
گزارشی از رفتارهای زننده و آزار جنسی توسط حراست در  

 ها و ادبیات خارجیی زباندانشکده 

است؛ هنوز  های مسئولین حراست دانشگاه نگذشته ناک پردیس شمالی دانشگاه تهران و انواع هتک حرمت دیری از وقایع اسف

 های ناروا.هایمان بیزار از ظلم هایمان خشمگین است و بدنقلب 

های یری و با وجود پیگیری گها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در حال شکل ی زبان ی دیگری در دانشکده با این وجود، فاجعه 

. آزار جنسی عیانی که به اسم  جاهای ناخوشایند بی آزار جنسی و کنایهی دانشجویان، همچنان در حال تشدید است:  روزانه

 زند.کفایت دانشکده هرروز بر روح و جان دانشجو تازیانه می ی مدیریت بی »تذکر مسئول حراست« زیر سایه

 ی جنگ برای زندگی و نبرد برای آزادی جایی ندارد. ر زمانه سکوت را باید شکست. سکوت د

ی ننگ را بر زبان  ها و ادبیات خارجی، برآنیم تا با برشمردن چندی از روایات دانشجویان این لکه ی زبان ما، دانشجویان دانشکده 

 کند.« ین کار می ایم که »اکردن باور داریم؛ زیرا نتیجه گرفته آوریم. بر زبان آوریم زیرا به قدرت بیان

 

ی خود  الزم به ذکر است که روایات پیش رو، قطعا بخشی از رخدادهای روزانه در دانشکده است و تنها برخی دانشجویان تجربه 

شده توسط ما، نام مسئول حراست خاطی در اکثر موارد زیر »طاهری« طور، طبق تحقیقات انجام اند. همینرا به اشتراک گذاشته 

 است.

 
 

حراست دانشکده زبان و ادبیات خارجی تهران، که یه ماهه که اومده، نه تنها به من بلکه به همکالسیام توهین جنسی کرده و (  ۱

میشه  میکنه و اگه این روند پیش بره بازم میکنه، اونقدر الفاظ رکیکی روزانه مثل نقل و نبات استفاده میکنه که حتی من روم ن

 تایپشون کنم. این رفتارا واقعا در شأن هیچ انسانی نیست، دانشجو که جای خود دارد، اونم دانشگاه تهران.

 

  دانشگاه   حراست  ها،خوابگاه   به  دانشجوها   برگشتن  موقع   آبان،  ٔ  تو کوی دانشگاه تهران تو یکی از روزهای فراخوان سه روزه (  ۲

گرفت و بهش گفت که خیلی داشتی فحش ناموس میدادی. دانشجو گفت که »من؟ به   رو  هابچه  از  یکی  یقه  تاریکی  تو  تهران

دادم.« حراست هم گفت »مگه تو مادر داری فالن فالن شده« و یه ضربه به وسط پاهای دانشجو زد.  قبر مادرم قسم من نمی 

کس اون لحظه نفهمید و همه  دانشجوها بعد متوجه شدن، ریختن سر حراست ولی *** داد زد که یکی از خودمون بود. هیچ 

 رفتن پی کار خودشون.

 

هفته ی پیش با دامن بلند رفته بودم دانشکده و یه آقایی که قبال اونجا ندیده بودم بهم گفت »همین یه تیکه رم درار لذت  (  ۳

 ببریم دیگه.« شومیز آبی تنش بود و شلوار سیاه. 

 

دی نیست به نظرم ولی متوجه شدم که با بچه هایی که ظاهر خاصی  در مورد مسئول *** آقای *** ایشون کال آدم ب(  ۴

کنن. و اینکه من یه روز رفته بودم پیشش و برعکس بیشتر مواقع  پوشن یا غیره بهتر رفتار می تر می دارن مثال لباس دخترونه



ختر خوب دختر خوب و... نمی  گفتن داینکار رو کرده بودم. ایشون هم حرف زدنشون یکمی واسم اذیت کننده بود. مثال هی می 

.  که  واست  نیومده  اینا  و  خواستگار  و  فالن  و  باش  آروم  گفت  بود  گرفته   استرسم  چیزی  یه  سر  هم  جا   یه  ولی   خوام زیاد بگم...

                                        .مینویسم اینو دارم نمیشه باورم

    
 

گم دیگه. من که اومدم تو دیروز کارتم رو یکم دورتر ای دیگه تجربه داشتن. ولی می قدر شدید نبود که بچه هواسه من اون(  ۵

گرفته بودم از میز. موقع گرفتن کارتم قشنگ دستمو گرفت لمس کرد قشنگ. حس بدی بهم داد. بعدشم اسممو یه جور خاصی  

هم  از کنارشون استرس میگیرم. حالمو به خوند. امروزم دوباره اسمو داشت میخوند همون حسو رو داشتم. کال میخوام رد شم  

 زنن.می 

 

حراست به دختر و پسری که کنار هم نشسته بودن اومد گفت »برید بیرون دانشگاه چیز کنید.« با دستش حرکت افتضاحی    (۶

 به منظور همون »چیز کردن« نشون داد.

 

 گفت: »چه پسر خوشگلی...« من و نگاه کرد و با لبخند شیطنت آمیزی ( ۷

 

 یک مدت پیش، موقع ورود، صدام کردن و کارتمو همزمان با دیدن کارت ها، گرفتن. ( ۸

عالوه بر اینکه راجع به پوشش بهم گیر دادن و یه کم چرت و پرت گفتن، یکیشون که اسمش رو نمیدونم به بغلیش نگاه کرد با  

 تمسخر گفت این دختره یا پسره، این مدل لباس پوشیدن نباید باشه و این جور حرفا. 

 آخرش کارتمو داد ولی برخوردش خیلی زشت بود. 

 

شدم  جا که چرا با دوستت دست دادی، چرا بغلش کردی و... کرد و عمال وقتی داشتم رد می های بید با لحن خیلی تند تهدی( ۹

از در که بیام تو بلند تیکه انداخت »چه پسری!« و همینطور وقتی که کارتمو خواستم پس بگیرم، موقع اون لکچر طوالنی خودش 

 کلی تیکه به ظاهرم انداخت. 

 

 ؟« چون پیرهن شلوار تنم بود و پالتوی تا زانو تنم نبود :( گه »تو االن دختری یا پسربه من می  اون روز حراستیه اومده ( ۱۰

 

 بار تا جایی که البته یادمه اون *** بهم گفت »چه پسری!«  ۳نزدیک  (۱۱

 تونم االن بیانش کنم. دم دستشویی تیکه خیلی ناجور انداخت بهم که نمی 

 تونم. تونم جدا نمی فت »دوجنسه«. من واقعا دیگه نمیاین اواخر هم بخاطر میکاپ بهم گ

 

 ها گفت: »باسنتو انداختی بیرون!« حراست به یکی از بچه ( ۱۲

 

 



 ی حراست وسوءرفتار های سادیستیک و عقده گشایانهها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، این ما، دانشجویان دانشکده زبان 

تر از کفایتی ریاست این دانشکده در برقراری امنیت جانی و روانی و ایجاد محیطی سالم را به شدت محکوم کرده و مصمم بی

 همیشه، در جهت برخورد با افراد خاطی و تامین امنیت خود در دانشکده به تالش و مبارزه می پردازیم.

 


