بی کاري ،فقر و روسپی گری
محمد قراگوزلو
دريغا که فقر
چه به آسانی
احتضار فضيلت است.
)احمد شاملو(
درآمد
متنی که می خوانيد مقاله ئی پژوھشی و بھره مند از مبانی روش تحقيق نيست .حکايتی بر پايه ی اصول شناخته
شده ی داستان نويسی نيز نيست .به متدولوژی علمی جامعه شناسی نيز متکی نيست .تلفيقی ست از مولفه ھای
پيش گفته .تيغی بر ُد َملی .گيرم اين تيغ ھا بارھا بر اين ُد َمل فرو رفته و َگند عفونت اش پس کوچه ھای شھر را نيز
برداشته است .قصه ئی ناگفته نيست .يا دردی در خفا مانده .جراحتی ست که با ھزار زبان بيان شده .از قلم من نيز
بشنويد که حامل سمفونی غم ناک زحمت کشان و ريتم دردمندان و ملودی نسل ھای خاکسترنشين شده است .ما نه
سناريو سازيم .نه عربده کش مزدور مراکز امپرياليستی .نه تئوريسين جسارت بخش گردنه بگير بخش ھای
بيمارستانی .و نه قھرمان جاده ھای غير استاندارد کوھستانی .نق و نوق پير زنان راوی افسانه ھای حسين کرد
شبستری را به پشيزی نمی گيريم .ما نويسنده ايم .و پيش از آن ،خدمت گزار يک القبای کارگران و زحمت کشانيم .نه
اميد واھی داريم و نه ياس فلسفی .آدمی با ضعف و قوت ھای مشھود ،که دست کسی را نمی بوسد و از آزار ديگران
تن و جان اش می لرزد و با حضور کارگران پيش رو به آرامش می رسد .ما نويسنده ی کارگران و زحمت کشانيم.
به ُکردی يعنی بچه ،فرزند( گذشته ايم .منتی در کار نيست .کار و menalنزديک به سه دھه است که از مال و منال )
زنده گی شفاف و علنی گواه آگاه زنده گی ماست .و اينک سال ھاست با "چراغی در دست ،چراغی در دل" به خانه ی
فرودستان می رويم .ژست "کارگر پناھی" پيش کش نظاره گان منظره ی تلخ شھر پير.
.١حکايتی واقعی
الف .خرداد  ١٣۵۵بود به گمانم .يک سال زودتر از بقيه ی بچه ھا ديپلم گرفته بودم .در فقدان  ١۴ساله ی پدر و
غياب سال ھای طوالنی مادر ،خيلی زود قاتی سياست شده بودم .از ُکنج کوچه ھای باريک و خيابان ھای تاريک جنوب
تھران ،پرت شده بودم وسط ميدان جامعه .در انتظار کنکور و رشته ی جامعه شناسی بی تابی می کردم .با بر و
بچه ھای سلسبيل و چھار راه وثوق دار و دسته ئی شده بوديم برای خودمان .پول تو جيبی من از باشگاه فوتبال قصر
يخ و بعد کيان و ھما در می آمد .که دفاع وسط بودم .و خوب زير توپ می زدم! در امجديه !...از سه سال قبل سردبير
ھفته نامه ی ديواری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شده بودم .ھر چه دستم می رسيد می خواندم .تنھا يا با
بچه ھا .مائوئيسم بی داد می کرد ،آن زمان .کتاب سرخ مائو بود که مثل قند آب می شد .خرداد  ۵۵بود احتماالً .ھفده
سال ام بود .با سی چھل تومنی که حميد کمک کرد پول يک دوربين عکاسی رديف شد .لوبيتل  ٢روسی .اولين حلقه ی
فيلم را در شيرپال و توچال خراب کرديم و بعد که دست مان راه افتاد ،راه افتاديم به طرف قلعه ی شھرنو .مويز نشده
انگور شده بوديم .ادعای جامعه شناسی مان می شد .شھرنو جائی در جنوب غربی تھران .دروازه قزوين .نزديک
ميدون اعدام .دلم لک زده بود برای يک روايت مصور از مشھورترين فاحشه خانه ی کشور .کفش و کاله کرديم و
رفتيم .با حميد و غالم .و دو حلقه فيلم.
ب .ساعت حدود ده صبح يکی از روزھای آخر خرداد .قلعه غلغله بود .سخت شلوغ .اولين تجربه ی من و غالم بود.
اما حميد می گفت قبالً دو سه بار آمده است .برای ديدزدن يا ھم خوابه گی نيامده بود .نه پولش را داشت و نه اعتقادش
را .شايد از سر کنجکاوی .نمی دانم .پس ،حميد شد راه نمای ما .جائی را نشان می کرد ،غالم زاغ سوژه را چوب
می زد و من عکس می گرفتم .با چند روسپی ارتباط برقرار کرديم .پس از گرفتن عکس .ھمين که فھميدند قصد گپ و
گفت داريم پس زدند .چند تا فحش آبدار ھم شنيديم که تازه بود .آن ھم برای ما که جزوه ی "اسرار مگو" ]نوشته ی
ابوالقاسم حالت يا مھدی سھيلی يا...؟[را حفظ بوديم .ھنوز به انتھای خيابان اول قلعه نرسيده بوديم که دخترکی توجه
من را جلب کرد .وسط خيابان .چادرش را انداخته بود روی شانه ھای نيمه برھنه اش و ران ھای عريانش در ھر قدم،
به نوبت و موزون پيدا می شد .نزديکش شدم و با احتياط سالم گفتم .نيم نگاھی انداخت و گفت" :سام"و به راه اش
ادامه داد .عطر تندش در دماغم پيچيد .نزديک تر که شدم با کمی لکنت و خجلت و بريده ،تقاضايم را گفتم .نه رغبتی.
نه حال و حوصله ئی .و نه دل و دماغی برای حرف زدن .ھيچ نداشت جز چھره ئی مضطرب و پريده رنگ .زيبا اما
خسته و درھم شکسته .جوان اما پير و گسسته .تا دم خانه اش برسيم ھمين قدر می گويد که نامش مژگان است و
امروز سرش شلوغ است و برای صحبت کردن با من شخصا ً مشکلی ندارد ،اما ...حاال به در خانه ی او رسيده ايم .پير
زن واسطه منتظر است .و بيست سی نفری نيز .اجازه می خواھم عکس بگيريم .می پذيرد .من جمعيت را کنار می زنم

تا حميد عکس بگيرد) .عکس شماره ی  .(١ھنوز برای عکس دوم حاضر نشده ايم که ضربه ئی به سرم می خورد.
دفتر يادداشت ھايم ولو می شود و خودم نيز .حميد در می رود .غالم را نمی بينم .دوربين زير پای مردی قوی ھيکل
درب و داغون شده است .از دھان من خون می آيد .پليس می رسد .دست بند و بعد ھم کالنتری پاچنار .بچه ھا ندا را به
برادر بزرگ ترم می دھند .خلبان ھوا نيروز است .صدايش از بيرون بازداشتگاه می آيد که با کالنتر صحبت می کند.
پ .از سه حقله فيلم ،حميد توانسته يک حلقه ی آن را نجات دھد .بقيه با دوربين نفله شده .دو ھفته بعد موتور غالم را
می گيرم و راھی قلعه می شوم .صبح اول وقت .گوشه ئی می ايستم تا بيايد .و می آيد .نزديک می شوم و با احترام تمام
سالم می کنم .مثل سابق التی جواب نمی دھد .سالمی می گويد" :از رو نرفتي؟" بعد از کلی سماجت من ،می خواھد
بروم .و چھارشنبه )به گمانم يا چند روز ديگر يادم نيست( ،ساعت  ٢ميدان منيريه باشم.
ت .با کمی تاخير می آيد .بدون چادر .ناھار نخورده است .من نيز .می گويد مھمان من .باری نتيجه ی چند ساعت
صحبت ما – که شرح آن محتاج مجال ديگری ست  -می شود اين که:
نام اصلی اش شھال رضوی ست .متولد  .١٣٣۵اھواز .شغل پدر کارگر شرکت نفت .ھشت خواھر و دو برادر .در ١۶
ساله گی شوھرش داده اند تا يک نان خور کم تر شود .يک سال بعد طالق گرفته و به تھران گريخته .نزد خاله اش و
بعد در دام فردی افتاده که قول خواننده گی و ھنرپيشه گی به او داده و حاال قوادش است .اسمال دادا .اسم طرف را با
ترس می برد .می گويد حتا از فکر فرار می ترسد .خانه ئی در خيابان لشکر برايش گرفته  .و کلی درد دل ديگر .می
نويسم .اجازه می گيرم ويادداشت بر می دارم .گوشه ئی ازاين نوشته ھا بر حسب اتفاق چند سال پيش در خانه ی
رفيقی پيدا شد .به ھمراه اين چند عکس .شرح صحبت ھايش بماند .نشانی خانه اش را با احتياط می دھد و خطر اسمال
دادا را با لرز و رعشه به يادم می آورد .دو سه بار ديگر می بينمش .ھر بار افسرده تر و پژمرده تر شده است .و بعد
گرفتاری ھای سياسی و جدا شدن از متن جامعه ارتباط ما را به طور کلی می بُ َرد.
ث .برای روسپی شدن و "کار" در قلعه ی شھرنو ]اشتغال از نوع شاھنشاھی و تمدن بزرگ[ ،بوروکراسی پيچيده ئی
در کار نيست .چھار قطعه عکس .شناسنامه .گواھی طالق در صورت تاھل .کارت سالمتی از بھداشت .تاييد کالنتری
محل پس از مراجعه به شھرداری منطقه .ھمين .روسپيان به محض ورود به شھرنو تحت کنترل يکی از اشرار و
اوباش باند قوادان قرار می گرفتند .قواد از طريق ضرب و شتم و چک و سفته ،تصور فرار را در ھمان روز اول
می کشت .روسپيان قلعه به داليل دشواری توان فرسا و جان کاه تن فروشي ،حداکثر تا سن ٣٠ساله گی امکان
بھره دھی داشتند و روز به روز تحليل می رفتند و پس از خروج از چرخه ی روسپی گری به کارھای مختلف – از
جمله پادوئي ،نظافت ،داللي ،آشپزي ،توزيع مخدر و غيره  -در ھمان شھرنو می پرداختند.
)مقاله ی روسپی گری در www.womeninIran.netبرخالف نوشته ی سايت ھای "مدرسه ی فمينيستی" و سايت
ايران ـ شيوا زرآبادی( پليس شھربانی مستقر در شھرنو – که در جاھای مختلف قلعه می چرخيد – نه فقط از ورود
جوانان کم سن و سال جلوگيری نمی کرد .بل که خود يک پا مشتری دائم ،مجانی و شريک قوادان بود و بر پخش مواد
مخدر نيز نظارت می کرد) .عکس ھای ضميمه  -ھمه تصاوير متعلق به صاحب اين قلم است(.
ج .دو ماه پس از انقالب ) ۵٧اواخر اسفند( به سراغ شھال رفتم .ھنوز قلعه ی پير پا برجا بود .کسی نمی شناختش .يا
اين گونه وانمود می کردند .پس از اصرار و انکار سرانجام يکی از واسطه ھا گفت ،شھال
کله ش بوی قرمه سبزی می داد .چند بار فرار کرده بود .اون ھم از دست کي؟ اسمال دادا .رفته بود اھواز سراغش .تا
اين که يه روز ترياک زيادی خورده بود و نفت ريخته بود و خودش رو سوزنده بود ...جزغاله شده بود طفلی.
ھمان جا خراب شده بودم.و ناگھان شاملو به خاطرم خطور کرده بود که:
»در برابر کدامين حادثه
آيا
انسان را
ديده ئی
با عرق شرم
بر جبين اش؟« )احمد شاملو ،١٣٨٢ ،ص(۶٠۵:
عرق شرم نه جبين ،که وجودم را به سيالب برده بود.
 .٢سی وچھار سال بعد
سی ودو سال از انقالب بھمن  ۵٧سپری شده است .انقالب شد که بساط کثيف فقر و فحشا و بی کاری و بی خانمانی و
کاخ نشينی و فاصله ی طبقاتی و بورژوازی ملی! و کمپرادور و سگ زنجيره ئی امپرياليسم و غارت و گرسنه گی و
کار کودکان ووو جمع شود .انقالب نشد که يکی در زعفرانيه و دبی و تورنتو برج بسازد و ديگری رخت خوابی به
اندازه ی يک کارتن برای خوابيدن گيرش نيايد .باری بدون شرح به دو خبر – گزارش به نقل از دو سايت رسمی
دولتی اشاره می کنم .سايت فرارو – متمايل به اصالح طلبان دولتی – در تاريخ  /٢٨تير  ١٣٨٩چنين نوشته است:
»اينک مسوولين وزارت بھداشت برای کنترل وضعيت ايدز بر سر يک چھار راھی قرار دارند .سامان دھی وضعيت
روسپيان مستلزم به رسميت شناخته شدن آن ھا توسط مسوولين است که اين امر خود تبعات قانونی روانی و اجتماعی
فراوانی خواھد داشت .به گزارش فرارو وزير بھداشت درمان و آموزش پزشکی ]دولت دھم[ در جمع معاونان

بھداشتی دانشگاه ھای علوم پزشکی سراسر کشور سخنانی گفته که در نوع خود بی سابقه و مھم ھستند .مرضيه
وحيد دستجردی در خصوص مساله ايدز در کشور اظھار داشته است" :زمانی نگران انتقال ويروس ايدز از طريق
sex workerخون بوديم ،اما در حال حاضر مسائل جنسی نگرانی ما را در اين زمينه تشکيل می دھد .چرا که يک
)روسپی( می تواند در سال  ۵تا  ١٠نفر را به ويروس ايدز مبتال کند و متاسفانه اين گروه در سراسر کشور
( }.تاکيدھا از من استwww.fararu.com {.پراکنده اند) ".
)در افزوده :آيا ممکن است با وجود اين اعتراف روشن خانم وزير؛ رئيس دولت در جلسه ئی – حاال سازمان ملل يا
ھر جای ديگری – منکر وجود روسپی و رواج مھار نشده ی روسپی گری در ايران شود؟(
سايت فرارو در گزارش ديگری به تاريخ ١٢اسفند  ،١٣٨٨تحت عنوان "روسپی گری زير ذره بين ـ روسپيان در
ايران چگونه اند؟" کد مطلب  ،۴٢۶١٨به رونق و تقليل سن روسپی گری اشاره می کند و می نويسد:
»اظھارنظر درباره ی ميزان رواج روسپی گری در ايران و شکل ھای بروز اين پديده ،با توجه با حساسيت ھای حول
اين محور ،بررسی اين پديده ی پنھان اجتماعی را نيز سخت تر می کند .شايد بتوان گفت آخرين آمار و بررسی
پژوھشی درباره ی ميزان رواج اين مساله در تيرماه  ١٣٨٨منتشر شد .در آن مقطع سيد کاظم رسول زاده ی
طباطبائی – مدير گروه روان شناسی دانشگاه تربيت مدرس – گفت" :در دھه ی ۶٠و ٧٠سن روسپی گری باالی ٣٠
سال بود .اما اکنون سن روسپی گری از  ١۵سال به باال رسيده است ".يکی از کامنت گزاران ھوشمند ذيل اين گزارش
– مقاله ی پرخواننده نوشته است" :حضرات محترم! فقر فرھنگی و اقتصادی در ھر جامعه ئی محصول انباشت
سرمايه است .فقر در ھر جامعه ئی محصول تقسيم ناعاالنه ی ثروت ،اليگارشی تکنوکراتيسم و رشد بوروکراسی
است".
)پيشين ـ تاکيدھا از من است(
ھمچنين درباره ی عوامل و سن روسپی گری در ايران بنگريد به مقاله ئی طوالنی در اين نشانی:
http:/www.Iranian.com/main/2007- 44
تحت عنوان "روسپی گری و قاچاق انسان" نوشته ی فروزان جھرمی.
در گزارشی ديگر پيرامون تقليل سن روسپی گری و افزايش آن در تھران به نقل از کارشناس ارشد جامعه شناسی و
عضو کارگروه زنان و دختران آسيب ديده در ايران گفته شده سن روسپی گری در ايران به  ١٣سال کاھش يافته است
و يازده درصد روسپيان تھران با اطالع ھمسران شان دست به اين کار می زنند .در اين گزارش از فقر به عنوان عامل
http:/www.peiknet.net/08-augusti/news.asp?d:30856اصلی روسپی گری ياد شده است.
فقر
ھر انسان شريفی که تا کالس دوم اکابر درس خوانده باشد به درست می داند که فقر از عوامل مھم انواع
بزه کاری ھای اجتماعي ،از جمله روسپی گری ست .سايت آفتاب  -متعلق به حسن روحانی رئيس مرکز تحقيقات
استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت – طی گزارشی به نقل از روزنامه ی مردم ساالری می نويسد» :ايران دومين
کشور دارنده ی ذخائر گاز و نفت در جھان است و طبق گزارش بانک جھانی با سرانه ی درآمد ناخالص ملی ٣۵۴٠
دالر بيست وچھارمين قدرت اقتصادی جھان در سال  ٢٠١٠است .اما به دليل سياست گزاری ھای ناکارآمد ]؟[ ،فقر،
بی کاري ،اعتياد ،نابرابري ،تصادفات راننده گي ،کم سوادي ،طالق و جرائم قضائی زنده گی مردم را بی کيفيت ]؟[
کرده است .مردم از ناراحتی ھای روحی و روانی رنج می برند .به طوری که طبق گزارش انجمن روان شناسی حدود
 ٢١درصد مردم ايران به بيماری ھای روانی مبتال ھستند .فقر و بی کاری به عنوان مادر مشکالت بوده ...در حال
حاضر ) (١٣٨٩/٢/٢۶بيش از  ٣ميليون کودک محروم از تحصيل و ١/۵ميليون نفر کودک کار به دليل فقر وجود
دارند .سوءتغذيه و«...
… http:/www.aftab.ir/articles/economy
)تمام تاکيدھا از من است .عالمت ]؟[ نيز از من است(
در مورد رابطه ی فقر و روسپی گری بنگريد به:
 سرگذشت واقعی سارا دختری که از فقر به روسپی گری تن داده است:www.sara – sh.persianblog.ir
نيز به دو فايل تصويری ذيل در ارتباط با فقر و روسپی گری:
www.youtube.com/wach?v=QJOVYZDIOHE
www.youtube.com/wach?v=2 MHSNKGDYWS
ھمچنين درباره ی سرگذشت ناتاشا – ملکه ی زيبائی نيکاراگويه – که به دليل فقر به روسپی گری تن داده است.
بنگريد به:
www.uzakyol.blogspot.com/2008/02/blog - post- 3359.htm /

منبع اصلی اين وبالگ – که حاوی چند تصوير از ناتاشاست – روزنامه ی حريت ترکيه است که گزارش را به نقل از
"گاردين" آورده:
www.millyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp
در کشوری که چھل ميليون انسان زير خط فقر مطلق و نسبی زنده گی می کنند )آمار عادل آذر رئيس مرکز آمار ايران(
رواج روسپی گری نبايد چندان شگفت ناک باشد .پديده ئی علنی که ھر شھروند پياده يا سواره ئی با نيم ساعت
خيابان گردی مصاديق فراوان آن را خواھد ديد!
بی کاری = فقر
دعوا بر سر آمار واقعی نرخ بی کاری در ايران ھرگز به جائی نخواھد رسيد .در تاريخ  / ۶شھريور  ١٣٨٩دھقان کيا،
عضو ھيات مديره ی کانون شوراھای عالی کار استان تھران از موارد ذيل خبر داد:
 افزايش  ۴٠درصدی اخراج حجم کارگران از واحدھای توليدی. ورشکسته گی بيش از  ٩٠درصد از واحدھای توليدی واگذار شده به بخش خصوصی. واردات ساالنه  ۵تا  ۶ميليارد دالر کاالی قاچاق به کشور از اسکله ھا و ورودی ھای نامرئی. به ازای ورود يک ميليارد دالر کاالی قاچاق دست کم  ٢۵ھزار کارگر بی کار می شوند.)در افزوده :کسانی خود را به سفاھت زده و مخالفت ما با واردات ،رکود تورمی و به تبع آن بی کارسازی گسترده ی
کارگران را به حساب دفاع از بورژوازی داخلي؟ ملی! نوشته اند .باالخره آدمی که حرفی برای گفتن نداشته باشد بايد
ھم به پارازيت افکنی انگلی تقيل يابد(
 اکثريت قاطع کارگران کشور به صورت قراردادی کار می کنند و تعداد کارگران رسمی کم تر از  ٢۵درصد است. اخراج کارگران در  ۴ماھه ی ابتدای سال جاری ) (١٣٨٩نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دست کم دو برابر شدهاست.
 آمار رسمی از نرخ  ١۶درصدی بی کاری و  ٣/۵ميليون نفر بی کار سخن می گويد.)در افزوده :خبرگزاری ايلنا روز سه شنبه  ٩شھريور  ١٣٨٩نوشت :اگر نسبت  ۴١درصدی جمعيت فعال در پايان
سال  ١٣٨۴را به عنوان شاخص بپذيريم ،نرخ بی کاری در پايان بھار  ١٣٨٩به  ١٨/٧٣درصد خواھد رسيد!!(
باھوده است که فعاالن آگاه جنبش کارگری اخيراً در مقاالت خود از زوايای مختلف به ضرورت شکل بندی جنبش
اجتماعی بی کاران نگريسته اند .صرف نظر از شکل ولونتاريستی پيش نھاداتی که در اين مقاالت آمده است ،نمی توان
از اين مساله ی مھم به ساده گی گذشت.
گذشته از آمار ضد و نقيضی که درباره ی نرخ بی کاری ارائه می شود ،تعريف اشتغال نيز در ايران با کج فھمی ھای
بسياری مواجه است .در صورتی که زنان خانه دار ،کارگران ساختمانی با مشاغل فصلی و ديمي ،ھفته ئی دو ساعت
کار؛ کارگران بی کار خانه نشين و برخوردار از بيمه ی بی کاری کم تر از ھيچ ،کارگران در جست وجوی کار )ثبت نام
نشده در اماکن کاريابی( ،فارغ التحصيالن بی کار – که گفته می شود نرخ بی کاری شان در حدود  ٧٠درصد است – به
صورت واقعی بررسی شود معلوم نيست نرخ بی کاری در ايران تا کجا صعود خواھد کرد.
در ھر صورت بی کاری و به تبع آن فقر از دالئل عمده و اصلی روسپی گری به شمار می رود .داور شيخاوندی
)جامعه شناس در رشته ی جرم شناسی( – که از  ۵دھه ی پيش تاکنون تحقيقات وسيعی در زمينه ی علل بزه کاری در
ايران انجام داده است ،با اشاره به معضل بی کاری در ايران ،فقر را يکی از پی آمدھای بی کاری بر شمرده ،و خاطر
نشان شده است در جامعه ئی که شب و روز از بی کاری سخن می گويند ،گسترده شدن پديده ی روسپی گری دور از
ذھن نيست.
)اکرم دادخواه ،مقاله ی :عوامل موثر بر روسپی گری زنان در ايران ،شنبه / ٢ ،دی (١٣٨۴
ھمين محقق پس از نقل دو نظريه از دورکيم و کوئينگ ،به درست و با دقت می نويسد:
»در ايران به دنبال تجربه ی خصوصی سازی و تجربه ی بازار آزاد در فاصله ی سال ھای  ۶٨تا  ٧۶طبقه ی نو
کيسه ئی با ويژه گی ھای زنده گی اشرافی پا گرفت که نماد تبعيض و تناقض شد .تا آن جا که به نوشته ی رسانه ھا
 ٩٠درصد ثروت در دست  ١٠درصد افراد و  ١٠در صد ثروت در اختيار  ٩٠درصد مردم است .چنين است که عدم
تعادلی ناگزير فقر عمومی را گسترش داده و عوارض جانبی چون فحشا و سرقت را به دنبال داشته است«.
نويسنده به نقل از ساترلند بر بی نتيجه گی روش ھای قضائی و مجازات متخلفين و بی اثر بودن سياست تھديد و
ارعاب اشاره کرده و يادآور شده:
»در ايران مجازات ھائی که برای اين زنان صورت می گيرد عبارت است از:
 .١اجرای حدود که صد تازيانه را در برمی گيرد.
 .٢سنگ سار در موارد خاص.
در ادامه ی مقاله موضوع "صيغه" مورد انتقاد شديد قرار گرفته و گفته شده:
»اگر روسپی گری را فروش تن در مقابل پول بدانيم ،در ازدواج موقت ھمين امر با پشتوانه ی قانونی صورت
می پذيرد و زمانی بر آن واقع می شود«.

)سايت پايان :رساله ی گروھی جمعی از دانش آموخته گان دانشگاه صنعتی اميرکبير يا پلی تکنيک(
واقعيت اين است که اگر بی کاري ،مردان را به ارتکاب جرائمی مانند سرقت ،توزيع موادمخدر؛ قاچاق و ...سوق
می دھد در مقابل زنان بی کار با توجه به وضع بيو لوژيک خود مستقيما ً به گرداب روسپی گری پرتاب می شوند.
بی ھوده نيست که اقتصاددان پاچه ورماليده ئی به نام جگديش باگواتي ،طی مصاحبه ئی تلويزيونی در پاسخ به آثار
مخرب جھانی سازی امپرياليستی در کشورھای عقب مانده و ارائه ی راه حل برای برون رفت از اين معضل )بی کاری
و تقليل دستمزد کارگران زن( با وقاحت کم مانندی دختران فقير را به اشتغال در صنعت سکس يا پذيرش فقر بيش تر
فراخوانده است) .نامردی و رذالت را ببين!(
جھانی سازی و روسپی گری
واقعيت تلخ اين است که جھانی شدن )سازی( سرمايه داری در جھان معاصر و به ويژه در عصر سلطه ی سياه
نئوليبراليسم به شدت کاالئی کردن وجود انسان را دستور کار قرار داده است .اين نيز البد از دست آوردھای پيش رفت
( است که شبکه ھای فحشا و روسپی گری را با تنوعی شگفت ناک به صنعتی جھانی و سخت ITتکنولوژی اطالعت )
پول ساز تبديل کرده است .فقط در يک قلم بازار توليد فيلم ھای ھرزه نگاری در آمريکا ساالنه نزديک به  ١٢ميليارد
دالر سود به جيب سوداگران و سرمايه داران ريخته است .در شکل ديگر ماجرا ،مھاجرت ھای ناگزير بين المللی
کارگران بی کار شده و فقير به گسترش صنعت تجارت سکس و توريسم جنسی افزوده است .مناطق داغی در اروپای
شرقي ،آسيای جنوب شرقی و آمريکای التين عمالً مسووليت حل مشکل مازاد اقتصاد سرمايه داری کازينو را به عھده
گرفته اند .در اين اقتصاد پر سود زنجيره ی ھتل داران پا اندازان حرفه ئی باشگا ه ھای رقص ،روسپی خانه ھا،
سالن ھای ماساژ و شبکه ھای تلويزيونی ماھواره ئی ھمه ساله يک ميليون کودک را وارد باز آزار تجارت سکس
می کنند.
( آمار دقيقی از تجارت جنسی کودکان ندارد ولی تعداد آنان را بيش از  ٢ميليون نفر ارزيابی ILOسازمان جھانی کار )
ILOمی کند ،که  ٩٨درصد آنان را دختران و  ٢درصد آنان را پسران بين  ١٢تا  ١٧سال تشکيل می دھند .به گزارش
بيش از  ٢٨درصد اقتصاد تايلند و اندونزی و فيليپين بر پايه ی صنعت سکس می چرخد .وجود شرم آور ۴٠٠ھزار
کودک روسپی در ھند؛  ٧۵ھزار فيليپين؛  ٨٠٠ھزار تايلند؛  ١٠٠ھزار تايوان؛  ٢٠٠ھزار نپال؛  ٣٠٠ھزار آمريکا؛
 ۵٠٠ھزار آمريکای التين و  ٢ميليون برزيل ،ھمان مدينه ی فاضله ئی ست که قرار بود سرمايه داری برای کودکان
به ارمغان آورد .در چرخه ی اين جنايات ھولناک گفته می شود يک کودک در ھر سال خدمات جنسی اش را به دو
ھزار نفر می فروشد .اين است آرمان شھر سرمايه داری.
پايان سخن
بی کاری عامل ھول ناک عصر معاصر و افزايش آن نتيجه ی مستقيم بحران ھای سيکليک سرمايه داری ست .از
بی کاری زنان بارھا به مراتب بيش تر از مردان آسيب می بينند .به اين جدول توجه کنيد:

بديھی ترين نتيجه ئی که از اين جدول بر می آيد اين است که درآمد روزانه ی  ١۴/١۵دالر مردان و دستمزد متوسط
 ۵/٧٧دالر زنان در روز نه فقط مويد يک آپارتايد جنسی شديد است بل که نشان دھنده ی فقر مضاعفی ست که زنان
ايران تحمل می کنند .مرز اين فقر با روسپی گری وقتی نازک تر می شود که بی کاری زنان تنھا و بی پناه را نيز بر
سياھه ی آن اضافه کنيم .در چنين شرايطی يادش به خير فروغ که گفته بود" :خانه سياه است".
 ٢٢شھريور ١٣٨٩

