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ایــن شــاره ویــژه از مجلــه محصــول فرآینــدی بســیار دشــوار 
ــا و  ــک روی ــن نتیجــه ی ــج اســت، همچنی ــده و مهی ــا آموزن ام
اعــال سیاســتی خــاص اســت. پیــش از آنکــه بــه ترشیــح ایــن 
جملــه بپردازیــم، بهــر اســت داســتان شــکل گیری مجلــه 
ــم  ــه فه ــد ب ــاید بتوان ــا ش ــم ت ــح دهی ــوس گ.ل. را توضی کائ
ایــن موضــوع کمــک کنــد. دلیــل انتشــار مجلــه کائــوس گ.ل. 
کــه از ســال 1994 بدیــن ســو بــه طــور پیوســته انتشــار مــی 
ــات  ــه نوشــن کل ــان ب ــس گرای ــاز گروهــی از همجن ــد، نی یاب
ــدت  ــه م ــن کار ب ــه ای ــث ادام ــه باع ــود ک ــان ب و احساساتش
ــال،  ــن 25 س ــی ای ــت. ط ــده اس ــادی ش ــور مت ــال بط 25 س
ــا بســیاری از  مجلــه کائــوس گ. ل. تبدیــل بــه فضایــی شــد ت
دگرباشــان و همــه کســانی کــه در برابــر هنجارهــای جنســیتی 
تحمیلــی حرفــی بــرای گفــن دارنــد، بتواننــد نظــرات خــود را از 

ــد. ــان کنن ــق آن بی طری

تــا  دارد  ســو ســعی  بدیــن  ســال 2007  از  کائــوس گ.ل. 
ــد و هدفــش  ــان داخــل کن ــز در رده پناهجوی دگرباشــان را نی
از ایــن کار ایجــاد همبســتگی بیشــر بــا پناهنــدگان دگربــاش 
اســت، بدیــن منظــور نیــز از ابتــدای ســال 2017 بــا یــک تیــم 
ســه نفــره بــه فعالیــت هــای خــود تحــت عنــوان برنامــه حقوق 
ــا طــرح  پناهنــدگان ادامــه مــی دهــد. ایــن تیــم ســه نفــره ب
ایــن ســوال وارد عمــل شــدند: "چــرا ســخنان اشــخاص خــاص 
ــا آنهــا گفتگــو  ــه ب و پرجراتــی کــه در شــهرهای مختلــف ترکی
شــده نبایــد در ایــن مجلــه چــاپ شــود؟" و در پاســخ بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه بــه جــای صحبــت "در مــورد اشــخاص و 
بــه منایندگــی از طــرف آنهــا"، بیاییــد همــه "باهــم بنویســیم".

هــدف ایــن نرشیــه مقابلــه بــا هنجارهایــی اســت کــه افــراد، 
ــی  ــده م ــاوت را نادی ــای متف ــارت ه ــا و مه ــی ه دارای ویژگ
ــناخته  ــده ش ــوان پناهن ــا عن ــه ب ــرادی ک ــا اف ــد، مخصوص گیرن
ــه رســمیت شــناخته منــی شــود.  ــا ب ــت آنه ــد و هوی شــده ان
ــتیم  ــف هس ــوع واق ــن موض ــر ای ــوس گ.ل. ب ــوان کائ ــه عن ب
ــا آنهــا مالقــات مــی کنیــم بیــش از یــک  کــه اشــخاصی کــه ب
"شــاره پرونــده" و "ســوژه موقــت" هســتند کــه هــم اکنــون 
در انتظــار رفــن بــه کشــوری ســوم در ترکیــه ســاکن شــده انــد. 
مــا چیــزی بیــش از گذشــته ، آینــده، تخصــص، هــر، کشــمکش 
از  و عشــق هایان هســتیم و رصف نظــر  دلتنگی هــا  هــا، 

ــودن  ــه ب ــم، همگــی ب اینکــه در کــدام کشــور زندگــی می کنی
ادامــه خواهیــم داد. بــه رســمیت نشــناخن مــا و یــا هــر عمــل 

ــد داد. ــر نخواه ــت را تغیی ــن واقعی ــری ای ــز دیگ تبعیض آمی

ــی  ــم، اصل ــی کردی ــاده م ــن شــاره را آم ــه ای ــی ک ــه زمان البت
ــود.  تریــن مشــکل مــا ندانســن زبان هــای عربــی و فارســی ب
ــار  ــدم انتش ــا ع ــاراتی م ــت انتش ــه سیاس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
متــون مبتنــی بــر تبعیــض جنســیتی، همجنــس گــرا هراســی، 
ــه  دوجنــس گــرا هراســی، ترنــس هراســی، نژادپرســتانه و گون
پرســتانه اســت، بنابرایــن عــدم فهــم متــون نوشــته شــده بــه 
زبانــی دیگــر موجــب دشــواری می شــود، به ویــژه اگــر بــا 
دغدغــه ی عــدم انتشــار متونــی ترکیــب شــود کــه بــا سیاســت 
انتشــاراتی نرشیــه ی مــا در تناقــض اســت. بــا ایــن همــه، بــه 
ــان از  ــان عزیزم ــان هم زم ــده ی مرج ــای ارزن ــف تالش ه لط

ــم. ــن مشــکل برآمدی پــس ای

دوســتان عزیــزی کــه در ایــن شــاره ســهم دارند، تجــارب خود 
ــواده  ــه هــای اکتیویســم، هــر، ورزش، آمــوزش و خان در زمین
را همــراه بــا رشایــط گذشــته و کنونی شــان و نیــز فرآیندهــای 
بیهاینــد  اشــراک گذاشــتند. کوئیــن  بــه  توامنندسازی شــان 
ــارز در مــورد مشــاهدات خــود پیرامــون جنبــش دگرباشــان  ب
در عــراق ســخن گفــت و رسنخ هایــی در مــورد چگونگــی 
ــده در  ــده و غیرپناهن ــان پناهن ــن دگرباش ــد بی ــراری پیون برق
ترکیــه داد. آرتیــن توضیــح داد کــه بــه عنــوان یــک پناهنــده ی 
جنســیت کوییــر در زندگــی کاری اش در ترکیــه با چه مشــکالتی 
مواجــه شــده اســت و از تجربــه ی رژه ی افتخــار در اســتانبول 
ــی  ــوان یــک ِگ ــه عن ــد رایــر از تجربیــات خــود ب گفــت. بئیتی
خاورمیانــه ای ســخن بــه میــان آورد. هنــگام مصاحبــه بــا دونــا، 
ــودن  ــر ب ــده ی جنســیت کویی ــه ی پناهن ــا تجرب او در رابطــه ب
علیرغــم تاهــل و بچــه دار بــودن حــرف زد. فریــان کاشــانی 
ــی  ــورد دسرس ــاش، در م ــدگان دگرب ــرای پناهن ــی ب توصیه های
بــه آمــوزش داشــت. کئویــن  بــه ارائــه بخش هایــی از زندگــی 
خــود در عــراق پرداخــت. دراکــو در ایــن شــاره بــا دو ژانــر 
ادبــی مختلــف یعنــی داســتان کوتــاه و شــعر ســهیم شــد. م.ژ.  
از ســوریه، داســتان پناهندگــی خــود بــه ترکیــه را روایــت کــرد 
در حالــی کــه رامتیــن زیگــورات تجــارب اکتیویســم خــود در 
ــا مــا ســهیم شــد. شــایا در مــورد گذشــته  ــران را ب ــه و ای ترکی

یادداشت سردبیر
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و حــال خــود و نیــز تجربــه اش در مرکــز پناهنــدگان اخراجــی 
در ترکیــه را نوشــت. رشمیــن موقعیــت خــود بــه عنــوان یــک 
هرمنــد ترنــس ایرانــی را بــه رشــته تحریــر درآورد، در حالــی 
ــکا،  ــرد. می ــل ک ــران را نق ــا ای ــش ب ــرای وداع ــه س.ق. ماج ک
بحــری، مدریــک و دایــان تجــارب خــود بــه عنــوان ورزشــکاران 
ــا  ــا م ــد را ب ــا ورزش ایجــاد کرده ان ــه ب ــه ای و رابطــه ای ک حرف
رشیــک شــدند. نویســنده بــی نــام از رویاهایــش بــرای خــود و 

بــرای متــام دگرباشــان صحبــت کــرد.

ــه  ــوط ب ــای مرب ــتون ه ــد س ــی توانی ــا م ــال، ش ــن ح در عی
ســواالت متــداول و اطالعــات نادرســت در مــورد ســالمت 
جنســی، حقــوق قانونــی، فرآینــد تغییــر جنســیت، کمیســاریای 
عالــی حقــوق بــرش ســازمان ملــل و اســکان مجــدد در کشــور 
ــد  ــی توانی ــا م ــن ش ــد. همچنی ــه بیابی ــز در مجل ــوم را نی س
خدمــات مشــاوره ای ارائــه شــده از طــرف برنامــه حقــوق 
فعالیت هــای  ماجــرای  نیــز  و  گ.ل.  کائــوس  پناهنــدگان 
ــال  ــه دنب ــن مجل ــی را در ای ــوس گ.ل. در عرصــه پناهندگ کائ
ــدگان  ــورد ســازمان هــای حامــی پناهن ــی در م ــد. اطالعات کنی
و ســازمان هــای ارائــه دهنــده خدمــات مشــاوره ای در ترکیــه 
هــم موجــود اســت. ایــن شــاره همچنیــن شــامل منظومــه ای 

ــت. ــر اس ــن کویی ــا مضامی ــی ب ــای عرب ــای زیب از ترانه ه

بــه عنــوان کائــوس گ.ل. طــی دو ســال گذشــته در چارچــوب 
پــروژه ی "بهبــود حقــوق بــرش پناهنــدگان دگربــاش در ترکیــه" 
و بــا همــکاری کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل بــه 
پنــج شــهر مختلــف رفتیــم و بــا پناهنــدگان دگربــاش مالقــات 
کردیــم. بــه مشــکالت آن هــا گــوش دادیــم و بــا دشــواری هایی 
کــه در راه دسرســی بــه حقــوق و خدمــات تجربــه کــرده انــد 
ــال در  ــه ی فع ــازمان های مربوط ــم س ــا بتوانی ــدیم ت ــنا ش آش
ــدگان ســازمان  ــی پناهن ــژه کمیســاریای عال ــن حــوزه، به وی ای
ملــل را مطلــع ســازیم و بتوانیــم نقشــی تســهیل کننده در 
ــهرهای  ــن، در ش ــر ای ــالوه ب ــیم. ع ــته باش ــا داش ــان نهاده می
دنیزلــی، اسکی شــهیر، یالــووا و اســتانبول در مــورد "وظایــف 
و حقــوق قانونــی، ســالمت جنســی، رونــد تغییــر جنســیت و 
نقــش و مأموریــت کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملل 
ــم. در شــهرهای  ــی آموزشــی برگــزار کردی ــه" دوره های در ترکی
پیک نیک هــای  و  ورزشــی  مســابقات  همچنیــن  مذکــور 

همبســتگی را ترتیــب دادیــم تــا بگوییــم "همجنــس گــرا 
ــف  ــی را متوق ــرا هراس ــس گ ــی، دوجن ــس هراس ــی، ترن هراس
کارگاه هــای  مــا همچنیــن  مرزهــا".  متــام  بــه  نــه  کنیــد؛ 
ــار  ــا آث ــه در آن ه ــم ک ــزار کردی ــال را برگ ــتان گویی دیجیت داس
ــن  ــد بخشــی از آن هــا را در ای ــد شــد و می توانی ــی تولی زیبای

ــد. ــه بیابی شــاره از مجل

ــوش  ــا، خ ــن فعالیت ه ــام ای ــدن در مت ــم آم ــا گرده ــرای م ب
ــی  ــد جمع ــدن، تولی ــردن، خندی ــزار ک ــابقه برگ ــدن، مس گذران
و مهم تــر از همــه ســهیم شــدن در یــک روز شــاد بســیار 

ــود. ــمند ب ارزش

ــای  ــن دوره ه ــول ای ــه در ط ــی ک ــام مربیان ــه از مت ــم ک مایلی
آموزشــی و فعالیت هــا در کنارمــان بودنــد و حایــت، دانــش، 
و تجــارب ارزنــده ی خــود را بــا مــا ســهیم شــدند، تشــکر کنیــم.

و مایلیــم کــه از متــام رفقــای عزیزمــان، از مرجــم مــان محبوبه 
ــش در  ــرژی و صمیمیت ــز، ان ــت آمی ــت محب ــر حای ــه خاط ب

متــام زمــان هــای چالــش برانگیزمــان قدردانــی کنیــم.

از  را  خــود  قدردانــی  مراتــب  داریــم  قصــد  همچنیــن 
همکارامنــان در واحدهــای محافظــت و برنامــه ی کمیســاریای 
عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل اعــالم کنیــم، کســانی کــه در 
طــول آماده ســازی ایــن شــاره حایــت و درک خــود را از مــا 

ــد. ــغ نکردن دری

متــام  از  را  خــود  قدردانــی  مراتــب  مایلیــم  نهایــت،  در 
پناهنــدگان دگرباشــی کــه داســتان های ارزشمندشــان را بــا مــا 
بــه اشــراک گذاشــتند و امــکان انتشــار ایــن شــاره را فراهــم 
ــا چیزهــای  ــم. کســانی کــه در معیــت آنه ــد، اعــالم کنی آوردن
زیــادی آموختیــم. بــر ایــن بــاور هســتیم کــه ایــن همبســتگی 
مــا را نیرومندتــر کــرده و در راســتای سیاســت برنامــه حقــوق 

ــدگان اســت.  پناهن

اگر همبستگی نبود، این مجله وجود نداشت.

مطالعه ی خوبی را برایتان آرزومندیم

برنامه حقوق پناهندگان کائوس گ.ل.
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فعالیت هــای  بــه  ترکیــه مشــغول  در  و  فریــان هســتم  مــن 

اجتاعــی در زمینــه حقــوق پناهنــدگان و دگرباشــان هســتم. 

حــدود دو ســال پیــش بــه صــورت داوطلبانــه بــا کمیســاریای 

عالــی پناهنــدگان رشوع بــه فعالیــت کــردم و بــه عنــوان مناینــده 

پناهجویــان جــوان ســعی کــردم تــا در راســتای فراهــم ســازی حــق 

ــردارم. ــدم ب ــو ق ــان پناهج ــام جوان ــرای مت ــل ب تحصی

مــن دانشــجوی تــرم آخــر مهندســی عمــران در ایــران بــودم کــه بــه 

دلیــل گرایــش جنســی متفــاوت از دانشــگاه اخــراج شــدم. مهمرین 

ــوده و در  ــل ب ــری و تحصی ــه یادگی ــی همیش ــن در زندگ ــدف م ه

ایــران بــه دلیــل دگربــاش بــودن حــق تحصیــل را از مــن گرفتنــد امــا 

اجــازه نــدادم کــه دگربــاش بــودن حــق تحصیــل را از مــن بگیــرد.

ــاوت  ــر متف ــه خاط ــه ب ــاش همیش ــای دگرب ــن بچه ه ــر م ــه نظ ب

بــودن در مــدارس گوشــه گیــر می شــوند٬ کســی نیســت بــه آن هــا 

ــت بکشــند  ــال هســتند و الزم نیســت خجال ــه نرم ــد ک گوشــزد کن

"ترس چیزی نیست که به خودی خود وجود داشته باشد، 
بلکه حاصل یک فکر معیوب و بی سواد است. مهم ترین 
عامل ایجاد ترس، ناآگاهی و نادانی است، هر چه آگاهی 

خودمان را درباره مسائل بیشتر کنیم، قطعن ترس کمتری 
در وجودمان احساس میکنیم. بیایید با نادانی مبارزه کنیم."

فریمان کاشانی
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ــل  ــه همیــن دلی کــه عاشــق  همکالســی همجنــس خــود شــدند. ب

ــاش نیســت.  ــه بچه هــای دگرب ــن مدرســه جــای مــورد عالق معمول

هــر بچــه ای حــق داشــن یــک محیــط آزاد و ســامل بــرای تحصیــل را 

دارد امــا متاســفانه ایــن حــق پایــال شــده.

مــن در ترکیــه رشوع بــه پیــدا کــردن راهــکار هایــی بــرای تحصیــل 

کــردم و در جلســات و دورهمی هــای مختلــف نظراتــم را بــه 

ــدادی  ــات٬ تع ــد از جلس ــبختانه بع ــال دادم. خوش ــم انتق اطرافیان

بــه دانشــگاه راه پیــدا کردنــد و بســیاری رشوع بــه تحصیــل آنالیــن 

کردنــد. مــن خــودم هــم برنــده بورســیه برنامــه نویســی از گــوگل 

شــدم و بــه صــورت آنالین مشــغول بــه ادامــه تحصیل و کارهســتم. 

در کالس هــای آنالیــن و فروم هــای گفــت و گــو بــرای کســی مهــم 

نیســت کــه گرایــش جنســی و جنســیت مــن چیســت٬ بلکــه مهــارت 

و سختکوشــی مــن چیزیســت کــه بقیــه همکالســی ها مــن را بــا آن 

ــد. ــف می کنن تعری

خیلــی از پناهجویــان بــه خاطــر خــروج اجبــاری و بــا عجلــه موفــق 

نشــدند کــه مــدارک تحصیــل خودشــان را بــه همــراه بیاورنــد. 

خوشــبختانه آمــوزش و پــرورش ترکیــه قبــول می کنــد کــه ایــن 

ــا رد کــردن یــک رسی امتحــان مــدرک دیپلــم خودشــان  دوســتان ب

ــر از  ــدارک باالت ــه م ــتانی ک ــفانه دوس ــا متاس ــد ام ــت کنن را دریاف

ــد  ــل لیســانس٬ فــوق لیســانس و دکــرای خــود راهمــراه ندارن قبی

ــد. ــت کنن ــه دریاف ــود در ترکی ــدرک خ ــرای م ــری ب ــد براب منی توانن

ــارت  ــمت مه ــه س ــر ب ــر و بیش ــازار کار بیش ــار در ب ــه معی روزان

ــیاری از  ــم بس ــوز ه ــفانه هن ــا متاس ــی رود٬ ام ــش م ــش پی و دان

موقعیت هــای کاری نیــاز بــه مــدرک دانشــگاهی دارنــد.

برخــالف تصــور مــردم بایــد عنــوان کنم کــه جمعیــت افــراد تحصیل 

کــرده جامعــه مــا بســیار اســت. البتــه کــه بــه نظــر مــن تحصیــالت٬ 

حتمــن مــدرک دانشــگاهی و مدرســه نیســت.  مــن ســعی میکنــم 

هــر روز چیــز تــازه ای یــاد بگیــرم. بــا مــردم صحبــت می کنــم٬ کتاب 

ــا  میخوانــم و در اینرنــت گشــت می زنــم. امــا هیچوقــت حــرف ی

نوشــته ای را بــدون دلیــل یــا مــدرک باورمنی کنــم.

معنــی  بــه  فوبیــا  و  هموسکشــوال  کلمــه  دو  از  هموفوبیــا 

همجنســگرا و تــرس تشــکیل شــده. تــرس از همجنســگرایان و 

ــه انســان هایی کــه بــه همجنــس  پیــش داوری و تعصــب نســبت ب

ــه دســت آوردن شــناخت  ــرای ب ــی ب ــد و بی میل خــود گرایــش دارن

درســت و علمــی دربــاره پدیــده همجنســگرایی و پــا فشــاری بــر 

تعصبــات و پیش داوری هــای بــه ارث رســیده! تــرس چیــزی نیســت 

ــک  ــل ی ــه حاص ــد٬ بلک ــته باش ــود داش ــود وج ــودی خ ــه خ ــه ب ک

ــرس٬  ــاد ت ــل ایج ــن عام ــت. مهم تری ــواد اس ــوب و بی س ــر معی فک

ــاره  ــان را درب ــی خودم ــه آگاه ــر چ ــت٬ ه ــی اس ــی و نادان ناآگاه

1  برای اطالعات بیشتر در مورد اجازه کار، لطفا قسمت "حقوق قانونی، سواالت متداول" مجله را مطالعه بفرمایید.

مســائل بیشــر کنیــم٬ قطعــن تــرس کمــری در وجودمــان احســاس 

ــم. ــارزه کنی ــی مب ــا نادان ــد ب ــم. بیایی میکنی

سخت اما شدنی:

یکــی از مشــکالت یــا بهــر اســت بگویــم بزرگریــن مشــکل 

از  بســیاری  اســت.  کار  اجــازه  نداشــن  ترکیــه  در  پناهجویــان 

ــن  ــه کارهــای ســخت و طاقت فرســا و همی ــان مشــغول ب پناهجوی

ــاش  ــان دگرب ــا پناهجوی ــن آن ه ــتند و در بی ــی هس ــور غیرقانون ط

بــه دلیــل ظاهــر متفــاوت حتــی شــانس کمــری بــرای ایــن قبیــل 
دارنــد.1 کاری  موقعیت هــای 

ــه  ــت. در نتیج ــل اس ــوق حداق ــدت وحق ــی م ــاعت کاری طوالن س

زمــان و هزینــه بــرای تحصیــل بســیار ســخت بــه دســت مــی آیــد. 

ســازمان هایی ماننــد آســام و کمیســاریای عالــی پناهنــدگان بــرای 

تحصیــل٬ کمــک هزینه هایــی فراهــم کرده انــد کــه پناهجویــان 

می تواننــد پــس از ثبــت نــام در دانشــگاه از آن هــا اســتفاده کننــد.

نرسید:

ــر  ــان فک ــه پناهجوی ــم ک ــدر ه ــه آنق ــگاه های ترکی ــه دانش ورود ب

ــنهاد  ــتانم پیش ــه دوس ــه ب ــن همیش ــت. م ــخت نیس ــد س می کنن

می کنــم کــه  لیســت دانشــگاه ها را گــوگل کننــد و از طریــق 

ــدا  ــام را پی ــت ن ــرای ثب ــاز ب ــورد نی ــات م ــا اطالع ــایت آن ه وبس

ــت  ــاتید صحب ــجویان و اس ــا دانش ــد و ب ــگاه برون ــه دانش ــد٬ ب کنن

کننــد٬ نگــران معــدل و منــرات کــم خــود نباشــند و از آزمون هایــی 

مثــل YOS و   SAT کمــک بگیرنــد تــا شــانس بیشــری بــرای قبولــی 

داشــته باشــند.

دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست!

بــرای پناهجویــان تحصیــالت رایــگان و   KIRON.ngo  ســایت

ــا  ــل ی ــر تحصی ــه در فک ــی ک ــه پناهجویان ــرده. ب ــن فراهــم ک آنالی

در حــال تحصیــل هســتند٬ پیشــنهاد می کنــم کــه حتمــن رسی 

ــد  ــک می کن ــا کم ــه ش ــایت ب ــن س ــد. ای ــایت بزنن ــن وبس ــه ای ب

تــا ابتــدا زبــان مــورد نیــاز بــرای تحصیــل را یادبگیریــد و در قــدم 

ــس اگردرســی را  ــد٬ پ ــاز را پشــت رس بگذاری ــش نی بعــد دروس پی

ــن  ــد٬ اصل ــر رشوع کنی ــد از صف ــا می خواهی ــد ی ــوش کرده ای فرام

ــرده. از  ــا را ک ــه ج ــر هم ــایت فک ــن س ــون ای ــید چ ــران نباش نگ

پیــدا کــردن یــار درســی و مشــاوره تحصیلــی تــا پیــدا کــردن یــک 

ــور. ــارج کش ــل در خ ــه تحصی ــرای ادام ــب ب ــگاه مناس دانش

امیــدوارم روزی تحصیــالت و اطالعــات٬ بــرای همــه قابــل دســرس 

باشــد.
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در گفتگــوی اجتاعــی موجــود میــان دیدگاه هــای محافظــه کار و لیــرال 

ــی  ــرات متقابل ــتدالل ها و تأثی ــون، اس ــث گوناگ ــرب، مباح ــان ع در جه

در متــام محورهــا و عرصه هــای مختلــف زندگــی ظاهــر شــده و پــرورش 

می یابنــد. ظــرف چنــد ســال اخیــر، حقــوق و آزادی هــای فــردی در 

ــه در  ــده ای ک ــد، پدی ــرار گرفته ان ــوم ق ــه عم ــورد توج ــرب م ــان ع جه

صحنه هــای موســیقی مختلــف، از طریــق ترانه هایــی کــه جامعــه و 

ــه  ــکاس یافت ــد، انع ــرار می دهن ــدف ق ــای آن را ه ــزا و گروه ه ــام اج مت

ــی  ــه ی فضای ــه مثاب ــدان موســیقی را ب ــا  شــاری ازهرمن اســت. متعاقب

مشــارکتی بــرای پرتــو افکنــدن بــر داســتان هایی اســتفاده کرده انــد 

ــی، جنســیت و آزادی هــای  ــه هم جنس گرای ــوط ب ــه راوی مســائل مرب ک

فردی انــد. در ادامــه، شــاهد برخــی از محبوب تریــن منونه هــای ایــن 

ــود. ــد ب ــا خواهی ترانه ه

ترانه ی »شهرزاد« از تریز سلیان

ــگ  ــلیان، آهن ــرز س ــطینی، ت ــد فلس ــه ی هرمن ــهورترین تران ــاید مش ش

»شــهرزاد« اســت. او بــه روی صحنــه رفــت و بــه صــورت پابرهنــه رشوع 

ــش کــه  ــی کــه صــدای جرنــگ جرنــگ خلخال ــدن کــرد در حال ــه رقصی ب

ــه  ــوش می رســید. تران ــه گ ــود ب ــان ب شــبیه ریتم هــای ملودی هــای کولی

در مــورد یــک داســتان عشــقی پــر حــرارت  اســت و ســلیان بــا حســی 

ــدن یــک زن  ــی اســت کــه رایحــه ی ب ــادآور باران رسشــار از نوســتالژی ی

ــود دارد. را در خ

»زمانــی کــه دســتامنان بهــم برســند، لبانــم بــر لبانــش نقــش بنــدد، چــه 

ــه جــز زمســتان، زمســتان،  ــان، ب ــه جــز جه ــد ب ــز باقــی خواهــد مان چی

زمســتان...«

ــا »شــهریار در  ــوم خــود مضمــون مشــابهی را ب ــن آلب ســلیان در آخری

عربــی کالســیک« تکــرار می کنــد، چیــزی کــه برانگیزاننــده ی لحنــی 

ــت. ــان اس ــق و زن ــتایش از عش ــابه در س مش

ترانه ی »شّم الیاسمین« از گروه مرشوع لیلی 

گــروه مــرشوع لیلــی بــه ســطح باالیــی از محبوبیــت بــه خاطــر ترانه هــا 

و آهنگ هــای عصیانگرانــه ی خــود رســیده اســت. آن هــا اغلــب خواســتار 

ــان هســتند.  ــا و آزادی بی ــوق اقلیت ه ــناخته شــدن حق ــه رســمیت ش ب

ــنو،  ــد س ــروه، حام ــی گ ــده ی اصل ــمین«، خوانن ــّم الیاس ــگ »ش در آهن

ترانه های عربی در مورد هم جنس گرایی، 
چندعشقی و جنسیت

ماریبل حداد 
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رابطــه ی پیشــین بیــن یــک مــرد جــوان و دوســت پرسش را تصویــر 

می کنــد کــه پــا پــس می کشــد و او را تنهــا می گــذارد. مــن آهنــگ 

رسشــار از میــل  مشــوش  زو ج بــرای زیســن یــک زندگــی معمولــی در 

ــان  ــت و هم جنس گرای ــی مخالف ــا هم جنس گرای ــه ب ــت ک ــه ای اس جامع

ــده  ــاد آن رابطــه را زن ــه نحــوی نوســتالژیک ی ــد. او ب را مجــازات می کن

می کنــد و بــا انــدوه از معشــوق پیشــینش تقاضــا می کنــد کــه » یــادت 

باشــد کــه بــه یــاد بیــاوری« و »هرگــز مــن را فرامــوش نکــن«.

ترانه ی »ام الجاکیت« از گروه مرشوع لیلی

ــورد  ــی در م ــی، آهنگ ــرشوع لیل ــروه م ــای گ ــر از ترانه ه ــی دیگ در یک

دخــری بــا موهــای کوتــاه اســت کــه کالهــی بــر رس دارد و بــدون آرایــش 

ــج  ــبک رای ــکار س ــل آش ــه در تقاب ــزی ک ــود، چی ــارج می ش ــزل خ از من

ــاوت  ــدری متف ــه ق ــان متــام جوامــع اســت. دخــر ظاهــرا ب ــان زن در می

ــد،  ــتباه می گیرن ــرد اش ــک م ــوان ی ــه عن ــه او را ب ــد ک ــر می آی ــه نظ ب

ــود  ــه خ ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــب ه ــر صاح ــه دخ ــژه از آن رو ک به وی

ــی از  ــد- نوع ــران بکن ــر دیگ ــه نظ ــی ب ــه توجه ــدون آنک ــد- ب می خواه

ــه  ــه ب ــود. تران ــوب می ش ــردان محس ــاص م ــاز خ ــب امتی ــه اغل آزادی ک

تجلیــل از ایــن ایــده می پــردازد کــه هــر انســانی آزاد اســت تــا هــر طــور 

ــد. ــار کن ــود و رفت ــر ش ــد ظاه ــش می خواه ــه دل ک

ترانه ی »ِبُحّبک« از جمع تکسیر و رولی عازر

ــطینی  ــازمان فلس ــب س ــل از جان ــک ابتکارعم ــی از ی ــوان بخش ــه عن ب

از  حایــت  در  جنســیتی«،  و  جنســی  تنــوع  بــرای  »رنگین کانــی 

چندعشــقی و حقــوق دگرباشــان جنســی اســت. پــروژه ی »ترانه خوانــی 

زندگــی  پیرامــون  ترانه هایــی  شــامل  جنســی«  متایــالت  دربــاره ی 

هم جنس گرایــان و افــراد ترنســی اســت کــه در اجتاعاتــی بــه رس 

می برنــد کــه نســبت بــه تغییــر انزجــار دارنــد. »ِبُحّبــک« ترانــه ای 

ــالم  ــر اع ــی دیگ ــه زن ــود را ب ــق خ ــه عش ــت ک ــی اس ــورد زن جوان در م

ــه از  ــه ای ک ــد، رابط ــف می کن ــه ی آن دو را توصی ــه رابط ــد. تران می کن

زمــان کودکــی آن هــا رسشــار از شــور و اشــتیاق بــود. دخــر عمیقــا عاشــق 

اســت،  او  در نزدیکــی دیــوا ر حائــل بیــن ارسائیــل و فلســطین بــا صــدای 

ــد. ــا رشم کن ــد ی ــه برس ــدون آنک ــد ب ــاد می کش ــد فری بلن

ترانه ی »القصیده الرشیره« از جمع تکسیر

پرداختــی از شــعر شــاعر شــهیر ســوری، نــزار قبانــی اســت. ترانــه 

در مــورد رابطــه ی هم جنس گرایانــه بیــن دو زن اســت. مــن ترانــه 

توصیف کننــده ی رابطــه ی آن هــا و شــور و اشــتیاقی اســت کــه بــرای در 

ــد.  ــه دارن ــت ک ــی اس ــن موقعیت ــان گذاش می

ترانه ی »زمزم« از جمع تکسیر

ــبک  ــر و س ــار، ظاه ــه رفت ــت ک ــی اس ــرد جوان ــتان م ــه داس ــن تران م

زندگــی اش »متفــاوت« اســت، در چارچــوب تعریف ســنتی از »مردانگی« 

از او انتظــار مــی رود کــه مثــل ســایر مــردان باشــد. مــرد جــوان افــرسده 

ــت  ــد. دس ــرورش منی ده ــود پ ــی را در خ ــس تعلق ــچ ح ــود و هی می ش

آخــر، او بــا فــردی آشــنا می شــود کــه شــخصیت منحرصبه فــردش را ارج 

ــا هــان کســی باشــد کــه می خواهــد و  ــد ت می نهــد و تشــویقش می کن

خــودش را مطیــع معیارهــای تحمیلــی از ســوی جامعــه نکنــد. 

ترانه ی »انا حرّه بحالی« از میساء ضو

ــر  ــک دخ ــا ی ــنایی ب ــگام آش ــه در هن ــت ک ــری اس ــورد دخ ــه در م تران

ــر او تبعیــض  دیگــر کــه صاحــب احساســات مشــابهی اســت، جامعــه ب

روا مــی دارد. ایــن دو دخــر، جهان بینی هایشــان بــا یکدیگــر تغییــر 

ــه  ــن تران ــد. م ــقی می کنن ــار احســاس عاش ــرای نخســتین ب ــد و ب می کن

عنــوان می کنــد کــه گرایشــات جنســی گوناگــون افــراد آن هــا را نســبت 

بــه یکدیگــر کم تــر »انســانی« منی کنــد. 

ترانه ی »مناکر« از هیا زعاتره 

ترانــه تصــورات قالبــی تحمیل شــده بــر متــام بخش هــای جامعــه و 

بــرای کســانی کــه می خواهنــد  قابــل دســرس  مســیرهای محــدود 

ــن تصــورات  ــه ای ــد. قهرمــان زن علی ــاوت باشــند را توصیــف می کن متف

ــدن  ــت ش ــگ جاع ــد و از همرن ــان می کن ــر او عصی ــی ب ــی تحمیل قالب

خــودداری مــی ورزد. 

پــروژه ی »ترانه خوانــی دربــاره ی متایــالت جنســی« همچنیــن شــامل 

ترانــه ای اســت بــه نــام »ســه قصیــده« کــه شــعر آن متعلــق بــه 

ــعر  ــت. ش ــرده اس ــش ک ــلیان اجرای ــاض س ــت و ری ــاوی اس ــهد عیس ش

ــق  ــورد عش ــون در م ــی افالط ــوف یونان ــفه ی فیلس ــه از فلس الهام گرفت

ــت. اس
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ترانه ی »طیف« از گروه مرشوع لیلی

ــادآور  ــی ی ــروه مــرشوع لیل ــل« گ ــن اللی ــوم »اب ــف« از آلب ــه ی »طی تران

یــک کلــوپ شــبانه اســت کــه بــه خاطــر جنســیت مشــریانش تعطیــل 

شــد. مــن آهنــگ حکایــت از موقعیــت  افــراد گــی و   ترنــس  در 

اجتاعــات بســته دارد، و نیــز میــزان تحقیــر و خشــونتی کــه علیــه آن هــا 

ــه در  ــن تران ــن م ــی اعــال می شــود. همچنی ــب نیروهــای امنیت از جان

ــن افــراد از طــرف  ــی اســت کــه ای مــورد حاشــیه ای شــدن و آزار و اذیت

ــرد  ــه از ط ــن تران ــتند. م ــه هس ــا آن مواج ــود ب ــون خ ــه ی پیرام جامع

انتقــاد می کنــد- و  تاریخــی رســمی  از روایت هــای  هم جنس گرایــی 

در یکــی از قوی تریــن بخش هــای ترانــه- بــه ایــن اشــاره می شــود 

ــر  ــی تکثی ــزان انحطــاط فکــری و اخالق کــه رصف نظــر از اینکــه چــه می

ــق  ــرای ح ــه ب ــت ک ــد داش ــود خواهن ــرادی وج ــان اف ــود، همچن می ش

ــرد. ــد ک ــارزه خواهن ــود مب ــودن  خ ــودن و آزاد ب ــاوت ب متف

ترانه ی »جئت الی اهلی« از آهنگ هایی در مورد جنسیت

ایــن ترانــه دربــاره ی مــرد گــی ای  اســت کــه از پســتو خــارج می شــود 

و خانــواده ی خــود را بــا گرایــش جنســی اش مواجــه می ســازد امــا آن هــا 

وی را منی پذیرنــد. مــرد گــی مجبــور می شــود زادگاه خــود را تــرک گویــد 

ــن آهنــگ  ــه زندگــی ادامــه دهــد. ای ــواده اش ب ــرای خان ــا دلتنگــی ب و ب

ــان  ــیاری از هم جنس گرای ــه بس ــت ک ــی  ای اس ــان بیگانگ ــز بی حزن انگی

بــا آن مواجــه می شــوند زمانــی کــه گرایــش خــود را بــه خانواده هایشــان 

اعــالم مــی کننــد، امــا از جانــب آن هــا پذیرفتــه منی شــوند.

ترانه ی »الحرام« از دینا الودیدی

زن مــرصی جــوان در مــورد مفهــوم عشــق و زندگی هــای زنــان در جهــان 

عــرب، به ویــژه در اجتاعاتــی کــه زنــان منی تواننــد مطابــق میــل خــود 

زندگــی کننــد، آهنــگ می خوانــد. دینــا الودیــدی آن اندیشــه های منفــی 

را بــا شــعرهایی در مــورد زیبایــی عشــق و هــر مواجــه می کنــد کــه نــه 

رشم آورنــد و نــه گنــاه آلــود.

ترانه ی »هّیمتنی« از غالیه بنعلی

خواننــده ی تونســی، غالیــه بــن علــی بــه خاطــر آهنگ هایــش بــرای و در 

مــورد زنــان مشــهور اســت. اگرچــه آهنگ هــا مســتقیا  بــه یــک  جنــس 

ــان اجتاعــات  ــی در می ــن عل ــا ب ــد ام ــا  جنســیت مشــخص منی پردازن ی

دگرباشــان بــه ســبب ترانه هایــش در حایــت از عشــق در متــام اشــکال 

آن بســیار محبــوب اســت، به ویــژه اینکــه در بســیاری از ترانه هــا زنــان 

از  ترانه هــا عبارتنــد  ایــن  قــرار می دهــد. برجســته ترین  را خطــاب 

»هّیمتنــی«، »المونــی اللــی غــاروا منــی« و »اود«.

ــاره ی  ــز درب ــردی و نی ــون آزادی ف ــوه گوناگ ــانگر وج ــا نش ــن ترانه ه ای

زندگی هــای لزبین هــا، گی هــا، دو جنــس گرایــان و ترنس هــا و همچنیــن 

اجتاعــات کوئیــر اســت. بــن علــی از طریــق ترانه هــای خــود فضایــی را 

بــرای بازاندیشــی موقعیــت اجتاعــات دگرباشــان در خاورمیانــه فراهــم 

ــوق و  ــه حق ــی دارد ک ــی برم ــر قوانین ــه ســمت تغیی ــی ب ــد و قدم می کن

آزادی هــای آنــان را محــدود می ســازند. ترانه هــای بــن علــی شــامل 

ــا مضمــون پربســامد  آن هــا  ــی اســت ام داســتان ها و پیام هــای متفاوت

ــه تفاوت هــا و گســرش طیــف آزادی هاســت. احــرام ب
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سالم 

من آرتین هستم 

ــا  ــی ه ــه نظــر خیل ــدس هســت و ب ــايك و تق ــی، پ ــه معن ــن ب آرتی

یــک اســم پرسانــه هســت امــا از نظــر مــن کــه خــودم را خــارج از 

جنســیت مــرد و زن میبینــم اینطــور نیســت. مــن یک همجنســگرام 

کــه بــا جنســیت دخرانــه بدنیــا آمــدم امــا دوســت نــدارم زن، مــرد 

ــا  ــر باشــم ی ــم یــک کویی ــن .مــن میتوان ــد. فقــط آرتی ــم کنن خطاب

یــک non binary آرتیــن اســمی کــه خانــوادم برایــم انتخــاب 

کردنــد نیســت، وقتــی وارد ترکیــه شــدم بــرای مــن دوره جدیــدی 

از زندگــی رشوع شــد و مــن بــرای زندگــی جدیــدم اســم جدیــدی 

میخواســتم اســمی کــه دوســتش داشــته باشــم .

ــداری  ــه مق ــودم در ترکی ــی خ ــه زندگ ــه تجرب ــع ب ــم راج میخواه

ــم  ــح بده توضی

مدت 4 سال هست که در ترکیه پناهنده هستم 

"همش در حال کار بودم تا زیاد نتوانم فکر کنم  اما کم کم فهمیدم این 
روش اشتباه است و سعی کردم من هم همراه بقیه خانواده ال جی بی 

تی بشم و از زندانی که برای خودم ساخته بودم بیایم بیرون…"
آرتین
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ــا  ــود.  کار ی ــی ســخت ب ــم در دوره پناهندگــی خیل رشوع زندگی

نبــود یــا بــود و بــه خارجــی هــا کار منیدادنــد چــون مــا  اجــازه 

کار نداشــتیم اگــر کار هــم منــی کردیــم هیــچ کمــک مالــی بــرای 

یــه زندگــی اولیــه وجــود نداشــت خودمــون بودیــم و خودمــون، 

زبــان ترکــی بلــد نبــودم و باالخــره بــه کمــک ایرانــی هایــی کــه 

زودتــر از مــن وارد ترکیــه شــده بودنــد و کمــی زبــان ترکــی یــاد 

ــدا کــردم  روزی  ــه کارپی ــوی یــک تکســتیل حول ــد ت ــه بودن گرفت

ــول کــم ، اســراحت کــم ، دلتنگــی و  12 ســاعت کار ســخت ، پ

ــه  ــه تجرب ــن ک ــل م ــی مث ــرای آدم ــی ب ــت و تنهای ــاس غرب احس

ــا از  ــی ســخت میگذشــت ام ــی را نداشــتم خیل ــدل زندگ ــن م ای

همــه اینهــا ســختر ســوال، تــو دخــری یــا پــرس و جــواب دادن 

مــن بــه ایــن ســوال بــود جــواب مــن ایــن بــود، آرتینــم جنســیت 

ــی  ــن جــواب دردرس های ــه حــال شــا داره ای ــی ب مــن چــه فرق

هــم بــرای مــن داشــت وقتــی کــه کارهــای ســنگین زیــاد بــود من 

ــه اعــراض  ــم و اگ ــون کمــک کن ــه آقای ــه ب ــد ک رو صــدا میکردن

میکــردم میگفتنــد تــو اگــر دخــری بگــو مــن دخــرم و کارهــای 

دخرانــه انجــام بــده امــا چــاره ای نبــود جــز تحمــل کــردن، کــم 

ــن مــدل زندگــی عــادت کــردم ، االن بعــد از 4 ســال  ــه ای کــم ب

ــم  ــمی بدن ــری وجس ــر فک ــارم از نظ ــم می ــی ک ــی گاه بالتکلیف

دیگــه طاقــت کارهــای ســخت اینجــا رو نــداره امــا چــاره ای جــز 

تحمــل نــدارم چــون راه دیگــه ای جلــوی پاهــام نیســت و همــه 

ــوم  ــم معل ــف زندگی ــر تکلی ــه هــر چــه زودت ــه ک ــه این ــدم ب امی

بشــه چــون بخاطــر رشایــط پناهندگــی منــی توانــم یــک برنامــه 

ــده  ــز از آین ــچ چی ــم هی ــته باش ــی داش ــرای زندگ ــدت ب ــد م بلن

برایــم معلــوم نیســت ممکنــه 1روز ،1مــاه ،1ســال یــا 10 ســال 

دیگــه اینجــا باشــم امــا اینکــه منــی دونــم ایــن زمــان چقدرهســت 

زندگیمــون رو در حالــت درجــا زدن در آورده، امــا بــا همــه ایــن 

ســختی هــای پناهندگــی در ترکیــه  مــن احســاس خوبــی دارم و 

ایــن باعــث خوشــحالی مــن هســت چــون اینجــا توانســتم خــودم 

باشــم و بــدون تــرس اعــالم کنــم من یــک همجنســگرام .آرامشــی 

کــه اینجــا دارم خیلــی بیشــر از ایــران هســتش مــن داخــل ایــران 

هیچوقــت نتوانســتم خــودم باشــم تــرس از دولــت، تــرس از 

مــردم یــک طــرف بــود و تــرس از خانــواده طــرف دیگــر. ســعی 

کــردم بــه خانــوادم گرایشــم رو توضیــح بــدم امــا آزار و اذیتــی 

کــه بعــد از اون آشــکار ســازی کشــیدم باعــث شــد 12 ســال بــا 

نقــاب زندگــی کنــم و پشــت اون نقــاب خــود واقعیــم و پنهــان 

ــا  ــت میشــم اینج ــا هــم اذی ــذره اینج ــا ســخت میگ ــم ، اینج کن

هــم خیلــی هــا قبــومل ندارنــد امــا مــن جرعــت برداشــن نقامبــو 

دارم اینجــا میگــم همجنســگرا هســتم .اونطــور کــه دوســت دارم 

رفتــار میکنــم و مجبــور نیســتم خــودم و زندگیمــو حتــی لبــاس 

پوشــیدنم را از تــرس اینکــه کســی گرایشــمو بفهمــه و تهدیــدم  

ــا  ــی ه ــا خیل ــم هســتند ام ــا مخالف ــی ه ــدم .خیل ــر ب ــه تغیی کن

هــم قبــومل دارنــد ایــن بــرای منــی کــه حتــی عزیزتریــن کســانم 

ســعی نکــردن درکــم کننــد و یــا حتــی فقــط باعــث آزارم نشــوند 

خیلــی ارزش دارد. پــدرم وقتــی کــه مــن ترکیــه بــودم فــوت کــرد 

و بزرگریــن حــرست مــن ایــن هســت کــه چــرا هیچوقــت حتــی 

تــا لحظــه مرگــش نخواســت بــه حرفهــای بچــه اش گــوش بدهــد 

ــاه مــن  ــد ، چــرا گن ــول کن وبچــه اش را آنطــوری کــه هســت قب

چــه بــوده ؟

ــودم از  ــک روزی از خ ــتم ی ــه میتونس ــت ک ــی دمل میخواس خیل

ــم  ــواده ام بگ ــرام خان ــم ب ــیدم و میکش ــه کش ــی ک ــختی های س

کــه حــس کنــم تنهــا نیســتم امــا مــن و خیلــی هــای مثــل مــن 
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تنهاییــم چــون اونــی نیســتیم کــه خانــواده هامــون انتظــار دارنــد 

باشــیم. پــس تصمیــم مــن ایــن شــد کــه ســعی کنــم قــوی باشــم 

ــی  ــواده ال جــی ب ــی خان ــواده خــودم را داشــته باشــم یعن وخان

تــی. مــا میتوانیــم بــه کمــک هــم و در کنــار هــم بــا متــام ســختی 

هــا و مخالفــت هــا مبــارزه کنیــم و زندگــی قشــنگی بــرای 

خودمــان بســازیم.من دیــر فهمیــدم امــا خوشــحامل کــه فهمیــدم 

،چــون مــن گوشــه گیــر شــده بــودم و تــوی خیلــی از جمــع هــای 

ــرده  ــه ک ــو خالص ــردم زندگیم ــی ک ــت من ــی رشک ــی ت ــی ب ال ج

بــودم تــوی کار، همــش در حــال کار بــودم تــا زیــاد نتوانــم فکــر 

ــن روش اشــتباه اســت و ســعی  ــدم ای ــم فهمی ــم ک ــا ک ــم  ام کن

ــی بشــم  ــی ت ــواده ال جــی ب ــه خان ــردم مــن هــم همــراه بقی ک

و از زندانــی کــه بــرای خــودم ســاخته بــودم بیایــم بیــرون ،پــس 

ــی  ــای ال ج ــه ه ــا و جلس ــع ه ــت در جم ــه رشک ــردم ب رشوع ک

بــی تــی ، دوســتان زیــادی پیــدا کــردم و امیــد و انگیــزه بیشــری 

بــرای زندگــی پیــدا کــردم ،اولیــن بــار روز کارگــر 2018بــا پرچــم 

رنگیــن کــان همــراه دوســتان ال جــی بــی تــی رفتــم تــو خیابــان 

هــای شــهری در ترکیــه کــه زندگــی میکنــم،  چهــار ســال مــن در 

ایــن شــهر زندگــی کــردم امــا هیچوقــت همچیــن تجربــه ای رو 

نداشــتم کــه بــدون تــرس بــا خانــواده ال جــی بــی تــی ام همــراه 

بــا پرچــم رنگیــن کــان راهپیایــی کنــم  وبتوانــم اعــالم کنــم کــه 

مــا هســتیم مــا رو ببینیــد و کســی باعــث آزارمــان نشــود و حتــی 

بعضــی هــا هــم حایتــان کننــد.

ــم  ــد رشکــت کن ــم در جشــن پرای  همیشــه میخواســتم کــه بتوان

امــا جشــن پرایــد معمــوال در اســتانبول برگــذار میشــد و پلیــس 

ــا خیلــی  ــا منــی داد ی شــهر مــن اجــازه خــارج شــدن ازشــهر را ی

بــه ســختی میــداد کــه خوشــبختانه بــه کمــک دوســت ترکــم و بــا 

ــه اســتانبول  ــه گرفــن اجــازه رفــن ب ــاد اینبارموفــق ب ســختی زی

شــدم هفتــه پرایــد بــود و مــن در اســتانبول، شــاید بــرای بعضــی 

هــا ایــن آرزوی کوچکــی باشــد امــا بــرای مــن آرزوی بزرگــی بــود 

و میتوانــم بگویــم بهریــن هفتــه مــن در ترکیــه بــود هفتــه ای 

ــی  ــی ت ــی ب ــی ال ج ــت و خیل ــی هاس ــی ت ــی ب ــال ال ج ــه م ک

ــده  ــتانبول ام ــه اس ــور در اون ب ــرای حض ــه ب ــا رس ترکی از رس ت

بودنــد. درســته کــه دولــت ترکیــه اجــازه برگــذاری جشــن پرایــد 

رو نــداد امــا بچــه هــای ال جــی بــی تــی متــام ســعی خودشــون 

رو بــرای برگــذاری هــر چــه بهــر مراســم پرایــد انجــام داده 

ــورد  ــی در م ــای آموزش ــگاه و کارگاهه ــذاری منایش ــودن از برگ ب

بــه  پارتــی هــای مخصــوص  تــا دورهمــی و  همجنســگرایی 

خودمــون. تــو ایــن رشایــط ســخت کــه دولــت هیــچ همکاریــی 

بــا ال جــی بــی تــی هــا منــی کنــد ایــن پشــتکار بچــه هــا خیلــی 

مــن رو تحــت تاثیــر قــرار داد.باالخــره روزبرگــذاری جشــن پرایــد 
رســید میــدان تکســیم و خیابــان اســتقالل و کوچــه هــای اطرافش 

هــر طــرف را نــگاه میکردیــم پــر از پلیــس بــود امــا بچــه هــا هــم 

اومــده بودنــد باالخــره پلیــس بــا پافشــاری مــا اجــازه داد داخــل 

یــک کوچــه  کوچــک تجمــع کنیــم و جشــن خودمــون رو برگــذار 

کنیــم هــر چنــد کــه اجــازه راهپیایــی ندادنــد امــا اینکــه ایــن 

همــه ال جــی بــی تــی تحــت ایــن رشایــط ســخت آمــده بودنــد 

ــی  ــس خیل ــد ح ــادی میکردن ــد وش ــعار میدادن ــدا ش ــک ص و ی

زیبایــی بــود. رسو تــه کوچــه توســط پلیــس محــارصه شــده بــود 

و بعــد از نزدیــک بــه یــک ســاعت پلیــس اعــالم کــرد کــه کوچــه 

را خلــوت کنیــد و متفــرق بشــید کــم بــود امــا خــوب بــود و مــن 

امیــدارم یــک روزی بتوانــم بــدون تــرس دوبــاره ایــن تجربــه زیبــا 

را در روزی کــه مخصــوص بــه خودمــون و جشــن مــا ال جــی بــی 

تــی هاســت داشــته باشــم .
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آیــا مــی توانیــد بــرای مــا از تجربــه هــای ورزشــی خــود در 
ایــران و ترکیــه صحبــت کنیــد؟

میــکا: ســالم، مــن قبــال تــوی ایــران بســکتبال کار مــی کردم. 
ــکا مــی شناســن. بســکتبال را  ــه اســم می بچــه هــا مــن را ب
ــروع  ــم ش ــه میرفت ــه مدرس ــی ک ــی، وقت از دوران راهنمای
کــردم. تــوی دوره ی هنرســتان بــه طــور حرفــه ای شــروع 
کــردم و ورودی تیــم شــهرم را گرفتــم. کــه خــب اگــه بخــوام 
بــه صــورت بازتــر مســئله را بگــم اینجــوری بــود کــه بــه 
دلیــل اینکــه مــن بضاعــت مالــی ایــن را نداشــتم کــه بتواننــد 
بــرای مــن مربــی بگیرنــد و حرفــه ای کار را شــروع کنــم 
ــردم.  ــکتبال را کار ک ــوز بس ــود آم ــورت خ ــه ص ــودم ب خ
چهــار ســال از همــان دوره راهنمایــی کار کــردم تــا اینکــه 
یــک روز وقتــی تــوی پــارک شــهر مشــغول تمریــن بــودم، 
ــی  ــی از مرب ــا یک ــن را ب ــه اون م ــدم ک ــنا ش ــی آش ــا یک ب
ــم.  ــم ... را گرفت ــرد و ورودی تی ــنا ک ــهر آش ــود ش ــای خ ه

ولــی خــب میگــم متاســفانه بضاعــت مالــی نداشــتم و کســی 
هــم نبــود کــه از مــن حمایــت کنــد. بخاطــر گرایــش جنســیم 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت نمیشــدم، ب ــم حمای ــواده ه از طــرف خان
ــد ادامــه بــدم. متاســفاته نتوانســتم کارم را آنطــوری کــه بای

بــا اینکــه بچــه هایــی بودند که ســالها بــا مربــی کار میکردند 
و میتوانســتند بیــان تــوی تیــم ولــی مــن خــودم توانســته بــودم 
ــان  ــرف مربی ــه کارم از ط ــانم ک ــدی برس ــه ح ــودم را ب خ

قابــل قبــول باشــه.

دلیــل  بــه  میکــردم.  کار  شــنا  رشــته  تــوی  آن  از  قبــل 
ــار  مشــکالتی کــه آنجــا پیــش آمــد همــان اوایــل گذاشــتم کن
و بخاطــر همیــن زیــاد دربــاره اش صحبــت نمیکنــم. بــرای 
اینکــه بتوانــم بــه آرزوهایــم برســم مجبــور شــدم از ایــران 
ــت  ــه دوس ــی ک ــته ورزش ــر رش ــل بخاط ــم حداق ــارج بش خ
دارم. و خــب االن کــه تــوی پناهندگــی در ترکیــه بســر مــی 

گفت و گو با ورزشکاران اسکی شهیر
مصاحبه گران: کورآی آرکاداش، سن گول کیلینچ
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بــرم بــا بچــه هــا جمــع شــدیم داریــم یــه تیــم تشــکیل میدیــم. با 
هــم دیگــه پــول گذاشــتیم تــوپ خریدیــم. بهمــون زمیــن دادنــد 

ــم. ــازی میکنی ــم ب داری

امیــدوارم کــه بــا تمــام ایــن شــرایط ســختی کــه تــوی ترکیــه 
داریــم حداقــل ورزش بتوانــد روحیــه مــان را بهتــر کنــد و 
امیــدوارم تمــام بچــه هایــی کــه دارنــد تــالش مــی کننــد بــه 
آرزوهایشــان برســند و موفــق بشــوند و هــر چــه کــه دوســت 

دارنــد همــان بشــود.

بحــری: مــن بحــری هســتم 28 ســاله، از ســال 79 در 
ــازی میکــردم. بخاطــر موهــای  ــوان بســکتبال ب باشــگاه بان
ــود و  ــم پســرانه ب ــب تیپ ــاه و مشــکالتی کــه داشــتم یعن کوت
مانتــوو... تنــم نمیکــردم، بخاطــر همیــن بــه خیلــی مشــکالت 
برمیخــوردم. ســال 85 وارد ســوپرلیگ اســتان ... باشــگاه 
... شــدم. بخاطــر اینکــه یکــی از بهتریــن گاردهــای بانــوان 
ــد 68  ــن متول ــون م ــود و چ ــفید ب ــم س ــودم و دور موهای ب
ــی راحــت نمیدانســتم در  ــودم و خیل ــت نب ــی آپدی هســتم خیل
مــورد مثــال یــه کســی کــه تیــپ پســرانه میزند چه مشــکالتی 
ــا  ــد رد اصــل دارد دو ت ــا جســمش نمیخوان دارد روحــش ب
ــن را  ــن م ــر همی ــد؛ س ــی گذران ــک روح م ــم را در ی جس
از بســکتبال بیــرون انداختنــد چــون قبــول نداشــتند کــه مــن 
یــک ترنسکشــوال هســتم درحالــی کــه مــن بــه ایــن قضیــه 

افتخــار هــم میکنــم.

تــا اینکــه از آنجــا بیــرون آمــدم و از طریق یکی از دوســتانم 
ــوگل  ــم در گ ــمم ه ــی اس ــه حت ــم ک ــوان رفت ــی بان ــه راگب ب
هســت،که اســم قدیمــم در گــوگل هســت کــه میتوانیــد ســرچ 
ــازی  ــوس ب ــم ، لئ ــی رفت ــرای مســابقات کــره جنوب ــد. ب کنی
ــن  ــت و بهتری ــن ترانزی ــا، بهتری ــنگاپور و پون ــردم و س ک
ــی از  ــر یک ــه همس ــل اینک ــه دلی ــی ب ــودم ول ــکراپ 1 ب اس
ــرم  ــم میب ــان را ه ــم ... -اسمش ــی، خان ــا ی ایران ــی ه مرب
چــون واقعــا در حــق مــن خیلــی بــد کــرد- فهمیــد کــه مــن 
عمــل جراحــی کــردم مثــال چــون ســینه ام را تخلیــه کــرده 
بــودم. ولــی چــون ورزش را دوســت داشــتم نیــم تنــه اســتفاده 
میکــردم و تــوی آن جــوراب میگذاشــتم. حالــت اینکــه ســینه 
هــام معلــوم بشــود چــون واقعــا ورزش را دوســت داشــتم؛ 
ســر همیــن دیگــه کامــل منــو از باشــگاه بیــرون انداختنــد و 
در ســازمان تربیــت بدنــی کل اســتان تهــران اســمم در بلــک 
لیســت قــرار گرفــت کــه در هیــچ گونــه باشــگاه ورزشــی بــه 
عنــوان اســتایل دختــر نمیتوانــم بــازی کنــم. متاســفانه بعــد از 
آن کال از ورزش کنــاره گیــری کــردم و ســپس هــم بــرای 

درآوردن خــرج عملــم مجبــور شــدم در ایــران کار کنــم.

اینجــا هــم کــه آمــدم بخاطــر نداشــتن حامــی مالــی و لبــاس 
ورزشــی و حتــی نداشــتن یــک تــوپ ســاده کــه بــا بچــه هــا 
جمــع بشــیم، نمــی تونســتیم تــوی زمیــن بســکتبال و فوتبــال 

بــازی کنیــم.

اولیــن بــاری کــه مــن بــه ترکیــه آمــدم کائــوس گ ل لطــف 
ــان، داور  ــه م ــرای هم ــت ب ــال گرف ــن فوتب ــک زمی ــرد ی ک
گــی بــود اســمش خلیــل ابراهیــم دینچــداغ بــود، خیلــی خــوش 
ــی  ــی خوب ــه روز خیل ــه ی ــم دیگ ــا ه ــان ب ــه م ــت. هم گذش
داشــتیم، بــازی کردیــم. واقعــا یعنــی تمــام غــم وغصــه 
ــه  ــر کســی ک ــه ه ــن ب ــت. م ــان در طــول آن روز رف هایم
صــدای مــن یــا امثــال مــن را میشــنود، مــی خــوام بگــم کــه 
ــت  ــم و ورزش را دوس ــه داری ــه ورزش عالق ــا ب ــا واقع م
ــرای  ــممان، ب ــرای جس ــان، ب ــرای روحم ــم. ورزش ب داری
همــه چیــز خیلــی خــوب اســت یعنــی بــرای اینکــه مــا هــم 
بتوانیــم قــدرت بدنیمــان را بــه رخ بکشــیم، واقعــا یــک 
امتیــاز مثبــت اســت. خیلــی ممنونــم واقعــا از تمــام دوســتانی 
ــدوارم  ــم و امی کــه در کائــوس گ ل هســتند تشــکر مــی کن
ایــن صــدای مــن مثــل همیشــه بــه گــوش هــر کســی کــه بایــد 
برســد، برســد و بتوانــد در حــق مــا خیلــی کارهــای خــوب 

انجــام بدهــد.

هــر ال جــی بــی تــی بــه نظــر مــن میتوانــد در یــک پــارک 
ســاده بــا تمامــی وســایل هایــی کــه در اختیــار هســت بتوانــد 
آن انرژیــش را خالــی کنــد و بتوانــد یــک زندگــی را داشــته 
ــم و  ــی میکنی ــا زندگ ــم اینج ــا داری ــفانه م ــی متاس ــد. ول باش
ــه  ــم هم ــه  داری ــختی ک ــرایط س ــکالت و ش ــه مش ــبت ب نس
مــان از لحــاظ خــورد و خــوراک و ویتامیــن خیلــی ضعیــف 

هســتیم.

ــد نفــر از بچــه هــای ال جــی بــی تــی: - همــه بچــه  مــا چن
هایــی کــه اینجــا هســتیم روی هــم پــول گذاشــتیم یــک عــدد 
ــویم و  ــع میش ــم جم ــع دور ه ــی مواق ــم. بعض ــوپ خریدی ت
بســکتبال بــازی میکنیــم و امیــدوارم بقیــه بچــه هــا هــم پشــت 

ــد یــک روز خــوب را بســازند. هــم باشــند و بتوانن

مدریــک: مــن مدریــک هســتم 26 ســاله و ایرانــی؛ ورزش 
ــران  ــع در ای ــص اســت. در واق ــم رق ــر اصلی ــا هن ــم ی اصلی
ــردم.  ــارک کار میک ــوی پ ــتم ت ــه داش ــکالتی ک ــر مش بخاط
تــوی اون پــارک پلیــس چندیــن بــار بــا مــن برخــورد داشــت 
و مــن را کتــک زد. مــا بــرای ادامــه دادن ایــن نــوع ورزش 
ــد و  ــا را گرفتن ــاز هــم متاســفانه م ــی ب ــم ول ــی را گرفتی جای
بــه جــرم ایجــاد مــکان فحشــا تقربیــا میشــه گفــت بــرای مــا 
ســند و مدرکــی درســت کردنــد کــه بتواننــد از مــا بازپرســی 
ــود و  ــن ب ــن ای ــر م ــد. هن ــدان کنن ــی زن ــا را راه ــد و م کنن
ــن وجــود  ــا ای ــه آمــدم. ب ــه ترکی ــن مســائلی ب بخاطــر همچنی
بــاز هــم تــالش کــردم کــه هنــرم را پیگیــری کنــم. بــه خیلــی 
ــم. چــون  از کالبهــا و همچیــن جاهایــی تــوی اســتانبول رفت
ــود  ــده ای نب ــچ کمــک کنن ــی نداشــتم و هی ــه مال کمــک هزین
ــروم. و  ــا ب ــه کالبه ــردن کار ب ــدا ک ــرای پی ــودم ب ــور ب مجب
ــبختانه  ــرا داد و خوش ــازه اج ــن اج ــه م ــی ب ــد جای ــی چن حت
ــک  ــا ی ــده ای ی ــما رقصن ــه ش ــی ک ــی وقت ــردم. ول ــرا ک اج
کســی بــه عنــوان هنرمنــد هســتی بــرای کالبهــا، مخصوصــا 
گــی کالبهــا میــروی، تمــام آدم هــای آنجــا یــک طــوری بهــت 
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ــو  ــه ت ــه ازای اینک ــد و ب ــی خواهن ــو را م ــد و ت ــر دارن نظ
ــرای  ــد. ب ــی دهن ــل اجــازه ی اجــرا م ــد در مقاب را میخواهن
اینکــه بتونــی هزینــه خــورد و خوارکــت رو دربیــاری بایــد 
بــه چشــم اونهــا باشــی کــه تــو را بخواهنــد و دوســت داشــته 
ــردم  ــعی ک ــق س ــن طری ــم از ای ــاز ه ــبختانه ب ــند. خوش باش
یــک جــوری هزینــه هایــم را پاســخگو باشــم ولــی بــاز هــم 
بــه مشــکل برخــوردم. مشــکل اصلیــم اینجــا بــود کــه وقتــی 
ــای  ــئوالن کالب چیزه ــه مس ــر اینک ــهرم بخاط ــه ش ــم ب رفت
بیشــتری از مــن میخواســتند و مــن نتوانســتم بــرآورده کنــم، 
مجبــور شــدم آن کار را کنــار بــذارم و بــه شــهر خــودم کــه 
ــه مشــکل خــوردم و  ــاز هــم ب ــروم. ب ــود ب ــل اســتانبول ب بغ
مشــکل اصلیــم اینجــا بــود کــه همــه مــردم آن شــهر و همــه 
آدمهایــی کــه بــا اســتانبول رفــت و آمــد داشــتند و مخصوصــا 
بچــه هــای ال جــی بــی تــی میدونســتند کــه مــن رقصنــده گــی 

ــتم. کالب هس

یــک هــم خانــه ای داشــتم بخاطــر اینکــه چیزهــای بیشــتری 
از مــن مــی خواســت باهــم درگیــر شــدیم. مــن را کتــک زد و 
ســر و بینــی مــن را شــکاند؛ عــالوه بــر آن بــا چنــد تــا تــرک 

هــم درگیــر شــدم.

همــه اینهــا را بــه پلیــس گــزارش دادم هیــچ گونــه پیگیریــی 
نشــد و درخواســت تغییــر شــهر دادم و اینکه امــروز در کنار 
بچــه هــا در ایــن شــهر هســتم و بســکتبال بــازی کــردم. بعــد 

ــی خــوب و ســرگرم  مدتهــا یعنــی حــدود 6-7 مــاه بعــد خیل
ــم.  ــم بگذرانی ــا ه ــان شــادی را ب ــتیم زم ــود و توانس ــده ب کنن
چیــز مــورد عالقــه مــن نبــود ولــی حداقــل توانســتیم مقــداری 

تفریــح داشــته باشــم و شــاد باشــیم،ممنون.

دایــان: ســالم مــن دایــان هســتم یــک ترانسکشــوال اف تو ام؛ 
از ســن پاییــن یعنــی از دبســتان شــنا مــی کــردم در مســابقات 
کشــوری شــرکت و مقــام کســب کــردم ولــی بعدهــا بــه دلیــل 
مشــکالتی کــه داشــتم نمیتوانســتم بــا بانــوان کار کنــم و حتــی 
ــاد بیــن  ــه ای کــه داشــتم نمیتوانســتم زی ــر قیاف ــل تغیی ــه دلی ب
خانــم هــا بــروم حــاال مــوی کوتــاه و مشــکالت دیگــر و 
همیشــه از ایــن بابــت از مــن شــکایت مــی شــد و مــن بعدهــا 
بــه تیــم غواصــی رفتــم و مــدرک غواصــی دو ســتاره ایتالیــا 
را دارم امــا هیــچ وقــت در کشــورم نتوانســتم از آنهــا اســتفاده 

کنــم و بــه صــورت حرفــه ای کار را شــروع کنــم.

ــم و  ــم را اینجــا اعــالم کن مرســی از اینکــه توانســتم دردهای
امیــدوارم کــه رســیدگی بشــود و از دوســتان خیلــی متشــکرم.

ــم  ــتر میتوان ــه ورزش بیش ــدم ب ــه آم ــه ترکی ــه ب ــی ک از وقت
ــای خــوب  ــه اتفاقه ــم و منتظــرم ک ــته باش ــی داش حــس خوب
برایــم بیافتــد و عمــل هایــم را بــا موفقیــت انجــام بــدم و بتوانــم 
ــه ای ورزشــم را ادامــه  ــه صــورت حرف ــراد ب ــه اف ــل بقی مث

ــی را داشــته باشــم. بدهــم و پیشــرفت خوب
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مرثیه ای برای یک پرنده
کالغ مادر به جوجه اش نگریست

جوجه ای کوچک با بال هایی ضعیف

روزها می گذشت و جوجه می شد بزرگ
لیکن خری نبود از بال قوی 

مادر می دانست که جوجه اش هرگز نخواهد کرد پرواز 
بنابراین طفل جوجه را حذر می کرد از فراز 

عادالنه نبود! بچه کالغ بود ناراحت
چرا باید او این گونه به دنیا می آمد؟

خود را می دانست وبال مادر  در النه
پس برفت و ایستاد بر لبه ی آشیانه 

مادر خروشید: تو نداری بالی برای پرواز!
پاسخ آمد: نیازی به بال نیست چون کنی به سوی مرگ پرواز

پرواز کن
پرواز کن

دراکو 
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دگربــاش 	  دوناجــان.  ســالم 

بچــه  و  کــردن  ازدواج  بــودن، 

ــد در  داشــن چــه حســی دارد؟ مایلی

بگوییــد؟ چیــزی  رابطــه  ایــن 

مــن ازدواجــم را کــه ازدواجــی بیــن یــک ترنــس 

لزبیــن و ســیس لزبین )cislesbian( اســت، ارزشــمند 

ــه  ــه جامع ــت ک ــوان گف ــختی می ت ــه س ــا ب ــارم ام می ش

هــم همیــن حــس را دارد. جامعــه چنیــن ازدواجــی را قبــول 

منی کنــد. امــا بــرای مــن و همــرم ایــن ازدواج فوق العــاده 

اســت. مــا هیــچ مشــکلی نداریــم. فرزنــدان مــن بــا مفهــوم 

دگرباشــی مشــکلی ندارنــد، آن هــا عاشــق مــا بــه عنــوان 

ــچ  ــا هی ــورد آن ه ــن م ــتند. در ای ــود هس ــن خ والدی

ــد. ــودکان ندارن ــایر ک ــی از س احســاس متفاوت

ــه ازدواج  ــم ک ــنهاد ده ــان پیش ــه دگرباش ــم ب مایل

ــد شــوند چــرا کــه مــا هــم  ــد و صاحــب فرزن کنن

ــده و از  ــاع ش ــک اجت ــه ی ــل ب ــم تبدی ــاز داری نی

همبســتگی بیــن خودمــان لــذت بربیــم. نیــاز 

تنهــا  داریــم  کــه احســاس کنیــم در جامعــه 

ــه بخشــی از  ــم ک ــد آنی ــا نیازمن نیســتیم و مطمئن

جامعــه باشــیم. مــا بــه یــک هــدف نیــاز داریــم، 

هدفــی کــه در زندگــی بــه آن متوســل شــویم. 

انســان منی توانــد بی هــدف زندگــی کنــد.

شــا چــه نوعــی زندگــی ای را بــرای افــراد دگربــاش تصــور 	 

می کنیــد؟

اگــر مــا در جامعــه مشــهودتر باشــیم بــه لحــاظ اجتاعــی مــی 

تواننــد قبوملــان کننــد. بــا ایــن حــال، ایــن امــر بــرای مــا کــه در 

جوامــع خاورمیانــه زندگــی می کنیــم بســیار دشــوار اســت.

مایلیــد چــه چیــزی در مــورد دگرباشــان و جنبــش 	 

LGBTI در عــراق بگوییــد؟

دگربــاش  یــک  عنــوان  بــه  هویتــش  کــه  کســی 

مــاه  از ســه  بیــش  آشــکار می شــود منی توانــد 

در عــراق زنــده مبانــد. اگــر جامعــه از میــل 

جنســی دگرباشــان آگاه شــود رسیعــا حکــم 

مــرگ آنهــا را صــادر مــی کنــد. آن هــا افــرادی 

از  خــارج  منی تواننــد  نیســتند.  مقبــول 

ــد  ــت و آم ــان رف ــای خانه هاش محدوده ه

اجتاعــی داشــته باشــند؛ همــواره بایــد 

ــد  ــد. دگرباشــان بای ــه مبانن درون خان

ــا  ــد. ب خــود را مخفــی نگــه دارن

ظــرف  آن هــا  وجــود،  ایــن 

از  گذشــته  مــاه  دو-ســه 

طریــق اینرتنــت رشوع بــه 

کرده انــد.  اجتاعی شــدن 

هرچنــد ایــن قضیــه  تقریبــا 

محــدود اســت.

مصاحبه با دونا
ما هم نیاز داریم تبدیل به یک اجتاع شده و از همبستگی بین خودمان لذت بریم. نیاز داریم  که احساس کنیم در جامعه تنها نیستیم ...

مصاحبه گران: سن گول کیلینچ، کورآی آرکاداش
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سالم، داستان من به طور خالصه از این قرار است:

24 ســال دارم، فارغ التحصیــل یکــی از دانشــگاه هــای ســوریه 

ــتم. هس

ــودن  ــواده ام متوجــه گرایــش جنســی و گــی ب ــل خان چندســال قب

ــورد رضب و شــتم  ــا م ــودم  و باره ــی ترســیده ب ــن شــدند. خیل م

ــودم. ــه ب قــرار گرفت

ــه خاطــر اینکــه  ــه خــارج شــدم و ب ــک خــوردن از خان ــس از کت پ

پلیــس نگهــم داشــت خیلــی تعجــب کــردم، پلیــس مــدارک مــن را 

خواســت و ســپس دســتگیرم کــرد.

باعــث  خیلــی  کــه  چیــزی 

تعجبــم شــده بــود ایــن بــود 

ــک روز در  ــدت ی ــه م ــه ب ک

زنــدان از طــرف بازجویــی 

مــن  از  کــه هیــچ ســوالی 

نپرســیده بــود مــورد رضب و 

ــم. 14 روز  ــرار گرفت ــتم ق ش

در بازداشــت بــودم.

اپلیکیشــن  یــک  طریــق  از 

ــا  ــی  ه ــرای گ ــت یابی ب دوس

بــا فــردی آشــنا شــدم کــه بــه 

مــن کمــک کــرد تــا بــه ترکیــه 

ــرارم را  ــول ف ــم و پ ــرار کن ف

ــز پرداخــت. نی

 وقتــی بــه شــهر مــورد نظــر 

رســیدم برایــم یــک خانــه 

اجــاره کــرد. او بــا مــن خیلــی 

ــل  ــرد، مث ــار می ک ــی رفت عال

یــک دوســت، بــرادر، فرزنــد 

ــوق. و معش

ــا هــم زندگــی کردیــم. پــس از آن  مــا زیباتریــن ســه ماهــان را ب

تصمیــم گرفتیــم کــه از طریــق دریــا بــه آملــان برویــم. امــا هزینــه ی 

ــه  ــرد و ب ــن حرکــت ک ــل از م ــن او قب ــود بنابرای ــاد ب آن بســیار زی

آملــان رســید.

ــول  ــول فرســتاد و مــن هــم پ ــم مقــداری پ ــاه برای ــک م ــس از ی پ

ذخیــره کــردم. ســعی کــردم از طریــق دریــا بــروم امــا پلیــس ترکیــه 

دســتگیرم کــرد.

ــی  ــردم ول ــان ک ــم را امتح ــر شانس ــار دیگ ــک ب ــد، ی ــاه بع دو م

مجــددا پلیــس ترکیــه  دســتگیرم کــرد.

ــن  ــاز هــم دســتگیر شــدم. آخری ــالش ب ــد از ســومین ت مجــددا بع

ــددا  ــه مج ــود ک ــالن ب ــخ ف ــهر در تاری ــالن ش ــق ف ــم از طری تالش

دســتگیر شــدم.  ایــن بــار مأمــور پلیــس بهــم گفــت کــه اگــر یــک 

بــار دیگــر اقــدام بــه فــرار کنــم آن هــا مــن را بــه ســوریه برخواهنــد 

گردانــد. مــن ســعی کــردم بــه ســازمان ملــل دسرســی پیــدا کنــم تــا 

داســتانم را برایشــان بازگــو کنــم امــا متاســفانه موفــق نشــدم چــرا 

ــی می ترســیدم. ــه هــر جای ــه از رفــن ب ک

بــه دوســتم در آملــان زنــگ 

زدم و گفتــم کــه تــالش دوبــاره 

بــرای فــرار غیرممکــن اســت 

بــه  را  مــن  کــه آن هــا  چــرا 

ســوریه برخواهنــد گردانــد کــه 

ایــن بــرای مــن بــه معنــای مرگ 

خواهــد بــود. 

جامعــه ی ســوریه مــن را طــرد 

ــه هــم  ــه ی ترکی ــرده و جامع ک

گی هــا را قبــول منــی کنــد. مــن 

روان شــناختی  بحران هــای  از 

رنــج می بــرم امــا توانســته ام 

کــه بــر آنهــا بــه لطــف دوســتم 

در آملــان غلبــه کنــم کــه هرگــز 

هرچنــد  نشــد  مــن  بیخیــال 

شــده  ناممکــن  مــا  دیــدار 

ــت. اس

ــا ایــن حــال، مــن هان طــور  ب

را  خــودم  هســتم  کــه 

می پذیــرم زیــرا مســئله بــر رس 

اســت. نبــودن«  یــا  »بــودن 

ــت  ــن اس ــد ای ــته را می خوانن ــن نوش ــه ای ــانی ک ــه کس ــه ام ب توصی

کــه انســان ها را هان طــوری کــه هســتند، بپذیرنــد. چــه گــی 

ــا  ــد ش ــد فرزن ــی توانن ــه آنهام ــرا ک ــر. چ ــز دیگ ــه چی ــند چ باش

باشــد، می تواننــد پــدر شــا، دوســت یــا برادرتــان باشــند امــا آنهــا 

ــل کــرده و مطلعــی  ــراد تحصی ــا اف از بازگــو کــردن مــی ترســند. م

ــروزی از آن  ــتند. پی ــل هس ــا وکی ــر ی ــا دک ــی از م ــتیم. بعض هس

ــت.  ماس

لطفا توجه داشته باشید: این منت ممکن است برای اشخاصی که قربانی رفتارهای خشونت آمیز شده اند، سبب بروز ناراحتی های روحی شود.

"با این حال، من همان طور که هستم خودم را می پذیرم 
زیرا مسئله بر سر »بودن یا نبودن« است."

Serpil Odabaşı Yurtsuz

م.ژ.
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Shaya
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مــن شــایا هســتم. ترنــس ایرانــی. فــارق از متــام تعلقــات و تعصبات 

دنیــای پیرامونــم. جنســیتم را پــس زده ام و پــا فراتــر گذاشــته ام از 

آن. حــاال یــک زنــم. آرزوهایــم در دســتانم اســت و از انــدوه هایــم 

ــم.  ــوده ام. از کودکی ــه ب ــزان نیســتم. از گذشــته ام و آنچــه ک گری

از همــه تــرس هایــم. از تــرس رفــن بــه مدرســه و بچــه هایــی کــه 

ــادرم.  ــدر و م ــای پ ــش ه ــد. از رسزن ــی کردن ــخره ام م ــدام  مس م

ــرس از  ــا دیگــران داشــتم. ت ــه ب ــاوت وحشــتناکی ک از احســاس تف

روزهایــی کــه بــه دانشــگاه مــی رفتــم. تــرس زمانــی کــه خــود را 

شــناختم. تــرس شــب هایــی کــه راجــع بــه خــودم بــا خانــواده ام 

حــرف مــی زدم. تــرس از طــرد شــدن و تنهایــی. تــرس از دادگاه و 

پزشــکی قانونــی. تــرس از اتــاق عمــل و درد...

ترس یک زندگی جدید و یا یک رابطه عاشقانه...

ــاآگاه کــه هرگــز مــرا درک  ــات جامعــه ن ــرس از فرهنــگ و تعصب ت

منــی کــرد...

تــرس از جمــع کــردن زندگیــم در یک چمــدان. تــرس از خداحافظی. 

فــرودگاه. غربت...

ــردم.  ــم خداحافظــی ک ــن مادری ــا رسزمی ــا شــدم و ب ســوار هواپی

هواپیــا در فــرودگاه اســتانبول بــه زمیــن نشســت. خــاک ترکیــه در 

زمســتان آن ســال رسدتــر از هــر زمــان دیگــه ای بــود انــگاری. مهــر 

ورود بــه پاســپورتم زده شــد 2016/02/08

از آن روز زمــان زیــادی مــی گــذرد. وحشــت از تنهایــی و رسنوشــتی 

نــا معلــوم را در هــر ثانیــه بــه خاطــر مــی آورم.

حــاال یــک غربــت نشــین هســتم. در اعــراض بــه خــودم،  خانــواده 

ام،  جامعــه و نامالیــات زندگــی رسزمینــم را تــرک کــردم

حــاال دیگــر اینگونــه ماننــد شــا لبــاس مــی پوشــم. رفتــار مــی کنــم 

. زبانتــان را مــی دانــم و حــرف مــی زنــم. امــا هنــوز هــم مــن را 

بیگانــه مــی خوانیــد. انــگاری کــه اینجــا  شــهر مــن نیســت. انــگار 

کــه هنــوز بــه هوایــش. آب و خاکــش و آفتابــش عــادت نکــرده ام.

ترکیــه نیــز بــرای مــن پــر از خاطــرات تلــخ و شــیرین بــوده اســت. 

ــتند. از  ــم هس ــی از زندگی ــه بخش ــا دارم ک ــادی اینج ــتانی زی دوس

همدیگــر بــرای هــم خانــواده ســاخته ایــم کــه بــی خامنانــی از پــا 

ــه حــال خــود رهــا  ــرا ب ــی اینجــا هــم م ــا زندگ ــاورد. ام ــان نی درم

نکــرد تــا دمــی نفســی آســوده بکشــم.

ــرا در  ــم م ــه منیدان ــی ک ــم و برزخ ــودم و زندگی ــم. خ ــا تنهای اینج

ــرد... ــه کجــا مــی ب ــت ب نهای

روزهــای ســختی را کار کــرده ام کــه خانــه ای داشــته باشــم و 

ســقفی و نانــی...

کار کــردن در ترکیــه بســیار ســخت اســت. هرگــز تجربــه اش نکــرده 

بــودم. ســاعت هــای طوالنــی کار ســخت و گاهــی بــا حداقــل 

ــرای  ــتم ب ــی داش ــه م ــدوار نگ ــودم را امی ــا خ ــن. ام ــد ممک درآم

ــت. ــود و هس ــم ب ــه آرزوی ــده ای ک ــاخن آین س

امــا انــگار زندگــی همیشــه مثــل قطــار بــر روی یــک ریــل حرکــت 

ــون  ــه ای واژگ ــان در لحظ ــی انس ــار زندگ ــی قط ــد. گاه ــی کن من

ــود... میش

بــه دلیــل نداشــن اجــازه کار توســط پلیــس ترکیــه دســتگیر شــدم و 

زندگیــم بهــم ریخــت

شــب دســتگیری بــه کالنــری منتقــل شــدم. آنجــا چنــد نفــر دیگــری 

هــم بودنــد. هــوا چقــدر رسد بــود. زمــان منــی گذشــت و صبــح منــی 

شــد. فکــر مــی کــردم صبــح، صبــح رهایــی اســت. امــا انــگار ماجــرا 

چیــز دیگــری بــود.

ســه روز آنجــا بــودم. روز ســوم در عیــن نابــاوری خــر دیپورتــم از 

خــاک ترکیــه بــه گوشــم رســید. انــگاری مــی خواســتند بــه خاطــر 

اینکــه زندگــی مــی کــردم مجازاتــم کننــد. احســاس بــی گناهــی مــی 

کــردم و بــی پناهــی. بــه یــاد مــی آوردم روزهــای اولــی راکــه بــه 

ــاید  ــه ش ــودم ک ــرده ب ــان دراز ک ــه سویش ــتم را ب ــاری دس ــد ی امی

آینــده ام مثــل گذشــته تلخــم در ایــران نباشــد امــا حــاال اینهــا هــم 

بــا مــن رس دشــمنی داشــتند.

چشــانم ســیاه شــد و دنیــا دور رسم چرخیــد. چشــم کــه بــاز کــردم 

روی تخــت بیارســتان بــودم. ســنگینی دســتبندی کــه بــه دســتم 

ــودم و خــودم  ــی داد. شــاید کســی را کشــته ب ــد آزارم م زده بودن

خــر نداشــتم. 

"اما هنوز هم من را بیگانه می خوانید. انگاری که اینجا  
شهر من نیست. انگار که هنوز به هوایش. آب و خاکش 

و آفتابش عادت نکرده ام."
شایا
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وقتــی کــه برگشــتیم جلــوی کالنــری پــر از انســانهایی بــود کــه برای 

کمــک بــه مــن آمــده بودنــد. کســانی کــه مــی شــناختم و یــا هرگــز 

ندیــده بــودم. دوســتانم و ایرانیــان ســاکن اینجــا و چندیــن وکیــل 

بــرای کمــک بــه مــن. امــا مــن فقــط ترســیده بــودم. ســوار ماشــینم 

ــی  ــر م ــه خاط ــتانم را ب ــی از دوس ــر مبهم ــد تصوی ــی کردن ــه م ک

آورم کــه اشــک مــی ریختنــد و اســم مــرا فریــاد مــی زدنــد. و مــن 

بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه چقــدر دمل برایشــان تنــگ مــی شــود. 

ماشــین بــه ســمت فــرودگاه مــی رفــت و مــن بــودم بــا لباســی کــه 

بــه تــن داشــتم و کیفــی در دســتم و زندگیــم را کــه بــرای ســاختنش 

زحمــت کشــیده بــودم اینجــا جــا مــی گذاشــتم.

ــا چــرا  ــم. ام ــی وحشــتناک مــی بین ــه خواب ــردم ک احســاس مــی ک

ــه  ــم و ب ــدار منــی شــدم؟ درون ماشــین فقــط اشــک مــی ریخت بی

ــردم... ــی ک ــاس م ــوران الت مام

ــد  ــده بودن ــردار ش ــاال خ ــه ح ــی ک ــازمان های ــالش وکال و س ــا ت ب

ناباورانــه از راه فــرودگاه بــه کالنــری برگشــتیم. بــاور منــی کــردم. 

تــا صبــح پلــک بــر هــم منــی زدم کــه شــاید دوبــاره کابــوس ببینــم

دوســتانم تــا صبــح بیــرون کالنــری انتظــارم را کشــیدنفردا توانســتم 

ــه  ــر کاری ک ــه ه ــول داد ک ــدم. ق ــرم ش ــی دلگ ــم را ببینم.کم وکیل

بتوانــد برایــم انجــام میــده تــا مــرا بازنگرداننــد. نیمــه هــای شــب 

ماشــین بــرای انتقــال بــه کمــپ آمــد. امــا فکــر منــی کــردم کــه مــرا 

ــا دســتم از  ــه دور.آنج ــن هم ــد. ای ــی کنن ــل م ــتانبول منتق ــه اس ب

همــه کوتــاه مــی مانــد

هیــچ کــس جــواب درســتی منــی داد کــه مــرا کجــا مــی برنــد. در آن 

ســاعت شــب هــم از دســت کســی کاری ســاخته نبــود تــا ببینیــم 

فــردا چــه مــی شــود...

صبــح بــه اســتانبول رســیدیم. شــهری کــه همیشــه بــرای دیدنــش 

ــه  ــود. خــارج از شــهر ب ــم وحشــتناک ب هیجــان داشــتم حــاال برای

ســاختانی رســیدیم بــزرگ و نزدیــک بــه دریــا. امــا بــه نظــرم ایــن 

ــودم و اشــک  ــود. مــات و مبهــوت ب ــوت ترســناک ب ســکوت و خل

مــی ریختــم. مــی خواســتند بــا مــن چــه کار کننــد؟

ــوزده  ــد ن ــه آزادم کردن ــا روزی ک ــدم ت ــا ش ــه وارد آنج از روزی ک

روز طــول کشــید. امــا انــگاری برایــم ســالها گذشــته بــود. نــه مــی 

دانســتم چــه مــی شــود نــه اینکــه بــا مــن چــه مــی کننــد. دمل خانــه 

ام را مــی خواســت. دوســتانم را و قــدم زدن در خیابانهــای شــهرم. 

امــا حــاال اینجــا بــودم ســاعتها روی تختــم مــی نشســتم و از پشــت 

میلــه هــای پنجــره دریــا را نــگاه مــی کــردم و قایــق هــا را کــه رهــا 

بودنــد و آزاد. مــن هــم بــرای آزادی آمــده بــودم . آمــده بــودم کــه 

پــرواز کنــم از قفســی کــه ســالها اســیرش بــودم. حــاال بــاز هــم در 

قفــس دیگــری اســیرم کــرده بودنــد. تــرس لحظــه ای رهایــم منــی 

کــرد. خوابهایــم آشــفته بــود . هنــوز هــم کابوســش را مــی بینــم و 

روزهایــم پــر از اشــک و اضطــراب. انســان هــای زیــادی را دیــدم. 

بــا زبــان هــا و رنــگ هــای مختلــف. همــه بــا هــم یکجــا بودیــم. 

ــا  هرچنــد دردهــای متفاوتــی داشــتیم امــا حــاال همــدرد بودیــم ب

هــم در ایــن حبــس. زندگــی چــه درس تــازه ای بــه مــن مــی داد؟ 

هنــوز چــه چیزهایــی را یــاد نگرفتــه بــودم ؟ هنــوز بــر زندگیــم چــه 

هــا نگذشــته بــود کــه بایــد مــی گذشــت؟ بــه خدایــم شــکوه مــی 

کــردم کــه چــرا بــا مــن اینگونــه مــی کنــی؟ مــن از زندگــی کــه چیــز 

زیــادی منــی خواســتم...

 دل تنــگ مــادرم بــودم و پــدرم و خواهرانــم. منــی خواســتم کســی 

از ایــن حــامل بــا خــر شــود...

ــردن.  ــه کمکــم ک ــادی را آنجــا شــناختم ک انســان هــای خــوب زی

درس هــای زیــادی یــاد گرفتــم از هــر کســی کــه هــم کالمــم شــد. 

و تــا جایــی کــه توانســتم بــه دیگــران کمــک کــردم. خــودم رسارس 

آشــوب بــودم امــا ســعی کــردم مایــه آرامــش باشــم بــرای اطرافیانی 

کــه بــه مــن تکیــه مــی کردنــد آنجــا. 

باالخــره روزهــا گذشــت و مــرا آزاد کردنــد کــه بــه شــهرم برگــردم. 

بــاور منیکــردم کــه در خیابــان راه مــی روم. دوســتانم را مــی بینــم. 

در خانــه ام مــی نشــینم. هوایــی نفــس مــی کشــم...

امــا همــه چیــز بــه اینجــا ختــم منــی شــد. بخشــی از مشــکالت تــازه 

رشوع مــی شــد انــگاری. چنــد بــاری بــرای امضــا زدن بــه اســتانبول 

ــه شــهر خــودم، پلیــس شــهر مــرا  ــم و بعــد از انتقــال امضــا ب رفت

هــر روز مجبــور بــه امضــا کــرد. تــا بــه امــروز کــه بیشــر از یکســال 

از ایــن اتفــاق مــی گــذرد هــر روز بــرای امضــا بــه پلیــس مــی روم. 

ــه  ــم ســخت مــی گــذرد. رسنوشــتم در ترکی ــم و زندگی کار منــی کن

ــت  ــد از ریاس ــم. بع ــی اینجای ــا ک ــم ت ــی دان ــت و من ــوم اس نامعل

جمهوریــه ترامــپ در آمریــکا همــه پرونــده هــا متوقــف شــده و 

ــم  ــط ه ــم. رشای ــی بری ــه رس م ــذاب آوری ب ــی ع ــا در بالتکلیف م

هــر روز در ترکیــه از هــر نظــر ســخت تــر مــی شــود بــرای حجــم 

زیــادی از انســان هایــی کــه از کشورهایشــان بــه اینجــا آمــده انــد 

و رسگرداننــد

روزهــا خــودم را رسگــرم مــی کنــم. مــی نویســم. مــی خوانــم. یــه 

ــی  ــه انســان های ــم و ب ــل خــودم کمــک مــی کن ــی مث انســان های

ــان  ــد خودش ــز مانن ــا را نی ــه م ــم ک ــی ده ــی م ــم آگاه ــر ه دیگ

ــم ــی داری ــا هــم انســانیم و حــق زندگ ــد م ببینن

امیــدوارم بــه آینــده ام. مــی دانــم روزهــای خوبــی در راه اســت و 

مــن بــه انتظــارش مــی نشــینم. دمل مــی خواهــد درســهایی کــه در 

ــا خاطــرات خــوب از  ــم. و ب ــه ام را فرامــوش نکن ــن ســالها گرفت ای

ایــن شــهر و از شــا خداحافظــی کنــم.
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"همه احتماال با موانع زندگی ما به عنوان 
پناهندگان و غیرشهروندان در ترکیه آشنایی 

دارند. اما وقتی مسئله بر سر هویت ما و حقوق 
دگرباشان است، هیچ کس اطالعی ندارد!"

Shermin Let Our Dreams Blossom

رشمین
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مــن یــک پناهنــده ی ترنــس ایرانــی در ترکیــه هســتم. 30 ســال 

دارم، عــکاس و نقــاش هســتم. زندگــی در ترکیــه بســیار بهــر از 

زندگــی در کشــور خــودم اســت امــا وقتــی بحــث بــر رس کــال 

ــه این طــور نیســت! باشــد، ن

ــدگان و  ــوان پناهن ــه عن ــا ب ــی م ــع زندگ ــا موان ــاال ب ــه احت هم

غیرشــهروندان در ترکیــه آشــنایی دارنــد. امــا وقتــی مســئله بــر 

رس هویــت مــا و حقــوق دگرباشــان اســت، هیــچ کــس اطالعــی 

نــدارد!

ــرات  ــرد از خط ــر ف ــود را دارد. ه ــاص خ ــتان خ ــرد داس ــر ف ه

متفــاوت  داســتان های  بنابرایــن  اســت،  گریختــه  متفاوتــی 

زیــادی وجــود دارنــد.

امــا بــا متــام این هــا، همــه ی مــا در کشــور واحــدی زندگــی 

می کنیــم کــه ترکیــه نــام دارد!

مــا چیزهــای مشــرک زیــادی داریــم، مســلانیم، فرهنــگ 

هــم  محدودیت هایــان  اوقــات  گاهــی  و  داریــم  مشــابهی 

یکســان اســت.

مــن انتظــارات باالیــی از ترکیــه بــه نســبت کشــور خــودم 

نداشــتم. بنابرایــن اینجــا مواجهــه ی مــن بــا مشــکالت می توانــد 

کمــی آســان تر باشــد. مــن آدم قدرناشناســی نیســتم امــا وقتــی 

ــز درخشــانی مطــرح نیســت. ــوق وســط باشــد، چی ــای حق پ

ــه  ــم را ب ــی پای ــا وقت ــم، ام ــدا کن ــم دوســتانی پی گاهــی می توان

خیابــان می گــذارم حتــی کوچک تریــن ســالم و احوال پرســی 

ســاده بــا افــرادی کــه ممکــن اســت دفعــه ی بعــد مســیرهایان 

ــد. ــاق منی افت ــد اتف ــی کن ــا هــم تالق ب

آن هــا در ذهــن خــود چــه می اندیشــند؟ منی دانــم. مــن آن هــا را 

ــم.  ــت و خودمــان را رسزنــش می کن ــم. مــن دول رسزنــش منی کن

کســانی کــه در قــدرت هســتند امــا ناتــوان از ایجــاد تغییرنــد. و 

ــا رنج هــای  همچنیــن مــا بــه عنــوان رسســپردگان. کســانی کــه ب

ــاکت  ــه س ــد ک ــالش می کنن ــان ت ــا همچن ــد ام ــنایی دارن ــا آش م

ــرای اتحــاد  ــم راه دیگــری ب ــه منی توانی ــا، کســانی ک ــد. و م مبانن

و ایجــاد تغییــر پیــدا کنیــم. کســانی کــه راه پیایــی افتخــار 

)Pride( اســتانبول را ســال ها ممنــوع کردنــد و مــا کســانی کــه 

متایــل داریــم رسمــان را زیــر بــرف کنیــم. 
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چگونــه می توانیــم انتظــار داشــته باشــیم تــا شــهروندان عــادی 

بــا مــا ارتبــاط برقــرار کننــد زمانــی کــه دولــت کنــش متقابــل مــا 

ــه  ــچ گون ــدون هی ــم ب ــه می توانی ــد؟ و چگون ــل می کن را منفص

پیونــد و حایتــی موجــب تصویــب حقوق مــان شــویم؟ مــن بــر 

ــان  ــر آن را از خودم ــود اگ ــاد منی ش ــر ایج ــه تغیی ــاورم ک ــن ب ای

ــم. رشوع نکنی

زمانــی کــه در ایــران بــودم رشوع بــه انجــام تغییــرات کــردم. در 

جایــی کــه هم جنس گرایــی یــک جــرم اســت. رشوع بــه نقاشــی 

ــک  ــردم. ی ــودم ک ــاص خ ــت خ ــان و هوی ــیم جه ــردن و ترس ک

مجموعــه آمــاده کــردم و ســپس تصمیــم بــه منایــش آن گرفتــم، 

ــا  ــان گالری ه ــک از صاحب ــچ ی ــت هی ــه ی درخواس ــس از ارائ پ

ــا موضوع شــان  ــن ب ــد. ســلف پرتره های م ــا آن موافقــت نکردن ب

ــلیم  ــن تس ــود. م ــا ب ــرای آن ه ــدی ب ــکلی ج ــن( مش ــت م )هوی

ــه نقاشــی هایم دارای  ــد ک ــن گفتن ــه م ــا ب ــد آن ه نشــدم. هرچن

ــش  ــه منای ــردم ب ــا مــن رشوع ک ــات اســالمی نیســت ام خصوصی

آنالیــن آثــارم. برایــش جنگیــدم، ایــن بــدن مــن بــود و فقــط مــن 

خــودم حــق داشــتم کــه در مــوردش خــودم تصمیــم بگیــرم. پــس 

از مدتــی، رشوع بــه عکاســی بــا موضوعــات هم جنس گرایــی 

ــتم  ــن نتوانس ــود و م ــر م  ب ــن کار ج ــه ای ــی ک ــردم. از آنجای ک

فیگورهــای گــِی  عریــان بــرای عکاســی پیــدا کنم رشوع بــه گرفن 

ــتانم کــردم. بنابرایــن از تکنیــک  عکس هایــی از یکــی از دوس

ــگاهم  ــرای منایش ــتم ب ــددا  نتوانس ــردم. مج ــره ب ــاژ به فوتومونت

مجــوز بگیــرم. و ایــن بــا عزیمتــم بــه ترکیــه مصــادف شــد.

در طــول آن روزهــای وحشــتناک در ایــران، مــن بــه شــدت 

نقاشــی و عکاســی می کــردم. هرچنــد آن هــا هــر مــن را ممنــوع 

کردنــد امــا نتوانســتند جلــوی ذهنــم را بگیرنــد. مــن راه دیگــری 

بــرای بیــان خــودم یافتــم. مــن متاشــاچیان زیــادی نداشــتم امــا 

بــرای مــن ارتبــاط بــا برخــی افــراد و مطلــع کــردن آنهــا در مــورد 

اقلیت هــای دگربــاش در ایــران کافــی بــود. پیــام مــن ایــن 

ــد  ــا بای ــد تســلیم خواســته های آن هــا شــویم، م ــا نبای اســت: م

ــم. ــاب کنی ــان حس ــت خودم روی مقاوم

بــه عنــوان یــک زن ترنــس، هــر کــس ممکــن اســت بــا مشــکالت 

مــا در هــر کجــا آشــنا باشــد. تعــرض جنســی، حملــه، قضــاوت و 

تهدیــد واژگانــی آشــنایی بــرای هــر یــک از مــا هســتند. اگرچــه 

ایــن واژگان کلــات وحشــتناکی بــرای ماینــد امــا می تواننــد 

موضوعــی بــرای آثــار هــری مــن هــم باشــند. 

ــم.  ــری کار می کن ــروژه ی دیگ ــر روی پ ــه ب ــت ک ــال اس ــک س ی

تصمیــم گرفتــم عکس هایــی مخفــی از کســانی بگیــرم کــه مــورد 

ــن  ــد و همچنی ــرار می گیرن ــه و قضــاوت ق تعــرض جنســی، حمل

عکس هایــی از مبــارزه بــا ترنس هــا در ترکیــه بگیــرم تــا بتوانــم 

یــک مجموعــه ی عکاســی مســتند ایجــاد کنــم. آن هــا بــه خــود 

حــق می دهنــد کــه بــا روح یــا بــدن مــا چنیــن کننــد، بنابرایــن 

مــن هــم بــه خــودم حــق می دهــم کــه آن لحظــات را ثبــت کنــم 

و آن را بــه شــکلی هــری در معــرض دیــد جهــان بگــذارم.

مطمــن نیســتم کــه بتوانــم یــک منایشــگاه رســمی در ترکیــه بــر 

ــا  ــر پ ــکای شــالی ب ــا آمری ــا ی ــا روزی آن را در اروپ ــم ام ــا کن پ

خواهــم کــرد.
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دراکو
ــه ای 50 مــری اجــاره  ــه ای 500 مــری دارد و مــن خان ــردم زمانــی کــه می بینــم او خان ــه فقــدان وجــود عدالــت در جهــان پــی ب مــن ب

ــول آرایشــگاه ندهــم! ــا پ ــم ت ــد می کن ــم را بلن ــه ی آرایشــگاه او 30 دالر اســت امــا مــن موهای کــرده ام. هزین

او بــه موهــای خــود بــه شــکل جــدی می رســد، محلــول موهایــی دارد کــه بیــش از 100 دالر پولشــان می شــود، غذاهــای لذیــذ ویــژه ای 

می خــورد و رژیــم غذایــی خاصــی دارد! امــا مــن چــه؟ هیــچ!

بســیار خــوب، شــاید بگوییــد کــه او بیشــر از مــن کار مــی کنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نــه او و نــه حتــی هیــچ یــک از اعضــای 

ــد! ــه حــال کار نکرده ان ــا ب ــواده اش ت خان

مسئله این است،

او یک سگ است!
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ــر  ــگ – مدی ــون – س ــتانی – گارس ــرد – کوهس ــل- زن – م هت
ــرف زن – ب

زن در حالــی کــه دنــدان هایــش بــه هــم مــی خــورد رو بــه مرد 
کــرد : »دنــی، هیــچ امیــدی نیســت تــو ایــن کــوالک حتــی دو 
متــر هــم نمی بینیــم. ما می میریم«. دنی با شــگفتی به ســاختمان 
محــوی درون کــوالک اشــاره کــرد: »انقــدر بــد بیــن نبــاش بت! 
نــگاه کــن! بــه نظــر یــه ســاختمون میــاد!« ســاختمان دور نبــود. 
فقــط بــه دلیــل وجود بــرف و کوالک از 2 الــی 4 متری جاده ای 

کــه محــو شــده بــود خــود نمایــی مــی کــرد.

بنــد کولــه پشــتی هایشــان را محکــم تــر بســتند و بــا قــدم هــای 
ــد. هنگامــی کــه نزدیــک  ــازه راه افتادن ســریع تــر و امیــدی ت
ــا بــاالی  در ورودی شــدند، بــت چشــم هایــش را ریــز کــرد ت
در را بهتــر ببینــد: »هتــل پیچــک« با خوشــحالی رو به دنی کرد 
و جیغ کوتاهی زد. دنی می خندید. اما با صدای ســگ که خود 
را بــه پشــت در کوبانــد و پــارس کــرد ســاکت شــدند ولــی بعــد 
ــیار  ــایه ای از ش ــد س ــی بع ــد. کم ــان خندیدن ــرس خودش ــه ت ب
ــردی  ــه م ــی ب ــت و دن ــد. ب ــاز ش ــد و در ب ــان ش ــر در نمای زی
بلنــد قامــت بــا موهــای کوتــاه قرمــز کــه لبــاس گارســون هــا 
را پوشــیده بــود خیــره شــدند. معلــوم نبــود بــرای خوشــحالی یــا 

بــرای زخــم گونــه ی مــرد!؟

ــه  ــری ک ــد نف ــط چن ــل فق ــن فص ــو ای ــد زد: »ت ــون لبخن گارس
ــدا  ــل پی ــن هت ــو ای راهشــون رو گــم کــردن، ســر و کلشــون ت
ــگ  ــه س ــد و ب ــل رفتن ــی داخ ــت و دن ــدید؟« ب ــم ش ــه! گ می ش
ــره شــده  ــا خی ــه آنه ــه ســمت راســت گارســون ب ــی ک دوبرمن
خندیــد:  دنــی  انداختنــد.  نگاهــی  میکــرد،  غرغــر  و  بــود 
»بــاز هــم خوبــه کــه هســتید وگرنــه مــرده بودیــم!« گارســون 
خندیــد: »بــه هــر حــال خــوش آمدیــد! ایــن جــا 8 تــا اتــاق خالــی 
داریــم کــه میتونیــد هــر کدومــو خواســتید انتخــاب کنیــد. فعــال 
خودتونو کنار شومینه گرم کنید تا من براتون قهوه گرم بیارم.« 
ســپس از در تــه راهــرو خــارج شــد. بــت گفــت: »متشــکرم!« 
و کولــه پشــتی اش را در آورد و کنــار شــومینه گذاشــت. دنــی 
هــم همیــن کار را کــرد: »چنــد دقیقــه پیــش فکــرش رو هــم مــی 
کــردی کــه االن قهــوه گــرم بخوریــم؟« بــت گفــت: »حتــی فکــر 

نمــی کــردم کــه زنده بمونیــم!« با هــم خندیدند . 

ــه ســمت در  ــن؟« ســگ ب ــاز شــد: »رابیییی در آخــر راهــرو ب
ــت و داخــل شــد. گارســون ظــرف غــذای ســگ را روی  رف
زمیــن گذاشــت و بــه ســمت آنهــا آمــد. پشــت ســرش زنــی میــان 
ســال بــا موهایــی بــه همــان رنــگ قرمــز در حالــی کــه ســینی 

در دســت داشــت، داخــل شــد. گارســون گفــت: »ایــن خواهــرم 
جیــن اســت مدیــر و صاحــب ایــن هتــل بــاالی تپــه!« جیــن رو 
بــه روی آن هــا روی مبــل مخملــی قرمز نشســت: »خوشــبختم، 
ــد؟«  ــر در آوردی ــا س ــن ج ــه از ای ــد ک ــی ش ــد، چ ــوش آمدی خ
ســینی قهــوه را جلــوی آنــان روی میــز گذاشــت. دنــی فنجــان 
را برداشــت: »راســتش داســتان طوالنیــه و مــا خســته.« جیــن 
گفــت: »مــی فهمــم، می فهمم، چه طوره فــردا صبح راجع بهش 
صحبــت کنیــم؟ ایــن هم کلیــد اتاقتــون. رو به منظره کوهســتان! 
ــره ای  ــد ازش به ــوالک نمی تونی ــدن ک ــد اوم ــا بن ــه ت ــه ک البت

ــد«. خندید.  ببری

گارســون بــه آن دو لبخنــد زد و فنجــان هــای خالــی را درون 
ســینی گذاشــت: »شــب خوبی داشــته باشــید. وســایلتون می تونه 
اینجــا بمونــه تــا خشــک شــه.« دنــی و بــت کاپشــن های کلفــت 
شــمعی خــود را درآوردنــد و روی دســته مبــل کنــار شــومینه 
گذاشــتند. تــکان خــوردن ســگ تــه راهــرو نظــر بــت را جلــب 
ــا  ــت: »پلیوره ــی گف ــود. دن ــده ب ــره ش ــه او خی ــگ ب ــرد. س ک
خشــک هســتند.« گارســون گفــت: »داخــل اتاق هــا هــم بخــاری 
ــم  ــا ه ــد و ب ــت نگاهــش را از ســگ دزدی ــو.« ب ــم پت هســت ه
ــود.  ــک ب ــرد و تاری ــاق س ــد. ات ــاق 35 رفتن ــاال، ات ــه ب ــه طبق ب
ــد ســراغ بخــاری رفــت و  ــی چــراغ را روشــن کــرد و بع دن
ــار بخــاری آن را روشــن کــرد ســپس متوجــه  ــا کبریــت کن ب
نــگاه نگــران و خیــره بــت بــه کــف اتــاق شــد :»اتفاقــی افتــاده؟« 
ــوری  ــه ج ــگه ی ــی اون س ــه! ول ــکان داد: »ن ــرش را ت ــت س ب
بــود!" دنــی نــق  زد: »خواهــش مــی کنــم بــس کــن. دیــدی بدبیــن 

بــودی؟«

ــی داد!«  ــدار م ــت هش ــگار داش ــید: »ان ــی کش ــس عمیق ــت نف ب
دنــی گفــت: »ســرما مغــزت رو  فریــز کــرده! ایــن بــوی چیــه؟« 
ــرگیجه و  ــاس س ــرم...« احس ــم... س ــت: »نمی دون ــید. ب ــو کش ب
حالــت تهــوع کــرد. اتــاق دور ســرش مــی چرخیــد. دنــی ســعی 
ــه  ــان خــود را ب ــز و نفــس زن ــد. ســینه خی ــاز کن کــرد در را ب
در رســاند و ســعی کــرد دســتش را بــه دســتگیره برســاند. امــا 
ســرش روی زمیــن افتــاد و دیگــر توان حرکت نداشــت. ســگ 
پشــت در پــارس کــرد. دنــی صدای بــاال آمدن از پله ها را شــنید 
. حتمــا نجاتــش میدادنــد. صــدای گارســون آمــد: »باشــه، باشــه، 

ــاورد. امــا  آروم بــاش رابیــن.« چشــم های دنــی دیگــر تــاب نی
ــاز شــد. صــدای جیــن پرســید:  گــوش هایــش مــی شــنید. در ب
ــواب داد:  ــر ج ــی فک ــد از اندک ــوان؟« بع ــه آنت ــروز چندم »ام
ــا آخــر  ــه؟« جیــن اندکــی محاســبه کــرد: »پــس ت ــا 4 فوری »3 ی

زمســتون گوشــت داریــم!«

دراکو
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"هزاران بار با خودم گفتم که نرم... یهو همه چیو 
خراب كنم بزنم زیر قول و قرارهام..."

Hippogriff

وقتــى تصميــم گرفتــم از ايــران بيــام بــرون ٢٧ ســامل بــود. از دانشــگاه 

فــارغ التحصيــل شــده بــودم و قــرار بــود دنيــا را عــوض كنــم بــه خيــال 

خــودم. هفتــه هــاى آخــر وقتــى وســایلم رو جــم ميكــردم حســم بيشــر 

ــا  ــنایان م ــت. اون روزا ازآش ــه میرف ــرای همیش ــه ب ــود ك ــى ب ــبيه ك ش

هيــچ كــى خــارج از ايــران نبــود بــه جــز پــرس خــامل كــه روزى كــه رفــت 

هرگزبــراى زندگــى بــر نگشــت.

ــم  ــو خــراب كن ــرم... يهــو همــه چي ــم کــه ن ــا خــودم گفت ــار ب هــزاران ب

ــره، ٣٠ آذر  ــادم من ــب رو ي ــز اون ش ــام... هرگ ــول و قراره ــر ق ــم زي بزن

١٣٩٣ )٢٢ دســامر ٢٠١٤ ( لحظــه دل كنــدن اصــال آســون نبــود، خصوصــا 

ــوری از  ــچ تص ــه. هی ــی در انتظارم ــور چ ــتم اون ــى منيدونس ــى حت وقت

ــود.  ــن ب ــه ممک ــخرين لحظ ــم س ــى از مامان ــتم. خداحافظ ــه نداش ترکی

ــاز هــم میبینمــش  ــا ب بوســيدم و بويیدمــش وىل حتــى منــى دونســتم آي

ــم و بوسیدمشــون.  ــد درآغوششــون گرفت ــه مــي كردن ــه. همــه گري ــا ن ی

مامانــم از همــه مقــاوم تــر بــود و بهــش حســوديم ميشــد.بعدها شــنيدم 

وقتــى مطمــن شــد ديگــه برمنيگــردم آنچنــان ىب تــاب شــده كــه دراتاقــم 

را بــرای همیشــه قفــل كــرده . لعنــت بــه جدايــى....

ــه  ــه ی ــم ک ــش گفت ــادرم حــرف زدم و به ــا م ــه روزی راجــب خــودم ب ی

لزبیــن هســتم. باوجــودی کــه پذیــرش ایــن موضــوع بــراش بســیار ســخت 

بــود امــا بهــم گفــت دخــرم درس بخــون و تحصیالتــت رو ادامــه بــده تــا 

بتونــی هــر چــه کــه هســتی یــه آدم موفــق هــم باشــی...

ــودم  ــه خ ــد ب ــه باي ــاال ديگ ــدم. ح ــردم و اوم ــى ك ــت خداحافظ در نهای

ــاىش.  ــوى ب ــد ق ــود و باي ــودت ب ــاب خ ــن انتخ ــم: ای ميگفت

ــا  ــاس ب ــه مت ــود. ي ــتانبول ام خــوب ب ــت اس ــود. ترانزي ــا ب ــتانبول زيب اس

ــيدم.  ــه رس ــى ك ــراى وقت ــتم ب ــا را گذاش ــه حرف ــم و بقي ــم گرفت مامان

از اســتانبول مســتقیم رفتــم بــه آنــكارا. لحظــه رســيدنم رو خــوب يــادم 

ــود در  ــده ب ــن اوم ــل از م ــت قب ــد وق ــه چن ــتام ك ــی ازدوس ــاد. یک مي

ــدم. ــتم مون ــش اون دوس ــی دو روز روپی ــود . یک ــرم ب ــرودگاه منتظ ف

ــرز  ــرس و ل ــا ت ــودم .ب ــنیده ب ــد ش ــى ب ــل خي ــازمان مل ــام س ــت ن از ثب

ــم. هــر  ــرار شــد در فــالن شــهر اقامــت كن ــام كــردم وق ــم و ثبــت ن رفت

روز ظهــر و شــب بــا مامانــم حــرف ميزدم.تلفــن خيــى گــرون بــود و از 

طريــق وايــر باهــاش صحبــت  ميكــردم تــا بــراش آي پدگرفــن و از طريــق 

ــزدم و هــر از گاهــى ميديدمــش. اســكايپ باهــاش حــرف مي

خــوب و بــد، رسد و گــرم، شــاد و غــم چنــد ســال از اون شــب گذشــت. 

ــدم،  ــه اوم ــحامل ك ــروز خوش ــيدم. ام ــوش كش ــه آغ ــم را ب ــاره مامان دوب

ــاد  ــا متــام خــوب و بــدش خوشــحامل ...دلتنگــى هــام كــم نشــده وىل ي ب

گرفتــم روى پــاى خــودم مبونــم و بــراى لحظــه هــاى شــاد زندگيــم ســختى 

بكشــم و زندگيــم را بســازم.

امــروز کــه اینجــام آرزو دارم روزی همــرس و خانــواده ای داشــته باشــم 

و یــک فرزنــد دخرکــه همــه زندگیــم باشــه و بــه خــودم  قــول میــدم کــه 

ــل  ــه ســختی مث ــا اون هــم زندگی ــم ت ــت کن ــط ازش حای در همــه رشای

مــن رو تجربــه نکنــه.

س. ق.
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ــردم خــوردم  ــی شــاری از م ــه هــای ب ــارم رضب ــی اســف ب در طــول زندگ
ــا... ــه، ام ــم از غریب ــودی و ه ــم از خ ه

ــو  ــورن، مردمــی کــه عقلشــون ت ــه مردمــی ژنتیکــی دیکتات مــردم خاورمیان
ــه  ــی ک ــوان کس ــه عن ــرد ب ــول ک ــن رو قب ــه م ــی ک ــونه و اال هرکس چشاش
هســتم و بــه من فرصــت دوســت شــدن داد از  مــن خیلــی خوشــش اومــد! 
بــاور دارم کــه مــردای همجنســگرا مثــل منشــورن! کافیــه بــذاری بــه زندگــی 
ــر از  ــی ات  رو پ ــوم زندگ ــا مت ــدی ت ــور ب ــم ن ــا یک ــه اون ــن و ب ات وارد ش

رنگیــن کــان کنــن...!

یــک بــار بــا تنهــا دوســت مذکــر 
ترکــم )دخرهــا رو بــرای دوســتی 
ترجیــح میــدم چــون معمــوال 
قضاوتــم  منیکنــن و احساســات 
مــن  رو بهــر میفهمــن( رفتــه 
ــه  ــک کاف ــرون و در ی ــم بی بودی
و  بودیــم   نشســته  دنــج  ای 
ــم  ــوخی گفت ــت ش ــه حال ــن  ب م
ــی!؟  ــم میکن ــه بغل ــی رسدم فالن
و اونم میدونســت کــه من زیــاد 
ایــن جــور شــوخیا باهــاش  از 

میکنــم اونــم خندیــد گفــت کاپشــنتو بپــوش و بعــد از چنــد دقیقــه گفــت 
ــتم! ــگرا نیس ــن  همجنس ــه م ــکر ک ــا خداروش واقع

خیلــی ناراحــت شــدم وقتــی اینــو گفــت و گفتــم فالنــی منظــورت چیــه از 
ایــن حــرف؟! همجنســگرایی یــک  نعمتــه کــه بــه عــده ی خیلــی کمــی ایــن 
شــانس داده میشــه کــه ایــن حــس رو تجربــه  کنــن، بعــد اونم گفــت چطــور  
ــم  ــه مــرد کامل ــم مــن ی ــم گفت ــه؟! من ــن  کجــاش نعمت ــه؟! ای منظــورت چی
ــیبیل  ــش و س ــا ری ــامله ب ــره 19 س ــی بیش ــنمم خیل ــیبیلم از س ــش و س ری
ــی  ــو میشناس ــودت من ــاد و خ ــاال بهت می ــه ب ــن 25 ب ــه میگ ــردم همیش م
چجــور  آدمــی هســتم، امــا احساســی تــر و نــرم تــر از یــک دخــرم بــا تفــاوت 
هــای کوچــک البتــه! یــک نســخه ی بهبــود یافتــه ی یــک زن و یک نســخه 
ــی   ــرد رو باهــم ترکیب کن ــک  م ــر شــده ی ی ــه و احساســی ت ــر یافت ی تغیی

میشــه مــن! اونــم خندیــد و هیچــی نگفــت...

ــه   ــی ک ــد های ــد و بن ــن قی ــه که ای ــن  جهت ــط در ای ــم فق ــدا تالش ــن جدی م
جامعــه بــرای مــردا گذاشــن رو بشــکنم و بــه مــردم بفهمونــم مــا بیشــر از 

ــم فقــط زن  و مــرد نیســت! 2 جنســیت داری

میگــن مــرد نبایــد گریــه کنــه، من گریــه میکنــم! میگــن مــرد نبایــد 
احساســی باشــه، من خیلــی هم احساســی هســتم! میگــن مــرد نبایــد رسشــو 
رنــگ کنــه، من رنــگ کــردم! میگــن مــرد نبایــد گوشــواره و پیرســینگ و اینــا 
بزنــه، مــن زدم! میگــن مــرد نبایــد آرایــش کنــه،  مــن آرایشــم کــردم! میگــن 

1  مسکن دارویی است که فشار و اضطراب را کاهش می دهد.

ــه  ــورد عالق ــه، من رنگ م ــته باش ــت داش ــه  دوس ــگای دخرون ــد رن ــرد نبای م
م صورتیه!  

ــی  ــه پایان ــه م ک ــک نقط ــه ی ــت: »ن ــه میگف ــم ک ــم حس ــک ه ــول ی ــه ق ب
ــه  ــد! دو نقط ــته باش ــه داش ــه ادام ــه ای ک ــه نقط ــه س ــم و ن ــته باش داش

هســتم روی هــم پادرهــوا و معلــق...«

همجنســگرا هــای خاورمیانــه برخــالف بقیــه ی انســان هــا کــه انســان هایــی 
شــاد هســتند کــه گاهــی دچــار افرسدگــی میشــند، مــا مــردای افــرسده ای 
هســتیم کــه گاهــی دچــار شــادی 

میشــیم!!!

اســپیکینگ  کالس  رس  بــار  یــه 
ترکــم  شــاگردای  از  انگلیســی 
کــه  بــاری  آخریــن  پرســیدم، 
ناراحــت شــدی کــی بــود و چــی 
جــواب  همــه  شــد؟  باعثــش 
دادنــد و بعــد یکــی از شــاگردای 
شــده  دوســتمم  کــه  دخــرم 
ــس  ُهجــام  شــا   ــود گفــت  پ ب
ــر  ــه فک ــو ی ــم رفتم ت ــی؟! من چ
عمیــق و بعــد از 10 ثانیــه ای گفتــم 
ایــن ســوال بــرای من نبایــد اینجــوری باشــه! بایــد در اصــل از مــن پرســیده 
شــه کــه آخریــن بــاری کــه خوشــحال شــدی کــی بــود و چــی باعثــش شــد...

تنهــا چیــزی کــه تــو ترکیــه آرومــم میکنــه یــک دوســت صمیمــی دخــره  کــه 
ــا باهــاش بــرم  ــار میتونــم ببینمــش ی خیلــی رسش شــلوغه و ماهــی یــک ب
بیــرون، ولــی واقعــا منــو دوســت داره و بهــم احــرام میــزاره و پیــش اون تــا 

حــد زیــادی دردامــو فرامــوش میکنــم...

ــه دوا نیســت  ــی مســکن ک ــل مســکنه، ول ــی مث ــل مســکن! لعنت ــا مث دقیق
فقــط رست میکنــه بعــد کــه اثــرش رفــت یــک آوار درد و تنهایــی میریــزه 

روت...1

مــن بــه عنــوان یــک  همجنســگرا در زندگیــم دردهــای زیــادی، تنهایــی، بــی 
کســی، دل شکســتگی و... کشــیدم و بــه عنــوان یک همجنســگرا بــاور دارم 

بزرگریــن دشــمن مــا دینــه.

ــد از  ــن بای ــی کــه دی ــه در حال ــی رحــم و متعصــب میکن ــن مــردم رو ب دی
ــازه... ــر بس ــعور  ت ــر، و باش ــر، صبورت ــر، مهربان ت ــانی نرم ت ــردم انس م

امیــدوارم روزی برســه کــه دیــن تــو دنیــا  منونــه و مــردم  همــه بــه انســانیت 
ــن  درســت رو از  ــر منــی تون ــه اگ ــد ک ــول کنن ــد و قب ــد و بدانن ــاور  بیاورن ب

غلــط تشــخیص بــدن نشــانه ی کمبــود عقــل و شــعوره نــه دیــن...

"باور دارم که مردای همجنسگرا مثل منشورن! کافیه 
بذاری به زندگی ات وارد شن و به اونا یکم نور بدی تا 

تموم زندگی ات  رو پر از رنگین کمان کنن...!"

Aslı Alpar

بئیتید رایر
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رامتیــن زیگــورات یــک پناهنــده ی گــی ایرانــی اســت کــه  در 

ــورد آزار  ــد و م ــتگیر ش ــران دس ــد. او در ای ــی می کن ــووا زندگ یال

و اذیــت قــرار گرفــت و ســپس بــه ترکیــه آمــد. رامتیــن در جهــت 

تقویــت حقــوق دگرباشــان در ایــران و ترکیــه فعالیــت می کنــد. مــا 

ــم. ــه گفتگــو کردی ــران و ترکی ــارزه اش در ای ــا او در مــورد مب ب

ــرای  ــه ای ب ــی برنام ــران در روز 17 م ــه در ای ــد ک ــن می گوی رامتی

ــی،  ــس گرای ــم جن ــه ه ــونت علی ــع خش ــی من ــل از روز جهان تجلی

ــد. او  ــزار کردن ــی، ترنس هراســی و دوجنس گراهراســی برگ هموفوب

در حالــی کــه اعالمیه هــای برنامــه را پخــش می کــرد، دســتگیر 

شــد. » وحشــتناک بــود... بازداشــت و دســتگیر شــدم... مــرا داخــل 

ــم  ــلول بیرون ــات از س ــی اوق ــد. گاه ــک انداختن ــلول کوچ ــک س ی

ــه  ــد ب ــورم می کردن ــد. مجب ــان می انداختن ــان جانی آورده و در می

ــد.  ــش می کردن ــم اذان پخ ــت در گوش ــم و درس ــوش ده ــرآن گ ق

ــد.  ــونت ورزی کردن ــی خش ــم روان ــی و ه ــورت فیزیک ــه ص ــم ب ه

هرگــز نتوانســتم آن روزهــا را فرامــوش کنــم. تــا حــدی موفــق شــدم 

بــه کمــک روان شناســم از آن روزهــا فاصلــه بگیــرم امــا همچنــان 

وقتــی کــه کســی در خیابــان از پشــت رسم حرکــت می کــرد دچــار 

وحشــت می شــدم.«

ــد و  ــه آم ــه ترکی ــه از آن فشــار خــالص شــد ب ــس از آنک ــن پ رامتی

ــه در چندیــن ســازمان دگرباشــان  ــه صــورت داوطلبان از آن پــس ب

"به تازگی از زندان آزاد شده بودم و از شر 
فشارهای بی امان خالصی یافته بودم، اما 

دوباره به زندگی برگشتم!"
مصاحبه کننده: ییلدیز تار
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ــز حقــوق دگرباشــان  ــدگان و نی در راســتای تقویــت حقــوق پناهن

فعالیــت کــرده اســت. او چگونــه بــه ترکیــه رســید؟

»زمانــی کــه بــه ترکیــه آمــدم بــا زلیــش فعــال حــوزه ی دگرباشــان 

آشــنا شــدم، کســی کــه در 2015 در یــک تصــادف رانندگــی جــان 

ــناختم.  ــی را منی ش ــودم و کس ــا ب ــن تنه ــت داد. م ــود را از دس خ

بــه تنهایــی وارد ترکیــه شــدم. دوســتی ایرانــی داشــتم. در اســتانبول 

بــودم و حــال و روز خیلــی بــدی داشــتم. وقتــی در جایــی هســتید 

کــه هیچ کــس را منی شناســید حوصله تــان رس مــی رود. در مــرو بــا 

خامنــی آشــنا شــدم، بــه یکدیگــر خیــره شــده بودیــم. از مــن پرســید 

ــه«.  ــم »بل ــپس گفت ــوردم. س ــا خ ــه. ج ــا ن ــیگار دارم ی ــا س ــه آی ک

ــا  ــل کج ــه اه ــید ک ــت و پرس ــارم نشس ــد و کن ــم آم ــم نزدیک خان

هســتم. رشوع بــه صحبــت کردیــم. در 

ــن  ــت و م ــن گف ــه م ــورد خــودش ب م

هــم در مــورد خــودم بــه او گفتــم.« 

رامتیــن مالقاتــش بــا زلیــش را بــه 

زندگــی«  بــه  »بازگشــتش  عنــوان 

توصیــف می کنــد. او بدیــن ترتیــب 

بــه ســواالت مــا پاســخ داد:

زندگــی در ایــران چگونــه بــود؟ زمانت 

را چگونــه در آنجــا می گذرانــدی؟

مــن 12 ســال اســت کــه در ایــن حــوزه فعــال هســتم، هشــت ســال 

آن در ایــران ســپری شــد. مــن عضــو تیمــی بــودم کــه فعالیت هــا و 

نشســت های گرامی داشــت روز جهانــی منــع خشــونت و فعالیــت 

علیــه هموفوبــی، ترنس هراســی و دوجنس گراهراســی را در 17 

ــم.  ــزار کردی ــان را برگ ــی دگرباش ــا روز مل ــی داد. م ــام م ــی انج م

افــراد دگربــاش را بــرای فعالیت هایــان دعــوت کردیــم و در مــورد 

حقوق شــان بــه گفتگــو نشســتیم. می خواســتیم کــه در مــورد 

مســائل بیشــری صحبــت کنیــم و احســاس کنیــم کــه تنهــا نیســتیم. 

ــم  ــل کنی ــکالت مان را ح ــم مش ــه می توانی ــه چگون ــاره ی اینک درب

ــویم در  ــع ش ــم جم ــم دور ه ــعی می کردی ــا س ــم. م ــث کردی بح

ــود. ــوع ب ــران ممن ــی در ای ــه هم جنس گرای حالیک

چگونــه موفــق شــدید در کشــوری کــه هم جنس گرایــی در آن 

ممنــوع اســت ایــن نشســت ها را ترتیــب دهیــد؟

بــه  مربــوط  اعالمیه هــای  کــه  بــودم  کســانی  از  یکــی  مــن 

ــه  ــول روز ب ــا را در ط ــد. اعالمیه ه ــع می کردن ــت ها را توزی نشس

ــا را  ــه آن ه ــه بقی ــی ک ــردم، در حال ــش می ک ــورت رو در رو پخ ص

ــا  ــات ب ــد. گاهــی اوق ــن طــرف و آن طــرف می انداختن شــب ها ای

مــردم صحبــت می کــردم. یــک روز، وقتــی کــه از مراســم 17 مــی 

ــم. در آنجــا  خــارج شــدیم، خواســتم اعالمیه هــای آن را پخــش کن

لبــاس شــخصی های زیــادی بودنــد. مــن بــدون آنکــه متوجــه شــوم 

گویــا اعالمیــه را بــه یــک لبــاس شــخصی دادم. پلیــس بــه مــن گیــر 

داد و از مــن پرســید کــه بــرای چــه کســی کار می کنــم. بــه آن هــا 

ــواده و سیاســت گذاری اجتاعــی  گفتــم کــه بخشــی از وزارت خان

ــا  ــه »آن ه ــم ک ــتند. گفت ــس هس ــراد ترن ــر روی اف ــال کار ب در ح

ــول  ــداری پ ــوض مق ــا در ع ــد ت ــن دادن ــه م ــا را ب ــن اعالمیه ه ای

پخش شــان کنــم«. از مــن پرســیدند کــه چــه کســی و چــه زمانــی 

ــس  ــک ترن ــه خــودم ی ــم ک ــا گفت ــه آن ه ــن داده. ب ــه م ــا را ب آن ه

هســتم و ایــن کار را بــه خاطــر جــور کــردن پــول عمــل جراحــی ام 

اطالعــات  پلیــس  می دهــم.  انجــام 

متــاس، شــاره تلفــن منــزل و آدرســم 

را گرفــت. از مــن خواســتند تــا منتظــر 

مبانــم و گفتنــد روز بعــد بــا مــن متــاس 

مــی گیرنــد و ســپس رهایــم کردنــد. 

بعد از آن چه شد؟

خیلــی اســرس گرفتــم. ســوار اتوبــوس 

ــخصی  ــاس ش ــس لب ــان پلی ــدم. ه ش

زمانــی کــه از اتوبــوس پیــاده می شــدم 

تعقیبــم می کــرد. ســعی کــردم از دســتش فــرار کنــم. در آنجــا یــک 

ــاط  ــک بس ــر ی ــناختند. زی ــرا می ش ــه م ــازار هم ــود. در ب ــازار ب ب

ــم و  ــول گرفت ــواده ام مقــداری پ ــان شــدم. هــان شــب از خان پنه

تهــران را تــرک کــردم. آن هــا در تهــران یــک هفته بــه دنبامل گشــتند. 

بــه منــزل مــا رفتنــد و در مــورد مــن از همــه ســوال کردنــد. از یــک 

دوســت اکتیویســتم در کانــادا تقاضــای کمــک کــردم. ســعی کــردم 

بــه ترکیــه بیایــم. وقتــی فــراری بــودم در خانه هــای دوســتانم 

می مانــدم. بزرگ تریــن اشــتباهم ایــن بــود کــه شــبی در یــک هتــل 

مانــدم. پلیــس مــرا در آنجــا یافــت. وحشــتناک بــود... بازداشــت و 

دســتگیر شــدم... مــرا داخــل یــک ســلول کوچــک انداختنــد. گاهــی 

اوقــات از ســلول بیرونــم آورده و در میــان جانیــان می انداختنــد. 

ــم  ــت در گوش ــم و درس ــوش ده ــرآن گ ــه ق ــد ب ــورم می کردن مجب

ــی  ــم روان ــی و ه ــورت فیزیک ــه ص ــم ب ــد. ه ــش می کردن اذان پخ

خشــونت ورزی کردنــد. هرگــز نتوانســتم آن روزهــا را فرامــوش 

کنــم. تــا حــدی موفــق شــدم بــه کمــک روان شناســی از آن روزهــا 

فاصلــه بگیــرم امــا همچنــان وقتــی کــه کســی در خیابــان از پشــت 

ــدم. ــت می ش ــار وحش ــرد دچ ــت می ک رسم حرک

چگونه توانستی فرار کنی؟

»در آن هنگام خودم را به عنوان جسدی 

زنده احساس می کردم. من به تازگی از 

زندان درآمده بودم و از فشاری بی امان 

گریخته بودم. در وضعیت خوبی نبودم. او 

مرا دوباره به زندگی برگرداند!«
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ــه اعــدام محکــوم شــدم. مــادرم زمین هایــش را فروخــت و  مــن ب

رشــوه ها پرداخــت. آن هــا پرونــده ی مــرا تغییــر دادنــد و از زنــدان 

ــه خــارج شــوم.  ــر نتوانســتم از خان ــس از آن دیگ خــارج شــدم. پ

ــر  ــه خاط ــی ب ــدر کاف ــه ق ــتم ب ــت. نتوانس ــادرم درگذش ــپس م س

متــام کارهایــی کــه برایــم کــرده بــود از او تشــکر کنــم. ایــن اتفــاق 

عظیمــی بــرای مــن بــود. پــس از مــرگ مــادرم دوبــاره بــه فعالیــت 

پرداختــم. پلیــس مجــددا رشوع  بــه تعقیبــم  کــرد و مجبــور شــدم 

ایــران را بــه مقصــد ترکیــه تــرک کنــم. بلیــط هواپیــا خریــدم و بــه 

محــض آنکــه عکس هایــم پخــش شــد از ایــران خــارج شــدم. هــان 

ــدم و  ــارج می ش ــران خ ــد از ای ــن بای ــرد. م ــرم ازدواج ک روز خواه

بنابرایــن عروســی او را از دســت دادم. ایــن بــرای هــر دو مــا بســیار 

ــود. ــده ب ناراحت کنن

زمانی که بار اول به ترکیه آمدید چه شد؟

»زمانــی کــه بــه ترکیــه آمــدم بــا زلیــش فعــال حــوزه ی دگرباشــان 

آشــنا شــدم، کســی کــه در 2015 در یــک تصــادف رانندگــی جــان 

ــناختم.  ــی را منی ش ــودم و کس ــا ب ــن تنه ــت داد. م ــود را از دس خ

بــه تنهایــی وارد ترکیــه شــدم. دوســتی ایرانــی داشــتم. در اســتانبول 

بــودم و حــال و روز خیلــی بــدی داشــتم. وقتــی در جایــی هســتید 

کــه هیچ کــس را منی شناســید حوصله تــان رس مــی رود. در مــرو 

ــن  ــم. از م ــره شــده بودی ــه یکدیگــر خی ــا خامنــی آشــنا شــدم، ب ب

ــم  ــپس گفت ــوردم. س ــا خ ــه. ج ــا ن ــیگار دارم ی ــا س ــه آی ــید ک پرس

»بلــه«. خانــم نزدیکــم آمــد و کنــارم نشســت و پرســید کــه اهــل 

کجــا هســتم. رشوع بــه صحبــت کردیــم. در مــورد خــودش بــه مــن 

ــه  ــه او گفتــم. آن روز مــرا ب گفــت و مــن هــم در مــورد خــودم ب

یــک بــار بــرد و بــا معشــوقه اش آشــنایم کــرد. بــرای مــن یــک آغــاز 

خیلــی خــوب بــود. در آن موقــع خــودم را بــه عنــوان جســد زنــده 

احســاس می کــردم. بــه تازگــی از زنــدان آزاد شــده بــودم و از 

ــی  ــودم. حــال و روز خوب ــه ب ــان خالصــی یافت رش فشــارهای بی ام

نداشــتم. آن زن دوبــاره مــرا زنــده کــرد! حــس فوق العــاده ای بــود. 

او در مــورد هفتــه ی افتخــار )Pride Week( بــا مــن صحبــت کــرد 

ــه فعالیــت کــرد. زلیــش متــام حایــت خــود را از  و مــرا دعــوت ب

ــنایم  ــس آش ــر ک ــا ه ــرد و ب ــا می ب ــرا همه ج ــرد... م ــالم ک ــن اع م

می کــرد.

اطالعاتــی در مــورد ســازمان »Lambda Istanbul« یافتــم و رشوع 

 Hevi« کــردم بــه حضــور در نشســت های آن ها. ســپس در 2015 بــا

LGBT« و »SPOD« آشــنا شــدم. بــا همــه ی آن هــا دوســت شــدم. 

مــن بــا »Hevi« همــکاری کــردم و ایــده ی انتشــار یــک کتــاب بــه 
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ــرش  ــدگان منت ــکالت پناهن ــورد مش ــی در م ــید. کتاب ــان رس ذهن م

کردیــم. ایــن اولیــن کار داوطلبانــه ام بــرای یــک ســازمان بــود. مــن 

ــای  ــم. در دوره ه ــده گرفت ــر عه ــاب را ب ــه ی کت ــه ترجم داوطلبان

آموزشــی مثــل مدرســه ی اکتیویســم »SPOD« رشکــت کــردم. 

همچنیــن بــا »KAOS GL« و »Hayriye Kara« آشــنا شــدم. 

ــدگان  ــورد پناهن ــه در م ــت ک ــازمانی اس ــن س »KAOS GL« اولی

ــه  ــم ب ــه می خواه ــردم ک ــالم ک ــد. اع ــی کار می کن ــاش ایران دگرب

فعالیت هــای »KAOS GL« ملحــق شــوم. 

-شــا اکنــون در یالــووا زندگــی می کنیــد. زندگــی در یالــووا بــرای 

پناهنــدگان دگربــاش چگونــه اســت؟

بلــه در یالــووا هســتم. متأســفانه، امســال بارهــا مــورد حملــه قــرار 

ــم کــه  ــاش از پلیــس می ترســند. می دانی ــدگان دگرب ــم. پناهن گرفتی

حــق و حقوقــی نداریــم. پلیــس چیزهایــی از ایــن قبیــل می گویــد 

کــه »شــا بــه کشــور مــا آمده ایــد و آن را خــراب کرده ایــد«. یــک 

ــه ی  ــر حمل ــه خاط ــش ب ــال پی ــد س ــه چن ــود ک ــی ب ــورد دادگاه م

ــه ســمت  ــه مــا تشــکیل شــد. آن هــا ماشین شــان را ب چهــار نفــر ب

ــی  ــاد کشــیدند. ســپس ب ــد و رسمــان فری ماشــین مــا حرکــت دادن

ــه دادگاه شــکایت کــردم. قاضــی حــرف  ــد. مــن ب ــل مــا را زدن دلی

ــا    کاری   ــه »حت ــت ک ــا گف ــه م ــرار داد. ب ــل ق ــان را اص مهاج

ــان  ــودم. مهاج ــده ب ــالف کار ش ــن خ ــگار م ــد«. ان ــام داده ای انج

ــه  ــه آن هــا حمل ــا ب ــگار م ــه ان ــد ک ــف کردن جــوری ماجــرا را تعری

کرده ایــم و قاضــی حــرف آن هــا را پذیرفــت. از دادگاه خواســتم کــه 

دوربین هــای مداربســته را کنــرل کننــد امــا ایــن کار را نکردنــد. باید 

نهایتــا  شــکایتم را پــس می گرفتــم و می گفتــم »دماغ هــای مــا 

شکســته امــا حــدس می زنــم کــه ایــن فقــط یــک شــوخی بــوده«. 

ــان نخــورد. ــه دردم ــا ب ــم ام ــا گزارش هــای ســالمتی را گرفتی م

اگــر اتفاقــی برایــم بیفتــد هرگــز دیگــر شــکایت نخواهــم کــرد. مــن 

دیــدم کــه آنجــا چــه نــوع عدالتــی بــرای مــا وجــود دارد. همــه ی 

ــه  ــکوت پیش ــک س ــات کوچ ــر اتفاق ــه خاط ــب ب ــر ترتی ــه ه ــا ب م

ــه  ــی ک ــل وقت ــد، مث ــی می افت ــات مهم ــی اتفاق ــا وقت ــم. ام می کنی

بهــان حملــه شــد، معمــوال از طــرف مهاجــان  تهدیــد می شــویم. 

تهدیــد بــه مرگ مــان می کننــد اگــر پیــش پلیــس برویــم. مــا بایــد 

ــا  متــام  ــا در امــان باشــیم. تقریب ــم ت ــم. ســاکت مبانی ســاکت مبانی

ــده،  ــه ش ــا حمل ــه آن ه ــا ب ــده اند، ی ــار ش ــا لت وپ ــا ی ــتان م دوس

یــا تحقیــر شــده اند یــا اینکــه مشــکالتی در رابطــه بــا محــل 

ــی  ــه قربان ــا امســال پیشــاپیش شــش مرتب ــد. ام سکونت شــان دارن

ــار  ــان لت وپ ــا در خیاب ــتان تقریب ــی از دوس ــده ایم. یک ــالت ش حم

ــه دادگاه شــکایت کــرد. شــد و ب
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ــن از  ــده ام. م ــک پناهن ــال  دارم و ی ــت س ــتم. بیس ــن  هس ــن  کئوی ــالم، م س

ــده ام. ــه آم ــه ترکی ــراق ب ــالن از ع ــخ ف تاری

مــن بــه خاطــر فــرار از رشایطــی کــه بــا آن مواجــه بــودم و آزار و اذیتــی کــه 

بــه دلیــل گرایــش جنســی ام بــه پرسهــا تجربــه کــردم، بــه ترکیــه آمــدم. چیــزی 

کــه معــروف بــه هم جنس گرایــی اســت. مــن عاشــق رابطــه بــا پرسهــا هســتم 

و هیــچ میلــی بــه دخــران نــدارم. بــه همیــن دلیــل زندگــی بســیار ســختی در 

عــراق داشــتم، کشــوری کــه در آن فقــدان آزادی هــای فــردی و تفکــر متعصبانــه 

رایــج اســت.

ــردم کــه  ــا واژه ی هم جنس گرایــی آشــنا شــدم و پــی ب ــدای دبیرســتان، ب در ابت

گرایــش جنســی مــن همیــن اســت.

ــم.  ــون بودی ــای تلویزی ــغول متاش ــا مش ــه ی م ــم در خان ــن و پرسعموی روزی م

مــن احســاس کــردم کــه او کنــار مــن خوابــش بــرده اســت و حــس کــردم کــه 

می خواهــم او را در آغــوش بگیــرم. بــه او نزدیــک شــده و ملســش کــردم و او 

نیــز هــان حــس را بــه مــن داشــت. رابطــه  جنســی مان وقتــی رشوع شــد کــه 

در کنــار یکدیگــر خوابیدیــم. مــن بــه خاطــر ایــن رابطــه خیلــی خوشــحال بــودم 

و می خواســتم کــه دوبــاره تکــرار شــود، امــا وقتــی بــا او درمیــان گذاشــتم، او 

نپذیرفــت و گفــت کــه ایــن کار اشــتباه اســت. ولــی مــن خیلــی خوشــم آمــده 

بــود.

ــور  ــه ط ــردم. ب ــاس ک ــتان احس ــل دوران دبیرس ــا را در اوای ــن گرایش ه ــن ای م

ــم در مدرســه  ــا یکــی از هــم کالســی های مشــخص در کالس دوم دبیرســتان ب

ــا اون هــم کالســیم داشــتم کــه در عیــن  رابطــه داشــتم. روزهــای معرکــه ای ب

حــال پــرس مدیــر مدرســه هــم بــود. مــا به عنــوان دوســت رابطــه خــود را رشوع 

کردیــم و او بــرای درس خوانــدن بــه خانــه مــا می آمــد. روزی کنــارم نشســت، 

ــن او را بوســیدم.  ــرد و م ــم. نگاهــم ک ــرده و دســتش را گرفت دســتم را دراز ک

مــن عالقــه ام نســبت بــه او را اعــراف کــردم و او هــم بــه مــن گفــت کــه مــرا 

دوســت دارد. بنابرایــن رابطــه ی مــا آغــاز شــد و رفــت رفتــه وابســته اش شــدم. 

ــدرش  ــن رابطــه شــد. پ ــدر او متوجــه ای ــاه طــول کشــید. پ ــج م ــا پن رابطــه م

ــرش  ــه دف ــرا ب ــدم. م ــا درس می خوان ــن در آنج ــه م ــود ک ــه ای ب ــر مدرس مدی

احضــار کــرد و گفــت: "امســال آخریــن ســالی اســت کــه اینجــا می مانــی. ســال 

آینــده بایــد بــه مدرســه ی دیگــری بــروی و اینکــه دیگــر منی خواهــم بــا پــرسم 

دیــداری داشــته باشــی." در مــاه آخــر از مدرســه بیرونــم کردنــد و ایــن ارتبــاط 

بــه پایــان رســید. بــه خاطــر پــدرش نتوانســتم دیگــر او را ببینــم.

ــود.  ــن ب ــی م ــال زندگ ــن س ــال 2016 بدتری ــم و س ــری رفت ــه ی دیگ ــه مدرس ب

ــار  ــم زیست شناســی ام ســه ب ــد. آنجــا معل ــال بودن همــه دانش آمــوزان پیرپات

ــی  ــه زیست شناس ــن جلس ــرض او در اولی ــتین تع ــرد. نخس ــرض ک ــن تع ــه م ب

بــود. وقتــی وارد کالس شــدم پیــش بقیــه ی دانش آمــوزان از مــن پرســید: "مــرد 

ــار دوم،  ــد. ب ــه مــن بخندن ــا زن؟" و باعــث شــد کــه همــه ی کالس ب هســتی ی

ــن  ــن حی ــوزان در ای ــی از دانش آم ــه یک ــرد ک ــازی می ک ــم ب ــا موهای ــت ب داش

ــت و  ــی اس ــی گ ــه فالن ــت ک ــوزان گف ــه ی دانش آم ــه بقی ــت ب ــد و رف او را دی

ــوزان  ــام دانش آم ــد مت ــث ش ــد. او باع ــا او می خواب ــی ب ــت شناس ــم زیس معل

ــک روزی  ــوم، ی ــورد س ــد. در م ــی کنن ــن بی احرام ــه م ــد و ب ــتم بیندازن دس

ــارج  ــتم از کالس خ ــم داش ــن ه ــد و م ــرک کردن ــوزان کالس را ت ــام دانش آم مت

می شــدم کــه بــه مــن گفــت بیــا اینجــا و وقتــی رفتــم ســعی کــرد کــون مــن را 

ملــس کنــد. رویــم را از او برگردانــدم و فــرار کــردم. مدرســه را تــرک کــردم، در 

خانــه درس هایــم را خوانــدم و بــرای امتحــان بــه مدرســه می رفتــم تــا زمانــی 

کــه دبیرســتان متــام شــد.

پــس از دبیرســتان بــا یــک آرایشــگر آشــنا شــدم کــه پیــش یــک آرایشــگر دیگــر 

نزدیکــی هــای خانــه مــا کار می کــرد. بــا هــم دوســت شــدیم بــه او پیشــنهاد 

ــاده  ــرد. در ســپتامر، آم ــول ک ــم و او قب ــک کاری رشوع کنی ــه باهــم ی دادم ک

می شــدیم تــا یــک مغــازه بــاز کنیــم. در هــان زمانهــا بــود کــه مــن و مــادرم 

خانــه را تــرک کــرده و خانــه دیگــری بــرای خودمــان دو تــا اجــاره کردیــم. بــه 

خاطــر مشــکالتی کــه بــا پــدرم داشــتم تصمیــم بــه تــرک خانــه پــدری گرفتیــم. 

او بــه خاطــر چیزهــای بــی اهمیــت مــرا کتــک مــی زد. در اکتــر، مغــازه را بــاز 

ــع داشــتم مغــازه را  ــه مشــکالتی کــه آن موق ــا ب ــم. پــس از یــک مــاه بن کردی

تعطیــل کــردم، در اصــل بــه خاطــر تعــرض و بــی احرامــی مــردم نســبت بــه 

ــازه  ــه شیشــه مغ ــم و متوجــه شــدم ک ــاز کن ــازه را ب ــا مغ ــم ت ــن. روزی رفت م

ــازه  ــوار مغ ــوار دی ــدم روی دی ــم و دی ــد رفت ــه بع ــک هفت ــت. ی ــته  اس شکس

چیز هــای تحقیرآمیــزی نوشــته شــده اســت. آنهــا مــرا جنــده و کونــی خطــاب 

ــه  ــو مای ــون ت ــی چ ــا باش ــو اینج ــم ت ــد: "منی خواهی ــی گفتن ــد، م ــی کردن م

ــی هســتی." رسافکندگ

آخریــن شــب، قبــل از تعطیلــی مغــازه، پــس از اینکــه کارم متــام شــد، داشــتم 

ــردی از  ــا دو رسنشــین نزدیکــم شــد، م ــک ماشــین ب ــه برمی گشــتم. ی ــه خان ب

ماشــین پیــاده شــد و صدایــم زد، جــواب دادم. بازویــم را گرفــت و گفــت: "ایــن 

چیــه رو بــازوت نوشــته؟ مــا از ایــن کارهــا اینجــا منی کنیــم و هــر کســی کــه 

از ایــن کارهــا بکنــد دســتش را قطــع می کنیــم. تــو باعــث بــی آبرویــی هســتی 

ــا  ــاره در اینج ــر دوب ــم. اگ ــا ببین ــو را در اینج ــر ت ــار دیگ ــک ب و منی خواهــم ی

ببینمــت )و ســالحش را بیــرون کشــید( اینــو تــو مغــزت خالــی مــی کنــم." مــن 

بــه خانــه گریختــم.

مدتــی پــس از از اینکــه مــا خانــه را تــرک کردیــم، خواهــر بزرگــرم هــم ازدواج 

کــرد. پــدرم ســه بــار ســعی کــرد مــادرم را متقاعــد کنــد تــا بــه خانــه برگــردد امــا 

مــادرم نپذیرفــت. چــرا کــه پــدرم بــدون دلیــل و بــرای چیزهــای بــی اهمیــت 

مــرا کتــک مــی زد. آخریــن بــاری کــه مــرا زد زمانــی بــود کــه پــدرم ســعی داشــت 

ــدم  ــه می آم ــه خان ــر ب ــه دی ــت ک ــه دارد. هروق ــگر دور نگ ــرا از اون آرایش م

ــز  ــرا زد. مــن روی می ــع م ــس بدهــم. آن موق ــه حســاب پ ــرد ک ــورم می ک مجب

ــی  ــان نزدیک ــتاری در ه ــش پرس ــت. پی ــورد و شکس ــز خ ــه می ــادم، رسم ب افت

رفتیــم و رسم را پانســان کردیــم، بعــد رفتیــم خانــه عمویــم. عمویــم بــه پــدرم 

ــه  ــدرم ب ــد پ ــد." بع ــو برمنی گردن ــه  ت ــه خان ــه ب ــا دیگ ــت: "اونه ــگ زد و گف زن

ــک  ــا ی ــردد. م ــه برگ ــه خان ــد ب ــه منی خواه ــت ک ــادر گف ــگ زد و م ــادر زن م

ــم.  ــدا کردی ــه ای اجــاره ای پی ــا اینکــه خان ــم ت ــم ماندی ــه ی عموی ــه در خان هفت

مــن تــا قبــل از تــرک عــراق در مــاه نوامــر در آن خانــه زندگــی مــی کــردم. پــس 

ــه  ــرادی ناشــناس رشوع ب ــرد، اف ــرک ک از اینکــه دوســت آرایشــگرم کشــور را ت

تهدیــد مــن کــرده بودنــد.

ــزی در  ــچ چی ــه هی ــوری ک ــم. در کش ــی می کن ــا زندگ ــه تنه ــن در ترکی ــاال م ح

مــوردش منی دانــم. در ترکیــه رشایــط ســختی دارم. از تنهایــی، دلتنگــی و 

انتظــار رنــج می بــرم. زبــان ترکــی را بلــد نیســتم و منی دانــم چگونــه بــا مــردم 

ارتبــاط برقــرار کنــم. بــه خاطــر وضعیــت روحیــم منــی توانــم از خانــه خــارج 

شــوم. بیشــر زمانــم را در خانــه ســپری می کنــم، بــا هیــچ کــس دیــداری نــدارم. 

ــم.   ــه اینجــا زندگــی می کن ــل یــک بیگان مــن مث

با تشکر و احرام فراوان

کئوین

کئوین

لطفا توجه داشته باشید: این من ممکن است برای اشخاصی که قربانی رفتارهای خشونت آمیز شده اند، سبب بروز ناراحتی های روحی شود.
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مایلید در مورد جنبش دگرباشان در عراق با ما صحبت کنید؟

دگربــاش بــودن در عــراق بــه معنــای رنــج کشــیدن از طــرف 

ــج کشــیدن از  ــای رن ــه معن ــن ب ــواده اســت. همچنی جامعــه و خان

دســت خوداســت. بدیــن دلیــل کــه شــا اجــازه نداریــد در جامعــه 

آن کســی کــه هســتید، باشــید. ایــن اســت زندگــی یــک دگربــاش در 

عــراق. اخیــرا، دگرباشــانی از رشــته های مختلــف مثــل مهندســان، 

ــرک  ــرای ت ــزی ب ــال برنامه ری ــکان در ح ــا دندان پزش ــازان ی داروس

ــیار  ــا بس ــرای آن ه ــت ب ــر جه ــی از ه ــرا زندگ ــتند زی ــور هس کش

دشــوار اســت. چــرا کــه جامعــه آن هــا را نخواهــد پذیرفــت.  هیــچ 

ــدارد. ــرای معــارشت اجتاعــی در عــراق وجــود ن ــی ب فرصت

پیشــنهاد شــا در جهــت تقویــت همبســتگی بیــن دگرباشــان ترکیــه 

و پناهنــدگان دگربــاش چیســت؟

اســت کــه می توانــد همبســتگی را  زبــان مهم تریــن عنــرصی 

تقویــت کنــد. اگــر بتوانیــد کمــی ترکــی و کمــی انگلیســی صحبــت 

کنیــد می توانیــد بــا دگرباشــان ترکیــه گفــت و گویــی داشــته باشــید 

ــه  ــز رشوع ب ــن نی ــت. م ــه اس ــی دو طرف ــد تالش ــن نیازمن ــا ای ام

معــارشت بــا یــک فــرد دگربــاش تــرک کــرده ام. مــن پیشــنهاد کــردم 

کــه دور هــم جمــع شــویم زیــرا هــر فــرد دگربــاش می توانــد ســهم 

ارزنــده ای بــرای کمــک بــه دیگــری داشــته باشــد. اگــر بــه جامعــه 

ــن  ــم ای ــر داری ــم و ه ــا عل ــی ب ــد نزدیک ــه پیون ــم ک ــان دهی نش

ــد. ــان کمــک کن ــت از دگرباش ــری مثب ــاد تصوی ــه ایج ــد ب می توان

چه نوع جهانی را برای دگرباشان تصور می کنید؟

ــی  ــه، توانای ــم اســت. و البت ــای مــن ادامــه تحصیل ــن روی بزرگ تری

داشــن یــک زندگــی کــه بتوانــد احساســات و هویــت واقعــی مــن 

ــی  ــه م ــه جامع ــوم ک ــی ش ــه کس ــه اینک ــد؛ ن ــر  کن ــق پذی راتحق

خواهــد. توانایــی زندگــی بــدون نیــاز بــه تغییــر کلاتــم، نحــوه ی 

نگریســن و احساســم. همچنیــن زندگــی در محیــط و کشــوری آرام 

ــا تــرس و تهدیــد زندگــی کنــم.  نــه در جایــی کــه مجبــور باشــم ب

خالصــه بگویــم، رویــای مــن بــرای متــام دگرباشــان ایــن اســت کــه 

روزی جامعــه مــا را بــه هــان شــکلی کــه هســتیم بپذیــرد.

"رویای من برای تمام دگرباشان این است که روزی جامعه ما را 
به همان شکلی که هستیم بپذیرد."

مصاحبه با: ملکه ی پشت بارها
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رویاها، آینده، یالووا: یک سری 
پرسش و پاسخ کوتاه

ایــن بخــش شــامل پرســش و پاســخ از 5 پناهنــده 
ال جی بی تی پــاس در یالــووا اســت. بــرای هــر شــخص 

ــگ اختصــاص داده شــده اســت. ــک رن ی

چه دنیایی برای ال جی بی تی ها  تصور میکنید؟

محیطــی امــن کــه تــا حــدی آرامــش داشــته باشــد و امنیــت جســمی 	 
و شــغلی.

دنیایــی کــه ال جــی بــی تــی هــا آزاد باشــن و ســمت هــای باالیــی 	 
داشــته باشــن مثــال یــک ترنــس رئیــس جمهــور باشــد. 

دنیایی مثل همه مردم با داشتن قانونی مساوی.   	 

دنیای خوبی در حال حاضر وجود ندارد.  	 

دنیایــی سرشــار از صلــح و بــدون پیــش داوری. جهانــی رنگارنــگ 	 
ــان. ــل پرچم م مث

ــد  ــه چــه کاری میخواهی ــد باشــید و ب ــده در چــه جایــی مــی خواهی در آین
مشــغول باشــید؟

در کانادا- درس بخوانم	 

در آینــده مــی خواهــم در آمریــکا باشــم چــون کشــور آمریــکا 	 
ســرزمین فرصــت هاســت و دوســت دارم در کار خــودم کــه 

طراحــی کفــش هســت پیشــرفت کنــم.

ــاال درس 	  ــای ب ــد در جاه ــود و بای ــم ب ــودم خواه ــغل خ ــن در ش م
ــکاپ آرتیســت اســت. ــن می ــغل م ــم ش ــرفت کن ــم و پیش بخوان

یک انسان موفق در رشته تحصیلی خودم.	 

می خواهم وکیل و یا فعال سیاسی-اجتماعی شوم.	 



38

آیا میخواهید در مورد رویاهای خود صحبتی کنید؟
ــودم 	  ــاس خ ــوی لب ــتن ش ــن داش ــای م ــوم و روی ــاس بش ــراح لب ط

ــت. اس
بلــه رویاهایــی کــه مــن دارم اینکــه در جایــی زندگــی کنــم کــه آزاد 	 

ــادی هــم  باشــم هــر جــوری میخواهــم بگــردم و دوســت هــای زی
داشــته باشــم.

نوشتن کتاب در مورد میکاپ و ساخت برند آرایشی خودم و 	 
پیشرفت در کارم.

رویــای مــن ســاخت یــک دنیــای آزاد بــرای همــه انســانها بــا تفاوت 	 
های رنگارنگشــان اســت.

می خواهم یک وکیل یا فعال مشهور شوم.	 

مشکات و مزایای یک پناهنده ال جی بی بی تی در یالوا چیست؟
شــرایط کار خیلــی بــد اســت و دیــدگاه بــد مــردم در مــورد ال جــی 	 

بــی تــی و دیــد منفــی نســبت بــه ترنسکشــوال
مشکالت: ناامنی، بیکاری، بی پولی، افسردگی و تنهایی	 
مشــکالت نبــود کار و از ایــن دســت، و مزایــا نزدیــک بــودن بــه 	 

اســتانبول.
نبودن و نداشتن شرایط تحصیل و نبود امکانات.	 
اصلی تریــن مشــکل بیــکاری اســت. تنهــا مزیــت آن نزدیــک 	 

بودنــش بــه اســتانبول اســت.

رابطــه شــما بــا دگربــاش هــای )ال جــی بــی تــی ( ترکیــه چطــور اســت؟ 
بــه نظــر شــما بیــن دگرباشــان ترکیــه و پناهنــدگان دگربــاش چگونــه مــی 

توانــد همبســتگی ایجــاد شــود؟
نمی توانم ارتباط برقرار کنم چون نمی توانم اعتماد کنم.    	 
حرفــه مــن طراحــی کفــش بــوده و ورزش پینــگ پنــگ بــازی مــی 	 

کــردم؛ خــب لــذت بخــش اســت آدم کارهایــی را انجــام بدهــد کــه 
دوســت دارد. دوســت مــن هــر کاری یــا هــر ورزشــی را دوســت 

داری و عاشقشــی انجــام بــده.
ــه نظــر 	  ــت دوســتش دارم؛ ب ــی نهای ــدم و ب ــم خوان مــن درس گری

مــن چیــزی هســتش کــه بایــد درونــت باشــه و عالقــه منــد باشــی و 
تــا میتوانــی در راه ایــن هنــر تــالش کنــی و تــا مــی توانــی دوره 

ببینــی و خــودت و کارت را بــه روز کنــی.
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بلــه مــن در ایــران کار خبرنــگاری مــی کــردم و بســیار بــه ایــن 	 
کار عالقــه داشــتم.

مــن در ســالن  مــد و کار گاه پارچه بافــی کار می کــردم. آن زمــان 	 
خوشــحال تر بــودم چــرا کــه  مــد  تنهــا رویــای مــن بــود.

رابطــه شــما بــا دگربــاش هــای جنســی )ال جــی بــی تــی ( ترکیــه چطــور 
اســت؟به نظــر شــما بیــن دگرباشــان ترکیــه و پناهنــدگان دگربــاش چگونــه 

مــی توانــد همبســتگی ایجــاد شــود؟
ــا ســازمانهایی 	  ــط ب ــدارم فق ــه ن ــا دگرباشــان ترکی اصــال رابطــه ب

مثــل کائــوس و SPOD  دیــدار دارم و آنهــا را مــی شناســم؛ فکــر 
کنــم همیــن ســازمانها مثــل کائــوس و  SPOD بتواننــد بیــن ال جــی 

بــی تــی هــا همبســتگی ایجــاد کننــد. 
مــن بعنــوان آرایشــگر بــا همشــون خــوب هســتم و بــرای کارشــان 	 

ــری  ــا هن ــی کســی کار و ی ــروم.  چــون وقت ــه هایشــان می ــه خان ب
نــدارد نمــی توانــد موفقیــت کســی را هــم ببینــد و چــون کار و هنــر 

نــدارد نمــی توانــد بــا کســی هــم خــوب باشــد.
بله امکان همبستگی وجود دارد اما متاسفانه ارتباط خوبی در 	 

حال حاضر میان ترکیه ای ها و ایرانی های رنگین کمانی 
نیست.

بیــن مــا مشــکل تلپاتــی وجــود دارد. آن هــا نمی داننــد مــا چــه 	 
کشــیده ایم.  ســختی هایی 

در مورد جنبش ال جی بی تی در ایران چه چیزی میتوانید بگویید؟
ــا 	  ــه در آنج ــانی ک ــرای کس ــران ب ــی در ای ــی ت ــی ب ــش ال ج جنب

زندگــی میکننــد یــک کمــک محســوب شــده و اشــخاص ال جــی بــی 
تــی در ایــران مــی توانــد ماننــد ترکیــه از حمایــت اجتماعــی بهــره 
منــد شــوند امــا متاســفانه در ایــران بــرای اینــکار محدودیــت هــای 

بســیاری وجــود دارد.
نظر خاصی ندارم	 
جنبش نوپا و بدون هیچ حزب و گروه و جمع منسجمی	 
زن بــودن، دختربچــه بــودن، متخصــص و موفــق بــودن در ایــران 	 

ــی  ــودن چــه معنای ــاش ب ــد دگرب جــرم اســت! حــال شــما فکــر کنی
دارد! خیلــی ممنونــم کــه مــا را تنهــا نگذاشــتید.
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سالمت جنسی و باروری چیست؟

عملکرد طبیعی اندام های باروری  ·

ــتن رابطــه ی  ــادتوانایی داش ــالم و ش ــی جنســی س زندگ  ·
جنســی و تولیــد مثــل بــدون هیــچ محدودیتــی

توانایــی تصمیم گیــری در مــورد بچــه دار شــدن یــا   ·
بچه هــا تعــداد  و  شــدن  بچــه دار  زمــان  نشــدن، 

تصمیــم گیــری در مــورد زمــان بــارداری و بدنیــا   ·
آوردن فرزندانــی ســالم کــه در نتیجــه  ایــن برنامه ریزی 

متولــد شــده اند

قــادر بــه محافظــت در برابــر بیماری هــای مقاربتــی و   ·
ــان الزم ــان در زم ــه درم ــی ب ــی دسترس توانای

ــالمتی  ــت س ــک وضعی ــاروری ی ــی و ب ــالمت جنس س  ·
ــی و فیزیکــی اســت  کامــل از لحــاظ اجتماعــی، عاطف
افــراد،  تمــام  بنیادیــن  حقــوق  از  یکــی  همچنیــن  و 
ســالمند  یــا  جــوان  مــرد،  یــا  زن  از  صرف نظــر 

اســت بودن شــان 

مشــکالت مربــوط بــه ســالمت جنســی و بــاروری 
چیســتند؟

 ،HIV، HPV ،بیماری هــای آمیزشــی: بــرای مثــال  ·
ــا ــت کالمیدی ــوزاک، عفون ــی، س ــت س ــی، هپاتی ــت ب هپاتی

مشــکالت فیزیولوژیکــی و روان شــناختی کــه مانــع   ·
از برقــراری رابطــه ی جنســی یــا کســب لــذت جنســی 

ند می شــو

سواالت متداول در مورد سالمت جنسی
برای تهیه ی این من از ارائه ی فیدان شنووا استفاده شده است.
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ــالل نعــوظ، رابطــه ی  ــال: آنورگاســمی، اخت ــوان مث ــه عن ب
ــاض واژن. ــاک، انقب ــی دردن جنس

ــای  ــه اندام ه ــالمتی ک ــه س ــوط ب ــکالت مرب ــایر مش س  ·
می دهنــد قــرار  تأثیــر  تحــت  را  بــاروری  و  جنســی 

بیضــه،  ســرطان  پســتان،  ســرطان  مثــال:  عنــوان  بــه 
پروســتات. ســرطان 

بیناجنسی چیست؟

ــی  ــای جنس ــه ویژگی ه ــتند ک ــرادی هس ــی اف ــراد بیناجنس اف
متفاوتــی دارنــد )کروموزوم هــا، اندام هــای جنســی و/یــا 
بــاروری( کــه در چارچــوب تعاریــف پزشــکی مبتنــی بــر 
دو جنســیت تعریــف شــده زن و مــرد نمی گنجنــد. بیناجنســی 
ــرای  ــی ب ــت نیســت بلکــه اصطالحــی کل ــف ثاب ــک تعری ی
ــن  ــه والدی ــب ب ــکان اغل ــت. پزش ــف اس ــک طی ــف ی تعری
توصیــه می کننــد کــه جراحــی و ســایر مداخــالت پزشــکی 
ــن  ــوند و بدی ــام ش ــی انج ــودکان بیناجنس ــورد ک ــد در م بای
ــه«  ــد ویژگی هــای آشــکارا »زنان ــدن کــودکان بای ــق ب طری
ــن  ــوارد، ای ــه« داشــته باشــد. در بســیاری از م ــا »مردان ی
مداخــالت پزشــکی غیرضروری انــد و تنهــا بــرای ایــن  
ــراد بیناجنســی را در تعاریــف مشــخص شــده  اســت کــه اف
ــی کــه بعــد از رشــد کــودکان بیناجنســی  ــد. در حال بگنجانن
ممکــن اســت شــاهد تأثیــرات منفــی ایــن مداخــالت باشــیم. 
مفهــوم »بیناجنســی« بــه طیفــی از ویژگی هــای جنســی 
اشــاره دارد کــه بــه طــور طبیعــی در انســان ها وجــود 
ــت مســلم  ــن واقعی ــر ای ــن، بیناجنســی ب ــر ای دارد. عــالوه ب
فیزیکــی اشــاره دارد کــه جنســیت یــک طیــف اســت و 
انســان ها بــا خصوصیــات جنســی مختلفــی غیــر از زن یــا 
مــرد می تواننــد وجــود داشــته باشــند. بیناجنســی بــودن یــک 
ــکار  ــی او آش ــدی زندگ ــل بع ــت در مراح ــن اس ــرد ممک ف
ــدو  ــا در ب ــات در برخــی مــوارد دقیق شــود )ایــن خصوصی
تولــد، گاهــی اوقــات در کودکــی و گاهــی در دوران بلــوغ 
ــراد بیناجنســی  ــان شــوند(. اف ــد نمای ــا بزرگســالی می توانن ی
ــودن  ــه شــرایط زندگــی، ممکــن اســت بیناجنســی ب بســته ب
خــود را در مقاطــع مختلفــی از زندگــی متوجــه شــوند. در 
ــراد در ســنین  ــودن تابوســت، اف ــه بیناجنســی ب ــواردی ک م
ــراد  ــی برخــی از اف ــد. حت ــی می برن ــن مهــم پ ــه ای ــر ب باالت
بیناجنســی ممکــن اســت هرگــز متوجــه ایــن ویژگــی خــود 
نشــوند. بــه دلیــل جراحی هایــی کــه بالفاصلــه بعــد از تولــد 
انجــام می شــوند بســیاری از ایــن افــراد از بیناجنســی بــودن 

ــتند.  ــالع هس ــود بی اط خ

بیماری های مقاربتی:

اچ.آی.وی. چیست؟ چگونه منتقل می شود؟  ·

ــل  ــی منتق ــه ی جنس ــون و رابط ــق خ ــاری از طری ــن بیم ای
می شــود.

ایــن بیمــاری در رحــم از مــادر بــه نــوزاد ســرایت نمی کنــد، 
بــا ایــن حــال اگــر یــک زن دارای اچ.آی.وی مثبــت زایمــان 
طبیعــی داشــته باشــد نــوزاد او هــم ممکــن اســت دارای 
اچ.آی.وی مثبــت باشــد. بنابرایــن، زایمــان ایــن زنــان بایــد 
بــه صــورت ســزارین باشــد. امــکان ســرایت ایــن بیمــاری 
در زمــان شــیردهی وجــود دارد، نــوزاد نبایــد از شــیر مــادر 
ــق رابطــه ی  ــن اســت از طری ــد. اچ.آی.وی ممک ــه کن تغذی
جنســی واژنــی و مقعــدی محافظت نشــده ســرایت یابــد. ایــن 
بیمــاری از طریــق رابطــه ی جنســی دهانــی منتقــل نمی شــود 
امــا بیماری هــای دیگــری وجــود دارنــد کــه از ایــن طریــق 
منتقــل می شــوند. بــا اســتفاده از کانــدوم می توانیــد %99 
ــی  ــد. زمان ــاری محافظــت کنی ــن بیم ــر ای ــود را در براب خ
امــکان  بــه اچ.آی.وی مثبــت مبتــال می شــود  فــرد  کــه 
ایــن وجــود دارد کــه تــا چندیــن ســال عالئــم فیزیکــی ایــن 
ــک رابطــه ی  ــد از ی ــن، بع ــد. بنابرای ــاهده نکن ــاری مش بیم
جنســی پرخطــر بایــد آزمایــش اچ.آی.وی انجــام شــود. اگــر 
ــی  ــه ی جنس ــد از رابط ــه بع ــه هفت ــت کم س ــش را دس آزمای
انجــام می دهیــد، نتایــج آن دقیــق خواهــد بــود. اچ.آی.وی از 

ــل نمی شــود. ــا شــانه منتق طریــق مســواک ی

اچ.آی.وی و ایــدز چیزهــای متفاوتــی هســتند. ایــدز زمانــی 
رخ می دهــد کــه فــرد مبتــال بــه اچ.آی.وی مثبــت تحــت 
ــه  ــدن ب ــی ب ــرد و در نتیجــه سیســتم ایمن ــرار نگی ــان ق درم
طــور چشــم گیری تضعیــف شــود. فــرد مذکــور ممکــن 
ــه  ــال ها ب ــی، س ــه عالئم ــدن هرگون ــه دی ــدون آنک ــت ب اس
ــه  ــان ب ــرای درم ــروزه، اج ــد. ام ــه ده ــود ادام ــی خ زندگ
ــر اچ.آی.وی  ــی اگ ــما حت ــت. ش ــده اس ــان تر ش ــب آس مرات
ــا دو دارو در  ــک ی ــا مصــرف ی ــد ب ــد می توانی ــت داری مثب
ــد. ــه زندگــی خــود ادامــه دهی ــچ مشــکلی، ب ــدون هی روز ب

هپاتیت چیست و چگونه منتقل می شود؟  ·

پنــج نــوع هپاتیــت وجــود دارد، هرچنــد کــه ســه مــورد از 
ــل می شــوند.  ــق رابطــه ی جنســی منتق آن هــا از طری

ــق رابطــه جنســی، خــون و  ــی از طری ــت ب ــروس هپاتی وی
فرآورده هــای خونــی منتقــل می شــود. عــالوه بــر ایــن، ایــن 
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ویــروس ممکــن اســت در مایعــات بدنــی بیمــار هپاتیــت بــی 
)بــزاق، ادرار و غیــره( یافــت شــود. بــرای منتقــل شــدن این 
ویــروس، مایعــات )خــون یــا ســایر مایعــات بدنــی( حــاوی 
ــدن  ــاز در ب ــم روب ــک زخ ــا ی ــد ب ــل بای ــرد ناق ــروس ف وی
فــرد مقابــل تمــاس یابــد. ایــن بیمــاری بــه صــورت دهانــی 
منتقــل نمی شــود، یعنــی بــه واســطه ی نوشــیدن یــا خــوردن 
از طریــق دهــان انتقــال نمی یابــد. در صــورت اســتفاده 
از ســرنگ مشــترک، عفونــت می توانــد از شــخصی بــه 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــر شــخص ب ــل شــود. اگ شــخص دیگــر منتق
خــون یــا فرآورده هــای خونــی آلــوده بــه ویــروس دریافــت 
کنــد، انتقــال ویــروس قطعــی خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل، 
ــت  ــه دق ــق، ب ــرای تزری ــده ب ــاده ش ــای آم ــروزه خون ه ام
مــورد آزمایــش قــرار می گیرنــد. عــالوه بــر ایــن، هپاتیــت 
بــی می توانــد بــا رابطــه ی جنســی منتقــل شــود. همان طــور 
ــای آمیزشــی صــادق اســت،  ــام بیماری ه ــورد تم ــه در م ک
جهــت محافظــت در برابــر هپاتیــت بایــد طــی رابطــه ی 
بــه کار  ابــزار  اگــر  جنســی از کانــدوم اســتفاده کــرد. 
ــی   ــل جراح ــور، عم ــور، پدیک ــی، مانیک ــه در خالکوب رفت
ــن نشــوند  ــو تأمی ــه از ن ــدان و طــب ســوزنی، هــر مرتب دن
ریســک انتقــال ویــروس از طریــق ایــن مــوارد وجــود دارد. 
اســتفاده ی مشــترک از مســواک و تیغ هایــی کــه احتمــاال 
آغشــته بــه خــون اســت نیــز ممکــن اســت خطرنــاک باشــد. 
طــی زایمــان، امــکان انتقــال از مــادر مبتــال بــه نــوزاد 
ــه  ــای روزان ــق فعالیت ه ــی از طری ــت ب وجــود دارد. هپاتی

ــود. ــل نمی ش ــی منتق ــا درس ــک روز کاری ی ــول ی در ط

واکســن هپاتیــت بــی در ترکیــه موجــود بوده و واکسناســیون 
نیــز اجبــاری اســت. واکســن هپاتیــت بــی در 3 مرحلــه 
انجــام می شــود. اگــر فــردی بالــغ هســتید کــه قبــال واکســینه 
کارت  داشــتن  دســت  در  بــا  فقــط  می توانیــد  نشــده اید، 
ــگان، در مراکــز بهداشــتی و  ــه صــورت رای شناســایی و ب
ــدگان  ــد. پناهن ــن را بزنی ــن واکس ــی ای ــتان های دولت بیمارس

ــد. ــن حــق برخوردارن هــم از ای

هپاتیــت ســی از طریــق خــون و ارتبــاط جنســی منتقــل 
می شــود. هیــچ واکســنی بــرای هپاتیــت ســی وجــود نــدارد 
ولــی بــا دارو درمــان امکان پذیــر اســت. هــر دو نــوع 
هپاتیــت بــه کبــد صدمــه می زننــد. اگــر فــردی در مرحلــه ی 
ــرد، بیمــاری پیشــرفت  ــرار نگی مشــخصی تحــت درمــان ق

ــاند. ــد ضــرر می رس ــه کب ــرده و ب ک

ویروس پاپیلومای انسانی )HPV( چیست؟  ·

انــواع متنوعــی از ایــن ویــروس وجــود دارنــد. برخــی 

ــر  ــل منج ــه زگی ــر ب ــی دیگ ــرطان و برخ ــه س ــا ب از آن ه
می شــوند. انتقــال آن نســبت بــه ســایر بیماری هــای آمیزشــی 
آســان تر اســت. ارتبــاط پوســتی می توانــد بــرای انتقــال ایــن 
ویــروس کافــی باشــد. همچنیــن ایــن ویــروس ممکــن اســت 
ــق تمــاس دســت و اســتفاده از محصــوالت جنســی  از طری
مشــترک منتقــل شــود. بهتریــن راه بــرای محافظــت در 
ــت  ــی.وی تح ــن اچ.پ ــت. واکس ــن زدن اس ــر آن واکس براب
شــمول بیمــه ی تأمیــن اجتماعــی در ترکیــه نیســت. واکســن 
اچ.پــی.وی مخصوصــا بــرای افــرادی کــه رحــم دارنــد 
توصیــه می شــود. البتــه احتمــال داشــتن ســرطان مقعــد نیــز 
بــرای افــراد بــدون رحــم ممکــن اســت. افــراد دارای آلــت 
ــد نشــانه باشــند و  ــه ممکــن اســت ناقــالن فاق جنســی مردان

ــد. ــه دیگــران ســرایت دهن ویــروس را ب

در  شناخته شــده  ریســک  عامــل  مهم تریــن  اچ.پــی.وی 
ــن  ــروس رایج تری ــن وی ــت. ای ــم اس ــه ی رح ــرطان دهان س
ویروســی اســت کــه از طریــق رابطــه ی جنســی منتقــل 
می شــود. اگرچــه زگیل هــای واژنــی خارجــی ناشــی از 
بــه شــکل ورم مشــخص می شــوند،  اغلــب  اچ.پــی.وی 
ــند  ــدری کوچــک باش ــه ق ــت ب ــن اس ــا ممک ــی از آن ه برخ
کــه کســی متوجه شــان نشــود. عالئــم ایــن ویــروس عبارتنــد 
درد  و  ســوزش  بیــگاه،  و  گاه  درد  خفیــف،  خــارش  از 
ناگهانــی، خونریــزی در طــول رابطــه ی جنســی یــا پــس از 
ــه  آن، خونریزی هــای نامنظــم بیــن دوره هــای عــادت ماهان
ــروس  ــن وی ــخیص ای ــرای تش ــداوم. ب ــی م ــح واژن و ترش
معاینــات مربــوط بــه بیماری هــای زنانــه و آزمایــش اســمیر 

بســیار حائــز اهمیت انــد.

)HSV( هرپس یا تبخال تناسلی  ·

ایــن بیمــاری ویروســی ممکــن اســت روی دهــن و قســمت 
ــود  ــل ش ــدن منتق ــه ب ــه ب ــی ک ــود. زمان ــر ش ــلی ظاه تناس
ــی رخ  ــد. هنگام ــدن می مان ــل ب ــی داخ ــول کل زندگ در ط
ــرد  ــه ف ــا اینک ــف اســت ی ــی ضعی ــتم ایمن ــه سیس ــد ک می ده
دچــار اســترس می شــود. ســرایت فقــط در صــورت وجــود 
ــد از  ــن ویــروس می توان ــد. ای ــاق می افت زخم هــای فعــال اتف
ــد.  ــال یاب ــس انتق ــا برعک ــان و ی ــه ده ــلی ب ــای تناس اندام ه
عالئــم آن خــارش و ورم هســتند. زمانــی کــه عالئــم شــروع 
می شــوند، بــا اســتفاده  از کــرم می توانیــد مانــع بــروز 

تبخال هــا شــوید. 
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نکاتــی کــه بــه منظــور محافظــت در برابــر بیماری های 
آمیزشــی بایــد بــه آن هــا توجــه کرد:

پوشیدن لباس زیر نخی  ·

در زمــان تمیــز کــردن اندام هــای تناســلی، نبایــد از   ·
داروهــا و مــواد شــوینده شــیمیایی اســتفاده کــرد، فقــط 

ــوند. ــته ش ــا آب شس ــد ب بای

مراقب باشید زخمی نشدن ناحیه تناسلی باشید.  ·

اگــر در اندام هــای تناســلی ترشــح بــودار یــا بی بــو   ·
وجــود دارد و رنــگ ترشــح متفــاوت از حالــت معمــول 
ــد بــه  اســت احتمــاال شــما دچــار عفونــت شــده اید و بای

ــد. ــه کنی پزشــک مراجع

راه های محافظت در برابر بیماری های آمیزشی:

پنیســی و واژنــی.  دارنــد،  نــوع  کانــدوم: کاندوم هــا دو 
کاندوم هــای واژنــی بــرای محافظــت در برابــر اچ.پــی.
وی بــه نســبت کاندوم هــای پنیســی تأثیرگذارترنــد. اگــر 
کانــدوم پــاره شــود، خطــر انتقــال ویــروس و بــارداری بــه 
ــدوم بی ضــرر اســت. در  ــد. روغــن روی کان ــود می آی وج
ــا  ــتفاده از کاندوم ه ــز اس ــی نی طــول رابطــه ی جنســی دهان
ــان  ــت از ده ــن اس ــت ممک ــرا عفون ــود. زی ــه می ش توصی
بــه دســتگاه تناســلی و یــا برعکــس منتقــل شــود. اگــر یــک 
ــدون  ــد ب ــد پــس از انجــام آزمایش هــا، می توانی ــر داری پارتن
کانــدوم آمیــزش کنیــد. البتــه ایــن فقــط در مــورد جلوگیــری 
از انتقــال عفونــت کارســاز اســت، بــرای جلوگیــری از 
بــارداری بایــد از روش هــای متفــاوت اســتفاده کنیــد. حتــی 
ــش از  ــش پی ــام آزمای ــد، انج ــر داری ــک پارتن ــا ی ــر تنه اگ
ــر  ــت. اگ ــت اس ــز اهمی ــدوم حائ ــدون کان ــی ب ــه جنس رابط
رابطــه جنســی گروهــی خواهیــد داشــت، بــرای هــر یــک از 

ــاوت اســتفاده شــود. ــد کاندومــی متف ــا بای پارتنره

دســتکش: پیــش از لمــس ناحیــه تناســلی اســتفاده از دســتکش 
توصیــه می شــود. ایــن تفکــر اشــتباه اســت کــه بیمــاری بــه 
لزبین هــا و زنــان دوجنســگرا منتقــل نمی شــود. اچ.پــی.
وی و تبخــال ممکــن اســت از طریــق تمــاس بــا دســت نیــز 

منتقــل شــوند.

ــد  ــی دارن ــا رابطــه جنســی دهان ــر پارتنره ــی: اگ ســد دهان
می تــوان از ســد دهانــی اســتفاده کــرد. کاندوم هــای پنیســی 
را می تــوان بــه ســد دهانــی تبدیــل کــرد. ابتــدا ســر کانــدوم 
را جــدا کــرده و ســپس آن را از قســمت بلنــدش پــاره 
می کنیــم تــا تبدیــل بــه ســد دهانــی شــود. بــا قــرار دادن آن 

ــی  ــی دهان ــه جنس ــد رابط ــای واژن می توانی ــر روی لبه ه ب
داشــته باشــید.

ــگام ســرطان  ــرای تشــخیص زودهن ــی پســتان: ب خودآزمای
پســتان بایــد ایــن آزمایــش را ماهانــه انجــام داد. زنــان 
ترنــس نیــز بایــد آن را انجــام دهنــد زیــرا زمانــی کــه فــرد 
ــد.  ــه رشــد می کنن ــرد، پســتان ها شــروع ب اســتروژن می گی

ــد. ــال  در بیاوری ــا را کام ــد لباس ه ــش بای ــرای آزمای ب

بــرای انجــام خودآزمایــی پســتان بــه ایــن نــکات توجــه 
: کنید

ــه  ــتید و ب ــه بایس ــک آیین ــل ی ــید. در مقاب ــت باش ــال لخ کام
خودتــان نــگاه کنیــد. یکــی از ســینه های شــما ممکــن اســت 
از دیگــری بزرگ تــر باشــد امــا اختــالف انــدازه زیــاد بیــن 
آن هــا خطرنــاک اســت. دســتان خــود را بــر روی کمــر قرار 
داده و خــم شــوید و پــس از آن دســتان خــود را بــاال ببریــد. 
ــینه تان  ــر روی س ــا ب ــه آی ــد ک ــد ببینی ــق می توانی ــن طری بدی
عــدم تقــارن وجــود دارد یــا خیــر. ســپس دراز بکشــید، 
ــتان  ــه پس ــرای اینک ــد و ب ــرتان بگذاری ــر س ــتتان را زی دس
روی قفســه ی ســینه قــرار بگیــرد یــک بالشــت یــا حولــه را 
زیــر شــانه ها قــرار دهیــد و ســپس از زیربغــل شــروع کــرده 
و بــا حرکــت دایــره وار یــا عمــودی شــکل ســه انگشــت کل 
بافــت پســتان را کنتــرل کنیــد. در صــورت احســاس غــده یــا 
بافــت ضخیم تــر زیــر انگشــتان خــود و احســاس درد هنــگام 
لمــس آن؛ مشــاهده ترشــحاتی در نــوک ســینه؛ وجــود گــودی 
یــا زخــم روی پســتان؛ افزایــش چشــم گیر حجــم پســتان؛ 
ــک  ــه پزش ــد ب ــتان و بای ــطح پس ــدن س ــی ش ــت پرتقال پوس
مراجعــه کنیــد. توجــه کنیــد کــه آزمایــش در روز معینــی از 

مــاه، انجــام شــود.

خودآزمایی بیضه:

ــه منظــور  ــار ب ــی یکب ــد دســت کم ماه ــش بیضــه بای  آزمای
انجــام  تشــخیص زودرس ســرطان بیضــه و پروســتات 
ــر  ــرم بهت ــد از دوش آب گ ــش بع ــن آزمای ــام ای ــود. انج ش
خواهــد بــود. آزمایــش را بایــد در صــورت ایســتاده و بــا دو 
دســت انجــام داد. وقتــی کــه بیضــه را در دســت می گیریــد 
بایــد آن را بــا هــر دو دســت بچرخانیــد. بایــد کنتــرل کنیــد 
ــر، در صــورت وجــود  ــا خی ــا غــده ای وجــود دارد ی کــه آی
آیــا غــده دردنــاک اســت یــا خیــر و همچنیــن بایــد بررســی 
ــر.  ــا خی ــر اســت ی ــا یکــی از بیضه هــا بزرگ ت ــد کــه آی کنی
اگــر حالــت غیرعــادی وجــود دارد، شــخص بایــد بــا دکتــر 

ــد. مشــورت کن
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مشــکالتی کــه افــراد ترنــس در رابطــه بــا ســالمت جنســی و بــاروری بــا 

آن مواجهنــد کــدام اســت؟

عــدم ارائــه ی اطالعــات کافــی در مــورد جراحی هــای مربــوط 	 

بــه ســاختار بــدن

ــی در 	  ــات کاف ــن اطالع ــون و نداش ــرصف هورم ــو م ــرات س اث

مــورد ایــن اثــرات ســو. بــرای مثــال، اســروژن می توانــد 

هورمونــی خطرنــاک باشــد. اگــر اســتفاده از هورمــون هــا تحت 

نظــر پزشــک نباشــد، دوز مــورد نیــاز فــرد تنظیــم نخواهــد شــد 

ــی افزایــش خواهــد یافــت. و در نتیجــه عــوارض جانب

اختالل هــای جنســی: عــدم توانایــی در برقــراری رابطــه ی 	 

جنســی بــا اندام هــای جدیــد بــه شــکل دلخــواه فــرد، یکــی از 

ــا آن مواجه انــد. بــرای مثــال،   مشــکالتی اســت کــه ترنس هــا ب

موفقیت آمیــز نبــودن جراحــی آلــت تناســلی بــرای مــردان 

اندام هــای  نداشــن  دوســت  واژنــی،  عفونت هــای  ترنــس، 

تناســلی جدیــد از نظــر ظاهــر، خشــکی واژن، فقــدان اطالعــات 

در مــورد مراقبــت و اســتفاده از واژن جدیــد و فقــدان دانــش 

ــس از جراحــی  ــد نقاهــت پ ــت و فرآین ــاره ی مراقب ــی درب کاف

ــوند. ــتی( می ش ــتان )ماموپالس ــی پس ترمیم

سواالت متداول در مورد فرآیند تغییر 
جنسیت برای افراد ترنس

برای آماده سازی این من از ارائه های دنیز زِنان شاپکا و فیدان شنووا استفاده شده است.



45

فرآیند گذار برای افراد ترنس در ترکیه چگونه انجام می شود؟

ایــن فرآینــد در دو رونــد متفــاوت جلــو مــی رو: حقوقی و پزشــکی. 

ــم  ــر جنســیت تحــت مــاده ی چهل ــه، تغیی ــون حقوقــی ترکی در قان

قانــون مدنــی تنظیــم شــده اســت.

فرآیند حقوقی

ــا هــدف  ــرای اقامــه دعــوی ب ــرد، درخواســت ب ــه تقاضــای ف ــا ب بن

»تغییــر جنســیت« و »تغییــر نــام« یــا تغییــر هــر دو بایــد بــه شــکل 

کتبــی نوشــته و تنظیــم گــردد. البتــه ممکــن اســت فــرد بــه دلیــل 

رشایــط زندگــی خــود، تقاضــای تغییــر نــام خانوادگــی نیــز داشــته 

باشــد.

چگونه می توان برای تغییر جنسیت اقامه دعوی کرد؟

پــس از آماده ســازی درخواســت دعــوی حقوقــی، فــرد بایــد همــراه 

بــا دو نســخه از ایــن درخواســت دعــوی، یــک عــدد فتوکپــی کارت 

هویتــی جمهــوری ترکیــه و در صــورت وجــود، گزارش هــای پزشــکی 

ــع" )Tevzi bürosu( ســاختان دادگســری محــل  ــر توزی ــه "دف ب

اقامــت قانونــی خــود رفتــه و درخواســت خــود بــرای اقامــه دعــوی 

را ثبــت کنــد.

ــه  ــد علی ــه نیســتند بای ــوری ترکی ــم جمه ــه شــهروند دائ کســانی ک

ــه  ــه در ترکی ــی ک ــد. پناهندگان ــوی کنن ــه دع ــرت اقام اداره مهاج

ــد  ــذار می توانن ــد گ ــردن فرآین ــی ک ــرای عمل ــد ب ــی کنن ــی م زندگ

ــاع  ــرای اتب ــد ب ــن رون ــی چــون ای ــد ول ــه دادگاه هــا مراجعــه کنن ب

خارجــی بــه تازگــی رشوع شــده اســت، رد درخواســت در برخــی از 

دادگاه هــا مشــاهده شــده اســت. امــا فرآینــد گــذار و بــه رســمیت 

شــناخته شــدن ترنس هــا، حقــی بنیادیــن اســت کــه در چارچــوب 

ــن  ــی تضمی ــون اساس ــط قان ــی، توس ــی خصوص ــه زندگ ــرام ب اح

ــدگان  ــن پناهن ــون اساســی و قوانی ــه قان ــا توجــه ب شــده اســت. ب

ــند. ــتثنی باش ــون مس ــن قان ــد از ای منی توانن

طــی اقــدام بــه ایــن عمــل و در رونــد حقوقــی و پزشــکی ممکــن 

اســت بــا مشــکالتی مواجــه شــویم. بــه همیــن دلیــل توصیــه ی مــا 

بــرای افــرادی کــه مایــل هســتند فرآینــد گــذار را رشوع کننــد ایــن 

ــتند،  ــه هس ــه در ترکی ــازمان هایی ک ــا و س ــا انجمن ه ــه ب ــت ک اس

ــا اقدام هــای الزمــه اطالعــات  ــرار کــرده و در رابطــه ب ــاط برق ارتب

مربــوط را کســب کنیــد. 

روند دادگاه چقدر طول می کشد؟

بــا توجــه بــه حجــم کاری دادگاه هــا و مــدت زمــان نامه نــگاری بیــن 

ــی  ــی )جمــع آوری اســناد و گزارش هــا( در صورت ســازمان های دولت

کــه در گزارش هــای مــورد نیــاز هیــچ مشــکلی وجــود نداشــته باشــد 

ــوی مشــخص می شــود.  ــه دع ــک ســال نتیجــه اقام ــا طــی ی تقریب

پــس از تغییــر هویــت، فــرد بایــد نــام و جنســیت خــود را در اســناد 

ــم دادگاه و کارت شناســایی اصــالح  ــه ی حک ــق ارائ رســمی از طری

کنــد.

طی پروسه بیارستان باید به کدام بخش ها رجوع کرد؟

روان پزشکی	 

بیاری های زنان	 

آندکرینولوژی	 

بخش ژنتیک	 

اورولوژی	 

جراحی پالستیک	 

کــردن روندهــای عمومــی،  آزمایش هــا و طــی  امتــام  از  پــس 

را  زمانــی مشــخص، جلســات روان پزشــکی  مــدت  بــرای  فــرد 

ــکی  ــیون پزش ــم کومیس ــا تصمی ــد ب ــرد می توان ــد. ف ــه می ده ادام

ــه  ــال ب ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــط از ش ــور متوس ــه ط ــتان ب بیارس

اســتفاده از هورمون هــا رشوع کنــد. در صــورت عــدم وجــود 

کمیســیون پزشــکی در بیارســتان، ایــن تصمیــم بــر عهــده پزشــک 

ــود.  ــد ب خواه

در رونــد اســتفاده از هورمون هــا بایــد بــه چــه نکاتــی توجــه 

ــت؟ داش

ــوژی  ــده بخــش  آندوکرینول ــر عه ــا ب ــرل اســتفاده از هورمون ه کن

ــردن  ــوب ک ــا رسک ــرصف هورمون ه ــدف از م ــت. ه ــتان اس بیارس

ــس  ــای جن ــذ هورمون ه ــک و اخ ــیت بیولوژی ــای جنس هورمون ه

مخالــف اســت. حتــی بعــد از بــه پایــان رســیدن ایــن رونــد، 

پزشــکان ابتــدا تقریبــا هــر 3 مــاه یکبــار، ســپس هــر 6 مــاه یکبــار 

ــی و  ــای خون ــرل ارزش ه ــتار کن ــار خواس ــالی یکب ــس از آن س و پ

هورمون هــای فــرد هســتند. 

عــالوه بــر ایــن کــه هورمون هــا ویژگی هــای دلخــواه، را بــرای 

فــرد بــه ارمغــان مــی آورد همچنیــن احتــال بــروز برخــی عــوارض 

جانبــی، وجــود دارد کــه می تواننــد موجــب بــه خطــر افتــادن 

ســالمت فــرد شــوند. تأثیــرات هورمون هــا پــس از رشوع بــه 

ــرای  ــد. ب ــر باش ــر تغیی ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــد از ف ــرصف، می توان م

ــا 1 ســال زمــان الزم اســت. تاثیرگــذاری هورمون هــا بیــن 3 مــاه ت

تستوسرون و اسروژن چه تاثیراتی می تواند بر بدن بگذارد؟

رشد فزاینده ی موهای بدن/ تضعیف موهای بدن 	 

افزایش/کاهش حجم ماهیچه ها	 

ضخیم شدن / نحیف شدن پوست	 

ریزش مو	 
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 جوش زدن	 

 کلفت شدن صدا	 

 افزایش وزن از نوع زنانه )در کفل و ران(	 

 تغییر در وضعیت روانی فرد	 

 افزایش/کاهش میل جنسی	 

در طول استفاده از هورمون باید به چه نکاتی توجه داشت؟

تغییــرات قابــل مشــاهده در بــدن فــرد طــی رونــد جــذب هورمــون 

اتفــاق می افتنــد. دقیقــا بایــد بدیــن شــکل در نظــر گرفــت کــه فــرد 

دوبــاره وارد دوران بلــوغ شــده اســت. حیــن مــرصف هورمون هــا 

ــی دقــت کــرد. منــک بیــش از حــد ممکــن  ــه عــادات غذای ــد ب بای

ــود، در  ــا ش ــایر بیاری ه ــاال و س ــون ب ــار خ ــه فش ــر ب ــت منج اس

ــکل  ــیگار و ال ــرصف س ــی و م ــای منک ــد از غذاه ــرد بای ــه ف نتیج

خــودداری کنــد.

آنچــه کــه در مــورد جراحی هــای تغییــر جنســیت افــراد 

ترنــس در ترکیــه بایــد بدانیــم، چیســت؟

جراحی هــای تغییــر جنســیت، بــرای افــراد 

ترنــس تحــت پوشــش بیمــه ی تأمیــن 

 ...« گــزارش  بــا  اجتاعــی، 

روان پزشــکی  لحــاظ  از 

اســت...«  اجبــاری 

ــاس  ــر اس ــه ب ک

تصمیــم 

کمیتــه ی 

پزشــکی صــادر شــده و حکــم صــادره از ســوی دادگاه، مبنــی 

بــر »جراحــی مجــاز اســت« انجــام می شــود. ایــن جراحی هــا 

شــامل: جراحــی خــارج کــردن انــدم هــای بــاروری، تخلیــه ســینه و 

ــا زنانــه می شــوند. ســازمان تأمیــن  ــه ی ایجــاد آلــت تناســلی مردان

اجتاعــی از ســال گذشــته، خواســتار ادامــه مراحــل روان پزشــکی 

حداقــل بــه مــدت یــک ســال اســت.

نام جراحی هایی که مردان و زنان ترنس می کنند چیست؟

ــرای خــارج کــردن 	   هیســرکتومی )برداشــن رحــم و تخمــدان ب

اندام هــای بــاروری(

 ماستکتومی )برداشن کلیه بافت های پستان(	 

 ایجاد آلت تناسلی منتسب به مردانه	 

عمل کاشت پروتز سینه	 

ایجاد آلت تناسلی منتسب به زنانه	 

جراحی و برداشن سیب آدم )بنا بر درخواست فرد(	 

ــرد: 	  ــت ف ــر درخواس ــا ب ــی بن ــای زیبای جراحی ه

اپیالســیون، عمــل بینــی، جراحــی اســتخوان ســیب آدم 

و جراحی هــای چانــه.
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1. سیاست پناهجویی ترکیه چیست؟

ترکیــه یکــی از امضــا کننــدگان کنوانســیون 1951 ژنــو مربــوط بــه وضعیــت 

پناهنــدگان و پروتــکل 1967 نیویــورک اســت. بــا توجــه بــه صالحیتــی کــه 

ایــن پروتــکل بــه اعضــای خــود مــی دهــد ترکیــه »محدودیــت جغرافیایــی« 

ــن  ــق ای ــل را طب ــت بین املل ــوان حفاظ ــه عن ــت. ترکی ــرده اس ــاب ک را انتخ

ــد. ــف می کن ــی تعری ــت جغرافیای محدودی

بــر اســاس ایــن قانــون، ترکیــه ســه عنــوان حفاظــت بین املللــی را جداگانــه 

بدیــن رشح بــه رســمیت می شناســد: پناهنــده، پناهنــده ی مــروط و 

ــه. ــت ثانوی حفاظ

متقاضیــان پناهجویــی از کشــورهای عضو شــورای اروپــا عنــوان »پناهندگی« 

ــی  ــوان »پناهندگ ــا عن ــورای اروپ ــو ش ــای غیرعض ــان دولت ه ــی متقاضی ول

ــد. ــت می کنن مــروط« دریاف

تعریــف پناهنــده، پناهنــده مــروط و حفاظــت ثانویــه بــه ترتیــب در مــواد 

62،61 و 63 قانــون بیگانــگان و حفاظــت بیــن امللــل تعریــف شــده اســت.

برخــالف »پناهنــدگان«، پناهنــدگان مــروط تنهــا تــا زمانــی اجــازه ی اقامــت 

ــن  ــوان ای ــک کشــور ســوم بازاســکان شــوند. عن ــه در ی ــد ک ــه دارن در ترکی

اشــخاص فقــط حفاظــت موقــت اســت  زیــرا سیســتم پناهجویــی در ترکیــه 

اجــازه کســب اقامــت دائــم را بــه متقاضیــان منی دهــد.

ریاست کل اداره ی مهاجرت:

ــق اداره ی 	  ــه اداره کل مهاجــرت از طری ــوط ب مراجعه هــای مرب

مهاجــرت اســتان انجــام می شــوند. 

ــت، 	  ــه درخواس ــد از ارائ ــم بع ــه و ه ــه اولی ــی مراجع ــم ط ه

اداره ی اســتانی مهاجــرت بــه منظــور تعییــن عنــوان پناهندگــی/

پناهندگــی مــروط/ حفاظــت ثانویــه بــا متقاضیــان مصاحبــه 

می کنــد.

ــه، 	  ــه اقامــت شــخص در ترکی ــوط ب مســئولیت کل مراحــل مرب

ــردن از  ــره ب ــرای به ــان ب ــت آن ــز صالحی ــور و نی ــروج از کش خ

ــت. ــتان اس ــرت اس ــده اداره ی مهاج ــر عه ــل ب ــت بین املل حفاظ

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل؛	 

سواالت متداول درباره ی 
حقوق قانونی
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UNHCR مسئول روند بازاسکان در کشور سوم است.	 

رونــد بازاســکان بــه خاطــر حجــم عظیــم تقاضاهــا و ظرفیــت 	 

محــدود کشــورهای ســوم بســیار طوالنــی اســت.

2. روند درخواست حفاظت بین املل چگونه است؟

دولــت ترکیــه، اصلی تریــن مقــام تأمین کننــده ی حفاظــت در ترکیــه اســت. 

ــام یکــی از مهم تریــن وظایــف خارجی هــا در ترکیــه اســت. زیــرا بــر  ثبت ن

ــن  ــن ای ــود. همچنی ــی خواهــد ب ــه قانون ــای آن اقامــت شــخص در ترکی مبن

کار بــه فردامــکان دسرتســی بــه خدمــات عمومــی و دیگــر مزایــای موجــود 

را می دهــد. بــه همیــن دلیــل ثبت نــام مهم تریــن راه تضمیــن حقــوق 

ــت  ــق اقام ــا ح ــه ش ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــام ع ــت. ثبت ن ــه اس ــرد در ترکی ف

ــا  ــر مزای ــی و دیگ ــات عموم ــه خدم ــی ب ــکان دسرتس ــه، ام ــی در ترکی قانون

ــورتان  ــه کش ــاری ب ــت اجب ــر بازگش ــا را در براب ــن ش ــد؛ همچنی را می ده

محافظــت می کنــد.

ــی شــا  ــاع خارجــی و حفاظــت بین امللل ــه اتب ــوط ب ــون مرب ــای قان ــر مبن ب

موظفیــد شــخصا بــه اداره  کل مهاجــرت اســتان  )PDMM( مراجعــه کنیــد 

ــل انجــام شــود. ــام شــا طبــق مقــررات حفاظــت بین املل ــا مراحــل ثبت ن ت

ــا  ــا ش ــه آی ــرد ک ــد ک ــن خواه ــتان تعیی ــرت اس ــی اداره ی کل مهاج ارزیاب

صالحیــت بهره منــدی از حفاظــت بین امللــل تحــت قانــون مربــوط بــه اتبــاع 

خارجــی و حفاظــت بین امللــل و کنوانســیون پناهندگــی 1951 را داریــد یــا 

خیــر.

ــت  ــایی حفاظ ــتان کارت شناس ــرت اس ــام در اداره کل مهاج ــس از ثبت ن پ

ــود.  ــواده شــا صــادر می ش ــرای شــا و اعضــای خان ــل )IPAID( ب بین املل

ــت  ــه اقام ــی در ترکی ــورت قانون ــه ص ــود ب ــایی خ ــدارک شناس ــا م ــا ب ش

خواهیــد داشــت. زمانــی کــه مــدارک شناســایی خــود را دریافــت می کنیــد 

شــاره ی شناســایی مربــوط بــه اتبــاع خارجی بــه شــا و اعضــای خانواده تان 

ــن شــاره ی  ــا عــدد 99 رشوع می شــود(. ای ــه ب داده می شــود )شــاره ای ک

شناســایی بــه شــا و هــر یــک از اعضــای خانواده تــان اجــازه ی دسرتســی بــه 

ــه را می دهــد.1  ــات در ترکی ــوق و خدم ــه ای از حق مجموع

ــی و  ــاع خارج ــه اتب ــوط ب ــون مرب ــرف قان ــه از ط ــرت ک اداره ی کل مهاج

حفاظــت بین امللــل بــه عنــوان مرجــع ملــی تعییــن شــده، مســئول رســیدگی 

 UNHCR .بــه ثبت نــام و انجــام امــور متقاضیــان حفاظــت بین امللــل اســت

ــرده  ــن ســازمان پشــتیبانی ک ــد تأســیس اداره ی کل مهاجــرت از ای در فرآین

و  بین امللــل  محافظــت  متقاضیــان  ثبت نــام  مــورد  در  ازجملــه  اســت، 

ــرا  ــت زی ــت اس ــز اهمی ــوع حائ ــن موض ــه ای ــاره ب ــی. اش ــای ارجاع رونده

از تاریــخ 10 ســپتامرب UNHCR ،2018 فرآینــد ثبت نــام خارجیانــی کــه 

ــت. ــرده اس ــف ک ــتند را متوق ــه هس ــل در ترکی ــت بین املل ــتار حفاظ خواس

مطابــق بــا قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و حفاظــت بین امللــل، 

خارجیانــی کــه خواســتار حفاظــت بین امللــل در ترکیــه هســتند، بعــد از ورود 

بــه کشــور بایــد کارهــای مربــوط بــه ثبــت نــام و امــور مربــوط بــه آن را نــزد 

ــام و انجــام امــور  ــد ثبت ن ــد. فرآین اداره هــای مهاجــرت اســتان انجــام دهن

ــرت  ــای مهاج ــده اداره ه ــل برعه ــت بین املل ــای حفاظ ــا تقاضاه ــط ب مرتب

ــردد. ــاز می گ ــق آغ ــن طری ــوده و از ای ــتان ب اس
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خدمــات  ارائــه ی  جملــه  از  خــود،  حفاظتــی  فعالیت هــای   UNHCR

ــد داد.  ــه خواه ــه را ادام ــان در ترکی ــدگان و پناهجوی ــه پناهن ــاوره ای ب مش

ــا  ــورد روندهــا ی ــد مشــاوره در م ــا نیازمن ــد ی ــی داری ــر نیازهــای حفاظت اگ

حقــوق و وظایــف خــود در ترکیــه هســتید می توانیــد بــه UNHCR و 

موسســات همــکار مراجعــه کنیــد. UNHCR بــه افــراد متقاضــی حفاظــت 

ــه  ــه برنام ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــرد ب ــت ف ــه رضای ــوط ب ــل و من بین املل

حفاظــت بین املللــی ارائــه شــده از جانــب فــرد همچنــان دسرتســی خواهــد 

داشــت.

در این چارچوب:

ــام کــرده  ــل ثبت ن ــه از قب ــل ک ــان حفاظــت بین املل 1. متقاضی
داده  ارجــاع  مربوطــه  شــهرهای  بــه   UNHCR توســط و 

شــده اند:

ــزد اداره ی  ــد ن ــده، بای ــر ش ــه UNHCR ذک ــه در معرفی نام ــور ک هان ط

ــد. ــل کنی ــت بین املل ــای حفاظ ــتان، تقاض ــرت اس مهاج

ــه  ــه ی خدمــات حفاظتــی، از جمل ــه ارائ UNHCR و موسســات همــکار، ب

ــوان در  ــن عن ــدگان ای ــا دارن ــل ی ــت بین املل ــان حفاظ ــه متقاضی ــاوره ب مش

ترکیــه ادامــه خواهــد داد. اگــر نیازهــای حفاظتــی داریــد یــا نیازمند مشــاوره 

هســتید، می توانیــد بــه UNHCR و موسســات همــکار آن مراجعــه کنیــد.

ــت  ــه رضای ــوط ب ــل و من ــت بین املل ــی حفاظ ــراد متقاض ــه اف UNHCR ب

ــه شــده از  ــی ارائ ــه برنامــه حفاظــت بین امللل ــوط ب ــه اطالعــات مرب فــرد ب

ــان دسرتســی خواهــد داشــت. ــرد همچن ــب ف جان

2. خطــاب بــه اشــخاصی کــه بــه تازگــی وارد ترکیــه شــده اند 
ــد: ــام نکرده ان ــتان ثبت ن ــرت اس ــون در اداره ی مهاج ــا کن و ت

لطفــا بــه محــض ورود بــه  ترکیــه بــه اداره ی مهاجــرت اســتان مراجعــه کــرده 

و در ارسع وقــت بــرای ثبت نــام اقــدام کنیــد.

نیــازی بــه گرفــنت معرفی نامــه از UNHCR آنــکارا بــه منظــور ارائــه ی 

اســتان  مهاجــرت  اداره ی  در  بین امللــل  حفاظــت  بــرای  درخواســت تان 

نیســت. شــا می توانیــد در شــهری کــه هســتید بــه اداره ی مهاجــرت اســتان 

ــد. ــه کنی مراجع

ــان در  ــتان، اقامت ت ــام در اداره ی مهاجــرت اس ــام مراحــل ثبت ن ــس از امت پ

ترکیــه قانونــی خواهــد شــد. بــرای شــا کارت هویتــی بــا شــاره ی شناســایی 

مخصــوص اتبــاع خارجــی صــادر خواهــد شــد کــه بــه شــا اجــازه ی دسرتســی 

بــه حقــوق و خدمــات کامــل تحــت قانــون ترکیــه را می دهــد.

تقاضاهــای حفاظــت بین امللــل از جانــب 81 اســتان دریافــت می شــوند 

ــی کــه اقامــت دائــم در برخــی شــهرها تحــت قانــون ترکیــه مجــاز  در حال

نیســت. اگــر بــرای یکــی از اســتان هایی درخواســت کنیــد کــه اقامــت در آن 

مجــاز نیســت، شــا را بــه اســتانی ارجــاع می دهنــد کــه اقامــت بلندمــدت 

ــخص  ــبز مش ــگ س ــا رن ــه ب ــتان ها در نقش ــن اس ــت- ای ــن اس در آن ممک

می شــوند.

اداره ی مهاجــرت اســتان و بخش هــای حفاظتــی، نیازهــای حفاظتــی و 
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آســیب پذیری های شــا را تشــخیص خواهنــد داد. اگــر هــر نــوع نیــاز 

مشــخصی داریــد لطفــا آن  را بــه مصاحبه کننــده در اداره ی مهاجــرت 

اســتان اطــالع دهیــد. بســته بــه ارزیابــی آن هــا، تقاضــای شــا ممکــن اســت 

ــرد. ــرار گی ــت ق در اولوی

UNHCR و موسســات همــکار آن بــه ارائــه ی خدمــات حفاظتــی از جملــه 

ــوان در  ــن عن ــان ای ــا صاحب ــل ی ــت بین املل ــان حفاظ ــه متقاضی ــاوره ب مش

ترکیــه ادامــه خواهنــد داد. اگــر نیازهــای حفاظتــی داریــد یــا نیازمنــد 

ــه  ــکار مراجع ــات هم ــه UNHCR و موسس ــد ب ــتید می توانی ــاوره هس مش

ــد. کنی

ــت  ــه رضای ــوط ب ــل و من ــت بین املل ــی حفاظ ــراد متقاض ــه اف UNHCR ب

ــه شــده از  ــی ارائ ــه برنامــه حفاظــت بین امللل ــوط ب ــه اطالعــات مرب فــرد ب

ــان دسرتســی خواهــد داشــت. ــرد همچن ــب ف جان

در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــر از طریــق شــاره 
ــاط  ــا اداره ی کل مهاجــرت و UNHCR ارتب ــر ب تلفن هــای زی

برقــرار کنیــد:

157 – ییمر )مرکز متاس اتباع خارجی اداره ی کل مهاجرت(

2)UNHCR 4444868 )خط تلفنی مشاوره

آنچه باید در مورد درخواست های پناهجویی بدانید:

ــی  ــت زمان ــی محدودی ــت پناهجوی ــه درخواس ــه ارائ ــه ترکی ــس از ورود ب پ

وجــود نــدارد، بــا ایــن حــال، از شــا انتظــار مــی رود درخواســت خــود را در 

ارسع وقــت ارائــه دهیــد.

اگــر از طریــق راه هــای نامنظــم وارد ترکیــه شــده اید یــا اگــر اعتبــار 

ــدام  ــه محــض اق ــه ب ــام شــده اســت، اقامــت شــا در ترکی ــزای شــا مت وی

ــه  ــود را ب ــور خ ــر کش ــد. اگ ــد ش ــی خواه ــل، قانون ــت بین املل ــرای حفاظ ب

خاطــر جنــگ یــا تهدیــد بــه شــکنجه تــرک کرده ایــد، تــا زمــان تکمیــل رونــد 

ــد شــد. ــده نخواهی ــاز گردان ــه کشــور خــود ب درخواســت، ب

بــا مراجعــه بــه اســتانداری ها بــرای حفاظــت بین امللــل شــا بــه دلیــل ورود 

ــا اقامــت نامنظــم )غیرقانونــی( در ایــن  ــه ی ــه ترکی نامنظــم )غیرقانونــی( ب

کشــور تحــت تعقیــب کیفــری قــرار نخواهیــد گرفــت؛ مــروط بــر اینکــه 

دلیلــی موجــه بــرای ورود یــا اقامــت نامنظــم خــود ارائــه دهیــد.

نخســتین مالقــات شــا در اداره ی کل مهاجــرت اســتان، مصاحبــه محســوب 

منی شــود بلکــه هــدف از آن ثبت نــام اســت. در ایــن مالقــات دربــاره دالیــل 

تــرک کشــور ســوال خواهــد شــد. 

ــه  ــود را ب ــافرتی خ ــا مس ــایی و/ی ــدارک شناس ــام م ــان ثبت ن ــا در زم لطف

ــد. ــه دهی ــی ارائ ــات هویت ــد اطالع ــور تأیی منظ

اظهــارات شــا در زمــان تأییــد هویــت راســت یــا صحیــح قلمــداد می شــوند 

و اگــر مــدارک و اطالعــات درخواســت شــده را ارائــه ندهیــد، ممکــن اســت 

ــا  ــد و ب ــه از درخواســت خــود رصف نظــر کرده ای ــن برداشــت شــود ک چنی

خطــر تــرک خــاک مواجــه شــوید.

ــرک کشــور، تجربه هــای  ــل ت ــاره دالی ــه، از شــا درب ــام اولی در زمــان ثبت ن

2   منبع:

ــل در کشــوری  ــال از حفاظــت بین املل ــا قب ــه آی ــرک کشــور و اینک ــس از ت پ

ــود. ــوال می ش ــه س ــا ن ــده اید ی ــد ش ــر بهره من دیگ

ــا  ــام، اداره ی مهاجــرت اســتان موظــف اســت مدرکــی ب طــی مراحــل ثبت ن

اعتبــار 30 روزه ارائــه دهــد کــه نشــان دهنده رشوع مرحــل ثبت نــام اســت. 

ایــن مــدرک پولــی نیســت. در زمــان ثبت نــام، اداره ی مهاجــرت اســتان بایــد 

ــه ای  ــن مرحل ــد. ای ــه را بده ــکان مصاحب ــان و م ــه زم ــوط ب ــات مرب اطالع

اســت کــه وضعیــت شــا بــه عنــوان یــک پناهنــده یــا پناهنــده ی مــروط 

مشــخص خواهــد شــد. بــا ایــن وجــود، بــه ســبب حجــم زیــاد تقاضاهــا، ایــن 

اطالعــات ممکــن اســت در مالقــات اولیــه بــه شــا داده نشــود.

بعــد از مراجعــه بــه اداره ی مهاجــرت اســتان، اقامــت شــا در ترکیــه قانونــی 

ــود. می ش

ــام  ــان ثبت ن ــم در زم ــا می توان ــت؟ آی ــاری چیس ــهر اق 3. ش
شــهری کــه دوســت دارم را انتخــاب کنــم؟

ــام  ــی از نظ ــوان بخش ــه عن ــاری« ب ــهرهای اق ــه »ش ــون، برنام ــق قان طب

پناهجویــی ترکیــه اســت. بــه بیــان دیگــر، پناهجویــان حــق انتخاب شــهرهای 

محــل اقامــت خــود را ندارنــد. تصمیــم نهایــی در مــورد شــهر اقامــت شــا 

بــا هاهنگــی اداره ی مهاجــرت اســتان و نظــر بــه جمعیــت پناهنــده/ 

گرفتــه  اقــاری  شــهرهای  در  ثبت شــده  و  موجــود  مــروط  پناهنــده 

می شــود. بیــان ایــن مهــم را فرامــوش نکنیــد کــه آیــا وضعیــت ســالمتی شــا 

نیازمنــد درمــان مــداوم اســت یــا اینکــه آیــا یکــی از اعضــای خانــواده قبال در 

یکــی از شــهرهای اقــاری در ترکیــه ثبت نــام کرده انــد یــا خیــر، زیــرا ایــن 

ــد. ــا می کن ــرای شــا ایف ــن شــهر ب امــر نقــش مهمــی در تعیی

ــته  ــت داش ــهری اقام ــد در ش ــا بای ــاری«، ش ــهرهای اق ــه »ش ــق برنام طب

باشــید کــه در آن ثبت نــام شــده اید و نبایــد بــدون اخــذ مجــوز از آن شــهر 

ــکارا،  ــت. آن ــوار اس ــیار دش ــا بس ــاری ش ــهر اق ــر ش ــوید. تغیی ــارج ش خ

ــتند. ــاری نیس ــهرهای اق ــزء ش ــر ج ــتانبول و ازمی اس

4. تعهدات شا پس از ثبت نام چیست؟

اقامــت شــا در ترکیــه پــس از ثبت نــام در اداره ی مهاجــرت اســتان، قانونــی 

ــود را  ــدات خ ــی تعه ــد برخ ــام بای ــد از ثبت ن ــال، بع ــن ح ــا ای ــود. ب می ش

بجــای آوریــد.

طبــق تعهــد اقامتــی، هــر دفعــه ای کــه قصــد تــرک شــهر اقــاری را داریــد 

بایــد از اداره ی مهاجــرت اســتان اجــازه ی خــروج کتبــی دریافــت کنیــد.

طبــق تعهــد امضــا از شــا خواســته می شــود بــه صــورت منظــم در اداره ی 

مهاجــرت اســتان امضــا بزنیــد تــا ثابــت کنیــد از شــهر خــارج نشــده اید.

شــا بایــد مــدارک شناســایی صحیــح )از جملــه اطالعــات پاســپورت( را بــه 

مقامــات ارائــه دهیــد.

اگــر شــا تعهــد امضــای خــود را 3 مرتبــه بــدون ارائــه ی دلیــل موجــه بــه جــا 

ــه  ــرای شــا در نظــر گرفت ــام ب ــه شــهری کــه پــس از ثبت ن ــد، اگــر ب نیاوری

ــرک  ــود را ت ــاری خ ــهر اق ــی ش ــازه ی کتب ــدون اج ــر ب ــا اگ ــد ی ــده نروی ش

کنیــد، تقاضــای شــا ابطــال شــده و فرآینــد آن متوقــف می شــود و احتــال 

دیپــورت وجــود دارد.
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5. مصاحبه با اداره ی مهاجرت استان چگونه است؟

ــده و  ــخص ش ــام مش ــان ثبت ن ــد در زم ــه بای ــخ مصاحب ــون، تاری ــق قان طب

ــن حــال، در عمــل  ممکــن اســت  ــا ای ــی شــود. ب ــد عمل ظــرف 30 روز بای

ــد.  ــول بکش ــرت از آن ط بیش

شــا حتــا بایــد در مصاحبــه ی اصلــی رشکــت کنیــد چــرا کــه ایــن مصاحبــه 

ــا در  ــت ش ــورد اقام ــم در م ــت. تصمی ــای شاس ــش تقاض ــن بخ مهم تری

ترکیــه و تقاضــای حفاظــت بین امللــل شــا بســتگی بــه رونــد ایــن مصاحبــه 

دارد. عــدم حضــور شــا در مصاحبــه بــه معنــای رصف نظــر از تقاضــا تلقــی 

می شــود.

ــن حــق  ــه وجــود خواهــد داشــت، ای ــان در طــول مصاحب ترجمــه ی هم زم

ــام هــم درخواســت مرتجــم  ــد در زمــان ثبت ن شاســت. همچنیــن می توانی

ــد. ــان کنی هم زم

در صــورت متایــل وکیل/مناینــده ی قانونــی شــا می توانــد در مصاحبــه، 

شــا را همراهــی کنــد. طــی مصاحبــه، ســواالتی در مــورد دالیــل آمدنتــان 

ــه کشــورتان وجــود دارد  ــی کــه در صــورت بازگشــت ب ــه و خطرات ــه ترکی ب

پرســیده می شــوند. شــا فرصــت ارائــه ی اســناد و مــدارک خــود را داریــد. 

ــت  ــنت حفاظ ــرای داش ــا ب ــت ش ــن صالحی ــه تعیی ــن مصاحب ــدف از ای ه

بین امللــل اســت.

ــج  ــق پن ــورتان طب ــه کش ــا ب ــت ش ــورت بازگش ــت در ص ــر آزار و اذی خط

معیــاری کــه در کنوانســیون پناهنــدگان 1951 مشــخص شــده، ارزیابــی 

می شــود. بنابرایــن، انســجام درونــی و بیرونــی داســتان شــا و وقایــع 

ــتند. ــم هس ــیار مه ــا آن بس ــط ب مرتب

درخواســت شــا بایــد نهایتــا ظــرف  شــش  مــاه بررســی و پاســخ آن داده 

شــود. نتیجــه ی درخواســت شــا بــه صــورت کتبــی و بــا ذکــر دلیل بــه آدرس 

محــل اقامــت  شــا ارســال خواهــد شــد. در صورتــی کــه آدرس ثبت شــده ای 

ــه )کســی  ــار محل ــه مخت ــرای متقاضــی موجــود نباشــد، نامــه ی مذکــور ب ب

کــه معتمــد محــل اســت و معمــوال در دفــرتی بــه همیــن نــام حضــور دارد( 

ــود. ــل داده می ش تحوی

اگــر مصاحبــه ی شــا موفقیت آمیــز باشــد، شــا عنــوان پناهنــده ی مــروط 

یــا پناهنــده ی ثانویــه می گیریــد کــه هــر دو از عناویــن مربــوط بــه 

ــد. ــل می باش ــن املل ــت بی حفاظ

ــا زمــان اســکان مجــدد در کشــور ســوم  ــده ی مــروط، ت ــوان پناهن ــه عن ب

ــید. ــته باش ــت داش ــه اقام ــی در ترکی ــورت قانون ــه ص ــد ب ــا می توانی ش

زمانــی کــه تقاضــای شــا بــرای حفاظــت بیــن امللــل رد شــود، شــا 

می توانیــد تــا 30 روز بعــد از ابــالغ حکــم، اعــرتاض خــود را بــه دادگاه 

تجدیدنظــر اعــالم کنیــد. ارســال درخواســت تجدیــد نظــر در مهلــت مقــرر 

بســیار مهــم اســت. درخواســت های فرســتاده شــده پــس از مهلــت مقــرر 

ــری از اتــالف  ــرای گرفــنت کمــک حقوقــی و جلوگی ــن ب رد می شــوند. بنابرای

ــد.  ــه کنی ــی( مراجع ــی )غیردولت ــاد مدن ــک نه ــه ی ــت ب وق

چه کسانی ممکن است دیپورت شوند؟

کسانی که تهدیدی برای نظم/امنیت/سالمت عمومی باشند.	 

کســانی کــه مــدت اقامــت آنهــا بیــش تــر از اعتبــار ویزایشــان اســت یــا 	 

از اعتبــار ویــزای آن هــا بیــش از 10 روز گذشــته باشــد یــا کســانی کــه 

ویزایشــان باطــل شــده اســت.

کسانی که اجازه ی اقامت آن ها باطل شده است.	 

کسانی که بدون اجازه ی کار مشغول به کار هستند.	 

کســانی کــه از قوانیــن ورود و خــروج قانونــی بــه ترکیــه تخطــی 	 

. می کننــد

کسانی که علیرغم ممنوعیت ورود، وارد ترکیه می شوند.	 

ــا 	  ــه ب ــا کســانی ک ــازمان های تروریســتی ی ــی س ــا حام ــس، عضــو ی رئی

ــد. ــی باش ــای جای ــی گروه ه ــا حام ــس، عضــو ی ــع، رئی هــدف کســب مناف

ــزای 	  ــه و در طــول انجــام کارهــای وی ــه ترکی ــه طــی ورود ب ــرادی ک اف

ــی  ــدارک جعل ــت و م ــات نادرس ــی از اطالع ــزای اقامت ــه و وی گذرنام

اســتفاده می کننــد.

افــرادی کــه از طریــق مشــارکت در کارهــای غیرقانونــی امــرار معــاش 	 

می کننــد.

پــس از حکــم نهایــی صــادر شــده بــرای افــرادی کــه درخواســت حایت 	 

بیــن امللــل آنهــا رد شــده اســت، افــرادی کــه از درخواســت حایــت بین 

امللــل مســتثنی شــده اند، افــرادی کــه درخواســت حایــت بیــن امللــل 

آنهــا غیرقابــل قبــول ارزیابــی شــده اســت، کســانی کــه از تقاضــای خــود 

انــراف داده انــد، افــرادی کــه تقاضــای آنهــا بازگردانــده شــده، افــرادی 

ــا لغــو شــده،  کــه عنــوان حفاظــت بین امللــل آنهــا بــه پایــان رســیده ی

کســانی هســتند کــه طبــق بندهــای ایــن قانــون حــق اقامــت در ترکیــه 

را ندارنــد.

ــی شناســایی شــده اند 	  کســانی توســط نهادهــا و ســازمان های بین امللل

و چنیــن ارزیابــی شــده اســت کــه بــا ســازمان های تروریســتی در 

ــاط هســتند. ارتب

طبــق قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و حفاظــت بین امللــل، هیــچ کــس 

را منی تــوان بــه کشــوری دیپــورت کــرد کــه در معــرض شــکنجه، مجــازات و 

رفتــار غیرانســانی و تحقیرآمیــز قــرار دارد، یــا جایــی کــه آزادی و زندگــی وی 

بــه خاطــر نــژاد، مذهــب، ملیــت، عضویــت در گــروه اجتاعــی خــاص یــا 

عقایــد سیاســی تهدیــد خواهــد شــد.

شــا مــی توانیــد بعــد از ابــالغ حکــم دیپــورت صــادره علیــه شــا، ظــرف 7 

روز اعــرتاض خــود را بــه دادگاه تجدیــد نظــر اعــالم كنیــد. ارســال درخواســت 

تجدیــد نظــر در مهلــت مقــرر بســیار مهــم اســت. درخواســت های فرســتاده 

ــک  ــنت کم ــرای گرف ــن ب ــوند. بنابرای ــرر رد می ش ــت مق ــس از مهل ــده پ ش

ــی(  ــی )غیردولت ــاد مدن ــک نه ــه ی ــت ب ــالف وق ــری از ات ــی و جلوگی حقوق

مراجعــه کنیــد. 

چه زمانی یک درخواست ابطال می شود؟

ــر 	  ــط زی ــحت رشای ــل ت ــت بین املل ــرای حفاظ ــا ب ــت ش درخواس
ــورت شــوید: ممکــن اســت متوقــف شــود و شــا دیپ

ــه از درخواســت تان رصف نظــر 	  ــد ک ــالم کنی ــی اع ــه صــورت کتب ــر ب اگ

کرده ایــد.
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ــت شــده اید، خــارج 	  ــدون مجــوز از شــهر اقــاری کــه در آن ثب ــر ب اگ

شــوید.

اگر بدون دلیل موجه 3 مرتبه از امضا زدن خودداری کنید.	 

اگر بدون دلیل موجه 3 مرتبه در مصاحبه حارض نشوید.	 

اگــر در زمــان ثبت نــام از ارائــه ی اطالعــات هویتــی خــود 	 

خــودداری کنیــد.

شــا می توانیــد تــا 30 روز بعــد از ابــالغ حکــم، اعــرتاض خــود را بــه دادگاه 

تجدیدنظــر اعــالم کنیــد. ارســال درخواســت تجدیــد نظــر در مهلــت مقــرر 

بســیار مهــم اســت. درخواســت های فرســتاده شــده پــس از مهلــت مقــرر 

ــری از اتــالف  ــرای گرفــنت کمــک حقوقــی و جلوگی ــن ب رد می شــوند. بنابرای

وقــت بــه یــک نهــاد مدنــی )غیردولتــی( مراجعــه کنیــد. 

تــا زمــان مشــخص شــدن نتیجــه دادگاه تجدیدنظــر شــا اجــازه اقامــت در 

ترکیــه را داریــد. بــرای حفــظ حقــوق خــود، اعــرتاض بــه موقــع بــه دادگاه 

تجدیدنظــر بســیار مهــم اســت.

ــون،  ــق قان ــی، طب ــات عموم ــرف موسس ــادره از ط ــم ص ــالغ حک ــگام اب هن

ــل و  ــه شــکلی کام ــم ب ــه حک ــرتاض ب ــای اع ــم صــادره و راه ه ــح حک توضی

ــع در  ــح دادن جام ــه توضی ــور ب ــر آن مجب ــاری اســت. عــالوه ب واضــح اجب

مــورد کلیــه مدارکــی هســتند کــه در ســازمان های دولتــی )اداره پلیــس، اداره 

مهاجــرت، مرکــز بازپس فرســتان و...( بــرای امضــا بــه شــا ارائــه می دهنــد. 

ایــن توضیحــات بایــد بــه زبانــی باشــد کــه متوجــه می شــوید. ضمنــا شــا 

مختــار هســتید تــا مدارکــی را کــه منی خواهیــد امضــا نکنیــد. بــا ایــن حــال، 

اگــر مجبــور بــه امضــا شــدید، می توانیــد در کنــار امضــا بــه زبــان خودتــان 

ــر  ــا اگ ــه امضــا شــدم" ی ــور ب ــی خــود مجب ــل باطن ــم می بنویســید: "علیرغ

ــد،  ــا درک می کنی ــه ش ــی ک ــه زبان ــته های اوراق ب ــورد نوش ــا در م ــه ش ب

ــزی را امضــا  ــم چــه چی ــد بنویســید: "منی دان توضیحــی داده نشــد، میتوانی

ــات در  ــرای اثب ــن یادداشــت ها ب ــح داده نشــد". ای ــه مــن توضی ــم، ب می کن

ــی هســتند. ــی حیات دادگاه دارای اهمیت

ــد، از  ــت کردی ــاال دریاف ــت های ب ــنت یادداش ــورد ننوش ــاری در م ــر اخط اگ

ــد  ــه کل رون ــت ک ــر اس ــه ذک ــان الزم ب ــد. همچن ــودداری کنی ــا زدن خ امض

همچنــان از تاریــخ ابــالغ رشوع می شــوند، حتــی اگــر از امضــا رسبــاز بزنیــد.

در کل رشایطــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد، حــق درخواســت وکیــل بــرای 

ــتی  ــد یادداش ــا می توانی ــگام امض ــال هن ــن ح ــت. در عی ــوظ اس ــا محف ش

مبنــی بــر :"درخواســت وکیــل دارم" بنویســید.

حق سالمت و بهداشت

طــرح بیمــه ی ســالمت شــا )موسســه ی تأمیــن اجتاعــی SGK( زمانــی کــه 

مــدارک هویتی تــان ثبــت شــود، بــه اجــرا در می آیــد. شــا می توانیــد 

خانــواده،  تنظیــم  مراکــز  درمانــی،  مراکــز  در  بهداشــتی  خدمــات  از 

حــال،  ایــن  بــا  کنیــد.  اســتفاده  خصوصــی  و  دولتــی  بیارســتان های 

شــا منی توانیــد مســتقیا در »مراکــز کاربــردی و تحقیقاتــی« واقــع در 

ــد.  ــدام کنی ــی« اق ــتان های خصوص ــا »بیارس ــگاه ها ی ــتان های دانش بیارس

شــا بایــد یــک معرفی نامــه بــرای ثبــت درخواســت در ایــن نهادهــا داشــته 

ــوید  ــوردار می ش ــات برخ ــه خدم ــع ب ــی رسی ــق دسرتس ــا از ح ــید. ش باش

اگــر در سیســتم بــه عنــوان فــردی دارای نیازهــای خــاص ناشــی از تجربــه ی 

ــا جنســی  ــا خشــونت شــدید روانــی، فیزیکــی ی شــکنجه، تعــرض جنســی ی

شــناخته شــده باشــید.

بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و حفاظــت 

ــار  ــال اعتب ــک س ــا ی ــخ رشوع ت ــا از تاری ــه ش ــده، بیم ــام ش ــل انج بین املل

خواهــد داشــت. بعــد از امتــام اعتبــار، متدیــد بیمــه شــا از طــرف اداره کل 

مهاجــرت ارزیابــی شــده و تصمیــم گیــری خواهــد شــد. 

اصــل بــر ایــن اســت کــه از خدمــات بهداشــتی در شــهر محــل اقامت تــان 

برخــوردار شــوید. اگــر بــه درمانــی نیــاز داریــد کــه در شــهر اقامــت 

ــن و  ــی در نزدیک تری ــز درمان ــک مرک ــه ی ــا را ب ــت، ش ــود نیس ــا موج ش

می کننــد. معرفــی  شــهر  مناســب ترین 

ــدون  ــرارداد، ب ــرف ق ــای ط ــان را در داروخانه ه ــد داروهایت ــا می توانی ش

ــه شــا  ــه ب ــرت داروخان ــه دک ــی ک ــد. در صورت ــت کنی ــول دریاف پرداخــت پ

معــادل یــک دارو را بدهــد از شــا مابه التفــاوت پولــی آن گرفتــه می شــود.

لطفــا از بــه همــراه  داشــنت کارت  شناســایی خــود در زمــان  مراجعــه بــه 

بیارســتان مطمــن شــوید.

اگــر فکــر می کنیــد حــق بهداشــت و ســالمتی شــا زیــر پــا گذاشــته شــده 

ــع در  ــاران واق ــوق بی ــش حق ــه بخ ــود را ب ــکایت خ ــد ش ــت، می توانی اس

ــد. ــالم کنی ــتان اع ــان اس ــت و درم اداره ی بهداش

حق کار

می توانیــد شــش مــاه پــس از درخواســت بــرای حفاظــت بین امللــل تقاضــای 

اجــازه ی کار کنیــد. کارفرمایــان تقاضاهــای مجــوز کار را از طریــق خدمــات 

دولت-الکرتونیــک بــه وزارت کار و خدمــات اجتاعــی ارائــه می کننــد.

مجوزهــای کار بــرای یــک محــل کار مشــخص داده می شــوند و اگــر از 

ــد.  ــت می ده ــارش را از دس ــم اعتب ــازه ی کار ه ــوید، اج ــارج ش ــان خ کارت

بنابرایــن، مجوزهــای کار بــرای هــر تغییــری در محــل کار بایــد از نــو صــادر 

ــغل  ــن ش ــازه ی کار در چندی ــک اج ــا ی ــا ب ــد تنه ــرد منی توان ــک ف ــوند. ی ش

ــت داشــته باشــد. فعالی

اگــر مایلیــد بــرای اجــازه ی کار در شــهری بــه غیــر از شــهر محــل اقامت تــان 

درخواســت کنیــد، تصمیــم در ایــن مــورد بــر عهــده ی وزارت کشــور اســت.

حقوق کارمندان

ــه کارگــری تصویب شــده 	  ــد کمــرت از حقــوق پای ــدان نبای حقــوق کارمن

باشــد.

کارفرمایــان بایــد پوشــش بیمــه را تأمیــن کننــد و بــرای کارمنــدان خــود 	 

بــه صــورت مرتــب حــق بیمــه را پرداخــت مناینــد.

اگــر ثابــت شــود کــه بــدون داشــنت مجــوز کار مشــغول بــه کار 	 

شــده اید، مجبــور بــه پرداخــت جــزای نقــدی خواهیــد شــد. دقیقــا بــه 

همیــن شــکل بــه کارفرمــای مربوطــه کــه بــدون داشــنت مجــوز کار بــه 

ــد.  ــدی می باش ــزای نق ــت ج ــه پرداخ ــور ب ــز مجب ــازه کار داده نی ــا اج ش
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اگــر درخواســت پناهندگــی مــن از طــرف UNHCR رد شــود چــه   .1
انجــام دهــم؟ کاری می توانــم 

محافظــت  و  خارجی هــا  دربــاره ی   6458 شــاره  قانــون  طبــق    
ــه  ــرای درخواســت پناهجویــی شــا در ترکی بین املللــی، مقــام مســئول ب
اداره کل مهاجــرت )DGMM( اســت. بنابرایــن رضوری اســت کــه شــا 
بــه طــور دائــم وضعیــت پناهجویــی خــود را از طریــق مقامــات مســئول 
ترکیــه پیگیــری کــرده و وظایــف و مســئولیت های خــود را انجــام دهیــد. 

آیــا فــردی کــه قبــل از تغییــر سیســتم، در کمیســاریای عالــی   .2
پناهنــدگان بــه عنــوان پناهنــده ثبــت نــام کــرده باشــد مــی توانــد 

توســط مقامــات ترکیــه اخــراج )دیپــورت( شــود؟

اخــراج از کشــور را کــه فرآیندی اداری اســت بــرای خارجیان مقیــم ترکیه، 
منی تــوان توجیــه کــرد. از ایــن منظــر، اشــخاصی کــه نیــاز بــه محافظــت 
ــا  ــد ت ــی کنن ــی معرف ــات مل ــه مقام ــود را ب ــد خ ــد بای ــی دارن بین امللل
بتواننــد علیــه بازگشــت بــه مکان هایــی کــه زندگــی و آزادی شــان ممکــن 
اســت در خطــر قــرار بگیرنــد، ادعــای نیــاز بــه محافظــت داشــته باشــند. 
ــارص درخواســت وی  ــش کــرده، اگــر عن ــده ای کــه UNHCR قبول پناهن
ــرای برخــورداری از رشایــط پناهندگــی کافــی ارزیابــی نشــوند ممکــن  ب
اســت جــواب منفــی از نهــاد پناهجویــی ملــی بگیــرد. بــرای جلوگیــری از 
چنیــن موقعیت هایــی، UNHCR بــا مقامــات ترکیــه همــکاری نزدیــک 
ــراد  ــی از اف ــای حقوق ــم آوری کمک ه ــق فراه ــن از طری دارد و همچنی
در طــول رونــد اســتیناف حایــت می کنــد تــا تضمیــن کنــد کــه فــرد در 

ــی محافظــت می شــود. ــی و بین امللل ــا چارچــوب حقوقــی مل ــق ب تطاب

آیــا امــکان ایــن وجــود دارد کــه پناهنــده ای کــه قبــا توســط   .3
کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل پذیــرش شــده یــا توســط 
ــد؟ ــدد ندهن ــکان مج ــه او اس ــد،  ب ــد ش ــرش خواه ــرت پذی اداره مهاج

بلــه، ایــن ممکــن اســت و حتــی در واقــع درصــد چنیــن احتالــی 
باالســت. پذیــرش فــرد بــه عنــوان پناهنــده لزومــاً بــه معنــای اعــزام یــا 
اســکان مجــدد وی نیســت. اســکان مجــدد یــک حــق نیســت و راه حلــی 
اســت کــه تنهــا بــرای بخشــی از جمعیــت پناهنــدگان در جهــان وجــود 
دارد و مبتنــی بــر برخــورداری از معیارهــای اســکان مجــدد و تعهداتــی 

ــد. ــکان دهنده می کنن ــورهای اس ــه کش ــت ک اس

اســکان  بــرای  را »غیرقابل قبــول  پناهنــده  طبــق چــه معیــاری   .4
می کننــد؟ حســاب  مجــدد« 

ــه و  ــده، تاریخچ ــی پناهن ــاختار خانوادگ ــا س ــه ب ــی در رابط پارامرهای

ــه  ــده اقامــت در ترکی ــرای پناهن ــد. شــاید ب ــه ی او وجــود دارن پیش زمین

ــه بســتگانی در  ــالخورده ای ک ــرد س ــالً ف ــه اســکان مجــدد )مث نســبت ب

ــد.  ــان تر باش ــدارد( آس ــارج ن خ

ــد  ــا می توان ــده شــانس اســکان مجــدد نداشــته باشــد آی اگــر پناهن  .5

در ترکیــه مبانــد ؟ 

مســئله ی اصلــی وضعیــت حقوقــی پناهنــده در برابــر ترکیــه اســت. بــا 

ایــن حــال، بایــد اشــاره کــرد کــه اکرثیــت زیــادی از پناهنــدگان در ترکیــه 

ــداد  ــه تع ــد اســکان مجــدد داده شــوند ک ــن خاطــر منی توانن ــاً بدی رصف

آن هــا از فضاهــای اســکان مجــدد در دســرس بــه شــکل هنگفتــی زیادتــر 

اســت. 

ــود؟  ــرا می ش ــه اج ــوم چگون ــور س ــدد در کش ــکان مج ــد اس فرآین  .۶

ــه ی کشــوری داشــته باشــم  ــا UNHCR مصاحب ــن ب ــه م ــی ک "زمان

ــه  ــا اینک ــد ی ــوم می ده ــور س ــک کش ــن ی ــه م ــازمان ب ــن س ــا ای آی

می توانــم خــودم کشــوری را انتخــاب کنــم؟"

بررســی  بــه  جهانــی  مجــدد  اســکان  معیارهــای  طبــق   UNHCR

ــه را  ــردازد. ایــن ســازمان ارزیابــی اولی پرونده هــای اســکان مجــدد می پ

ــور  ــار کش ــد و آن را در اختی ــاده می کن ــده را آم ــد، پرون ــام می ده انج

اســکان دهنده می گــذارد. کشــورهای ســوم از جانــب UNHCR تعییــن 

انتخــاب  را  اســکان دهنده  پناهنــدگان منی تواننــد کشــور  می شــوند، 

کننــد. زمانــی کــه تصمیــم در مــورد کشــور ســوم گرفتــه می شــود، 

ــا معیارهــای مشــخص کشــورهای اســکان دهنده  UNHCR پرونــده را ب

در ســایر موضوعــات مربوطــه مثــل پیوندهــای خویشــاوندی در خــارج 

از کشــور تطبیــق می دهــد.  

ــدام  ــد؟ ک ــدگان را می پذیرن ــی پناهن ــه معیارهای ــق چ ــورها طب کش  .۷

می پذیرنــد؟ را  دگربــاش  پناهنــدگان  کشــورها 

ــی  ــای جهان ــای معیاره ــر مبن ــا ب ــی پرونده ه ــد بررس ــاب و فرآین انتخ

اســکان دهنده  کشــورهای  متــام  می شــوند.  انجــام  مجــدد  اســکان 

می پذیرنــد. را  دگربــاش  پناهنــدگان 

آیــا می توانیــم پرونده هایــان را بــا پارترنهایــان یکــی کنیــم و در   . ۸

یــک کشــور ســوم واحــد اســکان مجــدد بیابیــم؟

 UNHCR ترکیــب پرونــده بســتگی بــه رشایــط فــردی دارد امــا هــدف

ایــن اســت کــه پارترهــا را در یــک کشــور واحــد اســکان مجــدد بدهــد. 

حتــی اگــر پرونــده هــا بــه صــورت فیزیکــی یکــی نباشــند، در سیســتم بــا 

یکدیگــر مرتبــط مــی باشــند.

سواالت متداول و اطالعات نادرست در 
میان پناهندگان دگرباش در ترکیه پیرامون 

»کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل« 
)UNHCR( و اسکان مجدد
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ــفارت ها در  ــق س ــی را از طری ــت پناهجوی ــم درخواس ــا می توانی آی  .۹

ــم؟ ــدد بیابی ــکان مج ــوم اس ــور س ــا در کش ــم ت ــام دهی ــه انج ترکی

خیــر. ســفارت ها درخواســت های پناهجویــی را قبــول منی کننــد. بــا 

ــدن  ــم آم ــل گرده ــد از قبی ــود دارن ــری وج ــای دیگ ــود، راه ه ــن وج ای

دوبــاره ی خانــواده، درخواســت های حامــی مالــی خصوصــی و غیــره کــه 

ــفارت ها  ــامل س ــه ش ــد ک ــخصی دارن ــای مش ــا رویه ه ــک از آن ه ــر ی ه

در ترکیــه نیــز می شــوند. برخــی از رویه هــا را می تــوان خــارج از ترکیــه 

آغــاز کــرد، ســایر رویه هــا را می تــوان در کشــوری آغــاز کــرد کــه هــدف 

دسرســی بــه آن اســت.

گفتــه می شــود کــه اگــر تحــت درمــان روان شــناختی یــا روان پزشــکی   . 1۰

باشــم، پرونــده ی مــن در UNHCR در طــول فرآینــد اســکان مجــدد 

بــه صــورت منفــی ارزیابــی می شــود.

ایــن حــرف نادرســت اســت، تحــت درمــان روان شــناختی یــا روان پزشــکی 

بــودن تأثیــر منفــی بــر شــانس اســکان مجــدد نــدارد. 

اگــر تحــت درمــان روان پزشــکی باشــم آیــا امــکان ایــن وجــود دارد   .11

ــدد داده نشــوم؟ ــه در کشــور ســوم اســکان مج ک

ایــن مــوارد رضورتــاً مرتبــط بــه یکدیگــر نیســتند. رشایطــی وجــود دارنــد 

کــه در آن ارزیابــی روان پزشــکی بــه عنــوان بخشــی از ارزیابــی پرونــده 

ــود.  ــته می ش خواس

ــک  ــه ی ــی ک ــم زمان ــه بتوانی ــا مکانیســم شــکایتی وجــود دارد ک آی  .12

همــکار  ســازمان های  از  یکــی  کارمنــد  یــا   UNHCR کارمنــد 

UNHCR بــا مــا بدرفتــاری یــا از مــا سوءاســتفاده می کنــد، بــه آن 

ــم؟ ــوع کنی رج

شا می توانید این موارد را از طریق راه های زیر گزارش دهید:

می توانید به آدرس UNHCR ترکیه ایمیل بزنید  -

www.unhcr.org 

می توانیــد شــکایت خــود را در صنــدوق شــکایات قــرار دهیــد.   -

ــکارا و در  ــر UNHCR در آن صندوق هــای شــکایات در ورودی دف

ــتند؛ ــرس هس ــازمان در دس ــن س ــکار ای ــر هم دفات

می توانیــد شــکایت خــود را در پاکتــی مُهرشــده بــه یکــی از دفاتــر   -

UN- تحویــل دهیــد تــا بــه صــورت دســتی بــه UNHCR  همــکار

ــود. ــل داده ش HCR تحوی

نگرانی هــای شــا جــدی گرفتــه می شــوند و بــه صــورت محرمانــه باقــی 

می ماننــد. پرونــده ی اســکان مجــدد شــا تحــت تأثیــر شــکایت ها قــرار 

ــده ی خــود را  ــا شــاره ی پرون ــام ی ــد ن نخواهــد گرفــت. اگــر منی خواهی

ــام انجــام  ــه صــورت بی ن ــد شــکایت خــود را ب ــد، می توانی اســتفاده کنی

دهیــد.

اگــر هــر نــوع اطالعاتــی در مــورد مشــارکت هــر یــک از اعضــای 

UNHCR در هــر نوعــی از شــیادی و کالهــرداری داریــد لطفــاً از 

طریــق صندوق هــای شــکایات بــه مــا اطــالع دهیــد یــا شــکایتی خطــاب 

ــد: ــم کنی ــو تنظی ــّر UNHCR در ژن ــی در مق ــر کل بازرس ــه دف ب

-آدرس ایمیل: 

inspector@unhcr.org

-شاره ی فکس مطمن:

-آدرس پستی:

آیــا ممکــن اســت یــک شــخص یــا ســازمان ســوم دربــاره ی پرونــده ی   .13

مــن بــه UNHCR دسرتســی یابــد و فرآینــد را متوقــف یــا ترسیــع 

 UNHCR کنــد؟ چــه مکانیســم شــکایتی وجــود دارد اگــر کســی بــه

دسرتســی پیــدا کنــد تــا پرونــده ی مــن را بــدون رضایــت مــن تحــت 

تأثیــر قــرار دهــد؟

بررســی  آن  خــاص  را طبــق صالحیت هــای  پرونــده  هــر   UNHCR

ــازه ی  ــدون اج ــدگان ب ــای پناهن ــورد پرونده ه ــات در م ــد. اطالع می کن

ــوند.  ــته منی ش ــراک گذاش ــه اش ــه ب ــا اضاف ــوم ی ــخص س ــا ش ــده ب پناهن

تصمیــم نهایــی در بــاب پرونده هــای اســکان مجــدد بــا کشــورهای 

اســت. اســکان دهنده 

ــخصی  ــات ش ــام اطاع ــده ایم. او مت ــدا ش ــم ج ــرنم از ه ــن و پارت م  .14

مــن را می دانــد. آیــا ممکــن اســت کــه او بــدون اجــازه ی مــن کاری 

ــده ام انجــام دهــد؟ در مــورد پرون

 UNHCR ــده در ــده ی پناهن ــه پرون ــی ب ــی دسرس ــخص ثالث ــچ ش هی

نــدارد. اطالعــات در مــورد پرونده هــای پناهنــدگان بــدون اجــازه ی 

شــخص پناهنــده بــا هیــچ شــخص ثالثــی بــه اشــراک گذاشــته منی شــوند.

ــا  ــکاران آن از م ــه UNHCR و هم ــود دارد ک ــن وج ــکان ای ــا ام آی  .15

بــرای تغییــر شــهر اقاری مــان حایــت کننــد؟

ــر  ــر بیش ــتان )PDMM( تغیی ــرت اس ــام در اداره ی مهاج ــس از ثبت ن پ

ــی اداره ی کل  ــی یعن ــام مســئول مل ــژه ی مق ــت، حــق وی در محــل اقام

می مانــد.  باقــی  اســتانی اش  دســتگاه های  و   )DGMM( مهاجــرت 

ــه ی ارجــاع  ــد نام ــش می توان ــا کمــک رشکای ــن حــال، UNHCR ب ــا ای ب

ــد از طــرف اداره ی مهاجــرت اســتان  ــد کــه بای ــم کن مربوطــه ای را تنظی

ــا  ــه اداره ی کل مهاجــرت تنه ــد مجــدد شــود ک ــد تأکی تقاضــا شــود. بای

مقــام مســئول بــرای اعطــای جایــگاه قانونــی بــه متقاضیــان محافظــت 

بین املللــی در کشــور اســت کــه اســتان محــل اقامــت را تعییــن می کنــد 

و اجــازه ی هــر گونــه ســفر خــارج از شــهر اقــاری تعیین شــده را 

ــوان  ــزوم، مــی ت ــن وجــود، در صــورت ل ــا ای ــد. ب خــود آن صــادر می کن

ــه اداره ی مهاجــرت اســتان )PDMM( مربوطــه جهــت  درخواســتی را ب

تغییــر شــهر اقــاری ارائــه داد ،  ســازمان های همــکار UNHCR در 

ــد. ــد کمــک کنن ــن رون ــد در پیشــرد ای شــهر مربوطــه مــی توانن

ــی از  ــه تخط ــا هرگون ــتفاده ی ــه، سوءاس ــک حمل ــورد ی ــر در م . اگ 1۶

حقــوق بــه پلیــس شــکایت کنــم، آیــا ایــن شــکایت فرآینــد پرونــده ی 

ــد؟ ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی تح ــورت منف ــه ص ــن در UNHCR را ب م

خیر. تحت تأثیر قرار منی دهد.    

+41 22 739 7380
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ــی،  دو  ــن، ِگ ــراد لزبی ــه اف ــک ب ــوس گ.ل. کم ــن کائ ــدف انجم ه

ارزش هــای  بــه  دسرســی  بــرای   )LGBT( ترنــس  و  جنس گــرا 

آزادی خواهانــه بــوده و حایــت از آن هــا بــه منظــور تحقــق وجــود 

ــه  ــک ب ــز کم ــا و نی ــان و ترنس ه ــوان هم جنس گرای ــه عن ــان ب آن

آنــان در جهــت پیرشفــت و ادای ســهمی در صلــح و رفــاه جامعــه 

محیط هــای  در  خــود  زندگــی   ســبک  و  فعالیت هــا  طریــق  از 

ــت. ــی اس ــی و فرهنگ ــرادی، اجتاع انف

تأســیس  آنــکارا  در   1994 ســپتامر  در  کائــوس گ.ل.  ســازمان 

راســتای  در  ســازمان  ایــن  فعالیــت  شــد. 

ترکیــه  در  هم جنس گرایــان  آوردن  گردهــم 

علیــه  تبعیــض  بــا  مبــارزه  منظــور  بــه 

آزادی  بــه  دســت یابی  و  هم جنس گرایــان 

ــواره  ــوس هم ــازمان کائ ــت. س ــه اس در جامع

انجمنــی فعــال بــوده کــه تحــت لــوای شــعار 

ــی  ــه رهای ــر ب ــان، منج ــی هم جنس گرای "رهای

بــه  شــد"  خواهــد  نیــز  دگرجنس گرایــان 

طــور رســمی در اداره انجمن هــای اســتانی 

اســتان داری آنــکارا در ســال 2005 ثبــت شــده  

ــت. اس

بــه صــورت  یــا  انجمــن کائــوس در واقــع 

ــی فعالیت هــا  ــه ســایر طــرق حام ــا ب ــی ی مال

در عرصه هــای فرهنــگ، آمــوزش، هرهــا و 

ورزش هایــی اســت کــه بــه افــراد دگربــاش در 

ــن آزادی،  ــا ارزش هــای بنیادی ــق ب جهــت تطاب

عدالــت و صلــح، در راســتای احــرام بــه حقوق 

بــرش بــرای همــه رصف نظــر از زبــان، نــژاد، رنــگ، جنســیت، گرایش 

ــه منظــور  ــا مذهــب؛ و ب ــه ی ــن، فرق ــد فلســفی، دی جنســی، عقای

ــه گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی در  ــا تبعیــض علی ــارزه ب مب

ــاند. ــاری می رس ــی ی ــای زندگ ــام عرصه ه مت

برنامــه و کارگــروه حقــوق بــرش کائــوس گ.ل. در پــی اجــرا و 

گســرش سیاســت ها بــا ایــن شــعار اســت کــه »حقــوق دگرباشــان 

ــنادی را  ــروه اس ــت«. کارگ ــرش اس ــوق ب ــدنی از حق ــش جدانش بخ

آمــاده کــرده و در فعالیت هــای قانون گذارانــه، به ویــژه مطالعــات 

قانــون اساســی، جرم هــای مرتبــط بــا نفــرت و قوانیــن ضــد تبعیــض 

ــه اجتــاع دگرباشــان،  ــردن تبعیــض علی ــان ب ــه از می ــا نگاهــی ب ب

پیشــگیری از نقــض حقــوق بــرش و بهبــود برابــری مشــارکت 

ــرش  ــادی ب ــوق بنی ــض حق ــض و نق ــروه تبعی ــن کارگ ــد. ای می جوی

ــوزش، کار،  ــالمت، آم ــت و س ــه بهداش ــی ب ــق دسرس ــه ح از جمل

مســکن و نیــز حــق دسرســی بــه کاالهــا و خدمــات را رصــد کــرده 

ــدف از  ــد؛ و ه ــزارش می ده ــان گ و در موردش

ــان در  ــاع دگرباش ــرش اجت ــوق ب ــود حق آن بهب

عرصه هــای مذکــور اســت. بــه مــوازات ایــن 

اهــداف، کارگــروه وضعیــت حقــوق بــرش را 

رصــد کــرده و گزارش هایــی در آن مــورد آمــاده 

ــا  ــارزه ب ــمپوزیوم مب ــروه س ــن کارگ ــد. ای می کن

تبعیــض را ســازماندهی می کنــد و دوره هــای 

ــی  ــاوره و راهنای ــرش، مش ــوق ب ــی حق آموزش

آموزشــی  دوره هــای  نیــز  و  روان شــناختی 

حقــوق بــرش کــه مختــص مــددکاران اجتاعــی، 

و  هــا  پزشــک  روان  روان شناســان،  معلــان، 

وکالســت، ارائــه می دهــد.

عنــوان  بــه   ،2007 ســال  از  کائــوس  انجمــن 

ــود وارد  ــرشی خ ــوق ب ــه ی حق ــی از برنام بخش

عرصــه ی حقــوق پناهنــدگان شــده اســت. از 

ســال 2017 نیــز برنامــه حقــوق پناهنــدگان بــه 

عنــوان زیــر شــاخه برنامــه حقــوق بــرش تعییــن 

شــده و در بخشــی جداگانــه بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد. در 

ایــن راســتا، انجمــن کائــوس گ.ل. مشــاوره ی حقوقــی و اجتاعــی 

بــرای پناهنــدگان دگربــاش ارائــه داده، آن هــا را در شــهرهای اقــاری 

محــل زندگی شــان مالقــات کــرده و مصاحبه هــای رو در رو بــا آنــان 

بــه انجــام می رســاند. انجمــن کائــوس گ.ل. بــه کمــک نشســت ها و 

کارگاه هــای آموزشــی برگزارشــده بــا مشــارکت پناهنــدگان دگربــاش، 

ســعی مــی کند سیاســت هــای خــود را مطابق بــا نیازهــا و انتظارات 

انجمن همبستگی و پژوهش های فرهنگی گی و 
 )KAOS GL( لزبین  کائوس
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پناهنــدگان شــکل دهــد. لینــک مربــوط بــه بخــش »پناهنــدگان« در 

ــر  ــی ب ــرش مبتن ــوب ن ــی www.kaosgl.org در چارچ آدرس اینرنت

حقــوق در دســرس اســت.

ــاش  ــدگان دگرب ــی از پناهن ــه حایت های ــوس گ.ل. چ ــن کائ انجم

می کنــد:

ترکیــه  در  چندگانــه  تبعیض هــای  بــا  دگربــاش  پناهنــدگان 

ــر  ــه خاط ــود را ب ــور خ ــه کش ــی ک ــدگان دگرباش ــد. پناهن مواجه ان

تبعیــض و خشــونت مبتنــی بــر گرایــش جنســی، هویــت جنســیتی 

ــتی و  ــر نژادپرس ــالوه ب ــد، ع ــرک کرده ان ــی ت ــت بیناجنس و وضعی

بیگانه هراســی از خشــونت هموفوبیک-ترنس هراســی هــم رنــج 

ــی  ــهیل دسرس ــور تس ــه منظ ــوس گ.ل. ب ــن، کائ ــد. بنابرای می برن

ــمی  ــتگاه های رس ــن، دس ــوق بنیادی ــه حق ــاش ب ــدگان دگرب پناهن

ــت  ــان فعالی ــل اقامتش ــر از مح ــی، رصف نظ ــبکه های اجتاع و ش

ــاش  ــدگان دگرب ــوس از پناهن ــن کائ ــتا انجم ــن راس ــد. در ای می کن

ــی  ــچ ضانت ــد هی ــد. هرچن ــی می کن ــی و اجتاع ــت حقوق حای

تنهــا  گ.ل.  کائــوس  نــدارد.  وجــود  مشــکالت  کل  حــل  بــرای 

می کوشــد تــا در یافــن راه حل هایــی بــرای مشــکالت موجــود، بــه 

ــد: ــته باش ــی داش ــش کمک ــل، نق ــات ذی ــطه ی خدم واس

حایت حقوقی:

ــش 	  ــی از گرای ــکالت ناش ــرای مش ــاوره ب ــات مش ــه ی خدم ارائ

جنســی، هویــت جنســیتی و وضعیــت بینا جنســی

ــی 	  ــات درمان ــه خدم ــه ب ــاوره و مراجع ــات مش ــه ی خدم ارائ

مرتبــط بــرای دوره ی گــذار و اســتفاده از داروهــای هورمونــی.

ــی در 	  ــام پناهجوی ــا نظ ــط ب ــات مشــاوره ی مرتب ــه ی خدم ارائ

ــی. ــای پناهندگ ــون نهاده ــی پیرام ــه ی اطالعات ــه و ارائ ترکی

ــی 	  ــت های پناهندگ ــرای درخواس ــاوره ب ــات مش ــه ی خدم ارائ

اداره ی مهاجــرت. ثبت شــده در UNHCR و 

ارائــه ی خدمــات مشــاوره در مــورد چالش هــای اســکان مجــدد 	 

در کشــور ســوم.

ــب 	  ــی از جان ــت حقوق ــول حای ــاوره ح ــات مش ــه ی خدم ارائ

کانون هــای وکال و ایجــاد ارتبــاط بــا ایــن کانون هــا در صــورت 

لــزوم.

پیگیــری وضعیــت قربانیــان سوءاســتفاده، خشــونت و تهدیــد 	 

جنســی و برقــراری ارتبــاط بــا منایندگی هــای مربوطــه در 

ــزوم. صــورت ل

ــراد در 	  ــی از اف ــت فیزیک ــورد محافظ ــات در م ــه ی اطالع ارائ

معــرض خطــر و مطلــع کــردن منایندگی هــای مربوطــه از 

وضعیــت آن افــراد.

ــه محافظــت 	  ــواردی ک ــگ UNHCR از م ــردن بالدرن ــع ک مطل

ــاز اســت. فــوری در آنجــا مــورد نی

ارائــه ی اطالعــات و کمــک در زمانــی کــه نیــاز بــه تغییــر شــهر 	 

اقــاری محــل اقامــت پناهنــدگان وجــود دارد.

حایت اجتاعی:

برقــراری ارتبــاط بــا مقامــات مربوطــه در مــورد مشــکالت 	 

مســکن.

معرفــی بــه متخصصــان حرفــه ای در مــوارد نیــاز بــه دسرســی 	 

ــذار و در  ــد گ ــی، ســالمت جنســی و فرآین ــت درمان ــه مراقب ب

صــورت طلــب، ارائــه ی خدمــات از طریــق شــبکه های ســالمت 

کائــوس گ.ل.

ارائه ی خدمات مشاوره برای حق دسرسی به آموزش.	 

تحریک مقامات مربوطه برای ارائه ی حایت مالی.	 

ارائــه ی خدمــات مشــاوره و خدمــات ارجاعــی بــرای حایــت 	 

ــی. روان شــناختی و اجتاع

ارائــه ی خدمــات مشــاوره و خدمــات ارجاعــی در مــوارد 	 

تبعیــض. و  خشــونت 

ــاندن 	  ــل رس ــه حداق ــور ب ــه منظ ــاوره ب ــات مش ــه ی خدم ارائ

ــات اجتاعــی و در صــورت  ــر مشــارکت در حی ــع در براب موان

ــدن.  ــای اجتاعی ش ــوزه ه ــه ح ــاع ب ــب، ارج طل
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 	)UNHCR( کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل در ســال 1950 بــرای پناهنــدگان از جانــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه منظــور 

هدایــت و ایجــاد هاهنگــی بــرای مداخلــه ی بین املللــی در جهــت محافظــت از پناهنــدگان و حــل مشــکالت آن هــا پایه گــذاری  شــد. 

هــدف اصلــی UNHCR حفاظــت از حقــوق و رفــاه پناهنــدگان و  پناهجویــان اســت .عــالوه بــر ایــن، ارائــه ی کمــک بــه افــراد فاقــد 

ــف UNHCR اســت. ــا بی وطــن در چارچــوب وظای ــت ی دول

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به www.unchr.org مراجعه کنید.

انجمن پیوند مردم	 

انجمــن هالــکالرن کورپوســی /انجمــن پیونــد مــردم یــک خیریــه ی غیرانتفاعــی و انجمــن همبســتگی اســت کــه بــا هــدف توســعه/تقویت 

دوســتی و همبســتگی عمومــی بیــن افــراد و تســهیل همبســتگی در برابــر فجایــع اجتاعی-سیاســی و بالیــای طبیعــی دارای پیامدهــای 

اجتاعــی شــدید تأســیس شــد. دلیــل وجــودی ایــن انجمــن مبــارزه علیــه متــام اَشــکال دیگری ســازی، نفرت پراکنــی، تبعیــض، نژادپرســتی، 

ملی گرایــی، تبعیــض جنســی و فرقه گرایــی؛ اعــالم همبســتگی بــا افــرادی کــه در معــرض ایــن مــوارد هســتند رصف نظــر از زبــان، دیــن، 

نــژاد، فرقــه و جنســیت آن هــا و ســازماندهی برنامه هــای همبســتگی منجــر بــه ایجــاد صلــح و برابــری میــان افــراد؛ و ایســتادن در کنــار 

همــه و متــام »دیگری هــا« در برابــر طــرد اجتاعــی اســت.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.halklarinkoprusu.org/ مراجعه کنید.

انجمن حایت از زندگی	 

ایــن انجمــن ســازمانی برشدوســتانه اســت کــه هــدف اصلــی تأســیس آن کمــک بــه اجتاعــات متأثــر از بالیــا بــه منظــور تأمیــن نیازهــا و 

حقــوق اساســی آن هاســت. ایــن انجمــن فعالیت هــای خــود را از ســال 2005 بــه بعــد بــر پایــه ی اصــول انســانیت، انصــاف، بی طرفــی، 

ــت جامعــه ی  ــودکان و تقوی ــدگان، محافظــت از ک ــت از پناهن ــل مســاعدت اضطــراری، حای ــی مث اســتقالل و پاســخ گویی در حوزه های

مدنــی و همــکاری اســت.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.hayatadestek.org/ مراجعه کنید.

انجمن همه جا هر	 

ایــده ی تأســیس انجمــن »همه جــا هــر« برگــزاری فســتیوالی در 2012 در ماردیــن واقــع در خــط مــرزی مشــرک بــا ســوریه بــود. انجمــن 

بــرای کــودکان و جوانــان ایــن منطقــه در مــدارس، اردوگاه هــای پناهندگــی و ســایر نقــاط ســیرک ها و کارگاه هایــی برگــزار می کنــد. هــدف 

ــق  ــا از طری ــل آن ه ــت تخی ــگ و تقوی ــر از جن ــرک متأث ــی و ت ــودکان ســوری، عراق ــده ی ک ــی خرسان دی ــر کودک ــا تغیی ــن فعالیت ه از ای

اســتفاده از تعلیــم و تربیــت مبتنــی بــر ســیرک اجتاعــی اســت. 

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://heryerdesanat.org/ مراجعه کنید.

سازمان های حامی پناهندگان در ترکیه
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 	)Hevi( انجمن دگرباشان ِهوی

انجمــن هــوی را گروهــی از افــراد لزبیــن، گــی، دوجنســی، ترنــس و بیناجنســی پایــه گذاشــتند کــه در بلــوک دگرباشــان در پــارک گــزی در 

خــالل مقاومــت گــزی بــا یکدیگــر آشــنا شــده بودنــد. ایــن انجمــن بــه ایــن ایــده بــاور دارد کــه سیاســت دگرباشــان را بایــد در چارچــوب 

یــک رویکــرد سیاســی گســرده ارزیابــی کــرد. انجمــن هــوی مســائل طبقــه، قومیــت، تبعیــض جنســی، اســتعار و حقــوق و آزادی هــای 

ــد. انجمــن ضــّد مداخــالت نظامــی اســت.  ــه عنــوان بخش هــای جداناشــدنی سیاســت دگرباشــان تلقــی می کن طبیعــت و انســان ها را ب

هــوی بــاور دارد کــه ســهم دگرباشــان در سیاســت صلــح مســئولیت پذیری در قبــال دســت یابی بــه یــک صلــح جامــع و پایــدار اســت.

هــدف انجمــن رســیدن بــه جهانــی اســت کــه در آن هــر فــرد دارای حقــوق شــهروندی برابــر باشــد، برخــالف نظــم جهانــی مبتنــی بــر 

دگرجنس گرایــی و مردســاالری.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://hevilgbti.org/ مراجعه کنید.

مرکز پژوهش های پناهجویی و مهاجرت	 

ایــن مرکــز پژوهشــی از طــرف جمعــی از دانشــگاهیان، پژوهش گــران، روزنامه نــگاران و فعالیــن نوع دوســت بــه منظــور پُــر کــردن خــأ 

یــک مرکــز پژوهشــی مســتقل در حــوزه ی مســائل پناهجویــی و مهاجــرت در ترکیــه تأســیس شــد. فعالیت هــای ایــن مرکــز عبارتنــد از 

ــر  ــی ب ــت داده هــای مبتن ــی و ثب ــک میدان ــت از پژوهش هــای آکادمی ــی، حای ــران در حــوزه ی مهاجــرت و پناهجوی تشــویق پژوهش گ

ــاد  ــری و ایج ــی، البی گ ــش آگاهــی عموم ــی، افزای ــت حقوق ــن فعالیت هــا حای ــده ی ای ــا. عم ــام پژوهش ه یافته هــای پژوهشــی و انج

شــبکه  اســت.

 	 )HRDF( سازمان توسعه ی منابع انسانی

ســازمان توســعه ی منابــع انســانی یــک ســازمان غیرانتفاعــی و برجســته ی جامعــه ی مدنــی اســت. ایــن ســازمان در ســال 1988 از جانــب 

اعضــای بنیان گــذار متشــکل از تاجــران و دانشــگاهیان تأســیس شــد و اکنــون 43 عضــو در هیئــت امنــای آن حضــور دارنــد.

ــر رشــد اقتصــادی،  ــی ب ــری منف ــه تأثی ــن ســازمان ادای ســهمی در حــل مشــکالت بهداشــتی، آموزشــی و اشــتغال اســت ک ــه ی ای وظیف

ــد. ــع انســانی دارن اجتاعــی و فرهنگــی مناب

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به html.http://www.ikgv.org/index1 مراجعه کنید.

انجمن کائوس گ.ل.	 

هــدف انجمــن همبســتگی و پژوهــش فرهنگــی گــی و لزبیــن کائــوس حایــت از لزبین هــا، گی هــا، دوجنســی ها، ترنس هــا و 

بیناجنســی ها بــرای دســت یابی بــه ارزش هــای آزادی خواهانــه، فعلیت یابــی وجــود آن هــا و پــرورش آن هــا بــه منظــور ادای ســهمی در 

ــراد اســت. ــردی، اجتاعــی و فرهنگــی آن اف ــار ف ــا گســرش زندگــی و رفت ــاه اجتاعــی همــراه ب ــح و رف توســعه  ی صل

ایــن انجمــن فعاالنــه باانجــام فعالیت هــای فرهنگــی، آموزشــی، هــری، ورزشــی و غیــره بــه منظــور نائــل شــدن بــه دســتاوردهایی کــه 

در ایــن چارچــوب وجــود دارنــد بــه افــراد کمــک می کنــد تــا دگرباشــان بتواننــد بــه آزادی، عدالــت و صلــح بــه عنــوان ارزش هــای اساســی 

خــود نائــل شــوند؛ انجمــن کائــوس حقــوق بــرش را بــه عنــوان حقــوق متــام انســان ها بــدون ایجــاد تبعیــض مبتنــی بــر زبــان، نــژاد، رنــگ، 

جنســیت، گرایــش جنســی، دیــدگاه فلســفی، دیــن، فرقــه ی مذهبــی، محلــی بــودن و غیــره در نظــر می گیــرد و علیــه تبعیــض مبتنــی بــر 

گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی در متــام وجــوه زندگــی مبــارزه می کنــد.

 برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.kaosgldernegi.org مراجعه کنید.
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انجمن سالمت جنسی و حقوق برش چر قرمز	 

دیــدگاه ایــن انجمــن بــا یــک نظــم اجتاعــی، اقتصــادی و سیاســی متناظــر اســت کــه نابــودی متــام انــواع نقــض حقــوق، طــرد اجتاعــی، 

داغ ننــگ و بی اطالعــی را کــه کارگــران جنســی در معــرض آن قــرار دارنــد تضمیــن می کنــد و نیــز اینکــه کار جنســی بــه عنــوان شــکلی 

از کار شــناخته شــود و کرامــت انســانی کارگــر جنســی حفــظ گــردد. 

انجمــن چــر قرمــز حقــوق کارگــران جنســی را در چارچــوب حقــوق بــرش و حقــوق کار در نظــر می گیــرد و معتقــد اســت کــه مشــکالت 

ــاع  ــا دف ــام پلتفورم ه ــده در مت ــن ای ــود و از ای ــرح ش ــی مط ــران جنس ــود کارگ ــب خ ــد از جان ــت بای ــه ی نخس ــی در وهل ــران جنس کارگ

می کنــد.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.kirmizisemsiye.org/  مراجعه کنید.

انجمن همبستگی و همیاری اجتاعی قلم آبی	 

انجمن قلم آبی بر مبنای ایده ی »کار داوطلبی یک سبک زندگی است« تأسیس شده است.

ــا هیــچ نــوع رفتــار و گفتــار قضاوت گرانــه و تبعیــض آمیــز در امــور داخلــی و مطالعــات خــود مــدارا منی کنــد. در ایــن  ایــن انجمــن ب

ــرت و خشــونت پراکنی نیســت. ــرای نف ــی ب ــز جای ــره و نی ــی، جنســی و غی ــی، دین ــز قوم ــرای دیدگاه هــای تبعیض آمی ــی ب انجمــن جای

انجمــن قلــم آبــی خــود را بــا هویت هــای سیاســی، دینــی و قومــی تعریــف منی کنــد. ایــن انجمــن در کنــار موضوعــات آزادی، حقــوق 

بــرش، حقــوق دموکراتیــک، حقــوق بهداشــتی، برابــری جنســیتی، حقــوق زنــان، حقــوق دگرباشــان، کــودکان و جلوگیــری از تبعیــض قــرار 

می گیــرد.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به https://www.mavikalem.org/  مراجعه کنید.

 	)Mülteci-Der( انجمن همبستگی با پناهندگان

ایــن انجمــن در پــی فرآینــدی تأســیس شــد کــه بــا نشســت مناینــدگان ســازمان های جامعــه ی مدنــی، کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل 

متحــد بــرای پناهنــدگان و مناینــدگان برخــی از نهادهــای عمومــی در 16 ژوئــن 2007 در ازمیــر آغازیــد. مقــر ایــن انجمــن در ازمیــر اســت.

انجمــن همبســتگی بــا پناهنــدگان یــک ســازمان حقــوق بــرشی و همبســتگی نوع دوســتانه اســت کــه بــر روی مشــکالت پناهندگانــی کــه 

کشــورهای خــود را تــرک کرده انــد، پناهجویــان، مهاجــران، افــراد خواهــان پناهجویــی موقــت و افــرادی کــه ممکــن اســت تحــت رویــه ی 

محافظــت ثانویــه باشــند رصف نظــر از دیــن، نــژاد، جنســیت، گرایــش جنســی، نظــرگاه سیاســی و هــر چیــز دیگــر فعالیــت می کنــد. 

 برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.multeci.org.tr/ مراجعه کنید.

 	)MUDEM( انجمن-مرکز حایت از پناهندگان

ایــن انجمــن در ســال 2014 در آنــکارا بــه منظــور انجــام فعالیت هایــی در در ســطح ملــی و بیــن املللــی بــرای پرداخــن بــه مشــکالت 

پناهجویــان، پناهنــدگان، مهاجــران، قربانیــان قاچــاق انســان، متقاضیــان محافظــت بین املللــی و افــراد بی وطــن تأســیس شــد. ایــن مرکــز 

یــک انجمــن بی طــرف و غیرانتفاعــی اســت و هــدف اصلــی آن حایــت از بــرآورده کــردن نیازهــای حافــظ زندگــی پناهنــدگان، تأمیــن 

ــن  ــط بی ــت رواب ــرم و تقوی ــرای نیازهــای م ــی ب ــی، پرداخــت هزینه هــای کمک ــوق اجتاع ــه حق ــرای دسرســی ب ــی ب مشــاوره ی حقوق

ــن عرصــه اســت. ــال در ای ــی فع ــی و ســازمان های دولت ســازمان های جامعــه ی مدن

 برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://mudem.org/ مراجعه کنید.
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حقوق پناهندگان ترکیه	 

ــرای خارجیانــی کــه از جنــگ و آزار و  ــه ســازوکارهای محافظــت قانونــی ب ایــن انجمــن فعالیت هــای تخصصــی در حــوزه ی دسرســی ب

اذیــت گریخته انــد و در ترکیــه پنــاه گرفته انــد؛ در زمینــه ی ظرفیــت فزونی یافتــه ی حایــت قانونــی از پناهجویــان؛ در عرصــه ی ترویــج 

همبســتگی و نگرش هــای مثبــت بــه پناهجویــان در اجتاعــات محلــی و آرای عمومــی بــه منظــور بهبــود بخشــیدن بــه قانون گــذاری و 

ــدگان  ــوق پناهن ــی انجــام می دهــد. انجمــن حق ــا معیارهــای بین امللل ــق ب ــان در تطاب ــا پناهجوی ــه در رابطــه ب سیاســت گذاری های ترکی

ترکیــه یــک ســازمان جامعــه ی مدنــی مســتقر در اســتانبول اســت. 

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به https://www.mhd.org.tr/tr/ مراجعه کنید.

 	)ASRA( انجمن همیاری، همبستگی و حایت از پناهندگان و پناهجویان

ایــن انجمــن یــک ســازمان جامعــه ی مدنــی و نوع دوســت اســت کــه در جهــت بهبــود بخشــیدن بــه حقــوق و رشایــط زندگــی پناهنــدگان 

و برآورده ســازی نیازهــای ابتدایــی افــراد و اجتاعاتــی کــه تحــت تأثیــر بالیــای طبیعــی، بحــران برشدوســتانه، جنگ هــا و نقــض حقــوق 
ــد.  ــد، فعالیــت می کن ــرار گرفته ان بــرش ق

ایــن انجمــن فعالیت هــای خــود را در ســطوح ملــی و بین املللــی در چارچــوب اصــول عــدم تبعیــض، شــفافیت، بی طرفــی و 
ــط  ــه رشای ــود بخشــیدن ب ــن در بهب ــن انجم ــه می دهــد. ای ــتانه ادام ــی برشدوس ــی محرمانگ ــای بین امللل ــق معیاره مســئولیت پذیری طب
ــی انجــام  ــی و بین امللل ــه در ســطوح مل ــر از بحــران از خــالل فعالیت هــا و عکس العمل هــای عاجــل ک ــراد و اجتاعــات متأث ــی اف زندگ

می شــوند ایفــای نقــش می کنــد.  

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://msyd.org/  مراجعه کنید.

 	)RASAS( انجمن همیاری و همبستگی پناهندگان و پناهجویان

ــد  ــد محافظــت بین املللی ان ــد و نیازمن ــرک کرده ان ــرادی کــه کشــور خــود را ت ــه منظــور حــل مشــکالت اف ــن انجمــن در ســال 2014 ب ای

ــد. ــا ملیت هــای مختلــف حایــت می کن ــی ب ــه واســطه ی کارکنان ــد ب تأســیس شــد. انجمــن از افــراد نیازمن

نــام کوتــاه مجموعــه، انجمــن پناهنــدگان اســت و فعالیت هــای خــود را بــدون تبعیــض بــر مبنــای زبــان، دیــن، نــژاد، جنســیت، ســن، 
ــل انجــام می دهــد. معلولیــت، اختــالف سیاســی و ســایر دالی

انجمــن در همــکاری بــا بخــش خصوصــی، ســازمان های جامعــه ی مدنــی و نهادهــای عمومــی در وهلــه ی اول بــه منظــور کمــک بــه حــل 

مشــکالت اساســی پناهنــدگان و برآورده ســازی متــام نیازهــای حیاتــی آن هــا و فراهــم کــردن بســر یــک ادغــام اجتاعــی رسیع تــر بــرای 

آن هاست. 

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به https://multeciler.org.tr/  مراجعه کنید.

انجمن زندگی مثبت	 
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هــدف انجمــن زندگــی مثبــت کــه گروهــی از افــراد مبتــال بــه اچ.آی.وی، خویشــاوندان آن هــا، داوطلبــان و متخصصــان مربوطــه آن را پایــه 

گذاشــتند، دسرســی بــه متــام افــراد دارای اچ.آی.وی اســت. ایــن انجمــن تــالش دارد کــه مطمــن شــود تــا ایــن افــراد و خویشاوندان شــان 

از خدمــات باکیفیــت و رایــگان بــدون قــرار گرفــن در معــرض هــر نــوع تبعیــض برخــوردار می شــوند و همچنیــن در جهــت توامنندســازی 

فیزیکــی و ذهنــی آن هــا تــالش می کنــد. بــه منظــور تضمیــن اجــرای کامــل حقــوق آن هــا بــدون هرگونــه مشــکل، انجمــن مســئولیت دارد 

تــا خدمــات مشــاوره ای و حایتــی ارائــه دهــد، آگاهی ســازی کنــد و در کنــرل و گســرش خدمــات و قانون گذاری هــا از طریــق همــکاری 

بــا ســازمان های دولتــی و جامعــه ی مدنــی فعــال در ایــن عرصــه ادای ســهم داشــته باشــد. 

رویکــرد انجمــن زندگــی مثبــت در جهــت ســاخت جامعــه ای اســت کــه اطالعــات دقیــق و بــه روزی در مــورد اچ.آی.وی دارد، جامعــه ای 

کــه رهــا از هــر نــوع پیــش داوری و تبعیــض علیــه افــراد مبتــال بــه اچ.آی.وی اســت، جایــی کــه متــام افــراد دسرســی آســانی بــه خدمــات 

باکیفیــت و رایــگان در رابطــه بــا جلوگیــری از بیــاری، تشــخیص زودهنــگام، حایــت، درمــان و مراقبــت دارنــد و جایــی کــه متــام حقــوق 

ایــن افــراد از جانــب قوانیــن اجرایــی تأثیرگــذار محافظــت می شــوند.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.pozitifyasam.org مراجعه کنید.

 	)SGDD-ASAM( انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجران

ایــن انجمــن از 1995 تــا بــه امــروز خــود را وقــف ارائــه ی راه حل هایــی بــرای مشــکالت پناهنــدگان و پناهجویــان در ترکیــه کــرده تــا بــه 

آن هــا کمــک کنــد تــا نیازهــای اولیه شــان را بــرآورده ســازند و از آن هــا در جهــت برخورداری شــان از حقــوق و خدمــات اساســی حایــت 

مناینــد، پناهنــدگان و پناهجویــان بتواننــد در هاهنگــی بــا اجتــاع میزبــان زندگــی کننــد. آســام از بــدو تأســیس خــود بــرای پناهجویــان 

و پناهندگانــی کــه از مناطــق جنگــی می آینــد خدمــات روان شــناختی-اجتاعی ارائــه داده اســت. آســام  بــرای ایجــاد یــک مــکان امــن و 

حصــول اطمینــان از رفــاه حــال پناهجویــان و پناهنــدگان تــالش مــی کنــد.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://sgdd.org.tr/  مراجعه کنید.

 	)SPoD( انجمن مطالعات سیاست گذاری اجتاعی، هویت جنسیتی و گرایش جنسی

ایــن انجمــن کــه گروهــی از دانشــگاهیان، وکیــالن و فعــاالن در 2011 آن را پایــه گذاشــتند در جهــت یافــن راه حل هایــی پایــدار و جامــع 

ــن انجمــن  ــرده اســت. ای ــت ک ــد فعالی ــا آن مواجه ان ــه ب ــوب و تبعیضــی ک ــرای مشــکالت دگرباشــان و کاهــش ســطح خشــونت، رسک ب

مشــاوره های حقوقــی، اجتاعــی، آکادمیــک و روان شــناختی و دوره هــای آموزشــی بــرای پرســنل مراقبت هــای روان پزشــکی، مــددکاران 

ــل، نشســت های وکال، مدرســه های سیاســت گذاری و اکتیویســم و  ــه می دهــد و ســمینار، پن اجتاعــی، وکال، نهادهــا و شــهرداری ها ارائ

کارزارهــای انتخاباتــی را ســازماندهی کــرده و گروه هــای حایتــی بــرای ترنس هــا، معلولیــن و پناهنــدگان ایجــاد می کنــد. متــام افــرادی 

کــه ایــن قبیــل فعالیت هــا را انجــام می دهنــد داوطلبــان ایــن انجمــن هســتند.  

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.spod.org.tr/ مراجعه کنید.

 	)SYDV( بنیادهای همیاری و همبستگی اجتاعی

ــا اتــکا بــر قانــون شــاره ی 3294 در بــاب تشــویق همیــاری و همبســتگی  ــا بندهــای قانــون مدنــی ترکیــه ب ایــن بنیادهــا در تطابــق ب

اجتاعــی بــه منظــور انجــام فعالیت هــا و برنامه هــای مرتبــط بــه قانــون در هــر اســتان و منطقــه تأســیس شــده اند. در حــال حــارض، 

ــد. ــه می دهن ــدگان خدمــات ارائ ــه شــهروندان و پناهن ــاری و همبســتگی اجتاعــی در رسارس کشــور ب ــاد همی 1002 بنی
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 	)TOG( بنیاد داوطلبان اجتاع

بنیــاد داوطلبــان جامعــه بــا چشــم انــداز دســتیابی بــه صلــح، همبســتگی و تغییــر اجتاعــی همــراه بــا جوانــان بــا توامنندســازی آنهــا 

پایــه گــذاری شــده اســت.

افــراد جــوان کــه داوطلبــان جامعــه هســتند در باشــگاه ها، گروه هــا یــا اجتاعــات موجــود در دانشــگاه های خــود جمــع مــی شــوندو 

ــه انجــام می رســانند.  ــد ب ــی کــه خــود مشــخص کرده ان ــه نیازهای ــه منظــور پاســخ ب ــدار را ب پروژه هــای مســئولیت پذیری اجتاعــی پای

ایــن پروژه هــا نــه تنهــا ادای ســهمی بــه جامعــه اســت بلکــه بــه جوانــان کمــک می کننــد تــا تبدیــل بــه افــرادی مســئولیت پذیر و فعــال 

شــوند و کمک رســان رشــد شــخصی آن هــا می شــوند.  

هالل احمر ترکیه	 

ــدان  ــی از می ــای ناش ــا بیاری ه ــت ی ــه از مجروحی ــی ک ــه رسبازان ــز ب ــک غیرتبعیض آمی ــه کم ــل ب ــه ی متای ــه در نتیج ــر ترکی ــالل احم ه

جنــگ رنــج می برنــد ظاهــر شــد. مســئولیت هــالل احمــر ارائــه ی کمــک بــه افــراد نیازمنــد و بی دفــاع در زمــان بالیــا بــه مثابــه ی یــک 

ســازمان پویشــگر اســت کــه همــکاری در جامعــه را گســرش داده، خــون ایمــن تأمیــن کــرده و آســیب پذیری را کاهــش می دهــد. رویکــرد 

ایــن نهــاد تبدیــل شــدن بــه ســازمانی اســت کــه بــه عنــوان الگویــی در خدمــات کمکــی برشدوســتانه در ترکیــه و جهــان قلمــداد شــده و 

ــراد در ســخت ترین دوران زندگی شــان اســت. ــار اف ــه در کن ســازمانی ک

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به https://www.kizilay.org.tr/ مراجعه کنید.

سازمان بین املللی مهاجرت )IOM(- آژانس مهاجرت سازمان ملل	 

ــا  ــرد. فعالیت هــای ســازمانی ب ــاح ک ــج افتت ــگ خلی ــن جن ــس از دوران اولی ــه را در 1991 پ ــر خــود در ترکی ــن ســازمان نخســتین دفات ای

اســکان مجــدد پناهنــدگان عراقــی آغــاز شــد و بعدهــا بــه برنامه هــای مدیریــت مهاجــرت گســرش پیــدا کــرد. مشــارکت ایــن ســازمان 

بــا جمهــوری ترکیــه در نووامــر 2004 رســمیت یافــت، یعنــی زمانــی کــه ترکیــه تبدیــل بــه عضــوی از ســازمان بین املللــی مهاجــرت شــد. 

مشــارکت بیــن ســازمان بین املللــی مهاجــرت و ترکیــه از آن زمــان بــه بعــد ادامــه یافتــه اســت، ازجملــه حایــت از پیش نویــس قانــون 

خارجیــان و محافظــت بین املللــی و نیــز تأســیس ریاســت کل مدیریــت مهاجــرت وابســته بــه وزارت امــور داخلــی در ســال 2013. 

ســازمان IOM در زمینــه هــای کمــک بــه مهاجریــن، مهاجــرت و مدیریــت مــرزی، مهاجــرت نیــروی کار، اورژانــس، آمادگــی، واکنــش و 

بهبــودی، اســکان مجــدد و مدیریــت حرکــت و مدیریــت مهاجــرت فعالیــت مــی کنــد.

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به http://www.turkey.iom.int/ مراجعه کنید.

مجمع شهروندان	 

مجمــع شــهروندان )یــا پیشــر مجمــع شــهروندان هلســینکی( یــک ســازمان جامعــه ی مدنــی اســت کــه در حــوزه ی حقــوق و آزادی هــای 

ــای  ــام ارزش ه ــع ادغ ــن مجم ــدف ای ــد. ه ــت می کن ــازی فعالی ــهروندی و دموکراتیک س ــی، ش ــی و کرثت گرای ــح، دموکراس ــی، صل اساس

پیــش رو در زندگــی روزمــره اســت؛ ارزش هایــی هاننــد زندگــی بــا کرامــت، حکومــت قانــون و عدالــت، مدیریــت عمومــی مشــارکتی، 

ــح شــده؛ اقتصــادی کــه نابودگــر بافــت اجتاعــی و  ــی ترصی ــه کــه در معاهــدات بین امللل ــری جنســیتی آن گون شــفاف و پاســخگو، براب

صلــح، شــهرها و کــره ی زمیــن نباشــد؛ پایــان یافــن جنگ هــا و مشــکالت از طریــق مذاکــرات صلح آمیــز، مشــاوره و دیالــوگ و تضمیــن 

اینکــه ایــن ارزش هــا بــر پایــه ای مدنــی بــه صــورت انضامــی انعــکاس و گســرش یابنــد.   

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به https://www.hyd.org.tr/tr/ مراجعه کنید.
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ایــن انجمــن در ســال 2010 بــا هــدف و میــل بــه تغییــر جهــان و تبدیــل کــردن آن بــه مکانــی بهــر، عادالنه تــر و پایدارتــر و تضمیــن 

اینکــه انجمــن خانه/رسپناهــی بــرای متــام موجــودات زنــده باقــی مبانــد، تأســیس شــد.

هــدف اصلــی ایــن انجمــن کــه بــا برنامــه ی محافظتــی اش قصــد نائــل شــدن بــدان را دارد ارائــه ی اطالعــات و فضایــی امــن بــرای افــراد 

اســت کــه بتوانــد آن هــا را در جهــت ارزیابــی خــود و محیط شــان توامننــد ســازد؛ حایــت از افــراد بــه منظــور ایجــاد ســازوکارهای چیرگــی 

خــاص آن هــا از خــالل توامنندســازی مداخــالت و انجــام فعالیت هــای تســهیل گیری در راســتای حــذف موانــع موجــود بــر رس راه دسرســی 

بــه حقــوق و خدمــات اساســی. بــرای نائــل شــدن بــه ایــن هــدف، انجمــن یــووا رویکــردی درهم تنیــده را اتخــاذ می کنــد کــه هــم شــامل 

رویکردهــای حقوق محــور و هــم رویکردهــای مبتنــی بــر توامنندســازی در برنامــه ی محافظتی شــان اســت. 

برای اطالعات بیشر و ارتباط با سازمان می توانید به https://www.yuva.org.tr/ مراجعه کنید.






