
خشونت کالمی سیستماتیک علیه زنان معترض

پویان مکاری

 از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، حقوق زنان، به ویژه حق انتخاب پوشش، یکی از اساسی ترین

 با وجود این، جمهوری اسالمی حاضر نشد که به این. مسائلی بوده که معترضان بر آن تأکید کرده اند

 خواسته ی معترضان ــ لغو حجاب اجباری ــ تن دهد و در عمل سعی کرد تا با تشدید سرکوب زنان در

 عرصه های مختلف اجتماعی، وضعیت را به روزهای پیش از جنبشی بازگرداند که خواسته هایش در یک

.زن، زندگی، آزادی: شعار تداعی یافته بود

 سؤال این است که نظام تمامیت خواه جمهوری اسالمی چگونه تالش کرده است تا جای خالی گشت ارشاد را

به« چادری»و اعزام مأموران زن « بی حجابی»یا « بدحجابی»اعالم تعاریف و جرایم جدید برای . پر کند  

اما. مترو و خیابان بخشی از تالشی بوده که تا امروز نتیجه ی مطلوبی برای حکومت در پی نداشته است  

بر اساس روایت های زنان معترض، مأموران نیروی. این ها تنها اقدامات رسمِی جمهوری اسالمی است  

، غیر«سیستماتیک»انتظامی، لباس شخصی ها و حامیان حکومت ایران برای مقابله با زنان معترض روشی   

.رسمی و تا حدی نامحسوس را دنبال می کنند

 



؛ خیابان اولین عرصه

 با گذشت تنها چند هفته از. اولین و شاید مهم ترین عرصه  ی منازعه میان معترضان و حکومت خیابان است

 اعتراضات، ویدیوهای مختلفی از تعرض مأموران نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و گارد ویژه به زنان

 خبرنگاران در چند هفته ی-این در حالی بود که گزارش های شهروندان و شهروند. معترض منتشر شد

 روایت برخی. نخست حاکی از عدم برخورد مأموران با زنانی بود که حجاب از سر برداشته بودند

 معترضان بر این امر صحه می گذارد که رفتار مأموران در سطح خیابان با گذشت حدود دو هفته ناگهان

.تغییر کرده است

 

روایت اول؛ زنی جوان از قلب پایتخت

 اما پس از کشته شدن. من بیشتر در مرکز تهران رفت وآمد می کنم و هیچ  وقت در تجمعات شرکت نکرده ام»

 در روزهای ابتدایِی اعتراضات. ژینا امینی سعی کردم تا در حد ممکن بدون روسری در خیابان باشم

 مأموران نیروی انتظامی با من راحت برخورد می کردند، حتی به من نگاه هم نمی کردند و از کنار من

 اما. نمی دانم این از روی ترِس آن ها بود یا از روی سهل انگاری. شاید هم دوستانه تذکر می دادند. می گذشتند

 بعد از چند بار. نگاه مأموران به من بیشتر شبیه هیزی کردن بود. تقریباً بعد از دو هفته روند تغییر کرد

 حتی گاهی افرادی که از نظر ظاهری مشخص بود که حزب اللهی. متوجه شدم که این رفتار تعمدی است

 هستند مستقیماً در خیابان به شکل کالمی به من توهین می کردند، متلک می انداختند و حرف های رکیک

 این رفتار هنوز هم ادامه دارد و چیزی فراتر از مزاحمت خیابانی است که در گذشته ما. جنسی می زدند

ً. زن ها در ایران می شناختیم  االن آن دست مزاحمت ها از سمت شهروندان عادی از بین رفته و مشخصا

 به نظرم. مزاحمت از سوی افراد خاصی است که حکومتی بودن خود را پنهان نمی کنند و بر آن تأکید می کنند

.«می خواهند با این روش ما را به گوشه ی خانه ها برگردانند

 

روایت دوم؛ دختر معترض در کرج

 مهم نیست که خیابان خلوت باشد یا. فرقی ندارد که با دوستانم در خیابان باشم یا تنها به خیابان بروم»

 آن ها در. سرکوبگران جوری به خانم ها نگاه می کنند که مجبور می شویم سرمان را پایین بیندازیم. شلوغ

 اگر نزدیک باشند حتی تیکه هم می اندازند و الفاظ جنسی به. واقع زل می زنند به ما و نگاه کامالً هیزی دارند

.کار می برند



 لباس شخصی ها، که بسیجی بودنشان کامالً مشخص است، وقیح ترند و معموالً دسته جمعی گوشه ی خیابان

 می ایستند و وقتی در حال رد شدن هستیم، به شکلی در پیاده رو قرار می گیرند که مجبور باشیم دقیقاً از وسط

نگاه آن ها بسیار خیره و بد است. آن ها رد شویم .

 اگر کسی با آن ها هم کالم شود و بخواهد پاسخ آن ها را بدهد، از الفاظ جنسی دریغ نمی کنند و ترسی از دعوا

 به گمانم علتش مسلح بودن و پشتوانه ای است که از طرف حکومت دارند و خیالشان در این مورد. ندارند

 اما در اوایل اعتراضات آن ها ترجیح می دادند که سکوت کنند و فقط در مواقع حساس ما را. راحت است

 االن حتی اگر ماشینی رد شود که خانم داخل آن بدون روسری باشد از هیچ حرکت شنیعی. آزار دهند

.«کوتاهی نمی کنند

 

دومین عرصه؛ محل کار

 در بسیاری از اماکن دولتی و« از ارائه ی خدمات به زنان بدحجاب معذوریم»تا قبل از جنبش اخیر، جمله ی 

 اما پس از جنبش، بسیاری از معترضان سعی کردند تا نه تنها مراکزی از این. غیردولتی مشاهده می شد

 .دست را تحریم کنند بلکه به مراکزی که به حق پوشش زنان احترام می گذاشتند، توجه بیشتری نشان دادند

 از سوی دیگر، در شبکه های اجتماعی گزارش های فراوانی از زنانی منتشر شد که در محل کاِر خود از حق

 در چهار ماه اخیر، بعضی از این زنان در فضای مجازی اعالم کرده اند. انتخاِب پوشِش خود دفاع می کردند

 که به علت برداشتن حجاب در محل کار، از کار اخراج شده اند یا مرکز اقتصادی ای که در آن فعالیت

 در این مورد هم روایت های زنان حاکی. می کردند از سوی نهادهای حکومتی با محدودیت مواجه شده   است

.جنسی است-از توسل مأموران و حامیان حکومت به خشونت کالمی

 

روایت اول؛ سختی های کار در یک بانک در اصفهان

 از زمان اعتراضات سعی کردم تا در بانک جوری شالم را. من در یکی از بانک های اصفهان کار می کنم»

 در ابتدا کسی با این رفتار مشکلی نداشت، و حتی افراد. روی شانه ام بگذارم که انگار سهواً افتاده است

 مذهبی و طرفدار حکومت هم تنها اخم می کردند یا تذکر می دادند اما از یک جا به بعد، شاید بعد از یک ماه،

 حتی متوجه شدم که. متلک های رکیک جنسی از سوی طرفداران حکومت بیشتر شد. رفتارها عوض شد

 یک جوان کم  سن  و  ساِل بسیجی بدون اینکه در بانک کاری داشته باشد در محل انتظار مراجعان می نشیند و

.«مشخصاً می خواست که او را ببینم. با شهوت به من نگاه می کند

 



روایت دوم؛ زنی متخصص در غرب ایران

 پیش از شروع. من در شهری در غرب ایران زندگی می کنم و به دلیل تخصصم کارم متعلق به خودم است»

 .امینی هم در دفترم روسری به سر نداشتم و مراجعانم هم به این امر عادت کرده بودند( مهسا)جنبش ژینا 

 اما با گذشت چند روز از جنبش وضعیت تغییر کرد و از آن به بعد فرد یا افرادی که می توان به آن ها بسیجی

 معلوم نیست که آیا کسی به آن ها. گفت گاه و بی گاه در نزدیکِی محل کارم برای من مزاحمت ایجاد می کردند

 اما آن ها بارها به این امر اشاره کرده اند که من در. گزارش داده  است یا خودشان من را در محل کار دیده اند

 جمالت جنسی و رکیکی. رفتارشان آنقدر مشمئزکننده است که نمی توانم آن را بازگو کنم. دفترم حجاب ندارم

  هم تماس گرفتم اما پلیس هیچ وقت به این۱۱۰حتی چند مرتبه با پلیس . می گفتند که تا آن زمان نشنیده بودم

.«مسئله رسیدگی نکرد

 

سومین عرصه؛ دانشگاه

 فعاالن دانشجویی. دانشگاه ها همواره یکی از عرصه های مهم رویارویی میان معترضان و حکومت بوده اند

  را تجربه کرده بودند، بخش عمده ای از باِر۹۸ و ۹۶و بسیاری از دانشجویانی که اعتراضات سال های 

 در این میان، بخشی از اعتراضات به تفکیک جنسیتی و حجاب. اعتراضات اخیر را به دوش کشیدند

 در زمان اعتراضات سراسری، اخبار فراوانی از دانشگاه های مختلف. اجباری در دانشگاه معطوف بود

 ایران منتشر شد که بر اساس آن، دانشجویان بدون رعایت تفکیک جنسیتی در غذاخورِی دانشگاه حضور

 پیدا کرده بودند و حتی دیوارهایی را که پس از عدم رعایت تفکیک جنسیتی ساخته شده بود، تخریب کرده

 حضور دختران دانشجوی بی حجاب در کالس های درس، تجمعات، تحصن ها و فضای معمول دانشگاه. بودند

 . نیز بخش دیگری از مبارزه ی دانشجویان در چهار ماه اخیر بوده است

 نکته ی مشترک در این روایت ها حضور مأموران جدید حراست است که رفتارشان با

 دانشجویان آشکارا تغییر کرده و آزار جنسِی کالمی آن ها به شکل محسوسی افزایش یافته

.است

 حکومت ایران هم بی کار نبوده و به شیوه های همیشگی اش، از جمله ارعاب،  تهدید،  بازداشت،  محرومیت از

افزون بر این،. تحصیل، محرومیت ورود به دانشگاه و خوابگاه و صدور احکام انضباطی روی آورده است  

  دانشجویان۱۴۰۱ دی ۱۲در . دانشجویان از نحوه ی جدید برخورد حراست دانشگاه سخن می گویند

آزار جنسی و کنایه های ناخوشایند»دانشکده ی زبان دانشگاه تهران در متنی اعالم کردند که در دانشگاه   

زیر" تذکر مسئول حراست"آزار جنسِی عیانی است که به اسم »در حال تشدید است و این رفتار « بیجا  

».سایه ی مدیریت بی کفایت دانشکده هر روز بر روح و جان دانشجو تازیانه می زند



 

روایت اول؛ حراست جدید و الفاظ رکیک

 حراست دانشکده ی زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، که یک ماه است آمده، نه تنها به من بلکه به«

آن قدر الفاظ رکیک را مثل نقل و نبات استفاده می کند که حتی. هم کالسی هایم توهین جنسی کرده و می کند  

این رفتارها واقعاً در شأن هیچ انسانی نیست، دانشجو که جای خود. رویم نمی شود که آن ها را تایپ کنم  

».دارد، آن هم دانشگاه تهران

 

روایت دوم؛ دامن بلند

 هفته ی قبل با دامن بلند رفته بودم دانشکده و آقایی که قبالً آنجا ندیده بودم و پیراهن شومیز آبی و شلوار»

."«همین یه تیکه رو هم در بیار لذت ببریم دیگه: "سیاه به تن داشت به من گفت

 نکته ی مشترک در این روایت ها حضور مأموران جدید حراست است که رفتارشان با دانشجویان آشکارا

اما این رفتار تنها به. تغییر کرده و آزار جنسِی کالمی آن ها به شکل محسوسی افزایش یافته است  

.دانشگاه های تهران محدود نشده است

 

روایت سوم؛ دانشگاهی در شیراز

 ، ورودی های(شاید بعد از یک ماه)از زمانی که مشخص شد موج اعتراضات سِر باز ایستادن ندارد »

 مأموران حراست هر چند روز یک بار عوض. دانشگاه توسط مأموران حراست به شدت کنترل می شود

 تعداد آن ها هم زیاد شده و اگر قبالً در ورودِی دختران فقط یک یا. می شوند و بسیاری از آن ها را نمی شناسیم

 ما سعی می کنیم تا از. دو مأمور زن حراست وجود داشت االن پنج یا شش مأمور در کانکس حراست هستند

 روزی که دانشگاه کامالً در اعتصاب بود و. دِر پارکینگ وارد شویم که حراست روی آن کنترل ندارد

 مقنعه روی شانه هایم بود و هیچ. کالس ها را تعطیل کرده بودیم، برای کاری اداری به دانشگاه رفته بودم

 .هنگام خروج دیدم که دِر پارکینگ بسته است و مجبور شدم که از در خروجی بیرون بروم. آرایشی نداشتم

 خوشگله، عزیزم مقنعه را سرت"یکی از مأموران مرد حراست قبل از خروجی چند بار با متلک گفت که 

 و وقتی با بی اعتنایِی من روبه رو شد به مأموران حراست زن گفت که من را نگه" کن تا یه جوری نشدم

 مأموران زن رفتار بدی با من نداشتند اما مأمور مرد حتی جلوی آن ها هم سعی می کرد تا با متلک و. دارند

.«آن روز بعد از کمی معطلی و تذکر دادن اجازه دادند که بروم. الفاظ رکیک با من صحبت کند

 



چهارمین عرصه؛ شبکه های اجتماعی

  شبکه های اجتماعی یکی از عرصه های مهم برای بیان اعتراضات و وقایعی۸۸از زمان اعتراضات سال 

 از سوی دیگر، این شبکه ها به عنوان پل ارتباطی میان. بوده که در رسانه های رسمی ایران سانسور می شدند

 .این نقش در اعتراضات امسال نیز پررنگ بوده است. ایرانیان داخل و خارج از کشور عمل کرده اند

 بسیاری از کاربران. به خصوص توئیتر که می توان آن را سیاسی ترین شبکه ی اجتماعِی فارسی زبان نامید

 زن توئیتر فارسی تأکید می کنند که در پی گسترش اعتراضات در ایران، خشونت جنسِی کامنت های

 طرفداران حکومت و اکانت های موسوم به سایبری افزایش یافته و هدف آن ها به شکل مشخص معترضان

  هزار فالوئر، یکی از کاربرانی است که تأکید می کند که۱۰، حسابی با بیش از «تتو آرتیست. »زن است

.روش برخورد حساب های توئیترِی حامِی حکومت به شکل واضحی تغییر کرده است

 

روایت تتو آرتیست

 در اوایل خیزش سراسری سایبری ها و حکومتی ها با حمایت شدید از حکومت سعی می کردند که ما را»

 اما بعد از گذشت مدتی سایبری ها روش را عوض کردند و در کامنت ها. عصبانی کنند و مردم را آزار دهند

 حتی اکانت های ناشناس و سایبرِی حکومتی اکثراً در مورد. و منشن ها سعی کردند که فحاشی  جنسی کنند

 خانم ها، از کوچک ترین اشخاص تا نماینده ها و اعضای رسانه ها، جمالت و الفاظ جنسی به کار می برند که

.«نمونه ی بارز تعرض جنسی و نقض حقوق زنان است

 

 به نظر می رسد که جمهوری اسالمی سعی کرده است تا در عرصه های مختلف با استفاده از خشونت و

 در روزهای. تعرض جنسی، حداقل به صورت کالمی و روانی، عرصه را بر زنان معترض تنگ تر کند

 نخست اعتراضات سراسری چنین نبود و ویدیوها و عکس های زنان بی حجاب در نزدیکِی گاردهای

 اما پس از چند هفته تعداد این. ضد شورش و مأموران نیروی انتظامی در آن روزها مؤید این امر است

 تصاویر کاهش یافت و معترضان از رفتار آزارگرانه ی مأموران و حامیان حکومت در خیابان، محل کار،

 به گفته ی شاهدان، مأموران و حامیان حکومت، آشکارا به چنین. دانشگاه و فضای مجازی سخن گفتند

.روش هایی متوسل می شوند و می خواهند با استفاده از آن فشار روانی بر زنان معترض را افزایش دهند

 

سایت آسو
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