
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۶ جون ٢٢
 

  داعش و ھمجنسگرايان
Daesh et les homosexuels 

ر ايالت کاليفرنيا، تی يری ميسان منازعات بين داعش و جمھوری عرب ندو ددر بررسی و بازخوانی کشتار اورال

سوريه را پيش از ھمه به مثابه مبارزه ای بين دو شکل اجتماعی تعريف می کند که وجه تمايز آنھا حکومت مردان در 

 ناشناختۀ سوريه  تی يری ميسان در اين مقاله نشان می دھد که تمدن طوالنی و. اولی و برابری حقوق در دومی می باشد

 . از ديرباز با ھمجنسگرايان سازگاری داشته، در حالی که داعش در پی تخريب آن می کوشد

  ٢٠١۶ جون ٢٠ /)سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

 

 « Gay Girl in Damascus »، در حالی که جنگ در سوريه آغاز شده بود، بلوگ انترنتی به نام ٢٠١١در سال 

نويسنده زندگی زن آزاد در پايتخت سوريه را ترسيم می کند و در عين حال . نتشر شدم) دختر ھمجنسگرا در دمشق(

مبر، پسر عموھايش پيغامی در اين بلوگ منتشر کردند و اطالع در ماه دس. ه باد انتقاد می گيردرا ب» رژيم بشار«

اين گزارش، انجمنھای بر اساس . بازداشت شده است) اطالعات کل کشور (تمخابراالدادند که دختر جوان توسط 

ًبعدا کاشف به عمل . بسيج شدند» ديکتاتور«ھمجنسگرای غربی که ھيچ اطالعی از وضعيت سوريه نداشتند، عليه 

 Tom MacMasterاين بلوگ در واقع توسط تام مک مستر . آمد که دختر نامبرده ھرگز وجود خارجی نداشته است

 .اداره می شد) MI6 (۶ی ًاز دانشگاه ادينبورگ، احتماال به حساب ام آ
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با وجود اين، قاتلی که . ندو نورافکنھا را روی چگونگی عملکرد داعش عليه ھمجنسگرايان متمرکز کردکشتار در اورال

خود را وابسته به گروه تروريستی معرفی کرده است، ھمين فرد خودش يکی از مشتريان ديسکوتک ھمجنسگرا بوده و 

عالوه بر اين گويا که طرح او حمله به . کوتک ھمجنسگرا روابط جنسی داشته استدست کم با يکی از مشتريان ديس

  .ًيک ديسکوتک بوده و نه مشخصا يک ديسکوتک ھمجنسگرا

ی در بطن مذاھب و ئدر ھر صورت، کشتار ھمجنسگرايان منحصر به داعش نيست، بلکه بسياری از گروه ھای فرقه 

 ارتش مقاومت ٩٠برای مثال طی سالھای .  در اين زمينه فعال ھستنداديان مختلف، و به ويژه گروه ھای اسالمی

پروردگار در اوگاندا که خود را طرفداران عيسی مسيح می دانستند يا امروز که جھاد طلبان به نام محمد به ميدان آمده 

» گناه « به مثابه مسلمانان روابط جنسی با ھمجنس را  طور خيلی کلی، بخش بزرگی از يھوديان، مسيحيان وه ب. اند

 .کس در انتخابش نمی داند عاشق چه کسی خواھد شد تلقی می کنند، گرچه در عين حال می پذيرند که ھيچ

از ديدگاه مردم شناسی، محکوميت ھمجنسگرائی به نام اديان و در جوامعی رواج دارد که جھان بينی رايج حاکميت 

  .امعی که افراد دارای حقوق برابرند چنين تبعيضی وجود نداردولی در جو. مردان بر زنان را به رسميت می شناسد

  

 به مديريت صبحی نحاس در ٢٠١۶در سال  )« Monsieur Gay Syrie »(» آقای ھمجنسگرای سوريه« گزينش 

 ويزای شنگن « Monsieur Gay Syrie »برای منتخب  . ماه مه در استاتبول سازماندھی شد و نه در ديرالزور

 در مالت « Monsieur Gay Monde »ر نتيجه نمی توانست در انتخابات آقای ھمجنسگرای جھان داده نشد، د

 .شرکت کند

© Bradley Secker / Daily Mail   

  

  دو بينش متفاوت از جامعه"بعث" و "داعش"

ھيچ ربطی پشتيبانی که داعش در برخی جوامع از آن برخوردار است «ھمانگونه که يک سال پيش از اين نوشته بودم، 

داعش، واکنشی است برای دفاع از نوعی شيوۀ زندگی که در آستانۀ فروپاشی قرار .  طبقاتی نداردۀبه قرآن و يا مبارز

 و در عين حال واکنشی است عليه شيوۀ زندگی نوين که در  گرفته و جامعه ای خشن که مردان در آن حکومت می کنند

در نتيجه، کشتار ). ١(» .ل زاد و ولد، و تنظيم خانواده رعايت می شودونترآن زنان نيز از احترام برخوردار بوده و ک

  .است) برخی جوامع(» فتح قلب و روح«ھمجنسگرايان برای جھادطلبان ابزاريست که ھدفش 
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و، با پرتاب ھمجنسگرايان از بام دوما ي ژنمذاکرات کنندۀ مخالفان ميانه رو در مذاکرهت أمحمد علوش، رئيش ھي

 . بود که به چنين مقامی ارتقاء يافت)دمشق(

 با پرتاب افرادی که به ھمجنسگرائی متھم بودند محمد علوشو، ي ژنمذاکرات کنندگان ميانه رو در مذاکرهت أرئيس ھي

 در حومۀ دمشق به شھرت رسيد، البته بی آن که پشتيبانان غربی نسبت به کار او دومااز روی پشت بام ساختمانھای 

توسط عربستان سعودی تأمين مالی می شود و آموزش ) جيش االسالم(گرچه گروه او، ارتش اسالمی . اعتراض کنند

ھا از ھمکاری دائمی مشاور فرانسوی برای مذاکره اين نيروھا نيز به عھدۀ مشاوران نظامی بريتانيا بوده، ولی طی 

يسی تابلوھای نقاشی و د تا ميزبان سوکراين ديپلمات، از يک جمھوری الئيک، مداخله . امور سوريه برخوردار بود

مجسمه ھائی را بپوشاند، زيرا در غير اين صورت تصاوير عريان می توانست موجب شوک زدگی  اين الگوی 

اين ديپلمات که خودش با يک ديپلمات ديگر به شکل زوج ھمجنسگرا زندگی می کند، . شود) محمد علوش(» دموکرات«

  .دارای اھميت کمتری ست» رژيم بشار«نايات محمد علوش نسبت به جنايات ًاحتماال فکر می کرده است که ج

  

ِضربۀ ھولناک کشتار ھمجنسگراترسی « : ، فرانسوآ ھوالند در توئيتر پيغامی منتشر کرد و نوشت جون ١٣در 

نسی و آزادی در انتخاب تمايالت ج. مريکا و آزادی اصابت کرداندو به در اورال) homophobeھموفوب(بيمارناک 

له به أھمجنس خود شود، از ديدگاه او مسرئيس جمھور فرانسه باور ندارد که فردی بتواند عاشق . »شيوۀ زندگی 

 .مربوط می شود» انتخاب«

امروز، در جھان عرب، که نسبت به مسلمانان جھان در اقليت ھستند، فقط سوريه، سلطان نشين عمان و برخی 

  .رايان را به رسميت می شناسندکشورھای امارات متحدۀ عربی ھمجنسگ
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در اينجا بايد يادآور شويم که خالف تصاويری که بی ھيچ تفسير و بحث و جدلی به اذھان عمومی تحميل شده، در 

ھمۀ . کس به دليل انگيزه ھا و تمايالت شخصی مورد اذيت و آزار قرار نگرفته است جمھوری عرب سوريه ھرگز ھيچ

ًلی که به جمھوری عرب سوريه نسبت می دھند، اکيدا مربوط است به فشارھای ًجنايات، واقعی يا غالبا تخي

 بروریدر ف. يا شبکه ھای جديدتر مثل القاعده و داعش) به عربی اخوان المسلمين(اسالمگرايان، برادران مسلمان 

و به ) L’Orient-Le Jour(» شرق روز«گذشته، روزنامۀ لبنانی که از سوی اتحاديۀ اروپا تأمين مالی می شود، 

. تمايالت دائمی ضد سوری شھرت دارد، طی مقاالتی چند به مقايسۀ زندگی ھمجنسگرايان در لبنان و سوريه می پردازد

ن ولفيپليس لبنان ت. ليس معرفی کرده اند، بازداشت می کنندودر حالی که در لبنان جوانانی را که خانواده ھايشان به پ

 تصاوير مممنوعه بازرسی می کند، دوستانشان را فرامی خوانند، و تمام افراد جوی و ھمراه آنان را به ھدف جست

 و سپس آنقدر کتکشان می زنند تا يکی از آنھا بقيه را لو  مظنون را در ناحيۀ مقعد مورد آزمايش پزشکی قرار می دھند

در رژيم بشار اسد، انجمن  «:پس از ترسيم وضعيت ھمجنسگرايان در لبنان، روزنامه دربارۀ سوريه می نويسد . بدھد

  ).٢(» ھمجنسگرايان روزھای خوبی را می گذراندند

له به امور أآنان اين مسسوريھا موضوع ھمجنسگرائی را از زاويۀ سازش يا عدم سازش با آن نگاه نمی کنند، بلکه برای 

نان به ھمبستگيشان گره طی ھزاران سال تمدن سوريھا آموخته اند که تداوم حيات آ. زندگی خصوصی مربوط می شود

در نتيجه ممکن است که .  مشکالت برآيندۀخورده و فقط با رعايت احترام به زندگی خصوصی ھريک می توانند از عھد

 .در اشکال کلی ھمجنسگرايان را تحقير کنند ولی با امتناع از اتھام زنی نسبت به فردی خاص

 فرھنگ بی بديلی بين حزب بعث، يعنی بشار اسدب رئيس جمھور  ملغا نشده باشد، حز١٩۴٩حتا اگر مفاد قانون جزائی 

به ھمين دليل، روزنامۀ شرق . کشورھای عربی در سوريه به وجود آورده  که پايه و اساس آن احترام به تفاوتھاست

 ۀروز از شنيدن حرفھای پناھندۀ ھمجنسگرای سوری شگفت زده شده بود، زيرا او از دوران خدمت سربازی  به مثاب

ھمجنسگرايان می توانستند سالن جشن عروسی اجاره «ياد می کند و تعريف می کند که » بھترين سالھای زندگی اش«

شلوارھای رنگ صورتی و زرد را پنھان «ولی با ورود داعش، مجبور شدند . »کنند و ازدواجشان را جشن بگيرند 

  . »کنند و برای راه رفتن مثل مردھا تمرين کنند 

ذاران حزب بعث از انقالب فرانسه الھام گرفته اند، ولی به ويژه ايدئولوژی آنان محصول فرھنگ سوريه گرچه بنيانگ

  .و خالف ديگر کشورھای عرب، سنت ديرينه ای را در احترام به تفاوت شيوه ھای زندگی تجربه کرده است. بوده است

  

 )سکسوآليته(اديان اھل کتاب و امور جنسی 

اسالم در عربستان بر محمد نازل . ليم بنيانگذاری شد و مسيحيت با پل طرسوسی در دمشقيھوديت در سرزمين اورش

، عثمان در دمشق به نوشته آمد و هشد، ولی قرآن کمی بيش از بيست سال پس از مرگ او به فرمان سومين خليف

  .گذاشتندًعمال سه دين يکتا پرست از ديدگاه جغرافيائی در سوريه پا به عرصۀ وجود . گردآوری شد

د ھمخوابکی تو با مر«: بر اساس کتاب الويان . طور مشخص سه فراز از دربارۀ ھمجنسگرائی آمده استه در تورات ب

مردی که با مرد مثل زن « و ) ١٨:٢٢(» کار شنيعی است. با زن ھمخوابگی می کنی هنخواھی کرد ھمانطور ک

در ). ٢٠:١٣(» بميرند، خون آنان روی آنان جاری خواھد شدھر دو کار شنيعی مرتکب شده اند، بايد : ھمخوابگی کند 

 و ھيچ يک از پسران اسرائيل فاحشگی  ھيچ يک از دختران اسرائيل فاحشه نيستند« ) : آخرين کتاب تورات( سفر تثنيه 

  ). ٢٣:١٧(» نمی کند 
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شان بررسی کنيم، می بينيم که دو فراز اول به بينش پدر شاھی در قبايل آن دوران  اگر اين فراز ھا را در متن تاريخی

تعلق دارد، سومين فراز حاکی از محکوميت فاحشگی مقدس است که در معابد قبايل ديگر رواج داشت و به بت پرستی 

 می کنند و مشکلی برای ًی دينشان را مجددا تفسير و تعبيرئامروز يھوديان با ترک خصوصيات قبيله . تلقی می شد

، و داوود پادشاه و يوناتان را به مثابه Naomi و نائومی Ruthًغالبا رابطۀ بين روت . پذيرش ھمجنسگرايان ندارند

ولی، آنانی که روی پيوند انحصاری خدا با قبايل يھودی پافشاری می کنند، ھمچنان . روابط ھمجنسگرا درک می کنند

بر اساس اين امر، دولت اسرائيل ھمجنسگرايان را به رسميت . يز و شنيع تلقی می کنندھمجنسگرائی را عملی گناه آم

 يک يھودی ٢٠٠۵ عليه رژۀ ھمجنسگرايان اعتراض می کنند، در سال Levahaمی شناسد، ولی ھر ساله گروه الواھا 

 . ھمجنسگرا را با چاقو زد۶اولترا ارتدکس 

 ممنوعه و فرماليسم يھوديت عھد عتيق را به باد انتقاد می گيرد، در حالی که به گفتۀ اناجيل، مسيح ناصره بی وقفه امور

انی بنيانگذاری کرد و او گونه ای از معنويت را بر اساس عشق و قرب. ھرگز پاگانيسم رومی را زير سؤال نبرده است

 مسيحی ناظر برھيچ در نتيجه اعالم محکوميت ھمجنسگرائی از سوی کليسای. لۀ جنسی نپرداخته استأھرگز به مس

  .بنياد معنوی نمی باشد

يھوديانی که مسيح را مھدی موعود می پنداشتند، و پاگانيستھائی . مسيحيان نخستين به دو گروه مختلف تقسيم شده بودند

متشکل شدند، » برادر مسيح « Jacquesگروه اول پيرامون يعقوب . که مسيح را به مثابه انسانی کامل تلقی می کردند

گروه اول از برگزاری عشای ربانی با گروه دوم امتناع می . الی که گروه دوم در دمشق و در انتاکيه گرد ھم آمدنددر ح

نخستين . ، به زبانی عبری بيگانه و غير يھودی می دانستند که از ديدگاه آنان نجس بودند»گوی« کردند زيرا آنان را 

  .گروه دوم زنده ماندگروه زير سرکوب روم در اورشليم کشته شدند، فقط 

  

 نمونه ۀ در شام به مثابSaint Bacchusو باکوس قديس ) سرکيس به زبان عربی (Saint Serge سرژ قديس 

تنھا نمونۀ زوجی که سنتھای رسمی کليسائی پيوسته و ستايش شده اند، بزرگداشت . برای مسيحيان مطرح ھستند

 .ندافتخارآميزی که برای زوجھای وصلت کرده قائل نشد

در دوران باستان، از جمله در نخستين قرنھای مسيحی، عاشق و معشوقھای ھمجنس  ذوب در جامعه و در نتيجه در 

 نخبه در ارتش روم که جايگزين گارد قطعۀ Schola gentilium( ويژه قطعۀ هدر قرن سوم، فرماند. کليسا بودند

 به جرم گرويدن به مسيحيت و Maximienماکسيمين دست امپراتور ه سرکيس و معاونش باکوس ب) پرتورين شده بود

به شھادت رسانده ) پايتخت کنونی داعش( آوردن مراسم قربانی به پای خدايان رومی، در نزديکی رقه یجاه امتناع از ب

ه  را برای آنھا بadelphopoiia و به ھمين مناسبت کليسا مراسم آدلفوپوئيا  ھر دو نفر عاشق و معشوق بودند. شدند

باکوس که خلع درجه .  می آورد که معادل مراسمی بود که برای زوجھای ھمجنس در جامعۀ رومی رواج داشتیاج

شده بود و تا پای مرگ شالق خورده بود، وقتی سرکيس نيز به نوبت خود زير شکنجه قرار می گيرد، در خواب و رؤيا 
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از . اعتقاداتش دست نکشد و مثل سرباز مسيح بميردبا لباس افسر رومی بر او ظاھر می شود و تشويقش می کند که از 

  .اين پس مراسم سرژ قديس و باکوس قديس در سراسر شام رايج شد

سپس روم . ولی فقط از قرن يازدھم و به ويژه با جريان ضد اصالحات بود که مسيحيان ھمجنسگرائی را محکوم کردند

. ً اين معنا که ھدف در زمينۀ امور جنسی صرفا توليد نسل استبه فلسفۀ زيستگرائی  در پايان امپراتوری روی آورد، به

ُمسيحيان غرب اين تغيير جھت را به استناد نامۀ پولس رسول به قرنتيان  ِ(VI:9-10)و نامۀ پولس رسول به روميان  

(I:26-28)ًشته ھا احتماال که اين نو بنابر اين، عالوه بر اين.  توجيه می کنند، حتا با تحريف سفر الويان و سفر تثنيه

ِدر ھر صورت، امتزاج ھمجنسگرايان در جامعۀ مسيحی . راز مقام مسيح باشدتمفاھيم خيلی متفاوتی دارند، نمی تواند ھم

 .شام تا قرن ھجدھم ادامه می يابد

  

از روی پشت ) حلب، در شمال غربی سوريه(، داعش افراد متھم به ھمجنسگرائی را در حريتان ٢٠١۵مبر در سپت

 . ساله بوده است١۵يکی از قربانيان . ھا پرتاب می کندبام

. اسالم به مثابه مداخلۀ خدا برای روشن کردن ابھامات الھی شناسانه که بر عربستان سايه انداخته بود معرفی می شود

ُ مناسبت از سدوم و گمورا ياد می کند ۶به ) نخستين کتاب عھد عتيق(قرآن با بازخوانی اسطورۀ پيدايش  َ:  

(7:80-81, 21:74, 26:165-166, 27:54-55, 29:28-30 et 54:33-34)  

، سنگسار ھمجنسگرايان يا پرتاب کردن آنان از باالی پشت بام »گناه لوط « ً ھا فقط اخيرا برای محکوم کردن تاين آي

نتقادی ست به  دربارۀ روابط بين دو فرد ھمجنس نيست، ولی اLothدر واقع، اسطورۀ لوط . تفسير و تعبير شده است

عالوه بر اين . نبود رعايت احترام عرف ميزبانی و تجاوز که صحرا نشينان آن را نشان فرمانبرداری تلقی می کردند

، مھمانان را نيز محکوم نمی کند که )زيرا از ديدگاه اسالم او يکی از پيغمبران است(قرآن لوط را محکوم نمی کند 

بسياری از ھنرمندان دوران طالئی از عشق ھمجنسگرا . َسدوم را محکوم می کندفرشته ھای آسمانی اند، بلکه ساکنان 

برای (تجليل به عمل آورده اند و چندين خليفه تمايالت عاشقانۀ خود را نسبت به مردان ديگر آشکارا اعتراف کرده اند 

 )صم با بن ھارون الرشيد محمد المعتبنھارون الواثق باهللا : نام کامل (مثال ال امين، المعتصم، و ال واثق 

  

 Samantha ، نمايندۀ دائمی اياالت متحده، سامانتا پاور٢٠١۵ت گس ا٢۴در گردھمآئی شورای امنيت به تاريخ 

Power مرد جوان از جنايات . به رھبر سازمان ھمجنسگرايان سوريه در تبعيد واقع در ترکيه اجازۀ سخنرانی داد
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 و نااميد خانم سفير، او گفت که از جھاد طلبان گريخته هابل چشمان حيرت زدولی در مق. داعش مطالبی مطرح کرد

  .است و از محکوم کردن جمھوری عرب سوريه امتناع کرد

 

 چه کسی با ھمجنسگرايان سازش دارد؟

به ابتکار واشنگتن و سانتياگو شورای . را مرتکب می شوند اردو زده است» گناه لوط«امروز، داعش عليه آنانی که 

دست سازمانھای تروريستی ه  دربارۀ موضوع کشتار ھمجنسگرايان ب٢٠١۵ت گس ا٢۴امنيت در سازمان ملل متحد، در 

  .در عراق و سوريه گردھمآئی تشکيل داد

و )  مسيحی٨٠%با (آنگوال . ولی تعدادی از اعضای شورا در اعالم محکوميت عليه جنايات جھاد طلبان ترديد کردند

 خواستند که در گردھمآئی شرکت نکنند، در حالی که اعضای ديگری ی شاناز سفرا) انبا اکثريت مسلم(چاد 

درخواست کردند که گردھمآئی در پشت درھای بسته صورت گيرد، به شکلی که صورتجلسه ای در دسترس نباشد و 

  .شورا از ھر گونه بيانيۀ رسمی خود داری کند

در . مد نظر بوده اندرده اند و يا گروه ھای جھاد طلب ديگر نيز نمی دانيم فقط جرائم و جنايات داعش را بررسی ک

را سازماندھی کرده اند، تالش کرد تا شھر  که افسران ترکيه و فرانسه آن) القاعده(، جبھۀ النصره ٢٠١٣مبر سپت

ا  و يژيکيسترات ھدف نظامی ھيچ ارزش ۀاين شھر به مثاب.  کيلومتری دمشق را تصرف کند۴٠کوچک معلوله در 

قديمی ترين شھر . تاکتيک نداشت، ولی در وصف اين شھر کوچک می توانيم بگوئيم که نماد مسيحيت در شرق است

معلوله مدعی ست . Sainte Thècle و تکل قديسه Paul de Tarse  با پولس طرسوسی ٣۵مسيحی در جھان، از سال 

جھاد طلبان عليه . دور مانده استه ارتدکس بت مسيحيت اوليه را حفظ کرده و از انشعابات بين کاتوليک و که سن

گرچه در قرآن از او تجليل به عمل آمده و مورد احترام (ھرگونه بازنمائی مسيحی و خاصه مجسمۀ بزرگ مريم 

 قديسه به رسميت نمی شناسند، ۀکه البته کاتوليکھا او را به مثاب (Sainte Thècle، شمايلھای تکل قديسه )مسلمانان است

) جا می آورد، ولی ارتدکسھا او را سيزدھمين حواری می داننده را مثل مردان ب) sacrements] (ھفت آئين[زيرا او 

ولی کليساھای کاتوليک و ارتدکس که از ساکنان معلوله . به ھمينگونه دو صومعه سرای سرکيس قديس و باکوس قديس

 .پشتيبانی کردند، به اين وجھه از مسائل و رويدادھا نپرداختند

از اين موضوع .  عضو اجتماعی چندان صادق نيستندۀطور مشخص، غربی ھا دربارۀ پذيرش ھمجنسگرايان به مثابه ب

 نماد برای جوامع آزاد استفاده کردند ولی در عين حال آن را تحريف کردند تا بگويند که جمھوری عرب سوريه ۀبه مثاب

و به ھمينگونه تالش برای تحريف صبحی » در دمشق دختر ھمجنسگرا «ّولی دروغ سمی . يک رژيم سرکوبگر است

ِ عکس، ھرگز از پشتيبانی القاعده دست نکشيدند، حتا وقتی هب. به شکست انجاميد )نمايندۀ ھمجنسگرايان سوريه(نحاس 

از پشت را به صومعه سراھای سرکيس قديس و باکوس قديس حمله می کردند، يا وقتی محمد علوش ھمجنسگرايان 

  .ائدين پرتاب می کردبامھا به پ
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