
مردان، خلع سالح شوید! از مردان خلع سالح کنید

ابتکارعمل مردانگی انتقادی شهر داتچابیانیه    

ساختارهای نرینه، در رأس آن قدرت/فراخوان ما به تمام مردان: ما مردانی هستیم که می شناسید . . .  

سالح های در دست تان، زبان تان، جیب تان و بدن هایتان را آرام زمین بگذارید و یک قدم به: عمومی، است  

این تسویه حسابی است که به! شکست خوردن رهایی بخش است! عقب تر! یک گام به عقب! عقب بروید  

یی وجود دارد«مردانگی»عنوان ُشرکا و شریک جرم های جهاِن نرینه باید با آن مواجه شویم و می دانیم که   

.که باید از شّر خویش رهایی یابد و مسیر این رهایی پیش از هر چیز از مواجهه و تسویه حساب می گذرد

هر یک از ما با هستی! . . . ما می دانیم که هیچ یک از ما به عنوان مرد به دنیا نمی آییم؛ مرد می شویم . . .  

خاص بودگی های تکین خود خواهان رهایی از وضعیتی هستیم که در آن محصوالت نظم مردانه/ واحد  

ً  می شویم، نظمی که حق مرد بودن را غصب کرده، آن را هم گن ساخته، امکانات خاص بودگی را تماما

 تخریب نموده و آن را با وظیفه ی مردانه تثبیت کرده و به واسطه ی این وظیفه ی تداوم یافته و تحکیم شده، ما

 را شریک تمام ُجرم ها علیه زنان و اَشکال هستی خارج از هنجار نموده و قید و بندهایی به اذهان مان زده،

.زنجیرهایی به پاهایمان بسته و همچون داغ ننگی بر تن مان نقش بسته است

======================

بیانیه

ابتکارعمل مردانگی انتقادی شهر داتچا

مهرداد امامی: مترجم

-------------------------------------

بیانیه ی آغاز به کار

ما مردانی هستیم که می شناسید

» هدف ما از آغاز به کاراین است که! در حال حرکت است«ابتکارعمل مردانگی انتقادی شهر داتچا  

دگرگونی مان را از دوش افراد دیگری که داشتن مناسبات برابر با آن ها را پیش فرض-باِرخودانتقادی و خود  

این تسویه حسابی است که به عنوان ُشرکا و شریک جرم های. می دانیم برداریم و بر دوش خود بگذاریم  

یی وجود دارد که باید از شّر خویش رهایی یابد«مردانگی»جهان نرینه باید با آن مواجه شویم و می دانیم که   

.و مسیر این رهایی پیش از هر چیز از مواجهه و تسویه حساب می گذرد



 هدف ما از آغاز به کار نالیدن، ُغر زدن، به اصطالح درست فهمیده شدن، و اصطالحاً طلب حق برای

 هم سان تلقی نشدن با مردان شناخته شده نیست، برعکس هدف ما استنطاق مردانگی مان به دست خودمان و

را ممکن سازد«خودمان»ایجاد فاصله ای است که دادخواهی و دادپذیری میان ما و  !

» آغاز به کار می کند اما نه همچون جنبشی حق طلبانه« ابتکارعمل مردانگی انتقادی داتچا ! 

ما کسانی هستیم که با ِله کردن غیرخود، خویش را آزاد و مقتدر می پندارند؛ ما کارگر کارخانه،: ما کیستیم  

ما کسانی. رئیس خانه ی خود، شکنجه گر پلیس، پدری هستیم که شفقت خود را در خانه با خشم بروز می دهد  

 هستیم که برای تحقق خویش و قدرتمند احساس کردن خود در خانه، در وسایل حمل و نقل عمومی، در

 تاریکی شب ها و در محل کار به دنبال ستم کردن، شاخ و شانه کشیدن و تعرض کردن هستند، ما کسانی

.هستیم که با سجده در برابر قدرت سعی داریم مقتدر باشیم

!ما آن مردانی هستیم که می دانید

 می دانیم خشونت علیه زنان، دگرباشان جنسی، کودکان و جاندارن، در رأس آن ها حیوانات،پدیده ای نیست که

 بااصطالحاتی مثل امری غیرطبیعی، غیرقابل انتظار، نپذیرفتنی، انحراف، حالت بیماری، عارضه، مورد

 استثنایی، عدم خودشناسی، توّحش، بربریت، فقدان تمدن، بی نزاکتی، بی ادبی ومسئله ی آموزش یا آگاهی

 تبیین پذیر باشد، امری که به صورت ضمنی هنجاری را فرض گرفته و به آن مشروعیت بخشیده و با

 انحراف از این هنجار توضیح پذیرمی شود؛ برعکس، باور داریم و اعالم می کنیم که این امر از زمان نابودی

 اجتماعات برابری خواه تا به امروز، حتی اگر نشانگر اَشکال و شدت های متفاوتی باشد، اساسی ترین تجلی

.هنجار نرینه ی بنیادینی است که جامعه را امکان پذیرمی سازد

 در این معنا، ما هرگونه بیولوژیسم تباری و اقدام به طبیعی سازی را مردود می شماریم که با ادعای اساس

«زن، زن است و مرد، مرد»قرار دادن انسان همچون چیزی به اصطالح نوعی، در نهایت با این فرض که   

 گرایش به این دارد که آن چه مهم است انسانیت است و به تدریج فاعلیت مردان در هر چیزی را به

.تفاوت های بیولوژیک مثل تستوسترون ربط می دهد

.مردانگی ُمسری است؛ از مردی به مرد دیگر و به دیگران سرایت می یابد

تلقی نمی کند، در رأس آن ها« مردانه»امروز، در کشوری که در آن به سر می بریم، آنچه مردانگِی هنجارین  

 زنان و کودکان واز جمله خود مردان، خشونت علیه هر بخشی از جانداران، به ویژه زمانی که زنان و

کشتار زنان دیگر یک قتل عام جنسیتی. دگرباشان محل بحث هستند، وضعیت جنگی آشکار است  

(cinskırım) در این جنگ که همچون قتل عام جنسیتی علیه زنان بر پا شده است، کسانی که! واضح است  

 کشته نشده اند به منظور این که وادار به اطاعت و موقعیت های پَست شوند، در تمام سطوح و الیه های جامعه

 یا در معرض تعرض و تجاوزند یا به واسطه ی تهدید به قتل، تعرض، تجاوز، گرسنگی، فقر و محرومیت

!گروگان گرفته شده اند



 عالوه بر این، فاعالن نرینه ای که قدرت و اقتدار عمومی خود را به کار می گیرند، در رأس آن ها سربازان

به سبب جرایم مردانه ای که مرتکب شده اند) بکچی ها(و مأموران امنیتی در تمام سطوح، پلیس ها وپاسبان ها   

 متأسفانه در سطوح متعدد قدرت عمومی از آن ها حفاظت شده و به کار گرفته می شوند و به همین ترتیب

 شریک جرم هایشان به هیچ صورتی در معرض پیگیرد قضایی قرار نمی گیرند و پرونده های مرتبط با این

افزون بر این، در نتیجه ی. فاعالن تا حد ممکن به سرعت مختومه اعالم شده یا از رده خارج می شوند  

 اَعمال این فاعالنی که با تکیه بر قدرت عمومی مرتکب جرایم مردانه می شوند، کسانی که جان خود را از

 دست می دهند یا زنده مانده و مجبور می شوند با مشکالت شدیدی سروکله بزنند، از جانب همین فاعالن و

 ُشرکای جرم هایشان زیر فشار و محاصره ی سنگین قرار گرفته، ولو سعی می شود جنازه هایشان نیز از

این واقعه و پدیده ها،. خانواده ها، آشنایان، دوست داران شان و آرای عمومی ُربوده شوند و حتی ربوده می شود  

 با هر اصطالحی که در رابطه با انسان، سیاست و حقوق تبیین شوند هم نه قابل مشروعیت یابی اند و نه از

.جانب کسی که خود را انسان می داند، پذیرفتنی اند

 در حالی که نظم حقوقی این خشونت را که تبدیل به جنگ قتل عام جنسیتی شده، هم در اَشکال گوناگون نادیده

 می گیرد و هم با گام هایی تأثیرگذار در کنار مردانگی هنجارینمی ایستد، نظم سیاسی به این هم اکتفا نکرده و

 در مقیاس ها و حدود مشخص به دنبال بازپس گیری امضای خود از کنوانسیون استانبول است که همچون

.ضمانتی نسبی برای زنان تلقی می شود

» بی چون و چرا از کنوانسیون استانبول حمایت می کند؛ در هر« ابتکارعمل مردانگی انتقادی داتچا  

  هستیم و به این۶۲۸۴ما مدافع اجرای بند ! شرایطی از آن دفاع کرده و در کنار مدافعان آن قرار می گیرد

  قانون مجازات ترکیه،۱۰۳هم اکتفا نمی کنیم، و قاطعانه مخالف حذف ویژگی های محافظ کودکان در بند 

 مخالف اقداماتی در جهت عفو استثمارگران کودکان و مخالف پایین آوردن بیشتر سن کودکی هستیم که

عالوه بر این، ابتکارعمل ما در تمام سطوح سیاسی، اقتصادی، حقوقی و. مشّوق استثمارگران است  

.اجتماعی مدافع تبعیض مثبت در قبال زنان و دگرباشان جنسی است

ابتکارعمل»عرصه ی مبارزه ی ! ما می دانیم که؛ هیچ یک از ما به عنوان مرد به دنیا نمی آییم؛ مرد می شویم  

در این! نه مسئله ی زنان بلکه مردانگی ها و مردان همچون یک مسئله است« مردانگی انتقادی داتچا  

 چهارچوب، هر چقدر هم در تمام سطوح از جنبش های زنان و جنبش های دگرباشان جنسی با هم یاد کنیم،

 تقلیل یکی به دیگر، فهم یکی به صورت جذب کننده ی دیگری و نفی خاص بودگی هایشان را مردود

البته عالوه بر این که می دانیم نیاز به یادگیری چیزهایی زیادی از این دو جنبش داریم، خود را. می شماریم  

!تقلید یا رونوشت بسیار دیررسیده ی این جنبش ها نمی دانیم

 ما، به عنوان مردان عضو این ابتکارعمل، هیجان امکان پذیرِی حیاتی برابر با تمام دیگری های نظم

.دگرجنس گرا و هنجارانگاری دگرجنس گرایانه را بر عهده گرفته و از آن دفاع می کنیم



چگونه به مردانگی هژمونیک، اسطوره ی قدرتمندی، دگرجنس گرایی و: از خودمان این پرسش ها را می کنیم  

 هنجارانگاری دگرجنس گرایانه متصل می شویم و چگونه با این موارد یکی می شویم؟ چطور تبدیل به بخشی

یا به این سمت رانده می شویم؟ به بیان خالصه، به عنوان مردان چگونه و چرا/از شبکه ی اقتدار مردانه شده  

تبدیل به برده های مطیع این نظم مردانه می گردیم؟

» ابتکارعملی مدنی است که به دنبال گسترش آگاهی از خشونت، در«ابتکارعمل مردانگی انتقادی داتچا  

 رأس آن خشونت علیه زنان، کودکان و دگرباشان جنسی و ایجاد این آگاهی است و به روی مشارکت

 داوطلبانه و فردی کسانی که خواهان مبارزه با این خشونت اند، معماری زیستی آن ها هر چه می خواهد باشد،

مردانگی و شریک نظم مردانه می دانند، یعنی تمام تنوعات مردان/کسانی که خود را بخشی از جهان مردانه  

.گشوده است

به هیچ ترتیب مشارکت کنندگانی که به نمایندگی از هر گونه سازمان،. مشارکت در ابتکارعمل، فردی است  

.گروه، انجمن، جنبش، و اندیشه ی سیاسی یا غیرسیاسی حضور می یابند، پذیرفته نمی شوند

مردانگی فاعل اصلی و نقطه ی تمرکز نظم/مشارکت کنندگان در ابتکارعمل، کسانی اند که می پذیرندمرد  

با حرکت از این. دگرجنس گرا و هنجارانگاری دگرجنس گرایانه ای است که مجبوریم در آن زندگی کنیم  

 اصل، از تمام اعضای ابتکارعمل به عنوان وظیفه ی اساسی انتظار می رود که پیش از هر چیز با حالت های

.مردانگی پیشاروی خود مواجه شوند

 اساس مشارکت کنندگان در ابتکارعمل این است که چه در رابطه با تمام روندهای مربوط به ابتکارعمل، چه

 در همه ی سطوح زندگی خارج از ابتکارعمل، برهان و میانجی آن هر چه می خواهد باشد، موضعی در

 مخالفت با بازتولید و تداوم گفتمان های زن هراسانه، دگرجنس گرایانه، هم جنس هراسانه، ترنس هراسانه،

 دوجنس گراهراسانه، نظامی گرایانه، شوونیستی، نژادپرستانه، نوع پرستانه، بیولوژیستی و غیره گسترش

.دهند

» تماماً فعالیت های صلح جویانه دارد و در تمام این فعالیت ها دقت دارد« ابتکارعمل مردانگی انتقادی داتچا  

.که روش ها و ابزارهای صلح جویانه اساس کار باشند

را نه فقط برای زنان بلکه« امر شخصی، سیاسی است/عرصه»مشارکت کنندگان در ابتکارعمل، شعار   

در این جهت، اگر هر یک از مشارکت کنندگان موضع و رفتاری رادیکال. برای مردان نیز صادق می دانند  

 در مخالفت با بنیان هایی که در این بیانیه عنوان شده  بروز دهند، در شرایطی که مشخص شود دست به

 خشونت کالمی، نمادین یا عملی زده اند، ابتکارعمل بیان های فردی که در معرض خشونت واقع شده را، در

 راستای سند سیاستی بنیادِی خود، اساس قرار داده و گام های الزم را در چهارچوب همین سند برخواهد

.داشت

»داداش  ها، رو به عقب برویم«



خاص بودگی های تکین خود خواهان رهایی از وضعیتی هستیم که در آن/ هر یک از ما با هستی واحد  

 محصوالت نظم مردانه می شویم، نظمی که حق مرد بودن را غصب کرده، آن را هم گن ساخته، امکانات

 خاص بودگی را تماماً تخریب نموده و آن را با وظیفه ی مردانه تثبیت کرده و به واسطه ی این وظیفه ی

 تداوم یافته و تحکیم شده، ما را شریک تمام ُجرم ها علیه زنان و اَشکال هستی خارج از هنجار نموده و قید و

.بندهایی به اذهان مان زده، زنجیرهایی به پاهایمان بسته و همچون داغ ننگی بر تن مان نقش بسته است

» «یک مرد»هر یک از ما، یکایک ما، به جای ! از مرد بودن مان شرمساریم« در کنار هم»، «همه با هم  

بودن چیزی« یک مرد»به جز ! خواهان تحقق خویش با تکینگی هایمان هستیم« کلیتی یک دست»بودن در   

.برای از دست دادن نداریم

نه برای: خطاب مان به تمام مردانی است که این رویا را دارند و می خواهند صاحب این رویا شوند  

 پایه گذاری یک مردانگی نوین؛ نه برای یک کلیت جدید؛ برای نابودی آن دیواری که کلیتی است که ما را

 در خود خفه کرده، یکی مان کرده و نفس مان را بریده است و برای آن که به تنهایی بتوانیم از درون آن، با

!تمام بالقوگی های متمایزمان، با همه ی عریانی اش همچون یک وجود متولد شویم

» به عنوان مردان! فراخوانی نه برای اتحاد بلکه برای پراکندگی است« ابتکارعمل مردانگی انتقادی داتچا  

نه برای پیروزی بلکه همه با هم برای شکست« همه با هم»خطابی است  !

!می دانیم که هر شکسِت مردانگی و مردان ما، پیروزی طرد شدگان از امر هنجارین است

:فراخوان ما به شماست

 از سیاست های نظامی گرایانه تان در داخل و خارج که این کشور را به برهوت مردان تبدیل کرده، دست

!بکشید

!از ترویج مسلح  شدن فردی با حمایت دولت دست بکشید

 از زبان خشونت و تهدید که دیگر در سطح اجتماعی و در تمام الیه های زبان چیرگی یافته، از تسلیح زبانی

!دست بردارید

!از تبدیل کردن بدن مردان به سالح دست بردارید

مردان، خلع سالح شوید! از مردان خلع سالح کنید !

سالح های در دست تان،: ساختارهای نرینه، در رأس آن قدرت عمومی، است/فراخوان ما به تمام مردان  

!زبان تان، جیب تان و بدن هایتان را آرام زمین بگذارید و یک قدم به عقب بروید

:فراخوان ما با آغاز از شهر داتچا خطاب به تمام مردان است

شکست خوردن رهایی بخش است! عقب تر! یک گام به عقب !

»ابتکارعمل مردانگی انتقادی داتچا«

( روند. تهیه شده است« ابتکارعمل مردانگی انتقادی داتچا»این بیانیه در چهارچوب سند سیاستی بنیادِی  

.(تشکیل ابتکارعمل با روند بحث و گفتگو در مورد سند سیاستی اصلی ادامه دارد



ازصفحه فیسبوک عبده کالنتری


