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█ جهان دیگری ممکن است
—————————————————————————————————————————————————

ــت  ــی و هوی ــش جنس ــود در گرای ــاوت خ ــه تف ــی ب ــان، وقت ــر جه ــی در سراس ــن کمان ــه رنگی ــای جامع ــر از اعض ــا نف میلیون ه
ــد و گاه،  ــه »متفاوت«ان ــتند ک ــا هس ــا آن ه ــد تنه ــان می کنن ــد، گم ــی می برن ــان پ ــای اطرافش ــب دنی ــه های غال ــا کلیش ــیتی ب جنس
ــه فــرد و  ــد منحصــر ب ــد. خیلــی از آن هــا فکــر می کننــد رنجــی کــه می برن ــزوا، رنــج می برن تــا آخــر عمــر از حــس تنهایــی و ان
ــه جســت وجوی  ــا برخــی از آن هــا کــه ب ــد. ام ــر دهن ــی، تغیی ــن تنهای ــادر نیســتند کــه شــرایط خــود را در ای طاقت فرساســت و ق
همتایــان خــود همــت می کننــد درخواهنــد یافــت کــه او در ایــن دنیــای مشــکالت تنهــا نیســت و خیلی هــای دیگــر در اطرافیــان 
و جامعــه  اش، حس هــا، مســائل و رنجهــا و شــادی های مشــابه را تجربــه کــرده و می کننــد. بــه مــدد شــناخت دیگــران و 
صحبــت بــا آن هــا دربــاره دردهــای مشــترک، راه هــای تغییــر وضعیــت و بیــرون آمــدن از مشــکالت شناســایی و همــوار می شــود.

مجموعــه “جهانــی دیگــر ممکــن اســت” بــا ایــن هــدف تحقیــق، ترجمــه و گــردآوری شــده کــه بــه اعضــای جامعــه 
ال جی بی تــی ایرانــی بگویــد کــه تنهــا آن هــا نیســتند کــه از جــرم بــودن نحــوه زیســت خــود و خشــونت های قانونــی و 
ــت  ــه دس ــرای ب ــر، ب ــال حاض ــا در ح ــته ی ــخت، در گذش ــیار س ــرایطی بس ــا، در ش ــیاری از آن ه ــد و بس ــج می برن ــی رن اجتماع
آوردن حقــوق اولیــه و کرامــت انســانی، مبــارزه کــرده و می کننــد. در ایــن مجموعــه، تجربــه جنبش هــای ال جی بی تــی را 
درکشــورهای پاکســتان، آلمــان، هلنــد، ویتنــام، هنــد، تایلنــد، ترکیــه و نپــال بــرای تغییــر قوانیــن و سیاســت ها گردهــم 
در  تعمــق  و  دیگــر  جوامــع  تاریــخ  از  دقیق تــر  شــناخت  بــا  ایرانــی  ال جی بی تــی  جامعــه  اینکــه  امیــد  بــه  آورده ایــم. 
چالش هــا و دستاوردهایشــان، شــیوه های نویــن و موثــری بــرای پیشــبرد خواســته ها و تحقــق دســتاوردهایش پیــدا کنــد.

بــار تاریــخ یکــی از کشــور های منطقــه  ـ ترکیــه ـ را مــورد  ایــن  ایــن مجموعــه را پیــش رو داریــد.  ســومین  ســری 
و  و کوشــش کنش گــران  همــت  بــه  کــه  اســت  تغییراتــی  و  تحــوالت  تاریــخ  مختصــر،  ایــن  ایــم.  قــرارداده  بررســی 
نهادهــای مدافــع حقــوق اقلیت هــای جنســی در ترکیــه رخ داده اســت. ســری اول ایــن مجموعــه در مــورد تاریــخ هنــد 
ــت. ــترس اس ــل دس ــش رنگ قاب ــایت ش ــی و وبس ــبکه های اجتماع ــه در ش ــت ک ــان اس ــخ آلم ــورد تاری ــری دوم آن در م و س

تحقیــق و نــگارش ایــن مجموعــه توســط مینــا خانــی و بــا مشــاوره شــادی امیــن انجــام شده اســت. بازنگــری و ویرایــش 
ایــن متــن توســط آزیتــا دوســتی صــورت گرفتــه و صفحه بنــدی و جلــد نیــز توســط شــبنم میــری طراحــی شده اســت. 

شش رنگ )شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی(
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تاریــخ تحــوالت ترکیــه بــه عنــوان کشورهمســایه ی ایــران 

و یکــی از کشــور های مهــم منطقــه در حــوزه ی اقلیت هــای 

ــای دوره ی  ــژه ای برخــوردار اســت. خلف ــت وی جنســی از اهمی

ــری  ــک س ــم ی ــم و نوزده ــرن هجده ــه ی ق ــی در فاصل عثمان

ــی  ــت« در قوانین ــن از سیاس ــی دی ــت »جدای ــرات را در جه تغیی

اصالحــی کــه »تنطیمــات«1 خوانــده می شــدند بــه قوانیــن 

حاکــم در آن دوره ی عثمانــی الصــاق کردنــد. بــه واســطه ی این 

ــا از  ــه در آن ه ــد ک ــیس ش ــی  تاس ــزی آموزش ــوالت، مراک تح

ــی  ــن، هم جنس گرای ــد و همچنی ــت می ش ــان حمای ــور زن حض

1 Tanzimat

ــه  ــه ی ب ــی در ترکی ــدن هم جنس گرای ــی ش ــد. قانون ــی ش قانون

تاریــخ ۱۸۵۸ میــالدی و دوره امپراطــوری عثمانــی برمی گــردد. 

جرم زدایــی از هم جنس گرایــی در ترکیــه از دوران عثمانــی 

ــچ دوره ای در  ــر در هی ــه و  دیگ ــه یافت ــروز ادام ــن ام ــا همی ت

ــت.  ــده اس ــوب نش ــرم  محس ــی، ج ــن ترکیه،هم جنس گرای قوانی

ــر  ــم ب ــی حاک ــررات اجتماع ــوالت، مق ــن تح ــش از ای ــه پی البت

امپراطــوری عثمانــی قوانینــی بــر مبنــای شــریعت بوده انــد 

ــود کــه تحــت  ــی ب ــر قوانین ــه  ب ــوان اصالحی ــه عن و تنطیمــات ب

█ پیشگفتار
—————————————————————————————————————————————————
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تاثیــر شــریعت تعریــف شــده  بودنــد.2 از آن زمــان تــا بــه امــروز 

از  بوده اســت.  قانونــی  همــواره  هم جنس گرایانــه  زیســت 

ــی  ــورت قانون ــه ص ــا ب ــز ترنس جندره ــالدی نی ــال ۱۹۸۸ می س

امــکان انجــام اقدامــات پزشــکی در جهــت » تطبیــق ِجنــس« را 

ــه  ــت ک ــاله آنجاس ــی مس ــا پیچیدگ ــتند3. ام ــه دارا هس در ترکی

ــوده و نیســت  ــا نب ــن معن ــه ای ــوع زیســت ب ــن ن ــی شــدن ای قانون

بــی  زندگــی  جنســی،  اقلیت هــای  جامعــه ی  اعضــای  کــه 

2 https://bit.ly/2YoSMc9
3 https://bit.ly/2TZQaTw
4 https://bit.ly/2TA6R2S

ــر اجتماعــی  ــده و از حقــوق براب ــه گذران درد ســری را در ترکی

ــی  ــای جنس ــش اقلیت ه ــخ جنب ــی تاری ــد. بررس ــد بوده ان بهره من

در ترکیــه نشــان میدهــد کــه تاچــه حــد تحــوالت سیاســی، بــر 

ــن  ــد. از ای ــده کرده ان ــوده و آن را پیچی ــذار ب ــد اثرگ ــن رون ای

جهــت، بررســی ســیر تحــوالت سیاســی و در پرتــو آن، بررســی 
ــژه  اســت. 4 ــی وی ــز اهمیت ــن جنبــش، حای ای

مردی رقصنده با بیان جنسیتی زنانه در زمان عثمانی

█ دوره پسا عثمانی- »جدایی دین از سیاست« توسط آتاتورک
—————————————————————————————————————————————————

زیســت  شــد،  اشــاره  نیــز  مقدمــه  در  کــه  همانطــور 

هم جنس گرایانــه از ســال ۱۸۵۸ در امپراطــوری عثمانــی بــه 

ــخ  ــه تاری ــی اول ب ــگ جهان ــد از جن رســمیت شــناخته شــد. بع

اکتبــر ۱۹۲۳ و بــا تشــکیل »دولت/ملــت« مســتقر در آن منطقــه ، 

https://bit.ly/2YoSMc9
https://bit.ly/2TZQaTw
https://bit.ly/2TA6R2S
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»مصطفــی کمــال آتاتــورک«5  بــه عنــوان بنیان گذار»جمهــوری 

ــن از سیاســت«  ــای »جدایــی دی ــه« قوانیــن کشــور را برمبن ترکی

ــی  ــوری عثمان ــه امپراط ــق، ب ــن طری ــرد و از ای ــذاری ک پایه گ

ــه  ــردن ترکی ــزه« ک ــی از »مدرنی ــت، نوع ــن سیاس ــان داد. ای پای

زنــان  حقــوق  و  ارتــش  آمــوزش،  چــون  حوزه هایــی  در 

سیاســت  واقعــی  تاثیر گــذاری  دربــاره  می رفــت.  به شــمار 

مدرنیــزه کــردن آتاتــورک، بحث هــای گوناگونــی مطــرح 

اســت. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه هم جنس گرایــی، پیــش از 

پایه گــذاری »سکوالریســم«6 و »دولت/ملــت« مــدرن در ترکیــه، 

توســط  خلفــای اســالمی عثمانــی، از لحــاظ قانونــی بــه رســمیت 

5	 Mustafa	kemal	Ataturk
6	 Secularism
7 https://bit.ly/2YkXB6B

ــت  ــذاری دول ــدای پایه گ ــع، از ابت ــه واق ــود. ب ــده ب ــناخته ش ش
ــت.7 ــمیت یاف ــس«  رس ــه هم جن ــق ب ــه »عش ــدرن ترکی م

ــن  ــر قوانی ــود تغیی ــا وج ــه ب ــت ک ــه این اس ــل توج ــه ی قاب نکت

بــه  سیاســت«   از  دیــن  قاعده ی»جدایــی  اعمــال  و  بــاال  از 

ــا  ــدرن و ب ــه ی م ــی ترکی ــون اساس ــک قان ــش الینف ــوان بخ عن

ــتیزی  ــواره  هم جنس گراس ــول، هم ــن تح ــا ازای ــت دهه ه گذش

ــی در  ــی و سیاس ــف اجتماع ــطوح مختل ــتیزی در س و ترنس س

کشــور ترکیــه وجــود داشــته اســت. شــاید یکــی از دالیــل ایــن 

وضعیــت ایــن اســت کــه قوانیــن ضدتبعیــض علیــه اقلیت هــای 

ــده اند. ــن نش ــور تدوی ــن کش ــوز در ای ــی هن جنس

█ کودتای ارتش در ۱۹۸۰ و تاثیرات آن بر جنبش اقلیت های جنسی
—————————————————————————————————————————————————

ــه دســت  ــدرت ب ــش در ســپتامبر ۱۹۸۰ ق ــای ارت ــس از کودت پ

نظامیــان افتــاد. ارتــش پــس از ایــن کودتــا فعالیــت ســازمآن ها 

واحــزاب مختلفــی را غیرقانونــی اعــالم کــرد. همچنیــن، آزادی 

بیــان، تجمعــات و تظاهــرات برچیــده شــد. درپــی ایــن کودتــا، 

بســیاری از فعــاالن چــپ، مدنــی و اجتماعــی بــه اروپــا و آمریکا 

مهاجــرت کردنــد. ایــن فعــاالن در اروپــا و آمریــکا تحــت تاثیــر 

جنبش هــای ضــد نظامی گــری، فمینیســتی و محیــط زیســتی 

ــتاد  ــه ی هش ــای ده ــه ی جنبش ه ــه در بحبوح ــد ک ــرار گرفتن ق

ــاالن  ــری فع ــد. تاثیرپذی ــان بودن ــای جه ــن رخداده از مهمتری

ــی توانســت در تحــوالت  ــن الملل ــن جنبش هــای بی ــرک از ای ت

اجتماعــی آن زمــان ترکیــه، ازجملــه جنبــش کوئیــر نیــز نقشــی 

اساســی ایفــا کنــد. 

ــیتی  ــی و جنس ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــا جامع ــن کودت ــس از ای پ

ــونت آمیز تری  ــتر و خش ــب  بیش ــار  و تعقی ــت فش ــه تح در ترکی

ــه  ــیتی را ک ــان جنس ــوع بی ــر ن ــا ه ــت کودت ــد. دول ــرار گرفتن ق

ــت  ــد، تح ــف می ش ــیتی« تعری ــای جنس ــرپیچی از هنجار ه »س

ــان  ــرار داد. در ســال ۱۹۸۱ وزارت داخلــی کشــور، بی تعقیــب ق

جنســیتی زنانــه در مــورد ترنس جندر هــای مــرد را ممنــوع 

ــی  ــه مردان ــت، متوج ــن ممنوعی ــاص، ای ــرد. به طورخ ــالم ک اع

ــه« در اجتماعــات و کلوپ هــای شــبانه  ــا لبــاس »زنان ــود کــه ب ب

از  خــارج  و  هم جنس گرایانــه  زندگــی  می شــدند.  حاضــر 

هنجارهــای دگرجنس گرامحــور، از آن پــس بــا ممنوعیــت 

ــه  ــر ب ــدر و کوئی ــرا، ترنس جن ــراد هم جنس گ ــد. اف ــه ش مواج

صــورت ســیتماتیک، مــورد تعقیــب و ســرکوب و شــکنجه 

ــراد  ــن اف ــت ای ــی اس ــا حاک ــی گزارش ه ــد. برخ ــرار گرفتن ق

حتــی مــورد تجــاوز و کشــتار ارتــش ترکیــه در آن زمــان قــرار 

گرفته انــد. متاســفانه آمــار دقیقــی از میــزان کشته شــده ها در  

ــت. ــود نیس ــن دوره موج ای

https://bit.ly/2YkXB6B
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ــش  ــا جنب ــط ب ــع مرتب ــن وقای ــی از مهمتری ــال ۱۹۸۷ یک در س

دوره  آن  در  افتــاد.  اتفــاق  ترکیــه  در  جنســی  اقلیت هــای 

»بیوگلــو«8 و » اســتقالل9« دو خیابــان مهــم در اســتانبول بودند که 

بــه میعــاد گاه اقلیت هــای جنســی تبدیــل شــده بودنــد. در ســال 

۱۹۸۷ فشــار  و تعقیــب  پلیــس در ایــن محله هــا علیــه اقلیت هــای 

ــن مســاله، یکــی از  ــه ای جنســی افزایــش یافــت. در  واکنــش ب

ــورت  ــی ص ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــای جامع ــن ابتکار ه مهم تری

گرفــت:  ســی وهفــت گــی و ترنس جنــدر دراعتــراض بــه 

تعقیب هــا و فشــار  پلیــس، دســت بــه اعتصــاب غــذا  زدنــد. ایــن 

ــه  ــی در ترکی ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــی جامع ــدام عمل ــن اق اولی

بــرای بســیج افکارعمومــی در تقابــل بــا فشــارتهدیدات امنیتــی 

بــود. ایــن اقــدام عملــی، در آن زمــان توجــه نیرو هــای داخلــی و 

خارجــی را بــه خــود جلــب کــرد. تــا حــدی کــه روشــنفکران و 

8	 Beyoglu
9	 Istiklal
10	 Rifat	Ilgaz
11	 Turkan	Soray
12 https://bit.ly/2HPfVPe
13 https://bit.ly/2HEThd5
14	 Ibraim	Eren

هنرمنــدان از آن حمایــت کردنــد. بــه عنــوان مثــال، دو چهــره ی 

ــرای«11  ــورکان س ــنده و »ت ــگاز«10 نویس ــات ایل ــل »ریف ــم مث مه

بازیگــر، از ایــن اعتصــاب غــذا حمایــت کردنــد. ایــن حرکــت، 

در تاریــخ جنبــش اقلیت هــای جنســی در ترکیــه، یــک نقطــه ی 

ــود.12  ــوب می ش ــف محس عط

ــه ی  ــک مباحث ــس از ی ــه پ ــود ک ــش ب ــن جنب ــه ی همی در ادام

حقوقــی طوالنــی، ترنس جندر هــا در ســال ۱۹۸۸ توانســتند 

وضعیــت حقوقــی خــود را در قوانیــن مدنــی ترکیــه تغییــر 

دهنــد و عمــل جراحــی تطبیــق  جنــس در ترکیــه قانونــی شــد. 

ایــن دســتاورد مهــم  و پاگیــری جنبــش اقلیت هــای جنســی در 

ســال های آغازیــن دهــه ی نــود را می تــوان نتیجــه ی همیــن 

مقاومــت جمعــی بــا وجــود ســرکوب شــدید نظامــی در فضــای 
ــرد.13 ــداد ک ــتاد قلم ــه ی هش ــای ده کودت

█ دو چهره مهم جنبش اقلیت های جنسی ترکیه در دوران کودتا 
—————————————————————————————————————————————————

۰ ابراهیم ارن14
ــل  ــه تحصی ــی ک ــا و گی های ــالدی لزبین ه ــاد می ــه ی هفت در ده

ــد  ــالش کردن ــد، ت ــوردار بودن ــی بر خ ــتقالل مال ــرده و از اس ک

گام هایــی بــرای ایجــاد یــک تشــکل بردارنــد. یک قــدم مهم در 

ایــن زمینــه زمانــی بــود کــه »ابراهیــم ارن« تــالش کــرد ســازمانی 

ــاور در  ــوان مش ــه عن ــد. او ب ــاد کن ــان ایج ــرای هم جنس گرای ب

حــوزه ســالمت روان، در ســازمانی مربــوط بــه بهداشــت و 

محیــط زیســت مشــغول فعالیــت بــود. در اوایــل دهــه ی هشــتاد، 

پــس از قــدرت گرفتــن ارتــش، فعالیــت ســازمان او و بســیاری 

ــی« اعــالم شــد.  از ســازمان های حقوق بشــری دیگــر، »غیرقانون

ــا از  ــرد ت ــرک ک ــه را ت ــم اِرن ترکی ــه، ابراهی ــن واقع ــس از ای پ

مصایــب کودتــای ارتــش در امــان بمانــد. پــس از مهاجــرت بــه 

آلمــان، ارن، ماننــد روشــنفکران دیگــر تــرک، بــا سیاســت های 

ــث  ــن مباح ــتیزی وهمچنی ــری، ضدهم جنس گراس ــد نظامیگ ض

مربــوط بــه محیــط زیســت آشــنا شــد.  در اواخــر دهــه ی هشــتاد 

او کوشــید حزبــی را در همیــن راســتا در ترکیــه    )۱۹۸۷(

تاســیس کنــد، امــا  توفیــق نیافــت.

https://bit.ly/2HPfVPe
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۰ بولنت ارسوی15

15	 Bülent	Ersoy
16 https://bit.ly/2Onzu2i

ــوان  ــه عن ــرک ب ــدر ت ــده ی ترنس جن ــوی« خوانن ــت ارس »بولن

فــردی تاثیرگــذار در زندگــی بســیاری افــراد ترنس جنــدر 

ــالدی  ــاد می ــه ی هفت ــت. او از ده ــده اس ــناخته ش ــه ش در ترکی

شــد.  محبــوب  ســرعت  بــه  و  کــرد  آغــاز  را  خوانندگــی 

ــس  ــک ترن ــوان ی ــازی به عن ــل آشکارس ــه دلی ــتگیری او ب دس

در جریــان یــک اجــرا در شــهر ازمیــر در ۱۹۸۰ اتفــاق افتــاد16. 

ــیلیکونی  ــد س ــینه های جدی ــرا، س ــن اج ــان ای ــت در جری بولن

ــل  ــه دلی ــت او را ب ــد از آن، دادســتان وق خــود را نشــان داد. بع

»رفتارغیراخالقــی« محکــوم کــرد. پیــش از کودتــای ارتــش در 

ســال ۱۹۸۰ بولنــت ۱۹ روز زندانــی شــد و بعــد از آن، بــه دنبــال 

کودتــا، اجــرای کار هنــری اش  بــا پوشــش زنانــه بــا ممنوعیــت 

مواجــه شــد. ازآن جایــی کــه او از شــهرت و محبوبیــت باالیــی 

https://bit.ly/2Onzu2i
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ــد. بولنــت  ــود، امــکان یافــت کشــور را تــرک کن برخــوردار ب

ــی  ــل جراح ــق عم ــت از طری ــال  ۱۹۸۰در لنــدن  توانس در س

ــق  ــیتی اش تطبی ــت جنس ــا هوی ــود را ب ــک خ ــیت بیولوژی جنس

بدهــد.17 در همــان دوران کــه بولنــت بــه تنهایــی بــرای احقــاق 

ــدر دیگــری  ــراد ترنس جن ــوق خــود پافشــاری می کــرد، اف حق

در حــال مبــارزه  جمعــی در ترکیــه بودنــد. او ســپس بــه آلمــان 

غربــی مهاجــرت کــرد و هشــت ســال در تبعیــدی خودخواســته 

ــر  ــا ب ــف دنی ــاط مختل ــدت او در نق ــن م ــرد. در ای ــی ک زندگ

ــود  ــا وج ــه داد. ب ــود ادام ــری خ ــت هن ــه  فعالی ــه  ب روی صحن

ــر اینکــه  ــه ی او و اظهارنظــرش مبنــی ب برخورد هــای ملی گرایان

مســاله ی ممنوعیــت اجــرای او بــه خــودش و کشــورش مربــوط 

اســت، حضــوراو در صحنه هــای دنیــا و ممنوعیــت اجرایــش در 

17 https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-60746646.html
18	 Semra	Özal
19	 Schwule	International
20	 Lambda

ترکیــه توجــه بســیاری را نســبت بــه ایــن مســاله جلــب کــرد. در 

ــه عنــوان فــردی کــه موجودیــت مــورد  واقــع، سرگذشــت او ب

انــکار ترنس هــا در ترکیــه را تجســم می بخشــید، نمایانگــر 

وضعیــت ایــن قشــر نیزبــود. پــس از اتمــام وضعیــت کودتــا در 

ــان،  »  ــه در آن زم ــوی اول ترکی ــای بان ــه تقاض ــال ۱۹۸۸ و ب س

ســرما اوزال«18،  بولنــت ارســوی دوبــاره بــه ترکیــه بازگشــت و 

ــا هویــت جنســی  ــه صــورت رســمی در کارت شناســایی اش ب ب

»زن« معرفــی گردیــد.  بــا بازگشــت او ، مســاله ی ترنس جندر هــا 

ــدل شــد. در ســال  ــه ب ــه یکــی ازموضوعــات جــدی در ترکی ب

ــق  ــد. تطبی ــی ش ــا ملغ ــتیز دوره ی کودت ــن ترنس س ۱۹۸۸ قوانی

ــی و دوره نوینــی در جنبــش اقلیت هــای جنســی   جنســیت قانون

در ترکیــه آغــاز گردیــد.

█ توجه عمومی به موضوع اقلیت های جنسی در دهه ی نود میالدی
—————————————————————————————————————————————————

ــش  ــالدی، جنب ــتاد می ــاد و هش ــای هفت ــه در دهه ه ــی ک در حال

اقلیت هــای جنســی در ترکیــه تحــت تاثیــر جنبــش چــپ 

جهانــی قرارداشــت، دهــه نــود، آغــاز رونق گیــری نهادهــا 

و موسســات بــود. یکــی از اتفاقــات مهــم در ایــن رونــد، 

ــود  ــرار ب ــه ق ــود ک ــی ب ــای جنس ــا اقلیت ه ــط ب ــی مرتب کنفرانس

در فاصلــه ی دوم تــا ششــم جــوالی ۱۹۹۳ در اســتانبول برگــزار 

ــدار  ــتور فرمان ــه دس ــر ب ــق آخ ــس در دقای ــن کنفران ــود. ای ش

ــس و رژه  ای  ــزاری کنفران ــع برگ ــل من ــد. دلی ــو ش ــتانبول لغ اس

ــا ســنت و  ــار آن برگــزار شــود، »تضــاد ب ــود در کن ــرار ب کــه ق

ــه عنــوان شــد کــه  ــا ایــن توجی ــر جامعــه«  و ب اخــالق حاکــم ب

ایــن برنامــه »برهم زننــده ی آرامــش عمومــی«  اســت. یــک روز 

پــس از لغــو ایــن کنفرانــس، ۲۸ فعــال »غیــر تــرک«  متعلــق بــه 

یــک گــروه آلمانــی بــه نــام »گی هــای انترناســیونال«19 در مســیر 

رفتــن بــه یــک نشســت مطبوعاتــی کــه قــرار بــود در اعتــراض 

بــه برگــزار نشــدن ایــن کنفرانــس انجــام شــود، دســتگیر شــدند. 

آن هــا ســاعت ها باز جویــی و همچنیــن تهدیــد  شــدند کــه  

تســت »اچ. آی. وی« از آن هــا گرفتــه خواهــد شــد.  پــس از ایــن 

بازجویــی، ایــن گــروه از طریــق هوایــی بــه آلمــان بازگردانــده 

شــدند.

ــی  ــدا«20 یک ــازمان »المب ــیس س ــاق، تاس ــن اتف ــی ای ــه عمل نتیج

اقلیت هــای  حقــوق  بــه  مربــوط  ســازمآن های  مهم تریــن  از 

جنســی در اســتانبول بــود. ایــن ســازمان پیــش از آن تحــت نــام 

https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-60746646.html
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ــود و پــس از ممنــوع  ــه فعالیــت ب » رنگیــن کمــان«21 مشــغول ب

ــت  ــه ثب ــدام ب ــدا اق ــوان المب ــا عن ــس اســتانبول،  ب شــدن کنفران

ــوان یــک ســازمان رســمی کــرد و فعالیــت خــود  ــه عن خــود ب

ــرد.  در  ــز ک ــگیری از»اچ. آی. وی« متمرک ــوزه ی پیش را در ح

ســال ۱۹۹۴ یــک گــروه از اقلیت هــای جنســی در آنــکارا 

ــن  ــار ای ــد. انتش ــر کردن ــی ال«22 را منتش ــوس ج ــریه ی »کائ نش

نشــریه )کــه تــا همیــن امــروز نیــز ادامــه دارد( یکــی از اقدامــات 

جــدی دردهــه نــود جهــت طــرح مســایل اقلیت هــای جنســی در 

21	 Rainbow
22	 Kaos	GL

ــار دیگــر، کنفرانســی  ــود. در ســال ۱۹۹۵ ب فضــای عمومی تــر ب

ــت مواجــه شــد.   ــا ممنوعی ــای جنســی ب ــاره اقلیت ه درب

از چالش هــای ویــژه ای کــه زنــان هم جنس گــرا در  یکــی 

جنبــش نو پــای اقلیت هــای جنســی در ترکیــه ی آن ســال ها 

ــر  ــه منج ــود ک ــط ب ــای مرتب ــودن فضاه ــور ب ــتند، گی مح داش

ــال  ــام و کم ــه طــور تم ــش ب ــن جنب ــا ای ــد ب ــا نتوانن میشــد آن ه

همذات پنــداری کننــد. بــا وجــود ایــن چالــش بــزرگ، در 

ــدت  ــه ش ــه ب ــی درترکی ــای اجتماع ــالدی، فض ــود می ــه ی ن ده

عکسی از اولین حضور علنی اقلیت های جنسی در ترکیه. سال ۲۰۰۱، اول ماه مه، آنکارا
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ــد.23 در ســال ۱۹۹۵  ــر گردی ــش  اقلیت هــای جنســی متاث از جنب

ــکیل  ــوس«24 تش ــران ون ــه »دخت ــوم ب ــا موس ــی از لزبین ه گروه

ــه  ــن زمین ــی در ای ــری و انجمن های ــوق بش ــات حق ــد. موسس ش

ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــا  فع ــتر آن ه ــه در بس ــد ک ــدا کردن ــد پی رش

ــال تثبیــت حقــوق  ــه دنب ــراد حقیقــی و حقوقــی، ب ــوان اف ــه عن ب

ــن  ــداف ای ــن اه ــی از مهمتری ــد. یک ــی بودن ــای جنس اقلیت ه

ــه  ــی ب ــای جنس ــه اقلیت ه ــوط ب ــث مرب ــرح مباح ــا، ط انجمن ه

ــود.  ــی ب ــث عموم ــوان مباح عن

ــر اینکــه جنبــش،   خوشــبختانه نقد هــای درون-جنبشــی مبنــی ب

تمامــی گروه هــای اقلیــت جنســی را نمایندگــی نمیکنــد، مانــع 

از همــکاری انجمنهــای مختلــف بــا هــم نشــد. بــه عنــوان مثــال، 

ــران ونــوس و »بورســا  گروه هایــی مثــل کائــوس ال جــی،  دخت

اســپارتاکوس«25 توانســتند درهمــکاری بــا یکدیگــر جشــن هایی 

ــی  ــای جنس ــت اقلیت ه ــا موضوعی ــکارا ب ــتانبول و آن را در اس

نشــریات  انتشــار  به همــراه  جشــن ها،  ایــن  دهنــد.  ترتیــب 

مختلــف و تــالش بــرای برگــزاری کنفرانس هــای مرتبــط، 

همگــی بــه تقویــت ایــن جنبــش منجر شــد. در ســال ۱۹۹۶ 

ــا موضوعیــت »شــهرک های  دومیــن کنفرانــس ســازمان ملــل ب

انســانی«26 تحــت نــام »مجمــع انســانی غیــر زیســتگاه«27 در 

اســتانبول برگزارشــد کــه ســران کشــورهای عضــو بســیاری در 

ــس،  ــن کنفران ــازماند هی ای ــای س ــتند. درفض ــرکت داش آن ش

»عملیــات  پاک ســازی« از طــرف حکومــت انجــام شــد کــه بــه 

ــن  واســطه ی آن جامعــه  ی اقلیت هــای جنســی و قومــی، همچنی

بخــش فرودســت و مــورد تبعیــض جامعــه ازلحــاظ اقتصــادی و 

23 https://bit.ly/2HPfVPe
24	 Töchter	von	Venus
25	 Bursa	Spartaküs
26	 Menschliche	Siedlungen
27	 UN-HABITAT	II
28	 Demet	Demir
29	 Felipa	de	Souza
30 https://bit.ly/2TA6R2S

اجتماعــی، تحــت فشــار قــرار گرفتنــد. ایــن عملیــات  بــا توجیــه 

ــدف از  ــت. ه ــورت گرف ــا ص ــن گروه ه ــودن« ای ــاک ب »خطرن

ایــن عملیــات  پاک ســازی، ارایــه یــک تصویــر مطلــوب از 

»کالن شــهر« اســتانبول بــود کــه در آن خانواده هــای کوچــک 

ــا،  ــور، بی خانمان ه ــن منظ ــه همی ــد. ب ــی می کنن ــهری زندگ ش

دستفروشــان، معتــادان و کارگــران جنســی ترنــس و دیگــر 

آن  در  اعتراضاتــی  گرچــه  شــدند.   پاک ســازی  اقلیت هــا 

دوره در واکنــش بــه ایــن پاکســازی ســازماندهی شــد کــه 

توجــه بین المللــی بــه ایــن مســاله را افزایــش داد، امــا نتوانســت 

سیاســت پاک ســازی را متوقــف کنــد.

فعــال  یــک  دمیــر«28  »دمــت  میــالدی   ۱۹۹۷ ســال  در 

ترنس جنــدر جایــزه ی »فلیپــا ســوزا«29 کمیســیون بین المللــی 

ــای  ــاس فعالیت ه ــه پ ــان را ب ــرای هم جنس گرای ــر ب ــوق بش حق

در  فعالیــت   دلیــل  بــه  او  کــرد.  دریافــت  بشر دوســتآنه اش 

ــی  ــران جنس ــز کارگ ــی و نی ــای جنس ــوق اقلیت ه ــه ی حق زمین
ــود. 30 ــه ب ــرار گرفت ــکنجه ق ــورد ش ــده و م ــتگیر ش ــا دس باره

پــس از بــه رســمیت شــناختن ترکیــه بــه عنــوان یکــی از 

 ۱۹۹۹ ســال  در  اروپــا  اتحادیــه ی  بــه  ورود  کاندید اهــای 

ــون »  ــی چ ــه در زمینه های ــی از ترکی ــع بین الملل ــارات مجام انتظ

ــش  ــی« افزای قانون محــوری«، »حقــوق اقلیت هــا« و»حقــوق مدن

ــش  ــتاوردهای جنب ــار دس ــارات، در کن ــن انتظ ــرد. ای ــدا ک پی

ــی برجنبــش اقلیت هــای جنســی و  ــه، تاثیرمثبت ــر ترکی دوره اخی

افزایــش مشــاهده پذیری آن هــا داشــت.

https://bit.ly/2HPfVPe
https://bit.ly/2TA6R2S
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█ چالش های جامعه ی اقلیت های جنسی ترکیه در قرن بیست و یکم  
—————————————————————————————————————————————————

31 https://bit.ly/2fpZkzv
32	 Gender	Gap
33 https://bit.ly/2HSvcin
34 https://bit.ly/2YkXB6B
35	 AKP	(Adalet	ve	Kalkınma	Partisi)
36 https://bit.ly/2HPfVPe

رونــد  در  ترکیــه  شــد،  ذکــر  پیش تــر  کــه  همان گونــه 

ــاال انجــام شــد،  ــورک و از ب ــق آتات مدرنیزاســیونی کــه از طری

ــوزش و  ــه آم ــوط ب ــث مرب ــژه ای در مباح ــرات وی ــاهد تغیی ش

حضوراجتماعــی زنــان بــود. در مــاده ی ده قانــون اساســی ترکیــه  

ــان و مــردان از حقــوق مســاوی برخوردارنــد و  آمده اســت: »زن

ــرآورده  ــرای ب ــدات الزم ب ــه ی تمهدی ــه دارد هم ــت وظیف دول

ــق  ــود، طب ــن وج ــا ای ــد«.31 ب ــم کن ــری را فراه ــن براب ــدن ای ش

فاصلــه ی  بررســی  گپ«)نهــاد  »جنــدر  تحقیقــات  آخریــن 

جنســیتی(32 در ســال ۲۰۱۲ ترکیــه در میــان ۱۳۵ کشــور دنیا تنها 

در رده ی  ۱۲۴ جهــان از لحــاظ برابــری جنســیتی قرار داشــت33. 

همچنیــن بــا نگاهــی بــه وضعیــت جامعــه ی اقلیت هــای جنســی 

روزمــره  ترنس ســتیزی  و  هم جنس گرا ســتیزی   ، ترکیــه  در 

شــده ی  اجتماعــی را شــاهدیم34 کــه به ویــژه بــا توجــه بــه رشــد 

»اســالم گرایی سیاســی« در ترکیــه و قــدرت گرفتــن حــزب 

»آ.ک.پ«)حــزب عدالــت و توســعه(35 در دهــه ی اخیــر، ابعــاد 

سیاســی جدیــدی  بــه خــود گرفته اســت. بــا وجــود آنکــه 

ــنتی  ــش س ــه کاران و بخ ــده  محافظ ــوان نماین ــزب به عن ــن ح ای

جامعــه ی ترکیــه،  قــدرت را  در دســت دارد،  بــه نظرمی رســد 

در ســایه فعالیــت  مــداوم اقلیت هــای جنســی در دهه هــای اخیــر 

ــای  ــه ی اقلیت ه ــه کاران، جامع ــت  محافظ ــا سیاس ــل ب و در تقاب

ــن  ــن ای ــدرت گرفت ــان ق ــته و از زم ــال های گذش ــی در س جنس

حــزب، بیشــتر در تعامــل بــا افــکار عمومــی قــرار گرفتــه و بدیــن 
ــت. 36 ــز داشته اس ــتری نی ــزاری بیش ــب تاثیرگ ترتی

█ آغاز قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در ترکیه و فراز و فرود های جنبش معاصر
—————————————————————————————————————————————————

در انتخابــات پارلمانــی ســال ۲۰۰۲ در ترکیــه حــزب »آ.ک.پ 

ــرد.  ــود ک ــی ها را ازآن خ ــت کرس ــعه( اکثری ــت و توس «)عدال

ــه  ــتن ب ــده ی پیوس ــن، وع ــدرت گرفت ــدای ق ــزب از ابت ــن ح ای

ــل، در ســال های  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــا را داده ب ــه ی اروپ اتحادی

ابتدایــی قــدرت گیــری ایــن حــزب، فعــاالن حقوق بشــر و 

حتــی بخشــی از مخالفــان نســبت بــه آن خوش بیــن بودنــد. 

بــه  به طورکلــی، حزبــی محافظــه کار  ایــن حــزب  هرچنــد 

حســاب می آیــد.

ــش  ــت جنب ــزب، وضعی ــن ح ــدرت ای ــالهای ق ــتین س در نخس

اقلیت هــای جنســی در ترکیــه، شــاهد جهشــی مثبــت بــود. 

در  جنســی  افتخاراقلیت هــای  رژه  نخســتین   ۲۰۰۳ درســال 

کــه  بــود  نخســتین بار  ایــن  برگزارشــد.  ترکیــه  اســتانبول 

درکشــوری بــا اکثریــت مســلمان، چنیــن مراســمی به پــا میشــد. 

ــال ۲۰۰۴  ــا« در س ــون »انجمن ه ــب قان ــر، تصوی ــم دیگ تغییرمه

ــاالن  ــون، فع ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــا قب ــود. ت ــن کشــور ب درای

حقــوق اقلیت هــای جنســی بایــد در قالــب بخشــی از احــزاب و 

ســازمآن های چــپ، فمینیســتی و یــا حقوق بشــری، فعالیت هــای 

ــا  ــد. ام ــری می کردن ــی پیگی ــای جنس ــوزه اقلیت ه ــود درح خ

https://bit.ly/2fpZkzv
https://bit.ly/2HSvcin
https://bit.ly/2YkXB6B
https://bit.ly/2HPfVPe
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زیــادی  ســازمآن های  انجمن هــا،  قانــون  تصویــب  از  پــس 

ــه صــورت متمرکــز در حــوزه اقلیت هــای  ــار ب ــن ب توانســتند ای

ــجیال و  ــال، کائوس ــوان مث ــد. به عن ــور کنن ــالم حض ــی  اع جنس

ــوان ســازمآن های  ــه عن ــدای اســتانبول در ســال ۲۰۰۶ ب ــا المب ی

مســتقل ثبــت شــدند. هرچنــد بــه نظــر می رســد ایــن رخدادهــا 

ــود کــه حــزب عدالــت و توســعه حاضــر  بخشــی ازامتیازاتــی ب

ــدد  ــا بپیون ــه ی اروپ ــه اتحادی ــد ب ــا بتوان ــن دهــد ت ــه آن ت شــد ب

ــاله ی  ــود. مس ــی آن برخوردارش ــادی و سیاس ــای اقتص وازمزای

ــت از  ــی توانس ــای جنس ــش اقلیت ه ــه جنب ــت ک ــم آنجاس مه

ــه پیوســتن  ــوط ب فرصــت پیش آمــده در فضــای بحث هــای مرب

بــه اتحادیــه ی اروپــا بــرای تثبیــت موقعیــت خــود اســتفاده کنــد. 

ــام  ــعه، درتم ــت و توس ــزب عدال ــه ح ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

ــوت  ــه درکس ــان و چ ــه در پارلم ــدرت را -چ ــه ق ــاله ایی ک س

دولــت- برعهــده داشــته اســت ، یــک حــزب ضــد اقلیت هــای 

ملمــوس  زمانــی  مســاله  ایــن  اســت.  مانــده  باقــی  جنســی 

ــزب در  ــن ح ــای ای ــی از اعض ــش یک ــه واکن ــه ب ــود ک می ش

ــان  ــه هم جنس گرای ــوط ب ــن مرب ــالح قوانی ــث اص ــا بح ــه ب رابط

37 https://bit.ly/2HPfVPe
38 https://bit.ly/2TykDmw
39 https://bit.ly/2HPfVPe

دقــت کنیــم. در ســال ۲۰۰۴ در بحث هــای مربــوط بــه پیوســتن 

ترکیــه بــه اتحادیــه ی اروپــا، وقتــی برخــی از فعــاالن  اقلیت هــای 

ــت جنســیتی  ــن در حــوزه ی »هوی جنســی، طــرح اصــالح قوانی

و گرایش هــای جنســی« را بــه نماینــدگان پارلمــان ترکیــه 

رســاندند. ایــن طــرح، بــا موافقــت کلــی بیشــتر ایــن نماینــدگان 

ــزار،  ــدت س ــت نج ــر دادگســتری دول ــا وزی ــد، ام ــه رو ش رو ب

کــه خــود از اعضــای حــزب عدالــت و توســعه بــود، ایــن طــرح 

را رد کــرد. بــه همیــن دلیــل، میتــوان گفــت در دوره ی اول 

ــای  ــش اقلیت ه ــعه« جنب ــت و توس ــزب »عدال ــری ح قدرت گی

ــت.  ــته اس ــی داش ــراز و فرودهای ــه ف ــی در ترکی جنس

بــه  فشــار ها  حــزب،  ایــن  قدرت گیــری  دوم  دوره ی  در 

جامعــه ی اقلیت هــای جنســی افزایــش یافــت.37 بــا وجــود 

ــا تصاحــب مراجــع قضایــی و پلیــس،  اینکــه دولــت توانســت ب

ــر اقلیت هــای جنســی و سازمآن هایشــان را بیشــتر کنــد،  فشــار ب

ــش  ــن جنب ــزی« ای ــارک گی ــه »پ ــات حوم ــان اعتراض درجری

ــت  ــه فعالی ــه صحن ــته ب ــر از گذش ــوان ت ــاره پرت ــت دوب توانس
بازگــردد.38

█ اعتراضات »پارک گیزی« علیه استبداد 
—————————————————————————————————————————————————

بــا آنچــه  پــارک گیــزی در مخالفــت  اعتراضــات حومــه 

گســترش سیاســت های »اســتبدادی« اردوغــان و حــزب عدالــت 

و توســعه خوانــده میشــد، درمــاه مــی ســال ۲۰۱۳ اتفــاق افتــاد. 

ــد و  ــرکت کردن ــرکات ش ــن ح ــر در ای ــزار نف ــش از ۱۰۰ ه بی

علیــه سیاســت های دولــت، اعتــراض کردنــد39. گیــزی پــارک 

نقــاط دیگرترکیــه  بــود کــه در  اعتراضاتــی  نقطــه شــروع 

ــت. ــترش یاف گس

ــای  ــارزه نیروه ــرای مب ــی ب ــف تاریخ ــه ی عط ــک نقط ــن ی ای

ــی  ــاه اجتماع ــاله ی رف ــول مس ــی ح ــی و اجتماع ــف سیاس مختل

و همچنیــن تمــام جریانــات اجتماعــی و سیاســی مخالــف رشــد 

ــی از  ــت یک ــزی توانس ــات گی ــود. اتفاق ــه ب ــاع در ترکی ارتج

درتاریــخ  را  اجتماعــی  اعتراضــات  صحنه هــا ی  بزرگتریــن 

ــد.  ــم بزن ــه رق ترکی

اعتراضــات »پــارک گیــزی« بــا حملــه و فشــار شــدید دســتگاه 

https://bit.ly/2HPfVPe
https://bit.ly/2TykDmw
https://bit.ly/2HPfVPe
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امنیتــی حکومــت »آ.ک. پ« مواجــه شــد. دســت کــم ســه نفــر 

ــی  ــدند.40 دولت ــی ش ــر زخم ــش از ۸ هزارنف ــد و بی ــان باختن ج

کــه در ابتــدای قدرت گیــری خــود، در راســتای جــذب هــردو 

گــروه پیــش رو و محافظــه کار )ماننــد مســلمانان ترکیــه( از 

40 https://www.amnesty.org/download/Documents/12000/eur440252013en.pdf
41 http://www.milliyet.com.tr/taksim-deki-onur-yuruyusu-ne-bbc/dunya/detay/1730407/default.htm

یک  ســو و رعایــت مالحظــات حقــوق بشــری به منظورپذیرفتــه 

ــود،  ــا از ســوی دیگــر گام برداشــته ب ــه ی اروپ شــدن در اتحاد ی

در ایــن مقطــع، بــا ســرکوب معترضــان، بیــش از پیــش چهــره ی 

ــت. ــش  گذاش ــه  نمای ــرکوب گرش را ب س

█ پیوند اعتراضات گیزی با جنبش اقلیت های جنسی
—————————————————————————————————————————————————

ــا جنبــش  ــد جــدی و عمیقــی ب ــارک گیــزی پیون اعتراضــات پ

اقلیت هــای جنســی در ترکیــه داشــت. در حــول و حــوش 

جنســی  اقلیت هــای  جنبــش  فعــاالن  گیــزی،  اعتراضــات 

ــه  ــی را ب ــای مختلف ــرات   و برنامه ه ــات، تظاه ــتند تجمع توانس

منظــور پیشــبرد اهــداف خــود ســازماندهی کننــد. حــدود یــک 

ــا حضــور  ــتانبول ب ــی، رژه اس ــن اعتراضــات مدن ــد از ای ــاه بع م

قریــب بــه صــد هزارنفــر برگزارشــد. پیوســتن معترضــان گیــزی 

پــارک بــه ایــن رژه، آن را تبدیــل بــه بزرگتریــن پرایــدی کــرد 
ــود.41 ــده ب ــتانبول برگزارش ــان در اس ــا آن زم ــه ت ک

حضور صد هزار نفری اقلیت های جنسی و مدافعان شان در میدان نقسیم استانبول در سال ۲۰۱۳

https://www.amnesty.org/download/Documents/12000/eur440252013en.pdf
http://www.milliyet.com.tr/taksim-deki-onur-yuruyusu-ne-bbc/dunya/detay/1730407/default.htm
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█  حضوراقلیت های جنسی ایرانی در رژه افتخار استانبول
—————————————————————————————————————————————————

42 http://6rang.org/1987
43 http://6rang.org/1956

ایــن اعتراضــات، در ژوئــن ۲۰۱۴ رژه  یــک ســال بعــد از 

افتخــار اقلیتهــای جنســی  در اســتانبول برگزارشــد. در ایــن رژه، 

ــکار  ــه پیشــاهنگی و ابت ــی ب جامعــه ی اقلیت هــای جنســیتی ایران

»شــبکه ی لزبین هــا و ترنســجندرهای ایرانــی )شــش رنگ(« نیــز 

ــرای  حضــور پررنگــی داشــت.42 ایــن یــک موفقیــت بــزرگ ب

جامعــه ی اقلیت هــای جنســی ایرانــی در دهــه ی اخیــر بــود کــه 

ــی  ــاد فرامل ــد ابع ــی می توان ــای جنس ــش  اقلیت ه ــان داد جنب نش

ــار  ــه اخب ــه ک ــژه در ترکی ــه وی ــرد. ب ــود بگی ــه خ ــی ب و فرامحل

مرتبــط بــا آن، بــه واســطه حجــم وســیع توریســت هــای ایرانــی، 

همیشــه مــورد توجــه ایرانیــان قــرار داشــته اســت. خبــر حضــور 

هم جنس گرایــان و ترنســجندرهای ایرانــی در رژه اســتانبول 

یافــت.  بازتــاب  رســآنه ای  فضــای  در  انفجــاری  همچــون 

ــا موضــوع  ــا برگــزاری پنــل ســخنرانی ب شــش رنگ توانســت ب

»نــه بــه تغییــر جنســیت اجباری)درایــران(« در روز قبــل از رژه ، 

توجــه بســیاری از خبرنــگاران و فعــاالن حقــوق اقلیت هــای 

جنســی در ترکیــه را بــه موضــوع تبعیــض ســاختاری و اجتماعــی  

ــه   ــران و ترکی ــی در ای ــی ایران ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــه جامع ک

ــکاری  ــا هم ــل ب ــن پن ــد.43  ای ــب کن ــت، جل ــه  اس ــا آن مواج ب

نیروهــای برگــزار کننــده تــرک از جملــه تشــکل کائــوس 

ــده  ــده ش ــدارک دی ــتانبول ت ــدای اس ــن المب ــی ال و همچنی ج

حضور شش رنگ در رژه ی افتخار سال ۲۰۱۴ ترکیه

http://6rang.org/1987
http://6rang.org/1956
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بــود و در ســاختمان مرکــز فرهنگــی جزایر،محــل پنل هــای 

پرایــد اســتانبول برگــزار شــد. ایــن اولیــن حضــور ســازماند هی 

ــزرگ  ــار ب ــک رژه ی افتخ ــی در ی ــکل  ایران ــک تش ــده ی ی ش

ــه ســزایی در  ــر ب ــن جهــت تاثی ــود و از ای ــای جنســی ب اقلیت ه

نمایــش جامعــه ی اقلیت هــای جنســی ایرانــی در ترکیــه و ایــران 

ــد  ســازمآن های اقلیت هــای جنســی  ــه پیون ــن ب داشــت و همچنی

دو جامعــه ی ترکیــه و ایــران کمــک کــرد.

پنل برگزاری شده برای شش رنگ در حاشیه ی رژه ی افتخار ۲۰۱۴ ترکیه ـ شادی امین و رها بحرینی در حال سخنرانی
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█ تاثیرات  پس از اعتراضات پارک گیزی : کودتای سال ۲۰۱۶
—————————————————————————————————————————————————

44 https://bit.ly/2HPfVPe
45 https://bit.ly/2TV0e0h
46 https://bit.ly/2HTHKpu
47 http://6rang.org/8849
48 http://6rang.org/3983/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D
8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%DA%AF%D8%B1%
D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D8%B9%D9%84

در دوره ی اعتراضــات پــارک گیــزی در بســیاری از مناطــق 

ترکیــه، گروه هــا و ســازمآن های جدیــد اقلیت هــای جنســی 

ــه گــزارش ســایت  ــد.  ب ــدا کردن ایجــاد شــده و همدیگــر را پی

هاینریش بــل تــا ســال ۲۰۱۵ پنجــاه ســازمان اقلیت هــای جنســی 

درترکیــه تاســیس شــده  بودنــد امــا هیــچ کــدام از آن هــا بــه نــام 

یــک فــرد حقیقــی، حقوقــی ثبت نشــده  بودنــد.44  از ســال ۲۰۱۵  

ــداوم  ــت م ــف و ممنوعی ــار مضاع ــاهد فش ــددا ً ش ــه مج ترکی

ــا  ــه ب ــت ک ــوده اس ــی ب ــای جنس ــای اقلیت ه ــا و رژه ه تجمع ه

ــن  ــت. ای ــده اس ــرو ش ــز روب ــه  نی ــن جامع ــژه ی ای ــت وی مقاوم

شــرایط پــس ازادعــای کودتــای ســال ۲۰۱۶، کــه جزئیــات آن 

بــه دلیــل فاصلــه گرفتــن دولــت ترکیــه ازموازیــن دموکراتیــک 

ــه  ــار ها ب ــدید فش ــا تش ــت، ب ــن نیس ــی روش ــرای افکارعموم ب

جامعــه ی اقلیت هــای جنســی بــه شــکل ویــژه  همــراه بوده اســت. 

ایــن فشــارها بــه حــدی بــود کــه به طورمثــال، برنامــه ی فســتیوال 

فیلــم یــک هفتــه ای در آنــکارا بــا ممنوعیــت روبــه رو شــد45.  

ــه ی  ــس از تجرب ــت، پ ــن پیداس ــواهد و قرائ ــه از ش ــور ک آن ط

اخیــر آنچــه کودتــا نامیــده می شــود در ترکیــه، طیــف عظیمــی 

از فعــاالن جنبش هــای پیشــرو در ترکیــه بــا فشــار های مضاعــف 

از طــرف دســتگاه اطالعــات و امنیــت ترکیــه رو بــه رو شــدهاند. 

مقــررات  جدیــد ضــد تــرور و »وضعیــت اســتثنایی« کــه دولــت 

اردوغــان پــس از ایــن کودتــا اجرایــی کــرد شــرایطی را فراهــم 

ــع آن بســیاری از آزادی هــای شــهروندی  ــه تب ــد کــه ب آورده ان

محــدود شــده اند. اخــراج  بســیاری از فعــاالن رفاهــی، محــدود 

ــا   ــروج آن ه ــت از خ ــیون و ممانع ــنفکران و سیاس ــردن روش ک

ــگاران و  از کشــور، سانســور و دســتگیری بســیاری از روزنامه ن

فعــاالن سیاســی بخــش عمــده ی ایــن محدودیت هــا بوده انــد.46 

ــه  ــا در ترکی ــن کودت ــس از ای ــی پ ــی ـ اجتماع ــت سیاس وضعی

باعــث مهاجــرت و تبعیــد  بســیاری از فعــاالن  دانشــگاهی، 

ــه شده اســت. ــر از ترکی ــه ی کوئی سیاســی - اجتماعــی و جامع

از  درترکیــه  جنســی  افتخاراقلیت هــای  رژه ی  ممنوعیــت 

ــازمآن هایی  ــه س ــار ب ــزان فش ــن می ــدت گرفت ــال ۲۰۱۵ و ش س

کــه ازســالها قبــل، بــرای حقــوق اقلیت هــای جنســی فعــال 

بوده انــد مثــل کائــوس ال.جــی و همچنیــن المبــدا در شــرایطی 

ــاله ی  ــا مس ــی ب ــکل کل ــه ش ــه ب ــه ترکی ــرد ک ــورت می گی ص

گــردش بــه راســت هــم در عرصــه اجتماعــی و هــم در عرصــه 

ــار حمــالت  ــت کــه آم ــت. بی جهــت نیس سیاســی روبه روس

هم جنس گراســتیزانه و ترنس ســتیزانه47 در ترکیــه بــاال رفتــه 

ــدی  ــوز امی ــه هن ــی ک ــام نیروهای ــاربه تم ــزان فش ــن می وهمچنی

بــه تغییــر دارنــد، افزایــش یافته اســت.48 بــا ایــن حــال،  بــا 

ــی  ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــارها، جامع ــن فش ــش ای ــود افزای وج

ــر  ــن خب ــل رویــت شده اســت و ای ــه بیــش از پیــش قاب در ترکی

امیدوارکننــده ای  اســت.

https://bit.ly/2HPfVPe
https://bit.ly/2TV0e0h
https://bit.ly/2HTHKpu
http://6rang.org/8849
http://6rang.org/3983/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%
http://6rang.org/3983/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%
http://6rang.org/3983/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%
http://6rang.org/3983/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%
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█ فرجام نامعلوم پراید)رژه افتخار( اقلیت های جنسی درترکیه
—————————————————————————————————————————————————

49	 Hayriye	Kara
50 https://www.bild.de/lgbt/2019/lgbt/ankara-tuerkisches-gericht-hebt-csd-verbot-auf-61367396.bild.
html

ترکیــه جــزو معــدود کشــورهای خاورمیانــه اســت کــه در آن هــا 

رژه افتخــار اقلیت هــای جنســی برگزارمی شــود. روشــن اســت 

کــه ایــن رژه بــه دلیــل موقعیــت خــاص جغرافیایــی کشــورترکیه 

ــی  ــه درآن هم جنس گرای ــوری ک ــه کش ــا س ــایگیاش ب و همس

جــرم تلقــی میشــود (ســوریه، ایــران و عــراق) از اهمیــت زیــادی 

ــه  ــتانبول، ب ــداری اس ــال ۲۰۱۵، فرمان ــت.  در س ــوردار اس برخ

برگــزاری،  از  قبــل  ، ســاعاتی  امنیتــی«  بهانــه »نگرانی هــای 

پرایــد ایــن شــهررا ممنــوع اعــالم کــرد. جمعیتــی کــه درمحــل 

ــل  ــدند. دلی ــده ش ــس پراکن ــت پلی ــا دخال ــد ب ــده بودن حاضرش

ایــن ممنوعیــت، همزمانــی ایــن رخــداد بــا مــاه رمضــان و 

نگرانــی از خشــم اســالمگرایان اعــالم شــد درحالی کــه درســال 

ــده  ــکل برگزارش ــدون مش ــان ب ــاه رمض ــد درم ــز پرای ۲۰۱۴ نی

بــود. از ۲۰۱۵ تــا کنــون هرســال، بــا توجیهــات مشــابه امنیتــی، 

رژه افتخــار اقلیت هــای جنســی، حساســیت برانگیــز و تحریــک 

آمیــز خوانــده شــده و از آن جلوگیــری بــه عمــل آمــده اســت. 

از نوامبــر ســال ۲۰۱۹ گروه هــای مختلــف دفــاع از حقــوق 

ممنوعیــت  کردنــد  تــالش  ترکیــه  در  جنســی  اقلیت هــای 

برگــزاری رژه ی افتخــار در ترکیــه را بــا چالــش روبــه رو کننــد. 

در آوریــل ســال ۲۰۱۹ دادگاهــی در آنــکارا بــه شــکایت گــروه 

کائــوس جــی. ال. رســیدگی کــرد و ممنوعیــت برگــزاری 

ــروه  ــل گ ــا کارا«49  وکی ــرد. »حوری ــو ک ــار را لغ ــن افتخ جش

ــی  ــه ی عموم ــک بیانی ــه در ی ــن رابط ــی. ال.  در ای ــوس ج کائ

پــس از اعــالم رای دادگاه اعــالم کــرد: »مــا می توانیــم بگوییــم 

ــه  ــتدالل هایی ک ــت. اس ــا را پذیرف ــتدالل های م ــه دادگاه اس ک

ــم«.50  ــرح کردی ــار مط ــت رژه ی افتخ ــالم ممنوعی ــا از روز اع م

بنابــه گــزارش ســازمان عفوبین الملــل، در مــاه مــی ۲۰۱۹، 

 رژه ی افتخار سال ۲۰۱۹ با وجود فشارها برگزار شد. خیابانی در استانبول، سال ۲۰۱۹ پلیس راه را بر تظاهرات کنندگان رژه ی افتخار 
بسته است.

https://www.bild.de/lgbt/2019/lgbt/ankara-tuerkisches-gericht-hebt-csd-verbot-auf-61367396.bild.
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ــرور،  ــاه غ ــبت م ــه مناس ــکارا ب ــجویان  درآن ــی دانش راهپیمای

پنــج دانشــجو  بیســت و  پلیــس و دســتگیری  بــا خشــونت 

ــر  ــی ب ــکارا مبن ــم دادگاه آن ــود حک ــا وج ــت51 و ب ــان یاف پای

ــهردار  ــه، ش ــار در ترکی ــزاری رژه ی افتخ ــت برگ ــو ممنوعی لغ

اســتانبول برگــزاری ایــن رژه ی ســاالنه را بــاز هــم ممنــوع اعــالم 

ــا  ــن رژه ب ــکارا ای ــل آن ــن در شــهرهای دیگــر مث کــرد. همچنی

ــن  ــاالن ای ــود فع ــن وج ــا ای ــد.52 ب ــه ش ــت مواج ــالم ممنوعی اع

51 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/turkey-appalling-violence-used-against-stu-
dents-holding-pride-march/
52 https://www.dw.com/de/tr%C3%A4nengas-gegen-t%C3%BCrkische-gay-pride-aktiv-
isten/a-49421631
53 http://6rang.org/9722

ــن  ــی ای ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــادی از جامع ــش زی ــوزه و بخ ح

ممنوعیــت را نپذیرفــت و رژه ی افتخــار اقلیت هــای جنســی در 

ــتفاده از گاز  ــی )اس ــونت پلیس ــال خش ــود اعم ــا وج ــتانبول ب اس

اشــک اور وگلوله هــای پالســتیکی( برگــزار شــد. همچنیــن 

ــار در طــی ســال های  ــرای پنجمیــن ب اعمــال ایــن محدودیــت ب

اخیــر از طــرف ســازمان های مدافــع حقــوق اقلیت هــای جنســی 
ــاد شــدید مواجــه شــد.53 ــا انتق ــه ب در ترکی

█ جمع بندی
بــا مرورتاریــخ تحــوالت سیاســی ترکیــه مثــل وضعیــت دو 

کودتــای تاریخــی و فــراز و فرود هــای جنبــش اقلیت هــای 

ــن نتیجــه  ــه ای ــوان ب ــن تحــوالت، می ت ــا ای ــل ب جنســی در تعام

ــود  ــرای بهب ــاال ب ــی آن هــم از ب ــرات قانون ــا تغیی رســید کــه تنه

ــه  ــه صــورت تاریخــی ب وضعیــت اجتماعــی یــک گــروه کــه ب

حاشــیه رانــده شــده اند، کافــی نیســت. بــا وجــود قانونــی بــودن 

ــتاورد های  ــی و دس ــه از دوران عثمان ــی در ترکی هم جنس گرای

ــیت در ۱۹۸۸،  ــق جنس ــدن تطبی ــی ش ــون قانون ــی چ زودهنگام

ــه حقــوق برابــردر  مبــارزات اقلیتهــای جنســی بــرای دســتیابی ب

طــی ایــن ســالها همــواره  موضوعیــت داشــته  و نتایــج مثبتــی نیــز 

ــوان مشــاهده کــرد کــه  ــن میت ــه همــراه داشــته اســت. همچنی ب

ــا  ــه تغییــر در ســاختار سیاســی مثــل وضعیــت کودتــا و ی چگون

قــدرت گرفتــن نیروهــای ارتجاعــی، میتوانــد تاثیــرات منفــی بــر 

ــد. ــته باش ــی داش ــای جنس ــی اقلیت ه ــی اجتماع زندگ

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/turkey-appalling-violence-used-against-students-holdi
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/turkey-appalling-violence-used-against-students-holdi
https://www.dw.com/de/tr%C3%A4nengas-gegen-t%C3%BCrkische-gay-pride-aktivisten/a-49421631
https://www.dw.com/de/tr%C3%A4nengas-gegen-t%C3%BCrkische-gay-pride-aktivisten/a-49421631
http://6rang.org/9722
https://www.nybooks.com/articles/2018/06/28/sex-changes-in-turkey 
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