اﺧﻼق ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
اﺧﻼق ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ دارد .ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ) (Advocacyﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮدش را دارد.
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﮐُﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ:
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ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪ و ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪون ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮِ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ دارﯾﻢ ،ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺎ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﮔﺮدآوری اﻣﻀﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻪای در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ در ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﺳﺘﺮس
دارﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرِ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی را ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺴﺎزﯾﻢ .در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﻤﺎ درﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎر را ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺪردی را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺪردی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽِ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪدﮐﺎرِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻔﻊِ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺴﯿﺮِ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺑﺎﻻﺑﺮدن داﻧﺶِ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪروز ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺣﻮزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در داﺧﻞ و در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ و ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮِ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽاش در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﻪ از
ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او آدم ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﻼق ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی از اﺷﺨﺎص ﺑﺤﺚ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺳﺖ .ﭼﻪ در ﺳﻄﺢِ ﮐﻼن و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢِ ﺧﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ،ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﮕﺮشِ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارد ،آن را ﻣﻼک ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪن از اداﻣﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ،ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ او ﻧﭙﺮدازﯾﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت داد ،اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻓﺎش
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ﺷﻮد ،رازداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺮار ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ اﻓﺸﺎ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ،ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺻﺪا ﯾﺎ
ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪای در ﺟﻬﺖ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﺮای او ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﻔﻊِ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﺑﺎزدارد .ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود اﺧﻼق ﮐﺎری از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اول اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﮐﻪ ﺗﺮسِ ﺟﺎﻧﺶ را دارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ دارد .ﺑﻌﺪ از اﻣﻨﯿﺖ ،ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮایِ
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﺮﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دارﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﺪ و دارﯾﺪ ﻟﻄﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊِ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪرت و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﻼﻗﯽ درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ او دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎر
در ﺳﻄﺢِ ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﻼن اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در راه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ را .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ
راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﮐُﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽِ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی در ﺳﻄﺢِ ﺧُﺮد
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺎرغ از ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﺪهﻫﺎی آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ اﺳﺖ.
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