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با استفاده از داده های قوم شناسانه از مصاحبه های متقاضیان کوییر و ترنسجندر پناهندگی در ترکیه، با کمیساریای 

عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی در استانبول، آنکارا، دنیزلی، کایرسی و نوشهیر، من 

به بررسی شیوه ی استداللی پرداختم که در آن حق پناھندگی به عنوان مفھومی زمامنند و مکامنند و مرشوط، 

سوژه ھای کوییر و ترنسجندر را به گونه ای عادی سازی شده می منایاند، در حالی که زندگی و مرگ جمعیت ھای 

مختلف از این مسیر استداللی مدیریت می شوند. از طریق بررسی زمان سیاست و ژئوپلیتیک حقوق در گفتامن 

پناهندگی، من به تناقضات موجود در جهانشمولی حقوق برش اشاره کردم و استدالل می کنم در حالی که تعیین 

یک عمل که توسط دولت ها یا شهروندان اعامل شده است، به عنوان »نقض حقوق برش«، دلبخواهی و مرشوط 

به مکان و زمان عمل است، تشخیص پناهندگان در رژیم های حقوق برش، بر مفاهیم ذات گرایانه و ازلی و ابدی از 

هویتی متکی است که در زمان غایت انگارانه ی تکامل در حرکت است. پناهجویان کوییر ایرانی در ترکیه در یک 

ناحیه ی بینابین تشخیص معلق هستند، جایی میان حقانیت و بی حقوقی که در یک توقف زمانی به هم می رسند. 

»حفاظت« از پناهندگان ترنس و کوییر تحت لفاظی حقوق در این ناحیه ی بینابینی در واقع با مدیریت زندگی و 

مرگ جمعیت ها از طریق سیاست قتل های قانونی در ارتباط است.
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زمان مرگ: زمامنندی و حقوق پناهنده

درباره ی آنچه بین یک دوگانه و البته هر دوگانه ای مانند حیات و مرگ، رخ می دهد چیزی وجود دارد که 

فقط با ابهام می توان درباره ی آن حرف زد یا اینکه می توان درباره ی آن ابهام سخن گفت؛ و این همراه با 

ابهام بودن نه تنها شاید بلکه باید سیاست ورزی حافظه باشد که در میراث ها و نسل ها یافت شدنی است. 

)دریدا، میراث مارکس، ۱۹۹۴(

انبوهی از افراد در مقابل ایستگاه پلیس جمع شده اند و در جمع های چندنفری و در گرمای شدید تابستان با 

یکدیگر گفتگو می کنند. متقاضیان پناهندگی گهگاه گفتگوی خود را متوقف می کنند و با دوستان و آشنایان خود 

که پیاده یا با دوچرخه به آنجا می رسند، سالم و احوالپرسی می کنند. امروز چهارشنبه، روز امضاء در کایرسی است؛ 

ترشیفاتی اداری که در متامی شهرهای اقامری ترکیه برای پناهندگان برقرار است، روزی که متقاضیان پناهندگی 

با امضای خویش حضور خود را در شهر  تا  باید به طور شخصی در مراکز تعیین شده ی پلیس حضور پیدا کرده 

متقاضی  ایرانِی  زن  ترنسجندر  عنوان یک  به  نیز  ]20۱3[، مرجان  بهار  تا همین  کنند.  اثبات  اسکان خود  محل 

پناهندگی برای امضاء به این اداره ی پلیس می آمد. او امیدوار بود تا در کشور کانادا بازاسکان داده شود، رویایی 

که هرگز محقق نشد. در ماه آوریل، مرجان به علت عدم دسرتسی به خدمات بهداشتی مناسب فوت کرد. یاد 

فراموش شده ی او تنها شبحی نیست که در گفتامن حقوق پناهندگی تداعی می شود. آنچه در ترکیه اتفاق می افتد، 

ناحیه ای که مرز بین اروپا و آسیای به زور عقب نگاه داشته شده را مشخص می کند، فضای دوجانبه ی بی حقوقی 

و حقانیتی را یادآور می شود که در آن ادعاهای پناهندگان پردازش می شود، متقاضیان پناهندگی به طور موقت 

اقامت دارند و حضور شبح وار پناهندگان دوگونه بودِن حقوق را ابقا می کند: »رسکوب و آزادی«، »هموفوبیا و 

حقوق همجنسگرا«، »عقب ماندگی و پیرشفت« و »بی حقوقی و حقانیت« از طریق فیگورهای شبح وار پناهندگان 

ترنسجندر و کوییر حفظ شده اند، یعنی کسانی که بین زندگی و مرگ ایستاده اند و به ظاهر در خط تکاملی حقوق 

در جهت زمان آینده و فضای آزادی در جهان اول حرکت می کنند، جایی که سازمان های پیشگام و حق طلب به 

دنبال انطباق بدن ها با هویت های غیرزمامنند و تغییرناپذیری هستند که ادعاهای آنها را برای پناهندگی مرشوع 

می سازد.

و درمیان بودگی جغرافیایی ترکیه، جایی که در آن متقاضیان پناهندگی غیراروپایی اقامت دارند و توسط رژیم های 

حقوق پناهندگی اداره می شوند، مرزهای جداکننده ی »رشق« را از »غرب«، حفظ می کند. به طور متناقض، تبدیل 

شدن اروپا به آینده ی نامطمنئ، متایل به اطالع  رسانی در مورد سیاست های مهاجرت و حقوق برش دولت ترکیه 
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و انطباق آن با اقدامات انضباطی اتحادیه ی اروپا، ترکیه را به پناهگاهی امن برای افراد ترانس و کوییر مبدل 

منی کند. قتل چهار ترنسجندر و آزار یازده نفر از آنان در هفت ماهه ی اول سال 20۱3 در جهان شهر توریستی 

استانبول یا دیگر قتل ها در شهرهای کوچک در زمره ی خودکشی، یا مرگ و میر ناشی از عدم سالمت جسمی به 

شامر منی آیند. به طور ویژه، این اعداد چیزی در مورد رشایط زندگی ای که منجر به مرگ و میر فراوان زنان ترانس 

می شود )Littauer، 20۱3( منی گوید. حتی وعده های حقوق و آزادی در روایات غایت انگارانه ی گفتامن پناهندگی، 

برای کوییرهایی که به »کشور سوم پناهندگی« رسیده اند نیز به طور کامل قابل دسرتس نیست، کشورهایی که 

اغلب کانادا، ایاالت متحده ی آمریکا یا اسرتالیا هستند. ترنسجندر ایرانی دیگری به نام سایه هم که با توهم واقعی 

بودن تعهدات حقوق برشی و برابری جنسیتی به تورنتِو کانادا وارد شده بود، بعد از یک سال دست به خودکشی 

زد. نه سختی هایی که او تحت »حامیت« کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد )یو ان اچ سی آر( تحمل 

کرد و نه عدم دسرتسی به مسکن، فرصت های شغلی و مراقبت های بهداشتی پس از ورود به کانادا، هیچ کدام به 

عنوان نقض حقوق برش ثبت نشد. و هامنطور که منطق ژئوپلیتیک و توسعه گرای رژیم های حقوق برش، خشونت 

ترانس فوبیا و هموفوبیا را به طور ویژه در خاورمیانه مفروض می دانند، این داستان نژادپرستانه برای کوییرها و 

ترانس ها در کشورهای نهایی پناهندگی مانند ایاالت متحده ی آمریکا تفاوتی با خاورمیانه ندارد، درجایی که در 

آن تنها در ماه آوریل سال 20۱3 سه زن ترانس سیاه پوست به قتل رسیدند )Beyer، 20۱3(. با این حال، برای یو 

ان اچ سی آر اعطای وضعیت پناهندگی به زنان ترانس سیاه پوست شهروند آمریکایی غیرقابل باور خواهد بود. 

)نگاه کنید به گرتوت، 20۱3(

کنش به یادآوری و عزاداری برای مرگ کوییرها و ترنسجندرها ممکن است مایه ی از بین رفنت مرزی شود که در 

نظام دگرجنسگرامحور بین بدن های آنها و دیگران فاصله انداخته است. با این حال، زندگی کردن با فکر و خیال 

گذشته، حال و آینده نه فقط زندگی با خاطرات کسانی است که دیگر حضور ندارند، بلکه زندگی کردن با حضور 

شبح وار پناهندگان زنده ای است که در قلمرو به خاطرآوردن و مستندسازی جایی برای آنان در نظر گرفته نشده 

است. معنای زمان حقوق پناهندگان هامنا مرگ تدریجی در منطقه ی مرزِی »رسیدن به« و »زندگی کردن در« 

اغلب  که  پدیده ای  است؛  تکرار  در حال  قبلی  تجربه های  و  دارند  نابرابری های ساختاری رونق  که  است  جایی 

آگاهی داشنت از آن نیز هیچ آمادگی ای فراهم منی کند حتی اگر از طریق خاطرات انبوه چنین تاثیری در دسرتس 

باشد. )Berlant، 2007: 75۹( احضار کردن روح پناهنده همچون مرده ی متحرک، این است که بپرسید رشایطی که 

پناهجویان کوییر و ترانس در ترکیه یا »کشور سوم پناهندگی« در آن زندگی کردند، چه هستند. چطور این رشایط 
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باعث ایجاد رضب آهنگی از حقوق می شود که منجر به مرگ تدریجی می شود؟ کجا و کی برخی کنش ها به عنوان 

»نقض« حقوق برش مشخص و در چه زمانی و چه مکانی آنها به عنوان جنایات فردی در نظر گرفته می شوند؟

به این ترتیب برای رسیدگی به این سواالت، من از داده های قوم نگارانه ی بدست آمده از طریق مصاحبه هایی با 

افراد کوییر و ترانس ایرانِی متقاضی پناهندگی در ترکیه، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد )یو ان 

اچ سی آر(، انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجرین )ASAM(، سازمان کائوس جی ال KAOS GL،۱ مجمع 

شهروندان هلسینکی2 و چند سازمان دیگر که خدماتی را برای پناهندگان در استانبول، آنکارا، دنیزلی، کایرسی 

و نوشهیر فراهم می کنند، استفاده کردم. در بررسی مسیری که حقوق پناهندگی به عنوان یک مفهوم مرشوِط 

زمامنند و فضامند، سوژه های پناهنده را ضمن مدیریت زندگی و مرگ جمعیت های متامیز عادی سازی می کنند، 

من استدالل می کنم که زمامنندی در گفتامن حقوق پناهندگی در دو راه مشخص و در عین حال مرتبط گسرتش 

یافته است: نخست این که حرکت پیرشونده ی زمان در روایات غایت انگارانه از آزادی، مرشوط به ابدی و ازلی 

در  حقوق  پیرشونده ی  زمان  این که  دوم  و  است  کوییر/ترانس  پناهنده ی  هویت  بودن  تغییر  غیرقابل  و  بودن 

ناحیه ی بینابین »پناهگاه موقت« در ناحیه های پردازش، متوقف شده است، جایی که پناهندگان در رضب آهنگ 

کُند حقوق، مرگ تدریجی را زندگی می کنند. پارادوکس حقوق پناهندگی که در آن پناهندگان در یک زمان خطی 

پیرشونده حرکت می کنند، در حالی که هویت های جنسی و حقوق آنها به توقفگاه هایی در مسیر می رسد که 

گفتامن حقوق پناهندگان وابسته به ژئوپلیتیک هستند و بنابراین با تخصیص فضایی مربوط به تولید و پذیرش 

پناهندگان درهم آمیخته اند.

پارادوکس حقوق

طبق گزارش UNHCR، از تاریخ یکم ژانویه ی 20۱0 تا یکم ژوئیه ی 20۱3، پانصد و سی و هفت نفر متقاضی 

پناهندگی LGBTI در ترکیه وجود داشته اند که از این تعداد چهارصد و هفتاد و یک نفر از ایران هستند.3 ترکیه 

ذیل کنوانسیون ۱۹5۱ سازمان ملل متحد مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل اصالحی ۱۹67 تنها حفاظت را 

برای افرادی با ریشه ی اروپایی فراهم می کند. با این حال، دولت ترکیه به پناهجویان غیراروپایی اجازه می دهد 

مادامی که پرونده های آنها توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال بررسی است به طور 

1-  See the KAOS GL )n.d.( website

2-  See the website for the Helsinki Citizens’ Assembly )n.d.(

3-  UNHCR breaks down the numbers to 439 ‘‘homosexuals’’ )gay men(, 48 lesbians, 25 FTMs, and 25 MTFs
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موقت در ترکیه باقی مبانند. متقاضیان پناهندگی باید در وزارت کشور ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 

ملل متحد ثبت نام کنند، و منتظر مصاحبه های متعددی در یک دوره ی زمانی چندین ساله باشند. اگر آنها به عنوان 

پناهنده تایید شوند، مجاز به درخواست اسکان مجدد در یک کشور پناهجو پذیر خواهند شد. پس از ثبت نام در 

دفرت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، متقاضیان به »شهرهای اقامری«۴ کوچِک تعیین شده فرستاده 

از  متعدد،  ارزیابی های  و  در طول مصاحبه ها  و  ثبت می شوند  ترکیه  پلیس  توسط  آنها  که  خواهند شد، جایی 

جمله بررسی پزشکی و گاهی روان شناختی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سفارت کشور 

پناهجوپذیر ]کشور سوم[ در آنجا باقی می مانند.

پروسه ی ثبت نام در دفرت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، ثبت نام و انتقال به شهرهای کوچک اقامری در 

ترکیه، مصاحبه ها با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای تعیین وضعیت پناهندگی و مصاحبه با 

کشور پناهجوپذیر سوم سال ها طول می کشد. در طی این مدت، پناهجویان مجبورند هزینه های نیازهای اولیه ی 

خود مانند مسکن، غذا، حمل ونقل و مراقبت های بهداشتی را پرداخت کنند. اغلب پناهجویان و پناهندگان در 

ترکیه عدم دسرتسی یا دسرتسی محدودی به حامیت مالی داشته، و با آزار و اذیت مستمر مردم شهر مواجه هستند 

و در زمینه ی کار و مسکن تبعیض را تجربه می کنند. )ORAM، 20۱۱ ]200۹[( آنها وقتی به پلیس ترکیه شکایتی 

مطرح می کنند، توسط پلیس ترغیب می شوند که »مانند مردان یا زنان واقعی لباس بپوشند« تا از آزار و اذیت به 

دور باشند. قبل از اینکه UNHCR دستورالعمل های خود را اصالح و ادبیاتی را برای آموزش پرسنل خود آماده 

کند، از بسیاری پناهجویان با سؤاالت تجاوزآمیزی در مورد ترجیح پوزیشن جنسی شان، تعداد پارترن های جنسی 

آنها یا اینکه آیا آنها در یک» گی بار« در ترکیه بوده اند، سوال شده است. برخی از افرسان پلیس همچنان سواالت 

تجاوزآمیز مشابهی می پرسند. این سواالت به منظور بررسی اینکه متقاضیان »پناهندگان واقعی«، »گی و لزبین 

واقعی و همجنسگرایان واقعی« یا »ترنسجندر واقعی« هستند، پرسیده می شود. گاهی اوقات، مرتجمین ]مرتجمین 

شفاهی[ پلیس که خودشان پناهنده هستند، کوییر ها را» آشکار کرده« و آنها را به صورت علنی مسخره می کنند.

در حالی که دولت ترکیه خدمات اجتامعی و پزشکی محدودی را به پناهندگان ارائه می دهد، برخورداری از این 

باید هر شش ماه  اقامت موقت دارد که  اتباع خارجی )کیملیک( و مجوز  نیاز به یک کارت شناسایی  خدمات 

متدید شود. هزینه های باالی کیملیک و مجوز اقامت برای اکرث متقاضیان پناهندگی که منی توانند کار پیدا کنند 

و یا »غیرقانونی« کار و دستمزد پایینی را دریافت کنند، میرس نیست. صندوق تامین اجتامعی و همبستگی، که 

ازمیر  آنکارا و  استانبول،  از جمله  ترکیه  اشاره دارد و شامل کالن شهرهای  ترکیه  پیرامونی در  به شهرهایی  اقامری  ۴- شهرهای 

منی شود.
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تحت نظر فرمانداری محلی ]والی شهر[ ایجاد شده، مسئول کمک به هر فردی که به ترکیه می آید و درخواست 

می شوند،  هدایت  شهر  انجمن  اعضای  و  والی  معاون  توسط  که  استان  هیئت های  است.  می کند،  مالی  کمک 

مجمع  طرفداران  از  یکی  گفته ی  به  کنند.  توزیع  متقاضیان  بین  مالی  کمک  اندکی  میزان  تا  می گیرند  تصمیم 

شهروندان هلسینکی، هیئت های اجرایی شهرستان های اقامری اغلب محافظه کار هستند و بنابراین درخواست های 

پناهجویان کوییر و ترانس را رد می کنند.

هویت های ثابت در زمان پیرشونده

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه پرونده های ال جی بی تی را نسبتا رسیع تر )پس از موارد 

پناهندگی بهایی( و با میزان ردی کمرتی پردازش می کند. این امر کیس پناهندگی براساس گرایش جنسی را به عنوان 

»کیس طالیی« معروف کرده و این کیس ها را مستعد تقلب ساخته است. با وجود اینکه کارمند امور پناهندگان 

سازمان ملل متحد )UNHCR( که با من مصاحبه کرد، تصدیق می کند که »موارد جعلی« نادر است، طبق گفته های 

پناهجویان کوییر و ترنسجندر برخی از مصاحبه کنندگان به صورت تلویحی به آنان اشاره می کنند که درباره ی 

گرایش جنسی خود دروغ می گویند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ادعاهای ال جی بی تی آی ها را 

بر مبنای »حقیقت« هویت جنسی متقاضیان ارزیابی می کند. هدف مصاحبه ی اصلی این است که تصمیم گرفته 

شود که آیا متقاضی واقعا »همجنسگرا«، »لزبین«، »ترانس« یا »دوجنسگرا« است؟ کمیساریای عالی پناهندگان 

سازمان ملل متحد به منظور ارزیابی صحت ادعای متقاضیان، یکپارچگی و همساز بودن داستان متقاضی، انطباق 

با »منایه ی کشور« )دانش گردآوری شده در مورد نقض حقوق برش در کشور اصلی متقاضی( و صحت هویت 

دیگر منی خواهند  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای  افرسان  این که  حال  می کند.  ارزیابی  را  آنها  جنسی 

سئواالت تجاوزآمیز بپرسند، »سواالت درست«، درباره ی تاریخ زندگی شخصی و دوران کودکی متقاضیان، زمانی که 

آنها رشوع به »احساس متفاوت« کرده اند، واکنش خانواده ی متقاضی و تجربیات آنها با پلیس و مقامات در ایران 

پرسیده می شود. مفروضات همجنس گرایی ذاتی، مبنای پرسش در مورد خاطرات دوران کودکی است. علی، یک 

همجنسگرای مرد در شهر نوشهیر، به من گفت: »چگونه من باید بدانم که به عنوان یک کودک چه احساسی در 

مورد سکسوالیته ام داشتم؟ آیا همه از زمانی که متولد شده اند می دانند که همجنسگرا هستند؟ خب! من این کار 

را نکردم و هنوز هم منی دانم که به عنوان یک کودک چه احساس می کردم.« علی، که بیش از هشت ماه است 

منتظر نتیجه ی مصاحبه ی  خود مانده، نگران است که ناتوانی او در بخاطر آوردن احساسات کودکی اش ممکن 
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است مصاحبه کننده را به این فکر وا دارد که او همجنسگرا نیست.

آموزش  ترانس فوبیا  و  آر در مورد هوموفوبیا  اچ سی  ان  یو  افرسان  به  که  در حالی که تالش های سازمان هایی 

داده اند، قابل تحسین است، آنها نیز مفاهیم بهنجار جنسیت، سکسوالیته و میل را بی کم و کاست حفظ کرده اند. 

به عنوان مثال، ORAM، یک سازمان حقوق پناهنده، به تفسیر UNHCR از »عضویت در یک گروه اجتامعی 

مشخصه ی  یک  عنوان  به  یا   UNHCR توسط  خاص«  اجتامعی  گروه  یک  در  »عضویت  است.  متکی  خاص« 

به  مجبور  نباید  کسی  که  به طوری  است  اساسی  بسیار  یا  تغییرناپذیر  انسانی  کرامت  »برای  که  است  مشرتک 

رها کردن آن شده باشد« و یا »مشخصه ای که گروهی را شناخت پذیر ساخته و یا آن را از جامعه در کل جدا 

یا  قلمداد می شوند  تغییر  ذاتی و غیرقابل  به عنوان صفاتی  اغلب  این ویژگی ها  تفسیر شده است.  قرارداده«، 

برای هویت و ساحت آگاهی فرد اساسی به شامر می آیند یا اینکه مترینی برای حقوق برش محسوب می شوند                                                  

)ORAM) ORAM 7-6 :]200۹[ 20۱۱ ،Unsafe Haven، ORAM توضیح می دهد که مردان همجنسگرا ویژگی 

 ORAM .یا احساسی به مردان و لزبین ها به زنان جذب می شوند غیرقابل تغییری دارند که از نظر جنسی و 

توضیح می دهد که هویت جنسیتی ترانسکسوال ها، به جای گرایش جنسی آنها، امری »تغییرناپذیر و اساسی برای 

)7 :]200۹[ 20۱۱ ،Unsafe Haven، ORAM( .هویت فرد« در نظر گرفته شده است

عنوان  به  را  پناهنده  پناهجویی،  حقوقی  ذات گرای  گفتامن های  در  پناهنده  بودن«  تغییر  »غیرقابل  مفروضات 

فردی با هویت ثابت، ازلی و ابدی و همگن در سطح جهانی تولید می کند. بدیهی است که کوییر های متقاضی 

پناهندگی، مفاهیم ذات گرایانه ی هویت را تکرار می کنند تا اینکه »غیرقابل تغییر بودن شخصیت«، معیاری که 

گی ها، لزبین ها و ترانس ها را به عنوان پناهندگان واجد رشایط می سازد، جور درآید. روایت های متقاضیان، رشایط 

مادی آنها و سوبژکتیویته های چندگانه و پیچیده ی آنها را به تعریف های منطقی و خطی تقلیل می دهند تا اینکه 

با هویت پذیرفته شده ی »غیرقابل تغییر« مطابق باشد، آنچه که بواسطه ی قانون پناهندگان تعیین و تصویب شده 

و توسط برخی از سازمان های کوییر مهاجر خارج از کشور ایران که کوییر های پناهنده را در »همونرماتیویتی« 

رهربی می کنند، تجسم یافته است.Duggan( 5 2002( با این حال کنش های تنظیم کننده ی رژیم های حقوق برشی 

به وسیله ی ترسیم این افراد به عنوان امری ماقبل گفتامنی، فرایند برساخت موضوعاتی به نام پناهندگان بهنجار را 

از دیده ها پنهان نگاه می دارد.

Duggan  -5 همونرماتیویتی)دگرجنسگرا هنجاریت( را به عنوان سیاستی تعریف می کند که فرضیات و نهادهای دگرجنسگرای 

هنجار غالب را به چالش منی کشد، بلکه آن ها را تایید و حفظ می کند، و همزمان امکان یک سازه ی همجنسگرایی ناهمگرا و 

خصوصی شده، فرهنگ همجنسگرایی سیاست زدایی شده ای که بر خانه ی زیستی و مرصف استوار است را نوید می دهد.
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آنچه که این هویت ها را بیشرت اعتبار می بخشد، نامه های »تأییدیه«ی صادرشده توسط سازمان های گی و لزبین 

است. برخی از این سازمان ها که مفاهیم ذات گرایانه ی هویت جنسی را عینیت می بخشند، تنها از افرادی حامیت 

می کنند که معتقد باشند افراد ال جی بی تی »واقعی« هستند. این سازمان ها اغلب معتقدند که سکسوالیته در 

ایران عقب مانده، رسکوب شده و نیازمند آزادسازی است. به عنوان مثال، ساقی قهرمان، مدیر یک سازمان دگرباشان 

ایرانی مهاجر خارج از ایران که به متقاضیان پناهندگی ال جی بی تی در ترکیه کمک می کند، مفاهیم هومونورماتیو 

هویت جنسی  را که محدود به دوگانه های مرد/زن و دگرجنسگرا/ همجنس گرا هستند را تکرار می کند. در پاسخ 

لباس  مردان  مثل  باید  که  می کنند  احساس  لزبین ها  از  برخی  »چرا  مصاحبه کننده:  چالش برانگیز  سوال  یک  به 

بپوشند و رفتار کنند؟« قهرمان می گوید: »این اشتباه در بین همجنس گرایان رخ می دهد. همجنسگرایان خود شان 

به طور غریزی می دانند که آن ها چه چیزی هستند، اما به طور آگاهانه از آن مطلع نیستند. آنها حقوق خود را 

منی شناسند. بنابراین، آنها )لزبین ها( فکر می کنند، "اگر من متایالت مشابهی به مانند دیگر زنان ندارم، شاید من 

زن نیستم!"«. این مفهوم ذات گرایانه ی سکسوالیته که در دوگانه ی هرتو/هموسکشوال دایر است، کار بسیاری 

از سازمان های کوییر ایرانی که به عنوان کارشناس عمل و هویت  های جنسی تکاملی را عادی سازی می کنند را 

توصیف می کند. منطق تکاملی آنها در غایت انگاری شان از پیرشفت )رهایی از عقب ماندگی به سوی آزادی( و در 

کند و کاو  آنها درباره ی حقیقت سکسوالیته در دوران کودکی فرد، واقع شده است.

پناهندگان نیز با متهم کردن آن کسانی که با سکسوال نرماتیو همخوانی ندارند و دسته بندی آنان در گروه های 

متییز  برای  را  پناهندگان  که  پناهنده  حقوق  فرایند  ماهیت  البته،  دارند.  مشارکت  دیگران  تنظیم  در  تقلبی، 

»مستحق« از »غیرمستحق«، »آزمایش می کند« منجر به این احساس بد گامنی و رقابت می شود. گاهی، نظارت 

پناهندگان سازمان ملل متحد  به کمیساریای عالی  اثبات  برای  رقابت  به شکل گیری  کردن توسط دیگران منجر 

می شود بدین منظورکه یکی هویت اش نسبت به دیگران معتربتر است. محمود، مرد التی که دنبال مردها بود، 

به قول معروف یک »کیس تقلبی« بود که به من در طی مصاحبه های  خود در کایرسی در مورد او هشدار داده 

افراد ال جی بی تی مصاحبه  با  او بگوید که من  به  تا  بودند. زمانی که دوست من سپهر به محمود نزدیک شد 

می کنم، محمود بالفاصله جواب داد: »نه، من ال جی بی تی نیستم، اما من بای ]بایسکشوال[ هستم«. دیگران که 

در اطراف ایستاده بودند، عدم آشنایی او با اصطالحات یا قراردادهای زبانی ال جی بی تی را به عنوان دلیل تقلبی 

بودن کیس او برداشت کردند. پس از بازگشت من از ترکیه، سپهر به من گفت که محمود بی خامنان شده است، 

اما هیچ کس از او حامیت منی کند، زیرا تصور می شود که او یک »کیس تقلبی« است. ]سپهر[اعرتاف کرد که او در 
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مورد محمود اشتباه کرده است، سپهر به من گفت: »هیچ امکانی وجود ندارد که او همجنسگرا نباشد. او همه چیز 

را در مورد پاتوق گی ها در تهران می دونه و کسانی را می شناسد که فقط یک مرد همجنسگرا می تونه بشناسه. 

اما، محمود از اون تیپ آویزان های کریمخان یا پارک دانشجو است.« ارجاع سپهر به این محله ها و پارک ها در 

تهران اشاره ای است برای مردان طبقه ی کارگر که ممکن است لزوما به عنوان گی شناخته نشوند، اما با دیگر مردان 

روابط جنسی دارند. »از ظاهر گی برخوردار نبودن« 6 قادر، یک مرد همجنسگرای دیگر را هم در شهر دنیزلی 

ناشناخته بود برای  پناهندگان همجنسگرا در دنیزلی  اتهام تقلب، سوژه کرده بود. قادر که نسبت به دیگر  به 

مصاحبه به دیدن من آمد. هنگامی که وارد خانه شد، سکوتی ناخوشایند حاکم شد و به دنبال آن سواالتی مودبانه 

و غیرمستقیم مطرح شد که به طور ضمنی به تقلبی بودن کیس او اشاره داشت. تیپ قدیمی و در عین حال به 

دقت جفت و جور او، وی را به طور قابل توجهی از بقیه ی پناهندگان همجنسگرا در دنیزلی متامیز کرده، و او را 

به عنوان یک مرد طبقه ی کارگر با تیپ »جوادی« نشانه گذاری می کرد. هنگامی که ما اتاق پذیرایی را ترک کردیم 

تا به صورت خصوصی صحبت کنیم، او به من گفت که »تاپ« است، اصطالحی که او در مالقات با دیگر مردان 

در پارک دانشجو استفاده کرده بود. قادر زمزمه کرد: »من دوست ندارم با گی های اینجا معارشت کنم. من با آنها 

جور در منیام.«

به طور مثال نظارت کردن هویت ها در این تعامالت، مسیری را نشان می دهد که فرم های خاص هویت های جنسی 

مدرن که توسط رژیم های حقوق پناهنده به رسمیت شناخته شده و قانونی هستند، بر اساس مفاهیم نرماتیو از 

نژاد، طبقه و جنس، در شبکه ای که شامل یو ان اچ سی آر، سازمان های غیردولتی کوییر )ان جی او(، پناهندگان کوییر 

و دولت ها می شود، تولید و تنظیم شده است. مفهوم های نرماتیو جنسیت و سکسوالیته ی معترب فقط اصطالحات 

یا قراردهای زبانی نیستند که کوییر متقاضی پناهندگی باید به صورت قانع کننده و بدون تناقض در مصاحبه های 

متعدد تکرار کند. افرس های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اغلب باورپذیر بودن ادعای متقاضی را 

از جهت »ترسی موجه از اذیت، آزار و شکنجه« ارزیابی می کنند. به این ترتیب متقاضیان برای ارائه ی یک ادعای 

موفق و قانونی به افرسان پناهجویی اغلب داستان هایی را که به ناچار »موطن اصلی« را شیطانی جلوه می دهد، 

تکرار )Anker 2005؛ Luibhe'd id ۱۹۹8؛ Miller 2005( و در نتیجه، عقب ماندگی و بربریت جهان سوم را در 

مقایسه با روایت های آزادی جهان اول بازتولید می کنند. )Razack ، ۱۹۹8(7 در روند بهنجارسازی، پیرشفت خطی 

6-  یک اصطالح معروف در درون گروه های کوییر ایرانی» گی لوک نبودن«.

7-  این بدان معنا نیست که متقاضیان پناهندگی فاقد دالیل قانونی برای درخواست پناهندگی هستند. هیچ یک از فرایندهای 

شکل دهنده و اجراگرایانه ی پناهجویی نشان منی دهد که متقاضیان پناهندگی فریب خورده اند یا دروغ می گویند. بدیهی است که 

)۱۹۹5 ,Sanadjian(  فشار برای روایت داستان با حقانیت ادعای پناهنده برای حضور او گره خورده است
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از گذشته به آینده، اساسی برای مفصل بندی پناهنده ی ال جی بی تی است،  کسی که خصوصیات وی تغییرناپذیر 

پیوند  پیرشفت  تکاملی در رضب آهنگ  تاخیر  به  به طور جدایی ناپذیری  او  که هویت  در حالی  پنداشته شده، 

خورده است. داستان های پناهجویان نسبت به روایت هژمونیک ترک کردن ایران به خاطر زندگی آزاد و موافق 

کوییر در کشور سوم پناهندگی پیچیده تر است. ارصار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای آشکار ساخنت 

»حقیقت« هویت فرد، ممکن است دلیل برخی از متقاضیان برای ساخت داستان هایی باشد تا بتوانند در آزمون 

صحت »قبول« شوند. پژمان، یک مرد همجنسگرا ی ایرانی که در آزمون »قبول شده است«، به من گفت:

من ]ایران را[ ترک کردم، چون که از وضعیت ایران خسته شده بودم. من می دانستم که شام می توانید 

برای گی بودن پناهنده شوید. بسیاری از دوستانم خارج شده بودند. من مشکالتی به خاطر گی بودن با 

دولت نداشتم. در نتیجه، من در مصاحبه ی خودم یک داستان ساختم، تا مطمنئ شوم که سازمان ملل من 

را رد نکند. اما این به این معنی نیست که من دلیل خوبی برای ترک آنجا ]ایران[ نداشتم. در حقیقت، با 

این راهی که می رویم ]وضعیت اقتصادی در ایران[، همه ی هفتاد میلیون ایرانی کیس های درستی برای 

پناهنده شدن دارند!

شناخت پناهجویان در رژیم های حقوق برشی با اتکا به مفاهیم ذات گرایانه ی هویت، طوری در زمان ثابت شده 

است که همزمان در زمان غایت انگارانه ی پیرشفت، رو به جلو حرکت می کند. مفصل بندی تفاوت میان خود و 

دیگران در گفتامن حقوق پناهنده، به منظور محو کردن تفاوت  )به صورت جهانی ساخنت هویت های جنسی( با 

تأکید بر تفاوت )جهان سوم در مقابل جهان اول( کار می کند. پناهنده به عنوان یک دیگری غیرقابل تغییر تنها 

زمانی در حوزه ی شناخت وارد می شود که در مکان های خاصی )»جهان سوم«( بوده و در یک تاخیر زمامنند در 

زمان خطی تکاملی واقع شده است. تغییرناپذیری مفهوم جهانی پناهنده و تقارن زمانی و مکانی راهی به یک 

آپوریا )بن بست منطقی( را محتمل ساخته است، جایی که خاص ]محلی[ و جهانی باید از طریق بهنجارسازی وفق 

داده شوند.

منطق خطی حقوق برش، پناهنده را بسان کسی تولید می کند که از »وطن« به لحاظ زمانی و مکانی عقب مانده ی 

خود به سمت آینده ی مرتقی حرکت می کند )Fortier، 200۱( ، جایی که او »هدیه ی آزادی« را بدست می آورد. 

)نگوین، 20۱2(. آنچه در این رضب آهنگ پیرشفت ثابت باقی می ماند، هویت جنسی جهانی ثابت شده ی )گی، 

لزبین یا ترنسجندر( پناهنده است که اعتبار آن با طبقه بندی های نرماتیو جنسی )که برای سوژه های سفیدپوست 

اروپا- آمریکایی است( ارزیابی می شود.
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تهی ساخنت اشباح پناهنده از زمان پوچ پیرشفت

سپهر، یک مرد همجنسگرای جوان و تحصیل کرده ی ایرانی، روز دوم حضور من در کایرسی، با من قدم زنان 

به ایستگاه پلیس آمد تا بتوانم با پناهند گان کوییر و ترنس برای مصاحبه مالقات کنم. او درباره ی گروه های 

مختلف پناهندگان ایرانی، کیس های »جعلی« و دسرتسی به خدمات بهداشتی برای بسیاری از مردم به من 

گفت. من و سپهر به دیوار نزدیک به ورودی مرکز امضاء تکیه داده بودیم و منتظر پناهند گان کوییر و 

ترنس بودیم. همه باید بیایند و امضاء کنند وگرنه ممکن است پلیس آنها را اخراج کند. بهاییان، پناهندگان 

سیاسی و پناهندگان کوییر به صورت مختلط می آیند و می روند. هنگامی که پناهندگان کوییر و ترانس 

می رسیدند، سپهر نزدیک آنها می رفت و آنها را به من معرفی می کرد. سهراب، مرد همجنسگرایی که ارصار 

دارد من از آپارمتان او و دوست پرسش برای دیدن رشایط زندگی اش بازدید کنم، خنده ای تلخ می کند و به 

زنی )که کیس  او ال جی بی تی نیست( و در کنار ما ایستاده است، نگاه می کند. او با دوستان خود در مورد 

عضو شدن در استخر شنایی که وی عضو آنجاست صحبت می کند. سهراب با طعنه می گوید: »بفرمایید، 

پاسخ سوال شام اینجاست. هزینه ی عضویت این استخر بیشرت از اجاره ی ماست!«. او همچنین به یکی 

دیگر از همجنسگرایان »زخم زبان« می زند و تعریف می کند که این مرد همجنسگرای نسبتا ثرومتند اخیرا 

در ترکیه بینی کج خود را جراحی پالستیک کرده است. خشم سهراب برای من وقتی بیشرت احساس شد 

که او و دوست پرسش -یک مرد زن منا از طبقه ی کارگر را، که بعدا فهمیدم، کارگر جنسی نیز است- در 

اتاق  آپارمتان زیرزمینی آنها مالقات کردم. دیوارها کپک زده و آپارمتان داغ و مرطوب است. آنها در یک 

بدون مبلامن با یک میز، صندلی و تشکی که بر روی زمین پهن کرده بودند، زندگی می کردند. در حالی 

که من دستگاه ضبط صدایم را تنظیم می کردم، سهراب به من گفت »زیر تشک کپک زده است... و هیچ 

یک از سازمان هایی که وامنود می کنند برای پناهندگان LGBT کار می کنند برای ما کاری انجام نداده اند.« 

)یادداشت های میدانی نویسنده(

مقوله ی انتزاعی »پناهجویان ال جی بی تی« در گفتامن حقوق پناهندگان اغلب هویت های جنسی همگن و پیشا-

گفتامنی را احیا می کند و دوگانه ی متدنی ای را تجسم می بخشد که »جهان سوم« هموفوبیک را از »جهان اول« 

آزاد و دوستدار همجنسگرایی جدا می کند. با این وجود این طبقه بندی وضعیت زندگی افراد کوییر را در شهرهای 

اقامری ترکیه نشان منی دهد، جایی که این افراد انگشت منا به عنوان متقاضیان پناهندگی، از حقوق  خود به نام 

حقوق محروم مانده اند. همچنین برای افرادی که به عنوان پناهندگان ال جی بی تی آی نشانه گذاری شده اند، هیچ 
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دلیلی به غیر از هوموفوبیا و ترانس فوبیا اظهار منی شود. از زمان اِعامل تحریم های شدید اقتصادی توسط ایاالت 

متحده و اتحادیه ی اروپا علیه ایران، رشایط زندگی برای بسیاری از ایرانیان معمولی -به ویژه آنهایی که به حاشیه 

رانده می شوند- به  شدت دشوار شده  است.8 وضعیت اقتصادی افراد ترانس و کوییر طبقه ی کارگر، به ویژه افرادی 

در معرض  و  آسیب پذیرند  بیشرت  دادن شغل  از دست  از جهت  دارند،  کوییر بودگی  از  پدیداری  نشانه هایی  که 

خشونت اقتصادی و فیزیکی قرار می گیرند، عاملی است که می تواند در افزایش شامر افرادی که ایران را به امید 

یک زندگی بهرت ترک می کنند، دخیل باشد. بدیهی است که نه همه ی متقاضیان ]پناهندگی[ ترانس و کوییر ایرانی 

در ترکیه، ایران را به دالیل اقتصادی ترک کرده اند و نه همه ی کوییرها تجربه ی مشابهی با دولت ایران دارند. با 

این حال، برای بسیاری از افراد دالیل خروج بسیار متنوع تری در کار است که »اعدام همجنسگرایان در ایران« را 

انگار تبدیل به رضورتی برای حقانیت خروج پناهندگان کوییر از ایران کرده است. متقاضیان پناهندگی مجاز به 

کار در ترکیه نیستند، اما برخی افراد کار »غیرقانونی« پیدا می کنند. برای کسانی که منی توانند در ترکیه کار کنند و 

با پس اندازهای  خود از ایران زندگی می کنند، کاهش ارزش پول ایران به دلیل تحریم ها، زندگی در ترکیه را تقریبا 

افراد غیرقانونی ]یعنی مهاجرانی که به صورت قاچاقی  امر در مورد  این  غیرممکن ساخته است. هامنطور که 

زندگی می کنند[ در اکرث نقاط جهان صادق است، پناهندگانی که »به صورت پنهانی و در بازار سیاه« کار می کنند، 

اکرث شهروندان دریافت می کنند.  به  استثامر واقع شده و دستمزد کمرتی نسبت  اغلب توسط کارفرمایان مورد 

بیشرت مشاغل موجود برای مردان پناهنده شامل ماشین آالت سنگین و یا کار ساختامنی است. سهند و شایان، دو 

مرد ترنسجندر در دنیزلی، باید به صورت مرد سیس جندر پذیرفته شوند تا بدین ترتیب کار پیدا کنند. سهند، که 

جثه ی کوچکی دارد و منی تواند کار سنگین انجام دهد، اغلب از کارهای خود اخراج می شود. او زخمی پوستی بر 

روی سینه ی خود ایجاد کرده است، زیرا آن راخیلی محکم می بندد و در فضای باز در گرمای شدید تابستان کار 

می کند. نه سهند و نه شایان هیچ یک در ایران جراحی باالتنه انجام نداده اند، زیرا قادربه تامین هزینه های عمل 

نبوده اند. دولت ایران کمک هزینه های جراحی تغییر جنسیت را بدلیل اینکه تحریم ها اقتصاد  آن را فلج کرده، به 

حد قابل توجهی کاهش داده است. سهند گفت: »آنها فقط یک وام دومیلیون و پانصدهزار تومانی به من دادند 

که تنها برای عمل تخلیه ی رحم و تخمدان من کافی بود.« وی به عنوان مثال حجم زیادی از پرونده هایی که او 

را به عنوان یک فرد مبتال به »اختالل هویت جنسیتی« شناسایی کرده بودند، نشانم داد. او متام سوابق ارزیابی 

پزشکی و روانی خود را از ایران آورده تا به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثابت کند که او واقعا 

8- For an overview of the sanctions on Iran see Raha Iranian Collective )2012(.
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یک ترنسجندر است. سهند، که برای یک وضعیت سالمتی مزمن نیاز به دارو دارد، از زمان حضور خود در ترکیه، 

هیچ گونه کمک پزشکی یا دارویی ای دریافت نکرده است. دو روز پس از مالقامتان، او به من خرب داد که بدلیل 

جا به جایی کارفرمای اش به شهری دیگر، کار نقاشی خود را از دست داده است. پلیس دنیزلی اجازه ی خروج از 

شهر اقامری اش را به او منی دهد و او هم منی خواهد ریسک دیپورت به دلیل خروج بدون اجازه از شهر مجاز به 

سکونت را انجام دهد.

اخراج شدن از کار اضطراب هر روزه ی بسیاری از پناهندگان کوییر و ترنس است. شایان با سایر پناهندگان کوییر 

یا متقاضیان پناهندگی ایرانی ارتباط برقرار منی کند، زیرا نگران است که دیگران او را به عنوان یک ترانس پیش 

کارفرمای اش آشکار کنند. »اگر کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد، آنها دریغ نخواهند کرد که بگویند من 

است.  ترکیه  در  کوییر  پناهندگی  متقاضیان  واقعیت طعنه آمیز  قبول شدن یک  نیستم!«  ]سیس جندر[  مرد  یک 

هنگامی که کسی به عنوان پناهنده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته 

می شود، اصطالح »قبول شدم« )به معنای قبول شدم یا امتحان را پاس کردم( استفاده می شود. قبول شدن آزمون 

گی بودن، لزبین بودن و ترنسجندر بودن مطابق با استانداردهای یو  ان اچ سی آر و قبول شدن به عنوان یک اسرتیت 

یا سیس جندر در محل کار یا فضای عمومی در ترکیه، شکل هایی از نظارت و مراقبت را نشان می دهد که کوییر ها 

و ترانس ها به طور روزانه تجربه می کنند. وضعیت برای بسیاری از زنان ترنسجندر حتی خراب تر است. در اغلب 

موارد، زنان ترنسجندر منی توانند به عنوان سیس جندر پذیرفته شوند و با خصومت و خشونت مواجه می شوند. 

دریا، زن ترانسی که در تایلند عمل کرده بود، به من گفت که تنها کار موجود برای زنان ترانس در ایران و ترکیه 

کار جنسی است. دریا که زبان ترکی را سلیس حرف می زند و می تواند به عنوان »زن واقعی« پذیرفته شود، به 

عنوان یک آرایشگر در یک سالن زیبایی در دنیزلی کار می کرده است، تا زمانی که یکی از مشرتیان  اش ترانس 

بودن او را برای کارفرمای وی آشکار ساخته بود. دریا از کار اخراج شده و از آن زمان به بعد نتواسته است کار 

پیدا کند. شادی، یک زن ترنسجندر جوان از خواستگاه طبقه ی کارگر، ایران را ترک کرده زیرا به طور مداوم در 

خیابان ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او پولی برای پرداخت اجاره ندارد و توانسته از طریق زندگی کردن 

او در وضعیت خشونت خانگی و  کند. در موارد متعددی،  اداره  را  با »دوست پرس«های مختلف، زندگی خود 

با  ابتدا  او در  سوءاستفاده ی جنسی قرار گرفته و مجبور شده است در مقابل رسپناه )چیزی که هم خانه های 

یک ژست دوستی پیشنهاد کرده بودند( رابطه ی جنسی برقرار کند. به علت جرم انگاری کار جنسی، شادی هرگز 

خشونت خانگی و تجاوز را به پلیس گزارش نکرده و همچنین هیچ چیزی در رابطه با نحوه ی زندگی خود که 
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تاکنون در ترکیه از رس گذرانده به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نگفته است. او نگران است که 

پلیس او را به جای متخلفان دستگیر کند و از اینکه درمیان گذاشنت این مساله با سازمان ملل متحد کیس  او را به 

خطر خواهد انداخت، نگران است.

از پناهندگان ترجیح می دهند که از طریق سیستم ارجاع یوان اچ سی آر به خدمات بهداشتی و درمانی  بسیاری 

پزشکی دسرتسی پیدا نکنند، زیرا کارشناسان معرفی شده ی سازمان ملل متحد نتایج وضعیت سالمتی پناهندگان را 

به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش می دهند. یو ان اچ سی آر به نوبه ی خود این اطالعات را 

به »کشور سوم پناهجو پذیر« انتقال می دهد. این مساله اغلب پروسه های اسکان مجدد پناهندگان را طوالنی تر 

می کند، چون کشور سوم پناهجو پذیر، انتظار دارد تا پناهندگان دارای مشکل سالمتی تعداد »مناسبی« جلسات 

درمانی را قبل از اینکه به آنها اجازه ی ورود به خاک خود را بدهند، گذرانده باشند. کمیساریای عالی پناهندگان 

برخی  برای  »متخصصان«  توسط  روان شناختی ای  و  پزشکی  ارزیابی های  دلبخواه  به صورت  متحد  ملل  سازمان 

متقاضیان پناهندگی کوییر ترتیب داده است. یکی از اعضای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به 

من گفت بسیاری از پناهجویان کوییر ایرانی از مشکالت سالمت روان و افرسدگی ناشی از آسیب های روانی ای 

که در ایران تحمل کرده اند، رنج می برند. کنار هم قرار دادن آسیب های روانی پیشینی در مقابل یک آینده ی آزاد، 

انگیزه ای شده برای ارزیابی روان شناختی ای که به صورت غیرمستقیم مانع وارد شدن پناهندگان کوییر و ترانسی 

که وضعیت آنها تروماتیک تشخیص داده شده به مرزهای کشور سوم پناهجوپذ یر شده است - حداقل تا زمانی 

که »تصحیح« و برای یک زندگی رها از آسیب روانی آماده شوند. علی، یک مرد همجنسگرا در نوشهیر که به دلیل 

انتظاری طوالنی جهت رسیدگی به پرونده  ی خود ناامید و مستاصل شده است، به من گفت: »من از اینکه گی 

هستم احساس افرسدگی منی کنم. من افرسده هستم زیرا برای مدت زمان زیادی بدون هیچ گونه حامیتی منتظر 

بوده ام. مصاحبه ی من تا شش ماه دیگر هم مشخص نشده و حتی منی دانم آیا قبول خواهم شد. هیچ کس در 

مورد اینکه من چه طور ]زندگی ام را[ می گذرانم نگران نیست، خوشحال تر می شدم، اگر مرده بودم.« در حالی که 

پناهجویان کوییر به عنوان کسانی دارای افرسدگی ناشی از یک سکسوالیته ی رسکوب شده  برای آسیب شناسی در 

نظر گرفته شده اند، که به محض ورود به »کشور سوم پناهجوپذیر«، آزاد خواهند شد، »رشایط روزمره ی زندگی 

پناهندگان« )هم در ترکیه و هم در »کشور سوم پناهجو پذیر«( که ممکن است منجر به افرسدگی، خودکشی و 

حتی مرگ ناشی از فقدان مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتامعی شود، اغلب از دیده ها پنهان می ماند.

رشایط زندگی متقاضیان پناهندگی کوییر و ترانس در ترکیه وضعیت متناقضی را منایان می سازد که در آن پناهندگان 
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تحت حامیت ماشین حقوق برش از حقوق خود محروم هستند. علی رغم منطق تکاملی حقوق پناهنده، که در 

آن پناهندگان به تدریج از ظلم/ بی حقی به سمت آزادی/حقوق حرکت می کنند، منطقه بینابینی ای وجود دارد 

که در آن زمان  حقوق به حالت تعلیق درآمده است )این عدم پذیرش حقوق/آزادی پس از ورود به »کشور سوم 

گذار  فضای  این  بخشد(.  تحقق  را  وعده هایی  چنین  دارد  قصد  پناهجویی  گفتامن  عنوان  به  حتی  پناهندگی«، 

پردازش حقوق است، جایی که پناهندگان در حال پیرشفت نه به وسیله ی حقوق شهروندی در »رسزمین مادری« 

حفظ می شوند و نه به عنوان پناهنده در »کشور سوم پناهجو پذیر« به رسمیت شناخته یا بازاسکان داده شده اند. 

به  کنند، دسرتسی  کار  پناهندگی منی توانند  متقاضیان  که  زمانی  بسان مرگ می شود،  زندگی  زمان  زمان حقوق، 

مراقبت های بهداشتی ندارند و از آزادی حرکت منع می شوند. ماهیت دلبخواهی و بسته به صالحدید تشخیص و 

اسکان مجدد پناهجویان، بحران ادعاهای متناقض حفاظت از حقوق پناهجویان را به وجود می آورد و یک تغییر 

تحلیلی از روایت غایت انگارانه ی حرکت از »خانه ی رسکوب« به »خانه ی آزادی« )Fortier، 200۱( روایتی را که 

تناقضات حقوق و خشونت آن را محو می کند )Kuntsman، 200۹( ناگزیر می سازد. خشونت حقوق رصفا در 

تجربیات روزمره ی فقدان حقوق در لوای حقوق واقع نشده است، بلکه در محو ساخنت اشباح پناهنده که در 

گزارش های تاکیدکننده ی وجود رسکوب در »کشور فرستنده« و آزادی و فرصت های موجود در» کشور پذیرنده« 

حضور ندارند، نیز وجود دارد. زندگی روزمره ی متقاضیان پناهندگی که در پیچ و تاب زمان حقوق از حرکت باز 

داشته شده اند، حرکت خطی تکاملی زمان حقوق را با اشاره به انقطاع ها، زمان مرده و زندگی به مثابه مرگ که 

بسیاری از پناهندگان کوییر در روند تشخیص و اسکان مجدد تجربه می کنند، منقطع می سازد. منطقه ی بینابینی 

افرتاق، جایی است که حقانیت و فقدان حقوق در یک وقفه ی زمانی به هم می رسند و جایی است که »حفاظت« 

از پناهندگان ترانس و کوییر تحت لفاظی حقوق به مدیریت زندگی و مرگ جمعیت های متفاوت گره خورده 

است.

زمان سیاست و جغرافیای سیاسی حقوق

»من حقوق خودم را می شناسم. من می خواهم شام را نیز بشناسم.« این کلامت به زبان فارسی بر روی جلد 

کتابچه ای نوشته شده که یکی از اعضای آسام در آنکارا به دست من می دهد. یک کتابچه ی »خودآموز« 

تا فعالیت های گردشگری در ترکیه را  از روند درخواست پناهندگی  از اطالعات  با موضوعاتی که طیفی 

شامل می شود. آسام، همکار اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اخیرا مسئولیت ثبت نام 
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پناهندگان و اختصاص دادن آنها به شهرهای اقامری را بر عهده گرفته است. پس از تالش های ناموفق برای 

گرفنت یک قرار مالقات با کسی که در این دفرت حضور دارد، من و دستیار تحقیقاتی ام بر این شدیم که بدون 

یک قرار مالقات، در آنجا حضور پیدا کنیم. در حالی که منتظر دیدار با یکی از کارمندان اداره بودیم، من 

متوجه تنها زن حارض در میان تعدادی از مردان خاورمیانه ای در محل انتظار پناهندگان شدم. او که کودک 

به خواب رفته ای را در آغوش خود گرفته است، نگران به اطاقک ثبت نام نگاه می کند. دو کودک که در بین 

صندلی ها می دوند و یکدیگر را دنبال می کنند، به سمت او و مردی که در کنار  او نشسته است، می دوند. از 

لهجه ی آنها فهمیدم که از افغانستان هستند. از طرف در مجاور پنجره های ثبت نام کارمندی مجددا ظاهر 

شد و ما را به دنبال خود به طبقه ی باال راهنامیی کرد. پس از مصاحبه با یکی از کارمندان اداره که مسئول 

شهرهای اقامری بود، ما برای مالقات با مسئول هامهنگ کننده ی اصلی اسکورت شدیم. به محض این که در 

مقابل میز او نشستیم، متوجه تلویزیون نظارتی بزرگی شدم که متامی اتاق های ساختامن، من جمله اتاق 

انتظار پناهندگان را مانتیور می کرد. من زن افغانی و خانواده ی  او را دیدم که یک ساعت پس از دیدن آنها 

در طبقه ی پایین همچنان منتظر بودند. هامهنگ کننده که از جهت وجود دستگاه ضبط صدا مردد است، 

به جای آن، به ما  اجازه ی یک بازدید رسیع از امکانات خود را داد. آخرین توقف، باجه ی ثبت نام است که 

توسط پنجره های شیشه ای از اتاق انتظار پناهنده جدا شده. هامنطور که هامهنگ کننده به ما در مورد 

روند ثبت نام و اعطای مجوز به شهرهای اقامری می گفت، من متوجه نگاه خسته و مضطرب چهره ی زن 

پناهنده ی افغانی هستم. او هنوز نشسته و منتظر است. ما نیم ساعت بعد در ایستگاه مرتو، دوباره به 

خانواده ی پناهندگان افغانی برخوردیم. شوهر، که حاال بچه ی کوچک خود را در آغوش گرفته است، به 

تصور اینکه ما از سازمان ملل هستیم با ترکی دست و پا شکسته ای با ما صحبت می کند. من به فارسی 

جواب می دهم و به آنها می گویم که ما از سازمان ملل متحد نیستیم. همرسش، مریم، به من می گوید آنها 

مدت زیادی است که در یک شهر کوچک اقامری بدون دسرتسی به مراقبت های بهداشتی و بدون هیچ 

فرصت کاری ای برای شوهرش منتظر هستند. آنها به ما می گویند که ایران را چند ماه پیش به علت وضعیت 

پرداخت  را  فرزند خود  پزشکی جوان ترین  آنها منی توانسته اند هزینه های  کرده اند.  ترک  اقتصادی  دشوار 

کنند و امیدوار بوده اند که در یک کشور سوم پناهجوپذیر بهرت زندگی کنند. شوهر به من می گوید که در 

مقایسه با ترکیه، زندگی آنها در ایران بسیار بهرت بود. تعجب منی کنم که مریم و خانواده ی او پس از سال ها 

ایران به عنوان پناهنده آنجا را به سوی ترکیه ترک کرده اند. یکی از وکالی مجمع شهروندان  زندگی در 
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هلسینکی استانبول اخیرا به من گفت که تا سال20۱0، بیشرتین تعداد متقاضیان پناهندگی در ترکیه ازعراق 

و پس از آن از ایران و افغانستان بوده اند. با این حال، شامر متقاضیان پناهندگی افغان از تعداد عراقی ها 

به دلیل اعامل تحریم های شدید اقتصادی بر ایران توسط ایاالت متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا در سال 

20۱۱ فراتر رفته است. برخی از متقاضیان پناهندگی افغان از افغانستان به ترکیه آمده اند، اما بیشرت آنها 

پناهنده هایی هستند که ایران را به امید یک زندگی بهرت در جاهای دیگر ترک کرده اند. از زمان قدرت گرفنت 

طالبان و اشغال افغانستان، حدود 2.5 میلیون پناهنده و مهاجر غیر قانونی افغانی در ایران زندگی می کنند. 

موج دوم مهاجرت پناهندگان افغانی از ایران به ترکیه نتیجه ی مستقیم تحریم های اقتصادی ای است که 

مهاجران و پناهندگان را در نتیجه ی تاثیرات اقتصادی اش قربانی کرده است. با اینکه از سال 200۹ تاکنون 

تعداد پناهندگان )به استثنای پناهندگان سوری( در ترکیه از پنج هزار به پنجاه هزار نفر افزایش یافته است، 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان هامن تعداد سابق پناهندگان را بازاسکان می دهد. 

این به معنی انباشته شدن پرونده ها و کند تر شدن روند پروسه ی آن متقاضیان پناهندگی ای است که منتظر 

مصاحبه هستند. افزایش زمان انتظار، افراد را مجبور به دور زدن مراکز رسمی پردازش یو ان اچ سی آر در 

ترکیه و تالش برای ورود به یونان و اسرتالیا با قایق کرده - مسیری که بسیار خطرناک است.۹

چند روز پس از ترک آنکارا برای مصاحبه با کوییر ها و ترانس های ایرانی متقاضی پناهندگی در دنیزلی، 

مریم با من متاس گرفت و با صدای پریشان احوالی به من گفت که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

متحد روز مصاحبه ی او را بدون تعیین زمان مصاحبه ی جدید لغو کرده است. با یک وکیل در کائوس جی ال 

بود.  مثبت  ایشان  پاسخ  می افتد.  نیز  افغان  پناهندگان  دیگر  برای  اتفاق  این  آیا  بپرسم  تا  گرفتم  متاس 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است که پردازش متامی پرونده های پناهندگان 

افغان را متوقف کند. به من گفته شد که دیگر فرایند رسیدگی ای در کار نیست. ثبت نام متقاضیان افغان 

تا اطالع ثانوی متوقف شده است. سفر خودم به ترکیه در سال ۱۹۹5 را به عنوان یک داوطلب همراه 

با یک سازمان غیرانتفاعی حامیت از پناهندگان مستقر در آمریکا به یاد آوردم. در آن زمان، کمیساریای 

عالی پناهندگان سازمان ملل دستورالعمل هایی برای تشخیص گرایش جنسی به عنوان اساسی برای گزینش 

پناهجو نداشت. اکرث ایرانیان متقاضی پناهندگی، کردهایی بودند که در رشایطی سخت در حومه ی شهرهای 

مرزی ترکیه زندگی می کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پرونده ی بسیاری از متقاضیان را با 

۹-  از سال 2007، بیش از ۴5000 پناهجوی متقاضی افغانستانی، ایرانی و عراقی سعی کرده اند از طریق جزایر به اسرتالیا برسند 

و بیش از ۱000 نفر از آنها غرق شده اند. برای کسب اطالع از آخرین واقعه ی غم انگیز، به Aljazeera, )20۱3( مراجعه کنید.
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وجوِد اینکه آنها معیارهای پذیرش وضعیت پناهندگی را داشتند، بسته بود. کمیساریای عالی پناهندگان 

سازمان ملل متحد به ما توضیح داد که ایران به دلیل رسازیر شدن تعداد زیادی از پناهندگان افغان در 

طول حکومت طالبان و ورود عظیم پناهندگان عراقی به دلیل تحریم های عراق، میزبان یکی از بزرگرتین 

جمعیت  پناهندگان در جهان است. آنها توضیح دادند، که اگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

بیشرت از حد معینی از پناهندگان از ایران را به رسمیت بشناسد، دولت ایران همکاری های خود را متوقف 

می کند.

پس از صحبت با مریم، به اتاق پذیرایی برگشتم تا به میزبان های مهربانم - مردان همجنسگرایی که از 

پروسه ی طوالنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و محیط محافظه کارانه در شهر دنیزلی شکایت 

ترکیه  پناهندگی  تاالب  طالیی«  »کیس های  آنها  او،  خانواده ی  و  مریم  با  مقایسه  در  بپیوندم.  می کنند، 

هستند. اینچنین است که اقتصاد جنسیت زده، بدن های پناهندگان را در بازار حقوق، به صورت غیرقابل 

اجتنابی به امر ژئوپولیتیک گره می زند. )یادداشت های میدانی نویسنده(

هانا آرنت )۱۹86(، در منشاء توتالیتاریسم، تفکیک حق انسانی و حق شهروندی را نشان می دهد و به فقدان 

انتزاعی جهانی که  حقوق افراد فاقد دولت اشاره می کند. آرنت اشاره دارد که حقوق نه به عنوان یک مفهوم 

متعاقب مفهوم مدرن حقوق طبیعی است، بلکه مفهومی است که متعلق به ناسیونالیسم و قلمروبخشی است، 

آرنت به درستی استدالل می کند که پناهنده مظهر تناقض ذاتی میان حقوق فردی جهانی و ادعای حاکمیت ملی 

است. اصل جهانی حقوق برش با حاکمیت دولتی تضاد دارد، در حالی که حاکمیت دولت به »جامعه ی بین املللی« 

متکی است. اعالمیه ها و دستورالعمل های حقوقی پس از ۱۹50 تناقض آمیز بودن حل پارادوکس حاکمیت را ثابت 

ایاالت متحده ی آمریکا( تحت لفاظی »امنیت ملی«،  کرده است، زمانی که دولت های لیربال دموکراتیک )مانند 

حقوقی از قبیل شهروندی را رد می کنند، در حالی که »جامعه ی بین املللی« اقدامات تنبیهی ای را علیه دولت های 

»غیرلیربال« از طریق تحریم اعامل می کند. آرنت به درستی استدالل می کند که محروم ساخنت پناهندگان از حقوق 

انتقال بودگی »حقوق برش« را که پایه ی اساسی دولت لیربال است، نقض می کند. »غیرقابل  شهروندی، غیرقابل 

انتقال بودگی« حقوق، مستلزم حقوقی مستقل از دولت است. درحالی که، حقوق قابل انتقال پناهندگان بالاثر 

بودن حقوق برش بدون شهروندی را ثابت می کند. به گفته ی آرنت، پناهندگان بی وطن در وضعیت بی حقوق بودن 

زندگی می کنند، جایی که »ادامه یافنت زندگی آنها نه به خاطرحق که ناشی از خیرخواهی است، زیرا هیچ قانونی 

وجود ندارد که بتواند ملت ها را مجبور کند آنها را تغذیه کنند« )۱۹86: 2۹6(. آرنت استدالل می کند که »حق 
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داشنت حقوق« وابسته به منشاء ملیت است. از قرار معلوم تنها شهروندان کشورهای مرفه و متمدن از حقوق برش 

جهانی برخوردار بوده اند. )۱۹86: 27۹(. با اینکه ادعاهای، داشنت، دادن و صادرات حقوق، متایز میان کشورهای 

»متمدن« و »غیرمتمدن« را در نظم بین املللی حقوق نشان می دهد، آن کسانی که از نژاد، سکسوالیته و جنسیت 

نرماتیو خارج هستند در »کشورهای متمدن« به طور مساوی از شهروندی فرهنگی و سیاسی برخوردار نبوده اند. 

تناقض در ارزش زندگی جمعیت های متفاوت و زندگی قابل دسرتس شان، ما را به یک تجزیه و تحلیل زمان سیاست 

به  توسعه گرایی  استدالل می کند، زمان سیاست  فریمن  الیزابت  که  فرا می خواند. هامنطور  ژئوپولتیک حقوق  و 

جایی فراتر از اختالفات محلی ره می برد، یعنی تا مدیریت کل جمعیت: هم دولت و هم بازار که هر دو روابط 

ایجاد مناطق عمومی و خصوصی و سایر راهربدهای محدودکننده ی  از طریق مرزها،  تنها  نه  را  زیست سیاسی 

مکانی اعامل می کنند بلکه این کار را از طریق سازوکارهای موقت زمانی نیز پیش می برند. برخی گروه ها نیازها و 

آزادی های خود را طلب می کنند؛ خواه در دادن آنها تاخیر صورت گرفته باشد یا اینکه أصال از آنها چنین فرصتی 

را ربوده باشند؛ و عده ای نیز اصال چنین نیازی ندارند. )فریمن، 2005: 57(

تشخیص یک فرد به عنوان پناهنده ای که سزاوار حفاظت و حقوق است، با توجه به بازه ی زمانی و نیز حدود 

رژیم های  منافع  و  ژئوپولیتیک  با ساعت  این حقوق هم راستا  و فضای  زمان  که  آنجا  تا  تغییر می کند.  حقوقی 

با موفقیت پشت رس می گذارد. حرکت  را  آزمون تشخیص  پناهندگی«  کار می کند، »حق  بین املللی حقوق برش 

از  حق  این  می کشد.  بحران  به  را  حقوق  انتزاعی  مفهوم  حقوق،  زمانی  مالحظه ی  و  فضایی  متامیز  دوگانه ی 

پناهندگان افغان که یک بار قبال واجد صالحیت برخورداری از این حق تشخیص داده شده اند، این بار به دلیل اینکه 

سوژه ای حامل بار حقوقی هستند، سلب می شود زیرا در زمان مناسبی برای احقاق آن اقدام نکرده اند. وعده دادن 

به پناهجویان با تحقق آن فاصله ی زمانی دارد و دچار تغییر نیز شده است.

زمان سیاست حقوق همچنین ذیل بحران، منجر به نقض حقوق می شود. تعیین یک عمل بعنوان »نقض حقوق 

برش« اعامل شده توسط دولت ها مرشوط به زمامنندی و مکامنندی است. تشخیص یک عمل به عنوان یک نقض 

توسط رژیم های حقوق برش در برابر یک فرد حامل بار حقوقی در هامن مکان، دلبخواهی است. این تشخیص با 

گذشت زمان تغییر می کند و به رابطه ی میان دولت حاکمی که فرد بدان تعلق دارد و دولت های »آزادی بخش« 

که به شدت بر مقیاس رژیم های حقوق برش سایه افکنده اند، بستگی دارد. مریم و هزاران پناهنده ی افغانی این 

حقیقت را منایان می کنند که زمامنندی حقوق به منافع ژئوپلیتیک »کشورهای آزادی بخش« وابسته است که بر 

اولویت»حقانیت« ممکن است قبل و  به شکلی که  این آشکار است  رژیم های حقوق برش حکمرانی می کنند. 
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بعد از »آزادسازی « تغییر کند، حتی اگر »آزادسازی« رشایط زندگی بسیاری از مردم را بدتر کرده باشد. ادعاهای 

جهانی حقوق به نحوی متناقض است که زندگی پناهجویان افغانی در یک لحظه ارزش حفظ کردن را دارد و در 

لحظه ی سیاسی دیگر ی دورریختنی است. درست هامنطور که مفهوم حقوق انتزاعی نیست، مفهوم »پناهنده« نیز 

از مسیرهای ترکیب شده ی زمانی و فضایی انتزاع نشده است. تفاوت عظیمی میان پناهندگان و پناهجویان افغان، 

ایرانی، عراقی یا سوری در ترکیه وجود دارد. این به تفاوت بدیهی آنها به لحاظ ملیت اشاره ندارد، بلکه مربوط 

پناهنده در رژیم های بین املللی حقوق برش است. ترصیح شده است که  به ساختار زمانی و فضایی گروه های 

ایاالت متحده ی آمریکا مشارکت کننده ی اصلی برنامه های یو ان اچ سی آر است، احتامل دارد که تصمیامت مربوط 

به تشخیص پناهندگان به رابطه ی بین »کشور مبدأ« و ایاالت متحده در یک زمان مشخص بستگی داشته باشد۱0.  

هامنطور که تشخیص یک فرد به عنوان پناهنده ای که مستحق حقوق است، به زمان متکی است، محل نقض 

تعیین کننده ی تصمیامت مربوط به تشخیص پناهندگی است. هامن تخلف در قلمرو کشور آزادی بخش می تواند 

به عنوان »جرم«ی که یک فرد علیه دیگری )به عنوان مثال، قتل یک ترنسجندر ( مرتکب شده باشد، رد شود و به 

عنوان شاخص »نقض حقوق برش« منطبق بر شاخص هایی که دولت ها را به نقض کنندگان و حامیان حقوق تقسیم 

می کند، تشخیص داده نشود. تصورش سخت است که شهروندان کوییر و ترانس »دولت آزادی بخش«، بخواهند 

تجربه  چهارم«  »جهان  در  را  بدتری  یا  مشابه  زندگی  اگر رشایط  حتی  شوند،  داده  تشخیص  پناهنده  عنوان  به 

کنند. به همین ترتیب، به نظر می رسد حقوق حفاظت برای پناهندگان ترانس و کوییری که آماج خشونت های 

نژادی، خشونت اقتصادی و خشونت های ضدمهاجر در کشور سوم پناهجو پذیر قرار می گیرند، غیررضوری باشد. 

کنوانسیون پناهندگی ۱۹5۱ و UNHCR پناهنده را به عنوان کسی می شناسد که به  علت  ترس  موجه  ]از آزار[ 

به  علل  مربوط  به  نژاد یا مذهب  یا ملیت  یا عضویت  در یک  گروه  اجتامعی خاص  یا داشنت  عقاید سیاسی ، در 

خارج  از کشور ملی ]محل  سکونت  عادی[  خود به  رس می برد و منی تواند و یا بعلت  ترس  مذکور منی خواهد به آن 

کشور بازگردد.۱۱ به نظر منی رسد این تعریف در مورد پناهجویان کوییر و ترانس )یا شهروندانی( که در معرض 

خشونت های پلیس، خشونت اقتصادی و نژادپرستی در ایاالت متحده ی آمریکا یا کانادا قرار می گیرند، صدق بکند.

تعیین مکانی حقوق در ترکیه به عنوان یک منطقه ی پردازش بینا بینی جایی که دوگانه های غرب/رشق، آزادی/

ورود  از  جلوگیری  منظور  به  است.  پیچیده تر  شده،  منجر  اضطراب آور  تنشی  به  متمدن/عقب مانده  رسکوب، 

 Proposed در مورد برنامه های اسکان مجدد، نگاه کنید به UNHCR ۱0-  برای اطالع بیشرت در مورد همکاری ایاالت متحده و

).n.d/20۱3 ,US Department of State( 20۱۴–20۱3 Refugee Admissions for

۱۱-  برای اطالع از تعریف پناهنده، به بخش توضیحات آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه کنید.
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»غیرقانونی« متقاضیان پناهندگی به اروپا، اکرث متقاضیان پناهندگی کوییر  و ترانس  ایرانی و خارجی به دنیزلی، 

کایرسی، اسکی شهیر، نوشهیر و شهرهای کوچک دیگری که از مراکز جهانی یا بندرگاه های اصلی در نزدیکی اروپا 

دور هستند، تخصیص داده شده اند. یکی از افرسان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به من گفت 

که دولت ترکیه، پناهندگان کوییر را به شهرهای محافظه کار می فرستد تا با در معرض منایش قرار دادن کوییر ها 

در برابر مردم محلی به این ترتیب »ذهن آنها را باز کند«. با توجه به پرونده ی در حال بررسی پیوسنت ترکیه به 

اتحادیه ی اروپا، جایی که حامی همجنسگرا بودن نشانه ی پیرشفت است، این اسرتاتژی یک حرکت بهنجارسازی 

برای تنظیم و مدیریت هم جمعیت محلی و هم پناهندگان کوییر است. پناهندگان کوییر و ترانس تبدیل به موش 

آزمایشگاهی پروژه های متدنی ای شده اند که پیرشفت را براساس رواداری نئولیربال در برابر کوییربودگی در میل در 

راستای قرابت به اروپایی بودن ارزیابی می کند.۱2 به این ترتیب تخصیص پناهندگان کوییر به شهرهای محافظه کار 

)در تناقض با ادعاهای حفاظت از حقوق پناهجویان کوییر( ضمن جلوگیری از عبور کردن کوییرها از خطوط 

»منافی عفت« عمومی و تحمیل رفتار »نرمال« به آن ها به منظور جلوگیری از تنش در شهرهای محافظه کار در 

خدمت آموزش »مردم محلی هموفوب« با قرار دادن آنها در معرض کوییرهای خارجی در مناطقی از ترکیه که 

در »همجنسگرادوستی« کمرت »اروپایی« هستند و حفظ مرزهای اروپا از خطرات نفوذ پناهندگان غیراروپایی از 

طریق مرزهای ترکیه است.

هرچه سفیدتر، محق تر!

اگر پناهنده از گذشته ی رسکوب به آینده ی آزادی در »کشور سوم پناهجوپذیر« حرکت کند، چه وقت زمان حقوق 

آغاز می شود و چه وقت به پایان می رسد؟ تناقض و در دسرتس نبودِن مفهوم حق پناهندگی برای کسانی که با 

هنجارهای شهروندی، نژادی، طبقاتی، جنسی و جنسیتی مطابقت ندارند، ثابت شده و تنها چارچوب در دسرتسی 

است که می توان از آن برای افراد کوییر و ترنسجندر در زمانه ی دفاع از حقوق بهره برد. از قضا به صورت مضحکی 

دقیقا به خاطر این حقوق است که زندگی پناهنده ی کوییر در روند تشخیص و اسکان مجدد تبدیل به امری یک بار 

مرصف می شود. در جای دیگر، من سیاست های زندگی ناپایدار را که به طور همزمان اشباع شده و برهنه شده از 

حقوق جهانی لیربال است، سیاست کشتار قانونی، نامگذاری کرده ام. با این استدالل که نه زیست سیاست )فوکو، 

 ASAM’s ‘‘Suspended ،۱2-  یکی از این پروژه ها که هدف آن تعلیم و آموزش مردم ترکیه برای رواداری نسبت به پناهندگان است

 EU’s ‘‘European instrument for Democracy and Human توسط که  است   ‘‘,Lives and Perceived Lives Project

Rights Program,‘‘ با حامیت و تامین اتحادیه ی اروپا و با کمک وزارت کشور ترکیه اجرا می شود.
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2008( و نه سیاست مرگ )Mbembe، 2003( قادر به تجزیه و تحلیل تقسیم جهانی جمعیت به کسانی که زندگی 

آنها ارزش حفظ کردن و کسانی که زندگی آنها دورریختنی است، نیستند، من سیاست کشتار قانونی را به عنوان 

یک شکل قدرت در وضعیت سیاسی معارص پیشنهاد می کنم، در جهانی که حفاظت از این افراد و حقوق آنها 

به عنوان مهمرتین دلیل جنگ ها معرفی می شود مرگ آنها و یا زندگی در مرگ تعلیقی نیز ناشی از وجود چنین 

حقوقی است.

در کانتکست حقوق پناهنده، سیاست قتل قانونی از طریق تعلیق زمان و ثبوت هویت های جنسی در انتهای 

پیرشفت عمل می کند و گذشته ی رسکوِب »آنجا«، بواسطه ی عدم حضور پناهندگانی که به نام حقوق بین املللی، 

بینابین اینجا و آنجا مرگی تدریجی را زندگی می کنند، در برابر آینده ی آزادِی » اینجا« قرار گرفته است. تغییر 

تحلیل به سوی زمامنندی های چندگانه )پوآر، 2007( و از هم گسیخنت راستای خطی پیرشفت در گفتامن حقوق 

پناهندگی، ممکن است امکان هایی برای تطبیق موقعیت اجتناب ناپذیر زندگی در زمان حقوق فراهم مناید. تجزیه 

و تحلیل انتقادی حقوق برش و حقوق پناهجویان نیاز به فرا رفنت از دوگانه ی شهروندان/پناهندگان و به پرسش 

کشیدن مصادیق انتزاعی شهروندان، پناهندگان و حقوق دارد. قرار دادن این فیگورها در تولید و تنظیم فضایی 

و زمانی آنها، امکان تجزیه و تحلیل را فراتر از ساخت دوگانه ی حقوق انتزاعی شهروندی )و عدم وجود آن برای 

فیگور انتزاعی پناهنده( بسط می دهد و توجه را به مدیریت متفاوت جمعیت ها/توده ها در تغییر یافنت فریم های 

زمانی ای که نه قابل پیش بینی هستند و نه از یک منطق غایت انگارانه ی حقوق استفاده می کنند، جلب می کند.
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