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و حتي وعده ي پرداخت مبالغ ميليوني براي تولد هر 

زن را وادار به ترك  كودك و صدور حواله هاي بهشتي،

شغل و خانه نشيني مي كند، افزايش مرخصي هاي زايمان 

ر، بهانه بدون پشتوانه ي حمايت هاي قانوني و وزارت كا

ي خوبي ست تا كارفرمايان بدون پرداخت جريمه  يا 

.  خسارتي دست به تعديل نيرو و اخراج كارگران بزنند

اين تبليغات گسترده از سويي سعي در به انزوا كشيدن 

زنان در درون چهارديواري خانه ها و خروج آنان از 

عرصه هاي اجتماعي و چرخه ي اقتصادي جامعه، و از 

بازتوليد بيشتر نسل كارگران ارزان قيمت، طرفي ديگر 

سربازان و خدمتگزاران و نهايتاً تضميني در حفظ نظام 

  .سرمايه داري ست

نيروي حق التدريسي كه در مدرسه اي در شمال غرب 

طبق قانون كار  گذشتهتهران، مشغول بكار است،  سال 

زايمان مي رود، بعد ) ماهه ۶( تامين اجتماعي  به مرخصي

ماه ، از سوي مدير تهديد مي شود كه يا به  ۲ت از گذش

نيروي حق . سركار باز مي گردد يا اخراج خواهد شد

ماه  به  ۲التدريس بدليل ترس از دست دادن شغل بعد از 

از تولد كودكش  انديسركارش  بازمي گردد،  يكسال و 

مي گذرد ولي هنوز هم با  يادآوري خاطره ي تهديد 

شك در چشمانش حلقه مي زند و تصميم گيري،  امدير 

  ماهه اش يا كارش؟  ۲كودك بود كه آيا اولويت با كدام 

زنان عالوه بر اينكه همچون مردان كارگر تحت ستم 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تبعيض هايي همچون 

  دستمزد كمتر در مقابل كار برابر، مشكالت امنيت محيط 

  جايگاه زنان ، در روز جهاني كارگركجاست؟

از زماني كه الفباي نوشتن و خواندن را آموختيم، 

و هميشه مادر آش مي پخت و  "بـابـا نان داد"خوانديم 

در جامعه ي مردساالر،  از همان .  نيمرو درست مي كرد

ابتداي امر، تفكيك و تبعيض جنسيتي را بر ذهن و انديشه 

هامان  قالب كرد كه ارزش زن به دست پخت و خانه 

اش است و به اصطالح بايد از هر داري و آشپزي 

غافل از اينكه اگر از تمام ! انگشتش يك هنر بريزد

انگشتان دست و پايش هم هنر  بريزد  از نظر اقتصادي و 

اجتماعي بايد به يك مرد تكيه كند تا به حساب بيايد و 

از وقتي كه كار و شخصيت زن در . بتواند زندگي كند

ش صرف كارهاي خانه رقم خورد تمام وقت ”خانه داري“

داري صرف مي شود  بدون آنكه فعاليتش كارمحسوب 

جوياي (شود، زن خانه دار نه در حيطه ي افراد بيكار 

قرار مي گيرد و نه كارگر است  چون نيروي بدنش ) كار

را  به كسي بنام كارفرما نمي فروشد و تنها تمام و كمال 

در خدمت خانه و خانواده است و در هيچ جايگاه 

اقتصادي قرار نمي گيرد و اگر هم زني شاغل باشد به 

دليل تفكر ارتجاعي چون زن نان آور خانه  نيست از 

نسبت به مردان )  در مقابل كار برابر(دستمزد كمتري 

  .برخوردارند

بخش عمده ي وضعيت نابرابر و تبعيض هاي جنسيتي 

فعلي زنان به علت حذف زنان از صحنه هاي اقتصادي 

جامعه ي ارتجاعي در رسانه ها  با تشويق و  هر روز. ست

  تبديل زن به ماشين هاي جوجه كشي و افزايش زاد و ولد 
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كه با گرو گرفتن شناسنامه، كارگر را متعهد و )خدماتي

از  كه(مجبور به پذيرش  شروط و قراردادهاي يكجانبه 

مي كند  تا تضميني باشد ) طرف كارفرما تنظيم مي شود

  ! يه و سود كار نكرده شانبراي انباشت سرما

زن كارگري كه در خانه ي خود براي كارگاه هاي 

كار مي كند و در ) …عروسك سازي، گل سازي و (

روزنامه هاي تبليغاتي با رنگ و لعابي ترحم انگيز و تهوع 

مژده به خانم هاي خانه دار، در "آور،  اعالم مي كند  

اي سنتي كه ،  خانواده ه"!خانه  بنشنيد و حقوق بگيريد

مانع اشتغال زنان خود در خارج از خانه مي شوند از روي 

تعصب اين را فرصتي خوب مي دانند تا عالوه بر اينكه  

ناني براي خود و فرزندانش در مي آورد بر سر زندگي 

اش نشسته و به فرزندانش هم  رسيدگي مي كند و هيچ 

! خطري هم در خارج از خانه او را تهديد نمي كند

ايه داران هم از اين جهالت و ناآگاهي جامعه به نحو سرم

سودجويانه اي استفاده مي كند كه عالوه بر استفاده از 

نيروي بدني اين كارگران در طول شبانه روز بدون زمان 

بندي و ساعت مشخص كاري عالوه بر آن تمامي هزينه 

در خانه،  …هاي آب، برق، اصطالك هاي جانبي و 

داخت مي شود و درصورتي كه توسط خود كارگر پر

تعداد سفارشات كاري  بموقع و در زمان موعد مقرر و 

تعيين شده آماده نباشد گاه كارگر مجبور به پرداخت 

خسارت و ضرر و زيان براي اشتباهات احتمالي خواهد 

  شد و كارفرما تنها با پرداخت مبلغي ناچيز بعنوان حقوق 

بر اساس باورهاي  كار، عدم اعتماد به توانايي هاي زنان

بدوش كشيدن  فكري سنتي و غلط و ضعيفه دانستن زن،

آشپزي، شوهرداري  بچه داري،(وظايف كامل خانه داري 

عالوه بر تمام اين مشكالت، رنج مضاعفي را ) …و 

بخاطر جايگاه فرودست و نگاه كم بين جامعه متحمل مي 

  .شوند

مار از سويي حتي مردان كارگر هم كه خود به شدت استث

مي شوند، همرزمان و همكاران كارگر زن خود را بدست 

فراموشي مي سپارند و ترجيح مي دهند كه زن در حوزه 

محل كار فعاليتشان حضور نداشته باشد و حضور زن در 

عرصه هاي اقتصادي را،  تهديدي بر عليه خانه و خانواده 

و نهايتاً بر عليه خود، و رقيب خود مي دانند كه با تن 

به دريافت دستمزدهاي پايين و جايگزيني آنان  دادن

بجاي مردان، باعث سقوط دستمزد كارگران مي شوند، 

در كشور آلمان به  ۱۹۱۴تا آنجا كه درقبل از سال 

را داده  "رقيب كثيف"همكاران و زنان كارگر لقب 

  !بودند

در جوامع سنتي و ارتجاعي كه تعصب و جهالت قدرتمند 

ناتوان است، خانه داري و  )آگاهي(و تخصص و آموزش

شركت هاي . شغل هاي كارِخانگي، رو به گسترش است

خدماتي، بدون  سرمايه گذاري و يا با حداقل سرمايه، 

بيشترين سود را از زنان كارگر مي برند، زنان خدمتگزار 

هزار تومان  ۲۰غروب،  ۶صبح تا  ۸در هر روزِ كاري از 

راي  خود هزارتومان آن ب ۱۲دريافت مي كنند كه 

  شركت هاي (هزارتومان به جيب كارفرما  ۸كارگر و 
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"كار خانگي"  

رهائي كامل زنان نه نذر و خيرات است نه لطفي كه " 

عيف تر مي كند بلكه امري الزم و ضجنس بر تر به جنس 

 ". استسوسياليسم   جامعه ي روري براي ض

  انور خوجه                                  

ارم به رستوران مي افتاد اين سوال برايم مطرح هر گاه گذ

مي شد كه آشپزهائي كه در اين رستورانها كار مي كنند 

بعد ها فهميدم  ؟آيا در خانه هم كار آشپزي مي كنند يا نه

كه نه تنها كار نمي كنند بلكه آنها هم مثل بقيه مرد ها راه 

و روش مرد ساالري را ادامه مي دهند مگر در مواقعي 

سي ها و عزا داري ها كه البته آن موقع هم ل عرومث

  .كارهاي اصلي را همان زنان هستند كه انجام  مي دهند 

مسائل مربوط به زنان بسيار زياد و جنبه هاي گوناگوني 

حقيقت اين است كه زنان بيشتر از مردان تحت . دارد 

 .رنج و ستم طبقا تي در طول قرون متمادي قرار گرفته اند

انقالبي ترين جنبش هاي اجتماع ما همين جنبش  يكي از.

زنان است كه آداب و رسوم دست و پا گير جامعه از 

ديگر  ييوسو روابط سنتي حاكم بر خانواده از  وسيك 

آگاهي زنان را نسبت به مسائل و جنبش زنان كمرنگ و 

  .كم اثر كرده است 

در اين نوشته منظور من با زناني كه در خارج از خانه 

ول كار هستند نيست بلكه منظور زناني است كه در مشغ

  آشپزي ،( .خانه دست به توليد كار خانگي مي زنند 

بدون هرگونه هزينه ي ديگري، سودهاي كالني را از قبل 

  . اين كارگران ارزان قيمت  مي برد

در اين روز كه روز جهاني كارگر نام گرفته،  شوراهاي 

خواسته هاي تمامي  كارگري كه بايد صداي مطالبات و

لغو قراردادهاي : كارگران زنان و مردان باشد از جمله

موقت و حمايت هاي قانوني،  جلوگيري از اخراج سيل 

عظيم كارگران،  حذف همه ي قوانين نابرابر در عرصه 

باالخص  پرستاران، ... هاي جنسيتي، شغلي، اجتماعي و 

بخش  كه از ستم كش ترين …معلمان، زنان خانه دار و 

جوامع سنتي  و سرمايه داري ست كه هم در داخل و هم 

خارج منزل تحت ستم هستند، باشد،  هرسال شاهد آن 

زنان عمالً نقشي ) روزجهاني كارگر(هستيم كه در ماه مي

ايفا نمي كنند كه بخشي از آن  به عدم آگاهي زنان 

و بخش ديگر خالء هاي  شوراهاي كارگري برميگردد 

نده تمام و كمال مطالبات همه كارگران ست كه  دربرگير

نيست و قطعاً چنين ضعف ) بدون تفكيك جنسيتي (

از كارگران كه زنان   ياز حضور نيروي بخش ،بزرگي

با رنگ و  يهستند، محروم مي شود و جنبش هاي كارگر

بويي مردساالرانه و با مطالبات دست و پا شكسته اين راه 

  .ندطي مي كبدون حضور زنان كارگر را 

با اميد به روزي كه هيچ انساني بر انسان ديگر برتر نباشد 

  .وهيچ انساني مورد استثمار قرار نگيرد

  شراره رضايي

May 2010  
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اما در نظام طبقاتي حاكم بر جامعه امروز ، زنان نه تنها 

محترم نبوده بلكه به ديد يك موجود ترسو ، محافظه كار  

كار هائي كه . مي شود  و غير قابل اعتماد به آنها نگريسته

زنان در خانه انجام مي دهند در واقع نوعي از توليد است 

كه براي مصرف همان روز خانواده تهيه مي كنند و 

كار خانگي كه بخش عظيمي از . ارزش كاالئي ندارد 

توليد اجتماعي را تشكيل مي دهد كار واقعي به حساب 

هر گاه . نمي آيد و ارزش اقتصادي و اجتماعي نيز ندارد

اين دو ارزش را بتوانيم براي توليد كار خانگي تعريف 

كنيم آنگاه به ارزش كار واقعي زنان كه در چار ديواري 

  .انجام مي دهند پي خواهيم برد) خانه ( محبوس خود 

مثال در بچه داري وقتي از پرستار بچه استفاده مي شود و 

به پرستار مزد داده مي شود آن وقت است كه كار 

اگر . انگي ارزش اقتصادي و اجتماعي پيدا مي كند خ

همين كار توسط زن خانه دار انجام شود تنها در حد 

توليد ارزش هاي مصرفي باقي مي ماند ولي اگر همان 

كار را شخص ديگري انجام دهد كه در برابر آن مزد 

دريافت مي كند آن وقت نيز كار خانگي ارزش واقعي 

  . دهد خود را در جامعه نشان مي 

 اببه اميد شركت همه زنان در توليد برابر اجتماعي همراه 

  .مردان زحمت كش

خانه من جايي است كه مبارزه طبقاتي با بي عدالتي در "

مادرجونز                                . "آن جريان داشته باشد  

۵/۲/۱۳۸۹ -قادر اناري   

خريدن مايحتاج روزانه ، جارو كردن و شست وشوي  

اس ، سركشي و تر و خشك كردن لحظه به لحظه لب

اطفال ، بردن و برگرداندن فرزندان از مدرسه ، شستن 

برق  -ظروف كثيف در آشپزخانه ، پرداخت قبوض آب 

كه اين امور هيچ آينده روشني را در ) تلفن   -گاز  -

  .پيش پاي زنان خانه دار نمي گذارد

ديد سرمايه با آمدن شيوه هاي ج) كار خانگي( امري كه 

داري نيز فقط نوع آن تغيير كرده و در ماهيت آن تغييري 

به عنوان مثال در زندگي شهري . صورت نگرفته است

امروز و در اكثريت روستاهاي اين كشور، زنان به جاي 

. استفاده از هيزم براي پخت و پز ، از گاز و يا مايكروفر و 

ردش هاي بهره گرفته و حتي در ايام مسافرت و يا گ. . 

يك روزه اين زنان هستند كه كار هاي تكراري خانگي 

  .را بايد انجام دهند

كار خانگي هميشه بر دوش زنان بوده و مردان خانه كمتر 

از ياد . به كار خانگي مي پردازند مگر در مواقعي استثنايي

نبريم كه كار خانگي امري است هميشگي كه انسان 

اما . ن نياز دارد جهت گذران زندگي روزمره خود به آ

ده و ــانجام ش انــه به وسيله زنــاين امور خانگي هميش

در بعضي از دوره هاي تاريخ هم يك سري . مي شود 

به عنوان مثال . كارهاي خانگي را مردان انجام داده اند

منشا خانواده ، مالكيت  "فردريك انگلس دركتاب  

در تمام مراحل : اشاره مي كند كه  "خصوصي و دولت 

حش و مرحله مياني و حتي تا حدودي مرحله باالئي تو

  .بربريت ، زنان نه تنها آزاد بلكه محترم نيز بودند 
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  .حق زندگي خوب را دارنداين زنان مثل هزاران زن ديگر 

و بايد صداي اعتراض اين كارگران كوچك خاموش 

زندگي  كه چنيناز جامعه استثمارگر زنان كارگر را  

  .يل كرده مطالبه كنيمبر آنان تحمسياهي را 

كانون زنان وكودكان تهران بعنوان جزئي از تشكل هاي 

مردمي در راستاي احقاق حقوق تضييع شده تمامي 

  : مرد و كودك خواهان ،كارگران اعم از زن 

در كليه شئونات به رسميت شناختن تساوي حقوق برابر   -۱

تبعيض  كليه قوانين و اقتصادي همچنين حذف  اجتماعي

  نابرابر هستيم؛و آميز 

تمامي و جامعه ي سالم حق  زندگيبرخورداري از يك  -۲

، مراقبت هاي ويژه ،درمانما خواهان و انسان هاست 

 ِ كودكانو رفع محروميت ها از زندگي رايكان آموزش 

 هستيم؛ )اعدام( جاي مجازاتبه مجرم 

 تامين امنيت شغلي كارگران وحذف قراردادهاي موقت   -۳

 دربهداشت و ايمني جهاني  ارد هايباالترين استاندبه 

 ؛محيط كار هستيم

 ۱۸زير ممنوعيت انجام كار حرفه اي براي كودكان   -۴

و تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت هستيم  سال

اقتصادي و اجتماعي، نوع جنسيت و مليت و مذهب از 

و رايگان  امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي يكسان 

 .برخوردار شوند

و  معلمان و ات كارگران زن و مرد، پرستاراناز مطالب -۵

خود و ي براي دريافت حقوق معوقه  تمامي اقشار جامعه 

تالش براي ايجاد  همچنينمبارزه عليه اخراج و بيكاري 

حمايت   و ساير تشكل هاي ديگر كارگريي  تشكل ها

 .مي كنيم

  روز جهاني كارگر ) ارديبهشت ۱۱( ۲۰۱۰مي  ۱ بيانيه 

كودكان اولين قربانيان تبعيض، فقر، زنان و  در تمام دنيا

ضعيف  موقعيتبه دليل نابرابري هستند و  و  خشونت

بيشتر از هر كسي ديگري مورد آزارو اذيت ، اجتماعي 

  .تهديد و استثمار و انواع سوء استفاده ها قرار مي گيرند

كودكان فقر بدون اينكه طعم دوران كودكي را چشيده 

ن آوران كوچكي مي شوند كه بايد بار باشند  تبديل  به نا

  .زندگي چندين نفره خانواده را به دوش بكشند

كه مورد انواع سوء استفاده هاي جنسي، قاچاق كودكان 

اعضاء بدن، حمل مواد مخدر و كارهاي سخت و طاقت 

فرسا در كوره پزخانه ها و توليدي هاي كفش بدليل 

ي نحيفشان از استنشاق مواد آلوده و مسموم كننده، ريه ها

  .كار مي افتد و آنها را از پا در مي آورد

هر ساله ميليون ها ميليون كودك به داليل فقر و نابرابري 

اقتصادي  از تحصيل محروم مي شوند و در زباله دان ها 

هزاران  براي يافتن غذا و لقمه اي نان رقابت مي كنند و

ر زن بدليل عدم حمايت هاي اقتصادي و يا اخراج از كا

  به انواع بيماري هاي العالج  ابتالءمجبور به تن فروشي و 

  .مبتال مي شوند . ... ايدز و خطرناك ديگر

ناديده گرفته شده اند زنان و كودكان  هميشه  اگرچه 

اين . بنديمولي نمي توانيم چشممان را بر واقعيت موجود ب

مثل تمامي كودكان ديگر دنيا دوست دارند كار كودكان 

شادي كنند دوست دارند نقاشي كنند دوست بازي و 

 و  دارند روياهايشان را در كتابهاي رنگي جستجو كنند
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  ندگي چيست ؟ز

  چيست مادر ؟

  يك مثل نيست ؟ ، مگر يك بازي

  نگاه كن 

  شكست اسباب بازي هايم

  عمرم تمام شد 

  عشقم تمام شد

  .     باور كن كه من هيچ بزرگ نشده ام مادر 

  يوسف هايال اوغلو                                              

  

***  

  

  " خود سوزي "

  بعد از مرگم پچ پچه خواهيد كرد        

  كه من خود سوزي كرده ام 

  ولي من از درد زاده شدم

  با درد زاده شدم 

  ردمم. . . با درد زيستم و در آتش 

  بعد از مرگم 

  مرا دوباره آتش بزنيد 

  دبا آه تان خاموش كني

  و به جهانيان بگوييد

  من خود سوزي نكرده ام 

   .جامعه مرا سوزاند

  قادر اناري                                               

                                                   ۵/۲/۱۳۸۹  

  :شعر از عزيز نسين  ۲

  در آينه خواهي ماند

  براي مخفي كردن    

  بيهوده تالش مي كنيمخود در آينه 

  اگر يك زمان پنهانش هم بكنيم

  .آفتاب مي آيد و پنهان نمي ماند 

  با چشمان باز نگاهمان مي كنند

  و در مردمك هاي چشمانم تو را

  .مي بينند و مي شناسند 

***  

   " اترانه ه  "

  انسانها مي روند و ترانه هايشان مي ماند

  ترانه هايي هستند دراز 

  صدها سال مي چرخند

  رانه هايي هستند كوتاهت

  .هرجا كه بخوانند همانجا مي مانند 

  ترانه هايي هستند 

  ترانه هاي من

  خوانده نمي شوند

  .در درونم  مي مانند 
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  :اخبار زنان

  شد اولين اتوبوسران زن از كار اخراج

خانم شيرى اولين بانوى راننده در : برآزانس ايران خ

بخش خصوصى شركت واحد كه به دعوت آقاى حسين 

به استخدام  ۱۳۸۶بيژنى مديرعامل شركت واحد در سال 

از كار  ۸۹فروردين ۲۳در روز  اين شركت در آمده بود

 .شد اخراج

  سيما و  پوشش و آرايش زنان در صدا تر كنترل دقيق 

 

 

 

 

 
 

  

وان نوج و كودك هاي ويژه ساخت برنامه

نبايد  حجاب و سازي عفاف براي فرهنگ

آرايش  هاي تلويزيوني زنان در سريال

يشتري در اين هاي ب داشته باشند و كنترل

لسات تشكيل ج گيرد زمينه صورت مي

 و  مديران براي اجراي عفاف هويژ

 .حجاب
  

  
 

 
 

 ! خانه بيشتر مورد رضاي اسالم است فعاليت زن در

 

 

 
 

 
 

  

: گفت معاون اجتماعي مركز امور زنان

محيط خانواده بيشتر مورد  فعاليت زن در

رضاي دين مبين اسالم است چرا كه 

خانواده، كانون تربيت و انسان  محيط

سازي و دفع آفت اجتماعي اعضاي 

  .خانواده است

 
  

  

  :اخبار كودكان كار

كودك كار و خيابان مورد مطالعه در  ۸۷از  -

يكي ازمحله هاي جنوب تهران كه  ميانگين 

كودكان سيگارو % ۱/۱۶سال بود،  ۱۱سني شان 

 .مصرف مواد مخدر داشته اند۱/۹%

از كودكان كار و % ۹۵تا  ۲۵طبق آمار جهاني،  -

خيابان نوعي مواد روانگردان و اعتياد آور 

 استفاده مي كنند

از كودكان خيابان به بيماري هاي عفوني و % ۶۶ -

پوسيدگي % ۹۶عفونت ادراري، % ۱۰انگلي، 

و عفونت هاي  به بيماري% ۲۴ها،  دندان و لثه

 پوستي مبتالهستند

 ۵۰۰ميليون و  ۲بيش از: طبق گزارش آمار ايران -

هزار كودك در كشور وجود دارد كه در 

معرض جدي كودك آزاري جسمي و جنسي 

 .قرا ر دارند

هزار مورد پرونده كودك آزاري حاد  ۶بيش از -

 .در قوه قضائيه وجود دارد

ون ميلي ۷آمار پنهان نشان مي دهد كه بيش از  -

 .كودك كار و خيابان در ايران وجود دارد
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خودش و بدين گونه محو اين واژه را درجامعه در آينده 

اما غافل از آنكه با هر بار . اي نزديك شاهد خواهيم بود 

حرفي ، وي جري تر شده و دست به  ۵سركوب اين زن 

خودزنيهاي بيشتري زده و صحنه بريدن رگ دستانش يا 

دن قرصهاي خواب آور برروي يكديگر صداي سرريز ش

كه در حلق او جاري مي شوند را نه چشمي نظاره گر 

  . پاسخ مي دهد را ندايش دهاني  است و نه

نخوانده و نديده . . . بنده در هيچ مقاله ، جزوه ، كتاب و 

ام كه روسپي را جزء طبقه رنجبر و زحمتكش كارگر به 

ت خور و هرزه نام او را انگل جامعه يا مف. حساب آورند 

گذارده اند اما از قرار دادن وي در اين طبقه شريف با 

روي آن سرباز مي زنند و با  ذكر علل و موانع پيش

گرفتن فيگور روشنفكري سعي در القاي افكار كهنه و 

اگر . ارتجاعي خويش نسبت به روسپيان اين جامعه دارند 

جب شما مدعي هستيد كه كارگر با فروش كار خود ، مو

توليد ارزش اضافي و در پي آن انباشت سرمايه مي گردد 

روسپيان نه تنها كار خود : جواب دهيد كه  سوال به اين

طبق  –جسم خود  –بلكه بزرگترين مقوله حياتي اشان را 

گوشت قرباني اي . طبق در جلوي شما عرضه مي كنند 

پس چرا با اين همه زجر و . كه قصابش ناشناس است 

ر روسپيان عارض مي گردد آنها را از جامعه محنتي كه ب

منفك كرده و تعريفي ديگر از آنان براي ما عرضه مي 

داريد ؟خوشبختانه انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب در 

شناسايي اين قصاب خون آشام زرنگي به خرج داده  و 

  .نظام سرمايه داري : ماهيت واقعي آن را كشف كرده اند 

  " ر آينه واقعيتعينيت روسپيان د "

جامعه خودش را به كري زده و مرتب و به طرز وقيحانه 

اي با ايماء و اشاره به ما مي خواهد بفهماند كه نمي بيند و 

مگر هضم غذايي به اين . اصالً نمي خواهد كه ببيند 

آنهم شب هنگام مي تواند بر عهده هر معده سنگيني ،

كه از اين  ساليان سال است ؟معلوم الحالي قرار گيرد 

اداره ثبت احوال به آن اداره ثبت احوال و از اين نهاد 

تشخيص هويت به آن موسسه خيريه در رفت و آمد است 

آدم است و مي خواهد همانند : براي اثبات اين مساله كه 

انسانهاي ديگر نفس بكشد ، غذا بخورد ، كار كند و اگر 

اين  به ساحت مقدس و پاك آقايان و دامن با عفت زنان

اما . جامعه برنخورد نيازهاي طبيعي اش را برطرف سازد 

هيچ كامپيوتر و هيچ واحد بايگاني ، اسم او را پيدا نمي 

كند و با اطالع از نوع شغلش او را به سمت درب 

سر به سر آن سگ پاچه . خروجي راهنمايي مي كنند 

خوار و حرام لقمه گذاشتن ، براي آنها در حكم يك 

يح مي باشد اما تقابل با اين انسان بي سرگرمي و تفر

هويت و بي كس و كار در حكم جنايتي نابخشودني 

هرچه باشد آن سگ عقل ندارد و حرف هم نمي . است 

تازه به خاطر يك لقمه ناني كه جلوي پايش مي . زند 

اندازند به نشانه تشكر دم باريك خود را تكان مي دهد و 

ق زده و خندان راه اطرافيانش برايش كف مي زنند و ذو

  . خود را در پيش مي گيرند 

در فرهنگ واژگان اين سرزمين تكه  "روسپي  "واژه 

  تكه شده و هر حرفش رفته است در ماخذ حروف الفباي 
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  .خوش تيپ ، در خيابان هاي اين جامعه در رفت و آمدند

روسپي در اين جامعه شده است سوپاپ اطمينان مردان 

هرگاه كه شكم شان درد . ره زن دار هوسباز و زن با

بگيرد به ياد مي آورند كه كسي است كه حالشان را سر 

اما از ياد برده ايم كه اين رابطه يك رابطه . جا بياورد 

اجتماعي نيست چرا كه دو طرفه نيست و روسپي اين 

جامعه حظي از اين رابطه كه نمي برد هيچ ، سرخورده تر 

  .بي انتها ادامه مي دهد  از هميشه به راه خود در اين جاده

ايستادن و انتظار كشيدن روسپيان در كنار خيابان هاي 

شهر نماد درستي براي تعيين و مقدار فساد در جامعه نمي 

نشانه بي كالم شدن روابط اجتماعي در بستر . باشد 

و مغز اين جامعه ياري نمي دهد كه پس . فكري ما دارد 

يالوگي با فهم و از تجزيه و تحليل اين جريانات ، د

بين روسپي و . آگاهانه بر زبان آدميانش جاري سازد 

محيط پيرامونش ديالوگهاي بي شماري در قالب فحش ، 

رد و بدل مي شود كه ميوه اين تبادل توسط . . . افتراء و 

همان راننده مردي كه روسپي را سوار و در نهايت پياده 

شهر  مي كند خورده شده وبدون توجه به حفظ نظافت

  . پوست آن را به سطح خيابان مي اندازد 

براي من جاي تعجب دارد كه شهرداري براي جمع 

آوري موشها ، سگهاي و گربه هاي ولگرد كلي بودجه 

ي كند و حتي از اسلحه براي نابودي سگها و مخرج 

گربه ها استفاده مي كند و موجب دلخوري اهالي آن 

ود ، آن وقت محل به جهت سر وصداي تيراندازي مي ش

اين جناب نظام الدوله مفخم در مقوله روسپيگري  روسپي

. مي زند و با دست ديگر پيش مي كشدبا يك دست پس 

به هر حال اين توليدهاي سرسام آور لباسهاي زنانه كه به 

صورت چسبان و هوسناك و در رنگهاي متنوع و جذاب 

نه عرضه مي شود و اين همه لوازم آرايشي كه در بازار زنا

جوالن مي دهد فرصتي را فراهم مي آورد كه با به مسابقه 

كشاندن زنان جامعه پروژه انباشت سرمايه اين جناب 

تدارك كودتايي خاموش براي سر به . شود  تر تكميل

  . نيست كردن آگاهي زنان 

جالب است كه همين جامعه انواع و اقسام بهره برداريهاي 

كند و ي من تحميل جنسي و غير جنسي خود را بر روسپيا

آنگاه كارش كه به اتمام رسيد آنان راهمانند يك 

دستمال توالت مچاله شده به سطل آشغال پرتاب مي كنند 

و درب آن سطل را هم خوب مي بندند كه بوي گندش 

را ناراحت و ملول  –مرد  –اطرافيان جناب مستطاب 

هر سرنگ مرفيني كه روسپي به رگ خود . نگرداند 

ند يادآور خاطره اي در ذهن روسپي مي تزريق مي ك

به ياد اولين رابطه جنسي خود مي افتد كه به طور : شود 

طبيعي ارضا نشده بود ، به ياد پرتاب مشته هاي پول 

برروي سر و سينه عريان خود مي افتد ، به ياد عاشق شدن 

سال از او كوچكتر بود  ۱۰يك پسر نحيف و زردنبو كه 

  ي به ياد خودش مي افتد ؟اما ك. . . مي افتد و 

شده است آينه اي كه هر مرد نكره اي خود را در برابر 

  آن مرتب كرده و با كلي ادكلن و اسپري ، خوشبو و



11 
 

اما اين جلوگيري ها ره به جايي نمي . روسپي وجود ندارد

همراه با  يروسپيان در گرو آزادانديش راه نجات .برد

دوستان  انسان همت همه كه اين قضيهاست ي عقالني مهف

  . رامي طلبد

روساي زن ومرد اين روسپيان در بين ما و در كنار ما 

ز آنها را در سطح شهر مي زندگي مي كنند و ما هر رو

روي صورتشان كه از جنس خود فريبي و اما نقاب . بينيم 

ست مانع از اين مي شود كه چهره ااز خودبيگانگي 

  .واقعي آنان هويدا گردد

روسپيان خود را به حراج گذاشته اند اما  آنها هم همانند

بسيار خاموش و بدون جار وجنجال گو اينكه مي خواهند 

ه آنها بلكه روسپيان به عنوان سپر بالي نضربه نهايي را 

ورق زدن آلبوم هاي روسپيان در .  آنان دريافت دارند

جلوي چشمان آن روسا، نوري را در دل آنها روشن مي 

ي طال و ااز برق سكه ه را اقعي اشگرداند كه روشنايي و

اما . گيرد تاللو رنگارنگ اسكناس هاي تانخورده مي

 كهمي گذاري  يوقتي كه انگشت خود را بر روي عكس

آن عكس متعلق به خواهر، مادر و يا همسرت است آن 

 نور تبديل به آتشي مي شود كه دامان كل جامعه رامي

سپيان رامي رو ئيساول ر. گيرد و آن را خواهد سوزاند

بعد مي روي سراغ خواهر ، مادر و يا همسرت و او  كشي،

را با دستاني خوني مي  تبعد وصيت را هم مي كشي

نويسي و خودت را در جلوي آن كشتگان به دار مي 

  زني، وقتي جنازه ات را به پايين مي كشند بازپرس ويزه 

آنقدر ارزش ندارد كه نه همانند سگ و گربه روسپي 

نوان انساني كه دچار نسيان اقتصادي و فرهنگي بلكه به ع

است مورد تفقد قرار گرفته و امكان سالم برگشتن . . . و 

  . به جامعه را داشته باشد 

مرد را ارضا كرده  ۷اينكه روسپي در عرض يك ساعت ، 

چه تاج افتخاري براي جامعه محسوب مي شود كه 

ر روسپي جوانان اين جامعه از بيان اين اتفاقات كه بر س

مي آيد دچار خود بزرگ بيني و غروري كاذب مي 

گردند و به نيروي جنسي مردانه اشان مي نازند و با 

غافل از اينكه اين تاج .تبختري ويژه آن را برسر مي نهند 

، محصول آه و ناله هاي دردناك آن روسپي در 

رختخواب است كه ديوارهاي عايق اين شهر نمي گذارد 

  . ود كسي صدايش را بشن

دختري كه به خاطر تحصيالت دانشگاهي به شهرستان 

مي رود و يك سال بعد پخش خبر حاملگي اش توسط 

د يا براي جمع ين جامعه گوش فلك را كر مي كنمه

كردن پول عمل مادر يا پدر معتاد خود دست به تن 

فروشي مي زند وبدتر از همه اينكه همان پدر و مادر 

و خدا را بر سرش آوار مي معتاد تف و لعنتش مي كنند 

  .كنند مسأله عجيب و شاخ داري نمي باشد

جامعه اخالق زده ما دلگير مي شود اگر آماري از 

د كه ندليل مي آور. وضعيت و تعداد روسپيان منتشر شود

به . بدآموزي دارد وجوانان ما را سر به راه بار نمي آورد

  اسم گونه ي برخورد مي كنند كه گويي اصالً انساني به 
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قتل عمد بر روي برگ وصيت آخرين جمله ات را 

. به خاطر حفظ آبرو و شرفم آنها را كشتم : بلندمي خواند

تو آبرو شرف داشتي كه مي : گويد باما كسي نيست به او 

خواستي با يك روسپي بخوابي؟ چرا ياد گرفته ايم هر 

نگي اخالقي ، ام هيم انجام دهياعمل شنيعي را كه مي خو

بر پيشاني آن عمل زده و آن را براي خود وجامعه خويش 

؟ دقيقاً به خاطر همين توجيهات نابجا و مموجه جلوه دهي

غلط است كه روسپي عضو فاسد و زبون جامعه لقب مي 

  .گيرد

اعمال اجتماعي ما  آينه تمام قدي است كه به روي تمام 

 نيمك بنص طوري را الاقل آن. جهان گذاشته شده است

و از سر همان اتفاق مسخره كه شما  اوقاتكه اگر گاهي 

از آن تعبير به قضا و قدر مي كنيد يك روسپي از برابر 

آن گذشت شرمگين و خجلت زده سرخ نشده و براي 

تماشاچيان اين تابلويي كه همه زشتي و زيبايي را به رنگ 

كه  نتراشيمدليل و بهانه  واقعي خودش نشاني مي دهد

ددوستان، گويا اشتباهي رخ داده است قرار نبود ببخشي

اين آينه متعلق به همه .د ين زني از برابر آينه رد شونچ

مات شدن اين آينه ترسي به دل راه  كدر واز . استم

 اين كارگران شبانه روزي جامعه ، نداده و باروسپيان

  .م رفتاري انساني تر داشته باشي

  وخداش مانهب
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  كوهي از روايت

  !كوهي از پرسش

  برتولت برشت                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "  نجواي كارگر باسواد  "

ب را كه ساخت؟ت  

  پادشاهان؟

به راستي اين پادشاهان بودند كه سنگ ها را به دوش 

  حمل مي كردند؟

  و بابل را؟

  خانه داشتند؟ اميلكارگران، آيا در ويالهاي مجلل 

  ي كه ساختن ديوار چين پايان گرفتدر غروب

  ؟ كارگرانش كجا رفتند

  ؟ اطاق نصرت رم ر

  ؟ بيزانس ستوده شده در قصه ها را

  آيا براستي اسكندر

  در آمد؟ دنهبه تنهايي به فتح  دخو

  يا سزار؟

  حداقل يك آشپز همراهي اش نمي كرد

  آنگاه كه پيروز مي شدند

  كه مي پخت شام پيروزي را

  كه 

  جنگ را  مي داد هزينه هاي
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   ساله توي كارخونه ست ۱۷اون دخترافتخارمن، 

كجاست، پس  -كيه تا حاال از خودت پرسيدي كارفرما 

  چرا نمي بينيش؟

خوش خدمتش اونجا  چراهميشه اون پيمانكار نوكر مآِب

  داره واسه خودش مي چره؟

  شاب نم اب  !خودتو نباز

  مي دوني يعني چي؟ تو كارگري، 

  مي سازه وفكر تو داره اين كشوروي كار تو، نيرنيروي 

كارفرماها، ارباب ها ازش   يكه همه  هئقدرت تو

  نيدترس

  كه هميشه در طول تاريخ سركوبش كردن هئتو مخش

  .و نخورفريبشون

  نَاو نخور، اونا همه دروغگوشونفريب وعده هاي توخالي

   نراچيب  پرست لوپمشت يه 

  وايسا باهات كار دارم

  ترس از كارموايسا ن

  !كارگر –تو بخون  برو تاريِخ

  كه ازت دزديدن، تو ِ اون تاريِخ

  كه كارگرا هدوب يروز 

  

  "!مراد راك تاهاب ايب ،ايب"

  بدبختم  - فكر نكن چون خسته و رنجورم

  بدبخت تويي كه نمي دوني كي هستي

  با من درمورد قانون كارصحبت نكن

  و حق يه كارگر مي دونهر نموت رازه  ۳۰۳قانوني كه 

چشم يه كارگر نگاه كني و از خودت  تا حاال شده به

  بپرسي ؟

باهاش صحبت كني و بخواي باهاش بري ه يا ياين ك 

  ؟ يرفيق ش

  ....تو چشاش ديدي تو دلت به خودت  شميا تا َخ

  مي خوام يه چيزي بهت بگم تا بفهمي كي هستي؟

  هدروآ ردو مونهم لخدسرمايه داري 

  بي شرف تو اسم خودتو گذاشتي انسان هآخ

  نمي دي   عيدي حقوق كارگرات سر

  باهات كار دارم وايسا

  نترس ازكارم  وايسا

  هاين شهر، شهر عدالت و مهرورزي مي گن

  ؟هيچ تلادع ينيببببرمت جنوب شهر تا  بيا

  ِ ي هسته اي افتخارملتژانر نمي گ
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انگاري يادت رفته كه  يادت بياد كه كي بودي و ديروز

  ن جشن مي گيرنخودشون واسه روز خودشو اكارگر

براي خودشون تعطيل مي كنن، تجمع ميكنن،  نوخودش

  ...و راهمپيمايي مي كنن

 ؟مي پري اهالاب الاببا  هدش هايس ت هدنورپ زوريد رفيِق

  !زيرآب رفقاتو مي زني لعنتي

  نيستي ما  ديگه از -بدون كه 

  نوكر كسي نباش  -يخودت يبنده  -تو كارگري! كارگر

ه لعنتيه ك  هيبدون كه همه اش تقصير اون سرمايه دار

  و داره رقم مي زنهمونخواه ناخواه سرنوشت هم

  نگهت مي دارن ينك رپ ونوشابيجبدون كه تاموقعي كه 

تنشون مي لرزه  دوزتابفهمن كه سرمايه شون كم مي شه 

  اخراجت مي كنن و

  شيرفيق تا شرمنده خودت ن مهفب ،پس بفهم

  . مراد راك تاهاب ايب ،ايب

   يريپاب سنوي

  

  

  

  

  و خواستنجمع شدن و حق خودشون

  دايب تداي وتدوخ

  رفيق

  ره آ

اونا فكر مي كنن كه ما اراذل و اوباشيم چون لباسامون 

  اتوكشيده نيست 

  چون زبونمون تلخ و برنده است

  !هستي رفيق يمي دونم تو ككه اما من 

  دست خودتو باال بگير

  باهات كاردارم بيابيا

  مَتمن شرمنده  –هر چي بگي راست گفتي 

ره، خسته اي ، ضعيفت كردناره مي دونم دلت پ  

  هتمي دونم، تاريخ ام شرمنده 

  و به سينه مي زنن و دنبال منافع خودشوننخيلي ها سنگت

 نواگزينش شده جشن مي گيرن به كارگراي  تساو

  جايزه مي دن  ويران خودرو

  ون جشن مي گيرنشبرا   روز كارگر    ... هه

  رفيق كه امروز سنگ كارفرما تو به سينه مي زني ياهآ


