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آ ز ا د و بر ا بر

حقوق دگرباشان جنسی؛ سوالهای متداول

معنی «دگرباش جنسی» چیست؟

الجیبیتی در زبان انگلیسی مخفف کلمات «لزبین ،گی ،دوجنسگرا و
تراجنسی» است (که در زبان فارسی از معادل دگرباش جنسی برای آن
استفاده میشود) .اگرچه این کلمات در سطح جهانی با همین معنا استفاده
میشوند ،ولی در فرهنگهای مختلف شرایط متفاوت بوده و ممکن است
برای توصیف افرادی که روابط همجنسخواهانه دارند و یا هویت جنسی
خارج از توصیف زن و مرد دارند ،واژهای دیگری استفاده شود( .مانند:
hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein,
)travesty, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara, Two-Spirit

همه دگرباشان جنسی در زمینه حقوق بشر با چالشهای مشترک و در عین حال
مجزا روبرو هستند .افراد دوجنسی (کسانی که با ویژگیهای جنسی غیرمعمول
به دنیا میآیند) بسیاری از انواع نقض حقوق بشر را که دگرباشان جنسی نیز
با آن روبرو هستند ،تحمل میکنند که در ادامه مطلب در مورد آن میخوانید.
«گرایش جنسی» چیست؟

گرایش جنسی به جاذبه جسمانی ،عاشقانه و یا عاطفی یک فرد نسبت به دیگران،
اشاره دارد .هر کسی دارای گرایش جنسی است که از هویت او جداییناپذیر
است .مردان و زنان همجنسگرا به جنس موافق خود جذب میشوند .افراد
دگرجنسگراها (که گاهی اوقات با عنوان «استریت» شناخته میشوند) به جنس
مخالف خود جذب میشوند .افراد دوجنسگرا ممکن است به همجنس و یا جنس
جدای از هویت جنسی افراد است.
مخالف خود جذب شوند .گرایش جنسی
ِ
«هویت جنسی» چیست؟

هویت جنسی ،احساس عمیق و خصوصی فرد در مورد جنسیت خویش است.
هویت جنسی فرد به طور معمول مطابق با آن چیزی است که هنگام تولد به
او اختصاص داده میشود .افراد تراجنسی ،بین جنس واقعی خود و جنسیت داده
شده به آنها در هنگام تولد ،احساس تناقض میکنند .در برخی موارد ،ظاهر ،رفتار
و ویژگیهای خارجی این افراد ممکن است با انتظارات جامعه از رفتار هنجاری
آن جنسیت ،تضاد داشته باشد.
تراجنسی به چه معناست؟

تراجنسی (یا با به طور مخفف «ترنس») اصطالحی است که برای توصیف
طیف گستردهای از هویتهای جنسی مورد استفاده قرار میگیرد :از جمله
ترنسسکشوالها ،دوگانهپوشها (گاهی اوقات «دگرپوش» هم نامیده میشوند)،
افرادی که به عنوان جنس سوم شناسایی میشوند و کسانی که به عنوان جنسیت
غیرمعمول تصور میشوند .زنان تراجنسی به عنوان زن شناسایی میشوند ،اما در
هنگام تولد در دسته مردان جای داده میشوند .مردان تراجنسی نیز به عنوان مرد
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شناسایی میشوند ،اما در هنگام تولد به عنوان زن طبقهبندی میشوند .برخی از
تراجنسیها به دنبال عمل جراحی تغییر جنسیت و یا هورموندرمانی برای رسیدن
به هویت جنسی واقعی خود میروند و برخی دیگر نه.
دوجنسی کیست؟

یک فرد دوجنسی (یا میانجنسی) کسی است که با ساختار جنسی ،اندامهای
تناسلی و یا الگوهای کروموزومی متفاوت با زنان یا مردان معمولی به دنیا میآید.
این قضیه ممکن است در زمان تولد و یا بعدها در زندگی فرد آشکار شود .فرد
دوجنسی ممکن است به عنوان مرد یا زن و یا هیچکدام خود را شناسایی و
معرفی کند .موضوع دوجنسی بودن مربوط به گرایش یا هویت جنسی نیست:
افراد دوجنسی ،گرایش و هویت جنسی مشابهای را مثل دیگران تجربه میکنند.

همجنسگراستیزی و تراجنسیستیزی چیست؟

همجنسگراستیزی (هوموفوبیا) یک ترس غیرمنطقی ،نفرت یا بیزاری نسبت
به افراد همجنسگرا یا دوجنسگرا است .تراجنسیستیزی نیز ترس غیرمنطقی،
نفرت یا بیزاری نسبت به افراد تراجنسی است .از آنجا که اصطالح هوموفوبیا به
طور گستردهای شناخته شده است ،اغلب بصورت همه جانبه برای اشاره به ترس،
تنفر و بیزاری نسبت به دگرباشان جنسی استفاده میشود.

دگرباشان جنسی در معرض چه نوع از نقض حقوق بشر هستند؟

دگرباشان جنسی در تمام سنین و در تمام نقاط جهان ،از نقض حقوق بشر خود
رنج میبرند .آنها مورد حمله فیزیکی قرار میگیرند ،ربوده میشوند ،مورد تجاوز
جنسی قرار میگیرند و به قتل میرسند .در بیش از یک سوم از کشورهای جهان،
مردم ممکن است برای داشتن روابط خصوصی و همجنسخواهانهی مبتنی بر
رضایت طرفین ،دستگیر و زندانی (و حداقل در پنج کشور اعدام) شوند .دولتها
غالب ًا به اندازه کافی از دگرباشان جنسی در مقابل رفتارهای تبعیضآمیز در حوزه
زندگی خصوصی ،از جمله در عرصه کاریابی ،یافتن مسکن و دسترسی به خدمات
بهداشتی حمایت نمیکنند .کودکان و نوجوانان دگرباش در مدرسه با قلدری
مواجه میشوند و ممکن است توسط پدر و مادر خود از خانه بیرون انداخته شوند
و یا باالجبار به تیمارستان ارجاع داده شوند و یا مجبور به ازدواج شوند .به افراد
تراجنسی غالبا کارت شناسایی رسمی که منعکسکننده جنس مورد نظر این افراد
است داده نمیشود ،و این افراد بخاطر نداشتن اوراق هویت قادر نیستند کار کنند،
سفر بروند ،حساب بانکی باز کنند و یا به خدمات عمومی دسترسی پیدا نمایند.
کودکان دوجنسی ممکن است در معرض جراحی و سایر اقدامات ،بدون رضایت
خود و یا اغلب بدون رضایت آگاهانه پدر و مادر خود ،قرار گیرند و در بزرگسالی
ممکن است در معرض خطر خشونت و تبعیض قرار گیرند.

آیا دلیلی برای جرم شناختن همجنسگرایی وجود دارد؟

خیر .جرم انگاشتن روابط جنسی خصوصی که بین افراد بزرگسال و با رضایت
طرفین صورت بگیرد ،خواه این روابط با جنس موافق یا مخالف باشد ،نقض
حق حریم خصوصی افراد است .قوانینی که روابط همجنسخواهانهی از روی
اختیار را جرم میشمارد ،هم تبعیضآمیز بوده و هم ناقض ممنوعیت توقیف و
حبس خودسرانه میباشد .حداقل در  76کشور جهان ،قوانینی اجرا میشود که
به موجب آن ،روابط خصوصی و همجنسخواهانهی مبتنی بر رضایت طرفین
جرم تلقی میگردد .حداقل در پنج کشور محکومیت به این جرم ممکن است
مجازات اعدام به همراه داشته باشد .مجرم پنداشتن دگرباشان جنسی عالوه بر
اینکه ناقض حقوق اساسی این افراد است ،باعث مشروعیت بخشیدن به نگرش
خصمانه نسبت به این گروه شده که این امر خود دستمایهای برای بروز خشونت
و تبعیض را فراهم میآورد .این موضوع همچنین موجب اخالل در تالشهایی
میگردد که با هدف جلوگیری از گسترش اچآیوی  /ایدز انجام میشود :بدین
صورت که دگرباشان جنسی از ترس اینکه مجرم تلقی شوند ،از پا پیش نهادن
برای آزمایش و درمان این بیماری منصرف میشوند.

آیا دگرباشان جنسی تنها در کشورهای غربی حضور دارند؟

خیر .دگرباشان جنسی در همه جا ،در همه کشورها ،در میان تمام گروههای
قومی ،در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی و در تمام جوامع وجود دارند .این
ادعا که :تمایالت همجنسخواهانه سنتی غربی است ،اشتباه است .با این حال،
بسیاری از قوانین کیفری که امروزه برای مجازات دگرباشان جنسی استفاده
میشود ،خاستگاه غربی دارند .در اکثر موارد ،این قوانین توسط قدرتهای
استعماری وقت ،در قرن نوزدهم اعمال شدهاند.

آیا دگرباشان جنسی همیشه وجود داشتهاند؟
بله .دگرباشان جنسی همواره بخشی از جوامع ما بودهاند .نمونههایی از هر محل
و زمان و هر دورهای وجود دارد ،مانند نقوش سنگی ماقبل تاریخ در آفریقای
جنوبی و مصر ،متون پزشکی هند باستان و ادبیات اولیه عهد عثمانی .بسیاری
از جوامع به طور سنتی با دگرباشان جنسی مشکلی نداشته اند ،از جمله چندین
مورد از جوامع آسیایی که به طور سنتی جنس سوم در آنها به رسمیت شناخته
میشده است.
آیا میتوان گرایش و هویت جنسی فرد را تغییر داد؟
خیر .گرایش جنسی فرد و یا هویت جنسی را نمیتواند تغییر داد .چیزی که باید
تغییر کند ،نگرش منفی اجتماعی است که نسبت به دگرباشان جنسی وجود دارد
که باعث ایجاد خشونت و تبعیض علیه آنها میشود .تالش برای تغییر گرایش
جنسی یک فرد ،اغلب ناقض حقوق بشر است و میتواند باعث صدمات شدید به او
شود .نمونه های این اقداماتِ ناقض حقوق بشر عبارتند از روشهای رواندرمانی
اجباری که به قصد به اصطالح «درمان» کشش جنسی همجنسخواهانهی افراد
انجام میشود و همچنین تجاوز جنسی به لزبینها که از آن به عنوان تجاوز
«اصالحی» یاد شده و قصد آن این است که آنها را «دوباره دگرجنسگرا کنند».
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آیا دوستی با دگرباشان و یا داشتن دسترسی به اطالعات درباره
دگرباشان جنسی ،سالمت کودکان را به خطر میاندازد؟

خیر .یادگیری یا صرف وقت با افرادی که دگرباش جنسی هستند ،در گرایش یا
هویت جنسی افراد زیر سن قانونی تاثیری نداشته و به تندرستی و سالمت آنها
آسیبی نمیزند .در عوض ،دسترسی به آموزش جنسی متناسب با سن جوانان
بسیار حیاتی خواهد بود ،برای اطمینان از اینکه آنها روابط سالم و قابل احترام
فیزیکی داشته و خود را از عفونتهای مقاربتی محافظت کنند .محرومیت از این
نوع از اطالعات میتواند باعث ایجاد احساس انزوا و افسردگی در جوانان دگرباش
شده و برخی از آنها را مجبور به رها کردن مدرسه و در مقیاس باالتر ،مجبور به
خودکشی کند.
آیا دگرباشان جنسی برای کودکان خطرناک هستند؟

خیر .هیچ ارتباطی بین همجنسگرایی و کودکآزاری از هر نوعی وجود ندارد.
دگرباشان جنسی در سراسر جهان میتوانند پدر و مادر خوب ،معلمان و مدل
رفتاری برای جوانان باشند .به تصویر کشیدن دگرباشان جنسی به عنوان
«بچهباز» و یا افراد خطرناک برای کودکان کام ً
ال نادرست و توهینآمیز بوده و
به منظور طفره رفتن از لزوم اتخاذ اقدامات جدی و مناسب جهت حفاظت از همه
کودکان ،از جمله آنهایی که در حال کشف هویت و گرایش جنسی خود هستند،
صورت میگیرد.
آیا قوانین بینالمللی حقوق بشر شامل دگرباشان جنسی نیز میشود؟

بله .این قوانین شامل تمامی افراد میشود .قوانین بین المللی حقوق بشر دولتها
را ملزم ساخته است تا برخورداری همه افراد را از حقوق بشر خود ،بدون هیچ
تمایزی ،تضمین کنند .گرایش و هویت جنسی ،همانند نژاد ،جنس ،رنگ و یا
مذهب افراد ،تنها نشاندهنده موقعیت و حالت فرد است .کارشناسان حقوق بشر
سازمان ملل تایید دارند که مطابق قوانین بینالمللی ،اعمال تبعیض بر اساس
گرایش و هویت جنسی ممنوع است.
آیا محروم کردن دگرباشان جنسی از حقوق انسانیشان به خاطر
مالحظات مذهبی ،فرهنگی و سنتی قابل توجیه است؟
خیر .حقوق بشر جهانی است :همه انسانها ،صرفنظر از اینکه چه کسانی هستند
و یا کجا زندگی میکنند ،از این حقوق برخوردار هستند .در حالی که تاریخ،
فرهنگ و مذهب به نوبه خود مهماند ،همه دولتها ،صرف نظر از سازوکارهای
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود ،وظیفه قانونی دارند تا حقوق بشر را برای
همگان ارتقا دهند و حامی آن باشند.
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