دوست دارد در تمام تفريحات زندگي معشوق خود را در كنار خود داشته باشد-5

اين جمله هم حالت جمله قبل را دارد؛ هم غيرعادي است و هم نشان دهنـده عـدم پـذيرش                    

هر انسان مـستقل و سـالمي دوسـت دارد          . ، وابستگي شديد و چسبندگي انساني به ديگري       خود

آيـا  . گاهي با دوستان خود يا به تنهائي به تفريح رفتـه يـا ورزش كنـد               . گاهي با خود خلوت كند    

پدرها و مادرهاي شما هيچ وقت در دوره مهمانيهايي كه با همكاران همجـنس خـود داشـته انـد                    

 آيا هر يك از والدين در مهماني والد ديگر با دوستان همجنس خويش شـركت                شركت نكرده اند؟  
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مي كند؟ آيا يك زن و شوهر در يك تيم با هم فوتبال يا بسكتبال بازي مي كنند؟ البتـه خلـوت                      

كردن با خود يا لحظاتي را در كنار دوستان خود گذراندن با گوشه گيري يا رفيق بازي فـرق مـي                     

  .كند

معموالً انسانهاي تنها و افسرده هستند كه به دنبال يـك معـشوقي             » الكوئيهو«به قول دكتر    

البتـه منظـور ايـشان عـشق از نـوع           . مي گردند تا خالءهاي دروني و تنهائيهاي خود را پر كنند          

طبق گفته ايشان انساني كه نرمال و سالم باشد فقط نسبت به            . بيمارگونه است و نه فرم نرمال آن      

اگر انساني اينگونه باشـد، يـك انـسان         . ه و فقط با يك نفر ارتباطي ندارد       يك نفر احساس نداشت   

ما چگونه مي توانيم سخنان كسي را باور كنيم كه به ما مي گويد در تمـام                 . منزوي و افسرده است   

انساني كه قادر نباشد ديگر انسانها را دوست داشته، زيبائيهاي آنها را            . دنيا فقط تو را دوست دارم     

  !  آنها ارتباط برقرار كند، چگونه قادر به دوست داشتن معشوق خود خواهد بود؟ديده و با

 هيچگاه معشوق از ذهن او بيرون نمي رود و همواره به دنبال كوچكترين فرصتي مي گردد                 -6

  . تا به او تلفن زده و به او بگويد كه دلش براي او تنگ شده است

، اين ديگر نشان دهنده نهايـت عـدم پـذيرش           ، روانشناس باليني  »رضا يكدانه «به قول آقاي    

كسي كه همواره به انساني ديگر مي انديـشد و دائـم            . خود، وابستگي و خودخواهي شخص است     

  . دلش براي او تنگ مي شود، يك انسان وابسته و خودخواه است و نه يك عاشق دلباخته

در مجـامع عمـومي     . د هر زمان كه كسي از او انتقاد مي كند، به دفاع از او بـر مـي خيـز                   -7

  . هميشه خود را مدافع نظريات او نشان مي دهد، حتي اگر در پشت درهاي بسته مخالف او باشد

آيا شما براي تعصب و عدم پذيرش خود و ديگري توضيحاتي از اين واضحتر سراغ داريد؟ اگر                 

و او را همانگونـه     ما به معشوق يا معشوقه خود اعتماد و اطمينان داشته، اگر هويت او را پذيرفتـه                 

كه هست با معايب و محاسنش پذيرفته و دوست داشته باشيم، دليلي ندارد كه جلوي ديگران بي                 

اين تعصبات و دفاعهـاي غيرعاقالنـه       . دليل از او دفاع كرده و اشتباهات و خطاهاي او را بپوشانيم           
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نهـضت  «طبـق گفتـه خـانم دكتـر         . ريشه در حقارت نفس خود شخص به اصطالح عاشـق دارد          

انسان زمانيكه خود را نپذيرفته باشد و در درون خود احـساس حقـارت كنـد عاشـق و          » فرنودي

دلباخته ديگري شده، از ديگري يك شخصيت ايده آل و يك بت ساخته و با دوستي و ارتباط بـا                     

در اينجاست كـه    . اين ايده آل ذهني خود، سرپوشي بر روي ضعفها و حقارتهاي خويش مي گذارد             

انساني از بت ايده آل وي انتقادي بكند، هستي خود را بر فنا ديده و به موضـع گيـري در                     چنانچه  

بـراي مثـال    . اين بت ايده آل لزوماً يك انسان فرشته صفت نيست         . برابر شخص منتقد مي پردازد    

انسان ضعيف شـيفته انـسان      . بت يك فرد ضعيف و توسري خور، يك انسان مستبد و زورگوست           

حال اگر كسي بر    . چون در اين انسان، آن خصائلي را مي بيند كه خود وي ندارد            مستبد مي گردد،    

اين انسان مستبد انتقاداتي وارد كند، عاشق ضعيف، كه هويت و هستي و كمبودهـاي خـود را در               

بت ايده آل خود مي يابد، از انتقادات وارده رنجيده خاطر شده و به موضع گيري در برابر آنها مـي       

  . پردازد

د با توجه به توضيحات باال اكثريت به اين بيانديشند كه با اين حساب هيچ يك از آنها نـه                    شاي

همانطور كـه در    . اين عين حقيقت است   . تا به حال عاشق شده اند و نه مي دانند كه عشق چيست            

ابتداي مطلبم توضيح دادم خود من هم، نه مدعي هستم كه مي دانم عشق چيست و نـه مـدعي                    

مـي گويـد انـسان    » آزيتا سـاعيان «بي دليل نيست كه دكتر  . ه حال عاشق شده ام    هستم كه تا ب   

  . هم عاشق بشود بعد از چهل سالگي اين عشق را تجربه خواهد كرد» اگر«

و شايد اين پرسش براي شما مطرح گردد كه با اين حساب اكثريت ما حقـارت درونـي، عـدم                    

اكثر ما انسانها   . جواب شما مثبت است   . مپذيرش خود، خودخواهي، حس مالكيت و وابستگي داري       

. به واسطه تربيت ناسالم خانوادگي با يك سري حقارتهاي دروني و كمبودهائي بـزرگ شـده ايـم                 

دليل اين شيوه تربيتي از جانب والدين ما و روش تربيتي غلط آنها مي باشد؛ در نتيجه، اين شيوه                   

شده و در آينده نيز از ما به فرزنـدانمان، و از            غلط تربيتي، نسل به نسل از اجدادمان به ما منتقل           
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مـا تـا زمانيكـه خـود را مـورد روان            . فرزندانمان نيز به نسلهاي پس از آنها منتقل خواهد گرديد         

درماني قرار نداده، حقارتها و ضعفهاي شخصيتي خود را از بين نبرده و از سالمت رواني برخوردار                 

 خود را پذيرفته و دوست داشته باشيم و نه قادر خواهيم            نگرديم، از يك طرف نه قادر خواهيم بود       

بود كه عاشق ديگري شويم، از طرف ديگر نيز قادر نخواهيم بود فرزنداني سالم و سرشار از عشق                  

الزم است اشاره كنم كه الزمه برخورداري از جامعه         . و اعتماد به نفس پرورش داده و تربيت نماييم        

  . برخوردار بودن از يك نظام خانوادگي سالم مي باشدو حكومتي سالم و دموكرات نيز،

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "کته ن"
  

در كداميك از مسائل جنسي نياز به اطالعات بيشتري داريد؟ بـراي            
ما سعي مي   . ما ايميل فرستاده و ما را از نيازهاي خودتان با خبر نماييد           

كنيم در شماره بعدي مطالبي آموزشي در زمينه نيازمندي هاي شما به            
  .چاپ برسانيم

JenseyatvaJameh@talktalk.net 
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  بي تعارف
  
را موقتĤ از دسـتور كـار       » حمايت از خانواده  «هرچند مقاومت زنان و حمايت هاي ديگران، اليحه         : اول 

مجلس خارج كرد و موفقيتي نسبي براي جنبش زنان بهمراه داشت، اما برتري مرد بر زن، ايـدئولوژي                  
پس تا وقتي مرد ساالري دولتي حاكم باشد، هيچگونه تغيير جدي و اساسـي              . جمهوري اسالمي است  

 سـال، در ايـران      18اعدام گستره كودكان زير     .  در وضعيت حقوقي زنان در جامعه بوجود نخواهد آمد        
موضوع ديگري است كه بدرستي افكار عمـومي داخلـي و خـارجي را  بـر عليـه حكومـت اسـالمي                       

جنبش زنان ايران و جنبش لغو اعدام كودكان، در داخل و خارج آنقدر قوي است كه                .ته است   برانگيخ
بتوانند با حمايت گسترده زنان، فعاالن حقوق كودكان  و افكار عمومي در ايران كشورهاي ديگر، و در                  

قي و  هماهنگي با فمينيست هاي حقوق دان خارجي، دولت ايران را به جرم تصويب قوانين نابربر حقو               
آپارتايد جنسي و به جرم سرپيچي از قوانين بين المللي در موضوع جرائم كودكـان،  بـه دادگاههـاي              

  .  بين المللي بكشانند
  

خيلي ها وقتي به  سكس مي رسند آن را خواهش تن مي نامند و با اينكار، آگاهانه يا ناآگاهانـه،                     : دوم
ست كه حتي بعضي از روشنفكران ما هـم چنـين           جالب ا . رابطه سكس با روان آدمي را انكار مي كنند        

  .مي كنند
  
عده اي از  بظاهر روشنفكران جامعه، بـا نگـاهي انـدر سـفيه بـه مناديـان اهميـت برقـراري                  : سوم 

دمكراسي، رعايت حقوق بشر و جدايي دين از سياست در ايران، ادعا مي كنند كه جامعه ما سـنتي و                    
اما . ندارد و بايد ابتدا كلي كارهاي اوليه زيربنايي انجام گيرد         مذهبي است و هنوزآمادگي اين چيزها را        

اين روشنفكران يادشان مي رود كه بيش از شصت سال پيش وقتي هندوستان به استقالل رسـيد، از                  
جهات فرهنگي و اقتصادي، از جامعه امروز ما بسيار عقب مانده تر بود،  تعداد اقـوام مختلـف سـاكن                   

از تعداد اديان، زبانها و قوم هـاي         .. ي و قومي، تعداد اديان موجود  در هند و             هند، تعداد زبانهاي محل   
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ساكن ايران بسيار بيشترند، با اينهمه، در همان شصت سـال و انـدي پـيش، حكومـت هندوسـتان،                    
از .  دمكراسي و حقوق بشر را  در جامعه نهادينه كرد و مذهب را از دخالت در سياست برحذر داشـت                   

مروزه كشورهايي در آفريقا داراي دمكراسي اند كه  از كشور ما بسيار فقيرتـر و سـنتي                  آن گذشته، ا  
پس ادعاي عدم آمادگي جامعه ما براي دمكراسي  در اصل توجيه ديكتاتوري و سركوب حقـوق                 . ترند

  .مردم است
  

جنبشهاي زيادي در جامعه ما حضور دارند؛ جنبش زنـان، جنـبش كـارگران، جنـبش اقـوام                  : چهارم
حـرف تـازه اي     . ختلف، جنبش همجنسگرايان، جنبش نيروهاي سياسي، جنبش دانشجويان و غيره         م

  نيست اما بايد تكرار شود كه، اگر اين جنبش ها به همگامي و همكاري
با هم روي آورند، و با برنامه ريزي دست به حركات اعتراضي همزمان دست بزنند، بدن شك در عقب                   

الزمه اين كار ايـن اسـت كـه         .  موفقيت بيشتري كسب خواهند كرد     زدن بسياري از فشارهاي موجود    
رهبران هر جنبشي،  در امر معرفي جنبش هـاي ديگـر و اهميـت  حمايـت وشـركت در اعتراضـات                       

-همزمان، به بدنه خود آموزش دهند و مهمتر از همه اينكه، خواهان احترام و رعايت بخش اجتمـاعي                 
مثآل كارگري كـه در خانـه       . دنه پايگاه اجتماعي خود شوند    فرهنگي خواسته هاي ديگر جنبش ها در ب       

خود، با رفتن دخترش به استاديوم مخالفت مي كند، نمي تواند از خواسته زنان مبني بر حق ورود بـه                    
يا اگر زني از پذيرش همجنسگرايي فرزند خود اباء داشـته باشـد،             . استاديو هاي ورزشي حمايت كند    

 فرهمگي همجنسگرايان دفاع كند، يا اگر همجنـسگرايي از اهميـت            قادر نيست از حقوق اجتماعي و     
رعايت حقوق اقليت هاي قومي و زباني عاجز است، نمي تواند در حمايت از اعتراضـات عـرب هـا در                     
خوزستان يا كردها در كردستان و غيره، به ميـدان بيايـد و اعتـراض كنـد يـا وارد صـف تظـاهرات                        

بنابراين آگاهي رساني در موضوع خواسته      . نشجويان حمايت كند  دانشجويي شده و از خواسته هاي دا      
هاي جنبش هاي ديگر، در جنبش خودي موضوعي است كه بايد مـورد توجـه بيـشتر جنـبش هـا و                      

  . تشكالت مدني كشور قرار بگيرند
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. ود كيفي، توزيع و معرفي وسيع در سطح جامعه، به همت و همكاري شما عزيزان نياز داردبهب
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