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█ جهان دیگری ممکن است

—————————————————————————————————————————————————
میلیونها نفر از اعضای جامعه رنگین کمانی در سراسر جهان ،وقتی به تفاوت خود در گرایش جنسی و هویت جنسیتی با کلیشههای غالب
دنیای اطرافشان پی میبرند ،گمان میکنند تنها آنها هستند که " متفاوت" اند و گاه ،تا آخر عمر از حس تنهایی و انزوا ،رنج میبرند.
خیلی از آنها فکر میکنند رنجی که میبرند منحصر به فرد و طاقتفرساست و قادر نیستند که شرایط خود را در این تنهایی ،تغییر دهند .اما
برخی از آنها که به جستوجوی همتایان خود همت میکنند درخواهند یافت که او در این دنیای مشکالت تنها نیست و خیلیهای دیگر
در اطرافیان و جامعهاش ،حسها ،مسائل و رنجها و شادیهای مشابه را تجربه کرده و میکنند .به مدد شناخت دیگران و صحبت با آنها
درباره دردهای مشترک ،راههای تغییر وضعیت و بیرون آمدن از مشکالت شناسایی و هموار میشود.
جوامع رنگین کمانی در کشورهای دیگر هم از همین قاعده پیروی میکنند .مادامی که جامعه الجیبیتی در کشوری فکر میکند تنها
آنها هستند که از خشونت و تبعیض قانونی و فرهنگی رنج میبرند و وضعیت آنان از تمامی جوامع دیگر سختتر و بدتر است ،حس
تنهایی میکنند و در این احساس تنهایی و انزوا ،بیآنکه با جوامع رنگین کمانی در کشورهای مختلف پیوند بخورند ،وضعیتشان به همان
شکل میماند و تغییر چندانی نمیکند.
شش رنگ معتقد است که تا از تجربه و مبارزات جوامع الجیبیتی در کشورهای دیگر نیاموزیم ،یافتن راه حلهایی برای ایجاد تغییر
در زندگیمان بسیار سختخواهد بود .مجموعه "جهانی دیگر ممکن است" با این هدف تحقیق ،ترجمه و گردآوری شده که به اعضای
جامعه الجیبیتی ایرانی بگوید که تنها آنها نیستند که از جرم بودن نحوه زیست خود و خشونتهای قانونی و اجتماعی رنج میبرند و
بسیاری از آنها ،در شرایطی بسیار سخت ،در گذشته یا در حال حاضر ،برای به دست آوردن حقوق اولیه و کرامت انسانی ،مبارزه کرده و
میکنند .در این مجموعه ،تجربه جنبشهای الجیبیتی را درکشورهای پاکستان ،آلمان ،هلند ،ویتنام ،هند ،تایلند ،ترکیه و نپال برای تغییر
قوانین و سیاستها گردهم آوردهایم .به امید اینکه جامعه الجیبیتی ایرانی با شناخت دقیقتر از تاریخ جوامع دیگر و تعمق در چالشها و
دستاوردهایشان ،شیوههای نوین و موثری برای پیشبرد خواستهها و تحقق دستاوردهایش پیدا کند.
دومین سری این مجموعه را پیش رو دارید .این بار تاریخ یک کشور اروپایی را مورد بررسی قرار دادهایم .این مختصر ،تاریخ تحوالت و
تغییراتی است که به همت و کوشش کنشگران و نهادهای مدافع حقوق اقلیتهای جنسی در آلمان رخ داده است .سری اول این مجموعه
در مورد تاریخ هند است که در شبکههای اجتماعی و وبسایت ششرنگ قابل دسترسی است.
تحقیق و نگارش این مجموعه توسط مینا خانی و با مشاوره شادی امین انجام شده است .بازنگری و ویرایش این متن توسط آزیتا دوستی
صورت گرفته و صفحهبندی و جلد نیز توسط شبنم میری طراحی شده است.

ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)
ماه مه ۲۰۱۹
برابر با اردیبهشت ۱۳۹۸

۵

█ مقدمه

—————————————————————————————————————————————————

تاریــخ مبــارزات اقلیتهــای جنســی در آلمــان یــک تاریــخ برخــوردار بــوده اســت .امــروزه در آلمــانهمجنسگرایــی
پــر از دهلیزهــای تــو در توســت .تحــت تعقیــب قــرار دادن نــه تنهــا دیگــر جــرم نیســت ،بلکــه غالــب حقــوق انســانی
همجنسگرایــان درتاریــخ آلمــان دارای یــک ســابقه و همجنسگرایــان و حتــی حــق ازدواج دو فــرد همجنــس
ســنت قدیمــی اســت .از آغــاز تاریــخ مســیحیت ،ایــن ســنت بــا نیــزاز اول اکتبــر ســال  ۲۰۱۷بــه رســمیت شــناخته شدهاســت.
ســرکوب ،کشــتار ،تبعیــض و خشــونت علیــههمجنسگرایــان مســالهای کــه تاریــخ ســتم علیــه اقلیتهــای جنســی در آلمــان
مــرد بــه عنــوان اتهــام «ســودومی» 1همــراه بودهاســت .ســودومی را ويــژه میکنــد ،تاریــخ فاشیســم در آلمــان و کشــتار و
مفهومــی اســت کــه ریشــهاش بــه ســاختار مذهبــی مســیحیت شــکنجهی همجنسگرایــان در کنــار کشــتار یهودیــان،
بازمیگــردد و معنــای آن نوعــی رفتــار جنســی «گناهآلــود» کمونیسـتها و فعالیــن سیاســی و غیــره اســت .ایــن تاریــخ بــه ما
اســت کــه بــه تولیــد مثــل بشــر در چهارچــوب ازدواج خدمــت بــه شــکل مشــخصی نشــان میدهــد کــه چگونــه سیاس ـتهای
نمیکنــد .میــزان فشــار و تعقیــبهمجنسگرایــان در تاریــخ جنگافروزانــه و ســرکوب اقلیتهــای جنســی در کنــار انــواع
آلمــان ،در دورههــا و مناطــق مختلــف از درجههــای متفاوتــی ســرکوبهای دیگــر بــه یکدیگــر پیونــد خوردهانــد.
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Sodomie

۶

█ پاراگراف  ۱۷۵و ممنوعیتهمجنسگرایی از زمان پادشاهی آلمان

—————————————————————————————————————————————————

پاراگــراف  2۱۷۵قانــون جزایــی آلمــان در ســال  ۱۸۷۱بــا پاراگــراف قانونــی ،جرمانــگاری علیــه همجنسگرایــان
تاســیس نظــام رایــش ســلطنتی آلمــان ،3بــه ســند قوانیــن جزایــی را تشــدید کــرد و مدتزمــان مجــازات حبــس تعییــن شــده
آن دوره ایــن کشــور اضافــه شــد .ایــن قانــون در واقــع از بــرایهمجنسگرایــی از  ۶مــاه بــه پنــج ســال افزایــش یافــت.
س نیــز
پاراگــراف قانونــی  ۱۴۳کــه پیــش از ایــن در قوانیــن رایــش بدینترتیــب مســاله از رابط ـهی جنســی بیــن دوهمجن ـ 
پرویســی 4وجــود داشــت ،نشــات میگرفــت و روابــط جنســی فراتــر رفــت و بــه هرنــوع رفتار«غیراخالقــی» بســط یافــت .یکــی
س مــرد را جرمانــگاری میکــرد .ایــن قانــون از نــکات قابــل توجــه در ایــن پاراگــراف ،هــمارز انگاشــتن
میــان دوهمجن ـ 
در نقــاط مختلــف تحــت تســلط رایــش بــه شــیوه هــای مختلــف روابــطهمجنسگرایانــه میــان دو مــرد و رابطــه جنســی بیــن
اعمــال میشــد 5.در ســپتامبر  ۱۹۳۵و پــس از بــه قــدرت انســان و حیــوان بــود .ایــن دو موضــوع ،هــر دو در قانــون جزایی
رســیدن هیتلــر و ســلطه سوســیال ناسیونالیســم 6در آلمــان ،ایــن آلمــان تحــت پاراگــراف  ۱۷۵جرمانــگاری شــده بودنــد.

█ ماگنوس هیرشفلد سکسولوژیست و پایهگذار جنبش اقلیتهای جنسی

—————————————————————————————————————————————————

بیــش از صــد ســال پیــش ،سکسولوژیســت و پژوهشــگر روابــط شــکنجهی همجنسگرایــان بودنــد.
جنســی «ماگنــوس هیرشــفلد» 7تمرکــز تحقیقــات خــود را روی
مســالهی تنــوع حیــات جنســی وهمجنسگرایــی قــرار داد .او
از ایــن طریــق مبــارزهی خــود را بــرای بــه رســمیت شــناختن
حقــوقهمجنسگرایــان شــروع کــرد .هیرشــفلد در ســطح
جهانــی نیــز از مبتکریــن جنبــش جهانــی همجنسگرایــان
محســوب میشــود .برخــی نظــرات او در ایــن بــاره مــورد
مناقشــه هســتند ،.امــا او بــا ارائــهی تحقیقــات و پایهگــذاری
«کمیت ـهی علمــی ـ انســانی» 8نقــش بســیار مهمــی در جنبــش
مذکــور ایفــا کــرد .هیرشــفلد و همکارانــش مبتکــر اولیــن
انجمــن در جهــان بــرای احقــاق حقــوق همجنسگرایــان
و مبــارزه علیــه جرمانــگاری همجنسگرایــی ،تعقیــب و
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هیرشــفلد متولــد ســال  ۱۸۶۸میــادی در یــک خانــوادهی
یهــودی بــود .بســتگان او در جریــان قــدرت گرفتــن فاشیســم
هیرشــفلد و همکارانــش مبتکــر اولیــن انجمــن در
جهــان بــرای احقــاق حقــوق همجنسگرایــان و
مبــارزه علیــه جرمانــگاری همجنسگرایــی و
تعقیــب و شــکنجهی همجنسگرایــان بودنــد.

بــه عنــوان یهــودی مــورد فشــار و تعقیــب قــرار گرفتنــد .در
دانشــگاههای استراســبورگ ،مونیــخ ،هایدلبــرگ و برلیــن
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۷
تحصیــات عالــی خــود را در رشــتهی پزشــکی بــه اتمــام رســاند روشــنگری نیــز میپرداخــت .عــاوه بــر ایــن ،هیرشــفلد بــه
و پــس از پایــان تحصیــل ،در ســال  ۱۸۹۴در شــهر ماگدبــورگ ،عنــوان پزشــک متخصــص در فرایندهــای قضایــی نیــز مشــغول
کلینیــک پزشــکی خــود را بــه منظــور «درمانهــای طبیعــی» بــه کار بــود .در فضــای سیاســی نیــز بــه عنــوان یــک سوســیال
دایــر کــرد .یکــی از مراجعــان او افســری بــود کــه بعدهــا دموکــرات بــرای احقــاق حقــوق اقلیتهــای جنســی فعالیــت
بــه دلیــل «مشــکل» همجنسگرایــی ـ آن گونــه کــه آن میکــرد .البتــه او هرگــزهمجنسگرایــی خــودش را فــاش
زمــان نامیــده میشــد ـ دســت بــه خودکشــی زد .ایــن اتفــاق ،نکــرد .امــا شــواهدی ازســالهای آخــر زندگــی او حکایــت از
در کنــار برگــزاری دادگاهــی علیــه نویســندهی بریتانیایــی دو رابطــهی همجنسگرایانــه وی دارنــد.
همجنسگــرا «اُســکار وایلــد» 9از دالیــل مهــم توجــه و تمرکــز
ويــژهی هیرشــفلد بــه مســالهیهمجنسگرایــی و انگیــزه او
بــرای کار در ایــن حــوزه بــود .کمیتــه علمــی -انســانی بــه
رهبــری هیرشــفلد در راســتای اولیــن تالشهــای خــود بــرای
جرمزدایــی از همجنسگرایــی ،درخواســتی بــه پارلمــان
وقــت آلمــان بــرای برچیــدن پاراگــراف  ۱۷۵ارائــه داد .ارائـهی
ایــن درخواســت متاســفانه بــا موفقیــت همــراه نبــود.
ـه منظور
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روشــنگری نیــز میپرداخــت.

هیرشــفلد در ســال  ۱۹۱۹یــک موسس ـهی پژوهشــی بــه منظــور
تحقیــق در مــورد روابــط جنســی تاســیس کــرد .ایــن اولیــن
موسســ ه در نــوع خــودش در ایــن حــوزه بــود .ایــن موسســه
در کنــار امــور تحقیقاتــی بــه ارائــهی خدمــات مشــاوره و
9
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12
13
14
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«کمیتـهی علمــی  -انســانی» ســالنامه و مجلههایــی را در ارتبــاط
بــا مســالهی تنــوع زندگــی جنســی منتشــر میکــرد .از جملــه
انتشــارات ایــن کمیتــه ،مقاالتــی چــون« :ســالنامهای دربــارهی
مرحلههــای بینــا جنســی» « ،11مــردم بایــد چــه چیــزی دربــارهی
جنــس ســوم بداننــد؟» 12و «ترنسهــا ،یــک تحقیــق دربــارهی
ش اروتیــک» 13بودنــد .گرچــه نظریــات هیرشــفلد
میــل بــه پوشـ 
در مــورد روابــط جنســی و ســکس در فضــای معاصــر قابــل
بحــث و چالشبرانگیــز هســتند ،امــا در فضــای آن روزهــا ایــن
نظریــات بــه طــور بیهمتایــی پیشــرفته بودنــد .هیرشــفلد تنهــا
بــه تحقیــق و انتشــار ایــن مباحــث اکتفــا نکــرد .او در قطارهــا،
کالبهــای شــبانه و رســتورانها دفترچههــای راهنمــا پخــش
میکــرد .در ایــن دفترچههــای راهنمــا ،خانوادههــا و والدیــن
را خطــاب قــرار م ـیداد کــه فرزنــدان آنــان نیــز ممکــن اســت
همجنسگــرا باشــند .او لیســتی از مشــاهیر همجنسگــرا
تهیــه کــرده بــود و آن را منتشــر و پخــش میکــرد تــا بگویــد
همجنسگرایــی «ناتوانــی» نیســت.
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Oscar Wilde
�https://www.evangelisch.de/inhalte/149889/14-05-2018/vorkaempfer-der-schwulenbewe
gung-magnus-hirschfeld
Jahrbuch für Sexuelle Zwischenstufen
Was muss das Volk vom Dritten Geschlecht wissen
Die Transvestiten: Eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb
�https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/zum-150-geburtstag-des-sexualfor
schers-magnus-hirschfeld-vordenker-und-vorkaempfer/21873654.html

۸
در ســال  ۱۹۳۰و کمــی پیــش از بــه قــدرت رســیدن مطلــق پاریــس ناموفــق مانــد .امــا هیرشــفلد ،تجرب ـهی کمیت ـهای کــه
ناســیونال سوسیالیسم(نازیســم) در آلمــان ،هیرشــفلد تصمیــم او بــا همکارانــش تاســیس کــرد ،تالشهــای او بــرای پژوهـش
گرفــت ،آلمــان را بــه قصــد یــک ســفر دور دنیــا تــرک علمــی دربــاره مســالهیهمجنسگرایــی و روابــط جنســی و
کنــد .پــس از اولیــن اقدامــات خرابکارانــهی ناســیونال همچنیــن تالشهــای فرهنگــی و سیاســی او بــرای تابوزدایــی
سوسیالیسـتها ،او دیگــر بــه صــورت رســمی در شــرایط تبعیــد و جرمزدایــی از همجنسگرایــی ،هــم در آن زمــان و هــم
در پاریــس زندگــی میکــرد .در ســال  ۱۹۳۳فاشیســتها بــه بعدهــا پــس از پایــان گرفتــن جنــگ جهانــی دوم ،تاثیــر مهمــی
موسســهی او در برلیــن حملــه کردنــد و مجموعــهی عظیمــی در جنبــش اقلیتهــای جنســی آلمــان و بــه دنبــال آن در جنبــش
از کارهــای منتشــر شــدهی او و کتابخانــهاش را بــه آتــش جهانــی داشــتند.
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کشــیدند .تــاش او بــرای برپایــی موسســهای دیگــر در

█ فاشیسم و تعقیب ،شکنجه و کشتارهمجنسگرایان در آلمان

—————————————————————————————————————————————————

ج جدیــدی از و خشــونت علیــههمجنسگرایــان را بــا اســتناد بــه پاراگــراف
گشــتاپو 16و نیروهــای امنیتــی «اس.اس 17».مــو 
تعقیــب همجنسگرایــان را در پاییــز و زمســتان ســالهای  ۱۷۵موجــه و قانونــی جلــوه دهــد .بــا توجــه بــه ایــن پاراگــراف
 ۱۹۳۴/۱۹۳۵رقــم زدنــد ،کــه طبــق آن هــر مداخلــه ای بــر امــا تنهــا همجنسگرایانــی کــه اتهامشــان «همخوابگــی»

18

اســاس دولــت قانونمــدار از بیــن رفــت .بــا ایــن وجــود ،بــه نظــر بــود دستگیرمیشــدند .از لحــاظ قانونــی ،ایــن پاراگــراف ایــن
میآمــد کــه گشــتاپو تــاش میکــرد ایــن تعقیبهــا ،ترورهــا امــکان را مهیــا میکــرد کــه بســیاری دستگیرشــدگان اتهــام
15
16
17
18

�https://www.evangelisch.de/inhalte/149889/14-05-2018/vorkaempfer-der-schwulenbewe
gung-magnus-hirschfeld
Geschtapo
SS
Beischlafähnliche Handlungen

۹
همخوابگــی را رد کننــد .بــه ویــژه در صورتــی کــه مدرکــی گرفتــه شــده بــود .بعــد از «کودتــای روم» 24کمیســیون جرائــم
بــرای اثبــاتهمخوابگــی در دســترس دادگاه نبــود .بــه ایــن قضایــی بــا ابتکار«گــراف گالیسپــاخ» 25بــه ایــن نتیجــه رســیده
ترتیــب نمیشــد آنهــا را از لحــاظ «قانونــی» تحــت تعقیــب بــود« :ازیــن پــس نــه تنهــا روابــطهمخوابگــی ،بلکــه هــر نــوع
قــرار داد .امــا ازآنجــا کــه خــود مســالهیهمجنسگرایــی نیــز رفتارهمجنسگرایانــه کــه بــه صــورت «معمــول» ســر میزنــد
جرمانــگاری شــده بــود ،تحــت دســتور قضایــی وزیرداخلــی نیــز تحــت تعقیــب قــرار خواهــد گرفــت» .گالیسپــاخ در ایــن
رایــش پرویســی

19

مســالهی همجنسگرایــی «تبعــات رابطــه از مفهومــی بــه نــام «جعــل زندگــی عمومــی» 26حــرف

آموزشــی» 20ویــژهای را بــرای متهمــان در برداشــت ،از جملــه مــیزد و از ایــن طریــق بــه ســناریوی «تهدیــ ِد و توطئــهی»
اینکــه آنهــا بــه «اردوگاههــای کار اجبــاری» 21فرســتاده «هیملــر» 27ارجــاع م ـیداد کــه اعتقــاد داشــتهمجنسگرایــان
میتواننــد از ایــن طریــق بــه اجتماعــات مردانــهی ناســیونال

میشــدند و در شــرایط اردوگاهــی قــرار میگرفتنــد.
اقدامــات گشــتاپو در جهــت تحــت تعقیــب قــرار دادن

سوسیالیســتها نفــوذ کننــد.

همجنسگرایــان ســرانجام «وزارت امنیــت» 22را مجبــور بــه پــس از تغییــرات در اصــل  ۱۷۵قانــون جزایــی در ســال ۱۹۳۵
واکنــش کــرد .در مــارس  ۱۹۳۵جلســات مختلفــی در ایــن مفهــوم «فســاد» 28جایگزیــن مفهــوم «فســاد ضــد طبیعــت» 29شــد.
مســیر صــورت گرفــت ،کــه هــدف مشــخص آن تشــدید ایــن بــدان معنــا بــود کــه از ایــن پــس هــر رابطـهای میــان مــردان
پاراگــراف  ۱۷۵بــود .در ایــن فضــا بــود کــه «لئوپولــد شــئفر»

23

کــه یــک ماهیــت «خوشــگذرانه» و یــا «حــاوی لــذت» داشــت،

مشــاورمخفی حکومــت شــروع بــه اســتدالل بــرای تشــدید تحــت لــوای قانــون فــوق قــرار میگرفــت .بدیــن معنــا ایــن
قوانیــن مجــازات بــرای همجنسگرایــی کــرد .از نظــر او فقــطهمخوابگــی نبــود کــه مــورد تعقیــب واقــع میشــد بلکــه
بزرگتریــن مشــکل پاراگرافهــای قبلــی ایــن بــود کــه مســاله هــر نــوع «تمــاس فیزیکــی» یا حتــی «نــگاه عاشــقانه» میتوانســت،
ی جرمانــگاری همجنسگرایــی را بــه همخوابگــی تقلیــل تحــت ایــن عنــوان ،مــورد تعقیــب و مجــازات قــرارگیــرد.
مــیداد و جوانــب دیگــر موضــوع را در نظــر نمیگرفــت.

30

بــا دقــت روی مســالهی جرمانــگاری همجنسگرایــی

اینکــه ایــن پاراگــراف بایــد بــه ســمت تشــدید جرمانــگاری در بســترقوانین آلمــان ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
تصمیــم همجنسگرایــی در روابــط میــان مــردان بیشــتر بــه عنــوان خطــر
همجنسگرایــی تغییــر کنــد ،از ســال  ۱۹۳۴یــک
ِ
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https://web.archive.org/web/20170407233333/http:/rosa-winkel.de/paragraf175

۱۰
و تهدیــد برداشــت میشدهاســت .امــا بــه طــور کلــی هــم زنــان دورهی فاشیســم بیشــتر بــه اردوگاههــا فرســتاده مــی شــدند .بــه
و هــم مــردانهمجنسگــرا تحــت لــوای بــه خطــر انداختــن ســینهی آنهــا «ســنجاقهای صورتــی» 32نصــب میشــد کــه در
تولیــد مثــلِ «نــژا ِد برتــر» 31از لحــاظ ایدیولوژیکــی در تقابــل بــا واقــع نشــانهای دال بــر ایــن بــود کــه بــه علــتهمجنسگرایــی
ناســیونال سوسیالســم و برقــراری فاشیســم بــر مبنــای آن قــرار بــه اردوگاههــای کار اجبــاری فرســتاده شــدهاند.

33

میگرفتنــد .طبــق شــواهد موجــود ،مــردانهمجنسگــرا در

زنــان همجنسگــرا بــه طورمعمــول ،وقتــی در کنــار همجنسگــرا بــودن بــه فعالیــت سیاســی روی میآوردنــد و یــا
Herrenrasse
31
Rosa Winkel
32
انواع سنجاقهای مورد استفاده در اردوگاهها برای نشانهگذاری قربانیان .در میان آنها سنجاقهای صورتی و ترکیبش با
33
سنجاقهای دیگر از جمله سنجاق ستارهی مربوط به یهودیان قابل روئیت است.

۱۱
وقتــی کــه در کنــار یهودیبــودن مســالهیهمجنسگراییشــان بــا شــروع جنــگ بســیاری از مــردان بایــد بــه «خدمــت»
هــم مطــرح میشــد ،بــه ایــن اردوگاههــا فرســتاده میشــدند .جنــگ درمیآمدنــد ،از طــرف دیگــر بخــش زیــادی از
آنهــا نیــز بــا ســنجاقهایی کــه نشــانگرترکیب ایــن پیشــینهها همجنسگرایــان نیــز پیشتــر تحــت تعقیــب و مجــازات
بــود در اردوگاههــا نشــانهگذاری میشــدند .بــه طــور کلــی قــرار گرفتــه بودنــد .از ایــن جهــت ،تعــداد دســتگیریها
ایــن مســاله کــه «آیــا میتــوان ادعــا کــرد زنــانهمجنسگــرا از ســال  ۱۹۴۰کاهــش پیــدا کــرده بــود ،امــری کــه بــه هیــچ
عمدتــاً بــه دلیــل همجنسگــرا بــودن تحــت تعقیــب عنــوان بــه معنــای کاهــش فشــار بــه همجنسگرایــان در
قرارمیگرفتنــد یــا درواقع،پیشــینهی یهودیــت ،فعالیــت سیاســی معنــای کلـیاش نبــود ،آنهــا همچنــان تحــت تعقیــب ،شــکنجه
و یــا عناصــر دیگــر در تعقیــب آنهــا نقــش جدیتــری بــازی و کشــتار قــرار میگرفتنــد .بــر طبــق آمــاری کــه از مــدارک
میکــرد؟» در بســیاری از مباحــث مربــوط بــه آن دوران محــل و اســناد زمــا ِن رایــش ســوم باقــی ماندهاســت ،صدهــزار مــرد
مناقشــه اســت« .الکســاندر زیــن» 34نویســندهی کتــاب «آیــا از در آن دوره در ارتبــاط بــاهمجنسگرایــی مــورد تعقیــب و
بدنــهی جامعــه حــذف شــدند؟» 35بــه طــور خــاص بــر ایــن دســتگیری قــرار گرفتــه بودنــد .تنهــا در برلیــن حــدود  ۱۷هــزار
ســوال تمرکــز کردهاســت .او ادعــا میکنــد؛ «تعقیــب زنــان مــرد بازجویــی شــده بودنــد .تعــداد مــردانهمجنسگرایــی
همجنسگــرا بــه دلیــل همجنسگراییشــان در آن دوره کــه بــه اردوگآههــای کار اجبــاری فرســتاده شــده بودنــد بیــن ۵
تــا  ۱۰هزارنفــر تخمیــن زده میشــود 40.شــکنجهی ایــن مــردان
تاریــخ فاشیســم در آلمــان بــه تاریــخ حــذف

از تحمیــل کار اجبــاری بــه آنهــا ،تــا بازجویــی ،تعقیــب و

سازماندهیشــدهی همجنسگرایــان از هــر

حتــی عقیــم کــردن آنهــا ،یعنــی بیــرون آوردن بیضههایشــان

نــوع زندگــی اجتماعــی پیونــد مســتقیم خــورده

را شــامل میشــد.

اســت.

بدیــن ترتیــب تاریــخ فاشیســم در آلمــان بــه تاریــخ حــذف

قابــل اثبــات نیســت ،زیــرا مــدارک دقیقــی دال بــر ایــن مســاله سازماندهیشــدهی همجنسگرایــان از هــر نــوع زندگــی
ی پیونــد مســتقیم خــورده اســت .از ایــن رو ،بــه
یافــت نشدهاســت» .36او بــرای روشــن کــردن ایــن بحــث بــه اجتماعــ 
ســه مــورد «مارگارتــه روزنبــرگ» 37و «الــی ســموال» 38کــه هیــچ عنــوان جــای تعجــب نــدارد کــههمجنسگرایــان بــا
در قســمت حمــل و نقــل عمومــی کار میکردنــد و «مــاری تعریــف تحقیرآمیــز «ضداجتماعــی» 41مــورد حملــه و تعقیــب
پونجــر» 39فروشــنده میپــردازد.
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قــرار میگرفتنــد .ایــن تعریــف از آنهــا در راســتای رونــد

Alexander Zinn
Aus dem Volkskörper entfernt
http://www.rosa-winkel.de
Margarete Rosenberg
Ely Smula
Mary Püncher
�https://web.archive.org/web/20061002072528/http:/www.kulturring.org/forschung/ro
sa-winkel/geschichte_.htm
Asozial

۱۲
غیراجتماعــی کــردن و حــذف سازماندهیشــدهی آنهــا و میشــود کــه تنهــا میتوانــد ناشــی از ناآگاهــی و بیتوجهــی
بــه منظــور پــاک کــردن فیزیکــی آنهــا از تمــام صحنههــای بــه ایــن تاریــخ تکاندهنــده باشــد.
اجتماعــی صــورت میگرفــت .مســالهای کــه تنهــا بــه رویکــرد
قضایــی در قبــال آنهــا قابــل تقلیــل نیســت .فاشیســم در رونــد
ایدئولوژیــک شــدنش ،ضدیــت بــاهمجنسگرایــی را نیــز
در زمــرهی بنیانهــای توضیحدهنــدهی خــود قــرار داده بــود
و بدیــن دلیــل ،تــا همیــن امــروز تعلــق داشــتن بــه جامعــهی
اقلیتهــای جنســی و در عیــن حــال عــدم حساســیت بــه

مبــارزات حــول محــور حقــوق اقلیــت هــای جنســی ،بــه طــرز
قابــل توجهی،غالبــا ًماهیــت ضــد ارتجاعــی و ضــد فاشیســتی
دارنــد و در صــورت پیونــد خــوردن هســتی همجنسگرایانــه
بــا سیاســتهای ســتمگرانه ،قالبــی تناقــض آمیــز بــه خــود
مــی گیــرد.

ـم تهاجمــی یــک تناقــض عمــده محســوب
فاشیســم و ناسیونالیسـ ِ

█ پایان جنگ ،شکست فاشیسم در آلمان و تقسیم شدن آلمان به دو بخش شرقی و
غربی و روند تغییرات قانونی در رابطه با اقلیتهای جنسی:

—————————————————————————————————————————————————

جمهــوری دموکراتیــک آلمــان( آلمــان مــردان» را بــر مبنــای آن جــزء جرائــم جنســی تلقـی کــرد .ایــن
شــرقی)
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پــس از تقســیم آلمــان بــه دو قســمت شــرقی و غربــی ،جمهوری
دموکراتیــک آلمــان بــا رویکــردی سوسیالیســتی در بلــوک
شــرق دنیــا ،مرزهایــش را بــا آلمــان غربــی مشــخص کــرد .در
جنــگ بــا نیروهــای فاشیســتی در آلمــان ،سوسیالیسـتها خــود
را در تقابــل مســتقیم با «ناســیونال سوسیالیســم» قــرار داده بودند.

قانــون از ســال  ۱۹۵۷دیگــر صــورت اجرایــی نیافــت و لغوشــد.
بــا ایــن حــال بنــد آ پاراگــراف  175بــه قــوت خــودش باقــی
مانــد ،در ایــن بنــد «تــن فروشــی مــردان» و«تحریــک جنســی
کــودکان زیــر ســن» جرمانــگاری شــد ه بودنــد .دادگاه عالــی
برلیــن درادعــای خــود ایــن بنــد را یــک ایــدهی مترقــی میدیــد
کــه «فضــای رشــد ســالم نوجوانــان» را فراهــم میکنــد.

بــر ایــن مبنــا بســیاری از قوانیــن موجــود و تثبیــت شــده در آن بــه صــورت رســمی پاراگــراف  ۱۷۵در ســال  ۱۹۵۸از قانــون
دوره در جمهــوری دموکراتیــک آلمــان بــه تعلیــق در آمدنــد جزایــی آلمــان شــرقی خــارج شــد.
و برچیــده شــدند .از جملـهی ایــن قوانیــن ،قانــون جرمانــگاری
ِ
انــگاری هــر
همجنسگرایــی بــود« .آلمــان شــرقی» جرم
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جمهوری فدرال آلمان( 44آلمان غربی)

نــوع عمــلهمجنسگرایانــه را بــه عنــوان «شــکل کالســیک از زمــان تاســیس ایــن جمهــوریهمجنسگرایــی غیرقانونــی
ناسیونالیســم» در ســال  ۱۹۵۰لغــو کــرد ،اما پاراگــراف ۱۷۵پیش و جــرم بــه حســاب میآمــد .جرمانــگاریهمجنسگرایــی
ـم را بــه قــوت خــود باقــی گذاشــت و «همخوابگــی در ایــن بســتر نیــز بــا اســتداللهای مشــابهی صــورت پذیرفــت.
از فاشیسـ ِ
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Deutsche Demokratische Republik
http://www.olafbruehl.de/chronik.htm
Bundesrepublik Deutschland

۱۳
اســتداللهایی در رابطــه بــا مســالهی «پدوفیلی(45بچــه بــازی) بــا نگاهــی دقیقتــر میتــوان گفــت کــه تــا ســال ۱۹۶۹
و رشــد ســالم کــودکان زیــر  ۱۸ســال» یــا اســتداللهایی در همجنسگرایــیِ مــردان بــه طــور کلــی در آلمــان غربــی مــورد
جهــت توضیــح «قانــون عفـ ِ
ـت عمومــی» .46بــه طورمشــخص نــه پیگــرد قانونــی قــرار میگرفــت و بــا وجــود تعدیلهایــی
تنهــا سیاســت بلکــه قــوهی قضایــی جمهــوری فــدرال آلمــان کــه در ســال  ۱۹۶۹صــورت گرفــت ،همجنسگرایــی
تــا دهههــا پــس از جنــگ جهانــی دوم در جــرم نگاهداشــتن مــردان زیــر ســن  ۲۱ســالگی تــا ســال  ۱۹۷۳هنــوز بــا عنــوان
همجنسگرایــی نقــش بســزایی داشــت .در ســال  ۱۹۵۷تحقیرآمیز«کــودک آزاریجنســی» غیرقانونــی بــود .از دیگــر
دادگاه قضایــی جمهــوری فــدرال تصریــح کــرد کــه« :رابط ـه مــوارد تکاندهنــده ایــن بــود کــه حتــی بــا وجــود تعدیــل ایــن
س خــاف عفــت عمومیاســت» و از ایــن جهــت بندهــای قانونــی ،جمــع آوری اطالعــات همجنسگرایــان
بــاهمجنــ 
حتــی ســادهنبود کــه بــه منظــور جرمزدایــی بــه بخشهایــی تــا ســالها پــس از پایــان جنگجهانــی دوم در آلمــان غربــی
از قانــون اساســی آلمــان فــدرال اســتناد کــرد کــه موافــق توســط پلیــس انجــام میشــد.
گوناگونــی در جامعــه بــود .آلمــان غربــی تــا ســال  ۱۹۶۹ایــن
بنــد از قانــون جزایــی را دســتنخورده نگاهداشــت و اولیــن
تغییــرات محســوس در ایــن بنــد در ســال  ۱۹۹۴اعمــال شــد .تــا
آن رو ز حــدود ۵۰هــزار مــرد بــه دلیــلهمجنسگرایــی مــورد
مجــازات قــرار گرفتنــد و حــدود ۱۰۰هــزار پرونــده در مــورد
مــردانهمجنسگــرا مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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ایــن مســاله یکــی از رســواییهای آلمــان غربــی پــساز جنـگ
جهانــی دوم تلقــی میشــود .آزار ،شــکنجه ،جرمانــگاری و
ننــگ شــمردنهمجنسگرایــی ،تنهــا بحــث دیــروز یــا بحــث
مربــوط بــه دوران فاشیســم در آلمــا ن نیســت ،بلکــه مســالهای
اســت کــه بــه تاریــخ معاصــر آلمــان بازمیگــردد.

█ جنبش اقلیتهای جنسی وهمجنسگرایان در آلمان از آغاز دههی هفتاد

—————————————————————————————————————————————————

ب
حرکتهــای جنبشــی حــول محوراقلیتهــای جنســی در آلمــان از ســالهای آغازیــن دهــهی شــصت شــروع شــدند .نکتــهی
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Pädophilie
Sittengesetz
�https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/175-stgb-geschichte-rechtsprechung-diskrim
/inierung-schwule-rehabilitierung
https://www.queer.de/detail.php?article_id=2826

۱۴
قابــل توجــه و جــذاب مســاله ایــن اســت کــه آغــاز ایــن تحــول زن اختصــاص داد .درهمــان ســال ،اولیــن تظاهــرات مربــوط بــه
از ســینما آغــاز شــد .فیلــم «ایــنهمجنسگــرا نیســت کــه همجنسگرایــان در تاریــخ آلمــان غربــی و در شــهر مونســتر
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منحــرف اســت ،بلکــه شــرایطی کــه او در آن زندگیمیکنــد» برگــزار شــد .در «گردهمآیــی تعطیــات فینگســتن» 52مربــوط
 ۱۵آگوســت  ۱۹۷۱در جشــنوارهی فیلــم برلیــن اکــران شــد .بــه ســال  ۱۹۷۳بیــش از پانصــد نفــر از نقــاط مختلــف آلمــان
بحثهایــی کــه ایــن فیلــم ایجــاد کــرد در فضــای جنبشــی حاضــر شــدند و بــرای احقــاق حقوقشــان اعتــراض کردنــد.
دهـهی هــای شــصت و هفتــاد منجــر بــه ســازماندهی و تشــکیل اعتــراض آنهــا شــامل بحثهــای مرتبــط بــا ممنوعیتهــای
گروهــی بــه نــام «اکســیونهمجنسگرایــان برلیــن غربــی» شــغلی در زمینــهی «آمــوزش» و«قضــاوت» میشــد.
شــد .اینکــه چگونــه آزادی و حــق آزادی بیــان بیشــتر ،شــرایطی
را فراهــم کــرد تــا مســائلهمجنسگرایــان در قالــب فیلــم
بــه مســاله ی عمومــی تبدیــل شــود ،همچنیــن اینکــه چگونــه
وضعیــت درونمتنــی جنبــش دهــه ی شــصت و هفتــاد ایــن
امــکان را میســر ســاخت ،حایــز اهمیــت اســت.
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مطالعــهی دقیقتــر تاریــخ جنبــش اقلیتهــای جنســی در
آلمــان نشــانگر شــکافهایی میــان لزبینهــا و گیهــا اســت.
ـی آن دوره حیــن ســازماندهی
زنــان لزبیــن مترقـ ِ
خــود حــول احیــای حقوقشــان ،بــه شــکافهای

آکســیونهمجنسگرایــان برلیــن غربــی متشــکل از چهــل مــرد

ـی
ـز پـ
ـی نیـ
ـای جنسـ
ـود ِ جامع ـهی اقلیتهـ
درون ِ خـ

همجنسگــرا بــود کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آنهــا در

ـد.
بردنـ

بســتر جنبــش چــپ آن دوره علیــه مردســاالری و ســرمایهداری
فعــال بودنــد .یکــی از نقــاط تمرکــز ایــن گــروه ،مبــارزه بــرای
برچیــدن بیچــون و چــرای پاراگــراف  ۱۷۵از قانــون جزایــی
آلمــان بــود.

در واقــع مبــارزاتهمجنسگرایــان در فضــای جنبشــی دهــه
ی شــصت و هفتــاد را تنهــا میتــوان در متــن جنبــش زنانــی
پیشــرو و در قلــب مبــارزات ضــد ســرمایهداری فهمیــد .از ایــن
جهــت شــاید اصــ ً
ا عجیــب نیســت کــه زنــان لزبیــن مترقــیِ

در تظاهــرات اول مــاه مــه  ۱۹۷۲بــرای اولیــن بــار یــک بخــش آن دوره حیــن ســازماندهی خــود حــول احیــای حقوقشــان،
ت ســندیکاها را جمعیتــی تصاحــب کــرد کــه خــود بــه شــکافهای درون ِ خــود ِ جامعــهی اقلیتهــای جنســی
از تظاهــرا 
را «بلــوکهمجنسگرایــان» مینامیــد .از بهــار ســال  ۱۹۷۲نیزپــی بردنــد .آنهــا اعتقــاد داشــتند کــه «مردمحــوری» حاصــل
بخشــی از ایــن ســازماندهی درون «اکســیونهمجنسگرایــان جامعــهی مردســاالر حتــی بــه جمعهــای پیشروتــر ماننــد
آلمــان غربــی» 50خــود را بــه ســازماندهیهمجنسگرایــان فضــای همجنسگرایــان نیــز نفــوذ کردهاســت.
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۱۵
در اواخــر دهــه ی هفتــاد گــروه «اکســیونهمجنسگرایــان حیــات خــود ادامــه داد .در فاصل ـهی میــان نمایــان شــدن ایــن
آلمــان غربــی» دچــار شــکافهای عمیــق درونــی شــد ،بخشــی شــکاف و اتحــاد دو آلمــان ،صدهــا گــروه و انجمــن مربــوط
از ایــن گــروه کــه بیشــتر بــه تحقــق مطالبــات در نظــام موجــود بــه ســازماندهی همجنسگرایــان حــول احقــاق حقوقشــان
در آن زمــان تعلــق خاطــر داشــت ،بــه فعالیتهــا و همــکاری ایجــاد شــد .مســالهی موسسهســازی از جنبــش اقلیــت هــای
بــا نظــام پارلمانــی رویآورد و بخــش رادیکالتــر جنبــش ،جنســی در ایــن دهــه اوج گرفــت .امــا بــا نگاهــی دقیــق ،ایــن
همچنــان بــر ایــدهی فراپارلمانــی خــود پافشــاری کــرد .در بــه معنــای دولتــی کــردن مبــارزه در مفهــوم عــام آن نبــود .بــه
نتیجــه ی ایــن شــکاف ،بخــش اول در قالــب گروهــی بــه نــام عنــوان مثــال ،در انجمنهــای دانشــجویی معــروف بــه «آســتا»
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«کارگــروه کلــیهمجنسگرایــان» 55منشــعب شــد و بخــش در دانشــگاههای مختلــف آلمــان بــه شــکل فزاینــدهای
رادیکالتــر نیــز دیگــر از انســجام کافــی بــرای ادامــه فعالیــت انجمنهــای همجنسگرایــان تاســیس میشــدند و بدیــن
ترتیــب مبــارزه را در ســطحی دانشــجویی در پیونــد بــا مســایل

در قالــب ســابق وبــا قــوت قبلــی برخوردارنبــود.
بــا وجــود شــکاف مذکــور در ســالهای پایانــی دهــه هفتــاد،

دیگــر پیــش میبردنــد.

جنبــش همجنسگرایــان در فــراز و نشــیبی پیچیــده بــه

█ اتحاد دو آلمان

—————————————————————————————————————————————————

پــس از اتحــاد دو آلمــان در اواخــر دهــهی هشــتاد و نــود ایــن بنــد از قانــون ،ایــن گــروه منفعلتــر شــد .در ســال ۱۹۹۷
و برگــزاری اولیــن رژههــای بــزرگ همجنسگرایــان «جمعیــت لزبینهــا و گیهــای آلمــان» بــه عنــوان یــک تشــکل
«کریســتوفرس دی» 57از ســالهای پایانــی دهــهی هشــتاد بــا جــذب حــدود  ۳۰هــزار عضــو ،بــه نمایندگــی اقلیتهــای
و همچنیــن رشــد فعالیــت انجمنهــای مربــوط بــه حقــوق جنســی پرداخــت.
همجنسگرایــان[ ،چنانچــه دفــاع « جبهــهی /۹۰ســبزها»
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از ســالهای پایانــی دهــهی هشــتاد شــروع شــد] حقــوق
همجنسگرایــان در قالبــی پارلمانــی هــر چــه بیشــتر بــه
رســمیت شــناخته شــد .بــه عنــوان مثــال در دهــهی هشــتاد
«فراکســیون جمعیــت همجنسگرایــان» در ســال ۱۹۸۶
توانســت تعــداد کثیــری ازهمجنسگرایــان را حــول برچیــدن
بنــد  ۱۷۵قانــون جزایــی آلمــان گــرد هــم آورد .پــس از لغــو
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از ســالهای نخســت قــرن  21و پــس از تعدیــل و اصالحــات
قانونــی مربــوط بــه حقــوق همجنسگرایــان؛ هــر ســاله
رژههــای همجنسگرایــان در آلمــان برگــزار میشــودد.
مراکــز فرهنگــی و انجمنهــای مربــوط بــه حقــوق اقلیتهــای
جنســی فعالنــد و بحــث تبعیضهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی علیــه آنــان همچنــان داغ اســت .ایــن رونــد تــا همیــن

Allgemeine homosexuelle Arbeitsgemeinschaft
Asta
CSDs
Büdnis 90/Die Grünen

۱۶
امــروز کــه حتــی ازدواج همجنسگرایــان قانونــی ســت ،متوقــف نشــده اســت.

█ گامهای به پیش برای برابری :حق ازدواج

—————————————————————————————————————————————————

در ســال « ۱۹۹۴ســن قانونــی» بــرای ایجــاد رابطــه اســت .در فضــای پارلمانــی آلمــان «مبحــث وجدانــی» بــه ایــن
همجنسگرایانــه از  ۲۱ســال بــه  ۱۴تــا  ۱۶ســال تغییرکــرد .معناســت کــه نماینــدگان در بســتر بحــث مــورد نظــر بایــد
در ســال « ۲۰۰۱همســری ثبتشــده» همجنسگرایــان بــه ترجیحــا ً بــه وجــدان خــود مراجعــه کننــد و موضــع رســمی
صــورت قانونــی بــه رســمیت شناختهشــد و ســر انجــام در حزبشــان را مــد نظــر قــرار ندهنــد .در ادامــهی ایــن جــدل
ژوئــن  ۲۰۱۷بــا دخالــت مســتقیم آنجــا مــرکل ـ نخســت

موضــوع ازدواجهمجنسگرایــان در اوایــل ســال

وزیــر آلمــان ـ «قانونیکــردن ازدواج همجنسگرایــان»

 ۲۰۱۷بــرای اولیــن بــار در فضــای پارلمانــی از

در پارلمــان آلمــان بــه بحــث گذاشــته شــد .موضــوع ازدواج

طــرف حــزب ســبزها آغــاز شــد.

همجنسگرایــان در اوایــل ســال  ۲۰۱۷بــرای اولیــن بــار
در فضــای پارلمانــی از طــرف حــزب ســبزه ا آغــاز شــد .ایــن و بــا رای گیــری در ایــن مــورد در پارلمــان آلمــان ،ازدواج
حــزب تــاش کــرد ،در فضــای پارلمانــی ،آرای احــزاب متحــد همجنسگرایــان پــس از دهههــا مبــارزه ســرانجام در اکتبــر
خــود را از طریــق ارائـهی شــکایتی بــا ارجــاع بــه قانــون اساســی ســال  ۲۰۱۷قانونــی شــد.
آلمــان جلــب کنــد .در راســتای همیــن مســاله ایــن حــزب از
ســایر احــزاب موجــود در پارلمــان خواســت محتــوای قانــون
پیشــنهادیاش در مــورد ازدواج همجنسگرایــان را مطالعــه
کننــد و در ایــن زمینــه بحــث و اظهارنظرکننــد .بــا اینکــه
دادگاه ،شــکایت حــزب ســبزها را رد کــرد ،ایــن بحــث در
ش رفــت کــه حزبهــای
ادام ـهی ســال  ۲۰۱۷تــا بــه آنجــا پی ـ 
لیبــرال و سوســیال دموکراتهــا بــه همراهــی حــزب ســبزها بــه
ایــن توافــق رســیدند کــه ایــن مســاله را تبدیــل بــه بحـث اصلــی
حــول تشــکیل دولــت بعــدی در آلمــان کننــد .در همیــن راســتا
تنهــا اشــارهای از طــرف آنجــا مــرکل در  ۲۶ژوئــن  ۲۰۱۷بــا
روزنامــهی «بریگیتــه» کافــی بــود تــا ایــن بحــث دوبــاره در
فضــای پارلمانــی آلمــان مطــرح شــود .آنجــا مــرکل در آن
مصاحبــه تاکیــد کــرده بــود کــه ایــن مســاله ،مبحثــی وجدانــی
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بــا بررســی جنبــش و تاریــخ اقلیتهــای جنســی در آلمــان و
مواجــه شــدن بــا پیونــد مهــم جرمانــگاریهمجنسگرایــی
و ســرکوب دیگــر اقشــار جامعــه در فضاهــای شــبه فاشیســتی و
فاشیســتی ،هــر چــه بیشــتر بــه اهمیــت بحثهــای میانبرشــی و
نظریــه هــای مرتبــط در ایــن حــوزه پــی میبریــم .ایــن تاریــخ به
مــا بــه صــورت واقعــی نشــان میدهــد کــههمجنسگرایــان
و اقلیتهــای جنســی رهایــی نمــی یابنــد ،مگــر در بســتر
مبارزاتــی کــه الغــاء کل سیســتم ســرکوب و ســتم را مســالهی
خــود بدانــد .نبایــد فرامــوش کنیــم کــه محقــق شــدن ازدواج
همجنسگرایــان در آلمــان تنهــا بــه واســطهی جنبشــی ممکــن
شــد کــه ســالها در ســطوح پایینتــر تــداوم داشــت و پارلمــان
آلمــان و حتــی آنجــا مــرکل در چنیــن فضایــی بــه ایــن قانــون

https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/homosexualitaet/274019/stationen-der-ehe-fueralle-in-deutschland
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:◄برخی منابع مورد استفاده
مصاحبهی روزنامهی انالین «تاگس اشپیگل» با خواهرزادهی بزرگ هیرشفلد
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/grossnichte-von-magnushirschfeld-mutter-erzaehlte-nicht-dass-hirschfeld-schwul-war/21602084.html
«مقالهای تاریخی در مورد مفهوم «همجنسگرایی» در دورههای مختلف در مجلهی انالین «پالنت ویسن
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/sexualitaet/homosexualitaet/index.html
مقالهای در مورد میزان پذیرش و تبعیض روزمره شده در آلمان نسبت به اقلیتهای جنسی
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/studie-zur-homosexualitaet-dieakzeptanz-in-deutschland-ist-begrenzt/19243590.html
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