
 دهی جهت پایان خشونت علیه زنان:سازمان

 ی عمل پوشاندن به اصولجامه

 برگردان: شمیم شرافت

کار  جهت هاییتکنیکزمون نظریات، راهکارها و لید و آتو در ایاساسی( کارهای MSV) 1خشونت یهبازدارند مردان سال، 24 طی

اده است که آزمون مداوم کار ما و اثرگذاری آن، به ما یاد د .انددادهعلیه زنان انجام  خشونت بخشیدن به پایان برایمردان  کردن با

ل دقیق استانداردهای موجود، تفکر است، همچون خشونت علیه زنان، نیازمند تحلی شده نهادینه شدتبهمشکلی که  با شدن مواجه

 از یک تغییر اجتماعی نیست. ترکمجدید است. هدف ما  هایپارادایمو شجاعت برای معرفی  خالق

شدیدی دارد.  هایمحدودیت( BIPs) 2کتک زنندگان یمداخله هایبرنامهدر  با مردان کردن کاراستاندارد کنونی برای  هایروش

 و هایی که مبتنی بر جامعه استاستراتژی، تربیش مردِ برای شناسایی و آموزش متحدانِکه رسانده ما را به این باور  هتجرب

 کلید برقراری امنیت برای زنان است. ،زنان وتقویت پیوندهای مشترک بین مردان  همچنین

همواره « MSV» زنان است. میانمات و فعالیت مداوم ما با حانظریات و اقدا گسترش سالیان طوالنی یهتجربعقاید بر اساس  این

مواره اثرگذاری و سودمندی جنبش ه و مدافعان آن ؛کرده است نگاه 3کتک خورهبه جنبش زنان  هاحلراهتعریف مسئله و بسط  در

«BIPs»  که  مردانی با تمرکز بر حفظ هاییبرنامهبر این ادعا هستند که چنین  هاآن .انددادهقرار  الوسرا در سراسر کشور مورد

همچنین اندک  .دنکنمیاز برتری مردان حمایت  ،زنان قربانی هایتجربهو با احترام نگذاشتن به واقعیت و  اندشدهمرتکب جنایت 

دی از زنان قربانی کمک تعداد زیا به این امر که کنندمیمداخله شرکت  هایبرنامهدر  ایکنندهکنترلمردان خشن، تجاوزگر یا 

 .کندنمی

 کندمیایجاد  ایواقعیمعه تغییر اپاسخگویی ج

 را بررسی و اصالح کنیم. خود هایفعالیتو  هابرنامه همواره ،خشونت یبازدارندهمردان  ما در تا شودمیموجب  هاییواقعیتچنین 

بستر تاریخی، ر که خشونت علیه زنان را د کنیممیبنا  ی خشونتمردان بازدارندهرا بر مدل پاسخگویی جامعه به  کار خود اساسما 

با  .کندمیتقویت  هازمینهمرد در تمام  پیمانانهمبا  کردن کاروفاداری ما را به  ،این تحلیل .دهدمینمایش  اجتماعی و فرهنگی

کالبدشکافی امتیازات مردان از طریق  کار را با استفاده از یه، گسترکنیممیکار  هاکالسما همچنان با مردها در  وجود اینکه

 .ایمدادهافزایش است،  4اجتماعپاسخگویی  هایدستگاهکه مبتنی بر  خشونت دادن به پایان هایروش شِآموز
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 طوربهو  برندمیپیش  ترعمیقرا شروع کرده است که کار را در جامعه  هاییبرنامهو  پیداکردهگسترش  MSVهمزمان،  طوربه

 برای ی خشونتمردان بازدارندهابتدا  .کشندمیآن به چالش  هایحلراها برای پذیرش مسئولیت مشکل و فعالی وجدان مردان ر

 .ندشناسایی کردرا  کنونی مدافعو تقویت پیوندهای مردان  بالقوه مرد پیمانانهم ختشنابرخی موانع  ،هابرنامهاین  یهتوسع

 .پوسترنگینبخصوص مردان جوان و مردان را درگیر کنیم،  تریبیشباید مردان  دانستیممیما  کهاین، ترسادهنخست و از همه 

برای همکاری با  ثرتریوم هایراهمبارزه با خشونت شده بودند، به دنبال  فعالیتدوم اینکه ما مشاهده کردیم مردانی که تازه درگیر 

 هاییاستراتژی یهتوسعدر تبعیض نژادی توان نمیکه  نشان دادآمریکایی -سوم اینکه، کار ما با مردان آفریقایی زنان بودند. مدافعان

 .نادیده گرفت ،دهدمیآمریکایی را افزایش -که امنیت زنان آفریقایی

 چرا این سند

که در  طورهمانهم گرا شوند؛  در پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان دتوانمیکه چگونه نظریه و عمل  دهدمینشان  این اثر

برای را  هاییالگو، ابتکارات. این «6کارآموزی یهبرنام»و « 5ایمنطقه موزشیموسسات آ» :شدمشاهده  MSV یهدو برنام پیشرفت

 .کندمیفراهم  ،خود هستند اجتماعاتجهت کار در  هابرنامهو  هااستراتژیبسط که به دنبال  دیگرکسانیو  کارآموزان، مدافعان

موسسات » یهکار ما در طول برنام یو پایه خشونت یمردان بازدارنده کار اساسکه پردازد میاصولی  دهیسازمانبه  بخش اول

آن اصول و تقویت  اعتبار افزایش برایموسسات  روزه دو یدر برنامه کنندگانشرکتتسهیلگران و  تجارب .است «ایمنطقه آموزشی

 کند. و درگیر دهیازمانسخشونت علیه زنان  دادن به را در کار پایان هاگروهتا افراد و  شودمی کار بردهبه MSV هایفعالیت

 گسترشدر پی  دیگران،و  درمانگراناجتماعی،  مددکارانقربانیان، متخصصان عدالت قضایی،  مدافعانبا حضور موسسات ما 

 است. 7تبارآفریقایی_آمریکایی اجتماعاتبا  کردن کار ی برایهایاستراتژی توسعه همچنینو مدافعان مرد و زن  میان همکاری

مرکزی  یهرا در هستحفظ این اصول  هایچالشاست،  شده انجام آموزشگاه کارگروهمردان و زنان  که توسط ریزیبرنامهفرآیند 

 .دکنمیهم خراب را ها تریندیدهآموزشها و تریننیتخوشفکر ، حتی که حول این مسائل است هاییچالش .دهدمیکار نشان 

 .بود MSV هایروشاصول و  برسازیتمعاصالح و آزاردهنده،  غالبا فرآینداین یجه نتهرچند 

 ،اندگذرانده 2005در سال را  ی خشونتمردان بازدارنده یهتابستانکارآموزی  یهکه برنامهفت مرد جوان  تجربیاتِ مبخش دو

که فعالیت عدالت  اندکردهو تعدادی از آنان تعهد  اندگذراندهرا  MSVکارآموزی  یهیازده مرد برنام درمجموع. کندمیارائه 

 اجتماعی را ادامه خواهند داد.

 .اندبستهکار ه آموزشی و کارورزی را ب و تجربیات اندکردهرا درونی  ی خشونتمردان بازدارنده یهکارآموزان اصول سازمان دهند

 واقعی هایدرسیم، باشمیانجی تغییر اجتماعی خواهیم کار بستن این اصول به آن دسته از ما که میه آنان در ب هایچالش

 .ددهمی
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، ترک شدهگذاشته به آزمون هایفعالیتل هدایتگر و را با اصو هاکالسکارآموزی و آموزشی  یهردو برنامه کنندگانشرکت

 ما و فرآیندهای هایاستراتژیما بر این باور هستیم که  را اصالح کنند. هاآنخودشان  تا بازگردند و با توجه به جوامع کردندمی

ه زنان فعالیت کند یاری به هرکسی که بخواهد برای پایان بخشیدن به خشونت علی تواندمی هابرنامهاین  کارگیریبهو  ریزیبرنامه

 .کندمیبسته خارج کرده و با محیط بیرون آشنا  هایاتاقاز  را هاآنو  رساند

 موسسات آموزشیبخش اول: 

در  موسسات آموزشی، است متحدان عنوانبه مردان تمامپیوند  شامل ی خشونتدارندهمردان باز مأموریت کهاینبا در نظرگرفتن 

موجب پیشرفت  دتوانمی نانردان و زبین م قوی و معتبر اتحادهای که چگونه ندبود مسئله این اسخگو بهپ یهپی خلق یک جامع

 فعالیتمانع  توانندمی متقاطع هایستمدیگر  وخواهی ناهمجنس ،گرایی، نژادپرستی، تبعیض طبقاتیجنسیتچگونه  و دکار شو

 شوند.

خود در رابطه با خشونت مردان « یهچگون» هایالوسمنسجمی برای  یهشدبندیدسته هایپاسخ موسسات آموزشیکارآموزان 

از نشستن روی صندلی  را ایجاد کردند و اعضای آن اتحادیه کاری بیش ایاتحادیه ،کنندگانشرکت آن جایبه .اندنیافتهعلیه زنان 

تمرینات آنان  .یافتندمیو تعصبات خویش  هادیدگاه وجود بامشترک را  هایزمینهباید  هاآن و گوش کردن به اطالعات انجام دادند.

احترام تا با هنجارهای مردساالرانه و واقعیات نژادی مواجه شوند، صادقانه صحبت کنند و به سخنان و تجربیات زنان  کردمیرا وادار 

آن  حولمعنای کار  یهتا بتوانند فرصتی را برای تجرب قراردادندرا در مقابل خود  MSV یهاصول سازمان دهندها موسسه بگذارند.

 اصول در محیطی امن داشته باشند.

 :از است عبارت و بازتعریف شده است بازبینی، یافتهطول دو دهه توسعه  دری خشونت که مردان بازدارندهاصول 

 ؛و تجربیات زنان باید در مرکز کار قرار گیرد صداها. 1

 ؛. نژاد مهم است2

 ؛مهم است 8تقاطع یافتگی. 3

 ؛علیه زنان استمردان . پاسخگویی جامعه کلید پایان بخشی خشونت 4

 ؛است زنندگان کتک ه همراهبمداخله  هایبرنامهبه خشونت علیه زنان مقدم بر  ادندپایانبرای  متحدان مرد دهیسازمان. 5

 ؛ما خودمان نیز کار هستیم. 6

 ؛گی است باید رسیدگی شودوادکه شامل خشونت خان پدرساالرانه. خشونت 7
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کردن اهمیت آن اصل  ترروشنبرای  موسسات آموزشی اربتجو از  کنیممیرا مطرح  آنسازمان، نکات اصلی  هر اصلِ در بررسی 

 .کنیممیاده ه خشونت علیه زنان استفپایان بخشیدن ب در

به  دادنبرای پایان  یکدیگر اب : یک دیدگاه مشترک: همکاری مردان و زناناز بین بردن شکاف»عبارت بودند از: موسسات برنامه 

 دادنبا یکدیگر برای پایان  زنان ومردان همکاری دیدگاه مشترک: یک شکاف:  از بین بردن»؛ «9(2004خشونت علیه زنان )اکتبر 

و  پیشگیریبرای  محوراجتماعرویکرد : یک زنندمی کتککه  آمریکایی-مردان آفریقایی»؛ «(2005زنان )می خشونت علیه  به

 .«(2005)سپتامبر  10مداخله

 ن باید در مرکزیت کار قرار گیرندو تجربیات زنا صداها

 گیریتصمیم فرآینداین  پایان دهند. آنبه تا زمانی که مردان تصمیم بگیرند  یابدنمیخشونت علیه زنان این است: پایان  واقعیتِ

تسلط صحبت از و زمانی که  یاد بگیرند پدرساالری مردانگیِ  چگونگی یهمردان حقایق مهمی را دربار که گیردمیهنگامی صورت 

 .هستنداین امر ، زنان متخصصان شودمیمردان، خشونت، تجاوز و کنترل مردانگی پدرساالرانه 

مسلط شوند. بردگان باید  هایگروهآگاه در  افراد قدرتمنداین است که تبدیل به  شدهراندهبه حاشیه  هایگروهراهکار مهم بقا برای 

خشونت مردان نیازمند این است که مردان را از نزدیک  یهتا بقا یابند. آگاهی جمعی زنان دربار دانستندمیافکار و حاالت اربابان را 

 د.بررسی کنند تا امنیت خود را حفظ کنن

 .زنندنمییکسانی  هایحرفیکسان باور ندارند، یا  هایواقعیتیا به  بینندنمیرا یکسان  هاپدیدهزنان  یهاما هم

از  ایگسترده، مردان باید به دنبال طیف کنندمیو تجربه  بینندمیمردان را  ،مختلفی که زنان هایراهبرای یادگیری واقعی 

. مردان نباید با تمام چیزهایی که جنسی متفاوت باشند هایگرایشنژادی، قومی، طبقاتی و  یهاگوناگونیصداهای زنان در میان 

اثرگذار گام  طوربه اما اگر قرار است مردان برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان ؛موافقت کنند بینندمیو  گویندمیزنان 

 مردان وافق باشند و چه نباشند.م هم باترام بگذارند، چه زنان ات زنان احو تجربی هادیدگاهبردارند، باید یاد بگیرند که به صداها، 

 با گوش و زمانی که مشتاق هستند و هنر زنانموسیقی  یهتجرب بااز واقعیات زنان با خواندن مقاالت زنان، ادبیات، اشعار،  توانندمی

 دادن به صداهای زنان آگاه شوند.

فرصتی را برای مردان فراهم آورد تا شنیدن را تمرین کنند و به زنان نیز فرصتی داد تا شونت، خ یهمردان بازدارند ایمنطقهنهاد 

 پدرساالریتا خشونت ضد انسانی  کشدمیقدر طول تا تمرین کنند که چ دهدمیفضایی  نهادها به هردو این سخن بگویند. بااعتبار

 را آشکار کنند.

مواجه  هاآنکه حامیان مرد و زن در هنگام تالش برای همکاری با  هاییچالشم با مستقی صورتبه آموزشی هایموسسهتا از دو 

درماندگی خود را در  کنندگانشرکت( 2005و می  2004)اکتبر « از بین بردن شکاف» یبرنامهدر . ندسروکار داشت ،بودند
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. آنچه را بیابند یکدیگر باکار کردن بهتر  کلیدهای تمایل داشتند هاآن. کردندقوی ابراز  هایاتحادیه دهیشکلبرای  هایشانتالش

 رهبریو  شدندزنان  قعیتاو خواستار شنیدنمردان  از زمانی آغاز شد که بود که ثریوم هایمشارکت روشن کرد مؤسساتبرنامه 

 زنان را پیرامون این مسئله پذیرفتند.

خودشان  کردیم تا واقعیت زنان را در کشفمیفراهم  کنندگانشرکتباید فضایی را برای  ما« از بین بردن شکاف» ریزیبرنامهدر 

تا  بودندمی آماده بایستمیتسهیلگران بیان کنند. چه معنایی دارد که حقیقت را بدون قیدوبند  واقعاًتجربه کنند که برای زنان 

مرد به  کنندگانمشارکتز ا طلبی پوزشو  نامطمئن صورتبهبا صحبت کردن بودن، « خوب پدرساالری دخترانِ» مورد رد را زنان

که به  ایکارآموزی هایبرنامه است تا زمانی برای زنان مناسب که چه گرفتندمیتصمیم  ریزان همچنین بایدبرنامه. چالش بکشند

 شرکت کنند.در آن یا  کنند مشاهدهرا مردان اختصاص دارد 

از خشونت مردان  یافتهنجاتا با حفظ مرکزیت زنان، بخصوص زنان که چگونه مردان ر پرسیدیممیما همچنین باید از خودمان 

، پس فهم اینکه چگونه صحبت کنیم، چالش دیگری است که کنندمیمتفاوتی صحبت  هایصورت بهآموزش دهیم. مردان و زنان 

 آن مواجه شوند. با باید کنندگانشرکتتسهیلگران و 

برای  تواندمیشمعی در دفاع از امنیت زنان آغاز کردند.  خود توانمرکز بر را با مراسمی جهت ت هرروز یهتسهیلگران جلس

پخش شود. شمع  تواندمیموسیقی مناسبی هم  یهو یا مجموعروشن شود خشونت مردانه  یافتگاننجاتزنان قربانی و گرامیداشت 

که توسط زنان در  پوشاک آتالنتا یهپروژ هایلباس، همچنین بخشی از 2005می  اجالسجلسه سوخته شود. در  لدر طو تواندمی

 خشونت تزئین شده بود، به نمایش درآمد. زنان قربانیگرامیداشت 

تکرار شد، « بین بردن شکاف از» هایبرنامهدر اما یکی از نکاتی که همواره  ؛برای به خاطر سپردن قربانیان مفید بود هافعالیتاین 

و فراهم کردن فضایی برای رهبری زنان و مشارکت کامل زنان در همکاری با مردان  قربانی صورتبهجسم زنان تنها از ت رفتن فراتر

او  یک جا بارها به این نکته رسیده بود. 2005 برنامهدر طول  ،تبارآفریقایی_آمریکاییتسهیلگر ، یک 11بارنهیل .را کیندبود. س

و  کی درونی او با خودش این بود که وگویگفتود و ب اختالط اجتماعی موسسهسفیدپوست در  ک مردشاهد تبعیض نژادی ی

آمریکایی برای یک زن  گروه به این حادثه ساندرا توانست نشان دهد که توجهجلببا  قرار دهد. موردبحثچگونه این مسئله را 

که  . ما بر این باوریمیدسخن بگو ،و مستقیم با آگاهی کامل از پیامدهای ناشی از صحبت صادقانهچه معنایی دارد که  تبارآفریقایی

 صداقت او و چالش قاطعانه و نه تهاجمی او در برابر این مرد این امکان را برای او فراهم کرد تا مسئولیت عمل خود را بپذیرد.

یلگران و موجب شد تا هم تسه حالدرعیندر اتاق ایجاد کرد، اما  زیادی تنشرا دگرگون کرد و  طرح این بحث لحن کلی موسسه

شوند. در میان سایر موارد این کار به زنان اجازه داد تا  ترعمیقدارد  ییعدالت چه معنا آزمون اینکه اجرایدر  کنندگانرکتشهم 

یکی از معدود مردانی که  نسبت به راندنترسشان بر و حاضر در اتاق را رها کنند راقبت از مردان خودشان در م پذیرجامعهنقش 

 اجتماعِ موسسهکل و  ، فرصت رشد شخصی او، آن مردماندمیساکت  ساندرا. اگر غلبه کنندرده انتخاب کبودن در اتحاد را 

 از بین برود. توانستمی
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 نژاد اهمیت دارد

زمانی که  یهاندازبههیچ جا  ، وجود ندارد و این امرشونت علیه زنانخدادن به مختلف پایان  هایشیوهخاصی برای  معیار هیچ

 .شودنمیآشکار  آیدمییان به م پوسترنگینم کار با مرداز صحبت 

آمریکایی با حضور مردان  تبارآمریکایی آفریقایی در اجتماعاتکار ی بسیار تجربه هایسال «خشونت یبازدارندهمردان »

 -هبری آفریقاییبه ررا مان تعهدما  هاسالدارد. در طول  تبارآمریکایی آفریقاییمدافعان زن همراهی و  در کالس تبارآفریقایی

ما  یه، تجربشودمیدیگر نیز  هایگروهاصول مسائل نژادی مربوط به  با وجود اینکه. ایمحفظ کردهدر سازمان خود  هاآمریکایی

 کنیم. کیدتا شودمی هاتبارآفریقایی_آمریکایی نژاد زمانی که مربوط به تا بر شودمیموجب 

. در یابدمیمعنی  هاانساناجتماعی است، در چگونگی رفتار با  یهک ساختی هبا وجود اینک، هم است چوننژاد مهم است. م

. بردمیپایان بخشیدن به خشونتی که علیه آنان است را تحلیل  کار ،سیاهبه حاشیه رانده شدن صداهای زنان  ،عدالت وجویجست

 .دهدنمینتیجه  سیاهبرای زنان  شودمیجام ان ست که کارهایی که برای زنان سفیداین به حاشیه رانده شدن به معنای آن ا

شامل  هخوردکتکجنبش زنان  آن از پس جنبش زنان و با وجود اینکهبا یکدیگر برابر نیست.  سیاهو زنان  سفیدزنان  یهتاریخچ

در  ها درمجموعارتبآفریقایی_آمریکایی بود. پایگاه طبقه دوم گفتمان مسلطسفید ه متوسط قطب ، روایتبودنژادها  یهزنان هم

برده به کار باید  هاییاستراتژی، چه شدمیآنچه برابر انگاشته  یهرا دربار گروه مسلط بحث جنبش زنان بازتاب پیدا کرد. یهتوسع

 چه بود، تحت کنترل داشتند. یهو حتی اینکه نزاع دربار شدمی

، نیازمند بررسی دهدمیمراحل زندگی آمریکایی رخ  یهمکه در ه داردنباله، تفکیک و تبعیض داریبردهتاریخی  هایواقعیت

آمریکایی به خشونت علیه زنان و بخصوص زنان  دهیپایانکار  توانداست و اینکه چگونه این امر می نژاد متفکرانه و جامعِ

: رهیافت زنندمی کتککه  بارتآمریکایی آفریقاییمردان » 2005سپتامبر در برنامه آموزشی دهد.  را تحت تأثیر قرار تبارآفریقایی

مردان « 12کوررنگی» هایاستراتژیترویج  جایبهبه این مسئله اشاره کردیم.  امستقیمما  «و مداخله پیشگیری محوراجتماع

 بیاورند. درس اتاق داخل استفاده کردند تا نژاد را به هاتمرینخشونت هم از لحظات آموزشی و هم از  یهبازدارند

و  تبارآمریکایی آفریقایی اجتماعاتاجتماعی فهم ارتباطات جنسیتی و خشونت علیه زنان در  -ن بود تا بستر روانیاهداف انجمن ای

 بررسی شود. این اجتماعاتپاسخ نظام عدالت کیفری به خشونت علیه زنان در 

 مناسبات مل این تحلیل بود که چگونهشاکه  ها ارائه کردندتبارآفریقایی_آمریکایی فرهنگی از میراث تاریخی یتسهیلگران تصویر

 هاآن .شوندمیآگاه  گیرد،ها صورت میتبارآفریقایی_آمریکایی که در برابر یافتهسازمانعمدی و و سرکوب خشونت  از 13جنسیتی

 کردند. تأکیددارد  سیاهی که سرکوب درونی شده در پویایی روابط زن و مرد همچنین به نقش
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بر  هاآناست و کنترل  هاآندر زندگی  هاساختار قدرت سفید یهمداخل یهنتیج در سیاهدان و زنان بین مر هایتنشبخشی از 

 آن پس از آزادی. یهو ادام داریبردهاز زمان  هاتبارآفریقایی_آمریکایی هایامپیتصاویر و 

 نویسد:می« سیاه و زنان مردان نبریدگی و شکاف میا التیام نقشی دارد: آن چهعشق در »در کتابش  14فرانکلین .دونا ال

از  هاآندر دوران بردگی یافت شود.  قدرتیبی یهدر تجرب تواندمیدرگیری جنسی سیاهان  هایریشه»

عادی انتخاب کنند  صورتبه توانستندنمیبردگان  محروم بودند. شانخانوادگی هایزندگیکنترل بر  تریناساسی

 1(28)ص. «و مادر و دختر و پسر را ایفا کنند.زن و شوهر، پدر  هاینقشتا چگونه 

در فرهنگ  هاآنبرای که  هایینقشرا از  سیاهدر آمریکا مردان و زنان  هاآفریقایی هایتجربهتسهیلگران توصیف کردند که چگونه 

از  ترمهمویان، شوهران و جنگج صورتبهنقش خود را  توانستندنمیمردان آفریقایی دیگر  بود جدا کرد. شده توصیفآفریقای غربی 

در روابط  طورهمینهمه پدران ایفا کنند. زنان آفریقایی دیگر از هیچ طرف حمایتی نداشتند: هیچ حمایتی تحت ازدواج نداشتند، 

 .برخوردار نبودند و هیچ حقی برای ازدواج یا پرورش فرزندان یقانون از هیچ حمایت اجباری با مردان سفید

 ]بردگان[ ، بعد از آزادیکردندمی برداریبهره سیاهبین مردان و زنان  هایتنشدر قدرت که از  سفیدپوستانِ وسطت هاعدالتیبیاین 

را پرورش داده  تبارآمریکایی آفریقاییعلیه زنان خشونت  هاسال طی ،داردو جنسیتی  نژادپرستانه ساختارنظامی که  نیز ادامه یافت.

 .دهدمیقرار  تأثیرامروز را تحت  هایزندگیروابط و  ،و همچنان برقرار است

تجربیات متفاوتی است که سیاهان در  یهمربوط به مجموع تبارآمریکایی آفریقایی اجتماعجنسیتی در  روابط»

تا با  اندکردهاست که تالش  شده ایجادتوسط سیاهانی  سیاه زنان وبین مردان  هایدرگیری .اندداشتهاین کشور 

 (56 ص)فرانکلین،  «شخصیت و احترام خود را حفظ کنند. حالدرعینسرکوب کنار بیایند و نژادپرستی و 

 یها دربارهوگوی فرهنگی آمریکاییبخشی از گفتبه طور سنتی منفی که و تصاویر مقابله با افکار  برای هاتبارآفریقایی_آمریکایی 

 .انددادهادامه  خود اعاتاجتم درون 15کژکارکرد یدربارهسیاهان شده است به سکوت خود 

در برابر  هاتبارآفریقایی_آمریکایی یهپاسخی به تجرب، تربزرگ یهجامع از مشکالتشان پوششبرای  هاآن هایتالشعالوه بر این 

آمریکایی  اجتماعاتآزمون پاسخ نظام عدالت کیفری به خشونت علیه زنان در  ،هدف دیگر این موسسه .بود نظام عدالت کیفری

 است. تبارریقاییآف

یک پیروزی بزرگ  ،جرم عنوانبهگی وادبه رسمیت شناخته شدن خشونت خان ،خوردهکتکبرای زنان سفیدپوست در جنبش زنان 

گی در وادنظام عدالت کیفری برای حل موارد خشونت خان کارگیریبهاز  تبارآمریکایی آفریقاییزنان بسیاری از  حالبااین بود.

عملکردهای  خاطر بهپیشنهادی آن  هایحلراهبه دولت و  هاتبارآفریقایی_آمریکایی اعتمادیبی .اندنکردهقبال خود است اجتماعات

 غیرقانونی و زندانی کردن یهسوءاستفاد، دخالت و درپیپی کنترل هانسلپس از  ی کهنظام قضایی و مقامات دیگراجرایی 

 موجه است. ،اندزدهدست به اجرای قانون  هاتبارآفریقایی_آمریکایی
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بنا  دانندمیکه خودشان معتبر  هایینظام اجتماعات خودشان را حول بجای اینکه به دولت اعتماد کنند، هاتبارآفریقایی_آمریکایی 

ی در سنت طوربه هاآنچیزهایی هستند که  هااینگسترده و...  هایخانواده، هاخانوادهخیریه،  هایانجمن، همچون کلیساها، کنندمی

 .اندگشتهآن به دنبال حمایت و راهنمایی 

کسانی  برایمطرح کرد تا  تبارآفریقایی_آمریکایی سفید و کنندگانشرکتچالشی برای  عنوانبهپیرامون نژاد را  وگوگفت ،موسسه

 هاتبارآفریقایی_آمریکایی ،ادنوع طرح موضوع نژ خاطر به و حمایتگر باشند. اعتمادادعای خود هستند آماده، قابل که به دنبال اعتبار

 «نژاد مسئله»ر نان که دشوند، همچ دیده« مسئله» عنوانبهممکن است  هاآن .شوندمیبه سمت مقصر بودن سوق داده  معموال

 سازی دارای اهمیت است.بازقربانیبدون کردن  وگوگفتبنابراین  ؛است گونهاین

این نوع  کنندمیکار  هاتبارآفریقایی_آمریکایی باهمراه که  ند سفیدپوستانیمانقرار دارند  ی که در مواضع قدرتبرای افراد

ولی همکاری مشترک واقعی  را ترک کنند.محیط بخواهند  شودمیکه باعث  شودمین چیزهایی منجر به دیدن یا شنید وگوگفت

 یهسخت دربار هایپاسخو  هاالوسطرح با  نهمچنانیازمند این توانایی است که  هاتبارآفریقایی_آمریکایی میان سفیدپوستان و

درونی  بررسی کنند و کمی فعالیت دقتبهبود تا خود را  شده خواسته در برنامه موسسه کنندگانشرکتبمانند. از در اتاق نژاد 

 تبارمریکایی آفریقاییآمردان  یهربارد احساسشان را ،ایریشه هایجملهتمرینی انجام دادند که با  هاآنبرای مثال  انجام دهند.

پر  «...هاآنچرا  فهممنمیمن »«... هستند ...تبارآمریکایی آفریقاییمردان » پس از عباراتی چون:را جاهای خالی ها باید آن .بسنجند

 کنند.

میان، مردان و زنان حا عنوانبهکار برد چراکه ما ه پیش ب هاسالرا  تبارآمریکایی آفریقاییابتکار عمل  خشونت یهبازدارندمردان 

خشیدن در پایان ب هاآنتا رویکرد  شودمیموجب  اندداشتهبا نظام و فرهنگ  هاتبارآفریقایی_آمریکایی ی کههایتجربهدریافتیم که 

 بودند. رتباآمریکایی آفریقایی، نیازمند حضور برادران تبارآمریکایی آفریقایی زنانِ مدافعان، ااکثر .به خشونت علیه زنان خاص باشد

بود  هاییمدلبه  ماتوجه  شد. تبارآمریکایی آفریقاییبرای مردان  هاشبچهارشنبهآموزش مجدد این مقدمه منجر به ایجاد کالس 

ی مردان بازدارنده .کردیم ایجاد میان سیاهان و سفیدان و مردان و زنان هایتنشمرز  برای نشان دادن را هاییهمکاریکه در آن 

 .بوددر سازمان ما  هاتبارآفریقایی_آمریکایی رهبری هایقشنمشوق  خشونت

که این مسئله قرار است تا  گویدمینژاد در برخورد با خشونت مردان علیه زنان به ما  تأثیر ینده به حامیان و تسهیلگران درنیاز فزا

 ما در تقاطع هایتجربه و ؛ضروری است شدتبهدر این حالت استخدام مردان جوان در کار وکالت،  آینده همراه ما باشد. هایسال

قرار  تأثیرتحت  کار مقابله با خشونت را تواندمیدیگر سرکوب  هایمدلنژاد و جنسیت ما را آماده کرده است تا در اینکه چگونه 

 دهد غور کنیم.

 تقاطع یافتگی )نژاد و جنسیت و طبقه و گرایش جنسی( اهمیت دارد

های نژاد، جنسیت، طبقه و گرایش تقاطع یافتگی، رابطه ی میان ستم های مبتنی برپیوسته هستند. همسرکوب بهالگوهای تمام 

. یدچشم پوشنژادپرستی  براگون، نمی توان های فرهنگی گونزمینهبا مردانی از پیش سر و کار داشتن زمان. را بیان می کند جنسی



بخشی . سازمانرا در نظر نگرفت 16گرا هراسیجنسهمتوان نمییم شناسمی « مردانگی»آن را هنگام مواجهه با شیوه هایی که 

 دیده باشند.و آموزشباشند های به هم مرتبط آگاه ی این گرایشخشونت علیه زنان نیازمند مدافعانی است که درباره

 ،رنس توماسکال/، با بازبینی داستان آنیتاهیل«زنندی که کتک میتبارکار با مردان آمریکایی آفریقایی»برنامه در حاضر تسهیلگران 

 صالحیت به رسیدگی را نشان دادند که درباره ی جلسه ی PBSها منتخبی از مستند را معرفی کردند. آنتقاطع یافتگی مفهوم 

های برابر شغلی بود، زمانی که توماس رئیس کمیسیون فرصت ،. هیلبود 1991سال در  کشور عالی دیوان عضویت برای توماس

 ی مجلس سنا شهادت داد که توماس وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.کرد، او در برابر کمیتهبرای او کار می

که آنیتا هیل  گونه تبعیض جنسید اذعان داشتند هر مصاحبه کرده بودن PBS ساخته شده توسط برخی از کسانی که در فیلم

شده است. تضاد طبقاتی نیز در نظر برخی بر توماس تحمیل باشد که  انه اینژادپرستعمل   مرتبط با تواندمیبه نوعی  متحمل شده

فرد سیاهی چنین  هر کردند برایپوستان احساس میها در این ماجرا نقش داشت. بسیاری از سیاهتباراز آمریکایی آفریقایی

ی پوستی چون توماس و هیل از طبقهشنیدند افراد سیاهاز اینکه میزده بودند خجالتنامناسب است. ولی بخصوص  افشاگری هایی

 .شان را عمومی می کنند« روابط خصوصی»متوسط باال و با تحصیالت عالی 

بازی کردند؛ تمرینی که « بازیسطح زمینی افسانه»تمرین  کنندگان درشرکت 2005در می « از بین بردن شکاف» ی برنامه در 

به کار می شان در زندگیهمان گونه که افراد آن را  وارد می شود،بازی به های سلسله مراتبی و ایده چگونه انواع سرکوباثبات کرد 

ها وجه به دستورالعملی که تسهیلگر به آنشده بود تا در خطی مستقیم قرار بگیرند و با تکنندگان خواسته. در تمرین از شرکتبرند

قدم به اید یکاگر شما در این کشور به دنیا آمده»توانست دستور دهد، داد به عقب یا جلو حرکت کنند. برای مثال تسهیلگر میمی

 «.ساله یا پیرتر هستید، دو قدم به عقب بردارید 50اگر شما »یا « جلو بردارید

تبار کنندگان مرد آمریکایی آفریقایی. در پایان این تمرین بسیاری از شرکترا باز کردکنندگان شرکتاین فعالیت چشم بسیاری از 

کننده نیز بود در انتهای اتاق که زنی که پیرترین شرکتدیدند تعجب کرده بودند. درحالیاز اینکه خود را نزدیک به ابتدای اتاق می

های مربوط به سطح تحصیلی و پایگاه شهروندی نزدیک به انتهای سالن شان به سوالهایمانده بود. دیگران هم با توجه به پاسخ

 جز جنسیت و نژاد باید بخشی از بحث باشد.دیگری نیز بهعوامل  ،مراتب ظالمانهسلسلهاین بودند. با توجه به 

شد، سرکوب گنجانده می زا یتروسیع بسترها در تبارمربوط به آمریکایی آفریقایینژاد نژاد، بخصوص  ،در تمام موسسات

میزان تحصیالت،  ،طبقه، جنسیت، گرایش جنسی، سندلیل  خاطر قومیت بلکه به تنها بهبه انسانیت نهتهاجمات ها و محدودیت

سطح ی افسانه». تنها چیزی که تمرین می گرفتیابی دیگر صورت و بسیاری معیارهای هویت سرزمین مادری، موانع زبانی

 های محدودکننده است.گیری این ایدئولوژیترسیم کرد همه« بازیزمین

ی پیوستگی روابط سرکوب تری را دربارهی کاملخواهند به انواع خشونت بپردازند، این خودآموزی مجموعهزمانی که مدافعان می

ها دهی مردان و کار کردن با آنهای دردناکی از تالش برای سازمانی خشونت تجربههبازدارنددهد. مردان در اختیارشان قرار می

های مختلف یا گروهایی د. انواع گوناگون سرکوب که گروهنطبقاتی و دیگر انواع سرکوب دار بدون پرداختن به نژادپرستی و تضاد
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ت علیه خشون پایان دادن بهمدافعان فعالیت برای های متنوع است. حلها و راهشوند، نیازمند روشهای دیگر متحمل میدرون گروه

 زندگی زنان هستند. به خطر انداختندر معرض  بیشتر اصرار دارند استانداردیک رویکرد  آگاهانه یا ناآگاهانه بر که زنان

نظام سلسله مراتبی عدالت کیفری سوء استفاده تاریخی شریکش شده است، قربانی تباری که برای مثال برای زن آمریکایی آفریقایی

شود تا تبار هستند، موجب میتوجهی از زندانیان، آمریکایی آفریقاییجه به این حقیقت تلخ که تعداد قابلسیاهان و تو برای سرکوب

یا آنچه را که برایش اتفاق افتاده است  بپرهیزدی گزارش تجاوز به پلیس شود از ارائهزمانی که پلیس درصحنه جرم حاضر می

 موجه است. یامر آن زن،ار یک انتخاب بد تلقی شود اما برای جریان اصلی ممکن است این کبرای کوچک جلوه دهد. 

جمعیت زندانی . استتوجه به تقاطع یافتگی همچنین به معنای مشاهده و ارزیابی نظام عدالت کیفری از نقطه نظر این نابرابری ها 

از نژادپرستی و تضاد طبقاتی در که چنین شواهدی  حالپوست بازنمایی شده است. طور نامتناسبی توسط افراد فقیر و رنگینبه

در رابطه با تبعیض جنسی  ی مسئلهبرای حل به این نظام ازحد کند، آیا وابستگی بیشنظام عدالت کیفری خود را نمایان می

 ؟رسدمیمقتدری به نظر مفید یا راه حل  ،خشونت علیه زنان

ی زندگی فرد به کار کنیم فهم بهتر عواملی است که در هرلحظهبه آن توجه  زمینه ی تقاطع یافتگیای که باید در حال نکتهبااین

شخص ی ، تجربهمی شوندطور مجزا به تصویر کشیده ها بهآیند. با وجود اینکه مسائل مختلف سرکوب در رسانه و سایر ارگانمی

 بندی شود.آسانی از هم جدا یا دستهتواند بهنمی

 نوشت: 17ماتیسون به نام امی اجتماعی یک فعال 1997در سال 

ایم: شدهآزادی و عدالت بمباران درباره موضوعاتی نظیر معنی بیهای امتیازما با  ،در گفتمان سیاسی امروزی

ی ی زنان، مسئلهی آسیا و جزایر اقیانوس آرام، مسئلهی سیاهان، مسئلهگرایان، مسئلهجنسی هممسئله

های که ما باید جزئیات علل و نگرانیی رفاه و... درحالیز، مسئلهی ایدها، مسئلهخانمانی بیمهاجران، مسئله

 .18بندی شودتواند به این صورت دستهدانیم که عدالت نمیکنیم، می خود را اعالم

فراد ا رفتار ها برها به معنای نادیده گرفتن تأثیرات آندر زندگی افراد وجود دارند و نادیده گرفتن آنبه طور هم زمان این مسائل 

توانیم شود، چراکه ما نمیرویم آغاز میاست. تعهد ما برای تغییر جهان با آگاهی از اینکه ما خودمان چگونه در این شرایط پیش می

را افشا   افشا کنیم.  های ساختاری جامعهنابرابریابقای در را نقش خود اینکه افشای  بدونای معنادار سازمان دهی شویم به شیوه

 ایم.های روانی خود اینجا جمع شدهمگی با تعصبات و زخم. ما هکنیم

از بین بردن »موسسه های وگوها کشف کردند. در ها و گفترا از طریق فعالیت اقاطع یافتگیمفهوم موسسه سازمان دهندگان 

تا افراد را درگیر  استفاده کردیم گفت و گو پیرامون موضوعات خاص جانبیهای آموزشی، موسیقی و جلسات ما از تمرین« شکاف

ها بسیار سخت بود، اما برای برای برخی از آن گفت و گو در جلسات باز . بکشانیمی امن خود ها را فراتر از محدودهکنیم و آن

 شود الزم بود.گری موثر میشکستن سدهایی که مانع دخالت و میانجی
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گوش کردن کند با فرد احساس امنیت و احترام می ر محیطی کهتواند دوگوی معنادار میدارو است. گفت وگوی قدرتمند نوشگفت

 خواهید، صورت بگیرد.و پرسیدن اینکه شما از دیگری چه می ، تالش برای فهم دیدگاه دیگران، تمرین همدلی19فعال

 کلید پایان بخشی به خشونت علیه زنان است.اجتماع پاسخگویی 

های کند که استراتژیهای متقاطع، مشخص میربط آن به سرکوبنحوه ی مثال مند خشونت علیه زنان، استفاده از تحلیل نظام

ی ما خود را شود تا بقیهموجب میآزاردهندگان . تمرکز بر استهایی ، دارای محدودیتداردتمرکز  بر  کتک زنندگانکه مداخله ای 

سوءاستفاده ی ، با اندنشده شناخته کتک زننده عنوان ی چگونگی حل این مسئله مبرا کنیم. مردانی که بهاز مسئولیت مشاهده

اعمال سرکوب گر و با  ههنگام مواجه در سکوت یا تنها با  ، تهدید و ارعابزده جنسیت زبان ا و عاطفی، کنترل اقتصادی، رفتاره

و  را به مردان اعالم کردمند با این مشکل باید آن . برای برخورد نظاماز تسلط مردانه حمایت می کنندسایر مردان ، خشونت آمیز 

تر کم کتک زنندهی آرام و امن برای زنان گسترش داد. در چنین فضایی ایجاد جوها عضو آن هستند را در جهت که آناجتماعاتی 

 کند.برای خشونت خود اعتبار کسب می

مردان در بسترهای تمام تر عمیق یبه درگیر BIPهای نهایتا تأکید را از کالس مداخله جلوگیری از خشونت و  رویکرداین 

اجتماع خود پاسخگویی الگوی از با چنین دیدگاهی کار می کند، دیدگاهی که ی خشونت هبازدارندمردان دهد. سوق می جتماعاتا

 .می گیردعنوان یک چهارچوب فلسفی بهره  خشونت مردان علیه زنان بهبه نسبت 

شرکت کنندگان کنند. دهد که از خشونت علیه زنان حمایت میارائه می را یخیهای فرهنگی و تارای از مکانیسمهدگستر ،مدلاین 

که در آن خشونت علیه را شیوه هایی سرعت توانستند بهرا مشاهده کرده بودند، نمیاجتماع که مدل پاسخگویی در این موسسه 

 است درک کنند.مردمی ی پیوستههمبهاجتماعات زنان مورد حمایت 

شود: شکلی از اطاعت از طور که هست در معرض نمایش گذاشته میشود و آنونت فردی مرد علیه زن آشکار میخش، مدلاین  در

خود )خانواده، گروه  نخستین های در گروهرا مراتب اجتماعی جایگاهش در سلسله ]مرد[ دستور فرهنگی تسلط و کنترل. او 

اجتماعات خرد )کلیساها، موسسات : تری استاجتماعات بزرگ تاثر ازم. این تأثیر ابتدایی، خود،  هماالن و...( آموخته است

و اجتماعات جهانی )نظام  ؛های ملی(های خدمات اجتماعی(، اجتماعات کالن )حکومت، رسانه، نظام دادگاهاجتماعی، آژانس

 . پدرساالری جهانی(

اما اجتماعات از افراد  کند؛اامن برای زنان ایجاد مینظام پدرساالری جهانی که تمام این اجتماعات جزئی از آن هستند، فضایی ن

توانند اعمال پذیرند، میاند و مردان زمانی که بر این باور باشند که اجتماعاتی که در آن هستند این امر را نمیشده تشکیل

را که امنیت زنان  یای قاطعهتوانند با پیاممردان می ،آمیز علیه زنان را متوقف کنند. از طریق سیاست و کاربست آنخشونت

 گذارند، اثر معناداری بگذارند.مردانی که به آن احترام نمی ربمی داند باالترین هدف 

تواند نصیحت کند که خشونت علیه زنان غیراخالقی است و روشن کند که مردانی که مرتکب برای مثال پیشوای روحانی کلیسا می

توانند از طور همزمان حضار کلیسا میشوند. بهشوند و به چالش کشیده میوانده میشوند در میان حضار کلیسا بازخخشونت می
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قربانی حمایت کنند، به او سرپناه امن بدهند و اگر او انتخاب کند که به دنبال جبران خسارت از طریق نظام عدالت کیفری برود، 

 پشت او باشند.

کند و ایمنی و عدالت را برای قربانیان ت کیفری مجرمان را وادار به پاسخگویی میایم که نظام عدالتا به امروز ما همواره یاد گرفته

های متعددی که توسط ی قربانیان و چالششدن با نیازهای پیچیدهاما خود نظام اثبات کرده است که در مواجه کند؛فراهم می

 کرده است.نشود به میزان کافی برخورد مجرمان ارائه می

اسخگویی جامعه این توانایی را دارد تا مردان و مدافعان را متحد کند. ائتالف اجتماعی که به تبعیض جنسی، خشونت دیگر، پبیانبه

 تری برای حفظ امنیت زنان دارد.پردازد، شانس بیشو کنترل زنان می

 است ی کتک زنندگانهای مداخلهبرنامهدهی به خشونت علیه زنان مقدم بر  ی مردان برای پایاندهی اتحادیهسازمان

ها و فعاالن. اگر قرار بود یافتگان، فمینیستنجات -انددهی به خشونت علیه زنان، خود زنان بودهقراوالن پایانطور تاریخی پیشبه

رای اقدام برا  مردان ها باید . آنافراد را به عمل ترغیب کنندو کنند دفاع داشته باشند،  استراتژیالزم بود زنان در امنیت باشند، 

 .برمی انگیختند

حال تعهد تر شده است. بااینها قویدر طول سالما مدافعان زنان  همراههای رهبری زنان و گروهبا  ی خشونتهبازدارندمردان گروه 

ین امر پایدار ما برای کار کردن با زنان یک حقیقت اساسی را پنهان نکرده است: مردان مسئول خشونت مردان علیه زنان هستند و ا

موسس و مدیر اجرایی مردان متوقف  20طور که کاترین کارلینمردان بخواهند آن را پایان دهند. همان اگر تواند امروز پایان یابدمی

 «چه کسی خواهد گفت که منافع شخصی مرد در برقراری عدالت است؟»پرسد: ی خشونت میکننده

کننده های دگرگونفراهم کردن تجربهداشت، با وجود تأکید  ی کتک زنندگانو بر بازپرور هایی که در کل کشور انجام شدبرنامه

ها برای برخی مردها، موجب ایجاد تغییری اندک در فرهنگ خشونت شده است. تنها مردان پرخاشگر اندکی وارد این برنامه

حال بسیاری از کند. درعینکی نمیهایی به بسیاری از زنانی که در معرض خشونت هستند کمشوند، برای همین چنین برنامهمی

 شود. حتی ازتلقی می« عادی»شوند برای رفتارهای مردان ها مواجه میای که زنان در طول روز با آنخطرات احساسی و فیزیکی

ندکی ، تعداد ااندو در تغییر رفتار فردی خود موفق بوده  اندشرکت کرده  مداخلههای طور کامل در برنامهمردانی که به بین

برای حفظ آنچه ]مرد[ دهد تغییر دهند. او را که به مردان برای طرفداری از جنسیت گرایی و خشونت پاداش می یتوانند فرهنگمی

 .دریافت می کندآموخته است حمایت اجتماعی اندکی مداخله های در برنامه

دهد که رها کردن آن نظام روشنی نشان مین بهبر مرداپدرساالری انسانی  از تأثیرات ضد ی خشونتمردان بازدارندهتحلیل 

ها تا چه که رفتار عادی آندهد که برای مردان تشخیص اینفرهنگی برای مردان منفعت شخصی دارد. همچنین تحلیل ما نشان می

 ها خطرناک است، دشوار است.ها و سالمت روانی و احساسی آنآناجتماعات حد برای امنیت زنان، سالمت 
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آنهایی که فقط برای تمام مردان نه  ی خشونتمردان بازدارندهی مردان است، ی این بحث که تغییر اجتماعی کار همهئهدر ارا

 دورهیک کند که از خشونت علیه زنان و بستر اجتماعی و فرهنگی بروز آن، آگاه شوند. در موقعیتی را فراهم میدست بزن دارند، 

 .آگاه شده اندهای خشونت علیه زنان ی علل و هزینهی مردان از این دیدگاه گستردههمه خشونت،ی مردان بازدارنده ایِهفته 24

شناخته شده  سوء استفاده گرها خشن و دادگاهطول سال ها توسط با وجود اینکه اکثر مردانی که در دوره شرکت کرده بودند، در 

، در کتک نزنندصورت بالفعل  . مردان و پسران حتی اگر بهنیستکسانی که دست بزن دارند ، اما این دوره تنها برای بودند

هایمان برای آموزش کل مردان، شروع با هدایت انرژیما دارند. سررشته  سوء استفاده روانی و فیزیکیگیری از تسلط، کنترل و بهره

ی خاصی کند. ما عالقهی از آن اقدام میپذیرد و برای جلوگیرکنیم که مسئولیت خشونت علیه زنان را میای میبه ساختن جامعه

 های کارآموزی بخصوص از طریق برنامهبه این اجتماع داریم؛  بیشتری پوستبه آوردن مردان جوان و رنگین

 هستیم ما خودِ کار

ای ن به شیوهماندهی پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان به خودآزمایی دقیقی نیاز دارند. آزادی سخن گفتزمردان و زنان برای سا

 شود.ی باورها و اعمال خود ما ناشی میی این موضوع از ارزیابی صادقانهاصیل و مستند درباره

الزم این فرهنگ برای خنثی سازی را امری عادی بپنداریم. پدرساالری ایم که فرهنگ دیدهما همگی از بدو تولد طوری آموزش

پدرساالری که چگونه ا این توانایی را داریم که ناآگاهانه یا با آگاهی اندکی به این. منپذیریمخود را  جامعه پذیریی تا نحوه است

هایی را که در آن ما دهد که راهکند، به زندگی ادامه دهیم. خودآزمایی به ما این اجازه را میفرهنگ خشونت علیه زنان را تغذیه می

م راهکاری آگاهانه برای اینکه بخشی از حل مسئله باشیم، به کار توانیببینیم و در آن صورت می خود بخشی از مسئله هستیم،

 گیریم.

که عنوان متحدان درصورتی دهی مردان بهافتیم. سازمانو یا کوچک شمردن خشونت و تجاوز میانکار ما بدون خودآزمایی در دام 

عنوان قربانیان خشونت  های خود بهبه تجربه ما باید فایده است.گیری بین خودمان و فرهنگ خشونت مصمم نباشیم، بیدر تصمیم

ی پدرساالرانههای ها نیز مانند مردان توسط پیغامو یا عامالن آن نزدیک شویم. زنان باید این فرآیند را متحمل شوند، همچنین آن

ها خواهد ب بدی در انتظار آنصورت عدم تقبل تعریف جامعه از آنچه زن است، عواق اند که دراند و یاد گرفتهشدهمشابهی بمباران 

 بود.

مداوم است. این آگاهی برای دفاع از  خشونت علیه زنان به معنی تعهد به انجام کار فردیِپایان بخشیدن به عوامل داشتن تعهد به 

رهای خشن که بعید است مدافعان با رفتاها ضروری است. درحالیشدن با مردان در باورها و رفتارهای جنسیتی آنزنان و مواجه

هایی زیرکانه مواجه شوند. طرفداران مردان ممکن توانند با سیستم مردانگی پدرساالرانه با روشها میآمیز درگیر شوند، آنتوهین

و ماهرانه به باورها و رفتارهای خود در تقویت این شناسایی و همچنین حفظ امتیازات  طور غریزی با مردان شناسایی شونداست به

به معنای تبانی با خشونت  -تماشاچی بودن-ود، اعتبار بخشند. حتی کاری انجام ندادن هنگام تجاوزگری یک مردی خمردانه

عهده بگیرند.  کند تا مسئولیت رفتار خود را برمردساالرانه است. کار فردی )که فرآیندی مادام العمر است( به مدافعان کمک می

 کنند و خود و سایر مردان را مسئول بدانند.کنند را شناسایی دستی میهایی که همشیوه



ی خدمات محافظت دهندهنهاد ارائهشدن به تنها یک کند تا از خود در برابر تبدیلعنوان یک سازمان، خودآزمایی به ما کمک می به

کنند شکاف ایجاد ها کار مینکنیم. اگر مدیران، تسهیلگران و مدافعان دائما خود را ارزیابی نکنند، بین مدافعان و مردانی که با آ

افراد و سپس ادامه دادن است. خودآزمایی همچنین به « درست کردن»دهد که کار ما ی خدمات نشان میشود. طرز فکر ارائهمی

ت ها خود قربانی خشونعلت باشد که آناینپردازد. ممکن است بهدهند میبسط کاوش اینکه چرا مدافعان مرد این کار را انجام می

خواهند در مواجه با زنان خوب اما همچنین این نیاز برای برخی مردان هست که می بودند؛کسی و یا شاهد قربانی شدن اند بوده

دست آورند. به هر دلیلی که باشد، اگر کار درونی صورت نگیرد، ما با خطر تضعیف اعتماد زنان  ها را بهتا ستایش آن جلوه کنند

 اعتمادی قرار دارند؟توانند واقعا به کار تعهد داشته باشند زمانی که در موقعیت بیگونه میشویم. مردان چمواجه می

آیند و نیاز دارند تا از اول شروع کنند اینکه خودمان درگیر کار شویم به این معنا است که در مواجه با مردانی که به سراغ ما می

توانیم توانیم خود را از آنان جدا کنیم. ما نمیعنوان متحدان نداریم، نمی دان بهکارگیری این مراگر امیدی به خود را مجهز کنیم. ما

ها را به چالش ها با شکیبایی مواجه شویم و با عشق و سازندگی آندهند بترسیم، ولی باید با آنگویند یا انجام میاز آنچه می

ود. همچنین با نقد تعاریفی که خودمان از خویش ارائه شای تنها از طریق خودآزمایی فراهم میبکشیم. چنین قدرت درونی

چگونه است. ما پدرساالری دهد مرد بودن و زن بودن بدون بار سنگین العمری که نشان میکنیم و با آغاز فرآیند بازسازی ماداممی

 توانیم زمانی که خودمان این کار را نکردیم، از مردان دیگر بخواهیم آن را انجام دهند.نمی

 در دستور کار قرار گیردگی است، باید وادکه شامل خشونت خانپدرساالری شونت خ

 نوشته است:« اراده برای تغییر»بانام  2002بل هوکس در کتاب خود در سال 

ها از هر چیز و هرکس که مردان اصالتا غالب هستند، آن ادعااین  بااست  نظام سیاسی اجتماعیپدرساالری یک 

ها اعطا شده است و شوند، حق تسلط و حکمرانی بر ضعفا به آنبخصوص زنان ضعیف تلقی میبرترند و دیگران، 

 (18. )ص.21کنندهای مختلفی از ایجاد ترس روانی و خشونت حفظ میها این سلطه را با مدلآن

ه مراتب به مردان آموزش نظام سلسلاین داند. ی علت خشونت مردان علیه زنان میرا ریشهپدرساالری  ی خشونتمردان بازدارنده

، تاکتیک نیز هستگی وادکه شامل خشونت خانپدرساالرانه دهد که کنترل و تسلط بر زنان عنصر اصلی مردانگی است. خشونت می

 کنترلی برای بقای این نظام است.

گری مردان و ونتکند، خشچگونه کار میپدرساالری کنند تا بدون فهمی عمیق و روشن از اینکه تسهیلگرانی که تالش می

در  ی خشونتمردان بازدارندهکه در اجتماع . مدل پاسخگویی بزرگی دارندضعف را متوقف کنند، نقطه آنان کننده رفتارهای کنترل

افراد باید مسئول خشونت خود باشند، بررسی نظام تصدیق کنیم  چنانچه. شد این مسئله را روشن کردی کارآموزی ارائه موسسه

دهی به خشونت شود. برای پایانی خود میدهی مردان و زنان به ارتباطات هر روزهوجب تعمیق فهم چگونگی جهتمپدرساالری 

ارزش و برای بازتعریف مردانگی باید علیه این فرهنگ گام بردارند؛ نظامی که زنان را بی مردان، آنان باید مردانگی را بازتعریف کنند

 کند.دور می کند و مردان را از انسانیت خودمی
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دهد، به این معنا است که از این گرایش که صورت طبیعی جهت می که فرد چگونه این نظام اجتماعی را بهتمرکز مجدد ما به این

خانگی محدود « قلمرو»شناسی فردی بررسی کنیم و فرد را به تعامالتش در خانه و در صورت آسیب خشونت مردان علیه زنان را به

گیرد. همچنین تأکید فرهنگ غربی بر ندرت مورد بررسی یا چالش قرار میفرهنگی این خشونت به شالوده ی بگیریم. کنیم، فاصله 

شناسی فردی به شود. پس قرار دادن مشکل خشونت علیه زنان در چهارچوب آسیبمیپدرساالری فردگرایی مانع بررسی دقیق 

 دهد تا ادامه یابد، بسط پیدا کند و خود را حفظ کند.اجازه میپدرساالری نظام جای بیماری فرهنگی، به

رفتارها و توجیهات خویش از  ،باورهاالزم است دهد، ی ما توضیح میای که نقش زنان را در جامعهعنوان شیوه برای رد این نظام به

های کارگیری استراتژیبهاست و پدرساالری ی خشونت و کنترل را مورد آزمون قرار دهیم. خشونت مردان علیه زنان نتیجه

ها و در فضاهای دیگر در را برای کنکاش ی مدل پاسخگویی اجتماع در موسسهفایده است. ارائهبدون این واقعیت بیگری مداخله

است. جایی که در آن مردان عموما هنگام کار برای گری مداخلهتر از نیازمند چیزی عمیقپدرساالرانه گشود.بررسی خشونت 

ی طبیعت ، اگر دربارهمی کننداند. زمانی که آنان این فضا را ترک شدههای مردانه پناه داده خویش در خلوت گروه «بهبود»

ها ای که از آنخوبی آموزش ندیده باشند، ابزارهای کمی دارند تا بتوانند با آن نظام مقابله کنند و ایدئولوژیبهپدرساالری گر تخریب

 .نپذیرندرل و سلطه داشته باشند را خواهد تا بر زنان کنتمی

به این معنا است که مردان و زنان متحمل نقد و مسئولیتی برابر برای خشونتی که در « گیوادخان»با زبان خشونت مسئله بنا کردن 

ی کنار بیاید، به گواداند. نظامی که بنا شده است تا با خشونت خانسازی خود شریکیعنی زنان در قربانی افتد هستند؛خانه اتفاق می

 مردان و زنان است.« بخشیتوان»دنبال 

تر تر از خشونت علیه زنان و روشی مدبرانهدیدگاهی گسترده ی خشونتمردان متوقف کننده، اجتماعبا استفاده از مدل پاسخگویی 

 کند.برای پرداختن به مسئله ارائه می

 کارآموزی یهبخش دوم: برنام

خشونت علیه  دهینپایانقش مردان برای ی زمینهدر  هاییبحثخشونت علیه زنان ]مقابله با[ اخیر، رهبران جنبش  هایسالدر 

چرا  :پرسندمیو  نگرندمی -مردان خوب-خودفمینیست طرفدار پسران جایگاه  به 22فمینیستطرفداران مادران  .اندداشتهزنان 

و به حمایت از حقوق زنان پایبند  نیستندکنشگر  هاآنچرا  ؟دهندنمیو برای عدالت فریاد سر  ایستندنمیدوشادوش زنان  هاآن

 خشونت نیستند؟ یبازدارندهمردان  هاآنا نیستند؟ چر

به نادری زنان آزاد  طلبصلحمردان « »جدید است ایایدههنوز خشونت  یبازدارندهمردان »: نویسدمیپرل کلج، نویسنده و فعال 

 «هستند
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برای  متحدشدنستعداد مردانی هستیم که ا ، در پیکتک زنندهبر روی مردان صرف جای کار ه ، بخشونت یهدبازدارنمردان ما در 

فراهم برایشان و آموزش و حمایتی که برای انجام کار نیاز دارند  دارندرا خشونت مردان علیه زنان  دهیپایانکار در راستای 

 .کنیممی

با مبارزه  هایچالشدرون نگاه کرد و  یهبرای داشتن اشتیاق باید در آیین «.مردان خوب»حتی  هر مردی خواهان این امر نیست.

را  برابری دو، دشواری فمینیستطرفدار بدون مربیان مرد، حتی مردان خوب، حتی پسران مادران  مردانگی پدرساالرانه را پذیرفت.

 .شوندمیدر مواجه با این چالش متحمل 

دمدت مردانگی را م بلنچگونه ساختار مفاهیکه  دهدمینشان  -مرد و زن -مربیانبه خشونت  یبازدارندهکارآموزی مردان  یهبرنام

دشوار  دوقسمتی یهاین تجرب ، حمایت کنند.دهندمیو دفاع را انجام  آزمونی خودکار سخت  کههنگامیو از مردان جوان،  بشکنند

شرکت اجتماع خشونت در کنار سایر مردان در  یبازدارندهمردان  ایمداخله یهکارآموزان در برنام شامل نظریه و عمل است.

واقعیت مسئله را در مقابل خود داشته  وسیلهبدیندر ارتباط بودند تا  همیاران اجتماعهمزمان با مدافعان زنان و  طورهبو  کردندمی

 باشند.

خود را آغاز کرد. ما برای پیدا کردن جوانانی که مشتاق  یهکارآموزی تابستان یهبرنام خشونت یبازدارندهمردان  2005در سال 

خواستیم به  هاآناز  کشور رفتیم. کلسراغ همکاران و همساالن خود در  به قدرتمند بودند، یهپذیرش چالش این تجرب

سفیران اطالعات را منتشر  مردمی خود شناسایی کنند. هایشبکهسفیران بپیوندند تا بتوانند مردان را در جوامع و  یهمدیرهیئت

 هاییبخش هاآن را بزنند. کارآموزی یهبه برنام مندیعالقه یهتا جرق دندکوچکی از مردان تشکیل دا هایگروهبا  مالقاتیکردند و 

دانشگاهی اضافه  هایمحیطآموزشی در  هایفعالیتزنان و  هایگروه، هازنندهکتک  ایمداخله هایبرنامهخود از  هایارائهرا به 

 MSVتا زمانی که مردان جوان از کارآموزی  کردندمیخود کار  هایسازماندر  هاییشغلحتی برای ایجاد  هاآنبسیاری از  کردند.

 استفاده کنند. خویش یهخود برای افزایش تعداد مردان متحد در جامع یهبتوانند از تجرب گشتندبرمیخود 

گفتن دند. کارآموزان تابستانی به ما ملحق ش عنوانبهساله  30تا  14و پورتوریکو از سنین  متحدهایاالتهفت مرد جوان از  درنهایت

 شدهدگرگوننیست که با درگیر شدنشان  هاآنرا متحول کرد کتمان حقیقت است. تنها زندگی  شانزندگی هاآن یهاینکه تجرب

 است. شدهدگرگوننیز  کنندمی زندگی ودر آن کار  هاآناست، بلکه فرهنگ جوامعی که 

 شراکت مردان و زنان

واقعیت احترام به زنان  براساسخشونت مردان علیه زنان  دهیپایاندر آن کار برای وارد دنیایی شدند که  MSVمردان و زنان 

 بازتعریف مردانگی ضروری است. جاآندر و  بناشده

قدرت خود برای همکاری و  هایموقعیتخشونت مردان علیه زنان کنار گذاشتن  دهیپایانبرای  بخشی از چالش مردان در فعالیت

 هاآنرا رهبری کنند ولی  هاآنکه به مردان نیاز ندارند تا  اندگفته هاآنو مدافعان  یافتهنجاتزنان  پذیرش رهبری زنان است.

 خشونت مردان علیه زنان استفاده کنند. دهیپایانتا از قدرت و امتیازات خود برای  خواهندمیرا  پذیریمسئولیتمتحدان 



 دهیسازماناین اولین اصل  .جربیات زنان برای کار ما با مردان در مرکزیت باشدصداها و تمگر اینکه  افتدنمیچنین ارتباطی اتفاق 

 -مردان-چنین است که اعضای گروهی که دارای امتیاز هستند است. کار ما معیاربندیو راهی برای  خشونت یبازدارندهمردان 

 چگونه است. -زنان– شودمیکه زندگی برای گروهی که سرکوب  فهمندمی

برای حفظ  «شلی سرداهلی»خشونت  یبازدارندهمردان  مدیر اجراییمشارکت کارورزی آغاز شد.  یهنان با پیشرفت برناممشارکت ز

 زنان حیاتی بود. هایدادهپایداری اجزای برنامه با تمرکز بر نیازها و 

اساسی شنیدن  هایتواناییو آموزش  ایجاد فضایی برای مردان در شنیدن واقعیت زنان ،کارورزی یهاساسی برنام هایکمکاز دیگر 

به خشونت علیه زنان حاضر شدند و در  دهیپایانبود. کارورزان در جلسات آموزشی داوطلبانه در مرکز منابع زنان برای  هاآنبه 

 شرکت کردند. (23DRCCهمکار ما مرکز بحران تجاوز به عنف دکلب ) هایسازمانیکی از  ساعته 40 یهآموزش داوطلبان

 هایتالشو  امدادرسانیبه کار کردن با قربانیان تجاوز و حمایت از  مندعالقهاول برای زنانی بود که  یهدر درج DRCC یهدور

 ،درصد زنانی که داوطلب شده بودند 50این محل فضایی برای زنان بود بلکه جایی بود که در آن  تنهانه سازمان بودند. بخشآگاهی

 برای کارورزان داشت، بلکه برای زنان نیز پرمعنا بود. ایواقعیمعنای  تنهانهحضور مردان در آن فضا  د.جنسی بودنتهاجم قربانیان 

حضور مردان  .اندگذراندهبودند که کارورزی را  DRCCاکثر مردان  یهکه شرکت کرده بودند، نمایند MSVتن از کارآموزان  5

 جنسی بود.تهاجم صحبت از  جوان در اتاق موجب به چالش کشیده شدن زنان هنگام

را  هم فضاهای فیزیکی و هم کالمی توانندمینمایانگر این امر بود که مردان چگونه  DRCCآموزشی  یهکارورزان در دور یهتجرب

اولین کسانی بودند که پاسخ  اعموم، کارورزان کردندمی الوس DRCC دهندگانارائهزمانی که  تحت کنترل و تسلط خود درآورند.

مردان به تعویق  خاطر بهو کارآموزان زن نظرات خود را  کردندمیخود را در بحث یکپارچه  هایایدهو نظرات و  دادندیم

کارورزان این اصل را که صداها و تجربیات زنان را در محوریت قرار دهند آموخته بودند، در عمل آن را  باوجوداینکه .انداختندمی

 .گذارندمیکه دارند آن را زیر پا  دانستندنمیامر موافق بودند اما در دنیای واقعی  یهلسفبا ف هاآن .گرفتندمینادیده 

شدن خود را دوباره زنان در فضایی قرار بگیرند که قربانی  شدمیرا که موجب  هاییدینامیسم قدرتما » یکی از کارورزان گفت:

درست  ایدسته و ما گروهی از مردان بودیم که دار کردمیس احسا کنندههماهنگداوطلب ». «بازتولید کردیم مشاهده کنند

 «.ایمکردهعلیه او تبانی کرده بودند تبانی  کارکه مردان جنایت طورهمانو  ایمکرده

به  ترعمیقو کارورزان را به چالش کشیدند تا  ه شدند که چه اتفاقی در حال رخ دادن استمتوج DRCCزن در  کنندگانارائه

 رام به تجربیات و صداهای زنانه نگاه کنند.احت مفهوم

تسلط خود  هایتاکتیکو برایشان فهم اینکه داشتند از  دیدندمیتنها نیات خوب خود را  هاآنمردان درگیر این بازخورد شدند، 

ببینند  توانستندنمی هاآن؟ آیا تنها به کمک احتیاج دارند هاآنکه بفهمند  توانستندنمیچگونه زنان  دشوار بود. ،کردندمیاستفاده 

از آن ویلسون اسکاف  واقعیت زنانکه در  هاییایدهتا با  کردندمیهمچنین در آن زمان تالش  هاآن؟ مردان بدی نبودند هاآنکه 
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و . شنیدن حقایق زنان به معنی از بین رفتن شخصیت پسر خوب که همیشه با آن موافق نبودند هاییایدهخوانده بودند سر کنند، 

 زندگی کردن با احساس ناراحتی صاحب واقعیت نبودن بود.

 .کندمیرا از صداها و تجربیات زنان دور  هاآنشناسایی باورها و رفتارهایی است که  به یادگیری کار این مردان جوان چرخش

شنوند کلنجار میدر برابر زنان تاریخ خشونتشان  یهزمانی که مردان حقیقت را دربار افتدمیکارورزان با این امر که چه اتفاقی 

کردن و  رد باتا  کنندمیتالش  و ؛«من آن مرد نیستم: »گویندمی هاآن خود را از آن تاریخ جدا کنند. خواهندمیمردان  .رفتندمی

 مشخص کنند چرا آن مرد نیستند.و انداختن تقصیر بر گردن زنان خود  یهکنندکنترلیا کاهش دادن رفتارهای 

 یبازدارندهمردان  نگرانی خود را به مدیر هاآنضروری دانستند. ن بازخورد زنان را جدی گرفتند و کار پاسخگویی را کارورزا

اینکه چگونه با  یهبا مردان دربار «آلستر داگالس»و مدیر آموزش  «دیک بدریک» MSV هایبرنامهمدیر  خشونت ابراز کردند.

ای انجام این کار به چالش نان باید فضایی را با زنان به اشتراک بگذارند و مردان دیگر را برآ .صحبت کرد ،حقایق دشوار کنار بیایند

 بدون اینکه بخواهند خود و یا زنان رامهربانانه  ایشیوهنیاز مردان برای به چالش کشیدن خود و دیگران به  یهدربار هاآن بکشند.

 دهند، صحبت کردند.نشان  جانببهحقو بدون اینکه خود را  ریاست کنند

واقعیت زنان را  یهاینکه چگونه آگاهی دربار یدربارهدرحال پیشرفت شد  یهبخشی از آزمون و تجربتبدیل به  DRCC یهحادث

 کردندبا یکدیگر همدستی می هاآنکه  هاییشیوه چطور ویکدیگر را به چالش بکشیم  هایماندوستیچگونه با حفظ  ،افزایش دهیم

 .یمرا بازشناس

با مدیر اجرایی شلی ساردهلی  MSV مرد کارکنانکارورزان مشاهده کنند چگونه  دثه همچنین فرصتی را فراهم کرد تااین حا

 .کردندمیهمکاری 

 العمرمادامو  داردنبالهنظارت این امر  نیست. ایسادهکه درونی کردن آن کار  قرار گیرد، چرا تأکیداین اصل باید بارها و بارها مورد 

، برای توجه به رفتارهای خود مجهزتر کردند مرکزیت صدای زنان را متعلق به خود زمانی که این مردان جوان باورها و رفتارها است.

 یهدرباراز خود  خ دهند و مشارکت کنند وتا به زنان اجازه دهند پاس کردندمیمکث  هاگروهصحبت کردن در قبل از  هاآن بودند.

 .پرسیدندمی ،منطقی به چالش بکشند ایشیوهمردان را به اینکه چگونه و کجا 

مردان نیز  اما ؛برای مردان باشد که واقعیت زنان را بشنوند و به آن احترام بگذارند هاییراهباید شامل پدرساالری هر چالش مفید 

ار در محیطی امن و سازنده مانند فضای اگر این کگیرند. ممکن است در خطر اشتباه نابود کردن شرایط همکاری واقعی با زنان قرار 

 .دهدنمیرخ  همآننگیرد، خارج از خشونت صورت  یبازدارندهمردان 

 نقش نژاد

 یهدربار وگوییگفتکه هیچ  ایمشدهکار با مردان آفریقایی آمریکایی متوجه  هاسالدر طول  خشونت یبازدارندهمردان ما در 

که  ایپیچیدهدر بررسی ارتباطات  نژادپرستی صورت گیرد.در غیاب توجه جدی به  اندتونمیسرکوب، تسلط و کنترل اجتماعی 

 دارای اهمیت است.نژاد ، دهدمیقرار  تأثیرداریم تحت  خشونتی را که ما قصد تغییرش فرهنگ



است که  اییافتهسازمان، نیازمند ساختار دهدمیما بروز  یهکه خود را در جامع طورآنما بر این باوریم که بررسی جامع نژاد، 

مختلفی  هایگروهکه به  ییهاسازمان در همکاری با هاآنو  دهدمیرهبری قرار  هایموقعیتمردان آفریقایی آمریکایی را در 

جهت  ای گام برداشتن دربر پوسترنگینمردان جوان  وپرورشآموزش. این تعهد به دنکنمیتعهد ایجاد  ،دهندمیخدمات 

 .یابدمیدر سراسر کشور بسط  هاسازمان رهبری هاینقش

 بدهند. پوسترنگینمردان جوان  ارورزان مستعد را شناسایی کنند و تقدم را بهک از سفیران خود و دیگران خواستیم تا ما

تمام  بودند.چهار نفر از هفت مردی که کارورزی تابستانه را به پایان رساندند، آفریقایی آمریکایی و التین  تأکیداین  یهدرنتیج

مترو آتالنتا مانند  هایآژانسخشونت و از همکاری با  یبازدارندهمردان آفریقایی آمریکایی اینجا در مردان  گریمربیکارورزان از 

و  اندقرارگرفتهالتینی که در معرض خشونت خانوادگی  هایخانوادهبرای  ایمداخله یهکه مبتنی بر برنام ایموسسهکامینار التینو، 

 .به خشونت و سرکوب در جوامع مهاجر شده است، استفاده کردند دهیپایانتاپستری، سازمانی که وقف 

کارورزی  یهبرنام همچنین استفاده کنند. پوسترنگینموقعیت رهبری مردان  یهتجربما به مردان جوان این فرصت را دادیم تا از 

فردی درونی شدیدی است که مردان  هایدرگیری یهنان نیست، بلکه دربارخشونت علیه ز دهیپایانتنها مربوط به کار عمومی در 

دارای اهمیت ، اندحساسامتیازات و قدرت  مربوط به نژاد، هایچالش، حضور مردانی که در برابر دارند خودبا باورها و رفتارهای 

 بود. ایویژه

به خشونت علیه زنان نیاز به حضور در  دهیپایانهت ج کار کردن در کنار سایر مردانمعتبر  یهداشتن تجرببرای این مردان 

بلکه  خشونت یبازدارندهمردان در کنار مربیان  تنهانهکارورزان فضای امنی را برای یادگیری، رشد و وقف،  محیطی رقابتی داشتند.

و  شودمیشامل مردان آفریقایی آمریکایی هم  هاآنیکی از  ما حضور داشتند که گریمیانجی هایکالسهمراه با مردانی که در 

 همچنین کار کردن در کنار مردان التین در همکاری ما با کامینار التینو را تجربه کردند.

 جولیا»سازمان  گذاربنیانشرکت کردند و از  التینی، در سمینار «سزار الوردو»و  «ساموئل دی فرانسیس وسکلز»دو تن از کارورزان 

در به چالش کشیدن  التینیمردان کارکنان سمینار  بهبا زنان تقدیر کردند. او  تنهاییبه کردن کاردر  شانتوانایی خاطر به «پریال

و این دو مرد التین جوان به نحوی رفتار  کردمیمردانگی و اعتبار بخشیدن به واقعیت زنان و احترام به صداهای زنان کمک 

 .کنندمیبه سازمانش کمک ها آن کردیمکه او احساس  کردندمی

آلستر که آفریقایی آمریکایی است و دیک که سفید  کهنحویبهتغییر را در سمینار التینو احساس کنند  توانستندمیر و سموئل اسز

خود را  یمردانی که تجربیات کالمی و فرهنگ الگوی یهگری فرصتی برای مشاهدمیانجی هایکارگاهاست در میان کارکنان در 

 .پیدا کردند ،تقسیم کردند

را راهنمایی و رهبری  و به همراه زنان کمک تسهیلگر به چالش کشید التینیدر سمینار  گریمیانجی هایکارگاهمردان را در  راسز

آوردن ا برای کنند و سایر تسهیلگران رمیاحساس زن قربانی چه فکر  یهبررسی کردند. کارورزان از مردان دیگر پرسیدند که دربار

سایر  یهدرباردشوار  هایحقیقتموارد همدستی مردان را شناسایی کردند و در ابراز  هاآنصدای زنان به اتاق به چالش کشیدند. 

 .مردان احساساتی شدند



 استراتژیک سازمان دعوت کرد. ریزیبرنامهجولیا سزار و ساموئل را برای رهبری جلسات و جلسات 

تبدیل به آزمایشگاه دیگری شد که کارورزان در آن قلمرو فرار از نژاد را کنکاش کردند. اکثر  MSV ایاخلهمدکارگاه  یهبرنام

 متوجه شدند که چگونه در آن فضا مذاکره کنند. کنندگان سفیدپوستشرکت ت کردند آفریقایی آمریکایی بودند ومردانی که شرک

 .«ما پیچیده است دگرگون کرد یهجامع اینکه نظام سرکوب چقدر در یهباردیدگاه مرا در اواقعکارورزی : »گویدمیجان ترمل 

که با  هاییراه... من باید با دهدمیاین مسائل انجام  یهدر تغییر نگرش شما دربار ایالعادهفوقخشونت کار  یبازدارندهمردان »

 اچه در جهان، دائمچه ارتباط ما و یا  دهیم،کوب را افزایش میسر و در برخی موارد شریک من و من شودمیسرکوب همدستی 

 «من چگونه حرکت کنم برای من بزرگ بوده است. هاینکآگاه باشم. 

گرایی برای او واقعی شد. همچنین آگاهی او جنسیتو  نژادپرستیکارورز کریس همیلتون در کالس از جایی سخن گفت که تقاطع 

را برای او در بازخورد دادن به مردان آفریقایی آمریکایی  ایدرگیریر فرهنگ ما، مرد سفیدپوست د عنوانبهاز موقعیت ممتاز خود 

 رجوع کرد. ،دیک پتریک ،خشونت یبازدارندهمردان  به مربیِ بینیدرونکالس ایجاد کرد و برای 

خود سخن  یهاو تشویق شده بود تا از تجرب« کندنمیدیک مرا به چالش کشید که ساکت بودن به کسی کمک »کریس گفت: 

بگوید وی با مردان کارگاه در ارتباط بود. او با چه کسی در ارتباط بود و با چه کسی در ارتباط نبود؟ چه نوع کلماتی با مردان 

 ؟کردمیتظاهر  هاآنداشت؟ آیا او در ارتباطش با  پوستسیاه

در  2005در سال  دپوستان را به چالش بکشد.کار او پیرامون این مسائل همچنین به او ابزاری داد که نژادپرستی سایر سفی

را مطرح کرد، مستقیم و راحت و بدون تقابل مواجه  اینژادپرستانهکه شوخی  ایکنندهشرکتآموزشی، کریس توانست با  یهموسس

 شود.

ن برای حفاظت از پس مسئله، تالش م»، «خشونت گرفتم یبازدارنده مردان درخود فرد،  یهمن درس مهمی از تجرب» :گویدمیاو 

 «.گرفتممیکه  بود تأثیریاتاق نبود، بلکه سخن گفتن از  هایآمریکاییآفریقایی 

از سراسر کشور  را و افرادی هاگروهو  را ترتیب دادند« پژواک خشونت»کنفرانس خشونت همچنین  یبازدارندهکارورزان مردان 

از سراسر کشور برای جلسات برخورد را طرح پیشنهادی کارگاه  هاآن کردند. آوریجمع به خشونت، فقر و سرکوب دهیپایانبرای 

درخواست و « قدرت جنسی هایسیاست، جنسیت و نگ تجاوز: نژادر»تا « چند فرهنگی کار مردان در بسترهای»از  چیزهمهبا 

 کارورزان در طول تابستان بود. هایفعالیتاوج  یهنقط ،اجالس. کردند تائید

 اجتماعمسئولیت 

ارائه  ،دهندمیقرار  تأثیررفتار شخصی مردان را تحت  -ابتدایی، خرد، کالن و جهانی-چگونه جوامع اینکه یهدربارما  ی کهتحلیل

از  ما به دنبال تغییر اجتماعی در جوامع در چند جبهه هستیم: .بود در آن جوامعاهمیت تغییر اجتماعی  موجب تقویت، کردیم

به چالش کشیدن هنجارهایی که از فرهنگ خشونت حمایت  رایشافراد دیگر، با تقویت گ و هامانسازهمکاری با  یهطریق توسع



به  دهیپایانپاسخگویی جامعه، کلیدی برای از طرف مردان و زنان دیگر.  هاچالشو گسترش تمایل برای پذیرفتن این  کنندمی

 خشونت علیه زنان است.

تا این اصل را  جامعه فعالیت کنند یک عنوانبهرفتند تا  هاآنکار به جامعه رفتند، خشونت برای  یبازدارندهکارورزان مردان 

هور درگیر هستند و کسانی که که با مسائل جاری و در حال ظ کارکهنهما این مردان جوان را با مدافعان  عمل بپوشانند. یهجام

 یک اتاق کردیم. با این مسائل دارند وارد در برخورداستراتژیک  هایواکنش یهتجرب

، فضایی قراردادندرهبری هستند  هایموقعیتکه کارورزان را در تماس با زنانی که در  هاییآن خصوصبهما،  اجتماع هایهمکاری

آموزش کارورزان شامل  چگونه دیگران را پاسخگو کنند. بگیرند یادو  را برای این مردان جوان ایجاد کرد تا پاسخگو باشند

تجاوز را  توانندمیمردان  وشلیا ولستون  یهموسس به تجاوز جنسی بود. دهیپایانجورجیا در  یهبا شبک ایشیآموز هایفرصت

همکاری « پژواک خشونت»کنفرانس  دهیسازمانمانند مرکز بحران تجاوز دلکب و  همکار خود هایسازمان، با متوقف کنند

 .کنندمی

خشونت، کارورزان را برای لحظاتی که باید به  یبازدارندهکارکنان مردان  گریمربیو ، در کنار آموزش ندمساختار هایتجربهاین 

 آماده کرد. ،به خشونت علیه زنان شوند دهیپایانباید تبدیل به متحدان مرد در  اواقعو  عمل کننداجتماع اصل پاسخگویی 

از  نسه ت یادماندنیبهدر یک مورد  عمل بپوشانند. یهاصول جام ر طول تابستان فراهم شد تا به اینبرای کارورزان د هاییفرصت

آموزشی که  .قراردادفیزیکی و کالمی  یهسوءاستفاددر ایستگاه عبور و مرور آتالنتا زنی را مورد کارورزان با مردی برخورد کردند که 

این مرد را بدون کاربرد خشونت به چالش  ابزار الزم برای اینکه هاآنو حمایتشان از یکدیگر به  در آن مقطع گذرانده بودند هاآن

 بکشند، فراهم کرد.

من به او « بلیت نزدیک شدم، مرد را دیدم که در مقابل زن قرار گرفت و او را هل داد. یهزمانی که به محل ارائ» سزار آلوردو گفت:

و سعی کرد به « تو مربوط نیستاین مسئله به »او گفت « این کار درست نیست»و « چند نفس عمیق بکش»، «آرام باش»گفتم 

 «این مسئله به من مربوط است.»من به او گفتم: « این کار و آن کار را با من کرده است.»من بگوید که چگونه زن 

او مانع رفتار  تواندنمیبا مرد  هاآن یهرا بگیرند و زمانی که دیدند مکالم تربیشکارورزان کنار زن در ایستگاه ماندند تا جلوی آزار 

 .شود با مقامات تماس گرفتند

به چالش نکشیدند. تصمیمات و  ایمداخله یهکالس برنام« امن»این مرد را در فضای  هاآن. شناختندنمیاین دو مرد را  هاآن

ی و تغییر فرهنگ خشونت در کار کالس یاندازهبهدر آن لحظه بخش و جزئی از کار تغییر اجتماعی بود. این مسئله  هاآناعمال 

 کارورزی گذرانده بودند حیاتی بود. یهدر ساختار برنام هاآنکه  ایآموزشی

مردان متحد نداشته باشند. کارورزان با آن ساختار  عنوانبهآمادگی پذیرش مسئولیت خود را  هاآناما بدون آن ساختار، ممکن بود 

مسئولیت به  -تمام مردان-این فرض حرکت کنند که آن مردو آموزش توانایی یافتند تا امنیت زن را مسئولیت خود بدانند و با 



در کنار زنان  تنهاییبهبا سایر مردان،  شدنمواجهتمایلشان را به  هاآنواکنش  دارند. عهده برچالش کشیدن خشونت علیه زنان را 

 را به نمایش گذاشت. شانروزمره هایزندگیقرار گرفتن و تمرین پاسخگویی در 

 نگاهی از درون

و رفتارهای خود را با مرکز قرار دادن اینکه مرد بودن چه معنایی تا باورها  کندمیمردان را دعوت  ،خشونت یبازدارندهمردان 

 هاینظامبخواهیم تا  هاآناز  معتبر و دلسوزانه به چالش کشید، باید ایشیوه. برای اینکه بتوان مردان دیگر را به بیازمایند، دهدمی

، نه برای اینکه دهیممیما این کار را انجام  .بکاویمباشد را  رسانآسیب ،که ممکن است برای ما و یا زنان هاییشروباور خود و 

ما این کار را انجام  ؛قرار دهیم تأثیریکدیگر را شرمنده کنیم، خودمان را مجازات کنیم و یا زنان را با احساساتی بودن خود تحت 

ما این کار را انجام  .بازکنیم ،با خشونت علیه زنان مبارزه کنند خواهندمیم و راه را برای مردانی که تا خودمان را آزاد کنی دهیممی

 ما همچنین خودِ کار هستیم.. تا بتوانیم خودمان و مردان قدرتمند و همدرد را به چالش بکشیم دهیممی

کاری  یهدربار و جلوگیری از خشونت نیست. گرییانجیمفعالیتی عمومی برای  یهآموزش و تمرین کارورزی تنها دربار یهبرنام

. کارورزان از این کندمیکه به تمایل برای اقدام کمک  -شوندمیدرگیر مردان با باورها و رفتارهای خود -درونی است شدتبه

 نامثبت مردان ایمداخله یه. هرکدام از کارورزان برای آموزش و کار با همکارانشان، در برناممجزا نبودند ،آزمونی خود یهپروس

 کردند.

اگر نتوانند خود را به  خود را در ارتباطاتشان موشکافی کنند. هرروزتصمیمات شخصی و  توانندنمیبدون این جنبه از کار، کارورزان 

 ابزار کافی نخواهند داشت.برای به چالش کشیدن مردان دیگر  ،چالش بکشند

رزی خشونت علیه زنان آمدند، چون نیاز داشتند امنیت و عدالت را برای زنان فراهم کنند، کارو یهبرای کارورزانی که به برنام

و تسلط مردانگی پدرساالری دشوار، احساسی و گاهی اوقات  گراخشونتبا خودشان در بستر جایگاهشان در نظام  شدنمواجه

عدالت اجتماعی مشارکت داشتند و  یهدر برنام ،ونتخش یبازدارندهمردان بسیاری از کارورزان پیش از آمدن به  دردناک بود.

بر  تأکیدبا  MSVما در  به خشونت علیه زنان بودند. دهیپایانآموزشی فعالیت برای  یهبه دنبال تجرب اعمدبسیاری از کارورزان 

خشونت نیازمند این است که داشتن نیت خوب تنها قدم اول است؛ تغییر فرهنگ  که خواهیممی، از کارورزان ایمداخله هایکارگاه

به خشونت  دهیپایانتا از پرسشی فلسفی از مشکل فراتر روند و به تعهدی شخصی برای  ان در جایگاه خود در آن غور کنندمرد

 علیه زنان برسند.

شخصیت مرد تا ، فرصتی برای کارورزان بود خود علیه زنان درگیر بودند آمیزخشونتبودن عضوی از انجمن مردان که با رفتارهای 

اما زمانی که  ؛رزان بدانند این کار چرا مهم استچند هفته کار کالسی وقت برد تا کارو این کار آسان نبود. خوب را رها کنند.

و رفتارها و ببینند شد، این مردان جوان توانستند تا خودشان را در بستر این مردانگی پدرساالری  تربیش هاکالسدر  شاندرگیری

مردان بهتر  عنوانبهخودشان را  هاآن یابند.در به خشونت علیه زنان باشد دهیپایانکارشان در مانع  تواندمیرا که  باورهایی

به چالش  هاآن شناختند و در موقعیت بهتری برای دادن پیشنهاد حمایت به مردانی که درگیر این مسائل بودند قرار گرفتند.

 ن کردند.کشیدن و در چالش قرار گرفتن را تمری



این کار « مسائل واقعی بسیار مفید بود. یهمختلف دربار هایزندگیبا مردان از  وگوگفتداشتن »کریس همیلتون کارورز گفت: 

 یکاین کنممی، من احساس آورممی حساببهمن تو را : »گویدمیشنیدن از نوع درمانی نیست. نوعی از شنیدن است که  درواقع

 .«دهندمیانجامش  هم با ترکمت که مردان نوع شنیدن عاشقانه اس

 عنوانبهدر اینکه تعریفشان از خود  ،ن خودادار کردنشان به آزموومردان با  عنوانبهرا  هاآن هایزندگیکارورزان گفتند که کالس 

با مردم در طول  شانواقعیی باید از رفتارهای خود و اینکه چگونه در زندگ هاآن .قراردادمورد تمرکز  ،یک مرد به کار وابسته بود

مردان دیگر پاسخگو  برابر درتمرین کنند تا  توانستندمی هاآن. تنها در این حالت بود که کردندمیفهرست تهیه  کنندمیروز رفتار 

ردان مبرای کارورزان فعالیت حول این فرض بود که  زبان مردان دیگر داشته باشند. ازباشند و آمادگی شنیدن حقایق تلخ را 

 .کردمی اعتمادقابلرا  خشونت یبازدارنده

کنند. ما لیک آل برک قدردانی میکنندگان آموزشی ساندرا کی بارنهیل، دبی لیالرد و آنجنویسندگان از همکاری هماهنگنکته: 

کنیم: شلی ساردهلی، مدیرعامل، سلیمان نورالدین، برای همکاریشان تشکر می خشونت یهمردان متوقف کنندهمچنین از اعضای 

 دختران تی ام. یهکنندو جان ترمل برای داشتن هماهنگ های میانجی گری آقایانمدیر برنامه
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