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 عدم پذیرش پناهندگان

 وداعتغییر فرهنگ استقبال به فرهنگ 

ی سال   که مهاجرت پناهندگان به آلمان در اوایل پایی 
به باالترین رقم خود رسید، ابتدا موجی از انسجام پدیدار گشت.  ۲۰۱۵زمانی

پناهندگان با آغوشی باز مورد استقبال قرار گرفته و در شهرهای زیادی در مدت زمان کوتایه امکانات و 

ات کمیک و حمایتی ایجاد گردید. اما  ی  کوتاه این عملکرد و نگرش تغیی  کرده و فرهنگ آغازینتجهی 
 بعد از مدنی

 استقبال بطور فزاینده ای جای خود را به فرهنگ وداع داد. 

 
ی

از آن زمان به بعد، گفتمان عمویم نخست از همه به سوی این سوال سوق داده شده که کدام دالیل پناهندگ

وع هستند. اما این مسئله نه منحرصا بلکه بطور ویژه از جانب جناح راست  وع و کدام دالیل غی  مشی مشی

ی متوس  بسسیاش مورد تشدید و جدال قرار گرفته و آنها تا حدودی به دروغ نی 
ی

یاری از ل شدند. دالیل پناهندگ

ی دامن زده شد.   پناهندگان مورد پذیرش قرار نگرفته و بر عالوه به تعصبات علیه آنها نی 

 پناهندگان به عنوان تهدیدی در مقابل رفاه

، بیشیی از همه دیدگاه های  در برابر « شمیهن پرستانه رفاه خوی»در پهلوی تعصب نژادپرستانه و ضد مسلمانی

یه پناهنده پذیری عرض اندام نموده است. در قالب این  دیدگاه ها بطور کیل پنداشته شده که آنها رصف روح

بخاطر سیستم خدمات مایل اجتمایع به آلمان مهاجرت کرده اند و لذا رفاه کشور را به مخاطره یم اندازند. 

در کانون  »ارصار و تأکید نموده که  آقای ماتیاس برودکورب به حدی بر این دیدگاه میهن پرستانه رفاه خویش 

ین گامها در پیوست افکار روزمره مردم ب»قرار گرفته و ادعا یم شود که او « گفتمان عمویم جناح راست ه مهمیی

 را ایجاد کرده است. « این مسئله

ی دیدگایه و در نتیجه آن پذیرش مفکوره های جناح راست بیشیی از همه زمانی که دالیل فرار و پن  اچنی 
ی

هندگ

د.   جهانی ضعیف برآورد گردد مورد تصویب و تثبیت قرار یم گی 
ی

بطور وسیع نامعلوم بوده و تعامل یکپارچیک

د، باید این دالیل مخصوصا در فقدان  بنابراین، اگر برای فردی دالیل تحقی  پناهندگان مورد سوال قرار بگی 

 مورد جستجو قرار گ
ی

ند. دانش و فرضیات نادرست از علل پناهندگ  ی 

ن کننده در مباحث عمویم  مهاجرت پناهندگان به عنوان مسئله تعییر

نخست باید اذعان داشت که در سالهای اخی  هیچ موضویع به اندازه مسئله مهاجرت پناهندگان به اروپا در 

ی کننده نبوده است. این مباحث همیشه بر روی ارقام پناهندگان به سمت اروپا  مباحث عمویم و سیاش تعیی 

ی اثرات هولناک آن متمرکز بوده است. اما باید خاطر نشان ساخت که تعداد   ی ترتیب آلمان و همچنی  و به همی 

ایط مایل و جسیم آن را داشته اند تا بتوانند اساسا مسی  طوالنی و خطرناک به سمت  کیم از پناهندگان شی

ی امنیت اروپانی مرزها و امکا شان نات محدود نجات دریانی بیشیی به مرگاروپا ، که آن هم به دلیل تقویت تأمی 
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یت کسانی که مجبور به فرار شده اند یا اینکه در داخل کشور خود  ختم یم شود، را موفقانه یط نمایند. اکیر

 ۲۰۱۷جابجا شده و یا اینکه به کشورهای مجاور و همسایه کشور خود پناه برده اند. بر اساس آمار، در سال 

 یم کردند و این درصد از پناهندگ ۸۵حدود 
ی

ان ثبت شده در شاش جهان در کشورهای در حال توسعه زندگ

 درصد آنها در کشورهای اتحادیه اروپا ساکن شده اند.  ۵در حایل است که رصف 

ی در رسارس جهان افزایش یافته است  جنگ و درگیر

ی مجبور به فرار یم گردند را   نگ و بیشیی از همه یم تواند جپاسخ این پرسش که چرا همیشه افراد بیشیی

یها در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و اوکراین یقینا به   ارائه دهد. از درگی 
ی های فزاینده جهانی درگی 

ی های جاری در جمهوری دموکراتیک کنگو،  عنوان نمونه های واضح یم توان یاد نمود. در مقایسه، به درگی 

، پاکستان، جمهوری های ، بروندی، سودان جنونی ساحل  آفریقای مرکزی، نیجریه، میانمار، مایل، یمن، لیتی

د. عاج و قرق  توجه صورت یم گی 
ستان کمیی ی  ی 

ن به دلیل فقر و ویرانن های طبییع مجبور به فرار یم شوند  از هر چیر
 افراد بیشیر

ده   از کشورهای فوق الذکر در جوامع مهمان بطور گسیی
ی

ی اینکه پناهندگان جنیک ر سینه با دست رد بدر حی 

قی آفریقا و کشورهای اروپای  ، مرکزی و شی مواجه یم شوند، دالیل گریز پناهندگان دیگر از کشورهای غرنی

 تالش یم کنند،
ی

، که برای درخواست پناهندگ قی به عنوان پناهندگان اقتصادی کامال نی اعتبار دانسته یم  شی

که به تعداد فزاینده ای مجبور به فرار شده و برای علل فرار شوند. در این میان بیشیی از همه افرادی هستند  

ک را متقبل گردند.   آنها باید کشورهای غرنی یک مسئولیت مشیی

کشورهای فوق از جمله مستعمره های کشورهای اروپانی بودند که بعد از خروج کشورهای استعمارگر در قرن 

ات استعمار خود را ر   ثبات هانی بخشیده و تا به امروز فقی  و از لحاظ سیاش نی بیستم هرگز نتوانستند از تاثی 

ی ترین رده ها قرار دارند.   در پایی 
فت انسانی  ماندند. بنابراین، آنها بر اساس شاخص های پیشی

ی
 باق

برعالوه، امروزه در تعامل میان کشورهای صنعتی و کشورهای جهان سوم شکل جدیدی از استعمار شکل  

ی منابع زیر زمیتی و بازارهای مایل و ارزی  گرفته است. بر این اس اس کشورهای ثروتمند از طریق در اختیار گرفیی

 افراد، نی ثبانی دوامدار و 
ی تعامل فقر بیشیی ی مایل خود یم پردازند. پیامدهای این چنی  کشورهای فقی  به تأمی 

ی ها و یک ویرانی زیست محییط دوامدار و شدید یم تواند  مدها باشد. در اثر این پیا فزاینده سیاش، درگی 

 مردم در این کشورها بدتر و بدتر گردیده و آنها مجبور به فرار از کشورشان یم گردند. لذا این 
ی

ایط زندگ شی

 نتیجه فوری اثرات خارجی جوامع ما است که به قول استفان لسنیخ 
ی

منفی  اثرات»جریان جدید پناهندگ

 «.ستی  و کم توسعه یافته جهان انباشته شده امعامالت آنها در کشورها بر مردم مناطق فق
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 به همه ما مربوط یم شود
ی

 پناهندگ

 را تشدید یم نماید. چونکه 
ی

 ما است که دالیل گریز و پناهندگ
ی

این یافته ها روشن یم سازند که این سبک زندگ

ایط دیگران ز   نکرده بلکه بر پایه امکانات و شی
ی

ایط و امکانات خود زندگ  یمما بر پایه شی
ی

ی   ندگ کنیم و به همی 

کت کننده در این بازی با نتیجه صفر، که بازندگان آن اکنون دروازه ما را یم   دلیل هر یک از ما به عنوان شی

 کوبند، پاسخگو و مسئول شمرده یم شویم. 

ن ما یدر واقع با توجه به این یافته ها، هر گونه دیدگاه میهن پرستانه رفاه خویش پوچ به نظر یم رسد. چون ا

 خود را به پیش برده و نه اینکه آنها برای ما ایجاد هزینه کنند. 
ی

 هستیم که با تحمیل هزینه بر دیگران زندگ

ی،   ما اروپانی ها رصفنظر از مورد فوق، خود را پایبند به ارزشهانی یم دانیم که عنارص حقوق بشی
ی همچنی 

 بشی را در خ
ی

ام متقابل به زندگ ، حمایت و احیی
ی

قی ود احتوا یم نمایند و این دلیل خود به تنهانی کایکپارچیک

 برخورد نماییم. 
ی

 است تا ما به عنوان اروپانی با پناهندگان با انسجام و یکپارچیک

ی چشم نپوشیم که ما هم بسیار شی    ع تر از آنچه که فکرش را بکنیم ممکن  بر عالوه ما باید بر این نکته نی 

 شویم
ی

. بطور مثال آنگونه که در فوکوشیما رخ داد، که در یک کشور بسیار است مجبور به گریز و پناهندگ

فته مثل ژاپن در سال  انسان  ۱۵۰۰۰۰۰یک واقعه هولناک اتیم اتفاق افتاد که به اثر آن باید فورا  ۲۰۱۱پیشی

ه کوطن خود را ترک یم کردند. بناء، پرسش اصیل این نیست که ما چگونه با پناهندگان برخورد یم نمائیم، بل

 کنیم: در یک دنیای یکپارچه که انسان ها در آن 
ی

این سوال مطرح است که ما یم خواهیم در چه دنیانی زندگ

یکدیگر را بدون در نظرداشت محل زادگاه متقابال کمک و حمایت یم نمایند یا در دنیای خودخواهانه ای که 

 همه در آن به درجه اول به منافع خودشان فکر یم کنند؟

دکسباخالکساندر 

 

 و پناهندگان»کلیشه ها در مورد 
ی

 «پناهندگ

 در اجتماع هستند! »
ی

 «  پناهندگان باعث و بانن گسستگ

 نخست 
ی

 در اجتماع گردیده است. عدم یکپارچیک
ی

خود پناهندگان نه بلکه نحوه برخورد با آنها باعث گسستیک

از همه در پرسش های بعد از پذیرش آنها به شدت برجسته گردید. اکیر مردم حایم پذیرش پناهندگان بوده و 

 د. اطمینان دارند که ادغام آنها در جامعه با موفقیت انجام پذیر خواهد بو 
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ی هستند که در این مورد اطمینان نداشته و از مهاجرین هراس دارند. سیاستمداران  اما بسیاری افراد دیگر نی 

جناح راستی از این هراس مردم سود برده و بر اساس آن ادعا دارند که پناهندگان خطرناک بوده و به کشور ما 

رح کرده و حتی به منظور تقویت موقف خود  آسیب یم رسانند. آنها مباحث و گزارشات خود را یکجانبه مط

 در آلمان یک حق اساش است که در ماده )
ی

ی نشی یم نمایند. بهر صورت حق پناهندگ  ۱۶گزارشات کذب را نی 

ی نیم باشد.   الف(  قانون اساش بیان شده و بنابراین قابل معامله نی 

 اجتمایع کاری انجام بدهند. آنها از جنگ،
ی

ترور،  حداقل پناهندگان خودشان یم توانند در قبال گسستیک

 کنند. 
ی

 تعقیب و فقر گریخته اند و رصف یم خواهند در امنیت زندگ

 

 «اکیر پناهندگان رصف برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به سمت اروپا یم آیند! »

، فقر و نی شنوشتی از موطن خود فرار یم کنند. این   بسیاری از مردم به غی  از جنگ
ی

و تعقیب به دلیل گرسنیک

شناخته یم شوند. اما بهر حال این افراد مسی  طوالنی و پرخطر « پناهنده اقتصادی»گروه اغلب به عنوان 

ی های بزرگ بخرند، ند تا برای خود موبایل هوشمند و ماشی  نی از بدبختی بلکه قصد رها اروپا را در پیش نیم گی 

شان قصد دارند تا اعضای بازمانده خانواده خود را حمایت نمایند.   در کشورهای خود را داشته و اکیر

بسیاری از کشورهانی که این افراد از آنها فرار کرده اند، به هیچ صورت فقی  نیستند. آنها طبیعت پر ثمر و 

ایط غی  منابع زیر زمیتی ششاری را در اختیار دارند. اما این  منابع از جانب کشورهای صنعتی اغلب با شی

ی زیادی برای مردمان آنجا باقی نیم گذارند.   منصفانه ای کمانی گردیده و بر اثر آن در واقع چی 

ات اقلییم، که قطعا از طریق کشورهای صنعتی بوجود آمده، بطور فزاینده ای باعث ویرانی  بر عالوه، تغیی 

 در این کشورها را شدیدا بدتر ساخته است. بنابراین کشورهای محیط زیست شده و باالطبع آ
ی

ایط زندگ ن شی

 مسئول شناخته یم شوند. 
ی

صنعتی خودشان در مورد این جریان پناهندگ

 

ن کشوری که وارد یم شوند بمانند! »  «پناهندگان باید در اولیر

ی فعیل اتحادیه  به دلیل اینکه عمال هیچ مسی  مستقییم برای مهاجرت پناهندگان به آلمان وجود ندارد، قوانی 

انه به سمت اروپا آمده و در این   اروپا منجر گردیده که افراد مجبورا از مسی  کشورهای حاشیه دریای مدییی

 بدهند. 
ی

 کشورها درخواست پناهندگ

ی کشورهای   را تحمل کنند ویل به بر اساس این قوانی 
ی

ایتالیا، یونان و اسپانیا باید بار اصیل جریان پناهندگ

ورت به یک قانون اروپانی به منظور پذیرش و  ند. بنابراین فورا رصی اینصورت آنها تحت فشار قرار یم گی 
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جود دارد و تقسیم، پناهندگانی که به سمت اروپا یم آیند، محسوس یم باشد. پیشنهادات مناستی در این زمینه 

 از کشورهای اروپانی سالهاست که مانع تصویب و اجرای آنها یم گردند. 
 ویل برجی

 یم کنند. از مجموع تقریتی  ۵۱۰در کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع 
ی

میلیون افرادی که  ۶۹میلیون نفر زندگ

 بودند رصف  ۲۰۱۷در سال 
ی

ها راه اروپا را در پیش  میلیون نفر آن ۲.۶در شاش جهان در گریز و پناهندگ

 از کشورهای اروپانی در قدم 
گرفتند. بنابراین ییک از مشکالت در رابطه با تعداد باالی پناهندگان در برجی

 نخست منوط به معضل توزی    ع آنها است که از طریق اقدامات مناسب قابل حل یم باشد. 

 

 «ینجا را دریافت نمایند! همه پناهندگان مدارک تقلبی ارائه کرده تا اجازه ماندن در ا»

 یم کنند که به آنها حق مسافرت 
ی

یقینا تعداد دقیق موارد تقلب مشخص نیست. افرادی که در کشوری زندگ

ه ای برای دستکاری مدارک خود نداشته تا بتوانند از یک  ی  به همه جا داده شده، یقینا به هیچ وجه انگی 
قانونی

 مرز عبور نمایند. 

 را ناامید کننده یم بینند. چونکه برای برجی از افراد ن
ی

ایط طوری است که آنها یک در خواست پناهندگ ی شی ی 

آمده اند و یا کشوری که مرزهانی با کشور دیگری دارد که کرامت انسانی در آن « کشور مقصد امن»آنها از یک 

م شمرده شده و بطور قانونی نیم توان از آن عبور کرد. بنابراین رصف افراد کیم  کاری  اطالعات را دستمحیی

 کرده تا جرایم را پنهان نمایند. 

ی یم تواند باعث بروز اشتباهانی در اطالعات شخیص افراد گردد: در برجی از کشورها   ی این مسئله نی  همچنی 

ند که این خود باعث شده تا بسیاری از  کودکان در روزهای مشخیص بعد از تولد خود مورد ثبت قرار یم گی 

(   را به عنوان روز تولد خود ارائه نمایند. لذا نادرست است که این ۷/ ۱یا  ۱/ ۱شخص )مثال افراد یک روز م

 تلفی شوند. « تقلب»موارد 

 «پناهندگان باید ترجیحا در کشورهای خود مانده و مبارزه نمایند تا دوباره آنها را آباد سازند! »

یهای مسلحانه ای که در حال حارصی در بسیاری از مناطق  جهان در حال قوع است را نیم توان با جنگ درگی 

د کشانده شدند، مقایسه نمود.  ، که در آن بخش عظییم از جوانان مسلح به زور به صفوف نیی  های متعارقی

بطور مثال یک بخش عظییم از پناهندگان سوری در حال حارصی از خدمت شبازی اجباری در ارتش سوریه 

ه باید در واقع همراه چه کیس یا مقابل چه کیس باید جنگیده شود به فرار کرده اند. چون برای این پرسش ک

 پاسخی وجود ندارد. 
ی

 سادگ
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بسیاری از پناهندگان با هیچ یک از گروههای درگی  همدیل ندارند، چون اغلب این گروهها از عالیق و منافع  

 آرام و م
ی

د یک زندگ  یم کنند. پناهندگان به قصد پیشیی
ی

رار کرده و حارصی دنی از کشور خود فگروه ثالتر نمایندگ

ی، که در مورد آن توجیه نشده اند، فدا نمایند. مردمان غی  نظایم در این  ی  خود را به خاطر چی 
ی

نیستند زندگ

ند.  ی الملیل را رعایت نیم کنند، مورد حمایت هیچ گرویه قرار نیم گی  یها، که اغلب هیچ قانون بی   درگی 

 

 دارند باید قدردان باشند. اگر چرا آنها آلمان را مورد ان»
ی

 تقاد قرار یم دهند؟ آنها از اینکه اینجا اجازه زندگ

 «اینجا برایشان مناسب نیست باید به کشور خود برگردند! 

 یم کنیم، همه حق طرح انتقاد را دارند. شخص یم تواند بر پایه این 
ی

از آنجانی که ما در یک جامعه آزاد زندگ

اصل اساش، از لحاظ محتوانی توضیح دهد که فرد عوامل و عنارص مخل را مورد انتقاد قرار یم دهد و بهر 

 کند. 
ی

  حال این بدین مفهوم نیست که شخص نیم خواهد در اینجا زندگ

 یک بازیکن و یا مدیر یک باشگاه را مورد انتقاد قرار یم دهد، بطور مثال، یک عالقمند فوتبال که یک تیم،

 بهرحال همیشه به عنوان طرفدار باشگاه مورد عالقه اش باقی یم ماند. 

ری هستند نیم دیگاز آزادی بیان به دلیل اینکه شخیص در اینجا به دنیا نیامده یا والدین یا نیاکان او اهل کشور 

توان چشم پوشی کرد. بر عکس آن باید پرسید: چرا باید کیس که اتفاقی در اینجا به دنیا آمده نسبت به کیس  

 در اینجا و طرح انتقاد را داشته باشد؟
ی

که پیشینه مهاجرت دارد بیشیی حق زندگ
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ی ن  یهود ستیر

ی چیست؟ ن  یهود ستیر

ی پدیده ای است که توضیخ فرضی برای مشکالت حقیفی یا تخییل انسان ارائه  ی  بر مبنایکه   مودهنیهود ستی 

هود شناخته که مرتبط به ی  ن  و اشیا افراد یا  د. بنابراین یهودیاننیم شو  شناخته« یهودیان» عامل مشکالتآن 

ی نویع خطر  شده ت بر یم تواند باعث بروز نفرت و خشون یم شوند. این پدیده پنداشتهبرای افراد یهود ستی 

ی اغلب  متعلق به آنها  یو اشیا افراد و یا  علیه یهودیان ی بخیسی از یک  «امنحرص »اما نه  ا گردد. افکار یهود ستی 

 . شناخته یم شوند ایدئولوژی راست افرایط 

یدر آلمان امروزه طرح ها و اقدامات دولتی و غی  دولتی روی دست گرفته شده که در مقاب ی مبارزه  ل یهود ستی 

 کنند.   به کمک آنها یم نمایند تا 
ی

 شهروندان یهود بتوانند بدون ترس از خشونت و محدودیت زندگ

ی »اصطالح  عنوان  هیم گردد. او این اصطالح را در قرن نوزدهم ب آلمانی ویلهلم مار بر  خیی نگار به « یهود ستی 

 گرشیک نو عدم پذیرش یهودیت را  کردهمعرقی   یک مفهوم مثبت در توصیف خود و افراد هم عقیده اش

ی آنها این  . نمود مطلوب اعالم  ی محسوس یم باشد. در بی  ی نازی های امروزی نی  ی نگرش مشابه ای در بی  چنی 

ی است»شعار  مروج یم باشد. اصطالح به خودی خود وضاحت « هر کس به آلمان عشق یم ورزد یک یهود ستی 

ی عرنی و مالتی خاض ندارد. ریشه این اصطالح ب ه خانواده زبانهای سایم، که بعنوان مثال شامل زبان های عیی

ی همیشه در خصوص یهودیان بکار گرفته شده است.  ی  است، مربوط یم شود. اما در واقعیت اصطالح یهود ستی 

ی الملیل یادبود هولوکاست ۲۰۱۷از تاری    خ بیستم سپتامیی  ز این ا دولت آلمان تصمیم گرفت تا تعریف اتحاد بی 

ح است:   اصطالح را بپذیرد. تعریف خالصه شده به این شی

ی یک طرز تلفی خاص نسبت به یهودیان است که یم تواند در قالب نفرت در برابر یهودیان اظهار  » ی یهود ستی 

ی، در گفتار و در عمل، به ضدیت در برابر یک شخص یهود و/یا غی  یهود و دارانی های آنها و  ی گردد. یهود ستی 

ی در برابر نهادهای اجتمایع یا مراکز مذهتی یهودی اشاره دارده  «.مچنی 

ی در گذشته و امروز ن  یهود ستیر

ش یافته بود و از آن زمان همیشه  ی یک پدیده جدیدی نبوده، بلکه از قرون وسیط در اروپا گسیی ی یهود ستی 

ی تحریک کننده در دین  ی فت های حال حارصی عیار گردیده است. یهودیت ستی  مورد تغیی  قرار گرفته و با پیشی

ت عییس  یشیی از همه را به قتل رسانده اند. بمسیحیت همیشه به یهودیان این اتهام را نسبت داده که آنها حرصی

وان دین یهود بروز نمود. در آن زمان برای یهودیان  در اواخر قرون وسیط خشونت های زیادی در مقابل پی 

ی به دین مسیحیت خاتمه  همیشه این امکان وجود داشت تا به تعقیب و خشونت علیه خود از طریق پیوسیی

واست خویش بلکه با اجبار دین خود را تغیی  یم دادند. اما با پیدایش دهند. در غالب این موارد آنها نه به خ
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ی نژادی»اصطالحا  ی ی رفت. از آن زمان به بعد « یهود ستی  ی برای آنها از بی  در قرن نوزدهم امکان تغیی  دین نی 

ن بود که آنها آتعلق به یهودیت نه بعنوان عقیده بلکه بعنوان نژاد معرقی گردید. برای افراد یهود این به معنای 

ی ۱۹۴۵- ۱۹۳۳در بند هویت یهودی خود گرفتار شده اند. واقعه هولوکاست توسط نازی ها ) (بر مبنای  همی 

 تغیی  تعریف باور یهودیت به نژاد یهودیت، توجیه گردید. 

ی نژادی را مبنا قرار یم دهد، اما  ی ی گذشته و یهود ستی  ی ی امروزی گایه طرز تلفی یهودیت ستی  ی ز ریشه ا یهود ستی 

ی امروزی را تشکیل  ی های مذهتی پدیده بسیار فاصله گرفته است. تصور و تخیل توطئه محور اصیل یهود ستی 

ی جهان  ی  و به شکل توطئه آمی 
یم دهد. بر مبنای این تصورات ادعا یم گردد که یهودیان قصد دارند بطور پنهانی

 را در ترصف خود در بیاورند. 

، جانی که یهودیان توانستند بعد از دوره نازی ها وطتی برای خود یافته ۱۹۴۸سال با تأسیس کشور اشائیل در 

ی  ی ان در موطن خودشان را تجربه نمایند، پدیده یهود ستی  ی  مستقل و بدون خطر  یهود ستی 
ی

و در آن یک زندگ

انه در قالب انتقادات بر کشو  ی اشائیل  ر مرتبط به اشائیل ظهور نمود. تعصبات پوشیده و ضمتی یهود ستی 

ی مراجعه شود، تست سه حرف  د )به پایی  ی مرتبط به اشائیل مورد استفاده قرار یم گی  ی همیشه در یهود ستی 

 دال(. 

ی در چه مقیایس است؟ ن  یهود ستیر

ی خییل کمیی از گذشته بطور آشکارا نشان داده یم شود. خوشبختانه در حال حارصی  ی امروزه در آلمان یهود ستی 

غم اینکه نظر سنخی اظهار آشکار یهود   پنداشته یم شود. اما علی 
ی از لحاظ اجتمایع تا حدی غی  قانونی ی ستی 

مانه تر و نی 
 واقع شده، اما نی شی

ی در حال حارصی کمیی ی های جدید نشان یم دهند که برخوردهای یهود ستی 

ی گفتمانهای نفر مالحظه تر بروز یم نمایند. این موارد شامل زورگونی ها و حمالت در خیابان ها و همچن ت ی 

ایط کنونی را در آلمان برای خود بطور قابل توجیه  نتی یم گردد. یهودیان آلمانی شی ی در صفحات مجازی انیی انگی 

ی مواجه هستیم که در قالب رمزها و روشهای غی   ی نا امن یم پندارند. فراتر از آن، ما امروزه با نویع از یهود ستی 

 بر کشور اشائیل، نهفته است. مستقیم، بطور مثال در انتقادات 

ی نه فقط در طیف جناح کامال راست سیاش یافت شده، بلکه تحقیقات نشان  ی بر عالوه، تفکرات یهود ستی 

ایط سیاش و الیه های اجتمایع و حتی در میان  ی بدون استثناء در همه جا و در همه شی ی یم دهد که یهود ستی 

ی رخ یم دهد.  ی نه تنها به هیچ صورت افراد بدون دین و مذهب نی  ی باید خاطر نشان ساخت، مفکوره یهود ستی 

ی را نیم توان یافت  ی ی نرفته، بلکه هیچ محیط اجتمایع عاری از یهود ستی  گر، طوری که و یا به عبارت دی –از بی 

ی فقط یم توان بر روی کره ماه در امان بود»هانا آرندت یکبار مطرح کرد:  ی  «.  از یهود ستی 
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ی ن  و انتقادات بر ارسائیل یهود ستیر

ی مرتبط به اشائیل و انتقاد در مورد سیاست کشور اشائیل بسیار بحث و   ی در مورد تفاوت میان یهود ستی 

ده در این مورد در علوم اجتمایع وجود داشته که شحد این  د. ضمنا یک توافق نظر گسیی گفتگو صورت یم گی 

ینه تست اصطالحا سه حرف دال بعنوان نویع تست شی    ع در تفاوت به چه نقطه ای ختم یم گردد. در این زم

وع، با خصایص شیطانی و یا با استانداردهای دو گانه  ی ارائه یم گردد. اگر اشائیل غی  مشی ی مورد یهود ستی 

د، در اینصورت این اظهار نظر بعنوان یک   متفاوت از کشورهای دیگر مورد ارزیانی قرار گی 
توصیف گردد، یعتی

ی مرتبط به اشائیل دانسته یم شود. توضیحات بیشیی انتقاد  ی بر سیاست کشور اشائیل نه بلکه نویع یهود ستی 

ح اتحاد  ی مرتبط به اشائیل آغاز یم گردد، را یم توان در تعریف مشی ی در این مورد که از کدام نقطه یهود ستی 

ی الملیل یادبود هلوکاست  یافت.  ی سخنان و اعمایل است  »بی  ی صاویر که بر اساس آنها بطور نمونه تیهودستی 

ی گذشته به کشور اشائیل نسبت داده شده، حق خود مختاری میل یهودیان انکار گردیده و  ی مرسوم یهود ستی 

 «. یا مسئولیت کیل سیاست اشائیل به یهودیان نسبت داده یم شود

ی هنوز هم یک مشکل اساش اجتمایع است که از طریق شعاره ی د. لذا ای گرویه مطرح یم گردبناء، یهود ستی 

ی به شدت مورد تکذیب قرار گرفته و برای یک همزیستی دموکراتیک  ی ی لحظه باید اظهارات یهودستی  از همی 

 اقدامات مناسب روی دست گرفته شود. 

 بیناد آمادیو انتونیو  –فلوریان آیشویر، ویت هوآنگ 

 

 

ی»پیش داوریها در  ن  «یهود ستیر

ل خود دارند! یهودیان جهان را تحت  »  «کنیر

این یک نظریه معمویل توطئه است. جهان پیچیده و نسبتا ناعادالنه بوده و تناقضات و اختالفات زیادی در آن 

نهفته است. نظریه های توطئه جهان را مبهم نشان داده و به این شکل حامیان آنها تا حدودی حق به جانب 

ده از  ی قطیع و گسیی  یم گردند. آنها تفسی 
ی نقش های مشخص و تعریف تلفی جهان ارائه یم نمایند و همچنی 

شده ای به خوب ها و بدها یم دهند. بسیاری از نظریه های توطئه بر پایه این تصور استوار اند که یک گروه 

ی توسط  پنهانی از افراد یک برنامه جامع را روی دست گرفته اند که بر اساس آن همه انسانهای روی کره زمی 

ند. ابزارهای ف ل و مورد بهره برداری قرار یم گی 
 ریبنده آنها کنیی



 

11 

ی بعنوان یهود شناخته و همه وقایع غی  قابل درک، تحوالت ناآرام  ی این توطئه گرهای فرضی در پدیده یهود ستی 

 تعمیم داده شده و به آنها نسبت داده یم شوند. اسطوره توطئه جهانی یهود بسیار  
ی

و روابط پیچیده به سادگ

ش یافته است، طوریکه حتی دیگر اصطالحات و تصاویر خصمانه اغلبا برای آن مورد استفاده قرار یم   گسیی

د. وقتی که این مفهوم بیان یم گردد:  ل خود دارند! »گی  اکیر مواقع   ، در «یهودیان ثروتمند جهان را تحت کنیی

 بعنوان رمز بکار گرفته یم شود. « نخبگان مایل»یا « شمایه مایل»کلمات 

 

ن شناخته یم شود! » ی بگوید، در غیر آن بعنوان یک یهودستیر ن  «کیس اجازه ندارد که بر ضد ارسائیل چیر

ی مورد  در رابطه به کشمکش های خاورمیانه همیشه این ادعا شنیده شده که کیس، بدون اینکه بعنوان یهود ستی 

ای اشائیل ز نماید. اختالف میان کشورهپنداشته شود، نمیتواند هیچ انتقادی بر علیه عملکرد دولت اشائیل ابرا

ی موضوع ساده ای نیست. متاسفانه در قالب انتقادات ظاهرا هوشیارانه علیه کشور اشائیل اغلب  و فلسطی 

ی بطور ضمتی نهفته بوده است.  ی  تعصبات یهود ستی 

ی انتقاد و تعصب )پیش داوری و نفرت(، مراجعه به تعریف ا حادیه اروپا از تحال به منظور تشخیص تفاوت بی 

ی بعنوان یک توافق نظر اقلیت شناخته  ی ی کمک کننده خواهد بود. این تعریف در تحقیقات یهود ستی  ی یهود ستی 

ی پنداشته یم شود، اگر:  ی  بعنوان یهود ستی 
 یم شود. یک بیانیه در مورد اشائیل در صورنی

د -  حق خودمختاری جامعه یهود مورد انکار قرار بگی 

د، یعتی عملکرد دولت اشائیل متفاوت از عملکرد دولت  استانداردهای دو  - گانه مورد استفاده قرار گی 

د. بطور نمونه این مورد وقتی که سیاست دولت اشائیل با سیاست  کشورهای دیگر مورد ارزیانی قرار گی 

د پیش یم آید.   نازی ها مورد مقایسه قرار یم گی 

 اشائیل مسئول شناخته یم شوند. همه یهودیان بطور کیل در مورد عملکرد دولت  -

ی تلفی یم گردد.  ی  که بیانیه ای ییک از این موارد را احتوا نماید، آن بیانیه انتقاد نه بلکه یهود ستی 
 در صورنی

 

 «باالخره باید به ننگ و قصور ابدی نازی ها پایان داده شود! »

وز هم به تفصیل بحث شده است. هنبیشیی از نیم قرن در مورد تمایل به یک نقطه پایان به این قصور 

متولد شده ام و هیچ  ۱۹۴۵من بعد از سال »یا « ما به اندازه کاقی غرامت داده ایم! »امروزه، ادعاهانی مثل 

بخیسی از مجموعه استانداردهای مناظره ها در مورد تاری    خ آلمان، خصوصا « دیتی نسبت به جهان ندارم! 

ن مسائل هیچ کس مدیع نیست که نسل کنونی یم بایست جرم نازی ها، را تشکیل یم دهند. با طرح ای

هولوکاست را متحمل شود. تعداد افراد زنده ای که در بروز واقعه هولوکاست دست داشته اند به مرور 
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متولد شده اند بحث جرم مطرح نبوده،  ۱۹۴۵زمان در حال کمیی شدن است. برای کسانی که بعد از سال 

ولیت تاریخی یک اجتماع است،  به این مفهوم که تاری    خ نباید تکرار گردد! نه بلکه بیشیی از آن بحث مسئ

 !  بیشیی از آن و نه هم کمیی

جانب مقابل خود را متهم نموده تا یک استدالل  « ننگ و قصور نازی»شخص با استفاده اصطالح معروف 

گفتگو   شکل فرد از اصل مهم کشنده ارائه نموده و نشان دهد که عالقه ای هم به یک مفاهمه ندارد. به این

منحرف گردیده، که در این مورد همانا مسئولیت تاریخی است. با این طرز برخورد امکان یک تبادله نظر 

دشوار یم گردد، چون از جانب مقابل خواسته شده که قدم نخست خود را از اتهام ننگ و قصور نازی رها 

  ساخته و برای نی گنایه خود توجییه ارائه نماید. 

هر زمانی که تقاضای نقطه پایان مطرح شود، به این مفهوم که نباید دیگر هیچ یادواره تاریخی وجود داشته 

 باشد، این در حقیقت یک سییل بر صورت نجات یافتگان، قربانی ها و بازماندگان آنها است. 

 

 «ارسائیل هیچ حقر برای موجودیت ندارد! »

ی و انتقاد در مورد سیاست اشائیل اصطالحا بنام  تست ابزاری برای تفاوت قائل شدن میان ی یهود ستی 

 تست سه حرف دال شناخته یم شود. اگر اشائیل: 

: حق موجودیت اش انکار گردد(، - وع اعالم گردد )یعتی  نامشی

: با عواطف شدید لعنت گردد( -  با خصایص شیطانی توصیف گردد )یعتی

: با  - معیارهای دیگر غی  از معیارهای کشورهای دیگر جهان  با استانداردهای دوگانه ارزیانی گردد )یعتی

 ارزیانی شود(،

ی تلفی یم شود.  ی  در اینصورت به احتمال زیاد یهود ستی 

د، این مسئله بیانگر  در صورنی که فقط در مورد این کشور حق موجودیت آن مورد سوال و بحث قرار بگی 

 رهای دیگر برخورد یم گردد. این نکته است که تا چه اندازه با اشائیل برخالف کشو 

اتژی های متنویع وجود داشته که موجودیت کشور اشائیل را تحت سوال قرار یم دهند. تقریبا همه  اسیی

آنها بر مبنای برداشتهای نادرستی استوار هستند. بطور نمونه ادعا یم گردد که اشائیل بطور غی  قانونی 

ه نژادی است. با این حال، به این نکته باید تأکید گردد ک« کشور آپارتاید»تأسیس شده است و بعنوان یک 

د و اشائیل یک دموکراش چند  ی الملیل صورت بگی  تأسیس یک کشور باید بر مبنای استانداردهای بی 

 است.  
ی

 فرهنیک
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 «یهودیان به آلمان تعلق ندارند! »

دی ها به یاری نهفته است که یهو هرچند که این طرز تلفی خییل کم آشکارا بیان شده است، اما در ذهن بس

 هیچ وجه آلمانی واقیع نیستند. 

ملت »این ایده که یهودیان نیم توانند آلمانی واقیع باشند به قرن نوزدهم بر میگردد. زمانی که ایده یک 

 شناخته یم شدند. « آلمانی ها»ایجاد و تقویت گردید همه یهودیان در تضاد بر « آلمانی 

ها در مغز بسیاری از افراد به تدری    ج برجی تضادهای کامال نامتجانس ریشه دواند.  نهایتا در دوره نازی

ان  در تاری    خ، سیاست و   یم کنند که سهم بشی
ی

بهرحال، در قلمرو امروزی آلمان هنوز هم یهودیان زندگ

 یهودیان، همانگونه که جشنواره ماه اکتیی متعلق به بایرن و الک
ی

ی سفرهنگ آلمان داشته اند. زندگ اندرپلیی

، به آلمان تعلق دارد.  ی  متعلق به برلی 
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ی کویل ن  ستیر

ی چیست؟ ن      کویل ستیر

بدنام، تحت تعقیب و مورد آزار و اذیت قرار  « کویل»از قرنها بدین سو نژادهای سینتی و روما تحت عنوان 

گرفته اند. بنابراین این لقب با ویژگیهای نژادپرستانه پیوست ناگسستتی داشته که در طول قرنها به حیث یک 

ی یمپدیده شوم برجسته شده است. امروزه ما این شکل نفرت از بشی در مو  ی  رد یک گروه خاص را کویل ستی 

 نامیم. 

ی»اصطالح  ن  و اصطالحات جایگزین« کویل ستیر

ی بار بعد از انقالب روسیه در دهه   ۱۹۲۰این اصطالح، که اکنون برای ما به نویع شناخته شده است، برای اولی 

ی بار به دهه  در زمان جنبش های  ۱۹۸۰به کار برده شد. بهرحال، پیدایش این اصطالح در آلمان برای نخستی 

ی  تکثی  یافته است. این   ۱۹۹۰مدنی نژادهای سینتی و روما برگشته و از اواخر دهه  کاربرد آن در متون علیم نی 

یکویل س»اصطالح بر عالوه بیشیی و بیشیی در محاوره های عمویم مورد استفاده قرار یم گرفت. لذا  ی به « تی 

ی تبدیل ش  د. تدری    ج به یک اصطالح بحث برانگی 

ی»بعنوان عامل اصیل آسیب پذیر، این انتقاد وجود دارد که اصطالح  ی تانه نسبتهای نژادپرس« کویل ستی 

را تجدید و تشدید کرده و بدین طریق رنج ها و صدمات آن یم تواند زنده نگه داشته شوند. بنابراین، « کویل»

ی یا تعصب در براب ی  استفاده شده دیگر مثل روما ستی 
فتاد. تروی    ج ر غریبه بر ش زبانها خواهد ااصطالحات کمیی

ی  توان مورد را ن« کویل»این اصطالحات مبنای این نگرانی خواهد بود که از لحاظ زبانی ظهور مجدد لقب ننگی 

ی»اجتناب قرار داد.  در حالیکه اصطالح  ی تعصب »بر خود افراد آسیپ پذیر متمرکز است، عبارت « روما ستی 

ای یک کلمه رومانس، که زبان نژاد سینتی و روما است، بوده که بر « گدجه»نده کلمه در بگی  « در برابر غریبه

هویت غی  روما بکار برده یم شود. بدین شکل باید از لحاظ زبانی نشان داده شود که تفکیک نژادهای سینتی و 

د. بر مبنای  یت شچشمه یم گی  ی جوامع اکیر لیل، پذیرش این دروما از جانب افراد و نهادهای غالب و همچنی 

ی»باید وضاحت داد که کاربرد اصطالح  ی ه تعصب در برابر نژادهای سینتی و روما را بر پایه پدید« کویل ستی 

 پایه گذاری یم نماید. « کویل»اهریمتی 

یک»رصفنظر از اینکه کدام اصطالح بکار گرفته و یا ترجیح داده یم شود، کامال مشهود است که  ی یا « ویل ستی 

ل تعصب در برابر غریبه یک حربه قدرت بوده که تا به امروز نژادهای سینتی و روما را از درک حقوق بطور مثا

قابل تفکیک آنها بازداشته است.   غی 
 اساش و انسانی
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 تعریف

ی»یک تعریف بسیار بکارگرفته شده از اصطالح  ی یکویل ست»توسط اتحادیه ضد « کویل ستی  ی ، اتحادیه «ی 

ی عبارت از نویع  ی ، ارائه شده است. بر اساس این تعریف، کویل ستی  مدغم از بسیاری سازمانهای اروپانی

ی شده که با لقب ننگنژادپرستی در مقابل گروههای اجتمایع است و در جریان قرون متمادی پایه گذاری  ی 

ی»تروی    ج یافته است. بر این اساس، « کویل» ی ت  تفکرات خصمانه و تعصتی در مقابل افرادی اس« کویل ستی 

« کویل»که خود را اصالتا متعلق به نژادهای سینتی و روما دانسته یا یم پندارند )یا  در زبان عامیانه تحت عنوان 

یت قابل تفکیک و نامگذاری یم شوند(. این نژادها به حیث ی ک طیف همگن و متجانس افراد از گروههای اکیر

تمایز یم باشند. این طیف از افراد متمایز شده با ویژگیهای خاض توصیف شده اند. لذا بر مبنای این تمایز ادعا 

 روزمره روبرو یم شوند که از جمله آنها حتی خشونت های جسیم 
ی

 و شده، این افراد با مصائب زیادی در زندگ

ی میتوان برشمرد.      قتل عام را نی 

 اثرات و پیامدها

طوری که تحقیقات زیادی نشان میدهند، نژادهای سینتی و روما از جمله مغضوب ترین گروه های جمعیتی در 

ی در آلمان هم عدم پذیرش نژادهای سینتی و روما به طرز وحشتنایک در  شاش اروپا شناخته یم شوند. همچنی 

ی»بتا ثابتی باقیمانده است. سطح باال و نس ی ده ی امروزی نه تنها که پیش داوری ه« کویل ستی  ا و تعصبات گسیی

 
ی

انفرادی را تحت تأثی  قرار داده، بلکه خود را در قالب یک تبعیض ساختاری عظیم متبارز ساخته است. زندگ

ی ی ، به علت نسبت های کویل ستی  رم، عدم همچون ارتکاب ج روزمره اقوام سینتی و روما در بخش های مختلفی

قابلیت ادغام یا سوء استفاده کمکهای مایل رفایه، بطور اصفنایک صدمه دیده است؛ در سیستم های آموزش، 

 بسیاری از 
ی

ی بطور آنی اثرات منفی بر زندگ ی ی در بازار کار به وضوح دیده شده که کویل ستی  درمان و همچنی 

 نژادهای سینتی و روما داشته است. 

ی مساویانه سینتی ها و بر این  ی بعنوان مانع اصیل برای سهمگی  ی نکته باید به تأکید اشاره شود که کویل ستی 

یگردها و گفتمان های رسانه ای ادعا شده که   اجتمایع است. بهرحال، در اغلب می 
ی

« رهنگف»روماها در زندگ

 و روما اساسا مسئول عدم توانانی ادغام آنها در جامعه شمرده یم ش
ود و خود آنها باعث محرومیت سینتی

خویش تلفی یم گردند. هر زمانی که بحث اختالفات به میان یم آید، این نکته بسیار حیانی است که معضالت 

 مدنظر گرفته شود. چون برخوردهای اجتمایع افراد همیشه بر اساس یک 
ی

اجتمایع نباید از بعد نژادی و فرهنیک

ی صدق یم کند. نکته وضعیت مشخص بروز نموده و بدون شک که  این مسئله در مورد سینتی ها و روماها نی 

 دیگر اینکه آنها هم مانند همه گروه های جمعتی متشکل از افراد بسیار خاص و متنوع یم باشند. 

ی یم تواند دانسته  ی پنهان کردن هویت توسط سینتی ها و روماها بعنوان ییک از پیامدهای دیگر تبعیض کویل ستی 

به آلمان مهاجرت کرده اند  ۱۹۷۰ثال، بسیاری از روماهای اهل یوگسالوی که برای کار از دهه شود. بطور م
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تعلق خود به جامعه روما را به دلیل ترس از یک بدنایم جدید پنهان نموده اند. به منظور گریز از برخوردهای 

ده تبدیل شده است.  اتژیک گسیی به خود منجر این مورد به نو  ناعادالنه، پنهان نمودن هویت به یک تعامل اسیی

به بروز یک مشکل پایدار شده است؛ زندگینامه های موفق سینتی ها و روماها اغلب پذیرفته نشده و نادیده  

گرفته یم شوند. بنابراین مهم است تا بجای کلیشه های منفی در مورد سینتی ها و روماها عدالت حقیفی و 

، اید تأکید ورزید که سینتی ها و روماها، به مثل همه گروه های جمعیتصاویر مثبت جایگزین آن گردد. در اخی  ب تی

 متشکل از طیفی از انسان های خاص و متنوع هستند. 

 وبیاس نویبورگرت

 

  

 

ی»پیش داوری هانی در  ن  «کویل ستیر

 «سینبر ها و روماها فقیر بوده و به نزد ما آمده اند تا کمکهای مایل را بقاپند! » 

، بیشیی سینتی ها  ی جمعیتی یقینا همه سینتی ها و روماها فقی  نیستند. اما اگر در مقام مقایسه، از لحاظ میانگی 

ده ای که آنها در جامعه با آن روبرو هستند اشاره دارد. برای  و روماها فقی  هستند، این مسئله به تبعیض گسیی

ی موقف کارآموزی یا   کاری مناسب بسیار دشوار است.   آنها کسب مدارک تحصییل خوب و یافیی

   ۶۰۰عالوه بر این، سینتی ها نباید به هیچ وجه به نزد ما بیایند، چون آنها از 
ی

سال گذشته اینجا در آلمان زندگ

کرده و دارای هویت شهروندی آلمان هستند و به مثل هر آلمانی دیگر حق دریافت کمکهای مایل اجتمایع را 

 دارند. 

ی در میان روم اها هم شهروندان آلمانی هستند که نیاکان آنها در قرن نوزدهم به اینجا مهاجرت کرده اند. همچنی 

ی در دهه   یوگوسالوی سابق  ۱۹۶۰به مرور زمان روماهای بیشیی
ی

بعنوان کارگران مهمان، بعنوان پناهندگان جنیک

 ه نزد ما آمده اند. ب ۲۰۰۰و یا به عنوان مهاجر از کشورهای مختلف اروپانی در سالهای  ۱۹۹۰در دهه 

ده، در کشورشان هیچ امید و آینده ای برای خود نیم توانستند ترسیم  بسیاری از آنها به دلیل تبعیض های گسیی

ایط مشخیص که توسط  نمایند. آنها در آلمان کمک های مایل اجتمایع را نقاپیده، بلکه آنها این کمک را تحت شی

ی گردیده، مستحق قانون اساش، که بر مبنای کنوانسیون حق وق بشی اروپا یا منشور حقوق اساش اروپا تعیی 

 یم باشند. 
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 «همه سینبر ها و روماها باید اخراج شوند! »

سینتی ها و روماهای آلمانی در آلمان بعنوان یک اقلیت میل شناخته یم شوند. آنها را بعنوان شهروندان آلمانی 

، دولت مکلف به حمایت اقلیت های  نیم توان اخراج کرد. عالوه بر این، بر اساس کنوانسیون سازمانهای اروپانی

رد حمایت قرار بدهد. فراتر از آن، روماها با ما در به این مفهوم که باید این گروه را بطور خاص مو  میل است،

کا توانستیم بازسازی نماییم. آنها   کرده و ما با کمک آنها، بعنوان کارگران مهمان، اقتصاد آلمان را مشیی
ی

اینجا زندگ

 بدون شک به کشور آلمان تعلق داشته و اینجا برایشان حیثیت وطن را دارد و به هیچ صورت نیم توان آنها را 

 اخراج نمود. 

ی از دهه  از کشورهای متشکل از فروپاشی  ۱۹۹۰همانطور که اشاره گردید، به مرور زمان روماهای بیشیی

یوگسالوی پناهنده شده اند. آنها در آنجا با تبعیض های نژادپرستانه روبرو بودند. برای بسیاری از آنها یک 

ام ممکن نبوده است. به لت و توأم با احیی ی  با میی
ی

ی دالیل آنها به آلمان و کشورهای دیگر پناه آورده زندگ و  همی 

 نموده اند. 
ی

 درخواست پناهندگ

ی به آلمان مهاجرت کرده اند. به این مسئله  ق اروپا نی  ، روماها از کشورهای مختلف جنوب شی در سالیان اخی 

نند حق بلغارستان یم تواباید دقیق تر نگریسته شود که روماها هم مانند همه افراد اهل کشورهای رومانی و 

 
ی

ند، به این مفهوم که مثل همه آنها یم توانند از حق کار و زندگ خود بعنوان یک شهروند اروپانی را در نظر بگی 

ند.   در کشور آلمان بهره بیی

موارد فوق به تنهانی بیانگر این نکته است که همه تقاضاهای اخراج از روی کوته فکری و سهل انگاری صورت 

 د. یم گی  

 

 «انسانهای شایسته کار یم کنند، اما روماها در شهرهای ما گدانی یم کنند! »

این شعار به دلیل طرح این نکته که همه روماها نیم خواهند کار کنند و تمایل به گدانی دارند به خودی خود  

یت عموم مدار اعتب ی نیست! برداشتی که برای اکیر ر است در مورد اتبعیض قلمداد یم شود. بدون شک که چنی 

ی صدق یم نماید؛ یعتی   آنها بوده و بسیاری از آنها بیکاری را یک کاستی یم   روماها نی 
ی

کار یک بخش مهیم از زندگ

 شمارند. 

توسل به گدانی به هیچ وجه برای انسان یک تصمیم اختیاری نیست. در این خصوص در مورد روماها همیشه 

 فرهنگ آنها است.  به اشتباه ادعا شده که گدانی بخیسی از 
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 همه افراد یک اقلیت دانسته نیم شود. اگر روماها بیشیی از افراد دیگر با 
ی

 فرهنیک
ی

بیکاری یا فقر  هرگز ویژگ

ی  بیکاری مواجه یم گردند، باید در جستجوی دالیل و عوامل اجتمایع آن بود. از قرنها بدین سو روماها و همچنی 

تحت تعقیب قرار گرفته اند. آیا در نهایت این محرومیت نیست که  تبعیض و حتی  سینتی ها مورد محرومیت،

 عامل اصیل تبعیض در سیستم آموزشی و به تأش از آن فقر و شانس کمیی در بازار کار باشد؟ 

 

 «آنها رسقت و دزدی کرده و تقلب یم نمایند ... کویل ها در نزد من مجریم بیش نیستند! »

ی انکار « کویل»این شعار، به دلیل اینکه عنوان  ی آمی  از جانب اکیر سینتی ها و روماها به حیث یک لقب توهی 

ی بعنوان یک جنایتکار پست  ی آمی  ی این اقلیت با این کلمه توهی   یم گردد. متعلقی 
یم شود، نویع تبعیض تلفی

 دارد، بدنام و تحقی  یم
 شوند.  فطرت، پیش داوری که تاری    خ بسیار طوالنی

 و رومانی را بعنوان 
تحت تعقیب « ارکویل جنایتک»نازی ها این کلیشه را بکار گرفته تا از طریق آن هزاران سینتی

قرار داده و بکشند. زیرا آنها طبیعتا بعنوان جنایتکار قلمداد یم شدند. متأسفانه سینتی ها و روماها قربانی یک 

 د. نسل کیسی تدریخی و برنامه ریزی شده گردیدن

، به این پیش داوری توسل گردید تا جنایات اتفاق افتاده را نی ۱۹۴۵در جامعه آلمانی بعد از جنگ، بعد از سال 

ی ادعا نمود که سینتی ها و  ۱۹۵۶اهمیت جلوه دهند. لذا بطور مثال، دادگاه فدرال در یک حکم در سال  چنی 

. اما دادگاه فدرال به خاطر رسوانی این حکم در روماها به جرم و جنایت، خصوصا دزدی و تقلب، تمایل داشتند 

 ، یعتی شصت سال دیرتر، عذرخوایه نمود. ۲۰۱۶سال 

 

 ها و روماها نی خیال و آسوده روزگار خود را یم گذرانند! »
 «سینبر

، آسوده و نی خیال یم گذرانند یک کلیشه فراگی  در همه 
اینکه سینتی ها و روماها روزگار خویش را بدون نگرانی

اروپا شده است. این مسئله برخاسته از هیی عاشقانه قرن نوزدهم است. اما امروزه، هنوز هم این کلیشه یک  

 گرایش مورد عالقه فرهنگ پاپ قلمداد یم شود. 

ا در آهنگ  منتشی نمود، به کلیشه عاشقانه در مورد روماها و  ۲۰۱۰، که در سال «گیپیس»بطور نمونه، شکی 

ها انسانهای آزادی بوده که پایبند هیچ تواففی نیستند، خود را در مقابل هیچ کس مسئول آنسینتی ها پرداخت؛ 

 به تمام معنا لذت یم برند. این هم از پیغام خواننده موفق پاپ! 
ی

 احساس نکرده و از زندگ

ی اظهارانی این الگو را  ی توصیف های مثبت جذاب فقط در نگاه اول مشکل ساز نیستند. چون چنی  اما چنی 

عصتی هستند. یگانه تفاوت نسبت به پیش داوری ت« ما»برجسته ساخته که همه سینتی ها و روماها متفاوت از 
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هایتا ن« کویل عاشق»آشکار در این است که جانب مقابل در اینجا فورا تحقی  نیم شود. در پس منظر این 

  -حسادت قرار گرفته است
ی

شد. چون به دور از نگرانی داشته باباالخره هر کس با کمال میل یم خواهد که زندگ

ا هم در بخش همخوانی آهنگ خود بارها یم شاید که   «. من یک کویل هستم»شکی 

ی توصیف ها این است که  چنی 
 به دور از  تبعات منفی

ی
 غی  از زندگ

ی
سینتی ها و روماها در واقعیت یک زندگ

ی و خصمانه روبرو بودهنگرانی داشته اند، چون آنها تا به امروز با عدم پذیرش یا   حتی برخوردهای خشونت آمی 

 اند. 
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ن   تبعیض معلولیر

ن سخن یم گوییم؟      ما در اینجا از چه چیر

افراد معلول اغلب با پیش داوریهای مختلف روبرو یم گردند. قضاوت در مورد افراد منحرصا به دلیل نقایص 

انگلییس  از کلمه« ایبلیسموس»نامیده یم شود. اصطالح « تبعیض توانانی »جسمانی و یا ذهتی تحت عنوان 

م یم گردند ه با این نوع پسوند ختبرگرفته شده است. اصطالحانی ک« ایسموس»)توانا( و پسوند آلمانی « ایبل»

اشاره به یک سیستم فکری خاض دارند، اصطالحات تبعیض جنیس و تبعیض نژادی را یم توان بعنوان نمونه 

غم معلولیت( یک   )علی 
های دیگر نام گرفت. این اصطالح دو مفهوم کم ارزشی )به دلیل معلولیت( و یا قدردانی

ت آن، شخص آسیب پذیر نه تنها از جانب مقابل برابر پذیرفته نشده، بلکه شخص را احتوا یم نماید. در هر حال

 قرار گرفته و نهایتا متفاوت از افراد غی  
حتی به او برچسب زده شده، کم ارزش پنداشته شده یا مورد قدردانی

ض جنیس در یمعلول با وی برخورد گردیده است. همانند تبعیض نژادی در برابر افراد با پیشینه مهاجرت یا تبع

ی بر مبنای تفاوت های برداشتی و نسبت داده شده از معیارهای  ی نی  برابر خانم ها، تبعیض توانانی در مقابل معلولی 

ی « تبعیض توانانی »مثبت؛ سفید، مرد، بدن سالم استوار یم باشد. بنابراین  ی در نویع برخورد تعصب آمی   بشی

 ارتباط با گرویه از افراد یم باشد. 

 روزمره به چه معبن است؟« وانانی تبعیض ت»
ی

 در زندگ

یک خانم نابینا با عصای بلند خود به سمت یک چهارراه یم رود و آنجا کنار خیابان در پیاده رو یم ایستد. یک 

د. اما این خانم رصف یم  رهگذر که قصد عبور از خیابان را دارد بدون پرسش از خانم نابینا شانه اش را یم گی 

 نقطه از خیابان بر مبنای یک قرار منتظر دوست خود باشد.  خواهد که در آن

یک مرد جوان بعد از ختم کار بر روی صندیل چرخ دار با اتوبوس به سوی خانه اش یم رود. اتوبوس مسافرین 

زیادی دارد و آنها از اینکه حرکت اتوبوس به دلیل پیاده شدن این شخص به تاخی  یم افتد آشکارا ناراحت هستند. 

ی لحظه به او گفته یم شود که آیا او در این شلویعی رفت و آمد ختم روز باید اتوبوس سوار شود؟ و او  در  همی 

پاسخ یم دهد که او هم به مانند دیگران کار روزانه خود را ختم کرده و از محل کار به سمت خانه بر یم گردد. 

او  ا مورد قدردانی قرار یم دهند از این نظر کههمسفرانش به یکباره عکس العمل مثبتی از خود نشان داده و او ر 

غم معلولیت کار یم کند.   علی 

 روزمره اتفاق 
ی

این دو نمونه برخورد، تنها دو مثال از وضعیت های متفاونی است که تبعیض توانانی در زندگ

 افتاده که افراد معلول همیشه با آن روبرو هستند. 
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 علل

ی بیشیی زمانی رخ یم دهد که اشخاص هیچ ارتبایط با افراد معلول نداشته و بناء  پیش داوریها در مقابل معلولی 

ی اینگونه پیش   برخورد با آنها را بدست نیاورده اند. یک جامعه غی  فراگی  شکل گی 
ی

هیچ تجربه ای از چگونیک

کودکستانها، مدارس و خوابگاه ها، امکانات و   داوریهای را تقویت میکند. در بسیاری از بخش ها، بطور مثال

ک  ی تجارب مشیی  مانع شکل گی 
ی امکانات خاص و اضاقی ی وجود دارد. وجود چنی  ات خاص برای معلولی  ی تجهی 

ی افراد معلول و افراد عادی یم گردد. اما وقتی که یکبار یک رویارونی پیش یم آید در اغلب موارد، بیشیی از  بی 

اطانه رفتار یم نمایند. بسیاری با ترس اینکه مبادا با انجام کدام اشتبایه شیعا تعامل و همه افراد عادی محت

برخورد قطع گردد محتاطانه رفتار یم نمایند. در صورنی که پرسیدن رصی    ح و صحبت در مورد عدم اطمینان 

ایط را عادی ساخته و کمک یم نماید تا موانع احت با  مایل در تعاملخود بصورت مستقیم در اکیر مواقع شی

ی کاهش یابد این نکته حائز اهمیت  همدیگر از ش راه برداشته شود. به منظور اینکه پیش داوریها در برابر معلولی 

 است که زمینه های برخورد و تعامل ایجاد شود. 

 برخورد مساویانه و  همه شمول
ر
 مقررات حقوق

ی   در مورد حقوق معلولی 
ی بار در سال متاسفانه تاریخچه اساسات قانونی  در آلمان بسیار کوتاه است. برای اولی 

هیچ کس نباید به دلیل معلولیت مورد »در ماده سوم قانون اساش این نکته افزود گردیده است:  ۱۹۹۴

د ی باید از عدم  ۲۰۰۲برعالوه، از سال «. محرومیت قرار بگی  بدین سو قانون ایجاد فرصت برابر برای معلولی 

ی نماید. از طریق کنوانسیون محرومیت آنها حراس  مستقالنه را برای آنها تضمی 
ی

د یک زندگ ت نموده و زمینه پیشیی

ی سازمان ملل، که از ماه مارچ  در آلمان مدار اعتبار است، یک دیدگاه جدید غالب شده  ۲۰۰۹حقوق معلولی 

 است؛

ی   ۲نخست از همه این جامعه است که افراد را معلول یم سازد. در ماده اول فقره  کنوانسیون حقوق معلولی 

زین پس اصطالح معلول به افرادی اشاره دارد که معلولیت های دائیم »سازمان ملل مشخصا ذکر شده است: 

ی کامل، موثر و برابر در اجتماع  ، ذهتی و حیس داشته که از تقابل آنها با  موانع مختلف برای سهمگی  ، بینانی
بدنی

ی نمایند  «. یم توانند جلوگی 

ی سازمان ملل از حدود ده سال به اینطرف در آلمان مدار اعتبار   هرچند  که مقررات کنوانسیون حقوق معلولی 

است، اما از منظر فراگی  شدن باید به مثل گذشته اقدامات بسیاری روی دست گرفته شود. همانگونه که در 

ی را یم  ادی در توان به اینکه افراد زیفوق ذکر گردید، عالوه بر مواردی دیگر، مسئله تعصب در قبال معلولی 

ی را دارند، ارتباط داد.   روزمره بسیار کم زمینه تماس با معلولی 
ی

 زندگ
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ی وجود دارد. در مدارس باید معلمان به دلیل  در بسیاری از بخش ها پیش داوریهای بیشماری در برابر معلولی 

ی برای شاگردان عادی داشته  ندیل باشند؛ در اتوبوس فرد معلول با صحضور شاگردان معلول در کالس زمان کمیی

کت یا اداره ظاهرا همه باید بیشیی کار کنند تا وظایف همکار معلول  چرخ دار فضای زیادی را اشغال یم کند؛ در شی

ند. بطور کیل اذعان میشود که برای دو نفر با صندیل چرخ دار فراهم کردن امکانات مقرون به  ی به پیش بیی را نی 

ی برای عموم»هیی است که رصفه نبوده و ب  روی دست گرفته شود. « اقدامات بهیی

ی در خانواده، ورزش، دایره دوستان، گفتگوها یا  ی یم توان در برابر معلولی  پیش داوریهای بیشمار دیگری را نی 

سیاست یافت. در جمله این پیش داوریها موارد کامال عمویم دیده یم شوند که هیچ ارتباط مستقییم با یک 

 یا موضوع خاض ندارند:  شخص

ند! » ی همیشه فقط یم خواهند مورد توجه قرار بگی   «معلولی 

ی همیشه پر ش و صدا هستند! »  «معلولی 

ی یم خواهند! » ی همیشه سهم بیشیی  «معلولی 

 اقدامات برای شامل سازی همه

ایط و امکانات  این نکته حائز اهمیت است که باید هر چه زودتر شامل سازی فراگی  از ابتدا جایگزین شده و شی

ی   ی پایی   کاری آغاز گردد، بلکه باید از سنی 
ی

آن فراهم گردد. شامل سازی فراگی  نباید از مدرسه یا در دوران زندگ

ت با همدیگر رشد و پرورش یابند، نه تنها معلولیکودگ روی دست گرفته شود. اگر کودکان، سالم و معلول، 

دیگر یک پدیده غی  عادی و ناشناخته نبوده بلکه بعنوان یک پدیده فطری و طبییع شناخته یم شود. اگر بطور 

ند، بدون شک روابط  مثال کودکان خردسال از سال اول در یک کودکستان همه شمول مورد مراقبت قرار بگی 

 فورا مضحک به نظر خواهند عاری از پیش داوری ای
ی

جاد خواهند شد. و یقینا بعد از آن، مثالهای فوق همیک

 رسید. 

 نیدرزاکسن –انجمن اجتمایع جوانان آلمان 

 

 

ن »پیش داوریها در   «تبعیض معلولیر

ن به کار عادی نه بلکه به کارگاه ها تعلق دارند! »   «معلولیر

هر فرد دانش و مهارت های متفاونی دارد. این مورد برای افراد سالم و معلول به یک مقیاس مدار اعتبار است. 

 افراد معلول هم یم توانند که در بازار کار عادی موفق باشند. 
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 کاری نه بعنوان یک راه حل دا
ی

ی برای زندگ  برای آماده سازی معلولی 
ی باید کارگاه ها بعنوان مکانی یم ئهمچنی 

محسوب شوند. کارگاه ها بر عالوه اینکه هزینه باالنی دارند، فعالیت در آنها اغلب نی مفهوم بوده و با توانانی 

ی اقتصاد مفید واقع شود.  اشخاص مطابقت ندارد. اما فعالیت در بازار کار عادی یم تواند برای همه و همچنی 

کتها  ی در شی غلب با و ادارات کار کنند فضای کاری بهیی یم شود. آنها ا بر اساس گفته های کارفرمایان، اگر معلولی 

ه باالنی به همراه یم آورند و روحیه تییم رشد یم کند. 
ی  خود انگی 

 

ن باعث توقف رفت و آمد رسارسی یم شوند! »  «معلولیر

ی به ناچار نسبت به افراد با کالسکه ب  ه و یا افراد چیقینا که اینطور نیست! افراد با صندیل چرخ دار زمان بیشیی

با بار زیاد نیاز ندارند. اما اگر وسایط نقلیه عمویم مجهز به امکانات الزیم نباشد، یقینا در اینصورت زمان طوالنی 

 تری نیاز خواهد بود. 

ایط دارد   به شی
ی

 جابجا یم گردد؛ یا آی –بناء، این مورد همیشه بستیک
ی

ا مسافرین آیا پله شیبدار شی    ع و یا به آهستیک

اهرو ایستاده و مانع جابجانی پله شیبدار یم شوند. لذا مهم است که اتوبوس ها و قطارها امکانات الزیم را در ر 

اییط فراهم نیست.  ی شی  موارد چنی 
 داشته و موانع برطرف شده باشند. متاسفانه در بیشیی

ی سازمان ملل در جهت فراهم کردن امکانات  آلمان در اینباره از طریق امضای مقررات کنوانسیون حقوق معلولی 

ی شامل این مورد یم باشند. در  مورد نیاز ملزم گردیده است. یقینا وسایط نقلیه مثل اتوبوس ها و قطارها نی 

ی زمان بیشیی صورتیکه همه وسایط نقلیه مجهز به امکانات مورد نیاز و قابل اس ی نسبت به تفاده باشند، معلولی 

 افراد سالم برای سوار شدن نیاز نخواهند داشت. 

 

 «امروزه کودکان معلول نباید دیگر متولد شوند! »

ی ارزش زنده   سقط یک کودک رصف به دلیل اینکه معلول است غی  مستقیم به این مفهوم بوده که معلولی 

 کردن را ندارند. در ا
ی

لت انسان از »ین خصوص در ماده اول قانون اساش آمده است: بودن و زندگ ی شأن و میی

 «. تعرض مصئون یم باشد

ی به این ماده از قانون بر یم گردد. بناء، باید خاطر نشان ساخت که فقط والدین حق تصمیم   کردن نی 
ی

حق زندگ

 خود ر در مورد سقط یا عدم سقط کودک خود را دارند. یک کودک، رصفنظر از معلولیت، 
ی

ا یم تواند که زندگ

 خونی داشته باشد. 
ی

 غنامند ساخته و یک زندگ

 



 

24 

ی را دارد! »  «کیس که قدرت تکلم ندارد نه قدرت فکر کردن و نه هم تصمیم گیر

ی هیچ ارتبایط به یکدیگر ندارند. اگر کیس قدرت تکلم نداشته باشد باز هم او دارای  قدرت تکلم و تصمیم گی 

که تصمیم یک شخص از طریق زبان قابل بیان نیست ویل از طریق عکس العمل های امیال شخیص است. اگر  

بدنی یم تواند ابراز گردد. زبان و صحبت کردن فقط بخیسی از برقراری رابطه هستند. بناء، تعامل میان افراد 

ی فراتر از بیان تعدادی کلمات است که به زبان آورده یم شود. اما یک شخص نباید رصف به دل ی ل مشکالت یچی 

 برقراری رابطه زبانی به شکل طوالنی مدت ناتوان قلمداد شود. 

هیچکس نباید به دلیل }...{ زبانش }...{ مورد محرومیت یا ارجحیت »در ماده سوم قانون اساش آمده است: 

د د. هیچکس نباید به دلیل معلولیت اش مورد محرومیت قرار بگی  وع  وقبدین شکل قانون اساش«. قرار بگی 

ی تبعییصی را مانع میشود. بر عالوه، افراد زیادی هستند که  با وجود عدم مشکالت ارتبایط تصامیم نادرستی  چنی 

 اتخاذ یم نمایند. لذا واضح است که بیانیه ذکر شده تبعییصی بیش نیم تواند باشد! 

 

ن چهره کل شهر را خراب یم کند! »  «ساخت و سازهای رفع موانع برای معلولیر

فت ارتباط ناگسستتی داشته که از آن همه سود برده اند. ساخت و سا ی همیشه با پیشی ز رفع موانع برای معلولی 

ی نسبتا منوط به یک مرحله برنامه ریزی طوالنی مدت یم  چون همه ساخت و سازهای رفع موانع برای معلولی 

 باشند. 

رج ای همه افراد دقت و توجه کاقی به خدر این زمینه در زیبانی طراج و ساخت مکانهای عمویم و خیابان ها بر 

ی هیچ مشکیل  داده یم شود. بطور مثال سنگ فرش خیابان؛ هر چند که در قدم اول زیبا به نظر یم رسند، همچنی 

ی ایجاد نیم کنند. به کمک فواصل با بلندی و اندازه های متفاوت نه فقط افراد با صندیل چرخ  برای افراد سالم نی 

ی نیم افتند. دار یا کالسکه بچه  ی نابینایان بلکه حتی بسیاری افراد دیگر به زمی   و همچنی 

ی  بعنوان یک مثال دیگر، یم توان آسانسورهای ساخته شده ضمیمه را نام گرفت. به وسیله آنها نه فقط معلولی 

ی سود خواهند برد.  ی در رفت و آمد هستند نی   مستفید شده، بلکه همه آنهانی که با چمدانهای سنگی 

حان و معمارها راه حل های زیادی یافته اند که از طریق آنها نه تنها هیچ تأثی  منفی بر چهره شهر نمایان طرا

ات و امکانات مورد  ی  که تجهی 
نشده، بلکه هیچ اخالیل هم بر آن وارد نخواهد شد. در اخی  باید گفت، در صورنی

ی   نی 
د هیچگونه مصارف اضاقی   بوجود نخواهد آمد. نیاز از ابتدا مورد توجه قرار بگی 
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ن بهرحال نیم توانند رابطه جنیس مطلوب برقرار نمایند! »  «معلولیر

یقینا که آنها قادر به این کار هستند. در جوامع ما به ندرت یم توان کیس را یافت که تمایالت جنیس نداشته 

ت گردد. یقینا برای بس  باشد. اما رابطه جنیس با و یا میان افراد معلول یک تابوی خاص و بزرگ تلفی یم یاری حی 

ی فاقد تمایالت جنیس نباشند.   آور است که معلولی 

رصفنظر از معلولیت، تقریبا همه افراد بطور طبییع نیازهای جنیس دارند. بهرحال، در همه جوامع غی  فراگی  

ا یا بعنوان قهرمان و یا قربا ی وجود دارد. آنها در رسانه ها اکیر ولیت نی های بیچاره معلروابط کیم با معلولی 

هایشان معرقی یم شوند. آنها به ندرت مثل افراد کامال عادی، کسانی که بتوان با آنها در یک رابطه عاشقانه و 

 مطلوب تعامل نمود، معرقی شده اند.  

ی بروند. یقینا، رابطه ی هم یم توانند از رابطه جنیس لذت برده بدون اینکه از بی  نیس ج نکته دیگر اینکه معلولی 

آنها را ناراحت نساخته یا اینکه باعث ایجاد حشت کامل در آنها در مورد کارهانی که نیم توانند انجام دهند 

نخواهد شد. بعیصی مواقع با توجه به نوع محدودیت رصف باید برای برقراری رابطه جنیس خالقیت به خرج 

  صدمه ای ببار نخواهد آورد.   داد. بدون شک که خالقیت در برقراری رابطه جنیس هرگز برای کیس
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ر
 تبعیض طبقان

 تعصبات و تبعیض در قبال فقرا و طبقات اجتمایع محروم

در صورنی که افراد به دلیل پیشینه اجتمایع، وضعیت اقتصادی، سطح تحصییل و جایگاه اجتمایع ایشان مورد 

ند نویع دیگری از تبعیض در قبال گرویه از انسانها صورت گرفته است. در اینجا با  تحقی  و تعصب قرار بگی 

 د، مسئله ای که «تبعیض طبقانی »از « تبعیض نژادی»استناد به اصطالح 
ی

ر طبقات از تفاوت ها در نوع زندگ

د، بحث یم گردد.   مختلف اجتمایع نشأت یم گی 

ی  کلیشه ها، عبارات و عناوین کیل نی ارزشی همچون  ، بکارگی  ، «اجتماع مفت خوران»ییک از اشکال تحقی 

« عمویم هشاگرد کودن مدرس»، «دشمنان جامعه»، «ولگرد»، «بیکارهای تنبیل که از جیب دیگران یم خورند»

 ، دانسته یم شود.  «دریافت کننده خدمات مایل متعفن»یا 

ی بر مبنای تعدادی معیارهای اجتمایع  دریافت  »، «بیکاران»، «فقرا)»اقتصادی افراد مشخیص  –در اینجا نی 

ی در گروه مشخیص دسته بندی یم «( کنندگان خدمات مایل اجتمایع مانند دیگر نوع تعصبات خصمانه بشی

»... )س برای این گروه ها بر اساس ویژگیهای خاص و کلیشه ای هویت مشخص ترسیم یم گردد؛ شوند. سپ

ار  اصال نیم خواهند ک»... ، «از جیب زحمت کشها استفاده یم کنند»... ، «مفت خوران تنبل جامعه هستند

 «(.ندیدا کنفقط کاقی است کیم به خود زحمت بدهند تا کار پ»... ، «خودشان مقرص هستند»... ، «کنند

 نابرابری اجتمایع

 یم کنیم؛ شاخص های اقتصادی جامعه بطور کیل و اصطالحا 
ی

بدون شک که ما در یک کشور ثروتمند زندگ

ی صدق  کت ها نی  تولید ناخالص داخیل همیشه در حال افزایش بوده است. این مسئله در مورد سود و شمایه شی

ی کاهش یم یابد. اما باید خاطر نشان ساخت که این ثروتیم کند. رشد اقتصادی مثبت بوده و تعداد بیک  اران  نی 

بطور تقریتی فقط یک درصد از شمایه »بر اساس گزارش فقر دولت فدرال،  بطور نابرابر توزی    ع شده است؛

ی قرار دارد و این در صورنی است که ده درصد  ۵۰خالص مجمویع در اختیار  درصد  خانواده های با درآمد پایی 

 «.  یه دارترین خانواده ها مالک بیشیی از نییم از کل شمایه خالص یم باشندشما

کت ها و درصد بیکاری  غم تولید ناخالص داخیل صعودی دوامدار، سود صعودی شی باید افزود که در آلمان علی 

ساس گزارش بر ا ۲۰۱۵نزویل، تعداد افرادی که در معرض فقر قرار دارند افزایش یم یابد. بطور مثال در سال 

درصد خانواده ها درآمدی کمیی از نصف درآمد شانه کسب نموده اند. این تعداد  ۱۵.۷فقر انجمن رفاه برابر، 

 میلیون نفر هستند، را تشکیل یم دهد.  ۱۳تقریبا یک ششم جمعیت آلمان ،که در حدود 
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ان و  هاجرین، بویژه پناهندگبیکاران، والدین مجرد، بازنشستگان، دریافت کنندگان خدمات مایل اجتمایع، م

چهارده درصد کودکان، تقریبا یک کودک از هر  ۲۰۱۷کودکان، در معرض خطر باالنی از فقر قرار دارند. در سال 

 هفت مورد، در جمله دریافت کنندگان خدمات مایل اجتمایع قرار داشته اند. 

 شکل و پیامدهای تبعیض طبقانر 

ش افراد   آسیب پذیر به منابع مایل کاقی به اندازه دیگران نیست. فقر از طریقفقر رصف به مفهوم عدم دسیی

ی در  ی محدودیت شدید سهمگی   باعث بروز سطح باالنی از صدمات و همچنی 
ی

س، بیماری و افشدگ بروز اسیی

 یم گردد. 
ی

 اجتمایع، سیاش و فرهنیک
ی

 زندگ

فت کنندگان کمکهای مایل اجتمایع، کارگران  خانواده های کم درآمد، نی خانمان ها، بیکاران طوالنی مدت، دریا

  از جمله« کانون های اجتمایع»یا افراد مشمول در « کم سواد»کم مهارت در مشاغل نامشخص و خانواده های 

 
ی

گروه های ضعیف اقتصادی و باالطبع آن سیاش شمرده یم شوند. این گروه ها عالوه بر وضعیت دشوار زندگ

ی قرار دارند. در معرض محرومیت، تحقی  و ت  بعیض نی 

 ایدئولوژی تحقیر 

ا اساس تحقی  افراد فقی   دانسته یم شوند؛ هر کس که توانانی ندارد، هر کس   دیدگاه های اجتمایع داروین اکیر

ی بخورد.  ی علیم( از نظریه ژنتی« دیدگاه اجتمایع داروین»که کار نیم کند، نباید هم چی  ک یک برداشت )غی 

ایط محیط خود جامعه انسانی چارلز داروین است. بر اساس نظریه داروین تنها گ یاهان و جانورانی که با شی

بارت نامگذاری نمود. البته این ع« زنده ماندن سازگارترین ها»سازگاری دارند زنده خواهند ماند. او این نظریه را 

ین ها»تحت عنوان  ی این نظریه در جامعه « زنده ماندن قوییی هم قابل ترجمه و تفسی  یم تواند باشد. با بکارگی 

، دی دگاه اجتمایع داروین نهایتا مدیع است که نباید انسانهای ضعیف مورد حمایت قرار گرفته، بلکه آنها انسانی

ند. بنابراین، بر  را باید با شنوشت تنها رها نمود تا به طبع آن در معرض شدیدترین پیامد، یعتی مرگ، قرار بگی 

ژن های ارنر خوب حفظ خواهند شد. مبنای دیدگاه اجتمایع داروین ژن های منفی ریشه کن شده و تنها 

 و نی خانمانی نه به عنوان پیامدهای اقتصادی 
اجتمایع توسعه  –متأسفانه نازی هم با این دیدگاه که ، فقر، پستی

ی ایدئولوژی بودند. تحقی  به دلیل وضعیت و جایگاه اجتمایع به این  و چنی  بلکه یک مشکیل وراثتی است، پی 

 وی مفهوم است که رفتارهای شخ
ی

یص فرد آسیب پذیر بعنوان یگانه منشأ و مسئول وضعیت کنونی زندگ

، امروزه ممکن است  ی م های اقتصادی و سیاش کامال نادیده گرفته یم شوند. بطور یقی  ی پنداشته شده و مکانی 

د. افراد بی ایط سازگار، در معرض بیکاری قرار بگی  یی به شهر کیس، رصفنظر از اینکه چقدر پرتالش بوده و با شی

ند. البته شغل به  ی رفته و یا نقل مکان نموده اند در معرض بیکاری قرار یم گی  دلیل اینکه مشاغل کاری از بی 

ی نیم کند؛ غم اشتغال  خودی خود از فقر جلوگی  همیشه افراد بیشماری به طبقه کارگر فقی  تعلق دارند که علی 

ند. تمام وقت و یا مشاغل متعدد با درآمد کم زیر خط فق  ر قرار یم گی 
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ی رسانه ها منتقل و تکثی  یم یابند. این  تعصبات و کلیشه ها در برابر فقرا اغلب توسط سیاستمداران و همچنی 

ی ثروتمند  مسئله گایه یک مسئولیت خاص را برجسته میسازد؛ در واقع این یک رسوانی است که در کشوری چنی 

علل و ریشه های توزی    ع ناعادالنه ثروت یم تواند مطرح گردد و  فقر وجود داشته باشد. بنابراین پرسش در مورد 

ی تقاضا گردد. یقینا که برجی از احزاب هیچ تماییل به طرح این موضوع  یا اینکه توزی    ع عادالنه آن از باال به پایی 

ی خود کسانی که در معرض فقر قرار گرفته اند اغلب بعنوان دلیل حذف کمک های مایل  ندارند. مقرص دانسیی

ی مطرح شده است.   اجتمایع و یا کاهش حقوق شاغلی 

 انسجام پاسخ: 

ند. به عنوان نمونه  کلیشه ها و تبعیض ها در مورد افراد فقی  باید همیشه بطور اساش مورد سوال قرار بگی 

  پرسیده شود که چه کیس تمایل به تبعیض افراد فقی  دارد و از این کار در نی برآورده کردن چه هدقی است؟

 کند که در آن یک به  
ی

هر کس باید این پرسش را نزد خود مطرح نماید که آیا او تمایل دارد در جامعه ای زندگ

یک باید در مقابل هم مبارزه نمایند، طوریکه بر مبنای آن ثروتمندان غالب شده و  فقرا فقط برای زنده مانده 

 کند 
ی

ورت و نیاز همدیگر را   تالش کنند؟ یا یم خواهد در جامعه یکپارچه ای زندگ که در آن افراد در صورت رصی

یم که نیاز به کمک و  اییط قرار بگی  حمایت و کمک یم نمایند؟ زیرا هر یک از ما ممکن است که یکبار در شی

 پشتیبانی داشته باشیم. 

 نیدرزاکسن –انجمن رفاه برابر 

 

 

 

 «تبعیض طبقانر »پیش داوریها در زمینه 

 ...«اجتمایع، همیشه کمکهای مایل اجتمایع یکبار کمکهای مایل »

 خود به آن تالش یم کنند. 
ی

تعداد زیادی از کسانی که کمک های مایل اجتمایع دریافت یم کنند از عدم وابستیک

ند، بطور مثال از طریق کسب دانش و   مستقل روی دست گی 
ی

آنها همیشه در تالش اند تا بتوانند یک زندگ

ی از فقر است. مهارت، چون کسب دانش و مه ین شیوه جلوگی 
 ارت بهیی

، برنامه های اشتغال زانی و یارانه های دستمزد، افرادی که 
اداره کار از طریق راهکارهانی چون اقدامات آموزشی

فعاالنه در جستجوی راههای رهانی از بیکاری طوالنی مدت هستند را مورد حمایت قرار یم دهد. به هدف خلق 

کا برنامه ریزی کرده و راه حل های خالقانه یک تصویر از خویش در  آینده و رهانی از کمکهای مایل اجتمایع، مشیی

 جستجو یم گردند. 
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آلمان در جستجوی »حتی نویسنده مشهور کتابهای جوانان )یوآنه گ رولینگ( و برندگان برنامه تلویزیونی  نکته: 

 د. زمانی کمکهای مایل اجتمایع دریافت یم نمودن« ستارگان است

 

 «بیکاران انگلهای جامعه هستند! »

ی آن شغل در  ی رفیی معموال بیکاری از طریق از دست دادن شغل، که آن هم بطور  بسیار محتمل حاصل از بی 

کت و نه قصور خود کارمند است، بوجود یم آید.   شی

ان که و همچون بازنشستگ( را دریافت یم کنند از قبل بیمه بیکاری پرداخت کرده اند ۱افرادی که یارانه بیکاری )

 خود را پرداخت نموده اند مستحق دریافت کمک مایل هستند. 
ی

 بیمه بازنشستیک

کسانی که مدت بیشیی از یکسال بیکار بوده یا بطور مثال بعد از کارآموزی نتوانسته اند بالفاصله کار پیدا کنند 

( )کمک مایل اجتمایع( را دریافت یم نمایند. این خود یک الگوی انسجام اجتمایع است. ۲یارانه بیکاری )

شته نی بیکار بمانند حال و احساس خونی نداتحقیقات بسیار زیادی ثابت ساخته که افراد اگر برای مدت طوال

و شدیدا تمایل مجدد به کار کردن را دارند. مشکل در اینجا است که شخص هر چه طوالنی تر بیکار باقی مانده 

ی کار برای وی دشوارتر خواهد شد. این نکته برای افرادی که کودکان خردسال دارند، افراد بیمار، افراد  باشد یافیی

ی باالتر از با مهارت کم   سال بیشیی مصداق دارد.  ۵۵و افراد سنی 

 

 «فقرا تنبل و خودشان مقرص هستند! »

 کار کند همیشه از فقر رهانی خواهد یافت،  
این نکته، که فقرا به دلیل تنبیل پول نداشته و اگر کیس به سختی

 درست نیست. این فقط یک کلیشه در مورد فقر در جامعه ما است. 

، از دست دادن شغل یا سن دارد. در    واقعیت این است
ی

که فقر علل مختلفی همچون بیماری، بدشانیس یکبارگ

د!  ی فقر وجود داشته و هر کیس ممکن است که در معرض آن قرار بگی   کشور ثروتمندی مثل آلمان نی 

؟ خودش مقرص است! »بجای اینکه سخنانی مثل  ش داده شود، باید اندیشید که آیا یم توان« فقی  قدایم ا گسیی

ی در جامعه وسعت یابد. شما هم یم توانید قدیم در مقابل فقر بردارید. این  روی دست گرفت تا اینکه فقر کمیی

ی لباس زیباست»مسئله با عدم تبعیض فقرا یم تواند آغاز گردد:  یف است به جان آدمیت ... نه همی   تن آدیم شی

کن و به این طریق تو احتمال اینکه همکالش ات با دیگران را در انجام تکالیف مدرسه کمک  «. نشان آدمیت

 . کت کتی  فقر مواجه نشود را افزایش خوایه داد. برعالوه، تو یم توانی در اقدامات دیگری هم بر علیه فقر شی
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ن دلیل خانه خود را از دست داده اند! » ونی هستند و به همیر
 مشر

ی
 «نی خانمان ها همگ

! عوامل متعددی باعث نی خانما نی یم گردد که یم توان از دست دادن شغل، بیماری اعتیاد، بدهکاری مایل خی 

 
ی

ی بحران های زندگ یا عدم پرداخت کرایه را به عنوان شایع ترین علل آن ذکر کرد. از دیگر علل یم توان همچنی 

ش به خدمات ا تمایع جهمچون جدانی یا از دست دادن اعضای نزدیک خانواده، بیماری، معلولیت یا عدم دسیی

 مناسب را نام گرفت. 

از سالها بدین سو در آلمان شمار افرادی که نی خانمان و کارتن خواب هستند افزایش یافته است. نی خانمان ها 

 ایشان شدیدا در معرض خطر قرار داشته و همیشه در مراکز عمویم قربانی حمالت 
ی

ایط زندگ به دلیل شی

 وحشیانه یم گردند. 

ا توسط نی خانمان ها فروخته یم شوند. کیس که  نکته: در بسیاری از 
شهرهای بزرگ آلمان مجالت خیابانی اکیر

که اجازه دارد نییم از قیمت فروش را برای خود نگه یک مجله خیابانی یم خرد از این طریق نه تنها فروشنده،

ی مایل  ت فروش مجلهدارد، را کمک کرده بلکه پروژه اجتمایع برای نی خانمان ها، که توسط نیم دیگر قیم تامی 

 میگردد، را حمایت نموده است. 

 

ستان عایل نیم رود کودن است! »  «هر کس که به دبیر

 ! ستان عایل یم روند با هوش هستند؟ خی   که به دبی 
 آیا همه کسانی

ی  اما حقیقت این است که کودکان و نوجوانان اهل خانواده های ضعیف اقتصادی با سطح تحصیالت پایی 

گذار است. آنها اغلب پیشاپیش   آنها تأثی 
ی

ی است که بر برنامه ریزی زندگ ی خود را محروم قلمداد کرده و این چی 

ی تر تالش یم نمایند. آنها به شدت از بیکاری  آینده خود را بد پیش بیتی کرده و بنابراین برای مدارک درش پایی 

ی دلیل یم خواهند که هر چه زو  ند تا از طوالدین خود هراس داشته و به همی  ریق دتر یک کار مشخیص را یاد بگی 

 آن کسب درآمد نمایند. 

ی برای احراز  یک شغل با موقعیت اجتمایع باال را  ا شانس کمیی درست است که فارغان مدارس عمویم اکیر

دارند. اما نباید سطح تحصیل منوط به درآمد و شمایه والدین دانسته شود. باید خاطر نشان ساخت که امروزه 

تقاضا برای صنعتگران  قابل اعتماد بسیار فزاینده بوده و بناء مشاغل صنعتی همیشه جذابیی شده و افراد دارای 

ی در آن یم توانند آینده روشتی برای خود رقم بزنند.   مدرک تحصییل از مدارس عمویم  نی 
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 نژاد پرسبر 

 تاریخچه، علل و اثرات

ی خاطره « نژاد پرستی »اصطالح  همیشه با عکس های کلیشه ای از چکمه های مبارزه و بمب افکن ها و همچنی 

ی پیوسته بوده است. ویل این سوال مطرح است که نژاد پرستی در واقع  ایط نامناسب و حتی تهدید آمی  شی

 چیست، چگونه ظهور نمود و امروزه نژاد پرستی چگونه خود را بروز یم دهد؟

 نژاد پرسبر چیست؟

 یا جسیم آنها است. ییک از نژاد 
ی

ایم به افراد به دلیل ویژگیهای فرضی یا واقیع فرهنیک  عبارت از نی احیی
پرستی

یت سفید پوستان از آن برخوردار  ی کننده در اینجا برتری اجتمایع است که فقط جمعیت اکیر عوامل تعیی 

ی است، بلکه اثرا ی بشی شهستند. بنابراین نژاد پرستی نه تنها یک مشکل بی  به فرصت های  ت منفی در دسیی

ش به درمان، انجام فعالیت  ش در مشارکت سیاش، دسیی ی خانه، دسیی تحصییل، برخوردها در ادارات، یافیی

ی دارد. از روی این ملحوظ، نژاد پرستی یک تأثی  منفی بسیار عظیم  های اوقات فراغت و بسیاری موارد دیگر نی 

 بر جامعه ما دارد. 

ی باعث « آن مهاجرین»و « ما آلمان ها»، بطور مثال «آنها»و « ما»جدانی  این مسئله باعث یم گردد. همچنی 

ی به عنوان یک امر  ی غی  عادی است، بطور مثال اینکه هر « عادی»تعریف اینکه چه چی  دانسته شده و چه چی 

ع»اشند است، ویل اگر ییک از والدین تو اهل کشور دیگری ب« عادی»دو والدین تو آلمانی باشند  دانسته « ادیغی 

 یم شود. 

ا بجای نژاد پرستی از عبارات  تعصب در »ا ی« تعصب در برابر خارجی »در گزارشات روزنامه ها بطور نمونه اکیر

ی باشد اما این موارد پیش یم آیند. چون هر دوی این « برابر غریبه یادآوری یم شود. با آنکه قاعدتا نباید چنی 

بانی حمالت نژادپرستانه تنها افرادی، که برای مدنی و یا از مدت زمان کوتایه در عبارات نشان یم دهد که قر 

 یم کنند، نیستند. بطور مثال سیاه پوستان تقریبا بیش از 
ی

 کرده اند.  ۳۰۰آلمان زندگ
ی

 سال در آلمان زندگ

ی، یک یا سوئدبرعالوه ، همه خارجی ها هم هدف حمالت تعصتی و نژادپرستانه نیم باشند.  هیچ دانمارگ 

د. هدف افرادی است که در یک قالب خاص قرار  الیانی مورد حمله قرار نمیگی 
سفید پوست اهل بریتانیا یا اسیی

ند، سیاه پوستان یا افراد غی  سفید پوست، کسانی که فرضا یا در واقع اهل قاره آفریقا، خاور میانه یا بخش  یم گی 

 در واقع یا فرضا باور اسالیم دارند.  دیگری از آسیا هستند یا آن عده کسانی که

ی بازگو یا خلق یم شوند.  امروزه افکار و کلیشه های نژادپرستانه در مدارس، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی نی 

در سال های جاری اکیر افراد با برخورد نژاد پرستانه روبرو شده اند، طوری که یا آنها با اظهارات نژادپرستانه 

د، چون در حال حارصی در شاش جامعه ما نژاد پرستی مواجه شده و یا تفکر نسبت به آن را احساس نموده ان
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ی که اظهار یم گردد نبوده، ی بلکه در مواد درش و  محسوس یم باشد. متاسفانه نژاد پرستی رصف شامل آن چی 

 آموزشی هم همیشه کلیشه ها و افکار نژادپرستانه باز تولید یم گردند. 

ای اد پرستی یک پدیده حاشیه ای نیست. نتایج پروژه همحققان سالهاست به این مسئله تأکید داشته که نژ 

ی در رابطه با افراد و مطالعات وابسته ثابت نموده که تفکرات نژاد پرستی  تحقیقانی در مورد تبعیض های بشی

ش یافته است.   در میان جمعیت آلمانی گسیی

ی گراییسی  یم که وجود داشته و باید یاد باین نکته حائز اهمیت است تا خود را آگاه نموده که متأسفانه چنی  گی 

برخورد خود را تغیی  داده و در مورد آن گفتگو کنیم و سواالت انتقادی را مطرح نموده و اظهارات یا تصاویر 

ی در صورنی که کیس در معرض نژاد پرستی قرار گرفته و از آن  نژادپرستانه را به شکیل برطرف نماییم. همچنی 

او گوش داده شود، در مورد اظهارات اندیشیده شده، خود را آگاه ساخته و برای خیی یم دهد باید به دقت به 

ی روی دست گرفته شود.   آن تصامیم اتخاذ شده و راه حل هانی نی 

 ظهور نژاد پرسبر 

ایده های نابرابری انسانهای مختلف بسیار قدییم است که ریشه های آنها را یم توان برا اساس سه دیدگاه 

که بر مورد بررش قرار داد. دو نظریه اول به دلیل این« نظریه نژاد»و « نظریه نفرین»، «اقلییمنظریه »متفاوت 

ی افراد تفاوت قائل نیم شوند تا حدودی عجیب به نظر یم رسند و نیم توان آنها را بعنوان « نژاد»اساس  بی 

علیم  ا بر مبنای دیدگاه هایمطرح نمود. باید خاطر نشان ساخت که هر سه این نظریه ها اساس« نژاد پرستی »

 نادرست پایه گذاری شده اند. 

 فیلسوف هانی بود که تحت نام  ۳۲۲ - ۳۸۴ارسطو )
ی راتب سلسله م« نظریه اقلییم»قبل از میالد( از اولی 

 میکردند از لحاظ ذهتی 
ی

انسانی را مطرح کرد. بر اساس این نظریه، افرادی که در مناطق بسیار گرم یا شد زندگ

انه ای، اقلیم مناسب،و جسیم  یم کردند   پست تر شمرده یم شدند. اما یونانی ها که در یک اقلیم مدییی
ی

زندگ

 ها شناخته یم شدند. این نظریه برعالوه این استدالل را که چرا  افراد غی  یونانی باید به 
برتر از همه غی  یونانی

ی بازگو یم نماید.   حیث برده استفاده یم شدند را نی 

ی  ت نوع نسبت داده شده است؛دومی  اینکه از او   نظریه به نفریتی استناد یم کند که در انجیل به سام پش حرصی

فقط فرزندان سیاه پوست متولد خواهد شد، در صورنی که دو برادر دیگرش صاحب فرزندان سفید پوستی 

ی به  ی نی  ریه اره شده است. بعدها این نظدر هزاره اول اش« نظریه نفرین»خواهند بود. در منابع اسالیم و عیی

 یم گرفتند و اینکه 
ی

برای استدالل در این مورد که قدرت های اروپانی بطور فزاینده فقط سیاه پوستان را به بردگ

 اینگونه برده داری را در مستعمره های کشورهای خود قانونی جلوه دهند مورد استفاده قرار گرفت. 
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نها را بر اساس دانش شبه علیم به نژادهای کم و بیش زنده دسته بندی که انسا،«نظریه نژاد»در عرص حارصی 

مطرح گردید. تعدادی از نمایندگان مشهور این نظریه به عنوان مثال فیلسوف های روشن فکری  یم نماید،

همچون امانوئل کانت یا جورج ویلهلم فریدریش هیگل را یم توان نام گرفت. بعدها نظریه نژاد علت اساش 

رو و ناما )نامیبیای امروزی( و تعقیب و کشتار ترص  ی ها در مستعمرات آلمان، نسل کیسی در اواهی  ف شزمی 

 میلیون ها انسان در دوره نازی ها شناخته شد. 

را نشی نمود. در این کتاب وضاحت داده « جنگ فرهنگها»کتاب خود   ۱۹۹۶ساموئل نی هونتینگتون در سال 

« نژاد»تغیی  داده است. بجای اصطالح  ۲۰پرستی خود را در نیمه دوم قرن شده که چگونه ایدئولوژی نژاد 

ظاهر شده است. به نقل از هونتینگتون بعد از جنگ شد اختالفات در میان طیف های « فرهنگ»اصطالح 

ی   مختلف بویژه در بی 
ی

 اسالیم و مسیخ»و  « مدنیت غرنی »فرهنیک
ی

ت. در این کتاب تبارز کرده اس« قاب فرهنیک

متمدن»و « متمدن»ونتینگتون به وضوح میان فرهنگهای ه ی کرده و به مانند نظ« غی  ریات مرز مشخیص تعیی 

فوق در سنت مشابه ای قرار گرفته است. اما برداشت هونتینگتون از اینکه فرهنگ ها غی  قابل تغیی  اند هم 

 نادرست یم باشد. 

ی را به ما نش نظریه های نژاد پرستی به شدت  ان یم دهد و آن اینکهتاریخچه نژاد پرستی مقدم بر همه یک چی 

ی همیشه بر همان نظریه  قابلیت سازگاری را داشته و همیشه با استدالل های فرضا علیم پایه گذاری شده و نی 

 های نابرابری باقی یم مانند.  

نازی ها با چکمه  وز قاعدتا اما آنچه که بیشیی جلوه یم نماید این است که متفکران نظریات نژاد پرستی تا به امر 

،  آن کسانی که با شنیدن کلمه 
ی

در قدم نخست به خاطر ما یم آیند، نیستند. این « نژاد پرست»های جنیک

متفکران عضوی از میانه جامعه بوده که در دانشگاه ها کار و تحقیق کرده و شامل نخبگان و فیلسوف ها شمرده 

 یم شوند. 

  –غریبه سازی 
ی

 بیگانگ

ی بوده است؛ همیشه ب . افراد «تو به )...( تعلق نداری»رای افراد آسیب پذیر، نژاد پرستی حامل این پیغام نی 

ی تعلق دارند نبوده، بلکه در این موارد برای آنها  نده اینکه به  گ، کجا و چه چی  آسیب پذیر خود تصمیم گی 

 را در واقع به شک« هستی  اهل کجا »تصمیم گرفته یم شود. بطور مثال، شخیص با طرح این سوال که 
ی

یل بیگانیک

بوجود آورده است. در اغلب موارد گفته یم شود که این سوال رصف از روی عالقه و کنجکاوی مطرح شده 

است. اما جالب توجه است که همیشه این سوال در برابر افرادی با ویژگیهای ظاهری واقیع یا نسبت داده شده 

ی نه تنه« اهل بازار کهنه»معموال پاسخی با این عبارت که خاص، نه دیگر اشخاص، مطرح یم شود.  ا پذیرفته نی 

؟»نشده، بلکه به تکرار ارصار خواهد شد که  ، واقعا اهل کجا هستی رد خود را این نکته باعث شده که ف«. خی 

ی باید تعریف نماید    . توجیه نموده و در اغلب موارد داستانهای بسیار شخیص در مورد خانواده خود را نی 
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مثال وقتی یک فرد بر  نژاد پرستی خود را در قالب این مثال ها از طریق محرومیت و تبعیض متبارز میسازد؛

، ترگ یا لهستانی اش شانس بدی برای احراز یک شغل یا دریافت یک خانه دارد، یا وقتی  مبنای خوانش نام عرنی

ه همیشه بدون دلیل از جانب پلیس در ای ل قفرد با رنگ پوست تی  رار یم  ستگاه ها یا در پیاده روها مورد کنیی

د، یا وقتی از جانب دادگاه خانواده در قبال شما بدون شواهد و عالئم و بر مبنای فرض حکم صادر شده که  گی 

ک دریافت کنید، یا   نیم توانید بچه خود را پرورش دهید و بنابر آن حق حضانت مشیی
ی

شما به دالیل فرهنیک

ند. حمله جسیم، زدن و آتش سوزی اینکه وقتی مواجه  ی دادگایه مورد اعتماد و باور قرار نگی  شوندگان چنی 

 فقط جزن  از این کوه عظیم یخی قلمداد یم شوند. 

 تقابل با نژاد پرسبر 

بنابراین نژاد پرستی یک تاریخچه بسیار طوالنی دارد و به هیچ وجه یک پدیده حاشیه ای تازه قلمداد نیم شود. 

،علل نژاد پ د اما ذات محروم کننده  رستی  است، یم تواند مورد تغیی  قرار بگی 
ی

رصفنظر از اینکه نژادی یا فرهنیک

ی آن همچنان در جای خود باقی است. لذا پرسش اینجا است که ما چگونه یم توانیم با نژاد پرستی  و خشونت آمی 

 مقابله کنیم؟ 

 گام های نخست یم توانند اینگونه باشند: 

کتابها و مقاالت بیشماری وجود دارد که )ویدئوها، به سخن کسانی که با نژاد پرستی موجه شدند گوش دهیم: 

 در آن مواجه شوندگان سخن زده اند و یا نژاد پرستی در آنها توضیح داده شده است(. 

 را من هنوز )کدام الگوی فکری را من تشخیص یم دهم؟ چه دانش و اطالعانی  در مورد آن اندیشیده شود: 

 ندارم(؟

)من در آینده چگونه با آن برخورد خواهم کرد؟ چگونه یم توانم من زبان  تغیی  عملکرد روی دست گرفته شود: 

گ  ایط مشابه کار مشیی و رفتار خود را تغیی  داده و آگایه خود را افزایش دهم؟ چگونه یم توانم من در قبال شی

 ی  دهم(؟انجام داده و سیاست را تا حدودی تغی

رصف به دلیل این که ما هیچگونه برخورد نژادپرستانه ای را تجربه نکرده ایم نیم توان وجود و وقوع آن را انکار 

نمود. ما یم توانیم درک خویش از شدت آن را به کمک شنیدن از دیگران وسعت داده و سپس بیاندیشیم که ما 

ه وقوع آن شاید غی  عمدی، از روی غرض و انحصاری چه وقت یم توانیم با آن برخورد نماییم در صورنی ک

ی نمائیم.   بوده و یا ما چگونه یم توانیم در آینده از آن جلوگی 

در صورنی که ما شاهد آن باشیم که فردی با برخورد نژادپرستانه مورد تعرض یا تبعیض قرار گرفت، ما یم توانیم  

ورت به کمک و  سیم که آیا او رصی ی یک لطیف از مواجه شونده بیی ی گفیی ه حمایت خاض دارد. یا اگر وقتی در حی 
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د نماییم. معموال در یک جمع نیم توان به آسانی   نژادپرستانه حضور داشتیم، ی یم توانیم ناپسند بودن آن را گوشی

اض هیچگاه تنها نیست.   گام نخست را برداشت، اما نباید فراموش کرد که فرد در هنگام اعیی

 نا مکنیککیوان تنکابتی و یوآ

  نکته: 

 یا سیاه پوستان عنوان سیاش است که بخیسی از نمایندگان این گروه خود را بر مبنای آن 
ی

مردمان پوست رنیک

 نامگذاری کرده اند. 

 

 

 

 

 «نژاد پرسبر »کلیشه هانی از 

 «از زمانن که پناهندگان آمده اند، آمار جرم افزایش یافته است! »

در واقعیت امر، نسبت جرم و جنایت در آلمان از یک دهه بدین سو کاهش یافته است. اداره فدرال جرائم 

تثبیت نموده که خارجی ها یا پناهندگان نسبت به جمعیت عمویم بیشیی مرتکب به جرم نیم شوند. بهرحال، در 

 د. بطور مثال مردان جوان،وقوع جرائم تفاوت هانی بر مبنای سن، جنسیت یا وضعیت اجتمایع وجود دار 

 رصفنظر از هویتشان، تماییل بیشیی به ارتکاب جرم نسبت به خانم ها یا مردان مسن تر دارند. 

اما اگر این گروه های خطر بیشیی برخواسته از طیف خاض از خارجی ها )بطور مثال پناهندگان( باشند، لذا آنها 

 در فضای بیش از حد به عنوان مجرم قلمداد یم شوند. با
ی

اییط خاص، مانند زندگ ید خاطر نشان ساخت که شی

ی انجامیده که در این  بسیار تنگ و کوچک خانه ها در اقامتگاه پناهندگان، ممکن به اختالفات خشونت آمی 

 حالت قربانی آن اولیی از همه خود پناهنده بوده است. 

ی برای این  ی خارجی ها بیشیی است مطافزون بر موارد فوق، یم توان دالییل دیگری نی  رح برداشت که جرایم در بی 

ده تر در رسانه ها مطرح و بحث  نمود؛ خارجی ها بیشیی در مرکز توجه قرار داشته و فعالیت های جریم آنها گسیی

ی جرم یک فرد اغلب به کل گروه تعمیم داده یم شود )به نظر یم رسد که خارجی ها اختالفات  یم گردند. همچنی 

خشونت برطرف یم کنند(، ویل برعکس فعالیت های جریم افراد بویم متفاوت دسته بندی و استدالل  خود را با 

 )»یم گردد 
ی

 «(.معضل الکل»، «معضل خانوادگ
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ن ندارم! »  «چرا من اجازه ندارم سیاه پوست بگویم؟ چون من قصد توهیر

ی پبرا« فیخی »برای شهروندان رومانی و سینتی و یا « کویل»هانطور که کلمه  نداشته شده  ی ویتنایم ها یک توهی 

ی تلفی یم گردد. « سیاه پوست»کلمه  ی آمی   هم نه یک نسبت برای مردمان سیاه پوست بلکه یک کلمه توهی 

استعمارگران در دوران استعمار برده های سیاه پوست را، که بعنوان مالکیت خود قلمداد یم کردند، با این لقب 

این اصطالح از لحاظ تاریخی بسیار مالل آور دانسته یم شود. بنابراین در این مورد خطاب قرار یم دادند. لذا 

ی همیشه مورد استفاده قرار   مورد نیم توان استدالل نمود که این کلمه به معتی سیاه بوده و بدون قصد توهی 

 گرفته شده باشد. 

ند، این  ی خود بکار یم گی  ی بوده و مورد رصف یک اطالق خودوقتی که سیاه پوستان خودشان این کلمه را در بی 

ی اگر یک سیاه پوست بطور فردی با این اصطالح مشکیل   این نامگذاری را دارند. همچنی 
قصد کاهش بار منفی

ام مناسب در نظر   نداشته باشد، باز هم به دلیل اینکه افراد زیادی آن را مالل آور یم دانند باید احتیاط و احیی

 گرفته شود. 

 

 «ست! ا این هم نویع نژاد پرسبر در قبال آلمان ها  –یب زمیبن مورد خطاب قرار گرفته ام من هم بعنوان س»

ی یا آسیب زننده باشد. اما به دلیل اینکه عنرص تبعیض ساختاری « سیب زمیتی »کلمه  ی آمی  هم یم تواند که توهی 

 ست. ت درآمیخته بوده ادر آن دیده نشده نژاد پرستی قلمداد نیم گردد. در واقع نژاد پرستی همیشه با قدر 

ند. مثال آنها بطور منظم به دلیل آلمانی بودن هنگام  اکیر آلمان ها در معرض تبعیض نژادپرستانه قرار نیم گی 

ند. آنها همه روزه در مراکز عمویم به دلیل هویت و اصالت خود  جستجوی خانه یا کار مورد تبعیض قرار نیم گی 

یقینا برای آنها بسیار ساده  ه اند. اما اگر این موارد هم برایشان پیش بیاید،مورد برخوردهای خصمانه قرار نگرفت

ی کلمانی مثل  ند، اما اگر این  قابل پذیرش نیست« سیب زمیتی »خواهد بود تا خود را از معرکه نجات دهند. بکارگی 

ند در واقع اصطالحات و تبعیض های نژادپرستانه  خواهند شد.  خنتر  کلمات عنوان نژادپرستانه به خود بگی 

 

 «اما میان آفریقانی ها، اروپانی ها و آسیانی ها تفاوت وجود دارد. یقینا نژادها وجود دارند! »

یک نژاد به لحاظ زیست شناش زیر مجموعه یک گونه را تشکیل یم دهد. در رابطه با انسانها این مسئله به این 

ی وجود دارند. اما برای انسان توسل به این مسئله مفهوم است که امروزه زیر مجموعه های دیگر گونه ها ن ی 

 درست نیست، چون رصف تفاوت های ژنتییک میان گروه های انسانی در این زمینه نیم تواند کاقی باشد. 
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از لحاظ علیم و زیست شناش نظریات نژادهای متنوع انسانی نادرست و قدییم یم باشند. بر عالوه کلمه بکار  

 بعنوان « ریس»گرفته شده انگلییس 
ی

ل ترجمه نیم تواند قاب« نژاد»هم به دلیل مفاهیم زبانی مختلف به سادگ

باشد. نکته دیگر اینکه تفاوت های ژنتییک در درون یک گروه جمعیتی بیشیی از تفاوت ها میان گروه های جمعیتی 

 است. 

، که ر مورد یک گروه جبا وجود برداشت های کیل و کلیشه ای شیوه های رفتاری و ویژگیهای شخصیتی د معیتی

از لحاظ اجتمایع آموخته یم شوند، افراد با تفاوت های انفرادی در درون هر گروه جمعیتی وجود دارند. بنابراین 

نسبت دادن شخصیت و رفتار در درجه اول به علل زیستی و تقسیم بندی آن بر اساس نژاد و اقوام نادرست 

 است. 

 

 «نگ کامال متفاونر داشته که با اینجا همخوانن ندارد! پناهندگان و مهاجرین یک فره»

به هیچ وجه به تنهانی از طریق زادگاه افراد تثبیت نگردیده، بلکه به مثل یک نرم افزار ذهتی ابعاد « فرهنگ»

  زیادی داشته و قابلیت تغیی  را دارد. هر انسان فرهنگ های زیادی در خود دارد و زادگاه با آنکه یم تواند تأثی  

 گذار باشد ویل نیم تواند رفتارها و طرز فکرهای خاض  را در انسان تثبیت نماید. 

دها و بطور خودکار برخور « فرهنگ آلمانی »همانطوری که در رابطه با  –اولیی از همه هر انسان یک فرد است 

ی صدق یم نماید. الگوهای رفتاری و فکری  رفتارهای متعدد انتظار یم رود، این نکته برای فرهنگ های دیگر نی 

 مشکل ساز یم تواند که رصفنظر از زادگاه در همه بخش های یک جامعه عرض وجود نمایند. از آنجانی که در 

ی طرفداران فوتبال نیستند، چونکه نیم توان اراذل  آلمان عالقه به فوتبال بسیار زیاد است، یقینا همه آلمان ها نی 

 و اوباش را در آن جمله ذکر نمود. 

ک باید یک توافق نظر اساش، که نه بر مبنای تصویر مشخیص از   اجتمایع مشیی
ی

یا زادگاه « فرهنگ»برای زندگ

ک همچون قانون اساش پایه گذاری شده باشد، ایجاد گردد. استوار بوده بلکه ب ر ارزش ها و هنجارهای مشیی

ی توافق نظری فضای کاقی برای فرهنگ های مختلف وجود خواهد داشت.     سپس در غالب چنی 
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 تبعیض جنیس

 تعریف

اشاره به محرومیت و تحقی  افراد به دلیل جنسیت آنها دارد. این مسئله هم برای « تبعیض جنیس»اصطالح 

زنان و هم مردان صدق یم نماید. در واقع  زنان به دلیل تقسیم قدرت مردانه غالب در جامعه همیشه بیشیی در 

 معرض تفکرات تبعیض جنیس و برخوردهای آن قرار داشته اند. 

اص جنیس به منظور ایجاد و تثبیت یک جایگاه اجتمایع نابرابر برای زنان یا مردان بکار گرفته یم تعصبات خ

 شوند. 

 دامنه

تحقی  جنیس ممکن است که آگاهانه و یا غی  آگاهانه بروز نماید. این مورد شامل یک رفتار تبعیض گونه در 

زشی ین وسیله تبعیض جنیس یک جایگاه ار مقابل افرادی است که به عنوان جنس مونث شناخته یم شوند. بد

 نابرابر جنیس در جامعه را خلق و تحکیم یم بخشد. 

اظهارات اشخاص مشهور یم تواند که تفکرات تبعیض جنیس را تقویت نموده و برخوردهای تعصتی مربوطه را 

ش یابد.  ی آهنگ ها هم تفکرات تبعیض جنیس ممکن است بسیار گسیی طور مثال در ب ایجاد نماید. از طریق میی

آهنگ های ریگتون و هیپ هاپ / رپ به زنان از لحاظ جنیس اشاره شده، یعتی به عنوان ابزار جنیس در 

س مردان و اشیاء توصیف و مورد تحقی  قرار گرفته اند. آهنگ های خوانندگان و گروه هانی همچون ددی  دسیی

 دراما، 
ی

 دسته نام گرفت.  سنت یا فرید بنگ را یم توان در این ۵۰یانیک، جییک

 علل

 مردانه ریشه دوانده است. این مسئله« فرهنگ غالب»در بسیاری از جوامع به لحاظ تاریخی و ساختاری یک 

 میان مرد و زن، که یم توانند توانانی و قابلیت وی را تحت تأثی  قرار دهند، 
بر وجود تفاوت های طبییع و فرضی

فاوت منجر به ایجاد و تثبیت نقش های خاض شده است. برای زن استوار یم باشد. ادعای ویژگیهای فطری مت

اغلب مهارتها و وظایف عاشق شوندگان، خدمت کنندگان، پرستاران و مادران شناسانی و رسمیت داده شده و 

ی آنها بیشیی بعنوان  شناخته یم شوند. در مقابل برای « زود رنج و حساس»و « عاطفی »، «ضعیف»همچنی 

وند. نسبت داده یم ش« مشکل گشا»و « نی توجه»، «نی عاطفه»، «قوی»ه هانی همچون مردان اغلب کلیش

ی « دخیی »بنابراین کلمه  ی آمی  برای مردان جوانی که نتوانند این ویژگیها را برآورده سازند بعنوان یک کلمه توهی 

د.   مورد استفاده قرار یم گی 
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 پیامدها

ی مفکوره ها و برخوردهای تبعیض گونه جنیس، زنان را در فضای خصوض )خانه و خانواده( تحت  این چنی 

ی داری را تقاضا یم نماید. به تأش از پیامد این  فشار قرار داده و از آنها در خارج از فضای خصوض خویشیی

 در کارهای بدون دستمزد خانه و مراقبت مشغول یم باشند. « قطعا»برخورد، تعداد زیادی از زنان 

ان اغلب گفته شود که آنها امور خاض )بازی فوتبال، رسمیت دادن به نقش  های فوق منجر شده تا به دخیی

های شغیل و موقف های  ه( را نیم توانند انجام دهند. این مسئله باعث شده تا زنان مسی  ، ریاضی و غی 
ی

رانندگ

ی را پیشاپیش بعنوان موارد غی  واقیع و دست نیافتتی برای خود قلمداد کرده و برا تالش و   ی آن هیچرهیی

کوشیسی به خرج ندهند. اما در صورتیکه آنها مقام های عایل در اقتصاد یا سیاست را احراز کنند و بدین وسیله 

ند، باید اغلب با حمالت مواجه بوده و عملکرد خود را توجیه نمایند. به  ی بیی ساختاربندی سنتی نقش ها را از بی 

، درآمد کسب یم نمایند. سطح  ۲۱ از مردان، تقریبا تأش از این مسئله، زنان بطور اوسط کمیی  درصد کمیی

ی یم باشد )بطور مثال:  وهای پاک کاری، مراقبت از  دستمزد در مشاغیل که زنان در آن کار یم کنند اغلب پایی  نی 

 .) ، خرده فروشی  مو و زیبانی

 )منبع: مرکز فدرایل آموزش های سیاش(

یم تواند منجر به نی اهمیت شدن برخوردهای مداخله گرانه، نابرابری  باید خاطر نشان ساخت که تبعیض جنیس

ی آهنگ  و خشونت در برابر زنان گردد. این مسئله بویژه در محیط خصوض همچون خانواده، روابط و در میی

س مردان توصیف یم نماید یم تواند تبارز نماید. این موارد در پهلو  ، که زنان را از لحاظ جنیس در دسیی  یهانی

ییک در برابر  زنان منجر شده تا ترس از حمالت جنیس و تجاوز   ی تجارب واقیع از خشونت های جنیس و فی 

 روزمره همرایه کند. 
ی

ان و خانم ها را در زندگ  بسیاری از دخیی

 تحوالت جاری

ی آنها امدنی است که در آلمان یک بحث و گفتگوی اجتمایع در مورد پرداخت دستمزد نابرابر به زنان و سهم پ یی 

ی اقتصادی، سیاش و علیم روی دست گرفته شده است.   در موقف های رهیی

ده در مورد موضوع تبعیض جنیس، بویژه  فریاد #در این کشور جنبش  ۲۰۱۳در سال  برای یک مناظره گسیی

 پیام هانی در مورد تجارب تبعیض جنیس 
ا بتبعیض جنیس روزمره، مطرح گردید. از طریق فضای مجازی توییی

ن من #جنبش  ۲۰۱۷منتشی گردید. از سال  فریاد #جنبش   #، که از ایاالت متحده امریکا مشابه جنبش همچنیر

ی بر علیه زنان را در سطح جهانی در معراق توجه قرار داد.  فریاد نشی گردید، تعامل تبعیض گونه و خشونت آمی 

نتی همچون ) اره تجارب زنان از تبعیض جنیس در ( گزارش هانی دربeverydaysexism.comوبالگهای انیی

نت پخش یم گردند، را جمع آوری یم نمایند. در سال  وضعیت های روزمره، که بصورت ناشناس سپس در انیی
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مسئله تعامل نابرابر در دستمزد و کار خانه را بطور عمویم مورد بحث قرار داده « اعتصاب زنان»جنبش  ۲۰۱۹

ی الملیل زن و در هشتم مارچ، ده روی دست گرفته شد. روز بی   ، اقدامات بیشماری همچون تظاهرات گسیی

 جان لگینگ

 

 

 

 «تبعیض جنیس»کلیشه هانی از 

خانه تعلق دارند! » ن  «خانم ها به آشی 

ی کنند؟ این جمله از کلیشه های جنیس هزاره گذشته بود. در  ی آیا واقعا فکر میکنید که مردها هم یم توانند آشیی

آن زمان در آلمان )و نه فقط اینجا( این کلیشه مورد قدر و تروی    ج قرار یم گرفت که بر مبنای آن زنان نقش 

ی« خانم خانه و مادر» ی نگهبان  نان آور و »یم کردند. مرد همیشه بعنوان  را بر عهده گرفته و برای خانواده آشیی

 ، کیس که از طریق اشتغال درآمد خانواده را حاصل یم نمود، شناخته یم شد. «خانواده

در آن زمان که این طرز تفکرها مد بود، خانمها تنها در صورت اجازه شوهرشان میتوانستند حساب بانیک باز 

جنیس به خانمان از طرف شوهرشان در آن زمان از لحاظ قانونی ایرادی  نمایند و یا ش کار بروند. حتی تجاوز 

 نداشت. 

فت هم در  ی در دهه های اخی  شاغل شده اند و نویع پیشی
خوشبختانه زمان تغیی  کرده و همیشه زنان بیشیی

ی نقش  ی بطور فزاینده مردان بیشیی « پدر و  مرد خانه»مفکوره ها در مورد نقش ها پدیدار شده است. همچنی 

ود. اصل برابری جنسیتی که در قانون اساش  آمده  را احراز کرده و در خانه میمانند و همش آنان ش کار می 

د. شعار ما در تقابل  بیشیی از قبل رعایت میشود، هر چند که برای برابری کامل باید هنوز خییل کارها صورت بگی 

خانه! »به این کلیشه اینست:  ی  «مردان، پیش بسوی آشیی

 

 «زنان موفق رصف از طریق رابطه رشد کرده اند! »

ی پیش داوری جنیس را بکار یم  ی تفکر و تعامیل دیده نیم شود؟ کیس که چنی  چرا موفقیت شغیل مردان با چنی 

ی مردان و زنان شناخته یم شود.   برد، آشکارا بعنوان بازگو کننده نابرابری بی 

به هیچ اقدام، خالقیت و تالش هدفمند یک زن باور و اعتمادی در واقع این سوال همیشه مطرح بوده  که چرا 

 وجود ندارد؟ و در مقابل آن توانانی های مطلق شغیل یک زن موفق آشکارا کم ارزش تلفی یم گردند. 
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کت ها و ادارات شمرده یم شوند.  ایط احراز یک پست شغیل عایل در شی ی مهارت و مدارک تحصییل از شی داشیی

ی پروسه بدون تکمیل این شی  ایط نه مرد و نه زن هیچ کدام در احراز پست موفق نخواهند بود. چون در حی 

ند.  ی تجارب شغیل مورد پرسش و ارزیانی قرار یم گی   درخواست و استخدام، ارائه مدارک تحصییل و همچنی 

غم تعدادی الگوه کت ها، علی  در  ای شجاع،اما هنوز هم تعداد کیم از زنان در سیاست، در دانشگاه ها یا شی

کت های کالن و  هیأت های نظارت آنها  ی قرار دارند. لذا این پدیده نادری نیست که در رأس شی پست های رهیی

همه اعضا بدون استثنا مردان باشند. بجای اینکه در مورد زنان تفکرات احمقانه رواج داده شود باید آنها مورد 

های شغیل را  ی نمایند. حمایت و تقویت قرار گرفته تا مسی   با موفقیت سیی

 

ان در درس ریاضن ناتوان اند! »  «دخیر

برای کودکان از ابتدا این مفکوره ایجاد یم گردد که آنها به زمینه های درش مشخیص تمایل و توانانی دارند؛ 

ان در اموری چون زبان و هیی استعداد دارند.   پشها در رشته های ریاضی و علوم طبییع مهارت داشته و دخیی

ان زیانبار بودن این طرز فکر یم تواند اینگونه نشان داده شود که این پیش داوری به یک نوع  ی آینده نگری »می 

تبدیل شده و در واقع کلیشه های جنیس در مورد انتخاب رشته و بعدها شغل را قوی تر جلوه گر « خود محقق

مردان  صنعتی و مهندش –در مشاغل تکنییک یم نماید. لذا به تبع آن در مشاغل اجتمایع و  مراقبتی زنان و 

یت مطلق را تشکیل خواهند داد. اما این مسئله هیچ ارتبایط به توانانی ها و یا نمرات دوران مدرسه در رشته  اکیر

 های مرتبط نخواهد داشت. 

در اوایل دوران تحصیل، یک پایه برای گزینه های ورود به بازار کار  در « تو در ریاضی ناتوان هستی »عبارت 

ا  احتمال  در اغلب موارد دستمزد بهیی و « مشاغل سنتی مردانه»آینده را ایجاد یم نماید. نکته دیگر اینکه، اکیر

 باالتری برای استقالل مایل را به همراه دارند. 

ی در مشاغیل، که تعداد مردان در آن غالب است، کار یم کنند. بیاییم یکبار صادق اما بهرح ال امروزه زنان بیشیی

 در واقع چه تعداد پشها در دوران مدرسه در ریاضی بهیی هستند؟ باشیم: 

 

 «زنان همیشه زود رنج و حساس هستند! »

ایط اختالف طور دیگری ب شده   رخورد یم نمایند؟ اما بسیار کم تثبیتاین پرسش مطرح است که آیا مردان در شی

که مردان اختالفات عاطفی در میان خود را آشکارا مطرح نمایند. اگر این مورد از زنان ش بزند، آنها مورد حمله 

 منفی شخصیتی را نشان داده و در کارب« زود رنج» قرار گرفته و تحقی  یم شوند. کلمه 
ی

رد به ذات خود یک ویژگ
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ی بطور نویع تبعیض جنیس گنجانده شده است. نکته دیگر اینکه زنان در جریان یک مشاجره « سنتی » اش نی 

 جدی گرفته نیم شوند. 

برگرفته شده، که بیشیی به عنوان دشنام برای خانمان استفاده میشود. « ماده بز»این لغت در آلمانی از عبارت 

روز مشکالت و مشاجرات هستند )بز عموما بعنوان منظور از این عبارت این است که زنان در قدم نخست بانی ب

 حیوانی خود رأی و مشکل ساز شناخته یم شود(. 

به اینصورت به زنانی که در نزاع و مشاجرات تهاجیم وارد شده عناوین منفی نسبت داده میشود و گفته میشود  

ی رفتاری ندارند. حتی اصطالحانی همچون  شدار ه»و « ماده بزهاجنگ »که زنان بلعکس مردان اجازه همچی 

اک داشته بکار گرفته یم شوند و از طریق آنها ابداع شده،« ماده بزها که اساسا در مشاجرانی که فقط زنان اشیی

ند. خوشبختانه این عبارات در این هزاره به تدری    ج از مد خارج شده اند.   زنان مورد تحقی  قرار میگی 

 

 « رند! زنان فقط توانانی آماده کردن قهوه را دا»

حداقل آن قهوه خوشمزه است...! اما یقینا زنان نه تنها قهوه درست یم کنند، بلکه منطقا آنها برنده جایزه نوبل 

کت ها را اداره کرده، خانواده ها را مدیریت یم کنند و اداره دولت ها را به عهده دارند یا نمودارهای  شده، شی

ح یم دهند.   پیچیده را شی

تبعیض جنیس گذشته مربوط شده و به این تصور بر یم گردد که خانم ها اغلب در اتاق این کلیشه به مکتب 

پیش روی رئیس کار یم کنند. وظیفه آنها به عنوان منیسی نه فقط شامل تنظیم و سازماندیه آن اتاق بوده بلکه 

ی نهفته است   ی تهیه کنند. در این تصور این نکته نی  ی را پذیرفته و قهوه نی  ه خانم ها در این پست کباید مراجعی 

وی حرفه ای شناخته نیم شوند. بدین وسیله توانانی   را به پیش برده و به عنوان یک نی 
ی

شغیل بیشیی امور خانیک

ها و دستاوردهای آنها مورد تحقی  و کم ارزشی قرار یم گرفتند. نهایتا باید گفت که هر کس توان تهیه قهوه را 

 دارد! 

ی برجسته یم سازد که در آن خانم به آقا خدمت  این پیش داوری در واقع یک  نوع سلسله مراتب در بازار کار را نی 

کرده و در اتاق پیش رو باقی مانده در حالیکه مرد در اتاق رئیس قرار داشته و با لذت بردن از قهوه امور کاری را 

 به پیش یم برد. 
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 «زنان دارای موی بور کودن هستند! »

سوال مقابل این پیش داوری؛ اگر زنان مو بور کمیی باهوش هستند، مردان مو بور چطور هستند؟ در اینجا 

 ظاهری، نابرابری مطرح شده و فقط 
ی

تحقی  شده اند. آن کیس که به « زنان مو بور»فقط بر اساس یک ویژگ

ی باورمند است. یقینا که ا این باور است که رنگ مو به سطح هوشیاری یک فرد وابسته است، و به بابا نوئل نی   

موهای  در این مورد به خصوص، کامال تفاوت های نسبتا متضادی از کلیشه ها در مورد مو بورها وجود دارد: 

ی زمان ظاهر زیبای زنان اغلب به  ی شده است. اما در عی  بور زنان اغلب بعنوان یک نشان زیبانی دیده و تحسی 

مورد تحقی  قرار گرفته است. یقینا، که عده ای از مردم نیم توانند « ورهالطیفه ها در مورد مو ب»وسیله 

 تصور کنند که یک خانم یم تواند هوشیاری و زیبانی را یکجا داشته باشد. 

 

«خانم پشت فرمان یک هیوال است! »  

 ارقام مرگ و می  
ی  مردان جوان خطرناک ترین گروه حارصی در ترافیک جاده ای شناخته یم شوند. اکیر با ماشی 

 هم مردان هستند. 
ی

 از جان باختگان حوادث رانندگ
ی

 سواری بر عهده آنها بوده و بخش بزرگ

 »بطور کیل 
ی

است. بسیاری از مردان به زنان اجازه نمیدهند که پشت « موضوع مردانه»اغلب یک « رانندگ

 آنان را سلب یم نمایند. ویل
ی

 با آنهم زنان کمیی در تصادفات فرمان بنشینند و بنابراین اطمینان مهارت رانندگ

 درگی  یم باشند. 

ی خود را قوی معرقی کرده، آن را به عنوان یک شگریم تلفی کرده و حتی  بسیاری از مردان در رابطه به ماشی 

 
ی

 خود یم پندارند. آیا آنها از جانب زنان، خود را در بخش زندگ
ی

« مردانه»بعیصی مواقع آن را بخیسی از زندگ

ض خطر احساس یم کنند؟ خویش در معر   
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 تعصب در برابر همجنسگرانی و تراجنسیت 

 تعصب در برابر همجنسگرانی و تراجنسیت چیست؟

 
ی

 یا برخورد تعصتی در مقابل افراد همجنسگرا یا دوجنسه و نحوه زندگ
ی نویع نگرش منفی ی همجنسگرا ستی 

آنها دانسته یم شود. این نوع تعصب در قبال افرادی که به عنوان همجنسگرا یا دو جنسه تلفی شده ویل کیس 

 یم تواند صدق نماید. همجنسگرانی 
ی  یا تراجسیت نویع گرایش جنیس از گرایش جنیس آنها اطالیع ندارد نی 

است که نشان یم دهد فرد از نظر جنیس، عشق و یا عاطفه مجذوب یک نوع جنسیت یا جنسیت های خاص 

 شده است. 

ی ابعاد زیادی داشته و یم تواند به اشکال مختلفی چون؛ تعصب، محرومیت، تبعیض،  ی همجنسگرا ستی 

، صدمات جسیم و مادی، نظریات تو  ، زورگونی
ی ی اظهار گردد. توهی  طئه گرا، شعارهای تنفر و مقاالت تنفرآمی 

ی بار در سال  گ بکار برده شد. از آنجانی   ۱۹۷۲این اصطالح برای اولی  توسط روان شناس امریکانی جورج وینیی

ی صحبت از یک هراس در مفهوم اختالالت روان شناش ترس نبوده، بلکه  ی که در پدیده همجنسگرا ستی 

ا ی ، انکار و محرومیت اشاره دارد، لذا اصطالح تعصب در برابر همجنسگرانی بیشیی به نویع بی  ری غی  منطفی

 باید ترجیح داده شود. 

تعصب در برابر همجنسگرانی همیشه با تعصب در برابر تراجنسیت توأم بوده است. اصطالح اخی  عبارت از 

 آنها بوده که ه تعصبات و حمالت در برابر افراد تراجنس ، تغیی  جنسیت داده یا ترنس
ی

ویت و نحوه زندگ

ک همه ترنس ها این  جنیس آنها را اظهار داشته و تبعیض اجتمایع نسبت به آنها را احتوا یم نماید. وجه مشیی

است که آنها جنسیتی که در زمان تولد برای آنها تثبیت شده را به طور کامل نداشته و یا به آن تمایل ندارند. 

ین مفهوم را برساند که پدیده تراجنسیت برای هر فرد بطور متفاوت تبارز نموده و به اما این نکته یم تواند ا

ی دلیل همیشه نامگذاریهای متعدد در میان این طیف رواج یافته است.   همی 

ی هویت جنیس و از  تعصب در مقابل تراجنسیت یم تواند از طریق مورد سوال قرار دادن یا به رسمیت نشناخیی

ی خشونت در مقابل آنها لحاظ زبانی انکار   ایشان و نی 
ی

م آور خواندن، تحقی  و تبعیض ترنس ها و طرز زندگ ، شی

د.   مورد اظهار قرار بگی 

ح بیشیی دیگر دسته بندی های  کسانی که تمایل به کسب تجربه بیشیی در مورد اصطالحات فوق الذکر و شی

 توانند مفید واقع گردند: طیف جنیس و جنسیتی داشته باشند لینک وبسایت های زیر یم 

1. https://queer-lexikon.net/category/queer-lexikon/glossar/  
2.  https://interventionen.dissens.de/materialien/glossar  

 

https://queer-lexikon.net/category/queer-lexikon/glossar/
https://interventionen.dissens.de/materialien/glossar
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 شدت، اظهارات و پیامدها

از لحاظ فکری، تعصب در برابر همجنسگرانی یم تواند به عنوان مثال در قالب انکار اظهار محبت زوج های 

یا  جتمایع، کاریمرد یا زن همجنسگرا در انظار عمویم جلوه نماید. این مسئله یم تواند منجر به محرومیت ا

فشارهای دولتی گردد. به عبارنی دیگر ممکن است همجنسگرانی جرم پنداشته شده و  در آن صورت اقدامات 

 همجسگرانی شدت یافته یا در بدترین 
ی آموزشی تجدیدی یا اقدامات درمانی و پزشیک برای برطرف ساخیی

 حالت آن )مثل دوره نازی ها( فرد به قتل برسد. 

ی تعصب  ی و یا برداشت همچنی  ی در اجتماع بیشیی از همه به دلیل سطح آگایه پایی  در برابر تراجنسیت  نی 

 و 
ی

ات تبعیض ساختاری و انفرادی در قبال تراجنسیت بر  زندگ ش یافته است. نکته دیگر اینکه تأثی  غلط گسیی

فت ترنس ها به هیچ وجه مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته است. این اثرات یم توا الب فرصت ند در قپیشی

ی  های نابرابر آموزش و کار آموزی، تبعیض در بازار کار، انزوای اجتمایع، مشارکت محدود اجتمایع و همچنی 

یت کودکان و جوانان ترنس اغلب با زورگونی و محرومیت در مدارس و دوره های   خشونت تبارز نمایند. اکیر

 کارآموزی و حتی در خانواده مواجه یم گردند. 

 علل

کوره های تعصتی در قبال همجنسگرانی و تراجنسیت اغلب برخواسته از تصاویر سنتی و محافظه کارانه مف

ند.  نقش های جنیس است که از طریق موجودیت زن و مرد، همجنسگرا و ترنس ها مورد پرسش قرار یم گی 

ی بر این مسئله مطرح است، طو  ب در ری که تعصباید خاطر نشان ساخت که در روانشناش دلیل دیگری نی 

قبال همجنسگرانی احتماال از طریق شکوب بخش همجنسگرای یک جنسیت توسط هم جنس های خودش 

د. بنابراین ممکن است که مردان به این طریق خود را از دیدگاه مردانه در معرض خطر احساس   نشأت بگی 

دازند.  ا به بازیانی و ترمیم مسئلکرده و تالش کنند تا از طریق اظهار تحقی  آشکار در قبال مردان همجنسگر   ه بیی

ان  در رفتارهای ناخوشایند در قبال زنان و مردان همجنسگرا، دو جنسه یا  عدم شناخت همیشه نقش بشی

ترنس ها داشته است. بسیاری از مردم زنان و مردان همجنسگرا و ترنس را شخصا نیم شناسند. اما وقتی اگر  

ش یا یک همکار مهربانش همجنسگرا است یا یک همسایه صمییم اش کیس نی برده که ییک از دوستان د خیی

ترنس است یقینا طرز فکر خود را تغیی  خواهد داد. علل تعصب در قبال این گروه ها ریشه در هنجار اجتمایع 

دگر جنسگرانی دارد. این یک هنجار اجتمایع دانسته شده که بر اساس آن همه افراد یا مرد بوده و یا زن و 

ینکه آنها غی  همجنسگرا، یعتی دگر جنسگرا، هستند و دیگر اینکه گرایش و هویت جنیس ایشان در طول ا

 تغیی  نیم کند. 
ی

 زندگ
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افرادی که این هنجار در قبال آنها صدق نیم کند تبعیض و محرومیت را تجربه خواهند کرد. لذا هنجار دگر 

ین هنجار از آن بود. ا« غی  »از بعد جنیس نیم توان جنسگرانی به عنوان یک جیی یا فشاری دانسته شده که 

ان  در تمایز به  ات بشی د. محیط شخیص و اجتماع تأثی  همه افراد را البته نه با یک مقیاس مساوی در بر میگی 

 دگرجنسگرانی یم توانند داشته باشند. « غی  »از لحاظ جنیس و  تبعیض برخواسته از این « غی  »عنوان 

ات و حمایت  تأثیر

ک اجتمایع دانسته یم  مبارزه بر علیه تعصب در قبال همجنسگرانی و تراجنسیت ییک از وظایف مهم مشیی

 ، ی ضد تبعیض و حراست در مقابل جنایات نفرنی ، مثل قوانی 
شود. بدین منظور، در کنار مقررات حقوقی

ی یم ت ی از خشونت نی   جامع برای جلوگی 
ورت به یک اگایه دیه و کارزار تبلیغانی قع گردد. این واند مفید وارصی

 هنجار دگرجنسگرانی طوری متحول گردیده که نه تنها زنان و 
ی حائز اهمیت است که سیستم ارزشی نکته نی 

مردان همجنسگرا و ترنس نویع انحراف از این هنجار پنداشته نشده، بلکه به عنوان بخیسی از اجتماع با 

ند. جنایات نفرت ی در این خصوص،  جراییم برانگیخته شده سیاش  حقوق برابر مورد پذیرش قرار گی  انگی 

است که از طریق آن قربانی به دلیل تعلق واقیع یا نسبت داده شده به یک گروه مشخص اجتمایع مورد 

د. متاسفانه همیشه جنایانی وقوع یافته که توسط آن افراد به دلیل همجنسگرا یا ترنس بودن  تعرض قرار میگی 

 اجم قرار گرفته اند. از نظر جسیم مورد ته

، در دهه های اخی  بطور فزاینده کوشش گردیده تا  ی از طریق قانون ضد تبعیض، به مثل تبعیض علیه معلولی 

با تبعیض همجنسگرایان حداقل در سطوح ساختاری مقابله گردد )بطور مثال از طریق ایجاد برابری قانونی 

ن عمویم تعامل مساویانه در قبال تبعیض به دلیل هویت برای زوج های همجنسگرا(. برعالوه، در آلمان قانو 

جنیس افراد را مورد کمک و حمایت قرار یم دهد. در اینجا منظور از هویت جنیس عبارت از گرایش و هویت 

جنیس یک فرد دانسته یم شود. قانون عمویم تعامل مساویانه در بسیاری از بخش ها این امکان را فراهم 

د. میسازد تا برخورد مس  اویانه تقاضا گردیده و در مقابل هر گونه تبعیض اقدام صورت بگی 

ی نشست همگانی شبکه جوانان  کت کنندگان ورکشاپ شعارها در اولی  ی آوشر و شی کیم الکساندرا تراو، کارولی 

 نیدرزاکسن
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 «تبعیض همجنسگرانی و تراجنسیت»کلیشه هانی از 

 «همجنسگرانی مشی است! »

بلکه آن را فطری بدست یم آورد و بسیاری از افراد در  هیچ کس قادر به انتخاب گرایش جنیس خود نبوده،

زمان کودگ خود در یم یابند که آنها کدام جنسیت را دارند. اما بسیاری هم نخست در دوره بلوغ یا دیرتر 

  متوجه یم شوند که آیا آنها همجنسگرا، دگر جنسگرا یا دو جنسه هستند. 

همجنسگرانی به مثل دیگر گرایش های جنیس یک بیماری و یا کاستی روانشناختی دانسته نیم شود. این  

ی نتیجه تربیت  ی قابل شایت نیست و همچنی  ی بردن نبوده و از طریق ویروس یا باکیی گرایش قابل مداوا و از بی 

ی نیم باشد.   و یا تجارب هولناک نی 

زنان و مردان همجنسگرا رصف در دهه های اخی  به وضوح بیشیی قابل رویت شده اند. بسیاری از افراد 

ی توانستند با هم ازدواج   جسارت یافتند تا خود را بروز بدهند و در این میان زوج های مرد و زن همجنسگرا نی 

ن ت شسختانه مردان و زنانبوده، بلکه باید عملگرانی و شجاع« طاعون»کنند. این مسئله نتیجه یک 

د.   همجنسگرا و دو جنسه مورد تقدیر قرار بگی 

 

 «دو مادر یا دو پدر به کودک آسیب یم رسانند! »

اوال کودکان به کسانی نیاز دارند که آنها را دوست داشته و از آنها مراقبت کنند و لذا جنسیت برایشان فرقی 

 همرایه کرده و از ندارد. آنها کسانی را نیاز دارند که برای آنه
ی

 بوده و آنها را در طول زندگ
ی

ا یک مراقب همیشیک

طریق آنها بتوانند مشاوره و راهنمانی بدست آورده و به درک برسند و نهایتا کسانی که آنها بتوانند به او اعتماد  

 آماده کند. 
ی

 کرده و او آنها را برای زندگ

ی بچه و پرورش آن الزامات زیادی بر  ثانیا، هر کودک طبیعتا نیازها و توانانی های خاص خود را دارد. داشیی

س بچه باشند، قرار یم دهد. بسیاری از والدین این الزامات و  دوش افرادی، که یم خواهند و باید در دسیی

ایط را برای بچه برآورده یم سازند، ویل والدین زیادی هم هستند که نیم توانند از عهده این الزامات بر آیند.  شی

یت والدین یا شخص پرورش دهنده، به مثل عنارصی همچون درآمد، سن، سطح تحصیل، جهان بیتی جنس

 یم کنند، در 
ی

آنها نقش کوچیک در این زمینه یم تواند داشته باشد. چونکه نهایتا جانی که کودکان در آن زندگ

ودک در ه که باعث یم شود کخانواده با والدین اصیل یا والدین غی  خونی و یا در پرورشگاه نقش حیانی داشت
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 خونی یم توانند که در خانواده های 
ی آن طور فردی و آزادانه رشد و تکامل پیدا کند. یقینا،  کودکان به همی 

ی رشد و تکامل یابند.   ی کمانی با بیشیی از یک پدر یا یک مادر نی   رنگی 

 

 «همجنسگرا بودن فقط یک مرحله گذرا است! »

مه افراد مراحل مختلفی وجود دارد. ییک از این مراحل برخالف همجنسگرا بودن یقینا که در روابط جنیس ه

دوره بلوغ است که در آن جوانان به آزمون و خطا پرداخته، حد و حدود را آزمایش و تجربه نموده، عالیق 

 فجنیس خود را شناسانی کرده و گرایش جنیس خود را کشف یم نمایند. این مرحله به هیچ عنوان یک تعری

 دانسته نیم شود. 
ی

ی برای کل دوران زندگ  معی 

ند.   مدت برای همه افراد مورد تغیی  و تحول قرار یم گی 
 طوالنی

ی
هویت و عالیق جنیس در جریان زندگ

ی شکل کمیی  ل نبوده و هیچ وقت ثابت و شدید باقی نیم مانند. اما آنها به همی   قابل کنیی
ی

احساسات به سادگ

ند. هر کیس که کوشش نماید بخیسی از هویت یا احساس خود را مورد اجبار و بدون درد  تحت فشار قرار یم گی 

 پنهان نماید یقینا رنج خواهد برد. 
ی

 به سادگ

ی رفته یا زمانی دوباره متوقف گردد. لذا بدین شکل حقوق  همجنسگرانی طوری نیست که با گذر مرحله ای از بی 

یک مرحله بوده باشد، آیا انسان این حق را ندارد که با  بشی تحت سوال قرار خواهد گرفت؛ اگر این فقط

فردی که به وی عشق یم ورزد ازدواج کند، این حق که شخصیت خود را آزادانه به سوی رشد و تکامل سوق 

 دهد و این حق که خود را آشکار و بدون  خطر در قالب هویت خود شناخته و هماهنگ سازد. 

 

 «کودکان همجنسگرا یم شوند! »

نکه کیس را همجنسگرا یا دگر جنسگرا پرورش داد ناممکن است. گروههای محافظه کار و جناح راستی بیشیی ای

ی جنسیت زودهنگام»از همه اصطالحانی همچون  را بطور مثال بکار برده تا تعامل آشکار و طبییع با « تعیی 

جنیس در چهارچوب آموزش  تنوع جنیس را در مدارس و کودکستان ها مانع شوند. قالب دیه موضوع تنوع 

ی  ام و نی 
 های متنوع بخیسی از زندگانی بوده و شایسته احیی

ی
ی این نکته، که طرز زندگ کودکان از ابتدا به یادگی 

 توجه است، کمک یم کند. 
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اگر کیس خواسته باشد تا کودکان خود را در قالب نقش های مشخص سازگار سازند، بطور مثال پشها اجازه 

انه بپوشند و ندارند که با ع ان باید لباس دخیی روسکها بازی کنند یا باید موهای کوتاه داشته باشند و یا دخیی

 نباید صدایشان بلند باشد، در واقع آنها را در قالب فردی ایشان محدود ساخته است. 

ند که آنها این حق و آزادی را دارند تا هویت خود را آزادانه پرورش دهند، یقینا آنها  اگر کودکان یاد بگی 

همجنسگرا نشده، بلکه باالعکس  اگر آنها در مورد گرایش و هویت های جنیس آگایه داده شوند، آنها آن را در  

ون کردن آن را نداشته باشند، پنهان نخواهند کرد.  ، که اجازه بی  ی  یک کشوی می 

 

 جنیس است! »
ی

 «ترنس، همجنسباز، عقیم؟ این اما دیوانگ

 متفاوت یم باشد. هیچکس صد در صد مرد یا بدن انسان، حتی از لحا
ی

ظ جنیس، به اندازه یک دسته گل رنیک

ی صدق یم کند. هر کس جنسیت خویش را   زن نیم تواند باشد. این نکته در مورد هویت جنیس هر شخص نی 

 کامال به روش خود درک یم کند. 

ست کنند، بیشیی مسئله آزادی مطرح ادر مورد افرادی، که خود را بعنوان ترنس، همجنسباز یا عقیم معرقی یم  

ند. احتماال برای برجی از  ی کرده و بر مبنای آن در جامعه مورد تحریم قرار نگی  تا برای هویت خود نایم تعیی 

، تصنیع و غریب به نظر یم رسد. اما اگر کیس به جامعه پنجاه سال اخی   ی افراد تنوع هویت جنیس اغراق آمی 

ندازد به این نتیجه خواهد رسید که در گذشته و امروز در جوامع دیگر این گروه ها در آلمان نگاه دقیق تری بی

 بیشیی از مردان و زنان وجود داشته اند. 

ی غی  از این یم توانند باشند  ی برجی از انسان ها زن بوده و برجی مرد و گرویه هم ترنس، همجنسباز یا کامال چی 

باید رصف به دلیل اینکه شگریم، موی ش، و نظر دیگری دارند و یا و همانطور که ما یم آموزیم انسان ها را ن

ی  یم تا جنسیت های متفاوت را نی  به دلیل اینکه از محیط ما نیستند مورد تحقی  قرار بدهیم. لذا باید یاد بگی 

ام قرار دهیم.     مورد احیی
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 پیش داوری ها در دور هیم ها یا جمع های دوستانه چه هستند؟

ق در شتاش آلمان شناخته شده  اصطالح پیش داوری در دور هیم ها از شمال تا جنوب و از غرب تا شی

ب میان  است. در واقع بخش اول این اصطالح مرکب به نکته ای مثبت که شامل یک دورهیم خوش مشی

بر مبنای روابط دوستان و آشنایان است اشاره دارد. چون در اینباره استدالل یم گردد که افراد در واقع 

دوستانه همدیگر را مالقات یم کنند. اما منظور ما در اینجا بخش اول این اصطالح نه بلکه بخش دوم پیش 

 داوری های این دورهیم ها است که تقریبا همه یم دانند مفهوم و منظور آنها چه یم تواند باشد. 

سم که آنها بطور عم اک کنندگان سمینار خود بیی
وم پیش داوری ها در دور هیم را چگونه اگر من از اشیی

 توصیف یم کنند، معموال  ویژگیهای زیر در اینباره بیان یم گردند: 

 ، ی پیش داوری ها در دور هیم ها  تهاجیم، بر مبنای افکار غی  قابل انعطاف، مخترص شده، کیل، تحقی  آمی 

، پر از تعصب، خود بر حق پنداری، واقعیت نصف و نیمه، ر  ی ی سیاهتبعیض آمی  ی روم سفید، مح-نگ آمی 

، ، غی  انسانی
، نفی سازی، عاطفی ا، کیل گرانی

با » سازی، بدون سازش، تعمیم داده، ساده شده، خشن، افیی

ه دانسته یم شوند. « احساسات ما  توجیه شونده، با ساختار بندی ساده، با دانش سطخ ارائه شده و غی 

ا اتهامات شدیدی هستند که هیچگونه اما و اگر را نیم پذیرند. پس بر این مبنا، پیش داوری ها در دور هیم ه

قطب بندی کرده و با قضاوت های « دیگران بد هستند»و « ما خوب هستم»این پیش داوری ها  میان 

ایط اجتمایع دیگر هستند   دیگر و دین یا شی
ی

شدید، افرادی که از زادگایه دیگر، با رنگ موی دیگر، شیوه زندگ

ی به تصویر کشیده شده و از آنها حقوقی که رو مورد هدف  ی قرار یم دهند. این افراد به شکل تحقی  آمی 

ی اینگونه پیش داوری ها برای خود مطالبه یم نمایند، گرفته یم شود. اینگونه پیش داوری ها همیشه و  واعظی 

 
ی

، دایره دوستان، در همه جا اظهار یم گردند؛ در وسایل حمل و نقل شهری، فروشگاه ها، مراسم خانوادگ

کت ها و ادارات، مدارس، مالقات همراه همسایه ها، میخانه ها و بسیاری اماکن و مناسب های دیگر این  شی

پیش داوری ها شنیده یم شوند. کیس که اینگونه پیش داوری را مطرح یم کند در واقع به این نتیجه رسیده که 

ش یافته و یا یک برداشت عمویم اج  تماع را اظهار یم دارد. او یک عقیده گسیی

دازند مورد  مخالفت در برابر این پیش داوری ها با تمسخر برخورد شده و کسانی که به اظهار مخالفت بیی

ند. این پیش داوری ها اصطالحانی جایگزین برای پیغام های ایدئولوژیک، ترجیحا سیاش و  شزنش قرار یم گی 

ی جناح را ست افرایط شمرده یم شوند. این پیش داوری ها تبلیغانی روشن اظهارات نادرست و خشونت آمی 

غم محتوای ساده آنها اما به هیچ وجه نیم  ا خشن را منتشی یم سازند. علی  هستند که راه حل های ساده و اکیر

ی  ی با خود دارند؛ آنها در عی   توان آنها را فورا مورد انکار قرار داد. این پیش داوری ها اغلب عملکرد دوگانه ای نی 

ند.  ی  زمان هم شجاعت و هم عصبانیت را بر یم انگی 
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این توصیف فرد را به نقطه ای یم رساند که در آن فرد خود را در حال ارزیانی این پیش داوری ها یم یابد. آنها 

ی در خود احتوا یم نمایند.   ی زمان خشم زیادی نی  ی شجاعت اظهار شده و در عی  به هدف به نمایش گذاشیی

ن پیش داوری ها بر خالف میل خویش مواجه یم شوند، خشم خود را برطرف کرده و شجاعت کسانی که با ای

ند. چونکه این پیش داوری ها رصف صحبتهای روزمره  ی در مقابل آن روی دست گی  ی آنها تحریک شده تا چی 

ی دیگر گروهبن ی ها دنبوده، بلکه بیشیی به لحاظ سیاش توسط احزاب جناح راست و راست افرایط و همچنی 

ند.    هدفمند مورد استفاده قرار یم گی 

 پییی هوفر-کالوس

  

 

اتژیک   پیش داوری ها در دور هیم ها یا جمع های دوستانه: یک رهنمای اسیر

کیس که با پیش داوری ها در دور هیم دوستانه مواجه یم گردد در اغلب موارد یا مأیوسانه عکس العمل نشان 

 گفتگوهانی ترجیحا رصفنظر کند؟ بلداده و یا کامال از رویارونی رص 
ی ه، فنظر یم کند. بنابراین آیا باید فرد از چنی 

د.  فرد به هرحال هیچ شانیس نداشته، فقط خودش را ناراحت کرده یا یک رویارونی شدید را به مخاطره یم گی 

اتژی های ارزشمندی برای رویارونی وجود دارند: 
 اما بهرحال اسیی

 اک نکنیددر اشاعه پیش داوری اشیی 

ید  ابتکار عمل را بدست گی 

 مقررات گفتگو را تنظیم نمائید

 بطور خاص پرس و جو نمائید

 به گوش دادن مجبور سازید

 دستورالعمل ارائه نکنید

 موضوع را اخالقی نسازید

 موقف خود را مشخص سازید

ید« آنها»  را در گفتگو بکار نگی 

 مشکالت را واضح سازید
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 تضادها را کشف کنید

 سقراط حکیمانه عمل کنید مثل

 نفس عمیق بکشید

 احساسات خود را بیان کنید

 راههای ارتبایط را برقرار کنید )پل ها را بسازید( 

 محدودیت ها را مشخص سازید

 دیدگاه ها را تغیی  دهید

 بر تفاوت ها توجه کنید

 قابل اعتماد باقی بمانید

ید ی را بکار گی 
 در گفتگو شوخ طبیع و طیی

 کاهش دهیدادعاها را  

ات بلند مدت توجه کنید  به تأثی 
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