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█ جهان دیگری ممکن است
تاریخ مبارزات اقلیت های جنسی )جنس سوم( در پاکستان

—————————————————————————————————————————————————
ــت  ــی و هوی ــش جنس ــود در گرای ــاوت خ ــه تف ــی ب ــان، وقت ــر جه ــی در سراس ــن کمان ــه رنگی ــای جامع ــر از اعض ــا نف میلیون ه
ــد و گاه،  ــه »متفاوت«ان ــتند ک ــا هس ــا آن ه ــد تنه ــان می کنن ــد، گم ــی می برن ــان پ ــای اطرافش ــب دنی ــه های غال ــا کلیش ــیتی ب جنس
ــه فــرد و  ــد منحصــر ب ــد. خیلــی از آن هــا فکــر می کننــد رنجــی کــه می برن ــزوا، رنــج می برن تــا آخــر عمــر از حــس تنهایــی و ان
ــه جســت وجوی  ــا برخــی از آن هــا کــه ب ــد. ام ــر دهن ــی، تغیی ــن تنهای ــادر نیســتند کــه شــرایط خــود را در ای طاقت فرساســت و ق
همتایــان خــود همــت می کننــد درخواهنــد یافــت کــه او در ایــن دنیــای مشــکالت تنهــا نیســت و خیلی هــای دیگــر در اطرافیــان 
و جامعــه  اش، حس هــا، مســائل و رنجهــا و شــادی های مشــابه را تجربــه کــرده و می کننــد. بــه مــدد شــناخت دیگــران و 
صحبــت بــا آن هــا دربــاره دردهــای مشــترک، راه هــای تغییــر وضعیــت و بیــرون آمــدن از مشــکالت شناســایی و همــوار می شــود.

مجموعــه “جهانــی دیگــر ممکــن اســت” بــا ایــن هــدف تحقیــق، ترجمــه و گــردآوری شــده کــه بــه اعضــای جامعــه 
ال جی بی تــی ایرانــی بگویــد کــه تنهــا آن هــا نیســتند کــه از جــرم بــودن نحــوه زیســت خــود و خشــونت های قانونــی و 
ــت  ــه دس ــرای ب ــر، ب ــال حاض ــا در ح ــته ی ــخت، در گذش ــیار س ــرایطی بس ــا، در ش ــیاری از آن ه ــد و بس ــج می برن ــی رن اجتماع
آوردن حقــوق اولیــه و کرامــت انســانی، مبــارزه کــرده و می کننــد. در ایــن مجموعــه، تجربــه جنبش هــای ال جی بی تــی را 
درکشــورهای پاکســتان، آلمــان، هلنــد، ویتنــام، هنــد، تایلنــد، ترکیــه و نپــال بــرای تغییــر قوانیــن و سیاســت ها گردهــم 
در  تعمــق  و  دیگــر  جوامــع  تاریــخ  از  دقیق تــر  شــناخت  بــا  ایرانــی  ال جی بی تــی  جامعــه  اینکــه  امیــد  بــه  آورده ایــم. 
چالش هــا و دستاوردهایشــان، شــیوه های نویــن و موثــری بــرای پیشــبرد خواســته ها و تحقــق دســتاوردهایش پیــدا کنــد.

پنجمیــن  ســری ایــن مجموعــه را پیــش رو داریــد. ایــن بــار تاریــخ یکــی از کشــور های آســیای جنوبــی ـ پاکســتان 
کوشــش  و  همــت  بــه  کــه  اســت  تغییراتــی  و  تحــوالت  تاریــخ  مختصــر،  ایــن  ایــم.  قــرارداده  بررســی  مــورد  را  ـ 
مجموعــه  ایــن  اول  ســری  داده اســت.  رخ  پاکســتان  در  جنســی  اقلیت هــای  حقــوق  مدافــع  نهادهــای  و  کنش گــران 
و  ترکیــه  مــورد  در  مجموعــه  ایــن  ســوم  ســری  آلمــان،  تاریــخ  مــورد  در  آن  دوم  ســری  هنــد،  تاریــخ  مــورد  در 
اســت. دســترس  قابــل  شــش رنگ  وبســایت  و  اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  اســت  نپــال  مــورد  در  آن  چهــارم  ســری 

تحقیــق و نــگارش ایــن مجموعــه توســط مینــا خانــی و بــا مشــاوره شــادی امیــن انجــام شده اســت. بازنگــری و ویرایــش 
ایــن متــن توســط  شــادی امیــن صــورت گرفتــه و صفحه بنــدی و جلــد نیــز توســط شــبنم میــری طراحــی شده اســت. 

شش رنگ )شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی(
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اقلیت هــای جنســی در پاکســتان همــواره تحــت فشــار تابوهــای 

ــه  ــطه  ب ــکلی بی واس ــه ش ــه ب ــد ک ــی می کنن ــی ای زندگ اجتماع

ــی  ــد می خــورد. حت ــا در پاکســتان پیون ــی آن ه ــت حقوق وضعی

اقلیت هــای  جامعــه ی  بزرگ تــر  اجتماعــات  و  شــهر ها  در 

روابــط   و  زندگــی  کــردن  محــدود  بــه  مجبــور  جنســی 

گرایــش ،  پستو هاســت.  در  خــود  غیر دگرجنس گرایانــه ی 

هویــت و بیــان جنســیتی غیردگرجنســگرایانه و خــارج از دوگانه 

جنســیتی می توانــد در پاکســتان پیگرد هــای قضایــی داشــته 

ــی شــدن  ــه واســطه ی قانون ــی کــه ب ــوع پیگرد های ــن ن باشــد. ای

ــگاه  ــیوه و ن ــی از ش ــد نوع ــود می گیرن ــه خ ــه ب ــورت موج ص

بــه زندگــی را در معنــای عام تــر آن جرم انــگاری می کننــد. 

بــرای زندگــی هم جنس گرایانــه  حقــوق جزایــی پاکســتان 

مجازات هایــی را در نظــر گرفتــه اســت. ایــن مجازات هــا حتــی 

ــه صــور گوناگــون  ــوارد  مشــابه هــم ب ــات در م در بعضــی اوق

ــالدی  ــی در ســال ۱۸۶۰ می ــون جزای ــن قان اعمــال می شــوند. ای

در بســتر اســتعماری کــه پاکســتان در آن بخشــی از »هنــد« 

بوده اســت، تنظیــم شده اســت و بدیــن ترتیــب جرم انــگارِی 

اســتعمار  تاریــخ  بــه  همجنســگرایان  و  جنســی  اقلیت هــای 

بریتانیــا در هنــد پیونــدی بی واســطه خورده اســت.

█ تاریخ جنبش اقلیت های جنسی در پاکستان
—————————————————————————————————————————————————
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 ایــن قانــون اســتعماری تحــت لــوای تعبیــری چــون »ســودومی«1 

ــد.  ــی می کن ــه تلق ــه را مجرمان ــی هم جنس خواهان ــار جنس رفت

ســودومی ریشــه در خوانشــی از مســیحیت دارد کــه بــر طبــق آن 

هــر نــوع رفتــار و رابطــه ی جنســی کــه بالقوگــی »فرزنــدآوری« 

را نداشــته باشــد، ناهنجــار و گناه آلــود تعببیــر می شــود. امــروزه 

ــی  ــای بزرگ ــنتی بخش ه ــت س ــالم و باف ــف از اس ــر مختل تعابی

ــه  ــد ک ــم می کنن ــا را فراه ــن فض ــز ای ــتان نی ــه ی پاکس از جامع

اقلیت هــای جنســی تحــت فشــار بیشــتری قــرار بگیرنــد.

 بــا ایــن حــال پاکســتان در ســال های اخیــر تحــوالت ویــژه ای را 

در بــه رســمیت شــناختن هویــت ترنــس بــا عنــوان »جنس  ســوم« 

ــیای  ــه در آس ــت ک ــرا«2  تعبیریس ــت. »هیج ــر گذاشته اس پشت س

جنوبــی »هنــد و پاکســتان« بــه بخــش عظیمــی از ترنســجندر ها، 

ــان در  ــت جنسی ش ــا هوی ــان ی ــه بی ــانی ک ــکس ها و کس اینترس

1 Sodomie
2 Hijra
3 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/pakistan-das-dritte-geschlecht-erhebt-die-
stimme-14903024.html
4	 ILGA
5 https://www.ecoi.net/en/document/1071070.html

ــود.  ــالق می ش ــرد، اط ــای نمی گی ــرد« ج ــای »زن و م دوگانه ه

هیجراهــا جمعیتــی قریــب بــه  نیم میلیون را در پاکســتان تشــکیل 

ــا در یــک دهــه  گذشــته در  ــی کــه عمدت ــد. در تحوالت می دهن

رابطــه بــا اقلیت هــای جنســی قابــل مشاهده اســت، هیجراهــا 

تحــت عنــوان »جنــس ســوم« بــه رســمیت شناخته شــده اند.3 

وضعیــت پاکســتان از ایــن منظــر وضعیتــی متناقــض و آشــفته را 

در حــوزه  اقلیت هــای جنســی بازنمایــی می کنــد. کشــوری کــه 

هــم اکنــون در رده  معــدود کشــورهایی در دنیاســت کــه در آن 

ــا ذکــر جنــس ســوم صــادر می شــود،  حتــی کارت شناســایی ب

بخــش  و  هم جنس گرایــان  هنــوز  کــه  کشوریســت  همــان 

ــگاری  ــی در آن جرم ان ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــی از جامع عظیم

و  ســاختاری  فشــارهای  تحــت  بدین ترتیــب  و  شــده اند 

ــد. اجتماعــی ویــژه ای قــرار دارن

█ استعمار، اسالم و جرم انگاری روابط هم جنس خواهانه
—————————————————————————————————————————————————

ــتعمار از  ــان اس ــتان از زم ــی پاکس ــون جزای ــراف ۳۷۷ قان پاراگ

ــق  ــر طب ــت. ب ــع شده اس ــتان وض ــالدی در پاکس ــال ۱۸۶۰ می س

ایــن قانــون آن چیــزی کــه تحــت عنــوان »رابطــه ی جنســی غیــر 

طبیعــی« تعبیــر می شــود، از جملــه رابطــه بــا هم جنــس، می توانــد 

ــازات  دو  ــا مج ــت  ب ــن حال ــا درمعمول تری ــد ی ــای اب ــا حبس ه ب

تــا ده ســال حبــس مواجــه شــود. بــر اســاس تحقیقــات مختلــف 

ــی لزبین هــا، گی هــا،  ــی چــون ســازمان جهان و بررســی نهاد  های

ــال  ــگا«4 اعم ــا، »ایل ــان جنســی ها و ترنس ه دوجنســگرایان و می

قوانیــن جزایــی در مــورد اقلیت هــای جنســی در پاکســتان 

می توانــد بــر اســاس مبنــای اســالمی هــم صــورت بپذیــرد 

کــه در ایــن صــورت مجازات هایــی مثــل ۱۰۰ ضربــه ی شــالق 

ــق  گزارشــی کــه در ســال  ــر طب ــی دارد. ب ــا سنگســار را در پ ت

۲۰۰۷ منتشــر شده اســت، بــر اســاس پاراگــراف ۳۷۷ ایــن بیشــتر 

ــرار  ــی ق مــردان هم جنس گــرا هســتند کــه مــورد تعقیــب قضای

می گیرنــد، حــال  اینکــه بــر طبــق قوانینــی کــه بــه اســالم ارجــاع 

می دهنــد زنــان لزبیــن نیــز می تواننــد مــورد ایــن گونــه تعقیــب 
و مجــازات قــرار بگیرنــد.5

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/pakistan-das-dritte-geschlecht-erhebt-die-stimme-14903024.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/pakistan-das-dritte-geschlecht-erhebt-die-stimme-14903024.html
https://www.ecoi.net/en/document/1071070.html
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ــر فمینیســت پاکســتانی   »ســارا ســوهیل«6 فعــال مســتقل و کوئی

مســاله ی  و  جنســیتی  هویت هــای  تنــوع  مســاله   زمینــه   در 

شــش رنگ  بــه  اســتعمار  بســتر  در  جنســی  اقلیت هــای 

جامعــه ی  کــه  هیجرا هــا  چیــز  هــر  از  »پیــش  می گویــد: 

ــد زن هــای ترنــس هســتند، هــزاران سال اســت کــه در  تاریخمن

ایــن شــبه قــاره حضــور دارنــد. بدیــن ترتیــب ایــن هویــت یــک 

هویــت تاریخمنــد اســت. اســتعمار بریتانیایــی پــس از حضورش 

ــرای نگــرش  در ایــن منطقــه ایــن شــکل از تنــوع جنســیتی را ب

ــا را  ــب آن ه ــن  ترتی ــه ای ــت و ب ــز یاف ــود تهدیدآمی ــلطنتی خ س

تحــت لــوای قوانیــن قبیلــه ای جرم انــگاری کــرد. در مــورد 

هم جنس گرایــان و دوجنس گرایــان امــا از لحــاظ فرهنگــی 

همیشــه محدودیت هایــی وجــود داشته اســت. آن هــا همیشــه 

ــزی مپــرس و  ــکار و فرهنــگ »چی ــا ان ــا ب وجــود داشــته اند و ام

ــد.«  ــه بوده ان ــو« مواج ــزی مگ چی

ــه ای کــه در فوریــه ی ســال ۲۰۱۳ در نشــریه ی »ویــوو   در مقال

پوینــت )نقطــه نظــر(«7 منتشــر شده اســت، بــه یــک فعــال 

ــاف«8 ارجــاع داده شده اســت  ــام »واســیم آلت ــه ن حقــوق بشــر ب

مســاله ی  و  اســالم  در  گوناگــون  نظریه هــای حقوقــی  کــه 

هم جنس گرایــی را بــه شــکل های مختلفــی مــورد بررســی 

ــال در  ــوان مث ــه عن ــه و ب ــه ایــن مقال ــا ارجــاع ب ــرار می دهــد. ب ق

ــخواهانه  ــط همجنس ــی«9 رواب ــه ی حنف ــه »مدرس ــال ک ــن ح عی

رابطــه ی  شــفیتی«10  »مدرســه ی  نمی کنــد  تعبیــر  »زنــا«  را 

ــن  ــی همی ــا حت ــد. ام ــی می کن ــا ارزیاب ــه را زن هم جنس خوهان

ارزیابــی بــه عنــوان زنــا نیــز تمــام ماجــرا نیســت. زیــرا مــدارس 

6	 Sarah	Suhail
7	 Viewpoint
8	 Waseem	Altaf
9	 Hanafi	School
10	 Schafiitische	Rechtsschule
11	 Maliki	School
12 https://www.ecoi.net/en/document/1071070.html
13	 Stimata

ــراد  ــورد اف ــا را در م ــزای زن ــه ج ــد ک ــود دارن ــی ای وج حقوق

ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاوت می دانن ــزدوج متف ــر م ــا غی ــزدوج ی م

»مدرســه ی ملکــی«11 مجــازات زنــا در مــورد  افــراد مــزدوج را 

ــد.  ــالق می دان ــزدوج را ش ــر م ــراد غی ــورد  اف ــار و در م سنگس

در صورتــی کــه مــدارس حقوقــی دیگــری وجــود دارنــد کــه 

مجــازاِت هــر دو مــورد را سنگســار می داننــد.12 

ــه  ــی«13 ک ــی و »داِغ ننگ ــای جنس ــر اقلیت ه ــا و تحقی تبعیض ه

بــه واســطه ی آن بــه جامعــه ی اقلیت هــای جنســی تحمیــل 

ــی  ــادات مذهب ــای اعتق ــر مبن ــوال ب ــتان معم ــود در پاکس می ش

تصویری از خدای هندی »شیوا« در قامت یک »جنس سوم«

https://www.ecoi.net/en/document/1071070.html
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ــرای ایجــاد رابطه هــای انســانی  ــد و شــرایط ب صــورت می گیرن

ــا  ــی ام ــد. از طرف ــوار می کنن ــیار دش ــه بس ــن جامع ــرای ای را ب

تحوالتــی کــه در رابطــه بــا مســاله ی جنــس ســوم در پاکســتان 

ــرو تر  ــه پیش ــن زمین ــه در ای ــی ک ــع قوانین ــت و وض رخ  داده اس

14	 Guardian
15	 Pervez	Musharraf

هســتند از فضایــی خبــر می دهــد کــه دچــار دوگانگی هایســت 

کــه امــکان را بــرای تفاســیر دیگــری از  موضوعــات جنســی و 

ــد. ــاز می گذارن ــز ب ــیتی نی جنس

█ تضاد های جامعه ی پاکستان در حوزه  اقلیت های جنسی 
—————————————————————————————————————————————————

در مقالــه  منتشــر شــده در روزنامــه ی »گاردیــن«14 بــه ایــن 

وضعیــت بــه شــکل دقیق تــری اشــاره شده اســت. در ایــن 

ــی  ــه ی مطبوعات ــان مصاحب ــه در جری ــود ک ــاره می ش ــه اش مقال

ــال  ــوش« در س ــرج ب ــا »ج ــرف«15 ب ــز مش ــدار» پروی ــول دی ح

۲۰۰۶ حــول مســاله ی توانمنــدی اقلیت هــا بحــث می شــود. 

ــا در  ــرف از اقلیت ه ــور مش ــت منظ ــد اس ــه، بعی ــتناد مقال ــه اس ب

ــند،  ــوده باش ــز ب ــان نی ــی هم جنس گرای ــه ی مطبوعات آن مصاحب

ــی از  ــه نوع ــد ک ــاد دارن ــان اعتق ــی از هم جنس گرای ــا بخش ام

»پذیــرش« در فضــای کلــی پاکســتان در حــال رشــد اســت کــه 

ــی  ــیت منف ــد حساس ــعی می کن ــه س ــکلی عامدان ــه ش ــی ب گوی

روی مســاله ی هم جنس گرایــی را از طریــق چشــم پوشــی و 

بــی توجهــی کاهــش بدهــد و مســاله را بــرای هم جنس گرایــان 

پیچیده تــر از ایــن نکنــد.

ــه  ــود ک ــاره می ش ــاله اش ــن مس ــه ای ــن ب ــه هم چنی ــن مقال در ای

ــی  ــه های اتنیک ــه ریش ــا ک ــکل از »هیجرا«ه ــای متش مجموعه ه

عکسی منتشر شده در» گاردین« از هیجراهای پاکستانی
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ــزرگ  ــهرهای ب ــه ی ش ــد، در هم ــا می رس ــه مغول ه ــا ب ــا ت آن ه

ــای  ــه پیش فرض ه ــود اینک ــا وج ــد و ب ــور دارن ــتان حض پاکس

بســیار عجیــب و غریبــی در مــورد هم جنس گرایــی وجــود 

ــه نمی شــود.  ــه مقابل ــه صــورت فعاالن ــا آن همیشــه ب ــا ب دارد ام

ــه  ــن مقال ــرد هم جنس گــرای پاکســتانی در ای ــه یــک م ــه گفت ب

نوعــی از توانایــی فرهنگــی در پاکســتان وجــود دارد کــه 

تــا حــدی امــکان زندگــی کــردن بــه دیگــران را می دهــد. 

مجموعــه  ایــن اطالعــات کنــار هــم وضعیــت بغرنجــی در مــورد 

اقلیت هــای جنســی پاکســتان را تصویــر می کننــد. بایــد در نظــر 

ــر  ــال های اخی ــض در س ــت متناق ــن وضعی ــه در همی ــت ک گرف

ــط  ــن توس ــابقات مارات ــان در مس ــرکت زن ــه ش ــت ک ــوده  اس ب

ــه ی  ــور رابط ــد و همینط ــالم ش ــوع اع ــی«16 ممن ــات »پنجاب مقام

ــا خطــر  ــان و مــردان می توانســت ب جنســی خــارج از ازدواج زن

اعــدام مواجــه شــود.

بــا ایــن حــال مســایل فرهنگــی می تواننــد خال هایــی را بــه 

ــد:  ــاد کنن ــی ایج ــای متناقض ــن فض ــکان« در چنی ــورت »ام ص

ــگاه  ــی ن ــود را مخف ــط خ ــد رواب ــگرا می توانن ــردان همجنس »م

ــی  ــدی نزدیک ــا ح ــی ت ــاظ فرهنگ ــه از لح ــرا جامع ــد، زی دارن

ــردان  ــی اینکــه م ــد. حت ــه یکدیگــر را »عــادی« می دان ــردان ب م

ــد  دســتان همدیگــر را در خیابان هــا و فضاهــای عمومــی بگیرن

، غیرعــادی تلقــی نمی شــود. بــا ایــن وجــود همجنســگرایی نیــز 

16	 Punjabi
17 https://www.theguardian.com/world/2006/mar/14/pakistan.gayrights
18 https://read.dukeupress.edu/tsq/article-abstract/3/1-2/158/91715/Khwaja-Sira-ActivismThe-Poli-
tics-of-Gender?redirectedFrom=fulltext

مثــل هــر چیــز دیگــری کــه ربطــی بــه »رابطــه ی جنســی« دارد، 
ــت.«17 ــازی شده اس ــود و تابوس ــی می ش ــه تلق ــیار محرمان بس

در بســیاری از مناطــق آســیای جنوبــی از جملــه پاکســتان 

جامعــه ی متعلــق بــه جنســیت ســوم ـ بــه معنایــی کــه در بخــش 

مقدماتــی مقالــه بــه آن اشــاره شــد- »هیجرا«هــا وجــود دارند. در 

زبان هــای انگلیســی ایــن مفاهیــم بــه »ترنســجندر«، »اینترســکس« 

ــدام  ــا هیچ ک ــا این ه ــوند. ام ــه می ش ــوم« ترجم ــس س ــا »جن و ی

ــه  فرهنگــی  ــرا زمین ــی از هیجــرا نباشــد، زی شــاید ترجمــه دقیق

ــه صــورت تاریخمنــد در  و تاریخــی جنــس ســوم و هیجراهــا ب

زبــان و فرهنــگ انگلیســی وجــود نداشته اســت. از آنجایــی 

ــد ریشــه  ــان یــک منطقــه  وجــود دارن کــه مفاهیمــی کــه در زب

در فرهنــگ و تاریــخ و مناســبات اجتماعــی آن جامعــه دارنــد؛ 

ــی  ــای اجتماع ــه زمینه ه ــرد ک ــت ک ــور برداش ــوان این ط می ت

و فرهنگــی »پذیرفتــن« هویــت جنســیتی »جنــس ســوم« در 

جامعــه ی پاکســتان وجــود داشته اســت. امــا بایــد در نظــر داشــت 

کــه همچــون غالــب فرهنگ هــا و جوامــع، ترنســجندر ها و 

ــیله ی  ــب وس ــی غال ــگ اجتماع ــوم« در فرهن ــس س ــراد »جن اف

ــده  ــی و پیچی ــت بینابین ــن موقعی ــد. ای ــز بوده ان ــر و آزار نی تحقی

شــاید بتوانــد تمرکــز بســیاری از فعالیــن و ســازمان های حقــوق 

اقلیت هــای جنســی روی  مســاله ی جنــس ســوم و جــرم زدایــی 
ــد.18 ــح بده از آن را توضی

█ شکاف میان ترنسجندر ها و باقی جامعه  اقلیت های جنسی )ال. جی. بی.(
—————————————————————————————————————————————————

بــه نظــر می رســد یکــی از بحران هــای جنبــش اقلیت هــای 

ــی  ــاله بازنمای ــودن و مس ــی ب ــران علن ــتان بح ــی در پاکس جنس

اســت. در نگاهــی کلــی اینطــور بــه نظــر می رســد کــه جامعــه ی 

اقلیت هــای جنســی در پاکســتان، بــه وســیله ی قوانیــن ناعادالنــه 

https://www.theguardian.com/world/2006/mar/14/pakistan.gayrights
https://read.dukeupress.edu/tsq/article-abstract/3/1-2/158/91715/Khwaja-Sira-ActivismThe-Politics-of-Gender?redirectedFrom=fulltext
https://read.dukeupress.edu/tsq/article-abstract/3/1-2/158/91715/Khwaja-Sira-ActivismThe-Politics-of-Gender?redirectedFrom=fulltext
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ــه شــده، بــه طــور  ــی نهادین ــای اجتماع و همینطــور تبعیض ه

ــه  ــود و ب ــذف می ش ــی ح ــی و اجتماع ــای عموم ــی از فض کل

حاشــیه ها رانــده می شــود. 

فایضــان فیــاض19، کارگــردان فیلــم مســتند پوشــیده20 ـ زندگــی 

ــتند  ــه در مس ــتان ـ ک ــی در پاکس ــی ت ــی ب ــه  ال ج ــان جامع پنه

ــه ی  ــت جامع ــه از وضعی ــن جنب ــه همی ــال ۲۰۱۵ ب ــود در س خ

اقلیت هــای جنســی در پاکســتان پرداختــه اســت در مصاحبــه ای 

در ایــن مــورد می گویــد: »وضعیــت زندگــی پنهانــی یــک 

ــه  ــود. ب ــامل می ش ــم ش ــتان را ه ــگ پاکس ــم از فرهن ــه مه جنب

ایــن صــورت اســت کــه درســت در همــان زمانــی کــه بســیاری 

از جامعــه ی اعضــای ال جــی بــی تــی وجــود دارنــد، ایــن نــوع 

19	 	Faizan	Fiaz
20	 Hidden
21 https://outrightinternational.org/blog/inside-lives-pakistan-lgbt-interview-filmmaker

ــه رســمیت شــناخته می شــود، چــه رســد  ــدرت ب ــه ن زندگــی ب
ــه ایــن جامعــه.« 21 ــرام ب ــه قوانیــن حمایتــی و احت ب

ــی  ــای جنس ــازی اقلیت ه ــکار و پنهان س ــت ان ــن سیاس ــا همی ام

و سیاســت حــذف آن هــا از صحنه هــای اجتماعــی همیشــه 

ــورد  ــران در م ــن بح ــود. ای ــال نمی ش ــان اعم ــورت یکس ــه ص ب

ــی از  ــای جنس ــه اقلیت ه ــای جامع ــه ی اعض ــجندر ها و بقی ترنس

ــروز  ــه اشــکال متفاوتــی در پاکســتان ب ــی« ب ــه »ال. جــی. ب جمل

ــان  ــی در می ــران درون ــک بح ــه ی ــود ب ــن خ ــد و ای ــدا می کن پی

جامعــه ی اقلیت هــای جنســی و فضــای جنبشــی آن نیــز تبدیــل 

شده  اســت.

بــه شــش رنگ می گویــد: »  ســارا ســوهیل در ایــن مــورد 

صحنه ای از فیلم »پوشیده« ساخته فایضان فیاض در مورد وضعیت اقلیت های جنسی در پاکستان

https://outrightinternational.org/blog/inside-lives-pakistan-lgbt-interview-filmmaker
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در بســتر فعلــی پاکســتان، تفــاوت عمــده ای میــان هویــت 

ــود دارد.  ــواه وج ــای هم جنس خ ــا هویت ه ــرا ب ــس و هیج ترن

ــک ابــزار،  ــه عنــوان ی ــون، ب ــتفاده از قان ــا اس ــجندر ها ب ترنس

ــا  ــد. آن ه ــان حفــظ می کنن ــا هم جنس گرای ــه ی خــود را ب فاصل

توانســته اند هویــت تاریخــی خــود را در همیــن قوانیــن اســالمی 

پاکســتان نیــز رســمیت ببخشــند. در صورتــی کــه مســاله ی 

هم جنس گرایــی هنــوز یــک مســاله پنهــان اســت. بدیــن ترتیــب 

ترنســجندرها و هیجراهــا چهــره هــای عمومی و اجتماعــی دارند 

ــی  ــره ی عموم ــچ گاه چه ــان هی ــه هم جنس گرای ــی ک در صورت

ــه صــورت یــک  و اجتماعــی نداشــته اند. ایــن مســاله خــود را ب

شــکاف واقعــی در میــان جامعــه ی اقلیت هــای جنســی نیــز 

بــروز می دهــد.« 

█ مساله »جنس سوم« در پاکستان 
—————————————————————————————————————————————————

مســاله ترنســجندرها در جامعــه ی پاکســتان بــا توجــه بــه پیشــینه  

و  اجتماعــی  نســبی  مشــاهده پذیری  اســتعماری،  تاریخــی 

قوانیــن اســالم از پیچیدگی هــای خاصــی برخــوردار اســت کــه 

در حیــن دشــواری امــکان عمــل و فضــای جنبشــی بیشــتری را 

بــرای فعــاالن ایــن حــوزه در مقایســه بــا دیگــر اعضــای جامعــه 

اقلیت هــای جنســی بــاز گذاشته اســت.

ــه خاطــر  ــا ب ــد: »هیجراه ــن رابطــه می گوی  ســارا ســوهیل در ای

تاریخمنــدی هویت شــان دارای چهــره ی عمومــی و حضــور 

اجتماعــی هســتند. امــا بــا ایــن وجــود و بــا وجــود اینکــه هویــت 

جنســیتی چیــزی نیســت کــه شــما بتوانیــد آن را )کامــال( پنهــان 

عمیقــا  خشــونت هایی  بــا  ترنســجندر ها  و  هیجراهــا  کنیــد، 

ــیاری  ــتند.  بس ــه هس ــی مواج ــی و خانوادگ ــاختاری، اجتماع س

ــای  ــرف خانواده ه ــکس از ط ــا اینترس ــس و ی ــودکان ترن از ک

ــونت ها و  ــن خش ــر ای ــا در براب ــا آن ه ــوند. ام ــرد می ش ــود ط خ

ــک  ــات کوچ ــود اجتماع ــرای خ ــی ب ــدن های اجتماع ــرد ش ط

خــود را ســاختند و حتــی زبــان مشــترک پنهانــی خلــق کردنــد 

کــه توانسته اســت، میزانــی از امنیــت و هویــت اجتماعــی را 

بــه هیجراهــا عطــا کنــد.« ســارا تاکیــد می کنــد: » پیــش از 

ــه  ــه ب ــا در جامع ــا و ترنس ه ــرش هیجراه ــتعمار پذی دوران اس

مراتــب بیشــتر بــود. ایــن مســاله پــس از اســتعمار تغییــر کــرد. در 

پاکســتان امــروز شــما بــا بســیاری از گروه هــای ترنــس و هیجــرا 

ــه  مواجــه هســتید کــه از نظــر سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ب

ــده اند.« ــده ش ــیه ران حاش

ــا در  ــورد ترنس جندر ه ــت در م ــر دو واقعی ــر ه ــان دیگ ــه بی  ب

پاکســتان وجــود داشته اســت. از طرفــی هویــت جنیســتی مســتقل 

هیجراهــا تاریخمنــد بــوده  اســت و از طــرف دیگــر خشــونت و 

ــه شده اســت.  ــز نهادین ــت نی ــن هوی ــر ای طــرد اجتماعــی در براب

تبعیض هــای  بــه همــراه  اجتماعــی   اقلیت ســازی  حــذف و 

ســاختاری مســاله امــرار معــاش ایــن جامعــه بــه حــدی بــا 

ــن مســایل در  ــد کــه یکــی از پیچیده تری مشــکل مواجــه می کن

مــورد هیجراهــا  مســاله امــرار معــاش اســت. »جنــس ســوم« در 

ــی«  ــت  معمــوال از راه »گدای ــن وضعی ــه ای ــا توجــه ب پاکســتان ب

می کرده اســت.  معــاش  امــرار  جنســی«  »فعالیت هــای  و 

ایــن مســاله باعــث شده اســت کــه آن هــا انــواع تحقیرهــا و 

تجربــه کننــد و همینطــور وضــع  را  تبعیض هــای چند الیــه 

ــد.  ــداوم باش ــر م ــت خط ــا تح ــالمت  آن ه س
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█ جنبش هیجراها و ترنسجندرها و موفقیت ها 
—————————————————————————————————————————————————

22 UNDP
23 https://web.archive.org/web/20090718093830/http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/
dawn-content-library/dawn/news/pakistan/metropolitan/14-sc-orders-equal-benefits-for-transves-
tites-zj-02
24	 Mani	AQ
25	 ILGA
26	 Have	Only	Positive	Expectations	-	HOPE
27	 Lok	Sobha

 مجموعــه نشــانه ها و اتفاقــات اجتماعــی و سیاســی حــول 

ــت  ــدی هوی ــه تاریخ من ــا از جمل ــا و هیجراه ــاله ی ترنس ه مس

ترنســجندر ها، جامعه هــای کوچــک ســازماندهی شــده توســط 

ــاد همبســتگی بیشــتر، تغییــر  ــا بــرای ایج خــود ترنس جندر ه

ــس  ــت ترن ــدن هوی ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــت ب ــن در جه قوانی

ــه  ــن جامع ــای ای ــدن اعض ــدا ش ــی کاندی ــوم و حت ــس س و جن

ــه  ــر چ ــر را ه ــن تصوی ــتان، ای ــس پاکس ــور در مجل ــرای حض ب

بیشــتر تقویــت می کنــد کــه فعالیــن ترنــس کــه طــی دهه هــای 

گذشــته، بــرای نجــات خــود در حاشــیه ها، جمع هــای کوچــک 

خــود را ســاخته بودنــد، توانســتند در دهــه ی اخیــر فعالیت هــای 

ــد.  ــم بزنن ــه رق ــن زمین ــده تری را در ای ــازماندهی ش س

ــی از  ــرات قانون ــد: »تغیی ــه می گوی ــن رابط ــوهیل در ای ــارا س س

و  فمینیســت ها  میــان گروه هــای حقوق بشــری،  ائتــالف  دل 

ــس  ــن ترن ــد. فعالی ــرون آم ــس بی ــن ترن ــه فعالی ــر از هم مهم ت

ــه  ــا را ب ــد و فض ــکیل دادن ــالف را تش ــن ائت ــزی ای ــته مرک هس

ســمت چنیــن تغییراتــی ســوق دادنــد. آن هــا در خیابان هــا، 

فعالیــت  از مکان هــای دیگــر  بســیاری  پلیــس و  اداره  هــای 

ــی  ــن الملل ــازمان های بی ــار س ــق فش ــور از طری ــد. همینط کردن

ــت  ــه دول ــد«22 ب ــل متح ــعه مل ــرفت و توس ــه پیش ــون »برنام چ

بــا  نهایــی  ائتــالف  طریــق  از  و  آوردنــد  فشــار  پاکســتان 

ــتند  ــری توانس ــوق  بش ــن حق ــازمان ها و فعالی ــت ها و س فمینیس

ــد.« ــم بزنن ــی را رق ــرات قانون تغیی

رد جنبشــی بــودن فضــا حــول مســاله ی جنــس ســوم را می تــوان 

ــی پاکســتان  ــه دادگاه عال در درخواســتی کــه در ســال ۲۰۰۹ ب

ارائــه شــده  بــود پیــدا کــرد. در ایــن ســال قاضــی دادگاه عالــی 

پاکســتان بــه رســمیت می شناســد کــه ترنس هــا و هیجراهــا 

ــوق  ــا حق ــهروندانی ب ــه ش ــه مثاب ــوم« ب ــس س ــت »جن ــا هوی ب

و مســولیت های برابــر اجتماعــی شــناخته شــوند.23   »مانــی 

ــوزه   ــاالن ح ــود از فع ــگا«25 خ ــازمان »ایل ــو س ــو«24 عض ای.کی

ــتان و  ــوالت در پاکس ــن تح ــان ای ــیتی در زم ــای جنس اقلیت ه

موســس و مدیــر اجرایــی موسســه  هــوپ )تنهــا انتظــارات مثبــت 

ــگ  ــش رن ــه ش ــاره ب ــن ب ــت و در ای ــوده  اس ــید(26 ب ــته باش داش

ــی  ــوان عال ــه دی ــد: » درخواســتی کــه در ســال ۲۰۰۹ ب می گوی

ــود.  ــتی هایی ب ــی و کاس ــت، دارای کم ــده  اس ــه ش ــور ارائ کش

ــی در »مجلــس  ــد یــک پیش نویــس قانون در ســال ۲۰۱۶ در هن

عــوام هنــد «27 تهیــه و ارائــه شــد کــه ایــن پیش نویــِس طــرح بــه 

ــود.  ــد ب ــال ۲۰۱۷ در هن ــجندر ها در س ــناختن ترنس ــمیت ش رس

پیش نویســی کــه توســط خــود اهالــی جامعــه ی ترنســجندر 

تهیــه شــده بــود. کپــی ایــن طــرح از طــرف حکومــت بــه 

کیمســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد بــرای پناهنــدگان داده 

شــد کــه آن هــا ایــن طــرح را از نــو صورت بنــدی  کننــد. ولــی 

ایــن وظیفــه ی آن هــا نبــود خصوصــا کــه تمرکــز آن هــا بیشــتر 

روی مســاله ی »هیجراهــا« بــود. یــک گــروه فمینیســتی و فعــاالن 

ــه  ــغول ب ــس از آن مش ــودم، پ ــان ب ــز در میانش ــن نی ــه م ــه  ک ک

https://web.archive.org/web/20090718093830/http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/metropolitan/14-sc-orders-equal-benefits-for-transvestites-zj-02
https://web.archive.org/web/20090718093830/http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/metropolitan/14-sc-orders-equal-benefits-for-transvestites-zj-02
https://web.archive.org/web/20090718093830/http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/metropolitan/14-sc-orders-equal-benefits-for-transvestites-zj-02
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تهیــه ی پیش نویســی در ایــن زمینــه شــدند کــه ایــن پیــش 

ــه ی  ــر جامع ــتر و رنگارنگ ت ــه بیش ــر چ ــور ه ــا حض ــس ب نوی

ــکل  ــه ش ــد و ب ــل ش ــی تکمی ــای جنس ــوم و اقلیت ه ــس س جن

پیش نویــس حمایتــی از ترنســجندر ها در پاکســتان درآمــد کــه 

ــم.« ــه کردی ــت آن را ارائ ــا در نهای م

ــل مشــاهده  اســت،  ــز قاب ــی نی ــا مان همانطــور کــه در گفتگــو ب

تحــوالت در پاکســتان در زمینــه ی مســاله  جنــس ســوم بــه 

جنبــش اقلیت هــای جنســی در هنــد نیــز پیونــد خورده انــد، 

چنانچــه تاریــخ اســتعمار و جرم انــگاری اقلیت هــای جنســی 

ایــن دو کشــور از طریــق اســتعمار بریتانیــا بــه هــم پیونــد 

خورده اســت. 

ــای  ــش اقلیت ه ــد: »جنب ــورد می گوی ــن  م ــوهیل در ای ــارا س س

جنســی هنــد مــا را واقعــا امیــدوار کــرد. مــردم بــه ملغــی شــدن 

پاراگــراف اســتعماری۳۷۷ توســط دیــوان عالــی هنــد بــه عنــوان 

28	 Sanam	Fakhir

ــتان  ــش در پاکس ــد. جنب ــگاه می کنن ــاده ن ــه  فوق الع ــک واقع ی

ــه اینکــه هنــد  قطعــا از هنــد الهــام گرفــت. مــا نــگاه می کنیــم ب

چگونــه توانســت ایــن مســاله را شــروع کنــد. قطعــا نــگاه مــا بــه 

جنبــش ال جــی بــی تــی در نــه تنهــا هنــد، بلکــه نپــال، بوتــان و 

ســریالنکا و مناطــق مختلــف آســیای جنوبــی هســت«

رای دادگاه عالــی کشــور، در ســال ۲۰۱۱ بــه این شــکل تصریح 

ــه جنســیتی  ــرای دوگان ــر پاکســتانی کــه خــود را ف شــد کــه ه

ــت کارت  ــا درخواس ــد ب ــد، می توان ــف می کن ــرد تعری زن و م

شناســایی ایــن هویــت را رســمیت دهــد. پــس از ایــن تحــوالت 

ــت  ــان فمینیس ــدر و حامی ــن ترنس جن ــای فعالی ــا تالش ه ــه ب ک

و حقــوق بشــری آنهــا صــورت گرفــت، جامعــه ترنســجندرها، 

در پاکســتان، توانســت مشــارکت و مشــاهده پذیری بیشــتری 

ــه  در عرصه هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــد. ب

ــر«28   ــنم فخی ــار »س ــن ب ــرای اولی ــال ۲۰۱۳ ب ــال در س ــوان مث عن

ــه رســمیت شــناخته می شــد،  ــوان هیجــرا ب ــه عن ۳۲ ســاله کــه ب

توضیح عکس: تظاهرات کنندگان در مارس ۲۰۱۸ علیه خشونت ترنس ستیزانه و در دفاع از قوانین حمایتی برای ترنس ها در الهور به خیابان آمده اند
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ــالم  ــهامت اع ــا ش ــد. او ب ــس ش ــی در مجل ــدای نمایندگ کاندی

کــرد »جامعــه ی هیجــرا چیــزی فراتــر از رقصنــده و گــدا 
اســت«.29

همچنیــن  تغییــرات  ایــن  نشــانه های  مهمتریــن  از  یکــی 

ــز و  ــا در مراک ــس و هیجراه ــه  ترن ــتر جامع ــاهده پذیری بیش مش

جشــنواره های هنــر اســت.»کامی«30 اکتیویســت و ترنســجندری 

کــه در ســال ۲۰۱۶  در ســازمان دهی جشــنواره »فیلــم، دیالــوگ 

ــت  ــال  کرده اس ــارکت فع ــارک«31 مش ــتان و دانم ــر پاکس و هن

درهمیــن رابطــه در حاشــیه ی ایــن جشــنواره هنــری می گویــد: 

ــوق   ــق و حق ــتیم و ح ــان  هس ــز انس ــا نی ــت، م ــس اس ــر ب »دیگ

ویــژه نمی خواهیــم بلکــه می خواهیــم حقــوق برابــر مــا بــه 

رســمیت شــناخته شــود«. او در همــان جشــنواره بیــان می کنــد: 

ــه در  ــه در آن جامع ــتیم ک ــی هس ــاد فضای ــدد ایج ــا در ص » م

معنــای کلــی اش بــا جامعــه ی ترنــس و جنــس ســوم در تعامــل 

ــود کــه خــود در ســال ۲۰۱۴ از  قــرار بگیــرد«.  کامــی کســی ب

ــت و  ــا حمای ــن فســتیوال ب ــود. ای ــن جشــنواره ب بنیان گــذران ای

ــی  ــهر های مختلف ــت در ش ــری توانس ــای دیگ ــاد ه ــکار نه ابت

برگــزار شــود.  مثلــن مرکــز فرهنگــی »تی.تــو.اف«32 در کراچی 

ــابین  ــود. س ــابین محمــود«33 پایه گــذاره شــده ب کــه توســط »س

ــود و  ــته می ش ــه کش ــرب گلول ــه ض ــال ۲۰۱۵ ب ــود در س محم

»مــاروی ماهــزار«34 پــس از آن مدیریــت ایــن مرکــز را بــه عهده 

ــن  ــد: » م ــتیوال می گوی ــن فس ــان ای ــزار در جری ــرد. ماه می گی

فکــر می کنــم ایــن اولیــن برنامــه ای بــود کــه در آن تماشــاچی 

29 https://www.pinknews.co.uk/2013/02/26/pakistan-first-trans-woman-in-general-election-says-the-
community-is-more-than-dancers-and-beggars/
30	 kami
31	 Film,	Art	&	Dialogue	Festivals	AKS
32	 T2F
33	 Sabeen	Mahmud
34	 Marvi	Mazhar
35 https://de.qantara.de/inhalt/transgender-aktivismus-in-pakistan-das-dynamische-dritte-geschlecht
36 https://www.rferl.org/a/pakistan-protests-transgender-pkg/27417367.html
37 https://www.rferl.org/a/pakistan-dance/28659344.html

ــه اتفــاق هــم  ــه همراهــی تماشــاچیان رنگارنــگ ب ترنســجندر ب
ــد«. 35 ــا هــم اوقــات خوشــی را بگذرانن ــا ب جمــع شــدند ت

ــن  ــش از ای ــه پی ــوزه ک ــن ح ــن ای ــای فعالی ــداد فعالیت ه در امت

ــه اختصــار از آن کفتــه بودنــد و در فاصلــه   مانــی و ســارا نیــز ب

قانونــی شــدن جنــس ســوم تــا ســال ۲۰۱۸ نیــز حضــور خیابانــی 

هیجراهــا، ترنس هــا و حامیانشــان را می تــوان در شــهرهای 

مختلــف پاکســتان مشــاهده کــرد، در یکــی از تظاهرات هــا در 

ــو  ــر رادی ــت گزارش گ ــه روای ــال ۲۰۱۵ ب ــاور در س ــهر پیش ش

اروپــای آزاد، تجمع کننــدگان خواهــان قوانیــن حمایتــی بــرای 

ــال ۲۰۱۷ در  ــر در س ــی دیگ ــتند.36 در تجمع ــجندر ها هس ترنس

ــکان  ــت م ــه ممنوعی ــی ب ــور خیابان ــی حض ــا نوع ــو، ب ــهر بن ش

ــرای آن هــا نقــش درآمدزایــی  اجــرای رقص هــای خــود کــه ب
ــد.37 ــراض کردن داشــته اســت، اعت

ــا  ــه ب ــذار در رابط ــر گ ــی تاثی ــای تاریخ ــر از واقعه ه یکــی دیگ

ــرا، در  ــس و هیج ــا ترن ــرات صده ــجندرها  تظاه ــش ترنس جنب

تابســتان ســال ۲۰۱۸ در شــهر پیشــاور، پــس از قتــل و مثله کردن 

جســد زن ترنســی بــه نــام »نــازو« در یــک جشــن عروســی بــود. 

ــه ی قوانیــن  ــن اعتراضــات هیجراهــا و ترنســجندر ها مطالب در ای

حمایتی از خود را مطرح می کردند.

بــه ایــن ترتیــب و پــس از بــه رســمیت شــناختن هویت جنســی و 

جنســیتی جنــس ســوم و همینطــور دریافــت حقــوق شــهروندی 

جامعــه ی ترنــس، مطالبــه حقــوق و قوانینــی کــه نقــش حمایتــی 

https://www.pinknews.co.uk/2013/02/26/pakistan-first-trans-woman-in-general-election-says-the-community-is-more-than-dancers-and-beggars/
https://www.pinknews.co.uk/2013/02/26/pakistan-first-trans-woman-in-general-election-says-the-community-is-more-than-dancers-and-beggars/
https://de.qantara.de/inhalt/transgender-aktivismus-in-pakistan-das-dynamische-dritte-geschlecht
https://www.rferl.org/a/pakistan-protests-transgender-pkg/27417367.html
https://www.rferl.org/a/pakistan-dance/28659344.html


۱۵

ــت.  ــش یاف ــرد، افزای ــده بگی ــر عه ــه را ب ــن جامع ــورد ای در م

ــت  ــرار اس ــه ق ــوم، ک ــس س ــراد جن ــرای اف ــی ب ــون حمایت قان

ــاختاری  ــی و س ــای اجتماع ــوارد تبعیض ه ــا در م ــی آن ه حام

ــتم  ــخ هش ــرانجام در تاری ــد، س ــاع باش ــده در اجتم ــه ش نهادین

ــه ۲۰۱۸ توســط اتحادیــه ی ملــی پاکســتان تصویــب شــد  مــاه مِ

و بــر ایــن مبنــا قــدم بســیار بزرگــی بــرای پیش گیــری و وضــع 

مناســباتی علیــه تبعیــض و خشــونت در مــورد جنــس ســوم 

ــد. ــته ش برداش

ــه  ــونت علی ــض و خش ــد از تبعی ــی بای ــون حمایت ــن قان ــق ای  طب

ــز کاری  ــدارس و مراک ــوم در م ــس س ــت جن ــا هوی ــرادی ب اف

38 https://www.queer.de/detail.php?article_id=31150

ــن  ــق ای ــر طب ــری شــود. همینطــور ب ــی جلوگی ــه صــورت فعال ب

قانــون بایــد تغییــرات مشــخصی در وضــع افــرادی بــا ایــن هویت 

در بحــث وراثــت صــورت بگیــرد و تمهیداتــی چیــده  شــود کــه 

ــه در  ــه، ک ــن جامع ــی از ای ــرای بخش ــاه ب ــای پن ــز خانه ه مراک

ــد،  ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــاع م ــواده و اجتم ــای خان فض

بنیان گــذاری شــوند.  همینطــور بــر طبــق ایــن قانــون در صــورت 

زندانــی شــدن افــرادی بــا ایــن هویــت بایــد مســاله ی حفاظــت 
از آن هــا لحــاظ شــود. 38

█ جمع بندی
—————————————————————————————————————————————————

ــه  ــیار ب ــع بس ــود موان ــا وج ــتان ب ــی در پاکس ــای جنس اقلیت ه

ــی و مخفــی خــود و ســاختن بدیل هــای  ــر زمین فعالیت هــای زی

تشــکل یابی پرداختنــد. یکــی از فراز هــای مطالعــه ی تاریــخ 

ــای  ــش اقلیت ه ــری از جنب ــتان الهام گی ــش در پاکس ــن جنب ای

جنســی در هنــد اســت و یکــی از مهمتریــن  چالش هایــش 

بــودن  غیرعلنــی  و  مشــاهده  غیرقابــل  و  بــودن  زیرزمینــی 

بخــش ویــژه ای از جامعــه اقلیت هــای جنســی در پاکســتان 

عاطفــی  و  جنســی  گرایــش  و  هم جنس خواهــان   یعنــی 

هم جنس خواهانــه اســت. بــا ایــن حــال بــا مطالعــه جنبــش 

موفقیت هایــش  و  پاکســتان  در  هیجراهــا  و  ســوم  جنــس 

فرصت هــای  از  بایــد  کــه  می آموزیــم  اخیــر  ســال های  در 

ــه نفــع ســتم دیــدگان، اقلیت هــا  موجــود بیشــترین اســتفاده را ب

و جنســیتی  شــده جنســی  رانــده  بــه حاشــیه  و گروه هــای 

کــرد. همچنیــن می آموزیــم کــه فعالیت هــای مدنــی بایــد 

در راســتای تقویــت صداهــای خاموشــی صــورت بگیرنــد کــه 

ــه  ــار ب ــدن ناچ ــد ش ــرای بلن ــی ب ــن الملل ــای بی ــدون حمایت ه ب

دادن هزینه هــای چنــد برابــر هســتند. تاریــخ اقلیت هــای جنســی 

ــوان یکــی از کشــورهای منطقــه و همســایه  ــه عن در پاکســتان ب

بــرای مــا بســیار مهــم اســت و امیدواریــم بــه ویــژه بــرای جامعــه 

ترنــس در ایــران الهام بخــش باشــد. 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=31150
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https://www.reuters.com/article/us-pakistan-lgbt-transgender/pakistans-transgender-communi-

ty-says-faced-pushback-at-general-election-idUSKBN1KG2OT

0 مقاله ی قنطره با عنوان »حقوق یک اقلیت«:
https://de.qantara.de/inhalt/transgender-in-pakistan-menschenrechte-einer-minderheit

0 گزارش رادیو »اروپای آزاد« از تظاهرات ها در پاکستان علیه خشونت و قتل ترنسجندر ها:
https://www.rferl.org/a/transgender-protest-pakistan/29443925.html

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/istanbul-pride-sexuelle-minderheiten-ideale-su
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/23/murder-transgender-lgbt-hande-kader-turkey 
https://womensenews.org/2014/07/iranians-move-to-turkey-to-press-lgbt-liberation/ 
https://www.nybooks.com/articles/2018/06/28/sex-changes-in-turkey 
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