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مرگ به جرم زن بودن
  امید اقدمی و علی صمد

ازسال2016،سازمانمللمتحددرگزارشهایمتعدد،تاکیدکردهاستکهزنُکشی»افراطیترینشکلخشونتعلیهزنانوبزرگترینمظهر
نابرابریجنسیتی«است.مادراینشمارهیفصلنامهیمروامیخواهیمدرموردواقعیتحرفیبزنیموبگوییمکهاینزنانتصادفیدرایرانوجهان

کشتهنمیشوند،بلکهدرزمینهایازخشونتمردانهکهازنظراجتماعیتحمیلمیشود،کشتهمیشوند.
آمارخشونتعلیهزنان،همهرابهسرگیجهواداشتهاستومیتواندنشاندهدکهاینپدیدهدرنوعیازبیتفاوتیدرجامعهعادیشدهاست.گویی

جامعهبهناتوانیخوددرمبارزهعلیهاینپدیدهاعترافمیکند.
مابهوضوحدرمواجههباخطریکهبهسرعتدرحالرشددرجامعهاست،ازامکاناتکافیبرایمبارزهوپیشگیریبااینپدیدهشومبرخوردارنیستیم.
خشونتعلیهزنانهمهیطبقاتواقشاراجتماعییاقومیتیوهمهیسنینراتحتتاثیرخودقراردادهاست.مادرجامعهایزندگیمیکنیمکه
ازسنینپایینبهمردهاوپسرانآموزشدادهشدهاستکهقدرتخودرابرزناناعمالکنند.آنهابیمارنیستند.آنهااینبرخوردهایخشونتآمیزرا
انجاممیدهندزیراکهاجازهیانجامآنرادارند.دراینبینفردیکردنعملخشونتآمیزمجرمبیهودهبهنظرمیرسد.بدیهیاستکهدستیابی
بهعدالتطبققوانینحقوقبشریضروریاستامازیرسوالبردنمسئولیتجمعیجامعهاعماززنومرددراینارتباطبسیارضروریتربهنظر
میرسد.بسیاریاززنان،کهبرخیازآنهاآشکارادرمعرضخطرمرگقراردارند،جراتنمیکنندشکایتکنندیاچنیناقدامیرابیهودهیاتحقیرآمیز
میدانند.جامعهبایداقدامکندودراینمیانبهمقاماتدولتیبرایرفعآنفشاربیاوردتااقداماتعاجلانجامدهد.رسانهها،ارگانقضاییوانتظامی
وجامعهمسئولیتجمعیدرتداومقتلهادارندودرواقعبافردیکردناینخشونتهاوسستیوبیتفاوتیجامعه،مشخصاًاینخشونتهاتقویتو
بهمرگزنانمنتهیمیشوند.زیراچارچوبتحلیلیبرایدرکخشونتعلیهزنان،چارچوبسلطهوتبعیتبهعنوانابزاریبرایمشروعیتبخشیدن

بهخشونتمردانهاست.
پستشخیصوشناساییخشونتعلیهزنانوقبولوجودپدیدهیزنُکشیدرجامعهبهعنوانیکمعضلاجتماعی،مبارزهباآنیکامراضطراری
است.زیراکهمابهطورروزانهیاچندروزیکباردرهرگوشهایازجهانوازجملهایرانبااینپدیدهیشرمآورخشونتعلیهزنانمواجههستیمکه
زنانفقطبهجرمزنبودنتوسطمردانبهمرگمحکوممیشوند.مصادیقاینپدیدەیخشنصرفاًمحدودومنحصربهخشونتفیزیکیدرخانواده
نیستوتمامیمظاهرخشونتروانیوجنسیعلیهزنانوکودکاندختردرجامعهوتوسطدولترانیزدربرمیگیرد.شایدبتوانخشونتعلیهزنان

رابرچهارپایهیزیرقرارداد:


یک-محیطسازگارومناسب،بهویژهدرساختارهایاجتماعیخاص؛
دو-کلیشههایجنسیتینادرستازدالیلاصلیتبعیضعلیهزنان؛

سه-انجامخشونتجسمانییاروحیوروانیعلیهزنان؛
چهار-انفعالوسکوتجامعهدربرابرایننوعخشونتها.

البتهخشونتعلیهزنانپدیدهایپیچیدهوبازوایایمختلفاست؛ازاینرو،مبارزهوتالشدرراستایحذفودستکمکاهشحداکثریآنمستلزم
بهکارگیریتمامیابزارهایمتصورودردسترساست.برایناساس،آشکاراستکههرگونهقانونگذاریدرزمینهیرفعومنعخشونتعلیهزنان
درکشورهایمختلفوازجملهایران،بایدمبتنیبررویکردیهمهجانبهبودهوهمهیجوانباینپدیدهیخشونتآمیززنُکشی،درنظرگرفتهشود.
سازمانبهداشتجهانی،برابریجنسیتیرارفتاربرابربازنانومرداندرقوانینوسیاستگذاریهاودسترسیبرابربهمنابعوخدماتدرخانوادهها،
جوامعواجتماعاتراروشمناسببرایمبارزهباایننوعپدیدههایخشونتآمیزمیداند.درمقدمهیماده4کنوانسیوناستانبولنیز،بردواصل
حقوقبشری؛برابریومنعتبعیضتاکیددارد.ایندواصلمولفههایبنیادیننظامبینالمللحقوقبشربودهوبرایاعمالوبهرهمندیازحقهای
بشریضروریهستند.بند»الف«مادەی3کنوانسیوناستانبولنیزکهدرحمایتاززناندربرابرخشونت،هماناجنسیتمحوریوبهویژهتمرکز
تعریفخشونتعلیهزنانبرجنسیتاستتاکیدداردوبند»ج«همینماده،خشونتمبتنیبرجنسیترا»خشونتهدایتشدهعلیهیکزنبه

خاطرزنبودنویکهاورابهطرزنامتناسبیمتاثرمیسازد«مطرحمیکند.
پسباتشخیصوجودپدیدهزنُکشیوشناساییخشونتمیتوانبهمطالعهیمکانیسمها،ویژگیهاوپیگیریمواردمربوطبهآنپرداخت.ودرکنحوهی
عملکرداینپدیدهدرسطحاجتماعیونهادیمستلزمبازنگریدرمفاهیممردانگیوزنانگیاستکهازسنینپایینتوسطجامعهتحمیلشدهاستو
همچنینعادیسازیوتشویقخشونت.آگاهیومشارکتجدیرسانهها،حرفهپزشکیونهادهایآموزشیوقضاییدراینموردضروریاست.ایجادسیاست
پیشگیریوحمایتاززنانقربانیخشونت،نکتهبسیارمهمیدرمبارزهبازنُکشیاست،اینامرنیزازسویبرابریطلبانموکدامطرحودرخواستشدهاست.
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بیتردیدازمهمتریناقداماتیکهمیتواندرراستایپیشگیریازوقوعوبویژهتکرارخشونتعلیهزناناتخاذکرد،برخوردصحیحومتناسببامرتکبان
بالقوهوبالفعلایننوعخشونتهاست.باالبردنخطرارتکابجرمبررویزنانازرهگذرباالبردنهزینهیکیفریارتکابجرممیتوانددرفرایند
گزینشآنهاتوسطبزهکارانتاثیربگذاردودرنتیجهضریببزهدیدگیزنانراکاهشدهد.نهادها،انجمنهایمدنیوتشکلهایزنانوسازمانها
واحزابسیاسی،رسانههایتصویری،نوشتاریوشنیداریمناسباستبرخوردفعالوپیگیربرایجلوگیریازخشونتوحمایتازدسترسیبه
خدماتضروریمانندبهداشت،عدالتوپلیس،خدماتاجتماعی،خطوطکمکیوهمچنینهماهنگیاینخدماتبهمنظورحمایتاززنانومردمی
کهقربانییاشاهدخشونتبودهاند،داشتهباشندوبهترویجوتبلیغفرهنگبرابریطلبانه،ازبینبردنبردنکلیشههایجنسیتی،توانمندساختنزنان
درجامعهونیزمبارزهباهرآنچیزیکهزنانراازجایگاهبرابردرجامعهمحروممیکند،مبادرتکنند.دولتهابرایایفایتعهدخوددرپیشگیری

ازنقضحقوقبشربایدبهتصویبقوانینیکهاززناندربرابرخشونتحمایتبهعملمیآورندوآزادیزنانراتضمینمیکنند،مبادرتورزند.

ُمروادراینشمارهتالشمیکندنگاهینزدیکبهمسالهیخشونتعلیهزنانوشکلویژهیآن»زنُکشی«،داشتهباشدوروبهاینمخاطبانشدر
اینرابطهدستکمطرحمسالهکند.دراینشمارهتجربیاتمختلفداخلیوخارجیبرخوردباموضوعزنُکشیموردتوجهقرارگرفتهاست.دکتر
رضوانمقدم،ازکنشگرانحوزهیمبارزهباقتلهایناموسیدرمقالهایتصویریعمومیازقتلهایناموسیدرکشورراارائهمیدهد.زهراباقریشاد،
پژوهشگرجنسیتنیزگزارشیدررابطهبادالیلقتلهایناموسیرابهمابهاشتراکگذاشتهاست.قربانیانموضوعزنُکشیتنهازنانسیسنیستند.
زنانترنسنیزقربانیانخشونتعلیهزنانوزنُکشیاند.دراینرابطهژاکاونیکدرمطلبیازنسبتمیانترنسستیزیوخشونتعلیهزناننوشته
است.زمینههایخشونتعلیهوزنُکشیدرزناندرهلندموضوعمطلبملیحهحیاتیبرایاینشمارهیُمرواست.بهسانشمارههایدیگر،ُمروادر
اینشمارهدوداستانمرتبطباموضوعپروندهدارد.داستانکوتاه»ترفندهاییبرایکاشتنهالسیبدرباغچهیمنزل«ازعاطفهاسدیوداستان
»دشتعاشقان«ازرویا،دراینشمارهمنتشرشدهاند.داووداحمدلودرمطلبیبهتاریخزنُکشیدراروپاوتوجیحاتایدئولوژیکاینپدیدهپرداخت
است.درمطلبدیگریپروینمحسنی،فعالحقوقاجتماعیزناندربلژیک،وضعیتزنُکشیدراینکشورراموردبررسیقراردادهاست.آمارهای
مختلفخبرازافزایشخشونتخانگیدردورانکرونامیدهند.سعیدمشفقمقالهایرادراینزمینهترجمهکردهاستکهنشانمیدهددوران
کروناوقرنطینهتاثیرمستقیمیبرقتلهایناموسیداشتهاست.گزارشگرویژهیسازمانمللدرموردخشونتعلیهزنانووظایفاو،عنوانوموضوع
مقالهایستکهشعلهزمینیبرایاینشمارهازُمرواتهیهکردهاست.»خشونتعلیهزنانبرمبنایجنسیت«عنوانمقالهایستکهتوسطحسین
غبراییبرایاینشمارهازُمرواترجمهشدهاست.اینمقالهبهتکنولوژیمورداستفادهپلیساسپانیابرایمقابلهباخشونتعلیهزنانمیپردازد.گفتگوی
مهرداددرویشپوردرزمینهیخشونتهایناموسیدرمیانمهاجراندرسوئددراینشمارهازُمروامنتشرشدهاست.وضعیتویژهیزنانبومی
آمریکایشمالیوبهویژهکانادادررابطهباموضوعخشونتعلیهزنان،موضوعمطلبرزاروزبهانبرایاینشمارهینشریهاست.بیژنمیثمینیزنگاهی
بهانعکاسمسالهیخشونتعلیهزناندرسینمایپیشوپسازانقالبداشتهاست.علیصمددراینشمارهبابررسیتطبیقیاسنادحقوقیمختلف
رویههایخشونتآمیزمبتنیبرجسیتراتوضیحدادهاست.امیداقدمینیزدررابطهنسبتجامعهیمدتیوقتلهایناموسیدرایرانمطلبیتهیه

کردهاست.حسنختاماینشمارهیُمرواشعریازاشرفگیالنی،شاعرزنتوانمندوخوشقریحهخواهدبود.

ایمیل morva.lpi@gmail.comپلارتباطیُمروابامخاطبانخوداستونشریهروبههرانتقادوپیشنهادیگشودهاست.
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بیآبروییکردهاند.

قتلهای»ناموسی«نتیجهیدیدگاههایکاماًلزنستیزانهنسبتبهزنانوتحقیر
درمعرضخشونت اغلب دگرباشانجنسی این، بر است.عالوه درجامعه زنان
همچنین مردان هستند. »ناموسی« قتل و اعدام به تهدید جنسی، و فیزیکی
میتوانندقربانیقتلهای»ناموسی«توسطاعضایمردخانوادهیزنیشوندکه

تصورشودباآنزنازخانوادهرابطهیعاطفیوعاشقانهدارد.

همچنین،اگرزنیموردتجاوزقرارگرفتهباشد،وخانوادهبهموضوعتجاوزپی
راسبببیشرمیو قربانیتجاوز زن یاقوموقبیلهغالباً ببرند،مردانخانواده
بیآبروییخانوادهمیدانندوبهتنهایییابامشارکتمردانفامیلاورامیکشند.

درجوامعمردساالر/پدرساالرزنانوکودکانجزواموالمردانبهشمارمیروند.
درچنینجوامعیقتلهایناموسیامریعادیاستونهتنهاقتلهایناموسی
محکومنمیشود،بلکهتشویقوحمایتهممیشود.درچنینجوامعیکلیشههای
جنسیتیوتعصبجنسیتیسببخشکمغزیوباورهایبهشدتنادرستنسبت
بهزنانمیشود.مانندباورهایمبنیبرشیانگاریزنانبهطوریکهزنانفامیلرا

»ناموس«مردانخانوادهفرضمیکنند.

پایبند که جوامعی و اسالمی حکومتهای تحت کشورهای در »ناموسی« قتل
اخیر سالهای در میشود. دیده بیشتر  هستند قبیلهای و قومی سنتهای
قتلهای»ناموسی«بهیکبحرانتبدیلشده.تحقیقاتبینالمللینشاندهندهی
روندافزایشیقتلهای»ناموسی«دردودههیاخیراست.براساسگزارشسازمان
افتاده،درحالیکهدرآخرین اتفاق مللدرسال2000ساالنه5000قتلزنان
گزارشیکهدفترمبارزهباموادمخدروجرمسازمانمللمتحد1منتشرکردهدر
سال2017درجهانحدود87هزارزنبهقتلرسیدهاند.براساساینگزارش
حدود50هزارزنتوسطهمسرانویااعضایخانوادهخودبهقتلرسیدهاند.اکثر
اینزنانتوسطهمسرانخودیاهمسرانقبلیخود،ونیزتوسطاعضایخانواده
ازجملهپدر،برادر،عمو،داییوپسرعموهایاسایربستگاننزدیککشتهشدهاند.

انگیزههایمهماینقتلها،حسادت،بدگمانیویادرخواستجداییبوده.

اعضایخانوادهشاندر یا زنانتوسطهمسران قتل تعداد اینگزارش، براساس
آسیا20هزارتنبوده،پسازآنآفریقابا19هزارموردقتلزنانوقارهیآمریکا
با8000موردقتلزناندردرجهسوممیباشد.درکشورهایاروپایی)دراروپا
50کشوروجوددارد(3000موردقتلزنانتوسطهمسرانشانثبتشدهاست.
دراسترالیابا300موردقتلزنانتوسطاعضایخانوادهکمترینتعدادقتلزنان
ثبتشدهاست.الزماستبهایننکتهاشارهشودکهآمارقتلزناندرکشورهای
آسیاییوخاورمیانهقاعدتاًبیشازمیزانارائهشدهتوسطدولتهااست.زیرادر
اینکشورهابرخیازقتلهاهیچگاهفاشنمیشودویابهعنوانخودکشیثبت

میشود.

درسالهایاخیربهدلیلدسترسیهمگانیبهاینترنتوشبکههایاجتماعیو
تبادلاطالعاتواخبار،زنانبیشترینسبتبهحقوقخودآشناشدهاند.رسانهها
پیشازایندرانحصاردولتهاواغلبمردانهبودوبیشترجریانییکطرفهبودند.
امروزهامکانتبادلاطالعاتازطریقچتکردن،ارسالویدیو،مکالمهیتلفنیو
آموزشهایآنالینوجودداردکهسببافزایشآگاهیزنانازیکسوونارضایتی

مردانکنترلگرازسوییدیگرشدهاست.

جون تا 2000 سال از ناموسی قتل مورد 1220 روی که مطالعهای نتایج

 United Nations Office on Drugs and  1
)Crime. (UNODC

 

قتلناموسی،بهکشتنیکیازاعضایخانواده)عمدتاًزن(گفتهمیشود؛
بهدلیلاینکهعامالنقتلمعتقداندقربانیبهاصطالحباعثآبروریزی
خانوادهشدهاست.البتهقتلهایناموسیبهکشتنزنانمحدودنیست،
بلکهافرادجامعهیدگرباشانجنسینیزدرمعرضخشونتوقتلهای

ناموسیهستند.

دالیلمتداولاینقتلهاعبارتندازطالقیاجداییازهمسر،سرپیچی
از زدن باز سر کودکهمسری، اجباری،  ازدواج یک به شدن وارد از
یا رابطه یک داشتن عمو(، پسر با عمو دختر )ازدواج فامیلی ازدواج
داشتنمعاشرتباگروههایاجتماعیخارجازخانوادهکهبهشدتمورد
تابوی ازدواج)و از قبل جنسی رابطهی داشتن باشد، خانواده مخالفت
بدون ازدواج بودن، جنسی تجاوز قربانی ازدواج، از خارج یا بکارت(
اجازهیپدریابرادر،تقاضایطالق،انتخابشغلبرخالفمیلمردان
باگسترششبکههای خانواده،نحوهیپوششوهمجنسگرایی.امروزه
اینترنتییاارسالپیامک، اجتماعیوفعالیتهایفضایمجازی،چت
خانواده، مردان سوی از است ممکن مجازی فضای در عکس انتشار
شوهر،پدریابرادربیآبروییتلقیشدهومنجربهکشتنزنیتوسط
مردانخانوادهشود.عالوهبراینمواردسوءظنبهداشتنرابطهیکیاز

عواملقویدرقتلهای»ناموسی«است.

عالوهبراین»قتلهایناموسی«دولتینیزوجوددارد؛مانندسنگسار
به ازدواجمحکوم از رابطهیخارج داشتن دلیل به که مردانی و زنان
سنگسارمیشوند.چونهمگناهتلقیمیشودوهمآنرا»بیآبرویی«
کرمان، زنان زنجیرهای قتل مانند زنان زنجیرهای قتلهای و میدانند
مشهد،قزوینویااسیدپاشیزناندراصفهان.دراینقتلها،قاتالن
رسیده قتل به زنان هستند مدعی زیرا دانسته »مهدورالدم« را آنها

بررسی 1220 مورد
 قتل های »ناموسی«

  در مدت 20 سال 

دکتر رضوان مقدم
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او به باچاقو باهمدرگیرشدیمومن گرفتو
حملهکردمواوراکشتم.

یکیازدالیلقتلهای»ناموسی«باالرفتنسطح
آگاهیودانشزنانودسترسیآنهابهاطالعات
گذشته مانند زنان است. اجتماعی شبکههای و
خود همسران از بیچونوچرا تمکین به حاضر
نیستندومیخواهندشغلموردعالقهیخودرا
انتخابکنند.حقخودمیدانندهمچونهمتایان
برخوردار فردی و اجتماعی آزادیهای از مرد
باشند.بنابراینتضادبینآموزشهایرسمیکه
بارشد برزنانپرورشمیدهد مردانرامسلط
فکریزنانکهمیخواهندخودرااززیرسلطهی
کشمکش به منجر کنند خارج خانواده مردان
و شود می  زنان با خانواده مردان مجادلهی و
تمردزناناز»خطقرمزهای«خانوادگیرا»بی
زنان بهحذففیزیکی اقدام  و آبرویی«دانسته

میکنند.

هم جنسی دگرباشان مورد در مساله همین
با جنسی دگرباشان از برخی میکند. صدق
گذاشتنتصاویریازخوددرشبکههایاجتماعی
خشم مورد خود جنسی گرایش آشکارسازی و
فاضلی علیرضا میگیرند. قرار خانواده مردان
منفردبهدلیلهمجنسگرابودندراردیبهشت
در عمویش پسر دو و برادر توسط 1400 سال
بهقتل ازشهرهایاستانخوزستان اهواز،یکی

رسید.

بلکه نیستند؛ اتفاقی »ناموسی« قتلهای 
برنامهریزیشدهوازرویقصدونقشهیقبلیاند.
قاتلرویچگونگیوابزارقتلفکرمیکندواگر
به دیگریدست باهمدستیشخص باشد الزم
اینکه از مواقع اغلب در مقتول میزند. جنایت
ناامنی احساس برسد قتل به است ممکن
میکند.درمواردقابلتوجهیقربانیانقتلهای
حمایت مراکز یا و دادگاه پلیس، به »ناموسی«
اجتماعیازاینکهجانشاندرخطراستهشدار
قرارگرفتهاست. توجه دادهاند،ولیکمترمورد
دراغلبمواردیکهپلیسیاآژانساجتماعیفرد
درمعرضخطرراتحویلخانوادهدادهبهفاصلهی
کوتاهیتوسطمردانخانوادهکشتهشده.سرگل
حبیبیفقط14سالداشتکهازدواجکرد.پس
داده تحویل برادرانش به پلیس توسط آنکه از
شددرکمترازچندساعتبهقتلرسید.فاطمه
بریهیقربانیازدواجاجباریباپسرعمویشکه
بهدلیلنارضایتیفرارکردهبوددرستیکروز
پسازاینکهبهشوهرشتحویلدادهشد،توسط

باعثشدهاستکه زنانآسیبدیده برای اجتماعی
زنانبرایمدتطوالنیدردورانقرنطینهدرمحیطی
و بگیرند قرار خود آزاردهندگان با نامناسب و بسته
زنانهرچهبیشترتوسطمردانخانوادهکنترلشوند.

عالوهبراینبیکاریوفقر،ناامیدیوعصبانیتسبب
افراد تحمل آستانهی آمدن پایین و استرس افزایش
خانه، در شخصی فضای به محدود دسترسی شده،
اعمال برای بهانهتراشی و بگومگوها رفتن باال سبب

خشونتمیشود.

ازدیگرنتایجاینتحقیق،بیشاز47درصدازقتلهای
ناموسیموردمطالعهکهبهرسانههاراهیافتهدرفاصلهی
1397تاخرداد1400رخداده.34موردازقتلهای
در درصد( 3 )حدود گذشته سال 20 در »ناموسی«
شده، رسانهای 1400  خرداد تا اردیبهشت فاصلهی
کهالبتهاینآمارشاملهمهیمواردقتلهایناموسی
دسترسی عدم و مخفیکاری دلیل به زیرا نمیشود.
از بهقتلهای»ناموسی«بسیاری بهاطالعاتمربوط
اخباربهرسانههانمیرسدویادرسطحنشریاتمحلی
به نمیگیرد. قرار رسانهها توجه مورد یا مانده باقی
خودکشی عنوان به ناموسی قتلهای از برخی عالوه

ثبتشدهاست.

دردورانپاندمیکرونابرایرهاییازتنهاییوانزوای
اجتماعیاغلبمردمبهحضوردرشبکههایاجتماعی
به »ناموسی« قتلهای از برخی آوردند. رو مجازی
اجتماعی دلیلحضوردرشبکههای به طورمشخص
یا واتسآپ تلگرام، در ساده یکچت حتی مجازی،
یکی در است. داده رخ فیسبوک در عکس ارسال
در عضویت دلیل به را همسرش که مردی موارد از
گروههایتلگرامیکشتهبود،دربازجوییدلیلقتل
همسرشراچنینبیانمیکند:همسرمبهتازگیوارد
یکگروهتلگرامیشدهبودومننمیخواستماواین
باگوشیخود انجامدهد.روزحادثهدیدمکه کاررا
چتمیکندودراینموردباهمدعواکردیم.دعواباال

افزایشی روند  لحاظ از دادهام انجام 2021
گزارش با همسو »ناموسی« قتلهای بودن
افزایشی روند است. متحد ملل سازمان
نگرانکننده بسیار  »ناموسی« قتلهای
از کلی تصویری پژوهش این نتایج است.
بازهی این در ناموسی قتلهای وضعیت
زمانی20سالهرانشانمیدهد.اینپژوهش
نشانمیدهدکهحدود29درصدقتلهای
»ناموسی«دراستانتهراناتفاقافتادهاست
ناموسی قتلهای عموم، تصور برخالف و
کوچک شهرهای و دورافتاده روستاهای به
خراسان، استانهای در نمیشود. محدود
و شرقی آذربایجان کرمانشاه، کردستان،
فراوانی استانها سایر به نسبت خوزستان
سالهای در است. بیشتر ناموسی قتلهای
هم اصفهان و شیراز استانهای در اخیر
دههی به نسبت بیشتری قتلهای شاهد

هشتادشمسیهستیم.

در قتلها بیشترین تعداد نظر از اینکه با
به نسبت اما است، داده رخ تهران استان
کرمانشاه، کردستان، های استان جمعیت
خوزستان،آذربایجانغربی،خراسانرضوی،
آذربایجانشرقی،فارسواستانالبرزشاهد
خارج در بودهاند. »ناموسی« قتل بیشترین
و نبودهاند امان در ایرانی زنان نیز ازکشور
ایرانیتوسطهمسرانشان زنان قتل 6مورد

گزارششدهاست.

همانطورکههمهگیریکووید19فشارهای
افزایش با همراه را اجتماعی و اقتصادی
حرکتی محدودیتهای و اجتماعی انزوای
افزایشدادوعمیقترکرده،خشونتمبتنی
این در است. یافته افزایش نیز جنسیت بر
زمانعدمدسترسیبهخدماتحمایتهای
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میداردکهپدروجدپدرومادردرقتلطفلنبایدقصاصشوند.ماده630به
مردیکههمسرخودرادررختخواببامرددیگریشهادتدهداجازهمیدهد
هردورابکشد.زنان،کودکانوسایرگروههایبهحاشیهراندهشدهموردحمایت
قانونبهویژهقانونمجازاتاسالمینیستند.دیدگاههایتبعیضآمیزقانونگذاران
ودستگاهقضاییبهمرداناجازهمیدهدکهزنانودخترانجوانرابدونمجازات

یاکمترینمجازاتبکشند.

بخشیاز»مردانگی«بهموقعیتاجتماعیافرادمرتبطاست.اگراین»مردانگی«
بهنحویتهدیدیاکاهشیافتهباشد،مردممکناستسعیکندآنرادوبارهبه
دستآورد.بنابراینبرایاینکه»غیرتومردانگی«خودراثابتکنددراینمورد
بهاندازهیکافیبرایقاتلرضایتبخشنخواهدبودکهبهسادگیبکشد.اوباید
آنراضبطکندوسپسبههمساالنخودنشاندهدیاباچاقویخونآلوددر

شهربگرددوبگویداوراکشتم!بگویداینلکهیننگراشستم!

قانونبایدازمنافعجامعهومردمفارغازجنسیت،اعتقاداتمذهبی،قومیتو
نژادمحافظتکند.جهتپیشگیریوکاهشجرمقانونبایدازفرهنگجامعه
جلوترباشد.برابریبرایهمهبایددرمرکزقانونقراردارد.قوانینمترقیبرای
کور تعصبات و باورها فرهنگ، تغییر طریق از است. ضروری جامعه پیشرفت
قبیلهای،ازطریقبازنگریدربرنامهیدرسی،آموزشعمومی،کتابوادبیات،
آموزشمفهومبرابریبرایهمه،ارائهیدستورالعملهایعملیدرهمهسطوح
با برایتغییرمطلوباست.حذفکلیهیقوانینتبعیضآمیزوجایگزینیآنها

قوانینمبتنیبراستانداردهایبینالمللی.

از دختری کشتن مواردی در شد. بریده سرش کارون کنار شوهرش
خانوادهرابهپسراننوجوانزیرسنقانونیمیسپارندبرایاینکهمجازات

نشوندزیراولیدممیتواندقاتلراببخشد.

ابزاریکهقاتالنبرایکشتنقربانیخودبهکاربردهاندمویدآناست
پژوهش این نتایج نیست. آنی ازرویخشم و تصادفی قتلها این که
وحتی اسلحهیگرم با یعنی21درصد مورد نشانمیدهدکه251
چاقو، با )31درصد( مورد 374 رسیدهاند. قتل به جنگی اسلحهی
ازطریقخفهکردنواشکالدیگرشاملآتش 266مورد)22درصد(
زدن،سمخوراندن،دارزدن،زندهبهگورکردن،سنگسارکردن،گردنزدن
باتبر،قمهوشمشیروبالخرهوادارکردنبهخودکشیروشهاییاست

کهدرقتلهای»ناموسی«بهکارگرفتهشدهاست.

یکیازمواردرایجعللقتلهای»ناموسی«سوءظناست.بهطوریکه
از1220موردقتل»ناموسی«675موردیعنی55درصدبهدلیلسوء
ظنکشتهشدهاند.سلطهطلبیوحستملکمردانمتعصببهزنانیکه
موردسوءظنقرارمیگیرندفرصتواجازهیدفاعازخودرانمیدهدو

غالباًسوءظنرادلیلکافیمیدانندکهمرتکبجنایتشوند.

میانگینسنقربانیان27سالوبیشترینقتلهادربازهیسنی35-
15سالبوده.درحالیکهمیانگینسنقاتالن40وافرادبین22-40

بیشترینمیزانجنایتقتلهایناموسیرامرتکبشدهاند.

موادیکهدرقوانینمدنیوجزاییجمهوریاسالمیایرانوجوددارد،
مغایربااعالمیهجهانیحقوقبشراست.مواد301،630و303قانون
مجازاتاسالمیازجملهیاینموارداست.ماده303اینقانونمقرر
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ناموسی«استفادهشدهاست«.
درحالیکهاشکالمختلفخشونتمردانعلیهزنانعموماًتوسطهمسرانزنان
صورتمیگیرد،درخشونتهایناموسی،زنانوافرادکوییرتوسطبرادریاپدر
همکشتهمیشوندیابراثرفشارهاوخشونتهایناموسیبسیارمجبوربهمنجر
بهخودکشیمیشوند.اینازویژگیهایخشونتناموسیاستکهعمدتاًتوسط
خویشاونداندرجهیکصورتمیگیرد؛امریکهنشاندهندهعمقمشروعیت
فرهنگناموسیدرخانوادهاستتاجاییکهپدریابرادربهعواطفشنسبتبه
فرزندیاخواهرغلبهمیکندوبرایحفظ»شرف«و»آبروی«خانوادهاورابه
علیه مردان توسطشبکهی منتشرشده تحلیلمحتوای  نتایج قتلمیرساند.
ناموسیدر از30موردگزارششدهیقتلهای ناموسینشانمیدهد خشونت
سال1399درایران،بیشترینمواردتوسطبرادرصورتگرفتهاند.درعینحال
خودکشیهایناشیازفشارهایناموسینیزبهویژهدربارهیزنانیکهدر»منزل

پدرومادر«سکونتداشتهاندازجملهبیشترینمواردبودهاست.
اینمسالهمیتواندتوجیهقانونیداشتهباشدبهاینمعنیکهباوادارکردنفرد
بهخودکشییااعمالخشونتهایناموسیبهیکفردتاسرحدسوقدادناو
بهسویخودکشیدرعملامکانپیگیریایناتفاقرادرقالب»قتلناموسی«
شبکه با گفتگو در کورد، وکیل وطندوست، گالله همچنین میسازد. منتفی
برادران یا برادر که مواردی در است تاکیدکرده ناموسی علیهخشونت مردان
مرتکبقتلناموسیمیشوندنهتنهابهمجازاتیکهقانونگذارمقررکردهمحکوم
ده تا میزانسه وحتی برخوردارهستند مادر پدرو ازحمایت بلکه نمیشوند
سالحبسازجنبهعمومیقتلراهممتحملنمیشوندوباقیدوثیقهایسبک
اززندانآزادمیشوند.ترسپدرومادرازپسرشانیا»پسردوستی«درجوامع
سنتییااستداللهاییازایندستکه»دخترمکشتهشدهنمیخواهمپسرهم
کشتهشود«مانعازپیگیریپروندههایقتلناموسیمیشود.اینمصونیتبرای
برادران،ممکناستانگیزهیآنهاوسایرمردانخانوادهرابرایاعمالمستقیم
که آنجایی از و ببرد باال برادران توسط شدیدترینشکل در ناموسی خشونت
قتلهایناموسیبهصورتبرنامهریزیشدهصورتمیگیرندممکناستبرادربه
صورتبرنامهریزیشدهتوسطسایرمردانخانوادهبهاعمالقتلناموسیتشویق
شود.ازسویدیگرتحقیقاتدرسوئد1نشانمیدهنداعمالستمناموسیعلیه
پسرانتنهاازطریقوادارکردنآنهابهازدواجهایاجباریصورتنمیگیردبلکه
اشکال از یکی زن وخویشاوندان کنترلخواهران به مردانجوان وادارکردن
ستمناموسیعلیهخودمردانجواناست.آنهاوادارمیشوندحتیعلیرغممیل
ازمردانگیرادنبالکنندکهبراساسآنهاکنترلسکسوالیته الگوهایی خود
میدهد. تشکیل را آنها مردانه هویت از بخشی خویشاوندان زنان و خواهر

نمیگیرند. صورت دیگر فرد طریق از تنها الزاما ناموسی انگیزهی با قتلهای
گاهشدتخشونتناموسیبهقدریزیاداستکهخودفردبهخودکشیروی
میآورد،یامجبوربهخودکشیمیشود. درعینحال،برخیتحقیقاتدرجهاناز
جملهدرسوئد2نشانمیدهندبسیاریازقتلهایناموسیتحتعنوانخودکشی
یاخودسوزیصورتمیگیرندکهبهآنهاقتلهایبالکنیگفتهمیشود.زمانی
کهیکقتلناموسی،تحتعنوانخودکشیمطرحمیشودامکانپیگیریقضایی
ایندلیلکه به بهخودکشی فرد وادارکردن رو این از بسیارکمتراست، آن
از ناموسی قتل دادن جلوه خودکشی یا است، شکسته را ناموسی هنجارهای
ازوکیلمادررومینااشرفی ازمجازات. فرار برای روشهایپیچیدهایهستند
نقلقولاستهنگامیکهرضااشرفیرومیناراتحویلگرفتبهاوگفت»قرص
بخوروخودترابکش.رومیناکهازپدرشمیترسیدهفقطبهاوگفتهچشم!«.
اینتنهایکیازمواردیاستکهدرآنپدر،برادریایکیازمردانخانوادهو
فامیل،فردیرابهدلیلشکستنهنجارهایناموسیواداربهخودکشیمیکندیا
شدتخشونتناموسیبهقدریاستکهفردبهناچاردستبهخودکشیمیزند. 
گاللهوطندوستنیزدرگفتگوباشبکهمردانعلیهخشونتناموسیاینمساله

راتاییدکردهوگفتهبود:
ازطریقحقآویزکردنخفهووانمود »مواردیداریمکهپدروعمو،دختررا
کردهاندکهاوخودکشیکردهاست.پسدربارهبسیاریازخودکشیهایزنان
بایدجایشکوشبههقراربگیردکهبهاحتمالقویقتلعمدهستند.هرچند
و مردساالر شدت به فرهنگ و ناکارآمد قوانین از ناشی هم زنان خودکشی

تبعیضهایاجتماعیدرجامعهودرونخانوادهاست«.
خشونت علیه مردان شبکه توسط شده انجام رسانهای محتوای تحلیل نتایج
ناموسینشانمیدهدبرخیازقتلهاییکهبانامخودکشییاخودسوزیزناناز

 Schlytter, Astrid & Rexvid, Devin 2013 1
 https://sverigesradio.se/artikel/4769798 2

ناموسی خشونت های 
آن: پیامدهای  و 

می شوند وادار  خودکشی  به  که  زنانی 
  زهرا باقری شاد، پژوهشگر جنسیت

دنیانوذری،نوجوانیهجدهسالهبودکهدوسالپیشدرمریوانبهدلیل
مخالفتشباازدواجاجباریدستبهخودکشیزد.اگرچهپدر،برادریا

هرعضودیگریازخانوادهاورابهقتلنرساندندامااوبهدلیلاینکهیکی
ازشدیدترینخشونتهایناموسییعنیاجباربهازدواجراتجربهکرده

بودبهخودکشیرویآورد.دنیانوذری،اولینوآخرینزنینبودونیست
کهبراثرفشارهنجارهایناموسیتنبهخودکشیمیدهدیابهسوی

خودکشیسوقدادهمیشود.برخیروایتهاازخودسوزیزنان،مصادیق
دیگریازخودکشیزیرسایهخشونتهایناموسیهستند.

یک انتشار با ،2021 نوامبر در ناموسی خشونت علیه مردان شبکهی
ناموسی قتل 30 با مرتبط اخبار محتوای تحلیل - پژوهشی گزارش
و خودسوزیها بررسی به – زبان فارسی رسانههای در 1399 سال در
خشونتهای و ناموسپرستی مساله با ارتباط در زنان خودکشیهای
ناموسیپرداخت.اینگزارشپژوهشی،یکتحلیلکیفیدرقالبتحلیل
شده داده بازتاب ناموسی قتل 30 بر تمرکز با که است رسانه محتوای
همهی است. گرفته صورت 1399 سال در زبان فارسی رسانههای در
است: آمده گزارش این در انجامشدهاند. درسال1399 نیز قتلها این
مقتول جنسیت که وقتی شده، داده بازتاب ناموسی قتل 30 میان »در
»زن«است،ازاختالفخانوادگیبهعنوانانگیزهیوقوع9موردازآنها
نامبردهشدهکهبیشتربهخودکشیهاوخودسوزیهاییمرتبطاستکه
بهدلیلفشارهایناموسیصورتگرفتهاند.درپنجموردنیز،ارتباطبایک
مرد،انگیزهیاصلیوقوعقتلناموسیبودهاست.درتوضیحاینموردگاهاز
عبارت»ارتباطبامردیدیگر«استفادهشدهکهاحتماالًگویایمتاهلبودن
مقتولاست.درسهمورد،فرارازخانه،انگیزهیقتلبودهکهدریکیازاین
مواردعنوانشده»زن،باوجودیکهنامزد)عقدکرده(یکنفربوده«،بامرد
دیگریفرارکردهاست.مخالفتباازدواجزنکهبهقتلناموسیاومنجر
شدهازدیگرانگیزههایوقوعاینقتلهاستکههیچاشارهدقیقدیگری
ایناحتمالوجودداردکهدرپساینمخالفت بهبقیهجزئیاتنشدهو
وقایعیهمچونفرارزنازخانهرخدادهودرنهایتبهقتلناموسیمنجر
شدهباشد.ازدواجاجباریوارتباطاینترنتیبایکمردازدیگرانگیزههای
وقوعقتلهایناموسیهستندکهدرایناخباربازتابدادهشدهاند.دریک
موردنیزتنهااز»سختگیریوخشونتخانگیازطرفپدر«بهعنوان
انگیزهیخودکشینامبردهشدهاست.وقتیجنسیتمقتول»مرد«است،
ازاینمواردبهعنوانانگیزههایقتلناموسینامبردهشدهاست:دوستی
مزاحمت و ناموسی ازدواج،شوخیهای با مخالفت خانواده، یک دختر با
دادهشدهدر ها قتل این به اماعنوانهاییکه متاهل. برایزن ناموسی
بیشترموارد»قتلناموسی«بودهاست.وقتیجنسیتمقتول»زن«است،
در47درصدموارداز»قتلناموسی«،درپنجمورداز»خودسوزی«،در
چهارمورداز»اختالفخانوادگی«ودریکموردنیزاز»خشونتخانگی«
نامبردهشده؛اماوقتیجنسیتمقتول»مرد«استبیشترازعنوان»نزاع
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آنهانامبردهشده،درواقعباانگیزههایناموسی
شده اعمال ناموسی خشونت دلیلشدت به و
برزنانصورتگرفتهاند.درعینحال،براساس
آنچهدرباالگفتهشدازصحتوسقماینمساله
هماطالعیدردستنیستکهاینخودکشیها
سایر یا پدر سازی« »صحنه محصول چقدر
ناموسیدست قتل به کهخود مردانیهستند
زدهانداماآنراخودکشیزنانجلوهمیدهند.
بهعبارتروشنتر،گاهزنانوافرادکوییرتوسط
قتل به خود همسران حتی و برادران پدران،
مرتکبان توسط قتل این اما میرسند ناموسی
آنیکصحنهسازیخودکشیبازنماییمیشود.
ازدواجاجباریازمهمترینخشونتهایناموسی
استکهمیتواندبهخودکشیزنانمنجرشود.
همچنینبرخیخودکشیهادرافرادکوییرنیز
هنجارشکنیهای جمله از ناموسی مسائل به
مرتبط جنسی گرایش آشکارسازی و جنسی

هستند.
اساسگزارش بر یادداشت این  پی نوشت ۱: 
خشونت علیه »مردان شبکهی پژوهشی
ناموسی«نوشتهشدهوهرگونهاستفادهایازاین

مطلبباذکرمنبعاصلیبالمانعاست.
»مردان شبکهی : 2 پینوشت :  ۲ پی نوشت 
در 9931 خرداد در ناموسی« خشونت علیه
جمعی تالش با مستقل کمپین یک قالب
افغانستانی و ایرانی پژوهشگران و فعاالن از
به وابستگی اینشبکههیچگونه شکلگرفت.
دولتها،احزابونهادهاوبنیادهایمعطوفبه
بهصورتداوطلبانهومشارکتی و ندارد قدرت
ای پایه هدف میکند. فعالیت و سازماندهی
اینشبکه،همیاریبرایارتقایآگاهی،ترویج
خودسازماندهی،ایجادشبکههایمستقلمردان
وگروههایعملبرایمبارزهباخشونتناموسی
وجلوگیریازبازتولیدفرهنگناموسیدرجامعه
آنها مسئولیتپذیری و مردان مشارکت است.
برایتغییرالگوهایمردانگیمارادردستیابی
میرساند؛ یاری عدالت و جنسیتی برابری به
مسئولیتیکههموارهدرطولتاریختنهابردوش
زنانسنگینیکردهاست.درقالبیککمپین
مستقلباتالشجمعیازفعاالنوپژوهشگران
ایرانیوافغانستانیشکلگرفت.اینشبکههیچ
و نهادها و احزاب دولتها، به وابستگی گونه
صورت به و ندارد قدرت به معطوف بنیادهای
فعالیت و سازماندهی مشارکتی و داوطلبانه
میکند.هدفپایهایاینشبکه،همیاریبرای
ایجاد خودسازماندهی، ترویج آگاهی، ارتقای
شبکههایمستقلمردانوگروههایعملبرای
مبارزهباخشونتناموسیوجلوگیریازبازتولید
فرهنگناموسیدرجامعهاست.مشارکتمردان
الگوهای تغییر برای آنها مسئولیتپذیری و
برابریجنسیتی به رادردستیابی ما مردانگی
وعدالتیاریمیرساند؛مسئولیتیکههمواره
درطولتاریختنهابردوشزنانسنگینیکرده

است.
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زن ترنس ستیزی - ترنس میساژنی
به یاد خواهرمان ِاال نیک بیان

ژاکاو نیک

 
مقدمه:

 درطییکسالگذشته،خبردرگذشتوبهقتلرسیدنااِلنیکبیان،ههنار،میشو
ودوسکیآزاددرایرانوعراق،وبیتوجهیرسانههایجریاناصلیبهاخبارمرتبط
باآنها،باردیگربهمایادآوریکردکهتبعیضوخشونتسیستماتیکعلیهزنانو

افرادترنسجندرتاچهحدعمیق،جدیوخطرناکاست!

جامعهی با مرتبط و فمنیستی جریانهای جمله از رهاییبخش، جنبشهای
+LGBTQدرصورتبیاعتنایی)سهوییاعمدی(بهوضعیتومسئلهیحقوق
انواع به بلکه هستند، اعتبار از خالی تنها نه ترنسجندر افراد بشری و شهروندی

تبعیضهایبرآمدهازسیس-سکسیزمنیزدامنزدهاند!

افراد علیه قدرت، توازن عدم بر مبتنی که تبعیضهایی انواع شناخت رو این از
)از میشود اعمال Gender Nonconforming مجموع در و ترنسجندر
جزئیترینروابطگرفتهتاسیاستگذاریهایکالن(اهمیتبسیاریبهویژهبرای
بیان که دبووار مشهور ازسخن سال هفتاد که اکنون زیرا دارد! فمنیسم جریان
کرد»انسانزنبهدنیانمیآید،بلکهزنمیشود«گذشتهاست.سیسالازآنکه
الزاممقابلهبامعرفیزنبهعنوان مونیکویتیگ،فیلسوفونظریهپردازلزبیناز
یکواقعیتطبیعیبرایابژهسازیایدئولوژیکسخنگفت،وهمچنینسالهااز
سیسمحور و دگرجنسگراهنجار پیشفرضهای به باتلر فمنیستی درون نقدهای
نیز،گذشتهاست.بنابراینامروزهبیشازهرزماندیگریشناختومقابلهبااین
تغذیه آنها از مردساالر نظام که وسیسمحور دگرجنسگراهنجار پیشفرضهای
میکندوبازتولیدکنندهیهمانمفهومزنبهعنواییکواقعیتطبیعی)درجهت

ابژهسازیایدئولوژیکوی(است،اهمیتدارد.

زنترنسستیزییاترنسمیساژنی،مجموعهایازتبعیضهاییاستکهبرپایههای
نظامهایفکریسیس-سکسیزموبهتبعآنترنسستیزیوزنستیزیبناشدهاست.
دراینمطلبسعیشدهتابهاختصاربهمعرفیچیستیواثراتزنترنسستیزی

پرداختهشود.

زن ترنس ستیزی چیست؟

اصطالحزنترنسستیزی،نخستینباردرکتابWhippingGirlاثرژولیاسرانو،
زنترنسجندرنویسندهوفمنیست،بیانشدواشارهبهتبعیضهاوخشونتهای
GenderNon� افراد افرادترنسفمنین، زنانترنسجندر، سیستماتیکعلیه

conformingباهویتهاوبیانهایجنسیتیفمنیندارد.

خشونتهای دارند؛ مختلفی وجوه سیستماتیک تبعیضهای و خشونتها این
کالمی،جنسی،فیزیکیویاحتیقتلافراددرسطحجامعهوخانوادهها،بیاعتنایی
رسانههایخبریبهوقایعمرتبط)کهدرکنارموارددیگریبهعنواناثراتثانویهی
در وخشونت تبعیض میزند(، دامن عادیسازیخشونت به مضاعف تبعیضهای
سازوکارنهادهاوسازمانها،بیاعتناییبهمسائلمرتبطبهاینافراد،حتیتبعیض

ایدئولوژیک تبعیضآمیز جریانات آن، بارز )مثال مختلف جریانات در آنها علیه
تِرف(،قانونگذاریهایتبعیضآمیزومواردیازایندست!

ریشه های زن ترنس ستیزی

براییافتنریشههایزنترنسستیزی،بایدبهبررسیزنستیزیوترنسستیزی
پرداخت،امازنستیزینهبهمعنایستیزبایکواقعیتبیولوژیک،بلکهبهمعنای
ستیزواعمالخشونتوتبعیضعلیهیکبرساختهیاجتماعیاست.چراکهزن
بودنیکواقعیتبیولوژیکنیست،بلکهبرساختهایاستکهدربسترروابط،یعنی
محلاصلیظهورمناسباتقدرت،شکلگرفتهاست.ستیزبااینبرساختههمبه
عنوانیککنش،جهتاعمالقدرت)نیروییکهمنجربهتغییرکنشوعملکردافراد
میشود(بهشکلیاستکهعاملیتراازعملکردافرادمیگیردودرمجموعفردیت
آنهارادرانفعالتعریفمیکند!دراینبین،دانشبهعنوانبرآیندروابطقدرت،
جهتتقویتچهارچوبآنپیشرفتهودراینموردباعثتحکیمدیدذاتگرایانه
نسبتبهبرساختههایجنسیتوتوجیهوطبیعیسازیستموتاریخآنمیشود!
بهبیاندیگر،واقعیتیباینریتحتعناوین»نر«و»ماده«ومنتسببرآنها»مرد«
حاضر زمان در پدیدهها این بودن ذاتی و طبیعی تصور و ندارد وجود »زن« و
است. استعمار ازدورهی آن با مرتبط وسیاستگذاریهای قدرت روابط نتیجهی
هدفازایجادطبیعیسازیوتقویتدیدذاتگرایانهنسبتبهاینبرساختههاتوجیه

وطبیعیسازیزنستیزیودرنهایتمردساالریاست.

درچنینشرایطی،جنسیتنهساختاریدینامیک،پویاومسئلهایشخصیبلکه
از ناشی قدرت اعمال اثرات برابر در انقیاد جهت سرکوب سیستم یک عنوان به

مردساالریعملمیکند!

بهعنوانگرایش بلکه بهعنوانیکگرایش، )نه درچنینفضاییدگرجنسگرایی
باینرِی ازنظام برآمده ارکاناصلی وفرهنگغالب(وسیسجندربودنبهعنوان
با نهادهایسرکوب و دارند، موجودیت ماده و نر دوگانهی برساختههای از ناشی
ازبیانهایجنسیتیمختصجنسیتهایمنتسب القایاینمسئلهکههرسری
شدهاستواینمسئلهریشهدرذاتافراد)برمبنایبرساختههایدوگانهیایجاد
شدهازجنس(دارد،باعثتداومعدمتوازنقدرتودرنهایتتغذیهیمردساالری
روانی« »هرمافرودیسم اصطالح رواج مسئله، این بارز مثالهای از یکی میشوند.
استکهازاواخرقرننوزدهممیالدیدرجوامعپزشکیاستکهدرجهتبیماری
از ناشی پیشفرضهای از خارج جنسیتی بیانهای و گرایشها با افرادی انگاری
به که است باینری اجتماعی نظامهای نتایج از )که سیس-هترونورماتیو تفکرات
Medical Slur امروزهدردستهی ایناصطالح استفادهمیشد؛ اشارهشد( آن
علیهاعضایجامعهی+LGBTIAقراردارد.بههمیندلیلاستکهیکیازوجوه
به ترنسستیزی موجب که دارد نام )Cis-sexism( سکسیزم،سیس-سکسیزم
شکلیکامالسیستماتیکعلیهافرادترنسجندرمیشود.زیراوجودافرادترنسجندر،
موارد از برآمده ذات با مرتبط جنسیت اوال که است مسئله این از بارزی مثال
مرتبطباجنسنیست،بلکهناشیازدرونیسازیناخودآگاهوناخواستهیبیانهای
Gender Per- )جنسیتی،نقشهاوشخصیتهایمتعددوبازتولیدآنهااست
بدن اندامهای و بوده جنس از منفصل جنسیت نتیجه در پس )formativity
نیزبهخودیخودجنسیتیندارند.دوما،اشرافبراینانفصالفرصتیاستبرای
بازبینیدردادههایپزشکیپیرامونجنس؛کمااینکهامروزهنیزدرپیبازنگریهای
متعددمیتوانگفتکهجنسنیزباینرینبوده،وواقعیتیتحتعنواننروماده
)همچونمردوزن(وجودندارد،بلکهماباطیفیگستردهمواجههستیم.بهبیان
دیگر،وجودافرادترنسجندرمخلنظموساختاریاستکهجنسیتهایمنتسب
ایدئولوژیکفردو ابژهسازی اینطریقسعیدر از شدهراذاتگرایانهمیخواندو
طبیعیسازیستموتاریخآندارد،واینمسئلهزنگخطریبراینظاممردساالری
است،کهواکنشبهاینزنگخطردربسترفضایآمیختهازسیس-سکسیزم)که
باقراردادنسیسجندربودنبهعنوانمعیارطبیعیبودن،غیرآنراغیرطبیعی
میکند! پیدا نمود ترنسستیزی صورت به میداند( حذف یا تغییر نیازمند و



صفحه

12

نرشیه سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی

14
01

ار 
به

 - 
12

ره 
ام

ش

حاصل را ترنسستیزی زن میتوان نتیجه در
زنستیزیوترنسستیزیدرنظرگرفت،باتوجه
نظام در است؛ یکسان نیز آنها مبنای اینکه به
ترنسجندر افراد ترنسجندر، زنان مردساالر،
Gender Non- افراد مجموع در و فمنین
مطابق که جهت آن از فمنین، conforming
اینمسئله نیستند،و بابرساختهیمنتسبشده
همچنین و است موجود سیس-سکسیزم مخل
برساختههایفمنین،کههمواره اینجهتکه از
ستیزباآنهاازالزاماتتداومقدرتنظاممردساالر
شده، درونیسازی افراد این شخصیت در بوده،
درجنسیت و بازتولید بیانهایجنسیتیشان در
میکند، پیدا نمود جنسیتیشان هویت و
زن که میگیرند قرار مضاعف تبعیضی تحت
این و دارد نام ترنسمیساژنی یا ترنسستیزی
قدرت مراتب درسلسله که باعثمیشود مسئله
نسبت که بگیرند قرار تبعیضهایی مورد همواره
دچارضعف دیگری کنندهی تعیین مولفههای به

یاشدتشود!

افراد بهقولخودژولیاسرانو وجودزنانترنسو
Gender Nonconform- و فمنین ترنس
ingفمنینخطریبرای»سلسلهمراتبجنسیتی
و بودن زن از برتر را بودن مرد که مردمحور،
مردانگیرابرتراززنانگیمیداند«قلمدادمیشود!

زن ترنس ستیزی به مثابه ی تبعیضی چندگانه 

میتوان شد، گفته کنون تا که آنچه به توجه با
خود خودی به ترنسستیزی زن که پیبرد
مجموعهایازتبعیضهایچندگانهاستکهبابت
Gender Nonconform- یا ترنسجندر
یا زن جنسیت داشتن همچنین و بودن ing
هویتوبیانهایجنسیتیفمنین،برافراداعمال
با مرتبط سهگانهی بندی تقسیم در و میشود
 Additiveانواعتبعیضهایمضاعفدردستهی
میگیرد، قرار Multiple Discrimination
با تعیینکننده مولفهی چند یا دو آن طی که

زمینههایمشترکباعثبروزتبعیضمیشوند!

مولفههای بابت است ممکن افراد این عالوه، به 
طبقه، معلولیت، اتنیک، / نژاد جمله از دیگری
مذهبو...نیزتجربهیمتفاوتازتبعیضوستم
Inter- یداشتهباشند،کهدرآنصورتدردسته

sectional Discriminationازتقسیمبندی
سهگانهیتبعیضهایمضاعفقرارمیگیردکهدر
موجب همزمان بهصورت مولفه چندین آن طی
علیه مسئله این میشوند! فرد بر تبعیض اعمال
Gen- زنانترنس،افرادترنسجندرفمنینوافراد
آفریقایی و فمنین der Nonconforming
تباردرکشورهایاروپاییوآمریکایشمالیوبه
ویژهایاالتمتحدهبسیارچشمگیراست،درحدی
کهازواژهوگفتمانTransmisogynoirیازن
ترنسوآفریقاییتبارستیزیبرایاشارهبهتبعیض
و ستیزی زن نژادپرستی، پایهی بر که مضاعفی
از استفاده میشود. استفاده است، ستیزی ترنس
عالوه آن با مرتبط گفتمان البته و اصطالح این
مضاعف، تبعیضهای با مرتبط مباحث اهمیت بر
جنسیت بر غرب استعمار تاثیرات بررسی نظر از
ومسائلمرتبطباآننیزحائزاهمیتاست،زیرا
رایج باینری اشارهشد،برساختههای همانطورکه
و آنها به نسبت ذاتگرایانه دید و جنسیت از
طبیعیانگاریشان،دربازهیزمانیحال،نتیجهی

دورههایاستعمارغرباست.

بهعنوانمثال،ااِلنیکبیان،زنترنسجندر،متولد
سال سپتامبر ماه چهاردهم تاریخ در که ایران
برلین، ازخودسوزیدرشهر 2021میالدیپس
درکشورآلماندرگذشت،خشونتوتبعیضهای
عالوه به و ایران و آلمان در را ترنسستیزانه زن
کرده تجربه آلمان در را نژادپرستانه تبعیضهای
اینمواردموجوداست از بود.مثالهایمتعددی
بیان قابل هم آماری دادههای بر استناد با که

هستند.

شاخصه ها و آمارها

افراد از نفر 375  میالدی، 2021 سال در 
Gender Nonconforming و ترنسجندر
مرگبار سال دلیل همین به و رسیدند، قتل به
شامل درصد 96 رقم، این بین از گرفت. لقب
زنانترنسجندروافرادترنسفمنین،58درصد
بیشتر که شغلی بود، جنسی کارگران به مربوط
و فمنین ترنس افراد ترنسجندر، زنان بین در
رواج فمنین Gender Nonconforming
زن عمق نمایانگر انجامشده، قتلهای آمار دارد.

ترنسستیزییاترنسمیساژنیموجوداست!

ازمقتولین اینآمار،89درصد همچنیندرطی

درایاالتمتحدهازجوامعرنگینپوستوبهویژه
تقاطع اهمیت مسئله این هستند؛ آفریقاییتبار
تبعیضهایناشیاززنترنسستیزیونژادپرستی
رانشاندادهوهمچنیناهمیتگفتمانپیرامون

transmisogynoirراهویدامیکند!
و ترنس افراد و ترنس زنان جنسی ابژهسازی
از فمنین، Gender Nonconforming
این میباشد؛ ترنسستیزی زن دیگرشاخصههای
نسبت ذاتگرایانه دید برآیند نوعی به ابژهسازی
زنان از اساس این بر که چرا است، جنسیت به
نیز فمنین افراد هویت و شده زدایی زن ترنس،
بهآنهاوجهای اما بهرسمیتشناختهنمیشود،
جهت در و ابزاری استفادهی جهت میشود داده
ارضایافرادبهرهمندازقدرتبیشتر،یعنیمردان
این بارز نمود استریت! و اِندوسکس سیسجندر،
پورن یا بزرگساالن ویدئوهای صنعت در مسئله
مشهوداست.اینصنعتدرخدمتمردساالری،
زنانترنسوافرادفمنینرابهعنوانکاالهاییفاقد
هویتوجهتارضایمردانسیسجندر،استریت

واِندوسکسدرنظرمیگیرد!

»انواعمختلفی بارهمیگوید: این ژولیاسرانودر 
نادر بسیار آنها از بعضی دارندکه زنانوجود از
زنان به که جنسیای نگاه وجود این با هستند،
ترنسوجوددارد،نسبتبههیچکدامدیگروجود

ندارد!«

کمپهای در نیز دیگری تبعیضهای همچنین
مراکز شهری، و عمومی فضاهای پناهندگی،
علیه نیز ... و درمان و بهداشت آموزشی،
Gen- و ترنس افراد ترنسجندر، زنان
موجود فمنین der Nonconforming
به ترنسستیز زن جریانات توسط که است،
میشوند! توجیه و تقویت تئوریک صورت

الزام مقابله با ایدئولوژی تِرف!

Trans exclu- عبارت مخفف Terf - تِرف
این است. sionary radical feminism
جریان،فمنیسمرامنفصلازحقوقافرادترنسجدر
میخواندودرهمینراستااززنانترنسزنزدایی
تِرف ایدئولوژی، این پیروان به همچنین میکند.

گفتهمیشود!

اینایدئولوژینهتنهاازاساسعبثبودهوعمق
در بلکه ندارد، را مردساالری با مقابله برای الزم
باتلر، قولجودیت به و تبعیضآمیز نیز نوعخود
آنها از عدهای اتفاقا که تِرفها، است. فاشیستی
خودراماتریالیستمیدانند،هنوزازمرحلهایکه
الزمهیآناشراقبراینمسئلهاستکهمعرفیزن
بیولوژیکراهیجهت / واقعیتطبیعی بهعنوان
ابژهسازیزناناست،عبورنکردهاندوزنبودنرا
وابستهبهبرساختهیمادهبودندرنظرمیگیرندو
باوردارندکهاینوابستگیناشیازکروموزومهای
چالش به برای پرسش دو تنها اما است! جنسی

کشیدناینعقیدهکافیاست:

کروموزومهای با افرادی برابر در تِرف جریان .1
اتوزومهای از یکی در جهش با اما XX جنسی
مغلوب،کهمنجربههایپرپالزیمادرزادیآدرنال
باعث SVآن نوعکالسیکودستهی ودر شده
چه میشود، مردان به منتسب صفات بروز
جهتگیریایخواهندداشت؟!وهمچنینافرادی
عدم دلیل به که XY جنسی کروموزومهای با
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زنان ترنس، زن هستند وآزادیهمهیزنانوعمومافرادازنظاممردساالریدر
گروهمدیگراست.

و دارد وجود ایران جمله از جهان، همهی در ترنسمیساژنی یا ترنسستیزی زن
نیازمنداقدامموثرومستمردرجهتمقابلهومبارزهباآناست!

منابع:

https:///transmisogyny-101-what-it-is-and-what-can-
/we-do-about-it

https:///education/transmisogyny
https:///978-1-58005-154-5

/https:///2012/05/11/review-whipping-girl
http:///wiki/Transmisogynoir

https:///black-trans-women-black-trans-femmes-lead-
ing-living-fiercely

https:///the-deviant-african-genders-that-colonialism-
/condemned

https:///community/two-spirit.php
/https:///faq/conditions/ais
/https:///faq/conditions/cah

https://www.scientificamerican.com/article/
/the-new-science-of-sex-and-gender

/https:///sa-visual/visualizing-sex-as-a-spectrum
https:///gender-trouble-performativity-and-creating-

/your-gender
https:///english/engl-300/lecture-23

https:///news-and-analysis/we-were-never-gender-
binary-its-time-reclaim-radical-lesbian-feminism

https:///health/transgender/cissexist
https:///referenceworken-

try/10.1007/978-1-4614-5583-7_679
uoj-tcejbo-srehposolihp/92/80/8102/swen///:sptth

عکسهاازگوگلوسایتکانونزنانایرانیگرفتهشدهاست.

حساسیتبهآندروژن،درنوعکاملآندارایواژنهستند.

معموالاینافراددرپاسخبهاینسوالتکیهبرآمارپایینافراداینترسکسمیزنند،
اینترسکسمیتوانبحثهایی افراد از ارائهشده آمارهای برسر اینکه از کهجدا
پیرامونتاثیربینششخصیجوامعپزشکیدرارائهیاینآماربیانکرد،اماعالوه
برآن،چنینپاسخیبهمعنایپذیرشهژمونیاکثریتبراقلیتواعمالتبعیض

مبتنیبرآناست!

که است گرفتهشده نظر در تاریخی بازهی تاریخیجنسیت،کدام بررسی در .2
زنانگیراوابستهبهجنسوناشیازکروموزومهایجنسیمیداند؟آنهمباتوجه
و داکوها،چیبادوها موُدکو بومی، آمریکاییهای قبایل در برداشهها تاریخچهی به
این از مثالهایی وسایر استعمار از پیش آفریقای قبایلمختلف در کوئیمبانداها

دست.

بااتکابرفقدانواقعیتیپیوستهتحتعنوانتاریخوجریانداشتنآندرزمانحال
واینکهجنبههاییازتاریخکهمدنظرفرداستموردتوجهوبررسیقرارمیگیرد،
میتواناذعانکردکهافرادتِرفبرشیازتاریخپسازاستعماررابررسیوعالوهبر
مشروعیتبخشی،آنراطبیعیسازیهمکردهاند!اینمسئلهباعثتکرارسیستم

سرکوبمردساالریهممیشود!

بیانمیکنندکهتجربهیزیستهی تِرف،درتوجیهنظراتخود افراد از بسیاری
افرادحائزاهمیتاست؛ایننظرناشیازهماندیدگاهسیس-سکسیزماست،که
بامحوریتقراردادنافرادسیسجندر،باعثبروزترنسستیزیمیشودودراینجا
ضمنزنزداییاززنانترنسوهویتزداییازافرادترنسجندر،اهمیتتجربههای
سیسجندر بر اتکا با نهایت در و برده سوال زیر نیز را آنها ستم تحت زیست
ایننظرات، بر اتکا با تِرف افراد تغذیهمیکند! را نظاممردساالری اجباری، بودن
Gender Non- تبعیضهایمضاعفعلیهزنانترنسجندر،افرادترنسفمنینو
conformingفمنیندرمراکزیچونزندانها،کمپهاو...راتوجیهکردهوتن
بهالقایساختارسرکوبگرجنسیتدادهومیپذیرندکه»زن«ذاتاتوانبرابربودن

رانداشتهوبهاینصورتبهنابرابریجنسیتیمشروعیتمیبخشند!

درنتیجه،مادرمواجههباتِرف،بایکشاخهیمشروعبرآمدهازفمنیسمرادیکال
مواجهنیستیم!)زیستوخطفکریفمنیستهایرادیکالیچونمونیکویتیگ،
از اینخوانشتِرف اینمسئلهاستکه و...خودگواه لورد فاینبرگ،آئودره لزلی
فمنیسمنهتنهارادیکالنیست،بلکهواپسگرایانهوحتیضدفمنیسماست!(بلکهبا
ایدئولوژیایمواجههستیمکهتبعیضهایمضاعفمبتنیبرزنترنسستیزییا
ترنسمیساژنیرانهتنهامشروعمیداند،بلکهخودباعثآنمیشود،واینمسئله
آفریقاییتبار سافراجتهای قبال در سفیدپوست سافراجتهای برخورد از حتی
و نیزاراجاعیتر اول موج طی در و سنکافالز کنوانسیون از پس رنگینپوست و
تمام برای بلکه ترنسجندر، زنان برای تنها نه ترف، جریان است. ضدفمنیسمتر

جریانفمنیسمدررویاروییبامردساالریحطرناکوارتجاعیاست!

کالم آخر

بخش رهایی جنبشهای که داد نشان جنوبی آمریکای در Ni Una جنبش
تغییرات ایجاد نیروی اندازه تاچه زنان*میشوند وقتیشاملهمهی فمنیستی،
مثبترادارند؛اینمسئلهامروزهدرزمانهیحساسکنونیدرتاریخجنبشزنان*
ایرانبسیارحائزاهمیتاست،تابهدرکدرستودقیقیازتبعیضهایمضاعف
Gender Nonconformingعلیهزنانترنسجندر،افرادترنسفمنینوافراد

فمنینرسیدهومسیررهاییرابرایآنهاهموارکنند!
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ازحوصلهیایننوشتارخارجاست.الزمبهذکراستکهدراینجافقطبه
مقتوالنزنودختراشارهمیشودوآمارمرتبطباآنهاذکرمیشود.

پدر، عهدهی به سنتی و مردساالر جوامع در معمواًل ناموس از نگهداری
برادران،همسرودرنبودآنهابقیهیمردانفامیلویاطایفهاست.متاسفانه
معموالًزنانودخترانفامیلدراینجنایتحامیومشوقمردانهستند
ناموسی قتلهای اینچنین معمول طور به چه اگر دارد. بررسی جای که
گزارشنمیشوند،ولیبراساسآمارارایهشدهتوسطسازمانمللنزدیک
بهپنجهزارزنودخترساالنهبهنامدفاعازناموسبهقتلمیرسند)یو.ان.
اف.پیآ2000(.هرچنداینآمارشاملتمامیاقوامومذاهبمیشوداما
بهطورخاصمواردارتکابدرخاورمیانهوآفریقایجنوبیبهطورمرتبدیده
میشودونزدیکبهنیمیازقتلهایناموسیدرهندوپاکستانمشاهده
مجازات اردن مانند کشورها از برخی در حاضر قرن همین در  میشوند.
ازناموسبسیارخفیفاستوزورسنتبرقانون ارتکاببهقتلدردفاع
مستولیشدهوهمچونموردذکرشدهیقبلیبررسیمجزاییرامیطلبد.
مصر، اردن، ایتالیا، اسرائیل، ایران، کانادا، برزیل، همچون: کشورهایی در
آلبانی، انگلستان،آمریکا،کشورهایآمریکایالتین، اوگاندا، سِوئد،سوریه،
بوسنیوهرزگوین،ازبکستان،فرانسهوبسیاریدیگرمواردقتلهایناموسی
سازمانسویسسی تحقیق و گزارش اساس بر است. افتاده اتفاق کرات به
در شده: منتشر 2102 تا 2011 سالهای  خالل در که اسیوارجیایار
و آبرو حفظ قربانی نفر هفده 2008 تا 2004 سالهای خالل در بلژیک
ناموسشدند.درسوئدتاسال2004دولتاعالمکردهکهبینهزاروپانصد
تادوهزاردختروزنقربانیجرایمناموسیشدهاند.پلیسهلندتخمینزده
درسال2007چهاردهقتلبانامجرایمناموسیرخدادهودردوسالپس

ازآننیزبهترتیبیازدهوسیزدهموردبهوقوعپیوستهاست.

در خشونت مورد 1030 هلند پلیس گزارش اساس بر 2020 سال در
واقعی آمار است معتقد پلیس چند هر است. داده رخ ناموس از دفاع
نوع این معموالً شد گفته که همانطور ولی باشد بایستی این از بیش
که کردهاند ادعا منابع از بعضی همچنین نمیشوند. گزارش خشونتها
ناموس از صیانت و حفظ بهجز انگیزهای با نشده گزارش قتلهای درصد
هستند. %57 نشده گزارش ناموسی قتلهای حالیکه در است %52

براساسگزارشاتسازمانعفوبینالملل،تقریباًبیستموردقتلناموسیدر
سالدرکشورهلندبهوقوعمیپیوندد.البتهتشخیصاینگونهقتلهاازسایر
مواردخشونتعلیهزنانآنچنانهمآساننیستومعموالًقاتلبهایننوع
قتلاعترافنمیکند.قربانیانهمبیشترازهلندیهایترکتبار،مراکشی،

عراقیویاباپیشینهیازافغانستانهستند.

اماسوالیکهایننوشتارقصدداردبهبخشهاییازآنپاسخدهدچیست؟از
آنجاییکهدرکشورهایاروپاییودیگرکشورهایپیشرفتهیجهان)ازمنظر
اینگونهخشونتها همچنان الییک( و برابر،سکوالر تقریباً قوانین داشتن
گروههای میان در عواملی و چهخصیصهها میپیوندند، وقوع به قتلها و
درون در باعثچنینجرایمیمیشود؟ اینکشورها در پناهنده و مهاجر
ساختارهمینکشورهایمهاجرپذیروپیشرفتهچهعواملیراهرابرایچنین
به پاسخ نشانکردکه بایستیخاطر البته خشونتهاییهموارمیسازند؟
چنین درحوصلهی که دارد متعددی عوامل بررسی به نیاز سوالی چنین
مقالهاینیستوفقطبهچندعاملاکتفاخواهدشدونیزایننوشتاردر
پییافتنراهحلبرایآننیست.شایددرمقاالتبعدیبهاینمواردهم

خشونت و قتل در دفاع از ناموس
در جایی که قرار نیست کسی ناموس دیگری باشد

ملیحه حیاتی

اصطالح»خشونتورزیناموسی«بهآندستهازاعمالیاطالقمیشودکه
ازطریقخانوادهویابخشیازاقشاروگروههایقومی،علیهافراددرونگروه
فرهنگی، ارزشهای آن، وحفظ ناموس نام با بهظاهر تا تحمیلمیشود
و زنان نشوند. لگدمال و بمانند باقی نخورده دست اجتماعی و مذهبی
دخترانمعموالًبیشترینقربانیانخشونتورزیناموسیراشاملمیشوند؛

هرچندمردانوپسراننیزازایننوعخشونتدراماننیستند.

خشونتورزیناموسیشاملمواردمتعددیمانند:ازدواجاجباریوخونبها،
ناقصسازیزنان،تعرض،تجاوز،ازدواجکودکان،آزمایشبکارت،عاقشدن
ازارث،سقطجنینتحمیلیونیزقتلمیشود.دربسیاریازمواردقربانیان
موردضربوجرحقرارمیگیرند،یاحتیتحقیروتهدیدمیشوندوتحت
پناهنده یا و قربانیانمهاجر قرارمیگیرند.درمورد کنترلکاملبستگان
بارهامشاهدهشدهکهآنهارابهزوربهکشورهایخودبازگرداندهویاتنهادر
کشورمقصدرهاکردهاند.آمارقابلمشاهدهایازاینقربانیانموجوداست

کهبهزورمجبوربهخودکشیشدهویابهقتلرسیدهاند.

اعمال آن متعاقب و ناموس از دفاع امر در بسیاری انگیزههای مطمئناً
هستند دخیل طایفه و قوم عشیره، خانواده، ناموس از دفاع در خشونت
کهازآنجملهمیتوانبهمواردزیراشارهنمود:درگیریوخصومتبرسر
ارثومیراثکهمنجربهردوبدلکردندخترانطایفهیمقتولبهجای
خونبهامیشود؛داشتنرابطهوازدستدادنبکارتقبلازازدواجرسمی،
زیرپاگذاشتنرسوماتوعرفآنبخشازجامعهمانندپیروینکردنازنوع
پوششوانتخابشغلویادرخواستطالقکهباعثخدشهدارکردنآبروو
ناموسکلآنطایفهویاقومشدهوانگیزهیقابلپذیرشیبرایحفاظتاز
آنازطریقاعمالخشونتشکلمیگیرد.چهگناهیبدترازآنکهبهازدواج
فرمایشیتنندهی!ویادارایگرایشاتجنسیمتفاوتیباشی!یاعکسهای
شخصیخودرادرشبکههایمجازیپخشکنی!ویاحتیحاضرنباشی
بهعنوانعضویازآنطایفهبهخشونتدستبزنیوازبهاصطالحآبروو

ناموسقومدفاعنکنی!پسبایدخشونتشاملحالتونیزشود!

اماازمیانهمهیآنمواردیکهدرباالذکرشدوهمهیآنهاییکهاین
نوشتارظرفیتذکرآنهارانداشته،اینمقالهموضوعقتلهایناموسیدرادامه
پیگیریکردهودرپیآنآماریازارتکاباینچنینجنایاتدرکشورهای
اروپاییوخصوصاًهلندارایهمیدهدوبهبررسیچنددلیلعمدهیآنبا
توجهبهشرایطامروزیجوامعونقشسیستمهایقدرتدرآنهامیپردازد.
دالیلوریشههایارتکابچنینجنایاتیبسیارزیادهستندکهبههرکدام
ازنقطهنظرهایمختلفیمیتواننگاهکردوآنهاراموردبررسیقراردادکه
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پرداختهشود.

صرفنظرازدالیلترکسرزمینخودوزندگیدرکشوریدیگر،حفظفرهنگ
وهویتدرمیانمهاجرینوپناهندگاندرکشورهایمقصدازجملهمواردی
استکهبرایبقاخودبهکارمیگیرند.درمجموعجوامعمهاجرویاپناهنده
از را آنها ویژگیهایمنحصربهفردیهستندکه دارای درکشورهایدیگر
جمعیتغالبجدامیسازد.مهمترینویژگیهاعبارتنداز:خصایصفرهنگیو
تفاوتهایظاهریورفتارنابرابرباآنهادرجامعه.موقعیتآنهابهعنوانجوامع
اقلیتانتخابینبوده،بدینمعنیکهاجدادآنهابنابهدالیلیتنبهاینکوچ
دادهاندونوزادانمتولدشدهدرخاللسالهاهمچنانبهعنواناقلیتنژادی،
دینیو...شناختهمیشوند.همبستگیوانسجامازدیگرویژگیهایگروههای
مفاهیمی همانکه برجستهترینها، از یکی شاید و میشود محسوب اقلیت
چون:من/تو،ما/آنهارابرجستهمیکند؛همسرنوشتیدرمواجههباجامعهای
باحقوقنابرابرونانوشتههایفرهنگیواقتصادیونداشتناحتراموعزتیکه
دربسیاریمواردبهچشمنمیخورد.تمامیاینعواملباعثمیشوندکهدر
حفظهمبستگیومفهومما/آنهادربسیاریازمواردراهبهافراطبردهشود.
حتیگاهیباوجودداشتنعلمبهخطابودنبعضیازآدابورسومبسیاری
تنبهآنهادادهوازهرآنچهبهآنباورقلبیندارندتبعیتمیکنند.یک
ازجامعهیعربدر مثالسادهشایدمسالهراروشنکند.درمیانبخشی
اروپا،دخترانتاقبلازپیداشدنخواستگارمناسبونامزدیمیتوانندبدون
رعایتحجابدراماکنعمومیظاهرشوندولیبهمحضقرارومدارگذاشتن
خانوادههابرایازدواج،دخترمجبوراستمحجبهشودتاازخانوادهطردنشود
وشوهریکههردوخانوادهرویاوتوافقکردهاندنصیبششود.یادرمیان
ترکتبارانتعداداوالدپسربسیارمهماستتااگرنزاعیصورتگیردتوان
دفاعبیشترشودوبههمیندلیلزنانمرتبباردارمیشونددرحالیکهدر
بسیاریازمواردبهخطربارداریهایمکررواقفهستندولیخودرامجبوربه
قبولآنمیسازندتادرجامعهیخودمورداحترامباشند.یاختنهیپسران
وناقصسازیدختران،درمواردیدیدهشدهکهدختررامخفیانهبهکشور
خودبرده،درآنجاعملناقصسازیصورتگرفتهواورابازمیگردانند؛باآنکه
میدانندپیگردقانونیداردولیدرچنینمواردیکفهیحفظجامعهوعضوی

ازآنبودنبیشازپیرویازقانونویاآموزشسنگینیمیکند.

حفظ برای نیز نفوذ، هرگونه با مقابله برای پناهنده و مهاجر جوامع البته
ارزشهایخود،مطرحبودندرجامعهوبهدستآوردنموقعیتهایبرابراز
سیاستهایمتفاوتیتبعیتکردهومیکنندکهباتوجهبهشرایطویژهیهر
کشوریمتفاوتمیباشد.بهطورمثالدرهندوستانجوامعاقلیتمسلمان
در هندوهاهستند. با برابریجمعیتی پی در ولد و زاد میزان بردن باال با
اروپاجوامعترکبادردستگرفتنبخشیازبازاروتجارتخودرامطرح
کردهاند.قومیهوددرطولتاریخباسرمایهگذاریهایبزرگخودراپابرجا
حتی و ظاهر مذهب، جمعیت، حفظ با معموالً آفریقاییها داشتهاند. نگه
فستیوالهایخاصهمیشهخودرانشاندادهاند.بعضیازجوامعباحصار
کشیدندورخودوجداسازیخوددرحفظارزشهایگروهیتالشمیکنند؛
مانندبعضیازروستاهادراطرافطالقاندرایران.برخیازجوامعنیزباباال
اکادمیکو بردنمیزانسوادوآموزشودردستگرفتنکرسیهایمهم
یاسیاسیبدینامرمبادرتمیورزندمانندروستاییدرنزدیکیهایالردر
داشتهاند رسم قدیماالیام از و تحصیلکردهاند همه تقریباً که فارس استان
فرزندانشانرابهخارجازکشوربرایتحصیالتعالیهاعزامکنندویابهاییان
مبادرت خود دانشگاههای تاسیس به تحصیل امکان نبود در که ایران در
ورزیدهاند.الزمبهذکراستکهعواملبسیاریدستدردستهممیدهندو

اینجافقطمثالهاییذکرشدهتاکمیموضوعبازشود.

مطمئناًحفظبرخیازارزشهایقومی،رسومفرهنگی،آدابورسوممذهبی
وحتیتنوعغذاییوپوششدرحفظهویتجمعیبخشهایمختلفاجتماع
و چندفرهنگی جوامع وجود و تنوع این ولی میکنند. ایفا را مهمی نقش
متکثرونیزپدیدهیجهانیشدنباعثشدهمفاهیمیهمچون»احترامبه
تنوعوتکثروارزشهایفرهنگیمتفاوت«شکلبگیردکهدرذاتخودبسیار
قابلاحترامندولیوقتیپایخشونتهایناموسیوحمایتازقربانیانبه
میانمیآیدهمینمفاهیمنقشتیغدولبهراایفاکردهوزنانودختران
جوامعاقلیترابادومعضلاساسیروبرومیکنند.اولزندگیدرکشورهای
چندفرهنگهو لزومارتباطفرهنگیودومتضادبینزندگیخصوصی/زندگی
پنهان خانگی خشونتهای به منجر که اختیاری( دیواری )چهار اجتماعی 
ازیکطرفآنهادرمعرضخطرساختارمردساالرانهی وآشکارمیشود.
جامعهیخود،باورهایمذهبی،عرفوفرهنگمرسومومهمترازهمه»ناموس
وشرم«کهخوددلیلقتلهایناموسیاست،قراردارندوازطرفدیگربه
دلیلهماناحترامبهارزشهاوباورهایجوامعاقلیتدرجوامعپیشرفتهی
اکثریتآنهاوخطراتیکهتهدیدشانمیکندنادیدهگرفتهمیشوند.درواقع
چنینمفاهیمیحکمتیغدولبهرابرایزنانایفامیکنند.همانطورکهبکت
وماسی)2001(آنرابدینگونهبهچالشمیکشند»خودجوامعچندفرهنگه
بذاتعلتخشونتهایخانگینیستند،بلکهبافراهمآوردنمفاهیمیهمچون
بردخالتنکردندرچگونگیزندگی تاکید بهفرهنگهایمتفاوت، احترام
از اقلیتها)باتعریفمردانه با اقلیتوپافشاریبررایزنی خصوصیجوامع
رهبریدرجوامعاقلیت(بسترچنینخشونتهاییرافراهممیسازند.همین
مسالهباعثمیشودکهزناننادیدهگرفتهشدهوصدایآنهابهگوشنرسد.

)بکتوماسی311:2001(

دخترانجوانیکهدرکشورهایدیگربهدنیامیآیندوتحتآموزشوپرورش
اینجوامعهستندمطمئناًبیشازهمهدرخطراینتیغدولبهقراردارندو
بیشترازهمهدرمعرضخطرخشونتهایخانگیوقتلهایناموسیهستند.
و خانواده مردهای که قاتل و متجاوز به طرفی از ناموس از دفاع واقع در
طایفههستنداجازهمیدهدواینبهانهرابهدستآنهامیدهدتابدینامر
اقدامکنندوچوناینمسالهرامسالهایفرهنگیجاانداختهاند،بنابراینبه
عنوانحفظفرهنگوآدابورسومخاصآنقومبهدیگراناجازهنمیدهند
تادراینامرمداخلهکنندومفهوماحترامبهعقایدوباورهاورسومدیگران
باز آنها برای فراری راه و قرارگرفته ابزاری استفادهی راحتیموردسوء به
میکندوازمنظرزنانمفاهیمیهمچون»ترسازشرمندگیوحفظناموس«
ناتوانیآنهادرطلبکمکوحمایت و ازجامعه افتادگیآنها باعثدور
بهقولصدیقیجوامعمترقیتصورمی قانونیمیشود. ازجامعهومراجع
کنندکه»ناموس«مفهومیفرهنگیاستکهنبایدبهآنانتقادکرد.بهطور
ضمنیمیتوانگفتچنینجوامعی»ناموس«رافاکتوریجدینپنداشتهو
ازجرایممرتبطباآناغماضکردهوموجبارتکابمکررآنهامیشوند.)
آر.دبلیو.6:2003(دراینمیانرسانههانیزاینجرایمرابهچهارچوبخانوادگی
قاتلومقتولمرتبطمیسازند)سی.آی.ام.ای.ال2001(ویاحتیرابطه
نوجوانانکه میان فقطدر را فامیلی ارتباطات از باجنسمخالفوجدای
برای مجبورند خانوادهها که میکنند تلقی هستند جنسی ازحس سرشار
حفظناموسوباکرگیوپاکیدخترانشانروابطآنهارازیرنظرداشتهوآنها
رامحدودکنند.اینچنینتقلیلهاوچشمپوشیباعثمیشودتااینچنین
قتل مورد در منتشره اخبار از یکی در نشوند. دنبال بهطورجدی جرایمی
دخترنوجوان16سالهایدرانگلیستوسطپدرشدرسال2002فقطبه
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ایننکتهاشارهشدهبودکه»پدرشازترسغربیشدندخترشاورا
بقتلرسانده«.بسیاریازرسانههاازاینهراسدارندکهاگربهاینگونه
و شود برانگیخته نژادپرستانه احساسات طرفی از بپردازند رخدادها
استفاده اقشار این علیه آن از پناهندگان و مهاجرین گروههایضد
ببرند.بنابراینزیرسوالبردنفرهنگجوامعاقلیتامریبحثبرانگیز
درگیری مبادا تا شوند می گریزان آن از و شده تلقی تفرقهآمیز و
ایجادشودودراینمیانخشونتهاراپایانینیست.نکتهیقابلتامل
دیگردرهمینارتباطایناستکهوکالیمدافعازمسالهیتفاوت
در هلند دهند. تخفیف را قاتل حکم تا میکنند استفاده فرهنگی
سرپوشگذاشتنوعمومینکردناخبارقتلهایناموسیبهخصوص
مواردیکهبهباورهایمذهبیمربوطمیشودیدطوالییداردوتقریباً
صدرنشیناستتاجاییکهکارآگاهاناینگونهپروندههاموظفهستند
اولباامامانمساجدمشورتکنندوبعدپروندهراطبقهبندیکنند.

)honorkilling.org(
موضوعدیگرسیستمقدرتاست.اغلبدرپروسهیقتلهایناموسی
مسایلیفراترازارتباطمخفیزنومردومداخلهیخانوادهوعشیره
مطرحاستوآنسیستمقدرتاست.)والبی1990(درواقعهمان
کهرابین)1975(بنامسیستمفشارجنس/جنسیت)مرد/مردانگی
وزن/زنانگی(نامیدهاستکهمحصولروابطخاصاجتماعیاستکه
برنامهریزیمیکنند.چنینسیستمهایمتکیبر بازتولیدو آنهارا
اقتصادی سیاسی، اجتماعی، روابط در ساالرانه مرد ردهبندی و نژاد
توجه با قدرت سیستم کردهاند. نفوذ کشورها مجریهی قوهی نیز و
بهمفهومسازیبهطورناخودآگاهشماراوادارمیکندکهازالگوهای
را زبانشناسفمنیست،مثالی مدنظرآنپیرویکنید.جولیاپنیت،
درهمینرابطهمطرحمیکند:»جان،مریراکتکزد«یکجمله
یکاملاستکهدرآنفاعل»جان«استومفعول»مری«وفعل
»کتکزدن«کهبهمرورتبدیلمیشودبه»مری،توسطجانمورد
نیست فاعل »جان« دیگر جمله این در گرفت«. قرار شتم و ضرب
میبینیم را خورد« کتک »مری آن از پس کند. جلب را توجه تا
»مری آن از فراتر وحتی نیست. از»جان« نشانی آن در دیگر که
زنیکتکخوردهاست«شکلمیگیرد.یعنیسیستمقدرت،کنندهی
زن ناخودآگاه طور به شما تا میکند استحذف »مرد« که را کار
نامبردهرابیشترببینیدوراهبرایمقصرجلوهدادناودرپروسههای
همکاری باعث قدرتمند سیستمهای همین شود. هموارتر بعدی
به ِ زنان درسرکوب اقلیت دریکجامعهی دیگر زنان وهمدستی
میگوید استانکو)53:1985( میشوند. آبروبر« و »منحرف اصطالح
که غربی جوامع در خانگی جانبهدربردگانخشونتهای از بسیاری
تالشکردهاندتاحسهمدردیمادرانخودرابرانگیزندوازحمایت
آنهابرخوردارشوند،باشکستمواجهشدهاندوموردحمایتقرار
نگرفتهاندومعموالًبهآنهاگفتهشده»اوهمسرتوست«.یعنینقش
مردبودنپررنگشدهونهنقشارتباطبینزنبامردیدیگر.در
بسیاریازمواردهمینسیستمقدرتباعثمیشودتاقاتلبهراحتی
قتلعمدراانکارکردهوخانوادهیمقتولنیزدراینامربهاوکمک
کنند.چراکهدرغیراینصورتدرآنسیستمپیچیدهخردخواهند
شدوبرایبقادرکشوربیگانهنیازبهپشتیبانیهمنوعانخوددارند.
البتهاینسیستمفشاردرکشورهاییکهمیزانبرابریحقوقزنانو
مرداندرتمامیسطوحجامعهرعایتمیشودبسیارکمرنگتراست
از تنها نه کنند می سعی و میشود برخورد بهشدت خاطیان با و
قدرت اینسیستمهای علیه فرهنگسازی با که قوانین طریقوضع
پایههای بر گرفته شکل قدرت سیستم متاسفانه اما بردارند. گامی
مردساالریدرپستوهایاذهانوالیههایجوامعمختلفچناننفوذ
کردهکهشناختآنومقابلهیباآنکارسادهاینبودهونیازبهتغییر
دارد برنامهریزان و مدیران سطح در خصوص به سطوح همهی در
وهمزمانبرنامههایتوانمندسازیتمامیاقشاراجتماعبهطوربرابر.
منظوراز»برابر«ایناستکهازهمانتیغدولبهسواستفادهنشود
وگفتهنشودکهدخترانوزنانیکمذهبخاصبهخاطراحترامبه
باورهایشانوفرهنگمتفاوت!جاریدرجامعهیآنهامیتوانندبهعقد
مذهبیخوداکتفاکنند.درواقعچهرهینهانهمانسیستمقدرتدر
چنینبرداشتیازاحترامبهتفاوتهانیزپنهاناستتابااینپوشش

بهمقاصدخودنایلآید.

کسی نیست قرار که کشورهایی در ناموس از دفاع در امر،خشونتها نهایت در
ناموسدیگریوجزومایملکدیگریباشدهمچنانادامهدارندوقتلهایناموسی
نیزهمانطورکهازآماربرمیآیدباآنکهانکارمیشوندولیدرصدقابلتوجهیازآمار
قتلهایعمدرابهخوداختصاصدادهاند.بهدودلیلعمده؛جدایازعرف،رسم،
باور،غیرتو...حساسیتهایموجوددرجوامعچندفرهنگهدرارتباطبامهاجرینو
جوامعاقلیتوپدیدهیجهانیشدنونیزبهدلیلساختارسیستمقدرتدرارتباط
باباورمردساالرانههنوزجامعهیجهانینتوانستهبراینمعضلاجتماعیفایقآید.
البتهدالیلبیشماردیگرینیزدراینامردخیلهستندکهحوصلهیاینمقاله
مجالبررسیآنهارانمیدهد.بههررویبسیاریازمتفکرینوفعالینحوزهیزنان
وحقوقبشرفعالیتهاییدراینزمینهکردهاندکهجایبررسیوقدردانیداردولی
تاریشهی»دفاعازناموسوناموسپرستی«خشکاندهنشوددستمردانودرپشت
سرآنهازنانبسیاریبهخونبستگانخودآغشتهخواهدشدتاهویتجامعهیدر
اقلیتدستنخوردهباقیبماندهرچندکهبااصلبرابریانسانهادرتضادباشد،
تادخترانوزنانبسیاریتنبهخودسوزیوخودکشیاجباریدهندتاسیستم
اینمیانهمانجامعهیخود در اتفاقاً ادامهدهدو نامرییبهحیاتخود قدرت

بیشترینسودهاراببرد.



صفحه

17

14
01

ار 
به

 - 
12

ره 
ام

ش
نرشیه سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی

دشت عاشقان
 رویا

جیغمیزنم،التماسمیکنم.فریادهایم
درعربدههایاحمقانهاتبااشکهایمسر

میخورندودریقهاممیماسند.

افتاده، قمه روی که خورشید نور
چشمانمرامیزند.قمهراکهرویگردنم
میکشیتمامدردهاییکهدراینسالها

کشیدهامتماممیشوند.

سرمرویزمینغلتمیخورد،میچرخد
ودرکنارتایرماشینیمیایستد.

خالی کوچه میخندی. دیوانهها مثل
است،کسیدرآندوروبرنیست.قمه
به و میچرخانی دستت در بار چند را
برمیداری را سرم میآیی. سرم سمت
خلوتی میکنی. رفتن راه به شروع و
داری دوست میکند، عصبانیت کوچه

هنرنماییاتراتحسینکنند.

سیمانی کف روی بر چکه چکه خون
میگیرد. رنگ همهجا و میریزد کوچه
بهار موقع کوه کنار دشت مثل کوچه
سرخشدهاست.هماندشتیکهاسمش
از سرخ اللههای است. عاشقان دشت
درزسیمانهایشکستهبیرونمیزنند،
زیباتر و زیبا و میگیرد جان محلهمان

میشود.

باپشتدستیکهقمهرادرآنگرفتهای
دماغترامیخارانی،خونرویدماغو
هم در صورتت میکند. سرخ را لبانت
میرودواخمپیشانیتعمیقترمیشود.
نداری. را زمین سرخی دیدن تحمل
دخترکانی مثل هم لبانت اینکه از وای
لب بر یواشکی را مادرشان ماتیک که

میمالند،قرمزشدهباشد.

وعبوسشود. ترش داریصورتت حق
از حالش نیست بلد عاشقی که کسی
دلت میخورد. هم به سرخ اللههای
فاصله با را دستانت میخورد، بهم
کمرت میکنی، باز هم از صلیب چون
تازانویتخممیشودورویاللههاعق

میزنی.

کالفهام موهایم در انگشتانت چرخش
آلودمدردستانت میکند،موهایخون
لیزمیخورد.چنگمیاندازیدرگیس
دستت میپیچانی. دستت دور و بلندم
راباالمیآوریتاسرمراهمهببینندو
صاف را گلویت باشکوهی. لحظهی چه
و میدهی جلو به را سینهات میکنی،
چرخیدن به شروع شهر کوچههای در

میکنی.

حتی رفتنات، راه مدل خندهات،
از زنی کدام بود. چندشآور بوسیدنت،
خوشیفرارکردهکهمندومیاشباشم؟

یازدهسالگی،روزیکهخونازرانهایم
سرازیرشد،ترسیدم.میدانستمکودکیم

تمامشدهواینیعنیمصیبت!

عربده برادرهایم و پدر مثل هم تو
قبیلهمان مردان تمام میکشیدی.
ما مدام و بود بلند همیشه صدایشان
راضعیفهصدامیزدند.ضعیفههاییکه

وحشتبهجانتانانداختهبودند...

برادرتفریادزنانسرمیرسد،باتلفنش
هلهلهکنان و میگیرد عکس چند
روسفیدمان احسنت! مرحبا، میگوید:
کردیوپشتبندشکلبلندیمیکشد.
در تنها زنی بیشترشبیهجیغ صدایش

بیاباناست.

وقتیبهمنتجاوزکردی،منهمجیغ
دستمال کشیدند، کل زنان کشیدم.
خونیدستبهدستشد،بهمردانگیات
بر رضایت لبخند با تو و گفتند آفرین
بعدعروس به ازآنشب لبخوابیدی.
خانهاتشدم.هرروزباطلوعخورشیدبه
هربهانهایسیاهوکبودمکردیوشبها
تخلیه را خودت و خزیدی کنارم آرام
کردی.حتییکبارنپرسیدیآیامنهم
طعمولذتهمآغوشیراچشیدهامیانه؟

خودارضایی؟ بود شده کارم میدانستی
از چیز هیچ تو نمیدانستی؟ نه،
دیگر زنان و خواهرانت مادرت، من،
آلت یک اندازهی به حتی نمیدانستی!
پالستیکیازهمانهاییکهدخترحاجی
هم بود آورده خودش برای اروپا از

خاصیتنداشتی.

باشم، مریض و بیحال نداشتم حق
خانهاتبایدهمیشهمرتبوتمیزمیبود،
وایازروزیکهغذایموردعالقهاترا
را حالم سال همه این بودم. نپخته
هیچوقت و نکردی نوازشم نپرسیدی،

خوشحالیوناراحتیامرانفهمیدی!

دلم گفتم مادرم به رفتنم از قبل
سر را گلگلیاش نماز چادر میخواهد
خالهبازی همسایهمان دختر با و کنم
کنیم.عروسکموطالییاشرادرآغوش
را مخملیاش و نرم موهای و بکشم
محکم دست دو با مادرم کنم. نوازش

بکش، خجالت گفت: و زد صورتش به
دیوانهشدهای،ناسالمتیمادری،بچهات

رانازکن.

موهای به کشیدن دست طعم مادرت
پسرمراهمازمنگرفت.وقتیفهمیدی
مهربان میکند، رشد درونم پسرت
نزدی.خوراکیهای کتکم ماه نه شدی.
از وقتی خریدی. برایم جورواجور
بچه مادرت آمدیم، خانه به بیمارستان
راازمنگرفتتاخودشتربیتشکند.

میگفت:توبچهای!

مادرت کردند عقدم وقتی چرا راستی
چیزینگفت؟یاوقتیکهغذاراسوزاندم
بچه تا سه بودم تو سن هم زد تشر
قدونیمقدداشتموتوراتحریککردتا

کتکمبزنینگفتبچهام!

نگذاشتیددلسیرنوزادمرابغلبگیرم.
بیتابی وقت هر دایهاش، بودم شده
بغلم به را او وشیرمیخواست میکرد
میدادید.بغلشکهمیکردمهیچحسی
بهاونداشتم.غریبهایکهشبیهتوبوددر
آغوشمشیرهیجانمرامیمکیدوهمین

مرامیترساند.

بایدخوش زندگی این بهچهچیز دلم
شبی همان پسرت؟ یا تو، به میبود؟
قول به تا پهلویممیزدی به لگد با که
گرفتم. را تصمیم کنی، آدمم خودت
میخواستم باشم، آدم نمیخواستم

خودمباشم.میفهمیخودممممم...

و رخت تا چند با را عروسیمان طالی
که مدرسهام پشتی کوله داخل لباس
لباسخاکمیخورد، سالهاکنارکمد
هم هوا بود. کالفهکننده گرما گذاشتم.
مثلمنعطشداشت.خورشیدچونتو
باالیسرزمینایستادهبودوباشالقی

دردستبرگردهزمینتازیانهمیزد.

آرام بودند. خواب در محل اهل همهی
وبیصدامثلبادمالیمکولرکهموهای
سیاهوبراقرویپیشانیتراتکانمیداد

ازکنارتردشدمورفتم.

خودم که بروم جایی به میخواستم
گذاشتم، پا کجا هر به افسوس! باشم.
کردند، تحقیرم بودند. تو شبیه مردان
انگلمدادند،تجاوزکردند.هرچهدورتر
شدمامنیتهمدورودورترشد،تااینکه

کنارتوشدامنترینجایدنیا.

برگشتمتافقطازتوکتکبخورم.

به ببین... بودی. خوششانس همیشه
برتجمع و دور رسیدی.همه آرزویت
مردیت به میزنند، کف برایت شدهاند،

قسممیخورند.

مثل و میاندازی زمین روی را سرم
پهلوانزورخانهدورشمیرقصی.

شوت و میرسد راه از عمویمان پسر
محکمیبهسرممیزند.

دریا به میچرخد، آزاد و رها سرم
میرود. آبها اعماق به و میافتد
میزنند. توک سرم به ماهیها
میگیرد. خندهام میشود، قلقلکم
خندهام ارتعاش از میخندم، دل ته از
به بزرگی موج میشود. طوفانی دریا
همهی و را تو میرود، خانهمان سمت
اهلمحلهمانرادرخودمیبلعدوبعد
دشت مثل آسمان میشود. آرام دریا
ابد تا من و میشود سرخ عاشقان

میخندم.
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ترفندهایی برای کاشت نهال سیب در باغچه ی منزل/ عاطفه اسدی

پدرشمعتقدبودکهبهتراستسطحباالترباغچهراانتخابکنند،چوندر
زمستانکهاعماقخاکیخمیبندد،ریشههاتحریکمیشوندوشکوفههای
بهتری انتخاب باالتر برایهمینزمینهای ازدستمیروند. بهار درختدر
هستند؛چونشکوفههاراازسرمازدگیوریزشمحافظتمیکنند.امابرادرش
اینحرفهاراقبولنداشتوبرعکس،معتقدبودکهباالوپایینباغچهوقضیهی
میوهدهیدرختفعاًلاهمیتچندانیندارد،فقطبایدمراقبباشندریشههارا
درستتویخاکبگذارندکهنهال،قشنگدرخاکتثبیتبشودوپابگیرد
وسرجایشلقنزندکهآخرسرخشکیدهاشبماندرویدستشان.مادرشهم
غرزدهبودکهاتفاقاًمیوهدهیخیلیهمچیزمهمیاستواگرجایدرخت
تویخاکمناسبنباشد،برگهایشکوچکمیشوندومیوههاهمانجورکالو
نرسیده،شروعمیکنندبهریختن.بعدهمرفتهبوداززیرزمین،بیلوکلنگرا
پیداکند.خودآلماهمدرازبهدرازافتادهبودکنارباغچهومنتظربودکهتکلیفش
معلومشود.باریکهیخونازبغلسرش،راهگرفتهبودبینخطوطلوزیشکل
موزاییکهاوتانزدیکیپلههایزیرزمینرسیدهبود.دستشهنوزهمانجور
مشتشده،رویشکمشقرارگرفتهبود؛مثللحظهایکهسعیکردهبودندنامه
راازدستشبکشندبیرونواوسعیکردهبودکاغذرامچالهکندوقورتبدهد،
امانتوانستهبود.پدرسررسیدهبودونامهراازمشتبستهاشبهزورکشیدهبود
بیرونونعرهاشرفتهبودهوا.نامه،اسمنداشت.یکمشتجملهیعاشقانهبود
ومتنیکشعر،کهزیربعضیبیتهایعاشقانهترش،باخودکارقرمزدوتاخط
پررنگرسمشدهبودوکنارخطها،تویپرانتزیکجوکوله،تاکیدشدهبودکه:
مهم.بابایشازمعنیآنشعروآنخطهایقرمزسردرنیاوردهبود،حتینتوانسته
بودنامهراتاآخربخواند.فقطوقتیموقعبازکردنکاغذمچاله،صدایبوسهی
بیرنگیکهفرستندهرویکاغذنامهجاگذاشتهبودراشنید،خونیقرمزتراز
خطهایتوینامه،جلویچشمهایشراپوشاندهبودونفهمیدهبودداردچهکار
میکند.بعدهمرفتهبودسراغمشورتبابرادر،ودوتاییبهایننتیجهرسیده
بودندکهاالنتویچنینموقعیتیبهترینراهچاره،کاشتدرختاست.مامانش
همموافقبودوترجیحمیدادبهجایاینکهبروندیکگوشهیپرتوپالدرخت
رابکارند،آنراهمینجاتویباغچهیخودشانبکارندکههمجلویچشمشان
باشدوهممیوهواکسیژنیکهتولیدمیکند،برایخودشانفایدهداشتهباشد.
اگرنظرخودآلماراهممیپرسیدند،مسلماًباغچهیخانهراترجیحمیداد؛اما
نهکسینظرشرامیپرسیدونهخودشتوانداشتکهبهاینچیزهافکرکند.
هنوزگیجمیزد،وغرقمرورلحظههایآخربود.صدباربهپسرگفتهبودبوسهی
یابرادرشمیشنوندو نامهجانگذارد،یکوقتپدرومادر صداداررویکاغذ
بیچارهاشمیکنند،وپسرگوشندادهبودوحاالصداییکبوسهیکشدارمردانه

روینامه،باعثشدهبودآلمااینطوردرازبهدراز،بیفتدکنارباغچه.
پدرشآمدوپایینپایآلمانشست،مچهردوپاکهموهایریزُکرکیرویشان
راپوشاندهبودراگرفتتویدستهایشووراندازشانکردوبهبرادرشگفت
بیلرابرداردوسوراخیباقطریدوبرابرمچاینپاهاتویباغچهبکّند.بعدهم
پاهایآلماراولکردرویموزاییکهاورفتچایداغیکهمادرریختهبودرا
ازلبتراسبرداردوبخوردکهخستگیاشدررود.یکیدوساعتیرامشغولاز
ریشهدرآوردنعلفهایهرزدورتادورباغچهشدهبودوآلماازخطهایعمیق
تویصورتشکهتوینوردمغروب،عمیقترهمبهنظرمیرسیدند،میتوانست
بفهمدکهحسابیخستهشدهوکمرشدردگرفتهاست.سرشرابهیکسمت
خمکردوردباریکهیخونشراگرفتورسیدبهزیرزمین.مادرشرویپلهی
اولیآننشستهبودورویشبهسمتحیاطبود.نگاهخیرهیآلماراکهدید،
شروعکردبهغرزدنکه:»اینجورینگامنکنمادر.دیگهدستمننیستکه.

بعدشم،بهترینکارهمینبود.«
برادرشکهیکچشمشبهمچالغرپاهایآلمابودوچشمدیگرشبهسوراخ
تویباغچهکههرلحظهداشتبزرگوبزرگترمیشد،نفسنفسزنانگفت:
»دیگههمینکهجلویچشممونیخوبتهدیگه.خودمامانحواسشبهآبدادنت
هست.راهدیگهاینداشتیم.یهجایگموگورمیکاشتیمتخوبتبود؟«مادرش
دنبالهیجملهیسوالیبرادرراگرفت:»تازهشانسآوردیاالنبهاره.اگهزمستون

بودکهمصیبتیخزدنوازبینرفتناینهمهزحمتروداشتیم.نداشتیم؟«
پدر،استکانخالیچایشراگذاشتلبتراس،حرفمادرراباسرشتائیدکردو
گفت:»تازه،اینتیکهازباغچهقشنگآفتابگیرمهست،خوبهبراش.«وبعدرفت
تویزیرزمین.آلمامیدانستکهاحتماالًاالنبایککیسهمالچبرمیگرددباال.
خواستنیمخیزشودوبنشیند،ولینمیتوانست.حسمیکردتنشداردتوی
موزاییکهایگرمحیاطحلمیشود.برادرشعرقرویپیشانیراپاککردو
بلندگفت:»آقا،آقاجونبیاببینخوبه؟هموناندازهایکهگفتیشد،قشنگهم
گودشکردم.«پدرشنفسنفسزنان،بایککیسهمالچبرگشتباال،سوراختوی
باغچهرانگاهیکردوسرشرابهنشانهیتائیدتکانداد:»آرهخیلیخوبه.بیاین

کمککنینحاال.«
سهتاییبلندشکردندواوراکاشتندتویباغچه.برادرشدستهایخودراتا
آرنج،فروبردتویخاکوانگشتهایشرارساندبهانگشتهایپایآلماوآنها
راباتماموجود،فشاردادپایینکهریشههاراحسابیداخلخاکتثبیتکندتا
درخت،پابگیرد.بعدکهآلماراکاشتند،پدرگوشهیکیسهیمالچرابازکردو
چندمشتازآنراپاشیددورتادوراو.آنوقتمادرگریهکنان،دستهایآلمارا
ازدوطرفگرفتوآنهارابهشکلشاخه،شکلدادوتویهواثابتشانکرد.
مشتبستهیآلماکهبرایقایمکردننامهتقالکردهوبههمانشکلخشک
شدهبود،حاالبهشکلشاخهیجوانیدرآمدهبودکهپنجتاجوانهیخشکیده
وکجومعوجروینوکشدارد.حسمیکردموهایشدارندبهبرگهایسبزو
نازکیتبدیلمیشوندورویسروگردنشرامیپوشانند.رطوبتعمقخاک،
انگشتهایپایشراغلغلکمیدادامانمیتوانستحرکتیکندوانگشتهایش
رابرساندیکجایگرمتر.انگارپوستتنشهمداشتکلفتمیشدوتغییررنگ
میداد.کارکاشتنکهتمامشد،پدرومادروبرادر،سهتاییخستهوخاکی،
نشستندرویپلههایتراسوشروعکردندبهتماشاکردنآلما.برادرپرسید:

»اگهپانگیرهچی؟«
پدرجوابداد:»میگیره،دیروزوددارهامامیگیره.«

مادرازجایشبلندشد،جارویچوبیوشلنگآبرابرداشتوافتادبهجان
موزاییکهایخونیحیاط.آلمادیدکهکاغذمچالهینامهباجریانآب،سرازیر
شدبهسمتچاهکوسطحیاطوبوسهیصدادارپسر،تویچاهکخفهشد.
بعدمادرفشارآبراکمکردوشلنگراولکردتویباغچه،تابهریشههای
جوانونوپایآلماهمآببرسد،ورفتتویاتاقکهبرایپسروشوهرخستهاش
چایتازهدمدرستکند.برادردوبارهپرسید:»ولیاگهنگرفت؟خیلیبدمون

میشهکه.«
چشمهایآلماکهداشتندتویپلکهایچوبیاشسفتمیشدند،همزمانبا
چشمهایخستهیپدر،بهسختیچرخیدندسمتدیوارسیمانیحیاطوخیره

ماندندبهاّرهموییایکهازمیخیسردیوار،آویزانبود.
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نجات شرافت خانوادگی،
یا بهانه ای شرعی برای زن ُکشی؟

داود احمدلو
 

قتل نام تحت آنها رساندن قتل به زنان، بر خشونت شکل شدیدترین
ناموسیاست.اینمیتواندبزرگترینوبیشرمانهترینبهانهایباشدکهبه
راحتیبتوانندجنایاتزنُکشیراتوجیحنمایند،چوناینرفتارددمنشانه
قتل به را آنها تنها نه آخر نمیگنجد. بربریت جز به تعریفی هیچ در
رساندهاندبلکهبرایشانبدنامیهمبهیادگارگذاشتهاند.اینعملوحشیانه
ابتداواضحوآشکاراستکهفقطیکهدفرادنبالمیکندو ازهمان
اینجنایتو آنهممنافعمردانومردساالریاستکهتوجیهکنندهی
آنهمبراینجات»شرافتخانواده«میباشد!حالچگونهمیتوانشرف
یکخانوادهراباقتلیکانسان،انسانیکهیامادرفرزندانیاست،یادختر
خانوادهایاستیاخواهردیگرفرزندانازهمانخانوادهاست،توجیهکرد؟
آیا نبوده، قلبیاش خواستهی به پاسخ جز به خالفی هیچ که زنی قتل
فقطباکرگییکدخترونداشتنیکرابطهیعاشقانهمخفی،آبروییک

خانوادهرانجاتمیدهد؟

اینعقیدهکهآبرویخانوادهبهباکرهبودندخترجوانیاوفادارییکزن
الزاماً و دارد ذهنیتها در ریشه عمیقاً دارد، بستگی بههمسرش متاهل
ربطیبهدیننداردوهربهانهایرااگربخواهند،میتوانندبهیکتهمت
تبدیلکردهوبهقولیباعثازدسترفتنحیثیتیکخانوادهتلقینمایند
ومجوزبهقتلرساندنیکزنرابهدستآورندوآنراچنینتعریف
مینمایند:اینعملدرواقعپاسخبهرفتاریبودهکهتصورمیشودباعث
آبروریزییکخانوادهودرنتیجهنقض»قانونناموس«شدهاست،حال
اینقانونناموسراچهکسیتعیینمیکندخودشمطلبیاستبسیار

بحثبرانگیز!

دراینشرایطاگرقربانیرامستقیمبهقتلنرسانند،آنقدراوراتحتفشار
دادهشود. بهسمتخودکشیسوق او تا قرارمیدهند وجسمی روحی
اغلبقتلهاییکهتوسطاعضایمذکریکخانواده،علیهزنانآنخانواده

انجاممیشوند،همیشهبهاینبهانهبودهکهآنهاباعثآبروریزیکلخانواده
شدهاند.

قرار خود خانواده افراد هدف مورد مختلفی دالیل به است ممکن زن یک
عدم یا برنامهریزیشده، قبل از ازدواج بهیک رضایت عدم ازجمله: گیرد،
تمکینبهیکخواستهیجنسیغیرمتعارف،اقدامبهدرخواستطالق،حتی
درخیلیازمواقعخشونتخانوادگیکهتوسطشوهرشاعمالشدهباشدو
برایانتقامجوییاززن،میتواندزمینهایرافراهمکندکهزنرابرایداشتن
رابطهیجنسیبادیگریمتهمکردهوچونباعثازدسترفتنآبرویخانواده
گردیده.درنتیجهحکمقتلشبهعنوان»بیشرافتی«میبایستبهمورداجرا

گذاردهشود.
باجرایمعاطفیاشتباهگرفت.ایندومی جرایمبهاصطالحناموسیرانباید
معموالًمحدودبهجنایتیاستکهتوسطیکیازشرکا)شوهریاهمسر(در
انجام بادیگریبهعنوانیکواکنشخودانگیخته)عاطفییاپرشور(، رابطه
»تحریک عنوان به را آن عملشان، از دفاع برای مواقع بعضی )در میگیرد
باخشونتهای همراه اکثراً ناموسی، تعریفمینمایند(.جنایات جنسی«هم
زنانقربانیاصلیآنو قابلتوصیفهمراهاستکهمعموالً وحشیانهوغیر
توسطیکیازاعضاینزدیکخانوادهوبهنامافتخارفردییاخانوادگیانجام

میگیرد.

باجنایتهمراهاست،آساننیستواغلب ناموس،حداقلزمانیکه تعریف
براساسجنسیتفردمتفاوتاستومفهومزنبهطورسنتیشاملمفاهیم
باکرگی،حیایاعشقفداکارانهاست،درحالیکهشرافتمردبهعنوانتوانایی

فیزیکیفقطدردفاعازشرافتزنتوصیفگردیده!

گمانمبریمکهقتلهایناموسی،فقطبهنقاطدورافتادهدرسودان،ایران،
یمن،یادراستانهایدورافتادهیهندوپاکستانوترکیهانجاممیگیرد.در
اروپایغربینیز،زنانجوانبهدلیلروابط،نحوهلباسپوشیدنیاامتناعاز
ازدواجاجباری،توسطاعضایخانوادهشکنجهوکشته برابر تسلیمشدندر
میشوند.ریشهایننوعجنایاتدراروپابهقرنهاقبلبرمیگرددکهعمدتاً

درچندمنطقه،درجنوباروپا،مانندجنوبایتالیایاآلبانیرایجبودهاست.

تعیین را رفتاری قوانین که بود Kanun،یککدشرافتی آلبانی،عمل در
میکرد،مجوزیبودبرایانجامانتقامجوییوقتلهایناموسی.

مانند کشورها از برخی در ناموسی قتلهای این، از پیش که نماند ناگفته
پادشاهیناپلقابلبخششبود.

البتهشروعقتلهایناموسیدراروپارامیتوانبهقرنشانزدهمنسبتداد.در
سال1546،ایزابالدیمورا،شاعرهیجوانوالسینیازباسیلیکاتا،مظنونبه

اینکهبامردیمتأهلرابطهداشته،توسطبرادرانشبهقتلرسید.

کاردینالچارلز برادرزادهی کارلوجسوالدو، اکتبر1590، تا17 درشب16
او ومعشوقهی داوالوس ماریا بوده،همسرش قابلیهم آهنگساز بورومئوکه
فابریزیوکارافادوکآندریارادرناپلبهقتلرساند.پسازتحقیقاتالزمهدر
مورداینجنایتتوسطقضاتدادگاه،هیچجرمومحکومیتیعلیهاوصادر
اروپاوجودداشتهکه ایندستدر از آزادکردند.دیگرمواردی را او نشدو
حتماًهممسئلهناموسینبودهوفقطیکنقشهوطراحیبرایزنُکشیزیر

نامقتلناموسیبوده.
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بدینترتیببودکهپایههایاولیهیقتلهایناموسی
در ناموسی قتلهای اصطالح شد. نهادینه اروپا در
اروپاعملیاستباستانیکهبهجایدیندرفرهنگ
دارد پیچیدهای کد در ریشه و است گنجاندهشده
خویشاوندان از یکی که میدهد اجازه مرد به که
اصطالح »به رفتار برای را زندگیاش شریک یا
در یا و بکشد فرضی یا واقعی خواه غیراخالقی«

نهایتازاینموقعیتسوءاستفادهنماید.

قتلهایناموسیبعدازچندینقرندراروپا،بهدنبال
دوباره آسیا و آفریقا خاورمیانه، مسلمانان مهاجرت
بیستویکم، قرن در که نداشتم گمان شد. ظاهر
میتوانیمشاهدقتلهایناموسیدراروپاوبهخصوص
دربلژیک،کشوریکهدرآنزندگیمیکنمباشم؟

درشب22اکتبر2007،دراخبارساعت19:30در
تلویزیونبلژیک،باپخشخبریغمانگیز،ازجنایتی
ناباورانهوازنوعقتلهایناموسیخبردادکهتمامی
جامعهبلژیکرادرشوکفروبرد.سعدیهشیخ،که
درشهر Charleroi دربخشفرانسهزباندرجنوب
بلژیکزندگیمیکردودانشجویرشتهحقوقبود،
توسطبرادرشمودوسرکهدرآنزمان27سالهبود،
درخانهپدریاشدرهمانشهرودرمقابلچشمان
دیگراعضایخانوادهبهقتلرسید،مودوسرباشلیک
سهگلولهدرسرخواهرش،بهزندگیایندخترجوان
عاشق خانوادهاش دیدگاه از البته گناهش تنها که

شدنبودخاتمهداد.

 

ازدواج قول والدینش بود، زمانیکهسعدیه12ساله
از یکی بودند. داده عموزادههایش از یکی به را او
پیشنمازانیکمسجد،ازدواجاسالمیسعدیهرااز
طریقاینترنتانجامدادهبود،امادخترجوانبلژیکی
بعدازبزرگشدنتصمیمگرفتکهبهازدواجیکه
دربچگیبهاوتحمیلشدهبودتندرندهدوسالها
بودکهدربرابرفشارخانوادگیمقاومتمیکردودر
نتیجهبرایفرارازاینفشارروحی،خانهیپدریرا
ترککردتابهتحصیالتشادامهدهد.درشببهقتل
رسیدنش،سعدیهازطرفخانوادهاشبهوعدهآشتی
وفراموشیاختالفاتخانوادگیدعوتشدهبود،اما
تدارک قبل از ترورش برای که بود دامی فقط این

دیدهبودند.
اعضای از نفر قضایی،چهار مقامات تحقیقات طبق
دههی از و پاکستانیاالصل که شیخ، خانوادهی
برای تا کشیدند نقشه بودند، بلژیک ساکن 1970
و دختر خود، شدهی پایمال آبروی بازگرداندن
خواهرشانسعدیه20سالهراکهازازدواجقراردادی

بایکپسرعمویدورکهدرپاکستانزندگیمیکرد
امتناعکردهبودرابهقتلبرسانند.

و رسانهها طرف از رسماً که بود جنایتی اولین این
ناموسی قتل نام به بلژیک دولت قضایی مسئولین
اعالممیشد.درهرصورتاگرهمقبلازاینجنایت،
آن هرگز بود آمده پیش زنُکشی جرم به مواردی
اولین این بودند. نکرده ثبت ناموسی قتل نام به را
بلژیک، در ناموسی« »قتل برای که بود محاکمهای
چهارسالپسازمرگایندختردانشجویجوانآغاز
شد.بههررویتاقبلازاینمحاکمه،هرگزدادگاهی

بهنامقتلناموسیدربلژیکنبودهاست.

به عشق جرمش تنها و بود ساله 20 شیخ سعدیه
دیگری.دردلوسرشپرازآرزوهاییکهمیخواست
آنهارابهدستآورد.اوکهدربلژیکازپدرومادری
مانند میکرد گمان بود، آمده دنیا به پاکستان اهل
خود را آیندهاش که دارد حق بلژیکی جوانان دیگر
چه اگر مادرش و پدر اینکه از غافل اما بزند. رقم
ولی بودند، کرده ترک را پاکستان فیزیکی نظر از
همین به بود. مانده پاکستان در همچنان ذهنشان
دلیلازنگاهوالدینسعدیه،اوهرگزنمیتوانستمانند
باشد. داشته انتخاب حق خود همسن دختران سایر
دوازده در را ازدواجش قول وقتی که نمیدانست او
سالگیبهپسرعمویشدادهاند،چارهایجزتمکین
شرافت خواسته، این مقابل در مقاومتش با و ندارد
)La Libreخانوادگیرابهزیرسوألبرده)روزنامه

برایجامعهیمردساالر،باهربهانهایمیتوانبهجرم
شرافتناموسی،همسری،خواهریویاعضویاززنان

خانوادهرابهقتلرساند؛

سپتامبر 4 در سینک وال همسر کائور جوگویندر
بلژیک در همسرش دوستان از یکی توسط 2012
ناپدیدشد.اوکهمتعلقبهجامعهیسنتیسیکهای
هندبود،ششماهقبلبهخاطرخشونتهایشوهرش
فرار خانه از یکسالهاش پسر با مذهبی، فشارهای و
و زندگیمیکرد بروکسل مناطق از یکی ودر کرده
زندگیخودراخارجازسنتهایمذهبسیککهتا
آنزمانبهآنهاپایبندبودآغازکردهبود.درماههای
بعدچندینبارازتهدیدواذیتوآزارشوهرواطرافیان
شوهرش،بهپلیسمراجعهوشکایتکردهودرادامه
بهشوهرشاعالمکردهبودکهقصدداردازاوطالق
بگیرد.درواقعمقتولازخانهیزناشوییبهخاطرجو
خشونتآمیزوتحملسنتهایمذهبیگریختهبود.
جامعهی نگاه در خانه از او فرار شوهرش، برای اما
سنتیسیکهاجرمناموسیتلقیمیشدوتنهاباقتل
همسرشبودکهمیتوانستشرافتخودرادرمقابل

دیگراعضایسنتیمذهبسیکنجاتبخشد.

دادگاهویژهیبروکسلکوالسینگرابه52
سالزندانمحکومکرد.اینمردپنجاهساله
از کائور، قتلهمسرش،جوگویندر بهجرم
سویدادگاهبهعنوانارتکاببهقتلناموسی
که ساله 36 جوان قربانی این شد. محکوم
بهتازگیازهمسرشجداشدهبود،درماه
اوت2012ناپدیدشدوجسداوهرگزپیدا
نتیجهطبقسنتمذهبیسیک ودر نشد
هم عزاداری و جنازه تشیع برایش حتا
دادگستری، )بولتن بکنند. نمیتوانستند

)Le Soir روزنامهی

سلطهطلب، مردان از کدام هر روی، هر به
برای توجیهی زنان روی بر خشونت برای
را آن منطقی هیچ بیشک که دارند خود
بارعذاب برایکمکردن نمیپذیردوفقط
بهرهای آن از )اگر است خودشان وجدانی
بردهباشند(.حتیشیوهوانتخابنوعزندگی
زنان،برایاینطبقهازمردانمیتواندعبور

ازکدشرافتناموسیتلقیشود.

درسومژانویه2021،جسدبیجاناحالم
یونان،زنجوان28سالهیسوریاالصل،در
آپارتمانش،واقعدریکیازخیابانهایشهر 
Liège،یکیازشهرهایفرانسهزبانجنوب
بلژیک،کهبررویتختشدرازکشیدهبود
پیداشد.زننگونبختازناحیهیسرمورد
از را دستانش و گرفته قرار گلوله اصابت
پشتبستهبودند.آلتقتلراکهیکتپانچه

بوددرکنارجسدرهاکردهبودند.

دسامبر 13 از که احالم بزرگ خواهر
2020،ازویخبرینداشت،باپلیستماس
خواهرش بیخبری از نگرانی ابراز و گرفته
با پلیس و بود نموده گذشته روز چهار در
تحقیقاتشجسدبیجاناورادرآپارتمانش
پیدامیکند.مسلماًفاصلهیچهارروزبرای
قاتلاینزنجوان،زمانیکافیبودتابتواند

برنامهیفرارشراسازماندهینماید.

رسیدنش قتل به زمان در که یونان احالم
یونان گرجس توسط داشت، سال 28
برادرشبهقتلرسیدهبودوآنهمبهخاطر
قبول مورد که اروپاییاش« »زندگی سبک
اینبرادرنبود.اوتوانستبهسوریهفرارکند

ونهایتاًدرآنجادستگیرشد.
رادیکال خانوادهی به سریع خیلی پلیس
گرجس او، برادر به خاص طور به و احالم
دومی کرد. بودشک سوئد مقیم که یونان
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بود؛چه اروپاییاش«سرزنشکرده بهخاطرسبک»زندگی را بارهاخواهرکوچکش
انتخاب نهایت در و اطرافیانش با او معاشرتهای نوع از چه لباس، پوشیدن طرز از
زندگیاشکهازدیداینبرادربزرگتربسیارافسارگسیختهبود.پسازآنواقعه،گرجس
یونانبهسوریهکشورمتبوعخودفرارکرد،چونمیدانستکهسوریهاتباعخودرابه

) Le Soirهیچوجهمستردنمیکند.)روزنامه

 Het و Gazet van Antwerpenدرگزارشاولماهمی2019،دوروزنامهی
Belang van Limburمطالبیدراینموردنوشتندکههرچهارماهیکبار،یک
پلیس تحقیقات به اشارهای روزنامه دو این است. انجامشده بلژیک در ناموسی قتل
فدرالکردهاندکهدرپنجسالگذشته17قتلناموسیرابررسیوثبتکردهاستکه

نتیجهیاینتحقیقاترادراختیارسناقراردادهاست.

شوربختانهجنایتعلیهزناندربلژیک،تنهابهقتلهایناموسیختمنمیشود،بلکه
و خانوادگی اختالفات اثر بر اکثراً که است جامعه مشکالت از دیگر یکی زنُکشی
خشونتبررویزناناستکهدرنهایتبهمرگآنهامنجرمیشود،کهمتأسفانهتعداد

آنهاکمنیستندوباعثنگرانیدستگاهقضاییبلژیکگردیده.

متاسفانهاینفرهنگزنُکشیاگرچهازنظرجامعهیبلژیکمطرودوغیرقابلبخشش
است،اماهرازگاهیبازشاهدایننوعجنایاتهستیم .

نوامبر 25 تاریخ در ،   Vif/L’Express روزنامهی  خبرنگار قالی، ثریا خانم
عنوان با را مطلبی زنان، علیه خشونت با مبارزه جهانی روز مناسبت به ،2021
که نموده درج بلژیک« در زنُکشی جنایات نوع از قربانی یک روز هفت »هر
ناتالی، راشیدا، که مینویسد او میکند. بیان را زنُکشی از دیگر جنایاتی آن در
در شدند. کشته خود )سابق( همسران توسط آنها همگی و... موریل پاسکال،
با همگی اینکه و است یکی نتایج ولی متفاوت زنان این همه داستانهای که حالی
رسیدهاند. قتل به همسرانشان دست به نبودند بیشباهت یکدیگر با که روندی

رشیداازهمسرشوحشتداشتودرزندگیروزمرهیخودبهطوردائمباترسزندگی
همیشه میکرد. اتاقشحبس در را خود خواب، هنگام هرشب که جایی تا میکرد.
دلنگرانودرحالتآمادهباشبود.یکزندگیکههرروزشمملوازترسونگرانیو
همراهباتوهین،خشونت،ضربوشتموتمامیاینهابهمدتهشتسالادامهداشت
کهبرایشبسیارطوالنیبود.»راشیداب«درموردغمواندوهیکهبرقلبشسنگینی
میکردبارهابهبستگانششکایتکردهبودوگفتهبودکهعلی،همسرشقسمخورده
کهاگراوراترککندازاوانتقامخواهدگرفت.امااوتصمیمخودرابرایجداییو
خالصیازاینشکنجهیروزمرهگرفتهبود.روزقبلازاینکهراشیداخانهراترککند
اورابه باضرباتچاقو اکتفاننمودهو اوراکتکزدهوبههمین شوهرشبهشدت
قتلرساند.جسد»رشیداب«کهدرزمانمرگش52سالداشتدربالکنخانهاشدر
ناحیهایازشهربروکسلکشفشد.شوهرشبهنامعلیتاتوکه68سالداشت،مدعی

بودکهزنشبهاوحملهیفیزیکینمودهواینقتلبرایدفاعازخودشبوده.

مرگغمانگیزرشیدا،همهمسائلوعواملاصلیراکهدرمکانیسمهایزنُکشیوجود
دارددریکجامتمرکزمیکند.عواملیازقبیلحسادت،کنترل،تسلیم،خشونتو
جهل،دایرهایوحشتناککهمنجربهکشفجسدبیجاناودربالکنخانهاشمیشود.

درشب15تا16دسامبر2021درشهر Mouscron،یکیدیگرازشهرهایبلژیک،
در رساند،سپس قتل به باچاقو را پاسکالگومرهمسرشکریستلگومر،47ساله
ساعت2بامدادباپلیستماسگرفتواعترافکردکههمسرشرابهقتلرسانده.این
مردکهقبلازرسیدنپلیسقصدداشتبهزندگیخودپایاندهد،درشرایطبسیار

وخیمبهیکیازبیمارستانهایهمانشهرمنتقلشد.

دوفرزندازچهارفرزنداینزوج،9و12سالهکهدرزمانوقوع
حادثهدرطبقهیباالخوابیدهبودندمتوجهفاجعهایکهدرحالرخ
Mous- ردادنبودنبودند.آنهاتوسطواحدروانشناسیپلیسشه

cron تحتمراقبتقرارگرفتند.
کریستلگومر،نوزدهمینوآخرینقربانیزنکشیدرسال2021
دربلژیکاست.ناگفتهنماندکهدرسال2020حداقل25مورد

جنایتزنُکشیدرکشوربلژیکبهثبترسیدهاست.

تااینزمان،تعدادزنانکشتهشده،توسطهمسرانسابقخود،تنها
توسطوبالگ Stop Féminicide)زنانکشیرامتوقفکنید(و
توسطانجمنهایفمینیستیمردمیادارهوسرشماریمیگردید.
امااکنونآماررسمیزنُکشیدرطرحملیمبارزهباخشونتعلیه

) Belga زنانپیشبینیشدهاست.)آژانس

باجاریکردنخون که است اینچهشرافتی آخر اینکه، نهایتاً
یکزننجاتپیدامیکند؟جنایتخودشیکبیشرافتیاست.
بلکه بگنجانیم، شرافت حفظ تعریف در نمیتوانیم دیگر را این
لکهیننگیمازادبرآناست.تربیتوذهنبیمارربطیبهمکان
جغرافیاییندارد.درهرنقطهاززمینکهقرارگرفتهباشیم،کور
ذهنیوجنایتازایندستهرگزتوجیهیندارد.شایداینجنایات
پذیرش قابل راحتی به مسلماننشین مناطق و درجوامع امروزه
باشد،امادرجوامعیکهحقوقانسانهاحرفاولرامیزندهرگز
جایینخواهندداشت.بااینبیماریوکوردلیاستکهمیبایست

جنگید.
درستاستکهپرونده»سعدیهشیخ«،اولینموردیبودکهبه
عنوان»جنایتناموسی«درتاریخقضاییبلژیکموردقضاوتقرار
گرفت،ولی»جنایتناموسی«دربلژیکبههمیناولینموردختم
نشدوهمانطورکهاشارهشد،بهدنبالآنقتلهایدیگریهمچون
»جوگویندرکائور«و»احالمیونان«و…ادامهیافت،اماپشتهمهی
اینها،کوهیازخشونتهایپنهاندیگریوجودداردکهتنهازنان
قربانیاناصلیآنهستندکهحتینامکوچکشانراهمشایدهرگز

نخواهیمفهمید.
متاسفانهاینکوردالنومتعصابضدمدرنیته،حتیلحظهایهم
نمیتوانندتصورنمایند،کهوجودشانمدیونهمانزنانیاستکه
انسانیت آیندهی ادامهو راموردضربوشتمقراردادهاند، آنها
نمیتوانست هرگز آنها بدون و دارد بستگی زنان وجود به فقط

جهانیوجودداشتهباشد.

بااینشعرزیبامطلبمرابهپایانمیبرم،

»اگرزننیستعشقاندرجهاننیست،جهانبیعشقاگرباشد
جهاننیست«
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شهروندیبرخوردارنیستندوبهخاطرجنسیتخودموردخشونتقرارگرفته
ویابهقتلمیرسند.

و میشود داده جلوه عادی عموم نگاه در موارد، از خیلی در خشونت این
نمیشود. یاد میباشند، جامعه از نیمی که زنان علیه نامخشونت به آن از
و جنسی روانی، - روحی فیزیکی، ازخشونت استانبول کنوانسیون متن در
از بایستی میگوید پیماننامه این میشود. صحبت زنان حق در اقتصادی
حقهمهیزنانودخترانقربانی،حتیآنهاییکهبهعنوانمهاجروبنابر
قانونالحاقخانواده،بههمسروخانوادهخودمیپیوندند،حمایتکرد.زیرادر
بهرویخشونت را قانونکشورمیزبانچشمخود زنانمهاجر،گاهی موارد
خانگیمیبندد.کشوربلژیکقرارداداستانبولرادرسال2016بهرسمیت
شناختولیهمهیموارداشارهشدهدرآنرارعایتنمیکند.بهطورمشخص،
مقولهی یک عنوان به را زنکشی موارد بایستی کنوانسیون امضاکنندگان
کنند. تهیه رسمی آمار آنها  از و بپذیرند خود کشور در جداگانه قانونی
بهرسمیتشناختنواژهیزنکشیبیشازآنکهجنبهیحقوقیداشتهباشد،
اهمیتسیاسیواجتماعیدارد.زیراموجبخواهدشدتاتوجهویژهایبهعمق

ایننوعجنایاتجلبشود.

درطیتاریخبهزنانبهخاطرجنسیتشان،خشونتفیزیکیوروحیبسیاری
اعمالشدهواینخشونتهاقربانیانبیشماریراگرفتهاست.زنکشییکیاز
جنبههایبسیارقابلتاملدرجامعهشناسیبهشمارمیرودزیراهرچهساختار
جامعه،زنستیزترباشد،اعمالخشونتدرحقزندرآنبیشتربهچشممیخورد.
مواردچندهمسری،ختنهیدخترانجوان،ازدواجاجباریدختراندرسنین
بسیارپایینیاکودکهمسری،زنکشیوقتلهایناموسی،همه،چهازلحاظ
حقوقیوچهازلحاظاجتماعی،خشونتدرحقزنانودخترانمحسوبمیشوند.
دربسیاریازجوامع،درصورتخشونتوعدمرعایتحقوقآندیگری،افراد
مرتکببهایناعمالبرطبققوانینکشوری،موردقضاوتقرارمیگیرندوبه
مجازاتمحکوممیشوند.ولیکمترازخشونتبهزنان،دخترانوکودکانبه

عنوانخشونتخاصدرحقآنهاصحبتبهمیانمیآید.

نمیشود، رعایت زناندرآن بهخصوصحقوق و بشر درجوامعیکهحقوق
زنکشیآمارباالییدارد،زیراافکارعمومیبهفرهنگمردساالریکهگرایش
و است گرفته خو دارد جنسیتی های اقلیت و زنان به نسبت خشونت به
اینگونه زیرا ناهنجاریهاست. از سنتی جامعهی ترس نمیکند. مقابله آن با
سیستمهاباقوانینزنستیزخودتحملتغییراتاجتماعیراندارندوسعی
آنهادرپیشگیریازهمهآزادیهایفردیدرموردانتخابجنسیت،مذهب

وفرهنگاست.

نقشافکارعمومیدرتغییرکلیشههایمربوطبهزنبهعنوان
بهعنوان زمانیکهزن تا بسیارکارسازاستچون جنسدوم،
ملکمردمحسوبشود،آندیگریدرموردملکخودصاحب
اختیاراست.اگرچهحتیقانونکشوراینتفکررابهچالشبگیرد
وآنرامحکومکند.درقرنحاضر،زنودخترصاحباختیار
بدنخودهستندومیتوانندبرایآنتصمیمبگیرند،ولیدرافکار
عمومیبسیاریازجوامعسنتییادرافکارافرادزنستیزهنوز
تصوربرایناستکهزنانومرداننقشمشخصیدرزندگیدارند
وازآننقشوکادرتعیینشدهنبایستیخارجشوندودرصورت
و خانوادگی زندگی در خشونت تحمل به محکوم رعایت، عدم
اجتماعیهستند.زنکشیدرکشورهاییکهمردانکاماًلنقش
مردانهخودرادرزندگیزناشوییحفظکردهاند،تعدادبیشتریرا

زنان همچنان

تهدید به خشونت و مرگ
می شوند

 پروین محسنی، فعال حقوق اجتماعی زنان در بلژیک

موضوع و داشته وجود همیشه بشریت تاریخ طول در زنُکشی پدیدهی
مجزا دیگر قتلهای از را قتل نوع این امروزه آنچه ولی نیست. جدیدی
میکند،کشتهشدنزنانبهخاطرجنسیتشاناست.بهطورمثالدرسال
این و شدند کشته خود همسران توسط زن 22 تعداد بلژیک در 2021
زنکشیبهدلیلجنسیتیصورتگرفتهاست.بههمینمنظورودربرنامهای
ملی،بلژیکتصمیمداردکهدرسالجاریبهمبارزهباخشونتعلیهزنانو
زنکشیبپردازد.قابلتاملاستکهدرسالهای2019و2020تعدادزنانی
کهبهدستهمسرانخوددربلژیککشتهشدهاندبه24نفرمیرسدواین
رقمحتیدرسالهایپیشازآنبیشترهمبودهاست.البتهبایداشارهکرد
کهاینآمارهارسمینیستند،چونزنکشیبهطوررسمیدربلژیکثبت
نمیشودوبهاحتمالزیادآمارواقعیزنانکشتهشدهبیشترازاینهامیباشد.

تعریف از زن ُکشی چیست؟

دیاناروسل،جامعهشناسبلژیکی،درسال1990اولینتعریفیکهاززن
کشیداد،عبارتاز»کشتنزنبهدستمردبهخاطرزنبودنش«است.
مرگیکهانگیزهاشتنفر،لذت،سرکوبومالکیتبرآندیگریاست.این
تعریفنشانمیدهدکهزنکشیمیتواندبهدالیلمختلفصورتگیرد.در
اینرابطه،کنوانسیوناستانبول،اولینارگانحقوقیاستکهتوسطشورای
اروپاتهیهودرسال2011بهتصویبرسیدهاست.اینکنوانسیونسعی
داردتاازطریققانونیباخشونتعلیهزنانوخشونتخانگیمبارزهکند
وتاکیدبراینداردکهزنانبهدلیلزنبودننبایدموردضربوشتمویا
آزارواذیتقرارگیرند.دربسیاریازنقاطدنیازنانازحقوقاولیهانسانیو
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بهخوداختصاصمیدهد.زناندرایننوعجوامعدرصورتخارجشدنازکادرتعیینشده،تهدیدبهخشونتومرگمیشوندومرداندرقبالآزارواذیت
بهزنان،بهاندازهکافیموردبازخواستقرارنمیگیرندوبههمیندلیلزنآزاریوزنکشیبهیکیازپدیدههایهمهگیرجامعهیموردنظرتبدیلمیشود.

پدیده ی زن کشی بیشتر در چه زمانی از رابطه ی زناشویی اتفاق می افتد؟ 

اغلبپدیدهیزنکشیدرزمانجدایییاطالقاتفاقمیافتد.دربیشتراینوقایع،فردتحملازدستدادندیگریراندارد.چوناوراازآنخودمیداندو
نمیخواهدآنراباکسیتقسیمکند.زنکشیمعموالًدرفضایخصوصیخانوادهاتفاقافتادهودراختالفاتبینزوجریشهدارد.درپدیدهزنکشی،فردمورد
تهدید،خودرااغلبمسببشرایطبهوجودآمدهمیداند،درحالیکهاعمالخشونتوزنکشیدرهرصورتمحکوماست.اعمالخشونتبهفردقربانیاو
رادرشرایطیقرارمیدهدکهاعتمادبهنفسخودرانسبتبهتواناییهایشازدستدادهواحساسگناهکردهوفکرمیکندکهچونکارغلطیراانجامداده

ویابهاندازهکافیتالشنکردهتاآندیگریراخشنودکند،مستحقخشونتاست.

دردورانکروناکهافراددرفضایبستهبهمدتطوالنیزندگیکردند،آمارطالقدربلژیکبسیارباالرفتولیتعدادزنکشیاینآماررادنبالنکردچون
زناننمیتوانستندبهگونهایازمحیطهمیشگیخودخارجشدهویافرارکنند.

چگونه می شود با پدیده زن کشی مقابله کرد؟

برنامهملیزناندرسالدربلژیکآناستکههرموردزنکشیدرآماررسمیکشوروبهخصوصدرآمارپلیسثبتودرهرمورد،دالیلآنبهدرستیو
درجزئیاتبیانشود.دراینمعضلوبهتقاضایوزیربرابریحقوقزنانومردان،خانمساراشلیتس،همهیمواردشکایتزنانازهمسرانخودبایستی
توسطپلیسجدیگرفتهشدهودوبارهبعدازمدتیبااینزنانتماسبهعملآیدتااطمینانحاصلشودکهشرایطخشونتخانگیآنانپایانیافتهویا

هنوزادامهدارد.

همچنینخانمشلیتسپیشنهادمیکندکههمهینهادهایقانونگذاریومجریانقانونازیکبرنامهمشترکدرموردمبارزهبازنکشیواعمالخشونتبه
زنانتابعیتکنندتاباهمکاریدقیقبتوانندبهبهترینوجهیهمهیاطالعاتالزمدراینامورراجمعآوریکردهوازتکراردوبارهیآنهاجلوگیریکنند.
خانمدومینیکدشایسمسئولحقوقزناندرسازمانعفوبینالمللمعتقداستکهباتصویبیکقانونیگانهدرموردزنکشیمیتوانهمهیمسئولینرا
بهچالشبااینمعضلدعوتکردزیرادرصورتمقابلهیملیباخشونتبهزنانبهخاطرزنبودنشانمیشودتاحدودزیادیاززنکشیجلوگیریکردو

بادالیلآن،قبلازبروزشان،آشناشد.

هدفپیشرودرسال2022بیشترازهرزماندیگر،نهفقطمعرفیپدیدهیزنکشی،بلکهروشپیشگیریویافتنراههایبرونرفتازاینمعضلاجتماعی
وخانوادگیاست.
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همه گیری کووید-19 چه تأثیری بر قتل های ناموسی داشته است؟
 ترجمه: س. مشفق

توضیح:مطلبحاضرترجمهیبخشششمازیکگزارش
تحقیقیاستدربارهیقتلهایناموسی،باعنوان»قتلزنانو
دخترانتوسطهمسریادیگراعضایخانواده،تخمینجهانی

سال2020«.گزارشتوسط»دفترسازمانمللدرامورمربوط
بهموادمخدروجنایات«تهیهشدهاست

بخشگفتهشده،بخشیاستمستقل،کهبهتأثیرهمهگیری
کووید-19برقتلهایناموسیاختصاصدارد.

الزمبهذکراستکهدرمتناصلیهمهجاعبارتقتلزنانو
دخترانونهقتلناموسینوشتهشدهاست.اماعنوانگزارش

)قتلزنانودخترانتوسطشریکزندگییادیگراعضای
خانواده(وتقریباًتماممحتوایآن،ناظربرقتلهایناموسیاست.ازاینرودرترجمهازقتلناموسیاستفادهشدهاست.

***
دادههایجهانیدرموردتأثیرمقرراتقرنطینهای)lockdown(برایمقابلهباکووید-19برقتلهایناموسی،هنوزناقصوغیرقطعیاند.متوسط

ساالنهیاینقتلهادرفاصلهی2019تا2020افزایشیبرابر11درصدرادراروپایغربیو5درصدرادراروپایجنوبینشانمیدهد.دراروپایشمالی
تغییریمشاهدهنشدهودراروپایشرقیکاهشیجزئیداشتهاست.برایمقایسه،تعدادقتلهایناموسیدرهمینمدت،درآمریکایشمالی8درصد،در

آمریکایمرکزی3درصدودرآمریکایجنوبی5درصدافزایشداشتهاست.اینمیزانافزایشدارایدامنهیمشابهیباتغییراتساالنهیثبتشدهدر
دههیگذشتهاست.

درسطحکشوری،دادههایماهانهی14کشورازمناطقمختلفجهان،تنوعباالییرادر وضعموجوددرآنهاآشکارمیکنند،امانشانمیدهندکهدر
مجموع،تعدادقتلهایناموسیدراینکشورهاازدورهیقرنطینهتأثیرینپذیرفتهاست)جدول1(.

جدول1:فهرستماهانهیتعدادزنانقربانیقتلهایناموسیدر14کشور)ازاکتبر2019تادسامبر2020(
منبع:دفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،تأثیرکووید-19برموادمخدروجنایت.

مالحظه:14کشورشاملارمنستان،اسپانیا،اسلوانی،اکوادور،ایتالیا،باهاما،عمان،کرواسی،لتونی،لیتوانی،مراکش،مکزیک،میانمارویونان.
عواقبگستردهترناشیازمحدودیتتحرکافراددردورانکرونابردیگرانواعخشونتهایجنسیتیبهعلتدسترسیمحدودبهدادههاناروشناست.
شواهدحاصلاز11کشورازمناطقمختلفجهانحاکیازآناندکهتعدادخشونتهایجنسی)جدول2(وتعرضفیزیکی)جدول3(توسطشریک
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زندگییادیگراعضایخانواده،کهبهمقاماتگزارششدهاند،درموجنخستمقرراتقرنطینهایدراوایلسال2020تاحدودیکاهشیافته،اماباخروج
کشورهاازقرنطینهبهسطحقبلیبازگشتهاست.اینواقعیتمیتواندگویایآنباشدکهدردورهیاولینموجمقرراتقرنطینهای،همدسترسیزنانبه

مؤسساتذیربطبرایگزارشمواردخشونتخانگیوهمظرفیتمقاماتومؤسساتمذکوربرایثبتاینمواردکاهشیافتهبودهاست1.
جدول2:فهرستماهانهیتعدادزنانقربانیخشونتجنسیکهتوسطشریکزندگییاسایراعضایخانوادهانجامشدهدر11کشور،کهبهمقامات

گزارششده)ازاکتبر2019تامارس2021(

منبع:دفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،تأثیرکووید-19برموادمخدروجنایت.

مالحظه:11کشورشاملارمنستان،اسپانیا،اسلوانی،سوئد،سوئیس،کرواسی،لتونی،لهستان،مراکش،مغولستان،ومیانمار.
جدول3:فهرستماهانهیتعدادزنانقربانیتعرضفیزیکیتوسطشریکزندگییاسایراعضایخانوادهدر10کشور،کهبهمقاماتگزارششده)ازاکتبر

2019تامارس2021(

منبع:دفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،تأثیرکووید-19برموادمخدروجنایت.

مالحظه:10کشورشاملاسپانیا،چین،سوئیس،کرواسی،لتونی،لهستان،لیتوانی،ماکائو،مراکش،ونامیبیا.
دادههایخطکمکرسانیعلیهخشونتخانگیحاصلازچندینکشوراروپائیوآمریکایالتیننیزتصویرمرکبیراازتأثیرقرنطینهدردورانکووید-19
برسطحخشونتخانگیتجربهشدهتوسطزنانودخترانبهدستمیدهند.دادههایبرخیازخطوطکمکرسانیملیحاکیازافزایشحادخشونتهای
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خانگیگزارششدهعلیهزناندردورهیمذکوراند.مثاًلدادههایخطکمکرسانیملیعلیهخشونتخانگیدرایتالیانشاندهندهیافزایشیچهاربرابری
است2درتعدادتماسهایتلفنیبرایگزارشخشونتدرشروعقرنطینهینخست،کهدر9مارسسال2020آغازشد)جدول4(.

جدول4:فهرستهفتگیتعداددرخواستهایکمکبرایقربانیانخشونت،دریافتشدهتوسطخطکمکرسانیسراسریایتالیا)فوریهتاآوریل2019و
)2020

منبع:دفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،دادههایهفتگیخطکمکرسانیسراسریایتالیابرایقربانیانخشونتومزاحمت
جنسیتی.

مالحظه:اولینقرنطینهیسراسریدرایتالیادر9مارس2020)هفتهییازدهم(وضعشد.
سیرمشابهیرا-هرچندکمترحاد–میتواندردادههایخطکمکرسانیآرژانتیندرهمانمقطعمشاهدهکرد،کهحاکیازافزایشقابلتوجهیدر

تعدادتماسهایتلفنیدرتناسببااعمالمحدودیتهایقرنطینهایاست)جدول5(.
جدول5:میانگینتعدادتماسهایروزانهدریافتشدهتوسطخطکمکرسانیعلیهخشونتجنسیتی،آرژانتین)مارستاسپتامبر2019و2020(

منبع:دفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،دادههایوزارتزنان،جنسیتوتنوعآرژانتین
الگوهایمشاهدهشدهدرایتالیاوآرژانتینبامطالعاتاخیردربارهیتأثیرمقرراتقرنطینهایکووید-19برخشونتعلیهزنانبااستفادهازدادههایخدمات

تلفنی،تأییدمیشوند3.
دادههایخطکمکرسانیبرخیازدیگرکشورهاتنهابالفاصلهپسازاعمالمقرراتقرنطینهاینوساناتاندکیرانشانمیدهند،اماایننوساناتپس
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ازمدتکوتاهیازمیانرفتهاند.مثاًل،دادههایخطکمکرسانیدانمارک)جدول6(ومکزیک)جدول7(نشانمیدهدکهتعدادتماسهایتلفنیپس
ازاعمالمحدودیتهایکمدامنهقدریکاهشمییابد،واندکزمانیپسازآنبهسطحقبلازقرنطینهبازمیگردد.برخیازدادههایخطکمکرسانی

همچنینتغییراتیرادردامنهیتنوعمشاهدهشدهدردورهپیشازپاندمینشانمیدهند4.
جدول6:تعدادتماسهایهفتگیدریافتشدهتوسطخطکمکرسانیسراسریدانمارک)10فوریهتا31مه2020(

منبع:دفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،دادههایخطکمکرسانیسراسریدانمارکبرایحمایتازقربانیان،مجرمان،خانواده/

دوستانومتخصصان]خشونتهایجنسیتی[
جدول7:تعدادکلتماسهایماهانهیمربوطبهخشونتعلیهزناندریافتشدهتوسطخطکمکرسانیسراسریمکزیک)ژانویهتاسپتامبر2019و

)2020

منبع:دفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،دبیرخانهاجراییسیستمامنیتعمومیمکزیک.
حواشی

گزارشتحقیقدفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایات،»آنچهدادههایمربوطبهجنایاتوخطکمکرسانیدربارهیتأثیر1- 
پاندمیکووید-19برخشونتهایگزارششدهعلیهزنانودخترانمیگویند«،2020.

درارتباطبادورهیپیشازقرنطینهدرسال2020وسالمرجع2.2019- 
ای.لسلیور.ویلسون،»اختفاوخشونتخانگی:دادههائیازتماسهایتلفنیبرایکمک،درطولکووید-19«.3- 
برایاطالعاتبیشتر،بهگزارشخالصهیتحقیقدفترسازمانمللدرامورمربوطبهموادمخدروجنایاتمراجعهکنید:»آنچهدادههای4- 

مربوطبهجنایاتوخطکمکرسانیدرموردتأثیرپاندمیکووید-19برخشونتگزارششدهعلیهزنانودخترانمیگویند«،2020.
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گزارشگر ویژه خشونت 
علیه زنان سازمان ملل 

متحد و وظایف او
  ترجمه از شعله زمینی

اعضای یا و مستقل متخصصین ویژه، گزارشگران
گروههایکاریمربوطبهروندهایویژهیسازمانملل،
افرادیهستندکهبهشکلکاماًلمستقلبرمبنایکد
رفتاری5/2تصویبشدهدرسال2007توسطشورای
نشست در شده2 تصویب دستورالعمل و بشر1 حقوق
ساالنهیروندهایویژهدرسال2008رفتارمیکنند.

تاریخچه

قبل زنان علیه خشونت ویژهی گزارشگری کرسی
ملل، سازمان بشر حقوق شورای آمدن وجود به از
توسطکمیسیونحقوقبشرسازمانمللمتحدتوسط
قطعنامه1994/45،مصوب4مارس1994،بانامکامل
و علل زنان، علیه موردخشونت در ویژه »گزارشگری
تاسیس به تصمیم از پس شد. ایجاد آن« پیامدهای
شورایحقوقبشردرمارس2006ودراولینجلسهی
این بر قرار سال، همین ژوئن در بشر حقوق شورای
شدکهگزارشگرویژهمطابقباتصمیم1/201شورای
حقوقبشربهاینشوراگزارشدهد.اینمأموریتمانند
دیگرکرسیهایگزارشدهیموضوعیهرسهسالیک
بارباقطعنامهایدرشورایحقوقبشرتمدیدمیشود.
به تا کرسیگزارشگریویژهیخشونتعلیهزنانکه
حال5گزارشگر تصدیآنراعهدهدارشدهاند،آخرین
باردرسال2019باقطعنامه41/17شورایحقوقبشر
تمدیدشدهودرانتهاینشستفعلیشورایحقوقبشر
یعنیدرژوئیه2022اینقطعنامهقاعدتاًدوبارهتمدید
خشونت ویژهی گزارشگر کرسی ایجاد شد. خواهد
علیهزنانبهعنواناولینسازوکارمستقلحقوقبشر
نشاندهندهی زنان، علیه خشونت بردن بین از برای

https://www.ohchr.  1
org/sites/default/files/

Documents/Issues/Executions/
CodeOfConduct.pdf

https://www.ohchr.org/  2
sites/default/files/Documents/

HRBodies/SP/Manual_
pdf.Operations2008

نقطهعطفیدرجنبشجهانیحقوقزناندرمواجهه
که خشونتی است، جنسیت بر مبتنی خشونت با
همچنان جهان سراسر در را دختران و زنان زندگی
رسمیت به به منجر که سازوکار، این میکند. ویران
شناختنخشونتعلیهزنانبهعنواننقضحقوقبشر
شدهاست،بهگزارشگرویژهاجازهمیدهدتااطمینان
حاصلکندکهخشونتعلیهزنانبخشیجداییناپذیر
ازچارچوبوسازوکارهایسازمانمللمتحددررابطه

باحقوقبشراست.

هدف ماموریت:

خشونت مورد در اطالعات دریافت و *جستجو
نهادهای دولتها، از آن پیامدهای و علل زنان، علیه
آژانسهایتخصصی،سایرگزارشگرانویژه معاهدهها،
بین سازمانهای بشر، حقوق مسائل دیگر مسئول
دولتیوغیردولتی،ازجملهسازمانهایزنانوپاسخ

موثربهایناطالعات،

محلی، سطوح در ابزارها و راهها اقدامات، *پیشنهاد
بردنهمهی بین از برای بینالمللی و ملی،منطقهای
پیامدهای اشکالخشونتعلیهزنانوعللآنورفع

آن،

سایر و ویژه روندهای کلیه با نزدیک *همکاری
سازوکارهایحقوقبشرشورایحقوقبشرونهادهای
معاهدههادرجهتدرنظرگرفتندرخواستشورامبنی
برادغاممنظموسیستماتیکحقوقبشرزنانودیدگاه
جنسیتیدرکارخود،درکارکلیهروندهایویژهوسایر
سازوکارهایحقوقبشرشورایحقوقبشروبانهادهای
معاهده.همکارینزدیکباکمیسیونمقامزندرانجام

وظایفآن.

بین از برای اتخاذیکرویکردجامعوجهانی *ادامه
بردنخشونتعلیهزنان،عللوپیامدهایآن،ازجمله
مدنی، حوزههای به مربوط زنان علیه خشونت علل

فرهنگی،اقتصادی،سیاسیواجتماعی.

دارنده ی کرسی فعلی

خانمریمالسالم)اردن(درژوئیه2021ازسویشورای
به سهساله دورهی یک برای ملل سازمان بشر حقوق
مللدرموردخشونت ویژهیسازمان عنوانگزارشگر
کار او شد. منصوب آن پیامدهای و علل زنان، علیه
خودرادر1اوت2021آغازکرد.ریمدارایمدرک
دانشگاه از بینالملل روابط در ارشد کارشناسی
آمریکاییدرقاهره،مصر)2001(وکارشناسیارشددر
حقوقبشرازدانشگاهآکسفورد،بریتانیا)2003(است.

Reem Alsalem یکمشاورمستقلدرزمینهی
مسائلجنسیتی،حقوقپناهندگانومهاجران،عدالت
انتقالیوواکنشهایبشردوستانهاست.اوبهطورگسترده
برایادارات،آژانسهاوبرنامههایسازمانمللمتحد
عالی کمیساریای متحد، ملل سازمان زنان نهاد مانند
حقوقبشرسازمانملل،یونیسفوسازمانبینالمللی
سازمانهای مشاور همچنین و ملل سازمان مهاجران
غیردولتی،اتاقهایفکرودانشگاههابودهاست.پیش
در بینالمللی دولتی کارمند یک عنوان به او این، از
سازمان پناهندگان عالی کمیساریای با کشور سیزده
مللنیزهمکاریکردهاست.اودراینمدتمسئولیت
برنامهریزی،اجراونظارتبربرنامههاییراداشتهاست
کهبرایمحافظتازبازماندگانخشونتهایجنسیتی،

بهویژهزنانودختران،بودهاست.

ریمالسالمهمچنینازژانویهتامارس2009بهعنوان
دادستانی دفتر تحقیقات بخش با مدعو متخصص
دادگاهبینالمللیکیفری)ICC(الهه،هلندهمکاری
کردهاستودردسامبر2008بهعنوانمحققمدعو
درمرکزبینالمللیفاینشتایندانشگاهتافتسمشغول

بهکاربودهاست.

مأموریت  اجرای  برای  همچنین  ویژه  گزارشگر 

خود موارد زیر را انجام می دهد:

-درخواستهاوارتباطاتفوریدرموردمواردادعایی
میکند. ارسال کشورها به را زنان علیه خشونت

ارتباطاتدراینلینک3قابلمشاهدههستند.

- بازدیدهایکشوری4راانجاممیدهد

- گزارشهایموضوعیساالنه5راارائهمیکند

-رایزنیباجامعهیمدنیبهبخشیجداییناپذیرازکار
پیامدهای و علل زنان، علیه ویژهیخشونت گزارشگر
غیردولتی ازسازمانهای برخی است. تبدیلشده آن
)NGO(اززمانآغازبهکاردرسال1994،مشاورهبا

گزارشگرویژهراتسهیلکردهاند.

کردن برجسته با ملی و منطقهای رایزنیهای -
کار به مهمی ورودی ملی، و منطقهای ویژگیهای
گزارشگرویژهمیدهدوفرصتیرابرایگروههایزنان
گزارشگر تا میکند فراهم خاص منطقه/کشور یک از
رخ منطقهشان در که زنان حقوق نقض از را ویژه

میدهد،آگاهکنند.

-بعالوه،برخیازمشاورههابربحثپیرامونموضوع
انتخابیگزارشساالنهگزارشگرویژهبهشورایحقوق
یا بهکمیسیونحقوقبشر( قباًل بشرسازمانملل)و

مجمععمومیمتمرکزشدهاست.

سازمانهای به همچنین مدنی جامعه با مشاوره -
فرصتهایی با که میدهد را امکان این دولتی غیر
ملی پیشبردطرحهای در ویژه گزارشگر مأموریت که
گزارشگر شوند. آشنا میدهد، ارائه خود منطقهای و
از تا میکند تشویق را غیردولتی سازمانهای ویژه
چنینمشاورههاییاستفادهکنندوازآنسازمانهای
میکنند رهبری آنها سازماندهی در که دولتی غیر

سپاسگزاراست.

هر5گزارشگرویژهدرگزارشهایخودمسئلهقتلهای
ناموسیرامطرحکردهاندودرنوامبر2015،گزارشگر
آن، پیامدهای و علل زنان، علیه خشونت ویژه وقت
ازهمهیسرانکشورهاخواست دوبراوکاسیمونوویچ،
از پیشگیری بر کشی، زنان دیدهبان یک ایجاد با تا
»قتلزنان«،جنایاتمربوطبهجنسیتتمرکزکنند.از
دولتهامیخواهدکهاینرصدهارانهتنهابرایارائه
دادههایآماریدرموردزنانکشی،بلکهبرایشناسایی
تمامشکستهایسیستمهایحمایتازخشونتعلیه

زنانایجادکنند.

*ترجمهازصفحهگزارشگرویژهخشونتعلیهزنان
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خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت
 مترجم: حسین غبرایی

۱- مقدمه 

خشونتعلیهزنانپدیدهایجهانیاست.طبقبرآوردهایسازمانملل736میلیون
زن-یکیازهرسهنفر-حداقلیکباردرطولزندگیشاندرمعرضخشونتشریک
جنسیگذشتهیخودویاخشونتجنسیدیگراندرسرتاسرجهانقرارگرفتهاند.
کشورهایپیشرفتهجهانازاینقاعدهمستثینیستند.خشونتعلیهزناندراسپانیا
فاصله مسئلهمهمیاست؛جاییکه1126زنتوسطشریکجنسیسابقشاندر
2003تا2021کشتهشدهاند.32.4درصداززنانشانزدهسالهبهباالیاسپانیا)در
حدود6.6میلیون(بهطورفیزیکی،جنسییاروانی)احساسی،کنترلی،اقتصادیو
ترسووحشت(درطولزندگیشانتوسطشرکایقبلیرنجمیبرند)گزارشهیئت
ضدخشونتجنسیتی2019ب(.بسیاریازکشورهادرپاسخبهنیازحمایتکافی
ایجاد برنامههایتخصصی راگزارشمیکنند مواردخشونتجنسیتی زنانیکه از
کردهاند.دربعضیازآنهاازجملهاسپانیاچنینبرنامههاییشاملابزاریبرایارزیابی
ریسکاستکهسیستمیامتیازیازخطرارائهمیدهدکهبرایتصمیمگیریهایا
توصیههاییدرمورداقداماتپلیسیوقانونیبرایحفاظتاززناناستفادهمیشود.

یافته افزایش برایپیشبینیریسک ازسیستمخودکار استفاده اخیر درسالهای
استکهاغلبموجبنگرانیهاییدرموردکیفیتوشفافیتاینگونهروشهابوده
است.درکارخودماندر»اتیکا«مشخصکردهایمکهتاچهاندازهاینسیستماغلب
برمردمانآسیبپذیراثرمیگذاردکهنگرانیهاییرادرموردچگونگیتاثیروجبران
بیرونی پروژهیحسابرسی دقیقتر، بررسی برای در2021 میکند. ایجاد خسارت
خودراباهمکاریآسیبدیدگانوسازمانهایجامعهیمدنیباعنوان»وایوژن«،
درمواردیکهالگوریتمهایمهندسی،درزمینههایمختلفمنفیبودهاند)کیفری،
حقوقی،اشتغال،رسانههایاجتماعیوبانکداری(راهاندازیکردیموایناولینگزارش

مادرمجموعهایسریالیاست.

عملکرد امکان حد تا و اثرات سوم، مستقل جریان توسط خارجی، کنترل روش
که اقداماتی یا بالقوه ناهنجاریهای شناسایی منظور به را الگوریتمی سیستمی
بررسی را باشد مضر یا ناعادالنه جامعه، کل یا شده حفاظت افراد برای میتواند
الگوریتمو به ایناستکهدسترسی بیرونی اصلیسیستمکنترل میکند.ویژگی
پایگاههایاطالعاتیمورداستفادهبرایطراحی،توسعه،آزمایشواعتبارسنجیآن
معموالًبسیاردشواراست.بهاینترتیبنتایجاغلبباتجزیهوتحلیلسیستماتیک
مکانیسمهای طریق از که اطالعاتی پایگاههای دادههای از استفاده با ثانویه منابع

مختلفدرموردجمعیتهایتحتتاثیرجمعآوریشدهارزیابیمیشود.

درموردوایوژنماتاریخچهایازابزارهاییکهبرایبررسیخطرخشونتجنسیتی
سال در آن تاثیر و عملکردها به توجه با میشد استفاده اسپانیا کشور وزارت در
که کردیم اطالعات و مالقات درخواست وزارتخانه این از داریم. اختیار در 2018
فقطزمانیبهمااجازهدادندکهازیکیازاعضایکنگرهکمکخواستیم.ازآنپس
چندینجلسهبامسئولینسیستمداشتیم.سپس»اتیکا«پیشنهاددادکهبهطور
محرمانهتمامدادههایاطالعاتیمربوطبهخشونتجنسیتیموجوددرسیستمراکه
توسطماشینهاوابزارهادربازهیزمانیطوالنیبهدستآمدهبودرابررسیکند.

اینپیشنهادمورداستقبالقرارگرفت،اماهیچاقدامیانجامنشدوپیشنهادمابرای
اجرایبررسیداخلیهرگزمحققنشد.بنابرایندر2021ماپروژهیبررسیخارجی
وایوژنراباهمکاریبنیادآنابالکهسازمانیپیشرووغیردولتیبودآغازکردیم.آنها
بازنانیکهازخشونتخانگیجانسالمبهدربردهبودندکارمیکردند؛یعنیکسانی

کهداراینمرهخطرناشیازخشونتجنسیبودند.

وایوژنازطریقاجرایاینکنترلبیرونیسئواالتیچندالیهدارد.ازطرفینگران
شفافیتسیستموتعهداتوزارتکشوردراینموردهستیم.در2015رژیمحقوقی
اساس بر که گرفت قرار بازنگری مورد مقرراتی گنجاندن برای اسپانیا در دولتی،
سیستمهای مثال طور )به شدند مستقر دولتی ادارات در خودکار ماشینهای آن
اطمینان برای ودستورالعملها نهادهایحاکم از تابعمجموعهای که الگورتمیک(
قوانینمنحصراً این دامنهی ازجملهکنترلآنهاست.هرچند ازعملکردمناسب
شاملسیستمهایخودکارمیشود)چونکههیچانسانیدرگیرنیست(اطالعاتما
نشانمیدهدکهنمرهیخطرخشونتجنسیتیالگوریتمیاختصاصدادهشدهدر
95درصدمواقعبدونتغییرباقیمیماند)زوریتابایونا2014(.بهایندلیلاستدالل
کردیمکهبرایتصمیمگیریهایباتاثیراتاجتماعیبزرگ)کهدربعضیازمواردبه

زندگیومرگبستگیدارد(طبققانونبایدبررسیمستقلصورتپذیرد.

توسط باید جنسی خشونت به مربوط بیشتر مطالعات که گفتیم همچنین
-2020 ال و اوسوریو کردند،)لوپز- کمک آن توسعهی به که محققانی همان
موارد این در پلیس نیروهای و وزارتخانه در که افرادی وهمچنین )2019
نظارت به نیاز به را ما توانائی موضوع این شود. انجام کشیدند زحمت
آنها بیرون از کنترل این که امیدواریم و میکند تقویت سیستم بر مستقل
کنند. منتشر مستقاًل را آن نتایج و عوامل و جنسیتی خشونت که کند وادار را

نیزمشکالتی امتیازخطرخشونتجنسیتی تغییر یا تایید در پلیس افسران نقش
راایجادمیکند.داشتننمرهیباالتریاکمتربهاینمعنیاستکهیکزنسطح
مختلفیازحفاظتپلیسرادریافتمیکند.اماروشننیستکهمسئولاینتصمیم
ریسک امتیازبندی سیستم نمیخواهند پلیس افسران درصد 95 است. کسی چه
پیشنهادیراتغییردهند.واضحاستکهآنراچیزیدرحدیکتوصیهوخودرا
نمایندگانسازمانیدردرونسیستممیدانند.همچنینهنگامیکهکارشانافزایش
مییابدتمایلشانبرایزیرسئوالبردننتایجسیستمکاهشمییابد)مندوزا2020(
بهنظرواضحاستکهتوجهبیشتریبایدبهتاثیر»انسانمقید«درکلیتآن،عملکرد،

انصافوپاسخگوئیسیستمصورتگیرد.

پیگیری و ازموضوعات،عدممشارکتجمعیتآسیبدیدهدرطراحی یکیدیگر
سیستماست.بسیاریازادبیاتموجوددرموردخشونتجنسیتیبرجنبههایفنی
آن–بهویژهدرمورداعتبارپیشبینیالگوریتم–ونهبرتاثیراتاجتماعیآنتاکید
اگرچهتالشهائی نادیدهگرفتهمیشود. تاثیر زنانتحت وتجربیات ونقش دارد
که سیستمی که است آن نگرانکننده اما است، شده انجام کاربران رضایت برای
هدفآنحمایتازآسیبپذیرترینمردماناستنهباکاربراننهاییمشورتونهاز
آنهااستفادهمیکند.واینهمانچیزیاستکهمادراینکنترلازبیرونبهطور
گستردهبهآنمیپردازیم.نهتنهابرمشکالتفنی،بلکهتکیهمابرتاثیرخشونت

جنسیبرقربانیانآناست.

ایننگرانیبهویژهبهزمانیمربوطاستکهوزارتکشور،»یادگیریماشین«وهوش
مصنوعیرادرسیستمادغامکرد.گرچهتاریخاینگزارشبهطوررسمیتائیدنشده
وتحلیل تجزیه پیشرفتهی تکنیکهای و جنسی خشونت مورد در اخیراً اما است
پاین2021(. ( ابتکاراتیوجودداشتهاست دادههادرسیستم»یادگیریماشین«
دردسامبر2020شرکتنرمافزاریاسایاساعالمکردکهباوزارتکشوروواحد
بهعنوان»عامل فرآیندها برایخودکارسازیوسادهکردن خشونتجنسیتیآن،
دیجیتال«برایافزایشحفاظتبهتوافقرسیدهاند.اتیکابرایدرکبهترماهیتاین
توافقباشرکت SASتماسگرفت.اماآنهاازافشایهرگونهاطالعاتیبهایندلیل
کهوزارتکشوررامالکسیستممیدانستندخودداریکردند.همانطورکهتوضیح
خواهیمداد،سیستمبررسیخشونتجنسیتیموجودکهبرمبنایمدلهایآماری
خطرریسکآیندهرابررسیمیکندسیستمالگوریتمینسبتاسادهایاستکهدر
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آناطالعاتدرقالبیخاص)پرسشنامه(واردمیشودکهبااستفادهازاهمیتمواردش
مختلفشارزیابیمیشوند.درحالیکهاستداللمیکنیمکههمهیجوانباطالعاتی
بهدلیل»یادگیریماشین«،وجودپاسخهایبستهدرسیستم، خشونتجنسیتی،
آنرابهمدلیازهوشمصنوعیتبدیلکردهکهازنقطهنظرشفافیتوپاسخگویی
مطلوبنیست.بههرحالدرهرموردیاگربحثیپیشبیاید،پشتدرهایبستهو

بدوندرنظرگرفتنحداقلدیدگاهزنانآسیبدیدهنبایدباشد.

راهاندازیکردیم.مانگران را بیرونوایوژن از بنابرایندراواسط2021تیمبررسی
»یادگیری به انتقال و آسیبدیدگان دخالت پاسخگویی، مستقل، نظارت شفافیت،
ماشین«هستیم.فرآینداینکنترلاینامکانرافراهمکردهتانگرانیهایعمومیرا
بهسواالتخاصتبدیلکنیمتاشفافیتبیشتر،نظارتوپاسخگوییبهتروارزیابی
تاثیراجتماعیدرموردسختافزارهایاطالعاتیموردبحثباشد.درحالیکهابزارهای
بیرونیبهمااجازهنمیدهندقاطعباشیم،آنهاراهمراهدادههادراختیارماگذاشتند
تاسئواالتخودراتوجیهکنیم.نتایجیکهدرزیرارائهمیکنیممارابهسودمندی
روشمانمتقاعدکردهاست.اگرموفقشدیمبدونهیچگونهدسترسیبهاطالعات
مربوطهبهایننتایجبرسیم،تصورکنیدکهماوکلجامعهباداشتنآنمیتوانستیم
چهکاربزرگیانجامدهیم.امیدمانآناستکهاینگزارشباعثتغییردرنحوهی

کاروایوژنوپیشرفتآنشود.

اطالعات همراه به را آنابال بنیاد و اتیکا کاری ماه هفت گزارش زیر بخشهای در
این ارائهمیدهیم.همانطورکهگفتیم وسایرین تاثیر زنانتحت مورد در موجود
باهمکاریسایر ازبیرون اتیکابرایبررسیوکنترل ازبرنامهیگستردهتر بخشی
سازمانهایجامعهیمدنیوارزیابیتاثیرالگوریتمهایمنفیدرزمینههایمختلف
است.بااینپروژههدفماتوسعهیابزارهایروششناختیبرایارزیابیوبررسی
و وخروجیها ورودیها و کدها به که است زمانی در خودکار، خطرسیستمهای
اطالعاتدولتیدسترسینداریم.بااینابزارهابهسازمانهایاجتماعیبرایبازبینی
تاثیراتاجتماعیازبیرونودفاعازتغییرسیاستهاکمکمیشود.دراینراهبه
ثالثکهتوسط باالکهتوسطسازمانهای به پایین از بازرسی حمایتجنبشهای

کاربراننهائیشکلگرفتهباشدنیازمندیم.

ساختاراینگزارشحولروندیاستکهقربانیخشونتجنسیتیطیمیکند؛از
ابتداتاانتهاازوقتیکهگزارشپلیسراتنظیممیکندباهدفپرکردنخالموجود
که زنانی زندهی تجربیات و جنسیتی خشونت موجود ادبیات تکنیکی اعتبار بین
زندگیشانتحتتاثیرآنقرارگرفتهویاحتیپایانیافتهاست.ماابتدامروریفنی
ازسیستموایوژنارائهمیدهیم.سپسبهطورانتقادیدربارهینقاطقوتومشکالت
آنباتوجهبهدرکوتجربیاتبرخیازذینفعاناصلی–مانندبازماندگانخشونت
سازمانهای و آنها وکالی با و کردند عمل وایوژن سیستم طریق از که خانگی
جامعهیمدنیکهدراینعرصهکارمیکنندبحثمیکنیم.باانجاماینکار،زمینه
برایمقایسهیسیستمطراحیشدهباعملکردواقعیآنوارزیابیروشهایتجربه

شدهدرموردزنانآسیبدیدهراآمادهمیکنیم.

۲- ارزیابی خطر در مورد خشونت جنسیتی

برایتوسعهیراهحلهایموثر،دقیقوعملِیپیشگیریازخشونت،دانشمندانو
بهترین بینهایت، منابعی با فرضی دنیائی در کردهاند. زیادی فعالیت قانونگذاران
استراتژی،تدارکباالترینحفاظتونظارتبرتمامزنانیاستکهاحساسمیکنند
درمعرضخشونتجنسیهستند.متاسفانهمنابعپلیسمحدوداستوبایدبادقت
ارزیابی بنابراین، دارند. قرار بیشتری معرضخطر در که یابد اختصاص کسانی به

ریسکنقشیحیاتیدرجلوگیریازخشونتجنسیتیایفامیکند.

جنسیتی خشونت سطح پیشبینی قابل موارد اساس بر ریسک، ارزیابی ابزارهای
طراحیشدهاند.بنابراینهدف،ارائهیپیشبینیدقیقیاستکهکدامقربانیبیشتر
احتمالدارددوبارهموردتجاوزقرارگیردونیازبهحفاظتدارد.امتیازریسکدراین
مورد،گرایشهایگذشتهویاحوادثفعلینیستند،بلکهوقوعخشونتیجنسیتیرا

درآیندهپیشبینیمیکنند:یعنیارزیابیخطرتکرارجرم.

ابزارهایارزیابیخطرجنسیتیجدیدنیستندودرسهدههیگذشتهپیشرفتهای
مطالعات همه از اول است. گرفته  آنهاصورت علمی وصحت دقت نظر از بزرگی
اجتماعیدرشناساییعواملخطرعمدهیخشونتجنسیتی روانشناسی و بالینی

بسیارپیشرفتکردهاست.

هنوزدرتحقیقاتموجود،درموردمفهوم»خطر«درخشونتجنسیتیدرکمشترکی
وجودندارد)kropp200u(.البتهدرمورداینکهچهچیزییکعاملخطرراایجاد
عوامل از فهرستی با .)2001 -01 همکاران و کمپل ( دارد وجود توافق میکند
خطر،زمینههایعلمیایجادابزارهایارزیابیخطرساختهشدهاست.دوم،توسعهی
اطالعاتوتکنولوژیهایارتباطی،موسساتدولتیقدرتمندیرابرایجلوگیریاز
بااشتراکگذاشتناطالعات تا قادرکردهاست را ایجادوآنها خشونتجنسیتی
وهماهنگیاقداماتآنها،ازخشونتهاپیشگیریکنند.ازاینروابزارهایارزیابی
تکیه تهیهمیکنند گوناگونی اطالعات که متعددی اطالعاتی پایگاههای بر ریسک

دارند.سوم،پیشرفتدراطالعاتعلمیوروشهایبهترتجزیهوتحلیل،کشفو
دریافتدانشازاطالعات،ساختالگوهاومدلهایپیشبینیکنندهراممکنساخته

است)سارکر2021(.

باوجودپیشرفتدراینعرصهها،هنوزدرموردچگونگیارزیابیریسکاختالفنظر
وجوددارد:توسطچهکسانیبایدانجامشود،متخصصانوقربانیانچهنقشیدراین
فراینددارندواینارزیابیچگونهمدیریترادرجریانمیگذارد؟درکلسهروش

اصلیبرایارزیابیریسکوجوددارد:

و کردن شخصی و خاص مورد هر حرفهای ارزشگذاری نیمهکاره: بالینی ارزیابی
سرهمبندیمدیریتخطر.رویکرداینروشدرتوضیحفردخاص،غیرمعمولبودن
وشرایطویژهایاستکهاحتیاجبهبررسیموردبهموردتوسطمتخصصاندارد.از
سویدیگرایناختیارحرفهایممکناستبهشرطداشتنیکسیستمقابلاعتماد
بهدستآید؛زیرااینارزشیابیبهشدتبهآموزش،ترجیحاتوتفکراتمتخصص

وابستهاست.

ارزیابیآماری:براساسآماریازپیشتعیینشدهوعواملتعریفشدهعلمیاست.
اینروشباهدفایجاداستانداردهابرایارزیابیریسکطراحیشده،بدونآنکهبا
دقتیعلمیبهواجدینشرایطتکیهداشتهباشد.اینروشبهدلیلمکانیکیبودن
وتکیهبرالگوریتمها)کرومیل1996(براساسمفروضاتخطیوکمبوداطالعات

مفید،موردانتقادقراردارد.

بخشی اگر پرمیکند؛حتی را اول روش دو بین وحرفهای:شکاف کامل قضاوت
صورت به آن نهائی مرحلهی باشد، شده استاندارد قبلی روش مانند مراحل از
الگوریتمیکانجامنمیشودومسئولیتارزیابیآنرافردیباصالحیتحرفهایبر

عهدهدارد)کروپ2004(.

و محاسباتی روشهای توسعهی ریسک، کالسیک ارزیابی مدل سه این بر عالوه
همچنیندردسترسبودناطالعاتدیجیتالیوسیع،اینامکانراایجادمیکندکه
باتکنیکهای»یادگیریماشین«جرایممبتیبرجنسیتراپیشبینیکنیم.سیستم
استفاده اطالعاتی تاریخچهی از الگوها استخراج و الگوریتمی اطالعات از ماشینی
و دارند نامطمئن شرایط پیشبینی در باالئی توانایی آنها .)2019 میکند)توالن
مقایسه شده وارد گوناگون اطالعات ویژگیهای از زیادی تعداد با را آن میتوانند
کنند.جنبهیمنفیاینسیستمایناستکهبهشدتبهتاریخچهیاطالعاتیوابسته
استکهمیتواندبهتبعیضونابرابریهایساختاریبیانجامد.درحالیکهپیچیدگی
درونیآنمیتواندبهعدمشفافیتوبهاصطالحبهچیزیکهجعبهیسیاهنامیده

میشودمنجرشود.

آنچنانکهامروزوایوژنسیستمیآماریاستکهازمدلهایآماریبرایاستنتاج
خطراتیکهیکقربانیباآنمواجهاست)هردوخشونتوقتل(استفادهمیکندو
همچنینتوسعهیآنبراساسمجموعهایازشاخصهائیاستکهتوسطگروهیاز
کارشناسان،تعیینوارزشیابیشدهاست.همینطورکهبعداًبیشترتوضیحمیدهیم،
 Nearrestتوانائیترکیبیکالگوریتمماشینیدرسیستموایوژنبراساستکنیک
 NCبرایطبقهبندیویامدلیکهترکیبیتصادفیازسیستمفعلیو centroid
رابهکارگیردبیشترموردپذیرشاست،اماهیچمدرکیوجودنداردکهوزارتخانهدر

حالبررسیاینگزینهباشد.



صفحه

31

14
01

ار 
به

 - 
12

ره 
ام

ش
نرشیه سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی

ارزیابیریسک،مزایا،محدودیتهاودیدگاههاییگوناگونیرابرای هرروشیبرای
آن مدیریت و جدید( خشونت احتمال پیشبینی مثال طور )به جرم تکرار خطر
حال این با میکند. طرح خطر( از پیشگیری برنامهریزی برای اطالعات )ارائهی
تالشهایمستمریبرایبهبودارزیابیریسکخودکارصورتمیگیرد،تاحفاظت
بهتریبرایقربانیان،بامدیریتموثرمنابعهمراهباشد.اینگزارشدرکلرویکرد
ارزیابیخودکار جدیدیراعلیهاینزمینههایگذشته،درموردمطالعهیسیستم
باتجزیهوتحلیلماهیت بهویژه برایبهبودوایوژن انتقاد با ارائهمیدهدو خطر

سیستموهمتاثیرآنبرقربانیانخشونتجنسیمیکوشد.

3-  سیستم وایوژن

وایوژنچیست؟برنامهایاینترنتی،براینظارتیکپارچهدرموردخشونتجنسیتی
برایهماهنگ اینشبکه استکهدرشبکهیاسایارایاسپانیاادغامشدهاست.
کردناقداماتمردماسپانیابرایدسترسیبهمتخصصانیباوظیفهینظارت،کمک
وحفاظتاززنانیکهخشونتجنسیتیعلیهخودوفرزندانشانراگزارشمیکنند،
نهادهای از تاشبکهایمتراکم وایوژنقصددارد ترتیب این به طراحیشدهاست.
پاسخی ارائهی برای جنسیتی، خشونت از پیشگیری زمینهی در صالحیت دارای
سریع،جامع،موثروبااستانداردباالدرسراسرکشورایجادکند.وایوژنعلتوجودی
خودرادرمواد31و32قانوناساسیمصوب2004/1درمورد»اقداماتحفاظت

جامععلیهخشونتجنسیتی«کسبمیکند.

برای اسپانیا)اسایاس( کشور وزارت عمومی امنیت معاونت توسط سیستم این
سراسرکشور)بهجزکاتالونیاوباسک(درسال2007راهاندازیشدوتاکنونبیشاز
سهمیلیونارزیابیانجامدادهاست)لوپزاوسوریو2019(.ازژانویهی2022-تعداد 
جدی کاماًل آن مورد 69391 که شده ثبت وایوژن سیستم در پرونده  673912
استونیازبهنظارتپلیسدارندکهازایننظرسیستمارزیابیریسکاسپانیا،مقام

نخستینراازنظرتعدادمراجعیندارد.

سیستموایوژنرسماًبرایتحققاهدافزیرطراحیشدهاست:

-جمعکردنهمهینهادهایدولتیباصالحیتدرزمینهیخشونتجنسی

-یکپارچگیهمهیاطالعاتمربوطبهآن

-پیشبینیریسک

پیشگیرانه،صدور اقدامات انجام با قربانیانخشونتجنسی از وحمایت نظارت -
اخطاروهشدار،انجامسایراقداماتالزم،متناسبباشدتریسک.

Guar- »هدفاینسیستمادغامخدماتعمومیمختلفبهطورمثالاجرایقانون
dia Civil and National police«،عدالت،بهداشت،خدماتاجتماعی،برابری
وسیستمهایمجازاتوتبادلاطالعاتاستکهبیشاز30000کاربردرسطوح
مختلفدارد.درحالیکهتماماینکاربرانبهآندسترسیدارندوحتیمیتوانندبا
اطالعاتمربوطهبهآنکمککنند،فقطمامورانمجریقانون)پلیسوگاردمدنی(
اروپا اطالعاتعمومی« »قوانینحفاظت برطبق کنند. ثبت را پروندهها میتوانند
Gdpr وقانونحفاظتاطالعات،همهیکاربرانمیتوانندباناموپاسوردغیرقابل

انتقالبهسیستمدسترسیداشتهباشند.

قوانینبنیادیاسپانیا2004خشونتجنسیتیرا»مظهرتبعیض«موقعیتنابرابرو
رابطهتسلط،کهتوسطمردانبرزنانیواردمیشودکهدررابطهیازدواجرسمیویا
درروابطیمشابه،حتیبدونآنکهبایکدیگرزندگیکنندمیداند.درسایرکشورها
ایننوعخشونتاغلب»خشونتشریکجنسی« نامیدهمیشودکهتوسطمردخشن

برزنقربانیواردمیشود.

درسیستموایوژنیکپروندهشاملیکزنقربانیویکمجرماست.بهاینمعنی
وقتیکهیکقربانیچندینمجرمدارد،برایهریکازمجرمینپروندهیجدایی

ترتیب همین به شد. خواهد تشکیل
هنگامیکهمردمجرمیزنانمختلفی
رامیآزاردبرایاوپروندههایمتعددی
بازخواهدشد.بنابراینتعدادپروندهها
گونزاس ( است. بیشتر افراد تعداد از
–آلوارز2018(.یکپروندهیخشونت
جنسیتیطیشکایترسمیبهپلیس
یک مفهوم میشود. ثبت سیستم در
نیروهای که است این حاد پرونده
پلیسبرآننظارتدارندوآنرادنبال
میکنندوپروندهایغیرفعالمحسوب
میشودکهدیگرنیازیبهتوجهپلیس
نباشد.پروندهایازسیسمپاکمیشود
کههیچانتظاریبرایتکرارجرموجود
ندارد.سهشرطبرایاینکاروجوددارد:

-تبرئهیقطعیمتهم

-رددادرسیموردتحقیقیارسیدگی

-محکومیتقطعیاجراشدهایکهمدتقانونیفسخآنگذشتهباشد

ارزیابی ریسک وایوژن چگونه کار میکند؟

اقدامات و پلیس توسط جنسیتی خشونت ارزیابی دارد قصد وایوژن سیستم
سیستم این کند. یکسان سراسراسپانیا در را آن مورد در پیشگیرانه و حفاظتی
عمل    vper پلیس ریسک ارزیابی دوگانه( )پروتکل پرشسنامه دو طریق از
پلیس به جنسی خشونت گزارش زمان در را ریسک ارزیابی اول، فرم  میکند.
فرمها این میکند. نظارت را جنسیتی خشونت خطر تحوالت سیر دوم فرم و
میشود. بازنگری و بررسی مختلف رشتههای کارشناسان از نیمی توسط

پنجمینوجدیدتریننسخهاینفرمهادرمارچ2019منتشرشد.ازآنزماناین
ارزیابیهاتوسطفرمهایvpr5.0 بررسیمیشوند.

هنگامیکهزنیازمجرمخودرسماًشکایتمیکندمامورانپلیسفرمvpr5.0 را
پرمیکنند.اینفرمشاملپنجبخش،باسیوپنجشاخصخطراست.هریکشامل
»حاضر«یا»غایب«ارزشگذاریمیشوند.بهاینترتیبمجموعهایازاطالعاتدر
سراسرکشوراستانداردشدهاست.هنگامیکهفرمیپرمیشودسیستمیکنمرهی
خشونتجنسیتیبهآناختصاصمیدهد.نمراتمختلفاینخطربا»بیارزش«،
فقط پلیس افسران میشوند. مشخص حاد« »بسیار و »حاد« »متوسط«، »کم«،
میتوانندسطوحخطرراافزایشدهندنهبرعکس؛نمرهیخطرمحاسبهشدهتوسط
سیستموایوژننمیتواندکاهشیابد.گرچهافسرانحتیمیتوانندبهطورخودکار
نمرهیخطرراافزایشدهنداماطبقگزارشاینکاربهندرتانجامشدهاست.در
95درصدمواردافسرانهماننمرهیسیستمهایخودکارراپذیرفتهاند.عالوهبرآن
همهگیریکروناحجمکارعواملانتظامیراافزایشداده،بهطوریکهدرماههایاخیر
مشاهدهشدهکهچگونهافسرانتمایلبیشترینسبتبهقبل،برایتکیهبرتصمیمات
ماشینهایخودکاردارند.متاسفانهمااطالعاتیدربارهیتاثیرحجمکارافسراندر

موردحقوقزنان،فرصتهاوحمایتازآناننداریم.

همانطورکهدرجدولزیردیدهمیشود،نمرههایخطردرپروندههایمختلف،در
طولزمانبهنظریکسانمیآید.اکثریتبزرگیازپروندههایفعالبهعنوانموارد
بیاهمیتویاکمخطردرنظرگرفتهمیشوندوفقطتعدادکمیازآنهابهعنوان
متوسط،حادویابسیارحادطبقهبندیمیشوندکهنیازبهاقداماتحفاظتیخاص
پلیسدارند.بایدگفتکهتعدادمواردفعالهرسالهافزایشیافتهاست.بهعبارت
پروندههای ساله هر اما بوده یکسان زمان طول در ریسک توزیع درحالیکه دیگر
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بیشتریبانمرهیخطرباالترنیازبهمراقبتویژهیپلیسداشتهاست.ش

جمعپروندهها پروندههایفعال بیاهمیت کم متوسط زیاد شدید

2021 670061 64469 45.30% 41.82% 12.02% 0.83% 0.02%
2020 621907 63656 48.78% 40.62% 9.93% 0.66% 0.01%
2019 577907 61355 49.65% 39.49% 10.18% 0.65% 0.02%
2018 529762 58498 43.48% 45.95% 10.09% 0.45% 0.04%
2017 485439 54793 49.62% 41.58% 8.38% 0.39% 0.03%
2016 439307 52635 56.37% 36.11% 7.19% 0.32% 0.02%
2015 369552 52005 68.05% 26.11% 5.63% 0.19% 0.01%

جدول2:تعدادکلپروندههایفعالوایوژنونمراتدادهشدهبهریسک.منبع:بولتنآمارماهانه)وزارتبرابری(نمایندگیدولتیعلیهخشونتجنسیتی

نظارتبرچگونگیتحوالتریسکازطریقفرمیvperانجاممیشود.اگرپیوستهارزیابیبهعنوانموضوعیبدونحادثهدرنظرگرفتهشود،آنراvper4.1s )گناه-
حادثه(مینامند.دورهیاینارزیابیباسطحریسک:بسیارحادقبلازهفتادودوساعت،حاد،قبلازهفتروز،متوسط،هرسیروزوسطحپایینهرشصتروزتعیین
میشوند.بعدازفرمvpr5.0اگرحادثهیجدیدیرخدهدفرمcon- incident “ vper4.1”حادثهرفتاریتلقیخواهدشد.بینسالهای19-2007بیشازسه

میلیونپرونده» vprوvper« بررسیشدهاست.بهگفتهیتوسعهدهندگانوایوژن،اینبرنامهیکیازباالترینارزیابیهایریسکدرجهاناست.

در2019سیستموایوژنبرایتشخیصپروندههایخطرمرگباروهمچنینکودکانیکهدرمعرضخشونتقرارمیگیرندایجادشد.سیستمجدیدهردوارزیابیراهمزمان
انجاممیدهد.vpr5.0 + H ،یکیتکرارجرم)احتمالتکرارخشونتجدیدتوسطهمانمجرم(ودیگرخطرقتلاست.پروندههاییکهخطرقتلرابههمراهدارندبه
عنوان»ارتباطویژه«گزارشمیشوند.محققانسیزدهمشخصهراکهدرخطرقتلشریکزندگیاهمیتداردشناساییکردهاند.اینمشخصهها،متغیرهایخاصیازسوابق
کیفری،ذهنیواختالالتروانیمجرم،یاالگوهایرفتاریویژهومشکالتمربوطبهزندگییاکاروهمچنینسالمتروانیقربانیواعتیادبهموادمخدرراشاملمیشود.در
اینمیانORضرایبمنعکسکنندهاهمیتهرمتغیری،بهعنوانپیشبینیکنندهخطرقتلویاتهدیدبهخودکشیOR=8.087T p<001 است،مشکالتاقتصادیو
شغلیدرششماهگذشتهOR= 6.324 ,p<.001 وهرنوعاعتیادیاسومصرفموادمخدردرقربانی OR= 5.101, p<.001 ازمهمترینموارداست.نویسندگان
همینطورمیزانحساسیتTPR= 084 وویژگیTNR=0.60رابهمنظورتاییدظرفیتطبقهبندیمقادیرH راارائهمیدهند.بهخاطراحترامبهکودکان،سیستم

جدیدوایوژن،آنهارابهدودسته:کودکاندرموقعیتآسیبپذیروکودکاندرموقعیتخطرتقسیممیکنند.

اینسهنوعپروندهیعنی»روابطویژه«،»کودکاندرموقعیتآسیبپذیر«و»کودکاندرمعرضخطر«هشداریخودکاربرایارزیابیریسکتوسطپلیسوایجادتوجه
قاضی،دادستانوکارشناسیتکمیلیتوصیهمیشود.

سیستموایوژنبهطورخودکاراقداماتحفاظتیپلیسرا،برایهرقربانیبرحسبنمرهیخطرفعالمیکند.اینسیستمبهروزشدههمچنینیکبرنامهامنیتشخصییا
PSP ارائهمیدهد.درPSP شرایطویژهیهرقربانی،ازجملهاینکهآیادارایفرزنداست،بیرونازخانهکارمیکند،باآزاردهندهاشزندگیمیکندوغیرهرامیتوانپیدا
کرد.همچنینتالشهایفزایندهایبرایانطباقPSPS بافنآوریهایموجودشاملاقداماتیمانندتغییرشمارهتلفن،مسدودکردنتماستلفنیمجرم،نصببرنامهی
اعالنخطربهپلیس،ثبتشمارههایاضطراری،فعالکردنموقعیتجغرافیاییوغیرهصورتگرفتهاست.ازنظرفنیوایوژنازمدلهایآماریکالسیکبرمبنایارزیابی

ریسکبراساسمجموعاهمیتهمهیپاسخهابراساسوزنهایازپیشتعیینشدهبرایهرمتغیراستفادهمیکند.

بهمنظوراعتبارسنجیVPR4.0مطالعهیآیندهنگرانهایبرایتوسعهیمدلپیشبینیانجامشدهاست.نمونههایمورداستفادهبرایاینمنظور،قربانیانخشونتجنسیتی
بین42سپتامبرواولدسامبر5102بودندکهباکنترلآنبرایتکرارجرمتا29اپریل2016دنبالشد.سپسپروندههابهدوگروهتقسیمشدند.شصتدرصدبرای
ساختمدلوچهلدرصدبرایتاییدآن.مشخصههایریسکازVPR4.0استخراجشدندوبااستفادهازمحاسباتآماریبهتواندومپیرسونشیهمراهبانسبتشانس

OR بهمتغیراصلیبدلشد.

عالوهبرآنسیزدهمشخصهیدیگربهعنوانبسیارمهمبااهمیتحرفهایبهمنظوربررسیخطرقتلدرنظرگرفتهشدواهمیتاینشاخصهادوبرابرشد.بهجزموارد
اختاللروانیکهبهطورمستقیمسهنمرهدریافتکرد.اینشاخصها:

-خشونتفیزیکیشدیدیابسیارشدید

-خشونتجنسیشدیدیابسیارشدید

-استفادهازسالح)بهجزسالحگرم(

-تهدیدبهمرگتوسطمجرم

-تهدیدویاپرخاشگریطیششماهگذشته

-نشانههایحسادتشدیدمجرمطیششماهگذشته

-رفتارآزاردهندهیمجرمطیششماهگذشته

-خشونتعلیهدیگرانیاحیواناتبهوسیلهیمجرمطیسالگذشته

-اختالالتذهنییاروانیدرمجرم

-وجودافکاریااقدامبهخودکشیدرمجرم

-اعتیادیاسومصرفمواد)الکل،موادمخدریاداروها(بهوسیلهیمجرم

-قربانیقصدخودرابرایپایانرابطهدرششماهگذشتهنشانداد

-قربانیفکرمیکندکهمجرمممکناستاوراآزاردهدویاحتیبکشد
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میشوند، اضافه نتیجه به مهم شاخصهای همهی که معنی این به میشود. بیشتر مشخصهها از یک هر افزایش با آن کلی ارزش است، آماری سیستم ازآنجائیکه
درحالیکهاهمیتهریکازمشخصههاباتوجهبهاطالعاتتجربیمتفاوتاست.بنابراینمعیارینظریبرایVPR4.0  بااضافهکردنهمهیشاخصهامحاسبهشدکه
»0to77.019«ومقیاستجربیآنoto 68.062 بود.نویسندگانحدسمیزنندکهمجموعهمهیشاخصهایظرفیتپیشبینیمدلرامیتواندودرصدواحداز

AUCافزایشداد.بهمنظوردستهبندیپروندهها،برایهردستهآستانهایدرنظرگرفتهشدهاست.

بهمنظورایجاداینآستانهها*ازمقیاستجربیبراساسسهمعیاراصلیاستفادهشد:آستانهیاولبهگونهایتنظیمشدکهنرخمنفیکاذبپایینباشد-صرفنظرازافزایش
نرخمثبتکاذب-.بخشاصلیپروندههابایدتحت»ریسکمتوسط«طبقهبندیشوند.دراصلاینکاربایدمتناسببامنابعموجودبرایاقداماتحفاظتیباشد.گرچه
همهیقربانیانیکهازطریقسیستموایوژنواردمیشوندتصورمیکنندکهبرایگزارشبهپلیسدرمعرضتهدیدجدیقراردارند.همانطورکهدرادامهیاینگزارش
بیشترموردبحثقرارمیگیردرهاکردنشانبانمرهیخطرکمترآنهارادرمعرضآسیبپذیریقرارمیدهد.ازطرفدیگرتوسعهی)-VPER-4.0(،بهطورقابلتوجهی

ازروشهایمتفاوتیبابررسیتاریخچهیگذشتهکهباارزیابیپروندههاوارزیابیدورهایبهعنوانکنترلانجاممیشود،استفادهمیکند.

دراینموردمعیارهایتئوریکیبرای»VPER-4.0«یا»-23.018to-11.257«بودومقیاسهایتجربی»-080.52to-11.257«بود.آستانههابرایهرگروه
اینگونهاست:

     
جدول ۴    

استفادهکننده تعداد
گاردشهری 16239

پلیسفدرال 5429

پلیسمحلی 1806

پلیسرسمی،واحدهایوابستهبهگالیسیاوجوامعوالنسیا 573

موسساتندامتگاه 755

واحدهایهماهنگیوخشونت 128

خدماتبرابریواجتماعی 542

وزارتدادگستریوقضایی 8433

جمعاستفادهکنندگان 33905

گرچهآموزشالگوریتمبرمبناینزدیکترینروشطبقهبندیپروندههاجایگزینشده-یاروشیترکیبیکهمخلوطیازسیستمفعلیوروشماشینی-کهظاهراًعملکرد
بهتریازوایوژندارد،اماموضوعهنوزموردبحثاست.درحمایتازدستاوردهایماشینی،گونتراسپرایتووالروشارزیابیجدیدیکهحفاظتپلیسنامیدهمیشودرا
پیشنهادکردندکهمیتواندبهعنوانمجموعدقیقیبرای»غیرموجودیاخیر«طبقهبندیشود.نمرهی»F1«برایگروه»کمخطر«وتماسمجددبرایدستهی»پرخطر«

باشد.     

ایناقداماتدرنظردارد،بهطورمثال،ازشناساییمدلهاییکهبهعنوانتکرارریسکباالدستهبندیمیشونداطمینانحاصلکندکهاحتمالدارددراینپروندههانمره
»F1«دریافتکنند.)بهطورمثالمیانگینیهماهنگبیندقتوتماسمجدد(درمحدودهمقادیرمجازحتیاگربهاینمعنیباشدکهبیشترپروندههایبدرابدونمحافظ
رهاکنیمکهغیرقابلقبولخواهدبود.گرچهنویسندگاندومشکلاصلیادغامسیستمماشینیراباوایوژنمشخصکردهاند،کهمشکالتیبنیادیهستندومانعراهی

برایآموزشماشینیمیشوند.

اولغیرممکنبودنایجادگروهیکنترلکنندهبهمنظوراندازهگیریاثراتاینمدلازنظرقانونی،اخالقیودالیلاجتماعی.سیرتحولکلیایننوعجرایمرادرطولسالیان
میتوانمشاهدهکرد،اماموارددیگرنظیرتغییراتجمعیتی،سیاستهاوابتکاراتاجرایقانونوتماممتغیرهایدیگرکهبربروز»IPV«اثرمیگذاردبایددرنظرگرفته
شوند.مورددومازتالشبرایپیشبینیخطرانجامخشونتجنسیناشیمیشود.درابتدابهنظرمیرسدکهسیستممواردبدرااندازهگیریونهارزیابیمستقیممیکند.
بااینحالاطالعاتمربوطبهگذشتهوخطرتکرارجرممنعکسنمیشود.امادرعوضدستگیریومحکومیتمجددوجوددارد.اینیعنیمدل)ML(-باهمانروشیکه
متخصصانانجاممیدهند-بایدنحوهیطبقهبندیریسکقربانیشدنبراساساطالعاتگذشتهدرموردبازداشتومحکومیتمجددرابیاموزد،نهبرمبنایتکرارجرمو

یاخطرآماری.بااینحالاینمشکلبرایارزیابیریسکدرونی
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اینبررسیبیرونیازطریقتحقیقیچندگانه
تجارب از استفاده با است. شده انجام
بهترین که آموختیم درونی، بررسیهای
روشدرکچگونگیکارکردالگوریتمواثرات
از ترکیبی طریق از مختلف، گروههای بر آن
میآید. دست به کیفی و کمی رویکردهای
سیستمهایباتاثیرباالهمیشهفنی-اجتماعی
اجتماعی فرایندهای از اطالعات زیرا هستند،
فردی پویایی بر آن اثرات و جامعهشناسی و
که همانطور بنابراین، میآیند. اجتماعی یا
دیده »2021 eticas« بررسی راهنمای در
برای یاجریانطرحشده، هرروش میشود،
کشفنکاتتاریکسیستمالگوریتم،مستلزم
نه که فنی کامال تحلیل یک از که است آن
تنهاناقصبلکهگمراهکنندهخواهدبود،بسیار

فرا تررود.

از آماری تحلیلی و تجزیه انتخابی،      روش
»IPH«شریکجنسیقاتلراگردهممیآورد؛
نمونههاییبرایارزیابیاعتبارپیشبینیخطر
قتلدرمیانگروههایاجتماعیمختلفزنان
وهمچنینروشهاییکیفیکهاینرویکردرا
جستجو وایوژن سیستم مختلف تجربیات در
که میدهد امکان ما به روش این میکنند.
پایگاههای از هم یعنی موجود دادههای از
اطالعاتیوهمازمصاحبههایمستقیمبازنان
کنیم. استفاده حداکثر به گوناگون ذینفع

برای اتیکاس درخواست با که زمانی از
مورد اصلی اطالعات مجموعه به دسترسی
موافقت وایوژن اعتبار و ایجاد برای استفاده
اساس بر فنی تحلیل و تجزیه تاکنون نشد،
توسط که »IPH« قربانی هزار گزارش
ارایه »CGPJ«شورایعمومیقوهیقضاییه
شدصورتگرفت،بهایندلیلکهتنهامنبع
به دستیابی برای که بود موجودی اطالعاتی
آن به بیرون از کنترل به مربوط موضوعات
دسترسیداشتیم.تجزیهوتحلیلکّمیبرای
بیعدالتی و اشتباهی منفی نرخ شناسایی
)بهطور مختلف اقشار در یادآوری تماس در
منظور به شده( حفاظت گروههای در مثال
زمینهسازیپیشبینیوایوژنهنگامبرخوردبا
مواردخطرشدیدانجامشدهاست.تماسهای
پروندههای تعداد که معیاریست یادآوری
را شدهاند طبقهبندی درستی به که مثبتی
گروههای در نابرابری زیرا میکند، منعکس
در اساسی سمتگیری حفاظتشده مختلف

الگوریتمرامشخصخواهدکرد.

مواردی به محدود ابتدا دادهها مجموعهی
پروندههای585قتلشریک بودکهمنحصراً
،2019-2009 سالهای بین که را جنسی
افتادهبود،منعکسمیکردوبعدازآنمحدود
کاتالونیا بجز اسپانیا تمام از پروندههایی به
فعالیتی آنها در وایوژن که باسک کشور و
نداشت،درنتیجهدرمجموع475موردقتل
دیگر.ازآنزمانوایوژنفقطبرمواردگزارش
اصلیمنعکسشده اطالعات و »IPV«شده
»IPH«درهردومورد،گزارششدهیانشده
فقط که بود این نهایی نتیجه میکند. عمل
هر بودند. شده گزارش قتلها از مورد 126
پروندهیقتلشاملاطالعاتمربوطبهمحلی
کهگزارششد،ملیتقربانیومجرم،سنو
و  فرزندان    تعداد قتل، علت آنها، رابطهی
مجرم پاسخ قربانی، قانونی سن زیر کودکان
و بود گزارششده پلیس به قباًل آیا اینکه و
دستوریبرایحفاظتوجودداشت؟درنهایت

اینکهامتیازمنفیبههرموردقتلیدادهشدکه
پلیس حفاظت فاقد اما بود شده گزارش قباًل
بود.نتیجهیاینتحلیلدربخشبعدیتوضیح

دادهمیشود.        

مصاحبههای شامل بازرسی این کار کیفیت
سئواالت با آمارگیری تحقیقات و شبهتلفنی
زنی سیویک با ما است. ناقص یا و کامل
وارد و میبرند رنج جنسیتی خشونت از که
کردیم. مصاحبه شدهاند وایوژن سیستم
همهیاینمصاحبههاتوسطیکمتخصصدر
زمینهیخشونتجنسیباتجربهدرروشهای
کامل موافقت شد. انجام مصاحبه کیفی
شرکتکنندگاندرآغازبهدستآمد.سئواالت
مصاحبهتحقیقیبودکهدرموردتجربهیزنان
طراحی وایوژن سیستم به ورود از درکشان و
ناراحتی بود ممکن که سئواالتی از بود. شده
شرکتکنندگان در را روانی فشاری و عاطفی
کردیم یادآوری و کردیم اجتناب کند ایجاد
کهمیتوانندازجوابصرفنظرکنندویاکل
مصاحبهراترککنند.صدایمصاحبههاضبط
شامل شخصی اطالعات اما شد رونویسی و
ناشناس نامومکانهابهخاطرمحرمانهبودن
ماند.برایشناساییهرقربانیدرتحلیلازکد
شد. استفاده غیره( و W1,W2  )مثال W 

بازماندگان با آنابال بنیاد شبکهی طریق از
خشونتجنسیتماسگرفتیمکهشاملبیش
از27000بازماندهدرشبکهیزناننجاتیافته
که را زنانی نمونهگیری، معیار عنوان به بود.
بینسالهای2019و2021ازطریقسیستم
وایوژناقدامکردهبودندوآنانیکهدراندلیسیا،
بیشترین که مناطقی یعنی گالیسیا یا مادرید
شکایتخشونتدراسپانیاباپروندههایفعال

بودندرادرنظرگرفتیم.

با آنالین نظرسنجی یک طریق از همچنین
وکالیمتخصصخشونتجنسیتماسگرفته
شدکهشاملهردو،پروندههایبازوبستهبود.
دادند. پاسخ ما پرشسنامههای به وکیل هفت
مصاحبه آنابال بنیاد نمایندهی با همچنین
جامعهی دیدگاههای به بتوانیم تا کردیم
مدنیدربارهیاینموضوعدستیابیم.همهی
از مراحل این طی جمعآوریشده اطالعات
الگوها برایشناسایی موضوعی تحلیلی طریق
گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد مضامین و
که همانطور مصاحبهها این همهی برای
کردیم پیروی رضایت کسب از گفتیم قبال
برای و    L کد دهنده پاسخ وکالی برای و
نمایندگانجامعهمدنی“C “رابهکاربردیم.

بازبینی وایوژن:

دسترسی به سیستم وایوژن

سیستم به میتواند صورتی در فقط قربانی
قباًل که باشد داشته دسترسی وایوژن خطر
باشد. کرده شکایت پلیس به خود مجرم از
حق اسپانیا زنان همهی قانون طبق گرچه
را جنسیت بر مبتنی پرخاشگری که دارند
عمل اینگونه کوچکی درصد اما کنند گزارش
2019 بزرگ نظرسنجی اساس بر میکنند.
درموردخشونتعلیهزنان،فقط21.7درصد
زنانباالیشانزدهسالکهازخشونتجنسیتی
کردهاند. شکایت خود مجرم از میبردند رنج
ندادند گزارشی زنان باقیماندهی درصد 78.3
وبنابراینتوسطوایوژنارزیابینشدند.تجزیه

که میدهد نشان    CGPJ گزارش تحلیل و
از347موردخشونتجنسیتیمنجربهمرگ
اسپانیابینسالهای2019-2009فقط216
نفرقباًلبهپلیسگزارشدادهبودند.اینیعنی
جنسی شریک توسط که زنانی درصد 73
)سابق(شانکشتهشدندازآنهاشکایتینکرده

بودندونمرهیخطریازوایوژننداشتند.

بادانستنایناطالعات،تصمیمگرفتیمدریابیم
ازگزارشعلیه چهعواملیمیتواندمانعزنان
کلی طور به زیرا باشد، مجرمشان شریک
میتواندتاثیرزیادیبرکارآییسیستموایوژن
داشتهباشد.طیفوسیعیازموانعمیتواندزنان
منصرف خود مجرم علیه رسمی گزارش از را
ازمصاحبهها نتایجکسبشده اساس بر کند.
به تا کرد تقسیم دسته سه به را آنها میتوان

طورمنظمتریبررسیشوند:                

-موانعفردیعاطفی

-موانعاساسیگروهها

-موانعبنیادی)نهادی(

خشونت گزارش برابر در فردی عاطفی موانع
شخصی کاماًل دالیلی قربانی برای جنسیتی
شرایط به توجه بدون میتوانند آنها دارد.
یا نژاد اجتماعی،تحصیالت،سن، – اقتصادی
قومیتقربانیوجودداشتهباشند.بعضیازآنها
عبارتنداز:آگاهنبودنازخشونتمداوم)انکار(،
موجود، وضعیت تغییر از ترس یا مقاومت
احساسبارعاطفیازپرکردنگزارشپلیس،
ترسازمجرم،ترسازقضاوتجامعه،احساس
مجرم اینکه به امید یا گناه احساس شرم،
.)  C2 و  C1 داد) خواهد تغییر را رفتارش
اینهاموانعیبسیارمشترکاندوتقریباًهمهی

قربانیانبابرخیازآنهاروبروهستند.

هنگامیکه گروهی، ساختار مبنای بر موانع
در را خود پرخاشگری گزارش برای قربانی
تعلق آن به که گروهی در نامناسبی موقعیت
خشونت از گزارش درحالیکه مییابد. دارد
آسان زنی هیچ توسط )سابق( جنسی شریک
نیست،امابرخیازگروههایزنانباچالشهای
مواجه سایرین به نسبت بیشتری بنیادی
محدود آسیبپذیر گروههای این هستند.
بلکه نیستند، کوچک فرزند دارای زنان به
مناطق در که زنانی معلولین، کمدرآمدها،
روستاییزندگیمیکنند،زنانمهاجر،اعضای
گروههایLGBTوسایرمواردمشابهآنها.به
سهدستهازاینگروههایآسیبپذیرهنگامی
با علیهمجرمخودگزارشمیکنند، کهرسماً
می نگاه تر دقیق میشوند روبرو موانعی چه
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کوچک بچههای که هستند زنانی گروهها این کنیم.
محروم اقتصادی – اجتماعی نظر از که زنانی دارند،

هستندوزنانمهاجربدونمدرک.

زنانبابچههایکوچک:نهفقطزنانبلکهکودکانشان
2019 در میبرند. رنج جنسی خشونت از نیز
بهتر درک برای وایوژن، جدید دستورالعملهای
خطررنج ایجاد در جنسیتی خشونت اثرات چگونگی
2019-2021 بین شد. رسانی بهروز کودکان بیشتر
آسیب معرض در کودکان پروندهی هفتهزاروهشت
بود. فعال وایوژن در خطر معرض در پرونده 376 و
قربانیانزیرسنقانونیخشونتجنسیتیهنگامیکه
پدرشانخودمجرماستوضعیتبسیاربدتریدارند.
تحقیقمانشانمیدهدکهزناندرچنینموقعیتیبه
شدتنگرانایمنیوسالمتبچههایشانهستند،وقتی
کهمجرمحقحضانتومالقاتخودراحفظمیکند.
او نیست. پدرخوبی »مجرم گفت:    W16آنچنانکه
موادمخدرمصرفمیکند،اوحتیبهزندگیخودش
هماهمیتینمیدهد...اوخشونتغیرمستقیمنسبت
او میکند. مشترک حضانت درخواست و دارد من به
نبایدحقوقیکپدرخوبراداشتهباشد...اوبهشدت
حتیوقتیکهحاملهبودمودخترمدربغلمبودبامن

بدرفتاریمیکرد.اینسیستماصاًلدرستنیست.

دربرخیموارد،ترسازتنهاگذاشتنکودکانبامجرم،
پلیس به گزارش انداختن تعویق به برای است دلیلی
آنها خود. مجرمان علیه حفاظت حکم دریافت برای
تصمیم احتمالی حکم یک چگونه که میکنند اشاره
دادگاهعلیهمجرمشان،میتواندهمچنینبهاینمعنی
که پدری با مالقات هنگام نمیتوانند زنان که باشد
چنین C1 باشند. فرزندانشان کنار است، مجرم خود
گفت:بسیاریاززنانازپدرمجرمبهخاطرترسیکه
آنهاهنگاممالقاتبافرزندشانبدونحضورآنهادارند
اما آن،جدامیشوند، از نمیکنند.چونپس شکایت

بچههاچی؟

شده ایجاد قانون در مهمی تغییر 2022 ژانویه از
برای را حضانت مشترک حقوق حفظ که است
میکند بیان جدید قانون کرد. دشوارتر مجرمان
به کیفری تعقیب تحت والدین، از یک هر اگر که
آزادی، فیزیکی، وفاداری زندگی، علیه: تالش دلیل
شریک اختیارات و جنسی آزادی یا اخالقی صداقت
باشند، گرفته قرار او،  همراه کودکان یا زندگی دیگر
حضانتمشترکدرنظرگرفتهنخواهدشد.گرچهبرای
توسط اما است، زود قانونی تغییرات این نتایج دیدن
از حفاظت در مهم گامی عنوان به مدنی جامعهی
زنانیکه با گرفتهشد.گرچه نظر در وکودکان زنان
نبودند. باخبر قانونی تغییرات این از کردیم مصاحبه
درحالیکه اجتماعی: – اقتصادی نظر از محروم زنان
ازهمهیطبقات قربانیانخشونتجنسیتیمیتوانند
ویژه به زنانکمدرآمد، اما باشند اجتماعی اقتصادی-
دریافت و خود مجرم علیه پلیس به گزارش برای
حمایتقانونیبیشترمشکلدارند.وابستگیاقتصادی
گزارش از را زنان که است بزرگی مشکل مجرم، به
اجتماعی اگرکمکهای بازمیدارد،حتی علیهمجرم
داشته وجود اسپانیا در قربانیان برای اقتصادی و
باشد.بهعنوانمثالوباتوجهبهشرایطشانقربانیان
میتوانندازکمکهایگوناگونیهمچون:درآمددوران
حداقل موارد از بعضی در و درآمد حداقل فعالیت،
دریافت اولویت در آنها کنند. استفاده زندگی درآمد
هستند. شغل یافتن برای ویژه کمکهای و مسکن
کاغذبازی مختلف اشکال به اقدامات این همهی اما
قربانی که شود دریافت میتواند هنگامی و دارد نیاز
بنابراین باشد. داشته را حفاظت برای دادگاه حکم
آنهااغلبقادرنیستندازرابطهایتوهینآمیزبگریزند.
تحصیالتعاملمهمدیگریاستکهبایدآنراهنگام
نظرگرفت.در وایوژندر بهسیستم قربانی دسترسی
کنارتحصیالتبهسایرعواملمرتبطمانندفرصتهای
انتخاب خانواده، تشکیل زمان اقتصادی، منابع شغلی،
برابری به خانواده نگرش نحوهی و زندگی شریک

نقش تحصیالت سطح کرد. توجه باید جنستی
بازیمیکندکهچگونهوکی مهمیدرحمایتزنان
میتوانندبهطوررسمیعلیهخشونتجنسیتیکمک
علیه گزارش برای کمسواد زنان نظر این از بخواهند.
مجرممشکلبیشتریدارند.L7توضیحمیدهد:سطح
آنچه توضیح و میخواهید که را آنچه درک سواد،
آسانتر را میبرید رنج آن از و میکنید حس که را
زنان میکنند تایید کارشناسان حال، این با میکند.
شاغلباسطوحباالیتحصیلینیزازگزارشعلیهمجرم
اجتنابمیکنندچراکهمیخواهندازاعتباراجتماعی
نمایندگان از یکی کنند. محافظت خود حرفهای و
»زنان گفت: کردیم مصاحبه او با که مدنی جامعهی
تحصیلنکردههشتسالوزنانبامدرکدکتراسیزده
سالصبرمیکنندتاعلیهمجرمخودگرارشدهند.به
عبارتدیگربرایزنانحرفهایباتحصیالتباالگزارش
کهشغل معتقدند که چرا است، دشوارتر بسیار دادن

C1».حرفهایآنهارازیرسوالمیبرد

جریان در خاصی مشکالت با زنان این مهاجر: زنان
گزارشخشونتجنسیتیمواجههستند.شامل:زندگی
درفرهنگیکهفاقددرکبرابریجنسیتیبوده،محصور
بودندرمیاناطرافیانمجرم،بدونداشتنشبکهایاز
دوستانحامییاخانوادهویااستقاللمالی،مسلطنبودن
قوانین،مقرراتو از بهزبانکشورمیزبان،بیاطالعی
وضعیت در داشتن قرار اسپانیا، در رسمی روندهای
ازاسپانیا.همانطور ازاخراج اقامتیوترس نامناسب
که»W3«توضیحمیدهدکهاقامتنامشخصاومانع
او به بودهاست.مجرمدائم درخواستهرگونهکمکی
میگفتکهاونمیتواندهیچکاریانجامدهدچراکه
اخراجخواهدشد.اوگفت:»منباهیچسازمانیتماسی
نداشتم،هیچگونهحمایتینداشتموکاماًلتنهابودم.«

قوانیناسپانیا)اصل114ژانویه2000درموردحقوق
جامعه در آنها ادغام و خارجی اتباع آزادیهای و
قانونیکه غیر مهاجر زنان از ویژهای اسپانیا(حمایت
قربانیتجاوزمیشوندارائهمیدهد.براساساینقانون
درصورتیکهوقوعخشونتجنسیتیتوسطدادگاهتایید
شودواقداماتحفاظتیصورتگیرد،راهیخواهدبود
کهزنانمهاجرباوضعیتنامشخصمیتواننددراسپانیا
حکم و نکند تایید را آن دادگاه اگر اما بمانند. باقی
خواهد آغاز اخراج روند آنگاه باشند، نداشته حفاظتی
قانونیبسیارمهماستو اینحمایت شد.درحالیکه
برایقربانیانمهاجرغیرقانونی،دشواریبزرگیایجاد
خشونت اثبات که واقعیت این به توجه با میکند؛
جنسیتیهمیشهسادهنیستوهمیشهبهجمعآوری
به پرونده ارائهی و مناسب حقوقی کمک و شواهد
چهلوپنج وایوژن که واقعیت این دارد. نیاز دادگاه
بهعنوان»بدونخطر«دستهبندی را درصدپروندهها
میکندبهپیچیدگیهایزنانمهاجربدونمدرککه

بهحمایتنیازمندنداعتبارمیبخشد.

ازغلبهبرموانعی موانعاساسی:هنگامیکهزنیپس

بهگزارش قباًلدرموردشصحبتکردیمتصمیم که
علیهمجرمگرفت،رفتارافسرانپلیسنقشمهمیدر
عدم ناخوشایند، رفتار میکند. بازی او کلی تجربهی
پلیس طرف از قضاوتگونه رفتار و درک و همدردی
قربانیان توسط ایستگاه ترک به منجر میتواند حتی
شودبدونآنکهبتوانندبهطوررسمیتجاوزراگزارش
هنگام زنان که میدهد نشان ما میدانی کار کنند.
از متفاوتی برداشتهای و تجربیات پرونده تشکیل
با تجربهاش از قربانی موردی در دارند. پلیس افسران
»آنها  راضیم«، بسیار »من عنوان به پلیس افسران
مهربانبودندوازمنمراقبتکردند«)W1(درموارد
»ناخوشایند« پلیس با را تجاربشان قربانیان دیگر
)W4(»منفعلوبدونهمدلی«)W10(و»ناآشنا«
)W21(برایمقابلهباخشونتجنسیعنوانکردند.
چگونه که میدهد نشان پروندهها این از مورد سه
افسرانپلیس بارفتارهایگوناگون خشونتجنسیتی
است مهاجری قربانی زن که   W13.میشوند مواجه
بایدبهشهریسفرکندتابتواندتجاوزراگزارشدهد.
تنهاپسازاینسفربودکهاوتوانستباسیستموایوژن

ارزیابیشودونمرهیریسکباالییدریافتکند.

من به و نپذیرفتند را شکایتم آنها اولم تالش »در
گفتندکهبهکشورتبرگردواینکهخودممقصرم.امادر
)W13(.»شهردیگرآنهارفتارشانخیلیخوببود
مجبورشددوازدهساعتدر  W14،درمورددیگری
بماند، منتظر کاری تغییرشیفت برای پلیس ایستگاه
برایش میتوانست دیگری پلیس افسر درحالیکه

تشکیلپروندهدهد.

»منمجبورشدمبرایمدتزیادیمنتظربمانموبدون
ارائهیشکایتآنجاراترککردم.برخوردافسرپلیس
قضاوتآمیزبود،احساسناراحتیوگناهمیکردم.رفتار
وحشتناکیبوداومرا»دروغگو«نامید...منآنجاماندم
من با دیگری پلیس افسر شد. تعویض آنها شیفت تا
بسیاررفتارخوبیداشتوتوانستمشکایتمراثبتکنم
امابرایمدوازدهساعتطولکشید:ازساعتچهاربعد

)w14(.»ازظهرتاچهارصبح

اینتحقیقانجامشدهاهمیتارزیابیازبیرونرابرای
درککارکردسیستمهایفنیازدیدگاهکاربرانونقش
دخالتهایفنی،قبلوبعدازراهحلهاییکهمیتوانند
ارزیابی و نمایندگی مشارکت، نرخ بر بزرگی تاثیر
میدهد. نشان را باشد داشته خاص مشکالت کلی

مصاحبه وایوژن و پرسشنامه

خشونت از موردی رسمی طور به زنی که هنگامی
میدهد، گزارش شهری گارد یا پلیس به را جنسی
ارزیابی و فعال VPR پرسشنامهی توسط پروندهاش
با که است شاخصخطر شاملسیوپنج که میشود
»حاضر«یا»غایب«پاسخمیگیرد.همینکهقربانیبه
از شاخصهایریسکجوابمیدهد،سیستمنمرهای
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راش پرخاشگرش مجرم با او آینده درگیری احتمال که میکند تعیین برایش خطر
ارزیابیمیکند.بهاینترتیبسیستموایوژنیکسانسازیفرآیندارزیابیریسکرادر
سراسرکشورانجاممیدهد.)بهطورمثالهمانVPR  درهرموردخشونتجنسی
بایدبههمانشیوهانجامشود(واحتماالًنمرهیخطریبدونتعصباتافسرانوسطح
تخصصآنهاارائهمیشود.سیستموایوژنبراینفرضساختهشدهاستکهزنانی
کهازخشونتجنسیتیرنجمیبرندبهطورمشخصیسیوپنجشاخصرادرککنند
وبهفرمVPRجوابدهندوافسرانپلیسبهطورواقعیاظهاراتآنهارابهپاسخهای
حاضرویاغایبدرفرمهاتبدیلکنند.امادرواقعاینجریانبهندرتایدهآلعمل
میکند.درتحقیقمابیشازهشتاددرصدزنانمصاحبهشدهمشکالتمتفاوتیرادر
موردپرسشنامهیوایوژنگزارشکردند.بهاینمعنیکهکیفیتاطالعاتدادهشده
بهسیستمدرمرحلهیورودیمیتواندمقایسهشودودرنتیجهممکناستمنجربه

سمتگیریوارائهیمنابعنادرستشود.

برخیازبرجستهترینمسائلشناساییشدهدرطولکارمادرزیرفهرستشدهاند:

-فقداناطالعات:برایآنکهزنانپرسشنامهوایوژنرابهدرستیدرککنندوبه
اینکهسیستموایوژنچیست،چگونه بایداطالعاتکافیدرمورد آنپاسخدهند،
کارمیکندوچهانتظاریازآنهامیرودداشتهباشند.افسرانپلیسوگاردشهری
نقشمهمیدردادناطالعاتبهقربانیدارند،قبلازآنکهآنهااقدامبهپرکردن
پرشسنامهکنند.بابازماندگانخشونتجنسیکهمصاحبهکردیمبهویژهباآنهایی
کهاولینبارشکایتمیکردند،تاکیدمیکردندکهآنهااصاًلنمیدانندکهسیستم
وایوژنچیست.یکیازآنهامیگفتکهآنها)افسرانپلیس(کلمهیوایوژنرابه
کارمیبرند،امانمیدانمچهمعنیدارد«)W29(یکیدیگر)W28(فکرمیکرد
اندازهگیری را قانونی حکمی متراژ آن با که است چیزی وایوژن خطر نمرهی که
میکنند.سیوپنجدرصدزنانمصاحبهشدهنمیدانستندکهسیستمچهسطحی

ازخطررابرایشانتعیینکردهاست.

-زماناستفادهپرسشنامه:پرسشنامهوایوژنزمانیپرمیشودکهگزارشیبهپلیس
به هنگامی درست زنان از بسیاری زمان آن از باشد. جنسیتی مبنایخشونت بر
گزارش را آن و داده رخ جنسی خشونت که میکنند مراجعه پلیس ایستگاههای
میکنند.آنهازمانیکهازخشونتجنسیتیرنجمیبرند،یعنیپسازوقوعآنبه
پلیسمراجعهمیکنندتاشکایتکنند.هنگامیکهدرحالتشوکبهسرمیبرند
وازنظرفیزیکیواحساسیبرایجوابهایدقیقآمادهنیستند.مصاحبهشوندگان
اضافهمیکنندکهدربهخاطرآوردناطالعاتگذشتهوتمرکزافکارشانوتدارک
هنگام W25 موارد از یکی در دارند. مشکل اندازه چه وایوژن سئوالهای جواب
پاسخگوییبهسئواالتدچارحملهیعصبیوبهبیمارستانمنتقلشد.زندیگری
)W23(حالتشرادرزمانپاسخگوییبهوایوژن»غیرمعمول«میدانستومیگفت
کهاصاًلنمیدانستچهمیکند.برایاو»لحظههایتیرهایباسئواالتیپوچبودکه

هنگامپرکردنفرمهارخمیداد«.

-سئواالتV.P.R :مصاحبهشوندگانتاکیدکردندکهبرخیازسواالتوایوژنواضح
وسرراستبودندوبرخیدیگر»نامفهوم«)W15(وربطیمنطقیبینآنهاوجود
ندارد.بعضیازوکالسئواالتVPR  را»سخت«بدونتوضیحعمومی)L2(وفاقد
ظرفیتکافیبرایموقعیتهایافراد)L4(است.طبقمصاحبهبایکیدیگرازوکال
)L7(درکوپاسخبهسوالهایVPR بهشدتبستگیبهسطحسوادقربانیدارد.

-فقدانحمایتقانونی:زنانیکهازخشونتجنسیتیرنجمیبرنددارایاینحق
هستندکهبهوکیلمراجعهوشکایتراتنظیمکنندامافقطاندکیازآنانازاینحق
آگاهند)C1(اغلبآنانهنگامیبهوکیلمراجعهمیکنندکهپروندهدردادگاهطرح
شدهاست.بنابراینبهسئواالتوایوژنجوابمیدهندبدونآنکهبتوانندباوکیلی

صحبتکنندتاازفرآیندوانتظاریکهازآنهامیرودمطلعشوند.

فقدانحمایتروانی:یکیازمهمترینمسائلیکهدرطولمصاحبهیوایوژنبرای
قربانیاناتفاقمیافتدناراحتیعاطفیاست.نداشتنکمکوحمایتروانیقبلو
 VPRدرجریاناینفرآیندبارعاطفیرابدترمیکند.بهویژهزمانیکهسئواالت
توسطافسرانپلیسیکهویژهیخشونتجنسیتینیستندوآموزشالزمرادرمورد
کیفیت اطالعاتی، مانندهمهیسیستمهای تنظیممیشود. ندارند وایوژن سیستم
نمایندگیمیکند. را نتیجهاش بودن اصلیاستومنصفانه دادههایورودیکلید
عواملشناختهشدهدرهشتاددرصدپروندههابهاطالعاتضعیفیاجهتداربدل
میشوند.گرچهممکناستازیکنمونهآنرابسطندهیم،امانتایجبهدستآمده
بهنیازفوریبهبازنگریدرشرایطدسترسیزنانبهسیستموپرسشنامههااشارهدارد
ودراینمرحلهتضمینکیفیتاطالعاتکسبشدهبسیاربااهمیتاست.همانطور
کهاشارهشدکیفیتدادههابهسیستمالگوریتمدرمرحلهیورودیمیتواندمنجربه
VPRسمتگیرینادرستشود.)بهطورمثالوقتیکهزنیبهشاخصهایریسک
توانستیم ما قتل بههزارمورد دادههایمربوط تحلیل و تجزیه با جوابمیدهد(.
اینبررسیراکهدرباالتوضیحدادیمتکمیلکنیمکهدیدگاهیدرموردموضوع
موردبحثازنظرفنیارائهمیدهد.پرشسنامهیVPRS.0وایوژنبهیکپروتکل
اضافی)H(مجهزشدهکهبرایشناساییقربانیاناحتمالیIPH )قتلتوسطهمسر(
با دارد. باالئی پیشبینی ظرفیت آن، سازندگان گفتهی به که است شده طراحی
اینحالهمانطورکهیافتههایکمیزیرنشانمیدهد،IPHمکانیسمیفردیاز
خشونتجنسیاستکهدربیشترمواردنتیجهیپایانیافزایشطوالنیمدتآزار

نیست،بلکهحادثهایخشن،پیشبینیآنرابسیاردشوارمیکند.باتوجهبهاین
موضوعوباوجودنفیتقاضایاتیکابرایدسترسیبهاطالعاتاصلیپایگاهIPVاز
وزارتکشوراسپانیا،ماارزیابیانتقادیH رابرمبنایاطالعاتجمعآوریشدهی
عمومیازقربانیانقتل)IPH(کهتوسطCGPJ )شورایعمومیقضائی(ثبتشده

استفادهکردیم.

شناسایی تحلیل و تجزیه این اولیهی هدف قتل: پیشبینی قابلیت و H معیار -
احتمالیمنشاستمگریوناسازگاریدرجهتقتل)IPH(درتمامگروههایتحت
حفاظتبود.ازآنجائیکهاتیکابهاطالعاتپایگاههایاصلیدسترسینداشت،مااز
دادههایموجودیکهبهشناساییمسایلیکهبهموضوعاشارهداشتنددرسیستم
»محدودهی را آن ما که را آنچه فقط CGPJ دادههای  کردیم. استفاده وایوژن
مرگ«نامیدیمروشنمیکند.هدفاصلی،شناساییتغییراتدرتماسهایمجدد
درتمامپروندههایحفاظتشدهبود،چوناینموضوعبهمشکالتسمتگیریو
پیشبینیهایایجادشدهتوسطوایوژناشارهمیکندودرجستجیمکانیسمیبرای
بحثوشناساییواصالحآناست.ازدادهها،درجهتبررسیاثراتکلیسیستم)از
جملهتصمیمقاضی(ونهفقطالگوریتماستفادهشد.بنابراین،بررسیحاضربایدبه
پایگاههایاطالعاتیاصلیبرایگسترشنتایجوشناسائیالگوهایتبعیضاحتمالی

درسیستموایوژندسترسیداشتهباشد.

نتیجه گیری

شده مشخص باال در وایوژن خارجی کنترل از ناشی توصیههای و نتیجهگیری  
است.دراینبخشمیخواهیمبردرسهاییکهازکنترلبیرونیسیستمالگوریتم

آموختهایمتمرکزکنیم،یعنیامکانات،محدودیتهاوخطرات.

ازبرنامهیکنترلخارجی همانطورکهدرمقدمهگفتهشد،ایناولینگزارشما
معکوس مهندسی نحوهی مورد در عملی، توصیههای برای راهنمائی به که است
دادههاوسیستمهایالگوریتمبدلشدهاست.پروندهوایوژن،پراستازعدمشفافیت
بهآن )برایدسترسی نیست بهسیستم تکنیکی جدی.مشکلفقطدردسترسی
بایدخودزنیقربانیباشی(،اماهمچنینیافتنآنهائیکهتحتتاثیرقرارگرفتهاند
بسیارپرزحمتاست.بهایندلیلروشهایحسابرسیکهتوسطاکثرنویسندگان
دارند، تمرکز اینترنت یا اجتماعی برمهندسیمعکوسشبکههای و پیشنهادشده
مفیدنیستند.بعدازبررسیکاملمنابعموجوددرمورداینموضوعکهعمدتاًمقاالت
و وایوژن پرسشنامههای طراحی در فعال متخصصین توسط شده تهیه آکادمیک
مجموعهاطالعاتسیجیپیجیهستند،تصمیمگرفتیمباروشهایترکیبیپیش
رویم.هرچندکهمیدانستیمبهمااجازهینتیجهگیریرانمیدهنداماامیدواریمبه
مااجازهدهندتاسواالتکاملیبپرسیم.نتایجیکهدرباالتوضیحدادهشدازنظر
بیشتر ما انتظارات از الگوریتمیک قابلیتسیستم به نسبت بررسیخارجی امکان

بودهاست.

درس های آموخته شده ای که در راهنمای کنترل خارجی آینده درج خواهیم 
کرد شامل: 

تنظیم انتظارات با داده های موجود:هیچارزیابیخارجیبدوندسترسیبهتمام
باید کنترلها این گرچه باشد. درستی نتایج نمایندهی نمیتواند درونی اطالعات
بتوانندسواالتدرستیارائهدهندوازتوسعهدهندگانسیستمهابخواهندتابامسائل
شناختهشدهمقابلهکنندوپاسخگوباشند.چونکهنتایجکنترلبیرونیهرگزقطعی
درمرحلهی است راکهممکن دینامیکسمتگیری آنهامیتوانند بود. نخواهد
طراحیروشننباشدشناسائیکنند.)درمواردیکهیکیاچندمتغیرمورداستفاده
درالگوریتم،جایگزینیبرایکیفیتمحافظتفردییاگروهیباشد.(فرصتیرابرای
را CSosسنتی و فراهممیکند تاثیر وجامعهیتحت نهائی کاربر درگیرکردن

توانمندترمیسازد.
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تجزیه و تحلیل سراسر سیستم: درجریانطراحی،توسعهواعتبارسنجیمراحل
ارزیابیقرار وایوژن،تجربهکاربرانوفرآیندجمعآوریدادهها،بهطورکاملمورد
نگرفتند.بااینحالبااستفادهازکنترلخارجی،بسیاریازعواملیکهکیفیتدادههای
ورودیراتغییرمیدهندوهمچنینتجربهیکلیقربانیاندرسیستم،شناسائیو
الگوریتمی، سیستم یک تاثیر کامل درک برای بنابراین گرفتهاند. قرار بحث مورد
تجزیهوتحلیلهابایدفراترازمعیارهایارزیابی،باتمرکزبرمحدودیتهایطراحیو
توسعهکهنقشمهمیدرکیفیتپیشبینیهاییدارندکهچنینسیستمهائیانجام

میدهند،باشند–درموردمسئلهحساسیمانندوایوژنبایدبیشترهمباشد.

ارزیابی سیستم از طریق رویکردی چندگانه: یکارزیابیجامعازسیستمهای
الگوریتمینیازمنداستفادهازروشهایگوناگونیاستکهباتوجهبهوسعتسوالها
و محاسبات به سیستم آن فنی ارزیابی درحالیکه شود. داده پاسخ آنها به باید
بحثهایانتقادیمختلفنیازداردکهدرصورتفقداندسترسیبهاطالعاتکشف
چگونگیکارکردسیستمواینکهچگونهاستفادهکنندگانآنراتجربهودرکمیکنند
مختلمیشود،بایدروشهاورویکردهایجامعتریراازطریقتحقیقاتکیفیاز
جملهکارمیدانیجمعیتشناسی،مصاحبههاوپرسشنامههایکمیوکیفی،برای

درکسادهتراینمشکلیافت.

جستجوی اطالعات جایگزین برای جلوگیری از موانع اختصاصی:

الگوریتمیرابهدلیلمحدودیتهایاختصاصیبهطورمستقیم بیشترسیستمهای
نمیتوانارزیابیکرد.بااینحالدراینموردمدلآماریوجودداشت،امامجموعه
اطالعاتاصلیکهشاخصهاواهمیتشانرابتواندریافتموجودنیست.بهایندلیل
توسلبهدادههایجایگزینمنابعیمانندسیجیپیجی،ارزیابیتاثیرغیرمستقیمو

شناسائیالگوهانیازبهارزیابیبیشتردرمجموعهدادههایاصلیدارند.

اصلی محدودیتهای از یکی تجربی: موارد  و  طراحی  بین  شکاف  ارزیابی 
کردهایم، راشناسائی آن که ریسکجنایت ارزیابی برای الگوریتمیک سیستمهای
جدائیبینطراحیومحتوایپرسشنامههاست.هنگامطراحی،موانعزبانی،فرهنگی
یااجتماعی–اقتصادیدرنظرگرفتهنشدهوپرسشنامههامیتوانندمانعازکیفیت
اطالعاتجمعآوریشدهباشندواعتبارپیشبینیهایانجامشدهتوسطسیستمرا
زیرسوالببرندوبهایندلیلارزیابیاینکهآیافرآیندطراحیمیتواندبرذینفعان
از مجموعهای میتواند آن محتوای به افزایشحساسیت و خیر یا باشد تاثیرگذار

سواالتتحقیقاتیارزشمندیرابرایمحققانایجادکند.
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ویش پور  در مهرداد  با  گفت وگو 
در  ناموسی  خشونت های  باره ی  در

سوئد در  مهاجران  میان 

ازمهرداددرویشپور-کهمسئلهخشونتهایناموسییکیازحوزههای
را نظراتخود اوست-درخواستکردیم علمی پژوهشهای تخصصهای
دربارهقتلهاناموسیوزنکشیارائهدهد.اوتاکیدکرداصطاحزنکشی
بازتابدهندهابعادخشونتهایناموسینیست.نهفقطازاینروکهحتی
پسرانجوانومرداننیزمیتوانندباانگیزههایناموسیبهقتلبرسند،بلکه
اصوالخشونتناموسیعلیهزنانتنهابهقتلهایناموسیخالصهنمیشود.
خشونتوستمناموسیشاملکنترلسکسوالیتهزناندراشکالگوناگونواز
جملهازدواجهایاجباریوختنهزناننیزوتحمیلارزشهایپدرساالرکه
میکوشدزنراهمچونیککاالیجنسیپاسداریکندمیباشد.ازسوی
باانگیزههایناموسپرستیدرارتباطنیست. دیگرتماماشکالزنکشی
درویشپورنظراتخودرادربارهخشونتهایناموسیدرقالبگفتگوییکه

مدتهاپیشدرسایتزمانهانتشاریافتبرایماارسالکرد.

ساکن مهاجر های خانواده میان در اگرچه که ای پدیده ناموسی خشونت
سوئدمشاهدهشدهوبرخیآنرابهفرهنگناموسگرایانهنسبتدادهاند، اما
بهگفتهاینجامعهشناسنبایدآنرادرنظریههایمبتنیبرتفاوتهای
فرهنگیمحدودکرد.بهاعتقاداوتنهاخانوادههایمهاجرنیستندکهبامیراث
اکثریت جامعه زنند. می دامن را ناموسی خشونت خود پدرساالر فرهنگ
مردساالری و پدرساالری به گرایش اجتماعی، وطرد نژادی تبعیض با هم
تبعیض رفتارهای با و کند می تشدید مهاجر مردان میان در ویژه به را
می افزایش را مهاجر های خانواده در زمینهیرشدخشونت گرایانهخود
دهد.درادامهاینگفتوگویمفصلبامهرداددرویشپوررامیخوانید.

ناموسی  قتل  در  فقط  ناموسی  آیا خشونت  پور  درویش  آقای  سوال: 
محدود می شود یا مصداق های دیگری هم دارد؟

ـخشونتناموسیفقطبهقتلناموسیمحدودنمیشود.برخیازخانواده
هایمهاجرحتیدخترانخودرابرایرفتنبهاستخرمختلط،باشگاهورزشی،
یاآنها کالسهایورزشوآموزشجنسیدرمدارسمحدودمیکنند
راوامیدارندبهازدواجزیر18سالویابااقوامنزدیکخودتنبدهندواز
معاشرتباپسرانودوستپسرگرفتنجلوگیریمیکنند.اینهاهمهنمونه
هاییازخشونتناموسیهستندکهبراساسکنترلسکسوالیتهوبدنزن

شکلمیگیرند.

سوال: خشونت ناموسی نخستین بار چه زمانی در سوئد به عنوان یک 
پدیده از سوی رسانه ها و گفتمان سیاسی مورد توجه قرار گرفت؟

ـنخستینقتلناموسیکهدرمیانمهاجرانشناختهومطرحشدبهاواخر
دسامبرسال1996وزمانیبرمیگرددکهسارا،دختریکردتبارتوسطبرادر
وپسرعمویخودبهقتلرسید.پیشازآنهمنمونههاییازخشونتناموسی
مشاهدهشدهبود،امانهتوجهرسانههاوجامعهراجلبکردهبودونهسندی
برایاثباتآنبهعنوانقتلناموسیوجودداشت.بههمیندلیلازآنسال
باقتلسارا،قتلناموسیبهیکبحثدررسانههایسوئدودرمیانمقامات
اینکشورتبدیلشد.همانوقتسهنظریهدربارهتبیینوتوضیحقتلهای
تاکید فرهنگی تفاوت بر ها آن از یکی که ایستادند هم رودرروی ناموسی
داشتورسانههاوگفتمانسیاسیسوئدآنرادلیلاصلیقتلهایناموسی
میدانستند.درایننظریهگفتهمیشودکهخشونتناموسیبهبرخیاز
اساس بر یا دینی تعهدات دلیل به یا که است مربوط خارجی های گروه
فرهنگپدرساالرمختصسرزمینویاگروهخودبااینپدیدهمواجههستند
وآنچهراکهبرایسوئدبهارمغانمیآورندفرهنگناموسگرایانهاست.این
نگاهازهمانابتدایقتلسارابررسانههاوگفتمانسیاسیسایهافکندبا
تاکیدبراینکهگرچهخشونتناموسییکیدیگرازاشکالخشونتعلیهزنان
است،امابااینتفاوتکهایننوعخشونتوقتلفردینیست،بلکهبهصورت
دستهجمعیوتوسطپدر،برادرانونزدیکانیکدخترصورتمیگیرند.
برخورداراستدرحالیکه نوعیمشروعیت از اینخشونت ازسویدیگر
خشونتهایمتعارفدیگرازاینمشروعیتبرخوردارنیستند.درتبیینقتل
هایناموسیبراساسنظریهفرهنگیبهشدتتاکیدمیشدبراینکهاین
قتلهاازیکفرهنگویژهناشیهستند.ایننظرظاهراخیلیمنطقیوواقع
بینانهاست.باقتلناموسیفادیمهشاهیندالکهسومینقربانیاینگونه
قتلهابودوامروزبیشازدودههازآنمیگذرد تابهامروزاینگفتمان

مسلطترینگفتمانسیاسیدرتوضیحاینپدیدهدرجامعهبودهاست.

سوال: چرا ظاهرا؟ شما با این نظر موافق نیستید؟

ـنهکامال؛دربرابرایننظریهدونگاهقدعلمکردندکهیکیازآنهانظریهای
بودکهمنبرآنتاکیددارمباعنواننظریهمیانبرشی.منبالفاصلهپساز
قتلسارادرژانویهسال1997درروزنامههایکشوردرپاسخنظریهفرهنگ
گرایانهتاکیدکردمکهفرهنگگراییوتوضیحخشونتهایناموسیصرفابر

پایهباورهایدینییکنگاهپرازمسالهاست.

سوال: به این ترتیب شما خشونت و قتل ناموسی را با چه عواملی در 
ارتباط می دانید؟

بهنبردقدرتدرخانوادههایمهاجربرمیگردد. اینمساله ـبهنظرمن
البته رادیکالفمینیستهاواغلبفمینیستهایجامعهسوئدهمبهشدت
نظریهفرهنگگراییرانقدکردهوازآندوایراداساسیگرفتند.نخستین
اندیشه“ماو نژادپرستیو اینکهنظریهتفاوتفرهنگیمیتواندگفتمان
آنها”سازیراتقویتکندوبهنوعیدگرسازیوغلودرتفاوتبین “ما”و”
آنها”وارائهتصویریایستاوذاتگرایانهاز فرهنگهامنجرشود.دوماین
کهآنهانگرانبودندکهنظریهانتقادیرادیکالفمینیستهادربارهساختاری
بودنخشونتدرجامعهسوئدزیرسئوالبرود.فمینیستهاتاکیدمیکردند
خشونتدرجامعهسوئدعلیهزنان،بسیارگستردهاست.درحالیکهنظریه
تفاوتفرهنگیسعیمیکندبابرابرجلوهدادنارزشهاوساختارجنسیتی
دراینجامعه،خشونتعلیهزنانرادرسوئدنادیدهبگیردویاکمرنگکند.
در موجود های تفاوت باید ما کهچرا کردند انتقاد ها  فمینیست رادیکال
خشونتعلیهزنانرابرجستهکنیمووجهاشتراکهمهاشکالخشونتعلیه

زنانکهبرایحفظاقتدارمردانصورتمیگیردرانادیدهبگیریم؟

رادیکال  با  جامعه  در  خشونت  بودن  ساختاری  درباره  شما  سوال: 
فمینیست ها موافق هستید یا مخالف؟

ـمندراینزمینهبااینافرادتاحدودزیادیهمداستانبودم.امادوانتقاد
جدیهمبهایننظریهدارم.ایننظریههممثلنظریهفرهنگگراییفقط
یکبعدیبهخشونتنگاهمیکند.آنیکیخشونتناموسیراصرفابااتکابه
تفاوتفرهنگیتوضیحمیداد،اینیکیسعیمیکندخشونتعلیهزنانرا
صرفاباساختارجنسیتیتوضیحبدهد.درحالیکهمنبامطرحکردننظریه
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میانکنشیسعیکردمچندوجهیبودنخشونتناموسیرانشانبدهمو
اینکهبایدخشونتناموسیرادربطنیکشرایطمعینبررسیکرد.دیگر
آنکهچهاشکالیداردماهمتفاوتهاوهموجهاشتراکخشونتهای
ناموسیراهمزمانبررسیکنیم.منبیمآندارمکهنادیدهگرفتنویژگی
هایخشونتهایناموسیمیتواندمنجربهبیاعتناییبهستممضاعفی

شودکهبسیاریازدخترانوزنانمهاجرازآنرنجمیبرند.

سوال: شما پیش از این به ارتباط خشونت ناموسی و نبرد قدرت در 
این  در  قدرت  نبرد  از  منظورتان  کردید.  اشاره  مهاجر  های  خانواده 

خانواده ها چیست؟

ـبامهاجرتدربینزنانومردانمهاجریکتغییرشدیددررابطهقدرت
ایجادمیشودبهاینترتیبکهزنانوضعیتاقتصادیواجتماعیوقانونی
بهتریپیدامیکنندوقدرتمردانکاهشمییابد.ازنظرنسلیهمهمین
بر والدین نفوذ گیرد. می شکل والدین و فرزندان بین قدرت رابطه تغییر
در تسلطشان دلیل به فرزندان که حالی در یابد، می کاهش فرزندانشان
باالتری توقع یا و دارند خانواده در بیشتری قدرت معموال جدید جامعه
با کند می تشدید را آنها مهاجرت که جنسیتی و نسلی تضاد دارند. اگر
یکدیگردرآمیزند)تضادپدرانودختران(میبینیمکهماباشدیدتریننبرد
قدرتدرخانوادههایمهاجرمواجههستیم.هرچهاینخانوادههابهطبقات
پایینجامعهتعلقداشتهباشندایننبردتشدیدمیشود.ایننبردقدرتبه
نظرمندرشکلگیریویاتشدیدخشونتهایناموسیدرسوئدویادیگر

کشورهایغربیدرمیانمهاجرانبسیارموثراست.

سوال: آیا با نظریه تفاوت فرهنگی نمی توان این نبرد قدرت را توضیح 
داد؟ من دقیقا متوجه مخالفت شما با نظریه فرهنگ گرایی نمی شوم.

ـیکیازدالیلمخالفتمنایناستکههیچویژگیفرهنگیرانمیتوان
بهخصوصیتذاتییکفردیایکگروهنسبتداد.وقتیخشونتناموسیرا
بهیکفرهنگگروهیویاقومینسبتبدهیمآنگروههمیشهدرمعرض
ایناتهامقراردارد.درحالیکهفرهنگناموسینهفقطدرخاورمیانهومیان
مسلمانانبلکهبینآسوریهاهمکهیکقوممسیحیهستندوجوددارد.
ناموسی خشونت و ناموسی فرهنگ مکزیک و ایتالیا در سیسیل در حتی
رایجهستندوتحقیقاتنشاندادهاستکهدرکشورهایغربیهمفرهنگ
وخشونتناموسیدرگذشتهوجودداشتهاستوآنراتنهابهیکفرهنگ
بومی،قوم،دینویامنطقهنمیتوانمحدوددانست.هنوزدرسوئدخانواده
هایمذهبی،فرهنگناموسیدارندویادرمیانخانوادههاییکهفرزندان
همجنسگرادارندنیزفرهنگناموسیقویاست.بنابراینانگشتنماکردن 
مهاجرانویایکگروهقومییادینیویکتقصیرجمعیرابهآنهاسپردن

بسیارمسالهبرانگیزاست.

ناموسی  خشونت  و  فرهنگ  که  نیستید  باور  براین  شما  پس  سوال: 
وجود ندارد.

ـخیر؛منضمناینکهبانظریهفرهنگگراییمخالفهستمتاکیددارمکه
فرهنگوخشونتناموسیهموجوددارد.ازاینمنظرمننظریهرادیکال
فمینیستهارانقدکردهامکهتفاوتهارانمیبینند.امابیشازآنکهبر
تفاوتفرهنگهاتاکیدکنم برمسئلهنبردقدرتدرتوضیحاینخشونتها
تاکیدمیکنم.مندرتحقیقاتمنشاندادهامکهبسیاریازدخترانمهاجر
زیر پایین، طبقه به متعلق هایی خانواده از هستند. چهارگانه ستم تحت
سلطهروابطخشنپدرساالرانه،بهعنواناقلیتقومیبهحاشیهراندهومورد
تبعیضوبهعنوانفرزندکهبااعمالقدرتوالدینروبرویندتحتستم قرار
میگیرند.اینستمچهارگانهموقعیتآنهارابسیاروخیمترمیکند.پس
ضروریاستکهبهآنهاتوجهویژهداشتهباشیمنهاینکهبینخشونتیکه
در اما نشویم. قائل تفاوتی زنان بقیه علیه باخشونت میشود روا آنها به
عینحالبهنظریهتفاوتفرهنگیازیکبعددیگرهمنقددارمواینکه
ایننظریهبسیارتعمیمگرایانهاستوکلیشهسازیراتقویتمیکندوبه
کنتکسویابافتارمتنوشرایطکاریندارد. اگرقراربودخشونتناموسی
تنهابراساستفاوتفرهنگیمهاجرینقابلتوضیحباشد،پسدربینخانواده

هایمهاجرپسازسالهازندگیدرسوئدبایداینخشونتپسزدهشده
ویاکمرنگمیشد.حالآنکهتحقیقاتنشانمیدهددربرخیخانواده
هایمهاجرباورهایدینی،تعصباتسنتی،فرهنگناسیونالیستیوقومیو

باالخرهباورهایپدرساالروفرهنگناموسیتقویتهمشدهاست.

خانواده  از  برخی  در  ناموسی  فرهنگ  گرفتن  شدت  بنابراین  سوال: 
های مهاجر چگونه قابل توضیح است؟

ـازنظرمناینتنهاخانوادههایمهاجرنیستندکهبامیراثفرهنگپدرساالر
خودخشونتناموسیرادامنمیزنند.جامعهاکثریتهمباتبعیضنژادی
گرایشبهپدرساالریومردساالریرابهویژهدرمیانمردانمهاجرتشدید
میکند.درنظریهمنجامعهاکثریتباتولیدشکافطبقاتیوتبعیضنژادی
فشار باید تنها کند می فکر جامعه این چون است مشکل از بخشی خود
نرمو با را افزایشبدهیموآنهامجبورشوندخودشان را علیهمهاجران
ارزشهایجامعهتطبیقبدهند.درحالیکهمنمعتقدمجامعهاکثریتبا
رفتارهایتبعیضگرایانهخودزمینهرشدخشونتدرخانوادههایمهاجررا
افزایشمیدهد.برایمثالنظریهفرهنگگرایانهکهتابهحالحاکمبوده 
برغمسرمایهگذاریهایکالندولت،استانهاوشهرداریهاودیگرمقامات
کمتریننقشدرکاهشخشونتهایناموسیرادرپیداشتهاستوبیشتر
سوءظنبینوالدینومسئوالنراافزایشدادهاست.درحالیکهبایدشیوه
ایازعملرادرپیشبگیریمکهشکافهارا کاهشدهد.بنابراینازآن
جاکهمنفقطبهتفاوتفرهنگهاتاکیدنمیکنمبهنصحیتکردنصرف
خانوادههایمهاجرهمباورندارم.درنظریهمیانکنشی،بیقدرتی ویاستم
اعمالپدرساالریخشن امکان بردخترانمهاجرنقشمهمیدر چندگانه
دارد.بنابرایندرنظریهمنیکراهحلچندوجهیوجوددارد.بهاینشکل
سوئد جامعه های ارزش با را خودشان نباید مهاجر های خانواده فقط که
تطبیقبدهند،بلکهشکافطبقاتیبایدبرچیدهوموقعیتمهاجرانبهلحاظ
تحصیلواشتغالدرخورشانبهبودیابد.خوداینمسالهباعثمیشودتوقع
زنانازرابطهباالبرودوبهفرهنگپدرساالرانهتنندهندومردانکمترنسبت
بهاندیشهبرابریزنومردهراسنشاندهند.ازسویدیگربایدعلیهحاشیه
نشینیوتبعیضنژادیبهشدتمبارزهکرد.اینباعثمیشودنگاه مهاجر
تبارانبهجامعهمثبتترشود.مابایددرزمینهجنسیتیهمقوانینیوضع
کنیمکهقدرتزنانراافزایشبدهندوشبکههایزنانعلیهخشونتوشبکه
هایاورژانسزنانوتشکالتزنانافزایشپیداکنند.بهلحاظقانونیهممن
سالهاستپیشنهاددادهامکهجرایمجنسیتی)خشونتمردانعلیهزنان
وفرزندان(بامجازاتبیشتریمواجهشوند.خوشبختانههرچقدررسانهها
وگفتمانسیاسیتابهحالدرانحصارنظریهتفاوتفرهنگیبودهاند،اما
ایندیدگاهدرفضایآکادمیکبهشدتموردنقدقرارگرفتهاست.گرچه
این و مانده اینفضامحبوس بیشتردر متاسفانههنوز نظریهمیانبرشی
اواخرتوجهادارهاجتماعیکشور،کمونها،مدارسودیگرمسئوالنبهاین
دیدگاهجلبشدهاست.ماهنوزگفتمانسیاسیجامعهبرتفاوتفرهنگی
کهخودمتاثرازگفتماننژادپرستی وخارجیستیزیمبتنیاستوتاوقتی
کهاینگفتمانتغییرنکندراهیبرایکاهشخشونتهایناموسیوجود

نخواهدداشت.
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یکا کشتار خاموش زنان بومی قاره آمر
رزا روزبهان

مطابقآماروزارتدادگستریایاالتمتحده،زنانبومیآمریکادهبرابربیشتر
ازمیانگینکشوریدربرخینقاطدورافتادهبهقتلمیرسندویاموردتجاوز
جنسیقرارمیگیرند.اینجنایاتعمدتاًتوسطافرادخارجازجامعهیبومی

آمریکاانجاممیشود.

تاریخچهیخشونتعلیهزنانبومیرامیتوانبهمعنایواقعیکلمهبهورود
اروپاییهاوکریستفکلمببهقارهینواکتشافربطداد.اوبراینباوربودکه
بامردمبومیبهعنوان»مشکلیکهبایدازبینبرود«بایدرفتارشود.براین
اساساووخدمهاشازهمانآغازدستبهقتل،تجارتجنسیوتجاوزبه
زنانبومیزدند.تاریخ»اکتشافآمریکا«سرآغازخشونتبرعلیهزنانبومی
هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، سربازان ورود با بعدها رفتاری الگوی این بود.

انگلیسیوفرانسویآبعادگستردهتریگرفت.

دستخوش قبیلهای حاکمیت الگوهای جدید، قارهی به اروپاییان ورود با
باجنگفتحکردند. را بومیان اروپاییانسرزمینهای پایهایشد. تغییراتی
حتی یکمترمربعاززمینهایقارهآمریکا،ازقطبشمالتاقطبجنوب،با
رضایتبومیانتصاحبنشد.هنگامیکهجنگبهبومیانتحمیلشد،ساختار
مردان بهخودگرفتچراکهدرشرایطجدید  قبیلهایشکلیمردساالرانه
جنگجومهمترینبخشقبیلهراتشکیلمیدادند.درساختارپیشازجنگ،
آنها بودند، کشت مسئول آنها بودند. مهمی شغلهای عهدهدار بومی زنان
شفادهنده)معادلطبابت(ومسئولآموزشکودکانبودند،شمنهابیشتر
ازمیانزنانانتخابمیشدند،وازهمهمهمتردرانتخابرئیسقبیلهفرقی

بینزنومردنبود.

فروپاشیاینساختارهمراهباتصاحبزمینهایبومیان
ونابودیفرهنگوزبانآنهاباعثفقرگستردهونبود
امکاناتشغلیدرمیانبومیانبهطور اعموزنانبهطور
مردان اکنون شد. زنان اجتماعی نقش کاهش و اخص
بومیشاغلدرکمپانیهایکشاورزیغیربومیمسئول
کشتوکاربودند.طبابتدراختیاردکترانسفیدپوست
را بومی  فرزندان آموزش مسولیت کلیسا و گرفت قرار
برعهدهگرفت.پسربچههاودختربچههایبومیازخانه
نام به شبانهروزی مراکز در و قبیلهیخودجداشده و
و کشیشان مغزی شتشوی تحت واقع در ولی آموزش
راهبانسفیدپوستقرارگرفتند.اینکودکان،بهخصوص
دختربچهها،آزارواذیتجنسیدیدندودرمواردیکه
اجساد 2021 می ماه در شدند. کشته نیست هم نادر
512کودکبومیدرزمینهای یکمدرسهیشبانهروزی
درغربکاناداکشفشد.باپیگیریبومیانوحامیانشان
معلومشدشبیهاینجنایاتبهوسیلهیکلیسادردیگر

نقاطکاناداهمانجامگرفتهاست.

عواملیکهدرباالاشارهشددرحالحاضردلیلعمدهیفرارزنانودختران
جوانازسرزمینهایبومیبهطرفشهرهایبزرگبهامیدپیداکردنکار
وآیندهیبهتراست.متاسفانهبیشتراینزنانبهدالیلیچونترسبیمورد
دیگرانازبومیان،سطحپایینآموزش،نداشتنتخصص،نژادپرستینهادینه
وعدمتواناییباتطبیقشرایطجدیدسرخوردهومایوسبهالکلپناهمیبرند
وبهشغلتنفروشیتندرمیدهند.مواردکشتنکارگرانجنسیبهخصوص
درکاناداوآمریکادردهههایاخیربهطرزوحشتناکیباالرفتهاست.دراکثر
مواردکشتارزنانبومیکارگرجنسیبهدلیلنبودخانوادهیاگزارشنمیشود
ویاباعدمپیگیریپلیسبهجایینمیرسد.بهعنوانمثالاز22زنیکهبه
وسیلهیقاتلزنجیرهایرابرتپیکتوندرسالهای1983تا2002میالدی
درغربکاناداکشتهشدند،نیمیازآنانزنانبومیبودند.ناپدیدشدنبخش

عمدهیاینزنانهیچگاهبهپلیسگزارشنشدهبود.

دالیلمتعددیبرایعدماطالعوپیگیریپلیسودستگاهقضاییدرمورد
ناپدیدشدنزنانبومیوجوددارد.

مهمتریناینعواملعبارتنداز:

بهداشت  کار  به وسیله ی گروه  - عدم پوشش رسانه ای: یک مطالعه 
بومی توسط  زنان  ناپدید شدن  بومیان نشان می دهد که ۵۹% موارد 

رسانه های خبری ملی و بین المللی پوشش داده نمی شوند.

- ساختار قضایی پیچیده و تعداد کم پلیس و ادارات مرتبط در مناطق 
بومی باعث شده است که بسیاری از پرونده ها یا نادیده گرفته شوند 
یا مورد بررسی قرار نگیرند.اسکاتمکلینوساراوایسفلد،نویسندگان
سیانان،درمصاحبهایدرسال2019باسناتورآالسکا،لیزامورکوفسکی،
هم پلیس افسر یک حتی بومی زمینهای از برخی در که دادند گزارش
گیجکننده شبکهی یک در پروندهها بشود، هم شکایتی اگر ندارد. وجود
میشوند. گم ایالتی و محلی قبیلهای، پلیس بین قضایی درگیریهای از
مورکوفسکیهمچنینگفتکهنگرانآناستکهبرخیازقربانیانصرفاًبه
دلیلنژادیااشتغالدرصنعتسکسموردبیاعتناییپلیسودستگاهقضایی

قرارگرفتهباشند.

- دورافتادگی و عقب ماندگی جوامع بومی و پایین بودن مشارکت آن ها 
در انتخابات، عوامل اصلی عدم توجه سیاست گذاران و سیاست مداران 
بومی  زنان  کشتار  و  شدن  ناپدید  به خصوص  و  بومیان  مشکالت  به 
است.یککاندیدریاستجمهورییاپارلمانیاشهرداریترجیحمیدهد
خواستههایمناطقشهریپرجمعیترادردستورکارپیکارانتخاباتیخود

قراردهدتامشکالتوخواستههایبومیان.

معدنکاری، مانند صنایعی بومی. جوامع  نزدیکی  در  شاغل  صنایع   -
چوببرداریوسوختهایفسیلیعاملوتداومبخشخشونت،قاچاقوقتل
ایاالتمتحده،زنان آماروزارتدادگستری بومیهستند.مطابق زنان علیه
دورافتاده نقاط برخی در کشوری میانگین از بیشتر برابر ده آمریکا بومی
بهقتلمیرسندویاموردتجاوزجنسیقرارمیگیرند.اینجنایاتعمدتاً
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انجام آمریکا بومی جامعهی از خارج افراد توسط
میشود.اینجنایاتبهویژهدرمکانهایدورافتاده
کهکارگرانپیمانی-برایمثالکارگرانشاغلدر
صنایعنفتوگازواستخراجمعدن-درواحدهای
در مردانه« »اردوگاههای نام به موقت مسکونی
نزدیکیزمینهایقبیلهایزندگیمیکنند،محتمل
است.جنایاتآنهاتحتتاثیرخالءهایقضاییمورد
خانوادههای و قربانیان و نمیگیرد قرار رسیدگی
میگذارد. جای به درخور پاسخ بدون را آنها
صاحباناینصنایععمدتاًخصوصیدرزمینهایی
کهمالکآننیستندچشمبراینجنایاتمیبندند
ودرمواردیکهبومیانوحامیانشانکمپانیآنهارا
تحتپیگردقانونیقرارمیدهندبااستفادهازتیم
مجربوکالتوامکاناتمالیفراوانموفقمیشوند

کهشکایاتبومیانرادرنطفهخفهکنند.

نیویورک برای مقالهای در اشتباه. طبقه بندی   -
که میدهد توضیح هیلی جک نویسنده تایمز،
شدید ناپدید چرا که دارد وجود متعددی دالیل
زنانگزارشنمیشوندیابهاشتباهگزارشمیشوند.
اشتباه به اغلب بومی زنان که میدهد توضیح او
بهعنواننژاداسپانیایییاآسیایییادیگردستههای
نژادیطبقهبندیمیشوند.اینامرموجبمیشود
افراد دادههای پایگاه از بومی زن نفر هزاران که
گمشدهفدرالکنارگذاشتهشدهاند.گزارشنادرست
منجربهدستکمگرفتناهمیتموضوعمیشود.

-کمبود بودجه برای اجرا و پیگیری قانون.در
مقالهمورداشارهدرباال،جکهیلیتوضیحمیدهد
کهچگونهخانوادههایبومیخودگروههایجستجو
کارآگاهان به والدین چطور و میآورند وجود به

خصوصیتبدیلمیشوند.

-فقدان پایگاه داده ها و ردیابی برای درک ابعاد 
مسئله.تنهادرچندسالگذشتهاستکهمدافعان
پایگاههای تشکیل به شروع بومیان و زنان حقوق
گزارشهای تصحیح و درست گزارش برای دادهها
2018 سال در کردهاند. قضایی دستگاه و پلیس
یکیازاینپایگاههاگزارشدادکهاز5717مورد
ناپدیدشدنوکشتارزنانودخترانبومیآمریکایی
به پایگاهدادهمتعلق تنها116مورددر وآالسکا،

وزارتدادگستریدرجشدهبودند.

عمل ابتکار بومی زنان گذشته، سال چند در
جستجووگزارشوپیگیریمواردکشتاروناپدید
شدنخواهرانومادرانودخترانخودرادردست

گرفتهاند.

بومی زنان جنبش خشونت، اپیدمی به پاسخ در
سرانجام )MMIW#( گمشده و شده کشته
را قانونگذارانوعموممردم قانون، توجهمجریان
زنان مردمی تالشهای است. کرده جلب خود به
تا کرد وادار را کانادا دولت بومیان خانوادههای و
کند. آغاز 2015 دسامبر در را جامع تحقیق یک
گروههایمشابهبعداًدرایاالتمتحدهبهنتیجههای
کانادا، تحقیقاتدولت اواسط در مشابهیرسیدند.
به باعث  #MMIWG و MMIW# توییتهای
156.1 و اختصاصی کاربر 55400 آمدن وجود
گزارش طبق اکنون، شد. کننده بازدید میلیون
 Union Metrics Twitter Snapshot«
Report«توییتهای#MMIWهرچهارساعت
این اکثر توییتمیشوند. باز بار هزار چندینصد
شبکههای توجه جلب برای هشتگ از توییتها
به و کردن بدل و رد کشوری، و محلی رسانهای
پاسخ مورد در حساس اطالعات گذاشتن اشتراک

خانوادهها درخواستهای به FBI و پلیس
کمک تقاضای به دادن پاسخ کمک، برای
کمپینهای و قربانیان خانوادهی طرف از
آموزشیوآگاهیعمومیاستفادهمیکنند.

منابع:

sicangucdc 

culturalsurvival 

uihi 

LostandMissinginIndianCountry
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نگاهی به تعصب مقدس و زن ُکشی
وز در سینمای ایران از آغاز تا به امر

بیژن میثمی
  

مقدمه

مسالهیناموسدرفرهنگایرانیمسالهیبغرنجیاستکهجامعهیایرانی
سالیانطوالنیباآنگرفتاریهایزیادیداشتهاست.

این به هستند. زنان اجتماعی ساختار در ناموس مفهوم مرکزی سوژهی
معنیکهمفهومناموس،ممنوعیتهاییرادرسطوحمختلفبهزنانتحمیل
میکند.درچنینفرهنگیزنخوبزنیاستکهبهتمامقواعدنانوشتهی
از شود. شناخته جامعه از عضوی عنوان به بتواند تا باشد پایبند ناموس
ممنوعیتهاییدررابطهباطرزپوششوشکلحرفزدن،تاروابطشخصیو
خصوصی.درحالیکههمینممنوعیتهادررابطهباپسرانموضوعیتندارد.

زیرسایهیناموس،روزینیستکهازگوشهوکنارخبرزنکشیبهگوش
نرسدورسانههارافرانگیرد.درآخرینشمارهینشریهیاندیشهپویا،گزارشی
ازعاطفهبروایه،کنشگراجتماعیعرب،منتشرشدهاستکهبراساسآن،
به »ناموسی« دالیل به درخوزستان زن گذشتهدستکم60 سال دو در
قتلرسیدهاند.اینفقطیکاستانجنوبیاست؛امادرشمالهموضعاز
همینقراراستودرغربوشرقایرانهمچنیناستوهمچنینبوده.
شایدوضعیتدرگذشتهبهمراتبدهشتناکتربودهاست،ولیاخبارآنبه
شکلامروزبهخاطرحضورشبکههایاجتماعیواینترنتبازتابینمییافتو
جامعهیایرانهمدرچنانوضعیتسنتیگرفتاربودکهاینمسایلدرست

شمردهمیشد.

تازهاینقتلاست؛زنانتحتستمحکومتیدرتماماعصاراینسرزمین
تحت روز هر و میبرند و برده گور به را آرزو میلیون میلیونها و بودهاند
ستمیمضاعفعمرخودراسپریمیکنند؛بیآنکهبتوانندیکزندگیعادی

ودرخورانسانداشتهباشند.

نقشرسانههایدولتیوغیردولتیدرتشویقکودکهمسریوتشویقبه
تمامدورانها زناندر برعلیه پایینوخشونتمقدس فرزندآوریدرسن
شود، منسوخ کمکم »بدفرهنگ« این آنکه بهجای تا است شده موجب

روزبهروزتشدیدشود.

زنکشیوبهویژهدرشکلقتلهای»ناموسی«یکیازعقبماندهتریناشکال
جنایتاستودرکشورهاییمانندایرانبهدالیلمختلفازجملهسانسور،
حاکم شرایطی همین باشد، آن حامی هم قانون اگر و دارد افزایشی روند
میشودکهمیبینم؛صدهاقتلناموسی کودکان10سالتا18سالوهم

چنینسنیندرباالتراز18سال.

دوران پهلوی

تالش ظاهر به پهلوی دوران در مدنی نهادهای و دولت اینکه  علیرغم
به و فرهنگی تولیدات در اما کنند، نهادینه ایران در را مدرنیته میکردند
خصوصفیلموسینماراهبرعکسراشاهدبودیموتالشداشتندسنتگرایی
وتعصبومذهبرابابکندکهاینبرپایهنظریهیگسترشاسالمگرایی
دربرابرگسترشچپگراییوسکوالریسمبناشدهبودتاپایههایحکومت

پهلویلرزاننشود؛غافلکهایننظریهایرانرابهبادداد.

فیلم»قیصر«)مسعودکیمیایی(یکیازمعروفتریننمودهایتبلیغانتقام
فردیاست.

درقیصرخشونتمقدسوغیرتمقدستبلیغمیشودوتابهیکفرهنگ
مهمدرجامعهتبدیلشود.

چاقوکشلمپنیمانند»قیصر«)بهروزوثوقی(بهقهرمانملیتبدیلمیشود
انجامتکالیفمدرسهپیش برای باشیمکهخواهرقیصر اگرتوجهداشته و
برادرانآبمنگلمیرفتهاستکهبهاوتجاوزمیکنند.درواقعنهتنهاموضوع
غیرتوناموسمطرحمیشودکهضدیتیهمباآموزشوپرورشمدرناست.
البتهبرخیمیگویندقیصرخواهرخودشرانمیکشدکهدرپاسخبایدگفت

بلهاماخواهرشازترسهمینغیرتوبیآبروییخودکشیکرد.

شایداگرقدریکیمیاییراحتترمیتوانستدرآنزمانبرخوردکندشاید
خودقیصرخواهررامیکشتوهمپسازآنبرادرانآبمنگولرا!بهغیراز
قیصردرپیشازانقالبدربابغیرتوناموسآثاردیگریهمساختهشده

مانندصادقُکرده-ناصرتقوایی.

صادق)سعیدراد(،مشهوربهصادقُکرده،درمسیرجادهیاندیمشکبهاهواز
باهمسرش)آتشخیر(قهوهخانهایراادارهمیکند.شبیدرغیابصادق
یکیازدوستاناوکهرانندهیکامیوناستبهقهوهخانهمیآیدوپسازهتک
حرمتازهمسرصادقاورابهقتلمیرساند.صادقبرایگرفتنانتقامازقاتل
همسرشکشتاررانندگانکامیونراآغازمیکند.شباهتهایزیادیبیناین
فیلموقیصراست.دراینجاهمزنیکهکارمیکندودرجامعهاستقربانی
تجاوزشدهوتوسطمتجاوزبهقتلرسیده.فیلمخیلیزیرکانهکارکردنزنان
رازیرسوالمیبردآنراوباعثاینجنایتمعرفیمیکند.اماکشتارهمهی
رانندگانرا،همچونجنایتدرقیصرتقدیسمیکند.شایداگرتقواییهم
جسارتبیشتریداشتصادقهمهمسرشرابهقتلمیرساندهمرانندگانرا!
57 انقالب از پس مقدس غیرت سینمای تاریخ به کوتاه مروری اینجا در

خواهیمداشت.

دوران پس از انقالب، جنگ و سازندگی 

زن موضوع به توجه میدهد نشان انقالب از بعد سینمایی فیلمهای مرور
ازاوایلدههیشصتموردتوجهبودهاست.»مادیان«ساختهیعلیژکان
دربارهی جدی شکل به فیلم این میکشد. چالش به را اجباری ازدواج
تا نداریم ای ویژه چندان اتفاق آن از بعد میکند. صحبت زنان معضالت

دورانسازندگیکهجنسفیلمهابیشترتغییرمیکند.

البتهآنچهدرمسیرکلیسینمادرآنروزگارانوجودداشتهاست،فیلمهایی
استکهدرآنهادرحدیکسکانسبهآزارواذیتهاییدرموردزناناشاره
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شدهاست؛فیلمهاییکهاتفاقاًدرخطاصلیداستاندرپیموضوعدیگری
بودندوناخواستهیابرایتقبیححضورزناندرجامعهاشارهایکوتاهبهاین
موضوعداشتهاند.درایندورانزناندرسینمافقطنقشمادروهمسرفداکار
بالکشراداشتندوهمهدرخانهواگرفیلمیهمساختهمیشدکهزنرادر
اجتماعنشانمیدادومشغولکار،درواقعدرحالنکوهشاینحضوراست.

دوران اصالحات

اواخردههیهفتادباتغییردرشرایطاجتماعیورویکارآمدناصالحات
سینماهمراهباتغییراتاجتماعیفضایبازتریپیدامیکندوتعدادزیادی
با مرتبط سوژههای که میشود ساخته زنان با مرتبط موضوعات با فیلم
خشونتعلیهزنانسهمزیادیدراینآثاردارد.»زندانزنان«بهکارگردانی
منیژهحکمت،»دوزن«بهکارگردانیتهمینهمیالنی،»قرمز«بهکارگردانی
آتش عروس بیضایی، بهرام کارگردانی به »سگکشی« جیرانی، فریدون
ساختهیخسروسینایی،بمانیساختهیداریوشمهرجوییو...ازتولیدات
مهمسالهایآخردههیهفتاداستکههرکدامباسوژههاییملتهبتصویر
زنانرابهتصویرکشیدند.درایندورانوبابازشدننسبیفضایفرهنگی
نام وصاحب بزرگ کارگردانان ایران سینمای تاریخ در بار نخستین برای
ایرانبهدرستیبهاینمعضلپرداختندوسرآغازیشددرساختفیلمهای

اجتماعیکهخشونتوتبعیضعلیهزنانرابهتصویرکشید.

تبلیغ را مقدس خشونت و مردانگی 60 و 50 و 40 دههی سینمای اگر
میکردامادرایندورانورقبرگشتوشایدبتوانگفتفمینیسممدرن
ایرانیدراینزمانوبااینفیلمهاپابهعرصهحیاتگذاشت.زنانومردانی
اصلی بهگفتمان را قیصریسم به نه ایندوران در بودند زنان کنار در که

جامعهتبدیلکردند.

دوران پسا اصالحات

بانزدیکشدنبهاواخردههیهشتادوداغشدنتَبفیلمهایاجتماعی،
رفتنسراغموضوعاتزنانهبهشکلدیگریپررنگمیشودوهرفیلمیباهر

اندازهازلطافتیاخشونتاشارهایبهتبعیضهاییعلیهزناندارد.

کارگردانی به پدری« »خانه هشتاد دهه اواخر فیلمهای مهمترین از یکی
کیانوشعیاریاست.فیلمیکهوضعیتزنانرادرچنددههنشانمیدهد.

اکران امکان االن تا و آمد پایین پرده از اکران روز یک از بعد فیلم این
نظر برخالف پدری« »خانه توقیف اصلی دلیل است، نکرده پیدا عمومی
بهتصویردرآمده. فیلم زناندر نمایشخشونتیاستکهعلیه کارگردان،

اجتماعی فیلمهای از خیلی و دارد ادامه روند همان نود دههی شروع با
کههمچناندرحالرشدهستندبرایتلخیوالتهابداستان،خشونتو
تبعیضعلیهزنانرادستمایهقرارمیدهند،بهشکلیکهدرفیلمهایزیادی
خیانت،آزارواذیتزنانبهشکلهایمختلف،کتکزدنحتیدراندازهیک
سیلی،بیاحترامیوکمارزشدانستنزنانو...دیدهمیشود.نکتهیمورد
بازنیتحصیل توجهایناستکهدراینفیلمهاتفاوتچندانینداردکه
کردهوامروزیطرفهستیمیازنیسنتی،درهردوصورتاغلبفیلمهای
و التهاب بر تا زنانداشتهاند علیه نمایشخشونت برای بهانهای اجتماعی

تنشداستانبیفزایند.

دوران های فیلم انتقادی حالت از زنان علیه خشونت موضوع متاسفانه
اصالحاتتبدیلبهنوعینمکوفلفلبرایمزهکردنفیلمهایسخیفو
اینچیزیاستکهحکومتخواهانآناست کممایهیدهه90گشتهو

تاخشونتمقدساینباربهشکلیدیگردرتولیداتفرهنگیتوجیهشود.
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رویه های خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت
علی صمد

تبعیض نوعی عنوان به زنان علیه ازخشونت که است بهسهدهه نزدیک
مبتنیبرجنسیتونقضحقوقبشرزناننامبردهمیشود.خشونتعلیه
زنانودخترانپدیدەینابههنجاراجتماعیوجامعهشناختیاستکهریشه
اقتصادی، اجتماعی، اخالقی،مذهبی،فرهنگی، درعواملودالیلبیشمار

سیاسیورسوموسننهرجامعهایدارد.

بدونتردید،درفرهنگهاوجوامعیکهدرآنهابینشهاوباورهایمبتنی
بربرتریمرداننسبتبهزنانوجوددارند،خطربهکارگیریخشونتدرانواع
مختلفآننسبتبهزنانبیشتراست.براینپایه،وجودنابرابریجنسیتیو
کلیشههایجنسیتیکههریکدیگریراتقویتمیکند،میتواندبهعنوان

دونمونهازعواملاصلیاقدامبهخشونتعلیهزنانلحاظشود.

خشونتمبتنیبرجنسیت،درواقعخشونتیاستکهبهطورخاصعلیهیکمردیازن
بهدلیلجنسیتآنهاانجاممیشودوبهشکلناهنجاریبرزندگیزنانیامردانتاثیر
میگذارد.ازآنجاییکهروابطبینزنانومرداناغلباوقاتتوسطیکرابطهیقدرت
نابرابرتعیینمیشودکهدرآنمرداننقشاجتماعیغالبوبرتررادارند.دراینوضعیت

اینزنانهستندکهغالباًقربانیخشونتهاواقعمیشوند.

خشونت و نابرابری جنسیتی

میتوانتاکیدکردکهبیننابرابریجنسیتیوخشونترابطهوجوددارد.خشونت
مبتنیبرجنسیت،بیانیکجامعهینابرابروتبعیضآمیزاست.خشونتعلیه
زنانمکانیسمیبرایتداوماقتدارمردانهاست.تنبیهخشونتآمیزیکزنبهدلیلنقض
هنجارهایاجتماعیحاکمبرخانوادهونقشهایجنسیکهبهزناناختصاصدادهشده
است،نهتنهایکعملفردیاست،بلکههنجارهایجنسیتیغالببرجامعهرانیزتقویت
میکند.هنجارهاوشیوههاوضعیتنابرابرزنانراتثبیتمیکند.تحقیقاتودادههای
مربوطبهخشونتمبتنیبرجنسیتنشانمیدهندکهچگونهخشونتعلیه

زنانیکپدیدهسیستماتیکاستکهریشهدرعدمتعادلقدرتونابرابری
ساختاریبینزنانومرداندارد.اینواقعیتتلخبهاینمعناستکهخشونت
جنسیتی مسئلهی یک بنابراین و است جنسیتی تبعیض نوعی زنان علیه
است.خشونتعلیهزنانبخشیازتداومخشونتیاستکهزنانراتحتتاثیر

قرارمیدهد،بهایندلیلکهآنهازنهستند.

خشونتعلیهزنانمیتوانداشکالمختلفیمانندخشونتخانگی)خشونتفیزیکی،
ضربوشتم،خشونتروانی،تجاوززناشویی،زنکشی(،آزارواذیتیاتجاوزجنسی
ازروابط بدونرضایت،خشونتجنسیخارج )تجاوزجنسی،ارتباطجنسی
اذیت و آزار ناخواسته، پیشرویهایجنسی جنسی، زبان از استفاده زوجین،
زنان،آزارواذیتسایبری،لزبینهراسی،ترانسهراسی، تعقیبکردن خیابانی،
همجنسگراهراسی(؛ازدواجزودهنگامواجباری؛ختنهیزنان؛قاچاقزنان)بردگی،
استفاده سوء اجباری، عقیمسازی اجباری، جنین بهرهکشیجنسی(،سقط
جنسیازکودکاندختر،خشونتهایمربوطبهجهیزیه،ناقصکردندستگاه
استثمار، به مربوط خشونت زنان، برای مضر سنتی اعمال سایر و تناسلی
فحشای داللی، دیگر، جاهای و آموزشی موسسات کار، محل در ارعاب
اجباری،زنکشینژادپرستانه،تنفر)قتلهایزنانودخترانبومی(،جنایت
مسلحانه، درگیریهای در زنان هدفمند قتلهای و زنکشی سازمانیافته
هوموفوبیکو...داشتهباشد.اینخشونتهاشدیدتریننشانههاینابرابریجنسیتی

است.

خشونتعلیهزنانودختران،یکیازگستردهترینمواردنقضحقوقبشردر
جهاناستودرزندگیخصوصیوعمومی،ازپدیدههایدهشتناکیاستکه
بهشانوکرامتبشریآسیبهایجدیواردمیسازد.درمواجههومبارزهبا
خشونتمبتنیبرجنسیت،کههمچنانزندگیزنانودخترانرادرسراسر
جهانویرانمیکند،مجمععمومیسازمانمللمتحد)UN(دربیستمدسامبر
سال1993اعالمیهمنعخشونتعلیهزنانراتصویبکرد.ایناعالمیهبهعنواناولین
سندبینالمللیاستکهبهتعریفخشونتنسبتبهزنانوذکرمصادیقوانواعآن
پرداختهودرمادهیکایناعالمیهآمدهاست:»عبارت»خشونتعلیهزنان«
بهمعنیهـراقـدامخشـنمتکـیبرجنسـیتاسـتکهمنجـربـهآسـیب
یارنـججسمی،جنسییاروانینسبتبهزنان،ازجملهتهدیدانجامچنین
اعمالی،محرومیتاجبارییاخودسرانهازآزادی،چهدرزندگیعمومییا

خصوصیشودیااحتمالداردمنجرشود«.

به رسمیت شناختن زن ُکشی در سطوح بین المللی و منطقه ای

خشونتمبتنیبرجنسیت،کهعمدتاًعلیهزناناعمالمیشود،موضوعمطالعاتمتعدد
درصحنهیبینالمللی،بهویژهدرکمیتهیرفعتبعیضعلیهزنانبودهاست.بهرسمیت
شناختنخشونتعلیهزنانبهعنواننقضحقوقبشرازآغازدههی1990،مراجع
بینالمللیونهادهایسازمانمللخواستاربهرسمیتشناختنماهیتتبعیضآمیز
خشونتمبتنیبرجنسیتوویژگیقتلهاییکهزنانقربانیآنهستند،شدهاند.در
اینقوانینتاکیدمیشودکهخشونتعلیهزناننقضحقوقاساسیآنهاومانعیدر
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برابراعمالکاملهمهیحقوقآنهاست.دربررسیپنجسالهیپالتفرماقدامپکن)پکن+
5(درسال2000،کشورهاتصریحکردندکه»خشونتعلیهزنانودختران،درزندگی
عمومیودرحریمخصوصی،موضوعیاستکهبهرعایتحقوقاساسیبشرمربوط
میشود.«ازدولتهاخواستهشدتاتماماقداماتمناسبرابرایازبینبردنخشونت
وتبعیضعلیهزنانانجامدهندوهرگونهخشونتعلیهزنانودخترانرابهعنوانیک

جرمجناییتلقیکنند.

درعرصهمنطقهایوجهانیدررابطهباخشونتعلیهزناناسنادحمایتی
گوناگونیوجوددارندکهبدینقرارمیباشند:اعالمیهکنفرانسجهانیحقوق
بشروین)ژوئن1993(واعالمیهتوسعهیهزاره)سپتامبر2000(کهاعالم
کردهاند،خشونتعلیهزنان،نقضحقوقبشراست.درسازمانمللمتحد
همهجانبهی بررسی برای موضوعی ویژهی گزارشگر یک بار اولین برای
خشونتعلیهزنانوریشههایسنتی،محلیوقومییاقانونیآندرسطح
عنوان به میتوان را این و است شده تعیین بینالمللی، و ملی منطقهای،
یکقدممثبتدرعرصهیجهانیدرنظرگرفت.اساسنامهیدیوانکیفری
از حمایت مسئلهی به نیز ژنو 1949 کنوانسیونهای و دائمی بینالمللی
پرداخته جنگ و درگیری شرایط در خشونتها انواع برابر در زنان حقوق
است.درادامهمیتوانبهقراردادتکمیلیمنعبردگیوبردهفروشیوعملیات
ودستگاههایمشابهبردگی)هفتمسپتامبر1956(وکنوانسیونرضایتدر
ازدواج،حداقلسنوثبتازدواج)هفتنوامبر1962(درجهتخاتمهدادن
بهازدواجهایاجباریوزودهنگامرانامبردکهبرایدخترانوزنانبسیار
دارایاهمیتمیباشند.بهعالوهبحثخشونتعلیهزنانازطریقخریدو
فروش،قاچاقزنانودختران،فاحشگیاجباریدرکنوانسیونهایمختلف
طرحشدهاند.کنوانسیونرفعهرگونهتبعیضعلیهزنان)مصوب18دسامبر
1979(کهازتغییردرنقشسنتیمردانوزناندرجامعهوخانوادهبرای
دستیابیبهبرابریکاملمیانزنانومردانراضروریمیداندوازریشهکن
کردنآپارتاید،اشکالمختلفنژادپرستی،تبعیضنژادی،استعمار،استعمارنو،
تجاوز،اشغالوسلطهودخالتخارجیدرامورداخلیدولتهامستلزمتحقق

کاملحقوقمردانوزنانمیباشدصحبتمیکند.

ازمهمتریناسنادمنطقهایمصوبمربوطبهموضوعخشونتعلیهزنانرا
)یازدهم مردم و بشر حقوق آفریقایی منشور به پروتکلالحاقی از میتوان
حذف و مجازات پیشگیری، آمریکایی بین کنوانسیون و ) 2003 جوالی
این برد. نام ،)1994 ژوئن پارا، دو بلم )کنوانسیون زنان علیه خشونت
عرصهی در زنان علیه خشونت طرح پیشتاز پارا« دو »بلم کنوانسیون
سیاسی، عرصههای در بشر حقوق نقض بهسان آن شناسایی و بینالمللی
تحت دیگری مهم مصوبهای است. فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، قضایی،
خشونت وقوع از جلوگیری برای اروپا شورای »کنوانسیون »پیمان عنوان
علیهزنانوخشونتخانگیومبارزهباآن«)معروفبهکنوانسیوناستانبول
درتاریخ11 مه2011تصویبشد(استکه»یکچارچوبجامعوقانونی
برایمقابلهباخشونتعلیهزنان«بهوجودآوردهوبرپیشگیریازخشونت
خانگی،حمایتومحافظتازقربانیانوپیگیردقانونیمتخلفینتاکیددارد.
سیاستگذاری و قانونگذاری زمینه در باالتری استانداردهای پیمان این
واردقوانینملیچندینکشورکردهاستوآگاهیهایعمومیجوامعنیز
دربارهیانواعخشونتهاعلیهزنانوراههایجلوگیریازآنها،افزایشیافته
و زنان علیه اشکالگوناگونخشونت قبال رویکردیجامعدر اتخاذ است.
جرمانگاریآنهاوتعمیموتوسعهیدامنهتعهداتدولتهابهوضعیتهای
پناهندگی،مهاجرتومخاصماتمسلحانهبرایحمایتاززناندربرابرکلیه
اشکالخشونت،ازدیگرویژگیهایاینکنوانسیوناست.ایناسناددرحین
محکومکردنخشونتعلیهزنان،راهکارهاییرادراینعرصهاتخاذکردهاند.

درضمنکنفرانسهایدیگریدرعرصهیبینالمللی،خشونتعلیهزنانو

راهکارهایپیشگیریوحذفآنراموردتحقیقورسیدگیقراردادهاندکه
ازپراهمیتترینآنهاکنفرانسهایجهانیزناستکهبهطرحمشکالتزنان
اجالسهای و کنفرانسها موارد این بر عالوه پرداختهاند. جهانی درسطح
دیگرینیزدرسطحمنطقهایوجهانیبرگزارشدهاستکههریکبهشکلی
وقطعنامههای پرداختهاند زنان علیه راهجوییدرزمینهیرفعخشونت به

متعددینیزدراینمواردبهتصویبرسیدهاند.

خشونت  وقوع  از  جلوگیری  برای  اروپا  شورای  »کنوانسیون  اهمیت 
به کنوانسیون  با آن«)معروف  و مبارزه  زنان و خشونت خانگی  علیه 

استانبول(

نیز آن با مبارزه و پیشگیری و است جهانی معضلی زنان، علیه خشونت
ابزاریمتناسبوهمسانباخودرامیطلبد.شورایاروپاازدهه90میالدی
فعالیتهاییبرایحمایتاززناندربرابرخشونتآغازکردهوبرمبناینتایج
بهدستآمدهازاینتالشهابرایداشتنمجموعهایازقوانینبرایاطمینان
قانونی کاری و ساز ایجاد فکر به تحتخشونت افراد از قانونی حمایت از
وزیران کمیته میالدی 2008 سال در افتاد. حمایتها این تضمین برای
کنوانسیون تدوین مامور را کارشناسان از گروهی اروپا، دادگستریشورای
با مبارزه همچنین زنان علیه ازخشونت جلوگیری برای معیارهایی حاوی
خشونتعلیهزنانوخشونتهایخانگیکرد.اینکنوانسیونحقوقبشری
دارد قصد الزامآور، بینالمللی تخصصی حقوقـی سـند جامعترین مثابه به
معیارهاییرابرایپیشگیریومبارزهباتبعیضوزدودنتمامیاشکالآن
علیهزنانارائهدهد.متننهاییپیشنویساینکنوانسیوندرسال2010
،)1390 اردیبهشت 21( مه2011 11 چهارشنبه، روز شد. تهیه میالدی
سرانجاموزرایامورخارجه47کشوراروپاییدرشهراستانبول)ترکیه(این
علیه باخشونت مبارزه برای اروپا، رادرجریاننشستشورای کنوانسیون
بشر حقوق »دیدهبان توسط کنوانسیون این تنظیم کردند. تصویب زنان
اروپا«انجامگرفتهاستکهموردتاییدشورایاروپاقرارگرفتهاست.داشتن
ایندستخشونتها قربانیان اینکه از اطمینان برای قوانین از مجموعهای
هرکجاکهباشندمیتوانندازیکسطحمشخصازحمایتهابرخوردارشوند،
بسیارضروریست.کنوانسیوناستانبولبهخشونتهایسیستمیعلیهزنان
ونقشدولتهادرجلوگیریازشرایطمنجربهقتلزنانوسوءاستفادهی
موافقتسایرکشورهای با کنوانسیون این اجرای آنهامیپردازد. از خانگی

اروپایی،در12بخشو81مادهازاولاوت2014میالدیآغازشد.

و )امضاء سبز کرده(، امضاء )فقط زرد نکرده(، امضاء )کشورهای *قرمز
تصویبکرده(.

کنوانسیوناستانبولخوانشیجنسیتیازخشونترامطرحمیکند.اینبدان
معنیاستکهاینکنوانسیونتشخیصمیدهدکهزنانعمدتابهایندلیل
درجوامعمختلفموردخشونتواقعمیشوندتاسلطهیمردانبرزنانحفظ
شودوبدینترتیبازرهاییکاملمحرومشوند.اینکنوانسیونبرمبنای
تبعیضوخشونت»جنسیتی«تهیهشدهوبهعنواناولینسندبینالمللی

استکهتوانستهجنسیتراتعریفکند.

تاپیشازکنوانسیوناستانبول،اکثراسنادبینالمللیبرایمبارزهباخشونت
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درجامعه،خشونتعلیهزنانرایکیازانواعدیگرآنمیدانستند.البتهدرک
خشونتدرسیستمیکهآنراتداوممیبخشدبرایمبارزهموثرباآنبسیار
اهمیتدارد.اینکهیکمتنبینالمللیتاییدمیکندکهزنانقربانیخشونت
خاصهستندنیزسیگنالمهمیدریکبحثعمومیاستکهمیخواهداین
خشونترابیاهمیتجلوهدهد،آنراباخشونتیکهمردانتجربهمیکنند

یکسانتلقیکندوبخشیازمسئولیترابهعهدهیابهدوشزنانبگذارد.

درمفاداینکنوانسیون،مصادیقخشونتعلیهزنانباجزئیاتدقیقیارائه
شدهاند.کشورهایعضووظیفهدارندسیاههایازهرنوعخشونتعلیهزنان
مانندخشونتکالمی،خشونتروانی،تعقیبکردنزنان،خشونتفیزیکی،
خشونتجنسیازجملهتجاوز،ارتباطجنسیبدونرضایت،ازدواجاجباری،
جنایان و قتلها اجباری، عقیمسازی اجباری، جنین سقط زنان، ختنهی
ناموسیوآزارجنسیرادرقوانینکشورخودبهعنوان»جرم«تلقیکنند
برایمجرمپیشبینیوتصویبکنند.در را ومجازاتهایضروریوالزم
اینکنوانسیونهمچنینآمدهاستکهخشونتعلیهزنان،نقضحقوقبشر

محسوبمیشودونوعیتبعیضاست.

درضمندرمفاداینکنوانسیون،آسیبیارنجاقتصادینیزبهعنوانیکی
دیگرازانواعخشونتعلیهزنان)خشونتاقتصادی(تعریفشدهاست.این
کنوانسیونحمایتبرابرازقربانیانخشونتراپیشبینیوانواعتبعیضبین
قربانیانرامنعمیکندوبااشارهبهخشونتخانگیعلیهمردانوکودکان،
گرفته نظر در قربانیخشونت، پسران و برایدختران را مقرراتمشخصی

است.

از بعد که کرده نشان بهوضوحخاطر اروپا« بشر سازمان»دیدهبانحقوق
الحاقهرکشوریبهاینکنوانسیوندیگرهیچنوعتوجیهی،مانندویژگیهای
فرهنگی،مذهبیوعرفی،ازطرفهیچکدامازکشورهایعضودرمواجههی
جدیباخشونتعلیهزنانموردقبولواقعنخواهدشد.بهعالوهیکگروه
مستقلازصاحبنظرانباناماختصاری GREVIOنیزازسویشورایاروپا
تعیینشدهاندکهتابرچگونگیاجرایکنوانسیوندرکشورهایعضونظارت

داشتهباشندومواردتخلفرابهشورایاروپاگزارشدهند.

اینوضعیت الزامآوراست.ودر برایکشورهایعضو، کنوانسیوناستانبول
کنوانسیون مفاد از که بگیرد تصمیم نمیتواند کنوانسیون عضو دولت یک
ملزم عضو کشورهای که میکند ارائه را تعهداتی بلکه نه؛ یا کند پیروی
سیاستهای است: حوزه 4 به مربوط تعهدات این هستند. آنها اجرای به
یکپارچه،پیشگیری،حفاظتوحمایتوپیگردقانونی.البتهانجاماینموارد
مستلزمایجادتغییراتیدرسطحقانوناستتابرخیقوانینکشوردولتعضو
کهدرتضادباکنوانسیوناستانبولاستانطباقیابدونیزتغییراتیمحسوس
متن این نهایت، در شود. انجام قربانیان به شده ارائه حمایتی خدمات در
همچنینمتضمنتغییراتیدررفتاروروشهااست.اینکارباآموزشهمهی
متخصصانیاستکهدرعملدرتماسباقربانیانبرایرسیدگیمناسببه
وضعیتشانانجاممیشود.پلیس،بهویژه،مشمولماده05کنوانسیوناست،
واکنش خود از مناسب« و »بهسرعت دارند وظیفه آنها میدهد نشان که
نشاندهند.و»حمایتکافیوفوری«رااززنانقربانیخشونتارائهدهند.
مهمترازهمه،براساسکنوانسیونواصلآنمبنیبر»دقتالزم«)ماده5(،
دولتعضوکنوانسیونازاینپسمسئولاعمالخشونتآمیزتلقیمیشود،
اگرآنچهراکهبایدبرایجلوگیریازادامهاینخشونتانجامدهد،اجرانکند

مانندفردیکهمرتکبخشونتشدهاستباآنبرخوردمیشود.

اقداماتحقوقی، در فقط نه استانبول، کنوانسیون دیگر ویژگیهایمهم از
بلکهدرعرصهیاجراییاستکهکشورهایعضوراملتزموموظفمیکند
امن، خانههای گزارشخشونت، برای اضطراری تماس تلفنهای کهشماره
نهادهایمشاوره،امکاناتداروییودرمانیرایگانوکمکهایحقوقیالزم
برایقربانیانخشونتراهرچهسریعترآمادهکنند.شورایاروپاتاکیدداشته
کهاتحادیهاروپاوکشورهایدیگرمیتوانندبهکنوانسیوناستانبولبپیوندند.
باپیوستنکشورهایعضواتحادیهاروپابهکنوانسیوناستانبول،آنهاموظف

بهاجرایمفادآنخواهندشد.

استانبول کنوانسیون  )PACE( اروپا  پارلمانیشورای گزارشمجمع طبق
باعثایجادتغییراتمحسوسیشدهاست.ازجملهباعثشدهاستانداردهای
باالتریدرزمینهقانونگذاریوسیاستگذاریواردقوانینملیچندینکشور
و زنان علیه خشونتها انواع درباره نیز جوامع عمومی آگاهیهای و شود

راههایجلوگیریازآنهاافزایشیابد.

در ازخشونت استکهدیدگاهوسیعتری این استانبول اهمیتکنوانسیون
اقتصادی، یا زندگیعمومیوخصوصیدرعرصهیفیزیکی،جنسی،روانی
تبعیضحمایت بدون زیر18سال ودختران زنان تمام از و ارائهمیدهد.
میکند،ازجملهکسانیکهبهصورتمهاجریاپناهندهدریککشوربهسر
میبرند.کنوانسیونمشخصاًدرعرصهیعملینیازبهتغییراتمحسوسدر
در را تعهداتی درهرکشورعضو، کنوانسیون این رامطرحمیکند. جامعه
فدرال، ایالت و مناطق نواحی، متمرکز، غیر )جوامع قدرت سطوح تمامی
به ملزم را ارگانها این و نهاد(مطرحمیکند بهصالحیتهایهر توجه با

هماهنگیبینخودبرایاجراییکردنمفادکنوانسیونمیکند.

این انواع تمام انگاشتن جرم با میتوانند کنوانسیون این عضو کشورهای
خشونتهابهآنهارسیدگیکند.اینکارمیتواندچنانکهپیشترمتذکرشدیم
برخوردرسمیپلیسراامکانپذیرکند.هرچندپلیسبهتنهایینمیتواندبه
همهیانواعخشونتکهدرباالعنوانشدرسیدگیکند،بلکهرویکردیهماهنگ،
جامع،وچندجانبهالزماست.چنینرویکردینیازبهبهتدوینواجرایسیاستی
عمومی،حمایتازنهادهایدرگیر،ومداخلهیجامعهمدنی،سازمانهایمردم
نهاد،گروههاورهبرانمذهبی،شهروندانمعمولی،وبیشترازهمهزناندارد.
کشورهای داخلی قوانین طریق از کنوانسیون اجرای تاکنون چند هر
مهم سند یک استانبول کنوانسیون اما میرود. پیش کندی با عضو
بردن بین از و کاهش روشها، تغییر در میتواند که است اروپایی
کند. زیادی بسیار کمک مختلف جوامع در زنان علیه خشونت

زن ُکشی یک تراژدی ضد انسانی و ضد حقوق بشری:

حمایتاززناندربرابرخشونتمبتنیبرجنسیتیکموضوعحقوقبشری
استکهاغلبدرسطحجهانینادیدهگرفتهمیشود.حقوقبشرهمگانیو
غیرقابللغو،متعلقبههمهیانواعبشردرهرجامعهایصرفنظرازجغرافیا،
تاریخ،خردهفرهنگ،طرزتفکر،سیاست،نظاماقتصادییامرحلهیرشدو
اجتماعی وضعیت و طبقه نژاد، بهجنس، بشر اساسی حقوق است. تکامل
بستگیندارد؛اگرچهدربسیاریازکشورهاهمهیاینعواملدرتعییناین
کهچهکسیمیتواندازاینحقوقبرخوردارشودوچهکسیازآنمحروم
میشودنقشدارد.یکزنیاکودکتنهابهدلیلانسانبودنهمانندیکمرد
مستحقزندگیفارغازآسیباست.درزمینهیخشونتعلیهزنان،همقربانی
وهممهاجمحقوقیدارند.دربسیاریکشورهاعدممراعاتحقوقمهاجم

همانندعدممراعاتحقوققربانی،یکمعضلمحسوبمیشود.

وقتیدریکنظامسیاسی-حقوقی،زنانتحتمالکیتمرداندرنظرگرفته
میشوند،نگاهقیممابآنهیقیناً،خشونترایکامرخصوصی،لحاظمیکندو
ووحشیانهترینشکلممکن،موجبات بدترین به رامحقمیداندکه خود

مرگزنانبهدلیلزنبودنوبرایاثباتمردانگیخودشوند.

و بشر نقضحقوق موارد شایعترین از یکی دختران، و زنان علیه خشونت
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ازپدیدههایدهشتناکدرجهانمعاصراستکهبهشانوکرامتبشری
آسیبهایجدیواردمیسازد.توجهداشتهباشیمکهمعاهداتحقوقبشری
دارند. حمایتگرانه ماهیتی بینالمللـی حقوق متعارف معاهدات برخالف
بدونشکدرروابطبینکشورها،معاهداتبینالمللینقشیمهـمومحوری
ایفامیکنند.امادراینجااینسوالمطرحاستکهدرمورداسـتانداردهای

حقـوقبشرینیزچنیننقشیقابلتصوراست؟

یک جنسیت بر مبتنی خشونت برابر در زنان از حمایت که است روشن
در آن رفع جهت در میبایست دولتها و است بشری حقوق موضوع
ناکافی اقدامان معموالً دهند. انجام جدی و اساسی اقدامات جامعه
میگیرد: انجام عرصه سه در بشر حقوق کنوانسیون به تعهد در دولتها

الف- تعهددولتهابهاحترامبهکنوانسیونحقوقبشر: احترامبهحقوقبشر
پایههای و ازشرطها یکی نیز و بینالملل بنیادینحقوق پایههای از یکی
به احترام به تعهد از دولتها است. جهانی امنیت و صلح عدالت، تامین
بشری ازحقهای افراد مندی بهره در دخالت از که موظفاند کنوانسیون
خودداریورزند.دولتهاملزمهستندکهاحترامبهکنوانسیونهایبینالمللی
رادرکشورخودتضمینکردهواطمینانیابندکهاینحقوقبهطورفراگیر
درجامعهشناختهوفهمیدهشدهاست.امامتاسفانهدرسطحملیاحترامبه
حقوقبشردربسیاریازکشورهادرسطحپایینیقراردارد.درجاینهنجارها
درقانوندرصورتعملینشدنآن،همانندنوشتهایاستکهبررویکاغذ

باقیمیماندودردکسیرادوانمیکند.

صلح و عدالت آزادی، پایهی آن، شناسایی و بشر حقوق به احترام
جهانی تبعیض، رفع برای مبارزه پایههای و میکند تقویت را جهانی
استقالل زندگی، حق چون دیگری ارزشهای با را خشونت از عاری
میبخشد. استحکام را همبستگی و تنوع قبول انسانها، برابری شخصیت،
حقوقبشربرایهمهیانسانهامستقلازملیت،تبار،جنسیت،آیین،نژاد،
رنگ،خاستگاهاجتماعیاعتباردارد. دراینبینهردولتیموظفاستچه
ازطریقهمکاریباسایرکشورهاوچهبهصورتجداگانهدرجهتاحترامو

رعایتحقوقبشروآزادیهایبنیادین،تالشجدیوعملیکند.

اعالمیهی وقتی بشر: کنوانسیونحقوق از بهحمایت ها تعهددولت ب(- 
جهانیحقوقبشردردسامبرسال1948بهتصویبمجمععمومیسازمان
مللمتحدرسید،ازآنتاریخدیگر،حقوقبشردرسراسرجهانبرایهمهی
دلیل به فقط انسانها همهی به نامشروط طور به و است معتبر آدمیان
حفظ اعالمیه، این تصویب از هدف واقع در میگیرد. تعلق بودنش انسان
منزلتوآزادیانساناست.ایناعالمیهحکومتهاراموظفمیکندکهاز
حقوقبشرحمایتکنند،اگرچهبزرگتریندشمنومانعتحققحقوقبشر،
خودحکومتهاهستند.درتعهدبهحمایتازاینکنوانسیون،دولتهاباید
ثالثجلوگیریکنند.حقوقبشر افرادتوسطاشخاص بشر ازنقضحقوق
اساساًبهمنظورحمایتازکرامتذاتیانساندربرابرقدرتمطلقدولتها
بهوجودآمدهاستودرنتیجهدولتهابهعنوانمتعهداناصلیاینحقوق،
دردرجهیاولملتزمبهاینهستندکهازنقضحقهایبشریخودداری
نمایند.بهطورمثالتعهدبهحمایتاززناندربرابرخشونت،مستلزماتخاذ

اقداماتایجابیمختلفدرجامعهاست.

ج(- تعهددولتهابهاجرایکنوانسیونحقوقبشر: حقوقبشرمجموعهای
ازقواعدومقرراتحقوقیبینالمللیاستکهدرهمهیزمانهاومکانها

اینکه بهدلیل یاگروههاصرفاً و افراد تمام انسانی مقام،منزلت،کرامت از
ازخصیصههایحقوق دولتهاحمایتمیکند. مقابلهمهی در انساناند،
بشرمسئولیتپذیریاستودولتهاوسایرمسئولیننسبتبهرعایتحقوق
رادریک بشر نهادیکهمیتواندحقوق پاسخگومیباشند. و متعهد بشر
کشوربهاجرابگذارد،حکومتاست.بنابراینایجادحکومتیبرایپاسداری
بانورمهاو بایدخودرا ازحقوقبشر،خودیکحقبشریاست.دولتها
ملزم را دولتها اجرا، به تعهد سازند. منطبق بشری حقوق استانداردهای
میکنداقداماتوتمهیداتمناسبقانونگزاری،اداری،بودجهای،قضاییو
ازایندسترابرایشناساییوبهرسمیتشناختنکاملحقوقبشراشخاص
جداییناپذیر دموکراسی از آن، امروزین مفهوم به بشر حقوق کنند. اتخاذ
میبخشد. حقانیت حکومت به که است بشر حقوق رعایت واقع در است.
رابطهیتنگاتنگمیانحقانیتنظامسیاسیورعایتحقوقبشرانکارناپذیر
بینالمللی تعهدات تحقق برای دولتها روشهای مهمترین از یکی است.
استفادهازسازوکارهاوابزارهایحقوقیوتصویبقوانینمختلفاداری،مدنی

وجزاییبرایمبارزهبامواردنقضحقوقبشردرسطحکشوراست.


دوبراوکا خانم زنان، علیه خشونت ویژهی گزارشگر ،2015 نوامبر در
مرکز یک ایجاد با تا کرد درخواست کشورها سران همهی از سیمونوویچ،
دیدهبانزنکشی،بررویعللوپیامدهایبروزآندریککشورونیزبرای
از واقعوی در متمرکزشوند. بودن زن دلیل به زنان« از»قتل پیشگیری
دادههای ارائهی برای تنها نه را دیدهبانی مراکز این که دولتهامیخواهد
آماریدرموردزنُکشی،بلکهبرایشناساییتمامشکستهایسیستمهای

حمایتازخشونتعلیهزنانتشکیلدهند.

ابداع واژه ی زن ُکشی:

معنای به انگلستان در 1801 سال در بار اولین »زنُکشی« برای اصطالح
»کشتنیکزن«استفادهشد.درسال1848،ایناصطالحدرواژگانحقوقی
femi� دوارتونمنتشرشد.اصطالحدیگریکهمورداستفادهقرارمیگیر
شده تشکیل زن معنای به femina التین کلمه از که است nicide
cide همراه به femmina ریشهی  التین از  femmeکلمهی است.
پتی »لُو لغتنامهی مفاد به استناد با که است ساخته جدیدی ترکیب
روبر«، ویراستهیادوارترویه،ازسال1855واردزبانفرانسهشدهاست.این
فرهنگلغات،برخالفلغتنامهیالروس،کلمهی féminicideراازسال

2015واردواژگانخودکردهاست.

استفادهیکنونیاینواژهدرقالب»زنُکشی«باجنبشهایفمینیستیدهه
1970پدیدارشد،کههدفآنباالبردنآگاهیومقاومتزنانهدربرابرستم
جنسیتیبود.ایناصطالحهمچنینتوسطفمینیستهایرادیکالابداعشد
اورالک، کارول آمریکایی، کند.نویسندهی آشکار را زنان علیه خشونت تا
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بهطورگستردهایبهعنوانآغازکنندهیاستفادهازایناصطالحدراینزمینه
شناختهمیشود.درآنزمان،دیاناراسل،یکجامعهشناسفمینیستآفریقای
جنوبی،شروعبهکاربررویموضوع»زنُکشی«کرد.براساساخبارروزنامهها،اومتوجه
میشودکهزنانموردتجاوزقرارمیگیرند،سپسباخشونتشدیدکشتهمیشوند.دیانا
راسلایناصطالحرادردادگاهجنایاتعلیهزناندرسال1976درحالیکه
»دراولیندادگاهبینالمللیبرایجنایاتعلیهزناندربلژیکشهادتمیداد«،
منتشرکرد.البتهاینیکدادگاهنیست،بلکهیکگردهماییفمینیستیاستکهدرآن

زناندرموردآنچهکهجنایتعلیهجنسیتخودمیدانندبحثمیکنند.

دیاناراسل،نویسندهیفمینیست،تعریفزنکشیرابه»کشتنزنانتوسط
تاکیدمیکند ایده این بر بهدلیلزنبودن«محدودمیکند.راسل مردان
همچنین او میشوند. زنُکشی مرتکب جنسیتی انگیزههای با مردان که
براینشاندادناینکهزنُکشیهمبرایدخترانوهمبراینوزادانممکن
جایگزین  )female( بازنانگی را  )woman( استرخدهد،کلمهزن
همهی مورد در زنُکشی از او تعریف که است باور این بر میکند.راسل
احساس زنان(، از زنستیزی)نفرت انگیزهی با خواه جنسی قتلهای انواع
صدق زنان بر مالکیت فرض با یا جنسی، لذت زنان، به نسبت برتری
در »زنُکشی است: این زنُکشی از راسل دیانا گستردهتر میکند.تعریف
انتهایزنجیرهایازترورضدزناستکهشاملطیفگستردهایازآزارهای
فحشا در ویژه به جنسی، بردگی شکنجه، تجاوز، مانند فیزیکی، و کالمی
ختنه کالس، و اداره خیابان، در تلفن، طریق از جنسی(، اذیت و )آزار
کردندستگاهتناسلی،عملهایغیرضروریزنان،دگرجنسگراییاجباری،
عقیمسازیاجباری،مادرشدناجباری)باجرمانگاریپیشگیریازبارداری
فرهنگها، برخی در غذا از محرومیت روانی، جراحیهای جنین(، سقط و
هرگاه میشود. زیباسازی نام به ناقصسازیها سایر و زیبایی جراحیهای
میشود«. »زنُکشی« به تبدیل شود، مرگ به منجر تروریسم اشکال این
درآنزمان،اصطالح»زنُکشی«آنقدرسروصدانمیکند.دیاناراسلدرادامهیتحقیقات
خودبهآمریکابازمیگرددوپانزدهسالبعد،درسال1992،»زنُکشی:سیاستکشتار
زنان«رامنتشرکرد.اینکتاببرایاولینباردرسال2001بهزباناسپانیاییترجمه
شد.دیاناراسلبرایتثبیتمفهوم»زنُکشی«درمحافلفمینیستیتالشزیادیکرد
زیرادرآنزمانمردمنمیتوانستندمعنایاینمفهومرابسطدهندوآنرابهعنوانقتل

یکزنبهدلیلجنسیتاودرنظربگیرند.

تعریف زنُکشی:

از: است عبارت زنُکشی متحد، ملل سازمان سوی از شده ارائه تعریف در
بودنش. زن موقعیت خاطر به زن قتل یعنی بودن«، زن دلیل به زن »قتل
سازمانبهداشتجهانی)WHO(زنُکشیراکشتندخترانیازنانصرفاً
بهدلیلزنبودنتعریفمیکند.بنابرایناینیکقتلفردییاجمعیاست
کهبهدالیلجنسیتیانجاممیگیرد.طبقگفتهیسازمانجهانیبهداشت،
اوقات گاهی اگرچه میشود، انجام مردان توسط موارد بیشتر در زنُکشی
اعضایزنخانوادهنیزدراینجنایتدخیلهستند.زنُکشیباویژگیهای
سلطهی موقعیتهای زیربنای و میشود متمایز مردانه قتلهای از خاص

مردانبرزناناست.

موضوعزنُکشییکموضوعساختاریویکمعضلجهانیاستوخشونت
علیهزنانودخترانیکیازسیستماتیکترینوفراگیرتریناشکالمواردنقض
حقوقبشردرجهاناست.وتنهادرکنشهایفردیبیاننمیشود،بلکهدر
ساختارهایاجتماعی،اقتصادیوحقوقیجنسیتیوجوددارند.اینخشونت
اقتصادی،سطح نژاد،وضعیتاجتماعی، ازسن، زنان،صرفنظر برهمهی
تحصیالتومنطقهیزندگیآنهاتاثیرمیگذاردودرتمامجوامعخودرا
نشانمیدهدومانعبزرگیبرایرفعنابرابریهایجنسیتیوتبعیضعلیه

زناندرجهاناست.

متمایز قتل انواعدیگر از را ویژگیهاییهستندکهآنها دارای زنُکشیها
میکندوبایدبهگونهایمتفاوتباآنهارفتارشود،زیرانتیجهیاینوضعیت
درارتباطبایکسیستممردساالراستکهدرآنتبعیضبراساسجنسیت
ایجادروابطقدرتمیشود.رفتارهای نتیجهموجب ساختهشدهاستودر
خشونتآمیززیربنایی،روابطقدرتوتسلطمردانبرزنان،پسرانبردختران،گاهی
مستقیموگاهیظریفتر،ازطریقکلیشههایجنسیتی،بهویژهازطریقسیستمآموزشی
یادررسانههابازتولیدمیشوندودرمکانهاوموقعیتهاییکهاززنانحمایت
طریق بدین و میگیرند. قرار معرضخطر در بیشتر آنها نمیگیرد صورت
چرخهیخشونتفیزیکی،روانی،اجتماعی،اقتصادیوقانونیافزایشمییابد.

ازایننظر،تمایزخشونتبناشدهبرجنسیتازسایراقسامخشونتکهدر

ترتیب، همین به است. اهمیت دارای میشود، اعمال انسانی جامعهی هر
بایدبهایننکتهاشارهکردکهخشونتمبتنیبرجنسیتتنهابهخشونت
خانگیمحدودنمیشود.خشونتخانگییکیازگستردهتریناشکالخشونت
آنهامحسوبمیشود.بااین ازخشنترین یکی شاید و برجنسیت مبتنی
حساب،اگرخشونتعلیهزنانراخشونتیخاصباماهیتتبعیضآمیزدرنظربگیریم
کهزنانرابهدلیلزنبودنتحتتاثیرقرارمیدهد،آیاقانوناًومنطقاًنبایداینخشونت
راتعریفوتفسیرکرد؟وبهویژه،افراطیترینتعبیراینخشونت،یعنیقتلزنبه
دلیلزنبودنرانبایدنامشرازنُکشیدانستوازشناساییدرقانونبرخوردارشد؟

زنُکشی و مردُکشی توسط چه کسانی انجام می شود؟

اگرچهمردانقربانیاناصلیقتلدرسراسرجهانهستند)81درصدازمردان
شریک توسط بیشتر که هستند زنان این زنان(، درصد 19 با مقایسه در
از بسیاری میرسند. قتل به خود خانواده اعضای از یکی یا خود جنسی
قربانیانزنُکشیتوسطهمسریادوستپسرفعلییاسابقخودوهمچنینتوسط
پدران،برادران،مادران،خواهرانوسایراعضایخانوادهخودبهدلیلنقشو
جایگاهخودبهعنوانزنکشتهمیشوند.پسزنُکشیمعموالًتوسطمردانانجام
میشود،اماگاهیاوقاتاعضایزنخانوادهنیزدرگیرآنهستند.براساسگزارشسال
2019دفترمبارزهباموادمخدروجرمسازمانمللمتحد)UNODC(کهمربوطبه
جنسیتاست،درواقع،از87000زنکشتهشدهدرسال2017،درحدود58درصد

آنهاتوسطیکشریکجنسییایکیازاعضایخانوادهکشتهشدهاند.

مردکشیتوسطهمسرانانجاممیشود.تنهاحدود5درصدتمامقتلهایمردان
توسطیکشریکجنسیزنانجاممیشود.عالوهبراینحقایقمربوطبهنسبت
زنانومردانکشتهشدهتوسطشریکزندگیخودنیزنشانمیدهدکهزنانی
اینکه از ازخود،پس برایدفاع اغلب رامیکشند، کهشریکزندگیمردخود
درمعرضاعمالمداومخشونتقرارمیگیرند،براینجاتخوددستبهایناقدام
زنان نشانمیدهندکه ازکشورهایمختلف بسیاری آماری دادههای زنند. می
احتمالکشتنشریکمردزندگیخودرابیشتردرهنگامنزاعمرتکبمیشوند.

دالیل زن ُکشی:

بر است ممکن که دارد گوناگونی اشکال زنان علیه رفتارهایخشونتآمیز
اساسزمینهیفرهنگی،اجتماعی،ومذهبیبینکشورهاومناطقمختلف،
تفاوتهای نیستند. همسان گروه یک زنان، دلیل، همین به باشد. متفاوت
موجوددرقومیت،وضعیتاجتماعی،مذهب،وسنهمهبهاینمعنیاست
بهگونهایمتفاوتتجربهمیکنند. را باریکسانی اعمالخشونت زنان، که
پسمیتوانچنینتحلیلکردکهزنُکشیبهدالیلمختلفیصورتمیگیرد
وزنُکشیبستگیبهبستراجتماعی-فرهنگیایداردکهقربانیدرآنقرارمیگیرد.

تاکنوندفترمبارزهباموادمخدروجرمسازمانمللمتحد،11شکلازانواع»زنُکشی«
راشناساییکردهاست:

۱. قتل در پی خشونت خانگی:قتلزنانیاستکهتوسطمردانیکهرابطهزوجین؛
اعمازهمسر،همسرسابق،نامزدیادوستپسر،دارندیاداشتهاند،انجاممیشود؛

۲. شکنجه و تنفر پراکنی زن ستیزانه:زنستیزیپدیدهایاجتماعیاستکهدرآن
زنموردتبعیضوتنفرقرارمیگیردومنجربهدشمنیوخشونتسازمانیافته،

نهادینهشدهوشکِلعادیبهخودگرفته،علیهزنانمیشود؛

3. قتل های »ناموسی«: ازقدیمیتریناشکالخشونتمرتبطباجنسیتدر
طولتاریخاست.ایننوعقتلهاعموماًتوسطیکیازاعضایخانوادهبهبهانهداشتن
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رابطهیخارجازازدواج،قربانیتجاوزجنسیشدن،لباسپوشیدنبهگونهایکه
دیگراعضاآنرامناسبنمیدانندیادرگیرشدندرروابطجنسیهمجنسگرایانه
منظورافرادالجیبیتیآی،انجاممیشود.دراینجرایمفرضبرایناستکه
رفتاریکزنبرتمامخانوادهوجامعهتاثیرداردومیتواندموجبخدشهدار

شدنآبرویخانوادهوحتیکلجامعهشود؛

۴. تجاوز و کشتار هدفمند زنان در چارچوب درگیری مسلحانه:دردرگیریهای
نظامی،تجاوزبهزنانبهعنوان»سالحجنگی«برایایجادوحشتدرمردمغیرنظامیو

تخریببافتجامعهانجاممیگیرد؛

۵. قتل زنان در ارتباط با اختالفات مربوط به مهریه و جهیزه:دربرخیفرهنگها،
اگرخانوادهنتواندجهیزیهمناسبیبرایدخترفراهمکندونتواندمهریهزن
راپرداختکنننداورابهقتلمیرساندتاموجبشرموننگآناندرچشم

جامعهیمحلینباشد؛

6. کشتن زنان و دختران به دلیل تمایالت جنسی؛

7. قتل سیستماتیک زنان بومی:نسلکشیمردمانبومیبراساسنژادوزن
بودن؛

8. جنینُکشی:باسقطجنیناشتباهنشود.اینقتلهادررحممادرانجاممیشوند.
بر مبتنی گزینشی سقطهای اساس بر که است نوزادانی قتل نیز نوزادکشی

جنسیت انجاممیگیرد؛

۹. مرگ بر اثر ختنه:یکیازظالمانهتریناشکالکنترلتمایلجنسیدرزنان
ودخترانناقصسازیدستگاهتناسلیزناناست.سازمانمللختنهراعامل
مرگومیرساالنهیکمیلیونزنمیداند؛سنتیکهدر28کشورجهان
جریانداردوآمیزهایاستازخرافه،مذهبوباورهایقبیلهای.همچنین
برآوردمیکندکه200میلیونزندرسراسرجهانختنهشدهباشند.حدود
یکچهارماینآماررادخترانزیر14سالتشکیلمیدهندودهکشوری
قراردارند،همگی آفریقایی زنان بیشترینمواردختنه کهدرصدرفهرست

هستند؛

۱0. قتل زنان به اتهام جادوگری؛

لزبوفوبیا،  نژادپرستی، همجنس گرا هراسی،  با  ارتباط  ۱۱. زنُکشی در 
دوجنس گرا هراسی و همچنین ترنس هراسی:دربیشاز07کشورجهان
درصد 07 که میشود برآورد است. غیرقانونی همجنس افراد روابط هنوز
در بیان آزادی که میکنند زندگی مقرراتی و قوانین تحت جمعیتجهان

خصوصگرایشجنسیوهویتجنسیتیرامحدودمیکنند.

کلیشه های جنسیتی علیه زنان چیست و چه پیامد هایی دارند؟

توجهی قابل تحوالت تاریخهموارهدچار زناندرطول نقشهایجنسیتی
شدهاست.برآینداینتحوالتدرجوامعسنتی،تحکیمجایگاهزنانبهعنوان
قرار کلیشههایی هدف مختلف جوامع در زنان است. فرودست موجوداتی
گرفتهاندکهجایگاهآنانرادرجامعهتضعیفکردهاست.اینکلیشههادر
مولفههایفرهنگیجوامعمردساالرحضورسنگیندارندوزنانرابهعنوان
جنسفرودستدرنظرمیگیرند.روشناستکهاینتلقیفرهنگیاززنانبا
خشونتعلیهآناندرارتباطاستوکلیشههارابهسمتاعمالخشونتبه

زنان،بهویژهتعرضجنسی،هدایتمیکند.

گفتمانهایجنسیتیواینکهزنانومردانچگونهبایددرفضاهایگوناگون
و جوامع میشود. در محسوب جنسیتی فرهنگ از بخشی کنند، برخورد
فرهنگهایمختلفهنجارهاوارزشهایجاافتادهبهاینمنجرشدهاست

کهزنانبرامکاناتومنابعکمتریدسترسیداشتهوازقدرتکمترینسبت
بهمردانبهرهمندباشند.تعجبینداردکهاینامرمردانراازامتیازاتیدر

زمینههایسیاسی،اقتصادی،آموزشیبهرهمندکردهاست.

جامعهپذیر عوامل جمله از پرورش، و آموزش و خانواده کنار در رسانهها
هم میگذارند نمایش به رسانهها آنچه هستند. جامعه یک افراد کردن
برگرفتهازفرهنگجامعهاستوهمتاثیرگذاربرآن.تاثیرگذاریرسانهها،
درمراحلومواردیچشمگیراست.درضمنبخشمهمیازشناختهای
مربوطبهنگرشهاورفتارهایزنانومردان،ناشیازعقایدوافکارقالبییا
کلیشههاست.براساسکلیشههایجنسیتی،زنانومرداندرجامعهدارای
ویژگیهایخاص،رفتارخاصوحاالتروانیخاصهستندودرنهایتقابلیت
انجاموظایفوکارهاییرادارندکهبهصورتمعمولبایکدیگرمتفاوتاند.
کلیشهسازیازطرفیخصوصیاتوتواناییهاییرابهزناناختصاصمیدهد
کهدرمردانازآنهانشانهاینیستوازطرفدیگر،تواناییهاوخصوصیاتی
بهرهاند.کلیشههایجنسیتی ازآنبی بهمرداننسبتمیدهدکهزنان را
و زنانه صفات و فعالیتها رفتارها، درباره فرهنگی مشترک قالبی باورهای
مقایسه یکدیگر با زنان و مردان گروههای کلیشهها این در مردانههستند.
میشوندومعموالًاینارزشیابیبهتبعیضجنسیمیانجامد.الگویابیجنسی
دیگر کنار در نوجوان و کودک کتابهای و میشود آغاز کودکی دوران از
ابزارهایجامعهپذیری،نقشچشمگیریدرانتقالهنجارهاوشکلدادنبه
ازدو نشانمیدهدتصویریکه پژوهشهایمحققان دارند. هویتجنسی

جنسدرجامعهعرضهشدهاست،دربخشعمدهایتبعیضآمیزاست.

بوده برخوردار اهمیتوپیچیدگیخاصی از درهرجامعهایمسئلههویت
در مناقشات این اما است. گرفته صورت آن پیرامون متعددی مناقشات و
تغییرات طرف یک از که چرا دارند؛ بارزتری وجوه زنان هویت خصوص
شغلی و تحصیلی فرصتهای افزایش مانند داده رخ فرهنگی و ساختاری
ازطرفدیگر، موجببروزاشکالجدیدهویتیابیبرایزنانشدهاستو
بسیاری چالشهای با زمینه این در را زنان جنسیتی، کلیشههای وجود
مواجهمیسازد.هویتیابیفرآیندپیچیدهایاستوازعواملمتعددیتاثیر

میپذیردکهساختارخانوادهیکیازمهمتریِنآنهاست.

باوجودحضورگستردهیزناندرجامعهدردهههایاخیروتغییرکلیشههای
یا و الکپشتی بسیار مردان در تغییرات این اما آنها میان در جنسیتی
با مردان برتر نقش به اعتقاد مانند باورها از برخی است. بوده توقف دچار
وجودگذشتزمانچندانموجبتغییرنشدهاند.البتهعدمرشدوافزایش
در مشارکت به مردان کمتر تمایل دلیل به میتواند جنسیتی کلیشههای

نقشهایجنسیتیزنانهباشد.

درقوانینبسیاریازکشورهانهتنهااززناندربرابرخشونتهایمبتنیبر
جنسیت کهباآنهادرمحیطخانه،مراکزکارییاسایرمکانهایعمومی
مروج خود موارد از بسیاری در بلکه نمیکند، محافظت هستند، رو به رو
خشونتعلیهزنانهستند.بهعنوانمثالزناندرایرانازهمانکودکیبا
خشونتهایساختاریوسیستماتیکروبهرومیشوند.خشونتهاییکهآنها
انسانیشان نیازهای ابتداییترین به دسترسی از کودکی دوران همان از را

محروممیسازد.

درکلیشههایجنسیتیقدرتدردستمرداناستوبرزناناعمالمیشود.
یعنیمردانزنانراازقدرتدورنگهمیدارندتابتوانندبرآنهاسلطهپیدا
کنند.زنانگاهبهدلیلویژگیهایمربوطبهجنسازامکاناتاجتماعیدور
میمانند.قبلازاینکهزنانومردانباعنوانجنسهایمختلفیادشوند،
از یک هیچ که کرد معرفی انسانی موجودات عنوان به را آنها است بهتر
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آنهافراتروفروترازجنسدیگرنیست.همچنین
باتقویتالگوهایرفتارفراجنسیتی،کلیشههای
جنسیتیانعطافپذیرتریراایجادکرد.درمجموع
و آگاهی،اقتدار سطح افزایش با گفت میتوان
اجتماعی، مختلف عرصههای در زنان مشارکت
اقتصادی،سیاسیوفرهنگیجامعه،ساختارسنتی
برهم را بوده برکلیشههایجنسیتی کهمبتنی
خواهدزدوزنانباکسبهویتجنسیتیجدید،
فردی کارایی یعنی اجتماعی سالمت زمینههای
اختیار در و اجتماعی روابط در سرمایهگذاری و
گرفتنمنابعموجوددراینروابطدرسطحجامعه

رابرایخودفراهمخواهندکرد.

فرهنگ و اجتماع ثمرە و محصول جنسیت
است،تغییرپذیریتصوراتمربوطبهجنسیتبه
وسیلهیتغییردرفرهنگوآدابورسوماجتماعی
انجاممیگیردواینکلیشههایجنسیتینادرست
وآسیبپذیردرجامعهرادولتهامیبایستاصالح

یاحذفکنند.

راه های مبارزه با زن ُکشی:

مرگ،بخشیازتداومخشونتعلیهزنانوزنُکشی،
نقطهاوجآناست.زنُکشیرامیبایستبهعنوان
یکمسئلهیجدیومبارزهعلیهآنرا،یکامر
اضطراریبرایجامعهدرنظرگرفت.خشونتعلیه
زنانپدیدهایپیچیدهوبازوایایمتفاوتاست.از
اینرو،مبارزهوتالشدرراستایحذفودست
کارگیری به الزمهی آن حداکثری کاهش کم
تمامیابزارهایممکنهودردسترساست.براین
در قانونگذاری گونه هر که است روشن اساس،
زمینهرفعومنعخشونتعلیهزناندرکشورهای
مختلفمیبایستبراساسرویکردیجامعبودهو

همهیجهاتاینقضیهدرنظرگرفتهشود.

کرد تالش گوناگون اشکال به میبایست ضمن در
آگاه میشوند متحمل که خشونتی از زنان که
چون، فرهنگی-اجتماعی دالیل به نباید و شوند
خشونت ناموس، از دفاع و خانواده آبروی حفظ
این امریالزموضروریدرنظرگرفت.قبول را
تبدیل فرایندی به را خشونت پدیدهی وضعیت،
از بخشی خشونت میآموزد، مردان به که کرده
زندگیاستوزننیزقبولمیکندکهخشونت،
است. پذیرفتنی مرد، عریان قدرت مثابه به

به و ایجاد ضرورت زنُکشی، علیه مبارزه در
کارگیریسیاستهایپیشگیرانهوحمایتیاززنان
قربانیخشونت،ومشارکتجدیووسیعرسانهها،
مشاغلپزشکی،نهادهایآموزشیوقضاییموارد
تغییر میآیند. شمار به پراهمیتی و مهم بسیار

توانمندسازی برای الزم اقدامات انجام و قوانین
ترویجفرهنگبرابریطلبانهومبارزهباهرآن زنان،
چیزیکهزنانراازجایگاهبرابردرجامعهمحروممیکند
ازجملهمطالباتیاستکهازسویبرابریطلبان
خود تعهد ایفای برای دولتها میشوند. مطرح
بایدبهتصویب ازنقضحقوقبشر درپیشگیری
به حمایت خشونت برابر در زنان از که قوانینی
راتضمینمیکنند، زنان آزادی و عملمیآورند

مبادرتورزند.

برایمبارزهعلیهزنُکشی؛فعالینزنان،انجمنها
بینالمللی ارگانهای و بشری، نهادهایحقوق و
برای فعال طور به میبایست ملل سازمان مانند
جلوگیریازاعمالخشونتعلیهزنانوحمایتاز
دسترسیآنانبهخدماتضروریمانندبهداشت،
عدالتوپلیس،خدماتاجتماعی،خطوطکمکی
منظور به خدمات این هماهنگی همچنین و
همهجانبهای تالش خشونتدیده زنان از حمایت
کنند.باشکستنسکوتوپنهانکردنخشونتتوسط
زنانیکهازآنرنجمیبرندخشونتبهکاررفتهعلیهآنها
هرچهبیشتردرجامعهبرجستهمیشود.بااینروش
وضعیتیپیشمیآیدکهتابویخشونتیکهزنان،بهویژه
دردرونخانوادهگرفتارآنهستند،برداشتهمیشود.البته
اندازهگیریاینخشونتبهدلیلنداشتننظرسنجیوآمار
واطالعاتالزمبسیاردشواراست.توسعهاطالعاتآماری
دراینزمینهمیتواندبهبرنامههایمبارزهباخشونتعلیه
زنانبرایشناختبهترازاینپدیدهوانتشارعمومیآن
بهزنانقربانیکمککندتاسکوتیراکهترسازخشونت
مکررآنهاراحفظمیکند،بشکنند.برایاینمنظور،
مطالعه مورد /زنانُکشی استزنُکشی ابتداالزم
مربوط آمارهای و دادهها نتیجه در و گیرد قرار
یک از دادهها جمعآوری شود. جمعآوری آن به

سوبرایدرکگستردگیپدیده،عواملآن،علل
وپیامدهایآنوازسویدیگربرایاتخاذپاسخ
مناسبپسازتجزیهوتحلیلآنهاضروریاست.
همهیسازمانهایدرگیردرمبارزهباخشونتعلیه
زنانبراهمیتحیاتیداشتندادههایباکیفیتتاکید
میکنند.دانستنانگیزههاوشرایط)...(میتواندبهدولتها
کمککندتاازقربانیاناحتمالیبهترمحافظتکنند،و

همچنینمجرمانرامجازاتوبازدارند.

قوهی کشوری هر در زنُکشی علیه مبارزه برای
قضائیه،نیرویانتظامیووزارتکشورمیبایست
دقیق آمار بشود تا دهند انتشار را کیفری آمار
قرار دسترس در بررسی برای قتلهایی چنین
داشتن نگه محرمانه سیاست متاسفانه گیرد.
آمارهایکیفری،سیاستینادرستوآسیبرسان
برایبررسیوتحلیلبرنامههایمبارزهباخشونت
علیهزناناست.نداشتنآماردقیقباعثمیشود
کارشناسانومتخصصانحوزههایمختلفنتوانند
درنظریهپردازیوارائهدیدگاهدرستبرایهدایت
خشونت پدیدهی با مبارزه جهت در دولتها

مشارکتدقیقداشتهباشند.

تصویب با میتوان زنُکشی، علیه مبارزه در
این انواع انگاشتنتمام باجرم قوانینحمایتیو
خشونتهابهآنهارسیدگیکرد.اینکارمیتواند
هر کند. امکانپذیر را پلیس رسمی برخورد
انواع همهی به نمیتواند تنهایی به پلیس چند
کند، رسیدگی شد عنوان باال در که خشونت
و رویکردیهماهنگ،جامع، مبارزه این در بلکه
چندجانبهالزموضروریاست.چنینرویکردی
نیازبهتدوینواجرایسیاستیعمومی،حمایت
مدنی، جامعهی مداخلهی درگیر، نهادهای از
سازمانهایمردمنهاد،گروههاورهبرانمذهبی،
دارد. زنان همه از بیشتر و معمولی، شهروندان
درمبارزهعلیهزنُکشی،ازپراهمیتترینکارهایی
کهمیتواندرجهتجلوگیریازبروزوبهویژه
تکرارخشونتعلیهزناناتخاذکرد،برخوردسالم،
درستومتناسببامرتکباناینقبیلخشونتها
کهبهمرگزنانمیانجامد،است.دراینارتباطبا
باالبردنخطرارتکابجرمبررویزنانازرهگذر
در ارتکابجرممیتواند بردنهزینهکیفری باال
فرایندگزینشآنهاتوسطبزهکارانتاثیربگذارد
کاهش را زنان علیه جنایت ضریب نتیجه در و
دهد.درضمناقداماتحفاظتییامحدودکننده
علیهعامالنخشونتنیزبرایحمایتازقربانیان
وتضمینعدمتکرارچنینخشونتیضروریاست.
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-گزارشسال2019دفترمبارزهباموادمخدروجرم
)UNODC(سازمانمللمتحد

-آماردفترمبارزهباموادمخدروجرمسازمانمللمتحد

-سایتارونیوزبهفارسی

-سایتدویچهولهبهفارسی

ترویج و ملی آموزش زنُکشی، علیه مبارزه در
و تبعیض با مبارزه وپسران، بیندختران برابری
جایگاه باید جنسیت بر مبتنی باخشونت مبارزه
در و مدارس درسی برنامههای در را خود کامل
)مهدکودکها، کودکان از مراقبت جمعی مراکز
مدرسه( از بعد مراقبتهای و پیشدبستانیها
داشتهباشد.منابعحمایتی،بهویژهدرموردمسائل
کلیشهایوتبعیضجنسی،بایددراختیارمعلمان
قرار کودکان پذیرای ساختارهای ناظر کارکنان و

گیرد.

درمبارزهعلیهزنُکشی،بسیجکلجامعهدارای
از عمومی آگاهی افزایش است. بسیار اهمیت
محورهای از یکی اطالعاتی کمپینهای طریق
علیه خشونت با مبارزه و پیشگیری برای مهم
اطالعرسانی کمپینهای سازماندهی است. زنان
است. تاثیرگذار بسیار مردم عموم برای منظم

درنهایت،پیشگیریاینامکانرافراهممیکندکه
دروهلهیاولازقربانیشدنافرادجدیدجلوگیری
نرتیب بدین زنان علیه خشونت چرخه  و شود.
تضعیفشود.عالوهبراقداماتیکهبهطورکلیبا
هدفتقویتبرابریدرجامعهبینزنانومردان،
مبارزهباتبعیض،یابهطورکلیکاهشخشونتانجام
میشود،کهضروریهستندوبرخیازاینابتکارات
بگذارند. تأثیر موارد برخی بر مستقیماً میتوانند

منابع:

-اعالمیهمنعخشونتعلیهزنان

-اعالمیهجهانیحقوقبشر

-اسناد،کنوانسیونوقوانینبینالمللیواروپایی

-ویکیپدیافارسیوفرانسهزبان

از جلوگیری برای اروپا شورای »کنوانسیون -
و خانگی خشونت و زنان علیه خشونت وقوع
استانبول( کنوانسیون به آن«)معروف با مبارزه

-سازمانبهداشتجهانی
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چارچوبیک»سوگواریجمعی«است.روندبرخوردفیالمثلباقتلرومینا
حتی میگنجد. سوگواری« »مراحل شناختهشدهی چارچوبهای در نیز
اعتراضاتعمومیانجامشدهدرشبکههایاجتماعیونارضایتیعمومینسبت
از بعد که ازسوگواریست مراحلهای نهایتچیزیشبیه در فجایع، این به
مرحلهی»انکار«آغازمیشود.مرحلهایکهسوگدیدهباخشمازخودوجهان

پیرامونخودمیپرسد»چرامن؟!«.

نسبتافکارعمومیدستکمدرایرانبااخبارزنُکشی،متاثرازکارکردهای
عادی»رسانه«،چیزیفراترازایننیست.حساسیتعمومینسبتبهمفاهیمی
همچونخشونتعلیهزنان،زنُکشیوقتلهایناموسیدرگوشهایازفهم
عمومیجامعهکمینمیکندوهنگامبروزفجایعغیرقابلانکاروفراموشی،
مدتیکوتاهخودرانشانمیدهد.بافاصلهگرفتنازفاجعه،حساسیتعمومی

نیزنسبتبهآنکاهشمییابد.

اینالگودررابطهباقتلموناحیدری،همینچندماهقبلنیزرخداد.موناکه
در12سالگیقربانیکودکهمسریبود،در17سالگیتالشکردخودرااز
روابطپیچیدهومردساالرخانوادگیوازدواجاجباریرهاکندوباهمینآرزو
بهترکیهرفت.همینگناهنابخشودنیهمکافیبودکهخانوادهاشبرایقتل
اوبسیجشوند.یکقتلسازمانیافتهبامشارکتتماممردانفامیل،ازپدرتا
عمووهمسراینگونهپایانیافت:همسرشسربریدهیمونارادراهوازگرداند
تابههمهثابتکندبیناموسنیست.خبرقتلمونانیزهمچونماجرایرومینا
داشتند رسانههایی را واکنش مثبتترین چرخید. شبکههای و رسانهها در
کهعالوهبرپوششخبر»حادثه«واحیاناًتقلیلمقصرانقتلبه»جمهوری
اسالمی«،ازچندفعالفمنیستوپژوهشگرمطالعاتزناننیزبرایگفتگودر

رابطهبا»فاجعه«دعوتکردهبودند.

دربهار1401،چیزیدرحدودسهماهازقتلفجیعموناگذشتهاست.اما
افکارعمومیچیزیبیشازیکخبر»بیات«نیست. ماجرایمرگمونادر
عالوهبراینقتلمونابهاندازهیقتلرومیناواکنشبرنیگیخت.نهمسئوالن
حکومتیونهافرادصاحبنام،برخالفماجرارومیناواکنشعمدهایازخود
روند باشد: نیز خطرناک روندی نشانهی میتواند فقره این ندادند. نشان

بیحسیاجتماعیدررابطهبازنُکشی.

درمسالهیبرخوردرسانهبا»زنُکشی«وتاثیراینبرخوردبرافکارعمومی،
مانهبایکساختارویژهومنحصربهفرد،کهباعملکردعمومیرسانهطرفیم.
ابزارهای که معنی این به است«. پیام »رسانه دوهان، مک مارشال دید از
رسانهای،ساختاراجتماعیدرهمتنیدهیمتاثرازرسانهونحوهیانتقالپیام
توسطرسانه،حتیبیشازمحتوایموردانتقالرسانهموضوعیتداردودر
میکند. نقش ایفای اندیشه به دادن جهت و عمومی افکار به دادن شکل
به رسانهها در اگر حتی زنُکشی، جنایتهای که است چارچوب همین در
دقیقترینشکلممکنپوششدادهشدهوتحلیلشوندوصفیازکارشناسان
ازقتلها قابلمالحظهای تعداد بروقوع تبعیض اثر از کارُکشتهدررسانهها
ترافیک پیام، این انتشار زمانی بازههای به توجه با نهایت در صحبتکنند،
نگاه عمومیت و جنایتها وقوع هنگام مختلف رسانههای در پیام انتشار
تقلیلگرابهزنُکشیاززاویهی»اخبارجنایی«دررسانه،تاثیررسانهدرافکار
عمومینهدرجهتتاثیربرمقابلهباخشونتعلیهزنانویاحساسیتاجتماعی

بهموضوعزنُکشی،کهدرجهتتقلیلفاجعهبهحادثهایگذراخواهدبود.

زن ُکشی و چند پیشنهاد برای جامعه ی مدنی
امید اقدمی

خبرقتلرومینااشرفی،ازفجیعترینوبااهمیتتریناخبارسالهایاخیر
است.نوجوان14سالهایکهدوسالقبل،توسطپدرشوبهجرمیک
عشقممنوعهبهقتلرسید؛نهباروشهایمتداولترقتل،کهباداسپدر
آبروی برایشستن و »ناموس«، قدسی حریم از حراست در خشمگین،
عنوانیک به را آن میتوانست که داشت ویژگیهایی قتل این خانواده.
وحساسیتهرچند معرفیکند بهمخاطبانخبر تکین و اتفاق»ویژه«
و قتاله آلت اوالً برانگیزد. گسترده و سراسری اما کوتاهمدت و مقطعی
روشانجامقتلبسیارهولناکبود.نقشاستعاری»داس«درزبانفارسی،
یک است »داعش« ممثل امروز که آنچه با قتل انجام شیوهی نسبت و
سمتاینامربود.مسالهیدیگرروایتهاییبودکهبهمیانجیشبکههای
اجتماعیازمادرمقتولومعشوقرومیناشنیدیم.اینکهپدرچگونهترکیبی
ازتوطئهوجایگاهپدرانهرابرایبهدامانداختنفرزنددرهمآمیختهبود،
و داشت پدر غیظ تشدید در نقشی چه مقابل طرف بودن سنی اینکه

چیزهاییازاینقبیل.

همینجزییاتهمماجرایقتلرومینااشرفیرابهصدرخبرهاآورد.در
یکبازهیزمانیکوتاه،نهتنهارسانههاینوشتاریوتصویریمختلف،که
شخصیتهایسیاسی،حاکمان،واحزابوگروههایسیاسینیزواداربه
واکنششدند.ازحسنروحانیرئیسجمهوروقتودفترعلیخامنهای،تا
احزابسیاسیباگرایشاتمختلفنسبتبهاینقتلواکنشنشاندادند.
برخیازاینواکنشهاطرحمطالباتیدررابطهبامجازاتقاتلبودوبرخی
دیگرتوصیههاییجدیتردررابطهباقتلهایناموسیداشتند:راهحلهاو

توصیههایچندسطری،درفضاییکهسکوتمیسرنبود.

حداقلدردوهفتهیاولپسازقتلرومینا،جامعهوحشتزده،دربهتو
خشمیگنبودونسبتبهمسالهی
علیه خشونت و ناموسی قتلهای
سوم هفتهی در اما حساس. زنان
پسازاینقتلفجیع،افکارعمومی
عادی و فاجعه«، »پذیرفتن روند
انگاشتنآنراآغازکرد.درماهدوم
پسازفاجعه،آنچهکهازماجرای
نقش ذهنها بر اشرافی رومینا
بستهبود،نهفاجعهایدرنتیجهی
زنان علیه سیستماتیک خشونت
از ویژه شکلی از نمونهای نه و
که »زنُکشی«، عنوان تحت قتل
تصویریازیکجنایت»مهیج«از

صفحهیحوادثروزنامههابود.

قتلهای موضوع با جامعه برخورد
واکنش به محدود عمدتاً ناموسی،
در هم آن و بزرگ« »فجایع به
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تاثیرنگاهرسانهایبهموضوعمیتواندمضرتر
نیزباشد.بودریارفراترازمکلوهانمعتقداست
دگرگونکنندهی که پیام، فقط نه رسانه که
پیامنیزهست.اینرسانهاستکهدردوران
در رسانه دائمی حضور و تکنولوژی رشد
میتواند بشر، مغزهای و دستها و جیبها
بهپیامجهتبدهدودراینجهتدهیجای
واقعیتوحقیقتواهمیتعملگرهایمختلف
راتغییردهد.بهعنوانمثالدراثنایقتلمونا
حیدری،وهنگامیکهاینقتلدرمرکزتوجه
رسانههاقرارداشت،واکنشهادرکامنتهاو
شبکههایاجتماعینشانمیدادمقصرانگاری
قربانیوقربانینکوهینیزسطحقابلتوجهیاز
واکنشهارابهخوداختصاصمیدهد.بنابراین
فضایرسانهایونهالزاماًمحتوایتولیدیدر
توجهی قابل حد تا را پیام میتواند رسانه،
آن تبدیل و واقعیت بازنمایِی کند. دگرگون
بودریار، گمان به رسانهها، در واقعیت فرا به
عرضه را مدلولها از بیپایانی زنجیرههای

میکندکهبههیچدالیارجاعنمیدهند.

بیاهمیت معنای به اکیداً البته مسائل این
بودنبرخوردرسانهباموضوعقتلهایناموسی
سالهای رسانهای تحوالت از پیش نیست.
اجتماعی، شبکههای همهگیری و اخیر
جنایتهایی ناموسی، قتلهای و زنُکشی
مثبت نگاه به توجه با که بودند »یواشکی«
مفهوم به ایران بر حاکم نظام ایدئولوژی
انحصار و »ناموس«، و مقتدر« »مردانگی
حذف عمومی عرصهی از حکومت، رسانهای
میشدند.برخوردعامهیمردمباموضوعقتل
ناموسیبهچندفیلم»ناموسپرست«سینمای
ایرانِپیشوپسازانقالبمحدودبودودر
نتیجهاینقتلهادرفضایعمومی»جنایت«
نمایش و رسانه، در تحول نمیشدند. تلقی
سطحخشونتیکهعلیهزناندرجریاناست،
درحساسکردنفضایعمومیوجرمانگاری

عرفیزنُکشیموثربودهاست.

مسالهایناستکهرسانهکافینیست.سقف
کاریکهرسانهمیتوانستانجامدهدهمین
که است نقطه این در کنونیست. وضعیت
با مبارزه برای جامعه در کار تقسیم موضوع
مدنی جامعهی مییابد. موضوعیت زنُکشی
ایرانونهادهایمتعددوفعال درحالرشد
و محوری نقشی میتوانند مقطع این در آن
کنند. ایفا زنُکشی علیه مبارزه در مبنایی
این در مدنی جامعهی نهادهای دخالتگری
مرحله،بیشازهرچیزدرمسئولکردنافکار

عمومیدررابطهبازنُکشیمصداقمییابد.

»سازمانیابی معنای در مدنی جامعهی
ساختار وجود با حتی خودمختار«، اجتماعی
توتالیتاریستیسیاستدرایران،دستآوردهای
مهمیدربرخوردبابحرانهایاجتماعیداشته
است.تاکیدبرتوتالیتاریسمازاینروستکه
مانع توتالیتاریستی، سیاسی ساختار عموما
در اما میشود. فرض مدنی جامعهی مطلق
ایرانبهدالیلمتعددیکهموضوعاینمطلب
نامالیمات رغم علی مدنی جامعهی نیستند،
است توانسته لجامگسیخته حکومتی فشار و
دستآوردهایبااهمیتیداشتهباشد.بهعنوان
با جامعه برخورد در شده طی روند مثال
موضوعحجاب،وتبدیلشدنحجاباجباری

بارز مصادیق از حکومت، برای بحرانی به
نقشجامعهیمدنیدرایراناست.همچنین
موضوع با مرتبط مدنی نهادهای تالشهای
کودکانکاروکودکهمسری،وتبدیلشدن
ایندومفهومبهموضوعاتیحساسیتبرانگیز
عقبنشینیها برخی تحمیل و جامعه در
این، بر عالوه جنساند. این از حکومت به
اجتماعی عملکرد جنب در مدنی جامعهی
ایران دموکراتیک فردای امکانهای به خود،
نهادها، این بدون تحولی هر شدهاند. تبدیل
درنهایتمیتواندبهعکسخودتبدیلشود
»لویاتان« غول اسطورهی»دموکراسی«، از و

بسازد.

می توانند  چه  مدنی  جامعه ی  نهادهای 
بکنند؟

در زنان مطالعات و فمنیسم پژوهشگران
موضوع در نظریسترگی کار اخیر سالهای
پراکندگی آن، زمینههای و دالیل زنُکشی،
و مثبت عملگرهای نقش و آن جغرافیایی
منفیحولآنانجامدادهاند.نهادهایجامعه
برنامهی میتوانند فهم این به اتکا با مدنی
پدیدهی با برخورد در را روشنی عملی
نهادهای تنها الزاماً نه کنند: تدوین زنُکشی
مرتبطبازنان،کهنهادهایفعالدرزمینههای
کارگری،کودکان،حقوقاتنیکی،وهرزمینهی
دیگریمیتواننددراینمبارزهسهمیداشته
برنامهی چنین برای مصداق چند باشند.

در میتواند عملی
زیر فعالیتهای این

بگنجد:

برای  تالش  یک- 
ما بحران: شناخت 
نمیدانیم دقیق هنوز
پوستجامعهچه زیر
الپوشانی است. خبر
برخورد دروغ، و
جمهوری همیشگی
با برخورد در اسالمی
اجتماعی بحرانهای
بودهاستودرنتیجه
دررابطهبابسیاریاز

بحرانهاآماریدردستنداریم.مانمیدانیم
کشور مختلف مناطق در قتل چند ساالنه
بگیرد. قرار زنُکشی عنوان ذیل میتواند
قتلها این مورد در جامعه نظر نمیدانیم
چیست.نمیدانیمقاتالنومقتوالن،بهکدام
دارند. تعلق اجتماعی گروه و طبقه و سن
صورت زمینهها این در البته خردی کارهای
گرفتهاست.امااعدادموجودبرایفهمدقیق

مسالهکافینیستند.

دراینقدمنهادهایجامعهیمدنیمیتوانند
فشار اول ببرند. پیش را همزمان قدم دو
کار- چنین تعریف برای حکومت به سیاسی
تالش دوم و دولتی نهادهای برای ویژهای
از مستقل. آمارهای به رسیدن برای میدانی
و استراتژی اوالً که اعدادیست چنین دل
و میشود روشن موضوع با برخورد تاکتیک

دوماًمیزانتاثیرآنهارامیتوانسنجید.

ب- فشار به حکومت برای ساختارسازی 
ایران تنهامسالهی علیه زن ُکشی:زنُکشی
شده انجام اقدامات میان قیاسی اما نیست.
ایران، و مختلف کشورهای در زنُکشی علیه
سندیازتمایلایدئولوژیکنظامحاکمبراین
وظیفهی حداقل زنُکشیست. ادامهی برای
حکومتایجادساختاریحقوقیواداریبرای
ساختاری جنایتهاست. این از پیشگیری
قوانین زنُکشی، علیه مستقل قوانین شامل
حمایتگراززنان،ساختارانتظامیمدافعزنان
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درموضوعخشونت،تامینمحلهایامنبرایزنانوفعالیتهای»روبنایی«
دیگریازاینقبیل.

روشناستکهجمهوریاسالمی،کهدرانجاموظایفاولیهیخودنیزناتوان
اینخواستهها تبدیل اما داد. نخواهد تغییریدرساختار است، بیتمایل و

مطالباتسیاسیمیتواندقدمیبااهمیتدرتغییرنگاهبهزنُکشیباشد.

زنُکشی نهادهای مختلف جامعه ی مدنی: اینترسکشنال در  ج- فهم 
علیه خشونت رسیدهی میوهی زنُکشی نیست. مقتول زناِن مسالهی فقط
زناندرجامعهایبحرانزدهاست.روشناستکهگروههایاجتماعیمختلف
بهیکاندازهدچاربحراننیستند.اماپیوندمیانگروههایاجتماعیمختلف

درمبارزهعلیهبحرانهااهمیتیحیاتیدارد.

نقش کارگری، جنبش دخالتگری لزوم ناموسی قتل اقتصادی ریشههای
حقوق مدافع نهادهای ورود اهمیت ناموسی قتلهای در کودکهمسری
کودک،پراکندگیجغرافیاییقتلهاوعملگرهایفرهنگیمنطقهاینهادهای
مرتبطباحقوقاتنیکوجنبههایدیگربحران،نهادهایدیگررافرامیخوانند.
جامعهیمدنیدرکلیتآنمیتواندنقشیدراینزمینهایفاکندوهرکدام
ازگروههایاجتماعیبهفراخورموقعیتخودمیتوانندبخشیازاینمبارزه

باشند.

موثرتر برایکنش را زمینه مختلف فعاالنحوزههای میان در شبکهسازی
جامعهیمدنیدرسایرعرصههانیزفراهمترمیکند.

از اسالمی جمهوری خوف بحران خیز: مناطق  در  میدانی  فعالیت  د- 
جمعیتامامعلیوتعطیلیآنیکدلیلبسیاربارزداشت.جمعیتامامعلی
درمیدانعملحضورداشتوبرخورداعضایآنبابحران،نهدورادورکهدر
میدانبود.درنتیجهیهمینحضورهمپیشازهرچیزمسئولیتاجتماعی
فعاالنخودرانشانمیدهد.فعالاجتماعیدراینصحنهمیتواندجایخالی
دولترادررفعبحرانداشتهباشدودرعینحالبرایمبارزهعلیهوضعیت

کنونیکادربسازد.

در  زمینه  این  در  فعال  نهادهای  از  متشکل  پلتفرمی  تشکیل  ه- 
شهرهای مختلف کشور:مشکلملیراهحلهایملینیزدارد.همگرایی
درمیاننهادهایمختلفجامعهیمدنیدرشهرهایمختلفکشور،زمینه
رابرایتاثیرووسعیتبیشترفراهممیکند.عالوهبراینتجمیعامکاناتو

تجاربمیتواندسرآغازتغییراتبااهمیتشود.

آنچهاهمیتدارد،تبدیلشدنمبارزهبازنُکشیبهموضوعیعمومیوجاری
برایصفحهی اتفاقیوخبری قتلی اجتماعیست.زنُکشی درجنبشهای
حوادثروزنامهنیست.زنُکشیتاریخدارد.ساختارمدافعدارد.فرهنگدارد.
پایهیاقتصادیدارد.درنتیجهمبارزهباآننیزمبارزهایطوالنیمدتوچند
وجهیست.دراینمیانجامعهیمدنیبهمثابهیپیشرانبااهمیتجامعه
اپوزیسیونجمهوریاسالمیوگروههای دارد. مبارزه این نقشیحیاتیدر
این سیاسی انعکاس میتوانند ممکن حالت خوشبینانهترین در سیاسی
مبارزهیجامعهمدنیباشند.انعکاسیکهجهتومیزانوبرخوردآنازسوی

جامعهیمدنیتعیینمیشود.
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شعری از اشرف گیالنی
ایزن!بپرازپنجرهبیرونکهبههرحال

ظنفربهترازعشقبهدنبالسرتوست

حقداشتتبردرنزندسربزندآااااه!

طنازیهرشاخهیخندانخطرتوست

برپردهیهرپنجرهایگردوغباریست

شبراچهکسیخواستکهازتنبتکاند؟

هرشیشهکهازبادِتصورترکیخورد

شاهدشدوآمدکهتوراجانبستاند

فریادکشیدیمکه:کاغذننویسید!

هرخطکهکشیدندبهبیدادصداداد

ایچهرهیبیچهره!توراازنََفسانداخت

قانونکهتوراخطزدودرحاشیهجاداد

میشدبهسراغچهکسیرفتونرفتیم؟

تنهایتورامرگکهدرفاجعهجوشاند

ازصورتتوآنچهبهجاماندهخیالاست

ایتیرگیفاجعهراخونتوپوشاند

تصویرتوراداشتموپانگرفتم

زنزنزنِازظنکفنشراکه...ببینید!

هرجانیبدکارهکهازخودبهدرآمد

انداختبهگردنبدنشراکه...ببینید!

ایدردحجیم!ایمرضریشهدوانده!

دررنجتوعمریاستکهازریشهاسیریم

ایدشنه!تبر!سنگ!طناب...آنچهکهباشد

مارابگذاریدکهدرخویشبمیریم


