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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 (Dmitriy Sedov) - سدوف دميتری: نويسنده

 شيری  .م .ا :برگردان از
  ٢٠١۵ جوالی ٠٨

  

  :امريکا
 خارجی سياست و ھمجنسبازی آزادی

  

 شروع ارتش افراد ميان در ھمجنسان بين جنسی ۀرابط ممنوعيت لغو از پس ،٢٠٠٣ سال از چيز ھمه امريکا در ...

 .آمد پيش ای تازه مشکل بالفاصله اين، رغمه ب .چشيدند ابعادش تمام با را اعطائی آزادی لذت امريکا نظاميان  .شد

 و گوسفندان  .آوردند روی چھارپايان سویه ب طبيعت در تجدد جويندگان و  شد کننده خسته سرعته ب خود با سرگرمی

 نوع يک اين اما، ...گذاشتند می فرار به پا ئیامريکا نظامی لباس با افرادی ۀمشاھد با افغانستان روستاھای در خران

 زوج حيوانات کردن رام قديم زمانھای در امريکا در  .بود نشده تصويب آن ۀبار در قانونی ھنوز که بود آزاد فعاليت

ه ب بشر، اساسی حقوق از تخطی ۀمثابه ب تدريجه ب امريکا در ارسشرم آزادی چنين .شد می ردهشم قانون از تخلف ،ُسم

 کردن محدود اين .شد شناخته ھايش پديده ۀھم با طبيعت داشتن دوست حق از محروميت عنوانه ب صحيحتر، عبارت

  .شکست ھم در را خود عمل نيتحقا به باور رساند، آسيب پرستی ميھن به آورد، فشار انسان روان و روح بر آزادی

 ممنوعيت و افغانستان در ئیامريکا نظاميان جنگی توان نازل سطح بين طارتبا به نظامی روانشناسان که آن از پس

 قانون ای مصوبه طی ٢٠١١ سال در امريکا سنای بردند، پی کوچک و بزرگ حيوانات با جنسی ۀرابط برقراری

 .کرد غول را حيوانات با جماع برای مجازات

 ھمجنس گروھبان زوج يک اکنون ً،مثال .آمد پديد جديدی امکاناتً فورا است، آن ۀجامع عينیۀ نمون که امريکا ارتش در

 .ببخشند تنوع را خود ھمجنسی مکدرۀ رابط توانستند ترتيب اين به و بپذيرند آموزش برای را خری شد موفق

 تمايل اگر .يافت خواھد توسعه که رسد، می نظره ب چيز ھر زا پيش و شدند محسوس سرعته ب جديد قانون مزيتھای

ه ب پيشتر ).م .دراز گوش و کوتاه موی با سگ ھای گونه از پينشر،( خود پينشر با کردن شوھر برای تنھا زن بيوه

 رت،صو اين در  .شود تبديل قانونی حق به تواند می جنسی ۀرابط بخش اين اکنون شد، می معنی روانی اختالل ۀمنزل

ه ب بلکه، باستان، روم دوران ادبی شاھکار ۀمثابه ب تنھا نه آپوليوس لوئيسوس ).م the Golden Ass ( »طالئی االغ«

 .يافت خواھد ارزش ئیامريکا مبتدی دوستان حيوان برای عمل راھنمای يک عنوان

 اين در تاکنونی خويشتنداری .کند نمی حل را نامحدود آزادی ۀلأمس که است شخصی تعريف يک اين ۀھم حال، اين با

 طوره ب امريکا ھای فراجنسيتی و ھمجنسبازانۀ جامع زيرا  .گرديد اجتماعی تنشھای موجب اخير زمانھای در عرصه

 .)دانند می ژنتيکی ۀشد اصالح ئیغذا مواد مصرف از ناشی را رشد اين پزشکان برخی( يافت رشد نکردنی باور
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 امريکا دولت و نمودند روشن کمان رنگين انوار با را سفيد کاخ نورافکنھا که رارسيد،ف روز آن باالخره، ترتيب، اين به

 متحده اياالت اساسی قانون مطابق را ھمجنسان ازدواج خصوص در متحده اياالت عالی ديوان ٢٠١۵ سالحون ٢۶ قرار

 .گرفت جشن را آن و کرد اعالم

 از شده رھا ايالتھایۀ ھم در  .شناخت نمی مرز و حد ھا سيتیفراجن و ھمجنسبازان حقوق مدافعان ارتش شادی و سرور

 و لزبينھا اکنون  .شد جاری شامپاين رودھای و گرديد برگزار آتشبازيھا ھمجنسبازی، مخالفان انگيز نفرت لوکنتر زير

 نامزد معرفیۀ بار در جدی طوره ب آنھا به پيوسته ھای دوجنسيتی و ھا فراجنسيتی ھمچنين، ،امريکا ھمجنسبازان

 کشور ترديد بی ،٢٠١۶ سال جمھوری رياست انتخابات در آنھا نامزد پيروزی با  !انديشند می خود جمھوری رياست

 کمک دوستی، که اين ويژهه ب  .شد خواھد شکوفاتر امنيتی سازمانھای آنھا ۀجمل از آن، دولتی ساختارھای ۀھم ،امريکا

 .است قوی بسيار ھا فراجنسيتی و نسبازانھمج ميان در جمعی ھمبستگی روح و متقابل

 .شود بدل مخالف جنس با کور مخالفت اصلی پايگاھھای از يکی به ھم امريکا عالی ديوان که نيست دور رو اين از

 دو ازدواج به مربوط قانون امريکا ۀمتحد اياالت عالی ديوان که صورتی در فقط را آزادی مزيتھای ۀھم امريکا مردم

 اصلی شکل را ھمجنس زوج توسط فرزندخوانده پذيرش و داده تشخيص امريکا اساسی قانون خالف را مخالف جنس

 برای الگو ۀمثابه ب امريکا زيرا، .کرد توقف اينحا در نبايد حال، اين با .کرد خواھد احساس کند، اعالم خانواده تشکيل

 از بسياری در خود دمکراسی مزين پرچم انھم مثل را آن و برافراشته را جنسی کامل آزادی پرچم بايد جھان ۀھم

  !درآورد اھتزاز به جھان سراسر در کشورھا،

 امريکا رھبری محسنات بايد جھان تمام که کند، می کار آن با منطبق طرح روی امريکا ۀخارج وزارت حال، عين در

 عالی ديوان تصميم« :داشت اظھار خارجه امور وزير کری، جون .کند احساس ھم ھمجنسبازی آزادی ۀعرص در را

 توان عدالتخواھی موج مقابل در باشد، مبتنی حقوقی نابرابری بر که قانونی ھيچ .فرستاد دنيا نقاط ۀھم به روشنی پيام

 کشورھای در آن جنگی عملياتۀ ساي در که است امريکا خارجی سياست سنت ۀتوسع ۀادام اين .»ندارد ايستادگی

 .)غيره و »قطعی عدالت« ،»عادالنه محافظت«( شود می برده پيش عدالت پرچم زير مختلف

 مقامات و نمود تأسيس را ھمجنسازان حقوق از دفاع مخصوصۀ شعب امريکا ًقبال که کرد، يادآوری کری جون

 ضمن کری جون  .»کنند می مبارزه جھان سراسر در افراد اين مستحق حقوق برای روزه ھمه« شعبه اين ئیامريکا

 دست کشورمان در ما که رشد درجه آن تا را افتخارآميز کار اين ما« :داد ادامه شود، حل بايد که مشکالتی برشماری

 .»دھيم می ادامه ايم، يافته

 به جھات ۀھم در خود آزاد مناسبات خاطره ب ئیامريکا افتخار احساس ويژگی که داشت، انتظار توان می بزودی

 تحقق تا .شود متحول جنسیۀ برد به شده تبديل خلقھای آزادی آلھای دهاي کردن حقنه برای دولت از مدنی ۀجامع خواست

 سرکوب کشورھا آن در ناپذيری تحمل شکله ب جنسی آزادی حس کشورھا، عليه جنسی دگرباشان بشردوستانه مداخالت

 .شود می

*** 

 :اشاره

 خارق دورانديشی با »جھانی مخفی لتدو« ماليخوليائی جانيان اروپا، آدمخوار اربابان و داران برده االنصاف، و الحق

 مجری و جھان در تباھی و ّشر تمامی عامل اين ،امريکا فاشيستی -امپرياليستی وریتامپرا برانگيزی رشک و العاده

 قتل خون دريای روی بر و سرخپوستان سرزمينھای در را »جھانی مخفی دولت« اوامر و فرامين طرحھا، ھا، پروژه

 طول در سابقه بی غارتگريھای و جنايات جنگھا، موازاته ب که طوریه ب . دادند تشکيل نھاآ استخوان و شدگان عام
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 آماج را بشری ارزشھای و پسنديده دستاوردھای تمامی کلی، طوره ب را، انسانی شرافت و کرامت عزت، امروز تاريخ،

 مترجم .است داده قرار خود آميز جنون حمالت

-politika-vneshnjaja-i-svoboda-gomoseksualnaja-ssha/2015/06/29/news/ru.fondsk.www://http

html.34063 

 ١٣٩۴ سرطان -تير ١۶

 


