
ی "مردان علیه خشونت ناموسی" در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعالم موجودیت شبکه   
 

 
در قالب یک کمپین مستقل با تالش جمعی از فعاالن و پژوهشگران   ۱۳۹۹ی "مردان علیه خشونت ناموسی" در خرداد شبکه

های ناموسی در پی قتل رومینا اشرفی که  کارزار با رویکردی فمینیستی در واکنش به قتل ایرانی و افغانستانی شکل گرفت. این 
  ها را درپی داشت تشکیل شد. گسترده افکار عمومی و رسانه   واکنش

 
گیری عمده این کمپین، مطالبه از مردان برای اقدام فعاالنه علیه خشونت ناموسی است و از این رو افرادی را که هویت  جهت 

پرستی" را به  سیتی خود را مردانه تعریف کرده اند دعوت می کند با اعالم انزجار علنی از تابوی "ناموس"، فرهنگ "ناموس جن 
 چالش بکشند. 

ها، احزاب و نهادها و بنیادهای معطوف به قدرت ندارد و  شبکه »مردان علیه خشونت ناموسی«، هیچ گونه وابستگی به دولت  
همیاری برای ارتقای آگاهی، ترویج    ف پایه ای این شبکه، هد کند.رکتی سازماندهی و فعالیت می به صورت داوطلبانه و مشا

خودسازماندهی، ایجاد شبکه های مستقل مردان و گروه های عمل برای مبارزه با خشونت ناموسی و جلوگیری از بازتولید  
ای تغییر الگوهای مردانگی ما را در دستیابی به  فرهنگ ناموسی در جامعه است. مشارکت مردان و مسئولیت پذیری آنها بر

 برابری جنسیتی و عدالت یاری می رساند؛ مسئولیتی که همواره در طول تاریخ تنها بر دوش زنان سنگینی کرده است. 
 

شبکه »مردان علیه خشونت ناموسی«، خودسازماندهی، کنشگری مدنی و آلترناتیو و مستقل از مراجع قدرت را یکی از  
بررسی درهم تنیدگی انواع    داند. در این مسیر، های تغییر از پایین در مقابل نظام ریشه دار پدر/مردساالری می رین روش موثرت 

 و ستم بر اساس طبقه، جنسیت، گرایش جنسی، نژاد، قومیت، سن و کارکرد فیزیکی/روانی بدن اهمیت ویژه دارد.  نابرابری
 

یاری    گیری از تجربیات و متون فمینیستی و آکادمیک و همچنینکند با بهرهمی  تالش   شبکه »مردان علیه خشونت ناموسی«
های داوطلبانه مردان و زنان  گیری و فعالیت شبکه آموزش، شکل   های معتبر فمینیستی جهانی بهها و گروه گرفتن از سازمان

  ها است. له این همیاری یاری برساند. برگزاری سمینار، وبینار، کارگاه آموزشی، درس گفتار و … از جم
 

های برابری  ها است در کشورهای مختلف به همراهی با جنبش زنان برخاسته، در عرصه جنبش مردان حامی فمینیسم دهه 
جنسیتی، حقوق زنان، افراد کوییر و کودکان، پایان دادن به خشونت علیه زنان و تغییر الگوهای سنتی »مردانگی« فعال شده  

چون ایران و  جوامع جنوب جهانی  کوشد بستر مناسبی ایجاد کند تا مردان لیه خشونت ناموسی« می است. شبکه »مردان ع
 های ناموسی را سازماندهی کنند. افغانستان نیز برای نخستین بار یک جنبش پروفمینیستی علیه خشونت 
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