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█ جهان دیگری ممکن است
—————————————————————————————————————————————————

میلیون ها نفر از اعضای جامعه رنگین کمانی در سراسر جهان، وقتی به تفاوت خود در گرایش جنسی و هویت جنسیتی با کلیشه های غالب 

دنیای اطرافشان پی می برند، گمان می کنند تنها آن ها هستند که " متفاوت" اند و گاه، تا آخر عمر از حس تنهایی و انزوا، رنج می برند. 

خیلی از آن ها فکر می کنند رنجی که می برند منحصر به فرد و طاقت فرساست و قادر نیستند که شرایط خود را در این تنهایی، تغییر دهند. اما 

برخی از آن ها که به جست وجوی همتایان خود همت می کنند درخواهند یافت که او در این دنیای مشکالت تنها نیست و خیلی های دیگر 

در اطرافیان و جامعه اش، حس ها، مسائل و رنج ها و شادی های  مشابه را تجربه کرده و می کنند. به مدد شناخت دیگران و صحبت با آن ها 

درباره دردهای مشترک، راه های تغییر وضعیت و بیرون آمدن از مشکالت شناسایی و هموار می شود.

جوامع رنگین کمانی در کشورهای دیگر هم از همین قاعده پیروی می کنند. مادامی که جامعه ال جی بی تی در کشوری فکر می کند تنها 

آن ها هستند که از خشونت و تبعیض قانونی و فرهنگی رنج می برند و وضعیت آنان از تمامی جوامع دیگر سخت تر و بدتر است، حس 

تنهایی می کنند و در این احساس تنهایی و انزوا، بی آن که با جوامع رنگین کمانی در کشورهای مختلف پیوند بخورند، وضعیت شان به همان 

شکل می ماند و تغییر چندانی نمی کند.

شش رنگ معتقد است که تا از تجربه و مبارزات جوامع ال جی بی تی در کشورهای دیگر نیاموزیم،  یافتن راه حل هایی برای ایجاد تغییر 

در زندگی مان بسیار سخت خواهد بود.  مجموعه "جهانی دیگر ممکن است" با این هدف تحقیق، ترجمه و گردآوری شده که به اعضای 

جامعه ال جی بی تی ایرانی بگوید که تنها آن ها نیستند که از جرم بودن نحوه زیست خود و خشونت های قانونی و اجتماعی رنج می برند و 

بسیاری از آن ها، در شرایطی بسیار سخت، در گذشته یا در حال حاضر، برای به دست آوردن حقوق اولیه و کرامت انسانی، مبارزه کرده و 

می کنند. در این مجموعه، تجربه جنبش های ال جی بی تی را درکشورهای پاکستان، آلمان، هلند، ویتنام، هند، تایلند، ترکیه و نپال برای تغییر 

قوانین و سیاست ها گردهم آورده ایم. به امید اینکه جامعه ال جی بی تی ایرانی با شناخت دقیق تر از تاریخ جوامع دیگر و تعمق در چالش ها و 

دستاوردهایشان، شیوه های نوین و موثری برای پیشبرد خواسته ها و تحقق دستاوردهایش پیدا کند. 

دومین سری این مجموعه را پیش رو دارید. این بار تاریخ یک کشور اروپایی را مورد بررسی قرار داده ایم. این مختصر، تاریخ تحوالت و 

تغییراتی است که به همت و کوشش کنشگران و نهادهای مدافع حقوق اقلیت های جنسی در آلمان رخ داده است. سری اول این مجموعه 

در مورد تاریخ هند است که در شبکه های اجتماعی و وبسایت شش رنگ 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 صفحه بندی و جلد نیز توسط شبنم میری طراحی شده است. 

 

شش رنگ )شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی(

ماه مه ۲۰۱۹

برابر با اردیبهشت ۱۳۹۸



۵

ــخ  ــک تاری ــان ی ــی در آلم ــای جنس ــارزات اقلیت ه ــخ مب تاری

ــرار دادن  ــب ق ــت تعقی ــت. تح ــو در توس ــای ت ــر از دهلیز ه پ

و  ســابقه  یــک  دارای  آلمــان  درتاریــخ     هم جنس   گرایــان 

ســنت قدیمــی اســت. از آغــاز تاریــخ مســیحیت، ایــن ســنت بــا 

ســرکوب، کشــتار، تبعیــض و خشــونت علیــه    هم جنس   گرایــان 

مــرد بــه عنــوان اتهــام »ســودومی«1 همــراه بوده اســت. ســودومی 

ــیحیت  ــی مس ــاختار مذهب ــه س ــه اش ب ــه ریش ــت ک ــی اس مفهوم

بازمی گــردد و معنــای آن نوعــی رفتــار جنســی »گناه آلــود« 

اســت کــه بــه تولیــد مثــل بشــر در چهارچــوب ازدواج خدمــت 

ــخ  ــان در تاری ــب    هم جنس   گرای ــار و تعقی ــزان فش ــد. می نمی کن

ــی  ــف از درجه هــای متفاوت ــا و مناطــق مختل آلمــان، در دوره ه

Sodomie  1

برخــوردار بــوده اســت. امــروزه در آلمــان    هم جنس   گرایــی 

نــه تنهــا دیگــر جــرم نیســت، بلکــه غالــب حقــوق انســانی 

فــرد   هم جنــس     دو  ازدواج  حــق  حتــی  و     هم جنس   گرایــان 

ــت.  ــناخته شده اس ــمیت ش ــه رس ــال ۲۰۱۷ ب ــر س ــزاز اول اکتب نی

مســاله ای کــه تاریــخ ســتم علیــه اقلیت هــای جنســی در آلمــان 

و  آلمــان و کشــتار  در  فاشیســم  تاریــخ  ویــژه می کنــد،  را 

یهودیــان،  کشــتار  کنــار  در  شــکنجه ی    هم جنس   گرایــان 

کمونیســت ها و فعالیــن سیاســی و غیــره اســت. ایــن تاریــخ بــه ما 

ــه سیاســت های  ــه شــکل مشــخصی نشــان می دهــد کــه چگون ب

ــواع  ــار ان ــه و ســرکوب اقلیت هــای جنســی در کن جنگ افروزان

ســرکوب های دیگــر بــه یک دیگــر پیونــد خورده انــد.

█ مقدمه
 —————————————————————————————————————————————————
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█ پاراگراف ۱۷۵ و ممنوعیت    هم جنس گرایی از زمان پادشاهی آلمان
—————————————————————————————————————————————————
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پاراگــراف 2۱۷۵ قانــون جزایــی آلمــان در ســال ۱۸۷۱ بــا 

تاســیس نظــام  رایــش ســلطنتی آلمــان3، بــه ســند قوانیــن جزایــی 

آن دوره  ایــن کشــور اضافــه شــد. ایــن قانــون در واقــع از 

ــش  ــن رای ــن  در قوانی ــش از ای ــه پی ــی ۱۴۳ ک ــراف قانون پاراگ

ــی  ــط جنس ــت و رواب ــات میگرف ــت، نش ــود داش ــی4 وج پرویس

ــون  ــن قان ــگاری می کــرد. ای ــرد را جرم ان ــس  م ــان دو  هم جن می

در نقــاط مختلــف تحــت تســلط رایــش بــه شــیوه هــای مختلــف 

قــدرت  بــه  از  پــس  و  ســپتامبر ۱۹۳۵  در  می شــد.5  اعمــال 

رســیدن هیتلــر و ســلطه سوســیال ناسیونالیســم6 در آلمــان، ایــن 

علیــه    هم جنس   گرایــان  جرم انــگاری  قانونــی،  پاراگــراف 

ــده  ــن ش ــس تعیی ــازات حب ــان مج ــرد و مدت زم ــدید ک را تش

ــه پنــج ســال افزایــش یافــت.  ــرای    هم جنس   گرایــی از ۶ مــاه ب ب

ــز  ــس  نی ــن دو  هم جن ــب مســاله از رابطــه ی جنســی بی بدین ترتی

فراتــر رفــت و بــه هرنــوع رفتار»غیراخالقــی« بســط یافــت. یکــی 

ــتن  ــم ارز انگاش ــراف، ه ــن پاراگ ــه در ای ــل توج ــکات  قاب از ن

ــن  ــی بی ــه جنس ــرد و رابط ــان دو م ــه می ــط    هم جنس   گرایان رواب

انســان و حیــوان بــود. ایــن دو موضــوع، هــر دو در قانــون جزایی 

ــد. ــده بودن ــگاری ش ــراف ۱۷۵ جرم ان ــت پاراگ ــان تح آلم

█ ماگنوس هیرشفلد  سکسولوژیست و پایه گذار جنبش اقلیت های جنسی
—————————————————————————————————————————————————

بیــش از صــد ســال پیــش، سکسولوژیســت و پژوهشــگر روابــط 

جنســی »ماگنــوس هیرشــفلد«7 تمرکــز تحقیقــات خــود را روی 

ــرار داد. او  ــی ق ــات جنســی و    هم جنس   گرای ــوع حی مســاله ی تن

ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــود را ب ــارزه ی خ ــق مب ــن طری از ای

حقــوق    هم جنس   گرایــان شــروع کــرد. هیرشــفلد در ســطح 

جهانــی نیــز از مبتکریــن جنبــش جهانــی    هم جنس   گرایــان 

محســوب می شــود.  برخــی نظــرات او در ایــن بــاره مــورد 

ــذاری  ــات و پایه گ ــه ی تحقیق ــا ارائ ــا او ب ــتند.، ام ــه هس مناقش

ــش  ــه ی علمــی ـ انســانی«8  نقــش بســیار مهمــی در  جنب »کمیت

مذکــور ایفــا کــرد. هیرشــفلد و همکارانــش مبتکــر اولیــن 

احقــاق حقــوق    هم جنس   گرایــان  بــرای  انجمــن در جهــان 

و  تعقیــب  جرم انــگاری    هم جنس   گرایــی،  علیــه  مبــارزه  و 

بودنــد.  شــکنجه ی    هم جنس   گرایــان 

هیرشــفلد متولــد ســال ۱۸۶۸ میــالدی در یــک خانــواده ی 

ــم  ــن فاشیس ــدرت گرفت ــان ق ــتگان او در جری ــود. بس ــودی ب یه

ــد. در  ــرار گرفتن ــب ق ــار و تعقی ــورد فش ــودی م ــوان یه ــه عن ب

برلیــن  و  هایدلبــرگ  مونیــخ،  استراســبورگ،  دانشــگاه های 

ــن در  ــن انجم ــر اولی ــش مبتک ــفلد و همکاران هیرش

ــان و  ــوق هم جنس گرای ــاق حق ــرای احق ــان ب جه

و  هم جنس گرایــی  جرم انــگاری  علیــه  مبــارزه 

تعقیــب و شــکنجه ی هم جنس گرایــان بودنــد.
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تحصیــالت عالــی خــود را در رشــته ی پزشــکی بــه اتمــام رســاند 

و پــس از پایــان تحصیــل، در ســال ۱۸۹۴ در شــهر ماگدبــورگ، 

ــی«  ــای طبیع ــور »درمان ه ــه منظ ــود را ب ــکی خ ــک پزش کلینی

دایــر کــرد. یکــی از مراجعــان او افســری بــود کــه بعد هــا 

آن  کــه  گونــه  آن  ـ  »مشــکل«    هم جنس   گرایــی  دلیــل  بــه 

ــاق،  ــن اتف ــی زد. ای ــه خودکش ــت ب ــد ـ دس ــده میش ــان نامی زم

در کنــار برگــزاری دادگاهــی علیــه نویســنده ی بریتانیایــی 

   هم جنس   گــرا »اُســکار وایلــد«9 از دالیــل مهــم توجــه و تمرکــز 

ــزه او  ــی و  انگی ــاله ی    هم جنس   گرای ــه مس ــفلد ب ــژه ی هیرش وی

ــه  ــانی ب ــی- انس ــه علم ــود. کمیت ــوزه  ب ــن ح ــرای کار در ای ب

ــرای  ــود ب ــای خ ــن تالش ه ــتای اولی ــفلد در راس ــری هیرش رهب

پارلمــان  بــه  درخواســتی  از    هم جنس   گرایــی،  جرم زدایــی 

وقــت آلمــان بــرای برچیــدن پاراگــراف ۱۷۵ ارائــه داد. ارائــه ی 

ــود.  ــراه نب ــت هم ــا موفقی ــفانه ب ــت متاس ــن درخواس ای

هیرشــفلد در ســال ۱۹۱۹ یــک موسســه ی پژوهشــی بــه منظــور 

ــن  ــن اولی ــرد. ای ــیس ک ــی تاس ــط جنس ــورد رواب ــق در م تحقی

ــه  ــن موسس ــود. ای ــوزه ب ــن ح ــودش در ای ــوع خ ــه  در ن موسس

در کنــار امــور تحقیقاتــی بــه ارائــه ی خدمــات مشــاوره و 
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ــه  ــفلد ب ــن، هیرش ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــز می پرداخ ــنگری نی روش

عنــوان پزشــک متخصــص در فرایندهــای قضایــی نیــز مشــغول 

بــه کار بــود. در فضــای سیاســی نیــز بــه عنــوان یــک سوســیال 

ــت  ــی فعالی ــای  جنس ــوق اقلیت ه ــاق حق ــرای احق ــرات ب دموک

می کــرد. البتــه او هرگــز    هم جنس   گرایــی خــودش را فــاش 

نکــرد. امــا شــواهدی ازســال های آخــر زندگــی او حکایــت از 

دارنــد.10  رابطــه ی    هم جنس   گرایانــه وی  دو 

»کمیتــه ی علمــی - انســانی« ســالنامه و مجله هایــی را در ارتبــاط 

ــه  ــرد. از جمل ــر می ک ــی منتش ــی جنس ــوع زندگ ــاله ی تن ــا مس ب

ــاره ی  ــی چــون: »ســالنامه  ای درب ــه، مقاالت ــن کمیت انتشــارات ای

مرحله هــای بینــا جنســی«11، » مــردم بایــد چــه چیــزی دربــاره ی 

ــاره ی  ــق درب ــک تحقی ــا، ی ــد؟«12 و »ترنس ه ــوم بدانن ــس س جن

میــل بــه پوشــش  اروتیــک«13 بودنــد. گرچــه نظریــات هیرشــفلد 

ــل  ــر قاب ــای معاص ــکس در فض ــی و س ــط جنس ــورد رواب در م

بحــث و چالش برانگیــز هســتند، امــا در فضــای آن روزهــا ایــن 

ــا  ــفلد تنه ــد. هیرش ــی پیشــرفته بودن ــور بی همتای ــه ط ــات ب نظری

بــه تحقیــق و انتشــار ایــن مباحــث  اکتفــا نکــرد. او در قطار هــا، 

ــش  ــا پخ ــای راهنم ــتوران ها دفترچه ه ــبانه و رس ــای ش کالب ه

ــن  ــا و والدی ــا، خانواده ه ــای راهنم ــن دفترچه ه ــرد. در ای می ک

را خطــاب قــرار مــی داد کــه فرزنــدان آنــان نیــز ممکــن اســت 

مشــاهیر    هم جنس   گــرا  از  لیســتی   او  باشــند.     هم جنس   گــرا 

ــد  ــا بگوی ــود و آن را منتشــر و پخــش می کــرد ت ــه کــرده ب تهی
   هم جنس   گرایــی »ناتوانــی« نیســت. 14

هیرشــفلد در ســال ۱۹۱۹ یک موسســه ی پژوهشــی بــه منظور 

تحقیــق در مــورد روابــط جنســی تاســیس کــرد. ایــن اولین 

موسســه  در نــوع خــودش در ایــن حــوزه بــود. این موسســه 

در کنــار امــور تحقیقاتــی بــه ارائــه ی خدمــات مشــاوره و 

ــت. ــز می پرداخ ــنگری نی روش
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ــق  ــیدن مطل ــدرت رس ــه ق ــش از ب ــی پی ــال ۱۹۳۰ و کم در س

ــم  ــفلد تصمی ــان، هیرش ــم( در آلم ــیونال سوسیالیسم)نازیس ناس

گرفــت، آلمــان را بــه قصــد یــک ســفر دور دنیــا تــرک 

ناســیونال  خراب کارانــه ی  اقدامــات  اولیــن  از  پــس  کنــد. 

سوسیالیســت ها، او دیگــر بــه صــورت رســمی در شــرایط تبعیــد 

ــه  ــت ها ب ــال ۱۹۳۳ فاشیس ــرد. در س ــی می ک ــس زندگ در پاری

ــی  ــه ی عظیم ــد و مجموع ــه کردن ــن حمل ــه ی او در برلی موسس

از کارهــای منتشــر شــده ی او و کتابخانــه اش را بــه آتــش 

در  دیگــر  موسســه ای  برپایــی  بــرای  او  تــالش  کشــیدند. 
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ــه ای  کــه  ــه ی کمیت ــد. امــا هیرشــفلد، تجرب پاریــس ناموفــق مان

او بــا همکارانــش تاســیس کــرد، تالش هــای او بــرای پژوهــش  

ــی و  ــط جنس ــی و رواب ــاله ی    هم جنس   گرای ــاره مس ــی درب علم

ــی  ــرای تابوزدای ــای فرهنگــی و سیاســی او ب ــن  تالش ه همچنی

و جرم زدایــی از    هم جنس   گرایــی، هــم در آن زمــان و هــم 

بعد هــا پــس از پایــان گرفتــن جنــگ جهانــی دوم، تاثیــر مهمــی 

در جنبــش اقلیت هــای جنســی آلمــان و بــه دنبــال آن در جنبــش 
ــتند.15 ــی داش جهان

█ فاشیسم  و تعقیب، شکنجه و کشتار    هم جنس   گرایان در آلمان
—————————————————————————————————————————————————

ــدی از  ــوج  جدی ــی »اس.اس.«17 م ــای امنیت ــتاپو16 و نیروه گش

ســال های  زمســتان  و  پاییــز  در  را  تعقیــب    هم جنس   گرایــان 

۱۹۳۴/۱۹۳۵ رقــم زدنــد، کــه طبــق آن  هــر مداخلــه ای بــر 

اســاس دولــت قانون مــدار از بیــن رفــت. بــا ایــن وجــود، بــه نظــر 

می آمــد کــه گشــتاپو تــالش می کــرد ایــن تعقیب هــا، ترور هــا 

ــه پاراگــراف  ــا اســتناد ب ــان را ب ــه    هم جنس   گرای و خشــونت علی

۱۷۵ موجــه و قانونــی جلــوه دهــد. بــا توجــه بــه ایــن پاراگــراف 

امــا تنهــا    هم جنس   گرایانــی کــه اتهام شــان » هم  خوابگــی«18 

ــن  ــراف ای ــن پاراگ ــی، ای ــاظ قانون ــدند. از لح ــود دستگیرمیش ب

ــام  ــدگان اته ــیاری دستگیر ش ــه بس ــرد ک ــا می ک ــکان را مهی ام



۹

ــی  ــه مدرک ــی ک ــژه در صورت ــه وی ــد. ب ــی را رد کنن  هم  خوابگ

ــن  ــه ای ــود. ب ــترس دادگاه نب ــی در دس ــات  هم  خوابگ ــرای اثب ب

ــب  ــت تعقی ــی« تح ــاظ »قانون ــا را از لح ــد آن ه ــب نمی ش ترتی

قــرار داد. امــا ازآنجــا کــه  خــود مســاله ی    هم جنس   گرایــی نیــز 

ــی  ــی وزیرداخل ــتور قضای ــت دس ــود، تح ــده ب ــگاری ش جرم ان

»تبعــات  مســاله ی    هم جنس   گرایــی  پرویســی19  رایــش 

ــه  ــرای متهمــان در برداشــت، از جمل ــژه ای را ب آموزشــی«20 وی

فرســتاده  اجبــاری«21  کار  »اردوگاه هــای  بــه  آن هــا  اینکــه 

می شــدند و در شــرایط اردوگاهــی قــرار می گرفتنــد.

دادن  قــرار  تعقیــب  تحــت  جهــت  در  گشــتاپو  اقدامــات 

   هم جنس   گرایــان ســرانجام »وزارت امنیــت«22 را مجبــور بــه 

واکنــش کــرد. در مــارس ۱۹۳۵ جلســات مختلفــی در ایــن 

مســیر صــورت گرفــت، کــه هــدف مشــخص آن  تشــدید 

پاراگــراف ۱۷۵ بــود. در ایــن فضــا بــود کــه »لئوپولــد شــئفر«23 

مشــاورمخفی حکومــت شــروع بــه اســتدالل بــرای تشــدید 

او  نظــر  از  بــرای    هم جنس   گرایــی کــرد.  قوانیــن مجــازات 

ــود کــه مســاله  ــن ب ــی ای ــن مشــکل پاراگراف هــای قبل بزرگتری

بــه  هم  خوابگــی تقلیــل  ی جرم انــگاری    هم جنس   گرایــی را 

مــی داد و جوانــب دیگــر موضــوع را در نظــر نمی گرفــت.  

ــگاری  ــدید جرم ان ــمت تش ــه س ــد ب ــراف بای ــن پاراگ ــه ای اینک

   هم جنس   گرایــی  تغییــر کنــد، از ســال ۱۹۳۴ یــک تصمیــِم 
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ــم  ــود. بعــد از »کودتــای روم«24 کمیســیون جرائ گرفتــه شــده ب

قضایــی بــا ابتکار»گــراف گالیس پــاخ«25 بــه ایــن نتیجــه رســیده 

بــود: »ازیــن پــس نــه تنهــا روابــط  هم  خوابگــی، بلکــه هــر نــوع 

ــد  ــه صــورت »معمــول« ســر می زن ــه کــه ب رفتار   هم جنس   گرایان

نیــز تحــت تعقیــب قــرار خواهــد گرفــت«. گالیس پــاخ  در ایــن 

ــی«26 حــرف  ــام »جعــل زندگــی عموم ــه ن ــی ب رابطــه از مفهوم

مــی زد و از ایــن طریــق بــه ســناریوی »تهدیــِد و توطئــه ی« 

»هیملــر«27 ارجــاع مــی داد کــه اعتقــاد داشــت    هم جنس   گرایــان 

ــیونال  ــه ی ناس ــات مردان ــه اجتماع ــق ب ــن طری ــد از ای می توانن

ــد. ــوذ کنن ــت ها نف سوسیالیس

ــی در ســال ۱۹۳۵  ــون جزای ــرات در اصــل ۱۷۵ قان پــس از تغیی

مفهــوم »فســاد«28 جایگزیــن مفهــوم »فســاد ضــد طبیعــت«29 شــد. 

ایــن بــدان معنــا بــود کــه از ایــن پــس هــر رابطــه ای میــان مــردان 

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

ــن  ــا ای ــن معن ــت. بدی ــرار می گرف ــوق ق ــون ف ــوای قان ــت ل تح

فقــط  هم  خوابگــی نبــود کــه مــورد تعقیــب واقــع می شــد بلکــه 

هــر نــوع »تمــاس فیزیکــی« یا حتــی »نــگاه عاشــقانه « میتوانســت، 
تحــت ایــن عنــوان، مــورد تعقیــب و مجــازات قــرار  گیــرد.30

جرم انــگاری    هم جنس   گرایــی  مســاله ی  روی  دقــت  بــا 

ــن نتیجــه رســید کــه  در بســترقوانین آلمــان، می تــوان بــه ای

   هم جنس   گرایــی در روابــط میــان مــردان بیشــتر بــه عنــوان خطــر 
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و تهدیــد برداشــت می شده اســت. امــا بــه طــور کلــی هــم زنــان 

ــن  ــر انداخت ــه خط ــوای ب ــت ل ــرا تح ــردان    هم جنس   گ ــم م و ه

تولیــد مثــِل »نــژاِد برتــر« 31از لحــاظ ایدیولوژیکــی در تقابــل بــا 

ــرار  ــای آن ق ــر مبن ــراری فاشیســم ب ناســیونال سوسیالســم و برق

ــرا در  ــردان    هم جنس   گ ــود، م ــواهد موج ــق ش ــد. طب می گرفتن

Herrenrasse  31
Rosa Winkel  32

انواع سنجاق های مورد استفاده در اردوگاه ها برای نشانه گذاری قربانیان. در میان آن ها سنجاق های صورتی و ترکیبش با   33
سنجاق های دیگر از جمله سنجاق ستاره ی مربوط به یهودیان قابل روئیت است.

دوره ی فاشیســم بیشــتر بــه اردوگاه هــا فرســتاده مــی شــدند. بــه 

ســینه ی آن هــا »ســنجاق های صورتــی«32 نصــب می شــد کــه در 

واقــع نشــانه ای دال بــر ایــن بــود کــه بــه علــت    هم جنس   گرایــی 
ــاری فرســتاده شــده اند.33 ــه اردوگاه هــای کار اجب ب

کنــار  در  وقتــی  طورمعمــول،  بــه  زنــان    هم جنس   گــرا     هم جنس   گــرا بــودن بــه فعالیــت سیاســی روی می آوردنــد و یــا  
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وقتــی کــه در کنــار یهودی بــودن مســاله ی    هم جنس   گرایی شــان 

ــدند.  ــتاده می ش ــا فرس ــن اردوگاه ه ــه ای ــد، ب ــرح می ش ــم مط ه

ــینه ها  ــن پیش ــانگرترکیب ای ــه نش ــنجاق هایی ک ــا س ــز ب ــا نی آنه

ــی  ــور کل ــه ط ــدند. ب ــانه گذاری می ش ــا نش ــود در اردوگاه ه ب

ــان    هم جنس   گــرا  ــوان ادعــا کــرد زن ــا می ت ــن مســاله کــه »آی ای

تعقیــب  تحــت  بــودن  دلیــل    هم جنس   گــرا  بــه  عمدتــاً 

قرارمی گرفتنــد یــا درواقع،پیشــینه ی یهودیــت، فعالیــت سیاســی 

و یــا عناصــر  دیگــر در تعقیــب آن هــا نقــش جدی تــری بــازی 

می کــرد؟« در بســیاری از مباحــث مربــوط بــه آن دوران محــل 

ــا از  ــاب »آی ــنده ی کت ــن«34 نویس ــاندر زی ــت. »الکس ــه اس مناقش

ــن  ــر ای ــاص ب ــور خ ــه ط ــدند؟«35 ب ــذف ش ــه ح ــه ی جامع بدن

ــان  ــب زن ــد؛ »تعقی ــا می کن ــت. او ادع ــز کرده اس ــوال تمرک س

دوره  آن  در  دلیــل    هم جنس   گرایی شــان  بــه     هم جنس   گــرا 

قابــل اثبــات نیســت، زیــرا مــدارک دقیقــی دال بــر ایــن مســاله 

ــه  ــث ب ــن بح ــردن ای ــن ک ــرای روش ــت«36. او ب ــت نشده اس یاف

ســه مــورد »مارگارتــه روزنبــرگ«37 و »الــی ســموال«38 کــه 

در قســمت حمــل و نقــل عمومــی کار می کردنــد و »مــاری 

پونجــر«39 فروشــنده می پــردازد.

Alexander Zinn  34
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بــه »خدمــت«  بایــد  بــا شــروع جنــگ بســیاری از مــردان 

از  زیــادی  بخــش  دیگــر  طــرف  از  درمی آمدنــد،  جنــگ 

مجــازات  و  تعقیــب  تحــت  پیش تــر  نیــز     هم جنس   گرایــان 

قــرار گرفتــه بودنــد. از ایــن جهــت، تعــداد دســت گیری ها 

ــچ  ــه هی ــه ب ــری ک ــود، ام ــرده ب ــدا ک ــش پی ــال ۱۹۴۰ کاه از س

بــه    هم جنس   گرایــان در  فشــار  معنــای کاهــش  بــه  عنــوان 

معنــای کلــی اش نبــود، آن هــا همچنــان تحــت تعقیــب، شــکنجه 

ــدارک  ــه از م ــاری ک ــق آم ــر طب ــد. ب ــرار می گرفتن ــتار ق و کش

ــرد  ــزار م ــی مانده اســت، صده ــش ســوم باق ــاِن رای و اســناد زم

در آن دوره در ارتبــاط بــا    هم جنس   گرایــی مــورد تعقیــب و 

دســتگیری قــرار گرفتــه بودنــد. تنهــا در برلیــن حــدود ۱۷ هــزار 

ــی  ــردان    هم جنس   گرای ــداد م ــد. تع ــده بودن ــی ش ــرد بازجوی م

کــه بــه اردوگآه هــای کار اجبــاری فرســتاده شــده بودنــد بیــن ۵ 

تــا ۱۰ هزارنفــر تخمیــن زده می شــود.40 شــکنجه ی ایــن مــردان 

ــب و  ــی، تعقی ــا بازجوی ــا، ت ــه  آن ه ــاری ب ــل کار اجب از تحمی

ــان   ــرون آوردن بیضه هایش ــی بی ــا، یعن ــردن آنه ــم ک ــی عقی حت

را شــامل می شــد.

ــذف  ــخ ح ــه تاری ــان ب ــم در آلم ــخ فاشیس ــب تاری ــن ترتی بدی

زندگــی  نــوع  هــر  از  سازمان دهی شــده ی    هم جنس   گرایــان 

بــه  رو،  ایــن  از  اســت.  مســتقیم خــورده  پیونــد  اجتماعــی  

ــا  ــان ب ــه    هم جنس   گرای ــدارد ک ــب ن ــای تعج ــوان ج ــچ عن هی

ــب  ــه و تعقی ــورد حمل ــی«41 م ــز »ضد اجتماع ــف تحقیرآمی تعری

قــرار می گرفتنــد. ایــن تعریــف از آن هــا در راســتای رونــد 

ــذف  ــخ ح ــه تاری ــان ب ــم در آلم ــخ فاشیس تاری

هــر  از  هم جنس گرایــان  سازمان دهی شــده ی 

ــورده  ــتقیم خ ــد مس ــی  پیون ــی اجتماع ــوع زندگ ن

ــت. اس
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غیراجتماعــی کــردن و حــذف سازماند هی شــده ی آن هــا و 

ــای  ــام صحنه ه ــا از تم ــی آن ه ــردن فیزیک ــاک ک ــور پ ــه منظ ب

اجتماعــی صــورت می گرفــت. مســاله ای کــه  تنهــا بــه رویکــرد 

قضایــی در قبــال آن هــا قابــل تقلیــل نیســت. فاشیســم در رونــد 

ایدئولوژیــک شــدنش، ضدیــت بــا    هم جنس   گرایــی را نیــز 

ــود  ــرار داده ب ــود ق ــده ی خ ــای توضیح دهن ــره ی بنیان ه در زم

ــه ی  ــه جامع ــتن ب ــق داش ــروز تعل ــن ام ــا همی ــل، ت ــن دلی و بدی

بــه  عیــن حــال عــدم حساســیت  و در  اقلیت هــای جنســی 

فاشیســم و ناسیونالیســِم تهاجمــی یــک تناقــض عمــده محســوب 

Deutsche Demokratische Republik  42
http://www.olafbruehl.de/chronik.htm  43

Bundesrepublik Deutschland  44

ــی  ــی و بی توجه ــی از ناآگاه ــد ناش ــا می توان ــه تنه ــود ک می ش

ــد.  ــده باش ــخ تکان دهن ــن تاری ــه ای ب

ــه طــرز  مبــارزات حــول محــور حقــوق اقلیــت هــای جنســی، ب

ــتی  ــد فاشیس ــی و ض ــد ارتجاع ــت ض ــا ًماهی ــل توجهی،غالب قاب

ــه  ــتی هم جنس گرایان ــوردن هس ــد خ ــورت پیون ــد و در ص دارن

ــود  ــه خ ــز ب ــض آمی ــی تناق ــتم گرانه، قالب ــت های  س ــا  سیاس ب

مــی گیــرد. 

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

—————————————————————————————————————————————————
آلمــان  آلمــان)  دموکراتیــک  جمهــوری 

شــرقی(42 

پــس از تقســیم آلمــان بــه دو قســمت شــرقی و غربــی، جمهوری 

ــوک  ــتی در بل ــردی سوسیالیس ــا رویک ــان ب ــک آلم دموکراتی

شــرق دنیــا، مرزهایــش را بــا آلمــان غربــی مشــخص کــرد. در 

جنــگ بــا نیروهــای فاشیســتی در آلمــان، سوسیالیســت ها خــود 

را در تقابــل مســتقیم با »ناســیونال سوسیالیســم« قــرار داده بودند. 

بــر ایــن مبنــا بســیاری از قوانیــن موجــود و تثبیــت شــده در آن 

ــد  ــق در آمدن ــه تعلی دوره در جمهــوری دموکراتیــک آلمــان ب

و برچیــده شــدند. از جملــه ی ایــن قوانیــن، قانــون جرم انــگاری 

هــر  جرم انــگارِی  شــرقی«  »آلمــان  بــود.     هم جنس   گرایــی 

ــیک  ــکل کالس ــوان »ش ــه عن ــه را ب ــل    هم جنس   گرایان ــوع عم ن

ناسیونالیســم« در ســال ۱۹۵۰ لغــو کــرد، اما پاراگــراف ۱۷۵پیش 

از فاشیســِم  را بــه قــوت خــود باقــی گذاشــت  و » هم  خوابگــی 

مــردان« را بــر مبنــای آن جــزء جرائــم جنســی تلقــی  کــرد. ایــن 

قانــون از ســال ۱۹۵۷ دیگــر صــورت اجرایــی نیافــت و لغوشــد.  

ــی  ــوت خــودش باق ــه ق ــد آ پاراگــراف ۱۷۵ ب ــن حــال بن ــا ای ب

ــی  ــک جنس ــردان« و»تحری ــی م ــن فروش ــد »ت ــن بن ــد، در ای مان

ــی  ــد.  دادگاه عال ــگاری شــده  بودن ــر ســن« جرم ان کــودکان زی

برلیــن درادعــای خــود ایــن بنــد را یــک ایــده ی مترقــی می دیــد 

ــد. ــان« را فراهــم می کن کــه »فضــای رشــد ســالم نوجوان

ــون  ــال ۱۹۵۸ از قان ــراف ۱۷۵ در س ــمی پاراگ ــورت رس ــه ص ب
ــی آلمــان شــرقی خــارج شــد.43 جزای

جمهوری فدرال آلمان44 )آلمان غربی(

ــی  ــی غیرقانون ــوری    هم جنس   گرای ــن جمه ــیس ای ــان تاس از زم

و جــرم بــه حســاب می آمــد. جرم انــگاری    هم جنس   گرایــی 

در ایــن بســتر نیــز بــا اســتدالل های مشــابهی صــورت پذیرفــت. 
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ــازی(  ــه ب ــاله ی »پدوفیلی45)بچ ــا مس ــه  ب ــتدالل هایی در رابط اس

ــتدالل هایی در  ــا اس ــال« ی ــر ۱۸ س ــودکان زی ــالم ک ــد س و رش

جهــت توضیــح »قانــون عفــِت عمومــی«46. بــه طورمشــخص نــه 

ــان  ــدرال آلم ــوری ف ــی جمه ــوه ی قضای ــا سیاســت بلکــه ق تنه

ــتن  ــرم نگاه داش ــی دوم در ج ــگ جهان ــس از جن ــا پ ــا دهه ه ت

 ۱۹۵۷ ســال  در  داشــت.  بســزایی  نقــش     هم جنس   گرایــی 

دادگاه قضایــی جمهــوری فــدرال  تصریــح کــرد کــه: »رابطــه  

ــت  ــن جه ــت« و از ای ــت عمومی اس ــالف عف ــس   خ ــا   هم جن ب

ــی  ــه بخش های ــی ب ــور جرم زدای ــه منظ ــه ب ــاده نبود ک ــی س حت

از قانــون اساســی آلمــان فــدرال اســتناد کــرد کــه موافــق 

ــا ســال ۱۹۶۹ ایــن  ــی ت ــود. آلمــان غرب گوناگونــی در جامعــه ب

ــن  ــت و اولی ــت نخورده نگاه داش ــی را دس ــون جزای ــد از قان بن

تغییــرات محســوس در ایــن بنــد در ســال ۱۹۹۴ اعمــال شــد. تــا 

آن روز  حــدود ۵۰ هــزار مــرد بــه دلیــل    هم جنس   گرایــی مــورد 

ــورد  ــده در م ــد و حــدود ۱۰۰ هــزار پرون ــرار گرفتن مجــازات ق
ــت.47 ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــرا م ــردان    هم جنس   گ م

Pädophilie  45
Sittengesetz  46
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ســال ۱۹۶۹  تــا  کــه  گفــت  می تــوان  دقیق تــر  نگاهــی  بــا 

   هم جنس   گرایــِی مــردان بــه طــور کلــی در آلمــان غربــی مــورد 

پیگــرد قانونــی قــرار می گرفــت و بــا وجــود تعدیل هایــی 

گرفــت،    هم جنس   گرایــی  صــورت   ۱۹۶۹ ســال  در  کــه 

ــوان  ــا عن ــوز ب ــا ســال ۱۹۷۳ هن ــر ســن ۲۱ ســالگی ت ــردان زی م

ــر  ــود. از دیگ ــی ب ــی« غیرقانون ــودک آزاری جنس تحقیرآمیز»ک

مــوارد تکان دهنــده ایــن بــود کــه حتــی بــا وجــود تعدیــل ایــن 

اطالعــات    هم جنس   گرایــان  آوری  قانونــی، جمــع  بند هــای 

ــی  ــان غرب ــی دوم در آلم ــان جنگ جهان ــس از پای ــال ها پ ــا س ت
ــد.48 ــام می ش ــس انج ــط پلی توس

ایــن مســاله یکــی از رســوایی های  آلمــان غربــی پــس  از جنــگ  

جهانــی دوم تلقــی میشــود. آزار، شــکنجه، جرم انــگاری و 

ــا بحــث  ننــگ شــمردن    هم جنس   گرایــی، تنهــا بحــث دیــروز ی

ــاله ای  ــه مس ــت، بلک ــان  نیس ــم در آلم ــه دوران فاشیس ــوط ب مرب

ــخ معاصــر آلمــان بازمی گــردد. ــه تاری اســت کــه ب

█ جنبش اقلیت های جنسی و    هم جنس   گرایان در آلمان از آغاز دهه ی هفتاد
—————————————————————————————————————————————————

ب
ــه ی حرکت هــای جنبشــی حــول محوراقلیت هــای جنســی در آلمــان  ــدند. نکت ــروع ش ــصت ش ــه ی ش ــن ده ــال های آغازی از س
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قابــل توجــه و جــذاب مســاله ایــن اســت کــه آغــاز ایــن تحــول 

از ســینما آغــاز شــد. فیلــم »ایــن    هم جنس   گــرا نیســت کــه 

منحــرف اســت، بلکــه شــرایطی کــه او در آن زندگی می کنــد« 

ــد.  ــران ش ــن اک ــم برلی ــنواره ی فیل ــت ۱۹۷۱ در جش ۱۵ آگوس

ــی  ــای جنبش ــرد در فض ــاد ک ــم ایج ــن فیل ــه ای ــی ک بحث های

دهــه ی هــای شــصت و هفتــاد منجــر بــه ســازماندهی و تشــکیل 

گروهــی بــه نــام »اکســیون    هم جنس   گرایــان برلیــن غربــی« 

شــد. اینکــه چگونــه آزادی و حــق آزادی بیــان بیشــتر، شــرایطی 

را فراهــم کــرد تــا مســائل    هم جنس   گرایــان در قالــب فیلــم 

ــه  ــه چگون ــن اینک ــود، همچنی ــل ش ــی تبدی ــاله ی عموم ــه مس ب

ــن  ــاد ای ــصت و هفت ــه ی ش ــش ده ــی جنب ــت درون متن وضعی
ــت اســت.49 ــز اهمی ــکان را میســر ســاخت، حای ام

آکســیون    هم جنس   گرایــان برلیــن غربــی متشــکل از چهــل مــرد 

ــا در  ــاق آن ه ــه اتف ــب ب ــت قری ــه اکثری ــود ک ــرا ب    هم جنس   گ

بســتر جنبــش چــپ آن دوره علیــه مردســاالری و ســرمایه داری 

فعــال بودنــد. یکــی از نقــاط تمرکــز ایــن گــروه، مبــارزه بــرای 

ــی  ــون جزای ــراف ۱۷۵ از قان ــرای پاراگ ــون و چ ــدن بی  چ برچی

آلمــان بــود.

در تظاهــرات اول مــاه مــه ۱۹۷۲ بــرای اولیــن بــار یــک بخــش 

از تظاهــرات  ســندیکاها را جمعیتــی تصاحــب کــرد کــه خــود 

را »بلــوک    هم جنس   گرایــان« می نامیــد. از بهــار ســال ۱۹۷۲ 

ــان  ــیون    هم جنس   گرای ــازماندهی درون »اکس ــن س ــی از ای بخش

آلمــان غربــی«50 خــود را بــه ســازماند هی    هم جنس   گرایــان 

/https://magazin.hiv/2011/08/15/homosexuelle-aktion-westberlin  49
Homosexuelle Aktion Westdeutschland  50
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زن اختصــاص داد. درهمــان ســال، اولیــن تظاهــرات مربــوط بــه 

   هم جنس   گرایــان در تاریــخ آلمــان غربــی و در شــهر مونســتر51 

برگــزار شــد. در »گردهم آیــی تعطیــالت  فینگســتن«52 مربــوط 

ــان  ــف آلم ــاط مختل ــر از نق ــد نف ــش از پانص ــال ۱۹۷۳ بی ــه س ب

ــد.  ــراض کردن ــان اعت ــاق حقوق ش ــرای احق ــدند و ب ــر ش حاض

ــای  ــا ممنوعیت ه ــط ب ــای مرتب ــامل بحث ه ــا ش ــراض آن ه اعت

ــد.53   ــاوت« می ش ــوزش« و»قض ــه ی »آم ــغلی در زمین ش

در  جنســی  اقلیت هــای  جنبــش  تاریــخ  دقیق تــر  مطالعــه ی 

ــت.  ــا اس ــا و گی ه ــان لزبین ه ــکاف هایی می ــانگر  ش ــان نش آلم

ــه  ــی ده ــای جنبش ــان در فض ــارزات    هم جنس   گرای ــع مب در واق

ــی  ــش زنان ــن جنب ــوان در مت ــا می ت ــاد را تنه ــصت و هفت ی ش

پیشــرو و در قلــب مبــارزات ضــد ســرمایه داری فهمیــد. از ایــن 

ــِی  ــن مترق ــان لزبی ــه زن ــت ک ــب نیس ــاًل عجی ــاید اص ــت ش جه

ــان،   ــای حقوق ش ــول احی ــود ح ــازماند هی خ ــن س آن دوره حی

بــه شــکاف های درون ِ خــود ِ جامعــه ی اقلیت هــای جنســی 

نیزپــی بردنــد. آن هــا اعتقــاد داشــتند کــه »مردمحــوری« حاصــل  

جامعــه ی مرد ســاالر حتــی بــه جمع هــای پیش روتــر ماننــد 
فضــای    هم جنس   گرایــان نیــز نفــوذ کرده اســت.54

ــازماند هی  ــن س ــِی آن دوره حی ــن مترق ــان لزبی  زن

ــکاف های  ــه ش ــان،  ب ــای حقوق ش ــول احی ــود ح خ

درون ِ خــود ِ جامعــه ی اقلیت هــای جنســی نیــز پــی 

بردنــد.
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در اواخــر دهــه ی هفتــاد گــروه »اکســیون    هم جنس   گرایــان 

آلمــان غربــی« دچــار شــکاف های عمیــق درونــی شــد، بخشــی 

از ایــن گــروه کــه بیشــتر بــه تحقــق مطالبــات در نظــام موجــود 

ــکاری  ــا و هم ــه فعالیت ه ــت، ب ــر داش ــق خاط ــان تعل در آن زم

ــش،  ــر جنب ــش رادیکال ت ــی روی  آورد و بخ ــام پارلمان ــا نظ ب

همچنــان بــر ایــده ی فراپارلمانــی خــود پافشــاری کــرد. در 

ــام  ــه ن نتیجــه ی ایــن شــکاف، بخــش اول در قالــب گروهــی ب

ــش  ــد و بخ ــعب ش ــان«55 منش ــی    هم جنس   گرای ــروه کل »کارگ

ــت  ــه فعالی ــرای ادام ــی ب ــز دیگــر از انســجام کاف ــر نی رادیکال ت

ــود.  ــی برخوردارنب ــوت قبل ــا ق ــب ســابق وب در قال

ــا وجــود  شــکاف مذکــور در ســال های پایانــی  دهــه هفتــاد،  ب

بــه  پیچیــده  نشــیبی  و  فــراز  در  جنبــش    هم جنس   گرایــان 

Allgemeine homosexuelle Arbeitsgemeinschaft  55
Asta  56

CSDs  57
Büdnis 90/Die Grünen  58

ــن  ــان شــدن ای ــان نمای ــه ی می ــه داد. در فاصل ــات خــود ادام حی

ــوط  ــا گــروه و انجمــن مرب ــان، صد ه شــکاف و اتحــاد دو آلم

بــه ســازماندهی    هم جنس   گرایــان حــول احقــاق حقوقشــان 

ــای  ــت ه ــش اقلی ــازی از جنب ــاله ی موسسه س ــد.  مس ــاد ش ایج

ــن  ــق، ای ــا نگاهــی دقی ــا ب ــن دهــه اوج گرفــت. ام جنســی در ای

بــه معنــای دولتــی کــردن مبــارزه در مفهــوم عــام آن نبــود. بــه 

عنــوان مثــال، در انجمن هــای دانشــجویی معــروف بــه »آســتا«56 

فزاینــده ای  شــکل  بــه  آلمــان  مختلــف  دانشــگاه های  در 

بدیــن  و  می شــدند  تاســیس  انجمن هــای    هم جنس   گرایــان 

ــا مســایل  ترتیــب مبــارزه را در ســطحی دانشــجویی در پیونــد ب

دیگــر پیــش می بردنــد.

█ اتحاد دو آلمان
—————————————————————————————————————————————————

پــس از اتحــاد دو آلمــان در اواخــر دهــه ی هشــتاد و نــود 

بــزرگ    هم جنس   گرایــان  رژه هــای  اولیــن  برگــزاری  و 

هشــتاد  دهــه ی  پایانــی  ســال های  از  دی«57  »کریســتوفرس 

و همچنیــن رشــد فعالیــت انجمن هــای مربــوط بــه حقــوق 

۹۰/ســبز ها«58   جبهــه ی   « دفــاع  ]چنانچــه     هم جنس   گرایــان، 

حقــوق  شــد[  شــروع  هشــتاد  دهــه ی  پایانــی  ســال های  از 

بــه  بیشــتر  چــه  هــر  پارلمانــی  قالبــی  در     هم جنس   گرایــان 

رســمیت شــناخته شــد. بــه عنــوان مثــال در دهــه ی هشــتاد 

 ۱۹۸۶ ســال  در  جمعیــت    هم جنس   گرایــان«  »فراکســیون 

ــان را حــول برچیــدن  توانســت تعــداد کثیــری از    هم جنس   گرای

ــو  ــس از لغ ــم آورد. پ ــان گــرد ه ــی آلم ــون جزای ــد ۱۷۵ قان بن

ــال ۱۹۹۷  ــد. در س ــر ش ــروه  منفعلت ــن گ ــون، ای ــد از قان ــن بن ای

»جمعیــت لزبین هــا و گی هــای آلمــان« بــه عنــوان یــک تشــکل 

ــای  ــه نمایندگــی اقلیت ه ــزار عضــو، ب ــا جــذب حــدود ۳۰ ه ب

جنســی پرداخــت.

ــات  ــل  و اصالح ــس از تعدی ــرن ۲۱ و پ ــت ق ــالهای نخس از س

ســاله  هــر  حقــوق    هم جنس   گرایــان؛  بــه  مربــوط  قانونــی 

می شــودد.  برگــزار  آلمــان  در  رژه هــای    هم جنس   گرایــان 

ــه حقــوق اقلیت هــای  ــوط ب مراکــز فرهنگــی و انجمن هــای مرب

ــادی و  ــی، اقتص ــای اجتماع ــث تبعیض ه ــد و بح ــی فعالن جنس

فرهنگــی علیــه آنــان همچنــان داغ اســت.  ایــن رونــد تــا همیــن 
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ســت،  قانونــی  ازدواج    هم جنس   گرایــان  حتــی  کــه  امــروز 

https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/homosexualitaet/274019/stationen-der-ehe-fuer-  59
alle-in-deutschland

ــت.  ــده  اس ــف نش متوق

█ گام های به پیش برای برابری: حق ازدواج 
—————————————————————————————————————————————————

رابطــه  ایجــاد  بــرای  قانونــی«  »ســن   ۱۹۹۴ ســال  در 

   هم جنس   گرایانــه از ۲۱ ســال بــه ۱۴ تــا ۱۶ ســال تغییرکــرد. 

بــه  ثبت شــده«    هم جنس   گرایــان  »همســری   ۲۰۰۱ ســال  در 

صــورت قانونــی بــه رســمیت شناخته شــد و ســر انجــام در 

ژوئــن ۲۰۱۷ بــا دخالــت مســتقیم آنجــال مــرکل ـ نخســت 

ازدواج    هم جنس   گرایــان«  »قانونی کــردن  ـ  آلمــان  وزیــر 

ــوع ازدواج  ــد. موض ــته ش ــث گذاش ــه بح ــان ب ــان آلم در پارلم

بــار  اولیــن  بــرای   ۲۰۱۷ ســال  اوایــل  در     هم جنس   گرایــان 

ــن  ــی از طــرف حــزب ســبزها  آغــاز شــد. ای در فضــای پارلمان

حــزب تــالش کــرد، در فضــای پارلمانــی، آرای احــزاب متحــد 

خــود را از طریــق ارائــه ی شــکایتی بــا ارجــاع بــه قانــون اساســی 

ــزب از  ــن ح ــاله ای ــن مس ــتای همی ــد. در راس ــب کن ــان جل آلم

ــون  ــوای قان ــت محت ــان خواس ــود در پارلم ــزاب موج ــایر اح س

پیشــنهادی اش در مــورد ازدواج    هم جنس   گرایــان را مطالعــه 

کننــد و در ایــن زمینــه بحــث و اظهارنظرکننــد. بــا اینکــه 

دادگاه، شــکایت حــزب ســبزها را رد کــرد، ایــن بحــث در 

ــه آنجــا پیــش  رفــت کــه حزب هــای  ــا ب ادامــه ی ســال ۲۰۱۷ ت

لیبــرال  و سوســیال دموکرات هــا بــه همراهــی حــزب ســبز ها بــه 

ایــن توافــق رســیدند کــه ایــن مســاله را تبدیــل بــه بحــث  اصلــی 

حــول تشــکیل دولــت بعــدی در آلمــان کننــد.  در همیــن راســتا 

ــا  تنهــا اشــاره ای از طــرف آنجــال مــرکل در ۲۶ ژوئــن ۲۰۱۷ ب

ــاره در  ــث دوب ــن بح ــا ای ــود ت ــی ب ــه« کاف ــه ی »بریگیت روزنام

ــرکل  در آن  ــال م ــود. آنج ــرح ش ــان مط ــی آلم ــای پارلمان فض

مصاحبــه تاکیــد کــرده بــود کــه ایــن مســاله، مبحثــی وجدانــی 

اســت. در فضــای پارلمانــی آلمــان »مبحــث وجدانــی« بــه ایــن 

معناســت کــه نماینــدگان در بســتر بحــث مــورد نظــر بایــد 

ــمی  ــع رس ــد و موض ــه کنن ــود مراجع ــدان خ ــه وج ــا ً ب ترجیح

حزبشــان را مــد نظــر قــرار ندهنــد. در ادامــه ی ایــن جــدل 

ــان، ازدواج  ــان آلم ــورد در پارلم ــن م ــری در ای ــا رای گی و ب

ــرانجام در اکتبــر  ــارزه س ــا مب ــان پــس از دهه ه    هم جنس   گرای
ــد. 59 ــی ش ــال ۲۰۱۷ قانون س

ــان و  ــی در آلم ــای جنس ــخ اقلیت ه ــش و تاری ــی جنب ــا بررس ب

ــی  ــگاری    هم جنس   گرای ــم جرم ان ــد مه ــا پیون ــدن ب ــه ش مواج

و ســرکوب دیگــر اقشــار جامعــه در فضاهــای شــبه فاشیســتی و 

ــه اهمیــت بحث هــای میان برشــی و  فاشیســتی، هــر چــه بیشــتر ب

نظریــه هــای مرتبــط در ایــن حــوزه  پــی می بریــم. ایــن تاریــخ به 

ــان  ــه    هم جنس   گرای ــد ک ــان می ده ــی نش ــورت واقع ــه  ص ــا ب م

و اقلیت هــای جنســی رهایــی  نمــی  یابنــد، مگــر در بســتر 

مبارزاتــی کــه الغــاء کل سیســتم ســرکوب و ســتم را مســاله ی 

ــق شــدن ازدواج  ــم کــه محق ــوش کنی ــد فرام ــد. نبای خــود بدان

   هم جنس   گرایــان در آلمــان تنهــا بــه واســطه ی جنبشــی ممکــن 

ــداوم داشــت و پارلمــان  ــر ت شــد کــه ســالها در ســطوح پایین ت

آلمــان و حتــی آنجــال مــرکل در چنیــن فضایــی بــه ایــن قانــون 

ــال  ــل س ــان در اوای ــوع ازدواج    هم جنس   گرای موض

ــی از  ــای پارلمان ــار در فض ــن ب ــرای اولی ۲۰۱۷ ب

ــد. ــاز ش ــبزها  آغ ــزب س ــرف ح ط



۱۷

◄برخی منابع مورد استفاده:
مصاحبه ی روزنامه ی انالین »تاگس اشپیگل« با خواهرزاده ی بزرگ هیرشفلد

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/grossnichte-von-magnus-
hirschfeld-mutter-erzaehlte-nicht-dass-hirschfeld-schwul-war/21602084.html

مقاله ای تاریخی در مورد مفهوم »همجنسگرایی« در دوره های مختلف در مجله ی انالین »پالنت ویسن«
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/sexualitaet/homosexualitaet/index.html

   مقاله ای در مورد میزان پذیرش و تبعیض روزمره شده در آلمان نسبت به اقلیت های جنسی
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/studie-zur-homosexualitaet-die-
akzeptanz-in-deutschland-ist-begrenzt/19243590.html
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