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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.

ــی  ــورد بررس ــال ـ را م ــیا ـ نپ ــور های آس ــی از کش ــخ یک ــار تاری ــن ب ــد. ای ــش رو داری ــه را پی ــن مجموع ــری ای ــن  س چهارمی
قــرارداده ایــم. ایــن مختصــر، تاریــخ تحــوالت و تغییراتــی اســت کــه بــه همــت و کوشــش کنش گــران و نهادهــای مدافــع حقــوق 
اقلیت هــای جنســی در نپــال رخ داده اســت. ســری اول ایــن مجموعــه در مــورد تاریــخ هنــد، ســری دوم آن در مــورد تاریــخ آلمــان 
و ســری ســوم ایــن مجموعــه در مــورد ترکیــه اســت کــه در شــبکه های اجتماعــی و وبســایت شــش رنگ قابــل دســترس اســت.

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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جمهــوری فــدرال دموکراتیــک نپال، کشــوری در جنــوب 

آســیا اســت کــه درشمال هندوســتان واقــع شــده وپایتخت 

ــت.  ــال اس ــم نپ ــایه مه ــر همس ــن دیگ ــت. چی آن کاتماندو اس

و  بودیســم  آیین هندو هســتند.  پیــرو  نپــال  مــردم  اکثریــت 

ــال در  ــورند. نپ ــن کش ــج در ای ــان رای ــایر ادی ــز از س ــالم نی اس

ــم  ــا ه ــت ام ــاهی داشته اس ــت پادش ــود حکوم ــخ خ ــتر تاری بیش

ــی  ــی پارلمان ــور دموکراس ــن کش ــی در ای ــام سیاس ــون نظ اکن

ــت.   اس

1 https://bit.ly/2P3BVaP

ــوط  ــن مرب ــه در آن قوانی ــت ک ــور هایی اس ــی از کش ــال یک نپ

بــه اقلیت هــای جنســی از پیشــروترین قوانیــن ایــن حــوزه 

در میــان کشــور های آســیایی  اســت. قانــون اساســی نپــال، 

حقــوق اقلیت هــای جنســی را بــه عنــوان یکــی از حقــوق  

ــس از  ــد.1  پ ــمیت می شناس ــه رس ــانی ب ــه ی انس ــی و اولی اساس

ــن و  ــا تببی ــال ۲۰۰۷ و ب ــال در س ــاهی در نپ ــام پادش ــقوط نظ س

تصویــب قانــون اساســی جدیــد نپــال، در نظــر گرفتــن حقــوق 

ــی  ــه یک ــا ب ــی آن ه ــی از زندگ ــی و جرم زدای ــای جنس اقلیت ه

ــن کشــور  ــد ای ــن جدی ــن بنیان هــای ســازنده ی قوانی از ویژه تری

█ تاریخ جنبش اقلیت های جنسی در نپال
—————————————————————————————————————————————————

https://bit.ly/2P3BVaP
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ــی  ــال، مکانیســم های حفاظت ــد نپ ــن جدی ــل شــد2. در قوانی تبدی

ــد  ــن ض ــوان »قوانی ــت عن ــی تح ــای جنس ــه ی اقلیت ه از جامع

ــه در  ــدی ک ــن جدی ــده اند.3  قوانی ــی ش ــز پیش بین ــض« نی تبعی

نپــال در تاریــخ ۱۶ ســپتامبر ۲۰۱۵، در مجمــع تعییــن قانــون 

ــه  ــت ک ــای مختلفی اس ــامل مصوبه ه ــد ش ــب ش ــی تصوی اساس

ارجاعاتــی بــه حقــوق اقلیت هــای جنســی  دارد. اگــر بــه دقــت 

ــر در  ــه تحــوالت اخی ــو آن ب ــال و در پرت ــخ معاصــر نپ ــه تاری ب

نپــال بنگریــم، نمی توانیــم مســاله ی جنــگ داخلــی نپــال از 

ــده  ــل تعیین کنن ــک  عام ــوان ی ــه عن ــا ۲۰۰۶ را ب ــال ۱۹۹۶ ت س

ــال، از  ــه ی نپ ــه جامع ــل شــده  ب ــر و ســتم تحمی ــت فق در وضعی

2	 https://bit.ly/2ZbkZUz
3	 https://bit.ly/2UygeFN
4 https://bit.ly/2KvOEEv
5	 The	Blue	Diamond	Society
6 https://bit.ly/2VG0I7h
7	 Sunil	Babu	Pant

ــال ۲۰۰۷  ــگ در س ــان جن ــس از پای ــم. پ ــه داری ــده دور نگ دی

ــتر  ــد. در بس ــاز ش ــال آغ ــذار در نپ ــک دوره ی گ ــه ی بالفاصل

ــی  ــام سیاس ــر نظ ــح و تغیی ــده ی صل ــه معاه ــوط ب ــوالت مرب تح

نپــال و ســقوط ســلطنت،  تغییراتــی سیاســی و حقوقــی رخ داد. 

ــال کشــته  ــی نپ ــان جنــگ داخل ــل ۱۳۰۰۰ انســان در جری حداق

شــده و بیــش از هــزار انســان ناپدیــد شــدند. می تــوان گفــت از 

ســال ۲۰۱۷ وضعیــت بینابینــی پــس از ســقوط ســلطنت بــه پایــان 

رســیده و مــا از ایــن ســال بــا یــک نظــام تثبیــت شــده ی سیاســی 
ــد مواجــه هســتیم.4 جدی

█ تشکیل سازمان »جامعه ی الماس آبی«5 در سال  ۲۰۰۱
—————————————————————————————————————————————————

ســازمان »جامعــه ی المــاس آبــی« در ســال ۲۰۰۱ تشــکیل شــد. 

ــای  ــرای اقلیت ه ــال ب ــش رو در آن س ــای پی ــی از چالش ه یک

ــه  ــدون وابســتگی ب ــن ســازمانی را ب ــود کــه چنی ــن ب جنســی ای

حکومــت بــه ثبــت برســانند. ســازمانی کــه در دفــاع از حقــوق 

ــه در آن  ــت ک ــر می داش ــی گام ب ــی در فضای ــای جنس اقلیت ه

یکــی از دســتور کارها، جرم زدایــی از همجنســگرایی بــود. ایــن 

چالــش، همزمــان یــک چالــش اجتماعــی در فضــای کشــوری 

بــود کــه در آن دگرجنســگرایی بــه عنــوان »امر عــادی« روابــط 

اجتماعــی شــناخته و تثبیــت شــده  بــود. ازآنجاکــه ثبت ســازمانی  

ــل  ــه دلی ــوق اقلیت هــای جنســی در آن دوره، ب در زمینهــی حق

ــه  ــن ب ــر، ناممک ــن قش ــوق ای ــدن حق ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ب

نظــر می رســید، ایــن ســازمان، خــود را تحــت عنــوان ســازمانی 

ــد.6   ــت می کن ــی« فعالی ــالمت جنس ــرای »س ــه ب ــرد ک ــت ک ثب

ــگیری از  ــاله ی پیش ــود را روی مس ــز خ ــب، تمرک ــن ترتی بدی

ــه  ی مشــاوره های ســالمت در ایــن  شــیوع »اچ. آی. وی« و ارائ

حــوزه ، پیگیــری خدمــات ســالمت بــرای افــراد ترنس جنــدر و 

ــرار داد. ایــن ســازمان  سایراقشــارجامعه ی اقلیت  هــای جنســی ق

همچنیــن  نقشــی تاریخــی و ملــی در زمینــه ی تغییــر سیاســتهای 

ــه نقــض حقــوق بشــر، حــوزه ی ســالمت و همچنیــن  ــوط ب مرب

ــازی کــرد.  ــال ب حقــوق اقلیت هــای جنســی درنپ

ــازمان، یــک  ــن س ــت«7 موســس و مدیــر ای ــو پان ــانیل باب »س

ــه اقلیت هــای  ــوط ب شــخصیت مهــم تاریخــی در تحــوالت مرب

ــگرای  ــن همجنس ــود. او اولی ــوب می ش ــال محس ــی در نپ جنس

ــال  ــس نپ ــه مجل ــت مدار ب ــوان سیاس ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس نپال

ــوان مبتکــرو ســازمان دهنده  ــه عن ــدا کــرد. نقــش او ب ــزراه  پی نی

یکــی از مهمتریــن مجموعه هــای مدافــع اقلیت هــای جنســی 

https://bit.ly/2ZbkZUz
https://bit.ly/2UygeFN
https://bit.ly/2KvOEEv
https://bit.ly/2VG0I7h
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پیــش از تغییــر نظــام سیاســی نپــال و همچنیــن جرم زدایــی 

از همجنســگرایی و اجرایــی کــردن قوانیــن مدافــع حقــوق 

8  https://bit.ly/2IvgUoe
9	 Kathmandu
10	 Ratna
11	 Manisha
12	 Dhakal
13	 Pinky	Gurung

ــن  ــه ای ــت ک ــم  اس ــدی و مه ــیار ج ــی بس ــی آی نقش ال جی بی ت
تحقیــق بــه آن خواهدپرداخــت.8

█ شکل گیری سازماندهی اقلیت های جنسی پیش از سقوط نظام سلطنتی 
—————————————————————————————————————————————————

ــن  ــای جنســی و تاســیس یکــی از مهم تری ســازماندهی اقلیت ه

ــه  ــی ب ــاس آب ــه ی الم ــی جامع ــه آن یعن ــوط ب ــازمان های مرب س

صــورت غیــر رســمی در فضــای فعالیــت اقلیت هــای جنســی در 

ســال ۲۰۰۰ در شــهر »کاتمانــدو9« و در حوالــی پــارک »راتنــا«10 

اتفــاق افتــاد. بــرای بهتــر فهمیــدن بســتر تحوالتــی کــه  منجربــه 

شــکل گیــری ایــن جنبــش  در نپــال  شــد ، الزم اســت بــه فضــای 

سیاســی-اجتماعی و تحــوالت آن دوره  بنگریــم. در ســال 

۲۰۰۰ فرصــت هــای بســیاری در بســتر یــک تحــول اجتماعــی 

ــرای جامعــه ی اقلیت هــای جنســی  ــال ب و سیاســی بــزرگ در نپ

ــی«  ــش خلق ــه »جنب ــه ب ــال ک ــش در نپ ــن جنب ــد. ای ــد آم پدی

انفجــاری  و  نا گهانــی  بســیار  اســت، خصوصیتــی  معــروف 

ــزاب  ــت اح ــه فعالی ــی ب ــش ناگهان ــن جنب ــه ی ای ــت. ریش داش

دموکــرات و مائویســت های نپــال در ســال های پیــش از آن 

ــرعت از  ــه س ــی ب ــه ی ال جی بی ت ــاالن جامع ــت. فع ــر می گش ب

ــی را  ــای حقوق ــد احی ــا بتوانن ــتفاده کردند، ت ــت اس ــن فرص ای

ــوان  ــه عن ــا ب ــغ می شــد. آن ه ــا دری ــق بخشــند کــه از آن ه تحق

ــتند.  ــور پیوس ــش مذک ــه  جنب ــه ب ــن جامع ــکل ای ــای متش اعض

ــان  ــت ها در جری ــلحانه، مائوئیس ــارزه ی مس ــال ها مب ــس از س پ

ــلحه ها را در  ــد، اس ــته ش ــت بس ــا حکوم ــه ب ــی ک ــان صلح پیم

ــد  ــرکت کردن ــی ش ــتند و در انتخابات ــن گذاش ــال ۲۰۰۶ زمی س

ــد.  ــزار ش ــال ۲۰۰۸ برگ ــح در س ــان صل ــن پیم ــس از ای ــه پ ک

پایــان جنــگ داخلــی و شــروع ایــن مرحلــه ی گــذار از اوایــل 

ــی  ــه جامعــه ی مدن قــرن بیســت و یکــم، فرصــت جدیــدی را ب

ــود را  ــت خ ــه فعالی ــال داد ک ــی نپ ــای جنس ــه اقلیت ه از جمل

ــود کــه جامعــه ی المــاس  گســترش دهنــد. در چنیــن فضایــی ب

آبی در ســال ۲۰۰۰ توســط ســانیل پانــت،  »مانیشــا«11، »داکال«12  

و »پینکــی گورنــگ«13 ثبــت شــد. همانطــور کــه پیــش از ایــن 

اشــاره شــد،  در ابتــدا ایــن مجموعــه  تحــت عنــوان ســازمانی که 

بیشــتر روی مســاله ی حقــوق بشــر و ســالمت اقلیت هــای جنســی 

ــه  ــه کار کــرد. ایــن ســازمان امــروز ب تمرکــز داشــت ، آغــاز ب

ــال در  ــی نپ ــر دولت ــازمان های غی ــن س ــی از مهمتری ــوان یک عن

ــدود ۳۰  ــا ح ــی ب ــای جنس ــا اقلیت ه ــط ب ــایل مرتب ــوزه ی مس ح

ــه کار اســت  ــال مشــغول ب ــف نپ ــر رســمی در مناطــق مختل دفت

و بــا فعالیت هــای مختلــف در حوزه هــای آموزشــی، ایجــاد 

ــبکه های  ــاد ش ــن طورایج ــی و همی ــکار عموم ــیت در اف حساس

ــه در  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــی را ایج ــوزه، فضای ــن ح ــال در ای فع

تاســیس و شــکل گرفتــن گروه هــای مختلــف  امــکان  آن 

ــا  ــیس گروه ه ــال ۲۰۰۱ تاس ــب، از س ــن ترتی ــود. بدی ــر ش میس

و ســازمان های مختلــف اقلیت هــای جنســی در نپــال رونــق 

یافــت.  در حــال حاضــر تعــداد ایــن گروه هــا و ســازمان ها بالــغ 

ــوان  ــه عن ــز ب ــا نی ــن گروه ه ــیاری از ای ــت. بس ــدد اس ــر ۵۰ ع ب

ــاس  ــه ی الم ــه ی جامع ــر مجموع ــا زی ــر و ی ــازمان های خواه س
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آبی مشغول به فعالیت هستند.14

»کایــل نایــت« پژوهشــگرحوزه اقلیت هــای جنســی در نپــال در 

مــورد ایــن جنبــش و رونــد غیــر خطــی و منحصــر بــه فــرد آن  

ــا  ــد: » راه م ــر می گوی ــوق بش ــان حق ــا دیده ب ــه ای ب در مصاحب

ــا  ــابقا ً ب ــه س ــی ک ــروه اجتماع ــک گ ــت از ی ــوی محافظ ــه س ب

ــیار  ــی بس ــدند راه ــر می ش ــی« تحقی ــدان  اجتماع ــوان » مفس عن

ســخت و غیرقابــل پیش بینــی بــود  و ترکیبــی از خــرد سیاســی و 

ــی  ــوق ال جی بی ت ــپ حق ــش چ ــت. جنب ــجاعت را الزم داش ش

ــژه  ــه وی ــود - ب ــایگان خ ــی از همس ــیر متفاوت ــال در مس در نپ

هنــد- رشــد می کنــد. در هنــد در ســال ۲۰۰۱ یــک طــرح 

دعــوی در دادگاه علیــه جــرم انــگاری هم جنس گرایــی کــه از 

ــدون  ــال[ ب ــا ]در نپ ــه شــد. ام ــده ارای دوران اســتعماری بجــا مان

ــخصی  ــدف مش ــدون ه ــذا ب ــی و ل ــگاری هم جنس گرای جرم ان

ــته های  ــرح خواس ــرای ط ــد ب ــاالن می بای ــی، فع ــل جرم زدای مث

انســانی  از حقــوق  برخــورداری  و  دیده شــدن  بــرای  خــود 

ــال در حــال  ــن دوره، نپ ــد. در همی ــه خــرج می دادن ــت ب خالقی

ــود.  ــی ب ــه یکــی از خشــن ترین دوره هــای جنــگ داخل ورود ب

حکومت نظامــی  در مناطــق شــهری و بــرای امنیتــی کــردن 

فزاینــده ی فضاهــای عمومــی ســبب اعمــال خشــونت نســبت بــه 

ــی  ــه ی ال جی بی ت ــه جامع ــتم از جمل ــت س ــف تح ــار مختل اقش

ــی ســازمان ملــل کــه حیــن جنــگ  ــر میدان شــد. فعــاالن از دفت

داخلــی برپــا شــده بــود بــه عنــوان مدخلــی بــرای طرح شــکایات 

ــد«.  خــود اســتفاده کردن

14 https://bit.ly/2bbgnFD
15 https://bit.ly/2UDIBTa

بــا ارجــاع بــه ایــن ســخن کایــل نایــت، می تــوان گفــت فعــاالن 

حــوزه اقلیــت هــای جنســی در نپــال در ســطوح مختلفــی بــرای 

ســازماندهی، رشــد و تثبیــت مبــارزات خــود گام برداشــته انــد. 

یکــی دیگــر از ذکاوت مندی هــای فعــاالن ایــن جنبــش در نپــال، 

بومــی کــردن ایــن جنبــش در بســتر تاریخــی و اجتماعی کشــور 

ــا  ــد: »ب ــورد می گوی ــن م ــت، در ای ــل نای ــت. کای ــال بوده اس نپ

اســتفاده از ظرفیــت و ســلیقه بومــی، مثــال بــا برگــزاری فســتیوال 

ــام آن  ــدون اینکــه ن ــوان جشــن »افتخــار« ب ــه عن ــی ب ســنتی نپال

بــه »رژه هم جنس گرایــان« تغییریابــد، فعــاالن ایــن حــوزه، 

ــته بندی های  ــث دس ــه بح ــدند در دوره ای ک ــق ش ــه موف زیرکان

ــود،   ــرح ب ــی مط ــای سیاس ــژادی در فض ــی و ن ــی، طبقات هویت

موضــوع بــه رســمیت شــناخته شــدن جنــس ســوم را بــه بحــث 

ــن  ــن و در نظــر گرفت ــا پذیرفت ــد. در مجمــوع، فعــاالن ب بگذارن

ــه  ســیالیت و شــکل پذیری پیچیــده سیاســت در نپــال، احتــرام ب

حقــوق انســانی بنیــادی خــود را خواســتار شــدند«. 

15بــا دقــت در مــورد ایــن مســاله کــه تغییــر شــرایط اقلیت هــای 

جنســی و تغییــر وضعیــت حقوقــی آن هــا در بــازه ی زمانــی 

ــه  ــوان ب ــت، می ت ــورت گرفته اس ــلطنت ص ــذار از س دوره ی گ

ــی  ــای جنس ــه اقلیت ه ــس از این ک ــه پ ــت ک ــم پرداخ ــن مه ای

ــوالت  ــی و تح ــای جنبش ــود در فض ــازماندهی خ ــه س ــق ب موف

ــذر  ــیری را از رهگ ــه مس ــدند، چ ــال ش ــی نپ ــده ی سیاس پیچی

قانونــی بــرای بــه دســت آوردن حقــوق خــود طــی کردنــد و بــا 

ــدند. ــه رو ش ــی رو ب ــه چالش های چ

█ تحوالت قانونی در حوزه ی اقلیت های جنسی در بستر تغییر نظام سیاسی نپال
—————————————————————————————————————————————————

ــط همجنســخواهانه  ــال، رواب ــش از ســقوط نظــام ســلطنتِی نپ ــی قــرار می گرفتنــد . درســال  ۲۰۰۷ رابطــه پی مــورد پیگــرد قانون
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ــه  ــدان ب ــا دو ســال زن ــس می توانســت ت ــرد همجن جنســی دو ف

ــه ی  ــازمان جامع ــزارش س ــاس گ ــر اس ــد. ب ــته باش ــراه داش هم

کــه  ترنس جندر هایــی  و  همجنس خواهــان  آبــی،  المــاس 

مــورد  زندان هــا  در  می شــدند،  دســتگیر  پیشــین  نظــام  در 

ضــرب و شــتم، شــکنجه و در بعضــی مــوارد حتــی تجــاوز 

ــال  ــا س ــس از صد ه ــال پ ــلطنتی نپ ــام س ــد.16 نظ ــرار می گرفتن ق

حکومــت،  در دســامبر ۲۰۰۷ بــا تصمیــم دولــت و دخالــت 

ــام  ــال ۲۰۰۸ نظ ــس از آن در س ــرد. پ ــقوط ک ــت ها س مائویس

ــن  ــال آن قوانی ــه دنب ــد. ب ــیس ش ــال« تاس ــوری نپ ــد »جمه جدی

ــورد  ــی م ــکل کل ــه ش ــال ب ــی نپ ــی و سیاس ــرایط اجتماع و ش

ــامبر  ۲۰۰۷ دادگاه  ــت.17   در دس ــرار گرف ــدی ق ــوالت ج تح

عالــی نپــال رای قانونــی کــردن همجنســگرایی را صــادر کــرد و 

نظــام پادشــاهی را بــه اجــرای ایــن حکــم فراخوانــد. ایــن دادگاه 

در شــرایطی برگــزار شــد کــه تــالش هــای مکــرر  ســازمان های 

فعــال درحــوزه اقلیت هــای جنســی در دادگاه شکســت خــورده 

ــه دادگاه  ــکایت را ب ــن ش ــال، ای ــار فع ــل چه ــن دلی ــه ای ــود. ب ب

ــم  ــن تصمی ــه چنی ــا ب ــل آن ه ــد. در عم ــه کردن ــال ارائ ــی نپ عال

ســریعی از طــرف دادگاه امیــدوار نبودنــد. امــا ســانیل بابــو 

ــن رای را  ــی«  ای ــاس آب ــه ی الم ــاالن »جامع ــی از فع ــت یک پان
ــد. 18 ــره خوان ــر منتظ ــش و غی رضایتبخ

در ســال ۲۰۰۸ هنــوز جرم زدایــی از همجنســگرایی بــه صــورت 

قانونــی اجرایــی نشــده بــود کــه  ســانیل پانــت بــه عنــوان اولیــن 

نماینــده ی همجنســگرا از طــرف حــزب کمونیســت، کاندیــدای 

ــال شــد و انتخــاب هــم شــد. او پیــش از  نمایندگــی مجلــس نپ

16 https://bit.ly/2GhMwvL
17 https://bit.ly/2GflnIG
18 https://bit.ly/2GhMwvL
19	 	CPN-U
20 https://bit.ly/2UQgUFP
21	 Bishnu	Adhikari
22 https://bit.ly/2GmYg0p

ــان  ــه هم ــال  ک ــگرایان نپ ــازمان همجنس ــا س ــت تنه ــن، ریاس ای

»جامعــه  ی المــاس آبــی« بــود را بــه عهــده داشــت. حــزب 

کمونیســت »ســی. پــی. اِن«19 توانســت بــا همراهــی او ۶۰۱ 

صندلــی مجلــس نپــال را پــس از ســقوط ســلطنت  از آن خــود 

کنــد. بــا ایــن وجــود تــا آن زمــا ن و بــه دلیــل  اجرایــی نشــدن 

ــوز  ــِی همجنســگرایی، هن ــوع پیگــرد قانون ــر ن ــف ه ســریع توق

ــد.20  ــرار می گرفتن ــی ق ــب قضای ــورد تعقی ــگرایان م همجنس

ــخ  ــار در تاری ــن ب ــرای اولی در ســپتامبر ۲۰۰۸، جنســیت ســوم ب

نپــال بــه رســمیت شــناخته شــد. یــک زن بیســت و یکســاله بــرای 

ــار ایــن تعریــف را از جنســیت اش در کارت شناســایی   اولیــن ب

خــود از یــک اداره ی رســمی دریافــت کــرد. نــام ایــن زن 

»بیشــنو آدهیــکاری«21 اســت. تقاضــای بیشــنو بــرای بــه رســمیت 

شــناخته شــدن بــه عنــوان  جنســیت ســوم، در دور اول رد شــد. 

از آن جایــی کــه بیــان جنســیتی او »مردانــه«  بــه نظــر می رســید، 

ــرد را  ــد مربوطــه از او درخواســت کــرد کــه جنســیت م کارمن

در کارت شناســایی خــود قیــد کنــد. بیشــنو ایــن پیشــنهاد را رد 

ــی  ــنو یک ــرد. بیش ــرار ک ــاره تک ــود را دوب ــای خ ــرد و تقاض ک

دیگــر از اعضــای ســازمان  جامعــه ی المــاس آبــی بــود. پانــت، 

رئیــس ایــن ســازمان کــه حــاال دیگــر نماینــده ی مجلــس بــود، 

بیشــنو را ترغیــب کــرد کــه بــر ایــن حــق خــود پافشــاری کنــد. 

ــه بیشــنو خبــرداد کــه پیــش ازاو، یــک فــرد  پانــت، همچنیــن ب

ــرد/زن« در  ــوان »م ــه عن ــود ب ــق شــده ب ــدر دیگــر موف ترنس جن
ــی شــود. 22 شناســنامه اش  معرف

ــراد  ــه ی اف ــور رای داد»هم ــی کش ــوان عال ــر ۲۰۰۸ دی در نوامب

https://bit.ly/2GhMwvL
https://bit.ly/2GflnIG
https://bit.ly/2GhMwvL
https://bit.ly/2UQgUFP
https://bit.ly/2GmYg0p
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ــوق  ــود دارای حق ــی خ ــت جنس ــا هوی ــش و ی ــارغ از گرای ف

برابــر هســتند«. در دســامبر ۲۰۰۷ ایــن دادگاه اعــالم کــرده بــود 

ــون نپــال  کــه قوانیــن تبعیض آمیــز بایــد از کتــب حقوقــی و قان

حــذف شــوند. ایــن رای در نوامبــر ۲۰۰۸ و پــس از رای جدیــد 

ــا دقــت بیشــتری، در بســتر مباحــث اقلیت هــای  ــی ب ــوان عال دی

جنســی تصریــح شــد. از آن پــس، دیگــر وظیفــه ی دولــت بــود 

کــه ایــن رای را بــه صــورت اجرایــی در آورد. گروه هــای 

ــازمان   ــه ی س ــر مجموع ــوان زی ــه عن ــگرایان ب ــف همجنس مختل

جامعــه ی المــاس آبــی بــه دادگاه عالــی کشــور شــکایت 

ــی  ــیار راض ــن دادگاه بس ــه ی ای ــت، از نتیج ــد. پان ــرده بودن ک

بــود.  ســپس، دادگاه مذکــور، رأیــی بــر ایــن مبنــا صــادر کــرد 

کــه »یــک مجمــع هفــت نفــره بایــد نقــش مشــاور را در مــورد  

23 https://bit.ly/2G7wIKV

مبحــث ازدواج اقلیت هــای جنســی بــه عهــده بگیــرد«. بــه حکــم 

دادگاه، ایــن مجمــع هفــت نفــره بایســتی شــامل یــک پزشــک به 

عنــوان ریاســت وزارت بهداشــت، یــک نماینــده ی حقوق بشــر، 

یــک نماینــده ی دســتگاه قضایــی، یــک سوسیالیســت منتخــب 

دولــت، یــک نماینــده ی پلیــس، یــک نماینــده ی وزارت مــردم 

و  یــک نماینــده ی اقلیت هــای جنســی می شــد.همچنین بــا 

ــه  ــود ک ــن ب ــع ای ــن مجم ــف ای ــه رای دادگاه، از وظای ــه ب توج

اقلیت هــای  ازدواج  مــورد  در  دیگــر  کشــور های  تجربــه ی 
جنســی را مــورد بررســی قــرار دهــد. 23

از راست به چپ: آنوج، پراکاش، آرشیت، شادی امین، مانیشا داکال، بومیکا، سنجی، ملیکا، انجل

https://bit.ly/2G7wIKV
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█ نقش چهره ها و تشکل های تاثیر گذارمانند پانت و جامعه ی الماس آبی
—————————————————————————————————————————————————

24	 Pink	Mountain
25 https://bit.ly/2It4nSb
26 https://bit.ly/2U9XAPn
27 https://bit.ly/2UehbxS

یــک مســاله ی بــارز در بررســی تحــوالت پــس از ســقوط 

ــه  ــت ک ــی آن اس ــای جنس ــوزه ی اقلیت ه ــال در ح ــلطنت نپ س

ــوان  ــه عن ــت ب ــام پان ــده می شــود، ن ــر دی ــری از تغیی ــر جــا اث ه

اولیــن نماینــده ی پارلمــان همجنســگرای نپــال و رئیــس جامعه ی 

المــاس آبــی نیز به چشــم میخــورد. حذف نــام او و موسســه اش، 

ــال  ــه اقلیت هــای جنســی در نپ ــوط ب وقتــی از تغییــر قوانیــن مرب

ســخن بــه میــان مــی آیــد، ناممکــن بــه نظــر میرســد . او بعد هــا 

ــی«24 را در بســتر  ــه ی صورت ــام »قل ــا ن در ســال ۲۰۱۰ طرحــی ب

ــق  ــه توریســم در کشــور مطــرح کــرد. طب ــوط ب تحــوالت مرب

ایــن طــرح، قــرار بــود نپــال بــه کشــوری بســیار جــذاب و حائــز 

اهمیــت و امــن در حــوزه ی اقلیت هــای جنســی در منطقــه بــدل 

شــود. در ایــن طــرح بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده بــود کــه 

اقلیت هــای جنســی  ایــن امــکان را داشــته باشــند کــه  بــر فــراز 

ــه  کو ه هــای اورســت ازدواج کننــد.25  وزیــر کشــور طــرح ارائ

شــده در ایــن زمینــه را در ســال ۲۰۱۲ اجرایــی نکــرد. لــذا 

ایــن طــرح هنــوز موفــق نشــده  و ازدواج دو همجنــس در نپــال 

همچنــان غیرقانونــی اســت.  پــس از آن،  دوبــاره ایــن بحــث بــه 

ــال مطــرح شــد. در  ــی نپ شــکلی داغ در فضــای سیاســی حقوق

ــای  ــه ی اقلیت ه ــه جامع ــض علی ــث تبعی ــت، بح ــز پان ــا نی آن ج

جنســی را مطــرح کــرد، امــا در نهایــت ایــن طــرح معلــق مانــد و 
در تغییــرات نهایــی تصویــب نشــد. 26

تالش هــا در ایــن زمینــه امــا بــه آن ســال ها ختــم نشــد. در 

ــس  ــردن ازدواج دو همجن ــرح قانونی  ک ــاره ط ــال ۲۰۱۸ دوب س

ــت قــرار  ــی دول بــه صــورت یــک پیش نویــس مــورد بررس

گرفــت. امــا در مجلــس  بررســی نشــد و تصویــب آن بــاز 

هــم بــه تاخیــر افتــاد.27 قانونــی کــه تــا کنــون در مــورد ازدواج 

تصویــب شده اســت، هنوزمســاله ی ازدواج را از منظــر حقوقــی 

بــه عنــوان موضوعــی دگرجنســگرایانه تعریــف می کنــد. فعــاالن 

حــوزه ی اقلیت هــای جنســی بــه ایــن تعریــف اعتــراض دارنــد.  

ــون  ــا قان ــر ب ــس را مغای ــدن ازدواج دوهمجن ــی نش ــا قانون آن ه

ــن تعریــف  ــا ای ــن  آن ه ــد. هم چنی ــال می دانن ــد نپ اساســی جدی

را در تضــاد بــا رأی دادگاه عالــی کشــورمی داننــد کــه تبعیــض 

ــد. ــی می دان ــی را غیرقانون ــای جنس ــه اقلیت ه علی

در آگوســت ۲۰۱۰ اولیــن رژه ی افتخــار  اقلیت هــای جنســی در 

نپــال بــا موفقیــت برگــزار شــد. در ایــن رژه ی افتخــار، موضــوع 

ــای  ــه اقلیت ه ــی علی ــی و قانون ــای اجتماع ــا تبعیض ه ــه ب مقابل

جنســی در پیونــد بــا جذابیــت توریســتی نپــال پــس از تغییــرات 

ــکار  ــث اف ــورد بح ــور،  م ــن کش ــده در ای ــل ش ــی حاص سیاس

عمومــی قــرار گرفــت. هــزاران نفــر در ایــن تظاهــرات شــرکت 

کردنــد.  آنهــا  حضــور اعضــای جامعــه ی المــاس آبــی  را انتظار 

می کشــیدند. بــرای پانــت، بــه عنــوان یــک چهــره ی مهــم، ایــن 

ــگاه  ــر و ن ــا فق ــارزه ب ــث مب ــد، مبح ــه رش ــش رو ب ــر و جنب تغیی

مثبــت بــه صنعــت توریســم بــا هــم درتضــاد نبودنــد. او اعتقــاد 

داشــت توریســم یــک عامــل مهــم توســعه ی اقتصــادی در نپــال 

جدیــد اســت.  بحــث پانــت امــا آن چیــزی  نبــود کــه  در درک 

ــه  ــود.  او ب ــده می ش ــکس« خوان ــم س ــه »توریس ــی  جامع عموم

دنبــال جــذب افــراد پردرآمــد جامعــه ال جی بی تــی بــرای ســفر 

بــه نپــال بــود. از همیــن  زاویــه شــاید بتــوان جنبــه ی نمایشــی و 
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کارناوالــی ایــن رژه ی افتخــار در نپــال را توضیــح داد. یکــی از 

ــر و  ــا فق ــت ب ــض، ضدی ــا تبعی ــت ب ــن رژه » ضدی ــعارهای ای ش
ــود. 28 )درعیــن حــال( توریســم بیشــتر« ب

زیــر مجموعــه ی آن  و گروه هــای  آبــی  المــاس  جامعــه ی 

ــث  ــردم، مباح ــن م ــت در بی ــق فعالی ــی از طری ــتند از طرف توانس

ــد و از  ــرح کنن ــی را مط ــای جنس ــوق اقلیت ه ــه حق ــوط ب مرب

ــور  ــای کش ــه دادگاه ه ــکایاتی ب ــه ی ش ــا ارائ ــر ب ــرف دیگ ط

ــن  ــت، قوانی ــا دول ــره ب ــی و مذاک ــور انتخابات ــن حض و همچنی

مدافــع حقــوق اقلیت هــای جنســی را تــا حــد ممکــن جایگزیــن 

قوانیــن تبعیــض آمیــز کننــد. در ســال ۲۰۱۵ چنــد مــاده ی جدید 

مربــوط بــه افــراد بــا گرایشــات جنســی متفــاوت و هویت هــای 

جنســی متنــوع بــه  قانــون اساســی نپــال افــزوده شــد کــه حقــوق 

ــه : ــرارداد. از جمل ــورد نظــر ق ــر م ــق ت ــان را دقی آن

 مــاده  ۱۲: بــه موجــب ایــن مــاده افــراد حــق دارنــد یــک 

ــی  ــیتی انتخاب ــت جنس ــاوی هوی ــهروندی ح ــایی ش کارت شناس

ــند. ــته باش ــان داش ش

28 https://bit.ly/2KwIVyo
29 https://bit.ly/2P3BVaP
              https://bit.ly/2D5aTuT
30 https://bbc.in/2Gjrb5b

ــض  ــد تبعی ــی ض ــاده ی قانون ــک م ــاده، ی ــن م ــاده ی ۱۸:  ای  م

ــراد از  ــه اف ــت ک ــت آمده اس ــه صراح ــاده  ب ــن م ــت. در  ای اس

حقــوق برابــر برخوردارنــد و هیــج شــهروندی نبایــد بــه خاطــر 

ــژاد، جنســیت،  مذهــب، ملیــت، طبقــه اجتماعــی- اقتصــادی، ن

زبــان و یــا تفکــر ایدئولوژیــک خــود مــورد تبعیــض قــرار 

بگیــرد. مــاده ی ۱۸ قانــون اساســی همچنیــن اقلیت هــای جنســی 

را نیــز بــه عنــوان افــراد مــورد تبعیضــی بــه حســاب آورده کــه 

بایــد مــورد ایــن »حمایــت قانونــی« قــرار بگیرنــد. در مــاده ی ۱۸ 

قانــون اساســی، زبــان دگرجنســگرا بــا هویت هــای غالــب »مــرد 

و زن« یــا »دختــر و پســر«، بــا  زبانــی جایگزیــن شــده اســت  کــه 

از لحــاظ جنســیتی خنثــی اســت. 

مــاده ی ۴۲: ایــن مــاده ی قانــون اساســی ایــن حــق را بــه 

اقلیت هــای جنســی می دهــد کــه در مشــاغل و مناســبات دولتــی 
ــوند.29 ــد ش ــره من ــی به ــات عموم ــد و از خدم ــا کنن ــش ایف نق

ــپتامبر ۲۰۱۵  ــت س ــال،  از بیس ــی نپ ــون اساس ــخه ی قان ــن نس ای
30 اجرایــی شده اســت. 

█ جامعه ی مردساالر و تبعیض های اجتماعی علیه زنان جامعه ی اقلیت جنسی در نپال 
—————————————————————————————————————————————————

بــا وجــود همــه ی تغییــرات مثبــت دهــه ی اخیــر در نپــال، نبایــد 

ــی  ــی و سیاس ــای اجتماع ــر فض ــت تاثی ــه تح ــرد ک ــوش ک فرام

نپــال و ســال ها تعقیــب و ممنوعیــت همجنســگرایی، پیامدهــای 

منفــی خــود را بــر فضــای اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ی نپــال 

برجــا گذاشته اســت. هنجارهــای اجتماعــی کــه بــر اســاس 

ذهنیــت  در  مــرد« دگرجنســگرا  و  »زن  انگاره هــای جنســی 

ــر  ــیله ی  تغیی ــه وس ــرعت و ب ــه س ــوند، ب ــاخته می ش ــاع س اجتم

قوانیــن، عــوض نخواهنــد شــد. در جامعــه ی نپــال هنــوز تخطــی 

به»ننــگ  انگاره هــای جنســیت زده و دگر جنس گرامحــور  از 

ــرا  ــی و دگرجنس گ ــیت زدگ ــود. جنس ــی میش ــی« منته اجتماع

ــت  ــان اقلی ــه در آن زن ــم آورده  ک ــرایطی را فراه ــوری، ش مح

ــج  ــایرین رن ــه س ــبت ب ــی نس ــض  مضاعف ــی از تبعی ــی حت جنس

میبرنــد. گویــا از زنــان انتظــار بیشــتری مــی رود کــه خــود را بــر 

اســاس ایــن »هنجارهــای جنســیتی و جنســی« تعریــف کــرده و 

https://bit.ly/2KwIVyo
https://bit.ly/2P3BVaP 
https://bit.ly/2D5aTuT
https://bbc.in/2Gjrb5b
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ــد.  ــا آن ســازگار کنن خــود را ب

ــرای  ــی را ب ــال وضعیت مناســبات اجتماعــی و مردســاالرانه در نپ

زنــان بــه وجــود آورده انــد کــه در آن تمــام ابعــاد زندگــی زنــان 

ــه  ــرد. ب ــرار می گی ــرل ق ــت کنت ــتماتیکی  تح ــکل سیس ــه ش ب

ــی  ــی و سیاس ــازی اجتماع ــی  ایدئولوژی س ــد نوع ــر می رس نظ

ــت  ــاد ســتم و محدودی ــال رخ داده اســت کــه ابع در فضــای نپ

بــرای زن را بــه توانایــی کاری و اجتماعــی او نیــز گســترش داده 

ــاالرانه ای،  ــتر مردس ــن بس ــی« درچنی ــر »زن واقع ــت. تصوی  اس

ــه  ــک ازدواج دگرجنس گرایان ــه در ی ــت ک ــی  اس ــر زن تصوی

ــی »آگاه«  ــن فضای ــود در چنی ــف خ ــرد و از وظای ــر می ب ــه س ب

31 https://bit.ly/2GlcwGW

اســت. 

تغییــرات اجتماعــی و سیاســی معاصــردر کشــورهای مختلــف از 

جملــه نپــال، وضعیتــی را بــرای اقتصــاد ایــن کشــورها به وجــود 

آورده اســت کــه دیگرصــرف نظرکــردن از نیــرو ی کار زن در 

ــه  ــا ب ــان را تنه ــد زن ــت و نمیتوانن ــن  نیس ــه  ممک ــارج از خان خ

نیــرو ی کار رایــگان خانگــی تقلیــل دهنــد. بــا چنیــن تغییــری در 

ســال های اخیــر و بــا حضــور بیشــتر زنــان در فضاهــای کاری و 

اجتماعــی،  چهــره  تبعیــض  اجتماعــی نســبت بــه زنــان در نپــال 

نیــز عریانتــر شــده اســت .31  در چنیــن شــرایطی زنــان متعلــق بــه 

جامعــه اقلیت هــای جنســی از تبعیــض  مضاعــف رنــج می برنــد.  

تصویر2: شادی امین در حال دریافت هدیه هنگام بازدید از دفتر جامعه الماس آبی )Blue Diamond( در کاتماندو- نپال در 
آوریل سال 2019- در عکس مانیشا  داکال از مدیران الماس آبی دیده می شود

https://bit.ly/2GlcwGW
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کایــل نایــت پژوهشــگر حقــوق اقلیت هــای جنســی در نپــال در 

ــتگاه  ــر، دس ــوق بش ــان حق ــا دیده ب ــه ب ــر از مصاحب ــی دیگ جای

32 https://bit.ly/2UfqNbI

قضایــی مردســاالر نپــال را یکــی از دشــواری های پیشــرفت های 
قانونــی معرفــی میکنــد. 32

█ جمع بندی
—————————————————————————————————————————————————

ــوان  ــت عن ــال ها تح ــی س ــای جنس ــه ی اقلیت ه ــال جامع در نپ

»منحرفــان اجتماعــی« بــا برچســب زنــی و پیامد هــای جــدی آن 

مواجــه بــوده انــد.  تاثیــر چنیــن ادبیــات و گفتمانــی در فضــای 

ــس  ــا پ ــال ها و دهه ه ــا س ــور ت ــک کش ــی ی ــی و سیاس اجتماع

از تغییــر قانــون اساســی و در نظــر گرفتــن حقــوق اولیــه ی 

ــد.  ــی می مانن ــی باق ــای جنس ــه ی اقلیت ه جامع

ــی در  ــون اساس ــر قان ــس از تغیی ــه پ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب

ــوارد  ــها از م ــال، گزارش ــی در نپ ــگ داخل ــس از جن دوره ی پ

ــش  ــیتی کاه ــی و جنس ــای جنس ــه اقلیت ه ــض ب ــف تبعی مختل

ــت. ــه اس نیافت

پــس از تغییــرات قانــون اساســی،  نپــال  وارد فضــای جدیــدی  

شــده اســت کــه در آن  عیانتــر شــدن چهــره ی جامعــه ی 

ــن  ــر گرفت ــر در نظ ــوی دیگ ــو و از س ــک س ــی از ی ال جی بی ت

ــری  ــز پیگی ــان و نی ــادی برآن ــری اقتص ــژه ی نابراب ــت  وی وضعی

ســایر حقــوق آن هــا مثــل حــق ازدواج و پذیــرش فرزنــد، بایــد 

مــورد بحــث و بررســی قرارگیرنــد. هنــوز تغییــر قوانیــن بــه حــق 

ازدواج و حــق فرزند پذیــری اقلیت هــای جنســی منجرنشــده 

اســت. هنــوز بخــش عظیمــی از مبــارزه ای کــه اقلیت هــای 

ــه،  ــای کار، خان ــی  در فض ــرکوب های اجتماع ــه س ــی علی جنس

خیابــان  و غیــره تجربــه می کننــد، بــه شــکل جنبشــی فراگیــردر 

ابتــدای راه اســت . بــا ایــن حــال آن چــه در بســتر ایــن تحــوالت 

در نپــال الهام بخــش و مهــم اســت، آن اســت کــه هــر کشــوری 

ــادی،  ــی، اقتص ــرایط سیاس ــخ، ش ــه تاری ــه ب ــا توج ــد ب می توان

ــود راه را  ــرد خ ــه ف ــر ب ــده و منحص ــی پیچی ــای فرهنگ زمینه ه

بــرای احیــای حقــوق جنســی و جنســیتی و تاثیــر گــذاری ایــن 

جامعــه در فضاهــای اجتماعــی و سیاســی بــاز بگــذارد.  در 

ــوان  ــی می ت ــه حت ــخ نشــان می دهــد کــه چگون ــن تاری ــع ای واق

ســازماندهی  شــروع  بــا  افتخــار،  رژه هــای  بومی کــردن  بــا 

فضاهــای  و  پارک هــا  در  کوچــک  تجمعــات  و  تشــکل ها 

بســته و همچنیــن بــا دخالــت  ویــژه و فعــال در بزنگاه هــای 

ــردر  ــذاری مطلوب ت ــرای تاثیر گ ــی، ب ــی وتاریخ ــاص سیاس خ

حــوزه اقلیــت هــای جنســی و جنســیتی فعالیــت کــرد. جنبــش 

ــی ها در  ــا و میان جنس ــوال ها، ترنس ه ــگرایان، بایسکش هم جنس

نپــال، میتوانــد الگــوی خالقیــت، خســتگی ناپذیری، امیــدواری، 

ــد.  ــت باش ــربلندی و مقاوم س

https://bit.ly/2UfqNbI
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◄برخی منابع مورد استفاده: 
۰ ال.جی.بی.تی بودن در آسیا، تحلیلی بر وضعیت نپال به صورت فایل پی دی اف: 

https://t1p.de/qufk	

۰ موفقیتی برای هم جنس گرایان در نپال  در سایت »کوییر. د. اِ« :
https://t1p.de/n672

۰ نپال: جامعه ای واپس گرا و قوانینی مترقی ـ مطلبی در سایت» پالیتز سنتر«:
https://t1p.de/5xz0

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/istanbul-pride-sexuelle-minderheiten-ideale-su
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/23/murder-transgender-lgbt-hande-kader-turkey 
https://womensenews.org/2014/07/iranians-move-to-turkey-to-press-lgbt-liberation/ 
https://www.nybooks.com/articles/2018/06/28/sex-changes-in-turkey 
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