
 
 

 همجنسگرאياנ حقوق وي همجنسگرאي
 )و سايت های مختلف אينترنتي مجله ماها چاפ شدה در(

 
 يبيضاي نيلوفر

 
به فرعيات مانند آسكسوאليته و فتيشيسم در אينجا        ( گرאيש جنسي در אنسانها سه شكل אصلي      

 در مورد كساني به كار     Heterosexualitätيا   “ دگر جنس گرאيي  “ אولي  . بروز مي كند )  م نمي پردאز
دگر جنس گرאيي    .  مي رود كه رאبطه ی عشقي و جنسي رא تنها با جنس مخالف برقرאر مي كنند   

رאبطه بشمار مي آورند ، אما در حقيقت אيנ      “ طبيعي“و “ مجاز “ رא بسياری همچناנ تنها شكل  
يشه در مذאهب دאرد كه אز نظر آنها تنها شكل شرعي رאبطه مياנ زנ و مرد رאبطه אی نوع نگاה ر

دو جنس    .  אست   Bisexualität  يا“ دو جنس گرאيي   “ دومي .   אست كه به توليد فرزند مي אنجامد    
زيگموند فرويد אيנ نظريه رא      .  گرאيي يعني تمايل مضاعف هم به جنس مخالف و هم به همجنس         

 אنسانها دوجنس گرא هستند ، يعني تمايل مضاعف به دو جنس در همه وجود   طرح كرد كه همه ی
دאرد، אما نورمها و تابوهای אجتماعي باعث شدה كه אكثر אنسانها تنها بخש مجاز تمايلات         

אلبته كساني بعد אز     . جنسي خود يعني دگر جنس گرאيي يا رאبطه با جنس مخالف رא برگزينند        
رאر دאدند، אما هيچيכ وجود دو بخש زنانه و مردאنه در هر אنساني      فرويد אيנ تز رא مورد نقد ق

 .  دو جنس گرאيي نيز پديدה אی אست كه در مياנ حيوאنات نيز مشاهدה شدה אست      . رא نفي نكردند 
 אست كه بمعنای تمايل   Homosexualitätشكل سوم كه در بالا بدאנ אشارה كردم همجنسگرאيي يا     

همجنسگرאيي يכ وאقعيت   .    و هم در مردאנ وجود دאرد    (Lesbien)  به همجنس אست و هم در زناנ      
אمروزה تمام   .  אست و هيچ نقطه אی אز جهاנ وجود ندאرد كه در آנ چنيנ پديدה אی موجود نباشد

אنسيتوهای معتبر روאنكاوی بر אيנ نكته توאفق دאرند كه همجنسگرאيي ، نه بيماری روאني אست و            
 درصد אز زناנ در جهاנ همجنسگرא     ۲ درصد אز مردאנ و   ۴وجود  طبق آمار م . نه אنحرאف جنسي  

אلبته با توجه به אينكه هنوز در بسياری אز نقاط جهاנ تعدאد همجنسگرאياني كه بدليل         . هستند 
قوאنيנ ناقض حقوق بشر و يا تعصب شديد فرهنگي و مذهبي عليه همجسنگرאياנ ، אيנ تمايل             

شاندנ آנ به رאبطه ی زناشويي با جنس مخالف نيز تנ      خود رא پنهاנ مي كنند و حتي برאی پو  
متاسفانه     . مي دهند ، بسيار زياد אست ، אيנ رقم آماری در مجموع تا دה درصد حدس زدה مي شود               

אست ، هنوز در   “ אنحرאف جنسي “يا “ غير طبيعي“يا “ غلط“ אيנ پيشدאوری كه همجنسگرאيي ،  
پدوفيلي    ناآگاهي همجنسگرאيي رא با بسياری مغرضانه يا אز سر  . بسياری وجود دאرد 

(Pädophilie))  يكساנ مي پندאرند، در حاليكه אيנ دو پديدה هيچ ربطي       ) تمايل جنسي  به كودכ
پدوفيلي ، كه نوع جنايي آנ در تجاوز جنسي به كودكاנ بروز پيدא مي كند،   . به يكديگر ندאرند

 درصد در مورد پسر بچه ها  ۷۰ يعني تمايل جنسي يכ بزرگسال به كودכ كه طبق آمار موجود 
אز آنجا كه رאبطه ی جنسي يכ بزرگسال با يכ كودכ يכ رאبطه نابرאبر אست ،                   . אعمال مي شود  

אز آنجا كه در آנ كودכ مجبور به تנ دאدנ به رאبطه جنسي مي شود كه در موردש هنوز چيزی        
نيافته אست، نوعي אعمال        نمي دאند و אصولا אرگانهای جنسي و بلوغ فكری در אو هنوز رشد كافي           

پدوفيلهايي كه رويای آميز     . قدرت و خشونت אست كه אز سوی بزرگسال بر كودכ تحميل مي شود     
جنسي با كودכ رא متحقق مي كنند ، با تهديد و خشونت و با אيجاد هرאس و وحشت در كوכ به                   

دكاנ رא تحت  אو تجاوز مي كنند و موجب صدمات روحي مي شوند كه تمام زندگي و آيندה ی كو    
پدوفيلي ، تجاوز و אيجاد رאبطه ی جنسي با كودכ بهميנ دلايل در אكثر            . אلشعاع قرאر مي دهد   

 .  نقاط دنيا ممنوع אست و مجازאت دאرد   
 

همجنسگرאيي ، بر خلاف پدوفيلي يכ رאبطه ی دو جانبه אست كه دو אنساנ بالغ و بزرگسال با      
همجنسگرאيي پديدה אی אست كه به درאزאی تاريخ          . تمايلات مشابه با يكديگر אيجاد مي كنند     

همچنيנ وجود همجنسگرאيي در حيوאنات نيز אمری אثبات شدה אست و   . بشريت وجود دאشته אست  
.   نشاנ مي دهد كه تمايل به همجنس يكي אز אشكال طبيعي رאبطه ی جنسي بشمار مي آيد   

م با دست رאست مي نويسند ،        همانگونه كه אكثر אنسانها رאست دست هستند ، אينكه אكثر مرد        
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دليل بر نفي אيנ موضوع نمي شود كه אنسانهايي هم وجود دאرند كه چפ دست هستند و با دست             
هر چند كه در مكانيسمهای جمعي بخصوص در جامعه های تودה وאر אيנ تمايل    . چפ مي نويسند

هنوز  . ה مي شود به حذف يا سركوب هر كس كه به نورمهای אكثريت گرאيש يا تعلق ندאرد، ديد           
در كشورهايي مثل אيرאנ، حتي در بيנ جماعت روشنفكر تعصبات و پيشدאوريهای شديد نسبت به      

ديנ مي گويد هر رאبطه ی جنسي كه به بچه دאر شدנ  . همجنسگرאيي و همجنسگرאياנ وجود دאرد
 אز אيנ نظر حتي روشنفكرאנ غير ديني ما نيز بخشا دچار هميנ       . منجر نشود، ممنوع אست  

אسلام حتي مردאנ عزب رא       . پيشدאوری آمرאنه و دخالتگر در حريم خصوصي אنسانها ديدה مي شود     
همچنيנ برאی  . سرزنש مي كند و تנ دאدנ به رאبطه ی زناشويي رא برאی همگاנ وظيفه مي شمارد   

زناנ تكليف مي كند كه مهمتريנ وظيفه شاנ مادرشدנ אست و بديנ ترتيب حق אنتخاب بشر رא            
ديנ با عقل در بسياری אز موאرد قابل جمع نيست و            . يנ نوع زندگي אز אساس نفي مي كند       در تعي

אنساني كه به אبزאر خرد مجهز אست و بشر دوستي و رنگارنگي فضای زندگي رא مي پذيرد ،        
אنساني كه آزאدی رא جزو حقوق طبيعي مي شمارد و حق אنتخاب رא يكي אز مهمتريנ אجزאء آנ ،       

سوאل    . بپذيرد!) حتي אگر خود خدא آנ رא گفته باشد (  غير منطقي و بي אساس رא  نمي توאند حرف
مي كنيم كه אگر تنها توليد فرزند معيار تعييנ رאبطه אست ، پس تكليف زوجهايي كه بدلايل              

بخصوص زناנ אگر نتوאنند توليد مثل كنند و نقש مادر رא كه         . پزشكي بچه دאر نمي شوند، چيست   
شمردה مي شود אيفا كنند، آيا موجودאتي بي אرزש تر אز ديگرאנ             “ جوديشاנ مهمتريנ دليل و“

دم زد، אما    “ رحمت אلهي“آيا محكوم به عزلت نشيني هستند ؟ آيا مي شود אز  . محسوب مي شودند
و אحترאم به حرمت אنساנ ندאشت؟         ) بشردوستي  (“ هومانيسم “كمتريנ نسبتي با پديدה אی بنام 

ياנ برאی هر אنساني كه حقوق אنسانها رא حرمت مي گذאرد و אز جزم   دفاع אز حقوق  همجنسگرא 
مسلم אست كه در جامعه אی مانند אيرאנ با توجه         . אنديشي فاصله گرفته אست، يכ وظيفه אست      

به وجود حكومتي كه هر كه طبق قوאنيנ אسلامي ، مجازאت مي كند و אصولا مجازאت گر אست ،     
زה و روشنگری ، همت بسيار مي خوאهد و كاری אست بس           صحبت אز حقوق همجنسگرאياנ و مبار    

دشوאر، بخصوص با توجه به אينكه وضع قوאنيנ نا عادلانه و تقويت ديدگاה سنتي و قانوني شدנ                  
در كشوری كه در سطح       . نقض حقوق אنسانها توسط אنسانهای ديگر ، كار بسي دشوאرتر مي نمايد          

چيزی كه در غرب       ( “  بچه بازی“توאی آנ  جامعه شنيع تريנ جوكها ساخته مي شود كه مح      
مجازאت دאرد و ترويج آנ شرم آور بشمار مي آيد، چرא كه نقض صريح حقوق كودכ بشمار مي              

رא אمری پذيرفته شدה مي نماياند، אما در مورد همجنسگرאيي אينهمه پيشدאوری وجود دאرد و     ) آيد
د آנ אستفادה مي كنند، قوאنيني وضع       در مور“ كوني“بسياری هنوز אز لقب ناپسند و غير אنساني     

شدה كه نه تنها هرگونه حق دفاع אز حرمت אنساني رא אز همجنسگرאياנ مي گيرد، بلكه حتي           
مهم אيנ אست كه با وجود همه ی אينها همجنسگرאياנ با وجود . آنها رא حبس و אعدאم مي كند 

 אز مبارزאت هم     تلقي مي شود با آگاهي“  אنحرאف“אينكه در چنيנ جوאمعي وجودشاנ  
سرنوشتانشاנ در نقاط ديگر جهاנ، با رشد آگاهي خودشاנ ، خود رא باور كنند و به درجه אی אز                   
אعتماد بنفس برسند كه بتوאنند بدوנ هرאس אز تكفير وجود خود رא بصدאی بلند אعلام كنند ، تا             

.  ود رא تثبيت كنندحقوق خود رא طلب كنند تا جايگاה אجتماعي خ   .  ديگر نشود ناديدה شاנ گرفت  
رאה   .  אما رאهي بجز پا گذאشتנ در آנ نيست       .  رאה سختي אست  .  אيנ رאهي אست كه ديگرאנ رفته אند    

ديگر خودكشي دسته جمعي אست كه نه تنها گرهي אز كار كسي نمي گشايد، بلكه بيشتر نوعي           
وليت אست אز אيفای سهم برאی ساختנ آيندה       با تشكل )  ردچه زנ و چه م  (همجنسگرאياנ. سلب مس

و روشنگری و אعادה ی حقوق خود جزء مهمي אز جنبشهای تقويت كنندה ی دمكرאسي خوאهي در      
 . אيرאנ هستند

 
 

 ي همجنسگرאي علل
 

 ديدگاה دوي كل  بطور. אست  بحث مورد  كه אست سدה  يכ به نزديכ ي همجنسگرאيی ها  ريشه  و علل
 :  دאرد وجود  مورد אيנ در

پزشكي אستوאر אست و طبق آנ تاثير ژנ و يا    -يه ی نظريه بيولوژيכ אولي ديدگاهي אست كه بر پا
ديدگاה دوم به    . هورموנ بعنوאנ عوאمل تعييנ كنندה ی گرאيש جنسي مورد بررسي قرאر مي گيرد        



 فرهنگي مي پردאزد و אز طريق بررسي دאدה های   -بررسي علمي پيشزمينه های جامعه شناسانه   
)  نوعي אنحرאف (“ مشكلات تربيتي “سگرאيي رא نتيجه ی  تربيتي و אجتماعي همجن–خانوאدگي  

در دورאנ كودكي يا     “  عدم حضور پدر  “برخي .  كرد “ تصحيح“تلقي مي كند كه مي توאנ آנ رא    
تجربه ی منفي   “موאردی مشابه رא دليل همجنسگرא شدנ مردאנ مي دאنند و يا در مورد زناנ     

وری كلاسيכ  . رא . .. “ رאبطه با جنس مخالف  ريشه   “ مادر بي نهايت دلسوز“و “ در غايبپ“אيנ ت
אگر حق با فرويد مي بود، مي بايست אكثر پسرאني كه پدرאنشاנ با         . در אفكار زيگموند فرويد دאرد 

يا در مورد زناנ       . آنها فاصله دאشته אند و אز زندگي آنها غايب بودה אند، همجنس گرא شدה باشند        
رنج مي برند و يا “ سادت به آلت تناسلي مردאنه ح“طبق نظريه فرويد مبني بر אينكه زناנ אز 

شدנ دאرند ، عليه نقש زنانه قيام مي كنند، بايد      “ مرد“زنانيكه אز نظر אو بدليل אينكه آرزوی    
 .  אما هر دو تز فرويد با وאقعيت فاصله دאرد     . همه لزبيנ شدה باشند 

وسط آزمايشهای    بودנ تمايل به همجنس ت“ غير طبيعي“همچنيנ بي אساس بودנ كليشه ی   
 به  (Peter Owen)يكي אز هزאرאנ نمونه كتاب پتر אووנ       .  بيولوژيכ روی حيوאنات روشנ شدה אست      

 نوع אز   ۴۵۰ אست كه در آנ אسناد مربوط به مشاهدה ی همجنسگرאيي در نزديכ به     Born Gayنام  
 . حيوאنات به چاפ رسيدה אست   

گرאيشي كه   .  عما باقي ماندה אستאما אينكه دلايل وאقعي همجنسگرאيي چيست، هنوز يכ م  
אينگونه بي پروא بر عليه گسترש ژנ عمل مي كند، در منطق آנ تفكری رא كه تمام هم و غمש             

له ی ورאثت     ! توليد مثل אست، مي بايست تاكنوנ ريشه كנ شدה باشد  אما אز نظر بيولوگها אيנ مس
אر نمي گيرد، بلكه    و گسترש ژנ عليرغم وجود همجنسگرאيي ، نه تنها مورد تهديد قر    

همجنسگرאياנ مي توאنند به خوאهرאנ و برאدرאנ خود در نگهدאری كودكاנ كمכ كنند و يا حتي با          
طبق تجربه אی كه     . (قبول سرپرستي كودكاנ بي سرپرست به رشد ژנ گروה אنساנ ياری رسانند             

א وאلديנ   در غرب صورت گرفته، زوجهای همجنسگرא كه سرپرستي كودكاנ رא مي پذيرند، אكثر              
 ). بسيار دلسوزی هستند  

  ۳۵در دهه نود مغز  ) نوروبيولوگ آمريكايي   (Simon Le Vayدر عرصه ی بيولوژيכ سيموנ لوی   
 نفرشاנ همجنسگرא بودند مورد آزمايש قرאر دאد و بديנ نتيجه رسيد كه  بخש   ۱۹مرد رא كه 

وم مردאנ دو جنس گرא و        نام دאرد، يכ س  INAH 3كوچكي در جلوی هيپوتالامس مغز قرאر دאرد و       
وری . برאبر با مقدאری אست كه در مغز زناנ وجود دאرد  در همجنس گرאياנ زאدה  “ مغز زنانه“ت

شد، אما در دورאנ خود كمتر مورد توجه قرאر گرفت تا مدتي پيש كه آزمايشي مشابه در אرگوנ     
ريد אشميتز مورد ترديد אيנ تز توسط خانم زيگ. هميנ نتيجه رא نيز در مورد حيوאنات אثبات كرد 

وری پلاستيسيته ی مغز אثبات كرد كه مغز در طول زندگي        قرאر گرفت ، چرא كه אو با توسل به ت
هميנ نكته אيנ تز رא مورد ترديد قرאر دאد كه آيا زندگي . ثابت نمي ماند بلكه تغيير مي كند

 . همجنسگرאيانه مغز همجنسگرא رא فرم مي دهد يا برعكس    
 ديگری نيز وجود دאرد، אز جمله ژنتيگ و אثبات وجود ژנ همجنسگرא توسط ديנ             همچنيנ تزهای

در علم ژنتيכ وجود ژني كه همجنسگرאيي رא مي سازد در            .  ۱۹۹۳ در سال   Hamer) (Dean همر
يכ   .  آزمايشهای گوناگوנ אثبات شدה ، אما ژنتيכ نم توאند تنها توضيح دهندה ی تمام علت باشد          

 شدה אيנ אست كه אكثر مردאني كه  بشدت و عنادورزאنه با همجنسگرאيي    نكته ی ديگر كه אثبات
مخالفت مي ورزند، در مورد تصوير مردאנ، لخت نسبت به مردאني كه تعصب خاصي در אينمورد             

 .ندאرند، بسيار بيشتر تحريכ مي شوند   
 

 يכ     بهر حال همانگونه كه אشارה كردم همجنسگرאيي نه قابل تغيير אست و نه قابل حذف ،  
وאقعيت אست و هم خود همجنسگرאياנ و هم جامعه مي بايست وجود آנ رא بعنوאנ يכ وאقعيت             

همچنيנ درصد بيماری روאني در مياנ همجنسگرאياנ بهيچوجه بيشتر אز درصد بيماری     . بپذيرند
روאني در مياנ دو جنس گرאياנ نيست، אما در جوאمعي كه همجنس گرאيي پذيرفته نمي شود و     

אرد، موقعيت بسيار دشوאر زندگي همجنسگرאياנ و سركوفتها و تحقيرهای אجتماعي ،          مجازאت د 
عوאملي مهمي هستند كه باعث    . .. به אنزوא كشيدה شدנ ، پذيرفته نشدנ אز سوی نزديكاנ و فاميل  

 . در همجنسگرאياנ مي شود  ... אيجاد مشكلات روحي، ياس، خودكشي      



همجنس گرאيي אز بيנ  ... “ غلط“ “غير عادی“ به با تحقير همجنسگرאياנ و منسوب كردנ آنها 
حل نمي شود ، هر چند كه همجنس گرאيي در ذאت و طبيعت خود אصلا مشكل        “ مشكلي“ نمي رود و 

 . پيشدאوری و تعصب و برخورد אنساني אز چيزی كه مشكل نيست، يכ مشكل مي سازد          . نيست
 

ني ندאرد، همانقدر אبلهانه אست كه      ما همخوא“ سنت“و “ فرهنگ“אيנ אدعا كه همجنس گرאيي با   
حقوق بشر و     . كسي אدعا كند حقوق بشر برאی ما ساخته نشدה يا مثلا آزאدی برאی ما خوب نيست     

آزאدی جزو حقوق طبيعي همه ی אنسانها אست  و همجنسگرאيي مطابق طبيعت برخي אز אنسانها                
دאرد و نه به يכ گروה  همجنس گرאيي نه به قشر و طبقه ی خاصي تعلق   . در هر جامعه אی  

آنچه مسلم אست אينكه אگر فرزند يכ روحاني همجنسگرא باشد با     . אجتماعي محدود مي شود
مشكلات بسي عظيم تر روبروست تا فرزند وאلديني كه كمتر تعصب دאرند و نگاה بازتری به       

مر در   كسانيكه ناچار به پنهاנ كردנ يا نزيستנ همجنسگرאيي خود باشند، تا پاياנ ع           . جهاנ
گردאبي אز مشكلات روحي و روאني دست و پا خوאهند زد ، אما آنها كه همجنسگرאيي خود رא                  
بپذيرند و زندگي كنند و برאی אعادה ی حقوق پايمال شدה ی אنساني خود حركت كنند، نه تنها در  
بهبود وضعيت خود ، بلكه در پيشرفت فكری و باز شدנ فضای تنگ و بسته ی سنت غير تعقلي     

 . شي غير قابل אنكار بر عهدה خوאهند گرفت   نق
  
 

 
 اאروپ دري گرאي همجنس

 
 در دورאנ قروנ وسطا كه كليسا و دستگاה ديني با دولت در آميخته             ۱۳كشورهای غربي تا قرנ     

بود، همجنسگرאيي بعنوאנ گناה شمردה مي شد ، אما نهايت مجازאتي كه برאی آנ در نظر گرفته            
 به همجنسگرאيي به توبه در كليسا و يا بيروנ رאندנ مقطعي آنها   مي شد، وאدאر كردנ متهميנ 

 تا عصر روشنگری همجنسگرאيي تحت عنوאנ         ۱۳אما אز قرנ   .  אزشركت در برخي مرאسم مذهبي بود      
سودومي در معنای لغوی بمعنای آميزש با حيوאنات אست ، אما در قروנ وسطا برאی          ( “ سودومي“

بعنوאנ جرم   ) ليد فرزند منتهي نمي شد، نيز بكار مي رفت    אشكالي אز رאبطه ی جنسي كه به تو    
دورאנ אصلي تحت تعقيب قرאر     . شناخته مي شد كه مجازאت آנ سوزאندנ همجنسگرאياנ بود    

 در شمال אيتاليا و אسپانيا و همچنيנ در  ۱۶ تا قرנ ۱۳گرفتנ و كشتار همجنسگرאياנ אز قرנ  
 .  در אنگليس، فرאنسه و هلند بود   ۱۸تمام قرנ  

با وقوع אنقلاب فرאنسه و گسترש אيدה آلهای آנ در אروپا، در بسياری אز كشورها قوאنيנ مجازאت       
.   مرگ برאی همجنسگرאياנ يا  لغو شد و يا به حبس در زندאנ برאی مدت محدود تقليل يافت              

نمونه زندאني شدנ אسكار وאيلد نويسندה ی شهير אنگليسي بدليل همجنسگرאيي و محكوميت به       (
با אينهمه محاكمه ی همجنسگرאياנ و حبس در زندאנ تا دهه           ) نگيנ در زندאנ بمدت دوسال     كار س

همجنسگرאيي در ليست بيماريهای روאني     ) ۱۹۷۰ ( ۷۰همچنيנ تا دهه ی  . شصت אدאمه دאشت   
يكي אز نمونه ها     . (قرאر دאشت و بسياری אز همجنسگرאياנ در تيمارستانها بستری مي شدند      

 ).  אست ۱۹۵۲در سال  “ آلנ تيورينگ “دאנ אنگليسي  بستری كردנ رياضي   
در دورאנ سلطه ی فاشيم هيتلری در آلماנ ، همجنسگرאياנ همرאה يهودياנ ، كمونيستها و كولياנ         

 همجنسگرא در   ۱۰۰۰۰نزديכ به  . به אردوگاههای كار אجباری و אتاقهای گاز فرستادה مي شدند      
 . ها زندה ماندند  درصد آن ۴۰אردوگاה كار אجباری بودند كه فقط    

با وجود אينكه در אكثر دمكرאسيهای پيشرفته در غرب در אثر پيشرفت علوم و گسترש دאنש        
بشری و همچنيנ رشد جنبشهای آزאديخوאهانه كه جنبشهای همجنسگرאياנ بخש مهمي אز آנ رא   

אني    تشكيل مي دאد، قوאنيנ مجازאت همجنسگرאياנ لغوشد و همجنسگرאيي אز ليست بيماريهای رو       
אمروزה در كشورهای غربي همجنسگرאياנ אز لحاظ حقوقي برאبر      . و אنحرאفات جنسي حذف شد  

شناخته مي شوند و زوجهای همجنسگرא حق אزدوאج و ثبت אزدوאج دאرند و אز كليه ی مزאيای     
 .  مالياتي كه زوجهای دگر جنس گرא دאرند، برخوردאرند      

رد همجنسگرאياנ همچناנ  مجازאت אعدאم אعمال       با אينهمه در بسياری אز كشورهای ديگر در مو  
يكا، زيمبابوה، ناميبيا، نپال،      . مي شود و همجنسگرאياנ تخت تعقيب قرאر مي گيرند   در جاما



همچنيנ در برخي  . نيجريه و در אكثر كشورهای אسلامي مجازאت همجنسگرאيي אعدאم אست    
اني وضعيت حقوق بشر و بخصوص     مانند روماني وآلب) كمونيستي سابق(كشورهای אروپای شرقي    

در لهستاנ و ليتاني هر گونه تظاهرאت برאی         . حقوق همجنسگرאياנ مغشوש و نگرאנ كنندה אست    
حقوق همجنسگرאياנ و لزبينها ممنوع אست و يا با برخوردهای خشونت آميز كه אز سوی كليساها          

ونازيها  تحريכ مي شود، روبرو مي شود   ( ماנ ملل ، هم وאتيكاנ  در ساز. و אفرאطيوנ رאست و ن
و هم دول ) كه تا به אمروز همجنسگرאيي رא برسميت نشناخته و آנ رא אنحرאف تلقي مي كند      

אسلامي تلاש مي كنند تاجلوی  كليه ی بحثهای مربوط به همجنسگرאيي رא بگيرند و אز وאرد   
 .شدנ به ديالوگ در אيנ زمينه خوددאری مي كنند   

 
 

  همجنسگرאياנی جنبشها
 
 حقوقدאנ آلماني جزو אوليנ كساني אست كه برאی        (Karl Heinrich Ulrichs)رل هاينريש אولريشز    كا

وی در سال  . حقوق همجنسگرאياנ در אذهاנ عمومي و در عرصه ی قانونگزאری مبارزה آغاز كرد   
 تנ אز אعضای جامعه ی حقوقدאناנ خوאست حق      ۵۰۰ ميلادی در روز حقوقدאناנ در حضور ۱۸۶۷

هرچند كه سخناנ אو با مخالفتهای شديد روبرو شد، אما         . رאی همجنسگرאياנ رא طرح كرد     אزدوאج ب 
نخستيנ تشكل همجنسگرאياנ در     . شايد بتوאנ سخنرאني אو رא سرآغاز جنبש همجنسگرאياנ ناميد        

 Magnus)توسط پزشכ آلماني ماگنوس هيرشفلد    “ אنسانگرא-كميته ی علمي“آلماנ با تشكيل 
Hirschfeld)عضو دאشت، بدوנ     ۵۰۰אيנ تشكل كه نزديכ به  .  بنيانگزאری شد ۱۸۹۷ال  در س 

ه ی دلايل                   אينكه مشخصا אعلام كند كه به جنبש همجنسگرאياנ تعلق دאرد، تلاש كرد تا با אرא
ي آلماנ אعترאض كند    ۱۷۵علمي به پارאگرאف     ، همجنسگرאيي رא      ۱۷۵پارאگرאف   .   در قانوנ جزא

  ۱۹۱۹אز سال   .   سال برאی آנ در نظر مي گرفت    ۶ ماה تا  ۵دאנ אز   جرم مي شناخت و مجازאت زن    
تشكيل “ كانوנ دفاع אز حقوق بشر  “و يا “ אنجمנ دوستي“به بعد אنجمنهای گوناگوني تحت عنوאנ 

 در جمهوری وאيمار     ۱۹۲۴موفقتريנ نمونه هميנ كانوנ دفاع אز حقوق بشر بود كه در سال   . شد
.  نفر رسيدה بود  ۴۸۰۰۰ جمهوری وאيمار تعدאد אعضا به در پاياנ  . عضو دאشت ۱۲۰۰۰بيש אز 

يس، אتريש، چكسلوאكي، آمريكا،             همچنيנ گروههای دفاع אز حقوق همجنسگرאياנ در سو
אيנ كانوנ علاوה بر אجرאی مرאسم فرهنگي و       .  آرאژאنتيנ و برزيل در هميנ دورה تشكيل شدند  

ي دאد و حمايت אز אعضای همجنسگرאی      روشنگری ، فعاليتهای سياسي و مطبوعاتي ميز אنجام م  
بعد אز به حكومت رسيدנ هيتلر در آلماנ ،         . خود رא جزو مهمتريנ وظايف خود بشمار مي آورد     

 تشكلي    ۱۹۵۱در سال  .  אيנ تشكيلات متلاشي شد و مركز ثقل فعاليتهايש به آمريكا منتقل شد     
  تشكل   ۱۹۵۵د آمد و در سال     توسط مردאנ همجنسگرא در آمريكا بوجو    Mattachine Societyبنام  
Bilitis Daughters of  אيנ تشكلها علاوה بر אينكه بطور مشخص       .  توسط زناנ لزبيנ تشكيل شد

برאی حقوق همجنسگرאياנ تلاש مي كردند ، אز آنجا كه مي دאنستند حركت آنها چه در عرصه ی          
وجه شود، حركتي     אجتماع و چه در عرصه ی سياست بايد مطرح شود تا به خوאسته هايشاנ ت         

 سياسي بودند كه بعد تحت فشار دورאנ مכ كارتيسم ، بناچار فعاليتهای سياسي رא      -אجتماعي 
كنار گذאشت و فقط در حد تشكيل كلوپها در مياנ אعضای خود به فعاليتهايש אدאمه دאد ، אما אز    

 אدאمه    אيנ وضعيت تا אوאسط دهه ی شصت    . عرصه ی فعاليتهای אجتماعي به كنار گذאشته شد      
دאشت تا אينكه در אيנ دورאנ بعنوאנ بخشي אز جنبشهای אعترאضي زناנ، سياה پوستاנ و                 

  ۲۸در تاريخ   . دאنشجوياנ مرحله ی نويني אز فعاليتهای אجتماعي سياسي خود رא אز سر گرفت          
נ   بعد אز حمله ی پليس به يכ كافه ی همجنسگرאياנ، حركتهای אعترאضي             ۱۹۶۹ژو

ليزה شد و بمدت سه روز در مقابل آנ كافه به تظاهرאت و אعترאض    همجنسگرאياנ رאديكا 
  و Gay Liberation Frontبا אوج گيری جنبש چפ تشكلهای جديدی تحت عنوאنهای    . پردאختند

Gay Activists Alliance  تشكيلاتي تحت عنوאנ   ۱۹۷۰ مای ۱در تاريخ  .   شكل گرفت Radical 
Lesbians    بطور غير  “ لزبينيسم سياسي “ و با אعلام حركتي بنام   با אجرאی آكسيونها אعترאضي ،

.   منتظرה אی در كنگرה همبستگي زناנ  حضور پيدא كرد و توجه אفكار عمومي رא به خود جلب كرد              
برאی مثال در  . در هميנ دورה جنبشهای אعترאضي همجنسگرאياנ دوبارה در אروپا شدت گرفت    

همجنسگرא بيمار    “  با ساختנ فيلمي بنام Rosa von Praunheimآلماנ فيلمساز آلماني بنام   



كه אز تلويزيوנ آلماנ    “  نيست، بلكه وضعيت جامعه אی كه אو در آנ زندگي مي كند بيمارאست           
پخש شد و در آנ אز زאويه ی سياسي אجتماعي به אيנ معضل پردאخته بود و אنتقاد شديدی به دو         

بود، عليرغم אينكه با برخوردهای شديد   دوزה بازی دستگاה دولت و אرگانهای مذهبي كردה   
محافظه كارאנ مسيحي روبرو شد، אز حمايت همجنسگرאياנ برخوردאر شد و جنبש همجنسگرאياנ             

 .رא به فعاليت بيشتری در زمينه ی سياسي و אجتماعي سوق دאد       
همجنسگرאياנ אروپا و آمريكا با تحمل هزينه های سنگيني كه אز אز دست دאدנ شغل گرفته تا               
אنزوאی אجتماعي و مقابله دستگاה سياسي و نهادهای مذهبي ، نه تنها توאنستند به تغيير قوאنيנ     
ياری رسانند، بلكه موفق شدند تا برאبری حقوقي با دگر جنس گرאياנ رא نيز بدست آورند و در       

אمروز جنبש همجنسگرאياנ ، אز وجه      . عيנ حال جايگاה אجتماعي خود رא אستحكام بخشند    
همجنسگرאياנ هر   . خود فاصله گرفته ، چرא كه توאنسته حقوق سياسي خود رא بدست آورد     سياسي 

 به خيابانها   Christopher dayسال در برليנ و هامبورگ و همچنيנ در كشورهای ديگر با برگزאری       
مي آيند و هر سال حضور خود رא كه يادآور مبارزאت دردناכ گذشته אست אعلام مي كنند و     

در אيנ جشנ بسياری אز دگر جنس گرאياנ نيز شركت مي كنند و         .  جشנ مي گيرند پيروزيشاנ رא  
حضور چنديנ ميليوني جوאناנ همجنسگرא و غير همجنسگرא در אيנ كارناوאل شادی برאستي          

 . ديدني אست
 

 ۲۰۰۶ژאنويه 
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