
 بررسی ارتباط مطالبات
 جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران[1]
زینب پیغمبرزاده*

جنبش  و  فمینیستی]۲]  جنبش  مشترک  مطالبات  به  مقاله  این  در 

یکدیگر و همین طور  با  این دو جنبش  ارتباط  ایران،  دگرباشان]3] 

تأثیر جهانی  شدن بر درک ایرانیان از سکسوالیته می پردازم و نشان 

و  جنس  ایران،  فمینیستی  جنبش  در  مسلط  گفتمان  در  می دهم 

نگاهی همان جنسیتی هنجار]4]  با  و  جنسیت در دوگانه زن و مرد 

است.  دگرجنس گراهنجار]5]  جنسی،  روابط  به  نگاه  و  شده  بحث 

1-  نسخه اولیه این مقاله در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در استکهلم در خرداد 13۹۷ ارائه شده است.

۲- در اینجا منظور از جنبش فمینیستی جنبشی  است که به نابرابرهای مبتنی بر جنسیت اعتراض می کند.

غیرهمان جنسیتی  یا  و  دوجنس گرا+(  )همجنس گرا،  غیردگرجنس گرا  فرد   )queer( دگرباش  از  منظور    -3

بر گرایش جنسی و هویت  مبتنی  نابرابری های  به  )تراجنسیتی( است. جنبش دگرباشان جنبشی است که 

جنسیتی اعتراض می کند.

4-  همان جنسیتی  )Cisgener( فردی است که هویت جنسیتی   زن یا مرد را که در آغاز تولد به او نسبت داده 

شده، می پذیرید. به عبارت دیگر، فرد همان جنسیتی فردی است که تراجنسیتی نیست. همان جنسیتی  هنجار 

)Cisnormative  )باور به این است که همه افراد باید جنسیتی را که در آغاز تولد به آن  ها نسبت داده 

شده، بپذیرند.

5-  دگرجنس گرا )Heterosexual( فردی است که به افرادی با جنس و یا جنسیت متفاوت از خود، گرایش 
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با  می پردازند،  جنسی  گرایش  موضوع  به  که  کنشگرانی  معدود 

رویکردی تک جنس گراهنجار]6] در دوگانه دگرجنس گرا/همجنس گرا، 

تنوع گرایش های جنسی  و سیالیت سکسوالیته را نادیده می گیرند. 

بحث ها  این  در  )دوجنس گرایان+(  غیرتک جنس گرایان  نتیجه،  در 

به هویت جنسیتی و گرایش  نگاه دوگانه گرا  این  حذف می شوند. 

نظام  و  »غربی«  اصلی]۷]  جریان  رسانه های  تأثیر  تحت  جنسی 

پناهجویان  از  که  است  گرفته  پناهجویان شکل  پذیرش  بین المللی 

اثبات  به همجنس  را  تغییرناپذیر شان  و  ثابت  گرایش  دارد  انتظار 

کنند.

 جنبش فمینیستی داخل ایران
دیگر  اجتماعی  جنبش های  از  بسیاری  مانند  هم  ایران  فمینیستی  جنبش   

در کشورهای مختلف تالش دارد هم زمان برای تغییر قانون و تغییر فرهنگ 

<<جنسی و یا عاطفی دارد. دگرجنس گراهنجاری )Heteronormativity( باوری است که دگرجنس گرایی را 

تنها گرایش جنسی به هنجار و طبیعی تلقی می کند.

گروه  دو  هر  است.  جنسیت  یا  جنس  یک  به  تنها  جنسی  گرایش   )Monosexuality( تک جنس گرایی   -6

دگرجنس گرایان و همجنس گرایان ، تک جنس گرا هستند. تک جنس گراهنجاری )Mononormativity( باوری 

است که تنها گرایش به یک جنس یا جنسیت را به هنجار و طبیعی تلقی می کند )Firestein, 1۹۹6(. در 

 ,Ochs( و کنشگران حقوق دوجنس گرایان )۲۰15 ,Monro( این مقاله به پیروی از بسیاری از نظریه پردازان

۲۰۰5(، دوجنس گرایی+ را معادل غیرتک جنس گرایی یعنی گرایش جنسی و یا عاطفی به بیش از یک جنس 

و یا جنسیت تعریف می کنم. دوجنسگرا+ در این جا می تواند شامل افرادی باشد که خودشان را دوجنس گرا 

)bisexual(، همه جنس گرا)pansexual(، سیال)fluid(، کوییر)queer( تعریف می کنند یا ترجیح می دهند از 

هیچ برچسبی استفاده نکنند. دوجنس در اینجا به این معنی نیست که دوجنس گرایان معتقدند تنها دوجنس 

وجود دارد یا تنها به دو جنس گرایش دارند بلکه دو جنس شامل »جنس و جنسیت مشابه فرد« و »جنس و 

.)The Bisexual Index( جنسیت متفاوت با فرد« است

Firestein, B.A. )ed.( )1996( Bisexuality: The Psychology and Politics of an Invisible Minority. 

Thousand Oaks, CA, London and New Delhi: Sage Publications.

Monro, S. )2015(. Bisexuality: Identities, Politics and Theories. Palgrave Macmillan.

Ochs, R. )2005(. Bisexual Etiquette in Ochs, R. and Rowley, S. E. )eds(. Getting Bi: Voices of 

Bisexuals around the World. Boston: Bisexual Resource Center. 

The Bisexual Index. What is Bisexuality? Retrieved from: http://www.bisexualindex.org.uk/

index.php/bisexuality  

توانایی  که  است  پرمخاطبی  رسانه های   )Mainstream media( اصلی  جریان  رسانه های  از  منظور   -۷

تاثیرگذاری گسترده بر روی افکار عمومی را دارند.
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سرکوب  با  که  آن  برای  زنان  حقوق  کنشگران  از  بسیاری  کند.  تالش  جامعه 

حکومتی مواجه نشوند یا برای برقراری ارتباط با اقشار سنتی تر جامعه، ناچار 

به خودسانسوری هستند. این خودسانسوری گاهی به این معناست که افراد یا 

گروه ها درباره برخی مطالبات شان سکوت می کنند، مثالً از حق آزادی انتخاب 

پوشش صحبت نمی کنند و گاهی نیز به این معناست که گفتمان محافظه کاری 

را که به آن باور ندارند، بازتولید می کنند. برای مثال درباره سازگاری اسالم با 

برابری حقوق زن و مرد صحبت می کنند یا ایدئولوژی خانواده مقدس هسته ای 

متشکل از پدر و مادر و فرزندان را بازتولید می کنند.

صحبت از حق رابطه جنسی و عاطفی آزادانه در فرهنگ ایران تابو است 

حتی  بلکه  همجنس  با  رابطه  زمینه  در  تنها  نه  ایران  قانون  در  حق  این  و 

شناخته  رسمیت  به  هم  دیگر  جنس  با  ازدواج  از  خارج  رابطه  چارچوب  در 

جنس  دیگر  با  ازدواج  از  خارج  رابطه  اخیر  سال های  در  چند  هر  نمی شود. 

تا  از جامعه  بخشی  میان  در  دیگر  با جنس  ازدواج  از  زندگی خارج  و حتی 

ایران،  دگرجنس گراهنجار  جامعه   در  هنوز  اما  است،  شده  پذیرفته  اندازه ای 

این موضوع  تابوهاست و مطرح کردن  بزرگترین  از  یکی  با همجنس  رابطه 

توسط کنشگران داخل کشور عمالً  غیرممکن است. معدود کنشگرانی که در 

هویت  بوده اند  مجبور  همیشه  کرده اند،  فعالیت  ایران  داخل  در  زمینه  این 

خودشان را مخفی کنند و بسیاری از این دسته از کنشگران هم پس از مدتی 

مجبور به خروج از ایران شده اند. برخی از این کنشگران حتی پس از خروج 

اجتماعی و حکومتی مواجه هستند. در  با فشار های  ایران هم، همچنان  از 

ادامه به گفتمان حکومتی  رسمی ای می پردازم که نه تنها خط قرمزهای قانونی 

صحبت از جنسیت در ایران را ترسیم می کند، بلکه تابوهای اجتماعی را هم 

بازتولید می کند.

 

سیاست های مرتبط با دگرباشان در ایران
 در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای اسالمی بر اساس قرائتی متداول 

از سویی دیگر،  با همجنس جرم انگاری شده است]8].  از فقه اسالمی، رابطه 

https://ilo.org/8-  قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹۲/۰۲/۰1 در مجلس شورای اسالمی قابل دسترسی در

بررسی ارتباط مطالبات  جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران

https://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103202/125190/F-2020626636/penal%20code.pdf
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در سیستم درمانی رسمی ایران افرادی که به همجنس گرایش دارند پس از 

بررسی توسط از تیمی از روانشناسان، روان پزشکان و پزشکان، »بیماری روانی« 

هویت   که  افرادی  به  درمانی  سیستم  این  این،  بر  عالوه  می شوند.  نامیده 

جنسیتی ای را که جامعه در آغاز تولد به آن ها نسبت داده شده نمی پذیرند 

روانی«  »بیمار  و  جنسیتی  هویت  »اختالل«  برچسب  هم  )تراجنسیتی ها( 

از  برخی  در  محدودی  مددکاری  و  مشاوره  خدمات  تراجنسیتی ها  می زند. 

شهرهای بزرگ ایران دریافت می کنند و می توانند پس از کسب مجوز عمل از 

دادگاه، برای یک وام محدود کمک هزینه جراحی تطبیق جنسیت اقدام کنند. 

انجام عمل جراحی هم داشتن مجوز جراحی تطبیق جنسیت  از  حتی پیش 

افرادی که پوشش و ظاهرشان در چارچوب  برای  را  می تواند زندگی روزمره 

انتظارات حکومت از پوشش مطلوب یک زن یا مرد نمی گنجد، راحت تر کند. 

گاهی حتی مشکالت تراجنسی ها در رسانه های قانونی کشور مورد اشاره قرار 

تلویزیونی  سریال  یا  روبرو  آینه های  مانند  فیلم  محدودی  تعداد  می گیرد.]۹] 

گلشیفته و نمایش های مانند خودکار بیکار و آبی مایل به صورتی هم درباره 

زندگی آن ها به صورت قانونی در ایران تولید شده است.

۲۰code.pdf٪penal/۲۰۲۰6۲6636-F/1۲51۹۰/1۰3۲۰۲/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC

9- Bahreini, R. )2012(. Denying Identities, Maiming Bodies: Human Rights Violations against 

Individuals of Diverse Sexual Orientations and Gender Identities in the Islamic Republic of 

Iran. Justice for Iran. Retrieved from: https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2013/11/

Denying-Identities-Maiming-Bodies-Justice-for-Iran-Report-November2012.pdf

Human Rights Watch. )2010(. We are a buried generation: Discrimination and violence 

against sexual minorities in Iran. Retrieved from https://www.hrw.org/report/2010/12/15/

we-are-buried-generation/discrimination-and-violence-against-sexual-minorities

Iran Human Rights Documentation Centre. )2013(. Denied identity: Human rights abuses 

against Iran’s LGBT community. Retrieved from: http://www.iranhrdc.org/english/publica-

tions/reports/1000000398-denied-identity-human-rights-abuses-against-irans-lgbt-commu-

nity.html

OutRight Action International. )2016a(. Being lesbian in Iran. Retrieved from: https://www.

outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf

OutRight Action International. )2016b(. Being transgender in Iran. Retrieved from: https://

www.outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightTransReport.pdf

Small Media. )2012(. LGBT republic of ran: An online reality? Retrieved from: https://small-

media.org.uk/old/pdf/lgbtrepublic.pdf
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و  )همجنس گرایی  همجنس  به  گرایش  دانستن  روانی«  »بیماری 

از قرن  بر یک نگرش روان شناختی قدیمی است که  دوجنس گرایی+( مبتنی 

نوزدهم در برخی کشورهای اروپای غربی و شمال آمریکا رواج پیدا کرد]1۰] و 

در پی تالش های  جنبش های دگرباشان چند دهه پیش در این کشورها منسوخ 

بیماری روانی« دانستن عدم پذیرش هویت جنسیتی نسبت   « اعالم شد]11]. 

داده شده در آغاز تولد هم مبتنی بر یک رویکرد روانشناختی قدیمی است که 

این نگاه هم بعد به تدریج توسط انجمن های روانشناسی کشورهای مختلف 

اروپای غربی و آمریکای شمالی منسوخ اعالم شده است]1۲]. از سویی دیگر، 

بر اساس بند ۷ بخش بیماری های روانی در آیین نامه معافیت پزشکی خدمات 

سربازی، مردان ایرانی که به همجنس گرایش دارند می توانند با قبول برچسب 

از ورود به خدمت سربازی معاف  شوند. بر اساس بند 1۲  »بیماری روانی« 

همین بخش آیین نامه، افرادی هم که هویت جنسیتی شان متفاوت از هویت 

جنسیتی نسبت داده شده در آغاز تولد است هم می توانند در صورت انجام 

جراحی تطبیق جنسیت از خدمت سربازی معاف شوند]13]. این استراتژی در 

برخی کشورهای اروپای غربی و شمال آمریکا هم دهه ها برای دور نگه داشتن 

10- Fausto-Sterling, Anne )2000(. Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of 
sexuality. New York: Basic Books.

11- Drescher, J. )2015(. Out of DSM: Depathologizing homosexuality. Behavioral Sciences 
)Basel, Switzerland(, 5)4(, 565-575.

12- Talley, A. E., Tomko, R. L., Littlefield, A. K., Trull, T. J., & Sher, K. J. )2011(. The influence 

of general identity disturbance on reports of lifetime substance use disorders and related 

outcomes among sexual minority adults with a history of substance use. Psychology of Ad-

dictive Behaviors, 25)3(, 530–541.

13- آیین نامه معافیت پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمومی. مصوب 3/۲4/ 13۹3 در هیات وزیران. قابل 

دسترسی در:

در معاونت قوانین ومقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا )13۹6( مجموعه قانون خدمت وظیفه عمومی و 

آیین نامه های آن.  

http://vazifeh.police.ir/uploads/ghanon-khemat-vazife.pdf
 دگرباشان ایرانی تجربه خودشان را از فرآیند معافیت سربازی در این ویژه نامه ثبت کرده اند: مجله اقلیت 

)۲۰1۲( اقلیت سرباز، شماره یکم، سال یکم، شهریور و مهر 13۹1، قابل دسترسی در: 

http://aghaliat.blogspot.com/2013/02/blog-post_11.html
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دگرباشان از فضای نظامی مورد استفاده قرار گرفته است]14] و به تازگی هم 

ارتش  در  را  ترنس  افراد  حضور  جمهوری  ریاست  به  رسیدن  از  بعد  ترامپ 

آمریکا منع کرده است. 

هویت  و  جنسی  گرایش  درباره  سیاست ها  مجموعه   این  محققین  برخی 

در  سکسوالیته  و  جنسیت  کنترل  برای  ایران  حکومت  تالش  را  جنسیتی 

از  است گروهی  این شرایط ممکن  معتقدند  دیگر  برخی  ایران می دانند]15]. 

همجنس گرایان را به سمت عمل های جراحی »تغییر جنسیت« سوق  دهد]16] 

. این نگرش تراجنسیتی بودن و همجنس گرایی را دو مقوله کامالً متفاوت و 

با یکدیگر جلوه داده، هویت جنسیتی و گرایش جنسی را اموری  بی ارتباط 

در کشورهایی  فراموش می کند حتی  و  تلقی می کند  تغییر  غیرقابل  و  ثابت 

که ارتباط با همجنس قانونی  است هم، بسیاری از افرادی که در حال حاضر 

هویت جنسیتی شان را به عنوان تراجنسیتی  هویت یابی می کنند، ممکن است 

عنوان  به  جنسی شان  گرایش  زمینه  در  را  خودشان  عمرشان  از  مقاطعی  در 

همجنس گرا هویت یابی کرده باشند]1۷]. برخی محققین تأکید دارند که نباید 

اراده و فاعلیت دگرباشان را در مقابل این قوانین نادیده گرفت. از نظر آن ها 

نه تنها تراجنسیتی ها در ایران به صورت آگاهانه از این سیاست  دولتی برای 

بهبود شرایط شان استفاده کرده اند]18]، بلکه حتی گاهی همجنس گرایان ایرانی 

14- Wilson-Buford, K )2013(. From Exclusion to Acceptance: A Case History of                         

>>Homosexuality in the U.S. Court of Military Appeals. Journal of Homosexuality, 60 )2/3(, 

250-272.

15- Najmabadi, A. )2013(. Professing selves: Transsexuality and same-sex desire in contem-

porary Iran. Duke University Press.

16-Kollman, K., & Waites, M. )2009(. The global politics of lesbian, gay, bisexual and trans-

gender human rights: An introduction. Contemporary Politics, 15)1(, 1-17. 

و  ایران. شش رنگ  در  ترنسجندرها  و  تجریه زیست همجنس گرایان  ایکس،  )13۹4(  جنسیت  امین، شادی 

عدالت برای ایران 

17- Halberstam, J. )1998(. Female masculinities. Durham, NC: Duke University Press. 

Hale, C. )1998(. Consuming the living dis)re(membering the dead in the Butch/FTM bor-

derlands. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 4)2(, 311–348.

Crawley, S. )2002(. Prioritizing audiences: Exploring the differences between stone butch 

and transgender selves. Journal of Lesbian Studies, 6)2(, 11–24.

18- Saeidzadeh, Z. )2016(. Transsexuality in contemporary Iran: Legal and social misrecog-
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بدون  و  می کنند  استفاده  قوانین  این  از  موقتی  سیاست  یک  عنوان  به  نیز 

آن  که در نهایت تحت عمل جراحی قرار گیرند برای مدتی وانمود می کنند 

که تراجنسیتی هستند، تا بتوانند در این دوره به عنوان یک بیمار و نه یک 

مجرم فشار کمتری را در جامعه احساس کنند]1۹]. عالوه بر این با وجود اینکه 

بیمار تلقی کردن دگرباشان مبتنی بر یک رویکرد منسوخ روانشناختی غربی 

است، نگاه حکومت ایران به سکسوالیته تحت تاثیر گفتمان مقابله با »تهاجم 

فرهنگی غرب« هم تعریف می شود. 

 

سیاست های کشورهای »غربی« در مقابل دگرباشان ایرانی
جریان  رسانه های  و  سیاستمداران  بین  گفتمانی  مناظره  یک  سال هاست 

از یک سو و برخی  اصلی برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی 

از کشورهای اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا از سویی دیگر بر سر 

از یک سو، سیاستمداران و رسانه های  حقوق دگرباشان در جریان است]۲۰]. 

تأکید  با  آفریقا  و  شرقی  اروپای  کشورهای  برخی  و  ایران  چون  کشورهایی 

بر مذهب و سنت، رابطه با همجنس را گناه و سزاوار مجازات و گرایش به 

همجنس را »فرهنگ منحط غربی« می دانند که توسط رسانه های غربی تبلیغ 

می شود و باید با سانسور و فیلترینگ جلوی رشد آن را گرفت. برخی هم حتی 

منکر وجود همجنس گرایان در کشورشان شده اند]۲1].از سوی دیگر گروهی از 

nition. Feminist Legal Studies, 24)3(, 249-272.

19-Abdi, M. A. )2011(. Gender outlaws between earth and sky: Iranian transgender asylum 

seekers trapped within heteronormative )inter( national frameworks, Master Thesis, Univer-

sity of Central Europe.

20-Renkin, H. Z )2009(. Homophobia and queer belonging in Hungary. Focaal –European 

Journal of Anthropology, 53, 22-37. 

Graff, A. )2010(. Looking at Pictures of Gay Men: Political Uses of Homophobia in Contem-

porary Poland. Public Culture, 22 )3(, 159-167.

21-Shakhsari, S. )2013(. Transnational Governmentality and the Politics of Life and Death, 

Middle East Studies, 45)2(. 340-342.

Korycki, K & Nasirzadeh, A )2013(, ‘Homophobia as a Tool of Statecraft: Iran and Its Queers’, 

in Meredith L. Weiss and Michael J. Bosia )eds.( Global Homophobia: States, Movements, 

and the Politics of Oppression, )pp. 174-195(, University of Illinois Press: Cham paign, IL.
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سیاستمداران و رسانه های برخی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی  

تلقی  »متمدن«  و  »غربی«  که  کشورهایی  که  می کنند  بازتولید  را  ایده  این 

می شوند، باید دگرباشان کشورهای »غیرغربی« را از دست دولت ها و مردم 

این کشورها که »غیرمتمدن« نامیده می شوند، نجات دهند]۲۲]. این نگاه شرق 

»غیرمتمدن  کشورهای  و  غربی«  »متمدن  کشورهای  به  را  کشورها  شناسانه 

این  تبلیغات  در  دگرباش  پناهجویان  از  حمایت  می کند]۲3].  تقسیم  شرقی« 

گروه ها اهمیت زیادی دارد، هر چند در عمل پناهجویان دگرباش حتی پس 

از پذیرش درخواست پناهندگی شان در این کشورها با مشکالت بسیاری روبرو 

هستند. هر دو طرف این مناظره گفتمانی، رواج رابطه با همجنس در تاریخ 

تدوین  در  استعمار  تأثیر  به  و  می گیرند  نادیده  را  ایران]۲4]  مثل  کشورهایی 

قوانین ضد رابطه با همجنس و باور به »بیمار روانی« دانستن افرادی که به 

همجنس گرایش دارند، نمی پردازند]۲5]. 

  

جنبش فمینیستی خارج از ایران
 هر چند دهه هاست ایرانیان خارج از کشور تالش کرده اند با انتشار نشریه 

و کتاب بر افکار عمومی داخل کشور تأثیر بگذارند، در سال های اخیر گسترش 

دسترسی به رسانه های همگانی مثل رادیو و ماهواره در کنار افزایش دسترسی 

به اینترنت، امکان ارتباط روزمره ایرانیان خارج از کشور با ایرانیان ساکن ایران 

را گسترش داده  است. امروزه نقش فضای مجازی در زندگی افراد در سراسر 

دنیا پررنگ تر شده است. با وجود این که حکومت ایران در دوره های مختلف 

شش رنگ )13۹6( »نقض حقوق همجنسگرایان افتخار ماست«: نفرت پراکنی دولتی علیه اقلیت های جنسی 

در ایران ، قابل دسترسی در: 
 http://6rang.org/wp-content/uploads/1۲/۲۰1۷/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran-FA.pdf

22- Massad, J. A. )2008(. Desiring Arabs. Chicago: University of Chicago Press.

23- Said, E. )1978(. Orientalism. New York: Vintage.

24- Najmabadi, A. )2005(. Women with Moustaches and men without beards: Gender and 

sexual anxieties of Iranian modernity. Berkeley: University of California Press.

Afary, J. )2009(. Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge University Press.

25- Puar, J. )2007(. Terrorist assemblages: homonationalism in queer times. Durham: Duke 
University Press.
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تالش کرده است با فیلترینگ یا اخالل در سرعت اینترنت جلوی دسترسی آزاد 

ایرانیان به فضای مجازی را بگیرد، اما ایرانیان همواره راهی برای دسترسی به 

اطالعات مورد نظرشان پیدا کرده اند. در چنین شرایطی نه  تنها تأثیر کنشگران 

این  بلکه  است،  کرده  پیدا  افزایش  کشور  داخل  مخاطب  بر  کشور  از  خارج 

بازخورد  از  بهتری  تحلیل  و  ایران  جامعه  از  بهتری  درک  کنشگران  از  دسته 

مخاطب شان پیدا کرده اند.

از  بسیاری  هنوز  اجتماعی،  و  قانونی  آزادی های  از  برخورداری  وجود  با 

و  دگرجنس گرامحور  گفتمان  همان  با  کشور  از  خارج  فمینیست  کنشگران 

همان جنسیتی محور رایج در داخل ایران درباره جنس، جنسیت و سکسوالیته 

برخی  باشد.  داشته  مختلفی  دالیل  می تواند  موضوع  این  می کنند.  صحبت 

برای  دگرباشان  با  مرتبط  مباحث  می کنند طرح  فکر  فمینیست  کنشگران  از 

مخاطب ایرانی زود است و جامعه آمادگی مواجهه با آن را ندارد. آن ها مانند 

کنشگران داخل کشور بیم دارند اگر حقوق دگرباشان را مطرح کنند جامعه 

به فمینیست های ایرانی انگ منحرف و یا تندرو بزند و نتوانند درباره دیگر 

جنبه های حقوق زنان که معتقدند بر رفع تبعیض به دلیل گرایش جنسی و یا 

هویت جنسیتی ارجح است، مثل خشونت خانگی و حقوق مرتبط با ازدواج، 

طالق و حضانت کودک و حق خروج از کشور به مخاطب اطالع رسانی کنند. 

گروهی نیز موضوع گرایش جنسی را تنها مشکل اقلیت های جنسی و جنسیتی 

نقشی  و همان جنسیتی هنجاری  آن ها دگرجنس گراهنجاری  نظر  از  می دانند. 

بنابراین معتقدند  محوری در تولید و بازتولید کلیشه های جنسیتی ندارند و 

که این موضوع در جنبش فمینیستی اولویت ندارد. در نتیجه بیشتر به نقد 

کلیشه های رایج درباره زنانگی می پردازند، مردانگی مسلط دگرجنس گرامحور 

و همان جنسیتی محور]۲6] کمتر مورد نقد قرار می گیرد و در بحث در دوگانه زن 

و مرد، مردانگی های به حاشیه رانده شده مانند مردانگی مردان همجنس گرا، 

دوجنس گرا+ و تراجنسیتی نادیده گرفته می شود. این دسته از فمینیست ها 

ممکن است کنشگرانی را که به گرایش جنسی و هویت جنسیتی می پردازند، 

با زندگی در خارج از کشور توانایی درک شرایط  انتقاد قرار دهند که  مورد 

26- Connell, R. )2005(. Masculinities. Los Angeles: University of California Press.
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ایران و نیازهای مخاطب ایرانی را از دست داده اند یا به دنبال کسب تائید 

گروه ها و رسانه های »غربی« هستند و به امید دریافت بودجه از منابع غربی 

کنشگران  اندک  که  می پردازم  این  به  ادامه  در  می پردازند.  موضوع  این  به 

فمینیستی که از حقوق دگرباشان جنسی صحبت می کنند، چه دیدی نسبت 

به این موضوع دارند.

 

جنبش دگرباشان  
دوجنس گرایان  همجنس گرایان،  جهانی  )انجمن  ایلگا  سازمان  نظرسنجی 

که  مختلف  کشورهای  در   ۲۰1۷ سال  در  میان جنسی ها(   و  تراجنسیتی ها  و 

از  ایرانیان کمتر  در فضای مجازی صورت گرفت، نشان دهنده آن است که 

میانگین جهانی و حتی کمتر از میانگین خاورمیانه به گرایش جنسی و هویت 

ایران،  ترکیه،  کشورهای  تحقیق  این  در  می گذارند.  احترام  دیگران  جنسیتی 

قرار  بررسی  مورد  خاورمیانه  در  سعودی  عربستان  و  اردن  اسراییل،  عراق، 

گرفته اند]۲۷]. نگاه منفی تر ایرانیان به دگرباشان نسبت به میانگین پاسخگویان 

این کشورها می تواند ناشی از رشد جنبش دگرباشان جنسی در ترکیه و اسرائیل 

به  که  ایرانی  دگرباشان  و  است  بهبود  حال  در  شرایط  دیگر  سوی  از  باشد. 

نظرسنجی اسمال مدیا در فضای مجازی در سال ۲۰1۷ پاسخ داده اند، معتقدند 

در ده سال گذشته آگاهی عمومی در بین ایرانیان در زمینه حقوق دگرباشان 

افزایش پیدا کرده است]۲8]. این تغییر تا حدی هم در بین رسانه های جریان 

تأثیر رسانه های جریان  اما تحت  اصلی و کنشگران اجتماعی دیده می شود، 

پناهنده  کشورهای  و  ملل  سازمان  پناهنده پذیری  سیستم  و  »غربی«  اصلی 

به  تک جنس گراهنجار  نگاهی  حوزه  این  کنشگران  و  ایرانی  دگرباشان  پذیر، 

گرایش جنسی دارند.  

جنبش دگرباشان ایران از سال های ابتدایی روی کار آمدن حکومت اسالمی 

۲۷- دوجنس گرا )13۹۷( نگرش نسبت به اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران، خاورمیانه و جهان. قابل 

http://dojensgara.org/2018/05/13/4170:دسترسی در

28- Small Media. )2018(. Breaking the Silence: Digital Media and the Struggle for the LGBT 

Right in Iran. Retrieved from: https://smallmedia.org.uk/media/projects/files/BreakingTh-

eSilence_2018.pdf
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در ایران، حول محور حمایت از حقوق پناهجویان دگرباش شکل گرفته است، 

چرا که بعد از انقالب 135۷، ایرانیان زیادی به دلیل گرایش جنسی و یا هویت  

جنسیتی شان درخواست پناهندگی کرده اند. معموالً ایرانیان دگرباش تنها بعد از 

خروج از ایران امکان آشکارسازی عمومی گرایش جنسی و هویت  جنسیتی شان 

را پیدا می کنند. همان طور که شاخساری نشان می دهد]۲۹]، پناهجویانی که 

از سیستم های کنترل کننده کشورهای خود فرار کرده اند، ناچارند به قوانین 

سیستم کنترل کننده پناهنده پذیری تن در دهند. در چنین شرایطی همان طور 

که سیاست های حکومت جمهوری اسالمی، دگرباشان را به سمت دوگانه زن 

و مرد همان جنسیتی دگر جنس گرا می راند و کنشگران اجتماعی را از اشاره به 

گرایش جنسی باز می دارد. از آنجایی که پناهجویانی با گرایش جنسی سیال 

نسبت به همجنسگرایان و تراجنسیتی ها شانس کمتری برای دریافت پناهندگی 

بر اساس گرایش جنسی دارند]3۰]، سیاست های پناهنده پذیری سازمان ملل و 

کشورهای پذیرنده پناهجویان دگرباش نیز پناهجویان ایرانی و کنشگران این 

حوزه را به سمت انکار سیالیت گرایش جنسی می رانند.  تحقیقی که در کشور 

هلند که به بررسی پرونده های پناهجویی سال های ۲۰15 و ۲۰16 پرداخته، 

دریافت  برای  دوجنسگرایان  شانس  دوره  این  در  که  است  آن  نشان دهنده 

پناهندگی بر اساس گرایش جنسی کمتر از همجنسگرایان نبوده]31] است اما 

۲۹-Shakhsari, S. )۲۰1۰(. Blogging, Belonging, and Becoming: Cybergovernmentality and the 

Production of Gender and Sexed Diasporic Subjects in Weblogistan, Doctoral Dissertation, 

University of Stanford. 

Shakhsari, S. )2012(. From homoerotics of exile to homopolitics of diaspora. Journal of 

Middle East Women's Studies, 8)3(, 14-40.

Shakhsari, S. )2013(. Transnational Governmentality and the Politics of Life and Death, 

Middle East Studies, 45)2(. 340-342.

Shakhsari, S. )2014(. The queer time of death: Temporality, geopolitics, and refugee rights. 

Sexualities, 17)8(, 998–1015.

30- Rehaag, S. )2009(. Bisexuals Need Not Apply: a comparative appraisal of refugee law and 

policy in Canada, the United States, and Australia. International Journal of Human Rights, 

13)2(, 415-436.

31- Jansen, S. )2019(. Pride or Shame? Assessing LGBTI Asylum Applications in the Nether-
lands following the XYZ and ABC Judgments. )Dorren, S., Trans(. Amsterdam: COC Neth-

erlands. Retrieved from: https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2019/01/Pride-or-Shame-
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هنوز تحقیقات بیشتری الزم است تا بررسی شود که آیا شانس دوجنسگرایان 

در سایر کشورهایی که پناهندگان را بر اساس گرایش می پذیرند، هم نسبت به 

گذشته باالتر رفته است یا این تغییرات محدود به هلند است.  

برای کسب مجوز جراحی تطبیق جنیست و  تراجنسیتی ها  همان طور که 

یا مردان همجنس گرا و یا زنان تراجنسیتی برای معافیت از سربازی ناچارند 

هویت جنسیتی  و گرایش جنسی شان را مطابق انتظارات سیستم درمانی ایران 

تعریف کنند، پناهجویان دگرباش نیز ناچارند روایتی مطابق انتظارات سازمان 

ملل و یا اداره های مهاجرت از هویت جنسیتی  و گرایش  جنسی شان ارائه کنند. 

پناهندگی  پروسه های  تصمیم گیرندگان  که  می دهد  نشان  مختلف  تحقیقات 

تغییر  غیرقابل  و  ثابت  اموری  را  گرایش جنسی   و  جنسیتی   هویت  معموالً 

می دانند و پیش فرض های زیادی درباره نحوه رفتار، گفتار و پوشش پناهجویان 

دارند]3۲]. در نتیجه پناهجویان ناچارند بر اساس انتظارات این تصمیم گیرندگان 

نقش بازی کنند و گاهی حتی با کمک کنشگران اجتماعی و وکال برای ایفای 

این نقش ها از پیش تمرین کنند]33] .

LGBTI-asylum-in-the-Netherlands.pdf )Last access: 30 Jan 2019(.

32-Bogner, D., Brewin, C. & Herilhy, J. )2010(. Refugees' Experiences of Home Office Inter-

views: A Qualitative Study on the Disclosure of Sensitive Personal Information. Journal of 

Ethnic and Migration Studies 36)3(, 519-535.

Bohmer, C. & Shuman, A. )2007(. Rejecting Refugees: Political Asylum in the 21st Century. 

London: Routledge.

Millbank, J. )2005(. A Preoccupation with Perversion: The British Response to Refugee 

Claims on the Basis of Sexual Orientation,1989-2003. Social and Legal Studies 14)1(: 116-

138

Millbank, J. )2009(. ‘The ring of truth’: A case study of credibility assessment in particular 

social group refugee determination. International Journal of Refugee Law 21: 1–33.

Jansen, S. & Spijkerboer, T. )2011(, Fleeing Homophobia, COC Netherlands and University 

of Amsterdam. Retrieved from: https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2013/11/Fleeing-

Homophobia-report-EN_tcm22-232205.pdf 

Querton, C. )2012(. "I Feel Like as a Woman, I am not Welcome": A Gender Analysis of UK 

Asylum Law, Policy and Practice. London: Asylum Aid.

Sweeney, J. )2009(. Credibility, Proof and Refugee Law. International Journal of Refugee Law 
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تصمیم گیرندگان روند پناهندگی، کنشگران ایرانی و کنشگران غیرایرانی که در 

زمینه کمک به پناهندگان ایرانی فعالیت می کنند نیز، نگاهی تک جنس گراهنجار 

به گرایش جنسی دارند و تصور می کنند همه افرد یا دگرجنس گرا هستند یا 

همجنس گرا و این نگاه را در تولیدات مکتوب]36] و شفاهی رسمی و ارتباطات 

غیررسمی شان به پناهجویان منتقل می کنند. 

در نتیجه پناهجویان غیرتک جنس گرا )دوجنس گرا+( معموالً  ناچارند گرایش 

جنسی شان را پنهان کنند و خودشان را همجنس گرا معرفی کنند. مثالً سازمان 

دوجنس گرایان انگلیس در سال ۲۰15 در نامه ای سرگشاده اعالم کرد که بسیاری 

از پناهجویان دوجنس گرا+ ابراز کرده اند که وکال، کنشگران اجتماعی یا حتی 

کارکنان اداره مهاجرت به آن ها توصیه کرده اند، خودشان را همجنس گرا معرفی 

کنند تا شانس پذیرش درخواست پناهندگی شان را افزایش دهند]3۷]. با توجه 

این موضوع  ایرانی،  به نقش محوری فرآیند پناهندگی در اجتماع دگرباشان 

از یک سو نامرئی بودن دوجنس گرایان+ ایرانی را بازتولید می کند و از سویی 

دیگر وقتی روابط دوجنس گرایان+ با جنس دیگر در گذشته یا گرایش جنسی 

فعلی شان به جنس دیگر فاش می شود، دیگر پناهجویان دگرباش و کنشگران 

این حوزه به آن ها برچسب درغ گو و فرصت طلب می زنند. 

دوجنس گراهراسی به معنای داشتن عقاید منفی درباره دوجنس گرایان+ یا 

حذف آن ها در اجتماع دگرباشان ایرانی رایج است. مثالً واژه »همجنس باز« که 

توسط افراد دگرباش ستیز برای اشاره به افرادی که به همجنس گرایش دارند 

ایرانی  از همجنس گرایان  توجهی  قابل  تعداد  توسط  استفاده می شود، هنوز 

سوی  از  می شود.  استفاده  غیرتک جنس گرایان  تحقیر  برای  واژه ای  عنوان  به 

دیگر در حالیکه عبارت ال جی بی تی مخفف لزبین )زن همجنس گرا(، گی )مرد 

همجنس گرا(، بای سکشوال )دوجنس گرا( و ترنس )تراجنسیتی ( است، ترجمه 

مخفف ال جی بی تی به همجنس گرایان و ترنس ها در رسانه های فارسی امری 

36- پیغمبرزاده، زینب )13۹3( ال.جی.بی.تی ایران »بی« ندارد، در دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه، قانون 

و جامعه ی ایران، کمیسیون بین المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنسگرا )ایگل هرک(، قابل دسترسی در:

http://iran.outrightinternational.org/wp-content/uploads/Dusseldorf2015-high.pdf 

37- Bi UK )2015(. Bisexual Asylum Seekers, Retrieved from https://bisexualresearch.word-

press.com/2015/05/20/bisexual-asylum-seekers/ accessed 15 January 2017.
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معمول است]38]. برای مثال تلویزیون صدای آمریکا در ترجمه سخنرانی جان 

کری هنگام ارائه گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر از واژه »همجنس بازان« 

به عنوان معادلی برای ال جی بی تی استفاده کرد و پس از آن که مورد اعتراض 

عبارت   ، گرفت]3۹]  قرار  می دانند،  توهین آمیز  را  واژه  این  که  کنشگرانی 

همجنس گرایان و ترنس ها را جایگزین »همجنس بازان« کرد ]4۰]. 

تک جنس گراهنجاری مختص جامعه ایران نیست و مثل دگرجنس گراهنجاری 

و همان جنسیتی هنجاری در کشورهایی مانند ایران تحت تاثیر فرهنگ غربی 

شکل گرفته است. جنبش  دوجنس گرایان+ سال هاست به تک جنسگراهنجاری 

دلیل  به  می دهند  نشان  تحقیقات  می کند.  اعتراض  غربی  کشورهای  در 

تبعیضات موجود، دوجنس گرایان به خصوص زنان جوان دوجنس گرا بیش از 

هر گرایش دیگری در معرض افسردگی قرار دارند]41]. در نتیجه تالش  کنشگران 

اجتماعی و در پی انتشار نتایج این تحقیقات، در سال های اخیر سازمان های 

گذشته  از  بیش  دارند  سعی  مختلف  کشورهای  دولت های  حتی  و  دگرباش 

38-پیغمبرزاده، زینب )13۹3( ال.جی.بی.تی ایران »بی« ندارد، در دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه، قانون 

و جامعه ی ایران، کمیسیون بین المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنسگرا )ایگل هرک(، قابل دسترسی در: 

http://iran.outrightinternational.org/wp-content/uploads/Dusseldorf2015-high.pdf

3۹-ماچولند )13۹4( ترجمه به همجنس بازان غلط و توهین آمیز است، قابل دسترسی در: 

http://macholand.org/fa/manzarpour1

4۰- صدای آمریکا )13۹4( گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰14 

منتشر شد، قابل دسترسی در: 

https://ir.voanews.com/a/us-human-rights-report-iran/۲836۹1۲.html

41-Ross, L., Bauer, G., MacLeod, M., Robinson, M., MacKay, J., & Dobinson, C. )2014(. 

Mental health and substance use among bisexual youth and non-youth in Ontario, Canada. 

PloS One, 9.

Balsam, K., Beauchaine, T., Mickey, R., & Rothblum, E. )2005(. Mental health of lesbian, gay, 

bisexual, and heterosexual siblings: Effects of gender, sexual orientation, and family. Journal 
of Abnormal Psychology, 114, 471–476.
Shearer, A., Herres, J., Kodish, T., Squitieri, H., James, K., & Russon, J.…Diamond, G.S. 

)2016(. Differences in mental health symptoms across lesbian, gay, bisexual, and questioning 

youth in primary care settings. Journal of Adolescent Health, 59, 38–43.

Stone, D., Luo, F., Ouyang, L., Lippy, C., Hertz, M., & Crosby, A. )2014(. Sexual orientation 

and suicide ideation, plans, attempts, and medically serious attempts: Evidence from local 

youth risk behavior surveys, 2001– 2009. American Journal of Public Health, 104, 262–271. 
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دوجنس گرایان را در کنار دیگر گرایش های جنسی در برنامه هایشان در نظر 

بگیرند. 

تأثیر  تحت  نیز  ایرانی  کنشگران  بین  در  رایج  تک جنس گراهنجاری  این 

بسیاری  نمونه ،  عنوان  به  است.  گرفته  شکل  غربی  اصلی  جریان  رسانه های 

از رسانه های فارسی زبان و حتی کنشگران حقوق دگرباشان هنوز از عبارت 

و  می کنند]4۲]  استفاده  همجنس  با  ازدواج  جای  به  همجنس گرایان  ازدواج 

زمانی که مورد انتقاد قرار می گیرند، به استفاده از این عبارت در رسانه های 

حذف  به  می توان  دیگر  موردی  در  می کنند.  استناد  غربی  اصلی  جریان 

دوجنس گرایان در روز 1۷ می اشاره کرد. این روز ابتدا تنها روز جهانی مبارزه 

و  تراجنسیتی هراسی  بعد  سال  چند  و  می شد  نامیده  همجنس گراهراسی  با 

بعد هم دوجنس گراهراسی به نام رسمی این روز اضافه شد]43]، اما بسیاری 

از گروه های فعال در شبکه های اجتماعی فارسی زبان هنوز در اشاره به این 

روز، دوجنس گرایان و حتی گاهی تراجنسیتی ها را از یاد می برند.

 

نتیجه گیری
جنبش  اجتماعی،  تابوهای  و  ایران  حکومت  قرمزهای  خط  تأثیر  تحت 

فمینیستی ایران حتی در خارج از کشور نیز کمتر به این نکته توجه می کند 

که کلیشه های جنسیتی و پیش فرض های جامعه مردساالر از رفتار زن و مرد 

گرفته اند.  شکل  همان جنسیتی هنجاری  و  دگرجنس گراهنجاری  تأثیر  تحت 

هم چنین تأکید بیشتر بر روی کلیشه های مرتبط با زنانگی است و مردانگی 

کمتر در بین کنشگران ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. به همان صورت 

گفتمان  یک  از  الگوگیری  با  اسالمی  جمهوری  سیاست های  از  بخشی  که 

معدود  است،  گرفته  شکل  دگرباشان(  دانستن  روانی  )بیمار  غربی  منسوخ 

می کنند  تمرکز  ترنس ها  و  همجنس گرایان  حقوق  بر  که  ایرانی ای  کنشگران 

تأثیر  تحت  نیز،  می گیرند  نادیده  را  )دوجنس گرایان+(  غیرتک جنسگرایان  و 

4۲- پیغمبرزاده، زینب و راد، سوده )13۹4( غیرهمجنس گرایان هم با همجنس خود ازدواج می کنند، سایت 

https://www.radiozamaneh.com/225339 :زمانه، قابل دسترسی در

43- Dayagainsthomophobia.org )n.d.(, What is May 17? Retrieved from:  https://dayagain-

sthomophobia.org/what-is-may-17th/
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نه  تدریج  به  خوشبختانه  که  »غربی «اند  تک جنس گرا هنجار  گفتمان  یک 

نیز  »غربی«  دولت های  از سوی  بلکه  غربی  دگرباشان  اجتماع  از سوی  تنها 

منسوخ دانسته می شود. در چنین فضایی نه تنها دوجنس گرایان، بلکه سایر 

اقلیت های جنسی و جنسیتی مانند میان جنسی ها]44] و هیچ جنس گرایان]45] نیز 

به فراموشی سپرده می شوند. 

* زینب پیغمبرزاده دانشجوی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه هادرسفیلد 

آکادمیا  ایران  با  پایان نامه  دستیار  عنوان  به   ۲۰15 سال  از  و  است  انگلیس 

به  را  اسپکتروم  انجمن کوییر فمینیست  او در سال ۲۰14  همکاری می کند. 

همراه سوده راد برای ترویج برابری جنسیتی در بین فارسی زبانان پایه گذاری 

کرد. 

44- میان  جنسی )Intersex(: میان  جنسی اصطالحی عمومی برای افرادی است که با آناتومی جنسی داخلی و 

یا خارجی متنوع متولد می شوند و نمی  توان آن ها را در دو دسته معمول مرد یا زن طبقه  بندی کرد.

تحت  هیچ  جنس گرا  افراد  نمی  کند.  تجربه  را  جنسی  تمایالت  که  کسی   :)Asexual( هیچ  جنس گرا   -45

افراد  به عنوان چتر هیچ  جنس گرا شناخته می شوند، قرار می  گیرند که شامل  پوشش اصطالحی عمومی که 

هیچ عاطفه گرا )aromatic(، هیچ جنس گرای عاطفی )demisexual( و کم جنس گرا )graysexual( می شود.
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