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█ جهان دیگری ممکن است
—————————————————————————————————————————————————

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
ــرد و  ــه ف ــد منحصــر ب ــد رنجــی کــه می برن ــد. خیلــی از آن هــا فکــر می کنن ــج می برن ــزوا، رن ــا آخــر عمــر از حــس تنهایــی و ان ت
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 رنج هــا 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.

ــی در  ــه ال جی بی ت ــه جامع ــی ک ــد. مادام ــروی می کنن ــده پی ــن قاع ــم از همی ــر ه ــورهای دیگ ــی در کش ــن کمان ــع رنگی جوام
ــان از  ــت آن ــد و وضعی ــج می برن ــی رن ــی و فرهنگ ــض قانون ــونت و تبعی ــه از خش ــتند ک ــا هس ــا آن ه ــد تنه ــر می کن ــوری فک کش
تمامــی جوامــع دیگــر ســخت تر و بدتــر اســت، حــس تنهایــی می کننــد و در ایــن احســاس تنهایــی و انــزوا، بی آن کــه بــا جوامــع 
ــد. ــی نمی کن ــر چندان ــد و تغیی ــکل می مان ــان ش ــه هم ــان ب ــد، وضعیت ش ــد بخورن ــف پیون ــورهای مختل ــی در کش ــن کمان رنگی

شــش رنــگ معتقــد اســت کــه تــا از تجربــه و مبــارزات جوامــع ال جی بی تــی در کشــورهای دیگــر نیاموزیــم،  یافتــن راه حل هایــی 
ــا ایــن هــدف تحقیــق،  ــود.  مجموعــه »جهانــی دیگــر ممکــن اســت« ب ــرای ایجــاد تغییــر در زندگی مــان بســیار ســخت خواهد ب ب
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 اجتماعــی رنــج می برنــد و بســیاری از آن هــا، در شــرایطی بســیار ســخت، در گذشــته یــا 
در حــال حاضــر، بــرای بــه دســت آوردن حقــوق اولیــه و کرامــت انســانی، مبــارزه کــرده و می کننــد. در ایــن مجموعــه، تجربــه 
ــن  ــر قوانی ــرای تغیی ــال ب ــه و نپ ــد، ترکی ــد، تایلن ــام، هن ــد، ویتن ــان، هلن ــتان، آلم ــورهای پاکس ــی را درکش ــای ال جی بی ت جنبش ه
ــر و  ــع دیگ ــخ جوام ــر از تاری ــناخت دقیق ت ــا ش ــی ب ــی ایران ــه ال جی بی ت ــه جامع ــد اینک ــه امی ــم. ب ــم آورده ای ــت ها گرده و سیاس
تعمــق در چالش  هــا و دستاوردهایشــان، شــیوه های نویــن و موثــری بــرای پیشــبرد خواســته ها و تحقــق دســتاوردهایش پیــدا کنــد. 

اســت  تغییراتــی  و  تحــوالت  تاریــخ  بررســی  مختصــر  ایــن  داریــد.  رو  پیــش  را  مجموعــه  ایــن  از  ســری  اولیــن 
اســت. داده  رخ  هنــد  در  جنســی  اقلیت هــای  حقــوق  مدافــع  نهادهــای  و  کنشــگران  کوشــش  و  همــت  بــه  کــه 

شش رنگ )شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی(
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تاریــخ جنبــش اقلیــت هــای جنســی در هنــد، هماننــد بســیاری 

ــه  ــه ب ــت  ک ــراز و نشیب  هائی س ــر از ف ــر پ ــور های دیگ از کش

ــت  ــه وضعی ــی از جمل ــایل سیاس ــر مس ــت تاثی ــده  تح طورعم

تاریخــِی هنــد بــه عنــوان یکــی از مســتعمره هــای بریتانیــا قــرار 

گوناگــون،  ســنت های  و  مذاهــب  همچنیــن  گرفته اســت. 

ــا  ــه اش ب ــد و رابط ــی هن ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــای سیاس فض

دغدغــه هــای جامعــه ی اقلیــت هــای جنســی را بــه شــدت تحت 

تاثیــر قــرار داده انــد. همجنســگرایی و یــا تعلــق بــه جامعــه  ای »ال. 

جــی. بــی. تــی« در هنــد  - تــا همیــن امــروزـ  چالش هــای زیادی 

ــته،هند  ــال های گذش ــت. در س ــراه داشته اس ــه هم ــود ب ــا خ را ب

ــوق  ــع حق ــی مداف ــی- سیاس ــوی اجتماع ــای ق ــاهد جنبش  ه ش

ــن  ــی در ای ــن مترق ــر قوانی ــت. تغیی ــوده اس ــی ب ــای جنس اقلیته

زمینــه بــه ویــژه در فاصلــه بیــن ســال های ۲۰۰۹ تــا ۲۰1۸ 

ــی و  ــوالت سیاس ــیر تح ــت. س ــمگیربوده اس ــالدی بسیارچش می

اجتماعــی مترقــی در کشــور هنــد حــول مســاله ی حقــوق اقلیــت 

هــای جنســی  یــک مســیر خطــی نبوده اســت . ایــن مســاله خــود 

خاصیــت جنبشــی و فرآینــد »شــدن جمعــی« در ایــن مســیر را بــه 

ــد. ــان می ده ــا نش م

█ تاریخ جنبش اقليت های جنسی در هند
—————————————————————————————————————————————————
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ــط  ــال 1۸۶۰ توس ــد  در س ــی هن ــون جزائ ــراف ۳۷۷ قان پاراگ

ــام  ــت ن ــون تح ــن قان ــد. ای ــذاری ش ــس پایه گ ــتعمار انگلی اس

»جرائــم جنســی ضــد نظــم طبیعــت« همجنســگرایی را درکنــار 

ــگاری  ــات و کــودکان، جرم ان ــا حیوان تجــاوز، رابطــه جنســی ب

ــود  ــرده ب ــن نک ــمتی روش ــچ قس ــون درهی ــن قان ــود. ای ــرده ب ک

ــا  ــی آورد، ام کــه طبیعــت چــه نظــم »مشــخصی« را به وجــود م

سیســتم هــای قضایــی  ازیــک ونیــم قــرن پیــش ، قانــون فــوق را 

ــی کــه  ــا کــرد قانون ــوان ادع ــع می ت ــد. در واق ــی بردن ــه کارم ب

در هنــد همجنســگرایی را جرم انــگاری کــرده بــود قانونــی 

ــود. اســتعماری ب

ــای  ــه داد گاه ه ــتند ب ــون توانس ــن قان ــورد ای ــی در م ــوارد کم م

ــه  ــواره ب ــون هم ــن قان ــد. ای ــدا کنن ــی پی ــور دسترس ــی کش عال

ــگرایان  ــه همجنس ــض علی ــرای تبعی ــم ب ــزار مه ــک اب ــوان ی عن

ــه  ــون ب ــن قان ــال ای ــوان مث ــه عن ــت. ب ــودش را داش ــرد خ کارک

ــی داد.  ــونت م ــال خش ــکان اعم ــس ام ــاده پلی ــور س ــک مام ی

همچنیــن ایــن امــکان را مــی داد کــه عمــل جنســی » خــالف نظم 

ــع  ــون مان ــن قان ــود. ای ــر ش ــی تعبی ــکل دلبخواه ــه ش ــت« ب طبیع

ــه ســالمت در حــوزه ی مســایل  ــوط ب از رشــد کارزارهــای مرب

ــه  ــال ب ــرد مبت ــگرایان م ــورد همجنس ــث در م ــد بح ــی مانن جنس

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

ــکوت  ــث س ــن باع ــد. همچنی ــی ش ــدز« م ــا »ای »اچ. آی. وی« ی

ــه مــردان می شــد و در واقــع فضایــی  در مــورد بحــث تجــاوز ب

ایجــاد می کــرد کــه در آن اعمــال خشــونت جنســی ـ خصوصــا 

ــرد. ــی توانســت  صــورت گی ــس ـ م ً از طــرف پلی

ــت  ــی موجودی ــن قانون ــه چنی ــت ک ــوان گف ــوع می ت در مجم

ــوردار  ــر برخ ــوق براب ــد از حق ــه بای ــان هایی ک ــی انس اجتماع

ــس  ــه نف ــاد ب ــت و اعتم ــت، کرام ــر می انداخ ــه خط ــند را ب باش

ــر  ــودی غی ــه موج ــا را ب ــت و آن ه ــا می گذاش ــر پ ــا را زی آن ه
ــی داد.1 ــل م ــانی تقلی انس

ــرات  ــا اث ــا مدت ه ــگرایی ت ــگاری همجنس ــا جرم ان ــن مبن ــر ای ب

ــی  ــی و سیاس ــای اجتماع ــر فض ــود را ب ــر خ ــرب و ویران گ مخ

و زندگــی جمعــی مــردم هنــد باقــی گــذارد. حــال آن کــه در 

کشــور انگلیــس  همجنســگرایی ازســال 1۹۶۷ جــرم زدایی شــد.  

هیــچ بخشــی از ایــن قانــون بــه طورمشــخص بــه همجنســگرایی 

ارجــاع نمــی داد، امــا کاربــرد عملــی آن، همجنســگرایی و 

ــرد.  ــگاری می ک ــی را جرم ان ــای جنس ــت ه ــر اقلی ــت  دیگ زیس

ــه  ــد چگون ــان می ده ــه نش ــت ک ــاله درآن اس ــن مس ــت ای اهمی

ــی از  ــیت در تاریخ ــس و جنس ــاله ی جن ــازی« از مس »هنجارس

ــه  ــور همیش ــگرا مح ــور دگرجنس ــاالر و همین ط ــاس مردس اس

تبعــات منفــی خــود را بــه شــکل بی واســطه ای بــه زندگــی 

ــن  ــی ای ــاظ تاریخ ــد. از لح ــل می کن ــی تحمی ــای جنس اقلیت ه

ــارف«  ــر متع ــی »غی ــط جنس ــه رواب ــت ک ــه اس ــل توج ــه قاب نکت

ــد – صــده ی شــش و هفــت  در زمــان حکومــت مغول هــا برهن

ــام  ــه ن میــالدی - نیــز توســط فتوایــی از ســلطان وقــت دهلــی ب

█ استعمار و غيرقانونی شدن همجنسگرایی
—————————————————————————————————————————————————

مدت هــا  تــا  همجنســگرایی  جرم انــگاری 

ــای  ــر فض ــود را ب ــر خ ــرب و ویران گ ــرات مخ اث

ــد  ــی مــردم هن ــی و زندگــی جمع اجتماعــی و سياس

ــس   ــور انگلي ــه در كش ــال آن ك ــذارد. ح ــی گ باق

ــد.   ــی ش ــرم زدای ــال ۱۹۶7 ج ــگرایی ازس همجنس



۷

ــن  ــا ای ــود. ب ــده ب ــخیص داده ش ــا تش ــری«۲ زن ــوای علمگی »فت

ــان  ــان مغولی ــگرایانه در آن دوره در می ــط همجنس ــود، رواب وج
رواج داشــت.۳

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-references-
abound-in-islamic-sufi-poetry
4 Gay Scene
5 Karnataka
6 Sneha Sangam
7 Delhi Group
8 Bombay Dost
9 Sakhi

█ شکل گيری جنبش های اجتماعی حول مساله ی حقوق جامعه ی »ال.جی. بی.تی«
—————————————————————————————————————————————————

جنبــش اجتماعــی اقلیت هــای جنســی در پایــان دهــه ی ۷۰ 

ــا انتشــار نشــریه ی »  میــالدی و آغــاز دهــه ی هشــتاد میــالدی ب

ــا  ــا منتشــر می شــد، پ ــه کــه در کالکوت گــی ســن«۴، یــک مجل
گرفــت. در ســال 1۹۸۷ در بنگلــورو مرکــز ایالــت »کارناتــاکا« 
ــنگام«۶  ــنه ا س ــام » س ــه ن ــی ب ــگرایان گ ــروه همجنس ــک گ ۵ی

تشــکیل شــد. در 1۹۸۹  یــک گــروه لزبین هــای فمینیســت 

نشــریه ی  »دهلــی گروپ«۷تشــکیل شــد. در1۹۹۰   نــام  بــه 

ــود  ــا ب ــا و گی ه ــریه ی لزبین ه ــن نش ــت«۸که اولی ــای دوس »بمب

منتشــر شــد. »ســاخی«۹ اولیــن انجمــن مربــوط بــه لزبین هــا 

و یــک گــروه لزبین هــا در ســال 1۹۹1 در دهلــی تشــکیل 

شــدند.  از آن پــس بــود کــه جنبش هــای اجتماعــی حــول 

رو  رونــد  هندوســتان  در  و حقوق شــان  اقلیت هــای جنســی 

ــم گیری  ــد چش ــد رش ــن رون ــد. ای ــاز کردن ــدی را آغ ــه رش ب

از طریــق تشــکیل ســازمان ها، مشــاوره های تلفنــی، انتشــار 

ــی  ــا بررس ــو ی ــای لغ ــکیل کمپین ه ــی و تش تولیــدات محتوای

قوانیــن مرتبــط بــا جنــس و جنســیت داشــت. ایــن اتفــاق بیشــتر 

در شــهرهای بزرگــی نظیردهلــی، بمبئــی، کوتــا و بنگلــور 

ــا  ــامل گی ه ــه ش ــن زمین ــا در ای ــتر حمایت ه ــی داد. بیش رخ م

می شــد در صورتــی کــه کمبــود شــبکه ی حمایتــی بــرای 

ــی از  ــد. یک ــس می ش ــدت ح ــه ش ــگراها ب ــا و دوجنس لزبین ه

ــع  ــتن مناب ــا، نداش ــک در آن فض ــازمان های کوچ ــب س مصائ

انســانی و اجتماعــی و حمایت هــای دولتــی بــود. همچنیــن ایــن 

گروه هــا بــا تبعیض هــای اجتماعــی و دولتــی بســیاری رو بــه رو 

ــا حقــوق  ــد حتــی ســازمان های بزرگتــری کــه در رابطــه ب بودن

ــه بخــش کوچکــی  ــا ب ــد، تنه اقلیت هــای جنســی کار می کردن

ــتند. ــی داش ــه دسترس ــن جامع از ای

ــا گذاشــتن حقــوق اقلیت هــای  ــر پ تبعیض هــای اجتماعــی و زی

طــرف  از  سیســتماتیک  و  ســاختاری  صــورت  بــه  جنســی 

حکومــت اعمــال  می شــد. وضعیــت ســاختاری کــه تعلــق 

از  تلقــی می کــرد  اقلیت هــای جنســی را جــرم   بــه جامعــه 

ــی  ــی داشــت و از طرف ــی و قضای ــاد پیچیدهــی قانون ــی ابع طرف

ــوار و  ــرایطی دش ــروه را  در ش ــن گ ــی حاکم ، ای ــای پلیس فض

تهدید آمیــز قــرار مــی داد.



۸

  بــر اســاس گــزارش  ســازمان عفــو بیــن الملــل در ســال ۲۰۰۳ 

ــوص  ــه خص ــه ب ــت ک ــه ای بوده اس ــی به گون ــای امینت ــن فض »ای

ــاز  ــته و ب ــای بس ــرا درفضاه ــا دوجنس گ ــگرا ی ــردان همجنس م

عمومــی دائمــا ً دســتگیر می شــدند و مــورد آزار و اذیــت 

و  سوءاســتفاده  فشــار،  تهدیــد،  قرارمی گرفتنــد.  ماموریــن 

ــس  ــت. پ ــوده اس ــز ب ــد آمی ــای تهدی ــن فض ــی از ای آزار بخش

ــورد  ــا م ــوال ً روزه ــونتها معم ــن خش ــان ای ــتگیری، قربانی از دس

ــن  ــه ای ــا ک ــد. از آن ج ــرار می گرفتن ــی ق ــت و بازجوی بازداش

مــوارد توســط پلیــس ثبــت نمی شــد، اســناد زیــادی بــرای اثبــات 

و دادخواهــی در ایــن مــوارد در دســت نیســت. در نتیجــه مــوارد 

زیــادی از ایــن دســت حتــی بــه عرصــه ی عمومــی نیــز کشــیده 

نشــدند و در دســترس افــکار عمومــی نیــز قــرار نگرفتنــد. 

در   ً می گرفتنــد، خصوصــا  قــرار  آزار  مــورد  نیــز  لزبین هــا 

ــی  ــرده و از موقعیت ــم فرارک ــراه ه ــه هم ــه دو زن ب ــواردی ک م
1۰ می گریختنــد«.

ــه  ــش ب ــن جنب ــش روی ای ــدواری پی ــال ها امی ــن س ــام ای در تم

ــت.  ــود داش ــال وج ــع فع ــا و جوام ــور گروه ه ــطه ی حض واس

ــکل  ــازمان متش ــک س ــی«11 - ی ــون  »هیومنیس ــازمان هایی چ س

از زنانــی کــه دربمبئــی فعالیــت می کردنــد ـ  از نمود هــای ایــن 

امیــد  بودنــد کــه تــالش چشم گیرشــان بــرای حمایــت از زنــان 

ــی  ــث خودکش ــردن بح ــرح ک ــگرا، مط ــگرا و دوجنس همجنس

زنــان همجنســگرا و دوجنســگرا و  آرشــیو و ثبــت  ایــن مــوارد 

ــی  ــن ایجــاد کمپین های ــه و انســانی و همچنی نقــض حقــوق اولی

10 https://www.queeramnesty.de/meldungen/artikel/jahr/2003/view/aufbruch-und-rueckkehr-zu-
menschenrechten-sexueller-minderheiten.html
11 Humiinsi
12 https://www.queeramnesty.de/meldungen/artikel/jahr/2003/view/aufbruch-und-rueckkehr-zu-
menschenrechten-sexueller-minderheiten.html

حــول اصالحــات قانونــی  مربــوط بــه ایــن مــوارد از دالیــل ایــن 

امیــد رو بــه رشــد در مــورد وضعیــت اقلیت هــای جنســیتی 
ــود.1۲ ب

ــی  ــراد مختلف ــازمان ها و اف ــا، س ــا، گروه ه ــیر نهاد ه ــن مس در ای

ــد  ــی در هن ــای جنس ــوق اقلیت ه ــاق حق ــتای احق ــه در راس ک

ــده ی  ــا دشــواری های پیچی ــد ب ــت  کردن تشــکیل شــدند و فعالی

ســاختاری و اجتماعــی مواجــه بودنــد. دشــواری هایی کــه عالوه 

ــر حــوزه جنســی و جنســیتی،  از لحــاظ حقوقــی و اجتماعــی  ب

ــت  ــی نیس ــع  اتفاق ــد. در واق ــی ران ــیه م ــه حاش ــا را ب ــز آن ه نی

اگــر در هنــد نیــز هماننــد بســیاری دیگــر از کشــور های جهــان، 

بیشــتری  موفقیت هــای  زمانــی  جنســی  اقلیت هــای  جنبــش 

کســب می کنــد کــه افــکار عمومــی را بــه واســطه ی چهره هــای 

سیاســی و اجتماعــی متعلــق بــه ایــن جامعــه بیشــتر درگیــر 

می کنــد. اقلیت ســازی از انســان ها و زندگــی اجتماعی شــان 

همیشــه بــه واســطه  و بــا هــدف حــذف از فضاهــای اجتماعــی و 

ــرد.  ــورت می گی ــی ص سیاس

ــل  ــن المل ــو بي ــازمان عف ــزارش  س ــاس گ ــر اس ب

ــه ای  ــی به گون ــای امينت ــن فض ــال ۲۰۰3 »ای در س

ــگرا  ــردان همجنس ــوص م ــه خص ــه ب ــت ك بوده اس

ــی  ــاز عموم ــته و ب ــای بس ــرا درفضاه ــا دوجنس گ ی

ــت  ــورد آزار و اذی ــدند و م ــتگير می ش ــا ً دس دائم

قرارمی گرفتنــد. ماموریــن 



۹

█ پيش روی جنبش اقليت های جنسی در هند از سال های آغازین قرن بيست ویکم
—————————————————————————————————————————————————

13 Kolkata
14 Rainbow Week
15 Queering Bollywood
16 Pedestrain Pictures
17 https://web.archive.org/web/20080202203950/http://media.opencultures.net/queer/
18 Dostana
19	 Dunno	Y	…	Na	Jaane	Kyun
20 Gay Film Festivel

جنبــش اقلیت هــای جنســی در هنــد در دو دهــه ی گذشــته 

ــه رشــد قابــل توجهــی داشته اســت و در ایــن زمینــه  ــد رو ب رون

ــت.   ــدا کرده اس ــت پی ــز دس ــری نی ــم نظی ــای ک ــه موفقیت ه ب

اولیــن رژه  ی کوچــک همجنســگرایان و اقلیت هــای جنســی 

در هنــد در ســال 1۹۹۹ میــالدی در کلکتــه1۳ برگــزار شــد. 

ســپس در ســال ۲۰۰۵ میــالدی ایــن رژه ی کوچــک تبدیــل بــه 

رنگین کمانی«1۴شــد. »هفتــه ی 

در ســال ۲۰۰۳ ایــده ی نمایشــگاه »کوئیرینــگ بالیــوود«1۵در 

یــک  فســتیوال ســینمایی »کوییــر« کــه توســط  گرماگــرم 

ــرای  ــود، ب ــده ب ــزار ش ــر1۶ برگ ــترین پیکچ ــام پدس ــه ن ــروه ب گ

ــوود  ــگ بالی ــد. کوئیرین ــرح ش ــتیوال مط ــدگان فس برگزارکنن

یــک مجموعــه از نمایشــگاه ها و رونمایی هــای آثــار منتشــر 

ــینما های  ــه درس ــود ک ــی ب ــای جنس ــوزه ی اقلیت ه ــده در ح ش
ــد.1۷ ــوم در می آم ــد عم ــش و دی ــه ی نمای ــه عرص ــد ب هن

ــد  ــینمایی در هن ــای س ــه فضاه ــت ک ــان گف ــا اطمین ــوان ب  می ت

متاثــر از فضاهــای فعــال ایــن حــوزه ، مســاله ی اقلیت هــای 

جنســی را در ســطح مردمی شــده بــه عرصــه ی ســینما و نمایــش 

عمومــی کشــاندند و بدیــن شــکل نوع دیگــری از زیســت و بیان 

ــی  ــه عرصــه ی ذهنیــت عمومــی کشــاندند. فیلم های جنســی را ب

همینطــور  و   ۲۰۰۸ ســال  در  شــده  »دوستانا«1۸ســاخته  نظیــر 

»دونــو ی...نــا جــاِن کیون«1۹ســاخته شــده در ســال ۲۰1۰ ـ کــه 

ــا  ــار مرد ه ــن ب ــرای اولی ــا ب ــران آن ه ــردازش و اک ــان پ در جری

همدیگــر را بــر پــرده ی ســینما می بوســند ـ نمونه هایــی برآمــده 

از فضایــی هســتند کــه پــس از چنیــن تغییراتــی در هنــد حاصــل 

شــدند . تنهــا بــا درک تاثیــر عظیــم صنعــت بالیــوود بــر فضــای 

فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه هنــد اســت کــه میتــوان بــه اهمیــت 

چنیــن تغییراتــی پــی بــرد. 

ایــن اتفــاق بــرای بالیــوودی کــه ســال ها حتــی از نمایــش 

صحنه هــای بوســه ی میــان دگرجنســگرایان نیــز خــود داری 

ــود. در آن ســال ها بالیــوود  می کــرد یــک اتفــاق بســیار مهــم ب

بــه تعبیــر بســیاری از منتقدیــن و ناظــران در حــال تجربــه ی 

بــا گذشــت  بــود.  بــه طــور کلــی  انقــالب جنســی  یــک 

ــان  ــدند در جری ــران حاضرمی ش ــتر بازیگ ــه بیش ــر چ ــان ه زم

بــا  ـ  ببوســند  را  فیلم هــای ســینمایی همدیگــر  ساخته شــدن 

ــال ها  ــن س ــا همی ــد ت ــینمای هن ــه در س ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب توج

بازنمایــی صحنه هــای جنســی از همجنســگرایان هنــوز تابــو 

ــو..  ــتانا« و »دون ــون »دوس ــی چ ــای موفق ــران فیلم ه ــا اک ــود، ب ب

ی« و اســتقبالی کــه از ایــن فیلم هــا در آن دوره شــد، مــی تــوان 

ــه مســاله ی اقلیت هــای  رشــد پذیــرش افــکار عمومــی نســبت ب

جنســی را بیشترمشــاهده کــرد. در مــاه آوریــل ۲۰1۰ یــک 

فســتیوال فیلــم کوئیــر بــا نــام » گــی فیلــم فســتیوال«۲۰در بمبئــی 
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ــن  ــا مضامی ــم ب ــتیوال ۲۵ فیل ــن فس ــا در همی ــد. تنه ــزار ش برگ

ــر فســتیوال  ــط نمایــش داده شد.»ســریدهار رانگایان«۲1مدی مرتب

ــورد  ــن م ــه در ای ــتم ک ــن نمی دانس ــود:» م ــه ب ــاره گفت در این ب
ــود«.۲۲ ــاخته می ش ــد س ــم در هن ــداد فیل ــن تع ای

بخــش زیــادی از فعالیت هــا بــرای آگاه ســازی، طــرح مباحــث 

در شــبکه های اجتماعــی ، افکارعمومــی و رســانه ها در هنــد 

ــر موضــوع تابوزدگــی همجنســگرایی در میــان  تمرکــز ویــژه  ب

ــای  ــه فضاه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــته اند. همین ط ــردان داش م

بــر  تاثیــری  بــه واقــع  فعالیــت در حــوزه ی همجنســگرایی 

ــی  ــانه ای و افکارعموم ــای رس ــع آن فض ــه تب ــد و ب ــینمای هن س

ــی  ــای جنس ــث اقلیت ه ــطه ی آن بح ــه واس ــه ب ــت ک داشته اس

ــوزه ی  ــه ح ــت ب ــت  هاس ــتردغدغه اقلی ــه بیش ــی ک از موضوع

ــد. ــی یاب ــی راه م عموم

رنگین کمانــی«  »تظاهرات هــای  شــاید  مدعــا  ایــن  شــاهد 

ــد  ــال ۲۰۰۸ باش ــه در س ــو و  کلکت ــی ن ــده در دهل ــزار ش برگ

کــه در آن  مطالبــه  بــرای جرم زدایــی از همجنســگرایی بــه 

ــوان  ــه عن ــاق را ب ــن اتف ــوان ای ــد. می ت ــرح ش ــاص مط طورخ

21 Sridhar Rangayan
22 https://www.smh.com.au/entertainment/movies/bollywoods-first-gay-film-breaks-taboos-20100426-tn5p.
html
23 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7480648.stm
24 Gaysi
25 Pink Pages
26 Queer Chronicle

اولیــن رژه ی بــزرگ کوئیر  هــا در هنــد در نظــر گرفــت، زمانــی 

کــه صدهــا فعــال و مدافــع حقــوق همجنســگرایان در ایــن 

ــه احتــزاز  شــهرها پرچم هــای رنگین کمانــی خــود را شــادمانه ب

ــه خواســتار پایــان تبعیــض علیــه   جامعــه ی  درآوردنــد و قاطعان

ــد شــدند.۲۳  در  ــت همجنســگرایی در هن ــو ممنوعی ــر و لغ کوئی

ــری از  ــاط دیگ ــه نق ــرات  ب ــن تظاه ــال های ۲۰۰۹ و ۲۰1۰ ای س

ــرد.  ــرایت ک ــر س ــهر دیگ ــد ش ــای و چن ــی، چن ــه بمبئ جمل

بــه مــوازات ایــن تغییــِر فضــای آشــکار و پیــش روی ایــن جنبش 

بــه صــورت اجتماعــی در هنــد، از ســال ۲۰۰۸ ،  بــه گونــه ای رو 

ــا تمرکــز برحقــوق و مســائل اقلیت هــای  ــه رشــد، نشــریاتی ب ب

ــه عنــوان مثــال نشــریه  ی »گیزیــز«۲۴ در  جنســی منتشــر شــدند. ب
ســال ۲۰۰۸، و نشــریه »پیــن پیجــز مدیــا«۲۵ و »کوییــر کرونیــک« 

۲۶هرکــدام در ســال ۲۰۰۹ فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.

 
█ نقش چهره های تاثير گذار اقليت های جنسی در قدرت گرفتن جنبش

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

پــر بیــراه نیســت اگــر بگوییــم هــر جنبــش اجتماعــی و سیاســی  

ــا  ــه  ی ــت رفت ــوق از دس ــاق حق ــتای احق ــه در راس ــان ک در جه

چهره هایــی  از  همــواره  جان گرفته اســت،  عدالــت  برپایــی 

ــه مــدد ســوژگی فــردی و اجتماعــی   ــر پذیرفته اســت کــه ب تاثی

و همچنیــن زیســت و مبــارزه ی خــود، مســیر پــر فــراز و نشــیب 

ــا،  ــن  چهره ه ــد. ای ــر کرده ان ــران هموار ت ــرای دیگ ــارزه را ب مب
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غالبــاً  خــود در ایــن مســیر،هزینه های بســیارمتحمل شــده اند، امــا 

پایــداری آن هــا ، الهــام بخــش عــده ی زیــادی بــرای ادامــه دادن 

و پیــش روی در مســیرمبارزه بوده اســت. جنبــش اقلیت هــای 

جنســی در هنــد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبوده اســت.

یکــی از ایــن  چهره هــای تاثیــر گذار،عضــوی از خانــواده ی 

اشــرافی »گوجــارات«۲۷در هنــد اســت بــا نــام »مانونــدرا ســینگ 

ــا  ــه دنی ــول ب ــواده ی متم ــک  خان ــه در ی ــدرا ک ــی«۲۸. مانون گله

ــوان  ــه عن ــود ب ــازی خ ــا آشکارس ــود، ب ــه ب ــد یافت ــده و رش آم

بســیاری  شــخصی  هزینه هــای  متحمــل  همجنســگرا،  یــک 

شــد.  پــس از آشکارســازی او بــه عنــوان یــک همجنســگرا در 

ــه  ــراض علی ــوان اعت ــد فراخ ــه کاران درهن ــه ای، محافظ مصاحب

ــانه ای،  ــه ی رس ــک اطالعی ــادرش در ی ــد. م ــادر کردن او را ص

ــل  ــی دخی ــدرا در فعالیت های ــرد. »مانون ــدا ک ــود را از او ج خ

ــل پذیــرش  اســت کــه کــه از لحــاظ هنجارهــای اجتماعــی قاب

نیســتند«. ایــن جملــه در متنــی گفتــه شــد کــه بــه وســیله آن، او 

ــی  ــه همزمان ــد. البت ــروم گردی ــمی از ارث مح ــورت رس ــه ص ب

ــی –در  ــای جنس ــش اقلیت ه ــد جنب ــا رش ــازی ب ــن آشکارس ای

ــز شــایان توجــه اســت.  ــرن ۲1 نی ــی ق ــه ابتدای ده

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-prinz-
indiens-wirtschaft-zu-toleranz-erzieht/20944966.html?ticket=ST2-3051963-MX2fRyHmKBgETedRldg-ap1

ــودش  ــرای خ ــی ب ــاظ حقوق ــرد را از لح ــی می ک در آن زندگ

حفــظ کنــد. او ایــن قصــر را بــه مکانــی بــرای برگــزاری 

او  بــدل کــرد.  اقلیت هــای جنســی  بــه  جشــن های مربــوط 

حتــی پــا را فراتــر گذاشــت و ایــن قصــر را مکانــی بــرای 

نظــر  اقلیت هــای جنســی در  انجمنــی در خدمــت  تاســیس 

گرفــت. مانونــدرا  معتقــد بــود کــه دقیقــا ً درهمان جایــی 

کــه مرکــز قــدرت محافظــه کاران هنــدی بوده اســت بایــد 

ــه  ــود ک ــاد ش ــی ایج ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــرای جامع ــی ب فضای

ــا  ــنتی ره ــای س ــد خانواده ه ــد و بن ــود را از قی ــد خ می خواهن

کننــد. آن هــا بایــد بتواننــد از طریــق فرصت هــای شــغلی  کــه در 

ــطه  ــن واس ــر و بدی ــد، قدرت مندت ــدا می کنن ــی پی ــن مکان چنی
شــوند.۲۹ مســتقل تر 

ــا را  ــش فض ــام بخش ــردی اله ــت ف ــا مقاوم ــا ب ــه تنه ــدرا ن مانون

ــش  ــه پی ــا ب ــه ب ــرد، بلک ــر ک ــد باز ت ــر هن ــه ی کوئی ــرای جامع ب

ــه اقلیت هــای  کشــیدن موضــوع وابســتگی های اقتصــادی  جامع

جنســی و اقــدام عملــی اش در ایــن مســیر، فضایــی را ایجــاد کرد 

کــه در آن بــه لحــاظ اجتماعــی و سیاســی پیچیدگــی موقعیــت 

ــای  ــن بخشــی از فعالیت ه ــدرا همچنی بیشــتر درک شــود. مانون

ــه »اچ. آی.  ــال ب ــاران مبت خــود را روی مســاله ی ســالمت و بیم

وی« و »ایــدز« متمرکــز کــرد.

 مانونــدرا كــه در یــک  خانــواده ی متمــول بــه دنيــا 

ــود  ــازی خ ــا آشکارس ــود، ب ــه ب ــد یافت ــده و رش آم

ــای  ــل هزینه ه ــگرا، متحم ــک همجنس ــوان ی ــه عن ب

ــد. ــياری ش ــخصی بس ش
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█  پارگراف377، مساله ی سالمت و اقدامات پشيگيرانه در مورد ایدز و كمپين های 
اصالح قوانين تبعيض آميز عليه اقليت های جنسی

—————————————————————————————————————————————————
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زمینــه  ایــن  در  بارهــا  بشــر«۳۰  دیده بــان حقــوق   « ســازمان 

اقدامــات  همجنســگرایی  ممنوعیــت  کــه  بــود  هشــدار داده 

مربــوط بــه بحــث ســالمِت پیش گیرانــه در ایــن زمینــه را 

محــدود می  کنــد. مســاله  ایــن بــود کــه فعالیــت در جهــت 

ــوان  ــه عن ــه حــوزه ی ســالمت، ب ــوط ب ــات مرب پیــش روی مطالب

تبلیــغ و یــا حتــی تشــویق  همجنســگرایی، ذیــل پاراگــراف ۳۷۷ 

قانــون اساســی هنــد، اشــاعه ی جــرم تلقــی مــی شــد. بــه همیــن 

ــوق همجنســگرایان  ــاد ناز«۳1کــه در حــوزه حق ــز  » بنی ــل نی دلی

ــدز فعالیــت میکــرد، بارهــا مــورد  ــاره ای و آگاهــی رســانی درب

ممنوعیــت و حتــی تعقیــب قضایــی قــرار  گرفــت. ایــن انجمــن 

در ســال ۲۰۰1  از گروه هــای کوئیــری کــه حــول مســاله ی 

ــد،  ــت می کردن ــگرایی فعالی ــی از همجنس ــالمت و جرم زدای س

حمایــت کــرد و در توضیــح ایــن حمایــت، اســتدالل کــرد کــه: 

ــوزه ی  ــاالن، ح ــان بزرگس ــی می ــه ی جنس ــاد، رابط ــر بنی »از نظ

ــی  ــی اساس ــراف ۲1 قانون ــق پاراگ ــت و طب ــی آن هاس خصوص

ــت«.  ــون اس ــی مص ــت حکومت ــد از دخال هن

بنیــاد نــاز در جهــت احقــاق ایــن مطالبــات، درســال ۲۰۰۴ 

کوشــید کــه بــا جمــع آوری امضــا، رابطــه رضایتمندانــه جنســی 

بیــن دو همجنــس را از مــوارد جــرم انــگاری شــده ی پاراگراف 

۳۷۷)ممنوعیــت روابــط جنســی خــالف نظــم طبیعــت( حــذف 

کنــد. شــکواییه بنیــاد نــاز ابتــدا دردادگاه عالــی دهلــی، بــا ایــن 

توجیــه کــه ایــن موضــوع یــک دغدغــه عمومــی۳۲ نیســت، رد 

شــد. هرچنــد بــا اصــرار و مداومــت ایــن ســازمان و سایرســازمان 

هــای مشــابه، در ســال۲۰۰۶ ســرانجام دادگاهــی عالــی رتبــه تــر 

ایــن شــکواییه را بــه عنــوان موضوعــی مرتبــط بــا منافــع عمــوم 

ســزاوار بررســی قــرارداد۳۳.

 در همــان دوران شــخصیت ها و ســازمان مختلــف دیگــری 

بلند تــر  پاراگــراف ۳۷۷  لغــو  بــرای   نیــز صــدای خــود را 

مشــارکت   ۳۴»۳۷۷ علیــه  »صدایــی  اکســیون  در  و  کردنــد 

کردنــد.۳۵ از چهره هــای سیاســی و اجتماعــی مهمــی کــه در آن 
ــن«۳۶  ــا س ــه »آمارت ــوان ب ــتند می ت ــن پیوس ــن کمپی ــه ای ــان ب زم
»مانموهــان ســینگ«  اقتصــاد،  نوبــل  دریافت کننــده جایــزه 

بنيــاد نــاز در جهــت احقــاق ایــن مطالبــات، درســال 

ــه  ــا، رابط ــع آوری امض ــا جم ــه ب ــيد ك ۲۰۰۴ كوش

ــوارد  ــس را از م ــن دو همجن ــی بي ــه جنس رضایتمندان

ــت  ــراف 377)ممنوعي ــده ی پاراگ ــگاری ش ــرم ان ج

روابــط جنســی خــالف نظــم طبيعــت( حــذف كنــد.
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۳۷نخســت وزیــر و همچنیــن »اســکار فرنانــدس«۳۸ وزیــرکار 

ــت  ــی وزیراطالعــات وق ــد اشــاره کــرد. در ســال ۲۰۰۸ حت هن

هنــد نیــز از  لغــو پاراگــراف ۳۷۷ حمایــت کــرد. »ابومانــی 

ــی »اچ.  ــالس بین الملل ــن اج ــان هفدهمی ــدوس« ۳۹در جری رامان

پاراگــراف ۳۷۷ را کــه روابــط همجنســگرایانه ی  آی. وی« 

37 Manmohan Singh
38 Oscar Fernandes
39 Anbumani Ramadoss

40 https://www.pinknews.co.uk/08/08/2008/indias-health-minister-calls-for-decriminalisation-of-
homosexuality/
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

ــد و  ــز خوان ــد تبعیض آمی ــگاری می کن ــردان را جرم ان ــان م می

ــدز و »اچ.آی.  ــه ای ــال ب ــاران مبت ــی  بیم ــار جهان ــن آم از باالتری
ــت.۴۰  ــخن گف ــون س ــی ۲.۵ میلی ــار تقریب ــا آم ــد ب وی« در هن

█ لحظه ی تاریخی اعالم لزوم تصحيح پاراگراف 377 توسط قاضيان »بيالل نازكی« 
و » شاراد بوبه« از دادگاه عالی كشور هند

—————————————————————————————————————————————————
در جریــان پرونــده ی »انکوریــج«۴1 کــه در واقــع در ابتــدای امــر 

بــه مســاله ی پدوفیلــی و بــازار ســکس می پرداخــت، بحــث 

ــی«  ــان »بیــالل نازل ــاره مطــرح شــد و قاضی پاراگــراف ۳۷۷ دوب

ــالم  ــال ۲۰۰۸ اع ــی در س ــی بمبئ ــه« از دادگاه عال ــاراد بوب و »ش

کردنــد کــه ایــن پاراگــراف احتیــاج بــه بازنگــری دارد. دادگاه 

ــن پاراگــراف  ــی دهلــی در ســال ۲۰۰۹ اعــالم کــرد کــه ای عال

ضــد قانــون  اساســی هنــد اســت.۴۲ دادگاه عالــی کشــور امــا ایــن 

تصمیمــات را بــه رســمیت نشــناخت.۴۳ تصمیمــات دادگاه هــای 

ــد  ــر هن ــا حمایــت عظیــم جامعــه ی کوئی ــد و بمبئــی ب ــی هن عال

مواجــه شــد و مــوج همبســتگی  و اعــالم حضــور  بــرای رســیدن 

ــد  ــود. هرچن ــان ب ــزرگ درجری ــی و ب ــت تاریخ ــن موفقی ــه ای ب

ــی  ــواره برخ ــیر هم ــن مس ــول ای ــال ها و در ط ــن س ــام ای درتم

ــوان  ــه عن از گرایشــات بنیادگــرا و محافظه کارمذهبــی هنــدی ب

ســدی در ایــن مســیر قــرار داشــتند. ایــن لحظــه ی تاریخــی نیز از 

ایــن مســاله مصــون نمانــد و جریانــات مذهبــی و ســنتی مختلفــی 

خــود را در تقابــل بــا احقــاق ایــن مطالبــات قــرار دادنــد. هرچند 

گام هــای بزرگــی بــه پیــش برداشــته شــده بــود. بایــد توجــه کرد 

ــا و اعــالم همبســتگی  چهره هــای شــاخص  کــه حــول کمپین ه

سیاســی و فرهنگــی- اجتماعــی دربــاره موضــوع اقلیتهــای 

ــطه ی آن،  ــه واس ــه ب ــت ک ــادی در می گرف ــث زی ــی مباح جنس

ــدل  ــه ب ــوم جامع ــاله ی عم ــه مس ــتر ب ــه بیش ــان هرچ ــایل آن مس

می شــد و مباحــث پیرامــون ســالمت و تبعیض هــای ســاختاری 

و اجتماعــی بیشــتر مــورد گفتگــو قرارمیگرفــت.
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█ كشاكش های دهه ی اخير در حوزه ی جرم زدایی از همجنس گرایی در هند و موج 
وضع شدن قوانين مترقی در حوزه ی جنسيت

—————————————————————————————————————————————————
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45 https://web.archive.org/web/20131214022251/http://www.tagesschau.de/ausland/indien-
homosexualitaet100.html
46 Ankit Behuaptani
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پــس از بحث هایــی کــه در ســطح کشــوری بــه واســطه ی 

ــور  ــی کش ــی و قضای ــی سیاس ــای  نام ــت چهره ه ــالم حمای اع

در مــورد برداشــتن پاراگــراف ۳۷۷ در ســال ۲۰۰۸ مطــرح شــد، 

ــت  ــراف حمای ــن پاراگ ــو ای ــز از لغ ــد نی ــت هن وزارت بهداش

کــرد. ســرانجام در یــک حکــم تاریخــی در دوم جــوالی ۲۰۰۹ 

ــو کــرد.  ــد یــک حکــم 1۵۰ ســاله را لغ ــی هن دادگاه عال

درهمیــن حــال کابینــه ی دولــت ســعی می کــرد بــا توســل بهانــه 

هایــی ازجملــه اینکــه »پاراگــراف ۳۷۷ مــوارد مربــوط بــه آزار 

ــح  ــرد« از برداشــتن صری ــر می گی ــز در ب جنســی کــودکان را نی

ایــن پاراگــراف ســرباززند و بــه شــکلی بــه ســازش بــا نیروهــای 

محافظــه کار و ســنتی کــه مخالــف برداشــتن صریــح ایــن 
ــد نیزتــن بدهــد.۴۴ ــون اساســی هنــد بودن پاراگــراف از قان

در فــراز و نشــیب ایــن تغییــرات، در دســامبر ۲۰1۳ دادگاه عالــی 

هنــد دســتور بازنگــری مجــدد پاراگــراف ۳۷۷ را داد و مدعــی 

شــد کــه ایــن پاراگــراف مغایرتــی بــا قانــون اساســی کشــورهند 

نــدارد. ایــن تصمیــم در پــی شــکایت  نیروهــای محافظــه کاربــه 

ــورت  ــی ص ــه ی قضای ــک پروس ــور و در ی ــی کش دادگاه عال

گرفــت۴۵. بــه ایــن ترتیــب جنبــش همجنســگرایی دوبــاره یکــی 

ــی و  ــای مذهب ــار نیروه ــت فش ــیرخود را تح ــای مس از فرود ه

ســنتی ازســرگذراند.

برداشــتن  بــه  مربــوط  دربحث هــای  دوران  ایــن  تمــام  در 

ــی  ــن موضــوع ســالمت و  جرم زدای پارارگــراف ۳۷۷ و همچنی

از همجنســگرایی، رســانه ها و عرصــه ی عمومــی لحظــه ای 

نتوانســتند صــدای بلنــد شــده ی اقلیت هــای جنســی را خامــوش 

کننــد. رژه هــای رنگین کمانــی بــا حضــور هــر چــه بیشــتر 

اقلیت هــای جنســی و بخشــی از جامعــه کــه خواهــان برداشــتن 

ــت از  ــت حکوم ــردن دس ــاه ک ــتعماری و کوت ــون اس ــن قان ای

بودنــد، ســازماندهی  افــراد  دخالــت در حــوزه ی شــخصی 

از  دیگــر  بهاپتانــی«۴۶ یکــی  »انکیــت  گفتــه ی  بــه  می شــد. 

در  اقلیت هــای جنســی  تاثیر گذارحــوزه  فعالیــن  و  چهره هــا 

ــر  ــه ه ــد ک ــی نبودن ــای جنس ــا اقلیت ه ــر تنه ــورد » دیگ ــن م ای

ــای  ــق فض ــن طری ــد و از ای ــازی می کردن ــتر آشکارس ــه بیش چ

ــه  ــه جامع ــد، بلک ــر می کردن ــاله درگی ــن مس ــا ای ــی را ب عموم

ــوان  ــه عن ــه ب ــود ک ــه رو ب ــی رو ب ــراد و گروه های ــا اف ــا ب دائم

بــه  اقلیت هــای جنســی صــدای خــود را  مدافعیــن حقــوق 
می رســاندند«.۴۷ عمومــی  عرصــه ی 

دادگاه عالــی هنــد ۲۴ آگوســت ۲۰۱7 برحــق داشــتن 

حریــم خصوصــی بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن 

حقــوق هرشــهروند تحــت قانــون اساســی هنــد تاكيد 

ــری  ــت براب ــر اهمي ــن ب ــن دادگاه همچني ــرد. ای ك

ــوق  ــت از حق ــن محافظ ــض و همچني ــدم تبعي و ع

اقليــت هــای جنســی صحــه گــذارد كــه اشــاره بــه 

ــت.  ــراف 377 داش ــودن پاراگ ــی ب غيرقانون
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درســت  بــه دلیــل همیــن حمایــت هــا، بــا فشــار نیروهــای ســنتی 

ــال ۲۰1۶ دادگاه  ــه در س ــید بلک ــام نرس ــه اتم ــوع ب ــن موض ای

ــدد  ــی مج ــت بازخوان ــری درخواس ــی پیگی ــور در پ ــی کش عال

ــی از  لغــو پاراگــراف ۳۷۷ برآمــد و اعــالم کــرد کــه جرم زدای
ــد.۴۸ ــی می کن ــاره بررس ــگرایی را دوب ــاله ی همجنس مس

ــم  ــتن حری ــق داش ــت ۲۰1۷ برح ــد ۲۴ آگوس ــی هن دادگاه عال

خصوصــی بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن حقوق هرشــهروند 

تحــت قانــون اساســی هنــد تاکیــد کــرد. ایــن دادگاه همچنیــن 

ــت از  ــن محافظ ــض و همچنی ــدم تبعی ــری و ع ــت براب ــر اهمی ب

ــه  ــاره ب ــه اش ــذارد ک ــه گ ــی صح ــای جنس ــت ه ــوق اقلی حق

ــت.  ــراف ۳۷۷ داش ــودن پاراگ ــی ب غیرقانون

ــش از  ــد، آن بخ ــی هن ــپتامبر ۲۰1۸ دادگاه عال ــرانجام در س س

پاراگــراف ۳۷۷ را کــه مرتبــط بــا رابطــه رضایتمندانــه بیــن 

دوهمجنــس بزرگســال بــود، غیرقانونــی اعــالم کــرد و در 

راســتای آن همجنســگرایی را قانونــی  دانســت. شــاکیان دادگاه 

علیــه ایــن پاراگــراف مــوارد بســیاری از تبعیــض، فشــارپلیس و 
ــد.۴۹ ــز و بازداشــت را گــزارش داده بودن ــد آمی آزا ر هــای تهدی

بخــش هــای دیگــر پاراگــراف ۳۷۷ کــه تجــاوز، رابطــه جنســی 

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-aussertraditionelle-
Homosexualitaet4156876-.html

بــا افــراد نابالــغ و رابطــه بــا حیوانــات را دربرمیگرفــت بــه قــوت 

ــون  ــک قان ــه ی ــان دادن ب ــه ی پای ــن لحظ ــد. ای ــی مان ــود باق خ

ــن  ــع از ای ــود و در واق ــا ب ــان اســتعمار بریتانی وضــع شــده از زم

جهــت نــه تنهــا ماهیتــی ضــد تبعیــض علیــه اقلیت هــای جنســی 

در خــود داشــت بلکــه بــه ایــن واســطه بــه مســاله ی اســتعمار و 

اثــرات آن بــر تاریــخ اجتماعــی و سیاســی کشــور بزرگــی چــون 

ــت. ــز می پرداخ ــد نی هن

هنــد  در  جنســی  اقلیت هــای  مبــارزات  تاریــخ   در  آنچــه 

برداشــتن  ســر  بــر  مقاومــت  و  ایســتادگی  یگانه اســت،  

ــر  ــرار ب ــت. اص ــردن آرمان هاس ــوش نک ــا و فرام محدودیت ه

ــرای ملغی کــردن آن  ــون و تــالش ب ــودن یــک قان اســتعماری ب

در فضایــی جنبشــی بــه هــم پیونــد می خورنــد و نــه تنهــا دغدغــه 

ــوع  ــی و موض ــای جنس ــایر تابوه ــه س ــی بلک ــای جنس اقلیت ه

ســالمت جنســی را مطــرح مــی ســازند. اقلیت هــای جنســی 

ــه  ــر ســر آزادی ب ــارزه ب ــتند از مب ــارزه توانس ــن مب ــداوم ای ــا ت ب

فضایــی برســند کــه در آن  بــه عنــوان عاملیــن و ســوژه های 

خــالق و تاثیــر گــذار اجتماعــی و سیاســی و هنــری بــه رســمیت 

شــناخته شــوند. آن هــا نویــد نــوع دیگــری از زیســتن را نــه تنهــا 

بــه اقلیت هــای جنســی بلکــه بــه کل جامعــه می دهنــد.
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دهه ۷۰ و ۸۰  انتشار نخستین نشریات مرتبط با اقلیت های جنسی
دهه ۸۰ و ۹۰  شــکل گیــری گــروه هــای متشــکل از اقلیــت هــای 

جنســی
1۹۹۹ اولین رژه کوچک افتخار اقلیت های جنسی
۲۰۰۳ برگزاری فستیوال کوییرینگ بالیوود
۲۰۰۴ ــرای جمــع آوری امضــا علیــه  ــاز ب ــاد ن اولیــن تــالش بنی

ــراف ۳۷۷ پاراگ
۲۰۰۵ برگزاری هفته رنگین کمانی
۲۰۰۸ نخســتین تظاهــرات بــزرگ رنگیــن کمانــی در دهلــی و 

کلکتــه و چنــد شــهر دیگــر
۲۰۰۸ ــوط  ــی مرب ــا محتوای ــل »دوســتانا« ب ــی مث اکــران فیلم های

ــی ــای جنس ــه اقلیت ه ب
اکسیون »صدایی مشترک علیه ۳۷۷«

آغاز اوج گرفتن تظاهرات های رنگین کمانی
ــری  ــرورت بازنگ ــرای ض ــی ب ــی بمبئ ــالم داد گاه عال اع

ــد ۳۷۷ روی بن
۲۰۰۹ اعــالم دادگاه عالــی دهلــی در مــورد ضــد قانونــی 

اساســی بــودن بنــد ۳۷۷
۲۰1۰ فستیوال فیلم گی

۲۰1۳ ــری روی  ــو بازنگ ــرای لغ ــد ب ــی هن ــم دادگاه عال تصمی
۳۷۷

۲۰1۶ ــن  ــان انداخت ــه جری ــرای ب ــد ب ــی هن ــم دادگاه عال تصمی
ــری ــده ی بازنگ ــاره ی پرون دوب

۲۰1۸ از  جرم زدایــی  بــرای  هنــد  عالــی  دادگاه  رای 
یی  ا همجنســگر
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