مقدمهی مرتجم:
مقالهی ِ
پیش رو ،نخستین مقاله از سه مقالهای است که دکرت سیام شاخساری ،در خالل پژوهشهای
خود نگاشته است .این مقاالت پیشتر در پژوهشی دانشگاهی با عنوان «بررسی تاریخی ناجنبش
کوئیر ایرانی» به اختصار معرفی شدهاند .در همین اثر ذیل تقسیمبندی گفتامنهای موجود در
زمینهی کوئیر ایرانی به دو دستهی کلی گفتامن جریان غالب و گفتامن دگراندیش ،آراء سیام شاخساری
در کنار تنی چند از آکادمیسینهای دیگر که دارای رویکردی پژوهشی-انتقادی و ژرفانگر در این
حوزه بودند ،ذیل گفتامن دگراندیش معرفی شده است .در خالل ارتباطات مرتجم با این متفکرین
دگراندیش سعی بر این شد تا برخی از آثار ایشان به زبان فارسی ترجمه شده و منترش گردد.
از مجموعه گفتامن دگراندیش تاکنون یک شامره منترش شده است .شامرهی نخست (فالخن شامرهی
 )133به ترجمهی فصل سوم از کتاب «میل عرب :بازگردانیدن میل ،گی اینرتنشنال و جهان عرب»
نوشتهی دکرت جوزف مسعد اختصاص داشت .در این شامره و دو شامرهی آتی از این مجموعه به
ترتیب مقاالتی از دکرت سیام شاخساری منترش خواهد شد.
در بخش مربوط به گفتامن دگراندیش در مورد این مقاالت میخوانیم« :سیام شاخساری استاد مطالعات
جنسیت و سکسوالیتهی دانشگاه مینهسوتا در آمریکا است .وی از پیشگامان گفتامن دگراندیش در
زمینهی سکسوالیتهی ایرانی است .هامنطور که پیشتر مالحظه شد شاخساری از معدود منتقدانی
بود که در دوران گسرتش گفتامن جریان غالب در حوزهی جنسیت و سکسوالیتهی ایرانی به انتقاد
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از رویکردهای نظری و روشهای اجرایی آن پرداخت .از مهمرتین ویژگیهای مطالعات شاخساری
میتوان به غنای نظری و مفهومی ،کاربست روششناسیهای بدیع و کارآمد و بررسی پدیدههای
مورد مطالعه در سطوح و جنبههای مختلف اشاره کرد .رویکرد شاخساری ضمن نقد رویکردهای
انتزاعی با به کاربسنت رویکرد تحلیلی انضاممی و در نظر گرفنت صحنههای رخداد و پدیدههای مورد
مطالعه به صورت زمامنند و فضامند و در ارتباط با سطوح محلی ،منطقهای و جهانی ،رویکردی
چندجانبه و ژرف را ارائه میدهد .رویکردی که ضمن گذر از سطحیت ،جنبههای هستیشناسانه و
معرفتشناختی گفتامن جریان غالب را تحلیل کرده و تناقضات و پیوندهایی را برجسته میسازد که
سوژهمندی کوییرها را بواسطهی جغرافیای سیاسی و زمانسیاست به طور ناهمگن توزیع میکند.
این ویژگیهای متعدد در کنار مطالعهی دقیق و کیفی موجب گردیده است تا آثار تحقیقاتی وی
بویژه در زمینه پروبلامتیزه ساخنت سیاستهای جنسی و جنسیتی در گفتامنهای جهانی و منطقهای،
ضمن به چالش کشیدن روایتهای غالب ،برهههای زمانی ،فضاها و سوژههایی که بواسطهی گفتامن
جریان غالب و اقتصاد سیاسی زیربنایی آن به محاق رفتهاند را منایان سازد( ».بررسی تاریخی ناجنبش
کوییر ایرانی)
بیش از هر چیز میبایست از دکرت شاخساری عزیز برای راهنامییهای ارزنده ،در اختیار گذاردن
مقاالت خود و موافقت جهت ترجمه و انتشار آنها صمیامنه تشکر منایم .همچنین از دوست گرانقدر
وفا مهرآیین برای ویراست مقاالت ترجمهشده تشکر منایم .و در نهایت از رفقای گرانقدر در مجموعهی
منجنیق برای متامی زحامتشان جهت کمک به نرش این منتها تشکر میکنم.
***
در  8ژوئیهی  2008خربنگار آسوشیتدپرس از سناتور جان مککین ،نامزد ریاست جمهوری آمریکا
رغم تحریمهای آمریکا علیه ایران ،صادرات سیگار از ایاالت متحده به ایران
سئوال کرد که چرا ،به ِ
در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بوش ،بیش از ده برابر افزایش داشته است؟ مککین پاسخ داد:
«شاید این راهی برای کشنت آنها باشد» (برادلی  .)2008این نقلقولی مبهم از میان انواع و اقسام
سخنان نژادپرستانهی مککین است ،که در لفافهی یک شوخی سبک پنهان شده ،و قطعهی بعدی
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نقل قولی جدی از مهتاب ،ترنسجندر ایرانی متقاضی پناهندگی در ترکیه است:
زندگی من مثل یک سیگار نیست که شام بتوانید آن را دود کنید و سپس آن را دور بندازید،
چرا که من در خاکسرت آن زندگی میکنم و رنج میبرم .ما هستیم .دنیا ذهنی فراموشکار دارد و
من خیلی رسیع فراموش میشوم .شاید به کانادا برسم یا شاید نرسم .اما هرگز فراموش منیکنم
که متام حقوقم از من گرفته شده و هیچ آدم مشخصی هم وجود ندارد که من بتوانم برای این
[موضوع] او را رسزنش کنم .از حاال به بعد ،میخواهم زندگیام را بسازم( .مهتاب ،مصاحبه با
سازمان دگرباشان ایرانی [ایرکو]).
مهتاب این گفتهها را در ترکیه بیان کرده است ،جایی که او چندین سال منتظر بود تا کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل -UNHCR-و سفارت کانادا ،او را به عنوان پناهندهی قانونی به رسمیت
بشناسند .مهتاب در سال  2008مدتی کوتاه پس از رسیدنش به کانادا ،بیرس و صدا به زندگی خود در
آپارمتاناش پایان داد ،آپارمتانی که به دلیل پایان یافنت دورهی کمکهزینهی مسکن وی ،از او خواسته
بودند تا آن را تخلیه کند .سیگار به عنوان استعارهی چیزی مطلوب اما در عینحال دورریختنی و به
عنوان چیزی که میتواند به آرامی بکشد ،دو اظهارنظر فوق را به یکدیگر پیوند میدهد .اظهاراتی
که به صورتی بسیار متامیز ریشه در اقتصاد نظامیشدهی نئولیربال بدنهای جنسیشده دارند .کسی
را منیتوان به دلیل رنج کشیدن فردی رسزنش کرد که شبیه سیگاری رو به خاموشی است؛ مگر از
این جهت که خود خواسته است تا مسئولیت خود را بر دوش کشد .با وجود اینکه این فرایند کشنت
(از طریق تحریمها یا فقر) به آرامی صورت میپذیرد و هیچ مسئولیتی متوجه سیاستها و قوانین
کشنده نیست؛ با این وجود منیتوان آن را فقط وابسته به تهدید احتاملی برای کسانی دانست که
حفظ حیات آنها الزامی است بلکه منوط به خواست و ارادهی هامن فردی نیز میشود که در معرض
کشته شدن است.
پناهنده همچون شکلی از «برندسازی» سیاسی ،تجربهی عاطفی کسی را نسبت به آزادی برمیانگیزد
که تاکنون آن را نداشته ولی انتظار فعال شدن و اعادهی آن را در آینده دارد (Clough and Willis
 .)2011یکی از مولفههای رضوری گفتامن پناهندگی ،میل به آزادی است ،آنچه به شیوهی هولناکی
در برندسازی سیگارها وجود دارد .این مساله تصادفی نیست که کمپین تبلیغاتی «یک شاید ِ
نباش»
مارلربو در آملان ادعا کرد «هیچ آزادیای در شاید وجود ندارد» .تعجبآور نیست که یک تبلیغ آنالین
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مارلربو شامل پاکتی سیگار است که پرچم آمریکا در آن تبلیغ با عبارت «بستهبندیشده با آزادی»
تزئین شده است .وعدهی آزادی در کمپین «مارلربو باش»  2012نیز حضور دارد ،کمپینی که آیندهی
ایدهآل تضمینشدهی جوانان اندونزی را در برابر اکنون مبهم آنها هدفگذاری کرده است« -هیچ
شعری کامل نشده ،هیچ کوهی فتح نشده ،هیچ اقیانوسی پشت رس گذاشته نشده ،هیچ آزادیای
به دست نیامده ،هیچ شهری روشن نشده ،هیچ عشقی حک نشده ،این جهان هیچچیز منیشد اگر
ما فقط گفته بودیم شاید ،پس بیایید آن را آزاد کنید .شاید نباشید ،مارلربو باشید» (تاکتیکهای
دخانیات) .اگر مارلربو «با آزادی بستهبندی شده» است ،ممکن است مرگ هزینهی پرداختی شخص
خودمسئولی 1باشد که متایل دارد طعم شیرین ریسک شناخت کشور مارلربو را تجربه کند .اگر زندگی
کوییر در «غرب» همراه با آزادی است ،هزینهی پناهندهی کوییر خواهان حقوق خود ،مرگ است،
کسی که حقوق او به نام حقوق در «کشور آزاد»،
سلب شده است.
در ادامه ،من مرگ غیرقابل بیان مهتاب را با دو
داستان دیگر از مرگ قابل بازمنایی در طی «جنگ علیه
تروریسم» 2مقایسه میکنم تا اقتصاد بازمنایانندهی
مرگ کوییر را در رابطه با زیستسیاست 3و
سیاستمرگ 4هامنطور که مربوط به جمعیتهای
مختلف است ،مورد بررسی قرار دهم .اگرچه این فرد
است که در معرض مدیریت مرگ و زندگی بواسطهی
زیستسیاست قرار گرفته ،با اینحال فوکو استدالل
میکند ،این جمعیت است که هدف هرن حکومتداری از طریق زیستسیاست است ،جایی که
مدیریت زندگی یک نفر ناگزیر به مرگ دیگری مرتبط میشود .به این ترتیب ،مدیریت زندگی و
مرگ پناهندگان ترنسجندر به طور ذاتی با حکمرانی جامعه مرتبط است .با اینحال ،تفاوتی در ارزش
1- self-responsible
2- war on terror
3- biopolitics
4- necropolitics
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زندگی و مرگ جمعیتهای مختلف ،تودههای مختلف ،در بافتاری فراملی و فراتر از تجزیه و تحلیل
فوکو از دولت وجود دارد .چگونه دولت زندگی جمعیتی را با تکنیکهای کشتار جمعیتی دیگر مرتبط
میکند؟ چه زمانی حاکمی که حق کشنت دارد ،آن را به آرامی با تحریمها (آنچه که در مجاز دانسنت یا
نادیده گرفنت نوع کاالها انتخابی هستند؛ سیگار مجاز است ،اما دارو مجاز نیست) و چه زمانی کشنت
را به شیوهی شوک و بیم انجام میدهد؟ چه زمانی حاکم به نام حقوق میکشت و چه زمانی مرگ
ناشی از فراموش کردن این حقوق است؟
از طریق بررسی بازمنایی مرگ مهتاب ،مارک بینگهام ،ایاز مرهونی و محمود عسگری ،من استدالل
میکنم که در «جنگ علیه تروریسم» سیاست بازمنایی هژمونیک نه تنها هویتهای جنسی
جهانیشدهای را تولید میکند که بر اساس منطق هموناسیونالیسم ایاالت متحده بسیج شده
است ( ،) 2007 Puarبلکه همچنین اینها به مدیریت زندگی و مرگ جمعیتهای مختلف کمک
کردهاند .اقتصاد بازمنایانندهی مرگ کوییر بر مجموعهای داللت دارد که شامل نهادهای دولتی و
غیردولتی ،افراد ،رژیمهای حقوق برش ،گفتامنهای متدنمحور ،دیاسپوراها و رسانههای بیناملللی
است .من پناهندهی ترنسجندر ایرانی را به عنوان فیگور پارادایمتیک هموساکر مطرح میسازم.
( ،)1998 Agambenآنچه که در تجزیه و تحلیل سیاستهای زندگی و مرگ جمعیتهای مختلف
در دوران «جنگ علیه تروریسم» از جایگاه پژوهشی بااهمیتی برخوردار است .قابل بازمنایی بودن
مرگ برخی از کوییرها و غیرقابل بازمنایی بودن برخی دیگر ،زیستسیاست و سیاستمرگ را درهم
میپیچد ،این امر حکایت از قابل کشنت بودن زندگیهایی دارد که به طور همزمان از حقوق جهانی
لیربال اشباع و عریان شدهاند؛ زندگیهایی که در معرض سیاستهای قتل قانونی هستند.
تولید گفتامن پناهندهی ترنسجندر ایرانی به عنوان کسی که نیازمند نجات و حفاظت رژیمهای
حقوق برش و دموکراسیهای غربی است ،به طور اجتنابناپذیری به اجراگری شهروندی در کشورهای
جهان اول نظیر ایاالت متحده پیوند خورده است .بنابراین ،در قسمت اول این فصل ،من در مورد
نحوهی اجراگری موفق شهروندی آمریكا که با پدیداری و اختفاء زندگی و مرگ کوییر گره خوردهاند،
تادیب بدنهای کوییر ،انطباق با قراردادهای جنسیتیشده و نژادیشدهی شهروندی در ایاالت
متحده ،تولید کوییر متفاوت در برابر دیگری مسلامن خطرناک و اهریمنیشده و حفاظت از کوییر
قربانیسازیشدهی جهان سومی بحث میکنم و در بخش دوم ،به ارتباط میان بازمنایی مرگ و
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سیاست قتل قانونی میپردازم.
مرگ حامسی/قهرمانانه
در آمریکا ما آزاد هستیم .آزاد برای انتخاب ،آزاد برای سخن گفنت ،آزاد برای ابراز نظراتمان،
آزاد برای اینکه خودمان باشیم .در بسیاری از نقاط جهان ،من منیتوانم خودم باشم .فارغ از
حرف دیگران ،من میتوانم خودم باشم و از زندگی نرتسم .من به این خود افتخار میکنم ،به
آمریکایی بودنم افتخار میکنم و افتخار میکنم به همجنسگرا بودنم! فقط در آمریکا میتوانم
اینگونه آزاد باشم!
()Testimony on the Tribute to American Spirit Online Photo Quilt
هامنطور که آمریكای چندفرهنگی مانع از حذف سکسوالیتههای نژادی و جنسیتیشده از رهگذر
اسطورهی برابری شده است ،سلطهی سوژهی شهروند سازگار را در مقابل دیگری پناهنده تجسم
میبخشد .بیثباتی و فقدان آزادی پناهندهی کوییر با آزادیای که به ظاهر شهروند کوییر جهان اول
از آن لذت میبرد ،کنار هم گذاشته میشود .سوژههای کوییر خرسند آمریكایی كه به لحاظ تاریخی
از قلمرو «نرمال» خارج شدهاند ،اغلب تعلق خود به فرهنگ ملی را از طریق شهروندی نرماتیو ،در
برابر فیگور تروریست خطرناک و پناهندهی قربانیشده به اجرا میگذارند .رویدادهای  11سپتامرب
 2001فرصتی برای شهروندان کوییر آمریکایی فراهم آورد تا بتوانند در لحظهای بحرانی ،یعنی زمانی
که شکلهای خاصی از کوییربودگی قابل تحمل شد و حتی در گفتامن ملیگرایانهی آمریکا مورد
تحسین قرار گرفت ،خود را به تصورات ملت الصاق کنند.
هامنطور که پوآر و رای ( )2002بررسی کردهاند ،پس از یازده سپتامرب جشنهای آشکارسازی 5،بطور
بیسابقهای در محیطهای فرهنگی گی و لزبین آمریکا رواج داشت .یکی از شایعشدهترین داستانها
در رسانههای جریان اصلی به مارک بینگام ،بازرگان همجنسگرای سفیدپوست موفق با کمپانیای
دارای شعباتی در رشق و غرب آمریکا مربوط بود .کسی که ظاهرا زندگی خود را به دلیل اینکه طرح
هواپیامربایان برای تصادم هواپیام با کاخ سفید را خنثی کرده بود ،از دست داد .با وجود اینکه گفتامن
کلی مرد قهرمان و همرس وطنپرست کامال بازتابهای رسانهای آمریکا را اشغال کرده بود ،مارک
5- celebrations of outness
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بینگام به خاطر مردانگی خود همراه با سه مرد قویهیکل دیگر که به گفتهی مجلهی الیف «بدترین
کابوس ربایندگان» بودند ،مشهور شد.
در حالی که مرئیسازی مفرط 6ناسیونالیسم آمریکایی پس از یازده سپتامرب بر جنبههای هرتونرماتیویتی
ملت از طریق ایامژها ،زبان و الگوهای ملیگرایانه تأکید داشت ،اشکال کوییر ملیگرایانهی آمریکایی
حضور گسرتدهای در وبسایتهای گی و لزبین داشت .بسیاری از وبسایتهای کوییر در رقابت
با رسانههای هرتونرماتیو ستایشکنندهی مردانگی بینگهام ،عمدتا بر شیوهای مترکز کردند که در
آن بینگهام کلیشههای همجنسگرایی مردانه را با نشان دادن اینکه همجنسگراها هم مرد هستند،
شکسته است .تالش برای مقابله با کلیشههای هموفوبیک ،تجلیل کوییر از مرگ بینگهام ،مردانگی او
مردانگیای که به شدت تقلیدی از رسباز/شهروند هرتوسکشوال بود -را به عنوان ایدهآلی که توسطهمجنسگرای آمریکایی وطنپرستی که در راه خود برای رسیدن به رویای آمریکایی به انجام رسیده
است ،برساخته بود .در حالی که اختالفنظرهایی وجود داشت ،آنچه باعث شد موضوع گی آمریکایی
بطور موفقیتآمیزی به تصورات ملت و شهروندی در رسانههای اصلی گی و لزبین بپیوندد ،منایش
«مردانگی» و وطنپرستی بود .مردانگی مفرط بینگهام تبدیل به ایدهآلی شد که انتظار میرفت هر
کوییری آن را آرزو کند« :من الگوی نقش اول یا قهرمانی برای بزرگشدن نداشتم؛ حاال نسل آیندهی
ما یکی دارد .خدا پشتیبان آمریکاست!» ().Mark Bingham Forum n.d
مانند هر اجرایی ،منایش وطنپرستی و توفیق مردانگی به مشاهدهگر نیاز دارد :تبدیل شدن به
سوژهی شهروند ،نیازمند مرئی شدن و «آشکارسازی» در میدان دید ملت است .پس از یازده سپتامرب
بحران «برونآیی» با استعارهی حامیت ،آنچه که به دو هدف در گفتامن ملی ایاالت متحده خدمت
کرده بود ،متقاطع شده بود .در یک سطح ،مرد همجنسگرای مردانه به صورت «آشکار» و رسافراز،
زمانی که هنجارهای هژمونیک مردانگی را اجرا کرد و نقش «محافظ» ملت را به عهده گرفت ،تحمل
شده بود .در سطحی دیگر« ،آشکار شدن» به عنوان عملی میهنپرستانه ،زمانی که یک تقسیم فضایی
را درون منطقی دوتایی تعین بخشید ،اهمیت یافت .در این منطق ،ایاالت متحده منادی از آزادی و
دموکراسی شد و جهان اسالم به عنوان طرفدار رسکوب همجنسگرایان و هموفوبیا مطرح و حفاظت
از کوییرها در مقابل دشمن هموفوبیک به دلیل اصلی جنگ تبدیل شد .به عنوان مثال در  21سپتامرب
6- hypervisibility
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 ،2001آندره سولیوان نوشت:
از همهی جنگها ،این جنگ قطعا یکی از آنهایی است که در آن همجنسگرایان امریکا
میتوانند بخش مرکزی و افتخارآمیزی را برعهده بگیرند .مردانی که در این کشور جنگی را
آغاز کردهاند ،آزادی همجنسگرایان در اینجا را به عنوان یکی از دالیل اصلی تنفر خود مطرح
کردهاند .همجنسگرایان آمریکایی نباید رصفا از این جنگ به خاطر وطنپرستی و غرور حامیت
کنند؛ آنها باید از آن حامیت کنند؛ زیرا دشمن ،ما را به عنوان یکی از اولین اهداف خود برای
تخریب در نظر گرفته است( .سالیوان )2001
البته تضاد میان«مدنیت» غرب و «بربریت» جهان اسالم به پیش از «جنگ علیه تروریسم» بازمیگردد
و تاریخی استعامری دارد .تقسیم دوتایی فضایی همچنین مستلزم نقشهبرداری از زمان در فضا است،
جایی که ایاالت متحده در برابر جهان اسالم به لحاظ زمانی عقبمانده ،تلقی میشود .هامنطور که
وستون در مورد تقسیامت روستایی/شهری بحث میکند ،این تضادهای زمامنند و فضامند ،ساختار
«بسیار ذهنیای است که به مردم اجازه میدهد که خود یا دیگران را بسان گی تصور کنند» (وستون
 .)41 :1998در حالی که اسالم و مسلامنان به گذشتهای کهن پیوند خوردهاند ،گیبودگی اساسا
آمریکایی شد .در این زمینهی معنایی دوگانه ،سوژهی شهروند گی آمریکایی هم به عنوان محافظ
و هم فردی که در برابر دشمن مسلامن محافظتشده ،هویت مییابد .سوژهی گی آمریکایی و گی
قربانی مسلامن بواسطهی متایزات و اشرتاکات برساخته میشوند .هامنطور که مینو معلم بحث کرده
است ،بربریت ،دیگریای است که به نظامیگرایی مردانهی «مدنیت» و نیاز مداوم او به «حفاظت»
مرشوعیت و معنا میبخشد .حفاظت ،اتحادی میان محافظ و محافظتشده در برابر دشمنی مشرتک
ایجاد میکند( .معلم )2002این دشمن مشرتک در برابر ملت آمریکایی به تصور هرتوسکشوال،
سوژهی گی مرئی به تصور همگن و پناهندهی کوییر قربانیشده ،دیگری مسلامن بربر است.
مرگ بربر :قربانیان کوییر ایرانی
یک منونه از شیوهای که بارها و بارها منایانگر تضاد دوگانهی مسلامن هموفوبیک عقبمانده /کوییر
متمدن ،در طول«جنگ علیه تروریسم» بوده[ ،ماجرای] ایاز مرهونی و محمود عسگری در ایران
است .مرهونی و عسگری درتاریخ  19جوالی  2005به اتهام لواط به عنف در شهر مشهد به دار
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آویخته شدند .در حالی که «گی» بودن این دو مرد جوان نامعلوم است ،رسانههای بیناملللی،
سازمانهای گی و لزبین بیناملللی و گروههای اپوزیسیون دیاسپورای ایرانی ضمن انتشار این پرونده
در اینرتنت اعالم کردند که مرهونی و عسگری به دلیل گرایش جنسی خود به دار آویخته شدند
(کیم  .)2005ضمن اینکه لیستهای ایمیلی و وبالگها برای بسیج اعرتاضات بیناملللی در شهرهای
مختلف مورد استفاده قرار گرفت ،تصاویر اعدامهای مشهد به رسعت در وبسایتهای خربی،
یوتیوب و وبالگها منترش شد .گردش منکوبکنندهی تصاویر این اعدام بر روی اینرتنت به حدی بود
که بیشرتین (و باالترین) موارد یافته شده در جستجوی تصویری با کلیدواژههای «گی» و «ایران» در
موتور جستجوگر گوگل هنوز هم تصاویر اعدام مرهونی و عسگری را نشان میدهد .چندین گروه از
جمله کمیسیون بیناملللی حقوق برش گی و لزبین ،سازمان دیدهبان حقوق برش و سازمان عفو بینامللل
بیانیههایی دربارهی فقدان اطالعات معترب دربارهی سکسوالیته یا دالیل اعدام مرهونی و عسگری
صادر کردند .اسکات النگ ،فعال حقوق برش با سابقهی کار بر روی پروندههای ایرانی ،اظهار داشت
که تحقیقات در مورد این پرونده (و موارد مشابه گی) رصفا مبتنی بر حدس و گامن است و هیچ
مدرک معتربی مبنی بر گی بودن مرهونی و عسگری وجود ندارد .با این وجود ،کمپین حقوق برش،
 Log Cabin Republicansو  7Outrageانگلیس ارصار داشتند که مرهونی و عسگری بخاطر
«گرایشجنسی» خود اعدام شدند .منایندهی گروه بریتانیایی  ،Outrageپیرت تتچل اعالم کرد« :این
[اعدام] نهایت وحشیگری فاشیستهای اسالمی در ایران است .کل کشور زندانی عظیم با حکومتی
اسالمی است که با بازداشتهای بدون محاکمه ،شکنجه و کشتارهای تحت حامیت دولت پایدار
مانده است( ».کیمLog Cabin Republicans .)2005 ،اعدام مارهونی و عسگری را محکوم کرده و
مجددا بر تعهد سازمان به جنگ علیه تروریسم در سطح جهانی تاکید منود .پاتریک گرررو ،ریاست
این سازمان ،مانند سالیوان که از این پرونده برای مرشوعیتبخشی «جنگ علیه تروریسم» استفاده
منود ،با انتشار یک بیانیهی مطبوعاتی اعالم کرد« :این کشتار وحشیانه به وضوح بندهای "جنگ
علیه تروریسم" را در سطح جهانی تثبیت کرد .آزادی باید بر افراطگرایی رادیکال اسالمی غلبه کند»
( )2005این پرونده به بارزترین منونهی خشونت علیه کوییرها در ایران تبدیل شده و محافظت
مردانه از جهان اول و نیاز به نجات کوییرهای قربانیشدهی ایرانی را برانگیخت.
 Log Cabin Republicans -7سازمانی است که در حزب جمهوریخواه برای حامیت از حقوق برابر برای افراد ال.جی.بی.تی
در ایاالت متحده کار میکند.
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مرگ غیرقابل بیان :پناهندگان ترنسجندر ایرانی
میدونم که هستم ،میخواهم زندگی کنم.
(مهتاب ،گزیدهای از فیلم میدانم که هستم)
جملهی باال ،که الهامبخش عنوان فیلمی مستند دربارهی ترنسکشوالهای ایرانی بود ،از متایل مهتاب
برای یک زندگی بهرت میگوید .زمانی که مهتاب این جمله را گفت ،به عنوان یک متقاضی پناهندگی
در یک «شهر اقامری» در ترکیه تحت رشایطی سخت زندگی میکرد و منتظر بررسی پروندهی خود
توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد پناهندگان ( )UNHCRدر آنکارا بود.
در حالی که اکرث متقاضیان پناهجویی کوییر در ترکیه گی و لزبین هستند ،شامر کمی از افراد
ترنسجندر ،ایران را به امید یک زندگی بهرت در خارج از کشور ترک میکنند .با وجود اینکه تعداد
ترنسکشوالها زیاد نیست ،بازمنایی رسانهای از ترنسکشوالهای ایرانی ،این افراد را به مرکز گفتامن
خاصی دربارهی همجنسگرایی مبدل کرده است .در این گفتامن ،ایرانیان ترنسکشوال به عنوان
قربانیان همجنسگرایی بازمنایی شدهاند که تحت فشار دولت ایران مجبور به انجام عمل تغییر
جنسیت میشوند .در حالی که امیال ترنسکشوال ایرانی نسبت به میل ذاتی همجنسگرایی که توسط
دولت مورد آزار و اذیت قرار میگیرد غیراصیل و ثانوی تلقی شده و تغییر جنسیت در این روایت،
به عنوان اقدامی دولتی برای جلوگیری از همجنسگرایی -که تحت قوانین لواط جمهوری اسالمی قابل
مجازات است -در نظر گرفته شده است.
مسلام روایت «جراحیهای اجباری» گزارشی نادرست از جراحیهای جنسی در ایران است .با
اینحال ،نادرست بودن این گزارش ،با این واقعیت که سوژهی ترنسجندر ایرانی به عنوان یک شهروند
غیرهمجنسگرای نرماالیزشده [بهنجارانگاشتهشده] و اصالحشده ،با گفتامنها و شیوههای مدرن
پزشکی ،روانشناختی ،قانونی و مذهبی کنرتل شده است ،متناقض نیست( .نجمآبادی  .)2008برای
اینکه [این داوری] منصفانه باشد ،اقدامات مذهبی و زیستسیاستی دولت ایران که جراحی تغییر
جنسیت را ممکن ساخته است ،فرصتهای نسبتا مصالحهآمیزی نیز برای ترنسجندرهای ایرانی در
مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر ،از جمله آنهایی که به اصطالح جهان آزاد نامیده میشوند،
فراهم کردهاند .علیرغم سیاستهای رسمی دولت ایران ،بسیاری از ایرانیان ترنسجندر و ترنسکشوال
با آزار و اذیتهای اجتامعی ،تبعیض شغلی و خشونت در ایران روبرو هستند؛ جایی که ،مانند بسیاری
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از نقاط همچون آمریکای شاملی و اروپا ،دوگانههای مدرن جنس ،طبیعیسازی شدهاند و هنجارهای
فرهنگی و سیاسی شهروندی را کنرتل میکنند .خشونت و مشکالت اقتصادی و اجتامعی که بسیاری از
ایرانیان ترنسجندر و ترنسکشوال تحمل میکنند ،همراه با چشمانداز بسیار ارزشگذاریشدهی آزادی
و دموکراسی در غرب ،برخی از افراد ترنسجندر و ترنسکشوال را مجبور کرده است که از طریق دفرت
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد واقع در کشور همسایه یعنی ترکیه از کشورهای کانادا،
اسرتالیا و ایاالت متحده تقاضای پناهندگی کنند.
همزمان با تادیب ترنسکشوال ایرانی به عنوان بدنی «اصالحشده» و موافق با هنجارهای
دگرجنسگرایانهی ایرانی ،او را به شیوهای مشابه از رهگذر رژیم جهانی حقوق برش به موضوعی
ِ
نیازمند محافظت تبدیل کردهاند .ایرانیان ترنسجندری که ایران را به دنبال
برای حقوق جهانی افراد
پناهندگی ترک میکنند ،عالوه بر فقدان حقوق شهروندی و حفاظت حقوقی ژئوپلیتیکالمحور توسط
«کشورهای آزادیبخش» ،مشمول اشکال جدیدی از تنظیم و انطباق با هنجارهای رژیمهای بیناملللی
ِ
مقصد «میزبان» میشوند .از قضا تحت چنین
پناهندگی ،هنجارهای ناپایدار و هنجارهای کشور
قانونهای حفاظتیای است که پناهنده در دوران انتقال ،از حقوقی بسیار اندک برخوردار بوده و
یا اساسا هیچ حقوقی ندارد .متقاضیان ایرانی پناهندگی بایستی توسط وزارت کشور ترکیه و توسط
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبتنام شوند و منتظر مصاحبههای متعدد در سالهای
متوالی باشند .اگر آنها به عنوان «پناهندگان واقعی» تأیید شوند ،مجاز به درخواست اسکان مجدد
از یک کشور سوم پناهندهپذیر هستند .با ثبتنام در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد،
متقاضیان به شهرهای کوچک «اقامری» اعزام میشوند ،جایی که توسط پلیس ترکیه ثبتنام میشوند
و در طول مصاحبهها و ارزیابی از طریق معاینهی پزشکی و گاه روانشناختی توسط کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد و سفارت کشور پناهجوپذیر در آن باقی میمانند.
طبق گزارش سازمان ملل متحد (سازمان پناهندگی ،پناهجویی و مهاجرت) ( )ORAMدر ژوئن ،2009
پناهجویان و پناهندگان کوییر در ترکیه اغلب دسرتسی محدودی به منابع مالی داشته و یا فاقد چنین
دسرتسیای هستند ،با آزار و اذیت مستمر مردم محلی مواجهند و در زمینهی کار و مسکن تبعیض را
تجربه میکنند (پناهگاه ناامن) .آنها زمانی که شکایاتی را نزد پلیس ترکیه مطرح میکنند ،ترغیب
شدهاند تا به منظور جلوگیری از آزار و اذیت «به مانند مردان و زنان واقعی» لباس بپوشند .در حالی
13

حقوق شما مرا به آرامی میکشد
که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دستورالعملهای خود را بهبود بخشیده و ادبیاتی را برای
آموزش کارکنان خود آماده کرده است ،بسیاری از پناهجویان گزارش کردهاند که در وزارت کشور ترکیه
و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در خصوص پوزیشن سکسی یا تعداد رشکای جنسی آنها،
مورد پرسش قرار گرفتهاند .این سواالت به منظور بررسی اینکه متقاضیان «پناهجویان واقعی»« ،گی
و لزبین واقعی» و «ترنسجندر واقعی» هستند ،پرسیده شده است.
پیشفرضهای «غیرقابل تغییر بودن» پناهندگان در گفتامنهای حقوقی ذاتگرایانهی پناهجویی،
پناهند ه را به فردی با هویتی ثابت ،غیرزمامنند و همگن در سطح جهانی تبدیل میکند .بدیهی است
که متقاضیان پناهندگی کوییر ،اصطالحات ذاتگرایانهی هویتی را برای تثبیت «غیرقابل تغییر بودن
شخصیت» ،معیاری که افراد گی ،لزبین و ترنسجندر را به عنوان پناهنده ،واجد رشایط میسازد،
تکرار میکنند .روایات متقاضیان ،رشایط مادی آنها و سوبژکتیویتههای متعدد و پیچیدهی آنها
را به تعریفهای منطقی و خطی تقلیل میدهد تا بدینترتیب با هویت «تغییرناپذیرِ» قابل قبول
هامهنگ شود ،آنچه که توسط قانون پناهندگی تعیین و تایید شده و توسط برخی از سازمانهای
کوییر [به تعبیر خود آنها دگرباشان] که پناهندگان کوییر را به «همونرماتیویتی» هدایت میکنند،
تجسم بخشیده میشود )2002 Duggan( .این امر از طریق اقدامات اجرایی ،هویت جهانیشده
و مناد گیها ،لزبینها و ترنسجندرها تجسم یافته و بازتولید میشود .با اینحال ،شیوههای نظارتی
گفتامن دولت-ملت و حقوق برش ،فرآیند ساخت سوژههای پناهنده را بوسیلهی توصیف آنها به
عنوان سوژهای پیشاگفتامنی پنهان میسازد.
مفهومهای هنجاری معترب از جنسیت و سکسوالیته تنها قراردادهای مفهومیای نیستند که متقاضی
پناهندگی کوییر باید به صورت قانعکننده و بدون تناقض آنها را در مصاحبههای متعدد تکرارکند.
با توجه به اینکه اعتبار کیس پناهجو براساس مفاد کنوانسیون  1951ژنو در مورد نقض حقوق برش
تعیین شده است ،گروههای حقوق برشی تا حد زیادی در جمعآوری و ارائهی اطالعات در مورد
نقض حقوق برش در جهان نقش دارند .گزارشهای سازمانهایی نظیر کمیسیون بیناملللی حقوق برش
گی و لزبین ( ،)IGLHRCانجمن بیناملللی گی و لزبین ( ،)ILGAکارگروه حقوقی مهاجرت لزبین
و گی و عفو بینامللل همراه با گزارشهای رسانهای دربارهی نقض حقوق برش و گزارشات دپارمتان
دولت ایاالت متحده ،منونههای معیار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای ارزیابی
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ادعاهای پناهندگی و پناهجویی است ،شهادت شخص متقاضی و نامههای حامیتی از سوی دوستان
و نزدیکان و چندین سازمان دیگر تشکیلدهندهی موادی است که «نقض حقوق برش» را در رسارس
جهان مستند میسازد .وکال و کارمندان/افرسان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اغلب
قابل قبول بودن ادعای متقاضی را به جهت «ترس موجه از آزار و اذیت» در تطبیق با این اسناد
ارزیابی میکنند .پناهنده /پناهجو به منظور ارائهی یک ادعای موفق و قانونی به کارمندان/افرسان،
اغلب مجبور به تکرار داستانی است که ناگزیر «کشور مادری» را اهریمنی میسازد;2005 Anker( .
 )2005 Miller ;1998 Luibhéidدر نتیجه بربریت جهان سوم در برابر روایتهای آزادی جهان اول
بازتولید میشود.)1998 Razack( .
در حالی که متقاضیان پناهندگی اغلب هیچ گزینهای ،جز«داستانی» که از آنها انتظار میرود تکرار
شود ،ندارند ،کارآفرینان دیاسپورای ایرانی از جمله سازمانهای الجیبیتی ،میتوانند این داستانهای
سودآور را در بازار مورد استفاده قرار دهند ،بازاری که در آن اطالعات مربوط به نقض حقوق برش
در ایران ممکن است از طریق اتاقهای فک ِر دموکراتیزهکردن دولتها و حامیان مالی شخصی به
دریافت بودجهی مالی بیانجامد« .جنگ علیه تروریسم» برای بعضی گروههای اپوزیسیون (کوییر
و غیرکوییر) فرصتهای کارآفرینیای را فراهم میکند که با ارائهی تخصص و اطالعات «خودی» به
کشورهای آزادیبخش و اتاقهای فکر ،بر رس تصویرسازی آیندهای دموکراتیکتر برای ایران رقابت
میکنند .داستانهای اغراقآمیز و در بعضی موارد ساختگی از آزار و اذیتهای همجنسگرایان در
ایران ،برای برخی از سازمانهایی که روی این داستانها حساب باز میکنند ،شهرت و/یا فرصتهای
جمعآوری پول فراهم میآورد.
داستان مهتاب منونهای از مصادرهی فرصتطلبانهی زندگی و مرگ کوییر در طی «جنگ علیه تروریسم»
را نشان میدهد .مهتاب سوژهی چندین فیلم مستند دربارهی ایرانیان ترنسکشوال بود .فیلمهایی که
در فستیوال فیلمهای بیناملللی منایش داده شده یا از طریق یوتیوب و یا در تلویزیونهای خارج از
ایران پخش شده است .اکرث این فیلمها یک زندگی تحت رسکوب در ایران را در کنار یک زندگی آزاد
در غرب مینشانند .رنج زنان ترنسکشوال طبقهی کارگر ایرانی که ازطرف خانوادهها طرد شدهاند و
در معرض تبعیض اجتامعی قرار گرفتهاند ،به منایش گذاشته شده ،و این موضوع را برای مخاطبان
غالبا غیرایرانی قابل منایش ساخته است .گفتهی مهتاب «میدونم که هستم» عنوان یک فیلم مستند
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کانادایی برندهی جایزه بود که ایرانیان ترنسکشوال را به عنوان قربانیان دولت بنیادگرایی معرفی
میکرد که نیازمند نجات بوسیلهی «جهان آزاد» هستند .این فیلم روایتی را تکرار میکند که آنماری
فورتیه 8به درستی «بازگشت کوییر به خانه» نامیده ،داستان آشنای کوییری که به دنبال پناه از
خانهی رسکوبگر به خانهی آزادی در غرب کوچ کرده است .بواسطهی مستند بودن ژانر فیلمهای
مستند و کنار هم قرار دادن کلامت و تصاویر ،فیلم تقابلی کامل میان آزادی در غرب و ظلم و ستم
در ایران را میسازد .این سبک روایت در تبلیغات فیلم بسیار منایان است .در حالی که ایرانیان
ترنسکشوال همچون قربانیان فاقد قدرت برساخته شدهاند ،وکیل مهاجرت سفید کانادایی بسان
چهرهای قدیسگونه در صحنهای با حرکت آهسته به تصویر کشیده میشود ،به طوری که تصویر او
با اشعاری در زیرنویس مقارن شده است .اشعاری که او را به عنوان «فرشتهایی نجاتدهنده» تعبیر
میکند .تعجبآور نیست که تصویر یک روحانی با اشعاری که او را به عنوان دشمنی نچسب منایش
میدهد ،همراه است .جالب اینجاست که حجتاالسالم کریمینیا ،روحانیای که در این تبلیغات به
تصویر کشیده شده است ،مدافع حقوق ترنسکشوالها است و نقشی کلیدی در از بین بردن ننگ
حول تغییر جنسیت دارد و استدالل میکند که جراحیهای تغییر جنسیت از لحاظ مذهبی پذیرفته
شدهاند.
در حالی که زندگی مهتاب در ایران به عنوان منونهای از وضعیت وحشتناک افراد ترنسکشوال در
ایران بازمنایی شده است ،داستان او در کانادا هرگز در رسانههای اصلی و کوییر منترش و در هیچ
فیلم مستندی منایش داده نشد .در  31ژوئیهی  ،2008تقریبا دو هفته پس از مرگ مهتاب ،دستیار
کارگردان فیلم در وبالگ خود نوشت« :من میخواهم این موفقیت را با متامی شام دوستان خوبم به
اشرتاک بگذارم ،خرب خوب کسب جایزهی اول [بخش مستند] به انتخاب مخاطبان برای مستند من
میدونم که هستم» .این در حالی بود که ،کارگردان منیدانست زن ترنسکشوالی که زندگی او موضوع
فیلم بوده و گفتهی «من میدونم که هستم» او الهامبخش عنوان فیلم بوده است ،دیگر در میان ما
نیست .خودکشی مهتاب و شکست خوردن وعدههای آزادی در مقصدهای بیناملللی همجنسگرایان،
روایت معمول کوچ و نجات پناهندگان را مختل میسازد ،بنابراین مرگ او غیرقابل گفنت است .در اثر
نقض تقدیرهای لیربالی از برونآیی که سکوت را با مرگ برابر کرده است ،مرگ مهتاب غیرقابل بیان
8- Anne-Marie Fortier
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شد :مرگ با سکوت برابر شد.
سیاست قتل قانونی
جودیت باتلر در بدنهایی که به شامر میآیند ،در مورد آن بدنهایی که نتوانستهاند ،به ساخت
«برونآیی رضوری» هژمون دگرجنسگرا تجسم ببخشند ،بحث میکند( .باتلر  .)16 :1993این بدنهای
فرومایه اهمیتی ندارند ،ارزش حفاظت ،حفظ کردن یا سوگواری ندارند .معهذا ،سه داستان مرگ
کوییر ،که من آن را نقل کردهام ،این واقعیت را برجسته میکند که در حالی که برخی از مرگهای
کوییر در گفتامن ملی «جنگ علیه تروریسم» پاس داشته میشوند و در حالی که برخی از مرگهای
کوییر به عنوان شواهدی از هموفوبیای جهان مسلامن بازمنایی میشوند ،دیگر مرگهای کوییر
غیرقابل بیان باقی میمانند .در حالی که مرگ مارک بینگهام در پرواز یونایتد  93او را به یک قهرمان
مردانگی آمریکایی تبدیل کرد (ولو همجنسگرا) ،و مرگ محمود عسگری و ایاز مرهونی آنها را تبدیل
به «قربانیان گی» دولت هموفوبیک و وحشی ایران کرد؛ مرگ مهتاب در کانادا از جهت پوشش
خربی غیرقابل قبول است .مرگ او حاکی از آن است که در حالی که برخی از بدنهای ابژهشده به
بدنهای ارزشمند تبدیل میشوند ،متامی بدنهای کوییر به نحو مشابهی اهمیت ندارند .متامی بدنها
رضورتا خارج از هژمونی دگرجنسگرا نیستند ،بلکه ممکن است در واقع برای حفظ کردن اشکالی از
ملیگرایی که هژمونی هرتونرماتیویتی و همونرماتیویتی همگن را ترویج میدهد ،ادغام شوند .به
این ترتیب ،هرگونه تحلیلی از هژمون هرتوسکشوال در بافتار فراملی باید در ارتباط با هژمونیهای
گوناگون دیگری ( )1994 Grewal and Kaplanهمچون آرمانهای نئولیربال آزادی ،آزادیبخشی و
گسرتش ژئوپلیتیکال زندگی و مرگ کوییر بیان شود .اما این تناقض در بازمناییهای مرگ کوییر راجع به
تولید و مدیریت زندگی دموکراتیک و درهمتنیدگی آن با مرگ در بافتاری فراملی به ما چه میگوید؟
ما ممکن است برای درک این آپوریا [رسگشتگی] ،آنجا که تولید میل به آزادی و زندگی دموکراتیک با
مرگ در هم تنیده میشود ،به فوکو و مومبه رجوع کنیم .طبق آراء فوکو ،میل «اصلیترین انگیزهی
عمل» جمعیت است ،به این معنی که عمل تنظیمشدهی میل فردی ،منجر به تولید منافع جمعی
میشود ،و به این ترتیب به طبیعی بودن جمعیت و ساختگی بودن مدیریت آن اشاره میکند
()73 :2007 Foucaultفوکو جمعیت را «بسان مجموعهای از سوژههای حقوقی در یک رابطهی فردی
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یا جمعی با یک ارادهی مطلق» تعریف منیکند ،بلکه آن را همچون «مجموعهای از عنارص که در
آن ما میتوانیم ثبات و نظم و قاعده را حتی در رخداد مالحظه کنیم ،جهانی از میل به طور منظم
بهرهمند شدن از همه را شناسایی کنیم ،و با توجه به آن میتوانیم تعدادی از متغیرهای قابل تغییر
را شناسایی کنیم که به آن بستگی دارد» (فوکو  .)74 :2007فوکو میتواند مفهوم مدیریت جمعیت
را فراتر از حوزهی دولت بسط دهد و بپرسد چه چیزی «همه» را شکل میدهد و چگونه یک میل
جهانی را تعیین میکند؟ از نظر چه کسانی این امیال طبیعی بودن و از نظر چه کسانی آنها به
عنوان بیامری در نظر گرفته میشوند؟ چه اتفاقی برای مازاد هرن حکومتمندی خواهد افتاد ،آن
کسانی که خطرهایی برای امیال تولیدشده (برای لیربال دموکراسی) به شامر میآیند و در نتیجه به
تهدید و خطر مبدل میشوند؟ آیا زیستسیاست برای تجزیه و تحلیل تقسیم «جهانی» جمعیت به
کسانی که زندگی آنها تولید و مدیریت شده است -گاهی اوقات تحت لفظ «شیوهی زندگی ما» -و
کسانی که زندگی آنها ،نه لزوما توسط قدرت قانونی دولت مقتدر ،بلکه توسط نهادهای بیناملللی
و بازیگران مبتنی بر بازار بیناملللیای که ارتباطاتی نزدیک با بازیگران دولتی دارند ،دورریختنی
پنداشته شده ،کفایت میکند؟
مفهوم سیاستمرگ مومبه ( ،)2003که بیشرت بر جایگاه مرگ در ارتباط با بدنهای انسانی و نقش
آنها در جهت قدرت مترکز دارد ،در مواجهه با این پرسشها کمک بیشرتی میکند .با استفاده از
منونههای بردگان در مزارع و استعامر در مستعمرات ،جایی که بیقانونی مطلق از انکار برشیت
برای «بومیها» نشات میگیرد و جایی که خشونت استثنائی دولت به نام متدن ،اجرا میشود ،مومبه
حق قتل شدهاند .مومبه اشاره
استدالل میکند که دولت استثنائی و دولت سلطهجو ،پایههای هنجار ِ
میکند که کار مدرن استعامری از تادیبگری ،زیستسیاست و سیاست مرگ ترکیب شده است.
تجزیه و تحلیل مومبه مداخلهی مهمی در حوزه و ارتباط زیستسیاست در بافتار استعامر است.
با این وجود ،ممکن است نه زیستسیاست فوکو و نه سیاستمرگ مومبه برای تجزیه و تحلیل
جمعیتهایی که به حیات عریان تنزل نکرده ،اما مرگ آنها به نام حقوق مجاز شامرده شده است،
کفایت نکند .من بر اساس زیستسیاست و سیاستمرگ طرحی ارائه میکنم که شکلی از قدرت را بر
وضعیت آستانهای میان مرگ و زندگی پیشنهاد میکند ،آنچه که عریانی نیست ولیکن از قانون اشباع
شده است .به عنوان یک استعاره« ،مردم ایران» جمعیتی را تشکیل میدهند که از طریق گفتامن
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حقوقی تولید میشود و مرگ آن از طریق تحریمها و /یا مببها در لفاظی «جنگ علیه تروریسم»
مرشوع شده است .من آن را سیاست زندگی ناپایدار میخوانم که بهطور همزمان اشباعشده با /و
عریانشده از حقوق جهانی لیربال ،سیاست قتل قانونی .سیاست قتل قانونی با واقع شدن در میان
زیستسیاست و سیاستمرگ ،وضعیت سیاسی معارص در «جنگ علیه تروریسم» را توضیح میدهد؛
جایی که مرگ آن کسانی که حقوق و حامیت آنها به عنوان دلیل اصلی جنگ مطرح شده ،مجاز
شمرده میشود و دقیقا به خاطر این حقوق زندگی هامنا تعلیقمرگ است.
پیرو مفهوم فوکو مبنی بر اینکه زندگی فرد بهای مرگ دیگری است و با عملکرد زیستقدرت منطبق
است (فوکو ،)255 :1997 ،من استدالل میکنم که مدیریت زندگی یک جمعیت بر نظم ،کنرتل و در
نهایت مرگ و زوال دیگریای متکی است که در خارج از آن قرار دارد و منافع جمعیتی که زندگی
آنها ارزش حفظ کردن دارد را تهدید میکند و ممکن است محدودیتهای منطقهای («جامعهی
بیناملللی») داشته باشد یا نداشته باشد.
سیاست قتل قانونی جایگزین زیستسیاست و سیاستمرگ نیست ،بلکه در زمینهی سیاسی مشابهی
وجود دارد که در آن بدنها تادیب شده ،قاعدهمند شده و جایی که زندگی عریان در معرض مرگ
گذاشته شده است .این سیاست نه حیات عریان ،نه زندگی سایهی برده ،و نه زندگی دشمن مطلق
(هامنطور که توسط آگامنب در اردوگاهها و مومبه در مورد مستعمرات ،مزارع و فلسطین بحث شده
است) بلکه قریبالوقوع بودن مرگ را نشان میدهد .این سیاست به وضعیت اضطراری در اردوگاهها،
وضعیت استثنایی و یا وضعیت منحرص به فرد بیقانونی محدود منیشود -گرچه تحت آن وضعیتها
مرشوع شده است .این سیاست خود را به وضعیتی عادی گسرتش میدهد که در آن مردههای متحرک
میتوانند به طور قانونی با حقوق خود کشته شوند ،تا آنجا که خطری برای جمعیتی که زندگی آنها
ارزش حفظ کردن ،محافظت و مدیریت دارد ،محسوب میشوند( .اگرچه زندگی جمعیت و خطرات
درونی آن از طریق تکنولوژیهای دولتی و محاسباتی محو میشود  -مثال فوکو از نژادپرستی).
بر خالف هموساکر ،مردهی متحرک صاحب حق (که با حقوق اشباع شدهاست) منیتواند توسط کسی
کشته شود (قطعا نه توسط دولتهای غیرلیربال) ،بلکه تنها -به صورتی درخور -توسط دولتهای
لیربال ،به نام حقوق ،آزادی ،دموکراسی ،بازار آزاد و امنیت جهانی [کشته میشوند].
اگر جمعیت ایران به طور گسرتده در معرض سیاست قتل قانونی قرار دارد ،چهرهی پناهجویان
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حقوق شما مرا به آرامی میکشد
ترنسجندر ایرانی که در حالت عادی «جنگ علیه تروریسم» را مشخص میکند ،چگونه میشود؟
در اینجا ،استدالل آگامنب ( )1998که اعالمیههای حقوق ،انسان را به عنوان حامل طبیعی حقوق و
شهروند از پیش فرض میکنند و به این ترتیب زیستسیاست و سیاستمرگ را به هم پیوند میدهند
و حیات عریان را به عنوان سیاست در مدرنیته مرکزیت میبخشند ،آموزنده است .اگر ،هامنطور
که آگامنب استدالل میکند ،اردوگاه نوموس مدرنیته است ،جایی که وضعیت استثنائی به حاکمیت
قانون تبدیل میشود ،من پناهندهی ترنسجندر را به عنوان یک فیگور پارادایمیک هموساکر پیشنهاد
میکنم ،شکلی که میتواند طبیعی بودن حقوق و ارتباط میان زیستسیاست و سیاستمرگ را
پیچیدهتر کند.
اردوگاه به عنوان وضعیت استثنایی ،نشان میدهد که هم بدن در-مازاد و هم به عنوان موقعیتی
که یک پناهنده اشغال میکند ،میتواند محدودیت حقوق مرتبط با مفاهیم همگراشدهی طبیعی
و سیاسی را برجسته کند .رفت و آمد میان مرگ و زندگی ،پناهندهی ترنسجندری است که میان
زیستسیاست و سیاستمرگ گیر کرده است ،جایی که بدن او از طریق گفتامن مذهبی ،پزشکی،
روانشناختی و ژئوپلیتیک تولید و مدیریت میشود و مرگ او در وضعیت استثنائی به عنوان پناهنده
(خارج از دولت ملی) و ترنسجندر (خارج از دوگانهی طبیعیشده از جنس) مجاز شمرده میشود.
هامنطور که ارصار بر آشکار کردن حقیقت جنسیت/جنس او برای حفظ هنجارهای جنسیت و
سکسوالیته رضوری است –چرا که ابهام بدن ترنسجندر به فریب و پنهان کردن حقیقت جنسیت
و جنس فرد تعبیر میشود ( ) 2009 Beauchampارصار بر مرئی شدن و شهادت رسکوب برای
روایتهای متدنی ازرسکوب کوییر در ایران و آزادی در آمریکای شاملی و اروپا رضوری میشود .در
این بافتار ،پناهندهی ترنسجندر ایرانی از طریق گفتامن و شیوههایی که اجازهی جنگ و [مداخلهی]
امپریالیستی در خاورمیانه را صادر میکند سیاسی و تولید شده است و به عنوان هموساکر غیرسیاسی
شده است– کسی که زندگی او دورریختنی است و در اقتصاد نئولیربالی و گفتامن ژئوپولیتیکال فاقد
ارزش است .برای قتل آرام میلورزی سوژهی ترنسجندر با حقوق ،تا آنجا که میل به آزادی فرد« ،آزادی
برای همه» را بازتولید میکند ،قانون میل را نقض منیکند ،جایی که «آزادی» و «همه» وعدههایی
تحقق نیافته باقی میماند.
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