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«حقوق شما مرا به آرامیمیکشد» نوشتهی سیما شاخساری

سپید مهرشاد

نظرپردازیهای شما (هم) به آرامی ما را میکشد!

در مقالهای با عنوان «حقوق شام مرا به آرامی میکشد؛ مرگ کوییر و سیاست قتل قانونی» 1دکرت سیام شاخساری،
استاد مطالعات جنسیت و سکسوالیته در دانشگاه مینهسوتای آمریکا به بررسی تطبیقی سه مورد از مرگهای
کوییر و نحوهی بازمنایی (یا عدم بازمنایی) آنها میپردازد .اینمنونهها بهعنوان ظهوری از شیوهی سیاستورزی
زیستمحورانه و سیاستورزی مرگمحورانهی قدرتهای غربی ارائه میشوند .هدف از اینارائه ،نقد گفتامنی
دربارهی سکسوالیتهی ایرانی است که ،به ادعای مقالهی یادشده ،علیرغم تصویر رهاییبخشش ،عمال به رسکوب،
پنهانسازی و حذف بدنهای کوییر ایرانی منجر میشود.
مورد انتقاد نویسنده بنابراین مستقیام آن جنبه از سیاستِ زیستمحورانه (و مرگمحورانه)ی غرب «لیربال»
نیست که به این حذف و رسکوب منتهی میشود ،بلکه گفتامنی نظری/دانشگاهی/سیاسی است که بهعنوان
گفتامن رقیب او در صحنه حارض است و صور گوناگونی از آن توسط بسیاری از کنشگران و اندیشهوران حوزهی
جنسیت ایرانی دفاع و تقویت میشود .در واقع ،هرچند سیام شاخساری در این مقاله به خوبی نقاط ضعف
سیاستگذاریهای زیستی قدرتهای «جهان آزاد» را در قبال بدنهای غیرسفید ملل «جهان اسالمی» -باالخص
ایران -نشان میدهد ،اما موضوع اصلی حملهی او این سیاستگذاریها نیست؛ بلکه نوک تیز پیکان به سمت
آن فعالین و نظریهپردازان حقوق اقلیتهای جنسی کشورهای اسالمی نشانه رفته است که به گفتهی او از این
اقلیتها تصویر یک قربانی نیازمند نجات میسازند و بدینطریق نه تنها به نجات آنها منجر منیشوند بلکه به
 -1این مقاله را میتوانید در این آدرس بخوانید.

3

نظرپردازیهای شما (هم) به آرامی ما را میکشد!
تشدید دوگانهی «مسلامنان بربر» و «غرب متمدن» دامن میزنند و در نتیجه کل جامعه (و دولت) کشور اسالمی
را در خطر فشار و انهدام قرار میدهند.
یادداشت حارض قصد دارد در خوانشی انتقادی از این مقاله نشان دهد که چنین حملهای نه تنها به هدف نقد
سیاستهای غرب در قبال اقلیتهای جنسی ایرانی منتهی منیشود و نیز در بیان آن جنبههایی از هویت و حیات
این افراد که در برخی روایتهای کالن نادیده باقیمیمانند موفق منیگردد ،بلکه برعکس با همسویی با نیروهای
رسکوبگر داخل و خارج ایران به رضر نیروهای فعال رادیکال علیه آنها ،در واقع نتایجی کامال خالف نیت
نخستین خویش به بار میآورد .نیروهای رسکوبگری که بیش از هرچیز بهواسطهی کتامن رشایط بغرنج زندگی
برای افراد کوییر در ایران خواهان اعتدالی و خیرخواهانه نشان دادن خویش و مقرص جلوه دادن «قدرتهای
ِ
عاملیت مقاومتی و نتیجهبخش افراد و سازمانهای مدافع حقوق LGBTQ
خارجی» هستند؛ در عین اینکه
ایرانی را انکار میکنند .اینجا این مساله را با متایز و ترشیح هفت نکتهی حارض در مقالهی مورد بحث و پاسخ
به ادعاهای مرکزی آن تبیین میکنیم.
پیش از ورود به این بحث اما الزم است که توجهامن را به زمین ،زمینه و زبانی که این گفتگو در آن رخ خواهد
داد عطف مناییم .یادداشت انتقادی حارض به زبان فارسی نگاشته میشود ،چنانکه مورد ارجاع آن نیز ترجمهی
فارسی مقالهی سیام شاخساری است .این جهتگیری بیدلیل نیست .از نسبت میان زبان و قدرت بسیار گفته
و نوشتهاند .اینکه زبان اساسا محملی بیکیفیت نیست که مطلب خواهان انتقال را بیتداخل و بهعینه از
سویی به سوی دیگر برد ،نکتهی اشرتاک بسیاری از این متون است .بر پژوهشگران حوزهی فکر فمینیستی و
کوییر پوشیده نیست که چگونه ساختارهای نابرابرانهی قدرت در تاروپود زبان دانشگاهی پیچیده میشوند .به
همین جهت آوردن مقدمهای دربارهی جهان زبانی و موقعیت/موضع (توپوس) بحث ،امریست که از متونی با
ادعای تعلق به فکر چپ انتقادی انتظار میرود ،اما در مقالهی مذکور از قلم افتاده است .اینکه این مقاله ،که
ادعای ایستادن مقابل «متامی» سازمانها و عاملین «غرب سفید استعامرگر» را دارد ،ذکری از تعلق خود و زبان
خود ،یعنی زبان انگلیسی دانشگاهی ،به همین غرب و سنت اروپامحور استعامرگر آن منیآورد ،جای تعجب و
پرسش جدی دارد .اگر نویسنده در طلب ناوابستگی به هرگونه قدرت سازماندهیشدهی ریشه در «غرب» است
و دیگران را به رصف دریافت کمکهای مالی از برخی سازمانها متهم به وابستگی به و پیروی از سیاستهای
نژادپرستانه-کوییرستیزانه میکند ،بایست پرسید که چرا حاصل نظریات خود را به زبان فارسی در اختیار هامن
گروههایی قرار نداده است که در ایران بیش از هرچیز از سانسور و کمبود و حذف اطالعات رنج میبرند یا پس
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از پناهندگی همچنان در معرض نقص جدی از حیث یافنت زبانهایی (نوشتاری و غیرنوشتاری) برای بیان حقیقت
متکرث و متفاوت خود هستند.
زبان نوشتهی سیام شاخساری ،زبان انگلیسی ،برخالف عنوان و ادعایش که میخواهد صدای حقیقی کوییرهای
ایرانی باشد ،زبانیست که برای بسیاری از افراد در همین گروه غیرقابل مراجعه وهمراهی است .هفت نکتهی
انتقادی ما ،در مقابل ،در جهان زبانیای واقع میشوند که میدان مادری رژهی افتخار کوییرهای فارسیزبان است
تا از ما برای ما بگوید.
 -1هرچند بسیاری از نکات مطرحشده دربارهی نقص سیاستهای همگنسازانه و تقلیلگرایانهی غربی درقبال
هویتهای کوییر غیرغربی جای دفاع دارد ،اما حمله به فعالین سیاسی و رسانهای و تئوریسینهایی (از میان
دیاسپورای ایرانی یا همراهان غیرایرانی) که در شکلدهی و صدادهی به کوییرهای ایرانی به قصد بهبود وضع آنان
نقش عمده داشتهاند ،ارتباط رضوریای با نقد سیاستهای زیستی و مرگی رسکوبگرایانه ندارد .در مقالهی حارض
مشخصا روشن منیشود که بهطور مثال اعرتاض به و تالش برای تغییر سیاستهای زیستی جمهوری اسالمی دربارهی
عمل تغییر جنسیت بهعنوان تنها صورت قابل قبول زیست کوییر در ایران -در کنار عدم اطالعرسانی دربارهی
تنوع هویتها و گرایشهای جنسی و سانسور شدید و تهدید شکنجه و زندان و اعدام برای هرگونه هویتیابی
جنسیتی و رفتار و گرایش جنسی نادگرجنسگرایانه -چه ارتباطی با عدم پوشش خربی رشایط پناهندگان اقلیتهای
جنسی و بیانناپذیری مرگ آنها پس از پناهندگی دارد .مقاله با آوردن منونهی مرگ مسکوت مهتاب ،پناهندهی
ترنسجندر ایرانی در کانادا که پیشتر داستان زندگیاش روایتی از رنجها و فشارهای واردآمده بر کوییرهای ایرانی
را در قالب یک مستند تصویری برای مخاطب جهانی فراهم کرده بود ،اما واقعهی خودکشیاش در این روایت
جای درخوری نیافت« ،قاتل قانونی» این مرگ را نه تنها سیاستهایی میشامرد که با دادن وعدهی آزادی و امنیت
او را به خارج از ایران رساندهاند اما در تحقق آن وعدهها ناکام ماندهاند ،بلکه همچنین متامی سازمانها و افرادی
را مسئول میداند که به او همچون به بسیاری دیگر از کوییرهای ایرانیِ خواهان پناهندگی تریبونی برای اعالم
حضور و هستی خود و طریقی برای حفظ این هستی از خطرهای وجوه تبعیضآمیز و ضدانسانی قانون اسالمی
بخشیدهاند .باید پرسید که دقیقا به چه نحو تالشها برای صدا ،تصویر و زبان دادن به کوییرهای ایرانی مورد
تبعیض و همت همهجانبه برای نجات آنان از مرزهای کشندهی جمهوری اسالمی که زیستهای غیرهرتونورماتیو
را به رسمیت منیشناسد با سیاستهایی که این بدنهای کوییر را برای حفظ قواعد خود حین پروسهی پناهندگی
و حتی پس از رسیدنشان به مقصد پناهندگی در قالبهای از پیش تعیینشده نگه میدارد ،برابر انگاشته میشود.

5

نظرپردازیهای شما (هم) به آرامی ما را میکشد!
 -2حضور این حمله در چنین مقالهای نهتنها به نقد الزم کمبودهای سیاستگذاری و اجرایی معطوف به پناهندگان
 LGBTQایرانی کمکی منیکند بلکه با به حاشیه راندن عامالن اصلی ناعادالنه بودن وضعیت آنان و نقض
حقوقشان در داخل ایران و بعضا خارج از آن،از قدرت این نقد میکاهد و آن را از کانون توجه دور میسازد .به
این ترتیب میتوان ادعا کرد که
 -3چنین موضعگیریای به عنوان چپ آکادمیسین در یک دانشگاه غربی اتفاقا به هامن نتیجهای منجر میشود
که سیاستهای زیستی قدرتهای غربی (که جدای از ساختار دانشگاهیشان نیستند) خواهان آنند :یعنی ساکت
کردن ،پنهان کردن و حذف کردن بدنهای کوییر ایرانی در آسیبپذیری قدرتمند حقیقیشان به نفع حفظ یک
گفتامن غلبهیابنده (اینجا هامن گفتامن دانشگاهی متداول) .این نکته خود دو جنبهی متامیز دارد که شایان
پیگیری است .یکی این که
 -4دکرت شاخساری ادعا میکند که سازمانهای مرتبط با فعالیتهای حقوق الجیبیتیکیوی ایرانی که با
سازمانهای حقوق برشی بیناملللی و غربی همکاری میکنند بهنحوی به تضییع حقوق این گروه کمک میکنند،
رصفا به این دلیل که گزارشهای این سازمانها از مصائب کوییر ایرانی و اشاره به نیازشان به خروج اضطراری
از ایران برای رهایی از قوانین تبعیضآمیز و تهدیدهای گوناگون ،بعضا مورد استفادهی برخی قدرتهای غربی
قرار میگیرد برای اعامل فشار یکسویه و استقرار حاکمیتشان .در پاسخ به این ادعا میتوان گفت که مسئول
دانسنت این سازمانهای حقوقبرشی برای سواستفادههای احتاملی که از فعالیتهای آنها میشود ،خود شکلی
از همکاری با آن نیروهای رسکوبگر است که خواهان پنهان و انکار کردن نقش خود در شکل دادن به تصویر
تقلیلگرایانه از کوییرهای ایرانی هستند ،کاری که خانم شاخساری با قدرت متام انجام میدهد.
 -5دکرت شاخساری ادعا میکند که فعالیتهای حقوقبرشی سازمانهای مدافع الجیبیتی مذکور در نهایت
همکاری با نیروی رسکوبگر است ،رصفا به این دلیل که از برخی نیروهای بیناملللی کمک مالی دریافت میکنند.
در پاسخ به این اتهام میتوان گفت که رصف استفاده از ساختارهای لیربال غرب به معنای پیروی بیچون و چرا از
متامی سیاستهای آنان نیست که اگر چنین بود ،هرگونه کار در چارچوب دانشگاهی و علمی غرب نیز ،که خود
سیام شاخساری به حوزهی آنان تعلق دارد ،محکوم همین اتهام میشد .این مطلب که هرگونه دریافت کمکهای
مالی از موسسات غربی به معنای رشاکت در سیاستهای رسکوبگر زیستمحورانه و مرگمحورانهی قدرتهای
جهانیست ادعاییست که باطل بودن آن به محض بیان روشنش آشکار میشود .اما حتی اگر چنین استداللی
صادق باشد ،تاثیر یک سازمان رسمی و دولتی دانشگاهی غربی در شکلدهی گفتامن محصول آن و جهتدهی
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به حدود و محتوای نظریات استخدامشدگانش امری بس قابلقبولتر است تا تاثیر یک سازمان حقوقبرشی در
محتوای توصیفی-تحقیقی گزارشی دربارهی وضعیت حارض اقلیتهای جنسی در کشوری تحت قوانین اسالمی،
امری که سیام شاخساری و نظریهپردازانی چون او ،به سادگی از آن گذر میکنند.
 -6با اینکه نویسنده (ظاهرا) قصد اجتناب و جلوگیری از بازسازی تصویر کلیشهای از کوییر ایرانی را دارد اما
با کوچک شمردن و مسکوت گذاشنت کنشهای عملی و نظری ،فردی و جمعیِ کوییرهای ایرانی در و خارج از
ایران برای آشکار کردن حضور خود و روشن کردن ابعاد بیعدالتی و ستمی که بر آنان بهواسطهی سیاستهای
[زیستی و مرگی] جمهوری اسالمی میرود ،دقیقا به این بازسازی یاری میرساند .در مقالهی حارض ،ذکری از
نام و سابقهی فعالیت آگاهیبخشانه و قدرتبخشانهی سازمانهای دیاسپوریک ایرانی و بیناملللیای که مورد
حملهی نویسنده قرار میگیرند به میان منیآید (تاکتیکهایی که دقیقا از سوی قدرتهای رسکوبگر برای ساکت
کردن کوییرهای غیرغربی که در روایت مطلوب آنها منیگنجند به کار میرود ،هامن حذف صداهای مستقل
کوییر) .در عینحال متامی یاریرسانیها از سوی افراد و سازمانهای غربی که تئوری مطلوب سیام شاخساری را
پیروی منیکنند ،بهعنوان نیروهای بدخواه و سلطهگر منایانده میشوند و عدم تصدیق عاملیت متامیزشان از آنان
تصویری اغراقشده و شیطانگونه میسازد .این دقیقا هامن کاری است که نویسنده رسانههای غربی و همکار با
غرب را به آن متهم میکند ،با این تفاوت که توسط مقالهی شاخساری نه جمهوری اسالمی که مخالفان قوانین
ضدحقوقبرشی آن هستند که قربانی نظریهپردازی سطحینگرانه میشوند؛ به طوری که ترکیبی نامتجانس از
رسانههای غربی و مثالهایی اغراقشده قرار است همهی صداهای کوییر و تالشهای آنان را در خدمت سیاست
مرگمحور قدرتهای اهریمنی مردان سفید ناسیونالیست قرار دهد .به این ترتیب است که خود این مقاله بر
اساس اصول خودش محکوم میگردد .در آخر اما نه با اهمیتی کممرتبه این که
 -7رویکرد حارض در این مقاله با کمرنگ کردن عاملیت کنشگران و اندیشهگران کوییرهای ایرانی همراه با
یاریرسانهای غربی (چه افراد و چه سازمانهای خصوصی و دولتی) از سویی و پررنگ کردن عاملیت سیاستهای
غرب در مرگ بیانناشدهی بدنهای جنسیشده و نژادیشدهی پناهندگان ایرانی در غرب از سوی دیگر ،نتیجهای
ندارد جز عادیسازی و کماثرمنایی عامل اصلی این مرگها ،یعنی قوانین جمهوری اسالمی که بیهیچ شکی ضدکرامت
انسانی و ضدحقوق برش هستند ،چه در مورد ترنسجندرها که هرچند حق حیاتشان به رسمیت شناخته میشود
اما ناچار به پرداخت بهای برخورد بیامرانگارانه و تحقیرآمیز میشوند یا در مورد لزبینها و گیها که تحت تهدید
دائم مجازاتهای شدید از شالق و حبس تا اعدام قرار دارند و هیچ یک از حقوقشان به رسمیت شناخته منیشود.
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در واقع این مقاله فراموش یا انکار میکند که آن عامل حقیقیای که بدنهای کوییر ایرانی را به نحو تقلیلگرایانه
جنسی میکند و همگن میسازد تا از آن استفادهی سیاسی تنظیمکننده و رسکوبگرانه بکند ،در قالب سیاستهای
زیستی و مرگی نابرابرانه و مرگآور ،اتفاقا قوانین جمهوری اسالمی است و نه تالشهای رسانهای و حقوق برشی
افراد و سازمانهایی که این روند غیرانسانی را آشکار و محکوم میکنند .بهطور مثال در این مقاله اینکه عمل
تغییر جنسیت توسط دولت ایران مجوز یافته است با تاکید بسیار به عنوان وجهی بسیار مثبت تبلیغ میشود
بیاینکه جنبه پاتولوژیکی که این گفتامن به هویت ترنس میدهد و یا تحمیل گفتامن "تغییر جنسیت و سامل
شدن بدنهای بیامر" به بسیاری از همجنسگرایان برای تعریف و درنتیجه درمان خود ،مورد نقدی به هامن شدت
قرار گیرد؛ در عینحال ستمها و فشارهای مالی ،اجتامعی ،روانی و  ...که به افراد ترنس در ایران وارد میشود
تنها به گردن رفتارهای هموفوبیک و ترنسفوبیک منت جامعهی ایرانی انداخته میشود و از تاثیر قوانین جمهوری
اسالمی در فرهنگسازی بهشدت ترنس -و هموفوب این جامعه سخنی به میان منیآید .به این ترتیب بار دیگر
تصویر «مسلامنان بربر» -که بایست مورد نقد شاخساری باشد -تقویت و بازسازی میشود با این تفاوت که اینبار
این «مسلامن وحشی» نه حاکمیت متامیتخواه اسالمی ،بلکه مردم رشقی «عقبمانده»ای هستند که گویی
علیرغم سیاستهای «پیرشوی» دولتشان حارض به قبول تنوع و تکرث جنسیتی منیشوند؛ حال آنکه پیداست در
جامعهای که متامی رسانهها و متامی مراحل آموزش و پرورش تحت سلطه و کنرتل کامل دولت اسالمی قرار دارد،
انتظار پیرشو و گشوده بودن متامی الیههای جامعه به هویتهای غیرهرتونورماتیو انتظاری بیهوده است.
در نهایت پیامی که از مقالهی سیام شاخساری منتقل میشود این است که مقرص اصلی و عامل گناهکار در
نابرابرانه و ناانسانی بودن رشایط زندگی کوییرهای ایرانی در و خارج ایران و نیز بیانناپذیری مرگ آنان -که در
داخل ایران باز بیانناپذیرتر است تا در خارج آن -مجموعهای از عوامل هستند که حاکمیت مذهبی ایران در آنها
نقشی ندارد .این حاکمیت مذهبمحور در مقالهی حارض بهعنوان قربانی دیگری از روایتهای کالن حاصل غرب
نشان داده میشود .یعنی به بهانهی مقابله با شیطانسازیها و دیگریسازیهای استعامرگرانهی نوین ،حاکمیت
استبدادیای که مسئول مستقیم نقض حقوق انسانی ملت تحت فرمانرواییاش است در کنار قربانیان قوانین
تبعیضآمیز و رسکوبگر خود قرار داده میشود تا شکل قربانی اصلی را یابد و جای آنها را در معادلهی ظامل و
مظلوم بگیرد .این نکتهی نهایی ،حاصلی فاجعهآمیز و غیرقابلقبول برای یک منت با ادعای تعلق به جریان چپ
و مبارزاتی علیه نابرابری و استبداد است (یا اینکه الاقل پلتفرم منترشکنندهی آن چنین ادعایی را دارد) و آشکار
کردن و نقد این نکته انگیزهی اصلی این یادداشت بوده است.
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پینوشت در نقد «زمان کوییر برای مردن»  :مرگ در زمان نظریه
پس از انتشار مقالهی دوم از رسی سهگانهای که به موضوع پناهندگان کوییر ایرانی میپردازد 2،الزم دانستم که دو
نکتهی دیگر را به نقدی که بر گفتامن سیام شاخساری دارم ،اضافه کنم .نخست اینکه استفاده از بحث سیالیت
هویتهای جنسی و جنسیتی برای انتقاد از و حمله به روشهایی که سازمانهای حقوق برشی برای یاری به
پناهجویان کوییر ایرانی به کار میبرند ،التقاط وجه ایدهآل نظری و رشایط مشخص عملی بحث است .در نظر
نگرفنت اضطرار رشایط عملی میتواند در نهایت به رضر واقعی آن افرادی از اقلیتهای جنسی متام شود که
خواهانند با فاصله گرفنت از رشایطی که ادامهی زندگی را در کشور زادگاهشان برایشان ناممکن میکند به بهبود
اوضاع خود برسند .اینکه فرد در هر برههای از هستی متغیر خود در کجای طیف گسرتدهی «غیرهرتونورماتیو»
قرار بگیرد ،بحثی نظری است .وجه عملی (قوانین ناعادالنهی ایران در مورد الجیبیتیکیو یا قوانین ناکامل
پناهجویی) در هر حال منتظر نتایج این بحث منیماند بلکه فرد را پیشاپیش بهعنوان یک «دیگری» در نظر
میگیرد که برای وی آسیبپذیری مضاعفی را در برابر فشارهای اقتصادی ،اجتامعی ،روانی و جسمی همراه
میآورد .در اینحال مقرص دانسنت سازمانها و فعالینی که ناگزیر از واکنش عملی و رسیع به همین رشایط هستند
بهعنوان مقومان این رشایط ،نشاندن معلول به جای علت و نقض غرض محسوب میشود.
نکتهی دوم در پاسخ به ادعای اصلی و نهایی شاخساری در این مقاله است .این ادعا را میتوان چنین خالصه کرد
که تضییع حقوق افراد الجیبیتیکیو در همهجا مشابه است و از منظر وجود هموفوبیا و ترنسفوبیا میان ایران
و کانادا فرق چندانی نیست و این تنها وضعیت ژئوپولیتیک است که یکی را محل فرار و دیگری را محل قرار
جلوه میدهد ،یکی را کشوری ناقض حقوق برش و دیگری را مدافع آن میخواند و آن کس که در این میان قربانی
میشود فردی است که با وعدهی عملی نشدنی امنیت و آرامش کشور زادگاهش را ترک میکند اما هرگز به مقصود
منیرسد و در وضعیتی معلق به مرگی واقعی یا منادین دچار میشود .برای به چالش کشیدن این ادعا دو دلیل
قابل بیان است  -۱این ادعا تفاوتهای میان کشورها از لحاظ سیستم قانونی و قضایی (چه در مورد شهروندان
خود و چه در مورد پناهجویان) را نادیده میگیرد و دست به التقاط نابرابریهای فرهنگی/اجتامعی منتج از
ناآگاهی و مناسبات عقبمانده ،با نابرابریهای دولتی/قانونی که درواقع عوامل ایجادکننده و تثبیتکنندهی این
ناآگاهی هستند ،میزند  -۲این ادعا انکار میکند که بسیاری از مشکالتی که پناهندگان کوییر ایرانی حتی پس
از ترک جغرافیایی ایران با آن دست و پنجه نرم میکنند برخاسته و مولود رشایط و مشکالت آنان در ایران است.
 -2این مقاله را میتوانید در این آدرس بخوانید.
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برای مثال شاخساری در مثال مرگ مرجان اهورایی در ترکیه به دلیل عدم برخورداری از امکانات درمانی ،فراموش
میکند که مرجان در ایران چگونه بارها مورد تجاوز دستهجمعی ،توهین و تحقیر روزانه ،دستگیری و خشونت
دولتی قرار گرفته و مجبور به ترک کشورش شده است .یا در مورد وضعیت مریم ،زن پناهجوی افغان که از ایران
به ترکیه آمده است ،اصال سوال منیکند که چرا مریم نتوانسته است در ایران به حقوق پناهجویی خود دست
یابد؟ چنین پرش معناداری از چهارچوب مرزهای ایران و رشایط حاکم بر شهروندان کوییر ایرانی ،و محدود کردن
معضالت آنان به معضالت اقتصادی ،آن هم به دلیل تحریمهای اقتصادی و نه تصمیمهای حکومت ایران ،نادیده
گرفنت تبعیض به -و از بین بردن -بدنهای کوییر در کشوری است که شهروند آن بودهاند .چنین نگاه یکسویهای
خود نقض حقوق این بدنها است .در ادامه به هر دوی این نکات میپردازم:
 -1در این نوشتار ،شاخساری بحث را با ارجاعی به دریدا و ایدهی «ابهام» مقوالت هستی انسانی محدود میان
تولد و مرگ آغاز میکند ،و درست در همینجا میتوان مشکل اصلی استداللورزی او را یافت .نکته این است
که متامی سخنان حول عدم قطعیت و سیالیت هویتهای جنسی و جنسیتی بایست با در نظر گرفنت حوزهی
اطالق آنها پیگیری شود؛ یعنی حوزهی هرمنوتیکی مربوط به معنایابی و معنابخشی وجوه گوناگون زیست
برشی ،و نه حوزهی حقوق بینامللل .گفتامن کوییر-فمینیستی مدافع سیالیت هویتهای جنسی و جنسیتی و عدم
ذاتگرایی در این موارد ،چنانکه از ریشه داشتنش در فلسفههای پساساختاری روشن میشود ،بحثی حقوقی و
در مرتبهی نخست عملی نیست ،بلکه تالشی تئوریک برای هر چه بیشرت نزدیک کردن نظر به حقیقت متکرث و
متنوع حیات بدمنند و زمامنند آدمی است .دریدا به خوبی از این وجه کار خود آگاه است وقتی حتی در هامن
جملهی نقلشده 3نیز این «ابهام» را اصل «سیاستورزی حافظه» میداند و نه «سیاستگذاری عملی دولتی و
بیناملللی» .عدم در نظر گرفنت این نکتهی کلیدی بر رسارس گفتامن سیام شاخساری سایه انداخته است و منجر
به نتایجی میشود که در نهایت به رضر بدنهای کوییری متام خواهد شد که پیش و بیش از رسیدن به امنیت و
آرامش الزم برای نظرورزی ،در اضطرار نجات جان و سالمت خود از حکومتی متامیتخواه ،سانسورگر ،رسکوبگر،
هموفوب و ضدزن هستند.
اینکه سازمانهای مدافع حقوق اقلیتهای جنسیتی ،در تالش برای نجات این بدنها روشهایی را به کار میبرند
که ممکن است بهعنوان تاییدکنندهی تلقی ذاتگرایانه از هویت جنسی و جنسیتی به نظر بیاید ،بایست در
 -3دربارهی آنچه بین یک دوگانه و البته هر دوگانهای مانند حیات و مرگ ،رخ می دهد چیزی وجود دارد که فقط با ابهام
میتوان دربارهی آن حرف زد یا اینکه میتوان دربارهی آن ابهام سخن گفت؛ و این همراه با ابهام بودن نه تنها شاید بلکه باید
سیاستورزی حافظه باشد که در میراثها و نسلها یافتشدنی است( .دریدا ،میراث مارکس)۱۹۹۴ ،
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همین زمینه فهمیده شود .چه بسا همکاران و گردانندگان این سازمانها در نگاه نظری و فلسفی خود با سیالیت
و ابهام و عدم مطلق بودن این هویتها همراه باشند ،اما در عمل و برای یافنت راهحلی به منظور کمکرسانی
حداکرثی به پناهجویان کوییر در اضطرار ،بیاتالف زمان ،چارهای جز استفاده از همین قوانین -البته نیازمند تغییر
و نه ایدهآل -ندارند.
به نظر میرسد که برای شاخساری کافی است که این تنهای کوییر را چونان «مردههای متحرک» (صفحهی  )۵به
صحنه احضار کند تا بازیگران خیمهشببازی تئاتر تئوریک وی باشند؛ بیاینکه تضمنهای چنین تئوریسازیای
را برای زندگیهای انضاممی در خطر و رنج در اولویت قرار دهد .شاهد اینکه ،در این مقاله ،هیچ اشارهای
نه در اصل و نه در ترجمهی فارسی (که نویسنده نیز از آن باخرب است) به تغییر پروسه و رشایط پناهندگی
پناهندگان الجیبیتیکیو در ترکیه از  ۲۰۱۳تاکنون نشده است و اگر یک خوانندهی کوییر ایرانی بخواهد امروز
برای بازیافنت تصویر ،صدا و راه برونرفت خود به این نوشته رجوع کند ،چنانکه مطلوب ادعایی نویسنده است،
بیشک به ب یراهه هدایت خواهد شد.
 -2مسالهی دیگری که گفتامن شاخساری را به امری مخرب بدل میکند ،نادیده گرفنت و یا کماثر جلوه دادن
نابرابریهای اجتامعی و قانونی و نقض دولتی و سیستامتیک حقوق افراد کوییر در ایران است؛ یعنی جایی که
شهروندان -و نه تنها پناهجویان -معلق و بیحقوقاند .زمانمندی سوژههای شاخساری نهتنها زمانمندیای
میانی و تناقضآمیز از حیث موضعشان میان حقوق و بیحقوقی در وضعیت بینابینی کشور میانی است ،بلکه
زمانمندیایاست سالخیشده و منقطع از آغاز ادامهدار خود .مشکالتی که پناهندگان کوییر ایرانی با آن دست
و پنجه نرم میکنند و گاه آنها را تا رسحد مرگ (خودخواسته) میرساند ،در ترکیه یا کشور سوم زاده نشدهاند.
مشکالت اقتصادی ،روانی و جسمی این افراد ،بدون در نظر گرفنت نقطهی رشوع و دلیل ابتدایی آنها که هامنا
قوانین تبعیضآمیز و هموفوبیا و ترنسفوبیای حاکم بر فضای حقوقی( ،روان)پزشکی ،خانوادگی ،مذهبی و
اجتامعی ایران است ،قابل تحلیل دقیق نیست.
ذکر نکردن نقش حکومت ایران در این مسائل به بهانهی اینکه از حوزهی تحقیق خارج است پذیرفتنی نیست؛
زیرا اتفاقا هامن زمانمندی مستمر هویتهای غیرهرتونورماتیو بیش از هر چیز گواه این است که گذشتهای که
این افراد را به ترک موطن خود واداشته ،امری رصفا گذشته و بیتاثیر نیست ،بلکه مقوم و ساختاربخش وضعیت
بغرنج آنان حتی پس از ترک جغرافیای زادگاهشان است .این نحوهی عادیسازی جنایات جمهوری اسالمی در
قبال اقلیتهای جنسیتی و یگانه مقرص جلوهدادن گفتامن حقوق برشی ،بیش از همه ه مراستا و در جهت
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منافع حکومتی مذهبی و استبدادیای است که ارصار دارد خود را اعتدالی و مدافع حقوق برش بنامیاند .نبایست
فراموش کرد که اگر حمالت به اقلیتهای جنسیتی در کشورهای «سفید» قدرمتند بهعنوان «نقض حقوق برش»
توسط آن کشورها بهرسمیت شناخته منیشوند به این معنا نیست که قوانین حقوق برشی و اجرای آنها «کامال
دلبخواهی» هستند یا اینکه میتوان مدعی شد که قوانین و ساختارهای اجتامعی/آموزشی/پزشکی/مذهبی ایران
در مورد اقلیتهای جنسیتی ناقض حقوق برش نیست و تنها محصول اغراق پناهجویان در توصیف رشایط و دالیل
فرار خود است .این هامن نکتهای است که باعث میشود شاخساری در مقالهاش قانون اعدام برای همجنسگرایان
را در گیومه آورده و بدینترتیب آن را منادین و غیرعملی تصویر کند .هولناکی این گیومهها اما برای هر نوجوان
کوییر در ایران روشن است.
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