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 دکنن ی که در خانه مردم کار میتجاوز به زنان

 
  زويخبر ن  ١٣٨٧ اسفند ٢۵شنبه يک                                                                       

 
 

بعد ار مدتی بحث راضی می شود آدرس شرکت . زنی گوشی را بر می دارد. گيرم تلفن يک شرکت خدماتی را می

زنان و . اتاق های شلوغ ديوارهای کثيف با. سوری می افتم وارد شرکت که می شوم به ياد فيلم چهارشنبه .بگويد را

با چادر به کمر بسته تا دختری با مانتو و  تيپ زنان از زنی .کارگری که منتظر تلفن سفارش کار ايستاده اند مردان

مردانی با سبيل های  . نيستند از اين قاعده مستثنیمردها نيز. است براساس مد متغيرحتی به نوعی روسری مرتب و

ست که مردی تقريبا ميان سال ا وقتی به رئيس شرکت'.مرتب  تا پسران مو شانه کرده ودر رفته و شلوارهای کردی

 "برايت مهم است؟ هيکلشخواهی؟ چه تيپی باشد؟ قد وچند ساله ميکارگر:"جمله پرسد ازمي سئواالتی. کنممراجعه مي

يکی از  من را به زنی که پشت سريع يک کارگر ساده زن می خواهم  تميز کردن خانه  وقتی می گويم من فقط برای

 .نمی گويی و وقت من را می گيریرا از اول خب چ ":تلفن ها نشسته است معرفی می کند و می گويد

به . خواهند کارگر می بعضی ها برای مهمانی هايشان:"مشخصات را پرسيدی که می گويد اين می پرسم برای چی

  ". داردهمين دليل تيپ و قيافه کارگر هم برای شان اهميت

چند دقيقه بعد از .اول کم حرف می زد .دندار سال بيشتر٢۵. آزاد خرم آباد استدانشگاه  دانشجوی. اسمش مريم است

 چرا از خرم آباد به: حرف زدن می کنيم تا به کارش می رسيم و می پرسم  مسائل کلی شروع بهاز. به حرف می آيد

  ؟می آيی تهران

 : پاسخ می دهد

تهران رقابت برای رمی دهند، البته داينجا حقوق هم بيشتر . ماستشهرستانازبه مراتب بهترتهران وضعيت کاردر "

اين شرکت ها کدام از و ديگر هيچ يک اشتباه کوچک داشته باشی ،سريع اخراجت می کنندتو اگر. است هم بيشترکار

خانه هايشان می روی دوست  چند نفر از اين کسانی که به خيلی خوش شانس باشی با. کنیکار نمی گذارند برای آنها

  "کنی،خيلی عالی است کارخانه های آنها  بشوی و بتوانی در

 گذارند کار کنی؟ چطور؟ چرا؟ هيچ کدام نمی:" می پرسم

 ".هيچ کدام از شرکت ها بروی اينها همه با هم دوست هستند اگر کمی بد قلقی کنی مطمئنا نمی توانی به!خب "

حرف  هم بيشترراضی شد با.   کردمبه او معرفی ت خودم را به عنوان روزنامه نگارهوي .کمی اعتماد کرد وقتی

 ". استاين کار با سختی های زيادی همراه. بنويس سختی کار ما اگر روزنامه نگاری از: "گفت  .بزنيم 

 ".خيلی اين کار خيلی سخت است ،:"ادامه می دهد

 "سختی کار کجاست؟:"می پرسم 

 "راستی از شما هم درباره نوع و قيافه کارگر پرسيدند؟: "می گويد

  ".آره " 



از چند روز  بعد. از او خبری نبود برای کار به خانه يک پسر مجرد رفت تا چند روز قبل يکی از دوستانمچند وقت 

همان پسر به او تجاوز . شده است گفت به او تجاوزمرا به کناری کشيد و لحاظ روحی اوضاع خرابی داشتکه آمد از

 ".بود کرده

  ؟شکايت نکرديد 

شويد  هر کدام شکايت کنيد اخراج میپسر پول گرفته بود گفت اگرازانم چقدر دکدام شکايت؟ رئيس شرکت که نمی" 

 ".منصرف شديم بنابراين از شکايت .داشتند همه بچه ها هم به کارشان نياز

 " از حقوق بيمه استفاده کنيد؟ مگر بيمه نيستيد که بخواهيد:" می پرسم

 نفر کار می ۵ينيد تنها می ب  کهبر اساس آمار در اين شرکت. بيمه ؟اصال اسم ما در هيچ جايی ثبت نشده است کدام 

 نفر ١٢٠ کنيم و نزديک عيد و يا در تابستان اين آمار بهمياينجا کار  طور ثابتبه نفر۶٠صورتی که حدود کنند، در

 .رسد هم می

  "جايی ثبت نيست؟ اسمتان راچ”

 ".د بايد هزار تا حق ديگر ما را نيز بدهند.ثبت شود بايد ما را بيمه کنندم است اگر ما اسم ما خب معلو"-

صاحبخانه . می خواهند کار کنند  همهنزديک عيد که می شود آمار رقابت بيشتر هم می شود چون:" ادامه می دهد "

 ".افراد ساده و بدون پشتوانه  دارند تاها هم بيشتر به شرکت ها اعتماد

 سال ١۶دخترش . می رود خواهرم با دخترش به خانه های مردم:"مشغول است تهران به همين کادرنيز مريمخواهر

خواند اما پسرش ديپلم   دخترش شبانه درس می مغازه است  پسرش هم شاگرد. کند تازه می خواهد ازدواج هم  دارد

 ". و درس را هم ول کرده استردی است

ستی به صورتم نکشيده ام؟ است د  وقتبينی چند می. آيمميخواهرم به اينجا برای کاراعتباره هم بمن:" گويد مريم می

خانه مردم می فرستند  مرا بهبه عنوان کارگر.  مردم معرفی شومهای روسپی به خانه خواهم به عنوان يکچون نمي

  ".  استمنظورشان چيز ديگری اصلو در

، شب کامل کاری از صبح تا يعنی اگر برای يک روز. ب شرکت می گيردرا صاح  درصد درآمد۵٠اين شرکت در

به مراتب وضعيت دختران در شرکت . "رسدآنها ميهزارتومان تنها به  ١٠تومان بگيرند  هزار٢٠در بهترين حالت 

 ".گيرند  درصد نمی۵٠ن را می گيرند اما زنان بيشتر از درصد حقوقشا٧٠مردها   .تبدتر اس

ست همين تنها خرج خودتان ا اين است که شما خرج يک خانواده را که نمی دهيد آنها  توجيه:"  گويدتوضيح می در

هستند زنانی که اينجا کار می کنند مجبور نفر از١٠دانند حداقل  می صورتی است که آنهادر. پول هم کافی تان است

 ".طالق گرفته است شوهرشآن يکی ازشوهرش مرده  خانواده را بدهند يکی شوهرش معتاد است ديگری خرج يک

امروز که هنوز پولی گيرم :" پرسد انگار ديرش شده است می خواهم سئوال های بيشتری بپرسم مريم ساعت را می

  ".برای يک کار ديگر  برومزودتر. نيامده 
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