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█ جهان دیگری ممکن است

—————————————————————————————————————————————————

میلیونهــا نفــر از اعضــای جامعــه رنگیــن کمانــی در سراســر جهــان ،وقتــی بــه تفــاوت خــود در گرایــش جنســی و هویــت
جنســیتی بــا کلیشــههای غالــب دنیــای اطرافشــان پــی میبرنــد ،گمــان میکننــد تنهــا آنهــا هســتند کــه «متفاوت»انــد و گاه،
تــا آخــر عمــر از حــس تنهایــی و انــزوا ،رنــج میبرنــد .خیلــی از آن هــا فکــر میکننــد رنجــی کــه میبرنــد منحصــر بــه فــرد و
طاقتفرساســت و قــادر نیســتند کــه شــرایط خــود را در ایــن تنهایــی ،تغییــر دهنــد .امــا برخــی از آنهــا کــه بــه جس ـتوجوی
همتایــان خــود همــت میکننــد درخواهنــد یافــت کــه او در ایــن دنیــای مشــکالت تنهــا نیســت و خیلیهــای دیگــر در اطرافیــان

و جامعــهاش ،حسهــا ،مســائل و رنجهــا و شــادیهای مشــابه را تجربــه کــرده و میکننــد .بــه مــدد شــناخت دیگــران و
صحبــت بــا آنهــا دربــاره دردهــای مشــترک ،راههــای تغییــر وضعیــت و بیــرون آمــدن از مشــکالت شناســایی و همــوار میشــود.
مجموعــه “جهانــی دیگــر ممکــن اســت” بــا ایــن هــدف تحقیــق ،ترجمــه و گــردآوری شــده کــه بــه اعضــای جامعــه
الجیبیتــی ایرانــی بگویــد کــه تنهــا آنهــا نیســتند کــه از جــرم بــودن نحــوه زیســت خــود و خشــونتهای قانونــی و
اجتماعــی رنــج میبرنــد و بســیاری از آنهــا ،در شــرایطی بســیار ســخت ،در گذشــته یــا در حــال حاضــر ،بــرای بــه دســت
آوردن حقــوق اولیــه و کرامــت انســانی ،مبــارزه کــرده و میکننــد .در ایــن مجموعــه ،تجربــه جنبشهــای الجیبیتــی را
درکشــورهای پاکســتان ،آلمــان ،هلنــد ،ویتنــام ،هنــد ،تایلنــد ،ترکیــه و نپــال بــرای تغییــر قوانیــن و سیاســتها گردهــم
آوردهایــم .بــه امیــد اینکــه جامعــه الجیبیتــی ایرانــی بــا شــناخت دقیقتــر از تاریــخ جوامــع دیگــر و تعمــق در
چالشهــا و دستاوردهایشــان ،شــیوههای نویــن و موثــری بــرای پیشــبرد خواســتهها و تحقــق دســتاوردهایش پیــدا کنــد.
ســومین ســری ایــن مجموعــه را پیــش رو داریــد .ایــن بــار تاریــخ یکــی از کشــورهای منطقــه ـ ترکیــه ـ را مــورد
بررســی قــرارداده ایــم .ایــن مختصــر ،تاریــخ تحــوالت و تغییراتــی اســت کــه بــه همــت و کوشــش کنشگــران و
نهادهــای مدافــع حقــوق اقلیتهــای جنســی در ترکیــه رخ دادهاســت .ســری اول ایــن مجموعــه در مــورد تاریــخ هنــد
و ســری دوم آن در مــورد تاریــخ آلمــان اســت کــه در شــبکههای اجتماعــی و وبســایت شــشرنگ قابــل دســترس اســت.
تحقیــق و نــگارش ایــن مجموعــه توســط مینــا خانــی و بــا مشــاوره شــادی امیــن انجــام شدهاســت .بازنگــری و ویرایــش
ایــن متــن توســط آزیتــا دوســتی صــورت گرفتــه و صفحهبنــدی و جلــد نیــز توســط شــبنم میــری طراحــی شدهاســت.

ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)

۵

█ پیشگفتار

—————————————————————————————————————————————————

تاریــخ تحــوالت ترکیــه بــه عنــوان کشورهمســایهی ایــران قانونــی شــد .قانونــی شــدن همجنسگرایــی در ترکیــهی بــه

و یکــی از کشــورهای مهــم منطقــه در حــوزهی اقلیتهــای تاریــخ  ۱۸۵۸میــادی و دوره امپراطــوری عثمانــی برمیگــردد.
جنســی از اهمیــت ويــژهای برخــوردار اســت .خلفــای دورهی
عثمانــی در فاصلــهی قــرن هجدهــم و نوزدهــم یــک ســری
تغییــرات را در جهــت «جدایــی دیــن از سیاســت» در قوانینــی
اصالحــی کــه «تنطیمــات» 1خوانــده میشــدند بــه قوانیــن
حاکــم در آن دورهی عثمانــی الصــاق کردنــد .بــه واســطهی این
ی تاســیس شــد کــه در آنهــا از
تحــوالت ،مراکــزی آموزشــ 
حضــور زنــان حمایــت میشــد و همچنیــن ،همجنسگرایــی

جرمزدایــی از همجنسگرایــی در ترکیــه از دوران عثمانــی
تــا همیــن امــروز ادامــه یافتــه و دیگــر در هیــچ دوره ای در
قوانیــن ترکیه،همجنسگرایــی ،جــرممحســوب نشــده اســت.
البتــه پیــش از ایــن تحــوالت ،مقــررات اجتماعــی حاکــم بــر
امپراطــوری عثمانــی قوانینــی بــر مبنــای شــریعت بودهانــد
و تنطیمــات بــه عنــوان اصالحی ـه بــر قوانینــی بــود کــه تحــت
Tanzimat
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۶
تاثیــر شــریعت تعریــف شــده بودنــد 2.از آن زمــان تــا بــه امــروز دردســری را در ترکیــه گذرانــده و از حقــوق برابــر اجتماعــی
زیســت همجنسگرایانــه همــواره قانونــی بودهاســت .از بهرهمنــد بودهانــد .بررســی تاریــخ جنبــش اقلیتهــای جنســی
ســال  ۱۹۸۸میــادی نیــز ترنسجندرهــا بــه صــورت قانونــی در ترکیــه نشــان میدهــد کــه تاچــه حــد تحــوالت سیاســی ،بــر
امــکان انجــام اقدامــات پزشــکی در جهــت « تطبیــق ِجنــس» را ایــن رونــد اثرگــذار بــوده و آن را پیچیــده کردهانــد .از ایــن
در ترکیــه دارا هســتند .3امــا پیچیدگــی مســاله آنجاســت کــه جهــت ،بررســی ســیر تحــوالت سیاســی و در پرتــو آن ،بررســی
قانونــی شــدن ایــن نــوع زیســت بــه ایــن معنــا نبــوده و نیســت ایــن جنبــش ،حایــز اهمیتــی ويــژه اســت.

4

کــه اعضــای جامعــهی اقلیتهــای جنســی ،زندگــی بــی

مردی رقصنده با بیان جنسیتی زنانه در زمان عثمانی

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

—————————————————————————————————————————————————

همانطــور کــه در مقدمــه نیــز اشــاره شــد ،زیســت رســمیت شــناخته شــد .بعــد از جنــگ جهانــی اول بــه تاریــخ
همجنسگرایانــه از ســال  ۱۸۵۸در امپراطــوری عثمانــی بــه اکتبــر  ۱۹۲۳و بــا تشــکیل «دولت/ملــت» مســتقر در آن منطقــه ،
https://bit.ly/2YoSMc9
https://bit.ly/2TZQaTw
https://bit.ly/2TA6R2S
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۷
«مصطفــی کمــال آتاتــورک» 5بــه عنــوان بنیانگذار«جمهــوری شــناخته شــده بــود .بــه واقــع ،از ابتــدای پایهگــذاری دولــت
ترکیــه» قوانیــن کشــور را برمبنــای «جدایــی دیــن از سیاســت» مــدرن ترکیــه «عشــق بــه همجنــس» رســمیت یافــت.
پایهگــذاری کــرد و از ایــن طریــق ،بــه امپراطــوری عثمانــی
پایــان داد .ایــن سیاســت ،نوعــی از «مدرنیــزه» کــردن ترکیــه
در حوزههایــی چــون آمــوزش ،ارتــش و حقــوق زنــان
بهشــمار میرفــت .دربــاره تاثیرگــذاری واقعــی سیاســت
مدرنیــزه کــردن آتاتــورک ،بحثهــای گوناگونــی مطــرح
اســت .امــا حقیقــت ایــن اســت کــه همجنسگرایــی ،پیــش از
پایهگــذاری «سکوالریســم» 6و «دولت/ملــت» مــدرن در ترکیــه،
توســط خلفــای اســامی عثمانــی ،از لحــاظ قانونــی بــه رســمیت
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نکتــه ی قابــل توجــه ایناســت کــه بــا وجــود تغییــر قوانیــن
از بــاال و اعمــال قاعدهی«جدایــی دیــن از سیاســت» بــه
عنــوان بخــش الینفــک قانــون اساســی ترکیــهی مــدرن و بــا
گذشــت دهههــا ازایــن تحــول ،همــواره همجنسگراســتیزی
و ترنسســتیزی در ســطوح مختلــف اجتماعــی و سیاســی در
کشــور ترکیــه وجــود داشــته اســت .شــاید یکــی از دالیــل ایــن
وضعیــت ایــن اســت کــه قوانیــن ضدتبعیــض علیــه اقلیتهــای
جنســی هنــوز در ایــن کشــور تدویــن نشــدهاند.

█ کودتای ارتش در  ۱۹۸۰و تاثیرات آن بر جنبش اقلیتهای جنسی

—————————————————————————————————————————————————

پــس از کودتــای ارتــش در ســپتامبر  ۱۹۸۰قــدرت بــه دســت قــرار گرفتنــد .دولــت کودتــا هــر نــوع بیــان جنســیتی را کــه
نظامیــان افتــاد .ارتــش پــس از ایــن کودتــا فعالیــت ســازمآنها «ســرپیچی از هنجارهــای جنســیتی» تعریــف میشــد ،تحــت
واحــزاب مختلفــی را غیرقانونــی اعــام کــرد .همچنیــن ،آزادی تعقیــب قــرارداد .در ســال  ۱۹۸۱وزارت داخلــی کشــور ،بیــان
بیــان ،تجمعــات و تظاهــرات برچیــده شــد .درپــی ایــن کودتــا ،جنســیتی زنانــه در مــورد ترنسجندرهــای مــرد را ممنــوع
بســیاری از فعــاالن چــپ ،مدنــی و اجتماعــی بــه اروپــا و آمریکا اعــام کــرد .بهطورخــاص ،ایــن ممنوعیــت ،متوجــه مردانــی
مهاجــرت کردنــد .ایــن فعــاالن در اروپــا و آمریــکا تحــت تاثیــر بــود کــه بــا لبــاس «زنانــه» در اجتماعــات و کلوپهــای شــبانه
جنبشهــای ضــد نظامیگــری ،فمینیســتی و محیــط زیســتی حاضــر میشــدند .زندگــی همجنسگرایانــه و خــارج از
قــرار گرفتنــد کــه در بحبوحــهی جنبشهــای دهــهی هشــتاد هنجارهــای دگرجنسگرامحــور ،از آن پــس بــا ممنوعیــت
از مهمتریــن رخدادهــای جهــان بودنــد .تاثیرپذیــری فعــاالن مواجــه شــد .افــراد همجنسگــرا ،ترنسجنــدر و کوئیــر بــه
تــرک از ایــن جنبشهــای بیــن المللــی توانســت در تحــوالت صــورت ســیتماتیک ،مــورد تعقیــب و ســرکوب و شــکنجه
اجتماعــی آن زمــان ترکیــه ،ازجملــه جنبــش کوئیــر نیــز نقشــی قــرار گرفتنــد .برخــی گزارشهــا حاکــی اســت ایــن افــراد
اساســی ایفــا کنــد.
پــس از ایــن کودتــا جامعــهی اقلیتهــای جنســی و جنســیتی
ب بیشــتر و خشــونتآمیزتری
در ترکیــه تحــت فشــار و تعقیــ 

حتــی مــورد تجــاوز و کشــتار ارتــش ترکیــه در آن زمــان قــرار
گرفتهانــد .متاســفانه آمــار دقیقــی از میــزان کشتهشــدهها در
ایــن دوره موجــود نیســت.
Mustafa kemal Ataturk
Secularism
https://bit.ly/2YkXB6B
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۸
در ســال  ۱۹۸۷یکــی از مهمتریــن وقایــع مرتبــط بــا جنبــش هنرمنــدان از آن حمایــت کردنــد .بــه عنــوان مثــال ،دو چهــرهی
اقلیتهــای جنســی در ترکیــه اتفــاق افتــاد .در آن دوره مهــم مثــل «ریفــات ایلــگاز» 10نویســنده و «تــورکان ســرای»
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«بیوگلــو» 8و « اســتقالل »9دو خیابــان مهــم در اســتانبول بودند که بازیگــر ،از ایــن اعتصــاب غــذا حمایــت کردنــد .ایــن حرکــت،
بــه میعــادگاه اقلیتهــای جنســی تبدیــل شــده بودنــد .در ســال در تاریــخ جنبــش اقلیتهــای جنســی در ترکیــه ،یــک نقطـهی
ب پلیــس در ایــن محلههــا علیــه اقلیتهــای عطــف محســوب میشــود.
 ۱۹۸۷فشــار و تعقیـ 
جنســی افزایــش یافــت .در واکنــش بــه ایــن مســاله ،یکــی از
مهمتریــن ابتکارهــای جامعــهی اقلیتهــای جنســی صــورت
گرفــت :ســی وهفــت گــی و ترنسجنــدر دراعتــراض بــه
تعقیبهــا و فشــا ر پلیــس ،دســت بــه اعتصــاب غــذازدنــد .ایــن
اولیــن اقــدام عملــی جامعــهی اقلیتهــای جنســی در ترکیــه
بــرای بســیج افکارعمومــی در تقابــل بــا فشــارتهدیدات امنیتــی
بــود .ایــن اقــدام عملــی ،در آن زمــان توجــه نیروهــای داخلــی و
خارجــی را بــه خــود جلــب کــرد .تــا حــدی کــه روشــنفکران و
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در ادامــهی همیــن جنبــش بــود کــه پــس از یــک مباحثــهی
حقوقــی طوالنــی ،ترنسجندرهــا در ســال  ۱۹۸۸توانســتند
وضعیــت حقوقــی خــود را در قوانیــن مدنــی ترکیــه تغییــر
دهنــد و عمــل جراحــی تطبیــقجنــس در ترکیــه قانونــی شــد.
ایــن دســتاورد مهــم و پاگیــری جنبــش اقلیتهــای جنســی در
ســالهای آغازیــن دهــهی نــود را میتــوان نتیجــهی همیــن
مقاومــت جمعــی بــا وجــود ســرکوب شــدید نظامــی در فضــای
کودتــای دهــهی هشــتاد قلمــداد کــرد.
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█ دو چهره مهم جنبش اقلیتهای جنسی ترکیه در دوران کودتا

—————————————————————————————————————————————————

 0ابراهیم ارن

14

در دهــهی هفتــاد میــادی لزبینهــا و گیهایــی کــه تحصیــل از ســازمانهای حقوقبشــری دیگــر« ،غیرقانونــی» اعــام شــد.
کــرده و از اســتقالل مالــی برخــوردار بودنــد ،تــاش کردنــد پــس از ایــن واقعــه ،ابراهیــم اِرن ترکیــه را تــرک کــرد تــا از
گامهایــی بــرای ایجــاد یــک تشــکل بردارنــد .یک قــدم مهم در مصایــب کودتــای ارتــش در امــان بمانــد .پــس از مهاجــرت بــه
ایــن زمینــه زمانــی بــود کــه «ابراهیــم ارن» تــاش کــرد ســازمانی آلمــان ،ارن ،ماننــد روشــنفکران دیگــر تــرک ،بــا سیاسـتهای
بــرای همجنسگرایــان ایجــاد کنــد .او بــه عنــوان مشــاور در ضــد نظامیگــری ،ضدهمجنسگراســتیزی وهمچنیــن مباحــث
حــوزه ســامت روان ،در ســازمانی مربــوط بــه بهداشــت و مربــوط بــه محیــط زیســت آشــنا شــد .در اواخــر دهـهی هشــتاد
محیــط زیســت مشــغول فعالیــت بــود .در اوایــل دهـهی هشــتاد )۱۹۸۷( ،او کوشــید حزبــی را در همیــن راســتا در ترکیــه
پــس از قــدرت گرفتــن ارتــش ،فعالیــت ســازمان او و بســیاری تاســیس کنــد ،امــا توفیــق نیافــت.
Beyoglu
Istiklal
Rifat Ilgaz
Turkan Soray
https://bit.ly/2HPfVPe
https://bit.ly/2HEThd5
Ibraim Eren
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۹
 0بولنت ارسوی

15

«بولنــت ارســوی» خواننــدهی ترنسجنــدر تــرک بــه عنــوان بولنــت در جریــان ایــن اجــرا ،ســینههای جدیــد ســیلیکونی
فــردی تاثیرگــذار در زندگــی بســیاری افــراد ترنسجنــدر خــود را نشــان داد .بعــد از آن ،دادســتان وقــت او را بــه دلیــل
در ترکیــه شــناخته شــده اســت .او از دهــهی هفتــاد میــادی «رفتارغیراخالقــی» محکــوم کــرد .پیــش از کودتــای ارتــش در

خوانندگــی را آغــاز کــرد و بــه ســرعت محبــوب شــد .ســال  ۱۹۸۰بولنــت  ۱۹روز زندانــی شــد و بعــد از آن ،بــه دنبــال
دســتگیری او بــه دلیــل آشکارســازی بهعنــوان یــک ترنــس کودتــا ،اجــرای کار هنــریاش بــا پوشــش زنانــه بــا ممنوعیــت
در جریــان یــک اجــرا در شــهر ازمیــر در  ۱۹۸۰اتفــاق افتــاد .16مواجــه شــد .ازآنجایــی کــه او از شــهرت و محبوبیــت باالیــی
Bülent Ersoy
https://bit.ly/2Onzu2i
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۱۰
برخــوردار بــود ،امــکان یافــت کشــور را تــرک کنــد .بولنــت ترکیــه توجــه بســیاری را نســبت بــه ایــن مســاله جلــب کــرد .در
در ســال ۱۹۸۰در لنــدن توانســت از طریــق عمــل جراحــی واقــع ،سرگذشــت او بــه عنــوان فــردی کــه موجودیــت مــورد
جنســیت بیولوژیــک خــود را بــا هویــت جنســیتیاش تطبیــق انــکار ترنسهــا در ترکیــه را تجســم میبخشــید ،نمایانگــر
بدهــد 17.در همــان دوران کــه بولنــت بــه تنهایــی بــرای احقــاق وضعیــت ایــن قشــر نیزبــود .پــس از اتمــام وضعیــت کودتــا در
حقــوق خــود پافشــاری میکــرد ،افــراد ترنسجنــدر دیگــری ســال  ۱۹۸۸و بــه تقاضــای بانــوی اول ترکیــه در آن زمــان« ،
در حــال مبــارزه جمعــی در ترکیــه بودنــد .او ســپس بــه آلمــان ســرما اوزال» ،18بولنــت ارســوی دوبــاره بــه ترکیــه بازگشــت و
غربــی مهاجــرت کــرد و هشــت ســال در تبعیــدی خودخواســته بــه صــورت رســمی در کارتشناســاییاش بــا هویــت جنســی
زندگــی کــرد .در ایــن مــدت او در نقــاط مختلــف دنیــا بــر «زن» معرفــی گردیــد .بــا بازگشــت او  ،مســالهی ترنسجندرهــا
روی صحنــ ه بــه فعالیــت هنــری خــود ادامــه داد .بــا وجــود بــه یکــی ازموضوعــات جــدی در ترکیــه بــدل شــد .در ســال
برخوردهــای ملیگرایان ـهی او و اظهارنظــرش مبنــی بــر اینکــه  ۱۹۸۸قوانیــن ترنسســتیز دورهی کودتــا ملغــی شــد .تطبیــق
مســالهی ممنوعیــت اجــرای او بــه خــودش و کشــورش مربــوط جنســیت قانونــی و دوره نوینــی در جنبــش اقلیتهــای جنســی
اســت ،حضــوراو در صحنههــای دنیــا و ممنوعیــت اجرایــش در در ترکیــه آغــاز گردیــد.

█ توجه عمومی به موضوع اقلیتهای جنسی در دههی نود میالدی
—————————————————————————————————————————————————

در حالــی کــه در دهههــای هفتــاد و هشــتاد میــادی ،جنبــش پــس از لغــو ایــن کنفرانــس ۲۸ ،فعــال «غیــر تــرک» متعلــق بــه
اقلیتهــای جنســی در ترکیــه تحــت تاثیــر جنبــش چــپ یــک گــروه آلمانــی بــه نــام «گیهــای انترناســیونال» 19در مســیر
جهانــی قرارداشــت ،دهــه نــود ،آغــاز رونقگیــری نهادهــا رفتــن بــه یــک نشســت مطبوعاتــی کــه قــرار بــود در اعتــراض
و موسســات بــود .یکــی از اتفاقــات مهــم در ایــن رونــد ،بــه برگــزار نشــدن ایــن کنفرانــس انجــام شــود ،دســتگیر شــدند.
کنفرانســی مرتبــط بــا اقلیتهــای جنســی بــود کــه قــرار بــود آنهــا ســاعتها بازجویــی و همچنیــن تهدیــد شــدند کــه
در فاصلـهی دوم تــا ششــم جــوالی  ۱۹۹۳در اســتانبول برگــزار تســت «اچ .آی .وی» از آنهــا گرفتــه خواهــد شــد .پــس از ایــن
شــود .ایــن کنفرانــس در دقایــق آخــر بــه دســتور فرمانــدار بازجویــی ،ایــن گــروه از طریــق هوایــی بــه آلمــان بازگردانــده
اســتانبول لغــو شــد .دلیــل منــع برگــزاری کنفرانــس و رژهای شــدند.
کــه قــرار بــود در کنــار آن برگــزار شــود« ،تضــاد بــا ســنت و
اخــاق حاکــم بــر جامعــه» و بــا ایــن توجیــه عنــوان شــد کــه
ایــن برنامــه «برهمزننــدهی آرامــش عمومــی»اســت .یــک روز

نتیجــه عملــی ایــن اتفــاق ،تاســیس ســازمان «المبــدا» 20یکــی
از مهمتریــن ســازمآنهای مربــوط بــه حقــوق اقلیتهــای
جنســی در اســتانبول بــود .ایــن ســازمان پیــش از آن تحــت نــام

https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-60746646.html
Semra Özal
Schwule International
Lambda
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۱۱
« رنگیــن کمــان» 21مشــغول بــه فعالیــت بــود و پــس از ممنــوع فضــای عمومیتــر بــود .در ســال  ۱۹۹۵بــار دیگــر ،کنفرانســی
شــدن کنفرانــس اســتانبول ،بــا عنــوان المبــدا اقــدام بــه ثبــت دربــاره اقلیتهــای جنســی بــا ممنوعیــت مواجــه شــد.
خــود بــه عنــوان یــک ســازمان رســمی کــرد و فعالیــت خــود

یکــی از چالشهــای ویــژهای کــه زنــان همجنسگــرا در

عکسی از اولین حضور علنی اقلیتهای جنسی در ترکیه .سال  ،۲۰۰۱اول ماه مه ،آنکارا

را در حــوزهی پیشــگیری از«اچ .آی .وی» متمرکــز کــرد .در جنبــش نوپــای اقلیتهــای جنســی در ترکیــهی آن ســالها
ســال  ۱۹۹۴یــک گــروه از اقلیتهــای جنســی در آنــکارا داشــتند ،گیمحــور بــودن فضاهــای مرتبــط بــود کــه منجــر
نشــریهی «کائــوس جــیال» 22را منتشــر کردنــد .انتشــار ایــن میشــد آنهــا نتواننــد بــا ایــن جنبــش بــه طــور تمــام و کمــال
نشــریه (کــه تــا همیــن امــروز نیــز ادامــه دارد) یکــی از اقدامــات همذاتپنــداری کننــد .بــا وجــود ایــن چالــش بــزرگ ،در
جــدی دردهــه نــود جهــت طــرح مســايل اقلیتهــای جنســی در دهــهی نــود میــادی ،فضــای اجتماعــی درترکیــه بــه شــدت

Rainbow
Kaos GL
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۱۲
ت بــا توجیــه
ش اقلیتهــای جنســی متاثــر گردیــد 23.در ســال  ۱۹۹۵اجتماعــی ،تحــت فشــار قــرار گرفتنــد .ایــن عملیــا 
از جنب ـ 
گروهــی از لزبینهــا موســوم بــه «دختــران ونــوس» 24تشــکیل «خطرنــاک بــودن» ایــن گروههــا صــورت گرفــت .هــدف از
شــد .موسســات حقــوق بشــری و انجمنهایــی در ایــن زمینــه ایــن عملیــات پاکســازی ،ارایــه یــک تصویــر مطلــوب از
رشــد پیــدا کردنــد کــه در بســتر آنهــا فعــاالن ایــن حــوزه «کالن شــهر» اســتانبول بــود کــه در آن خانوادههــای کوچــک
بــه عنــوان افــراد حقیقــی و حقوقــی ،بــه دنبــال تثبیــت حقــوق شــهری زندگــی میکننــد .بــه همیــن منظــور ،بیخانمانهــا،
اقلیتهــای جنســی بودنــد .یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن دستفروشــان ،معتــادان و کارگــران جنســی ترنــس و دیگــر
انجمنهــا ،طــرح مباحــث مربــوط بــه اقلیتهــای جنســی بــه اقلیتهــا پاکســازی شــدند .گرچــه اعتراضاتــی در آن
عنــوان مباحــث عمومــی بــود.
خوشــبختانه نقدهــای درون-جنبشــی مبنــی بــر اینکــه جنبــش،
تمامــی گروههــای اقلیــت جنســی را نمایندگــی نمیکنــد ،مانــع

دوره در واکنــش بــه ایــن پاکســازی ســازماندهی شــد کــه
توجــه بینالمللــی بــه ایــن مســاله را افزایــش داد ،امــا نتوانســت
سیاســت پاکســازی را متوقــف کنــد.

از همــکاری انجمنهــای مختلــف بــا هــم نشــد .بــه عنــوان مثــال ،در ســال  ۱۹۹۷میــادی «دمــت دمیــر» 28یــک فعــال
گروههایــی مثــل کائــوس الجــی ،دختــران ونــوس و «بورســا ترنسجنــدر جایــزهی «فلیپــا ســوزا» 29کمیســیون بینالمللــی
اســپارتاکوس» 25توانســتند درهمــکاری بــا یکدیگــر جشـنهایی حقــوق بشــر بــرای همجنسگرایــان را بــه پــاس فعالیتهــای
ت در
را در اســتانبول و آنــکارا بــا موضوعیــت اقلیتهــای جنســی بشردوســتآنهاش دریافــت کــرد .او بــه دلیــل فعالیــ 
ترتیــب دهنــد .ایــن جشــنها ،بههمــراه انتشــار نشــریات زمینــهی حقــوق اقلیتهــای جنســی و نیــز کارگــران جنســی
مختلــف و تــاش بــرای برگــزاری کنفرانسهــای مرتبــط ،بارهــا دســتگیر شــده و مــورد شــکنجه قــرار گرفتــه بــود.
همگــی بــه تقویــت ایــن جنبــش منجرشــد .در ســال ۱۹۹۶
دومیــن کنفرانــس ســازمان ملــل بــا موضوعیــت «شــهرکهای
انســانی» 26تحــت نــام «مجمــع انســانی غیــر زیســتگاه» 27در
اســتانبول برگزارشــد کــه ســران کشــورهای عضــو بســیاری در
آن شــرکت داشــتند .درفضــای ســازماندهی ایــن کنفرانــس،
ت پاکســازی» از طــرف حکومــت انجــام شــد کــه بــه
«عملیــا 
واســطهی آن جامع ـهی اقلیتهــای جنســی و قومــی ،همچنیــن
بخــش فرودســت و مــورد تبعیــض جامعــه ازلحــاظ اقتصــادی و
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پــس از بــه رســمیت شــناختن ترکیــه بــه عنــوان یکــی از
کاندیداهــای ورود بــه اتحادیــهی اروپــا در ســال ۱۹۹۹
انتظــارات مجامــع بینالمللــی از ترکیــه در زمینههایــی چــون «
قانونمحــوری»« ،حقــوق اقلیتهــا» و«حقــوق مدنــی» افزایــش
پیــدا کــرد .ایــن انتظــارات ،در کنــار دســتاوردهای جنبــش
دوره اخیــر ترکیــه ،تاثیرمثبتــی برجنبــش اقلیتهــای جنســی و
افزایــش مشــاهدهپذیری آنهــا داشــت.
https://bit.ly/2HPfVPe
Töchter von Venus
Bursa Spartaküs
Menschliche Siedlungen
UN-HABITAT II
Demet Demir
Felipa de Souza
https://bit.ly/2TA6R2S
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۱۳

█ چالش های جامعهی اقلیتهای جنسی ترکیه در قرن بیست و یکم

—————————————————————————————————————————————————

همانگونــه کــه پیشتــر ذکــر شــد ،ترکیــه در رونــد شــدهی اجتماعــی را شــاهدیم 34کــه بهویــژه بــا توجــه بــه رشــد
مدرنیزاســیونی کــه از طریــق آتاتــورک و از بــاال انجــام شــد« ،اســامگرایی سیاســی» در ترکیــه و قــدرت گرفتــن حــزب
شــاهد تغییــرات ويــژهای در مباحــث مربــوط بــه آمــوزش و «آ.ک.پ»(حــزب عدالــت و توســعه) 35در دهـهی اخیــر ،ابعــاد
حضوراجتماعــی زنــان بــود .در مــادهی ده قانــون اساســی ترکیـه سیاســی جدیــدی بــه خــود گرفتهاســت .بــا وجــود آنکــه
آمدهاســت« :زنــان و مــردان از حقــوق مســاوی برخوردارنــد و ایــن حــزب بهعنــوان نماینــد ه محافظــهکاران و بخــش ســنتی
دولــت وظیفــه دارد همــهی تمهدیــدات الزم بــرای بــرآورده جامع ـهی ترکیــه ،قــدرت را در دســت دارد ،بــه نظرمیرســد
شــدن ایــن برابــری را فراهــم کنــد» 31.بــا ایــن وجــود ،طبــق در ســایه فعالیـت مــداوم اقلیتهــای جنســی در دهههــای اخیــر
ت محافظــه کاران ،جامعــهی اقلیتهــای
آخریــن تحقیقــات «جنــدر گپ»(نهــاد بررســی فاصلــهی و در تقابــل بــا سیاســ 
جنســیتی) 32در ســال  ۲۰۱۲ترکیــه در میــان  ۱۳۵کشــور دنیا تنها جنســی در ســالهای گذشــته و از زمــان قــدرت گرفتــن ایــن
در ردهی  ۱۲۴جهــان از لحــاظ برابــری جنســیتی قرار داشــت .33حــزب ،بیشــتر در تعامــل بــا افــکار عمومــی قــرار گرفتــه و بدیــن
همچنیــن بــا نگاهــی بــه وضعیــت جامع ـهی اقلیتهــای جنســی ترتیــب تاثیرگــزاری بیشــتری نیــز داشتهاســت.
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در ترکیــه  ،همجنسگراســتیزی و ترنسســتیزی روزمــره

█ آغاز قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در ترکیه و فراز و فرودهای جنبش معاصر

—————————————————————————————————————————————————

در انتخابــات پارلمانــی ســال  ۲۰۰۲در ترکیــه حــزب «آ.ک.پ اقلیتهــای جنســی در ترکیــه ،شــاهد جهشــی مثبــت بــود.
»(عدالــت و توســعه) اکثریــت کرســیها را ازآن خــود کــرد .درســال  ۲۰۰۳نخســتین رژه افتخاراقلیتهــای جنســی در
ایــن حــزب از ابتــدای قــدرت گرفتــن ،وعــدهی پیوســتن بــه اســتانبول ترکیــه برگزارشــد .ایــن نخســتینبار بــود کــه
اتحادی ـهی اروپــا را داده بــود و بــه همیــن دلیــل ،در ســالهای درکشــوری بــا اکثریــت مســلمان ،چنیــن مراســمی بهپــا میشــد.
ابتدایــی قــدرت گیــری ایــن حــزب ،فعــاالن حقوقبشــر و تغییرمهــم دیگــر ،تصویــب قانــون «انجمنهــا» در ســال ۲۰۰۴
حتــی بخشــی از مخالفــان نســبت بــه آن خوشبیــن بودنــد .درایــن کشــور بــود .تــا قبــل از تصویــب ایــن قانــون ،فعــاالن
هرچنــد ایــن حــزب بهطورکلــی ،حزبــی محافظــهکار بــه حقــوق اقلیتهــای جنســی بایــد در قالــب بخشــی از احــزاب و
حســاب میآیــد.
در نخســتین ســالهای قــدرت ایــن حــزب ،وضعیــت جنبــش

ســازمآنهای چــپ ،فمینیســتی و یــا حقوقبشــری ،فعالیتهــای
خــود درحــوزه اقلیتهــای جنســی پیگیــری میکردنــد .امــا
https://bit.ly/2fpZkzv
Gender Gap
https://bit.ly/2HSvcin
https://bit.ly/2YkXB6B
)AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi
https://bit.ly/2HPfVPe
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۱۴
پــس از تصویــب قانــون انجمنهــا ،ســازمآنهای زیــادی دقــت کنیــم .در ســال  ۲۰۰۴در بحثهــای مربــوط بــه پیوســتن
توانســتند ایــن بــار بــه صــورت متمرکــز در حــوزه اقلیتهــای ترکیــه بــه اتحادیـهی اروپــا ،وقتــی برخــی از فعــاالن اقلیتهــای
جنســی اعــام حضــور کننــد .بهعنــوان مثــال ،کائوســجیال و جنســی ،طــرح اصــاح قوانیــن در حــوزهی «هویــت جنســیتی
یــا المبــدای اســتانبول در ســال  ۲۰۰۶بــه عنــوان ســازمآنهای و گرایشهــای جنســی» را بــه نماینــدگان پارلمــان ترکیــه
مســتقل ثبــت شــدند .هرچنــد بــه نظــر میرســد ایــن رخدادهــا رســاندند .ایــن طــرح ،بــا موافقــت کلــی بیشــتر ایــن نماینــدگان
بخشــی ازامتیازاتــی بــود کــه حــزب عدالــت و توســعه حاضــر رو بــه رو شــد ،امــا وزیــر دادگســتری دولــت نجــدت ســزار،
شــد بــه آن تــن دهــد تــا بتوانــد بــه اتحادی ـهی اروپــا بپیونــدد کــه خــود از اعضــای حــزب عدالــت و توســعه بــود ،ایــن طــرح
وازمزایــای اقتصــادی و سیاســی آن برخوردارشــود .مســاله ی را رد کــرد .بــه همیــن دلیــل ،میتــوان گفــت در دورهی اول
مهــم آنجاســت کــه جنبــش اقلیتهــای جنســی توانســت از قدرتگیــری حــزب «عدالــت و توســعه» جنبــش اقلیتهــای
فرصــت پیشآمــده در فضــای بحثهــای مربــوط بــه پیوســتن جنســی در ترکیــه فــراز و فرودهایــی داشــته اســت.
بــه اتحادیـهی اروپــا بــرای تثبیــت موقعیــت خــود اســتفاده کنــد.

در دورهی دوم قدرتگیــری ایــن حــزب ،فشــارها بــه

واقعیــت ایــن اســت کــه حــزب عدالــت و توســعه ،درتمــام جامعــهی اقلیتهــای جنســی افزایــش یافــت 37.بــا وجــود
ســالهایی کــه قــدرت را -چــه در پارلمــان و چــه درکســوت اینکــه دولــت توانســت بــا تصاحــب مراجــع قضایــی و پلیــس،
دولــت -برعهــده داشــته اســت  ،یــک حــزب ضــد اقلیتهــای فشــار بــر اقلیتهــای جنســی و سازمآنهایشــان را بیشــتر کنــد،
جنســی باقــی مانــده اســت .ایــن مســاله زمانــی ملمــوس درجریــان اعتراضــات حومــه «پــارک گیــزی» ایــن جنبــش
میشــود کــه بــه واکنــش یکــی از اعضــای ایــن حــزب در توانســت دوبــاره پرتــوان تــر از گذشــته بــه صحنــه فعالیــت
رابطــه بــا بحــث اصــاح قوانیــن مربــوط بــه همجنسگرایــان بازگــردد.
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█ اعتراضات «پارک گیزی» علیه استبداد

—————————————————————————————————————————————————

اعتراضــات حومــه پــارک گیــزی در مخالفــت بــا آنچــه ایــن یــک نقطــهی عطــف تاریخــی بــرای مبــارزه نیروهــای
گســترش سیاسـتهای «اســتبدادی» اردوغــان و حــزب عدالــت مختلــف سیاســی و اجتماعــی حــول مســالهی رفــاه اجتماعــی
و توســعه خوانــده میشــد ،درمــاه مــی ســال  ۲۰۱۳اتفــاق افتــاد .و همچنیــن تمــام جریانــات اجتماعــی و سیاســی مخالــف رشــد
بیــش از  ۱۰۰هــزار نفــر در ایــن حــرکات شــرکت کردنــد و ارتجــاع در ترکیــه بــود .اتفاقــات گیــزی توانســت یکــی از
علیــه سیاس ـتهای دولــت ،اعتــراض کردنــد .39گیــزی پــارک بزرگتریــن صحنههــای اعتراضــات اجتماعــی را درتاریــخ
نقطــه شــروع اعتراضاتــی بــود کــه در نقــاط دیگرترکیــه ترکیــه رقــم بزنــد.
گســترش یافــت.

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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۱۵
امنیتــی حکومــت «آ.ک .پ» مواجــه شــد .دســت کــم ســه نفــر یکســو و رعایــت مالحظــات حقــوق بشــری بهمنظورپذیرفتــه
جــان باختنــد و بیــش از  ۸هزارنفــر زخمــی شــدند 40.دولتــی شــدن در اتحادی ـهی اروپــا از ســوی دیگــر گام برداشــته بــود،
کــه در ابتــدای قدرتگیــری خــود ،در راســتای جــذب هــردو در ایــن مقطــع ،بــا ســرکوب معترضــان ،بیــش از پیــش چهــرهی
گــروه پیــشرو و محافظــه کار (ماننــد مســلمانان ترکیــه) از ســرکوبگرش را بــه نمایــشگذاشــت.

█ پیوند اعتراضات گیزی با جنبش اقلیتهای جنسی

—————————————————————————————————————————————————

اعتراضــات پــارک گیــزی پیونــد جــدی و عمیقــی بــا جنبــش قریــب بــه صــد هزارنفــر برگزارشــد .پیوســتن معترضــان گیــزی
اقلیتهــای جنســی در ترکیــه داشــت .در حــول و حــوش پــارک بــه ایــن رژه ،آن را تبدیــل بــه بزرگتریــن پرایــدی کــرد
اعتراضــات گیــزی ،فعــاالن جنبــش اقلیتهــای جنســی کــه تــا آن زمــان در اســتانبول برگزارشــده بــود.

41

توانســتند تجمعــات ،تظاهــرات و برنامههــای مختلفــی را بــه
منظــور پیشــبرد اهــداف خــود ســازماندهی کننــد .حــدود یــک
مــاه بعــد از ایــن اعتراضــات مدنــی ،رژه اســتانبول بــا حضــور

حضور صدهزارنفری اقلیتهای جنسی و مدافعانشان 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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۱۶

█ حضوراقلیتهای جنسی ایرانی در رژه افتخار استانبول

—————————————————————————————————————————————————

یــک ســال بعــد از ایــن اعتراضــات ،در ژوئــن  ۲۰۱۴رژه همجنسگرایــان و ترنســجندرهای ایرانــی در رژه اســتانبول
افتخــار اقلیتهــای جنســی در اســتانبول برگزارشــد .در ایــن رژه ،همچــون انفجــاری در فضــای رســآنهای بازتــاب یافــت.

حضور ششرنگ در رژهی افتخار سال  ۲۰۱۴ترکیه

جامع ـهی اقلیتهــای جنســیتی ایرانــی بــه پیشــاهنگی و ابتــکار ش ـشرنگ توانســت بــا برگــزاری پنــل ســخنرانی بــا موضــوع
«شــبکهی لزبینهــا و ترنســجندرهای ایرانــی (ش ـشرنگ)» نیــز «نــه بــه تغییــر جنســیت اجباری(درایــران)» در روز قبــل از رژه،
حضــور پررنگــی داشــت 42.ایــن یــک موفقیــت بــزرگ بــرای توجــه بســیاری از خبرنــگاران و فعــاالن حقــوق اقلیتهــای
جامع ـهی اقلیتهــای جنســی ایرانــی در ده ـهی اخیــر بــود کــه جنســی در ترکیــه را بــه موضــوع تبعیــض ســاختاری و اجتماعـی
ش اقلیتهــای جنســی میتوانــد ابعــاد فراملــی کــه جامعــهی اقلیتهــای جنســی ایرانــی در ایــران و ترکیــه
نشــان داد جنبــ 
و فرامحلــی بــه خــود بگیــرد .بــه ویــژه در ترکیــه کــه اخبــار بــا آن مواجــهاســت ،جلــب کنــد 43.ایــن پنــل بــا همــکاری
مرتبــط بــا آن ،بــه واســطه حجــم وســیع توریســت هــای ایرانــی ،نیروهــای برگــزار کننــده تــرک از جملــه تشــکل کائــوس
همیشــه مــورد توجــه ایرانیــان قــرار داشــته اســت .خبــر حضــور جــیال و همچنیــن المبــدای اســتانبول تــدارک دیــده شــده
http://6rang.org/1987
http://6rang.org/1956
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۱۷
بــود و در ســاختمان مرکــز فرهنگــی جزایر،محــل پنلهــای داشــت و همچنیــن بــه پیون ـ د ســازمآنهای اقلیتهــای جنســی
پرایــد اســتانبول برگــزار شــد .ایــن اولیــن حضــور ســازماندهی دو جامعـهی ترکیــه و ایــران کمــک کــرد.
شــدهی یــک تشــکل ایرانــی در یــک رژهی افتخــار بــزرگ
اقلیتهــای جنســی بــود و از ایــن جهــت تاثیــر بــه ســزایی در
نمایــش جامعـهی اقلیتهــای جنســی ایرانــی در ترکیــه و ایــران

پنل برگزاری شده برای ششرنگ در حاشیهی رژهی افتخار  ۲۰۱۴ترکیه ـ شادی امین و رها بحرینی در حال سخنرانی

۱۸

█ تاثیرات پس از اعتراضات پارک گیزی  :کودتای سال ۲۰۱۶

—————————————————————————————————————————————————

در دورهی اعتراضــات پــارک گیــزی در بســیاری از مناطــق محــدود شــدهاند .اخــراج بســیاری از فعــاالن رفاهــی ،محــدود
ترکیــه ،گروههــا و ســازمآنهای جدیــد اقلیتهــای جنســی کــردن روشــنفکران و سیاســیون و ممانعــت از خــروج آنهــا
ایجــاد شــده و همدیگــر را پیــدا کردنــد .بــه گــزارش ســایت از کشــور ،سانســور و دســتگیری بســیاری از روزنامهنــگاران و
هاینریشبــل تــا ســال  ۲۰۱۵پنجــاه ســازمان اقلیتهــای جنســی فعــاالن سیاســی بخــش عمــدهی ایــن محدودیتهــا بودهانــد.

46

درترکیــه تاســیس شــده بودنــد امــا هیــچ کــدام از آنهــا بــه نــام وضعیــت سیاســی ـ اجتماعــی پــس از ایــن کودتــا در ترکیــه
یــک فــرد حقیقــی ،حقوقــی ثبت نشــده بودنــد 44.از ســال  ۲۰۱۵باعــث مهاجــرت و تبعیــد بســیاری از فعــاالن دانشــگاهی،
ترکیــه مجــددا ً شــاهد فشــار مضاعــف و ممنوعیــت مــداوم سیاســی  -اجتماعــی و جامع ـهی کوئیــر از ترکیــه شدهاســت.
تجمعهــا و رژههــای اقلیتهــای جنســی بــوده اســت کــه بــا
مقاومــت ويــژهی ایــن جامعــ ه نیــز روبــرو شــده اســت .ایــن
شــرایط پــس ازادعــای کودتــای ســال  ،۲۰۱۶کــه جزئیــات آن
بــه دلیــل فاصلــه گرفتــن دولــت ترکیــه ازموازیــن دموکراتیــک
بــرای افکارعمومــی روشــن نیســت ،بــا تشــدید فشــارها بــه
جامعـهی اقلیتهــای جنســی بــه شــکل ويــژه همــراه بودهاســت.
ایــن فشــارها بــه حــدی بــود کــه بهطورمثــال ،برنامـهی فســتیوال
فیلــم یــک هفتـهای در آنــکارا بــا ممنوعیــت روبـهرو شــد.45

ممنوعیــت رژهی افتخاراقلیتهــای جنســی درترکیــه از
ســال  ۲۰۱۵و شــدت گرفتــن میــزان فشــار بــه ســازمآنهایی
کــه ازســالها قبــل ،بــرای حقــوق اقلیتهــای جنســی فعــال
بودهانــد مثــل کائــوس ال.جــی و همچنیــن المبــدا در شــرایطی
صــورت میگیــرد کــه ترکیــه بــه شــکل کلــی بــا مســالهی
گــردش بــه راســت هــم در عرصــه اجتماعــی و هــم در عرصــه
سیاســی روبهروســت .بیجهــت نیســت کــه آمــار حمــات
همجنسگراســتیزانه و ترنسســتیزانه در ترکیــه بــاال رفتــه
47

آنطــور کــه از شــواهد و قرائــن پیداســت ،پــس از تجربــهی وهمچنیــن میــزان فشــاربه تمــام نیروهایــی کــه هنــوز امیــدی
اخیــر آنچــه کودتــا نامیــده میشــود در ترکیــه ،طیــف عظیمــی بــه تغییــر دارنــد ،افزایــش یافتهاســت 48.بــا ایــن حــال ،بــا
از فعــاالن جنبشهــای پیشــرو در ترکیــه بــا فشــارهای مضاعــف وجــود افزایــش ایــن فشــارها ،جامعــهی اقلیتهــای جنســی
از طــرف دســتگاه اطالعــات و امنیــت ترکیــه روبـهرو شــدهاند .در ترکیــه بیــش از پیــش قابــل رویــت شدهاســت و ایــن خبــر
مقــررات جدیــد ضــد تــرور و «وضعیــت اســتثنایی» کــه دولــت امیدوارکننــدهایاســت.
اردوغــان پــس از ایــن کودتــا اجرایــی کــرد شــرایطی را فراهــم
آوردهانــد کــه بــه تبــع آن بســیاری از آزادیهــای شــهروندی
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
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█ فرجام نامعلوم پراید(رژه افتخار) اقلیتهای جنسی درترکیه

—————————————————————————————————————————————————

ترکیــه جــزو معــدود کشــورهای خاورمیانــه اســت کــه در آنهــا رژه افتخــار اقلیتهــای جنســی ،حساســیت برانگیــز و تحریــک
رژه افتخــار اقلیتهــای جنســی برگزارمیشــود .روشــن اســت آمیــز خوانــده شــده و از آن جلوگیــری بــه عمــل آمــده اســت.
کــه ایــن رژه بــه دلیــل موقعیــت خــاص جغرافیایــی کشــورترکیه از نوامبــر ســال  ۲۰۱۹گروههــای مختلــف دفــاع از حقــوق
و همســایگیاش بــا ســه کشــوری کــه درآن همجنسگرایــی اقلیتهــای جنســی در ترکیــه تــاش کردنــد ممنوعیــت
جــرم تلقــی میشــود )ســوریه ،ایــران و عــراق( از اهمیــت زیــادی برگــزاری رژهی افتخــار در ترکیــه را بــا چالــش روبــه رو کننــد.
برخــوردار اســت .در ســال  ،۲۰۱۵فرمانــداری اســتانبول ،بــه در آوریــل ســال  ۲۰۱۹دادگاهــی در آنــکارا بــه شــکایت گــروه
بهانــه «نگرانیهــای امنیتــی»  ،ســاعاتی قبــل از برگــزاری ،کائــوس جــی .ال .رســیدگی کــرد و ممنوعیــت برگــزاری

رژهی افتخار سال  ۲۰۱۹با وجود فشارها برگزار شد .خیابانی در استانبول ،سال  ۲۰۱۹پلیس راه را بر تظاهرات کنندگان رژهی افتخار
بستهاست.

پرایــد ایــن شــهررا ممنــوع اعــام کــرد .جمعیتــی کــه درمحــل جشــن افتخــار را لغــو کــرد« .حوریــا کارا» 49وکیــل گــروه
حاضرشــده بودنــد بــا دخالــت پلیــس پراکنــده شــدند .دلیــل کائــوس جــی .ال .در ایــن رابطــه در یــک بیانیــهی عمومــی
ایــن ممنوعیــت ،همزمانــی ایــن رخــداد بــا مــاه رمضــان و پــس از اعــام رای دادگاه اعــام کــرد« :مــا میتوانیــم بگوییــم
نگرانــی از خشــم اســامگرایان اعــام شــد درحالیکــه درســال کــه دادگاه اســتداللهای مــا را پذیرفــت .اســتداللهایی کــه
 ۲۰۱۴نیــز پرایــد درمــاه رمضــان بــدون مشــکل برگزارشــده مــا از روز اعــام ممنوعیــت رژهی افتخــار مطــرح کردیــم».

50

بــود .از  ۲۰۱۵تــا کنــون هرســال ،بــا توجیهــات مشــابه امنیتــی ،بنابــه گــزارش ســازمان عفوبینالملــل ،در مــاه مــی ،۲۰۱۹
Hayriye Kara
https://www.bild.de/lgbt/2019/lgbt/ankara-tuerkisches-gericht-hebt-csd-verbot-auf-61367396.bild.
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۲۰
راهپیمایــی دانشــجویان درآنــکارا بــه مناســبت مــاه غــرور ،حــوزه و بخــش زیــادی از جامعــهی اقلیتهــای جنســی ایــن
بــا خشــونت پلیــس و دســتگیری بیســت و پنــج دانشــجو ممنوعیــت را نپذیرفــت و رژهی افتخــار اقلیتهــای جنســی در
پایــان یافــت 51و بــا وجــود حکــم دادگاه آنــکارا مبنــی بــر اســتانبول بــا وجــود اعمــال خشــونت پلیســی (اســتفاده از گاز
لغــو ممنوعیــت برگــزاری رژهی افتخــار در ترکیــه ،شــهردار اشــکاور وگلولههــای پالســتیکی) برگــزار شــد .همچنیــن
اســتانبول برگــزاری ایــن رژهی ســاالنه را بــاز هــم ممنــوع اعــام اعمــال ایــن محدودیــت بــرای پنجمیــن بــار در طــی ســالهای
کــرد .همچنیــن در شــهرهای دیگــر مثــل آنــکارا ایــن رژه بــا اخیــر از طــرف ســازمانهای مدافــع حقــوق اقلیتهــای جنســی
اعــام ممنوعیــت مواجــه شــد 52.بــا ایــن وجــود فعــاالن ایــن در ترکیــه بــا انتقــاد شــدید مواجــه شــد.
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█ جمعبندی
بــا مرورتاریــخ تحــوالت سیاســی ترکیــه مثــل وضعیــت دو طــی ایــن ســالها همــواره موضوعیــت داشــته و نتایــج مثبتــی نیــز
کودتــای تاریخــی و فــراز و فرودهــای جنبــش اقلیتهــای بــه همــراه داشــته اســت .همچنیــن میتــوان مشــاهده کــرد کــه
جنســی در تعامــل بــا ایــن تحــوالت ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه چگونــه تغییــر در ســاختار سیاســی مثــل وضعیــت کودتــا و یــا
رســید کــه تنهــا تغییــرات قانونــی آنهــم از بــاال بــرای بهبــود قــدرت گرفتــن نیروهــای ارتجاعــی ،میتوانــد تاثیــرات منفــی بــر
وضعیــت اجتماعــی یــک گــروه کــه بــه صــورت تاریخــی بــه زندگــی اجتماعــی اقلیتهــای جنســی داشــته باشــد.
حاشــیه رانــده شــدهاند ،کافــی نیســت .بــا وجــود قانونــی بــودن
همجنسگرایــی در ترکیــه از دوران عثمانــی و دســتاوردهای
زودهنگامــی چــون قانونــی شــدن تطبیــق جنســیت در ،۱۹۸۸
مبــارزات اقلیتهــای جنســی بــرای دســتیابی بــه حقــوق برابــردر
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/turkey-appalling-violence-used-against-students-holding-pride-march/
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https://www.dw.com/de/tr%C3%A4nengas-gegen-t%C3%BCrkische-gay-pride-aktivisten/a-49421631
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:◄منابع جهت مطالعه بیشتر

 مقالهای در روزنامهی انالین «تاگس اشپیگل» دربارهی وضعیت روز اقلیتهای جنسی در ترکیه به زبان آلمانی0
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/istanbul-pride-sexuelle-minderheiten-ideale-suendenboecke-in-der-tuerkei/24509462.html

: مقالهای در «گاردین» دربارهی وضعیت ترنسها در ترکیه0
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/23/murder-transgender-lgbt-hande-kader-turkey

:۲۰۱۳  گزارشی از «اخبارزنان» دربارهی حضور ششرنگ و ایرانیان در رژهی افتخار اقلیتهای جنسی در ترکیه در سال0
https://womensenews.org/2014/07/iranians-move-to-turkey-to-press-lgbt-liberation/

: مقالهای دربارهی تغییر و تطبیق جنسیت در ترکیه0
https://www.nybooks.com/articles/2018/06/28/sex-changes-in-turkey
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