
از آزارهای جنسی تا خشونت های ناموسی

(به مناسب روز جهانی زن)سال شکستن سکوت 

مریم فومن

شکسته شدن سکوت. سالی که گذشت بیش از هرچیزی سال شکسته شدن سکوت زنان در ایران بود  

که در دوران کرونا شدیدتر از قبل خشونت خانگی درباره ی آزارهای جنسی، خشونت های ناموسی و حتی  

.شد و انکارش را ناممکن کرد

سرانجام به ایران هم رسید و زنان، یکی یکی، شروع« من هم»پرسر و صداترین اتفاق، این بود که جنبش  

 به روایت آزارهای جنسی  کردند، روایت هایی که سال ها و دهه ها فقط در پچ پچ های بین خودشان از آن حرف

این بار اما زنان آزاردیده هم صدا ی شان را بلند کردند و هم انگشت اتهام را مستقیم و علنی به. زده بودند  

تجربه ای که هم تازه بود و هم دشوار. گرفتند سوی آزارگران  .

 .متهم شدند دروغگویی با انتشار اولین روایت ها، بسیاری از آزاردیدگان به بزرگ نمایی، انتقام گیری و حتی

 در شرایطی که هیچ نهادی برای حمایت از این زنان و انعکاس صدای آنها وجود نداشت، گروه های فعال در

.حوزه ی زنان در داخل ایران توانستند با ورود به ماجرا بخشی از این بار را بر دوش بکشند

جنبش من هم در ایران: »همکاری می کند، می گوید بیدارزنی یکی از فعاالن حقوق زنان که با رسانه ی  

در ابتدا سایت های زنان روایت های منتشر شده در. خودش اتفاق افتاد و گروه های زنان آن را راه نینداختند  

اما مثالً در گروه ما  پس از انتشار چند روایت، یکی از زنان آزاردیده. فضای مجازی را بازنشر می کردند  

فرستاد و خواست که آن را منتشر کنیم و ما هم پس از راستی آزمایِی دقیق بیدارزنی روایت خودش را برای  

بعد از آن بود که برای انتشار روایت های آزار اعالم آمادگی کردیم و در واقع به این قضیه. منتشرش کردیم  

».وارد شدیم

 ورود به این قضیه اما چندان آسان نبود و فعاالن حقوق زنان را با چالش هایی جدی بر سر چگونگی

 راستی آزمایی روایت ها، رعایت حقوق متهمان به آزار جنسی و رویکرد متناسب با عدالت ترمیمی روبرو

.کرد

 یکی از این چالش های بحث برانگیز، متهم شدن افرادی از جریانات مختلف فکری و سیاسی به آزارهای

در یکی دو روایت، به طور خاص: »می گوید بیدارزنی این عضو. جنسی و نحوه  ی مواجهه  با آن بود  

.می گفتند فالن فرد آزارگر فمینیست است، یا چپ است، یا اصالح طلب است و این داستان را پیچیده می کرد  

 ما از یک طرف روایت ها را همان گونه که به دست مان رسیده بود منتشر می کردیم و از طرف دیگر این
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 پرسش هم وجود داشت که آیا طرح موضوع به این شکل زیر سؤال بردن آن جریان ها نیست؟ در نهایت به

 این نتیجه رسیدیم که باید قبول کنیم این اتفاق ها می تواند در هر جریانی رخ دهد و وقتی آزاری رخ می دهد

برای همین به. آن جریان باید خودش را بازنگری کند و مراقب باشد که آن اتفاق دیگر تکرار نشود  

 گروه های دیگر هم پیشنهاد کردیم که اگر راهکاری دارند، آن را مطرح کنند و خودشان هم وارد این قضیه

».شوند

 او با تأکید بر اینکه گفت وگو درباره ی آزار جنسی تازه شروع شده و باید آن را به سمت مطالبه گری سوق

مثالً اگر می گوییم آزار جنسی در محیط کار وجود دارد، باید به این سمت برویم که در: »داد، می گوید  

 محیط های کاری آیین نامه ای منتشر شود یا به روش هایی برای گفت و گوی جمعی و آموزش در این خصوص

».برسیم

 آموزش مورد نظر فعاالن حقوق زنان، آموزشی جمعی و فراگیر است که قشرهای مختلف و وسیع جامعه را

 در برمی گیرد، آموزشی که دولت عالقه و عزمی برای ارائه ی آن ندارد و به نهادهای مدنی نیز اجازه ی

 با این حال، برخی از فعاالن حقوق زنان نه از زمان شروع جنبش من هم در ایران بلکه از. مداخله نمی دهد

.چند سال قبل کار آموزش در این حوزه را با همان امکانات محدود خود آغاز کرده بودند

 نوشین کشاورزنیا یکی از کسانی است که از چند سال پیش با همکاری یکی دیگر از فعاالن حقوق زنان،

او می گوید که انتشار. کارگاه های مقابله با آزارجنسی در محل کار را در سطحی محدود برگزار می کند  

مثالً چهار کارگاه: »گسترده ی روایت های آزار جنسی، استقبال از این کارگاه ها را هم بیشتر کرده است  

 اخیری که برگزار کردیم، برای کسانی بود که بعد از انتشار روایت های آزار جنسی نگران محیط های

 کاری شان بودند و فکر می کردند اگر این مشکل حل نشود و کسی فردا درباره ی محل کار آنها چیزی بنویسد

».برایشان بد خواهد شد و بنابراین از االن باید با آموزش کارکنان شان از چنین وضعیتی پیشگیری کنند

غنچه. استقبال بیشتر از کارگاه های آموزشی فقط یکی از تأثیرات فراگیر شدن جنبش من هم در ایران است  

که به طور خاص درباره  ی آزارهای جنسی در فضاهای عمومی فعالیت دیده بان آزار سایت قوامی، سردبیر  

در جریان: »می کند، می گوید که در همین مدت کوتاه ظرفیت های تازه  ای در این حوزه ایجاد شده است  

کمیته ای مستقل از زنان روزنامه نگار. روایت گری ها صفحه هایی برای انتشار تجربه ی زنان به وجود آمد  

تولید محتوا، برگزاری کارگاه های آموزشی،. برای بررسی آزارهای جنسی در فضای رسانه شکل گرفت  

در زمینه ی ابعاد مختلف خشونت جنسی به شدت افزایش پیدا کرد و تعداد دانشجویانی که... سخنرانی و   

».تحقیقات و پایان نامه های خود را بر مسئله ی خشونت جنسی متمرکز می کنند بیشتر شده است

در فضایی که نگاه امنیتی بر: »او اما تصویر مشخصی از چگونگی پیشبرد این جنبش ندارد و می گوید  

 کنشگری فمینیستی و به طور کلی مسئله ی جنسیت حاکم است، نمی توان به راحتی از سازمان دهی  گسترده تر

».و پایدارتر صحبت کرد
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 به گفته  ی او در چنین فضای امنیتی ای، تشکل یابی به صورت فراگیر غیرممکن شده و سازمان هایی که

 بتوانند بازماندگان خشونت را در روند درمان و دادخواهی، همراهی و به آنها مشاوره ارائه کنند، امکان

تالش کرده با تعداد محدودی از وکال و« دیده بان آزار»به عنوان مثال گروه . فعالیت ندارند  

اما محدودیت های امنیتی و مالی باعث شده اند. روان درمان گران این خدمات را به زنان آزاردیده ارائه بدهد  

.این تالش ها در حد محافل و گروه های بسته باقی بماند و در سطحی گسترده ارائه نشود

 به رغم این چالش ها و موانع، جنبش من هم تازه در ایران شروع شده است و هنوز حتی نمی توان به درستی

 درباره ی نتایج و سرنوشت اش پیش بینی کرد اما چنانکه نوشین کشاورزنیا می گوید اگر فقط در سطح

    .روایت گری و کار رسانه ای باقی بماند، در فضای واقعی جامعه ادامه پیدا نمی کند

 

قتل های ناموسی و راه اندازی نهادهای جدید

، تکان دیگری بود که درناموس زن کشی به بهانه ی  

قتل های.  پیکر زنان ایرانی را لرزاند۹۹سال   

 ناموسی داستان پر اشک و آِه امروز و دیروز نیست

 و سال ها است که هر از گاه زنی در گوشه ای به

اما از. بهانه ی غیرت مردان خانواده اش کشته می شود  

  ساله۱۳ رومینای خرداد ماه امسال در پی کشته شدن

و کرد، موضوع بلوچ به دست پدرش و چند زن  

بسیاری. قتل های ناموسی ناگهان به صدر اخبار آمد  

 از زنان از تجربه ی خشونت های مردان خانواده شان

 به بهانه ی غیرت و ناموس نوشتند و توجه افکار

.عمومی به خشونت های ناموسی جلب شد

خیابانی، هشتم خرداد ماه از سوی زنان ُکرد برگزار شد که سابقه ای طوالنی در تالش برای اعتراض اولین  

به. را راه اندازی کرده اند« کمیته علیه خشونت های ناموسی» ۱۳۸۷توقف قتل های ناموسی دارند و از سال   

زن کرد از سوی 18گفته ی فاطمه کریمی، مدیر شبکه ی حقوق بشر کردستان، در سال گذشته دست کم   

واکنش. اعضای خانواده شان کشته شدند که هفت قتل به طور مشخص به بهانه ی غیرت و ناموس بوده است  

 زنان ُکرد به این قتل ها محدود به اعتراض های مجازی و صدور بیانیه نماند و چند اعتراض خیابانی نیز در

  شماری از فعاالن زن در۱۳۹۹عالوه بر این ، در دی ماه . شهرهای مختلف کردستان سازمان دهی شد

فعالیت  زنان تنها محدود به ارائه ی تصویر: »اعالم کردند« ژیفانو»کردستان با تشکیل گروهی به نام   

 قربانی مطیع، صدور بیانیه و اعتراض های موقتی نبوده و فراتر از محکوم کردن مالکیت به نام ناموس،
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 آنچه ضروری می نماید برداشتن گام های عملی در راستای زدودن زخم چرکین خشونت از دامان جامعه و

».مقاومت جدی در برابر نابرابری و دیدگاه های نابرابری انگارانه است

این گروه تازه تأسیس بر سر مزار سرگل حبیبی و آزاده مروتی، دو تن از قربانیان قتل های اولین اطالعیه ی   

 ناموسی اخیر منتشر شد و در ماه های گذشته نیز با برگزاری جلساتی منظم به دنبال سازمان دهی و تصویب

.اساسنامه ی فعالیتش بوده اند

 فاطمه کریمی چنین فعالیت هایی را نشان دهنده ی افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به خشونت علیه زنان

 می داند اما می گوید تغییر رویکرد جامعه به این مسئله، بدون تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به جایگاه زنان و

.تغییر قوانین تبعیض آمیز ممکن نیست

چند روز پس از کشته شدن رومینا، گروهی از. واکنش ها به قتل های ناموسی محدود به زنان کرد نماند  

 فعاالن حقوق زنان در داخل و خارج از ایران برای یافتن راهکاری برای مبارزه با چنین خشونت هایی در

کمپین توقف قتل های» ۹۹آنها پس از چند ماه بحث و گفت وگو در آبان . فضای مجازی گردهم آمدند  

.را با هدف تغییر قوانین و فرهنگ سازی جهت پایان دادن به قتل های ناموسی راه اندازی کردند« ناموسی  

  فعال حقوق زنان که پس از چند سال فاصله گذاری بین فعاالن داخل و۲۰۰کمپینی با مشارکت بیش از 

.خارج از ایران به سبب فشارهای حکومت، می تواند نویدبخش گامی مثبت به سوی همکاری های بیشتر باشد  

 این کمپین که در حال سازمان دهی حرکت های آتی است، جلسات آنالینی درباره ی خشونت های ناموسی

 برگزار کرده و در سطح شهرهای مختلف ایران هم اقدام به کارهای تبلیغاتی در مخالفت با قتل های ناموسی

.کرده است
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 کشته شدن رومینا و زنان دیگری که به بهانه ی ناموس جان شان را از دست دادند، شماری از فعاالن و

 مردان» ی شبکه پژوهشگران ایرانی و افغان را که عمدتاً در اروپا و آمریکا سکونت دارند، به فکر تأسیس

  هم زمان با روز۱۳۹۹این شبکه فعالیت رسمی اش را در آذر . انداخت« علیه خشونت مربوط به ناموس

 جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آغاز کرد و از آن زمان اقدام به برگزاری سخنرانی ها و دوره های

.آموزشی مختلف در این حوزه کرده است

 فعالیت های انجام شده اما هنوز تناسبی با حجم خشونت های ناموسی ندارد و راهی سخت و طوالنی تا توقف

زارا امجدیان، فعال حقوق زنان، درباره ی فقدان حرکتی جدی. زن کشی به بهانه ی ناموس در پیش است  

فعالیت کنشگرانی است که" حرکت جدی"اگر منظور از : »جهت توقف و کاهش این زن کشی ها، می گوید  

 پیگیرانه و مداوم درباره ی این موضوع پژوهش و آگاهی رسانی کنند و موج اجتماعی به راه بیندازند،

 همان طور که به تکرار دیده ایم نطفه ی چنین کنش هایی با خشونِت تمام پیش از هر حرکتی سرکوب می شود و

».در طی سالیان شاهد حذف نهادهای مدنی و غیردولتی در این زمینه بوده ایم

که به  طور مشخص حامی [2] قانون مجازات اسالمی۳۰۱و  [1]۶۳۰زارا امجدیان با اشاره به مواد   

با وجود سال ها فعالیت زنان در کمپین های حقوقی هنوز هیچ عزم: »قتل های ناموسی هستند، می گوید  

».سیاسی ای از باال برای تغییر قوانین وجود ندارد

عالوه بر: »او محدودیت های ایجاد شده به علت همه گیری کرونا را هم بی تأثیر نمی داند و ادامه می دهد  

 سرکوب  و خشونت فزاینده ی حکومتی و فشارهای اقتصادی و معیشتی، شرایط ویژه ی همه گیری کرونا هم

 نه تنها موقعیت زنان  را فرودست تر کرده بلکه همان جمع ها و گروه هایی از زنان که می توانستند دور هم
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ارتباطات به. جمع شوند و حرکت هایی را سازمان دهی کنند عمالً به علت شرایط قرنطینه غیرممکن شده  

 حداقل رسیده است و ارتباطات مجازی و فعالیت در شبکه های اجتماعی هم نمی تواند جایگزین حضور در

در واقع، شرایط منع حضور در جامعه به بهانه ی همه گیری کرونا سرکوب را شدیدتر. فضای عمومی شود  

».کرده است

 

فقر و فشارهای اقتصادی، وزنه ای بر پای جنبش زنان

 .ملموس ترین تأثیر همه گیری کرونا بر وضعیت زنان، افزایش فشارهای اقتصادی و فقیرتر شدن زنان است

 زنان حاشیه نشینی که جزو اقلیت ها محسوب می شوند، از این فشارها بیشتر آسیب می بینند و بحران  پیش

 فاطمه کریمی آمار باالی قتل های.  روی آنها به سبب از دست دادن حداقل امکان های اشتغال، عمیق تر می شود

 بر اساس خبرهای: »ناموسی و خودکشی زنان کرد در سال جاری را شاهدی بر این مدعا می داند و می گوید

 ۹۴ دست کم ۲۰۲۱ مارس ۸ تا ۲۰۲۰ مارس ۸ارسالی به سازمان های سیاسی و حقوق بشری کردی، از 

.« سال سن داشته اند۱۸ نفر آنها زیر ۳۰مورد خودکشی زنان کرد ثبت شده که بیشتر از 

یکی از موضوعاتی است که برخی گروه های زنان برای« همبستگی علیه فقر»شاید به همین دلیل است که   

از جلوه جواهری، فعال حقوق زنان، می پرسم که چه. روز جهانی زن امسال مورد توجه قرار داده اند  

االن شرایط ما: »برنامه ای علیه این فقر زنانه پیش بینی کرده اید؟ با تلخندی که بر صدایش نشسته می گوید  

 این  طور است که وقتی در مورد برنامه حرف می زنیم یعنی اینکه اگر بتوان مطلبی در سایت نوشت، اگر



یا حداکثر اگر بتوان آکسیون کوچکی. بشود دفترچه ی کوچکی توزیع کرد و این موضوع را توضیح داد  

در واقع تا وقتی که ما نتوانیم نهادسازی کنیم و نهادهای مان را گسترش دهیم، کار خیلی. برگزار کرد  

».بیشتری نمی توانیم انجام دهیم

 او می گوید در شرایطی که هیچ امکانی برای نهادسازی وجود ندارد، تنها راه حل پیش رو این است که

 یعنی باید گفت وگوها را بیشتر کنیم و گروه ها سعی: »تالش ها برای نهادسازی به صورت درونی انجام شوند

 ما باید بپذیریم که شرایط بسیار سخت شده، بسیاری از فعاالن حکم های سنگین. کنند اول همدیگر را بفهمند

 حبس گرفته اند و حکومت هم نشان داده که هیچ مشکلی با صدور احکام حبس سنگین برای فعاالن مدنی

 االن هم که اروپا می خواهد وارد مذاکره با ایران  شود و این نگرانی وجود دارد که دیگر وضعیت. ندارد

.«حقوق بشر و اتفاقات داخل ایران اصالً برای دنیا مهم نباشد

تحریم ها مردم را بیچاره کرده و: »او فشارهای اقتصادی را وزنه ای دیگر بر پای جنبش زنان می داند  

کسانی که عضو طبقه ی متوسط بوده اند، االن. واقعیت این است که جنبش زنان هم وسط همین مردم است  

تعداد کسانی که در این حوزه کار می کنند، هر روز کمتر. بیشترشان به طبقه ی فقیر خیلی نزدیک تر هستند  

».می شود و فقر و خشونت به قدری گسترش پیدا کرده که اصالً نمی دانم چقدر توان ادامه ی کار وجود دارد

 به : »به گفته ی این فعال حقوق زنان، سالی که گذشت یکی از سخت ترین سال های فعالیت مدنی اش بوده است

 از طرف دیگر، در پی سرکوب اعتراضات. علت محدودیت های کرونا، دیگر نمی توانیم دور هم جمع شویم

 بعد هم ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری پیش آمد. ، بسیاری از فعاالن به شدت صدمه خوردند۹۸آبان 

.«و همه ی اینها در کنار بیشتر شدن فشار حکومت بر جامعه ی مدنی، انرژی بسیاری از ما را گرفت

 به رغم فشارهای حکومت، نقطه های روشنی مثل شکسته شدن سکوت زنان خشونت دیده و آزاردیده،

 شکل گیری نهادهای مدنی تازه نفس در داخل و خارج از ایران و حمایت گروه های زنان از زنان آزار دیده ای

که با جسارت اعتراض می کنند،

.امید به امکان تغییر را زنده نگه می دارند

  قانون مجازات اسالمی: »هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند۶۳۰ماده ی  ]1[

 و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل  برساند و در صورتی که زن مکّره

».باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است

  قانون مجازات اسالمی: »قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد۳۰۱ماده ی  ]2[

».پدری مجنٌی علیه نباشد و مجنٌی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد

سایت میدان
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