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  شمی صلواتی

  ٢٠١٨ جوالی ١٧

  

 :غريبه زن تن فروشی که غريبانه زندگی را در ايران بدورد گفت

نگاھی گذرا به سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی  در ھمين خارج از کشور موقع انتخابات جمھوری اسالمی با

  !فروشان واقعی چه کسانی ھستند کافيست تا ببينيد فاحشه کيست و تن

  . پشت به ما خنجر زدندھا فاحشه ھای از نسل ماست که به ماپشت کردند، ازفرخ نگھدار

کنند و سر در آخور جمھوری اسالمی  گری میه فاحش عنوان سياستمدار در بازار سياست،ه اين اشخاص سالھاست ب

  .پرنسيبی ندارند مماشات می کنند ، اھل زد و بندند، ھيچ. ند امعامله گر ،دارند 

   .ناھنجاريھای اجتماعی مجبور به اين کار شدند ت فشارح در ايران به اجبار و تکه زنان تن فروش در حالی

مثل مزدوران جمھوری اسالمی دستشان به خون آلوده . نيستند زنان تن فروش مثل فرخ نگھدارھا ريا کار و معامله گر

شان پيدا ۀ د سالخی شدولی ھر روز در خلوت گاه ھای شھر جس. مرتجع دلی را نشکستند نيست، مثل مردھای بربر و

  .  شودمی

اين زنان به قضاوت می نشينند و آنھا از اجتماع دور می  سفانه مردم عوام با درک نادرست و غير انسانی در موردأمت

  .دکنن

که شريفترين انسان از لحاظ  در ايرانند در حالی ر اجتماعیاقشا بدبخت ترين و سياه روز ترين ءزنان تن فروش جز

   ... ند انھستند ولی آسيب پذيرتريی نپرنيسيبھای انسا

مزدور حکومت نمی شوند، با آخوند جماعت دمخور نمی  .تنفروشند ولی وجدان واصول انسانی خو د را نمی فروشند

 ر آميز خوھران زينب را به تني آخوند نمی دھند ،اطالعاتی نمی شوند، لباس تحقۀاجاز تن به ازدواج موقت با. شوند 

  دنمی کنن
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 شان شده ، زخم زبانھای ۀ عادت روزانءپزشکی جز جتماعی و درد و رنجھا از نبود دارو و مشاورت ایمحروميت ھا

  ....راه نمی دھند و ناکسان که برای ارضای خود شرمی به دل

 روشنفکری ۀگانگسترھا و الشخورھا ھستند، جامع زنان تن فروش ھميشه در معرض تھديد انواع مريضيھا و تھديد

 ۀی با الشخور ھا و بربرھا در جامعئ ھمسوکه اين نوع سکوت خود نوعی سکوت پيشه کرده استل ايران تا به حا

   االحمديند اما ازجنس پالستيکش،/ آغشته به مذھبند/ شوند البته تفکرند  میاايران معن

  ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭

کارت ..  سرمايه داریۀداری فرق دارد در جامع  سرمايهۀاما با نوع تن فروش در جامع. تن فروشی است» يغهص«

 آخوند برابر با صدور جواز و کارت سالمتی پزشکی ۀدر ايران اجاز  کسب است اماۀپزشکی و صدور جواز الزم

  …… است

  ……  آغا شرعيت پيدا می کندۀآخوند و با اجاز چون گانگسترش..  و بردگی زن تن فروش است شاءح فیصيغه نوع

 شرعی و با اجازه آغا چندين هيک مرد پول دار با کال که. قوانين چند ھمسری نيز نوعی تن فروشی از نوع بردگی ست

 یمين می کند و زنانش در تقابل به نوعأکه خودش بخواھد مخارج زندگيشان را ت زن را به ھمسری می گيرد و آنطور

  .…… و خدمت کار در خدمت مرد قرار می گيرد  جنسیۀبرد

ن کمتر در يدارد که دختران يازده ساله و حتی سن  در ايران قانونی است و موارد زياد وجود١٨سن  زيردواج از

  ……  تحت نام ازدواج مورد تجاوز قرار گرفتند آغاۀمعامالت خريد و فروش و با اجاز

  تبد بياره، اين واژه ھا که سر زبان اينھاس

  .داستان ھمين جااست! بيچاره مردم ما

  !و احمدی نژادھا از ھمين ھاست  اين حکومت اسالمیۀقيقت، پايدر ح

ص حساختند و از اخالق گفتند و خود را اھل تشخص و تف ن اخالق حصاری را برای ما به نام اخالقياتاگر چه معلم

   ناموس و حيثيت، پاکدامن، نجيب، نجابت و پاکی، شرافت،. پنداشتند

ی از نجابت و ئ جز"باکره ماندن" برای دختران ما که بزرگ مردان.  زنداناين واژه ھا ھر کدام حصاريست با صدھا

 دروغ را بر مناسبات انسانی استوار ء و آزاد را حرام و نامشروع و ريا نام نھادند و عشق………پاکی و شرافت و 

مفت خور و  اداناينھا شي. در چھار ديوار خانه حبس کردند و تن فروشی را به جامعه ارزانی داشتند زيبائی را. ساختند

  .دنديو آن را اسب نجيب نام که بدانگونه اسب وحشی را به حصار کشيدند. طانی در جامعه اندانگلھای سر

 مشروع و غير مشروعش در اسارت داشته باشدرا  عنوان کاال و با توجيه مذھبی می خواھد زنه تفکری که زن را ب

  . باشد آخوندۀھيچ چيزی نبايد بدون اجاز… می کند

ل باشد يا حرام و در ھنگام بايد سکس کنيم تا حال  در رختخواب چطوری و چگونهًدھا که ھمه جا با ما ھستند مثالآخون

که سکس بايد آزاد باشد و  در حالی.. …چند سانت باشد . …با کدام انگشت حرام   به توالت با کدام دست شرعی ورفتن

  .…… قيد و شرطبت باشد نه که در چھار چوب غھوس با ميل و ر دل برای

 آغا ۀحماقت می دھيم و اعتراضی در کار نيست چون اجاز چون ما تن به اين. آخوند ھا می خواھند ھمه جا با ما باشند 

  …… مشروعيت ھر کار زشتی است

ن ما وردر د… بايد ساده باشد» است ھنوز؟قدرت  ۀر اريکبکه چرا جمھوری اسالمی «ال ؤآنوقت پاسخ به اين س

زياد است زين رو بی دليل نيست آيت هللا خمينی رھبر انقالب می شود و يا  ايشات ارتجاعی و مردانگیايرانيھا گر

   .می شود»  هللا البر «شعار تغيير . ……موسوی و کروبی لقب آزايخواھی می گيرند رفسنجانی و
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  ٭٭٭٭ ٭٭٭٭ ٭٭٭

  -ھمراه شويم با انقالب زنانه در ايران

  مدمان را باور کنيچون روزی زنده می شويم که وجو

  مدر اين روز باعشق به اوج طغيان می رسي

  .ی ھا در وجودمان عريانتر می شوندئچون زيبا

  !از پرھای گل در اين روز ھا با گذر از ھر کوچه با به دست گرفتن سبدی پر

  ای رئ رھاۀزمرمه می کنم تران

  ممن يک زن

  فطغيان عواط

   محبتۀرودخان

  .ی عيان استئدر آن زيباخالق و خالق به ھر ھنری که 

  .من يک زنم نرمتر از پر يک گل

  روان و زالل ھمچون آب چشمه،

  » کوھی در حال انفجار از عواطف«من يک زنم 

  مدوباره زمزمه می کن

  اسرود مستی ر

  تترانه مال ماس/ روز وجود/ ھی از اين کوچه بدان کوچه 

  ليک د/ بيابا من زمزمه کن يک صدا

  هتا شويم تران

  تفتح اين جھان در دستان ماس

  ! با ھر ترانه

  نبيگانه از دين و ناسيو

  مما فقط انساني

  نوسری ھمراه با سينه ھای لرزاتا با پرت کردن ر

  مندازيزھده پير را به چاه چمکران بي

  متابوھا را بايد بشکني

  ممقدسات را زباله دانی کني

  مندازين سيستم کھنه را از ريشه بايد بياي

  مجان و دل از نو بسازي يای برابر را باتا دن.

  

 

  


