
 آلمان در یرانیساالنه زنان ا ینارهایرابطه با عنوان سم در ینقد

 
 

 
 ساالنه  ینارهایسم" با نام 5002سال  که از" آلمان زنان فعال منفرد در مستقل زنان و یتشکل ها"  ۀساالن ینارهایسم

 برگزار هانوفر زنان در از یطرف گروه از زیشود ؛ امسال ن یبرگزارم" یرانیا یهمجنس گرا/تشکالت زنان وزنان دگر
 .دیگرد
 یروهاین نیمهمتر از یکیجامعه و  ک دریجنبش دمکرات ین بخش هایگسترده تر از یکیآنجا که جنبش زنان به عنوان  از

 آنکه با. ابدی یم ییت به سزایک اهمیشبرد مبارزات دمکراتیپ آن در ۀدانمنتق یبررس گردد  ین جنبش محسوب میمحرک ا
به  ن عنوان با گذشت زمانیرسد که اشکاالت متعدد ا یبنظرم شده است و د برگزاریبا نام جد ناریسمن یچندکنون تا

م که با اعتقاد یآن شد برانحراف مواجه شده است ، ما  رش اشکال ویپذ ده گرفته شدن ویناد خطر با سپرده شده و یفراموش
ل عدم یدال یبه بررس گرید سازد ، بار یت مبدل نمیاصول ت ویبه حقان انحراف را نکه گذشت زمان اشکال ، نقص ویبه ا

" لمانآ-درهانوفر یرانیتشکل مستقل زنان ا" جمله  از و خارج کشور فعال درزنان  از یاریطرف بس ن عنوان ازیرش ایپذ
 .میبپرداز

 

 نارهاین سمیخچه ایکوتاه به تار یاهابتدا نگ
 

د پاسپورت زنان یتمد یحجاب برا شدن عکس با یش ، بدنبال اجباریسال پ 55حدود  یعنی( 9199) 9521ز سال ییپا در
 ۀن بخشنامیمقابل ا در یجمع یمقاومت یسازمانده یآلمان برا در یرانیزنان ا از یکشور، جمعاز خارج  در یرانیا

 .ان ، گرد هم آمددندریا یاسالم یجمهور
فرانکفورت  ن ویهانوفر، برل یته های، کم یحجاب اجبار در اعتراض به قانون یرانین نشست مشترک زنان ایبدنبال اول

ن یا. درازمدت ، اعالم نمودند و مستمر یها ین نشست مشترک با هدف همکاریاول یبرگزار یخود را برا یآمادگ
 یسازمانده یبرا یریم گیتصم ن نشست خود ، پس ازیاول در دیبرگزارگردنفر 00 یال 20 حضور که با ییاگردهم

 .داد قرار ناریسم کار دستور در زین جمع را نیا ۀاساسنام و ن منشوری، تدو یاسالم یه جمهوریعل یاعتراضات سراسر
 ی، به بررس شد یم برگزار" تشکالت مستقل آلمان یسراسر ینارهایسم"  آن پس با نام که از یسراسر ینارهایسم

ت زنان یموقع" ،"گوناگون یحوزه ها زنان در ستم بر" ، " رانیخ ایتار نقش زنان در" ل یقب از یموضوعات گوناگون
 یاختصاص م... و" اتیادب نقش زن در" ، "مختلف یستینیفم یدگاه هاید" ، "ان گوناگونیاد گاه زنان دریاج"، " زحمتکش

 .افتند ی
 یدگاه هاید بود که نظرات و یسراسر ینارهاین سمیا برگزارکنندگان مستمر از یکیهانوفر  در یرانیتشکل مستقل زنان ا

 .نمود منتشر 9111سال  در یاساسنامه ا و منشورقالب  در  ییابتدا ۀبرنام در یراتییتغ مجددا باخود را 
عمال به خاتمه   5002درسال نارها ین سمی، به عنوان ا یرانیا یهم جنس گرا/ازآنجا که اضافه شدن عنوان زنان دگر

ح مجدد نظرات ین نوشته به توضی، ا ها منجرشد ین گردهمائیا یبرگزار درآلمان  زنان فعال در از یاریت بسیافتن فعالی
  .افته استین نام اختصاص یمخالفت با ا ما در

ن نام یمخالفت با ا در نارهاین سمیبه عنوان ا" یرانیا یهمجنس گرا/زنان دگر" زمان اضافه شدن پسوند  ازکه  یمقاالت در
روند  د بریجمله تاک ن مقاالت ازیوجه مشترک ا. اشاره شده است یآمده اند ، به نکات متعدد در ریبه رشته تحر

خالصه  رینکات ز اجمال در توان به طور یم ل راین دالیا .بوده است 5002 ناریسم در ین نام کنونییک تعیردمکراتیغ
 :نمود 

صورت نگرفته بود  نارینام سم رییمورد تغ در یریم گیبه تصم یچوجه اشاره ایناربهین سمیا ۀاعالم برنام ربروشو در -9
 انجام گرفت ، که به طور" است یاسیاست ، س یآنچه خصوص"با عنوان  یزگردیم ن مورد دریا تنها بحث موجود در و

 . نداشت نارینام سم رییبا تغ یم رابطه ایمستق مشخص و
فراهم  ن بحث رایا در ناریسمنندگان شرکت ک ۀکه امکان شرکت هم یعموم ینام نه به عنوان بحث رییمورد تغ دربحث  -5
 ناریسم شرکت کنندگان در از یان بخش کوچکیم در تنها گریا به عبارت دی وروه کار گک ی در کند ، بلکه تنها یم

 .رفت یصورت پذ
 یآخر صورت م روز در یعنیکشنبه ی روز نارها درین سمیا سنت که به شکل معمول و کار یگروهها گزارش در -5
ن یا که در یکسان. به  جلسه داده شد نارینام سم رییتغ بر یمبن یشنهادیبه همراه پ زین ن گروه کاریرد ، گزارش ایگ

عمال تعداد نارها ین سمین ساعات ایآخر در یعنیکشنبه ، ی روز دانند که در یم یکنند ، به خوب ینارها شرکت میسم
 ایوجود دارد ،  ناریسم یمحل برگزار ان محل اقامت آنان ویکه م ادیاختالف مسافت زل یشرکت کنندگان به دل از یاریبس



 اریبا تعداد بس عمال ن روزیا زیل نین دلیبه هم .برند یم تدارک بازگشت به سر ا دری اصوال عازم بازگشت شده اند و
 ین رایا در حضورامکان  شرکت کنندگان  از ین رو تعداد قابل توجهیاز ا و. گردد یشرکت کنندگان برگزارم از یکمتر

 .دا نکردندیپ را یریگ
طرف گروه کار، به عنوان تنها  شنهاد شده ازینام ، اسم پ رییمورد تغ در یریم گیتصم یبرا ناریسم یل عدم آمادگیبه دل -2

 .محسوب گردد و ین آلترناتیبه عنوان بهتر توانست ین مسلما نمیبنابرا گرفت و قرار یریگ یموجود مورد را ویآلترنات
 

ت ضوابط یعدم رعا نام وجود داشته و رییمورد تغ در یریم گیتصم ۀویش که در ینقاط ضعف کمبودها و عالوه بر
 یسوال م ریز  یجد ن جمع به طوریا تیاراده اکثر ۀجید را به عنوان نتیانتخاب نام جد  یریم گین تصمیا ک دریدمکرات

 : میپرداز یبه آن م ریز است که در یص متعددینقا اشکاالت و یدارا زیمضمون خود ن ن نام دری، ا برد
مدافعان نام  از یم که بخشین نکته داشته باشیبه ا زین یم که اشاره ایدان ی، الزم م ین بحث مضمونیپرداختن به ا قبل از

موارد با  از یاریبس شده اند ، در ناریسم یعنوان کنون ۀدیه اشکاالت عدمتوج یمضمون بحث که ظاهرا در آنجا د ، ازیجد
 یت نمیعدد رابطه مشترک به رسماشکال مت از یوه ایبه عنوان ش را یین نام ، همجنس گرایا مخالفان این استدالل که گویا

 ین مقاالت طفره میا وحه درپاسخ دادن به مسائل مطر مشکل هستند ، عمال از معضل و دچار" تابو" ن یبا ا و شناسند
 و توان به منشور ینه  ، میزمن یا در رابطه با نظرات ما در یاحتمال ۀشبه رفع هرگونه شک و یبرا ن حال ویبا ا .روند

 یت جنبش برابریحما" آن  0بند  ش مراجعه نمود که دریسال پ 90حدود  یعنی 9111سال  تشکل ما در ۀمنتشر ۀاساسنام
انسانها  ینوان حقوق فردبه ع" مشترک یزندگ مرسوم رابطه و ریغ هرشکل مرسوم و ۀتخاب آزادانحق ان زنان از طلب

   .است د قرار گرفتهیمورد تاک
 

 ن عنوان یا یمحتوا یبررس

 
 یعه اجاد جامیبه سهم خود ا زیکه آنها ن ییجنبش ها ریبان سایپشت و همسو زنان همواره خود را یطلب جنبش برابر -9

مشترک  یزندگ ۀویمورد انتخاب ش در یریم گیآنجا که حق تصم از. داند  یمداده اند ،  قرار ا هدف مبارزه ک ریدمکرات
 ان ، اعم ازیبان جنبش همجنس گرایپشت و همسو خود را زینه نین زمیا انسان تعلق دارد ، جنبش زنان در یبه حقوق فرد

 یی، جنبش دانشجو یمل یجمله جنبش ها جامعه از ک دریکراتدم یجنبش ها ریهمچنان که سا .کند یم یزنان تلق مردان و
ن بدان معناست که یا و .شوند یم یجنبش زنان تلق ۀبالقو متحدان بالفعل و زین...و یمذهب یتهای، معلمان ، اقل ی، کارگر

 شمن مشترک وه دیمبارزه عل درآنجا  و نجایاخود ،   ۀژیش برد مبارزات ویپ ن استقالل ویع ن جنبش ها دریا یاعضا
 ۀانطباق همه جانب یاک اما به معنااشتر و یهمسوئ. باشند یمنافع مشترک م یراجامعه دا ک دریدمکرات یجاد ساختارهایا

اساسنامه  ه وبند بند برنام ت ازیحما و یبانیموظف به پشت ن جنبش ها خود رایا نبوده و یاشکال مبارزات اهداف، منافع و
ک یجنبش دمکرات در یژه ایمضمون و ن صورت وین جنبش ها مبیا کدام از ق ترهریعبارت دقبه  .کنند ینم یتلق گریکدی

ادغام نمود که  یک ظرف مشترک به گونه ای د درینبا توان و ین گوناگون را نمیمضام ن اشکال ویا .هستند یکل به طور
تر  یعموم یالتیک ظرف تشکیانند در توین مختلف البته مین اشکال و مضامیا .ک محو گرددی استقالل هر و یژگیخود و
 یندگین را نماین اشکال و مضامیمشترک ا ۀتواند نقطیک تنها مبپردازند اما تشکل مشتر یگر به همکاریکدیند و با یگرد آ

گوناگون مخدوش گردد  یجنبشها یو همکار یدر گردهمائ ین اصلیو هرگاه چن. ن جنبشها رایا یهایژه گیکند و نه خود و
 .م بودیناروشن و مخدوش روبرو خواه یتهایدرهم و هو یریوما با تص
کنند و تنها در یش دنبال میک متفاوت را در مبارزات خویدو مضمون دموکراتان یو جنبش همجنس گرا یستینیجنبش فم

 یکاررند و به همیگر قرار گیکدیتوانند کنار ینقاط اشترکشان مف روشن یتعر یۀک و بر پایتر دموکرات یک تشکل عمومی
 . گر بپردازندیکدیبا 

 یز عالوه بر مخالفت بخشیل نین دلیسازد و بهمینار اهداف و استقالل هر دو جنبش را مخدوش میسم ین عنوان کنونیبنابرا
 .مینارها بوده اید سمیحاضر در جلسه با عنوان جد یست ما شاهد مخالفت اکثر همراهان همجنسگراینین فمیاز فعال

 
جوامع  روابط و آنان در یت جنسیزنان به هو یت انسانیهو ه تنزلیت خود پرچم مبارزه علیعالف یبتداا جنبش زنان از -5 

، داوطلبانه یافتن زنان به موضوع رابطه جنسیعمال تنزل  اما ناریسم ینام کنون در .مردساالرانه را در دست داشته است
روابط مردساالرانه به  جوامع و متداول در ۀویبه ش ن عنوان زنان همچنانیا گر دریبه عبارت د. رفته شده است یپذ

 .ف شده اند ین تعرافته و با آیتنزل  یبطه جنسموضوع را
  

 یارجح نم یگرید بر را یکیمنافع  یستینیجنبش فم نبوده و برخوردار تاخر تقدم و ک ازیدمکرات و یصنف یجنبش ها -5
جنبش  ریمنافع سا بر را ییا جنبش زنان منافع جنبش همجنس گرایکه گو کند یجاد میا ن شبهه رایناراما ایسم ینام کنون.داند



... و یمذهب یت های، کارگران ، معلمان ، اقل ییتحت ستم ، جنبش دانشجو یمثال جنبش خلق ها حق طلبانه ، به طور یها
 .بخشد  یت میبه آن ارجح دانسته و برتر

 
اشکال گوناگون و  مرد نبوده و مشترک زن و ۀمقابل رابط جود درمو ویانه تنها آلترناتیمشترک همجنس گرا ۀرابط -2 

رابطه مشترک بدون ) ن اشکال متنوع است یا از یکیانه تنها یهمجنس گرا ۀدارد که رابط مشترک وجود ۀرابط از یمتنوع
موجود  ویا آلترناتانه به عنوان تنهین محسوب نمودن رابطه همجنس گرایبنابرا...( . ته ویرابطه ترانس سکسوال ازدواج ،

مرسوم  ریغ اشکال مرسوم و ۀهم ۀاب آزادانانتخ در یت نشناختن حقوق فردیبه رسم" یسنت" مشترک  ۀمقابل رابط در
 .گردد یمشترک محسوب م ۀرابط و یزندگ

 
 از یکیبه عنوان  یتابوشکن ضرورت شده است ، اشاره برابراز  یام کنونن ت ازیحما در که یمهم لیدال از یکی  -2

 در. ن مهم صورت گرفته استیجهت انجام ا در یگام ناریسم یدر نام کنون  ایگو ف جنبش زنان است کهین وظایترمهم
جلوه  ت تریاهم یب بین ترتیبه ا و یبشر ۀجامع یتابوها از یکیوال که برجسته نمودن تنها ن سئین استدالل ایا که دریحال

ا ین ، آیا عالوه بر و. ماند یپاسخ م یصورت گرفته است ، ب یضرورت ل ودالاساس چه منطق ، است تابوها بر ریدادن سا
 از یاریبس از یتخط ده گرفتن ویجامعه با ناد موجود در یشکستن تابوها یعنیزنان  یاهداف مبارزات از یکیشبرد یپ

 وافته یت یاصول تواند یمک یت دموکراتیو فعال یو قواعد سازمانده یستینیجنبش فم ینظر و یدتیعق یهاپ یپرنس
 شود ؟ مجازشمرده 

 
. گردد یم یک تلقیدموکرات یمشترک جنبش یحق انتخاب آزاد شکل زندگ یل مبارزه برایان بدلیجنبش همجنس گرا  -0
چنانچه صرف . ابدیم یان تعمیبه تک تک همجنس گرا یتواند به صرف همجنس گرائ یک اما نمیدموکرات یرین جهت گیا

 جوامع مختلف ان دریهمجنس گرا زیل نین دلیبه هم. ستیک نیدموکرات یریهتگبودن و اتخاذ ج ستینیودن معادل فمزن ب
 چنانکه در .کنند یم یندگیرا نما یمختلف یها ینیجهانب دگاه ها وید گوناگون تعلق داشته و یاسیشات سیگرا به احزاب و

ا یو  خواه ، بورژوا یاعم از ترق باحزا  ۀتوان در صفوف هم یرا م همجنس گرااست مداران یمان به عنوان مثال سلآ
ل و دفاع ار یصرف تما ین گذشته حتیاز ا. شودیده میز دیگر نید یروال در کشورهان یهم. مشاهده نمود ستینئوفاش

از همجنس  یاریچنانچه بس. باشد یز نمیمشترک ن یطلبانه در زندگ یبرابر ۀویخود معرف ش یبه خود یهمجنس گرائ
  ان موضعیصرف ب یاگر همجنس گرائ. کنندید میمردانه و زنانه را بازتول یمشترک عمال همان نقش سنت یان در زندگیگرا

ندو عمال ینار ایسم یحال آنکه در عنوان کنون. ز باشدین یستینیتواند مترادف موضع فم یست بطور قطع نمیک نیدموکرات
 .مترادف فرض شده اند

 
، معلم ،  ، کارگر ترک ، کرد اعم از)  خود ۀژیفع ومنا یندگینما که عالوه بر یزنان ۀمهم یریگ یجه میبر آنچه که آمد نت بنا

 ان زنان ویم یطلب برابر یت و مبارزه برایکنند تنها به اعتبار فعال یدر جنبش زنان شرکت م ... (تن فروش و ، دانشجو
 .ندیآ یم بشمار ستینیفممردان است که 

 
گوناگون  یسنگرها در ل ها که سا زین زنان خارج کشورمستقل تشکالت  فعال در یزنان همجنس گران مبنا یبر هم

قابل خالصه  ت اشتغال داشته اند ،یطلب به فعال یزنان برابر ریسا وما  کنار جوامع مردساالرانه در ه روابط ویمبارزه عل
 . برخوردارند یستینیت فمینان از هوزجنبش  درون درحضور   ۀبلکه بواسط اشان نبوده یل جنسیافتن به تمایف یشدن وتخف

 یگوناگون محسوب م یت هایهو ونظرات شات ، یبا گراست ینیزنان فم ۀهم یهمکار یر برایگ فرا یچتر زنان ناریسم
 یرانیتشکالت مستقل زنان ا ناریسم"  یعنینارها ین سمیا یبلکه در عنوان قبل ینه در عنوان کنونن مضمون اما یا. گردد

  یدرست و اصول یگر تنها زمانید یبا عنوان آن ینیگزیجا و رییتغ هرگونه نیبنابرا. ن شده استییتب یروشن به" درآلمان 
        . ابدیآن ب در ت خود رایبتواند انعکاس هو یزن هر بوده و باال برخوردار ات برشمرده دریاست که از خصوص
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