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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 آن هــا 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 جامعــهاش ،حسهــا ،مســائل و رنجهــا و شــادیهای 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.
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 جنبشهــای الجیبیتــی را
درکشــورهای پاکســتان ،آلمــان ،هلنــد ،ویتنــام ،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 تعمــق در
چالشهــا و دستاوردهایشــان ،شــیوههای نویــن و موثــری بــرای پیشــبرد خواســتهها و تحقــق دســتاوردهایش پیــدا کنــد.
چهارمیــن ســری ایــن مجموعــه را پیــش رو داریــد .ایــن بــار تاریــخ یکــی از کشــورهای آســیا ـ نپــال ـ را مــورد بررســی
قــرارداده ایــم .ایــن مختصــر ،تاریــخ تحــوالت و تغییراتــی اســت کــه بــه همــت و کوشــش کنشگــران و نهادهــای مدافــع حقــوق
اقلیتهــای جنســی در نپــال رخ دادهاســت .ســری اول ایــن مجموعــه در مــورد تاریــخ هنــد ،ســری دوم آن در مــورد تاریــخ آلمــان
و ســری ســوم ایــن مجموعــه در مــورد ترکیــه اســت کــه در شــبکههای اجتماعــی و وبســایت ش ـشرنگ قابــل دســترس اســت.
تحقیــق و نــگارش ایــن مجموعــه توســط مینــا خانــی و بــا مشــاوره شــادی امیــن انجــام شدهاســت .بازنگــری و ویرایــش
ایــن متــن توســط آزیتــا دوســتی صــورت گرفتــه و صفحهبنــدی و جلــد نیــز توســط شــبنم میــری طراحــی شدهاســت.

ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)
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█ تاریخ جنبش اقلیت های جنسی در نپال

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

جمهــوری فــدرال دموکراتیــک نپال ،کشــوری در جنــوب نپــال یکــی از کشــورهایی اســت کــه در آن قوانیــن مربــوط

آســیا اســت کــه درشمال هندوســتان واقــع شــده وپایتخت بــه اقلیتهــای جنســی از پیشــروترین قوانیــن ایــن حــوزه
آن کاتماندو اســت .چیــن دیگــر همســایه مهــم نپــال اســت .در میــان کشــورهای آســیایی اســت .قانــون اساســی نپــال،
اکثریــت مــردم نپــال پیــرو آیین هندو هســتند .بودیســم و حقــوق اقلیتهــای جنســی را بــه عنــوان یکــی از حقــوق
اســام نیــز از ســایر ادیــان رایــج در ایــن کشــورند .نپــال در اساســی و اولیــهی انســانی بــه رســمیت میشناســد 1.پــس از
بیشــتر تاریــخ خــود حکومــت پادشــاهی داشتهاســت امــا هــم ســقوط نظــام پادشــاهی در نپــال در ســال  ۲۰۰۷و بــا تببیــن و
اکنــون نظــام سیاســی در ایــن کشــور دموکراســی پارلمانــی تصویــب قانــون اساســی جدیــد نپــال ،در نظــر گرفتــن حقــوق
اســت.

اقلیتهــای جنســی و جرمزدایــی از زندگــی آنهــا بــه یکــی
از ويژهتریــن بنیانهــای ســازندهی قوانیــن جدیــد ایــن کشــور
https://bit.ly/2P3BVaP
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۶
تبدیــل شــد .2در قوانیــن جدیــد نپــال ،مکانیس ـمهای حفاظتــی دیــده دور نگــه داریــم .پــس از پایــان جنــگ در ســال ۲۰۰۷
از جامعــهی اقلیتهــای جنســی تحــت عنــوان «قوانیــن ضــد بالفاصلــه یــک دورهی گــذار در نپــال آغــاز شــد .در بســتر
تبعیــض» نیــز پیشبینــی شــدهاند 3.قوانیــن جدیــدی کــه در تحــوالت مربــوط بــه معاهــدهی صلــح و تغییــر نظــام سیاســی
نپــال در تاریــخ  ۱۶ســپتامبر  ،۲۰۱۵در مجمــع تعییــن قانــون نپــال و ســقوط ســلطنت ،تغییراتــی سیاســی و حقوقــی رخ داد.
اساســی تصویــب شــد شــامل مصوبههــای مختلفیاســت کــه حداقــل  ۱۳۰۰۰انســان در جریــان جنــگ داخلــی نپــال کشــته
ارجاعاتــی بــه حقــوق اقلیتهــای جنســی دارد .اگــر بــه دقــت شــده و بیــش از هــزار انســان ناپدیــد شــدند .میتــوان گفــت از
بــه تاریــخ معاصــر نپــال و در پرتــو آن بــه تحــوالت اخیــر در ســال  ۲۰۱۷وضعیــت بینابینــی پــس از ســقوط ســلطنت بــه پایــان
نپــال بنگریــم ،نمیتوانیــم مســالهی جنــگ داخلــی نپــال از رســیده و مــا از ایــن ســال بــا یــک نظــام تثبیــت شــدهی سیاســی
ســال  ۱۹۹۶تــا  ۲۰۰۶را بــه عنــوان یــک عامــل تعیینکننــده جدیــد مواجــه هســتیم.
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در وضعیــت فقــر و ســتم تحمیــل شــد ه بــه جامع ـهی نپــال ،از

█ تشکیل سازمان «جامعهی الماس آبی» در سال ۲۰۰۱
5
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ســازمان «جامع ـهی المــاس آبــی» در ســال  ۲۰۰۱تشــکیل شــد .بدیــن ترتیــب ،تمرکــز خــود را روی مســالهی پیشــگیری از
یکــی از چالشهــای پیــشرو در آن ســال بــرای اقلیتهــای شــیوع «اچ .آی .وی» و ارائ ـه ی مشــاورههای ســامت در ایــن
جنســی ایــن بــود کــه چنیــن ســازمانی را بــدون وابســتگی بــه حــوزه ،پیگیــری خدمــات ســامت بــرای افــراد ترنسجنــدر و
حکومــت بــه ثبــت برســانند .ســازمانی کــه در دفــاع از حقــوق سایراقشــارجامعهی اقلیتهــای جنســی قــرار داد .ایــن ســازمان
اقلیتهــای جنســی در فضایــی گام بــر میداشــت کــه در آن همچنیــن نقشــی تاریخــی و ملــی در زمینـهی تغییــر سیاســتهای
یکــی از دســتورکارها ،جرمزدایــی از همجنســگرایی بــود .ایــن مربــوط بــه نقــض حقــوق بشــر ،حــوزهی ســامت و همچنیــن
چالــش ،همزمــان یــک چالــش اجتماعــی در فضــای کشــوری حقــوق اقلیتهــای جنســی درنپــال بــازی کــرد.
بــود کــه در آن دگرجنســگرایی بــه عنــوان «امرعــادی» روابــط
اجتماعــی شــناخته و تثبیــت شــد ه بــود .ازآنجاکــه ثبت ســازمانی
در زمینهــی حقــوق اقلیتهــای جنســی در آن دوره ،بــه دلیــل
بــه رســمیت شــناخته نشــدن حقــوق ایــن قشــر ،ناممکــن بــه
نظــر میرســید ،ایــن ســازمان ،خــود را تحــت عنــوان ســازمانی
ثبــت کــرد کــه بــرای «ســامت جنســی» فعالیــت میکنــد.

6

«ســانیل بابــو پانــت» 7موســس و مدیــر ایــن ســازمان ،یــک
شــخصیت مهــم تاریخــی در تحــوالت مربــوط بــه اقلیتهــای
جنســی در نپــال محســوب میشــود .او اولیــن همجنســگرای
نپالــی اســت کــه بــه عنــوان سیاســتمدار بــه مجلــس نپــال
نیــزرا ه پیــدا کــرد .نقــش او بــه عنــوان مبتکــرو ســازماندهنده
یکــی از مهمتریــن مجموعههــای مدافــع اقلیتهــای جنســی
https://bit.ly/2ZbkZUz
https://bit.ly/2UygeFN
https://bit.ly/2KvOEEv
The Blue Diamond Society
https://bit.ly/2VG0I7h
Sunil Babu Pant
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۷
پیــش از تغییــر نظــام سیاســی نپــال و همچنیــن جرمزدایــی الجیبیتــیآی نقشــی بســیار جــدی و مهــماســت کــه ایــن
از همجنســگرایی و اجرایــی کــردن قوانیــن مدافــع حقــوق تحقیــق بــه آن خواهدپرداخــت.
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█ شکل گیری سازماندهی اقلیتهای جنسی پیش از سقوط نظام سلطنتی

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

ســازماندهی اقلیتهــای جنســی و تاســیس یکــی از مهمتریــن پایــان جنــگ داخلــی و شــروع ایــن مرحل ـهی گــذار از اوایــل
ســازمانهای مربــوط بــه آن یعنــی جامعــهی المــاس آبــی بــه قــرن بیســت و یکــم ،فرصــت جدیــدی را بــه جامع ـهی مدنــی
صــورت غیــر رســمی در فضــای فعالیــت اقلیتهــای جنســی در از جملــه اقلیتهــای جنســی نپــال داد کــه فعالیــت خــود را
ســال  ۲۰۰۰در شــهر «کاتمانــدو »9و در حوالــی پــارک «راتنــا»

10

گســترش دهنــد .در چنیــن فضایــی بــود کــه جامع ـهی المــاس

اتفــاق افتــاد .بــرای بهتــر فهمیــدن بســتر تحوالتــی کــه منجربــه آبی در ســال  ۲۰۰۰توســط ســانیل پانــت« ،مانیشــا»« ،11داکال»

12

شــکل گیــری ایــن جنبـش در نپــال شــد  ،الزم اســت بــه فضــای و «پینکــی گورنــگ» 13ثبــت شــد .همانطــور کــه پیــش از ایــن
سیاســی-اجتماعی و تحــوالت آن دوره بنگریــم .در ســال اشــاره شــد ،در ابتــدا ایــن مجموعــه تحــت عنــوان ســازمانی که
 ۲۰۰۰فرصــت هــای بســیاری در بســتر یــک تحــول اجتماعــی بیشــتر روی مســالهی حقــوق بشــر و ســامت اقلیتهــای جنســی
و سیاســی بــزرگ در نپــال بــرای جامع ـهی اقلیتهــای جنســی تمرکــز داشــت  ،آغــاز بــه کار کــرد .ایــن ســازمان امــروز بــه
پدیــد آمــد .ایــن جنبــش در نپــال کــه بــه «جنبــش خلقــی» عنــوان یکــی از مهمتریــن ســازمانهای غیــر دولتــی نپــال در
معــروف اســت ،خصوصیتــی بســیار ناگهانــی و انفجــاری حــوزهی مســايل مرتبــط بــا اقلیتهــای جنســی بــا حــدود ۳۰
داشــت .ریشــهی ایــن جنبــش ناگهانــی بــه فعالیــت احــزاب دفتــر رســمی در مناطــق مختلــف نپــال مشــغول بــه کار اســت
دموکــرات و مائویســتهای نپــال در ســالهای پیــش از آن و بــا فعالیتهــای مختلــف در حوزههــای آموزشــی ،ایجــاد
بــر میگشــت .فعــاالن جامعــهی الجیبیتــی بــه ســرعت از حساســیت در افــکار عمومــی و همیــن طورایجــاد شــبکههای
ایــن فرصــت اســتفادهکردند ،تــا بتواننــد احیــای حقوقــی را فعــال در ایــن حــوزه ،فضایــی را ایجــاد کــرده اســت کــه در
تحقــق بخشــند کــه از آنهــا دریــغ میشــد .آنهــا بــه عنــوان آن امــکان تاســیس و شــکل گرفتــن گروههــای مختلــف
اعضــای متشــکل ایــن جامعــه بــه جنبــش مذکــور پیوســتند .میســر شــود .بدیــن ترتیــب ،از ســال  ۲۰۰۱تاســیس گروههــا
پــس از ســالها مبــارزهی مســلحانه ،مائوئیســتها در جریــان و ســازمانهای مختلــف اقلیتهــای جنســی در نپــال رونــق
پیمــان صلحــی کــه بــا حکومــت بســته شــد ،اســلحهها را در یافــت .در حــال حاضــر تعــداد ایــن گروههــا و ســازمانها بالــغ
ســال  ۲۰۰۶زمیــن گذاشــتند و در انتخاباتــی شــرکت کردنــد بــر  ۵۰عــدد اســت .بســیاری از ایــن گروههــا نیــز بــه عنــوان
کــه پــس از ایــن پیمــان صلــح در ســال  ۲۰۰۸برگــزار شــد .ســازمانهای خواهــر و یــا زیــر مجموعــهی جامعــهی المــاس
https://bit.ly/2IvgUoe
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آبی مشغول به فعالیت هستند.
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«کایــل نایــت» پژوهشــگرحوزه اقلیتهــای جنســی در نپــال در
مــورد ایــن جنبــش و رونــد غیــر خطــی و منحصــر بــه فــرد آن

بــا ارجــاع بــه ایــن ســخن کایــل نایــت ،میتــوان گفــت فعــاالن
حــوزه اقلیــت هــای جنســی در نپــال در ســطوح مختلفــی بــرای
ســازماندهی ،رشــد و تثبیــت مبــارزات خــود گام برداشــته انــد.

در مصاحبــهای بــا دیدهبــان حقــوق بشــر میگویــد « :راه مــا یکــی دیگــر از ذکاوتمندیهــای فعــاالن ایــن جنبــش در نپــال،
بــه ســوی محافظــت از یــک گــروه اجتماعــی کــه ســابقا ً بــا بومــی کــردن ایــن جنبــش در بســتر تاریخــی و اجتماعی کشــور
عنــوان « مفســدان اجتماعــی» تحقیــر میشــدند راهــی بســیار نپــال بودهاســت .کایــل نایــت ،در ایــن مــورد میگویــد« :بــا
ســخت و غیرقابــل پیشبینــی بــود و ترکیبــی از خــرد سیاســی و اســتفاده از ظرفیــت و ســلیقه بومــی ،مثــا بــا برگــزاری فســتیوال
شــجاعت را الزم داشــت .جنبــش چــپ حقــوق الجیبیتــی ســنتی نپالــی بــه عنــوان جشــن «افتخــار» بــدون اینکــه نــام آن
در نپــال در مســیر متفاوتــی از همســایگان خــود  -بــه ویــژه بــه «رژه همجنسگرایــان» تغییریابــد ،فعــاالن ایــن حــوزه،
هنــد -رشــد میکنــد .در هنــد در ســال  ۲۰۰۱یــک طــرح زیرکانــه موفــق شــدند در دورهای کــه بحــث دســتهبندیهای
دعــوی در دادگاه علیــه جــرم انــگاری همجنسگرایــی کــه از هویتــی ،طبقاتــی و نــژادی در فضــای سیاســی مطــرح بــود،
دوران اســتعماری بجــا مانــده ارایــه شــد .امــا [در نپــال] بــدون موضــوع بــه رســمیت شــناخته شــدن جنــس ســوم را بــه بحــث
جرمانــگاری همجنسگرایــی و لــذا بــدون هــدف مشــخصی بگذارنــد .در مجمــوع ،فعــاالن بــا پذیرفتــن و در نظــر گرفتــن
مثــل جرمزدایــی ،فعــاالن میبایــد بــرای طــرح خواســتههای ســیالیت و شــکلپذیری پیچیــده سیاســت در نپــال ،احتــرام بــه
خــود بــرای دیدهشــدن و برخــورداری از حقــوق انســانی حقــوق انســانی بنیــادی خــود را خواســتار شــدند».
خالقیــت بــه خــرج میدادنــد .در همیــن دوره ،نپــال در حــال
ورود بــه یکــی از خش ـنترین دورههــای جنــگ داخلــی بــود.
حکومتنظامــی در مناطــق شــهری و بــرای امنیتــی کــردن
فزاینــدهی فضاهــای عمومــی ســبب اعمــال خشــونت نســبت بــه
اقشــار مختلــف تحــت ســتم از جملــه جامعــهی الجیبیتــی
شــد .فعــاالن از دفتــر میدانــی ســازمان ملــل کــه حیــن جنــگ
داخلــی برپــا شــده بــود بــه عنــوان مدخلــی بــرای طرح شــکایات
خــود اســتفاده کردنــد».

15بــا دقــت در مــورد ایــن مســاله کــه تغییــر شــرایط اقلیتهــای
جنســی و تغییــر وضعیــت حقوقــی آنهــا در بــازهی زمانــی
دورهی گــذار از ســلطنت صــورت گرفتهاســت ،میتــوان بــه
ایــن مهــم پرداخــت کــه پــس از اینکــه اقلیتهــای جنســی
موفــق بــه ســازماندهی خــود در فضــای جنبشــی و تحــوالت
پیچیــدهی سیاســی نپــال شــدند ،چــه مســیری را از رهگــذر
قانونــی بــرای بــه دســت آوردن حقــوق خــود طــی کردنــد و بــا
چــه چالشهایــی رو بــه رو شــدند.

█ تحوالت قانونی در حوزهی اقلیتهای جنسی در بستر تغییر نظام سیاسی نپال
—————————————————————————————————————————————————

پیــش از ســقوط نظــام ســلطنتیِ نپــال ،روابــط همجنســخواهانه مــورد پیگــرد قانونــی قــرار میگرفتنــد  .درســال  ۲۰۰۷رابطــه
https://bit.ly/2bbgnFD
https://bit.ly/2UDIBTa
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جنســی دو فــرد همجنــس میتوانســت تــا دو ســال زنــدان بــه ایــن ،رياســت تنهــا ســازمان همجنســگرایان نپــال کــه همــان
همــراه داشــته باشــد .بــر اســاس گــزارش ســازمان جامعــهی «جامعــهی المــاس آبــی» بــود را بــه عهــده داشــت .حــزب
المــاس آبــی ،همجنسخواهــان و ترنسجندرهایــی کــه کمونیســت «ســی .پــی .اِن» 19توانســت بــا همراهــی او ۶۰۱
در نظــام پیشــین دســتگیر میشــدند ،در زندانهــا مــورد صندلــی مجلــس نپــال را پــس از ســقوط ســلطنت از آن خــود
ضــرب و شــتم ،شــکنجه و در بعضــی مــوارد حتــی تجــاوز کنــد .بــا ایــن وجــود تــا آن زمــا ن و بــه دلیــل اجرایــی نشــدن
قــرار میگرفتنــد 16.نظــام ســلطنتی نپــال پــس از صدهــا ســال ســریع توقــف هــر نــوع پیگــرد قانونــیِ همجنســگرایی ،هنــوز
حکومــت ،در دســامبر  ۲۰۰۷بــا تصمیــم دولــت و دخالــت همجنســگرایان مــورد تعقیــب قضایــی قــرار میگرفتنــد.
مائویســتها ســقوط کــرد .پــس از آن در ســال  ۲۰۰۸نظــام
جدیــد «جمهــوری نپــال» تاســیس شــد .بــه دنبــال آن قوانیــن
و شــرایط اجتماعــی و سیاســی نپــال بــه شــکل کلــی مــورد
تحــوالت جــدی قــرار گرفــت.
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در دســامبر  ۲۰۰۷دادگاه

عالــی نپــال رای قانونــی کــردن همجنســگرایی را صــادر کــرد و
نظــام پادشــاهی را بــه اجــرای ایــن حکــم فراخوانــد .ایــن دادگاه
در شــرایطی برگــزار شــد کــه تــاش هــای مکــر ر ســازمانهای
فعــال درحــوزه اقلیتهــای جنســی در دادگاه شکســت خــورده
بــود .بــه ایــن دلیــل چهــار فعــال ،ایــن شــکایت را بــه دادگاه
عالــی نپــال ارائــه کردنــد .در عمــل آنهــا بــه چنیــن تصمیــم
ســریعی از طــرف دادگاه امیــدوار نبودنــد .امــا ســانیل بابــو
پانــت یکــی از فعــاالن «جامعــهی المــاس آبــی» ایــن رای را
رضایتبخــش و غیــر منتظــره خوانــد.
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در ســپتامبر  ،۲۰۰۸جنســیت ســوم بــرای اولیــن بــار در تاریــخ
نپــال بــه رســمیت شــناخته شــد .یــک زن بیســت و یکســاله بــرای
اولیــن بــار ایــن تعریــف را از جنســیتاش در کارت شناســایی
خــود از یــک ادارهی رســمی دریافــت کــرد .نــام ایــن زن
«بیشــنو آدهیــکاری» 21اســت .تقاضــای بیشــنو بــرای بــه رســمیت
شــناخته شــدن بــه عنــوان جنســیت ســوم ،در دور اول رد شــد.
از آنجایــی کــه بیــان جنســیتی او «مردانــه» بــه نظــر میرســید،
کارمنــد مربوطــه از او درخواســت کــرد کــه جنســیت مــرد را
در کارت شناســایی خــود قیــد کنــد .بیشــنو ایــن پیشــنهاد را رد
کــرد و تقاضــای خــود را دوبــاره تکــرار کــرد .بیشــنو یکــی
دیگــر از اعضــای ســازمان جامعـهی المــاس آبــی بــود .پانــت،
رئیــس ایــن ســازمان کــه حــاال دیگــر نماینــدهی مجلــس بــود،
بیشــنو را ترغیــب کــرد کــه بــر ایــن حــق خــود پافشــاری کنــد.

در ســال  ۲۰۰۸هنــوز جرمزدایــی از همجنســگرایی بــه صــورت پانــت ،همچنیــن بــه بیشــنو خبــرداد کــه پیــش ازاو ،یــک فــرد
قانونــی اجرایــی نشــده بــود کــه ســانیل پانــت بــه عنــوان اولیــن ترنسجنــدر دیگــر موفــق شــده بــود بــه عنــوان «مــرد/زن» در
نماینــدهی همجنســگرا از طــرف حــزب کمونیســت ،کاندیــدای شناســنامهاش معرفــی شــود.
نمایندگــی مجلــس نپــال شــد و انتخــاب هــم شــد .او پیــش از
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در نوامبــر  ۲۰۰۸دیــوان عالــی کشــور رای داد«همــهی افــراد
https://bit.ly/2GhMwvL
https://bit.ly/2GflnIG
https://bit.ly/2GhMwvL
CPN-U
https://bit.ly/2UQgUFP
Bishnu Adhikari
https://bit.ly/2GmYg0p
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۱۰
فــارغ از گرایــش و یــا هویــت جنســی خــود دارای حقــوق مبحــث ازدواج اقلیتهــای جنســی بــه عهــده بگیــرد» .بــه حکــم
برابــر هســتند» .در دســامبر  ۲۰۰۷ایــن دادگاه اعــام کــرده بــود دادگاه ،ایــن مجمــع هفــت نفــره بایســتی شــامل یــک پزشــک به
کــه قوانیــن تبعیضآمیــز بایــد از کتــب حقوقــی و قانــون نپــال عنــوان رياســت وزارت بهداشــت ،یــک نماینــدهی حقوق بشــر،
حــذف شــوند .ایــن رای در نوامبــر  ۲۰۰۸و پــس از رای جدیــد یــک نماینــدهی دســتگاه قضایــی ،یــک سوسیالیســت منتخــب
دیــوان عالــی بــا دقــت بیشــتری ،در بســتر مباحــث اقلیتهــای دولــت ،یــک نماینــدهی پلیــس ،یــک نماینــدهی وزارت مــردم
جنســی تصریــح شــد .از آن پــس ،دیگــر وظیفـهی دولــت بــود و یــک نماینــدهی اقلیتهــای جنســی میشــد.همچنین بــا
کــه ایــن رای را بــه صــورت اجرایــی در آورد .گروههــای توجــه بــه رای دادگاه ،از وظایــف ایــن مجمــع ایــن بــود کــه
مختلــف همجنســگرایان بــه عنــوان زیــر مجموعــهی ســازمان تجربــهی کشــورهای دیگــر در مــورد ازدواج اقلیتهــای
جامعــه ی المــاس آبــی بــه دادگاه عالــی کشــور شــکایت جنســی را مــورد بررســی قــرار دهــد.
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کــرده بودنــد .پانــت ،از نتیجــهی ایــن دادگاه بســیار راضــی
بــود .ســپس ،دادگاه مذکــور ،رأیــی بــر ایــن مبنــا صــادر کــرد
کــه «یــک مجمــع هفــت نفــره بایــد نقــش مشــاور را در مــورد

از راست به چپ :آنوج ،پراکاش ،آرشیت ،شادی امین ،مانیشا داکال ،بومیکا ،سنجی ،ملیکا ،انجل
https://bit.ly/2G7wIKV
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۱۱

█ نقش چهرهها و تشکلهای تاثیر گذارمانند پانت و جامعهی الماس آبی
—————————————————————————————————————————————————

یــک مســالهی بــارز در بررســی تحــوالت پــس از ســقوط گرفــت .امــا در مجلــس بررســی نشــد و تصویــب آن بــاز
ســلطنت نپــال در حــوزهی اقلیتهــای جنســی آن اســت کــه هــم بــه تاخیــر افتــاد 27.قانونــی کــه تــا کنــون در مــورد ازدواج
هــر جــا اثــری از تغییــر دیــده میشــود ،نــام پانــت بــه عنــوان تصویــب شدهاســت ،هنوزمســالهی ازدواج را از منظــر حقوقــی
اولیــن نماینــدهی پارلمــان همجنســگرای نپــال و رئیــس جامعهی بــه عنــوان موضوعــی دگرجنســگرایانه تعریــف میکنــد .فعــاالن
المــاس آبــی نیز به چشــم میخــورد .حذف نــام او و موسسـهاش ،حــوزهی اقلیتهــای جنســی بــه ایــن تعریــف اعتــراض دارنــد.
وقتــی از تغییــر قوانیــن مربــوط بــه اقلیتهــای جنســی در نپــال آنهــا قانونــی نشــدن ازدواج دوهمجنــس را مغایــر بــا قانــون
ســخن بــه میــان مــی آیــد ،ناممکــن بــه نظــر میرســد  .او بعدهــا اساســی جدیــد نپــال میداننــد .همچنیــن آنهــا ایــن تعریــف
در ســال  ۲۰۱۰طرحــی بــا نــام «قل ـهی صورتــی» 24را در بســتر را در تضــاد بــا رأی دادگاه عالــی کشــورمی داننــد کــه تبعیــض
تحــوالت مربــوط بــه توریســم در کشــور مطــرح کــرد .طبــق علیــه اقلیتهــای جنســی را غیرقانونــی میدانــد.
ایــن طــرح ،قــرار بــود نپــال بــه کشــوری بســیار جــذاب و حائــز
اهمیــت و امــن در حــوزهی اقلیتهــای جنســی در منطقــه بــدل
شــود .در ایــن طــرح بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده بــود کــه
اقلیتهــای جنســی ایــن امــکان را داشــته باشــند کــه بــر فــراز
کوههــای اورســت ازدواج کننــد 25.وزیــر کشــور طــرح ارائــه
شــده در ایــن زمینــه را در ســال  ۲۰۱۲اجرایــی نکــرد .لــذا
ایــن طــرح هنــوز موفــق نشــده و ازدواج دو همجنــس در نپــال
همچنــان غیرقانونــی اســت .پــس از آن ،دوبــاره ایــن بحــث بــه
شــکلی داغ در فضــای سیاســی حقوقــی نپــال مطــرح شــد .در
آنجــا نیــز پانــت ،بحــث تبعیــض علیــه جامعــهی اقلیتهــای
جنســی را مطــرح کــرد ،امــا در نهایــت ایــن طــرح معلــق مانــد و
در تغییــرات نهایــی تصویــب نشــد.
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در آگوســت  ۲۰۱۰اولیــن رژهی افتخــار اقلیتهــای جنســی در
نپــال بــا موفقیــت برگــزار شــد .در ایــن رژهی افتخــار ،موضــوع
مقابلــه بــا تبعیضهــای اجتماعــی و قانونــی علیــه اقلیتهــای
جنســی در پیونــد بــا جذابیــت توریســتی نپــال پــس از تغییــرات
سیاســی حاصــل شــده در ایــن کشــور ،مــورد بحــث افــکار
عمومــی قــرار گرفــت .هــزاران نفــر در ایــن تظاهــرات شــرکت
کردنــد .آنهــا حضــور اعضــای جامعـهی المــاس آبــی را انتظار
میکشــیدند .بــرای پانــت ،بــه عنــوان یــک چهــرهی مهــم ،ایــن
تغییــر و جنبــش رو بــه رشــد ،مبحــث مبــارزه بــا فقــر و نــگاه
مثبــت بــه صنعــت توریســم بــا هــم درتضــاد نبودنــد .او اعتقــاد
داشــت توریســم یــک عامــل مهــم توســعهی اقتصــادی در نپــال
جدیــد اســت .بحــث پانــت امــا آنچیــزی نبــود کــه در درک

تالشهــا در ایــن زمینــه امــا بــه آن ســالها ختــم نشــد .در عمومــی جامعــه «توریســم ســکس» خوانــده میشــود .او بــه
ســال  ۲۰۱۸دوبــاره طــرح قانونیکــردن ازدواج دو همجنــس دنبــال جــذب افــراد پردرآمــد جامعــه الجیبیتــی بــرای ســفر
بــه صــورت یــک پیشنویــس مــورد بررســی دولــت قــرار بــه نپــال بــود .از همیــن زاویــه شــاید بتــوان جنب ـهی نمایشــی و
Pink Mountain
https://bit.ly/2It4nSb
https://bit.ly/2U9XAPn
https://bit.ly/2UehbxS
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۱۲
کارناوالــی ایــن رژهی افتخــار در نپــال را توضیــح داد .یکــی از

مــادهی  :۱۸ایــن مــاده ،یــک مــادهی قانونــی ضــد تبعیــض

شــعارهای ایــن رژه « ضدیــت بــا تبعیــض ،ضدیــت بــا فقــر و اســت .در ایــن مــاده بــه صراحــت آمدهاســت کــه افــراد از
(درعیــن حــال) توریســم بیشــتر» بــود.
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جامعــهی المــاس آبــی و گروههــای زیــر مجموعــهی آن
توانســتند از طرفــی از طریــق فعالیــت در بیــن مــردم ،مباحــث
مربــوط بــه حقــوق اقلیتهــای جنســی را مطــرح کننــد و از
طــرف دیگــر بــا ارائــهی شــکایاتی بــه دادگاههــای کشــور
و همچنیــن حضــور انتخاباتــی و مذاکــره بــا دولــت ،قوانیــن
مدافــع حقــوق اقلیتهــای جنســی را تــا حــد ممکــن جایگزیــن
قوانیــن تبعیــض آمیــز کننــد .در ســال  ۲۰۱۵چنــد مــادهی جدید
مربــوط بــه افــراد بــا گرایشــات جنســی متفــاوت و هویتهــای

حقــوق برابــر برخوردارنــد و هیــج شــهروندی نبایــد بــه خاطــر
مذهــب ،ملیــت ،طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی ،نــژاد ،جنســیت،
زبــان و یــا تفکــر ایدئولوژیــک خــود مــورد تبعیــض قــرار
بگیــرد .مــادهی  ۱۸قانــون اساســی همچنیــن اقلیتهــای جنســی
را نیــز بــه عنــوان افــراد مــورد تبعیضــی بــه حســاب آورده کــه
بایــد مــورد ایــن «حمایــت قانونــی» قــرار بگیرنــد .در مــادهی ۱۸
قانــون اساســی ،زبــان دگرجنســگرا بــا هویتهــای غالــب «مــرد
و زن» یــا «دختــر و پســر» ،بــا زبانــی جایگزیــن شــده اســت کــه
از لحــاظ جنســیتی خنثــی اســت.

جنســی متنــوع بــه قانــون اساســی نپــال افــزوده شــد کــه حقــوق مــادهی  :۴۲ایــن مــادهی قانــون اساســی ایــن حــق را بــه
آنــان را دقیــق تــر مــورد نظــر قــرارداد .از جمل ـه:
مــاده  :۱۲بــه موجــب ایــن مــاده افــراد حــق دارنــد یــک

اقلیتهــای جنســی میدهــد کــه در مشــاغل و مناســبات دولتــی
نقــش ایفــا کننــد و از خدمــات عمومــی بهــره منــد شــوند.
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کارتشناســایی شــهروندی حــاوی هویــت جنســیتی انتخابــی ایــن نســخهی قانــون اساســی نپــال ،از بیســت ســپتامبر ۲۰۱۵
شــان داشــته باشــند.

اجرایــی شدهاســت.
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█ جامعهی مردساالر و تبعیضهای اجتماعی علیه زنان جامعهی اقلیت جنسی در نپال

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

بــا وجــود همـهی تغییــرات مثبــت دهـهی اخیــر در نپــال ،نبایــد قوانیــن ،عــوض نخواهنــد شــد .در جامعـهی نپــال هنــوز تخطــی
فرامــوش کــرد کــه تحــت تاثیــر فضــای اجتماعــی و سیاســی از انگارههــای جنســیتزده و دگرجنسگرامحــور به«ننــگ
نپــال و ســالها تعقیــب و ممنوعیــت همجنســگرایی ،پیامدهــای اجتماعــی» منتهــی میشــود .جنســیت زدگــی و دگرجنسگــرا
منفــی خــود را بــر فضــای اجتماعــی و فرهنگــی جامعـهی نپــال محــوری ،شــرایطی را فراهــم آورد ه کــه در آن زنــان اقلیــت
برجــا گذاشتهاســت .هنجارهــای اجتماعــی کــه بــر اســاس جنســی حتــی از تبعیــض مضاعفــی نســبت بــه ســایرین رنــج
انگارههــای جنســی «زن و مــرد» دگرجنســگرا در ذهنیــت میبرنــد .گویــا از زنــان انتظــار بیشــتری مـیرود کــه خــود را بــر
اجتمــاع ســاخته میشــوند ،بــه ســرعت و بــه وســیلهی تغییــر اســاس ایــن «هنجارهــای جنســیتی و جنســی» تعریــف کــرده و
https://bit.ly/2KwIVyo
https://bit.ly/2P3BVaP
https://bit.ly/2D5aTuT
https://bbc.in/2Gjrb5b
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خــود را بــا آن ســازگار کننــد.

اســت.

مناســبات اجتماعــی و مردســاالرانه در نپــال وضعیتــی را بــرای تغییــرات اجتماعــی و سیاســی معاصــردر کشــورهای مختلــف از
زنــان بــه وجــود آوردهانــد کــه در آن تمــام ابعــاد زندگــی زنــان جملــه نپــال ،وضعیتــی را بــرای اقتصــاد ایــن کشــورها بهوجــود
بــه شــکل سیســتماتیکی تحــت کنتــرل قــرار میگیــرد .بــه آوردهاســت کــه دیگرصــرف نظرکــردن از نیــروی کار زن در
نظــر میرســد نوعــی ایدئولوژیســازی اجتماعــی و سیاســی خــارج از خانــ ه ممکــننیســت و نمیتواننــد زنــان را تنهــا بــه
در فضــای نپــال رخ داده اســت کــه ابعــاد ســتم و محدودیــت نیــروی کار رایــگان خانگــی تقلیــل دهنــد .بــا چنیــن تغییــری در
بــرای زن را بــه توانایــی کاری و اجتماعــی او نیــز گســترش داده ســالهای اخیــر و بــا حضــور بیشــتر زنــان در فضاهــای کاری و

تصویر :2شادی امین در حال دریافت هدیه هنگام بازدید از دفتر جامعه الماس آبی ( )Blue Diamondدر کاتماندو -نپال در
آوریل سال  -2019در عکس مانیشا داکال از مدیران الماس آبی دیده می شود

ض اجتماعــی نســبت بــه زنــان در نپــال
اســت .تصویــر «زن واقعــی» درچنیــن بســتر مردســاالرانهای ،اجتماعــی ،چهــر ه تبعی ـ 
تصویــر زنــی اســت کــه در یــک ازدواج دگرجنسگرایانــه نیــز عریانتــر شــده اســت  31.در چنیــن شــرایطی زنــان متعلــق بــه
ض مضاعــف رنــج میبرنــد.
بــه ســر میبــرد و از وظایــف خــود در چنیــن فضایــی «آگاه» جامعــه اقلیتهــای جنســی از تبعی ـ 
https://bit.ly/2GlcwGW
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کایــل نایــت پژوهشــگر حقــوق اقلیتهــای جنســی در نپــال در قضایــی مردســاالر نپــال را یکــی از دشــواریهای پیشــرفتهای
جایــی دیگــر از مصاحبــه بــا دیدهبــان حقــوق بشــر ،دســتگاه قانونــی معرفــی میکنــد.
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در نپــال جامعــهی اقلیتهــای جنســی ســالها تحــت عنــوان اســت .هنــوز بخــش عظیمــی از مبــارزهای کــه اقلیتهــای
ی در فضــای کار ،خانــه،
«منحرفــان اجتماعــی» بــا برچســب زنــی و پیامدهــای جــدی آن جنســی علیــه ســرکوبهای اجتماعــ 
مواجــه بــوده انــد .تاثیــر چنیــن ادبیــات و گفتمانــی در فضــای خیابــا ن و غیــره تجربــه میکننــد ،بــه شــکل جنبشــی فراگیــردر
اجتماعــی و سیاســی یــک کشــور تــا ســالها و دهههــا پــس ابتــدای راه اســت  .بــا ایــن حــال آنچــه در بســتر ایــن تحــوالت
از تغییــر قانــون اساســی و در نظــر گرفتــن حقــوق اولیــهی در نپــال الهامبخــش و مهــم اســت ،آن اســت کــه هــر کشــوری
جامعــهی اقلیتهــای جنســی باقــی میماننــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه پــس از تغییــر قانــون اساســی در
دورهی پــس از جنــگ داخلــی در نپــال ،گزارشــها از مــوارد
مختلــف تبعیــض بــه اقلیتهــای جنســی و جنســیتی کاهــش
نیافتــه اســت.

میتوانــد بــا توجــه بــه تاریــخ ،شــرایط سیاســی ،اقتصــادی،
زمینههــای فرهنگــی پیچیــده و منحصــر بــه فــرد خــود راه را
بــرای احیــای حقــوق جنســی و جنســیتی و تاثیــر گــذاری ایــن
جامعــه در فضاهــای اجتماعــی و سیاســی بــاز بگــذارد .در
واقــع ایــن تاریــخ نشــان میدهــد کــه چگونــه حتــی میتــوان
بــا بومیکــردن رژههــای افتخــار ،بــا شــروع ســازماندهی

پــس از تغییــرات قانــون اساســی ،نپــال وارد فضــای جدیــدی تشــکلها و تجمعــات کوچــک در پارکهــا و فضاهــای
شــده اســت کــه در آن عیانتــر شــدن چهــره ی جامعــهی بســته و همچنیــن بــا دخالــت ویــژه و فعــال در بزنگاههــای
الجیبیتــی از یــک ســو و از ســوی دیگــر در نظــر گرفتــن خــاص سیاســی وتاریخــی ،بــرای تاثیرگــذاری مطلوبتــردر
ت ويــژهی نابرابــری اقتصــادی برآنــان و نیــز پیگیــری حــوزه اقلیــت هــای جنســی و جنســیتی فعالیــت کــرد .جنبــش
وضعیــ 
ســایر حقــوق آنهــا مثــل حــق ازدواج و پذیــرش فرزنــد ،بایــد همجنســگرایان ،بایسکشــوالها ،ترنسهــا و میانجنســیها در
مــورد بحــث و بررســی قرارگیرنــد .هنــوز تغییــر قوانیــن بــه حــق نپــال ،میتوانــد الگــوی خالقیــت ،خســتگیناپذیری ،امیــدواری،
ازدواج و حــق فرزندپذیــری اقلیتهــای جنســی منجرنشــده ســربلندی و مقاومــت باشــد.

https://bit.ly/2UfqNbI
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◄برخی منابع مورد استفاده:

 0ال.جی.بی.تی بودن در آسیا ،تحلیلی بر وضعیت نپال به صورت فایل پیدیاف:
https://t1p.de/qufk

 0موفقیتی برای همجنسگرایان در نپال در سایت «کوییر .د .اِ» :
https://t1p.de/n672

 0نپال :جامعهای واپسگرا و قوانینی مترقی ـ مطلبی در سایت« پالیتز سنتر»:
https://t1p.de/5xz0

6rangiran
iran6rang
6rang.iran
6rang.iran
email: info@6rang.org
@Tamas6Rang

:تماس با ششرنگ از طریق تلگرام

