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نوع نشر
کل مسئولیت نوشته ها و تصاویری که در این مجله جای گرفته اند بر عهده نویسندگان و هنرمندان آنها بوده و این فعالیت ها دیدگاه کائوس
گ.ل .را منعکس نمی کند.
این مجله فروشی نیست.
«این مجله از طرف انجمن کائوس گ.ل .و با پشتیبانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در چارچوب پروژه «توسعه حقوق
بشر پناهندگان لزبین ،گی ،دوجنس گرا ،ترنس و بیناجنس (ال.جی.بی.تی)» تهیه شده است .بودجه این پروژه با کمک های سخاوتمندانه
اهداکنندگان زیر تامین می شود:
آلمان ،استرالیا ،ایاالت متحده آمریکا ،ایتالیا ،بریتانیا ،جمهوری کره ،دانمارک ،ژاپن ،سوئیس ،سوئد ،عملیات مدنی و کمکهای بشردوستانه
اروپا ،فرانسه ،فنالند ،کانادا ،نروژ و هلند
محتوای این مجله دیدگاه های رسمی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ( )UNHCRو اهداکنندگان مذکور را منعکس نکرده است .کل
مسئولیت ها بر عهده نویسنده می باشد».

یادداشت سردبیر
ایــن شــاره ویــژه از مجلــه محصــول فرآینــدی بســیار دشــوار اینکــه در کــدام کشــور زندگــی میکنیــم ،همگــی بــه بــودن
امــا آموزنــده و مهیــج اســت ،همچنیــن نتیجــه یــک رویــا و ادامــه خواهیــم داد .بــه رســمیت نشــناخنت مــا و یــا هــر عمــل
اعــال سیاســتی خــاص اســت .پیــش از آنکــه بــه ترشیــح ایــن تبعیضآمیــز دیگــری ایــن واقعیــت را تغییــر نخواهــد داد.
جملــه بپردازیــم ،بهــر اســت داســتان شــکلگیری مجلــه
البتــه زمانــی کــه ایــن شــاره را آمــاده مــی کردیــم ،اصلــی
کائــوس گ.ل .را توضیــح دهیــم تــا شــاید بتوانــد بــه فهــم
تریــن مشــکل مــا ندانســن زبانهــای عربــی و فارســی بــود.
ایــن موضــوع کمــک کنــد .دلیــل انتشــار مجلــه کائــوس گ.ل.
بــا توجــه بــه اینکــه سیاســت انتشــاراتی مــا عــدم انتشــار
کــه از ســال  1994بدیــن ســو بــه طــور پیوســته انتشــار مــی
متــون مبتنــی بــر تبعیــض جنســیتی ،همجنــس گ ـرا هراســی،
یابــد ،نیــاز گروهــی از همجنــس گرایــان بــه نوشــن کلــات
دوجنــس گ ـرا هراســی ،ترنــس هراســی ،نژادپرســتانه و گونــه
و احساساتشــان بــود کــه باعــث ادامــه ایــن کار بــه مــدت
پرســتانه اســت ،بنابرایــن عــدم فهــم متــون نوشــته شــده بــه
 25ســال بطــور متــادی شــده اســت .طــی ایــن  25ســال،
زبانــی دیگــر موجــب دشــواری میشــود ،بهویــژه اگــر بــا
مجلــه کائــوس گ .ل .تبدیــل بــه فضایــی شــد تــا بســیاری از
دغدغـهی عــدم انتشــار متونــی ترکیــب شــود کــه بــا سیاســت
دگرباشــان و همــه کســانی کــه در برابــر هنجارهــای جنســیتی
انتشــاراتی نرشی ـهی مــا در تناقــض اســت .بــا ایــن همــه ،بــه
تحمیلــی حرفــی بـرای گفــن دارنــد ،بتواننــد نظـرات خــود را از
لطــف تالشهــای ارزنــدهی مرتجــان همزمــان عزیزمــان از
طریــق آن بیــان کننــد.
پــس ایــن مشــکل برآمدیــم.
کائــوس گ.ل .از ســال  2007بدیــن ســو ســعی دارد تــا
دوســتان عزیــزی کــه در ایــن شــاره ســهم دارند ،تجــارب خود
دگرباشــان را نیــز در رده پناهجویــان داخــل کنــد و هدفــش
در زمینــه هــای اکتیویســم ،هــر ،ورزش ،آمــوزش و خانــواده
از ایــن کار ایجــاد همبســتگی بیشــر بــا پناهنــدگان دگربــاش
را همـراه بــا رشایــط گذشــته و کنونیشــان و نیــز فرآیندهــای
اســت ،بدیــن منظــور نیــز از ابتــدای ســال  2017بــا یــک تیــم
توامنندسازیشــان بــه اشــراک گذاشــتند .کوئیــن بیهاینــد
ســه نفــره بــه فعالیــت هــای خــود تحــت عنــوان برنامــه حقوق
بــارز در مــورد مشــاهدات خــود پیرامــون جنبــش دگرباشــان
پناهنــدگان ادامــه مــی دهــد .ایــن تیــم ســه نفــره بــا طــرح
در عــراق ســخن گفــت و رسنخهایــی در مــورد چگونگــی
ایــن ســوال وارد عمــل شــدند" :چ ـرا ســخنان اشــخاص خــاص
برقــراری پیونــد بیــن دگرباشــان پناهنــده و غیرپناهنــده در
و پرجراتــی کــه در شــهرهای مختلــف ترکیــه بــا آنهــا گفتگــو
ترکیــه داد .آرتیــن توضیــح داد کــه بــه عنــوان یــک پناهنــدهی
شــده نبایــد در ایــن مجلــه چــاپ شــود؟" و در پاســخ بــه ایــن
جنســیت کوییــر در زندگــی کاریاش در ترکیــه با چه مشــکالتی
نتیجــه رســیدند کــه بــه جــای صحبــت "در مــورد اشــخاص و
مواجــه شــده اســت و از تجربـهی رژهی افتخــار در اســتانبول
بــه منایندگــی از طــرف آنهــا" ،بیاییــد همــه "باهــم بنویســیم".
گفــت .بئیتیــد رایــر از تجربیــات خــود بــه عنــوان یــک ِگــی
هــدف ایــن نرشیــه مقابلــه بــا هنجارهایــی اســت کــه اف ـراد ،خاورمیانـهای ســخن بــه میــان آورد .هنــگام مصاحبــه بــا دونــا،
دارای ویژگــی هــا و مهــارت هــای متفــاوت را نادیــده مــی او در رابطــه بــا تجرب ـهی پناهنــدهی جنســیت کوییــر بــودن
گیرنــد ،مخصوصــا افــرادی کــه بــا عنــوان پناهنــده شــناخته علیرغــم تاهــل و بچــه دار بــودن حــرف زد .فریــان کاشــانی
شــده انــد و هویــت آنهــا بــه رســمیت شــناخته منــی شــود .توصیههایــی ب ـرای پناهنــدگان دگربــاش ،در مــورد دسرتســی
بــه عنــوان کائــوس گ.ل .بــر ایــن موضــوع واقــف هســتیم بــه آمــوزش داشــت .کئویــن بــه ارائــه بخشهایــی از زندگــی
کــه اشــخاصی کــه بــا آنهــا مالقــات مــی کنیــم بیــش از یــک خــود در ع ـراق پرداخــت .دراکــو در ایــن شــاره بــا دو ژانــر
"شــاره پرونــده" و "ســوژه موقــت" هســتند کــه هــم اکنــون ادبــی مختلــف یعنــی داســتان کوتــاه و شــعر ســهیم شــد .م.ژ.
در انتظــار رفــن بــه کشــوری ســوم در ترکیــه ســاکن شــده انــد .از ســوریه ،داســتان پناهندگــی خــود بــه ترکیــه را روایــت کــرد
مــا چیــزی بیــش از گذشــته ،آینــده ،تخصــص ،هــر ،کشــمکش در حالــی کــه رامتیــن زیگــورات تجــارب اکتیویســم خــود در
هــا ،دلتنگیهــا و عشــقهایامن هســتیم و رصفنظــر از ترکیــه و ای ـران را بــا مــا ســهیم شــد .شــایا در مــورد گذشــته
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همبســتگی را ترتیــب دادیــم تــا بگوییــم "همجنــس گــرا
هراســی ،ترنــس هراســی ،دوجنــس گــرا هراســی را متوقــف
کنیــد؛ نــه بــه متــام مرزهــا" .مــا همچنیــن کارگاههــای
داســتانگویی دیجیتــال را برگ ـزار کردیــم کــه در آنهــا آثــار
زیبایــی تولیــد شــد و میتوانیــد بخشــی از آنهــا را در ایــن
شــاره از مجلــه بیابیــد.

و حــال خــود و نیــز تجرب ـهاش در مرکــز پناهنــدگان اخراجــی
در ترکیــه را نوشــت .رشمیــن موقعیــت خــود بــه عنــوان یــک
هرنمنــد ترنــس ایرانــی را بــه رشــته تحریــر درآورد ،در حالــی
کــه س.ق .ماجــرای وداعــش بــا ایــران را نقــل کــرد .میــکا،
بحــری ،مدریــک و دایــان تجــارب خــود بــه عنــوان ورزشــکاران
حرف ـهای و رابط ـهای کــه بــا ورزش ایجــاد کردهانــد را بــا مــا
رشیــک شــدند .نویســنده بــی نــام از رویاهایــش بـرای خــود و
بــرای مــا گردهــم آمــدن در متــام ایــن فعالیتهــا ،خــوش
ب ـرای متــام دگرباشــان صحبــت کــرد.
گذرانــدن ،مســابقه برگــزار کــردن ،خندیــدن ،تولیــد جمعــی
در عیــن حــال ،شــا مــی توانیــد ســتون هــای مربــوط بــه و مهمتــر از همــه ســهیم شــدن در یــک روز شــاد بســیار
ســواالت متــداول و اطالعــات نادرســت در مــورد ســامت ارزشــمند بــود.
جنســی ،حقــوق قانونــی ،فرآینــد تغییــر جنســیت ،کمیســاریای
مایلیــم کــه از متــام مربیانــی کــه در طــول ایــن دورههــای
عالــی حقــوق بــر ســازمان ملــل و اســکان مجــدد در کشــور
آموزشــی و فعالیتهــا در کنارمــان بودنــد و حامیــت ،دانــش،
ســوم را نیــز در مجلــه بیابیــد .همچنیــن شــا مــی توانیــد
و تجــارب ارزنــدهی خــود را بــا مــا ســهیم شــدند ،تشــکر کنیــم.
خدمــات مشــاورهای ارائــه شــده از طــرف برنامــه حقــوق
پناهنــدگان کائــوس گ.ل .و نیــز ماجــرای فعالیتهــای و مایلیــم کــه از متــام رفقــای عزیزمــان ،از مرتجــم مــان محبوبه
کائــوس گ.ل .در عرصــه پناهندگــی را در ایــن مجلــه دنبــال بــه خاطــر حامیــت محبــت آمیــز ،انــرژی و صمیمیتــش در
کنیــد .اطالعاتــی در مــورد ســازمان هــای حامــی پناهنــدگان متــام زمــان هــای چالــش برانگیزمــان قدردانــی کنیــم.
و ســازمان هــای ارائــه دهنــده خدمــات مشــاورهای در ترکیــه
هــم موجــود اســت .ایــن شــاره همچنیــن شــامل منظومــه ای همچنیــن قصــد داریــم مراتــب قدردانــی خــود را از
همکارامنــان در واحدهــای محافظــت و برنام ـهی کمیســاریای
از ترانههــای زیبــای عربــی بــا مضامیــن کوییــر اســت.
عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل اعــام کنیــم ،کســانی کــه در
بــه عنــوان کائــوس گ.ل .طــی دو ســال گذشــته در چارچــوب طــول آمادهســازی ایــن شــاره حامیــت و درک خــود را از مــا
پــروژهی "بهبــود حقــوق بــر پناهنــدگان دگربــاش در ترکیــه" دریــغ نکردنــد.
و بــا همــکاری کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل بــه
پنــج شــهر مختلــف رفتیــم و بــا پناهنــدگان دگربــاش مالقــات در نهایــت ،مایلیــم مراتــب قدردانــی خــود را از متــام
کردیــم .بــه مشــکالت آنهــا گــوش دادیــم و بــا دشــواریهایی پناهنــدگان دگرباشــی کــه داســتانهای ارزشمندشــان را بــا مــا
کــه در راه دسرتســی بــه حقــوق و خدمــات تجربــه کــرده انــد بــه اشـراک گذاشــتند و امــکان انتشــار ایــن شــاره را فراهــم
آشــنا شــدیم تــا بتوانیــم ســازمانهای مربوطــهی فعــال در آوردنــد ،اعــام کنیــم .کســانی کــه در معیــت آنهــا چیزهــای
ایــن حــوزه ،بهویــژه کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان زیــادی آموختیــم .بــر ایــن بــاور هســتیم کــه ایــن همبســتگی
ملــل را مطلــع ســازیم و بتوانیــم نقشــی تســهیلکننده در مــا را نیرومندتــر کــرده و در راســتای سیاســت برنامــه حقــوق
میــان نهادهــا داشــته باشــیم .عــاوه بــر ایــن ،در شــهرهای پناهنــدگان اســت.
دنیزلــی ،اسکیشــهیر ،یالــووا و اســتانبول در مــورد "وظایــف اگر همبستگی نبود ،این مجله وجود نداشت.
و حقــوق قانونــی ،ســامت جنســی ،رونــد تغییــر جنســیت و
نقــش و مأموریــت کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملل مطالعهی خوبی را برایتان آرزومندیم
در ترکیــه" دورههایــی آموزشــی برگ ـزار کردیــم .در شــهرهای برنامه حقوق پناهندگان کائوس گ.ل.
مذکــور همچنیــن مســابقات ورزشــی و پیکنیکهــای
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"ترس چیزی نیست که به خودی خود وجود داشته باشد٬
بلکه حاصل یک فکر معیوب و بیسواد است .مهمترین
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

دلیــل گرایــش جنســی متفــاوت از دانشــگاه اخـراج شــدم .مهمرتین
هــدف مــن در زندگــی همیشــه یادگیــری و تحصیــل بــوده و در
ایـران بــه دلیــل دگربــاش بــودن حــق تحصیــل را از مــن گرفتنــد امــا
اجــازه نــدادم کــه دگربــاش بــودن حــق تحصیــل را از مــن بگیــرد.

مــن فریــان هســتم و در ترکیــه مشــغول بــه فعالیتهــای
اجتامعــی 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
بــه نظــر مــن بچههــای دگربــاش همیشــه بــه خاطــر متفــاوت
تحصیــل بــرای متــام جوانــان پناهجــو قــدم بــردارم.
بــودن در مــدارس گوشــه گیــر میشــوند ٬کســی نیســت بــه آنهــا
مــن دانشــجوی تــرم آخــر مهندســی عمـران در ایـران بــودم کــه بــه گوشــزد کنــد کــه نرمــال هســتند و الزم نیســت خجالــت بکشــند
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کــه عاشــق همکالســی همجنــس خــود شــدند .بــه همیــن دلیــل مســائل بیشــر کنیــم ٬قطعــن تــرس کمــری در وجودمــان احســاس
معمولــن مدرســه جــای مــورد عالقــه بچههــای دگربــاش نیســت .میکنیــم .بیاییــد بــا نادانــی مبــارزه کنیــم.
هــر بچـهای حــق داشــن یــک محیــط آزاد و ســامل بـرای تحصیــل را
سخت اما شدنی:
دارد امــا متاســفانه ایــن حــق پایــال شــده.
یکــی از مشــکالت یــا بهــر اســت بگویــم بزرگرتیــن مشــکل
مــن در ترکیــه رشوع بــه پیــدا کــردن راهــکار هایــی بـرای تحصیــل
پناهجویــان در ترکیــه نداشــن اجــازه کار اســت .بســیاری از
کــردم و در جلســات و دورهمیهــای مختلــف نظراتــم را بــه
پناهجویــان مشــغول بــه کارهــای ســخت و طاقتفرســا و همیــن
اطرافیانــم انتقــال دادم .خوشــبختانه بعــد از جلســات ٬تعــدادی
طــور غیرقانونــی هســتند و در بیــن آنهــا پناهجویــان دگربــاش
بــه دانشــگاه راه پیــدا کردنــد و بســیاری رشوع بــه تحصیــل آنالیــن
بــه دلیــل ظاهــر متفــاوت حتــی شــانس کمــری ب ـرای ایــن قبیــل
کردنــد .مــن خــودم هــم برنــده بورســیه برنامــه نویســی از گــوگل
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موقعیتهــای کاری دارنــد.
شــدم و بــه صــورت آنالین مشــغول بــه ادامــه تحصیل و کارهســتم.
در کالسهــای آنالیــن و فرومهــای گفــت و گــو ب ـرای کســی مهــم ســاعت کاری طوالنــی مــدت وحقــوق حداقــل اســت .در نتیجــه
نیســت کــه گرایــش جنســی و جنســیت مــن چیســت ٬بلکــه مهــارت زمــان و هزینــه بـرای تحصیــل بســیار ســخت بــه دســت مــی آیــد.
و سختکوشــی مــن چیزیســت کــه بقیــه همکالسـیها مــن را بــا آن ســازمانهایی ماننــد آســام و کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ب ـرای
تعریــف میکننــد.
تحصیــل ٬کمــک هزینههایــی فراهــم کردهانــد کــه پناهجویــان
میتواننــد پــس از ثبــت نــام در دانشــگاه از آنهــا اســتفاده کننــد.
خیلــی از پناهجویــان بــه خاطــر خــروج اجبــاری و بــا عجلــه موفــق
نشــدند کــه مــدارک تحصیــل خودشــان را بــه همــراه بیاورنــد .نرتسید:
خوشــبختانه آمــوزش و پــرورش ترکیــه قبــول میکنــد کــه ایــن
دوســتان بــا رد کــردن یــک رسی امتحــان مــدرک دیپلــم خودشــان ورود بــه دانشــگاههای ترکیــه آنقــدر هــم کــه پناهجویــان فکــر
را دریافــت کننــد امــا متاســفانه دوســتانی کــه مــدارک باالتــر از میکننــد ســخت نیســت .مــن همیشــه بــه دوســتانم پیشــنهاد
قبیــل لیســانس ٬فــوق لیســانس و دک ـرای خــود راهم ـراه ندارنــد میکنــم کــه لیســت دانشــگاهها را گــوگل کننــد و از طریــق
منیتواننــد برابــری بــرای مــدرک خــود در ترکیــه دریافــت کننــد .وبســایت آنهــا اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ثبــت نــام را پیــدا
کننــد ٬بــه دانشــگاه برونــد و بــا دانشــجویان و اســاتید صحبــت
روزانــه معیــار در بــازار کار بیشــر و بیشــر بــه ســمت مهــارت کننــد ٬نگـران معــدل و منـرات کــم خــود نباشــند و از آزمونهایــی
و دانــش پیــش مــیرود ٬امــا متاســفانه هنــوز هــم بســیاری از مثـل YOSو  SATکمــک بگیرنــد تــا شــانس بیشــری بـرای قبولــی
موقعیتهــای کاری نیــاز بــه مــدرک دانشــگاهی دارنــد.
داشــته باشــند.
برخــاف تصــور مــردم بایــد عنــوان کنم کــه جمعیــت افـراد تحصیل دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست!
کــرده جامعــه مــا بســیار اســت .البتــه کــه بــه نظــر مــن تحصیــات٬
حتمــن مــدرک دانشــگاهی و مدرســه نیســت .مــن ســعی میکنــم ســایت  KIRON.ngoبــرای پناهجویــان تحصیــات رایــگان و
هــر روز چیــز تــازهای یــاد بگیــرم .بــا مــردم صحبــت میکنــم ٬کتاب آنالیــن فراهــم کــرده .بــه پناهجویانــی کــه در فکــر تحصیــل یــا
میخوانــم و در اینرتنــت گشــت میزنــم .امــا هیچوقــت حــرف یــا در حــال تحصیــل هســتند ٬پیشــنهاد میکنــم کــه حتمــن رسی
بــه ایــن وبســایت بزننــد .ایــن ســایت بــه شــا کمــک میکنــد
نوشــتهای را بــدون دلیــل یــا مــدرک باورمنیکنــم.
تــا ابتــدا زبــان مــورد نیــاز ب ـرای تحصیــل را یادبگیریــد و در قــدم
هموفوبیــا از دو کلمــه هموسکشــوال و فوبیــا بــه معنــی بعــد دروس پیــش نیــاز را پشــت رس بگذاریــد ٬پــس اگردرســی را
همجنســگرا و تــرس تشــکیل شــده .تــرس از همجنســگرایان و فرامــوش کردهایــد یــا میخواهیــد از صفــر رشوع کنیــد ٬اصلــن
پی ـشداوری و تعصــب نســبت بــه انســانهایی کــه بــه همجنــس نگــران نباشــید چــون ایــن ســایت فکــر همــه جــا را کــرده .از
خــود گرایــش دارنــد و بیمیلــی ب ـرای بــه دســت آوردن شــناخت پیــدا کــردن یــار درســی و مشــاوره تحصیلــی تــا پیــدا کــردن یــک
درســت و علمــی دربــاره پدیــده همجنســگرایی و پــا فشــاری بــر دانشــگاه مناســب بــرای ادامــه تحصیــل در خــارج کشــور.
تعصبــات و پیشداوریهــای بــه ارث رســیده! تــرس چیــزی نیســت
کــه بــه خــودی خــود وجــود داشــته باشــد ٬بلکــه حاصــل یــک امیــدوارم روزی تحصیــات و اطالعــات ٬بـرای همــه قابــل دســرس
فکــر معیــوب و بیســواد اســت .مهمتریــن عامــل ایجــاد تــرس ٬باشــد.
ناآگاهــی و نادانــی اســت ٬هــر چــه آگاهــی خودمــان را دربــاره
1

برای اطالعات بیشتر در مورد اجازه کار ،لطفا قسمت "حقوق قانونی ،سواالت متداول" مجله را مطالعه بفرمایید.
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ترانههای عربی در مورد همجنسگرایی،
چندعشقی و جنسیت
ماریبل حداد
در گفتگــوی اجتامعــی موجــود میــان دیدگاههــای محافظـهکار و لیـرال
در جهــان عــرب ،مباحــث گوناگــون ،اســتداللها و تأثیــرات متقابلــی
در متــام محورهــا و عرصههــای مختلــف زندگــی ظاهــر شــده و پــرورش
مییابنــد .ظــرف چنــد ســال اخیــر ،حقــوق و آزادیهــای فــردی در
جهــان عــرب مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفتهانــد ،پدیــدهای کــه در
صحنههــای موســیقی مختلــف ،از طریــق ترانههایــی کــه جامعــه و
متــام اجــزا و گروههــای آن را هــدف قــرار میدهنــد ،انعــکاس یافتــه
اســت .متعاقبــا شــاری ازهرنمنــدان موســیقی را بــه مثاب ـهی فضایــی
مشــارکتی بــرای پرتــو افکنــدن بــر داســتانهایی اســتفاده کردهانــد
کــه راوی مســائل مربــوط بــه همجنسگرایــی ،جنســیت و آزادیهــای
فردیانــد .در ادامــه ،شــاهد برخــی از محبوبتریــن منونههــای ایــن
ترانههــا خواهیــد بــود.
ترانهی «شهرزاد» از تریز سلیامن
شــاید مشــهورترین ترانــهی هرنمنــد فلســطینی ،تــرز ســلیامن ،آهنــگ
«شــهرزاد» اســت .او بــه روی صحنــه رفــت و بــه صــورت پابرهنــه رشوع
بــه رقصیــدن کــرد در حالــی کــه صــدای جرنــگ جرنــگ خلخالــش کــه
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شــبیه ریتمهــای ملودیهــای کولیــان بــود بــه گــوش میرســید .ترانــه
در مــورد یــک داســتان عشــقی پــر حـرارت اســت و ســلیامن بــا حســی
رسشــار از نوســتالژی یــادآور بارانــی اســت کــه رایح ـهی بــدن یــک زن
را در خــود دارد.
«زمانــی کــه دســتامنان بهــم برســند ،لبانــم بــر لبانــش نقــش بنــدد ،چــه
چیــز باقــی خواهــد مانــد بــه جــز جهــان ،بــه جــز زمســتان ،زمســتان،
زمســتان»...
ســلیامن در آخریــن آلبــوم خــود مضمــون مشــابهی را بــا «شــهریار در
عربــی کالســیک» تکــرار میکنــد ،چیــزی کــه برانگیزاننــدهی لحنــی
مشــابه در ســتایش از عشــق و زنــان اســت.
«شم الیاسمین» از گروه مرشوع لیلی
ترانهی ّ
گــروه مــروع لیلــی بــه ســطح باالیــی از محبوبیــت بــه خاطــر ترانههــا
و آهنگهــای عصیانگرانـهی خــود رســیده اســت .آنهــا اغلــب خواســتار
بــه رســمیت شــناخته شــدن حقــوق اقلیتهــا و آزادی بیــان هســتند.
«شــم الیاســمین» ،خواننــدهی اصلــی گــروه ،حامــد ســنو،
در آهنــگ
ّ

رابطــهی پیشــین بیــن یــک مــرد جــوان و دوســتپرسش را تصویــر آخــر ،او بــا فــردی آشــنا میشــود کــه شــخصیت منحرصبهفــردش را ارج
میکنــد کــه پــا پــس میکشــد و او را تنهــا میگــذارد .مــن آهنــگ مینهــد و تشــویقش میکنــد تــا هــان کســی باشــد کــه میخواهــد و
رسشــار از میــل مشــوش زو ج ب ـرای زیســن یــک زندگــی معمولــی در خــودش را مطیــع معیارهــای تحمیلــی از ســوی جامعــه نکنــد.
جامعــهای اســت کــه بــا همجنسگرایــی مخالفــت و همجنسگرایــان
را مجــازات میکنــد .او بــه نحــوی نوســتالژیک یــاد آن رابطــه را زنــده ترانهی «انا ح ّره بحالی» از میساء ضو
میکنــد و بــا انــدوه از معشــوق پیشــینش تقاضــا میکنــد کــه « یــادت
ترانــه در مــورد دخــری اســت کــه در هنــگام آشــنایی بــا یــک دخــر
باشــد کــه بــه یــاد بیــاوری» و «هرگــز مــن را فرامــوش نکــن».
دیگــر کــه صاحــب احساســات مشــابهی اســت ،جامعــه بــر او تبعیــض
روا مــیدارد .ایــن دو دخــر ،جهانبینیهایشــان بــا یکدیگــر تغییــر
ترانهی «ام الجاکیت» از گروه مرشوع لیلی
میکنــد و ب ـرای نخســتین بــار احســاس عاشــقی میکننــد .مــن ترانــه
در یکــی دیگــر از ترانههــای گــروه مــروع لیلــی ،آهنگــی در مــورد عنــوان میکنــد کــه گرایشــات جنســی گوناگــون اف ـراد آنهــا را نســبت
دخــری بــا موهــای کوتــاه اســت کــه کالهــی بــر رس دارد و بــدون آرایــش بــه یکدیگــر کمتــر «انســانی» منیکنــد.
از منــزل خــارج میشــود ،چیــزی کــه در تقابــل آشــکار ســبک رایــج
در میــان زنــان متــام جوامــع اســت .دخــر ظاه ـرا بــه قــدری متفــاوت ترانهی «مناکر» از هیا زعاتره
بــه نظــر میآیــد کــه او را بــه عنــوان یــک مــرد اشــتباه میگیرنــد،
بهویــژه از آن رو کــه دخــر صاحــب هــر آن چیــزی اســت کــه خــود ترانــه تصــورات قالبــی تحمیلشــده بــر متــام بخشهــای جامعــه و
میخواهــد -بــدون آنکــه توجهــی بــه نظــر دیگــران بکنــد -نوعــی از مســیرهای محــدود قابــل دســرس بــرای کســانی کــه میخواهنــد
آزادی کــه اغلــب امتیــاز خــاص مــردان محســوب میشــود .ترانــه بــه متفــاوت باشــند را توصیــف میکنــد .قهرمــان زن علیــه ایــن تصــورات
تجلیــل از ایــن ایــده میپــردازد کــه هــر انســانی آزاد اســت تــا هــر طــور قالبــی تحمیلــی بــر او عصیــان میکنــد و از همرنــگ جامعــت شــدن
خــودداری مــیورزد.
کــه دلــش میخواهــد ظاهــر شــود و رفتــار کنــد.
پــروژهی «ترانهخوانــی دربــارهی متایــات جنســی» همچنیــن شــامل
ترانهی « ِب ُح ّبک» از جمع تکسیر و رولی عازر
ترانــهای اســت بــه نــام «ســه قصیــده» کــه شــعر آن متعلــق بــه
شــهد عیســاوی اســت و ریــاض ســلیامن اجرایــش کــرده اســت .شــعر
بــه عنــوان بخشــی از یــک ابتکارعمــل از جانــب ســازمان فلســطینی
الهامگرفتــه از فلســفهی فیلســوف یونانــی افالطــون در مــورد عشــق
«رنگینکامنــی بــرای تنــوع جنســی و جنســیتی» ،در حامیــت از
اســت.
چندعشــقی و حقــوق دگرباشــان جنســی اســت .پــروژهی «ترانهخوانــی
دربــارهی متایــات جنســی» شــامل ترانههایــی پیرامــون زندگــی
همجنسگرایــان و افــراد ترنســی اســت کــه در اجتامعاتــی بــه رس
میبرنــد کــه نســبت بــه تغییــر انزجــار دارنــدِ « .ب ُح ّبــک» ترانــهای
در مــورد زن جوانــی اســت کــه عشــق خــود را بــه زنــی دیگــر اعــام
میکنــد .ترانــه رابطــهی آن دو را توصیــف میکنــد ،رابطــهای کــه از
زمــان کودکــی آنهــا رسشــار از شــور و اشــتیاق بــود .دخــر عمیقــا عاشــق
اســت ،او در نزدیکــی دیــوا ر حائــل بیــن ارسائیــل و فلســطین بــا صــدای
بلنــد فریــاد میکشــد بــدون آنکــه برتســد یــا رشم کنــد.
ترانهی «القصیده الرشیره» از جمع تکسیر
پرداختــی از شــعر شــاعر شــهیر ســوری ،نــزار قبانــی اســت .ترانــه
در مــورد رابطــهی همجنسگرایانــه بیــن دو زن اســت .مــن ترانــه
توصیفکننــدهی رابطـهی آنهــا و شــور و اشــتیاقی اســت کــه بـرای در
میــان گذاشــن موقعیتــی اســت کــه دارنــد.
ترانهی «زمزم» از جمع تکسیر
مــن ترانــه داســتان مــرد جوانــی اســت کــه رفتــار ،ظاهــر و ســبک
زندگـیاش «متفــاوت» اســت ،در چارچــوب تعریف ســنتی از «مردانگی»
از او انتظــار مـیرود کــه مثــل ســایر مــردان باشــد .مــرد جــوان افــرده
میشــود و هیــچ حــس تعلقــی را در خــود پــرورش منیدهــد .دســت
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ترانهی «طیف» از گروه مرشوع لیلی

ترانهی «الحرام» از دینا الودیدی
زن مــری جــوان در مــورد مفهــوم عشــق و زندگیهــای زنــان در جهــان
عــرب ،بهویــژه در اجتامعاتــی کــه زنــان منیتواننــد مطابــق میــل خــود
زندگــی کننــد ،آهنــگ میخوانــد .دینــا الودیــدی آن اندیشـههای منفــی
را بــا شــعرهایی در مــورد زیبایــی عشــق و هــر مواجــه میکنــد کــه نــه
رشمآورنــد و نــه گنــاه آلــود.

تران ـهی «طیــف» از آلبــوم «ابــن اللیــل» گــروه مــروع لیلــی یــادآور
یــک کلــوپ شــبانه اســت کــه بــه خاطــر جنســیت مشــریانش تعطیــل
شــد .مــن آهنــگ حکایــت از موقعیــت افــراد گــی و ترنــس در
اجتامعــات بســته دارد ،و نیــز میـزان تحقیــر و خشــونتی کــه علیــه آنهــا
از جانــب نیروهــای امنیتــی اعــال میشــود .همچنیــن مــن ترانــه در
مــورد حاشــیهای شــدن و آزار و اذیتــی اســت کــه ایــن اف ـراد از طــرف
جامعــهی پیرامــون خــود بــا آن مواجــه هســتند .مــن ترانــه از طــرد ترانهی «ه ّیمتنی» از غالیه بنعلی
همجنسگرایــی از روایتهــای تاریخــی رســمی انتقــاد میکنــد -و
در یکــی از قویتریــن بخشهــای ترانــه -بــه ایــن اشــاره میشــود خواننــدهی تونســی ،غالیــه بــن علــی بــه خاطــر آهنگهایــش بـرای و در
کــه رصفنظــر از اینکــه چــه می ـزان انحطــاط فکــری و اخالقــی تکثیــر مــورد زنــان مشــهور اســت .اگرچــه آهنگهــا مســتقیام بــه یــک جنــس
میشــود ،همچنــان افــرادی وجــود خواهنــد داشــت کــه بــرای حــق یــا جنســیت مشــخص منیپردازنــد امــا بــن علــی در میــان اجتامعــات
دگرباشــان بــه ســبب ترانههایــش در حامیــت از عشــق در متــام اشــکال
متفــاوت بــودن و آزاد بــودن خــود مبــارزه خواهنــد کــرد.
آن بســیار محبــوب اســت ،بهویــژه اینکــه در بســیاری از ترانههــا زنــان
را خطــاب قــرار میدهــد .برجســتهترین ایــن ترانههــا عبارتنــد از
ترانهی «جئت الی اهلی» از آهنگهایی در مورد جنسیت
«ه ّیمتنــی»« ،المونــی اللــی غــاروا منــی» و «اود».
ایــن ترانــه دربــارهی مــرد گــی ای اســت کــه از پســتو خــارج میشــود
ایــن ترانههــا نشــانگر وجــوه گوناگــون آزادی فــردی و نیــز دربــارهی
و خانــوادهی خــود را بــا گرایــش جنسـیاش مواجــه میســازد امــا آنهــا
زندگیهــای لزبینهــا ،گیهــا ،دو جنــس گرایــان و ترنسهــا و همچنیــن
وی را منیپذیرنــد .مــرد گــی مجبــور میشــود زادگاه خــود را تــرک گویــد
اجتامعــات کوئیــر اســت .بــن علــی از طریــق ترانههــای خــود فضایــی را
و بــا دلتنگــی ب ـرای خانــوادهاش بــه زندگــی ادامــه دهــد .ایــن آهنــگ
بـرای بازاندیشــی موقعیــت اجتامعــات دگرباشــان در خاورمیانــه فراهــم
حزنانگیــز بیــان بیگانگــی ای اســت کــه بســیاری از همجنسگرایــان
میکنــد و قدمــی بــه ســمت تغییــر قوانینــی برم ـیدارد کــه حقــوق و
بــا آن مواجــه میشــوند زمانــی کــه گرایــش خــود را بــه خانوادههایشــان
آزادیهــای آنــان را محــدود میســازند .ترانههــای بــن علــی شــامل
اعــام مــی کننــد ،امــا از جانــب آنهــا پذیرفتــه منیشــوند.
داســتانها و پیامهــای متفاوتــی اســت امــا مضمــون پربســامد آنهــا
اح ـرام بــه تفاوتهــا و گســرش طیــف آزادیهاســت.
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"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
یــک  non binaryآرتیــن اســمی کــه خانــوادم برایــم انتخــاب
سالم
کردنــد نیســت ،وقتــی وارد ترکیــه شــدم ب ـرای مــن دوره جدیــدی
من آرتین هستم
از زندگــی رشوع شــد و مــن ب ـرای زندگــی جدیــدم اســم جدیــدی
آرتیــن بــه معنــی ،پــايك و تقــدس هســت و بــه نظــر خیلــی هــا میخواســتم اســمی کــه دوســتش داشــته باشــم .
یــک اســم پرسانــه هســت امــا از نظــر مــن کــه خــودم را خــارج از
میخواهــم راجــع بــه تجربــه زندگــی خــودم در ترکیــه مقــداری
جنســیت مــرد و زن میبینــم اینطــور نیســت .مــن یک همجنســگرام
توضیــح بدهــم
کــه بــا جنســیت دخرتانــه بدنیــا آمــدم امــا دوســت نــدارم زن ،مــرد
خطابــم کننــد .فقــط آرتیــن .مــن میتوانــم یــک کوییــر باشــم یــا مدت  4سال هست که در ترکیه پناهنده هستم
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رشوع زندگیــم در دوره پناهندگــی خیلــی ســخت بــود .کار یــا
نبــود یــا بــود و بــه خارجــی هــا کار منیدادنــد چــون مــا اجــازه
کار نداشــتیم اگــر کار هــم منــی کردیــم هیــچ کمــک مالــی بـرای
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
گرفتــه بودنــد تــوی یــک تکســتیل حولــه کارپیــدا کــردم روزی
 12ســاعت کار ســخت  ،پــول کــم  ،اس ـراحت کــم  ،دلتنگــی و
احســاس غربــت و تنهایــی ب ـرای آدمــی مثــل مــن کــه تجربــه
ایــن مــدل زندگــی را نداشــتم خیلــی ســخت میگذشــت امــا از
همــه اینهــا ســخترت ســوال ،تــو دخــری یــا پــر و جــواب دادن
مــن بــه ایــن ســوال بــود جــواب مــن ایــن بــود ،آرتینــم جنســیت
مــن چــه فرقــی بــه حــال شــا داره ایــن جــواب دردرس هایــی
هــم بـرای مــن داشــت وقتــی کــه کارهــای ســنگین زیــاد بــود من
رو صــدا میکردنــد کــه بــه آقایــون کمــک کنــم و اگــه اع ـراض
میکــردم میگفتنــد تــو اگــر دخــری بگــو مــن دخــرم و کارهــای
دخرتانــه انجــام بــده امــا چــاره ای نبــود جــز تحمــل کــردن ،کــم
کــم بــه ایــن مــدل زندگــی عــادت کــردم  ،االن بعــد از  4ســال
بالتکلیفــی گاهــی کــم میــارم از نظــر فکــری وجســمی بدنــم
دیگــه طاقــت کارهــای ســخت اینجــا رو نــداره امــا چــاره ای جــز
تحمــل نــدارم چــون راه دیگــه ای جلــوی پاهــام نیســت و همــه
امیــدم بــه اینــه کــه هــر چــه زودتــر تکلیــف زندگیــم معلــوم
بشــه چــون بخاطــر رشایــط پناهندگــی منــی توانــم یــک برنامــه
بلنــد مــدت بــرای زندگــی داشــته باشــم هیــچ چیــز از آینــده
خیلــی دمل میخواســت کــه میتونســتم یــک روزی از خــودم از
برایــم معلــوم نیســت ممکنــه 1روز 1،مــاه 1،ســال یــا  10ســال
ســختی هایــی کــه کشــیدم و میکشــم بــرام خانــواده ام بگــم
دیگــه اینجــا باشــم امــا اینکــه منــی دونــم ایــن زمــان چقدرهســت
کــه حــس کنــم تنهــا نیســتم امــا مــن و خیلــی هــای مثــل مــن
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 اعــام کنــم من یــک همجنســگرام .آرامشــی
کــه اینجــا دارم خیلــی بیشــر از ایـران هســتش مــن داخــل ایـران
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  12ســال بــا
نقــاب زندگــی کنــم و پشــت اون نقــاب خــود واقعیــم و پنهــان
کنــم  ،اینجــا ســخت میگــذره اینجــا هــم اذیــت میشــم اینجــا
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
کنــه تغییــر بــدم .خیلــی هــا مخالفــم هســتند امــا خیلــی هــا
هــم قبــومل دارنــد ایــن ب ـرای 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 بزرگرتیــن حــرت مــن ایــن هســت کــه چ ـرا هیچوقــت حتــی
تــا لحظــه مرگــش نخواســت بــه حرفهــای بچــه اش گــوش بدهــد
وبچــه اش را آنطــوری کــه هســت قبــول کنــد  ،چ ـرا گنــاه مــن
چــه بــوده ؟
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تنهاییــم چــون اونــی نیســتیم کــه خانــواده هامــون انتظــار دارنــد
باشــیم .پــس تصمیــم مــن ایــن شــد کــه ســعی کنــم قــوی باشــم
وخانــواده خــودم را داشــته باشــم یعنــی خانــواده ال جــی بــی
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
ال جــی بــی تــی رشکــت منــی کــردم زندگیمــو خالصــه کــرده
بــودم تــوی کار ،همــش در حــال کار بــودم تــا زیــاد نتوانــم فکــر
کنــم امــا کــم کــم فهمیــدم ایــن روش اشــتباه اســت و ســعی
کــردم مــن هــم هم ـراه بقیــه خانــواده ال جــی بــی تــی بشــم
و از زندانــی کــه بـرای خــودم ســاخته بــودم بیایــم بیــرون ،پــس
رشوع کــردم بــه رشکــت در جمــع هــا و جلســه هــای ال جــی
بــی تــی  ،دوســتان زیــادی پیــدا کــردم و امیــد و انگیــزه بیشــری
بـرای زندگــی پیــدا کــردم ،اولیــن بــار روز کارگــر 2018بــا پرچــم
رنگیــن کــان همـراه 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 همـراه
بــا پرچــم رنگیــن کــان راهپیامیــی کنــم وبتوانــم اعــام کنــم کــه
مــا هســتیم مــا رو ببینیــد و کســی باعــث آزارمــان نشــود و حتــی
بعضــی هــا هــم حامیتــان کننــد.
همیشــه میخواســتم کــه بتوانــم در جشــن پرایــد رشکــت کنــم
امــا جشــن پرایــد معمــوال در اســتانبول برگــذار میشــد و پلیــس
شــهر مــن اجــازه خــارج شــدن ازشــهر را یــا منــی داد یــا خیلــی
بــه ســختی میــداد کــه خوشــبختانه بــه کمــک دوســت ترکــم و بــا

ســختی زیــاد اینبارموفــق بــه گرفــن اجــازه رفــن بــه اســتانبول
شــدم هفتــه پرایــد بــود و مــن در اســتانبول ،شــاید بـرای بعضــی
هــا ایــن آرزوی کوچکــی باشــد امــا بـرای مــن آرزوی بزرگــی بــود
و میتوانــم بگویــم بهرتیــن هفتــه مــن در ترکیــه بــود هفتــه ای
کــه مــال ال جــی بــی تــی هاســت و خیلــی ال جــی بــی تــی
از رس تــا رس ترکیــه بــرای حضــور در اون بــه اســتانبول امــده
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
بــودن از برگــذاری منایشــگاه و کارگاههــای آموزشــی در مــورد
همجنســگرایی تــا دورهمــی و پارتــی هــای مخصــوص بــه
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 قـرار 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 راهپیامیــی ندادنــد امــا اینکــه ایــن
همــه ال جــی بــی تــی تحــت ایــن رشایــط ســخت آمــده بودنــد
و یــک صــدا شــعار میدادنــد وشــادی میکردنــد حــس خیلــی
زیبایــی بــود .رسو تــه کوچــه توســط پلیــس محــارصه شــده بــود
و بعــد از نزدیــک بــه یــک ســاعت پلیــس اعــام 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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گفت و گو با ورزشکاران اسکی شهیر
مصاحبه گران :کورآی آرکاداش ،سن گول کیلینچ

آیــا مــی توانیــد بــرای مــا از تجربــه هــای ورزشــی خــود در ولــی خــب میگــم متاســفانه بضاعــت مالــی نداشــتم و کســی
ایــران و ترکیــه صحبــت کنیــد؟
هــم نبــود کــه از مــن حمایــت کنــد .بخاطــر گرایــش جنســیم
از طــرف خانــواده هــم حمایــت نمیشــدم ،بــه همیــن دلیــل
میــکا :ســام ،مــن قبــا تــوی ایــران بســکتبال کار مــی کردم.
متاســفاته نتوانســتم کارم را آنطــوری کــه بایــد ادامــه بــدم.
بچــه هــا مــن را بــه اســم میــکا مــی شناســن .بســکتبال را
از دوران راهنمایــی ،وقتــی کــه مدرســه میرفتــم شــروع بــا اینکــه بچــه هایــی بودند که ســالها بــا مربــی کار میکردند
کــردم .تــوی دوره ی هنرســتان بــه طــور حرفــه ای شــروع و میتوانســتند بیــان تــوی تیــم ولــی مــن خــودم توانســته بــودم
کــردم و ورودی تیــم شــهرم را گرفتــم .کــه خــب اگــه بخــوام خــودم را بــه حــدی برســانم کــه کارم از طــرف مربیــان
بــه صــورت بازتــر مســئله را بگــم اینجــوری بــود کــه بــه قابــل قبــول باشــه.
دلیــل اینکــه مــن بضاعــت مالــی ایــن را نداشــتم کــه بتواننــد
بــرای مــن مربــی بگیرنــد و حرفــه ای کار را شــروع کنــم قبــل از آن تــوی رشــته شــنا کار میکــردم .بــه دلیــل
خــودم بــه صــورت خــود آمــوز بســکتبال را کار کــردم .مشــکالتی کــه آنجــا پیــش آمــد همــان اوایــل گذاشــتم کنــار
چهــار ســال از همــان دوره راهنمایــی کار کــردم تــا اینکــه و بخاطــر همیــن زیــاد دربــاره اش صحبــت نمیکنــم .بــرای
یــک روز وقتــی تــوی پــارک شــهر مشــغول تمریــن بــودم ،اینکــه بتوانــم بــه آرزوهایــم برســم مجبــور شــدم از ایــران
بــا یکــی آشــنا شــدم کــه اون مــن را بــا یکــی از مربــی خــارج بشــم حداقــل بخاطــر رشــته ورزشــی کــه دوســت
هــای خــود شــهر آشــنا کــرد و ورودی تیــم  ...را گرفتــم .دارم .و خــب االن کــه تــوی پناهندگــی در ترکیــه بســر مــی
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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
داریــم بــازی میکنیــم.
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 تــاش مــی کننــد بــه
آرزوهایشــان برســند و موفــق بشــوند و هــر چــه کــه دوســت
دارنــد همــان بشــود.
بحــری :مــن بحــری هســتم  28ســاله ،از ســال  79در
باشــگاه بانــوان بســکتبال بــازی میکــردم .بخاطــر موهــای
کوتــاه و مشــکالتی کــه داشــتم یعنــب تیپــم پســرانه بــود و
مانتــوو ...تنــم نمیکــردم ،بخاطــر همیــن بــه خیلــی مشــکالت
برمیخــوردم .ســال  85وارد ســوپرلیگ اســتان  ...باشــگاه
 ...شــدم .بخاطــر اینکــه یکــی از بهتریــن گاردهــای بانــوان
بــودم و دور موهایــم ســفید بــود و چــون مــن متولــد 68
هســتم خیلــی آپدیــت نبــودم و خیلــی راحــت نمیدانســتم در
مــورد مثــا یــه کســی کــه تیــپ پســرانه میزند چه مشــکالتی
دارد روحــش بــا جســمش نمیخوانــد رد اصــل دارد دو تــا
جســم را در یــک روح مــی گذرانــد؛ ســر همیــن مــن را
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
بــه راگبــی بانــوان رفتــم کــه حتــی اســمم هــم در گــوگل
هســت،که اســم قدیمــم در گــوگل هســت کــه میتوانیــد ســرچ
کنیــد .بــرای مســابقات کــره جنوبــی رفتــم  ،لئــوس بــازی
کــردم و ســنگاپور و پونــا ،بهتریــن ترانزیــت و بهتریــن
اســکراپ  1بــودم ولــی بــه دلیــل اینکــه همســر یکــی از
مربــی هــا ی ایرانــی ،خانــم - ...اسمشــان را هــم میبــرم
چــون واقعــا در حــق مــن خیلــی بــد کــرد -فهمیــد کــه مــن
عمــل جراحــی کــردم مثــا 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.

اولیــن بــاری کــه مــن بــه ترکیــه آمــدم کائــوس گ ل لطــف
کــرد یــک زمیــن فوتبــال گرفــت بــرای همــه مــان ،داور
گــی بــود اســمش خلیــل ابراهیــم دینچــداغ بــود ،خیلــی خــوش
گذشــت .همــه مــان بــا هــم دیگــه یــه روز خیلــی خوبــی
داشــتیم ،بــازی کردیــم .واقعــا یعنــی تمــام غــم وغصــه
هایمــان در طــول آن روز رفــت .مــن بــه هــر کســی کــه
صــدای مــن یــا امثــال مــن را میشــنود ،مــی خــوام بگــم کــه
مــا واقعــا بــه ورزش عالقــه داریــم و ورزش را دوســت
داریــم .ورزش بــرای روحمــان ،بــرای جســممان ،بــرای
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
کــه در کائــوس گ ل هســتند تشــکر مــی کنــم و امیــدوارم
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
باشــد .ولــی متاســفانه مــا داریــم اینجــا زندگــی میکنیــم و
نســبت بــه مشــکالت و شــرایط ســختی کــه داریــم همــه
مــان از لحــاظ خــورد و خــوراک و ویتامیــن خیلــی ضعیــف
هســتیم.
مــا چنــد نفــر از بچــه هــای ال جــی بــی تــی - :همــه بچــه
هایــی کــه اینجــا هســتیم روی هــم پــول گذاشــتیم یــک عــدد
تــوپ خریدیــم .بعضــی مواقــع دور هــم جمــع میشــویم و
بســکتبال بــازی میکنیــم و امیــدوارم بقیــه بچــه هــا هــم پشــت
هــم باشــند و بتواننــد یــک روز خــوب را بســازند.

مدریــک :مــن مدریــک هســتم  26ســاله و ایرانــی؛ ورزش
اصلیــم یــا هنــر اصلیــم رقــص اســت .در واقــع در ایــران
بخاطــر مشــکالتی کــه داشــتم تــوی پــارک کار میکــردم.
تــوی اون پــارک پلیــس چندیــن بــار بــا مــن برخــورد داشــت
و مــن را کتــک زد .مــا بــرای ادامــه دادن ایــن نــوع ورزش
جایــی را گرفتیــم ولــی بــاز هــم متاســفانه مــا را گرفتنــد و
بــه جــرم ایجــاد مــکان فحشــا تقربیــا میشــه گفــت بــرای مــا
ســند و مدرکــی درســت کردنــد کــه بتواننــد از مــا بازپرســی
کننــد و مــا را راهــی زنــدان کننــد .هنــر مــن ایــن بــود و
بخاطــر همچنیــن مســائلی بــه ترکیــه آمــدم .بــا ایــن وجــود
بــاز هــم تــاش کــردم کــه هنــرم را پیگیــری کنــم .بــه خیلــی
از کالبهــا و همچیــن جاهایــی تــوی اســتانبول رفتــم .چــون
کمــک هزینــه مالــی نداشــتم و هیــچ کمــک کننــده ای نبــود
مجبــور بــودم بــرای پیــدا کــردن کار بــه کالبهــا بــروم .و
اینجــا هــم کــه آمــدم بخاطــر نداشــتن حامــی مالــی و لبــاس حتــی چنــد جایــی بــه مــن اجــازه اجــرا داد و خوشــبختانه
ورزشــی و حتــی نداشــتن یــک تــوپ ســاده کــه بــا بچــه هــا اجــرا کــردم .ولــی وقتــی کــه شــما رقصنــده ای یــا یــک
جمــع بشــیم ،نمــی تونســتیم تــوی زمیــن بســکتبال و فوتبــال کســی بــه عنــوان هنرمنــد هســتی بــرای کالبهــا ،مخصوصــا
گــی کالبهــا میــروی ،تمــام آدم هــای آنجــا یــک طــوری بهــت
بــازی کنیــم.
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نظــر دارنــد و تــو را مــی خواهنــد و بــه ازای اینکــه تــو
را میخواهنــد در مقابــل اجــازه ی اجــرا مــی دهنــد .بــرای
اینکــه بتونــی هزینــه خــورد و خوارکــت رو دربیــاری بایــد
بــه چشــم اونهــا باشــی کــه تــو را بخواهنــد و دوســت داشــته
باشــند .خوشــبختانه بــاز هــم از ایــن طریــق ســعی کــردم
یــک جــوری هزینــه هایــم را پاســخگو باشــم ولــی بــاز هــم
بــه مشــکل برخــوردم .مشــکل اصلیــم اینجــا بــود کــه وقتــی
رفتــم بــه شــهرم بخاطــر اینکــه مســئوالن کالب چیزهــای
بیشــتری از مــن میخواســتند و مــن نتوانســتم بــرآورده کنــم،
مجبــور شــدم آن کار را کنــار بــذارم و بــه شــهر خــودم کــه
بغــل اســتانبول بــود بــروم .بــاز هــم بــه مشــکل خــوردم و
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
کالب هســتم.

مدتهــا یعنــی حــدود  7-6مــاه بعــد خیلــی خــوب و ســرگرم
کننــده بــود و توانســتیم زمــان شــادی را بــا هــم بگذرانیــم.
چیــز مــورد عالقــه مــن نبــود ولــی حداقــل توانســتیم مقــداری
تفریــح داشــته باشــم و شــاد باشــیم،ممنون.
دایــان :ســام 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
بــه دلیــل تغییــر قیافــه ای کــه داشــتم نمیتوانســتم زیــاد بیــن
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.

یــک هــم خانــه ای داشــتم بخاطــر اینکــه چیزهــای بیشــتری مرســی از اینکــه توانســتم دردهایــم را اینجــا اعــام کنــم و
از مــن مــی خواســت باهــم درگیــر شــدیم .مــن را کتــک زد و امیــدوارم کــه رســیدگی بشــود و از دوســتان خیلــی متشــکرم.
ســر و بینــی مــن را شــکاند؛ عــاوه بــر آن بــا چنــد تــا تــرک از وقتــی کــه بــه ترکیــه آمــدم بــه ورزش بیشــتر میتوانــم
هــم درگیــر شــدم.
حــس خوبــی داشــته باشــم و منتظــرم کــه اتفاقهــای خــوب
برایــم بیافتــد و عمــل هایــم را بــا موفقیــت انجــام بــدم و بتوانــم
همــه اینهــا را بــه پلیــس گــزارش دادم هیــچ گونــه پیگیریــی
مثــل بقیــه افــراد بــه صــورت حرفــه ای ورزشــم را ادامــه
نشــد و درخواســت تغییــر شــهر دادم و اینکه امــروز در کنار
بدهــم و پیشــرفت خوبــی را داشــته باشــم.
بچــه هــا در ایــن شــهر هســتم و بســکتبال بــازی کــردم .بعــد
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مرثیهای برای یک پرنده
کالغ مادر به جوجهاش نگریست
جوجه ای کوچک با بالهایی ضعیف
روزها میگذشت و جوجه می شد بزرگ
لیکن خربی نبود از بال قوی
مادر میدانست که جوجهاش هرگز نخواهد کرد پرواز
بنابراین طفل جوجه را حذر می کرد از فراز
عادالنه نبود! بچه کالغ بود ناراحت
چرا باید او اینگونه به دنیا میآمد؟
خود را میدانست وبال مادر در النه
پس برفت و ایستاد بر لبهی 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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ما هم نیاز داریم تبدیل به یک اجتامع شده و از همبستگی بین خودمان لذت بربیم .نیاز داریم که احساس کنیم در جامعه تنها نیستیم ...

مصاحبه با دونا

مصاحبه گران :سن گول کیلینچ ،کورآی آرکاداش

•ســام دوناجــان .دگربــاش
بــودن ،ازدواج کــردن و بچــه
داشــن چــه حســی دارد؟ مایلیــد در
ایــن رابطــه چیــزی بگوییــد؟
مــن ازدواجــم را کــه ازدواجــی بیــن یــک ترنــس
لزبیــن و ســیسلزبین ( )cislesbianاســت ،ارزشــمند
میشــارم امــا بــه ســختی میتــوان گفــت کــه جامعــه
هــم همیــن حــس را دارد .جامعــه چنیــن ازدواجــی را قبــول
منیکنــد .امــا بـرای مــن و همــرم ایــن ازدواج فوقالعــاده
اســت .مــا هیــچ مشــکلی نداریــم .فرزنــدان مــن بــا مفهــوم
دگرباشــی مشــکلی ندارنــد ،آنهــا عاشــق مــا بــه عنــوان
والدیــن خــود هســتند .در ایــن مــورد آنهــا هیــچ
احســاس متفاوتــی از ســایر کــودکان ندارنــد.
مایلــم بــه دگرباشــان پیشــنهاد دهــم کــه ازدواج
کننــد و صاحــب فرزنــد شــوند چ ـرا کــه مــا هــم
نیــاز داریــم تبدیــل بــه یــک اجتــاع شــده و از
همبســتگی بیــن خودمــان لــذت بربیــم .نیــاز
داریــم کــه احســاس کنیــم در جامعــه تنهــا
نیســتیم و مطمئنــا نیازمنــد آنیــم کــه بخشــی از
جامعــه باشــیم .مــا بــه یــک هــدف نیــاز داریــم،
هدفــی کــه در زندگــی بــه آن متوســل شــویم.
انســان منیتوانــد بیهــدف زندگــی کنــد.
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•شــا چــه نوعــی زندگ ـیای را ب ـرای اف ـراد دگربــاش تصــور
میکنیــد؟
اگــر مــا در جامعــه مشــهودتر باشــیم بــه لحــاظ اجتامعــی مــی
تواننــد قبوملــان کننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن امــر بـرای مــا کــه در
جوامــع خاورمیانــه زندگــی میکنیــم بســیار دشــوار اســت.

•مایلیــد چــه چیــزی در مــورد دگرباشــان و جنبــش
 LGBTIدر عـراق بگوییــد؟
کســی کــه هویتــش بــه عنــوان یــک دگربــاش
آشــکار میشــود منیتوانــد بیــش از ســه مــاه
در عــراق زنــده مبانــد .اگــر جامعــه از میــل
جنســی دگرباشــان آگاه شــود رسیعــا حکــم
مــرگ آنهــا را صــادر مــی کنــد .آنهــا افـرادی
مقبــول نیســتند .منیتواننــد خــارج از
محدودههــای خانههاشــان رفــت و آمــد
اجتامعــی داشــته باشــند؛ همــواره بایــد
درون خانــه مباننــد .دگرباشــان بایــد
خــود را مخفــی نگــه دارنــد .بــا
ایــن وجــود ،آنهــا ظــرف
دو-ســه مــاه گذشــته از
طریــق اینرتنــت رشوع بــه
اجتامعیشــدن کردهانــد.
هرچنــد ایــن قضیــه تقریبــا
محــدود اســت.

"با این حال ،من همانطور که هستم خودم را میپذیرم
زیرا مسئله بر سر «بودن یا نبودن» است".

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

م.ژ.
سالم ،داستان من به طور خالصه از این قرار است:
دو مــاه بعــد ،یــک بــار دیگــر شانســم را امتحــان کــردم ولــی
 24ســال دارم ،فارغالتحصیــل یکــی از دانشــگاه هــای ســوریه مجــددا پلیــس ترکیــه دســتگیرم کــرد.
هســتم.
مجــددا بعــد از ســومین تــاش بــاز هــم دســتگیر شــدم .آخریــن
چندســال قبــل خانــواده ام متوجــه گرایــش جنســی و گــی بــودن تالشــم از طریــق فــان شــهر در تاریــخ فــان بــود کــه مجــددا
مــن شــدند .خیلــی ترســیده بــودم و بارهــا مــورد رضب و شــتم دســتگیر شــدم .ایــن بــار مأمــور پلیــس بهــم گفــت کــه اگــر یــک
بــار دیگــر اقــدام بــه فـرار کنــم آنهــا مــن را بــه ســوریه برخواهنــد
ق ـرار گرفتــه بــودم.
گردانــد .مــن ســعی کــردم بــه ســازمان ملــل دسرتســی پیــدا کنــم تــا
پــس از کتــک خــوردن از خانــه خــارج شــدم و بــه خاطــر اینکــه داســتانم را برایشــان بازگــو کنــم امــا متاســفانه موفــق نشــدم چـرا
پلیــس نگهــم داشــت خیلــی تعجــب کــردم ،پلیــس مــدارک مــن را کــه از رفــن بــه هــر جایــی میترســیدم.
خواســت و ســپس دســتگیرم کــرد.
بــه دوســتم در آملــان زنــگ
چیــزی کــه خیلــی باعــث
زدم و گفتــم کــه تــاش دوبــاره
تعجبــم شــده بــود ایــن بــود
بــرای فــرار غیرممکــن اســت
کــه بــه مــدت یــک روز در
چــرا کــه آنهــا مــن را بــه
زنــدان از طــرف بازجویــی
ســوریه برخواهنــد گردانــد کــه
کــه هیــچ ســوالی از مــن
ایــن بـرای مــن بــه معنــای مرگ
نپرســیده بــود مــورد رضب و
خواهــد بــود.
شــتم قــرار گرفتــم 14 .روز
جامع ـهی ســوریه مــن را طــرد
در بازداشــت بــودم.
کــرده و جامع ـهی ترکیــه هــم
از طریــق یــک اپلیکیشــن
گیهــا را قبــول منــی کنــد .مــن
دوســتیابی بــرای گــیهــا
از بحرانهــای روانشــناختی
بــا فــردی آشــنا شــدم کــه بــه
رنــج میبــرم امــا توانســتهام
مــن کمــک کــرد تــا بــه ترکیــه
کــه بــر آنهــا بــه لطــف دوســتم
فــرار کنــم و پــول فــرارم را
در آملــان غلبــه کنــم کــه هرگــز
نیــز پرداخــت.
بیخیــال مــن نشــد هرچنــد
دیــدار مــا ناممکــن شــده
وقتــی بــه شــهر مــورد نظــر
اســت.
رســیدم برایــم یــک خانــه
اجــاره کــرد .او بــا مــن خیلــی
بــا ایــن حــال ،مــن هامنطــور
عالــی رفتــار میکــرد ،مثــل
کــه هســتم خــودم را
Serpil Odabaşı Yurtsuz
یــک دوســت ،ب ـرادر ،فرزنــد
میپذیــرم زی ـرا مســئله بــر رس
و معشــوق.
«بــودن یــا نبــودن» اســت.
مــا زیباتریــن ســه ماهــان را بــا هــم زندگــی کردیــم .پــس از آن
تصمیــم گرفتیــم کــه از طریــق دریــا بــه آملــان برویــم .امــا هزینـهی
آن بســیار زیــاد بــود بنابرایــن او قبــل از مــن حرکــت کــرد و بــه
آملــان رســید.
پــس از یــک مــاه برایــم مقــداری پــول فرســتاد و مــن هــم پــول
ذخیــره کــردم .ســعی کــردم از طریــق دریــا بــروم امــا پلیــس ترکیــه
دســتگیرم کــرد.

توصی ـهام بــه کســانی کــه ایــن نوشــته را میخواننــد ایــن اســت
کــه انســانها را هامنطــوری کــه هســتند ،بپذیرنــد .چــه گــی
باشــند چــه چیــز دیگــر .چــرا کــه آنهامــی تواننــد فرزنــد شــا
باشــد ،میتواننــد پــدر شــا ،دوســت یــا برادرتــان باشــند امــا آنهــا
از بازگــو کــردن مــی ترســند .مــا اف ـراد تحصیــل کــرده و مطلعــی
هســتیم .بعضــی از مــا دکــر یــا وکیــل هســتند .پیــروزی از آن
ماســت.
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"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
مــن شــایا هســتم .ترنــس ایرانــی .فــارق از متــام تعلقــات و تعصبات درمــان نیــاورد .امــا زندگــی اینجــا هــم م ـرا بــه حــال خــود رهــا
دنیــای پیرامونــم .جنســیتم را پــس زده ام و پــا فراتــر گذاشــته ام از نکــرد تــا دمــی نفســی آســوده بکشــم.
آن .حــاال یــک زنــم .آرزوهایــم در دســتانم اســت و از انــدوه هایــم
اینجــا تنهایــم .خــودم و زندگیــم و برزخــی کــه منیدانــم مــرا در
گری ـزان نیســتم .از گذشــته ام و آنچــه کــه بــوده ام .از کودکیــم.
از همــه تــرس هایــم .از تــرس رفــن بــه مدرســه و بچــه هایــی کــه نهایــت بــه کجــا مــی بــرد...
مــدام مســخره ام مــی کردنــد .از رسزنــش هــای پــدر و مــادرم .روزهــای ســختی را کار کــرده ام کــه خانــه ای داشــته باشــم و
از احســاس تفــاوت وحشــتناکی کــه بــا دیگ ـران داشــتم .تــرس از ســقفی و نانــی...
روزهایــی کــه بــه دانشــگاه مــی رفتــم .تــرس زمانــی کــه خــود را
شــناختم .تــرس شــب هایــی کــه راجــع بــه خــودم بــا خانــواده ام کار کــردن در ترکیــه بســیار ســخت اســت .هرگــز تجربــه اش نکــرده
حــرف مــی زدم .تــرس از طــرد شــدن و تنهایــی .تــرس از دادگاه و بــودم .ســاعت هــای طوالنــی کار ســخت و گاهــی بــا حداقــل
درآمــد ممکــن .امــا خــودم را امیــدوار نگــه مــی داشــتم بــرای
پزشــکی قانونــی .تــرس از اتــاق عمــل و درد...
ســاخنت آینــده ای کــه آرزویــم بــود و هســت.
ترس یک زندگی جدید و یا یک رابطه عاشقانه...
امــا انــگار زندگــی همیشــه مثــل قطــار بــر روی یــک ریــل حرکــت
تــرس از فرهنــگ و تعصبــات جامعــه نــاآگاه کــه هرگــز م ـرا درک
منــی کنــد .گاهــی قطــار زندگــی انســان در لحظــه ای واژگــون
منــی کــرد...
میشــود...
تــرس از جمــع کــردن زندگیــم در یک چمــدان .تــرس از خداحافظی.
بــه دلیــل نداشــن اجــازه کار توســط پلیــس ترکیــه دســتگیر شــدم و
فــرودگاه .غربت...
زندگیــم بهــم ریخــت
ســوار هواپیــا شــدم و بــا رسزمیــن مادریــم خداحافظــی کــردم.
شــب دســتگیری بــه کالنــری منتقــل شــدم .آنجــا چنــد نفــر دیگــری
هواپیــا در فــرودگاه اســتانبول بــه زمیــن نشســت .خــاک ترکیــه در
زمســتان آن ســال رسدتــر از هــر زمــان دیگــه ای بــود انــگاری .مهــر هــم بودنــد .هــوا چقــدر رسد بــود .زمــان منــی گذشــت و صبــح منــی
شــد .فکــر مــی کــردم صبــح ،صبــح رهایــی اســت .امــا انــگار ماجـرا
ورود بــه پاســپورتم زده شــد 2016/02/08
چیــز دیگــری بــود.
از آن روز زمــان زیــادی مــی گــذرد .وحشــت از تنهایــی و رسنوشــتی
ســه روز آنجــا بــودم .روز ســوم در عیــن نابــاوری خــر دیپورتــم از
نــا معلــوم را در هــر ثانیــه بــه خاطــر مــی آورم.
خــاک ترکیــه بــه گوشــم رســید .انــگاری مــی خواســتند بــه خاطــر
حــاال یــک غربــت نشــین هســتم .در اعـراض بــه خــودم ،خانــواده اینکــه زندگــی مــی کــردم مجازاتــم کننــد .احســاس بــی گناهــی مــی
ام ،جامعــه و نامالیــات زندگــی رسزمینــم را تــرک کــردم
کــردم و بــی پناهــی .بــه یــاد مــی آوردم روزهــای اولــی راکــه بــه
حــاال دیگــر اینگونــه ماننــد شــا لبــاس مــی پوشــم .رفتــار مــی کنــم امیــد یــاری دســتم را بــه سویشــان دراز کــرده بــودم کــه شــاید
 .زبانتــان را مــی دانــم و حــرف مــی زنــم .امــا هنــوز هــم مــن را آینــده ام مثــل گذشــته تلخــم در ایـران نباشــد امــا حــاال اینهــا هــم
بیگانــه مــی خوانیــد .انــگاری کــه اینجــا شــهر مــن نیســت .انــگار بــا مــن رس دشــمنی داشــتند.
کــه هنــوز بــه هوایــش .آب و خاکــش و آفتابــش عــادت نکــرده ام.
چشــانم ســیاه شــد و دنیــا دور رسم چرخیــد .چشــم کــه بــاز کــردم
ترکیــه نیــز بـرای مــن پــر از خاطـرات تلــخ و شــیرین بــوده اســت .روی تخــت بیامرســتان بــودم .ســنگینی دســتبندی کــه بــه دســتم
دوســتانی زیــادی اینجــا دارم کــه بخشــی از زندگیــم هســتند .از زده بودنــد آزارم مــی داد .شــاید کســی را کشــته بــودم و خــودم
همدیگــر ب ـرای هــم خانــواده ســاخته ایــم کــه بــی خامنانــی از پــا خــر نداشــتم.
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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
بـرای کمــک بــه مــن .امــا مــن فقــط ترســیده بــودم .ســوار ماشــینم
کــه مــی کردنــد تصویــر مبهمــی از دوســتانم را بــه خاطــر مــی
آورم کــه اشــک مــی ریختنــد و اســم مـرا 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 بـرای ســاختنش
زحمــت کشــیده بــودم اینجــا جــا مــی گذاشــتم.

بــا زبــان هــا و رنــگ هــای مختلــف .همــه بــا هــم یکجــا بودیــم.
هرچنــد دردهــای متفاوتــی داشــتیم امــا حــاال همــدرد بودیــم بــا
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 چـرا 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...

احســاس مــی کــردم کــه خوابــی وحشــتناک مــی بینــم .امــا چ ـرا
انســان هــای خــوب زیــادی را آنجــا شــناختم کــه کمکــم کــردن.
بیــدار منــی شــدم؟ درون ماشــین فقــط اشــک مــی ریختــم و بــه
درس هــای زیــادی یــاد گرفتــم از هــر کســی کــه هــم کالمــم شــد.
مامــوران التــاس مــی کــردم...
و تــا جایــی کــه توانســتم بــه دیگ ـران کمــک کــردم .خــودم رسارس
بــا تــاش وکال و ســازمان هایــی کــه حــاال خــردار شــده بودنــد آشــوب بــودم امــا ســعی کــردم مایــه آرامــش باشــم بـرای اطرافیانی
ناباورانــه از راه فــرودگاه بــه کالنــری برگشــتیم .بــاور منــی کــردم.
کــه بــه مــن تکیــه مــی کردنــد آنجــا.
تــا صبــح پلــک بــر هــم منــی زدم کــه شــاید دوبــاره کابــوس ببینــم
باالخــره روزهــا گذشــت و مـرا آزاد کردنــد کــه بــه شــهرم برگــردم.
دوســتانم تــا صبــح بیــرون کالنــری انتظــارم را کشــیدنفردا توانســتم
وکیلــم را ببینم.کمــی دلگــرم شــدم .قــول داد کــه هــر کاری کــه بــاور منیکــردم کــه در خیابــان راه مــی روم .دوســتانم را مــی بینــم.
بتوانــد برایــم انجــام میــده تــا م ـرا بازنگرداننــد .نیمــه هــای شــب در خانــه ام مــی نشــینم .هوایــی نفــس مــی کشــم...
ماشــین بـرای انتقــال بــه کمــپ آمــد .امــا فکــر منــی کــردم کــه مـرا
بــه اســتانبول منتقــل مــی کننــد .ایــن همــه دور.آنجــا دســتم از
همــه کوتــاه مــی مانــد
هیــچ کــس جــواب درســتی منــی داد کــه مـرا 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 ب ـرای دیدنــش
هیجــان داشــتم حــاال برایــم وحشــتناک بــود .خــارج از شــهر بــه
ســاختامنی رســیدیم بــزرگ و نزدیــک بــه دریــا .امــا بــه نظــرم ایــن
ســکوت و خلــوت ترســناک بــود .مــات و مبهــوت بــودم و اشــک
مــی ریختــم .مــی خواســتند بــا مــن چــه کار کننــد؟
از روزی کــه وارد آنجــا شــدم تــا روزی کــه آزادم کردنــد نــوزده
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 بـرای 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 اضطـراب .انســان هــای زیــادی را دیــدم.
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امــا همــه چیــز بــه اینجــا ختــم منــی شــد .بخشــی از مشــکالت تــازه
رشوع مــی شــد انــگاری .چنــد بــاری بـرای امضــا زدن بــه اســتانبول
رفتــم و بعــد از انتقــال امضــا بــه شــهر خــودم ،پلیــس شــهر م ـرا
هــر روز مجبــور بــه امضــا کــرد .تــا بــه امــروز کــه بیشــر از یکســال
از ایــن اتفــاق مــی گــذرد هــر روز بـرای امضــا بــه پلیــس مــی روم.
کار منــی کنــم و زندگیــم ســخت مــی گــذرد .رسنوشــتم در ترکیــه
نامعلــوم اســت و منــی دانــم تــا کــی اینجایــم .بعــد از ریاســت
جمهوریــه ترامــپ در آمریــکا همــه پرونــده هــا متوقــف شــده و
مــا در بالتکلیفــی عــذاب آوری بــه رس مــی بریــم .رشایــط هــم
هــر روز در ترکیــه از هــر نظــر ســخت تــر مــی شــود ب ـرای 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
انســان هایــی مثــل خــودم کمــک مــی کنــم و بــه انســان هایــی
دیگــر هــم آگاهــی مــی دهــم کــه مــا را نیــز ماننــد خودشــان
ببیننــد مــا هــم انســانیم و حــق زندگــی داریــم
امیــدوارم بــه آینــده ام .مــی دانــم روزهــای خوبــی در راه اســت و
مــن بــه انتظــارش مــی نشــینم .دمل مــی خواهــد درســهایی کــه در
ایــن ســالها گرفتــه ام را فرامــوش نکنــم .و بــا خاط ـرات خــوب از
ایــن شــهر و از شــا خداحافظــی کنــم.

Let Our Dreams Blossom

Shermin

"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!"
رشمین
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Giving Birth

Shermin

مــن یــک پناهنــدهی ترنــس ایرانــی در ترکیــه هســتم 30 .ســال مــن انتظــارات باالیــی از ترکیــه بــه نســبت کشــور خــودم
دارم ،عــکاس و نقــاش هســتم .زندگــی در ترکیــه بســیار بهــر از نداشــتم .بنابرایــن اینجــا مواجه ـهی مــن بــا مشــکالت میتوانــد
زندگــی در کشــور خــودم اســت امــا وقتــی بحــث بــر رس کــال کمــی آســانتر باشــد .مــن آدم قدرناشناســی نیســتم امــا وقتــی
پــای حقــوق وســط باشــد ،چیــز درخشــانی مطــرح نیســت.
باشــد ،نــه اینطــور نیســت!
همــه احتــاال بــا موانــع زندگــی مــا بــه عنــوان پناهنــدگان و گاهــی میتوانــم دوســتانی پیــدا کنــم ،امــا وقتــی پایــم را بــه
غیرشــهروندان در ترکیــه آشــنایی دارنــد .امــا وقتــی مســئله بــر خیابــان میگــذارم حتــی کوچکتریــن ســام و احوالپرســی
رس هویــت مــا و حقــوق دگرباشــان اســت ،هیــچ کــس اطالعــی ســاده بــا افـرادی کــه ممکــن اســت دفعـهی بعــد مســیرهایامن
نــدارد!
بــا هــم تالقــی کنــد اتفــاق منیافتــد.
هــر فــرد داســتان خــاص خــود را دارد .هــر فــرد از خطــرات
متفاوتــی گریختــه اســت ،بنابرایــن داســتانهای متفــاوت
زیــادی وجــود دارنــد.
امــا بــا متــام اینهــا ،همــهی مــا در کشــور واحــدی زندگــی
میکنیــم کــه ترکیــه نــام دارد!
مــا چیزهــای مشــرک زیــادی داریــم ،مســلامنیم ،فرهنــگ
مشــابهی داریــم و گاهــی اوقــات محدودیتهایــان هــم
یکســان اســت.
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آنهــا در ذهــن خــود چــه میاندیشــند؟ منیدانــم .مــن آنهــا را
رسزنــش منیکنــم .مــن دولــت و خودمــان را رسزنــش میکنــم.
کســانی کــه در قــدرت هســتند امــا ناتــوان از ایجــاد تغییرنــد .و
همچنیــن مــا بــه عنــوان رسســپردگان .کســانی کــه بــا رنجهــای
مــا آشــنایی دارنــد امــا همچنــان تــاش میکننــد کــه ســاکت
مباننــد .و مــا ،کســانی کــه منیتوانیــم راه دیگــری ب ـرای اتحــاد
و ایجــاد تغییــر پیــدا کنیــم .کســانی کــه راهپیامیــی افتخــار
( )Prideاســتانبول را ســالها ممنــوع کردنــد و مــا کســانی کــه
متایــل داریــم رسمــان را زیــر بــرف کنیــم.

چگونــه میتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم تــا شــهروندان عــادی
بــا مــا ارتبــاط برقـرار کننــد زمانــی کــه دولــت کنــش متقابــل مــا
را منفصــل میکنــد؟ و چگونــه میتوانیــم بــدون هیــچ گونــه
پیونــد و حامیتــی موجــب تصویــب حقوقمــان شــویم؟ مــن بــر
ایــن بــاورم کــه تغییــر ایجــاد منیشــود اگــر آن را از خودمــان
رشوع نکنیــم.

ب ـرای بیــان خــودم یافتــم .مــن متاشــاچیان زیــادی نداشــتم امــا
بـرای مــن ارتبــاط بــا برخــی افـراد و مطلــع کــردن آنهــا در مــورد
اقلیتهــای دگربــاش در ایــران کافــی بــود .پیــام مــن ایــن
اســت :مــا نبایــد تســلیم خواســتههای آنهــا شــویم ،مــا بایــد
روی مقاومــت خودمــان حســاب کنیــم.

زمانــی کــه در ایـران بــودم رشوع بــه انجــام تغییـرات کــردم .در
جایــی کــه همجنسگرایــی یــک جــرم اســت .رشوع بــه نقاشــی
کــردن و ترســیم جهــان و هویــت خــاص خــودم کــردم .یــک
مجموعــه آمــاده کــردم و ســپس تصمیــم بــه منایــش آن گرفتــم،
پــس از ارائــهی درخواســت هیــچ یــک از صاحبــان گالریهــا
بــا آن موافقــت نکردنــد .ســلفپرترههای مــن بــا موضوعشــان
(هویــت مــن) مشــکلی جــدی بــرای آنهــا بــود .مــن تســلیم
نشــدم .هرچنــد آنهــا بــه مــن گفتنــد کــه نقاش ـیهایم دارای
خصوصیــات اســامی نیســت امــا مــن رشوع کــردم بــه منایــش
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 همجنسگرایــی
کــردم .از آنجایــی کــه ایــن کار جــر م بــود و مــن نتوانســتم
فیگورهــای گــیِ عریــان بـرای عکاســی پیــدا کنم رشوع بــه گرفنت
عکسهایــی از یکــی از دوســتانم کــردم .بنابرایــن از تکنیــک
فوتومونتــاژ بهــره بــردم .مجــددا نتوانســتم ب ـرای منایشــگاهم
مجــوز بگیــرم .و ایــن بــا عزیمتــم بــه ترکیــه مصــادف شــد.

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 ب ـرای هــر یــک از مــا هســتند .اگرچــه
ایــن واژگان کلــات وحشــتناکی بــرای ماینــد امــا میتواننــد
موضوعــی ب ـرای آثــار هــری مــن هــم باشــند.
یــک ســال اســت کــه بــر روی پــروژهی دیگــری کار میکنــم.
تصمیــم گرفتــم عکسهایــی مخفــی از کســانی بگیــرم کــه مــورد
تعــرض جنســی ،حملــه و قضــاوت ق ـرار میگیرنــد و همچنیــن
عکسهایــی از مبــارزه بــا ترنسهــا در ترکیــه بگیــرم تــا بتوانــم
یــک مجموع ـهی عکاســی مســتند ایجــاد کنــم .آنهــا بــه خــود
حــق میدهنــد کــه بــا روح یــا بــدن مــا چنیــن کننــد ،بنابرایــن
مــن هــم بــه خــودم حــق میدهــم 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
پــا کنــم امــا روزی آن را در اروپــا یــا آمریــکای شــالی بــر پــا
در طــول آن روزهــای وحشــتناک در ایــران ،مــن بــه شــدت خواهــم کــرد.
نقاشــی و عکاســی میکــردم .هرچنــد آنهــا هــر مــن را ممنــوع
کردنــد امــا نتوانســتند جلــوی ذهنــم را بگیرنــد .مــن راه دیگــری
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مــن بــه فقــدان وجــود عدالــت در جهــان پــی بــردم زمانــی کــه میبینــم او خان ـهای  500مــری دارد و مــن خان ـهای  50مــری اجــاره
کــردهام .هزین ـهی آرایشــگاه او  30دالر اســت امــا مــن موهایــم را بلنــد میکنــم تــا پــول آرایشــگاه ندهــم!
او بــه موهــای خــود بــه شــکل جــدی میرســد ،محلــول موهایــی دارد کــه بیــش از  100دالر پولشــان میشــود ،غذاهــای لذیــذ ویــژهای
میخــورد 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
خانــوادهاش تــا بــه حــال کار نکردهانــد!
مسئله این است،
او یک سگ است!
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هتــل -زن – مــرد – کوهســتانی – گارســون – ســگ – مدیــر
زن – بــرف
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  2الــی  4متری جاده ای
کــه محــو شــده بــود خــود نمایــی مــی کــرد.
بنــد کولــه پشــتی هایشــان را محکــم تــر بســتند و بــا قــدم هــای
ســریع تــر و امیــدی تــازه راه افتادنــد .هنگامــی کــه نزدیــک
در ورودی شــدند ،بــت چشــم هایــش را ریــز کــرد تــا بــاالی
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
بــه تــرس خودشــان خندیدنــد .کمــی بعــد ســایه ای از شــیار
زیــر در نمایــان شــد و در بــاز شــد .بــت و دنــی بــه مــردی
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!؟
گارســون لبخنــد زد« :تــو ایــن فصــل فقــط چنــد نفــری کــه
راهشــون رو گــم کــردن ،ســر و کلشــون تــو ایــن هتــل پیــدا
میشــه! گــم شــدید؟» بــت و دنــی داخــل رفتنــد و بــه ســگ
دوبرمنــی کــه ســمت راســت گارســون بــه آنهــا خیــره شــده
بــود و غرغــر میکــرد ،نگاهــی انداختنــد .دنــی خندیــد:
«بــاز هــم خوبــه کــه هســتید وگرنــه مــرده بودیــم!» گارســون
خندیــد« :بــه هــر حــال خــوش آمدیــد! ایــن جــا  8تــا اتــاق خالــی
داریــم کــه میتونیــد هــر کدومــو خواســتید انتخــاب کنیــد .فعــا
خودتونو کنار شومینه گرم کنید تا من براتون قهوه گرم بیارم».
ســپس از در تــه راهــرو خــارج شــد .بــت گفــت« :متشــکرم!»
و کولــه پشــتیاش 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 .

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،
خــوش آمدیــد ،چــی شــد کــه از ایــن جــا ســر در آوردیــد؟»
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!
البتــه کــه تــا بنــد اومــدن کــوالک نمیتونیــد ازش بهــرهای
ببریــد» .خندید.
گارســون بــه آن دو لبخنــد زد و فنجــان هــای خالــی را درون
ســینی گذاشــت« :شــب خوبی داشــته باشــید .وســایلتون میتونه
اینجــا بمونــه تــا خشــک شــه ».دنــی و بــت کاپش ـنهای کلفــت
شــمعی خــود را درآوردنــد و روی دســته مبــل کنــار شــومینه
گذاشــتند .تــکان خــوردن ســگ تــه راهــرو نظــر بــت را جلــب
کــرد .ســگ بــه او خیــره شــده بــود .دنــی گفــت« :پلیورهــا
خشــک هســتند ».گارســون گفــت« :داخــل اتاقهــا هــم بخــاری
هســت هــم پتــو ».بــت نگاهــش را از ســگ دزدیــد و بــا هــم
بــه طبقــه بــاال ،اتــاق  35رفتنــد .اتــاق ســرد و تاریــک بــود.
دنــی چــراغ را روشــن کــرد و بعــد ســراغ بخــاری رفــت و
بــا کبریــت کنــار بخــاری آن را روشــن کــرد ســپس متوجــه
نــگاه نگــران و خیــره بــت بــه کــف اتــاق شــد «:اتفاقــی افتــاده؟»
بــت ســرش را تــکان داد« :نــه! ولــی اون ســگه یــه جــوری
بــود!" دنــی نــق زد« :خواهــش مــی کنــم بــس کــن .دیــدی بدبیــن
بــودی؟»

بــت نفــس عمیقــی کشــید« :انــگار داشــت هشــدار مــی داد!»
دنــی گفــت« :ســرما مغــزت رو فریــز کــرده! ایــن بــوی چیــه؟»
بــو کشــید .بــت« :نمیدونــم ...ســرم »...احســاس ســرگیجه و
حالــت تهــوع کــرد .اتــاق دور ســرش مــی چرخیــد .دنــی ســعی
کــرد در را بــاز کنــد .ســینه خیــز و نفــس زنــان خــود را بــه
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 پلهها را شــنید
 .حتمــا نجاتــش میدادنــد .صــدای گارســون آمــد« :باشــه ،باشــه،
آروم بــاش رابیــن ».چش ـمهای دنــی دیگــر تــاب نیــاورد .امــا
گــوش هایــش مــی شــنید .در بــاز شــد .صــدای جیــن پرســید:
در آخــر راهــرو بــاز شــد« :رابییییــن؟» ســگ بــه ســمت در
«امــروز چندمــه آنتــوان؟» بعــد از اندکــی فکــر جــواب داد:
رفــت و داخــل شــد .گارســون ظــرف غــذای ســگ را روی
« 3یــا  4فوریــه؟» جیــن اندکــی محاســبه کــرد« :پــس تــا آخــر
زمیــن گذاشــت و بــه ســمت آنهــا آمــد .پشــت ســرش زنــی میــان
زمســتون گوشــت داریــم!»
ســال بــا موهایــی بــه همــان رنــگ قرمــز در حالــی کــه ســینی
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"هزاران بار با خودم گفتم که نرم ...يهو همه چيو
خراب كنم بزنم زير قول و قرارهام"...
س .ق.
وقتــى تصميــم گرفتــم از اي ـران بيــام بــرون  ٢٧ســامل بــود .از دانشــگاه ميگفتــم :ایــن انتخــاب خــودت بــود و بايــد قــوى بــاىش.
فــارغ التحصيــل شــده بــودم و قـرار بــود دنيــا را عــوض كنــم بــه خيــال
اســتانبول زيبــا بــود .ترانزيــت اســتانبول ام خــوب بــود .يــه متــاس بــا
خــودم .هفتــه هــاى آخــر وقتــى وســایلم رو جــم ميكــردم حســم بيشــر
مامانــم گرفتــم و بقيــه حرفــا را گذاشــتم بــراى وقتــى كــه رســيدم.
شــبيه كــى بــود كــه بــرای همیشــه میرفــت .اون روزا ازآشــنایان مــا
هيــچ كــى خــارج از ايـران نبــود بــه جــز پــر خــامل كــه روزى كــه رفــت از اســتانبول مســتقیم رفتــم بــه آنــكارا .لحظــه رســيدنم رو خــوب يــادم
هرگزب ـراى زندگــى بــر نگشــت.
ميــاد .یکــی ازدوســتام كــه چنــد وقــت قبــل از مــن اومــده بــود در
فــرودگاه منتظــرم بــود  .یکــی دو روز روپیــش اون دوســتم مونــدم.
ه ـزاران بــار بــا خــودم گفتــم کــه نــرم ...يهــو همــه چيــو خ ـراب كنــم
بزنــم زيــر قــول و قرارهــام ...هرگــز اون شــب رو يــادم منــره ٣٠ ،آذر از ثبــت نــام ســازمان ملــل خيــى بــد شــنیده بــودم .بــا تــرس و لــرز
 ٢٢( ١٣٩٣دســامرب  ) ٢٠١٤لحظــه دل كنــدن اصــا آســون نبــود ،خصوصــا رفتــم و ثبــت نــام كــردم وق ـرار شــد در فــان شــهر اقامــت كنــم .هــر
وقتــى حتــى منيدونســتم اونــور چــی در انتظارمــه .هیــچ تصــوری از روز ظهــر و شــب بــا مامانــم حــرف ميزدم.تلفــن خيــى گــرون بــود و از
ترکیــه نداشــتم .خداحافظــى از مامانــم ســخرتين لحظــه ممکــن بــود .طريــق وايــر باهــاش صحبــت ميكــردم تــا بـراش آي پدگرفــن و از طريــق
بوســيدم و بويیدمــش وىل حتــى منــى دونســتم آيــا بــاز هــم میبینمــش اســكايپ باهــاش حــرف ميــزدم و هــر از گاهــى ميديدمــش.
یــا نــه .همــه گريــه مــي كردنــد درآغوششــون گرفتــم و بوسیدمشــون.
خــوب و بــد ،رسد و گــرم ،شــاد و غــم چنــد ســال از اون شــب گذشــت.
مامانــم از همــه مقــاوم تــر بــود و بهــش حســوديم ميشــد.بعدها شــنيدم
دوبــاره مامانــم را بــه آغــوش كشــيدم .امــروز خوشــحامل كــه اومــدم،
وقتــى مطمــن شــد ديگــه برمنيگــردم آنچنــان ىب تــاب شــده كــه دراتاقــم
بــا متــام خــوب و بــدش خوشــحامل ...دلتنگــى هــام كــم نشــده وىل يــاد
را ب ـرای همیشــه قفــل كــرده  .لعنــت بــه جدايــى....
گرفتــم روى پــاى خــودم مبونــم و بـراى لحظــه هــاى شــاد زندگيــم ســختى
یــه روزی راجــب خــودم بــا مــادرم حــرف زدم و بهــش گفتــم کــه یــه بكشــم و زندگيــم را بســازم.
لزبیــن هســتم .باوجــودی کــه پذیــرش ایــن موضــوع بـراش بســیار ســخت
امــروز کــه اینجــام آرزو دارم روزی همــر و خانــواده ای داشــته باشــم
بــود امــا بهــم گفــت دخــرم درس بخــون و تحصیالتــت رو ادامــه بــده تــا
و یــک فرزنــد دخرتکــه همــه زندگیــم باشــه و بــه خــودم قــول میــدم کــه
بتونــی هــر چــه کــه هســتی یــه آدم موفــق هــم باشــی...
در همــه رشایــط ازش حامیــت کنــم تــا اون هــم زندگیــه ســختی مثــل
در نهایــت خداحافظــى كــردم و اومــدم .حــاال ديگــه بايــد بــه خــودم مــن رو تجربــه نکنــه.

26

"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"!...
بئیتید رایرت
در طــول زندگــی اســف بــارم رضبــه هــای بــی شــاری از مــردم خــوردم
ه ـماز خــودی و هــم از غریبــه ،امــا...

مــرد نبایــد رنــگای دخرتونــه دوســت داشــته باشــه،منرنگ مــورد عالقــه
م صورتیه!  

مــردم خاورمیانــه مردمــی ژنتیکــی دیکتاتــورن ،مردمــی کــه عقلشــون تــو
چشامشــونه و اال هرکســی کــه مــن رو قبــول کــرد بــه عنــوان کســی کــه
هســتم و بــه منفرصــت دوســت شــدن داد از مــن خیلــی خوشــش اومــد!
بــاور دارم کــه مــردای همجنســگرا مثــل منشــورن! کافیــه بــذاری بــه زندگــی
ات وارد شــن و بــه اونــا یکــم نــور بــدی تــا متــوم زندگــی ات رو پــر از
رنگیــن کــان کنــن!...

بــه قــول یــک هــم حســم کــه میگفــت« :نــه یــک نقطــه م کــه پایانــی
داشــته باشــم و نــه ســه نقطــه ای کــه ادامــه داشــته باشــد! دو نقطــه
هســتم روی هــم پادرهــوا و معلــق»...
همجنســگرا هــای خاورمیانــه برخــاف بقیــه ی انســان هــا کــه انســان هایــی
شــاد هســتند کــه گاهــی دچــار افرسدگــی میشــند ،مــا مــردای افــرده ای
هســتیم کــه گاهــی دچــار شــادی
میشــیم!!!

یــک بــار بــا تنهــا دوســت مذکــر
ترکــم (دخرتهــا رو بـرای دوســتی
یــه بــار رس کالس اســپیکینگ
ترجیــح میــدم چــون معمــوال
انگلیســی از شــاگردای ترکــم
قضاوتــ م منیکنــن و احساســات
پرســیدم ،آخریــن بــاری کــه
مــ ن رو بهــر میفهمــن) رفتــه
ناراحــت شــدی کــی بــود و چــی
بودیــم بیــرون و در یــک کافــه
باعثــش شــد؟ همــه جــواب
ای دنــج نشســته بودیــم و
دادنــد و بعــد یکــی از شــاگردای
مــن بــه حالــت شــوخی گفتــم
دخــرم کــه دوســتمم شــده
فالنــی رسدمــه بغلــم میکنــی!؟
بــود گفــت پــس هُجــام شــا
و اونممیدونســت کــه منزیــاد
چــی؟! منــم رفتمتــو یــه فکــر
Aslı Alpar
از ایــن جــور شــوخیا باهــاش
عمیــق و بعــد از  ۱۰ثانیــه ای گفتــم
ـت
ـ
گف
ـه
ـ
دقیق
ـد
ـ
چن
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ـد
ـ
بع
و
ـوش
ـ
بپ
ـنتو
ـ
کاپش
میکنــم اونــم خندیــد گفــت
ایــن ســوال بـرای مننبایــد اینجــوری باشــه! بایــد در اصــل از مــن پرســیده
نیســتم!
ا
ر
همجنســگ

ن
واقعــا خداروشــکر کــه مــ
شــه کــه آخریــن بــاری کــه خوشــحال شــدی کــی بــود و چــی باعثــش شــد...

خیلــی ناراحــت شــدم وقتــی اینــو گفــت و گفتــم فالنــی منظــورت چیــه از
ایــن حــرف؟! همجنســگرایی یـک نعمتــه کــه بــه عــده ی خیلــی کمــی ایــن
شــانس داده میشــه کــه ایــن حـسرو تجربـ ه کنــن ،بعــد اونمگفــت چطــور
منظــورت چیــه؟! ای ـن کجــاش نعمتــه؟! منــم گفتــم مــن یــه مــرد کاملــم
ریــش و ســیبیلم از ســنمم خیلــی بیشــره  ۱۹ســامله بــا ریــش و ســیبیل
مــردم همیشــه میگــن ۲۵بــه بــاال بهتمیــاد و خــودت منــو میشناســی
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 یکنســخه
ی تغییــر یافتــه و احساســی تــر شــده ی ی ـک مــرد رو باهــم ترکیبکن ـی
میشــه مــن! اونــم خندیــد و هیچــی نگفــت...
مــن جدیــدا تالشــم فقــط در ایــ ن جهتــه کهایــن قیــد و بنــد هایــی کــ ه
جامعــه بـرای مــردا گذاشــن رو بشــکنم و بــه مــردم بفهمونــم مــا بیشـراز
 ۲جنســیت داریــم فقــط زن و مــرد نیســت!
میگــن مــرد نبایــد گریــه کنــه ،منگریــه میکنــم! میگــن مــرد نبایــد
احساســی باشــه ،منخیلــی هماحساســی هســتم! میگــن مــرد نبایــد رسشــو
رنــگ کنــه ،منرنــگ کــردم! میگــن مــرد نبایــد گوشــواره و پیرســینگ و اینــا
بزنــه ،مــن زدم! میگــن مــرد نبایــد آرایــش کنــه ،مــن آرایشــم کــردم! میگــن
1

تنهــا چیــزی کــه تــو ترکیــه آرومــم میکنــه یــک دوســت صمیمــی دخــره کــه
خیلــی رسش شــلوغه و ماهــی یــک بــار میتونــم ببینمــش یــا باهــاش بــرم
بیــرون ،ولــی واقعــا منــو دوســت داره و بهــم احـرام میـزاره و پیــش اون تــا
حــد زیــادی دردامــو فرامــوش میکنــم...
دقیقــا مثــل مســکن! لعنتــی مثــل مســکنه ،ولــی مســکن کــه دوا نیســت
فقــط رست میکنــه بعــد کــه اثــرش رفــت یــک آوار درد و تنهایــی میریــزه
1
روت...
مــن بــه عنــوان یـک همجنســگرا در زندگیــم دردهــای زیــادی ،تنهایــی ،بــی
کســی ،دل شکســتگی و ...کشــیدم و بــه عنــوان یکهمجنســگرا بــاور دارم
بزرگرتیــن دشــمن مــا دینــه.
دیــن مــردم رو بــی رحــم و متعصــب میکنــه در حالــی کــه دیــن بایــد از
مــردم انســانی نرمتــر ،مهربانتــر ،صبورتــر ،و باشــعور تــر بســازه...
امیــدوارم روزی برســه کــه دیــن تــو دنیـا منونــه و مــردم همــه بــه انســانیت
بــاو ر بیاورنــد و بداننــد و قبــول کننــد کــه اگــر منــی تون ـن درســت رو از
غلــط تشــخیص بــدن نشــانه یکمبــود عقــل و شــعوره نــه دیــن...

مسکن دارویی است که فشار و اضطراب را کاهش می دهد.
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"به تازگی از زندان آزاد شده بودم و از شر
فشارهای بیامان خالصی یافته بودم ،اما
دوباره به زندگی برگشتم!"
مصاحبهکننده :ییلدیز تار

رامتیــن زیگــورات یــک پناهنــدهی گــی ایرانــی اســت کــه در
یالــووا زندگــی میکنــد .او در ایــران دســتگیر شــد و مــورد آزار
و اذیــت ق ـرار گرفــت و ســپس بــه ترکیــه آمــد .رامتیــن در جهــت
تقویــت حقــوق دگرباشــان در ایـران و ترکیــه فعالیــت میکنــد .مــا
بــا او در مــورد مبــارزهاش در ای ـران و ترکیــه گفتگــو کردیــم.

یــک ســلول کوچــک انداختنــد .گاهــی اوقــات از ســلول بیرونــم
آورده و در میــان جانیــان میانداختنــد .مجبــورم میکردنــد بــه
قــرآن گــوش دهــم و درســت در گوشــم اذان پخــش میکردنــد.
هــم بــه صــورت فیزیکــی و هــم روانــی خشــونتورزی کردنــد.
هرگــز نتوانســتم آن روزهــا را فرامــوش کنــم .تــا حــدی موفــق شــدم
بــه کمــک روانشناســم از آن روزهــا فاصلــه بگیــرم امــا همچنــان
وقتــی کــه کســی در خیابــان از پشــت رسم حرکــت میکــرد دچــار
وحشــت میشــدم».

رامتیــن میگویــد کــه در ایــران در روز  17مــی برنامــهای بــرای
تجلیــل از روز جهانــی منــع خشــونت علیــه هــم جنــس گرایــی،
هموفوبــی ،ترنسهراســی و دوجنسگراهراســی برگ ـزار کردنــد .او
در حالــی کــه اعالمیههــای برنامــه را پخــش میکــرد ،دســتگیر رامتیــن پــس از آنکــه از آن فشــار خــاص شــد بــه ترکیــه آمــد و
شــد « .وحشــتناک بــود ...بازداشــت و دســتگیر شــدم ...مـرا داخــل از آن پــس بــه صــورت داوطلبانــه در چندیــن ســازمان دگرباشــان
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در راســتای تقویــت حقــوق پناهنــدگان و نیــز حقــوق دگرباشــان مــردم صحبــت میکــردم .یــک روز ،وقتــی کــه از مراســم  17مــی
فعالیــت کــرده اســت .او چگونــه بــه ترکیــه رســید؟
خــارج شــدیم ،خواســتم اعالمیههــای آن را پخــش کنــم .در آنجــا
لبــاس شــخصیهای زیــادی بودنــد .مــن بــدون آنکــه متوجــه شــوم
«زمانــی کــه بــه ترکیــه آمــدم بــا زلیــش فعــال حــوزهی دگرباشــان
گویــا اعالمیــه را بــه یــک لبــاس شــخصی دادم .پلیــس بــه مــن گیــر
آشــنا شــدم ،کســی کــه در  2015در یــک تصــادف رانندگــی جــان
داد و از مــن پرســید کــه ب ـرای چــه کســی کار میکنــم .بــه آنهــا
خــود را از دســت داد .مــن تنهــا بــودم و کســی را منیشــناختم.
گفتــم کــه بخشــی از وزارت خانــواده و سیاس ـتگذاری اجتامعــی
بــه تنهایــی وارد ترکیــه شــدم .دوســتی ایرانــی داشــتم .در اســتانبول
در حــال کار بــر روی افــراد ترنــس هســتند .گفتــم کــه «آنهــا
بــودم و حــال و روز خیلــی بــدی داشــتم .وقتــی در جایــی هســتید
ایــن اعالمیههــا را بــه مــن دادنــد تــا در عــوض مقــداری پــول
کــه هیچکــس را منیشناســید حوصلهتــان رس م ـیرود .در مــرو بــا
پخششــان کنــم» .از مــن پرســیدند کــه چــه کســی و چــه زمانــی
خامنــی آشــنا شــدم ،بــه یکدیگــر خیــره شــده بودیــم .از مــن پرســید
آنهــا را بــه مــن داده .بــه آنهــا گفتــم کــه خــودم یــک ترنــس
کــه آیــا ســیگار دارم یــا نــه .جــا خــوردم .ســپس گفتــم «بلــه».
خانــم نزدیکــم آمــد و کنــارم نشســت و پرســید کــه اهــل کجــا هســتم و ایــن کار را بــه خاطــر جــور کــردن پــول عمــل جراحـیام
انجــام میدهــم .پلیــس اطالعــات
هســتم .رشوع بــه صحبــت کردیــم .در
متــاس ،شــاره تلفــن منــزل و آدرســم
مــورد خــودش بــه مــن گفــت و مــن
هــم در مــورد خــودم بــه او گفتــم« ».در آن هنگام خودم را به عنوان جسدی را گرفــت .از مــن خواســتند تــا منتظــر
زنده احساس میکردم .من به تازگی از مبانــم و گفتنــد روز بعــد بــا مــن متــاس
رامتیــن مالقاتــش بــا زلیــش را بــه زندان درآمده بودم و از فشاری بیامان مــی گیرنــد و ســپس رهایــم کردنــد.
عنــوان «بازگشــتش بــه زندگــی»
توصیــف میکنــد .او بدیــن ترتیــب گریخته بودم .در وضعیت خوبی نبودم .او بعد از آن چه شد؟
بــه ســواالت مــا پاســخ داد:
خیلــی اســرس گرفتــم .ســوار اتوبــوس
مرا دوباره به زندگی برگرداند!»
زندگــی در ایـران چگونــه بــود؟ زمانت
را چگونــه در آنجــا میگذرانــدی؟
مــن  12ســال اســت کــه در ایــن حــوزه فعــال هســتم ،هشــت ســال
آن در ایـران ســپری شــد .مــن عضــو تیمــی بــودم کــه فعالیتهــا و
نشس ـتهای گرامیداشــت روز جهانــی منــع خشــونت و فعالیــت
علیــه هموفوبــی ،ترنسهراســی و دوجنسگراهراســی را در 17
مــی انجــام مــیداد .مــا روز ملــی دگرباشــان را برگــزار کردیــم.
افـراد دگربــاش را بـرای فعالیتهایــان دعــوت کردیــم و در مــورد
حقوقشــان بــه گفتگــو نشســتیم .میخواســتیم کــه در مــورد
مســائل بیشــری صحبــت کنیــم و احســاس کنیــم کــه تنهــا نیســتیم.
دربــارهی اینکــه چگونــه میتوانیــم مشــکالتمان را حــل کنیــم
بحــث کردیــم .مــا ســعی میکردیــم دور هــم جمــع شــویم در
حالیکــه همجنسگرایــی در ایــران ممنــوع بــود.
چگونــه موفــق شــدید در کشــوری کــه همجنسگرایــی در آن
ممنــوع اســت ایــن نشســتها را ترتیــب دهیــد؟

شــدم .هــان پلیــس لبــاس شــخصی
زمانــی کــه از اتوبــوس پیــاده میشــدم
تعقیبــم میکــرد .ســعی کــردم از دســتش فـرار کنــم .در آنجــا یــک
بــازار بــود .در بــازار همــه مــرا میشــناختند .زیــر یــک بســاط
پنهــان شــدم .هــان شــب از خانــوادهام مقــداری پــول گرفتــم و
تهـران را تــرک کــردم .آنهــا در تهـران 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 خانههــای دوســتانم
میمانــدم .بزرگتریــن اشــتباهم ایــن بــود کــه شــبی در یــک هتــل
مانــدم .پلیــس مـرا در آنجــا یافــت .وحشــتناک بــود ...بازداشــت و
دســتگیر شــدم ...مـرا داخــل یــک ســلول کوچــک انداختنــد .گاهــی
اوقــات از ســلول بیرونــم آورده و در میــان جانیــان میانداختنــد.
مجبــورم میکردنــد بــه قــرآن گــوش دهــم و درســت در گوشــم
اذان پخــش میکردنــد .هــم بــه صــورت فیزیکــی و هــم روانــی
خشــونتورزی کردنــد .هرگــز نتوانســتم آن روزهــا را فرامــوش
کنــم .تــا حــدی موفــق شــدم بــه کمــک روانشناســی از آن روزهــا
فاصلــه بگیــرم امــا همچنــان وقتــی کــه کســی در خیابــان از پشــت
رسم حرکــت میکــرد دچــار وحشــت میشــدم.

مــن یکــی از کســانی بــودم کــه اعالمیههــای مربــوط بــه
نشســتها را توزیــع میکردنــد .اعالمیههــا را در طــول روز بــه
صــورت رو در رو پخــش میکــردم ،در حالــی کــه بقیــه آنهــا را
ش ـبها ایــن طــرف و آن طــرف میانداختنــد .گاهــی اوقــات بــا چگونه توانستی فرار کنی؟
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مــن بــه اعــدام محکــوم شــدم .مــادرم زمینهایــش را فروخــت و
رشــوهها پرداخــت .آنهــا پرونــدهی مـرا تغییــر دادنــد و از زنــدان
خــارج شــدم .پــس از آن دیگــر نتوانســتم از خانــه خــارج شــوم.
ســپس مــادرم درگذشــت .نتوانســتم بــه قــدر کافــی بــه خاطــر
متــام کارهایــی کــه برایــم کــرده بــود از او تشــکر کنــم .ایــن اتفــاق
عظیمــی بـرای مــن بــود .پــس از مــرگ مــادرم دوبــاره بــه فعالیــت
پرداختــم .پلیــس مجــددا رشوع بــه تعقیبــم کــرد و مجبــور شــدم
ایـران را بــه مقصــد ترکیــه تــرک کنــم .بلیــط هواپیــا خریــدم و بــه
محــض آنکــه عکسهایــم پخــش شــد از ایـران خــارج شــدم .هــان
روز خواهــرم ازدواج کــرد .مــن بایــد از ایــران خــارج میشــدم و
بنابرایــن عروســی او را از دســت دادم .ایــن بـرای هــر دو مــا بســیار
ناراحتکننــده بــود.
زمانی که بار اول به ترکیه آمدید چه شد؟

کــه هیچکــس را منیشناســید حوصلهتــان رس مــیرود .در مــرو
بــا خامنــی آشــنا شــدم ،بــه یکدیگــر خیــره شــده بودیــم .از مــن
پرســید کــه آیــا ســیگار دارم یــا نــه .جــا خــوردم .ســپس گفتــم
«بلــه» .خانــم نزدیکــم آمــد و کنــارم نشســت و پرســید کــه اهــل
کجــا هســتم .رشوع بــه صحبــت کردیــم .در مــورد خــودش بــه مــن
گفــت و مــن هــم در مــورد خــودم بــه او گفتــم .آن روز م ـرا بــه
یــک بــار بــرد و بــا معشــوقهاش آشــنایم کــرد .بـرای مــن یــک آغــاز
خیلــی خــوب بــود .در آن موقــع خــودم را بــه عنــوان جســد زنــده
احســاس میکــردم .بــه تازگــی از زنــدان آزاد شــده بــودم و از
رش فشــارهای بیامــان خالصــی یافتــه بــودم .حــال و روز خوبــی
نداشــتم .آن زن دوبــاره مـرا زنــده کــرد! حــس فوقالعــادهای بــود.
او در مــورد هفتـهی افتخــار ( )Pride Weekبــا مــن صحبــت کــرد
و م ـرا دعــوت بــه فعالیــت کــرد .زلیــش متــام حامیــت خــود را از
مــن اعــام کــرد ...مــرا همهجــا میبــرد و بــا هــر کــس آشــنایم
میکــرد.

«زمانــی کــه بــه ترکیــه آمــدم بــا زلیــش فعــال حــوزهی دگرباشــان
آشــنا شــدم ،کســی کــه در  2015در یــک تصــادف رانندگــی جــان
اطالعاتــی در مــورد ســازمان « »Lambda Istanbulیافتــم و رشوع
خــود را از دســت داد .مــن تنهــا بــودم و کســی را منیشــناختم.
کــردم بــه حضــور در نشسـتهای آنها .ســپس در  2015بــا «Hevi
بــه تنهایــی وارد ترکیــه شــدم .دوســتی ایرانــی داشــتم .در اســتانبول
 »LGBTو « »SPODآشــنا شــدم .بــا همـهی آنهــا دوســت شــدم.
بــودم و حــال و روز خیلــی بــدی داشــتم .وقتــی در جایــی هســتید
مــن بــا « »Heviهمــکاری کــردم و ایــدهی انتشــار یــک کتــاب بــه
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ذهنمــان رســید .کتابــی در مــورد مشــکالت پناهنــدگان منتــر
کردیــم .ایــن اولیــن کار داوطلبانـهام بـرای یــک ســازمان بــود .مــن
داوطلبانــه ترجمــهی کتــاب را بــر عهــده گرفتــم .در دورههــای
آموزشــی مثــل مدرســهی اکتیویســم « »SPODرشکــت کــردم.
همچنیــن بــا « »KAOS GLو « »Hayriye Karaآشــنا شــدم.
« »KAOS GLاولیــن ســازمانی اســت کــه در مــورد پناهنــدگان
دگربــاش ایرانــی کار میکنــد .اعــام کــردم کــه میخواهــم بــه
فعالیتهــای « »KAOS GLملحــق شــوم.
شــا اکنــون در یالــووا زندگــی میکنیــد .زندگــی در یالــووا ب ـرایپناهنــدگان دگربــاش چگونــه اســت؟
بلــه در یالــووا هســتم .متأســفانه ،امســال بارهــا مــورد حملــه قـرار
گرفتیــم .پناهنــدگان دگربــاش از پلیــس میترســند .میدانیــم کــه
حــق و حقوقــی نداریــم .پلیــس چیزهایــی از ایــن قبیــل میگویــد
کــه «شــا بــه کشــور مــا آمدهایــد و آن را خ ـراب کردهایــد» .یــک
مــورد دادگاهــی بــود کــه چنــد ســال پیــش بــه خاطــر حملــهی
چهــار نفــر بــه مــا تشــکیل شــد .آنهــا ماشینشــان را بــه ســمت
ماشــین مــا حرکــت دادنــد و رسمــان فریــاد کشــیدند .ســپس بــی
دلیــل مــا را زدنــد .مــن بــه دادگاه شــکایت کــردم .قاضــی حــرف
مهاجــان را اصــل قــرار داد .بــه مــا گفــت کــه «حتــا کاری

انجــام دادهایــد» .انــگار مــن خــافکار شــده بــودم .مهاجــان
جــوری ماج ـرا را تعریــف کردنــد کــه انــگار مــا بــه آنهــا حملــه
کردهایــم و قاضــی حــرف آنهــا را پذیرفــت .از دادگاه خواســتم کــه
دوربینهــای مداربســته را کنــرل کننــد امــا ایــن کار را نکردنــد .باید
نهایتــا شــکایتم را پــس میگرفتــم و میگفتــم «دماغهــای مــا
شکســته امــا حــدس میزنــم کــه ایــن فقــط یــک شــوخی بــوده».
مــا گزارشهــای ســامتی را گرفتیــم امــا بــه دردمــان نخــورد.
اگــر اتفاقــی برایــم بیفتــد هرگــز دیگــر شــکایت نخواهــم کــرد .مــن
دیــدم کــه آنجــا چــه نــوع عدالتــی ب ـرای مــا وجــود دارد .هم ـهی
مــا بــه هــر ترتیــب بــه خاطــر اتفاقــات کوچــک ســکوت پیشــه
میکنیــم .امــا وقتــی اتفاقــات مهمــی میافتــد ،مثــل وقتــی کــه
بهــان حملــه شــد ،معمــوال از طــرف مهاجــان تهدیــد میشــویم.
تهدیــد بــه مرگمــان میکننــد اگــر پیــش پلیــس برویــم .مــا بایــد
ســاکت مبانیــم .ســاکت مبانیــم تــا در امــان باشــیم .تقریبــا متــام
دوســتان مــا یــا لتوپــار شــدهاند ،یــا بــه آنهــا حملــه شــده،
یــا تحقیــر شــدهاند یــا اینکــه مشــکالتی در رابطــه بــا محــل
سکونتشــان دارنــد .امــا امســال پیشــاپیش شــش مرتبــه قربانــی
حمــات شــدهایم .یکــی از دوســتان تقریبــا در خیابــان لتوپــار
شــد و بــه دادگاه شــکایت کــرد.
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لطفا توجه داشته باشید :این منت ممکن است برای اشخاصی که قربانی رفتارهای خشونت آمیز شده اند ،سبب بروز ناراحتی های روحی شود.

کئوین
ســام ،مــن کئویــن هســتم .بیســت ســال دارم و یــک پناهنــدهام .مــن از
تاریــخ فــان از ع ـراق بــه ترکیــه آمــدهام.
مــن بــه خاطــر ف ـرار از رشایطــی کــه بــا آن مواجــه بــودم و آزار و اذیتــی کــه
بــه دلیــل گرایــش جنسـیام بــه پرسهــا تجربــه کــردم ،بــه ترکیــه آمــدم .چیــزی
کــه معــروف بــه همجنسگرایــی اســت .مــن عاشــق رابطــه بــا پرسهــا هســتم
و هیــچ میلــی بــه دخ ـران نــدارم .بــه همیــن دلیــل زندگــی بســیار ســختی در
عـراق داشــتم ،کشــوری کــه در آن فقــدان آزادیهــای فــردی و تفکــر متعصبانــه
رایــج اســت.
در ابتــدای دبیرســتان ،بــا واژهی همجنسگرایــی آشــنا شــدم و پــی بــردم کــه
گرایــش جنســی مــن همیــن اســت.
روزی مــن و پرسعمویــم در خان ـهی مــا مشــغول متاشــای تلویزیــون بودیــم.
مــن احســاس کــردم کــه او کنــار مــن خوابــش بــرده اســت و حــس کــردم کــه
میخواهــم او را در آغــوش بگیــرم .بــه او نزدیــک شــده و ملســش کــردم و او
نیــز هــان حــس را بــه مــن داشــت .رابطـه جنسـیمان وقتــی رشوع شــد کــه
در کنــار یکدیگــر خوابیدیــم .مــن بــه خاطــر ایــن رابطــه خیلــی خوشــحال بــودم
و میخواســتم کــه دوبــاره تک ـرار شــود ،امــا وقتــی بــا او درمیــان گذاشــتم ،او
نپذیرفــت و گفــت کــه ایــن کار اشــتباه اســت .ولــی مــن خیلــی خوشــم آمــده
بــود.
مــن ایــن گرایشهــا را در اوایــل دوران دبیرســتان احســاس کــردم .بــه طــور
مشــخص در کالس دوم دبیرســتان بــا یکــی از هــم کالســی هایــم در مدرســه
رابطــه داشــتم .روزهــای معرک ـهای بــا اون هــم کالســیم داشــتم کــه در عیــن
حــال پــر مدیــر مدرســه هــم بــود .مــا به عنــوان دوســت رابطــه خــود را رشوع
کردیــم و او ب ـرای درس خوانــدن بــه خانــه مــا میآمــد .روزی کنــارم نشســت،
دســتم را دراز کــرده و دســتش را گرفتــم .نگاهــم کــرد و مــن او را بوســیدم.
مــن عالقــه ام نســبت بــه او را اعـراف کــردم و او هــم بــه مــن گفــت کــه مـرا
دوســت دارد .بنابرایــن رابطـهی مــا آغــاز شــد و رفــت رفتــه وابســته اش شــدم.
رابطــه مــا پنــج مــاه طــول کشــید .پــدر او متوجــه ایــن رابطــه شــد .پــدرش
مدیــر مدرســهای بــود کــه مــن در آنجــا درس میخوانــدم .مــرا بــه دفــرش
احضــار کــرد و گفــت" :امســال آخریــن ســالی اســت کــه اینجــا میمانــی .ســال
آینــده بایــد بــه مدرسـهی دیگــری بــروی و اینکــه دیگــر منیخواهــم بــا پــرم
دیــداری داشــته باشــی ".در مــاه آخــر از مدرســه بیرونــم کردنــد و ایــن ارتبــاط
بــه پایــان رســید .بــه خاطــر پــدرش نتوانســتم دیگــر او را ببینــم.
بــه مدرســهی دیگــری رفتــم و ســال  2016بدتریــن ســال زندگــی مــن بــود.
همــه دانشآمــوزان پیرپاتــال بودنــد .آنجــا معلــم زیستشناســی ام ســه بــار
بــه مــن تعــرض کــرد .نخســتین تعــرض او در اولیــن جلســه زیستشناســی
بــود .وقتــی وارد کالس شــدم پیــش بقیـهی دانشآمــوزان از مــن پرســید" :مــرد
هســتی یــا زن؟" و باعــث شــد کــه هم ـهی کالس بــه مــن بخندنــد .بــار دوم،
داشــت بــا موهایــم بــازی میکــرد کــه یکــی از دانشآمــوزان در ایــن حیــن
او را دیــد و رفــت بــه بقیــهی دانشآمــوزان گفــت کــه فالنــی گــی اســت و
معلــم زیســت شناســی بــا او میخوابــد .او باعــث شــد متــام دانشآمــوزان
دســتم بیندازنــد و بــه مــن بیاحرتامــی کننــد .در مــورد ســوم ،یــک روزی
متــام دانشآمــوزان کالس را تــرک کردنــد و مــن هــم داشــتم از کالس خــارج
میشــدم کــه بــه مــن گفــت بیــا اینجــا و وقتــی رفتــم ســعی کــرد کــون مــن را
ملــس کنــد .رویــم را از او برگردانــدم و ف ـرار کــردم .مدرســه را تــرک کــردم ،در
خانــه درسهایــم را خوانــدم و ب ـرای امتحــان بــه مدرســه میرفتــم تــا زمانــی

کــه دبیرســتان متــام شــد.
پــس از دبیرســتان بــا یــک آرایشــگر آشــنا شــدم کــه پیــش یــک آرایشــگر دیگــر
نزدیکــی هــای خانــه مــا کار میکــرد .بــا هــم دوســت شــدیم بــه او پیشــنهاد
دادم کــه باهــم یــک کاری رشوع کنیــم و او قبــول کــرد .در ســپتامرب ،آمــاده
میشــدیم تــا یــک مغــازه بــاز کنیــم .در هــان زمانهــا بــود کــه مــن و مــادرم
خانــه را تــرک کــرده و خانــه دیگــری ب ـرای خودمــان دو تــا اجــاره کردیــم .بــه
خاطــر مشــکالتی کــه بــا پــدرم داشــتم تصمیــم بــه تــرک خانــه پــدری گرفتیــم.
او بــه خاطــر چیزهــای بــی اهمیــت مـرا کتــک مـیزد .در اکتــر ،مغــازه را بــاز
کردیــم .پــس از یــک مــاه بنــا بــه مشــکالتی کــه آن موقــع داشــتم مغــازه را
تعطیــل کــردم ،در اصــل بــه خاطــر تعــرض و بــی احرتامــی مــردم نســبت بــه
مــن .روزی رفتــم تــا مغــازه را بــاز کنــم و متوجــه شــدم کــه شیشــه مغــازه
شکســته اســت .یــک هفتــه بعــد رفتــم و دیــدم روی دیــوار دیــوار مغــازه
چیزهــای تحقیرآمیــزی نوشــته شــده اســت .آنهــا م ـرا جنــده و کونــی خطــاب
مــی کردنــد ،مــی گفتنــد" :منیخواهیــم تــو اینجــا باشــی چــون تــو مایــه
رسافکندگــی هســتی".
آخریــن شــب ،قبــل از تعطیلــی مغــازه ،پــس از اینکــه کارم متــام شــد ،داشــتم
بــه خانــه برمیگشــتم .یــک ماشــین بــا دو رسنشــین نزدیکــم شــد ،مــردی از
ماشــین پیــاده شــد و صدایــم زد ،جــواب دادم .بازویــم را گرفــت و گفــت" :ایــن
چیــه رو بــازوت نوشــته؟ مــا از ایــن کارهــا اینجــا منیکنیــم و هــر کســی کــه
از ایــن کارهــا بکنــد دســتش را قطــع میکنیــم .تــو باعــث بــی آبرویــی هســتی
و منیخواهــم یــک بــار دیگــر تــو را در اینجــا ببینــم .اگــر دوبــاره در اینجــا
ببینمــت (و ســاحش 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 .چ ـرا کــه پــدرم بــدون دلیــل و ب ـرای چیزهــای بــی اهمیــت
مـرا کتــک مـیزد .آخریــن بــاری کــه مـرا زد زمانــی بــود کــه پــدرم ســعی داشــت
مــرا از اون آرایشــگر دور نگــه دارد .هروقــت کــه دیــر بــه خانــه میآمــدم
مجبــورم میکــرد کــه حســاب پــس بدهــم .آن موقــع م ـرا زد .مــن روی میــز
افتــادم ،رسم بــه میــز خــورد و شکســت .پیــش پرســتاری در هــان نزدیکــی
رفتیــم و رسم را پانســان کردیــم ،بعــد رفتیــم خانــه عمویــم .عمویــم بــه پــدرم
زنــگ زد و گفــت" :اونهــا دیگــه بــه خان ـه تــو برمنیگردنــد ".بعــد پــدرم بــه
مــادر زنــگ زد و مــادر گفــت کــه منیخواهــد بــه خانــه برگــردد .مــا یــک
هفتــه در خان ـهی عمویــم ماندیــم تــا اینکــه خان ـهای اجــارهای پیــدا کردیــم.
مــن تــا قبــل از تــرک عـراق در مــاه نوامــر در آن خانــه زندگــی مــی کــردم .پــس
از اینکــه دوســت آرایشــگرم کشــور را تــرک کــرد ،اف ـرادی ناشــناس رشوع بــه
تهدیــد مــن کــرده بودنــد.
حــاال مــن در ترکیــه تنهــا زندگــی میکنــم .در کشــوری کــه هیــچ چیــزی در
مــوردش منیدانــم .در ترکیــه رشایــط ســختی دارم .از تنهایــی ،دلتنگــی و
انتظــار رنــج میبــرم .زبــان ترکــی را بلــد نیســتم و منیدانــم چگونــه بــا مــردم
ارتبــاط برق ـرار کنــم .بــه خاطــر وضعیــت روحیــم منــی توانــم از خانــه خــارج
شــوم .بیشــر زمانــم را در خانــه ســپری میکنــم ،بــا هیــچ کــس دیــداری نــدارم.
مــن مثــل یــک بیگانــه اینجــا زندگــی میکنــم.
با تشکر و احرتام فراوان
کئوین
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"رویای من برای تمام دگرباشان این است که روزی جامعه ما را
به همان شکلی که هستیم بپذیرد".
مصاحبه با :ملکهی پشت بارها
مایلید در مورد جنبش دگرباشان در عراق با ما صحبت کنید؟

امــا ایــن نیازمنــد تالشــی دو طرفــه اســت .مــن نیــز رشوع بــه
معــارشت بــا یــک فــرد دگربــاش تــرک کــردهام .مــن پیشــنهاد کــردم
کــه دور هــم جمــع شــویم زیـرا هــر فــرد دگربــاش میتوانــد ســهم
ارزنــدهای بـرای کمــک بــه دیگــری داشــته باشــد .اگــر بــه جامعــه
نشــان دهیــم کــه پیونــد نزدیکــی بــا علــم و هــر داریــم ایــن
میتوانــد بــه ایجــاد تصویــری مثبــت از دگرباشــان کمــک کنــد.

دگربــاش بــودن در عــراق بــه معنــای رنــج کشــیدن از طــرف
جامعــه و خانــواده اســت .همچنیــن بــه معنــای رنــج کشــیدن از
دســت خوداســت .بدیــن دلیــل کــه شــا اجــازه نداریــد در جامعــه
آن کســی کــه هســتید ،باشــید .ایــن اســت زندگــی یــک دگربــاش در
ع ـراق .اخی ـرا ،دگرباشــانی از رشــتههای مختلــف مثــل مهندســان،
داروســازان یــا دندانپزشــکان در حــال برنامهریــزی بــرای تــرک چه نوع جهانی را برای دگرباشان تصور میکنید؟
کشــور هســتند زیــرا زندگــی از هــر جهــت بــرای آنهــا بســیار
دشــوار اســت .چ ـرا کــه جامعــه آنهــا را نخواهــد پذیرفــت.هیــچ بزرگتریــن رویــای مــن ادامــه تحصیلــم اســت .و البتــه ،توانایــی
داشــن یــک زندگــی کــه بتوانــد احساســات و هویــت واقعــی مــن
فرصتــی ب ـرای معــارشت اجتامعــی در ع ـراق وجــود نــدارد.
راتحقــق پذیــر کنــد؛ نــه اینکــه کســی شــوم کــه جامعــه مــی
پیشــنهاد شــا در جهــت تقویــت همبســتگی بیــن دگرباشــان ترکیــه خواهــد .توانایــی زندگــی بــدون نیــاز بــه تغییــر کلامتــم ،نحــوهی
و پناهنــدگان دگربــاش چیســت؟
نگریســن و احساســم .همچنیــن زندگــی در محیــط و کشــوری آرام
زبــان مهمتریــن عنــری اســت کــه میتوانــد همبســتگی را نــه در جایــی کــه مجبــور باشــم بــا تــرس و تهدیــد زندگــی کنــم.
تقویــت کنــد .اگــر بتوانیــد کمــی ترکــی و کمــی انگلیســی صحبــت خالصــه بگویــم ،رویــای مــن بـرای متــام دگرباشــان ایــن اســت کــه
کنیــد میتوانیــد بــا دگرباشــان ترکیــه گفــت و گویــی داشــته باشــید روزی جامعــه مــا را بــه هــان شــکلی کــه هســتیم بپذیــرد.
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رویاها ،آینده ،یالووا :یک سری
پرسش و پاسخ کوتاه
ایــن بخــش شــامل پرســش و پاســخ از  5پناهنــده
الجیبیتیپــاس در یالــووا اســت .بــرای هــر شــخص
یــک رنــگ اختصــاص داده شــده اســت.
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 مثــا 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 پیـشداوری .جهانــی رنگارنــگ
مثــل پرچممــان.
در آینــده در چــه جایــی مــی خواهیــد باشــید و بــه چــه کاری میخواهیــد
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.
§مــن در شــغل خــودم خواهــم بــود و بایــد در جاهــای بــاال درس
بخوانــم و پیشــرفت کنــم شــغل مــن میــکاپ آرتیســت اســت.
§یک انسان موفق در رشته تحصیلی خودم.
§میخواهم وکیل و یا فعال سیاسی-اجتماعی شوم.
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آیا میخواهید در مورد رویاهای خود صحبتی کنید؟
§طــراح لبــاس بشــوم و رویــای مــن داشــتن شــوی لبــاس خــودم
اســت.
§بلــه رویاهایــی کــه مــن دارم اینکــه در جایــی زندگــی کنــم کــه آزاد
باشــم هــر جــوری میخواهــم بگــردم و دوســت هــای زیــادی هــم
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.
§میخواهم یک وکیل یا فعال مشهور شوم.
مشکالت 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.
§اصلیتریــن 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.
§مــن درس گریــم خوانــدم و بــی نهایــت دوســتش دارم؛ بــه نظــر
مــن چیــزی هســتش کــه بایــد درونــت باشــه و عالقــه منــد باشــی و
تــا میتوانــی در راه ایــن هنــر تــاش 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 پارچهبافــی کار میکــردم .آن زمــان
خوشــحالتر 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؟
§اصــا رابطــه بــا دگرباشــان ترکیــه نــدارم فقــط بــا ســازمانهایی
مثــل کائــوس و  SPODدیــدار دارم و آنهــا را مــی شناســم؛ فکــر
کنــم همیــن ســازمانها مثــل کائــوس و  SPODبتواننــد بیــن ال جــی
بــی تــی هــا همبســتگی ایجــاد کننــد.
§مــن بعنــوان آرایشــگر بــا همشــون خــوب هســتم و بــرای کارشــان
بــه خانــه هایشــان میــروم .چــون وقتــی کســی کار و یــا هنــری
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 .آنهــا نمیداننــد مــا چــه
ســختیهایی کشــیدهایم.
در مورد جنبش ال جی بی تی در ایران چه چیزی میتوانید بگویید؟
§جنبــش ال جــی بــی تــی در ایــران بــرای کســانی کــه در آنجــا
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
جــرم اســت! حــال شــما فکــر کنیــد دگربــاش بــودن چــه معنایــی
دارد! خیلــی ممنونــم کــه مــا را تنهــا نگذاشــتید.
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سواالت متداول در مورد سالمت جنسی

برای تهیهی این منت از ارائهی فیدان شنووا استفاده شده است.

سالمت جنسی و باروری چیست؟
·

عملکرد طبیعی اندامهای باروری

·

زندگــی جنســی ســالم و شــادتوانایی داشــتن رابطــهی
جنســی و تولیــد مثــل بــدون هیــچ محدودیتــی

·

توانایــی تصمیمگیــری در مــورد بچــهدار شــدن یــا مشــکالت مربــوط بــه ســامت جنســی و بــاروری
نشــدن ،زمــان بچــهدار شــدن و تعــداد بچههــا
چیســتند؟

·

تصمیــم گیــری در مــورد زمــان بــارداری و بدنیــا ·
آوردن فرزندانــی ســالم کــه در نتیجـه ایــن برنامهریزی
متولــد شــدهاند
·
قــادر بــه محافظــت در برابــر بیماریهــای مقاربتــی و
توانایــی دسترســی بــه درمــان در زمــان الزم

·
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·

ســامت جنســی و بــاروری یــک وضعیــت ســامتی
کامــل از لحــاظ اجتماعــی ،عاطفــی و فیزیکــی اســت
و همچنیــن یکــی از حقــوق بنیادیــن تمــام افــراد،
صرفنظــر از زن یــا مــرد ،جــوان یــا ســالمند
بودنشــان اســت

بیماریهــای آمیزشــی :بــرای مثــال،HIV، HPV ،
هپاتیــت بــی ،هپاتیــت ســی ،ســوزاک ،عفونــت کالمیدیــا
مشــکالت فیزیولوژیکــی و روانشــناختی کــه مانــع
از برقــراری رابط ـهی جنســی یــا کســب لــذت جنســی
میشــو ند

بــه عنــوان مثــال :آنورگاســمی ،اختــال نعــوظ ،رابط ـهی بیماریهای مقاربتی:
جنســی دردنــاک ،انقبــاض واژن.

·

ســایر مشــکالت مربــوط بــه ســامتی کــه اندامهــای
جنســی و بــاروری را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد

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

بیناجنسی چیست؟

· اچ.آی.وی .چیست؟ چگونه منتقل میشود؟
ایــن بیمــاری از طریــق خــون و رابطــهی جنســی منتقــل
میشــود.
ایــن بیمــاری در رحــم از مــادر بــه نــوزاد ســرایت نمیکنــد،
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
تغذیــه کنــد .اچ.آی.وی ممکــن اســت از طریــق رابطــهی
جنســی واژنــی و مقعــدی محافظتنشــده ســرایت یابــد .ایــن
بیمــاری از طریــق رابطـهی جنســی دهانــی منتقــل نمیشــود
امــا بیماریهــای دیگــری وجــود دارنــد کــه از ایــن طریــق
منتقــل میشــوند .بــا اســتفاده از کانــدوم میتوانیــد %99
خــود را در برابــر ایــن بیمــاری محافظــت کنیــد .زمانــی
کــه فــرد بــه اچ.آی.وی مثبــت مبتــا میشــود امــکان
ایــن وجــود دارد کــه تــا چندیــن ســال عالئــم فیزیکــی ایــن
بیمــاری مشــاهده نکنــد .بنابرایــن ،بعــد از یــک رابطــهی
جنســی پرخطــر بایــد آزمایــش اچ.آی.وی انجــام شــود .اگــر
آزمایــش را دســتکم ســه هفتــه بعــد از رابطــهی جنســی
انجــام میدهیــد ،نتایــج آن دقیــق خواهــد بــود .اچ.آی.وی از
طریــق مســواک یــا شــانه منتقــل نمیشــود.

افــراد بیناجنســی افــرادی هســتند کــه ویژگیهــای جنســی
متفاوتــی دارنــد (کروموزومهــا ،اندامهــای جنســی و/یــا
بــاروری) کــه در چارچــوب تعاریــف پزشــکی مبتنــی بــر
دو جنســیت تعریــف شــده زن و مــرد نمیگنجنــد .بیناجنســی
یــک تعریــف ثابــت نیســت بلکــه اصطالحــی کلــی بــرای
تعریــف یــک طیــف اســت .پزشــکان اغلــب بــه والدیــن
توصیــه میکننــد کــه جراحــی و ســایر مداخــات پزشــکی
بایــد در مــورد کــودکان بیناجنســی انجــام شــوند و بدیــن
طریــق بــدن کــودکان بایــد ویژگیهــای آشــکارا «زنانــه»
یــا «مردانــه» داشــته باشــد .در بســیاری از مــوارد ،ایــن
مداخــات پزشــکی غیرضروریانــد و تنهــا بــرای ایــن
اســت کــه افــراد بیناجنســی را در تعاریــف مشــخص شــده
بگنجاننــد .در حالــی کــه بعــد از رشــد کــودکان بیناجنســی
ممکــن اســت شــاهد تأثیــرات منفــی ایــن مداخــات باشــیم.
مفهــوم «بیناجنســی» بــه طیفــی از ویژگیهــای جنســی
اشــاره دارد کــه بــه طــور طبیعــی در انســانها وجــود
دارد .عــاوه بــر ایــن ،بیناجنســی بــر ایــن واقعیــت مســلم اچ.آی.وی و ایــدز چیزهــای متفاوتــی هســتند .ایــدز زمانــی
فیزیکــی اشــاره دارد کــه جنســیت یــک طیــف اســت و رخ میدهــد کــه فــرد مبتــا بــه اچ.آی.وی مثبــت تحــت
انســانها بــا خصوصیــات جنســی مختلفــی غیــر از زن یــا درمــان قــرار نگیــرد و در نتیجــه سیســتم ایمنــی بــدن بــه
مــرد میتواننــد وجــود داشــته باشــند .بیناجنســی بــودن یــک طــور چشــمگیری تضعیــف شــود .فــرد مذکــور ممکــن
فــرد ممکــن اســت در مراحــل بعــدی زندگــی او آشــکار اســت بــدون آنکــه دیــدن هرگونــه عالئمــی ،ســالها بــه
شــود (ایــن خصوصیــات در برخــی مــوارد دقیقــا در بــدو زندگــی خــود ادامــه دهــد .امــروزه ،اجــرای درمــان بــه
تولــد ،گاهــی اوقــات در کودکــی و گاهــی در دوران بلــوغ مراتــب آســانتر شــده اســت .شــما حتــی اگــر اچ.آی.وی
یــا بزرگســالی میتواننــد نمایــان شــوند) .افــراد بیناجنســی مثبــت داریــد میتوانیــد بــا مصــرف یــک یــا دو دارو در
بســته بــه شــرایط زندگــی ،ممکــن اســت بیناجنســی بــودن روز بــدون هیــچ مشــکلی ،بــه زندگــی خــود ادامــه دهیــد.
خــود را در مقاطــع مختلفــی از زندگــی متوجــه شــوند .در
مــواردی کــه بیناجنســی بــودن تابوســت ،افــراد در ســنین · هپاتیت چیست و چگونه منتقل میشود؟
باالتــر بــه ایــن مهــم پــی میبرنــد .حتــی برخــی از افــراد
پنــج نــوع هپاتیــت وجــود دارد ،هرچنــد کــه ســه مــورد از
بیناجنســی ممکــن اســت هرگــز متوجــه ایــن ویژگــی خــود
آنهــا از طریــق رابط ـهی جنســی منتقــل میشــوند.
نشــوند .بــه دلیــل جراحیهایــی کــه بالفاصلــه بعــد از تولــد
انجــام میشــوند بســیاری از ایــن افــراد از بیناجنســی بــودن ویــروس هپاتیــت بــی از طریــق رابطــه جنســی ،خــون و
فرآوردههــای خونــی منتقــل میشــود .عــاوه بــر ایــن ،ایــن
خــود بیاطــاع هســتند.
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از آنهــا بــه ســرطان و برخــی دیگــر بــه زگیــل منجــر
میشــوند .انتقــال آن نســبت بــه ســایر بیماریهــای آمیزشــی
آســانتر اســت .ارتبــاط پوســتی میتوانــد بــرای انتقــال ایــن
ویــروس کافــی باشــد .همچنیــن ایــن ویــروس ممکــن اســت
از طریــق تمــاس دســت و اســتفاده از محصــوالت جنســی
مشــترک منتقــل شــود .بهتریــن راه بــرای محافظــت در
برابــر آن واکســن زدن اســت .واکســن اچ.پــی.وی تحــت
شــمول بیم ـهی تأمیــن اجتماعــی در ترکیــه نیســت .واکســن
اچ.پــی.وی مخصوصــا بــرای افــرادی کــه رحــم دارنــد
توصیــه میشــود .البتــه احتمــال داشــتن ســرطان مقعــد نیــز
بــرای افــراد بــدون رحــم ممکــن اســت .افــراد دارای آلــت
جنســی مردانــه ممکــن اســت ناقــان فاقــد نشــانه باشــند و
ویــروس را بــه دیگــران ســرایت دهنــد.

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
ویــروس فــرد ناقــل بایــد بــا یــک زخــم روبــاز در بــدن
فــرد مقابــل تمــاس یابــد .ایــن بیمــاری بــه صــورت دهانــی
منتقــل نمیشــود ،یعنــی بــه واســطهی نوشــیدن یــا خــوردن
از طریــق دهــان انتقــال نمییابــد .در صــورت اســتفاده
از ســرنگ مشــترک ،عفونــت میتوانــد از شــخصی بــه
شــخص دیگــر منتقــل شــود .اگــر شــخص بــه هــر دلیلــی
خــون یــا فرآوردههــای خونــی آلــوده بــه ویــروس دریافــت
کنــد ،انتقــال ویــروس قطعــی خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل،
امــروزه خونهــای آمــاده شــده بــرای تزریــق ،بــه دقــت
مــورد آزمایــش قــرار میگیرنــد .عــاوه بــر ایــن ،هپاتیــت
بــی میتوانــد بــا رابط ـهی جنســی منتقــل شــود .همانطــور
کــه در مــورد تمــام بیماریهــای آمیزشــی صــادق اســت،
جهــت محافظــت در برابــر هپاتیــت بایــد طــی رابطــهی اچ.پــی.وی مهمتریــن عامــل ریســک شناختهشــده در
جنســی از کانــدوم اســتفاده کــرد .اگــر ابــزار بــه کار ســرطان دهانــهی رحــم اســت .ایــن ویــروس رایجتریــن
رفتــه در خالکوبــی ،مانیکــور ،پدیکــور ،عمــل جراحــی ویروســی اســت کــه از طریــق رابطــهی جنســی منتقــل
دنــدان و طــب ســوزنی ،هــر مرتبــه از نــو تأمیــن نشــوند میشــود .اگرچــه زگیلهــای واژنــی خارجــی ناشــی از
ریســک انتقــال ویــروس از طریــق ایــن مــوارد وجــود دارد .اچ.پــی.وی اغلــب بــه شــکل ورم مشــخص میشــوند،
اســتفادهی مشــترک از مســواک و تیغهایــی کــه احتمــاال برخــی از آنهــا ممکــن اســت بــه قــدری کوچــک باشــند
آغشــته بــه خــون اســت نیــز ممکــن اســت خطرنــاک باشــد.
کــه کســی متوجهشــان نشــود .عالئــم ایــن ویــروس عبارتنــد
طــی زایمــان ،امــکان انتقــال از مــادر مبتــا بــه نــوزاد
از خــارش خفیــف ،درد گاه و بیــگاه ،ســوزش و درد
وجــود دارد .هپاتیــت بــی از طریــق فعالیتهــای روزانــه
ناگهانــی ،خونریــزی در طــول رابطـهی جنســی یــا پــس از
در طــول یــک روز کاری یــا درســی منتقــل نمیشــود.
آن ،خونریزیهــای نامنظــم بیــن دورههــای عــادت ماهانــه
واکســن هپاتیــت بــی در ترکیــه موجــود بوده و واکسناســیون و ترشــح واژنــی مــداوم .بــرای تشــخیص ایــن ویــروس
نیــز اجبــاری اســت .واکســن هپاتیــت بــی در  3مرحلــه
معاینــات مربــوط بــه بیماریهــای زنانــه و آزمایــش اســمیر
انجــام میشــود .اگــر فــردی بالــغ هســتید کــه قبــا واکســینه
بســیار حائــز اهمیتانــد.
نشــدهاید ،میتوانیــد فقــط بــا در دســت داشــتن کارت
شناســایی و بــه صــورت رایــگان ،در مراکــز بهداشــتی و
· هرپس یا تبخال تناسلی ()HSV
بیمارســتانهای دولتــی ایــن واکســن را بزنیــد .پناهنــدگان
هــم از ایــن حــق برخوردارنــد.
ایــن بیمــاری ویروســی ممکــن اســت روی دهــن و قســمت
هپاتیــت ســی از طریــق خــون و ارتبــاط جنســی منتقــل
میشــود .هیــچ واکســنی بــرای هپاتیــت ســی وجــود نــدارد
ولــی بــا دارو درمــان امکانپذیــر اســت .هــر دو نــوع
هپاتیــت بــه کبــد صدمــه میزننــد .اگــر فــردی در مرحلـهی
مشــخصی تحــت درمــان قــرار نگیــرد ،بیمــاری پیشــرفت
کــرده و بــه کبــد ضــرر میرســاند.

· ویروس پاپیلومای انسانی ( )HPVچیست؟
انــواع متنوعــی از ایــن ویــروس وجــود دارنــد .برخــی
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تناســلی ظاهــر شــود .زمانــی کــه بــه بــدن منتقــل شــود
در طــول کل زندگــی داخــل بــدن میمانــد .هنگامــی رخ
میدهــد کــه سیســتم ایمنــی ضعیــف اســت یــا اینکــه فــرد
دچــار اســترس میشــود .ســرایت فقــط در صــورت وجــود
زخمهــای فعــال اتفــاق میافتــد .ایــن ویــروس میتوانــد از
اندامهــای تناســلی بــه دهــان و یــا برعکــس انتقــال یابــد.
عالئــم آن خــارش و ورم هســتند .زمانــی کــه عالئــم شــروع
میشــوند ،بــا اســتفاده از کــرم میتوانیــد مانــع بــروز
تبخالهــا شــوید.

نکاتــی کــه بــه منظــور محافظــت در برابــر بیماریهای
آمیزشــی بایــد بــه آنهــا توجــه کرد:
·
·

·
·

بــر روی لبههــای واژن میتوانیــد رابطــه جنســی دهانــی
داشــته باشــید.

خودآزمایــی پســتان :بــرای تشــخیص زودهنــگام ســرطان
پوشیدن لباس زیر نخی
پســتان بایــد ایــن آزمایــش را ماهانــه انجــام داد .زنــان
در زمــان تمیــز کــردن اندامهــای تناســلی ،نبایــد از
ترنــس نیــز بایــد آن را انجــام دهنــد زیــرا زمانــی کــه فــرد
داروهــا و مــواد شــوینده شــیمیایی اســتفاده کــرد ،فقــط
اســتروژن میگیــرد ،پســتانها شــروع بــه رشــد میکننــد.
بایــد بــا آب شســته شــوند.
بــرای آزمایــش بایــد لباسهــا را کامــا در بیاوریــد.
مراقب باشید زخمی نشدن ناحیه تناسلی باشید.

بــرای انجــام خودآزمایــی پســتان بــه ایــن نــکات توجــه
اگــر در اندامهــای تناســلی ترشــح بــودار یــا بیبــو کنید :

وجــود دارد و رنــگ ترشــح متفــاوت از حالــت معمــول
اســت احتمــاال شــما دچــار عفونــت شــدهاید و بایــد بــه
پزشــک مراجعــه کنیــد.

راههای محافظت در برابر بیماریهای آمیزشی:
کانــدوم :کاندومهــا دو نــوع دارنــد ،پنیســی و واژنــی.
کاندومهــای واژنــی بــرای محافظــت در برابــر اچ.پــی.
وی بــه نســبت کاندومهــای پنیســی تأثیرگذارترنــد .اگــر
کانــدوم پــاره شــود ،خطــر انتقــال ویــروس و بــارداری بــه
وجــود میآیــد .روغــن روی کانــدوم بیضــرر اســت .در
طــول رابطــهی جنســی دهانــی نیــز اســتفاده از کاندومهــا
توصیــه میشــود .زیــرا عفونــت ممکــن اســت از دهــان
بــه دســتگاه تناســلی و یــا برعکــس منتقــل شــود .اگــر یــک
پارتنــر داریــد پــس از انجــام آزمایشهــا ،میتوانیــد بــدون
کانــدوم آمیــزش کنیــد .البتــه ایــن فقــط در مــورد جلوگیــری
از انتقــال عفونــت کارســاز اســت ،بــرای جلوگیــری از
بــارداری بایــد از روشهــای متفــاوت اســتفاده کنیــد .حتــی
اگــر تنهــا یــک پارتنــر داریــد ،انجــام آزمایــش پیــش از
رابطــه جنســی بــدون کانــدوم حائــز اهمیــت اســت .اگــر
رابطــه جنســی گروهــی خواهیــد داشــت ،بــرای هــر یــک از
پارتنرهــا بایــد کاندومــی متفــاوت اســتفاده شــود.
دســتکش :پیــش از لمــس ناحیــه تناســلی اســتفاده از دســتکش
توصیــه میشــود .ایــن تفکــر اشــتباه اســت کــه بیمــاری بــه
لزبینهــا و زنــان دوجنســگرا منتقــل نمیشــود .اچ.پــی.
وی و تبخــال ممکــن اســت از طریــق تمــاس بــا دســت نیــز
منتقــل شــوند.
ســد دهانــی :اگــر پارتنرهــا رابطــه جنســی دهانــی دارنــد
میتــوان از ســد دهانــی اســتفاده کــرد .کاندومهــای پنیســی
را میتــوان بــه ســد دهانــی تبدیــل کــرد .ابتــدا ســر کانــدوم
را جــدا کــرده و ســپس آن را از قســمت بلنــدش پــاره
میکنیــم تــا تبدیــل بــه ســد دهانــی شــود .بــا قــرار دادن آن

کامــا لخــت باشــید .در مقابــل یــک آیینــه بایســتید و بــه
خودتــان نــگاه کنیــد .یکــی از ســینههای شــما ممکــن اســت
از دیگــری بزرگتــر باشــد امــا اختــاف انــدازه زیــاد بیــن
آنهــا خطرنــاک اســت .دســتان خــود را بــر روی کمــر قرار
داده و خــم شــوید و پــس از آن دســتان خــود را بــاال ببریــد.
بدیــن طریــق میتوانیــد ببینیــد کــه آیــا بــر روی ســینهتان
عــدم تقــارن وجــود دارد یــا خیــر .ســپس دراز بکشــید،
دســتتان را زیــر ســرتان بگذاریــد و بــرای اینکــه پســتان
روی قفسـهی ســینه قــرار بگیــرد یــک بالشــت یــا حولــه را
زیــر شــانهها قــرار دهیــد و ســپس از زیربغــل شــروع کــرده
و بــا حرکــت دایــرهوار یــا عمــودی شــکل ســه انگشــت کل
بافــت پســتان را کنتــرل کنیــد .در صــورت احســاس غــده یــا
بافــت ضخیمتــر زیــر انگشــتان خــود و احســاس درد هنــگام
لمــس آن؛ مشــاهده ترشــحاتی در نــوک ســینه؛ وجــود گــودی
یــا زخــم روی پســتان؛ افزایــش چشــمگیر حجــم پســتان؛
پوســت پرتقالــی شــدن ســطح پســتان و بایــد بــه پزشــک
مراجعــه کنیــد .توجــه کنیــد کــه آزمایــش در روز معینــی از
مــاه ،انجــام شــود.

خودآزمایی بیضه:
آزمایــش بیضــه بایــد دســتکم ماهــی یکبــار بــه منظــور
تشــخیص زودرس ســرطان بیضــه و پروســتات انجــام
شــود .انجــام ایــن آزمایــش بعــد از دوش آب گــرم بهتــر
خواهــد بــود .آزمایــش را بایــد در صــورت ایســتاده و بــا دو
دســت انجــام داد .وقتــی کــه بیضــه را در دســت میگیریــد
بایــد آن را بــا هــر دو دســت بچرخانیــد .بایــد کنتــرل کنیــد
کــه آیــا غــدهای وجــود دارد یــا خیــر ،در صــورت وجــود
آیــا غــده دردنــاک اســت یــا خیــر و همچنیــن بایــد بررســی
کنیــد کــه آیــا یکــی از بیضههــا بزرگتــر اســت یــا خیــر.
اگــر حالــت غیرعــادی وجــود دارد ،شــخص بایــد بــا دکتــر
مشــورت کنــد.
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سواالت متداول در مورد فرآیند تغییر
جنسیت برای افراد ترنس
برای آمادهسازی این منت از ارائههای دنیز زِنان شاپکا و فیدان شنووا استفاده شده است.

مشــکالتی کــه افـراد ترنــس در رابطــه بــا ســامت جنســی و بــاروری بــا
آن مواجهنــد کــدام اســت؟

•عــدم ارائ ـهی اطالعــات کافــی در مــورد جراحیهــای مربــوط
بــه ســاختار بــدن
•اثــرات ســو مــرف هورمــون و نداشــن اطالعــات کافــی در
مــورد ایــن اثــرات ســو .بــرای مثــال ،اســروژن میتوانــد
هورمونــی خطرنــاک باشــد .اگــر اســتفاده از هورمــون هــا تحت
نظــر پزشــک نباشــد ،دوز مــورد نیــاز فــرد تنظیــم نخواهــد شــد
و در نتیجــه عــوارض جانبــی افزایــش خواهــد یافــت.
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•اختاللهــای جنســی :عــدم توانایــی در برقــراری رابطــهی
جنســی بــا اندامهــای جدیــد بــه شــکل دلخــواه فــرد ،یکــی از
مشــکالتی اســت کــه ترنسهــا بــا آن مواجهانــد .ب ـرای مثــال،
موفقیتآمیــز نبــودن جراحــی آلــت تناســلی بــرای مــردان
ترنــس ،عفونتهــای واژنــی ،دوســت نداشــن اندامهــای
تناســلی جدیــد از نظــر ظاهــر ،خشــکی واژن ،فقــدان اطالعــات
در مــورد مراقبــت و اســتفاده از واژن جدیــد و فقــدان دانــش
کافــی دربــارهی مراقبــت و فرآینــد نقاهــت پــس از جراحــی
ترمیمــی پســتان (ماموپالســتی) میشــوند.

فرآیند گذار برای افراد ترنس در ترکیه چگونه انجام میشود؟

رســمی از طریــق ارائ ـهی حکــم دادگاه و کارت شناســایی اصــاح
کنــد.

بنــا بــه تقاضــای فــرد ،درخواســت ب ـرای اقامــه دعــوی بــا هــدف
«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.

•آندکرینولوژی

ایــن فرآینــد در دو رونــد متفــاوت جلــو مـیرو :حقوقی و پزشــکی.
در قانــون حقوقــی ترکیــه ،تغییــر جنســیت تحــت مــادهی چهلــم طی پروسه بیامرستان باید به کدام بخشها رجوع کرد؟
قانــون مدنــی تنظیــم شــده اســت.
•روانپزشکی
فرآیند حقوقی
•بیامریهای زنان

چگونه میتوان برای تغییر جنسیت اقامه دعوی کرد؟
پــس از آمادهســازی درخواســت دعــوی حقوقــی ،فــرد بایــد همـراه
بــا دو نســخه از ایــن درخواســت دعــوی ،یــک عــدد فتوکپــی کارت
هویتــی جمهــوری ترکیــه و در صــورت وجــود ،گزارشهــای پزشــکی
بــه "دفــر توزیــع" ( )Tevzi bürosuســاختامن دادگســری محــل
اقامــت قانونــی خــود رفتــه و درخواســت خــود بـرای اقامــه دعــوی
را ثبــت کنــد.

•بخش ژنتیک
•اورولوژی
•جراحی پالستیک
پــس از امتــام آزمایشهــا و طــی کــردن روندهــای عمومــی،
فــرد بــرای مــدت زمانــی مشــخص ،جلســات روانپزشــکی را
ادامــه میدهــد .فــرد میتوانــد بــا تصمیــم کومیســیون پزشــکی
بیامرســتان بــه طــور متوســط از شــش مــاه تــا یــک ســال بــه
اســتفاده از هورمونهــا رشوع کنــد .در صــورت عــدم وجــود
کمیســیون پزشــکی در بیامرســتان ،ایــن تصمیــم بــر عهــده پزشــک
خواهــد بــود.

در رونــد اســتفاده از هورمونهــا بایــد بــه چــه نکاتــی توجــه
کســانی کــه شــهروند دائــم جمهــوری ترکیــه نیســتند بایــد علیــه
داشــت؟
اداره مهاجــرت اقامــه دعــوی کننــد .پناهندگانــی کــه در ترکیــه
زندگــی مــی کننــد بــرای عملــی کــردن فرآینــد گــذار میتواننــد کنــرل اســتفاده از هورمونهــا بــر عهــده بخ ـش آندوکرینولــوژی
بــه دادگاههــا مراجعــه کننــد ولــی چــون ایــن رونــد ب ـرای اتبــاع بیامرســتان اســت .هــدف از مــرف هورمونهــا رسکــوب کــردن
خارجــی بــه تازگــی رشوع شــده اســت ،رد درخواســت در برخــی از هورمونهــای جنســیت بیولوژیــک و اخــذ هورمونهــای جنــس
دادگاههــا مشــاهده شــده اســت .امــا فرآینــد گــذار و بــه رســمیت مخالــف اســت .حتــی بعــد از بــه پایــان رســیدن ایــن رونــد،
شــناخته شــدن ترنسهــا ،حقــی بنیادیــن اســت کــه در چارچــوب پزشــکان ابتــدا تقریبــا هــر  3مــاه یکبــار ،ســپس هــر  6مــاه یکبــار
احــرام بــه زندگــی خصوصــی ،توســط قانــون اساســی تضمیــن و پــس از آن ســالی یکبــار خواســتار کنــرل ارزشهــای خونــی و
شــده اســت .بــا توجــه بــه قانــون اساســی و قوانیــن پناهنــدگان هورمونهــای فــرد هســتند.
منیتواننــد از ایــن قانــون مســتثنی باشــند.
عــاوه بــر ایــن کــه هورمونهــا ویژگیهــای دلخــواه ،را بــرای
طــی اقــدام بــه ایــن عمــل و در رونــد حقوقــی و پزشــکی ممکــن فــرد بــه ارمغــان مـیآورد همچنیــن احتــال بــروز برخــی عــوارض
اســت بــا مشــکالتی مواجــه شــویم .بــه همیــن دلیــل توصیـهی مــا جانبــی ،وجــود دارد کــه میتواننــد موجــب بــه خطــر افتــادن
بـرای افـرادی کــه مایــل هســتند فرآینــد گــذار را رشوع کننــد ایــن ســامت فــرد شــوند .تأثیــرات هورمونهــا پــس از رشوع بــه
اســت کــه بــا انجمنهــا و ســازمانهایی کــه در ترکیــه هســتند ،مــرف ،میتوانــد از فــردی بــه فــرد دیگــر تغییــر باشــد .بــرای
ارتبــاط برق ـرار کــرده و در رابطــه بــا اقدامهــای الزمــه اطالعــات تاثیرگــذاری هورمونهــا بیــن  3مــاه تــا  1ســال زمــان الزم اســت.
مربــوط را کســب کنیــد.
تستوسرتون و اسرتوژن چه تاثیراتی میتواند بر بدن بگذارد؟
روند دادگاه چقدر طول میکشد؟
•رشد فزایندهی موهای بدن /تضعیف موهای بدن
بــا توجــه بــه حجــم کاری دادگاههــا و مــدت زمــان نامهنــگاری بیــن
ســازمانهای دولتــی (جم ـعآوری اســناد و گزارشهــا) در صورتــی •افزایش/کاهش حجم ماهیچهها
کــه در گزارشهــای مــورد نیــاز هیــچ مشــکلی وجــود نداشــته باشــد •ضخیم شدن  /نحیف شدن پوست
تقریبــا طــی یــک ســال نتیجــه اقامــه دعــوی مشــخص میشــود.
پــس از تغییــر هویــت ،فــرد بایــد نــام و جنســیت خــود را در اســناد •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؟
تغییـرات قابــل مشــاهده در بــدن فــرد طــی رونــد جــذب هورمــون
اتفــاق میافتنــد .دقیقــا بایــد بدیــن شــکل در نظــر گرفــت کــه فــرد
دوبــاره وارد دوران بلــوغ شــده اســت .حیــن مــرف هورمونهــا
بایــد بــه عــادات غذایــی دقــت کــرد .منــک بیــش از حــد ممکــن
اســت منجــر بــه فشــار خــون بــاال و ســایر بیامریهــا شــود ،در
نتیجــه فــرد بایــد از غذاهــای منکــی و مــرف ســیگار و الــکل
خــودداری کنــد.
آنچــه کــه در مــورد جراحیهــای تغییــر جنســیت اف ـراد
ترنــس در ترکیــه بایــد بدانیــم ،چیســت؟
جراحیهــای تغییــر جنســیت ،بـرای افـراد
ترنــس تحــت پوشــش بیمـهی تأمیــن
اجتامعــی ،بــا گــزارش «...
از لحــاظ روانپزشــکی
اجبــاری اســت»...
کــه بــر اســاس
تصمیــم
کمیتــهی

46

پزشــکی صــادر شــده و حکــم صــادره از ســوی دادگاه ،مبنــی
بــر «جراحــی مجــاز اســت» انجــام میشــود .ایــن جراحیهــا
شــامل :جراحــی خــارج کــردن انــدم هــای بــاروری ،تخلیــه ســینه و
ایجــاد آلــت تناســلی مردانــه یــا زنانــه میشــوند .ســازمان تأمیــن
اجتامعــی از ســال گذشــته ،خواســتار ادامــه مراحــل روانپزشــکی
حداقــل بــه مــدت یــک ســال اســت.
نام جراحیهایی که مردان و زنان ترنس میکنند چیست؟
• هیســرکتومی (برداشــن رحــم و تخمــدان ب ـرای خــارج کــردن
اندامهــای بــاروری)
• ماستکتومی (برداشنت کلیه بافتهای پستان)
• ایجاد آلت تناسلی منتسب به مردانه
•عمل کاشت پروتز سینه
•ایجاد آلت تناسلی منتسب به زنانه
•جراحی و برداشنت سیب آدم (بنا بر درخواست فرد)
•جراحیهــای زیبایــی بنــا بــر درخواســت فــرد:
اپیالســیون ،عمــل بینــی ،جراحــی اســتخوان ســیب آدم
و جراحیهــای چانــه.

سواالت متداول دربارهی
حقوق قانونی
 .1سیاست پناهجویی ترکیه چیست؟
ترکیــه یکــی از امضــا کننــدگان کنوانســیون  1951ژنــو مربــوط بــه وضعیــت
پناهنــدگان و پروتــکل  1967نیویــورک اســت .بــا توجــه بــه صالحیتــی کــه
ایــن پروتــکل بــه اعضــای خــود مــی دهــد ترکیــه «محدودیــت جغرافیایــی»
را انتخــاب کــرده اســت .ترکیــه عنــوان حفاظــت بینامللــل را طبــق ایــن
محدودیــت جغرافیایــی تعریــف میکنــد.
بــر اســاس ایــن قانــون ،ترکیــه ســه عنــوان حفاظــت بیناملللــی را جداگانــه
بدیــن رشح بــه رســمیت میشناســد :پناهنــده ،پناهنــدهی مــروط و
حفاظــت ثانویــه.
متقاضیــان پناهجویــی از کشــورهای عضو شــورای اروپــا عنــوان «پناهندگی»
ولــی متقاضیــان دولتهــای غیرعضــو شــورای اروپــا عنــوان «پناهندگــی
مــروط» دریافــت میکننــد.
تعریــف پناهنــده ،پناهنــده مــروط و حفاظــت ثانویــه بــه ترتیــب در مــواد
 62،61و  63قانــون بیگانــگان و حفاظــت بیــن امللــل تعریــف شــده اســت.
برخــاف «پناهنــدگان» ،پناهنــدگان مــروط تنهــا تــا زمانــی اجــازهی اقامــت

در ترکیــه دارنــد کــه در یــک کشــور ســوم بازاســکان شــوند .عنــوان ایــن
اشــخاص فقــط حفاظــت موقــت اســت زیـرا سیســتم پناهجویــی در ترکیــه
اجــازه کســب اقامــت دائــم را بــه متقاضیــان منیدهــد.

ریاست کل ادارهی مهاجرت:
•مراجعههــای مربــوط بــه اداره کل مهاجــرت از طریــق ادارهی
مهاجــرت اســتان انجــام میشــوند.
•هــم طــی مراجعــه اولیــه و هــم بعــد از ارائــه درخواســت،
ادارهی اســتانی مهاجــرت بــه منظــور تعییــن عنــوان پناهندگــی/
پناهندگــی مــروط /حفاظــت ثانویــه بــا متقاضیــان مصاحبــه
میکنــد.
•مســئولیت کل مراحــل مربــوط بــه اقامــت شــخص در ترکیــه،
خــروج از کشــور و نیــز صالحیــت آنــان ب ـرای بهــره بــردن از
حفاظــت بینامللــل بــر عهــده ادارهی مهاجــرت اســتان اســت.
•کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل؛
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• UNHCRمسئول روند بازاسکان در کشور سوم است.
•رونــد بازاســکان بــه خاطــر حجــم عظیــم تقاضاهــا و ظرفیــت
محــدود کشــورهای ســوم بســیار طوالنــی اســت.

 .2روند درخواست حفاظت بیناملل چگونه است؟
دولــت ترکیــه ،اصلیتریــن مقــام تأمینکننــدهی حفاظــت در ترکیــه اســت.
ثبتنــام یکــی از مهمتریــن وظایــف خارجیهــا در ترکیــه اســت .زی ـرا بــر
مبنــای آن اقامــت شــخص در ترکیــه قانونــی خواهــد بــود .همچنیــن ایــن
کار بــه فردامــکان دسرتســی بــه خدمــات عمومــی و دیگــر مزایــای موجــود
را میدهــد .بــه همیــن دلیــل ثبتنــام مهمتریــن راه تضمیــن حقــوق
فــرد در ترکیــه اســت .ثبتنــام عــاوه بــر اینکــه بــه شــا حــق اقامــت
قانونــی در ترکیــه ،امــکان دسرتســی بــه خدمــات عمومــی و دیگــر مزایــا
را میدهــد؛ همچنیــن شــا را در برابــر بازگشــت اجبــاری بــه کشــورتان
محافظــت میکنــد.
بــر مبنــای قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و حفاظــت بیناملللــی شــا
موظفیــد شــخصا بــه اداره کل مهاجــرت اســتان ( )PDMMمراجعــه کنیــد
تــا مراحــل ثبتنــام شــا طبــق مقــررات حفاظــت بینامللــل انجــام شــود.
ارزیابــی ادارهی کل مهاجــرت اســتان تعییــن خواهــد کــرد کــه آیــا شــا
صالحیــت بهرهمنــدی از حفاظــت بینامللــل تحــت قانــون مربــوط بــه اتبــاع
خارجــی و حفاظــت بینامللــل و کنوانســیون پناهندگــی  1951را داریــد یــا
خیــر.
پــس از ثبتنــام در اداره کل مهاجــرت اســتان کارت شناســایی حفاظــت
بینامللــل ( )IPAIDب ـرای شــا و اعضــای خانــواده شــا صــادر میشــود.
شــا بــا مــدارک شناســایی خــود بــه صــورت قانونــی در ترکیــه اقامــت
خواهیــد داشــت .زمانــی کــه مــدارک شناســایی خــود را دریافــت میکنیــد
شــارهی شناســایی مربــوط بــه اتبــاع خارجی بــه شــا و اعضــای خانوادهتان
داده میشــود (شــارهای کــه بــا عــدد  99رشوع میشــود) .ایــن شــارهی
شناســایی بــه شــا و هــر یــک از اعضــای خانوادهتــان اجــازهی دسرتســی بــه
1
مجموع ـهای از حقــوق و خدمــات در ترکیــه را میدهــد.
ادارهی کل مهاجــرت کــه از طــرف قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و
حفاظــت بینامللــل بــه عنــوان مرجــع ملــی تعییــن شــده ،مســئول رســیدگی
بــه ثبتنــام و انجــام امــور متقاضیــان حفاظــت بینامللــل اســتUNHCR .
در فرآینــد تأســیس ادارهی کل مهاجــرت از ایــن ســازمان پشــتیبانی کــرده
اســت ،ازجملــه در مــورد ثبتنــام متقاضیــان محافظــت بینامللــل و
روندهــای ارجاعــی .اشــاره بــه ایــن موضــوع حائــز اهمیــت اســت زیــرا
از تاریــخ  10ســپتامرب  UNHCR ،2018فرآینــد ثبتنــام خارجیانــی کــه
خواســتار حفاظــت بینامللــل در ترکیــه هســتند را متوقــف کــرده اســت.
مطابــق بــا قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و حفاظــت بینامللــل،
خارجیانــی کــه خواســتار حفاظــت بینامللــل در ترکیــه هســتند ،بعــد از ورود
بــه کشــور بایــد کارهــای مربــوط بــه ثبــت نــام و امــور مربــوط بــه آن را نــزد
ادارههــای مهاجــرت اســتان انجــام دهنــد .فرآینــد ثبتنــام و انجــام امــور
مرتبــط بــا تقاضاهــای حفاظــت بینامللــل برعهــده ادارههــای مهاجــرت
اســتان بــوده و از ایــن طریــق آغــاز میگــردد.
1
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منبع:

 UNHCRفعالیتهــای حفاظتــی خــود ،از جملــه ارائــهی خدمــات
مشــاورهای بــه پناهنــدگان و پناهجویــان در ترکیــه را ادامــه خواهــد داد.
اگــر نیازهــای حفاظتــی داریــد یــا نیازمنــد مشــاوره در مــورد روندهــا یــا
حقــوق و وظایــف خــود در ترکیــه هســتید میتوانیــد بــه  UNHCRو
موسســات همــکار مراجعــه کنیــد UNHCR .بــه افـراد متقاضــی حفاظــت
بینامللــل و منــوط بــه رضایــت فــرد بــه اطالعــات مربــوط بــه برنامــه
حفاظــت بیناملللــی ارائــه شــده از جانــب فــرد همچنــان دسرتســی خواهــد
داشــت.
در این چارچوب:

 .1متقاضیــان حفاظــت بینامللــل کــه از قبــل ثبتنــام کــرده
و توســط  UNHCRبــه شــهرهای مربوطــه ارجــاع داده
شــد هاند:
هامنطــور کــه در معرفینامــه  UNHCRذکــر شــده ،بایــد نــزد ادارهی
مهاجــرت اســتان ،تقاضــای حفاظــت بینامللــل کنیــد.
 UNHCRو موسســات همــکار ،بــه ارائ ـهی خدمــات حفاظتــی ،از جملــه
مشــاوره بــه متقاضیــان حفاظــت بینامللــل یــا دارنــدگان ایــن عنــوان در
ترکیــه ادامــه خواهــد داد .اگــر نیازهــای حفاظتــی داریــد یــا نیازمند مشــاوره
هســتید ،میتوانیــد بــه  UNHCRو موسســات همــکار آن مراجعــه کنیــد.
 UNHCRبــه افــراد متقاضــی حفاظــت بینامللــل و منــوط بــه رضایــت
فــرد بــه اطالعــات مربــوط بــه برنامــه حفاظــت بیناملللــی ارائــه شــده از
جانــب فــرد همچنــان دسرتســی خواهــد داشــت.

 .2خطــاب بــه اشــخاصی کــه بــه تازگــی وارد ترکیــه شــدهاند
و تــا کنــون در ادارهی مهاجــرت اســتان ثبتنــام نکردهانــد:
لطفــا بــه محــض ورود بــه ترکیــه بــه ادارهی مهاجــرت اســتان مراجعــه کــرده
و در ارسع وقــت بـرای ثبتنــام اقــدام کنیــد.
نیــازی بــه گرفــن معرفینامــه از  UNHCRآنــکارا بــه منظــور ارائــهی
درخواســتتان بــرای حفاظــت بینامللــل در ادارهی مهاجــرت اســتان
نیســت .شــا میتوانیــد در شــهری کــه هســتید بــه ادارهی مهاجــرت اســتان
مراجعــه کنیــد.
پــس از امتــام مراحــل ثبتنــام در ادارهی مهاجــرت اســتان ،اقامتتــان در
ترکیــه قانونــی خواهــد شــد .بـرای شــا کارت هویتــی بــا شــارهی شناســایی
مخصــوص اتبــاع خارجــی صــادر خواهــد شــد کــه بــه شــا اجــازهی دسرتســی
بــه حقــوق و خدمــات کامــل تحــت قانــون ترکیــه را میدهــد.
تقاضاهــای حفاظــت بینامللــل از جانــب  81اســتان دریافــت میشــوند
در حالــی کــه اقامــت دائــم در برخــی شــهرها تحــت قانــون ترکیــه مجــاز
نیســت .اگــر بـرای یکــی از اســتانهایی درخواســت کنیــد کــه اقامــت در آن
مجــاز نیســت ،شــا را بــه اســتانی ارجــاع میدهنــد کــه اقامــت بلندمــدت
در آن ممکــن اســت -ایــن اســتانها در نقشــه بــا رنــگ ســبز مشــخص
میشــوند.
ادارهی مهاجــرت اســتان و بخشهــای حفاظتــی ،نیازهــای حفاظتــی و

آســیبپذیریهای شــا را تشــخیص خواهنــد داد .اگــر هــر نــوع نیــاز
مشــخصی داریــد لطفــا آن را بــه مصاحبهکننــده در ادارهی مهاجــرت
اســتان اطــاع دهیــد .بســته بــه ارزیابــی آنهــا ،تقاضــای شــا ممکــن اســت
در اولویــت قــرار گیــرد.
 UNHCRو موسســات همــکار آن بــه ارائـهی خدمــات حفاظتــی از جملــه
مشــاوره بــه متقاضیــان حفاظــت بینامللــل یــا صاحبــان ایــن عنــوان در
ترکیــه ادامــه خواهنــد داد .اگــر نیازهــای حفاظتــی داریــد یــا نیازمنــد
مشــاوره هســتید میتوانیــد بــه  UNHCRو موسســات همــکار مراجعــه
کنیــد.
 UNHCRبــه افــراد متقاضــی حفاظــت بینامللــل و منــوط بــه رضایــت
فــرد بــه اطالعــات مربــوط بــه برنامــه حفاظــت بیناملللــی ارائــه شــده از
جانــب فــرد همچنــان دسرتســی خواهــد داشــت.

پــس از تــرک کشــور و اینکــه آیــا قبــا از حفاظــت بینامللــل در کشــوری
دیگــر بهرهمنــد شــدهاید یــا نــه ســوال میشــود.
طــی مراحــل ثبتنــام ،ادارهی مهاجــرت اســتان موظــف اســت مدرکــی بــا
اعتبــار  30روزه ارائــه دهــد کــه نشــاندهنده رشوع مرحــل ثبتنــام اســت.
ایــن مــدرک پولــی نیســت .در زمــان ثبتنــام ،ادارهی مهاجــرت اســتان بایــد
اطالعــات مربــوط بــه زمــان و مــکان مصاحبــه را بدهــد .ایــن مرحلــهای
اســت کــه وضعیــت شــا بــه عنــوان یــک پناهنــده یــا پناهنــدهی 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 ادارهی مهاجــرت اســتان ،اقامــت شــا در ترکیــه قانونــی
میشــود.

 .3شــهر اقــاری چیســت؟ آیــا میتوانــم در زمــان ثبتنــام
در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــر از طریــق شــاره شــهری کــه دوســت دارم را انتخــاب کنــم؟
تلفنهــای زیــر بــا ادارهی کل مهاجــرت و  UNHCRارتبــاط طبــق قانــون ،برنامــه «شــهرهای اقــاری» بــه عنــوان بخشــی از نظــام
برقـرار کنیــد:
پناهجویــی ترکیــه اســت .بــه بیــان دیگــر ،پناهجویــان حــق انتخاب شــهرهای
 – 157ییمر (مرکز متاس اتباع خارجی ادارهی کل مهاجرت)
( 4444868خط تلفنی مشاوره )UNHCR
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آنچه باید در مورد درخواستهای پناهجویی بدانید:
پــس از ورود بــه ترکیــه ارائــه درخواســت پناهجویــی محدودیــت زمانــی
وجــود نــدارد ،بــا ایــن حــال ،از شــا انتظــار مـیرود درخواســت خــود را در
ارسع وقــت ارائــه دهیــد.
اگــر از طریــق راههــای نامنظــم وارد ترکیــه شــدهاید یــا اگــر اعتبــار
وی ـزای شــا متــام شــده اســت ،اقامــت شــا در ترکیــه بــه محــض اقــدام
بــرای حفاظــت بینامللــل ،قانونــی خواهــد شــد .اگــر کشــور خــود را بــه
خاطــر جنــگ یــا تهدیــد بــه شــکنجه تــرک کردهایــد ،تــا زمــان تکمیــل رونــد
درخواســت ،بــه کشــور خــود بــاز گردانــده نخواهیــد شــد.
بــا مراجعــه بــه اســتانداریها بـرای حفاظــت بینامللــل شــا بــه دلیــل ورود
نامنظــم (غیرقانونــی) بــه ترکیــه یــا اقامــت نامنظــم (غیرقانونــی) در ایــن
کشــور تحــت تعقیــب کیفــری ق ـرار نخواهیــد گرفــت؛ مــروط بــر اینکــه
دلیلــی موجــه ب ـرای ورود یــا اقامــت نامنظــم خــود ارائــه دهیــد.

محــل اقامــت خــود را ندارنــد .تصمیــم نهایــی در مــورد شــهر اقامــت شــا
بــا هامهنگــی ادارهی مهاجــرت اســتان و نظــر بــه جمعیــت پناهنــده/
پناهنــده مــروط موجــود و ثبتشــده در شــهرهای اقــاری گرفتــه
میشــود .بیــان ایــن مهــم را فرامــوش نکنیــد کــه آیــا وضعیــت ســامتی شــا
نیازمنــد درمــان مــداوم اســت یــا اینکــه آیــا یکــی از اعضــای خانــواده قبال در
یکــی از شــهرهای اقــاری در ترکیــه ثبتنــام کردهانــد یــا خیــر ،زی ـرا ایــن
امــر نقــش مهمــی در تعییــن شــهر ب ـرای شــا ایفــا میکنــد.
طبــق برنامــه «شــهرهای اقــاری» ،شــا بایــد در شــهری اقامــت داشــته
باشــید کــه در آن ثبتنــام شــدهاید و نبایــد بــدون اخــذ مجــوز از آن شــهر
خــارج شــوید .تغییــر شــهر اقــاری شــا بســیار دشــوار اســت .آنــکارا،
اســتانبول و ازمیــر جــزء شــهرهای اقــاری نیســتند.

 .4تعهدات شام پس از ثبتنام چیست؟
اقامــت شــا در ترکیــه پــس از ثبتنــام در ادارهی مهاجــرت اســتان ،قانونــی
میشــود .بــا ایــن حــال ،بعــد از ثبتنــام بایــد برخــی تعهــدات خــود را
بجــای آوریــد.
طبــق تعهــد اقامتــی ،هــر دفعـهای کــه قصــد تــرک شــهر اقــاری را داریــد
بایــد از ادارهی مهاجــرت اســتان اجــازهی خــروج کتبــی دریافــت کنیــد.

نخســتین مالقــات شــا در ادارهی کل مهاجــرت اســتان ،مصاحبــه محســوب
منیشــود بلکــه هــدف از آن ثبتنــام اســت .در ایــن مالقــات دربــاره دالیــل
تــرک کشــور ســوال خواهــد شــد.

طبــق تعهــد امضــا از شــا خواســته میشــود بــه صــورت منظــم در ادارهی
مهاجــرت اســتان امضــا بزنیــد تــا ثابــت کنیــد از شــهر خــارج نشــدهاید.

لطفــا در زمــان ثبتنــام مــدارک شناســایی و/یــا مســافرتی خــود را بــه
منظــور تأییــد اطالعــات هویتــی ارائــه دهیــد.

شــا بایــد مــدارک شناســایی صحیــح (از جملــه اطالعــات پاســپورت) را بــه
مقامــات ارائــه دهیــد.

اظهــارات شــا در زمــان تأییــد هویــت راســت یــا صحیــح قلمــداد میشــوند
و اگــر مــدارک و اطالعــات درخواســت شــده را ارائــه ندهیــد ،ممکــن اســت
چنیــن برداشــت شــود کــه از درخواســت خــود رصف نظــر کردهایــد و بــا
خطــر تــرک خــاک مواجــه شــوید.

اگــر شــا تعهــد امضــای خــود را  3مرتبــه بــدون ارائـهی دلیــل موجــه بــه جــا
نیاوریــد ،اگــر بــه شــهری کــه پــس از ثبتنــام ب ـرای شــا در نظــر گرفتــه
شــده نرویــد یــا اگــر بــدون اجــازهی کتبــی شــهر اقــاری خــود را تــرک
کنیــد ،تقاضــای شــا ابطــال شــده و فرآینــد آن متوقــف میشــود و احتــال
دیپــورت وجــود دارد.

در زمــان ثبتنــام اولیــه ،از شــا دربــاره دالیــل تــرک کشــور ،تجربههــای
2
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 .5مصاحبه با ادارهی مهاجرت استان چگونه است؟
طبــق قانــون ،تاریــخ مصاحبــه بایــد در زمــان ثبتنــام مشــخص شــده و
ظــرف  30روز بایــد عملــی شــود .بــا ایــن حــال ،در عمــل ممکــن اســت
بیشــر از آن طــول بکشــد.
شــا حتــا بایــد در مصاحبـهی اصلــی رشکــت کنیــد چـرا کــه ایــن مصاحبــه
مهمتریــن بخــش تقاضــای شامســت .تصمیــم در مــورد اقامــت شــا در
ترکیــه و تقاضــای حفاظــت بینامللــل شــا بســتگی بــه رونــد ایــن مصاحبــه
دارد .عــدم حضــور شــا در مصاحبــه بــه معنــای رصف نظــر از تقاضــا تلقــی
میشــود.
ترجم ـهی همزمــان در طــول مصاحبــه وجــود خواهــد داشــت ،ایــن حــق
شامســت .همچنیــن میتوانیــد در زمــان ثبتنــام هــم درخواســت مرتجــم
همزمــان کنیــد.
در صــورت متایــل وکیل/مناینــدهی قانونــی شــا میتوانــد در مصاحبــه،
شــا را همراهــی کنــد .طــی مصاحبــه ،ســواالتی در مــورد دالیــل آمدنتــان
بــه ترکیــه و خطراتــی کــه در صــورت بازگشــت بــه کشــورتان وجــود دارد
پرســیده میشــوند .شــا فرصــت ارائ ـهی اســناد و مــدارک خــود را داریــد.
هــدف از ایــن مصاحبــه تعییــن صالحیــت شــا بــرای داشــن حفاظــت
بینامللــل اســت.
خطــر آزار و اذیــت در صــورت بازگشــت شــا بــه کشــورتان طبــق پنــج
معیــاری کــه در کنوانســیون پناهنــدگان  1951مشــخص شــده ،ارزیابــی
میشــود .بنابرایــن ،انســجام درونــی و بیرونــی داســتان شــا و وقایــع
مرتبــط بــا آن بســیار مهــم هســتند.
درخواســت شــا بایــد نهایتــا ظــرف شــش مــاه بررســی و پاســخ آن داده
شــود .نتیجـهی درخواســت شــا بــه صــورت کتبــی و بــا ذکــر دلیل بــه آدرس
محــل اقامـت شــا ارســال خواهــد شــد .در صورتــی کــه آدرس ثبتشــدهای
ب ـرای متقاضــی موجــود نباشــد ،نام ـهی مذکــور بــه مختــار محلــه (کســی
کــه معتمــد محــل اســت و معمــوال در دفــری بــه همیــن نــام حضــور دارد)
تحویــل داده میشــود.
اگــر مصاحبـهی شــا موفقیتآمیــز باشــد ،شــا عنــوان پناهنــدهی مــروط
یــا پناهنــدهی ثانویــه میگیریــد کــه هــر دو از عناویــن مربــوط بــه
حفاظــت بیــن امللــل میباشــد.
بــه عنــوان پناهنــدهی مــروط ،تــا زمــان اســکان مجــدد در کشــور ســوم
شــا میتوانیــد بــه صــورت قانونــی در ترکیــه اقامــت داشــته باشــید.
زمانــی کــه تقاضــای شــا بــرای حفاظــت بیــن امللــل رد شــود ،شــا
میتوانیــد تــا  30روز بعــد از ابــاغ حکــم ،اعــراض خــود را بــه دادگاه
تجدیدنظــر اعــام کنیــد .ارســال درخواســت تجدیــد نظــر در مهلــت مقــرر
بســیار مهــم اســت .درخواس ـتهای فرســتاده شــده پــس از مهلــت مقــرر
رد میشــوند .بنابرایــن ب ـرای گرفــن کمــک حقوقــی و جلوگیــری از اتــاف
وقــت بــه یــک نهــاد مدنــی (غیردولتــی) مراجعــه کنیــد.

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

50

از اعتبــار ویـزای آنهــا بیــش از  10روز گذشــته باشــد یــا کســانی کــه
ویزایشــان باطــل شــده اســت.
•کسانی که اجازهی اقامت آنها باطل شده است.
•کسانی که بدون اجازهی کار مشغول به کار هستند.
•کســانی کــه از قوانیــن ورود و خــروج قانونــی بــه ترکیــه تخطــی
میکننــد .
•کسانی که علیرغم ممنوعیت ورود ،وارد ترکیه میشوند.
•رئیــس ،عضــو یــا حامــی ســازمانهای تروریســتی یــا کســانی کــه بــا
هــدف کســب منافــع ،رئیــس ،عضــو یــا حامــی گروههــای جایــی باشــد.
•اف ـرادی کــه طــی ورود بــه ترکیــه و در طــول انجــام کارهــای وی ـزای
گذرنامــه و ویــزای اقامتــی از اطالعــات نادرســت و مــدارک جعلــی
اســتفاده میکننــد.
•اف ـرادی کــه از طریــق مشــارکت در کارهــای غیرقانونــی ام ـرار معــاش
میکننــد.
•پــس از حکــم نهایــی صــادر شــده بـرای افـرادی کــه درخواســت حامیت
بیــن امللــل آنهــا رد شــده اســت ،افـرادی کــه از درخواســت حامیــت بین
امللــل مســتثنی شــدهاند ،اف ـرادی کــه درخواســت حامیــت بیــن امللــل
آنهــا غیرقابــل قبــول ارزیابــی شــده اســت ،کســانی کــه از تقاضــای خــود
انـراف دادهانــد ،افـرادی کــه تقاضــای آنهــا بازگردانــده شــده ،افـرادی
کــه عنــوان حفاظــت بینامللــل آنهــا بــه پایــان رســیده یــا لغــو شــده،
کســانی هســتند کــه طبــق بندهــای ایــن قانــون حــق اقامــت در ترکیــه
را ندارنــد.
•کســانی توســط نهادهــا و ســازمانهای بیناملللــی شناســایی شــدهاند
و چنیــن ارزیابــی شــده اســت کــه بــا ســازمانهای تروریســتی در
ارتبــاط هســتند.
طبــق قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و حفاظــت بینامللــل ،هیــچ کــس
را منیتــوان بــه کشــوری دیپــورت کــرد کــه در معــرض شــکنجه ،مجــازات و
رفتــار غیرانســانی و تحقیرآمیــز قـرار دارد ،یــا جایــی کــه آزادی و زندگــی وی
بــه خاطــر نــژاد ،مذهــب ،ملیــت ،عضویــت در گــروه اجتامعــی خــاص یــا
عقایــد سیاســی تهدیــد خواهــد شــد.
شــا مــی توانیــد بعــد از ابــاغ حکــم دیپــورت صــادره علیــه شــا ،ظــرف 7
روز اعـراض خــود را بــه دادگاه تجدیــد نظــر اعــام كنیــد .ارســال درخواســت
تجدیــد نظــر در مهلــت مقــرر بســیار مهــم اســت .درخواسـتهای فرســتاده
شــده پــس از مهلــت مقــرر رد میشــوند .بنابرایــن بــرای گرفــن کمــک
حقوقــی و جلوگیــری از اتــاف وقــت بــه یــک نهــاد مدنــی (غیردولتــی)
مراجعــه کنیــد.

چه زمانی یک درخواست ابطال میشود؟
•درخواســت شــا بــرای حفاظــت بینامللــل تــحت رشایــط زیــر
ممکــن اســت متوقــف شــود و شــا دیپــورت شــوید:
•اگــر بــه صــورت کتبــی اعــام کنیــد کــه از درخواس ـتتان رصفنظــر
کردهایــد.

•اگــر بــدون مجــوز از شــهر اقــاری کــه در آن ثبــت شــدهاید ،خــارج
شــوید.

شــکنجه ،تعــرض جنســی یــا خشــونت شــدید روانــی ،فیزیکــی یــا جنســی
شــناخته شــده باشــید.

•اگر بدون دلیل موجه  3مرتبه از امضا زدن خودداری کنید.

بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در قانــون مربــوط بــه اتبــاع خارجــی و حفاظــت
بینامللــل انجــام شــده ،بیمــه شــا از تاریــخ رشوع تــا یــک ســال اعتبــار
خواهــد داشــت .بعــد از امتــام اعتبــار ،متدیــد بیمــه شــا از طــرف اداره کل
مهاجــرت ارزیابــی شــده و تصمیــم گیــری خواهــد شــد.

•اگر بدون دلیل موجه  3مرتبه در مصاحبه حارض نشوید.

•اگــر در زمــان ثبتنــام از ارائــهی اطالعــات هویتــی خــود
خــودداری کنیــد.
شــا میتوانیــد تــا  30روز بعــد از ابــاغ حکــم ،اعـراض خــود را بــه دادگاه
تجدیدنظــر اعــام کنیــد .ارســال درخواســت تجدیــد نظــر در مهلــت مقــرر
بســیار مهــم اســت .درخواس ـتهای فرســتاده شــده پــس از مهلــت مقــرر
رد میشــوند .بنابرایــن ب ـرای گرفــن کمــک حقوقــی و جلوگیــری از اتــاف
وقــت بــه یــک نهــاد مدنــی (غیردولتــی) مراجعــه کنیــد.
تــا زمــان مشــخص شــدن نتیجــه دادگاه تجدیدنظــر شــا اجــازه اقامــت در
ترکیــه را داریــد .ب ـرای حفــظ حقــوق خــود ،اع ـراض بــه موقــع بــه دادگاه
تجدیدنظــر بســیار مهــم اســت.
هنــگام ابــاغ حکــم صــادره از طــرف موسســات عمومــی ،طبــق قانــون،
توضیــح حکــم صــادره و راههــای اع ـراض بــه حکــم بــه شــکلی کامــل و
واضــح اجبــاری اســت .عــاوه بــر آن مجبــور بــه توضیــح دادن جامــع در
مــورد کلیــه مدارکــی هســتند کــه در ســازمانهای دولتــی (اداره پلیــس ،اداره
مهاجــرت ،مرکــز بازپسفرســتان و )...بـرای امضــا بــه شــا ارائــه میدهنــد.
ایــن توضیحــات بایــد بــه زبانــی باشــد کــه متوجــه میشــوید .ضمنــا شــا
مختــار هســتید تــا مدارکــی را کــه منیخواهیــد امضــا نکنیــد .بــا ایــن حــال،
اگــر مجبــور بــه امضــا شــدید ،میتوانیــد در کنــار امضــا بــه زبــان خودتــان
بنویســید" :علیرغــم میــل باطنــی خــود مجبــور بــه امضــا شــدم" یــا اگــر
بــه شــا در مــورد نوشــتههای اوراق بــه زبانــی کــه شــا درک میکنیــد،
توضیحــی داده نشــد ،میتوانیــد بنویســید" :منیدانــم چــه چیــزی را امضــا
میکنــم ،بــه مــن توضیــح داده نشــد" .ایــن یادداش ـتها ب ـرای اثبــات در
دادگاه دارای اهمیتــی حیاتــی هســتند.
اگــر اخطــاری در مــورد ننوشــن یادداشــتهای بــاال دریافــت کردیــد ،از
امضــا زدن خــودداری کنیــد .همچنــان الزم بــه ذکــر اســت کــه کل رونــد
همچنــان از تاریــخ ابــاغ رشوع میشــوند ،حتــی اگــر از امضــا رسبــاز بزنیــد.
در کل رشایطــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،حــق درخواســت وکیــل بـرای
شــا محفــوظ اســت .در عیــن حــال هنــگام امضــا میتوانیــد یادداشــتی
مبنــی بــر ":درخواســت وکیــل دارم" بنویســید.

حق سالمت و بهداشت
طــرح بیمـهی ســامت شــا (موسسـهی تأمیــن اجتامعــی  )SGKزمانــی کــه
مــدارک هویتیتــان ثبــت شــود ،بــه اجــرا در میآیــد .شــا میتوانیــد
از خدمــات بهداشــتی در مراکــز درمانــی ،مراکــز تنظیــم خانــواده،
بیامرســتانهای دولتــی و خصوصــی اســتفاده کنیــد .بــا ایــن حــال،
شــا منیتوانیــد مســتقیام در «مراکــز کاربــردی و تحقیقاتــی» واقــع در
بیامرســتانهای دانشــگاهها یــا «بیامرســتانهای خصوصــی» اقــدام کنیــد.
شــا بایــد یــک معرفینامــه بـرای ثبــت درخواســت در ایــن نهادهــا داشــته
باشــید .شــا از حــق دسرتســی رسیــع بــه خدمــات برخــوردار میشــوید
اگــر در سیســتم بــه عنــوان فــردی دارای نیازهــای خــاص ناشــی از تجربـهی

اصــل بــر ایــن اســت کــه از خدمــات بهداشــتی در شــهر محــل اقامتتــان
برخــوردار شــوید .اگــر بــه درمانــی نیــاز داریــد کــه در شــهر اقامــت
شــا موجــود نیســت ،شــا را بــه یــک مرکــز درمانــی در نزدیکتریــن و
مناســبترین شــهر معرفــی میکننــد.
شــا میتوانیــد داروهایتــان را در داروخانههــای طــرف قــرارداد ،بــدون
پرداخــت پــول دریافــت کنیــد .در صورتــی کــه دکــر داروخانــه بــه شــا
معــادل یــک دارو را بدهــد از شــا مابهالتفــاوت پولــی آن گرفتــه میشــود.
لطفــا از بــه هم ـراه داشــن کارت شناســایی خــود در زمــان مراجعــه بــه
بیامرســتان مطمــن شــوید.
اگــر فکــر میکنیــد حــق بهداشــت و ســامتی شــا زیــر پــا گذاشــته شــده
اســت ،میتوانیــد شــکایت خــود را بــه بخــش حقــوق بیــاران واقــع در
ادارهی بهداشــت و درمــان اســتان اعــام کنیــد.

حق کار
میتوانیــد شــش مــاه پــس از درخواســت بـرای حفاظــت بینامللــل تقاضــای
اجــازهی کار کنیــد .کارفرمایــان تقاضاهــای مجــوز کار را از طریــق خدمــات
دولت-الکرتونیــک بــه وزارت کار و خدمــات اجتامعــی ارائــه میکننــد.
مجوزهــای کار بــرای یــک محــل کار مشــخص داده میشــوند و اگــر از
کارتــان خــارج شــوید ،اجــازهی کار هــم اعتبــارش را از دســت میدهــد.
بنابرایــن ،مجوزهــای کار بـرای هــر تغییــری در محــل کار بایــد از نــو صــادر
شــوند .یــک فــرد منیتوانــد تنهــا بــا یــک اجــازهی کار در چندیــن شــغل
فعالیــت داشــته باشــد.
اگــر مایلیــد بـرای اجــازهی کار در شــهری بــه غیــر از شــهر محــل اقامتتــان
درخواســت کنیــد ،تصمیــم در ایــن مــورد بــر عهــدهی وزارت کشــور اســت.
حقوق کارمندان
•حقــوق کارمنــدان نبایــد کمــر از حقــوق پایــه کارگــری تصویبشــده
باشــد.
•کارفرمایــان بایــد پوشــش بیمــه را تأمیــن کننــد و بـرای کارمنــدان خــود
بــه صــورت مرتــب حــق بیمــه را پرداخــت مناینــد.
•اگــر ثابــت شــود کــه بــدون داشــن مجــوز کار مشــغول بــه کار
شــدهاید ،مجبــور بــه پرداخــت جـزای نقــدی خواهیــد شــد .دقیقــا بــه
همیــن شــکل بــه کارفرمــای مربوطــه کــه بــدون داشــن مجــوز کار بــه
شــا اجــازه کار داده نیــز مجبــور بــه پرداخــت جــزای نقــدی میباشــد.
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سواالت متداول و اطالعات نادرست در
میان پناهندگان دگرباش در ترکیه پیرامون
«کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل»
( )UNHCRو اسکان مجدد
 .1اگــر درخواســت پناهندگــی مــن از طــرف  UNHCRرد شــود چــه نســبت بــه اســکان مجــدد (مث ـاً فــرد ســالخوردهای کــه بســتگانی در
کاری میتوانــم انجــام دهــم؟
خــارج نــدارد) آســانتر باشــد.
طبـ�ق قان��ون شــاره  6458دربــارهی خارجیهــا و محافظــت
بیناملللــی ،مقــام مســئول ب ـرای درخواســت پناهجویــی شــا در ترکیــه  .5اگــر پناهنــده شــانس اســکان مجــدد نداشــته باشــد آیــا میتوانــد
در ترکیــه مبانــد ؟
اداره کل مهاجــرت ( )DGMMاســت .بنابرایــن رضوری اســت کــه شــا
بــه طــور دائــم وضعیــت پناهجویــی خــود را از طریــق مقامــات مســئول مســئلهی اصلــی وضعیــت حقوقــی پناهنــده در برابــر ترکیــه اســت .بــا
ترکیــه پیگیــری کــرده و وظایــف و مســئولیتهای خــود را انجــام دهیــد .ایــن حــال ،بایــد اشــاره کــرد کــه اکرثیــت زیــادی از پناهنــدگان در ترکیــه
رصف ـاً بدیــن خاطــر منیتواننــد اســکان مجــدد داده شــوند کــه تعــداد
 .2آیــا فــردی کــه قبــل از تغییــر سیســتم ،در کمیســاریای عالــی آنهــا از فضاهــای اســکان مجــدد در دســرس بــه شــکل هنگفتــی زیادتــر
پناهنــدگان بــه عنــوان پناهنــده ثبــت نــام کــرده باشــد مــی توانــد اســت.
توســط مقامــات ترکیــه اخــراج (دیپــورت) شــود؟
اخـراج از کشــور را کــه فرآیندی اداری اســت بـرای خارجیان مقیــم ترکیه .۶ ،فرآینــد اســکان مجــدد در کشــور ســوم چگونــه اجــرا میشــود؟
"زمانــی کــه مــن بــا  UNHCRمصاحب ـهی کشــوری داشــته باشــم
منیتــوان توجیــه کــرد .از ایــن منظــر ،اشــخاصی کــه نیــاز بــه محافظــت
آیــا ایــن ســازمان بــه مــن یــک کشــور ســوم میدهــد یــا اینکــه
بیناملللــی دارنــد بایــد خــود را بــه مقامــات ملــی معرفــی کننــد تــا
میتوانــم خــودم کشــوری را انتخــاب کنــم؟"
بتواننــد علیــه بازگشــت بــه مکانهایــی کــه زندگــی و آزادیشــان ممکــن
اســت در خطــر قـرار بگیرنــد ،ادعــای نیــاز بــه محافظــت داشــته باشــند UNHCR .طبــق معیارهــای اســکان مجــدد جهانــی بــه بررســی
پناهنــدهای کــه  UNHCRقبولــش کــرده ،اگــر عنــارص درخواســت وی
پروندههــای اســکان مجــدد میپــردازد .ایــن ســازمان ارزیابــی اولیــه را
ب ـرای برخــورداری از رشایــط پناهندگــی کافــی ارزیابــی نشــوند ممکــن
انجــام میدهــد ،پرونــده را آمــاده میکنــد و آن را در اختیــار کشــور
اســت جــواب منفــی از نهــاد پناهجویــی ملــی بگیــرد .بـرای جلوگیــری از
اســکاندهنده میگــذارد .کشــورهای ســوم از جانــب  UNHCRتعییــن
چنیــن موقعیتهایــی UNHCR ،بــا مقامــات ترکیــه همــکاری نزدیــک
میشــوند ،پناهنــدگان منیتواننــد کشــور اســکاندهنده را انتخــاب
دارد و همچنیــن از طریــق فراهــمآوری کمکهــای حقوقــی از افــراد
در طــول رونــد اســتیناف حامیــت میکنــد تــا تضمیــن کنــد کــه فــرد در کننــد .زمانــی کــه تصمیــم در مــورد کشــور ســوم گرفتــه میشــود،
تطابــق بــا چارچــوب حقوقــی ملــی و بیناملللــی محافظــت میشــود UNHCR .پرونــده را بــا معیارهــای مشــخص کشــورهای اســکاندهنده
در ســایر موضوعــات مربوطــه مثــل پیوندهــای خویشــاوندی در خــارج
 .3آیــا امــکان ایــن وجــود دارد کــه پناهنــده ای کــه قبــا توســط از کش��ور تطبی��ق میده��د.
کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل پذیــرش شــده یــا توســط
اداره مهاجــرت پذیــرش خواهــد شــد ،بــه او اســکان مجــدد ندهنــد؟  .۷کشــورها طبــق چــه معیارهایــی پناهنــدگان را میپذیرنــد؟ کــدام
کشــورها پناهنــدگان دگربــاش را میپذیرنــد؟
بلــه ،ایــن ممکــن اســت و حتــی در واقــع درصــد چنیــن احتاملــی
باالســت .پذیــرش فــرد بــه عنــوان پناهنــده لزوم ـاً بــه معنــای اع ـزام یــا انتخــاب و فرآینــد بررســی پروندههــا بــر مبنــای معیارهــای جهانــی
اســکان مجــدد وی نیســت .اســکان مجــدد یــک حــق نیســت و راهحلــی اســکان مجــدد انجــام میشــوند .متــام کشــورهای اســکاندهنده
اســت کــه تنهــا ب ـرای بخشــی از جمعیــت پناهنــدگان در جهــان وجــود پناهنــدگان دگربــاش را میپذیرنــد.
دارد و مبتنــی بــر برخــورداری از معیارهــای اســکان مجــدد و تعهداتــی
 . ۸آیــا میتوانیــم پروندههایــان را بــا پارترنهایــان یکــی کنیــم و در
اســت کــه کشــورهای اســکاندهنده میکننــد.
یــک کشــور ســوم واحــد اســکان مجــدد بیابیــم؟
 .4طبــق چــه معیــاری پناهنــده را «غیرقابلقبــول بــرای اســکان ترکیــب پرونــده بســتگی بــه رشایــط فــردی دارد امــا هــدف UNHCR
مجــدد» حســاب میکننــد؟
ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه پارترنهـ�ا را در یـ�ک کشـ�ور واحـ�د اسـ�کان مجـ�دد بدهـ�د.

پارامرتهایــی در رابطــه بــا ســاختار خانوادگــی پناهنــده ،تاریخچــه و حتــی اگــر پرونــده هــا بــه صــورت فیزیکــی یکــی نباشــند ،در سیســتم بــا
پیشزمین ـهی او وجــود دارنــد .شــاید ب ـرای پناهنــده اقامــت در ترکیــه یکدیگــر مرتبــط مــی باشــند.
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 .۹آیــا میتوانیــم درخواســت پناهجویــی را از طریــق ســفارتها در -شامرهی فکس مطمنئ:
ترکیــه انجــام دهیــم تــا در کشــور ســوم اســکان مجــدد بیابیــم؟
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خیــر .ســفارتها درخواســتهای پناهجویــی را قبــول منیکننــد .بــا
ایــن وجــود ،راههــای دیگــری وجــود دارنــد از قبیــل گردهــم آمــدن -آدرس پستی:
دوبــارهی خانــواده ،درخواسـتهای حامــی مالــی خصوصــی و غیــره کــه
هــر یــک از آنهــا رویههــای مشــخصی دارنــد کــه شــامل ســفارتها
در ترکیــه نیــز میشــوند .برخــی از رویههــا را میتــوان خــارج از ترکیــه  .۱۳آیــا ممکــن اســت یــک شــخص یــا ســازمان ســوم دربــارهی پرونــدهی
آغــاز کــرد ،ســایر رویههــا را میتــوان در کشــوری آغــاز کــرد کــه هــدف
مــن بــه  UNHCRدسرتســی یابــد و فرآینــد را متوقــف یــا ترسیــع
دسرتســی بــه آن اســت.
کنــد؟ چــه مکانیســم شــکایتی وجــود دارد اگــر کســی بــه UNHCR
دسرتســی پیــدا کنــد تــا پرونــدهی مــن را بــدون رضایــت مــن تحــت
 . ۱۰گفتــه میشــود کــه اگــر تحــت درمــان روانشــناختی یــا روانپزشــکی
تأثیــر قـرار دهــد؟
باشــم ،پرونــدهی مــن در  UNHCRدر طــول فرآینــد اســکان مجــدد
بــه صــورت منفــی ارزیابــی میشــود.
 UNHCRهــر پرونــده را طبــق صالحیتهــای خــاص آن بررســی

ایــن حــرف نادرســت اســت ،تحــت درمــان روانشــناختی یــا روانپزشــکی میکنــد .اطالعــات در مــورد پروندههــای پناهنــدگان بــدون اجــازهی
بــودن تأثیــر منفــی بــر شــانس اســکان مجــدد نــدارد.
پناهنــده بــا شــخص ســوم یــا اضافــه بــه اشــراک گذاشــته منیشــوند.
تصمیــم نهایــی در بــاب پروندههــای اســکان مجــدد بــا کشــورهای
 .۱۱اگــر تحــت درمــان روانپزشــکی باشــم آیــا امــکان ایــن وجــود دارد اســکاندهنده اســت.
کــه در کشــور ســوم اســکان مجــدد داده نشــوم؟
ایــن مــوارد رضورتـاً مرتبــط بــه یکدیگــر نیســتند .رشایطــی وجــود دارنــد  .14مــن و پارتــرم از هــم جــدا شــدهایم .او متــام اطالعــات شــخصی
کــه در آن ارزیابــی روانپزشــکی بــه عنــوان بخشــی از ارزیابــی پرونــده
مــن را میدانــد .آیــا ممکــن اســت کــه او بــدون اجــازهی مــن کاری
خواســته میشــود.
در مــورد پرونــدهام انجــام دهــد؟
 .۱۲آیــا مکانیســم شــکایتی وجــود دارد کــه بتوانیــم زمانــی کــه یــک هیــچ شــخص ثالثــی دسرتســی بــه پرونــدهی پناهنــده در UNHCR
کارمنــد  UNHCRیــا کارمنــد یکــی از ســازمانهای همــکار نــدارد .اطالعــات در مــورد پروندههــای پناهنــدگان بــدون اجــازهی
 UNHCRبــا مــا بدرفتــاری یــا از مــا سوءاســتفاده میکنــد ،بــه آن شــخص پناهنــده بــا هیــچ شــخص ثالثــی بــه اشـراک گذاشــته منیشــوند.
رجــوع کنیــم؟
 .15آیــا امــکان ایــن وجــود دارد کــه  UNHCRو همــکاران آن از مــا
شام میتوانید این موارد را از طریق راههای زیر گزارش دهید:
بــرای تغییــر شــهر اقامریمــان حامیــت کننــد؟
 میتوانید به آدرس  UNHCRترکیه ایمیل بزنیدپــس از ثبتنــام در ادارهی مهاجــرت اســتان ( )PDMMتغییــر بیشــر
www.unhcr.org
 میتوانیــد شــکایت خــود را در صنــدوق شــکایات قــرار دهیــد .در محــل اقامــت ،حــق ویــژهی مقــام مســئول ملــی یعنــی ادارهی کلصندوقهــای شــکایات در ورودی دفــر  UNHCRدر آنــکارا و در مهاجــرت ( )DGMMو دســتگاههای اســتانیاش باقــی میمانــد.
بــا ایــن حــال UNHCR ،بــا کمــک رشکایــش میتوانــد نام ـهی ارجــاع
دفاتــر همــکار ایــن ســازمان در دســرس هســتند؛
 میتوانیــد شــکایت خــود را در پاکتــی مهرشــده بــه یکــی از دفاتــر مربوط ـهای را تنظیــم کنــد کــه بایــد از طــرف ادارهی مهاجــرت اســتانُ
همـ�کا ر  UNHCRتحوی��ل دهی��د تـ�ا بـ�ه صــورت دســتی بــه � UNتقاضــا شــود .بایــد تأکیــد مجــدد شــود کــه ادارهی کل مهاجــرت تنهــا
مقــام مســئول ب ـرای اعطــای جایــگاه قانونــی بــه متقاضیــان محافظــت
 HCRتحویــل داده شــود.
بیناملللــی در کشــور اســت کــه اســتان محــل اقامــت را تعییــن میکنــد
نگرانیهــای شــا جــدی گرفتــه میشــوند و بــه صــورت محرمانــه باقــی
میماننــد .پرونــدهی اســکان مجــدد شــا تحــت تأثیــر شــکایتها ق ـرار و اجــازهی هــر گونــه ســفر خــارج از شــهر اقــاری تعیینشــده را
نخواهــد گرفــت .اگــر منیخواهیــد نــام یــا شــارهی پرونــدهی خــود را خــود آن صــادر میکنــد .بــا ایــن وجــود ،در صــورت لــزوم ،مــی تــوان
اســتفاده کنیــد ،میتوانیــد شــکایت خــود را بــه صــورت بینــام انجــام درخواســتی را بــه ادارهی مهاجــرت اســتان ( )PDMMمربوطــه جهــت
دهیــد.
تغییــر شــهر اقــاری ارائــه داد  ،ســازمانهای همــکار  UNHCRدر
اگــر هــر نــوع اطالعاتــی در مــورد مشــارکت هــر یــک از اعضــای شــهر مربوطــه مــی تواننــد در پیشــرد ایــن رونــد کمــک کننــد.
 UNHCRدر هــر نوعــی از شــیادی و کالهــرداری داریــد لطفــاً از
طریــق صندوقهــای شــکایات بــه مــا اطــاع دهیــد یــا شــکایتی خطــاب . 16اگــر در مــورد یــک حملــه ،سوءاســتفاده یــا هرگونــه تخطــی از
حقــوق بــه پلیــس شــکایت کنــم ،آیــا ایــن شــکایت فرآینــد پرونــدهی
بــه دفــر کل بازرســی در مقــ ّر  UNHCRدر ژنــو تنظیــم کنیــد:
مــن در  UNHCRرا بــه صــورت منفــی تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؟
آدرس ایمیل:inspector@unhcr.org

خیر .تحت تأثیر قرار منیدهد.
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انجمن همبستگی و پژوهشهای فرهنگی گی و
لزبین کائوس ()KAOS GL
هــدف انجمــن کائــوس گ.ل .کمــک بــه افــراد لزبیــنِ ،گــی ،دو
جنسگــرا و ترنــس ( )LGBTبــرای دسرتســی بــه ارزشهــای
آزادیخواهانــه بــوده و حامیــت از آنهــا بــه منظــور تحقــق وجــود
آنــان بــه عنــوان همجنسگرایــان و ترنسهــا و نیــز کمــک بــه
آنــان در جهــت پیرشفــت و ادای ســهمی در صلــح و رفــاه جامعــه
از طریــق فعالیتهــا و ســبک زندگــی خــود در محیطهــای
انفــرادی ،اجتامعــی و فرهنگــی اســت.
ســازمان کائــوس گ.ل .در ســپتامرب  1994در آنــکارا تأســیس
شــد .فعالیــت ایــن ســازمان در راســتای
گردهــم آوردن همجنسگرایــان در ترکیــه
بــه منظــور مبــارزه بــا تبعیــض علیــه
همجنسگرایــان و دســتیابی بــه آزادی
در جامعــه اســت .ســازمان کائــوس همــواره
انجمنــی فعــال بــوده کــه تحــت لــوای شــعار
"رهایــی همجنسگرایــان ،منجــر بــه رهایــی
دگرجنسگرایــان نیــز خواهــد شــد" بــه
طــور رســمی در اداره انجمنهــای اســتانی
اســتانداری آنــکارا در ســال  2005ثبــت شــده
اســت.
انجمــن کائــوس در واقــع یــا بــه صــورت
مالــی یــا بــه ســایر طــرق حامــی فعالیتهــا
در عرصههــای فرهنــگ ،آمــوزش ،هرنهــا و
ورزشهایــی اســت کــه بــه اف ـراد دگربــاش در
جهــت تطابــق بــا ارزشهــای بنیادیــن آزادی،
عدالــت و صلــح ،در راســتای احـرام بــه حقوق
بــر بـرای همــه رصفنظــر از زبــان ،نــژاد ،رنــگ ،جنســیت ،گرایش
جنســی ،عقایــد فلســفی ،دیــن ،فرقــه یــا مذهــب؛ و بــه منظــور
مبــارزه بــا تبعیــض علیــه گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی در
متــام عرصههــای زندگــی یــاری میرســاند.
برنامــه و کارگــروه حقــوق بــر کائــوس گ.ل .در پــی اجــرا و
گســرش سیاس ـتها بــا ایــن شــعار اســت کــه «حقــوق دگرباشــان
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بخــش جدانشــدنی از حقــوق بــر اســت» .کارگــروه اســنادی را
آمــاده کــرده و در فعالیتهــای قانونگذارانــه ،بهویــژه مطالعــات
قانــون اساســی ،جرمهــای مرتبــط بــا نفــرت و قوانیــن ضــد تبعیــض
بــا نگاهــی بــه از میــان بــردن تبعیــض علیــه اجتــاع دگرباشــان،
پیشــگیری از نقــض حقــوق بــر و بهبــود برابــری مشــارکت
میجویــد .ایــن کارگــروه تبعیــض و نقــض حقــوق بنیــادی بــر
از جملــه حــق دسرتســی بــه بهداشــت و ســامت ،آمــوزش ،کار،
مســکن و نیــز حــق دسرتســی بــه کاالهــا و خدمــات را رصــد کــرده
و در موردشــان گــزارش میدهــد؛ و هــدف از
آن بهبــود حقــوق بــر اجتــاع دگرباشــان در
عرصههــای مذکــور اســت .بــه مــوازات ایــن
اهــداف ،کارگــروه وضعیــت حقــوق بــر را
رصــد کــرده و گزارشهایــی در آن مــورد آمــاده
میکنــد .ایــن کارگــروه ســمپوزیوم مبــارزه بــا
تبعیــض را ســازماندهی میکنــد و دورههــای
آموزشــی حقــوق بــر ،مشــاوره و راهنامیــی
روانشــناختی و نیــز دورههــای آموزشــی
حقــوق بــر کــه مختــص مــددکاران اجتامعــی،
معلــان ،روانشناســان ،روان پزشــک هــا و
وکالســت ،ارائــه میدهــد.
انجمــن کائــوس از ســال  ،2007بــه عنــوان
بخشــی از برنامــهی حقــوق بــری خــود وارد
عرصــهی حقــوق پناهنــدگان شــده اســت .از
ســال  2017نیــز برنامــه حقــوق پناهنــدگان بــه
عنــوان زیــر شــاخه برنامــه حقــوق بــر تعییــن
شــده و در بخشــی جداگانــه بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد .در
ایــن راســتا ،انجمــن کائــوس گ.ل .مشــاورهی حقوقــی و اجتامعــی
بـرای پناهنــدگان دگربــاش ارائــه داده ،آنهــا را در شــهرهای اقــاری
محــل زندگیشــان مالقــات کــرده و مصاحبههــای رو در رو بــا آنــان
بــه انجــام میرســاند .انجمــن کائــوس گ.ل .بــه کمــک نشسـتها و
کارگاههــای آموزشــی برگزارشــده بــا مشــارکت پناهنــدگان دگربــاش،
ســعی مــی کند سیاســت هــای خــود را مطابق بــا نیازهــا و انتظارات

پناهنــدگان شــکل دهــد .لینــک مربــوط بــه بخــش «پناهنــدگان» در
آدرس اینرتنتــی  www.kaosgl.orgدر چارچــوب نــر مبتنــی بــر
حقــوق در دســرس اســت.
انجمــن کائــوس گ.ل .چــه حامیتهایــی از پناهنــدگان دگربــاش
میکنــد:

•ارائــهی اطالعــات در مــورد محافظــت فیزیکــی از افــراد در
معــرض خطــر و مطلــع کــردن منایندگیهــای مربوطــه از
وضعیــت آن افــراد.
•مطلــع کــردن بالدرنــگ  UNHCRاز مــواردی کــه محافظــت

پناهنــدگان دگربــاش بــا تبعیضهــای چندگانــه در ترکیــه
مواجهانــد .پناهنــدگان دگرباشــی کــه کشــور خــود را بــه خاطــر
تبعیــض و خشــونت مبتنــی بــر گرایــش جنســی ،هویــت جنســیتی
و وضعیــت بیناجنســی تــرک کردهانــد ،عــاوه بــر نژادپرســتی و •ارائـهی اطالعــات و کمــک در زمانــی کــه نیــاز بــه تغییــر شــهر
بیگانههراســی از خشــونت هموفوبیک-ترنسهراســی هــم رنــج
اقــاری محــل اقامــت پناهنــدگان وجــود دارد.
میبرنــد .بنابرایــن ،کائــوس گ.ل .بــه منظــور تســهیل دسرتســی
پناهنــدگان دگربــاش بــه حقــوق بنیادیــن ،دســتگاههای رســمی حامیت اجتامعی:
و شــبکههای اجتامعــی ،رصف نظــر از محــل اقامتشــان فعالیــت
میکنــد .در ایــن راســتا انجمــن کائــوس از پناهنــدگان دگربــاش •برقــراری ارتبــاط بــا مقامــات مربوطــه در مــورد مشــکالت
حامیــت حقوقــی و اجتامعــی میکنــد .هرچنــد هیــچ ضامنتــی
مســکن.
بــرای حــل کل مشــکالت وجــود نــدارد .کائــوس گ.ل .تنهــا
میکوشــد تــا در یافــن راهحلهایــی ب ـرای مشــکالت موجــود ،بــه
•معرفــی بــه متخصصــان حرفـهای در مــوارد نیــاز بــه دسرتســی
واســطهی خدمــات ذیــل ،نقــش کمکــی داشــته باشــد:
فــوری در آنجــا مــورد نیــاز اســت.

حامیت حقوقی:

بــه مراقبــت درمانــی ،ســامت جنســی و فرآینــد گــذار و در

•ارائــهی خدمــات مشــاوره بــرای مشــکالت ناشــی از گرایــش
جنســی ،هویــت جنســیتی و وضعیــت بیناجنســی

صــورت طلــب ،ارائـهی خدمــات از طریــق شــبکههای ســامت
کائــوس گ.ل.

•ارائــهی خدمــات مشــاوره و مراجعــه بــه خدمــات درمانــی
مرتبــط بــرای دورهی گــذار و اســتفاده از داروهــای هورمونــی.

•ارائهی خدمات مشاوره برای حق دسرتسی به آموزش.

•ارائ ـهی خدمــات مشــاورهی مرتبــط بــا نظــام پناهجویــی در
ترکیــه و ارائــهی اطالعاتــی پیرامــون نهادهــای پناهندگــی.

•تحریک مقامات مربوطه برای ارائهی حامیت مالی.

•ارائــهی خدمــات مشــاوره بــرای درخواســتهای پناهندگــی
ثبتشــده در  UNHCRو ادارهی مهاجــرت.

•ارائ ـهی خدمــات مشــاوره و خدمــات ارجاعــی ب ـرای حامیــت

•ارائـهی خدمــات مشــاوره در مــورد چالشهــای اســکان مجــدد
در کشــور ســوم.
•ارائــهی خدمــات مشــاوره حــول حامیــت حقوقــی از جانــب
کانونهــای وکال و ایجــاد ارتبــاط بــا ایــن کانونهــا در صــورت
لــزوم.
•پیگیــری وضعیــت قربانیــان سوءاســتفاده ،خشــونت و تهدیــد
جنســی و برقــراری ارتبــاط بــا منایندگیهــای مربوطــه در
صــورت لــزوم.

روانشــناختی و اجتامعــی.
•ارائــهی خدمــات مشــاوره و خدمــات ارجاعــی در مــوارد
خشــونت و تبعیــض.
•ارائــهی خدمــات مشــاوره بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن
موانــع در برابــر مشــارکت در حیــات اجتامعــی و در صــورت
طلــب ،ارجــاع بــه حــوزه هــای اجتامعیشــدن.
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سازمانهای حامی پناهندگان در ترکیه
•کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ()UNHCR
کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل در ســال  1950بـرای پناهنــدگان از جانــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه منظــور
هدایــت و ایجــاد هامهنگــی بـرای مداخلـهی بیناملللــی در جهــت محافظــت از پناهنــدگان و حــل مشــکالت آنهــا پایهگــذاری شــد.
هــدف اصلــی  UNHCRحفاظــت از حقــوق و رفــاه پناهنــدگان و پناهجویــان اســت .عــاوه بــر ایــن ،ارائ ـهی کمــک بــه اف ـراد فاقــد
دولــت یــا بیوطــن در چارچــوب وظایــف  UNHCRاســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  www.unchr.orgمراجعه کنید.

•انجمن پیوند مردم
انجمــن هالــکالرن کورپوســی /انجمــن پیونــد مــردم یــک خیریـهی غیرانتفاعــی و انجمــن همبســتگی اســت کــه بــا هــدف توســعه/تقویت
دوســتی و همبســتگی عمومــی بیــن افـراد و تســهیل همبســتگی در برابــر فجایــع اجتامعی-سیاســی و بالیــای طبیعــی دارای پیامدهــای
اجتامعــی شــدید تأســیس شــد .دلیــل وجــودی ایــن انجمــن مبــارزه علیــه متــام اَشــکال دیگریســازی ،نفرتپراکنــی ،تبعیــض ،نژادپرســتی،
ملیگرایــی ،تبعیــض جنســی و فرقهگرایــی؛ اعــام همبســتگی بــا اف ـرادی کــه در معــرض ایــن مــوارد هســتند رصفنظــر از زبــان ،دیــن،
نــژاد ،فرقــه و جنســیت آنهــا و ســازماندهی برنامههــای همبســتگی منجــر بــه ایجــاد صلــح و برابــری میــان افـراد؛ و ایســتادن در کنــار
همــه و متــام «دیگریهــا» در برابــر طــرد اجتامعــی اســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://www.halklarinkoprusu.orgمراجعه کنید.

•انجمن حامیت از زندگی
ایــن انجمــن ســازمانی برشدوســتانه اســت کــه هــدف اصلــی تأســیس آن کمــک بــه اجتامعــات متأثــر از بالیــا بــه منظــور تأمیــن نیازهــا و
حقــوق اساســی آنهاســت .ایــن انجمــن فعالیتهــای خــود را از ســال  2005بــه بعــد بــر پای ـهی اصــول انســانیت ،انصــاف ،بیطرفــی،
اســتقالل و پاس ـخگویی در حوزههایــی مثــل مســاعدت اضط ـراری ،حامیــت از پناهنــدگان ،محافظــت از کــودکان و تقویــت جامع ـهی
مدنــی و همــکاری اســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://www.hayatadestek.orgمراجعه کنید.

•انجمن همهجا هرن
ایــدهی تأســیس انجمــن «همهجــا هــر» برگـزاری فســتیوالی در  2012در ماردیــن واقــع در خــط مــرزی مشــرک بــا ســوریه بــود .انجمــن
بـرای کــودکان و جوانــان ایــن منطقــه در مــدارس ،اردوگاههــای پناهندگــی و ســایر نقــاط ســیرکها و کارگاههایــی برگـزار میکنــد .هــدف
از ایــن فعالیتهــا تغییــر کودکــی خرساندیــدهی کــودکان ســوری ،عراقــی و تــرک متأثــر از جنــگ و تقویــت تخیــل آنهــا از طریــق
اســتفاده از تعلیــم و تربیــت مبتنــی بــر ســیرک اجتامعــی اســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://heryerdesanat.orgمراجعه کنید.
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•انجمن دگرباشان ِهوی ()Hevi
انجمــن هــوی را گروهــی از افـراد لزبیــن ،گــی ،دوجنســی ،ترنــس و بیناجنســی پایــه گذاشــتند کــه در بلــوک دگرباشــان در پــارک گــزی در
خــال 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 ،اســتعامر و حقــوق و آزادیهــای
طبیعــت و انســانها را بــه عنــوان بخشهــای جداناشــدنی سیاســت دگرباشــان تلقــی میکنــد .انجمــن ضــدّ مداخــات نظامــی اســت.
هــوی بــاور دارد کــه ســهم دگرباشــان در سیاســت صلــح مســئولیتپذیری در قبــال دس ـتیابی بــه یــک صلــح جامــع و پایــدار اســت.
هــدف انجمــن رســیدن بــه جهانــی اســت کــه در آن هــر فــرد دارای حقــوق شــهروندی برابــر باشــد ،برخــاف نظــم جهانــی مبتنــی بــر
دگرجنسگرایــی و مردســاالری.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://hevilgbti.orgمراجعه کنید.

•مرکز پژوهشهای پناهجویی و مهاجرت
ایــن مرکــز پژوهشــی از طــرف جمعــی از دانشــگاهیان ،پژوهشگـران ،روزنامهنــگاران و فعالیــن نوعدوســت بــه منظــور ُپــر کــردن خــأ
یــک مرکــز پژوهشــی مســتقل در حــوزهی مســائل پناهجویــی و مهاجــرت در ترکیــه تأســیس شــد .فعالیتهــای ایــن مرکــز عبارتنــد از
تشــویق پژوهشگ ـران در حــوزهی مهاجــرت و پناهجویــی ،حامیــت از پژوهشهــای آکادمیــک میدانــی و ثبــت دادههــای مبتنــی بــر
یافتههــای پژوهشــی و انجــام پژوهشهــا .عمــدهی ایــن فعالیتهــا حامیــت حقوقــی ،افزایــش آگاهــی عمومــی ،البیگــری و ایجــاد
شــبکه اســت.

•سازمان توسعهی منابع انسانی ()HRDF
ســازمان توســعهی منابــع انســانی یــک ســازمان غیرانتفاعــی و برجســتهی جامعـهی مدنــی اســت .ایــن ســازمان در ســال  1988از جانــب
اعضــای بنیانگــذار متشــکل از تاجـران و دانشــگاهیان تأســیس شــد و اکنــون  43عضــو در هیئــت امنــای آن حضــور دارنــد.
وظیف ـهی ایــن ســازمان ادای ســهمی در حــل مشــکالت بهداشــتی ،آموزشــی و اشــتغال اســت کــه تأثیــری منفــی بــر رشــد اقتصــادی،
اجتامعــی و فرهنگــی منابــع انســانی دارنــد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  html.http://www.ikgv.org/index1مراجعه کنید.

•انجمن کائوس گ.ل.
هــدف انجمــن همبســتگی و پژوهــش فرهنگــی گــی و لزبیــن کائــوس حامیــت از لزبینهــا ،گیهــا ،دوجنســیها ،ترنسهــا و
بیناجنس ـیها ب ـرای دس ـتیابی بــه ارزشهــای آزادیخواهانــه ،فعلیتیابــی وجــود آنهــا و پــرورش آنهــا بــه منظــور ادای ســهمی در
توســعهی صلــح و رفــاه اجتامعــی هم ـراه بــا گســرش زندگــی و رفتــار فــردی ،اجتامعــی و فرهنگــی آن اف ـراد اســت.
ایــن انجمــن فعاالنــه باانجــام فعالیتهــای فرهنگــی ،آموزشــی ،هــری ،ورزشــی و غیــره بــه منظــور نائــل شــدن بــه دســتاوردهایی کــه
در ایــن چارچــوب وجــود دارنــد بــه افـراد کمــک میکنــد تــا دگرباشــان بتواننــد بــه آزادی ،عدالــت و صلــح بــه عنــوان ارزشهــای اساســی
خــود نائــل شــوند؛ انجمــن کائــوس حقــوق بــر را بــه عنــوان حقــوق متــام انســانها بــدون ایجــاد تبعیــض مبتنــی بــر زبــان ،نــژاد ،رنــگ،
جنســیت ،گرایــش جنســی ،دیــدگاه فلســفی ،دیــن ،فرقـهی مذهبــی ،محلــی بــودن و غیــره در نظــر میگیــرد و علیــه تبعیــض مبتنــی بــر
گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی در متــام وجــوه زندگــی مبــارزه میکنــد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  http://www.kaosgldernegi.orgمراجعه کنید.
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•انجمن سالمت جنسی و حقوق برش چرت قرمز
دیــدگاه ایــن انجمــن بــا یــک نظــم اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی متناظــر اســت کــه نابــودی متــام انــواع نقــض حقــوق ،طــرد اجتامعــی،
داغ ننــگ و بیاطالعــی را کــه کارگ ـران جنســی در معــرض آن ق ـرار دارنــد تضمیــن میکنــد و نیــز اینکــه کار جنســی بــه عنــوان شــکلی
از کار شــناخته شــود و کرامــت انســانی کارگــر جنســی حفــظ گــردد.
انجمــن چــر قرمــز حقــوق کارگـران جنســی را در چارچــوب حقــوق بــر و حقــوق کار در نظــر میگیــرد و معتقــد اســت کــه مشــکالت
کارگــران جنســی در وهلــهی نخســت بایــد از جانــب خــود کارگــران جنســی مطــرح شــود و از ایــن ایــده در متــام پلتفورمهــا دفــاع
میکنــد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://www.kirmizisemsiye.orgمراجعه کنید.

•انجمن همبستگی و همیاری اجتامعی قلم آبی
انجمن قلم آبی بر مبنای ایدهی «کار داوطلبی یک سبک زندگی است» تأسیس شده است.
ایــن انجمــن بــا هیــچ نــوع رفتــار و گفتــار قضاوتگرانــه و تبعیــض آمیــز در امــور داخلــی و مطالعــات خــود مــدارا منیکنــد .در ایــن
انجمــن جایــی ب ـرای دیدگاههــای تبعیضآمیــز قومــی ،دینــی ،جنســی و غیــره و نیــز جایــی ب ـرای نفــرت و خشــونتپراکنی نیســت.
انجمــن قلــم آبــی خــود را بــا هویتهــای سیاســی ،دینــی و قومــی تعریــف منیکنــد .ایــن انجمــن در کنــار موضوعــات آزادی ،حقــوق
بــر ،حقــوق دموکراتیــک ،حقــوق بهداشــتی ،برابــری جنســیتی ،حقــوق زنــان ،حقــوق دگرباشــان ،کــودکان و جلوگیــری از تبعیــض قـرار
میگیــرد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /https://www.mavikalem.orgمراجعه کنید.

•انجمن همبستگی با پناهندگان ()Mülteci-Der
ایــن انجمــن در پــی فرآینــدی تأســیس شــد کــه بــا نشســت مناینــدگان ســازمانهای جامع ـهی مدنــی ،کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل
متحــد بـرای پناهنــدگان و مناینــدگان برخــی از نهادهــای عمومــی در  16ژوئــن  2007در ازمیــر آغازیــد .مقــر ایــن انجمــن در ازمیــر اســت.
انجمــن همبســتگی بــا پناهنــدگان یــک ســازمان حقــوق بــری و همبســتگی نوعدوســتانه اســت کــه بــر روی مشــکالت پناهندگانــی کــه
کشــورهای خــود را تــرک کردهانــد ،پناهجویــان ،مهاجـران ،افـراد خواهــان پناهجویــی موقــت و افـرادی کــه ممکــن اســت تحــت رویـهی
محافظــت ثانویــه باشــند رصفنظــر از دیــن ،نــژاد ،جنســیت ،گرایــش جنســی ،نظــرگاه سیاســی و هــر چیــز دیگــر فعالیــت میکنــد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://www.multeci.org.trمراجعه کنید.

•انجمن-مرکز حامیت از پناهندگان ()MUDEM
ایــن انجمــن در ســال  2014در آنــکارا بــه منظــور انجــام فعالیتهایــی در در ســطح ملــی و بیــن املللــی ب ـرای پرداخــن بــه مشــکالت
پناهجویــان ،پناهنــدگان ،مهاجـران ،قربانیــان قاچــاق انســان ،متقاضیــان محافظــت بیناملللــی و افـراد بیوطــن تأســیس شــد .ایــن مرکــز
یــک انجمــن بیطــرف و غیرانتفاعــی اســت و هــدف اصلــی آن حامیــت از بــرآورده کــردن نیازهــای حافــظ زندگــی پناهنــدگان ،تأمیــن
مشــاورهی حقوقــی ب ـرای دسرتســی بــه حقــوق اجتامعــی ،پرداخــت هزینههــای کمکــی ب ـرای نیازهــای مــرم و تقویــت روابــط بیــن
ســازمانهای جامع ـهی مدنــی و ســازمانهای دولتــی فعــال در ایــن عرصــه اســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://mudem.orgمراجعه کنید.
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•حقوق پناهندگان ترکیه
ایــن انجمــن فعالیتهــای تخصصــی در حــوزهی دسرتســی بــه ســازوکارهای محافظــت قانونــی ب ـرای خارجیانــی کــه از جنــگ و آزار و
اذیــت گریختهانــد و در ترکیــه پنــاه گرفتهانــد؛ در زمین ـهی ظرفیــت فزونییافت ـهی حامیــت قانونــی از پناهجویــان؛ در عرص ـهی ترویــج
همبســتگی و نگرشهــای مثبــت بــه پناهجویــان در اجتامعــات محلــی و آرای عمومــی بــه منظــور بهبــود بخشــیدن بــه قانونگــذاری و
سیاس ـتگذاریهای ترکیــه در رابطــه بــا پناهجویــان در تطابــق بــا معیارهــای بیناملللــی انجــام میدهــد .انجمــن حقــوق پناهنــدگان
ترکیــه یــک ســازمان جامعـهی مدنــی مســتقر در اســتانبول اســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /https://www.mhd.org.tr/trمراجعه کنید.

•انجمن همیاری ،همبستگی و حامیت از پناهندگان و پناهجویان ()ASRA
ایــن انجمــن یــک ســازمان جامعـهی مدنــی و نوعدوســت اســت کــه در جهــت بهبــود بخشــیدن بــه حقــوق و رشایــط زندگــی پناهنــدگان
و برآوردهســازی نیازهــای ابتدایــی افـراد و اجتامعاتــی کــه تحــت تأثیــر بالیــای طبیعــی ،بحـران برشدوســتانه ،جنگهــا و نقــض حقــوق
بــر ق ـرار گرفتهانــد ،فعالیــت میکنــد.
ایــن انجمــن فعالیتهــای خــود را در ســطوح ملــی و بیناملللــی در چارچــوب اصــول عــدم تبعیــض ،شــفافیت ،بیطرفــی و
مســئولیتپذیری طبــق معیارهــای بیناملللــی محرمانگــی برشدوســتانه ادامــه میدهــد .ایــن انجمــن در بهبــود بخشــیدن بــه رشایــط
زندگــی اف ـراد و اجتامعــات متأثــر از بح ـران از خــال فعالیتهــا و عکسالعملهــای عاجــل کــه در ســطوح ملــی و بیناملللــی انجــام
میشــوند ایفــای نقــش میکنــد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://msyd.orgمراجعه کنید.

•انجمن همیاری و همبستگی پناهندگان و پناهجویان ()RASAS
ایــن انجمــن در ســال  2014بــه منظــور حــل مشــکالت اف ـرادی کــه کشــور خــود را تــرک کردهانــد و نیازمنــد محافظــت بیناملللیانــد
تأســیس شــد .انجمــن از اف ـراد نیازمنــد بــه واســطهی کارکنانــی بــا ملیتهــای مختلــف حامیــت میکنــد.
نــام کوتــاه مجموعــه ،انجمــن پناهنــدگان اســت و فعالیتهــای خــود را بــدون تبعیــض بــر مبنــای زبــان ،دیــن ،نــژاد ،جنســیت ،ســن،
معلولیــت ،اختــاف سیاســی و ســایر دالیــل انجــام میدهــد.
انجمــن در همــکاری بــا بخــش خصوصــی ،ســازمانهای جامعـهی مدنــی و نهادهــای عمومــی در وهلـهی اول بــه منظــور کمــک بــه حــل
مشــکالت اساســی پناهنــدگان و برآوردهســازی متــام نیازهــای حیاتــی آنهــا و فراهــم کــردن بســر یــک ادغــام اجتامعــی رسیعتــر ب ـرای
آنهاست.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /https://multeciler.org.trمراجعه کنید.

•انجمن زندگی مثبت
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هــدف انجمــن زندگــی مثبــت کــه گروهــی از افـراد مبتــا بــه اچ.آی.وی ،خویشــاوندان آنهــا ،داوطلبــان و متخصصــان مربوطــه آن را پایــه
گذاشــتند ،دسرتســی بــه متــام افـراد دارای اچ.آی.وی اســت .ایــن انجمــن تــاش دارد کــه مطمــن شــود تــا ایــن افـراد و خویشاوندانشــان
از خدمــات باکیفیــت و رایــگان بــدون قـرار گرفــن در معــرض هــر نــوع تبعیــض برخــوردار میشــوند و همچنیــن در جهــت توامنندســازی
فیزیکــی و ذهنــی آنهــا تــاش میکنــد .بــه منظــور تضمیــن اجـرای کامــل حقــوق آنهــا بــدون هرگونــه مشــکل ،انجمــن مســئولیت دارد
تــا خدمــات مشــاورهای و حامیتــی ارائــه دهــد ،آگاهیســازی کنــد و در کنــرل و گســرش خدمــات و قانونگذاریهــا از طریــق همــکاری
بــا ســازمانهای دولتــی و جامعـهی مدنــی فعــال در ایــن عرصــه ادای ســهم داشــته باشــد.
رویکــرد انجمــن زندگــی مثبــت در جهــت ســاخت جامعـهای اســت کــه اطالعــات دقیــق و بـهروزی در مــورد اچ.آی.وی دارد ،جامعـهای
کــه رهــا از هــر نــوع پیـشداوری و تبعیــض علیــه افـراد مبتــا بــه اچ.آی.وی اســت ،جایــی کــه متــام افـراد دسرتســی آســانی بــه خدمــات
باکیفیــت و رایــگان در رابطــه بــا جلوگیــری از بیــاری ،تشــخیص زودهنــگام ،حامیــت ،درمــان و مراقبــت دارنــد و جایــی کــه متــام حقــوق
ایــن اف ـراد از جانــب قوانیــن اجرایــی تأثیرگــذار محافظــت میشــوند.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  http://www.pozitifyasam.orgمراجعه کنید.

•انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجران ()SGDD-ASAM
ایــن انجمــن از  1995تــا بــه امــروز خــود را وقــف ارائـهی راهحلهایــی بـرای مشــکالت پناهنــدگان و پناهجویــان در ترکیــه کــرده تــا بــه
آنهــا کمــک کنــد تــا نیازهــای اولیهشــان را بــرآورده ســازند و از آنهــا در جهــت برخورداریشــان از حقــوق و خدمــات اساســی حامیــت
مناینــد ،پناهنــدگان و پناهجویــان بتواننــد در هامهنگــی بــا اجتــاع میزبــان زندگــی کننــد .آســام از بــدو تأســیس خــود بـرای پناهجویــان
و پناهندگانــی کــه از مناطــق جنگــی میآینــد خدمــات روانشــناختی-اجتامعی ارائــه داده اســت .آســام بـرای ایجــاد یــک مــکان امــن و
حصــول اطمینــان از رفــاه حــال پناهجویــان و پناهنــدگان تــاش مــی کنــد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://sgdd.org.trمراجعه کنید.

•انجمن مطالعات سیاستگذاری اجتامعی ،هویت جنسیتی و گرایش جنسی ()SPoD
ایــن انجمــن کــه گروهــی از دانشــگاهیان ،وکیــان و فعــاالن در  2011آن را پایــه گذاشــتند در جهــت یافــن راهحلهایــی پایــدار و جامــع
ب ـرای مشــکالت دگرباشــان و کاهــش ســطح خشــونت ،رسکــوب و تبعیضــی کــه بــا آن مواجهانــد فعالیــت کــرده اســت .ایــن انجمــن
مشــاورههای حقوقــی ،اجتامعــی ،آکادمیــک و روانشــناختی و دورههــای آموزشــی ب ـرای پرســنل مراقبتهــای روانپزشــکی ،مــددکاران
اجتامعــی ،وکال ،نهادهــا و شــهرداریها ارائــه میدهــد و ســمینار ،پنــل ،نشس ـتهای وکال ،مدرس ـههای سیاس ـتگذاری و اکتیویســم و
کارزارهــای انتخاباتــی را ســازماندهی کــرده و گروههــای حامیتــی ب ـرای ترنسهــا ،معلولیــن و پناهنــدگان ایجــاد میکنــد .متــام اف ـرادی
کــه ایــن قبیــل فعالیتهــا را انجــام میدهنــد داوطلبــان ایــن انجمــن هســتند.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://www.spod.org.trمراجعه کنید.

•بنیادهای همیاری و همبستگی اجتامعی ()SYDV
ایــن بنیادهــا در تطابــق بــا بندهــای قانــون مدنــی ترکیــه بــا اتــکا بــر قانــون شــارهی  3294در بــاب تشــویق همیــاری و همبســتگی
اجتامعــی بــه منظــور انجــام فعالیتهــا و برنامههــای مرتبــط بــه قانــون در هــر اســتان و منطقــه تأســیس شــدهاند .در حــال حــارض،
 1002بنیــاد همیــاری و همبســتگی اجتامعــی در رسارس کشــور بــه شــهروندان و پناهنــدگان خدمــات ارائــه میدهنــد.
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•بنیاد داوطلبان اجتامع ()TOG
بنیــاد داوطلبــان جامعــه بــا چشــم انــداز دســتیابی بــه صلــح ،همبســتگی و تغییــر اجتامعــی هم ـراه بــا جوانــان بــا توامنندســازی آنهــا
پایــه گــذاری شــده اســت.
اف ـراد جــوان کــه داوطلبــان جامعــه هســتند در باشــگاهها ،گروههــا یــا اجتامعــات موجــود در دانشــگاههای خــود جمــع مــی شــوندو
پروژههــای مســئولیتپذیری اجتامعــی پایــدار را بــه منظــور پاســخ بــه نیازهایــی کــه خــود مشــخص کردهانــد بــه انجــام میرســانند.
ایــن پروژههــا نــه تنهــا ادای ســهمی بــه جامعــه اســت بلکــه بــه جوانــان کمــک میکننــد تــا تبدیــل بــه افـرادی مســئولیتپذیر و فعــال
شــوند و کمکرســان رشــد شــخصی آنهــا میشــوند.

•هالل احمر ترکیه
هــال احمــر ترکیــه در نتیج ـهی متایــل بــه کمــک غیرتبعیضآمیــز بــه رسبازانــی کــه از مجروحیــت یــا بیامریهــای ناشــی از میــدان
جنــگ رنــج میبرنــد ظاهــر شــد .مســئولیت هــال احمــر ارائ ـهی کمــک بــه اف ـراد نیازمنــد و بیدفــاع در زمــان بالیــا بــه مثاب ـهی یــک
ســازمان پویشــگر اســت کــه همــکاری در جامعــه را گســرش داده ،خــون ایمــن تأمیــن کــرده و آســیبپذیری را کاهــش میدهــد .رویکــرد
ایــن نهــاد تبدیــل شــدن بــه ســازمانی اســت کــه بــه عنــوان الگویــی در خدمــات کمکــی برشدوســتانه در ترکیــه و جهــان قلمــداد شــده و
ســازمانی کــه در کنــار اف ـراد در ســختترین دوران زندگیشــان اســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /https://www.kizilay.org.trمراجعه کنید.

•سازمان بیناملللی مهاجرت ( -)IOMآژانس مهاجرت سازمان ملل
ایــن ســازمان نخســتین دفاتــر خــود در ترکیــه را در  1991پــس از دوران اولیــن جنــگ خلیــج افتتــاح کــرد .فعالیتهــای ســازمانی بــا
اســکان مجــدد پناهنــدگان عراقــی آغــاز شــد و بعدهــا بــه برنامههــای مدیریــت مهاجــرت گســرش پیــدا کــرد .مشــارکت ایــن ســازمان
بــا جمهــوری ترکیــه در نووامــر  2004رســمیت یافــت ،یعنــی زمانــی کــه ترکیــه تبدیــل بــه عضــوی از ســازمان بیناملللــی مهاجــرت شــد.
مشــارکت بیــن ســازمان بیناملللــی مهاجــرت و ترکیــه از آن زمــان بــه بعــد ادامــه یافتــه اســت ،ازجملــه حامیــت از پیشنویــس قانــون
خارجیــان و محافظــت بیناملللــی و نیــز تأســیس ریاســت کل مدیریــت مهاجــرت وابســته بــه وزارت امــور داخلــی در ســال .2013
ســازمان  IOMدر 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 بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /http://www.turkey.iom.intمراجعه کنید.

•مجمع شهروندان
مجمــع شــهروندان (یــا پیشــر مجمــع شــهروندان هلســینکی) یــک ســازمان جامعـهی مدنــی اســت کــه در حــوزهی حقــوق و آزادیهــای
اساســی ،صلــح ،دموکراســی و کرثتگرایــی ،شــهروندی و دموکراتیکســازی فعالیــت میکنــد .هــدف ایــن مجمــع ادغــام ارزشهــای
پی ـشرو در زندگــی روزمــره اســت؛ ارزشهایــی هامننــد زندگــی بــا کرامــت ،حکومــت قانــون و عدالــت ،مدیریــت عمومــی مشــارکتی،
شــفاف و پاســخگو ،برابــری جنســیتی آنگونــه کــه در معاهــدات بیناملللــی ترصیــح شــده؛ اقتصــادی کــه نابودگــر بافــت اجتامعــی و
صلــح ،شــهرها و کــرهی زمیــن نباشــد؛ پایــان یافــن جنگهــا و مشــکالت از طریــق مذاک ـرات صلحآمیــز ،مشــاوره و دیالــوگ و تضمیــن
اینکــه ایــن ارزشهــا بــر پای ـهای مدنــی بــه صــورت انضاممــی انعــکاس و گســرش یابنــد.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /https://www.hyd.org.tr/trمراجعه کنید.

61

•انجمن یووا ()Yuva
ایــن انجمــن در ســال  2010بــا هــدف و میــل بــه تغییــر جهــان و تبدیــل کــردن آن بــه مکانــی بهــر ،عادالنهتــر و پایدارتــر و تضمیــن
اینکــه انجمــن خانه/رسپناهــی ب ـرای متــام موجــودات زنــده باقــی مبانــد ،تأســیس شــد.
هــدف اصلــی ایــن انجمــن کــه بــا برنامـهی محافظتـیاش قصــد نائــل شــدن بــدان را دارد ارائـهی اطالعــات و فضایــی امــن بـرای افـراد
اســت کــه بتوانــد آنهــا را در جهــت ارزیابــی خــود و محیطشــان توامننــد ســازد؛ حامیــت از افـراد بــه منظــور ایجــاد ســازوکارهای چیرگــی
خــاص آنهــا از خــال توامنندســازی مداخــات و انجــام فعالیتهــای تســهیلگیری در راســتای حــذف موانــع موجــود بــر رس راه دسرتســی
بــه حقــوق و خدمــات اساســی .بـرای نائــل شــدن بــه ایــن هــدف ،انجمــن یــووا رویکــردی درهمتنیــده را اتخــاذ میکنــد کــه هــم شــامل
رویکردهــای حقوقمحــور و هــم رویکردهــای مبتنــی بــر توامنندســازی در برنامـهی محافظتیشــان اســت.
برای اطالعات بیشرت و ارتباط با سازمان میتوانید به  /https://www.yuva.org.trمراجعه کنید.
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