ده درﯾﭽﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ
ﭼﻠﺴﯽ ﮐَﺘ ِﻠﺖ

اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ .دو ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ،در ﺳﻔﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪی از ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ا ﮐﻨﻮن ،آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻨﯽ ﭼﺎﻧﮓ و ﻟﯿﺰا دازوﻟﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ،و ارادهی ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺳﻔﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪی ﺧﻮد را در ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺮون و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و زاوﯾﻪی دﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوتِ اﯾﻦ اﻓﺮاد درﺑﺎرهی
ﺗﺠﺮﺑﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﺑﺮزﯾﻞ :ﺑﺮادر ﺑﺰرگِ اﺟﺘﻤﺎع اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﺎم ژان وﯾﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻮی »ﮔﺮن ﻫﺮﻣﺎﻧﻮ« ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺷﻮی ﺑﺮادر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ
آﺷﻨﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر از ﺷﻬﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮایاش ﻓﺮاﻫﻢ آورد در ﻋﺮﺻﻪی رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽاش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺑﺮزﯾﻞ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض

ﻋﻠﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ را اﺧﺘﻼﻟﯽ رواﻧﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در »درﻣﺎن« آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮔﺎﻫﯽ او را ﺑﺎ ﻫﺎروی ﻣﯿﻠﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)اﻟﺒﺘﻪ آن ﻻﯾﺤﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ رد ﺷﺪ( .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی وﯾﻠﯿﺲ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺑﺮزﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻃﻦ
او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻧﺎوال ﭘﺮ زرق و ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ در رﯾﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺄﻣﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او اﺻﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد او ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در
ﺑﺮزﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﻮاع ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺮت ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎورﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ رو ﺑﯿﺎورد.

ﻫﻨﺪ :ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮای ﻋﻠﻨﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎﻧ ِﻮﻧﺪرا ﺳﯿﻨﮓ ﮔﻮﻫﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮای ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده اش او را ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻋﻠﻨﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽاش در ﺳﺎل  ،۲۰۰۶ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻃﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دﭼﺎر ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻦاش ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮادهی دوم ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ از ﺳﻮی
ﺑﺴﺘﮕﺎنﺷﺎن ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﺪز و آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،راﺟﭙﯿﭙﻼ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﻮﺟﺮات در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻫﻨﺪ ،راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ داﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺖ دﻫﻪ ی  ۹۰ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﺣﻀﻮری
ﭼ ِ
ﭼﯿﻦ :از اﺗﺎق ﻫﺎی َ
زﯾﺎﻧﮓﮐﯽ ،ﮔﺮوه »انوایِ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی« ) (Shanghai Nvaiرا ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻫﻪی  ۹۰ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ و ﯾﮏ اﺗﺎق ﭼَﺖ داﯾﺮ ﮐﺮد .در آن دوران ،اﻏﻠﺐ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻸ ﻋﺎم ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺮان آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺗﺎزه در دﻫﻪی ۲۰۰۰
ﺑﻮد ﮐﻪ اِنوای ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ
ن اﻋﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎع اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اوﻟﯿﻪی اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی
ﺑﺮای ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪ ِ
ﺣﻀﻮری در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ،زﯾﺎﻧﮓﮐﯽ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت را در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :آن زﻣﺎن ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺖ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦام ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ را ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺗﺎﯾﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﻧﮕﺮش
ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ زواﯾﺎی دﯾ ِﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪ«.

ﮐﻨﯿﺎ :ﻏﺮوری ﺧﺎﻣﻮش و ﺗﻌﺼﺒﯽ ﮔﻮش ﺧﺮاش

ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن وﻣﺒﻮا ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن »اﺋﺘﻼف ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺮد و زن ﮐﻨﯿﺎ« ) (GALCKاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎ ِ
دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻦ و آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﺮای ﺧﻮد وﻣﺒﻮا ﮐﺎر
ن
ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ او ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ» :ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺷﯿﻄﺎن در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.و ﻧﮕﺮا ِ
ﻗﻀﺎوت ﺧﺎﻧﻮاده درﺑﺎرهی ﭘﺴﺮش و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﺪنﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ،در ﮐﻨﯿﺎ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻣﺮدی ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ او ﭘﺪوﻓﯿﻞ )ﺑﭽﻪﺑﺎز( ﯾﺎ اﻫﻞ
ﻟﻮاط اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر او ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

آرژاﻧﺘﯿﻦ :ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮو
ﺖ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪی ﭘﺰﺷﮏ )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿ ِ
آرژاﻧﺘﯿﻦ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮ ِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ( را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎﻟﯿﻢ ﺳﻮرﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای او ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺮد ﺗﺮاﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،دﯾﺪنِ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﮐﺸﻮرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻓﺮم در ﯾﮑﯽ از
دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﻫﺪ ﻟﺬﺗﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .آرژاﻧﺘﯿﻦ در زﻣﺮهی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ )و دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎرهی آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﻮد ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد
دارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﺪودهی ﻣﺮزﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﺪا ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،از اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺧﻮد در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی درﮐﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺑﻮدن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﻪ از ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺟﻮد دارد
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ .او ﮐﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی او در ﺣﺮﻓﻪاش ﺷﻮد.
دازوﻟﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﺪا ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪی ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﺴﯽ دوﺳﺖ
ﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ
دارد ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤ ِ
ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻤﺪﯾﻦﻫﺎی ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﯾﺎ آراﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ :ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اش را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر آﺷﮑﺎر ﮐﺮد
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ ِم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪناش در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دوران ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺿﯿﺎن دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺑﻮدناش را ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺮﺑﯽ ﭘﺲ از
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ در ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﮐﺮهی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ دﺳﺘﺎوردی ﮐﻪ او را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ از راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽاش ﯾﻮﻫﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﺪﮔﯽِ ﻣﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎرزِ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺑﺎﺷﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرت ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺳﺨﺖﮐﻮش ﺑﺎﺷﯽ ،و
ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﻮب .ﻓﻘﻂ آدمﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ«.

ﻧﭙﺎل :ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻣﺘﺠﺪد
ﺑﻬﻮﻣﯿﮑﺎ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻧﭙﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪه و آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﻦ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮدش را دﺧﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و ﻧﺎماش را ﻧﯿﺰ از ﮐﺎﯾﻼش ﺑﻪ ﺑﻬﻮﻣﯿﮑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎدرش از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮدو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏدﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﻮﻣﯿﮑﺎ در اﺟﺘﻤﺎع
ﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﺮفﻫﺎیاش
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ا ﮐﻨﻮن ﺑﻬﻮﻣﯿﮑﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﺮاﺟﻨﺴ ِ
را ﻣﯽزﻧﺪ .او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﻧﺠﻤﻦ »ﺑﻠﻮ داﯾﺎﻣﻮﻧﺪ« )ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﭙﺎل ،ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻧﻔﻮذ ،در آﻣﺪ .ﻧﭙﺎل ﮔﺎمﻫﺎی
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ در ﺻﺪور ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزهی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻧﯿﺰ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻧﭙﺎل ازدواج
ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده و رﺳﻤ ًﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﻮﻣﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﭙﺎل ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل اﺻﻼح اﺳﺖ ،ﺑﻬﻮﻣﯿﮑﺎ
ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮاﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﻗﻒ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزﻫﺎ در آرژاﻧﺘﯿﻦ

ﻟﯿﺰا دازوﻟﺰ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و ﺟﻨﯽ ﭼﺎﻧﮓ )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را در آرژاﻧﺘﯿﻦ و زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن
ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﺎ ﮔﻮﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺰرگﺗﺮ از
ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﺷﺎن – ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ – و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درک و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
»ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد« را در ﻣﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻟﯿﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﺎﻟﯿﺪنﺷﺎن در زﻧﺪﮔﯽ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :آه ،ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ،ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮﺳﻢ!«

ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺪﯾﺮی

ن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او اﺳﺖ:
ﭼﻠﺴﯽ ﮐَﺘﻠِﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وبﺳﺎﯾﺖ ﺗِﺪ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدا ِ
Chelsea Catlett, ‘Gallery: Ten windows into LGBTQ life around the world’, TED, Nov 23, 2016.
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