
تبعیض و تعرض ممکن است همه جا رخ دهد؛ از جمله در مجموعه 

هایی که ظاهراً مکان های امنی هستند. به همین دلیل، آشنایی با 

راهربدهای مقابله با آن اهمیت دارد. با اینکه راهکار کاملی برای 

مقابله با خشونت وجود ندارد، با رعایت چندین نکته می توان 

واکنش بهرتی به آن نشان داد. رویکرد ما مبتنی بر افرادی که تحت 

تأثیر خشونت و تبعیض قرار گرفته اند و محیط اجتامعی که آنها را 

دربرمیگیرد. 

   چه اقداماتی الزم است، اگر شام تعرض )زبانی، فیزیکی، 

جنسی( تجربه یا مشاهده کردید؟
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تا حد ممکن، آرامش خود را 

حفظ کنید. 

 .2

به محیط امنی بروید. 

 .4

به نیازهای شخص آسیب دیده 

رسیدگی  کنید. 

 .3

به تنهایی کاری انجام ندهید و 

از دیگران، مثالً از کارکنان، کمک 

بخواهید. 

 .5

به شخص اسیب دیده  اطمینان 

دهید که همواره در اولویت 

است.

 

غافلگیری و احساس ناتوانی واکنش های طبیعی در 

برابر تعرض هستند. بروز حس تنهایی و درماندگی 

کامالً طبیعی است. به  ویژه اگر در وضعیتی مورد 

تبعیض یا خشونت گرفتار شوید، مهم است که این 

رفتارها را نادیده نگیرید. برخی افراد از ترس این 

که اشتباه کنند، دست به هیچ اقدامی منی زنند. در 

بیشرت اوقات، اقدام مناسب به فرد آسیب دیده کمک 

میکند. شام می توانید بعدا به نوع رویکرد خود فکر 

کنید. اگر شام خود مورد تبعیض قرار گرفتید، شام در 

شکل گیری حمله مقرص نبوده اید و حق کمک گرفنت 

از دیگران برای شام محفوظ است.

فردی که قربانی خشونت می شود، کارشناس این 

وضعیت است. اگر خودتان در معرض خشونت قرار 

گرفته اید، ارزیابی شام درست است.  این وظیفه ی 

اطرافیان شام نیست که تصمیم بگیرند اتفاقی که 

برای شام افتاده چقدر بد است. به برداشت خود 

اعتامد کنید، از دیگران کمک بخواهید یا، در صورت 

امکان، محل را ترک کنید. اگر شاهد حمله ای بودید، 

از شخص آسیب دیده بپرسید که به چه چیزی نیاز 

دارد و به پاسخ او احرتام بگذارید. ایمنی شام و 

شخص آسیب دیده در اولویت قرار دارد. 

تبعیض  و تعرض، دردناک و واقعی هستند.  سعی 

کنید تجربه خود را جدی بگیرید و به خود فرصت 

دهید تا راهی برای مقابله با آن پیدا کنید. اگر به 

شخص آسیب دیده کمک می کنید، به او فضا بدهید.  

گاهی اوقات افراد نیازمند چیزی غیر از آنچه  برای 

شام مناسب است، می شوند. افراد آسیب دیده، حتی 

پس از حمله، به حامیت نیاز دارند. مثالً از فرد 

بپرسید که آیا مایل است که او را به ایستگاه قطار 

برسانید. اگر رسدرگم هستید، می توانید از شخص 

دیگری مثالً یکی از کارکنان کمک بخواهید.

جشن می گیریم؟
ولی مراقب خودمان 
هستیم!



عاد

 مهم آن را در نظر بگیرید.ابعاد گوناگون تنوع و تبعیض همپوشان، مکمل و وابسته 

به یکدیگر هستند.هر تجربه منحرص به فرد است

و قرار نیست این یک چک لیست برای شام باشد. هدف ما ارائه ابزار همبستگی 

برای افزایش آگاهی ازتجربیات خودتان و دیگران

است

# پیشینه طبقاتی / اجتماعی

مردم اغلب بر این باورند که می توانند پیشینه اجتماعی یک نفر را با شکل ظاهری او تشخیص دهند. این باور در کالب ها که مقررات آن ظاهراً با دیگر مراکز اجتماعی 

تفاوت دارد، هم برقرار است. با این حال، ما نمیتوانیم پیش زمینه اجتماعی یک فرد را فقط از روی لباس، بلکه از طریق رفتار، گفتار و سایر اشکال بیان تشخیص دهیم. 

ضمناً، خاستگاه اجتماعی بر امکانات موجود نیز تاثیرگذار است. آیا میتوانم هزینه ی ورودی کالب را پرداخت کنم؟ به همین دلیل، هزینه برخی رویدادها کاهش یافته 

است یا ورودی آنها برای افراد فاقد توانایی پرداخت هزینه، امکان پذیر شده است. متاسفانه گاهی این چنین نیست و باال بودن هزینه ثبت نام در کالب ممکن است منجر 

به محرومیت افراد شود که برگزارکنندگان مهمانی باید از آن آگاه باشند. این محرومیت ها اغلب قطعی هستند ولی شاید آشکارا دیده نشوند. خاستگاه و طبقه اجتماعی 

با دیگر ابعاد تبعیض پیوند خورده و آن ها بر هم  تأثیر می گذارند.

# توانایی

توانایی در دسته قابلیت های فردی اشخاص جای می گیرد. تبعیض بر اساس توانایی زمانی رخ می دهد که فرد معلول باشد یا درگیر مشکالت ناشی از معلولیت باشد. این 

مشکالت ممکن است برخاسته از رفتارهای مسلم یا حتی معماری ساختمان ها باشد. مسئوالن کلوب پذیرنده افراد معلول، باید این پرسش ها را نزد خود مطرح کنند: آیا 

این مکان بدون مانع است و می توان با صندلی چرخدار وارد آن شد؟

ولی به دلیل مشهود نبودن برخی معلولیت ها، ابعاد دیگری نیز در این زمینه مطرح می شود. تبعیض بر اساس توانایی بر افراد دچار مشکالت روانی یا عاطفی نیز تاثیر 

می گذارد. به ویژه در موقعیت های ناخوشایند مانند حمله در محیط کلوب ، تبعیض بر اساس توانایی ممکن است تاثیر مهمی بر وضعیت عاطفی، روانی یا ذهنی بگذارد. 

در مورد افراد دچار فشار روانی، برخی رفتارها یا حمالت ممکن است طاقت فرسا باشد. 

# نژادگرایی / تفکیک

طبقه بندی یک فرد بر اساس رنگ پوست، رنگ مو، ظاهر یا رفتار عمومی  یا ویژگی های دیگر را نژادپرستی )یا تفکیک( می گویند. اگر، فرضیاتی درباره مهارت های 

زبانی، خاستگاه اجتماعی یا ارزش های اجتماعی یا رفتار براساس این طبقه بندی شکل بگیرد، تعصب نژادی ایجاد می شود. نژادپرستی )و تفکیک( روشن می کند که نژاد، 

ساختاری اجتماعی است و محصول انتساب است. نژادپرستی انواع مختلفی دارد: رفتار توهین آمیز با افراد BIPoC، یهودی ستیزی یا توهین به روماها و سینتی ها. با 

این حال نژادپرستی یک ویژگی ساختاری روابط قدرت جامعه ما است. این رویکرد منجر به بروز نژادپرستی در کلوب ها نیز می شود. این رفتار از مهمانان جشن و خود 

کارکنان در مقابل در، ماموران امنیتی یا در بار دیده می شود. نژادگرایی ممکن است در کلوب از طریق پرخاشگری های جزیی یا تصاحب فرهنگی از سوی مهمانان ) 

مثال: سفیدپوستان با دردالک )بافت مخصوص موهای سیاه ها که ارتباط به تاریخ و فرهنگشان دارد( ، استفاده ی نماد و زیورآالت فرهنگ های دیگر فقط برای زیبایی و 

چون آن ها جالب هستند( نیز شکل بگیرد. رسیدگی به حوادث نژادپرستی در کلوب و حمایت فوری از قربانیان این حوادث ضروری است. قاعده ی کلی این است: فرد 

قربانی بیشترین دانش را درباره وضعیت مرتبط دارد. 

# جنسیت / جنسیت

قضاوت درباره جنسیت شخص بر اساس ظاهر یا برداشت شخصی خطای فاحشی محسوب می شود. فرهنگ کلوب به ویژه فضایی خارج از هنجارهای اجتماعی روزمره 

ایجاد می کند که افراد میتوانند خود وجنسیت خود را دوباره تجربه کنند. کلوب ممکن است عرصه ای برای تجربه و فضایی محافظت شده باشد، زیرا جنسیت برای 

بسیاری از افراد مفهوم ثابتی نیست وپیوسته در نوسان است. تبعیض بر مبنای جنسیت ممکن است شکلهای گوناگونی به خود بگیرد. جنسیت زدگی یا تعرض به همان 

اندازه بخشی از موضوع است که جنسیت نادرست به کسی خطاب کردن. شما ممکن است از ضمیرهای نامناسب استفاده کنید یا جنسیت افراد را در مکالمات در نظر 

نگیرید. استفاده از نام قدیمی، یعنی استفاده از نام باطل شده شخص ترنس، نوعی تبعیض است که در بُعد جنسی رخ می دهد. اینجا گفتگوی آزاد وفرهنگ اصالح خطا 

اهمیت می یابد. از افراد بپرسید که چه ضمیری برای آنها مناسب است، خودتان را با ضمیر معرفی کنید واگر دچار اشتباه شدید، صرفاً آن خطا را اصالح کنید وهیاهو 

ایجاد نکنید.  



# گرایش جنسی

تبعیض بر اساس گرایش جنسی، مانند تبعیض بر اساس جنسیت، نیز نادرست است. قضاوت درباره گرایش جنسی افراد همواره یک فرضیه است. عباراتی مانند »شبیه 

کوییرها نیستی« یا »هرگز فکر نمی کردم که همجنسگرا  باشی« نشان دهنده ی یک نظام همانسو جنسیتی ودگرجنس گرا محور می شود. یعنی این فرض را تبلیغ میکنید 

که همه مردم مذکر یا مونث ودگرجنس گرا هستند. این را می توان به صراحت ترنس هراسی، کوییر هراسی، هم جنسگرا هراسی بیان کرد، حمله به افراد از طریق 

توهین یا قرار دادن آنها در معرض خشونت فیزیکی هم شامل آن میشود. کلوب ها به ویژه پناهگاه امن مهمی برای بسیاری از افراد کوییر است. مقابله با رفتارهای 

تهاجمی در این مکان ها باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود؛ به ویژه که مردم اغلب از این مکان ها برای لذت زندگی ومذاکره در مورد تمایالت جنسی خود استفاده 

میکنند. آنچه دقیقاً تبعیض محسوب می شود، چه در کالم وچه درعمل، وابستگی بسیاری به زمینه وبرداشت فرد قربانی دارد. گفتن عبارتی مانند »منظورم آن نبود« 

توجیه پذیر نیست.  باز همین قاعده اینجا اعمال می شود: باید به صحبت فرد قربانی گوش کنید، نه این که بر فرد مرتکب متمرکز شوید.

#وابستگی مذهبی 

حتی اگر استفاده از نمادهای مذهبی لزوماً نشان دهنده تعلق به گروه ها یا جوامع مذهبی معین نباشد، باز هم ممکن است زمینه ساز مزاحمت یا رفتار تبعیض آمیز در 

کلوب شود. پیش داوری نسبت به مذهب اینجا نقش مهمی بازی می کند، به ویژه مذاهبی مانند اسالم که »متفاوت« محسوب می شوند. اگر به دلیل عقیده )یا به دلیل 

انتساب عقیده ای خاصی به شما( قربانی حمله شوید، این حمله را اغلب می توان مبتنی بر نژادپرستی دانست. عالوه بر نمادهای آشکار یا سنت هایی مانند حجاب، 

کیپا یا زنجیر حامل ستاره داوود، زمینه های مذهبی در حین گفتگو نیز ممکن است بهانه ای برای تبعیض باشد. این نوع تبعیض ممکن است به شکل خشونت کالمی یا 

فیزیکی و علیه افرادی که صرفاً به دلیل عقایدشان خطرناک محسوب می شوند، اعمال شود.  در حالی که این قطعا با نژادپرستی تالقی میکند ولی مذهب به خودی خود 

جنبه مستقلی از تنوع محسوب می شود. 


