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█ جهان دیگری ممکن است

—————————————————————————————————————————————————

میلیونهــا نفــر از اعضــای جامعــه رنگیــن کمانــی در سراســر جهــان ،وقتــی بــه تفــاوت خــود در گرایــش جنســی و هویــت
جنســیتی بــا کلیشــههای غالــب دنیــای اطرافشــان پــی میبرنــد ،گمــان میکننــد تنهــا آنهــا هســتند کــه «متفاوت»انــد و گاه،
تــا آخــر عمــر از حــس تنهایــی و انــزوا ،رنــج میبرنــد .خیلــی از آنهــا فکــر میکننــد رنجــی کــه میبرنــد منحصــر بــه فــرد و
طاقتفرساســت و قــادر نیســتند کــه شــرایط خــود را در ایــن تنهایــی ،تغییــر دهنــد .امــا برخــی از آنهــا کــه بــه جس ـتوجوی
همتایــان خــود همــت میکننــد درخواهنــد یافــت کــه او در ایــن دنیــای مشــکالت تنهــا نیســت و خیلیهــای دیگــر در اطرافیــان

و جامع��هاش ،حسه��ا ،مساــئل و رنجه��ا و ش��ادیهای مشــابه را تجربــه کــرده و میکننــد .بــه مــدد شــناخت دیگــران و
صحبــت بــا آنهــا دربــاره دردهــای مشــترک ،راههــای تغییــر وضعیــت و بیــرون آمــدن از مشــکالت شناســایی و همــوار میشــود.
جوامــع رنگیــن کمانــی در کشــورهای دیگــر هــم از همیــن قاعــده پیــروی میکننــد .مادامــی کــه جامعــه الجیبیتــی در
کشــوری فکــر میکنــد تنهــا آنهــا هســتند کــه از خشــونت و تبعیــض قانونــی و فرهنگــی رنــج میبرنــد و وضعیــت آنــان از
تمامــی جوامــع دیگــر ســختتر و بدتــر اســت ،حــس تنهایــی میکننــد و در ایــن احســاس تنهایــی و انــزوا ،بیآنکــه بــا جوامــع
رنگیــن کمانــی در کشــورهای مختلــف پیونــد بخورنــد ،وضعیتشــان بــه همــان شــکل میمانــد و تغییــر چندانــی نمیکنــد.
شــش رنــگ معتقــد اســت کــه تــا از تجربــه و مبــارزات جوامــع الجیبیتــی در کشــورهای دیگــر نیاموزیــم ،یافتــن راه حلهایــی
بــرای ایجــاد تغییــر در زندگیمــان بســیار ســختخواهد بــود .مجموعــه «جهانــی دیگــر ممکــن اســت» بــا ایــن هــدف تحقیــق،
ترجمــه و گــردآوری شــده کــه بــه اعضــای جامعــه الجیبیتــی ایرانــی بگویــد کــه تنهــا آنهــا نیســتند کــه از جــرم بــودن نحــوه
زیســت خــود و خشــونتهای قانونــی و اجتماعــی رنــج میبرنــد و بســیاری از آنهــا ،در شــرایطی بســیار ســخت ،در گذشــته یــا
در حــال حاضــر ،بــرای بــه دســت آوردن حقــوق اولیــه و کرامــت انســانی ،مبــارزه کــرده و میکننــد .در ایــن مجموعــه ،تجربــه
جنبشه��ای الجیبیت��ی را درکش��ورهای پاکس��تان ،آلمــان ،هلندــ ،ویتناــم ،هنــد ،تایلنــد ،ترکیــه و نپــال بــرای تغییــر قوانیــن
و سیاســتها گردهــم آوردهایــم .بــه امیــد اینکــه جامعــه الجیبیتــی ایرانــی بــا شــناخت دقیقتــر از تاریــخ جوامــع دیگــر و
تعمـ�ق در چالشهــا و دستاوردهایشــان ،شــیوههای نویــن و موثــری بــرای پیشــبرد خواســتهها و تحقــق دســتاوردهایش پیــدا کنــد.
اولیــن ســری از ایــن مجموعــه را پیــش رو داریــد .ایــن مختصــر بررســی تاریــخ تحــوالت و تغییراتــی اســت
کــه بــه همــت و کوشــش کنشــگران و نهادهــای مدافــع حقــوق اقلیتهــای جنســی در هنــد رخ داده اســت.

ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)
مارس ۲۰۱۹
برابر با اسفند ۱۳۹۷
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█ تاریخ جنبش اقلیت های جنسی در هند

—————————————————————————————————————————————————

تاریــخ جنبــش اقلیــت هــای جنســی در هنــد ،هماننــد بســیاری شــاهد جنبشهــای قــوی اجتماعــی -سیاســی مدافــع حقــوق
از کشــورهای دیگــر پــر از فــراز و نشیبهائیســت کــه بــه اقلیتهــای جنســی بــوده اســت .تغییــر قوانیــن مترقــی در ایــن
طورعمــد ه تحــت تاثیــر مســایل سیاســی از جملــه وضعیــت زمینــه بــه ویــژه در فاصلــه بیــن ســالهای  ۲۰09تــا ۲۰۱۸
تاریخــیِ هنــد بــه عنــوان یکــی از مســتعمره هــای بریتانیــا قــرار میــادی بسیارچشــمگیربوده اســت .ســیر تحــوالت سیاســی و
گرفتهاســت .همچنیــن مذاهــب و ســنتهای گوناگــون ،اجتماعــی مترقــی در کشــور هنــد حــول مســالهی حقــوق اقلیــت
فضــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی هنــد و رابطــهاش بــا هــای جنســی یــک مســیر خطــی نبودهاســت  .ایــن مســاله خــود

دغدغــه هــای جامعـهی اقلیــت هــای جنســی را بــه شــدت تحت خاصیــت جنبشــی و فرآینــد «شــدن جمعــی» در ایــن مســیر را بــه
تاثیــر قــرار دادهانــد .همجنســگرایی و یــا تعلــق بــه جامعـهای «ال .مــا نشــان میدهــد.
جــی .بــی .تــی» در هنــد  -تــا همیــن امــروزـ چالشهــای زیادی
را بــا خــود بــه همــراه داشتهاســت .در ســالهای گذشــته،هند

۶

█ استعمار و غیرقانونی شدن همجنسگرایی

—————————————————————————————————————————————————

پاراگــراف  ۳۷۷قانــون جزائــی هنــد در ســال  ۱۸۶۰توســط «اچ .آی .وی» یــا «ایــدز» مــی شــد .همچنیــن باعــث ســکوت

اســتعمار انگلیــس پایهگــذاری شــد .ایــن قانــون تحــت نــام در مــورد بحــث تجــاوز بــه مــردان میشــد و در واقــع فضایــی
«جرائــم جنســی ضــد نظــم طبیعــت» همجنســگرایی را درکنــار ایجــاد میکــرد کــه در آن اعمــال خشــونت جنســی ـ خصوصــا
تجــاوز ،رابطــه جنســی بــا حیوانــات و کــودکان ،جرمانــگاری ً از طــرف پلیــس ـ مــی توانســت صــورت گیــرد.
کــرده بــود .ایــن قانــون درهیــچ قســمتی روشــن نکــرده بــود
کــه طبیعــت چــه نظــم «مشــخصی» را بهوجــود م ـیآورد ،امــا
ی ازیــک ونیــم قــرن پیــش  ،قانــون فــوق را
سیســتم هــای قضایـ 
بــه کارمــی بردنــد .در واقــع میتــوان ادعــا کــرد قانونــی کــه
در هنــد همجنســگرایی را جرمانــگاری کــرده بــود قانونــی
اســتعماری بــود.
جرمانــگاری

همجنســگرایی

تــا

مدتهــا

اثــرات مخــرب و ویرانگــر خــود را بــر فضــای
ـد
ـردم هنـ
ـی مـ
ـی جمعـ
ـی و زندگـ
ـی و سیاسـ
اجتماعـ
باقــی گــذارد .حــال آن کــه در کشــور انگلیــس
همجنســگرایی ازســال  ۱۹۶۷جــرم زدایــی شــد.

مــوارد کمــی در مــورد ایــن قانــون توانســتند بــه دادگاههــای
عالــی کشــور دسترســی پیــدا کننــد .ایــن قانــون همــواره بــه
عنــوان یــک ابــزار مهــم بــرای تبعیــض علیــه همجنســگرایان
کارکــرد خــودش را داشــت .بــه عنــوان مثــال ایــن قانــون بــه
یــک مامــور ســاده پلیــس امــکان اعمــال خشــونت مــی داد.
همچنیــن ایــن امــکان را مـیداد کــه عمــل جنســی « خــاف نظم
طبیعــت» بــه شــکل دلبخواهــی تعبیــر شــود .ایــن قانــون مانــع
از رشــد کارزارهــای مربــوط بــه ســامت در حــوزهی مســايل
جنســی ماننــد بحــث در مــورد همجنســگرایان مــرد مبتــا بــه

در مجمــوع میتــوان گفــت کــه چنیــن قانونــی موجودیــت
اجتماعــی انســانهایی کــه بایــد از حقــوق برابــر برخــوردار
باشــند را بــه خطــر میانداخــت ،کرامــت و اعتمــاد بــه نفــس
آنهــا را زیــر پــا میگذاشــت و آنهــا را بــه موجــودی غیــر
انســانی تقلیــل مــیداد.

1

بــر ایــن مبنــا جرمانــگاری همجنســگرایی تــا مدتهــا اثــرات
مخــرب و ویرانگــر خــود را بــر فضــای اجتماعــی و سیاســی
و زندگــی جمعــی مــردم هنــد باقــی گــذارد .حــال آن کــه در
کشــور انگلیــس همجنســگرایی ازســال  ۱۹۶۷جــرم زدایی شــد.
هیــچ بخشــی از ایــن قانــون بــه طورمشــخص بــه همجنســگرایی
ارجــاع نمــیداد ،امــا کاربــرد عملــی آن ،همجنســگرایی و
ت دیگــر اقلیــت هــای جنســی را جرمانــگاری میکــرد.
زیســ 
اهمیــت ایــن مســاله درآن اســت کــه نشــان میدهــد چگونــه
«هنجارســازی» از مســالهی جنــس و جنســیت در تاریخــی از
اســاس مردســاالر و همینطــور دگرجنســگرا محــور همیشــه
تبعــات منفــی خــود را بــه شــکل بیواســطهای بــه زندگــی
اقلیتهــای جنســی تحمیــل میکنــد .از لحــاظ تاریخــی ایــن
نکتــه قابــل توجــه اســت کــه روابــط جنســی «غیــر متعــارف»
در زمــان حکومــت مغولهــا برهنــد – صــدهی شــش و هفــت
میــادی  -نیــز توســط فتوایــی از ســلطان وقــت دهلــی بــه نــام

1
A perspective from India: Homosexuality stands criminalized because of a mid 19th century colonial law
&https://web.archive.org/web/20071102042813/http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileID=64
ZoneID=7&FileCategory=1

۷
«فتــوای علمگیــری» 2زنــا تشــخیص داده شــده بــود .بــا ایــن
وجــود ،روابــط همجنســگرایانه در آن دوره در میــان مغولیــان
رواج داشــت.
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█ شکل گیری جنبشهای اجتماعی حول مسالهی حقوق جامعهی«ال.جی.بی.تی»

—————————————————————————————————————————————————

جنبــش اجتماعــی اقلیتهــای جنســی در پایــان دهــهی  ۷۰رخ مــیداد .بیشــتر حمایتهــا در ایــن زمینــه شــامل گیهــا
میــادی و آغــاز ده ـهی هشــتاد میــادی بــا انتشــار نشــریهی « میشــد در صورتــی کــه کمبــود شــبکهی حمایتــی بــرای
گــی ســن» ،4یــک مجلــه کــه در کالکوتــا منتشــر میشــد ،پــا لزبینهــا و دوجنســگراها بــه شــدت حــس میشــد .یکــی از
گرفــت .در ســال  ۱۹۸۷در بنگلــورو مرکــز ایالــت «کارناتــاکا» مصائــب ســازمانهای کوچــک در آن فضــا ،نداشــتن منابــع
5یــک گــروه همجنســگرایان گــی بــه نــام « ســنها ســنگام»
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انســانی و اجتماعــی و حمایتهــای دولتــی بــود .همچنیــن ایــن

تشــکیل شــد .در  1989یــک گــروه لزبینهــای فمینیســت گروههــا بــا تبعیضهــای اجتماعــی و دولتــی بســیاری رو بــه رو
بــه نــام «دهلــی گروپ»7تشــکیل شــد .در 1990نشــریهی بودنــد حتــی ســازمانهای بزرگتــری کــه در رابطــه بــا حقــوق
«بمبــای دوســت»8که اولیــن نشــریهی لزبینهــا و گیهــا بــود اقلیتهــای جنســی کار میکردنــد ،تنهــا بــه بخــش کوچکــی
منتشــر شــد« .ســاخی» 9اولیــن انجمــن مربــوط بــه لزبینهــا از ایــن جامعــه دسترســی داشــتند.
و یــک گــروه لزبینهــا در ســال  ۱۹۹۱در دهلــی تشــکیل
شــدند .از آن پــس بــود کــه جنبشهــای اجتماعــی حــول
اقلیتهــای جنســی و حقوقشــان در هندوســتان رونــد رو
بــه رشــدی را آغــاز کردنــد .ایــن رونــد رشــد چشــمگیری
از طریــق تشــکیل ســازمانها ،مشــاورههای تلفنــی ،انتشــار
تولیــدات محتوایــی و تشــکیل کمپینهــای لغــو یــا بررســی
قوانیــن مرتبــط بــا جنــس و جنســیت داشــت .ایــن اتفــاق بیشــتر
در شــهرهای بزرگــی نظیردهلــی ،بمبئــی ،کوتــا و بنگلــور

تبعیضهــای اجتماعــی و زیــر پــا گذاشــتن حقــوق اقلیتهــای
جنســی بــه صــورت ســاختاری و سیســتماتیک از طــرف
حکومــت اعمــال میشــد .وضعیــت ســاختاری کــه تعلــق
بــه جامعــه اقلیتهــای جنســی را جــرم تلقــی میکــرد از
طرفــی ابعــاد پیچیدهــی قانونــی و قضایــی داشــت و از طرفــی
فضــای پلیســیحاکم  ،ایــن گــروه را در شــرایطی دشــوار و
تهدیدآمیــز قــرار مــی داد.

2
https://kitaabun.com/shopping3/fatawa-hindiyyah-maarufah-arabic-alamgeeri-p2970-.html
3
https://scroll.in/article/810007/from-bulleh-shah-and-shah-hussain-to-amir-khusro-same-sex-referencesabound-in-islamic-sufi-poetry
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۸
بــر اســاس گــزارش ســازمان عفــو بیــن الملــل در ســال  ۲۰۰۳حــول اصالحــات قانونـی مربــوط بــه ایــن مــوارد از دالیــل ایــن
«ایــن فضــای امینتــی بهگونــهای بودهاســت کــه بــه خصــوص امیــد رو بــه رشــد در مــورد وضعیــت اقلیتهــای جنســیتی
مــردان همجنســگرا یــا دوجنسگــرا درفضاهــای بســته و بــاز بــود.
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عمومــی دائمــا ً دســتگیر میشــدند و مــورد آزار و اذیــت
ماموریــن قرارمیگرفتنــد .تهدیــد ،فشــار ،سوءاســتفاده و
آزار بخشــی از ایــن فضــای تهدیــد آمیــز بــوده اســت .پــس
از دســتگیری ،قربانیــان ایــن خشــونتها معمــوال ً روزهــا مــورد
بازداشــت و بازجویــی قــرار میگرفتنــد .از آنجــا کــه ایــن
مــوارد توســط پلیــس ثبــت نمیشــد ،اســناد زیــادی بــرای اثبــات
و دادخواهــی در ایــن مــوارد در دســت نیســت .در نتیجــه مــوارد
زیــادی از ایــن دســت حتــی بــه عرصـهی عمومــی نیــز کشــیده
نشــدند و در دســترس افــکار عمومــی نیــز قــرار نگرفتنــد.
لزبینهــا نیــز مــورد آزار قــرار میگرفتنــد ،خصوصــا ً در
مــواردی کــه دو زن بــه همــراه هــم فرارکــرده و از موقعیتــی
میگریختنــد».
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در تمــام ایــن ســالها امیــدواری پیــشروی ایــن جنبــش بــه
واســطهی حضــور گروههــا و جوامــع فعــال وجــود داشــت.
ســازمانهایی چــون «هیومنیســی» - 11یــک ســازمان متشــکل
از زنانــی کــه دربمبئــی فعالیــت میکردنــد ـ از نمودهــای ایــن
امیــد بودنــد کــه تــاش چشمگیرشــان بــرای حمایــت از زنــان
همجنســگرا و دوجنســگرا ،مطــرح کــردن بحــث خودکشــی
زنــان همجنســگرا و دوجنســگرا و آرشــیو و ثب ـت ایــن مــوارد
نقــض حقــوق اولیــه و انســانی و همچنیــن ایجــاد کمپینهایــی

در ایــن مســیر نهادهــا ،گروههــا ،ســازمانها و افــراد مختلفــی
کــه در راســتای احقــاق حقــوق اقلیتهــای جنســی در هنــد
تشــکیل شــدند و فعالیــتکردنــد بــا دشــواریهای پیچیــدهی
ســاختاری و اجتماعــی مواجــه بودنــد .دشــواریهایی کــه عالوه
بــر اســاس گــزارش ســازمان عفــو بیــن الملــل
در ســال « ۲۰۰۳ایــن فضــای امینتــی بهگونــهای
بودهاســت کــه بــه خصــوص مــردان همجنســگرا
یــا دوجنسگــرا درفضاهــای بســته و بــاز عمومــی
دائمــا ً دســتگیر میشــدند و مــورد آزار و اذیــت
ماموریــن قرارمیگرفتنــد.

بــر حــوزه جنســی و جنســیتی ،از لحــاظ حقوقــی و اجتماعــی
نیــز آنهــا را بــه حاشــیه مــی رانــد .در واقــع اتفاقــی نیســت
اگــر در هنــد نیــز هماننــد بســیاری دیگــر از کشــورهای جهــان،
جنبــش اقلیتهــای جنســی زمانــی موفقیتهــای بیشــتری
کســب میکنــد کــه افــکار عمومــی را بــه واســطهی چهرههــای
سیاســی و اجتماعــی متعلــق بــه ایــن جامعــه بیشــتر درگیــر
میکنــد .اقلیتســازی از انســانها و زندگــی اجتماعیشــان
همیشــه بــه واســطه و بــا هــدف حــذف از فضاهــای اجتماعــی و
سیاســی صــورت میگیــرد.
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https://www.queeramnesty.de/meldungen/artikel/jahr/2003/view/aufbruch-und-rueckkehr-zumenschenrechten-sexueller-minderheiten.html
11
Humiinsi
12
https://www.queeramnesty.de/meldungen/artikel/jahr/2003/view/aufbruch-und-rueckkehr-zumenschenrechten-sexueller-minderheiten.html
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█ پیشروی جنبش اقلیتهای جنسی در هند از سالهای آغازین قرن بیست ویکم

—————————————————————————————————————————————————

جنبــش اقلیتهــای جنســی در هنــد در دو دهــهی گذشــته «دونــو ی...نــا جــا ِن کیون»19ســاخته شــده در ســال  ۲۰۱۰ـ کــه
رونــد رو بــه رشــد قابــل توجهــی داشتهاســت و در ایــن زمینــه در جریــان پــردازش و اکــران آنهــا بــرای اولیــن بــار مردهــا
بــه موفقیتهــای کــم نظیــری نیــز دســت پیــدا کردهاســت .همدیگــر را بــر پــردهی ســینما میبوســند ـ نمونههایــی برآمــده
اولیــن رژهی کوچــک همجنســگرایان و اقلیتهــای جنســی از فضایــی هســتند کــه پــس از چنیــن تغییراتــی در هنــد حاصــل
در هنــد در ســال  ۱۹۹۹میــادی در کلکتــه 13برگــزار شــد .شــدند  .تنهــا بــا درک تاثیــر عظیــم صنعــت بالیــوود بــر فضــای
ســپس در ســال  ۲۰۰۵میــادی ایــن رژهی کوچــک تبدیــل بــه فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه هنــد اســت کــه میتــوان بــه اهمیــت
چنیــن تغییراتــی پــی بــرد.

«هفتــهی رنگینکمانی»14شــد.

در ســال  ۲۰0۳ایــدهی نمایشــگاه «کوئیرینــگ بالیــوود»15در ایــن اتفــاق بــرای بالیــوودی کــه ســالها حتــی از نمایــش
گرماگــرم فســتیوال ســینمایی «کوییــر» کــه توســط یــک صحنههــای بوســهی میــان دگرجنســگرایان نیــز خــودداری
گــروه بــه نــام پدســترین پیکچــر 16برگــزار شــده بــود ،بــرای میکــرد یــک اتفــاق بســیار مهــم بــود .در آن ســالها بالیــوود
برگزارکننــدگان فســتیوال مطــرح شــد .کوئیرینــگ بالیــوود بــه تعبیــر بســیاری از منتقدیــن و ناظــران در حــال تجربــهی
یــک مجموعــه از نمایشــگاهها و رونماییهــای آثــار منتشــر یــک انقــاب جنســی بــه طــور کلــی بــود .بــا گذشــت
شــده در حــوزهی اقلیتهــای جنســی بــود کــه درســینماهای زمــان هــر چــه بیشــتر بازیگــران حاضرمیشــدند در جریــان
هنــد بــه عرصــهی نمایــش و دیــد عمــوم در میآمــد.
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میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه فضاهــای ســینمایی در هنــد
متاثــر از فضاهــای فعــال ایــن حــوزه  ،مســالهی اقلیتهــای
جنســی را در ســطح مردمیشــده بــه عرصـهی ســینما و نمایــش
عمومــی کشــاندند و بدیــن شــکل نوع دیگــری از زیســت و بیان
جنســی را بــه عرص ـهی ذهنیــت عمومــی کشــاندند .فیلمهایــی
نظیــر «دوستانا»18ســاخته شــده در ســال  ۲۰۰۸و همینطــور

ساختهشــدن فیلمهــای ســینمایی همدیگــر را ببوســند ـ بــا
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه در ســینمای هنــد تــا همیــن ســالها
بازنمایــی صحنههــای جنســی از همجنســگرایان هنــوز تابــو
بــود ،بــا اکــران فیلمهــای موفقــی چــون «دوســتانا» و «دونــو..
ی» و اســتقبالی کــه از ایــن فیلمهــا در آن دوره شــد ،مــی تــوان
رشــد پذیــرش افــکار عمومــی نســبت بــه مســالهی اقلیتهــای
جنســی را بیشترمشــاهده کــرد .در مــاه آوریــل  ۲۰۱۰یــک
فســتیوال فیلــم کوئیــر بــا نــام « گــی فیلــم فســتیوال» در بمبئــی
20

Kolkata
Rainbow Week
Queering Bollywood
Pedestrain Pictures
https://web.archive.org/web/20080202203950/http://media.opencultures.net/queer/
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Dunno Y … Na Jaane Kyun
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۱۰
برگــزار شــد .تنهــا در همیــن فســتیوال  ۲۵فیلــم بــا مضامیــن اولیــن رژهی بــزرگ کوئیرهــا در هنــد در نظــر گرفــت ،زمانــی
مرتبــط نمایــش داده شد«.ســریدهار رانگایان»21مدیــر فســتیوال کــه صدهــا فعــال و مدافــع حقــوق همجنســگرایان در ایــن
در اینبــاره گفتــه بــود «:مــن نمیدانســتم کــه در ایــن مــورد شــهرها پرچمهــای رنگینکمانــی خــود را شــادمانه بــه احتــزاز
درآوردنــد و قاطعانــه خواســتار پایــان تبعیــض علی ـه جامع ـهی

ایــن تعــداد فیلــم در هنــد ســاخته میشــود».
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بخــش زیــادی از فعالیتهــا بــرای آگاه ســازی ،طــرح مباحــث
در شــبکههای اجتماعــی  ،افکارعمومــی و رســانهها در هنــد
تمرکــز ويــژه بــر موضــوع تابوزدگــی همجنســگرایی در میــان

کوئیــر و لغــو ممنوعیــت همجنســگرایی در هنــد شــدند 23.در
ت بــه نقــاط دیگــری از
ســالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰ایــن تظاهــرا 
جملــه بمبئــی ،چنــای و چنــد شــهر دیگــر ســرایت کــرد.

مــردان داشــتهاند .همینطــور بــه نظــر میرســد کــه فضاهــای بــه مــوازات ایــن تغییـ ِر فضــای آشــکار و پیـشروی ایــن جنبش
فعالیــت در حــوزهی همجنســگرایی بــه واقــع تاثیــری بــر بــه صــورت اجتماعــی در هنــد ،از ســال  ، ۲۰۰۸بــه گونــه ای رو
ســینمای هنــد و بــه تبــع آن فضــای رســانهای و افکارعمومــی بــه رشــد ،نشــریاتی بــا تمرکــز برحقــوق و مســائل اقلیتهــای
داشتهاســت کــه بــه واســطهی آن بحــث اقلیتهــای جنســی جنســی منتشــر شــدند .بــه عنــوان مثــال نشــریهی «گیزیــز» 24در
ت هاســت بــه حــوزهی ســال  ،۲۰۰۸و نشــریه «پیــن پیجــز مدیــا» 25و «کوییــر کرونیــک»
از موضوعــی کــه بیشــتردغدغه اقلیــ 
26هرکــدام در ســال  ۲۰۰۹فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.

عمومــی راه مــی یابــد.
شــاهد ایــن مدعــا شــاید «تظاهراتهــای رنگینکمانــی»
برگــزار شــده در دهلــی نــو و کلکتــه در ســال  ۲۰۰۸باشــد
کــه در آن مطالبــ ه بــرای جرمزدایــی از همجنســگرایی بــه
طورخــاص مطــرح شــد .میتــوان ایــن اتفــاق را بــه عنــوان

█ نقش چهرههای تاثیرگذار اقلیتهای جنسی در قدرت گرفتن جنبش

—————————————————————————————————————————————————

پــر بیــراه نیســت اگــر بگوییــم هــر جنبــش اجتماعــی و سیاسـی تاثیــر پذیرفتهاســت کــه بــه مــدد ســوژگی فــردی و اجتماعــی
در جهــان کــه در راســتای احقــاق حقــوق از دســت رفتــ ه یــا و همچنیــن زیســت و مبــارزهی خــود ،مســیر پــر فــراز و نشــیب
برپایــی عدالــت جانگرفتهاســت ،همــواره از چهرههایــی مبــارزه را بــرای دیگــران هموارتــر کردهانــد .ایــن چهرههــا،
Sridhar Rangayan
https://www.smh.com.au/entertainment/movies/bollywoods-first-gay-film-breaks-taboos-20100426-tn5p.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7480648.stm
Gaysi
Pink Pages
Queer Chronicle
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۱۱
غالبــا ً خــود در ایــن مســیر،هزینههای بســیارمتحمل شــدهاند ،امــا در آن زندگــی میکــرد را از لحــاظ حقوقــی بــرای خــودش
پایــداری آنهــا  ،الهــام بخــش عــدهی زیــادی بــرای ادامـهدادن حفــظ کنــد .او ایــن قصــر را بــه مکانــی بــرای برگــزاری
و پیــشروی در مســیرمبارزه بودهاســت .جنبــش اقلیتهــای جشــنهای مربــوط بــه اقلیتهــای جنســی بــدل کــرد .او
جنســی در هنــد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبودهاســت.
یکــی از ایــن چهرههــای تاثیــر گذار،عضــوی از خانــوادهی
اشــرافی «گوجــارات»27در هنــد اســت بــا نــام «مانونــدرا ســینگ
ک خانــوادهی متمــول بــه دنیــا
گلهــی» .28مانونــدرا کــه در یــ 
آمــده و رشــد یافتــه بــود ،بــا آشکارســازی خــود بــه عنــوان
یــک همجنســگرا ،متحمــل هزینههــای شــخصی بســیاری
شــد .پــس از آشکارســازی او بــه عنــوان یــک همجنســگرا در
مصاحبــهای ،محافظــهکاران درهنــد فراخــوان اعتــراض علیــه

حتــی پــا را فراتــر گذاشــت و ایــن قصــر را مکانــی بــرای
تاســیس انجمنــی در خدمــت اقلیتهــای جنســی در نظــر
گرفــت .مانونــدرا معتقــد بــود کــه دقیقــا ً درهمانجایــی
کــه مرکــز قــدرت محافظــهکاران هنــدی بودهاســت بایــد
فضایــی بــرای جامعــهی اقلیتهــای جنســی ایجــاد شــود کــه
میخواهنــد خــود را از قیــد و بنــد خانوادههــای ســنتی رهــا
ی کــه در
کننــد .آنهــا بایــد بتواننــد از طریــق فرصتهــای شــغل 
چنیــن مکانــی پیــدا میکننــد ،قدرتمندتــر و بدیــن واســطه
مســتقلتر شــوند.

29

ـا
ـه دنیـ
ـول بـ
ـوادهی متمـ
ک خانـ
ـه در ی ـ 
ـدرا کـ
مانونـ

مانونــدرا نــه تنهــا بــا مقاومــت فــردی الهــام بخشــش فضــا را

آمــده و رشــد یافتــه بــود ،بــا آشکارســازی خــود

بــرای جامعــهی کوئیــر هنــد بازتــر کــرد ،بلکــه بــا بــه پیــش

بــه عنــوان یــک همجنســگرا ،متحمــل هزینههــای

ی جامعــه اقلیتهــای
کشــیدن موضــوع وابســتگیهای اقتصــاد 

شــخصی بســیاری شــد.

جنســی و اقــدام عملـیاش در ایــن مســیر ،فضایــی را ایجــاد کرد
کــه در آن بــه لحــاظ اجتماعــی و سیاســی پیچیدگــی موقعیــت

او را صــادر کردنــد .مــادرش در یــک اطالعیــهی رســانهای ،بیشــتر درک شــود .مانونــدرا همچنیــن بخشــی از فعالیتهــای
خــود را از او جــدا کــرد« .مانونــدرا در فعالیتهایــی دخیــل خــود را روی مســالهی ســامت و بیمــاران مبتــا بــه «اچ .آی.
اســت کــه کــه از لحــاظ هنجارهــای اجتماعــی قابــل پذیــرش وی» و «ایــدز» متمرکــز کــرد.
نیســتند» .ایــن جملــه در متنــی گفتــه شــد کــه بــه وســیله آن ،او
بــه صــورت رســمی از ارث محــروم گردیــد .البتــه همزمانــی
ایــن آشکارســازی بــا رشــد جنبــش اقلیتهــای جنســی –در
دهــه ابتدایــی قــرن  21نیــز شــایان توجــه اســت.
بــا وجــود محرومیــت او از ارث ،مانونــدرا توانســت قصــری کــه
27
Gujarat
28
Manvendra Singh Gohil
29
https://www.handelsblatt.com/politik/international/weltgeschichten/peer/indien-wie-ein-schwuler-prinzindiens-wirtschaft-zu-toleranz-erzieht/20944966.html?ticket=ST2-3051963-MX2fRyHmKBgETedRldg-ap1
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█ پارگراف ،۳۷۷مسالهی سالمت و اقدامات پشیگیرانه در مورد ایدز و کمپینهای
اصالحقوانینتبعیضآمیزعلیهاقلیتهایجنسی

—————————————————————————————————————————————————

ســازمان « دیدهبــان حقــوق بشــر» 30بارهــا در ایــن زمینــه (۳۷۷ممنوعیــت روابــط جنســی خــاف نظــم طبیعــت) حــذف
هشــدارداده بــود کــه ممنوعیــت همجنســگرایی اقدامــات کنــد .شــکواییه بنیــاد نــاز ابتــدا دردادگاه عالــی دهلــی ،بــا ایــن
ِ
ســامت پیشگیرانــه در ایــن زمینــه را توجیــه کــه ایــن موضــوع یــک دغدغــه عمومــی 32نیســت ،رد
مربــوط بــه بحــث
محــدود میکنــد .مســاله ایــن بــود کــه فعالیــت در جهــت شــد .هرچنــد بــا اصــرار و مداومــت ایــن ســازمان و سایرســازمان
پی ـشروی مطالبــات مربــوط بــه حــوزهی ســامت ،بــه عنــوان هــای مشــابه ،در ســال ۲۰۰۶ســرانجام دادگاهــی عالــی رتبــه تــر
تبلیــغ و یــا حتــی تشــویق همجنســگرایی ،ذیــل پاراگــراف  377ایــن شــکواییه را بــه عنــوان موضوعــی مرتبــط بــا منافــع عمــوم
قانــون اساســی هنــد ،اشــاعه ی جــرم تلقــی مــی شــد .بــه همیــن

ـال
ـات ،درسـ
ـن مطالبـ
ـاق ایـ
ـت احقـ
ـاز در جهـ
ـاد نـ
بنیـ

دلیــل نیــز « بنیــاد ناز»31کــه در حــوزه حقــوق همجنســگرایان

 2004کوشــید کــه بــا جمــع آوری امضــا ،رابطــه

و آگاهــی رســانی دربــاره ایــدز فعالیــت میکــرد ،بارهــا مــورد

رضایتمندانــه جنســی بیــن دو همجنــس را از مــوارد

ممنوعیــت و حتــی تعقیــب قضایــی قــرارگرفــت .ایــن انجمــن

جــرم انــگاری شــده ی پاراگــراف (۳۷۷ممنوعیــت

در ســال  ۲۰۰۱از گروههــای کوئیــری کــه حــول مســالهی

ـد.
ـذف کنـ
ـت) حـ
ـم طبیعـ
ـاف نظـ
ـی خـ
ـط جنسـ
روابـ

ســامت و جرمزدایــی از همجنســگرایی فعالیــت میکردنــد،
حمایــت کــرد و در توضیــح ایــن حمایــت ،اســتدالل کــرد کــه :ســزاوار بررســی قــرارداد.33
«از نظــر بنیــاد ،رابطــهی جنســی میــان بزرگســاالن ،حــوزهی
خصوصــی آنهاســت و طبــق پاراگــراف  ۲۱قانونــی اساســی
هنــد از دخالــت حکومتــی مصــون اســت».

در همــان دوران شــخصیتها و ســازمان مختلــف دیگــری
نیــز صــدای خــود را بــرای لغــو پاراگــراف  ۳۷۷بلندتــر
کردنــد و در اکســیون «صدایــی علیــه  34»۳۷۷مشــارکت

بنیــاد نــاز در جهــت احقــاق ایــن مطالبــات ،درســال  2004کردنــد 35.از چهرههــای سیاســی و اجتماعــی مهمــی کــه در آن
کوشــید کــه بــا جمــع آوری امضــا ،رابطــه رضایتمندانــه جنســی زمــان بــه ایــن کمپیــن پیوســتند میتــوان بــه «آمارتــا ســن»

36

بیــن دو همجنــس را از مــوارد جــرم انــگاری شــده ی پاراگراف دریافتکننــده جایــزه نوبــل اقتصــاد« ،مانموهــان ســینگ»

Human Right Watch
NAZ Fundation
Public interest
http://ia.rediff.com/news/2006/feb/03gay.htm?q=tp&file=.htm
Voices Against 377
http://www.voicesagainst377.org/
Amartya Sen
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۱۳
37نخســت وزیــر و همچنیــن «اســکار فرنانــدس» 38وزیــرکار میــان مــردان را جرمانــگاری میکنــد تبعیضآمیــز خوانــد و
هنــد اشــاره کــرد .در ســال  ۲۰۰۸حتــی وزیراطالعــات وقــت از باالتریــن آمــار جهانــی بیمــاران مبتــا بــه ایــدز و «اچ.آی.
هنــد نیــز از لغــو پاراگــراف  ۳۷۷حمایــت کــرد« .ابومانــی وی» در هنــد بــا آمــار تقریبــی  ۲.۵میلیــون ســخن گفــت.

40

رامانــدوس» 39در جریــان هفدهمیــن اجــاس بینالمللــی «اچ.
آی .وی» پاراگــراف  ۳۷۷را کــه روابــط همجنســگرایانهی

█ لحظهی تاریخی اعالم لزوم تصحیح پاراگراف  ۳۷۷توسط قاضیان«بیالل نازکی»
و « شاراد بوبه» از دادگاه عالی کشور هند

—————————————————————————————————————————————————

در جریــان پرونــدهی «انکوریــج» 41کــه در واقــع در ابتــدای امــر از گرایشــات بنیادگــرا و محافظهکارمذهبــی هنــدی بــه عنــوان
بــه مســالهی پدوفیلــی و بــازار ســکس میپرداخــت ،بحــث ســدی در ایــن مســیر قــرار داشــتند .ایــن لحظـهی تاریخــی نیز از
پاراگــراف  ۳۷۷دوبــاره مطــرح شــد و قاضیــان «بیــال نازلــی» ایــن مســاله مصــون نمانــد و جریانــات مذهبــی و ســنتی مختلفــی
و «شــاراد بوبــه» از دادگاه عالــی بمبئــی در ســال  ۲۰۰۸اعــام خــود را در تقابــل بــا احقــاق ایــن مطالبــات قــرار دادنــد .هرچند
کردنــد کــه ایــن پاراگــراف احتیــاج بــه بازنگــری دارد .دادگاه گامهــای بزرگــی بــه پیــش برداشــته شــده بــود .بایــد توجــه کرد
عالــی دهلــی در ســال  ۲۰۰۹اعــام کــرد کــه ایــن پاراگــراف کــه حــول کمپینهــا و اعــام همبســتگی چهرههــای شــاخص
ضــد قانــو ن اساســی هنــد اســت 42.دادگاه عالــی کشــور امــا ایــن سیاســی و فرهنگــی -اجتماعــی دربــاره موضــوع اقلیتهــای
تصمیمــات را بــه رســمیت نشــناخت 43.تصمیمــات دادگاههــای جنســی مباحــث زیــادی در میگرفــت کــه بــه واســطهی آن،
عالــی هنــد و بمبئــی بــا حمایــت عظیــم جامع ـهی کوئیــر هنــد مســایل آنــان هرچــه بیشــتر بــه مســالهی عمــوم جامعــه بــدل
مواجــه شــد و مــوج همبســتگی و اعــام حضــور بــرای رســیدن میشــد و مباحــث پیرامــون ســامت و تبعیضهــای ســاختاری
بــه ایــن موفقیــت تاریخــی و بــزرگ درجریــان بــود .هرچنــد و اجتماعــی بیشــتر مــورد گفتگــو قرارمیگرفــت.
درتمــام ایــن ســالها و در طــول ایــن مســیر همــواره برخــی

Manmohan Singh
Oscar Fernandes
Anbumani Ramadoss
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https://www.pinknews.co.uk/08/08/2008/indias-health-minister-calls-for-decriminalisation-ofhomosexuality/
41
Anchorage case
42
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/8129836.stm
43
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8142237.stm

۱۴

█ کشاکشهای دههی اخیر در حوزهی جرمزدایی از همجنسگرایی در هند و موج
وضعشدن قوانین مترقی در حوزهی جنسیت

—————————————————————————————————————————————————

پــس از بحثهایــی کــه در ســطح کشــوری بــه واســطهی شــد کــه ایــن پاراگــراف مغایرتــی بــا قانــون اساســی کشــورهند
اعــام حمایــت چهرههــای نامــی سیاســی و قضایــی کشــور نــدارد .ایــن تصمیــم در پــی شــکایت نیروهــای محافظــه کاربــه
در مــورد برداشــتن پاراگــراف  ۳۷۷در ســال  ۲۰۰8مطــرح شــد ،دادگاه عالــی کشــور و در یــک پروســهی قضایــی صــورت
وزارت بهداشــت هنــد نیــز از لغــو ایــن پاراگــراف حمایــت گرفــت .45بــه ایــن ترتیــب جنبــش همجنســگرایی دوبــاره یکــی
کــرد .ســرانجام در یــک حکــم تاریخــی در دوم جــوالی  ۲۰۰۹از فرودهــای مســیرخود را تحــت فشــار نیروهــای مذهبــی و
دادگاه عالــی هنــد یــک حکــم  150ســاله را لغــو کــرد.

ســنتی ازســرگذراند.

ـتن
ـق داشـ
ـت  2017برحـ
ـد  24آگوسـ
ـی هنـ
دادگاه عالـ

در تمــام ایــن دوران دربحثهــای مربــوط بــه برداشــتن

ـن
ـی تریـ
ـی از اساسـ
ـوان یکـ
ـه عنـ
ـی بـ
ـم خصوصـ
حریـ

پارارگــراف  ۳۷۷و همچنیــن موضــوع ســامت و جرمزدایــی

ـد تاکید
ـی هنـ
ـون اساسـ
ـت قانـ
ـهروند تحـ
ـوق هرشـ
حقـ

از همجنســگرایی ،رســانهها و عرصــهی عمومــی لحظــهای

کــرد .ایــن دادگاه همچنیــن بــر اهمیــت برابــری

نتوانســتند صــدای بلنــد شــدهی اقلیتهــای جنســی را خامــوش

و عــدم تبعیــض و همچنیــن محافظــت از حقــوق

کننــد .رژههــای رنگینکمانــی بــا حضــور هــر چــه بیشــتر

ـه
ـاره بـ
ـه اشـ
ـذارد کـ
ـه گـ
ـی صحـ
ـای جنسـ
ـت هـ
اقلیـ

اقلیتهــای جنســی و بخشــی از جامعــه کــه خواهــان برداشــتن

غیرقانونــی بــودن پاراگــراف  377داشــت.

ایــن قانــون اســتعماری و کوتــاه کــردن دســت حکومــت از
دخالــت در حــوزهی شــخصی افــراد بودنــد ،ســازماندهی

درهمیــن حــال کابینـهی دولــت ســعی میکــرد بــا توســل بهانــه میشــد .بــه گفتــهی «انکیــت بهاپتانــی» 46یکــی دیگــر از
هایــی ازجملــه اینکــه «پاراگــراف  ۳۷۷مــوارد مربــوط بــه آزار چهرههــا و فعالیــن تاثیرگذارحــوزه اقلیتهــای جنســی در
جنســی کــودکان را نیــز در بــر میگیــرد» از برداشــتن صریــح ایــن مــورد « دیگــر تنهــا اقلیتهــای جنســی نبودنــد کــه هــر
ایــن پاراگــراف ســرباززند و بــه شــکلی بــه ســازش بــا نیروهــای چــه بیشــتر آشکارســازی میکردنــد و از ایــن طریــق فضــای
محافظــه کار و ســنتی کــه مخالــف برداشــتن صریــح ایــن عمومــی را بــا ایــن مســاله درگیــر میکردنــد ،بلکــه جامعــه
پاراگــراف از قانــون اساســی هنــد بودنــد نیزتــن بدهــد.

44

در فــراز و نشــیب ایــن تغییــرات ،در دســامبر  ۲۰۱۳دادگاه عالــی
هنــد دســتور بازنگــری مجــدد پاراگــراف  ۳۷۷را داد و مدعــی

دائمــا بــا افــراد و گروههایــی رو بــه رو بــود کــه بــه عنــوان
مدافعیــن حقــوق اقلیتهــای جنســی صــدای خــود را بــه
عرصــهی عمومــی میرســاندند».

47
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https://www.telegraphindia.com/india/centre-gives-silent-consent-to-gay-law/cid/592161
45
https://web.archive.org/web/20131214022251/http://www.tagesschau.de/ausland/indienhomosexualitaet100.html
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47
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۱۵
درســت بــه دلیــل همیــن حمایــت هــا ،بــا فشــار نیروهــای ســنتی بــا افــراد نابالــغ و رابطــه بــا حیوانــات را دربرمیگرفــت بــه قــوت
ایــن موضــوع بــه اتمــام نرســید بلکــه در ســال  ۲۰۱۶دادگاه خــود باقــی مانــد .ایــن لحظــهی پایــان دادن بــه یــک قانــون
عالــی کشــور در پــی پیگیــری درخواســت بازخوانــی مجــدد وضــع شــده از زمــان اســتعمار بریتانیــا بــود و در واقــع از ایــن
لغــو پاراگــراف  ۳۷۷برآمــد و اعــام کــرد کــه جرمزدایــی از جهــت نــه تنهــا ماهیتــی ضــد تبعیــض علیــه اقلیتهــای جنســی
در خــود داشــت بلکــه بــه ایــن واســطه بــه مســالهی اســتعمار و

مســالهی همجنســگرایی را دوبــاره بررســی میکنــد.

48

دادگاه عالــی هنــد  24آگوســت  2017برحــق داشــتن حریــم
خصوصــی بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن حقوق هرشــهروند

اثــرات آن بــر تاریــخ اجتماعــی و سیاســی کشــور بزرگــی چــون
هنــد نیــز میپرداخــت.

تحــت قانــون اساســی هنــد تاکیــد کــرد .ایــن دادگاه همچنیــن آنچــه در تاریــخ مبــارزات اقلیتهــای جنســی در هنــد
بــر اهمیــت برابــری و عــدم تبعیــض و همچنیــن محافظــت از یگانهاســت ،ایســتادگی و مقاومــت بــر ســر برداشــتن
حقــوق اقلیــت هــای جنســی صحــه گــذارد کــه اشــاره بــه محدودیتهــا و فرامــوش نکــردن آرمانهاســت .اصــرار بــر
اســتعماری بــودن یــک قانــون و تــاش بــرای ملغیکــردن آن

غیرقانونــی بــودن پاراگــراف  377داشــت.
ســرانجام در ســپتامبر  ۲۰۱۸دادگاه عالــی هنــد ،آن بخــش از
پاراگــراف  ۳۷۷را کــه مرتبــط بــا رابطــه رضایتمندانــه بیــن
دوهمجنــس بزرگســال بــود ،غیرقانونــی اعــام کــرد و در
راســتای آن همجنســگرایی را قانونــی دانســت .شــاکیان دادگاه
علیــه ایــن پاراگــراف مــوارد بســیاری از تبعیــض ،فشــارپلیس و
آزارهــای تهدیــد آمیــز و بازداشــت را گــزارش داده بودنــد.

49

در فضایــی جنبشــی بــه هــم پیونــد میخورنــد و نــه تنهــا دغدغــه
اقلیتهــای جنســی بلکــه ســایر تابوهــای جنســی و موضــوع
ســامت جنســی را مطــرح مــی ســازند .اقلیتهــای جنســی
بــا تــداوم ایــن مبــارزه توانســتند از مبــارزه بــر ســر آزادی بــه
فضایــی برســند کــه در آ ن بــه عنــوان عاملیــن و ســوژههای
خــاق و تاثیــر گــذار اجتماعــی و سیاســی و هنــری بــه رســمیت
شــناخته شــوند .آنهــا نویــد نــوع دیگــری از زیســتن را نــه تنهــا

بخــش هــای دیگــر پاراگــراف  377کــه تجــاوز ،رابطــه جنســی بــه اقلیتهــای جنســی بلکــه بــه کل جامعــه میدهنــد.

48
https://web.archive.org/web/20160202152756/http://timesofindia.indiatimes.com//india/Supreme?Court-will-review-law-criminalizing-homosexuality/articleshow/50823515.cms
49
https://www.heise.de/tp/features/Indien-Oberstes-Gericht-legalisiert-aussertraditionelleHomosexualitaet4156876-.html
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█ جدول :خالصه تحوالت جنبش اقلیت های جنسی در هند
انتشار نخستین نشریات مرتبط با اقلیت های جنسی

دهه  70و 80

اولین رژه کوچک افتخار اقلیت های جنسی

1999

شــکل گیــری گــروه هــای متشــکل از اقلیــت هــای دهه  80و 90
جنســی
برگزاری فستیوال کوییرینگ بالیوود

2003

اولیــن تــاش بنیــاد نــاز بــرای جمــع آوری امضــا علیــه 2004
پاراگــراف 377
برگزاری هفته رنگین کمانی

2005

نخســتین تظاهــرات بــزرگ رنگیــن کمانــی در دهلــی و 2008
کلکتــه و چنــد شــهر دیگــر
اکــران فیلمهایــی مثــل «دوســتانا» بــا محتوایــی مربــوط ۲۰۰۸
بــه اقلیتهــای جنســی
اکسیون «صدایی مشترک علیه »۳۷۷
آغاز اوجگرفتن تظاهراتهای رنگینکمانی
اعــام دادگاه عالــی بمبئــی بــرای ضــرورت بازنگــری
روی بنــد ۳۷۷

اعــام دادگاه عالــی دهلــی در مــورد ضــد قانونــی ۲۰۰۹
اساســی بــودن بنــد ۳۷۷
فستیوال فیلم گی

۲۰۱۰

تصمیــم دادگاه عالــی هنــد بــرای لغــو بازنگــری روی ۲۰۱۳
۳۷۷

تصمیــم دادگاه عالــی هنــد بــرای بــه جریــان انداختــن ۲۰۱۶
دوبــارهی پرونــدهی بازنگــری
رای دادگاه عالــی هنــد بــرای جرمزدایــی از ۲۰۱۸
همجنســگر ا یی

۱۷
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