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می خواهی  حاال  روسپی-  زن های 
خودشان  »تن فروش «ها-  بگو 

دوست دارند این کار را بکنند.

بحث الزم نیست. این زن ها، افراد بی بند و 
باری هستند و به خاطر میل و هوس شان 
این کار را می کنند. باید جمع آوری شوند و 

برخورد قاطعی با آن ها بشود.

شده،  انجام  که  تحقیق هایی  در 
تن فروش  زن های  درصد   90
می خواهد  دل شان  کرده اند  اعالم 

تن فروشی را ترک کنند.

به  نظر  من ...

احساس می کنم مثِل یک تکه گوشِت 
غذا ریزریز شده ام و تکه های وجودم 

به زور کنار هم نگه داشته شده..
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چهار  هر  از  ایران،  در 
یک  تن فروش،  زن 
مورد  کودکی  در  نفر 
جنسی  سوءاستفاده ی 

قرار گرفته است.



به  نظر  من ...
نظم  ُمخِلّ  و  ُمجرم  زن ها،  گونه  این 
اجتماعی هستند. قوه ی قضائیه و نیروی 
قاطع  برخورد  با  که  موظف اند  انتظامی 
فراهم  شهروندان  برای  را  نظم  و  امنیت 

آورند.

برای  حمایتی  مراکز  می خواهیم  ]وقتی 
زنان آسیب دیده راه اندازی کنیم[، مشکل 
ایجاد  با  محله  اهالی  مخالفِت  ما،  اصلی 

این مراکز است.

در  آن ها  بدهکاریم.  زن ها  این  به  ما 
و شما  اگر من  که  گرفته اند  قرار  شرایطی 
شاید  می گرفتیم  قرار  شرایط  آن  در  هم 
می گویند  نمی کردیم.  عمل  آنها  از  بهتر 
جمع آوری  خیابانی«؛  زنان  »جمع آوری 
که  هستند  زباله  این ها  مگر  چه؟  یعنی 

تن فروشی همیشه بوده و خواهد بود!جمع شوند؟

و  معتاد  زنان  با  می دانستیم  تقریبا  مرکزمان  در  ما 
به  محله،  وضعیت  اما  کنیم،  کار  چگونه  تن فروش 
جایی رسیده بود که ما از مردم محل می ترسیدیم! یک 
روز جمع شدند و فریاد می زدند: »ما می خواهیم این جا 
معدوم  گردد!  باید  ویران  فساد  عامل  بزنیم!  آتش  رو 
باید گردد!« فریاد می زدند که این جا مرکز فساد است!
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»سوئد با قانون های جدید و اجرای 
پنج  ظرف  همه جانبه،  طرح های 
به صفر  تقریبا  را  تن فروشی  سال، 

رسانده است.«

حوصله ی  اصال  من 
زنان  به  کردن  فکر 

تن فروش را ندارم.

کامال  را  قضیه  این  باید 
ببند  و  بگیر  گذاشت.  آزاد 

فایده ای ندارد.
و  قانونی  را  تن فروشی  که  کشورهایی 
کامال آزاد اعالم کرده اند، تن فروشی در 

کشورشان گسترش یافته است.

چه  واقعًا  تن فروش  یک 
احساس هایی را تجربه می کند؟

من  جدید  زندگِی  مدت هاست  حاال 
می خواهم  اکنون  آن چه  شده.  شروع 
این است که تغییری ایجاد کنم و برای 
با  می توانم  که  قدر  باید هر چه  کار  این 
صدای بلند حرف بزنم تا ]با روایت کردِن 
حقیقت[ به دیگر زنان یاری رسانی کنم.
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داستان این زنان چیست؟ زنانی که سال هاست 
همیشه  نمی شوند،  دیده  ندارند،  صدایی  هیچ 
بدذاتی  و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم 
دانسته می شوند و همه فکر می کنند که با میل 

و رضایت دست به تن فروشی می زنند. 

بیش تر زنان تن فروش، 15 تا 25 ساله اند؛ 
یعنی نوجوان یا در آغاِز جوانی اند.

حدود 90 درصد از زنان تن فروش قبل 
حدود  کرده اند.  ازدواج  سالگی   17 از 

50 درصدشان قبل از 13 سالگی!

حیِف  می گویند  ما  به  خیلی ها 
این ها  به  می روید  که  نیست  شما 
بچه های  از  بروید  می کنید؟  کمک 
بی سرپرست نگهداری کنید. این زنان 

بدکاره اند و بمیرند بهتر است.
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کنم؛  تشکر  او  از  باید  که  هست  نفر  یک 
کسی که سال ها پیش حاضر شد در پارک 
به حرف هایم گوش دهد و کمک ام کرد تا 

زندگی ام را دوباره شروع کنم.
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اید،[  او  سنگساِر  خواهاِن  ]اگر 
نخستین سنگ را آن کس بزند که 

خود گناهی مرتکب نشده است.
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

زندگی مان، سهم  انتخاب های  در  انسان ها  ما  از  هر یک 
فقط  نیز  می کند  تن فروشی  که  زنی  و  داریم  مسئولیت  و 
درست«،  »انتخاب  اما  نیست،  بد  شرایِط  منفعِل  قربانِی 
انتخاب  به عنوان مثال، یک  نیاز دارد.  به پیش زمینه هایی 
دارد  بستگی  قابل توجهی  میزان  به  موفقیت آمیز،  رشته ی 
رشته های  شرایط  از  بشناسیم؛  را  خود  عالیق  این که  به 
خانواده،  عاطفی  و  فکری  حمایت  باشیم؛  گاه  آ مختلف 
اطرافیان یا اولیای مدرسه را حس کنیم؛ گزینه های مناسبی 
در اختیار داشته باشیم و ... . در مورد انتخاِب مسیرهای 
زندگی نیز چنین است. در زندگِی زنان تن فروش، این گونه 
مسئولیِت  اند.  دشوار یاب  و  کم  شدت  به  پیش زمینه ها، 
آن،  افتادِن  به جریان  برای  اما  دارد  را  فردی جایگاه خود 

باید- تا جای ممکن- زمینه ها را مهیا نمود.
از  جلوگیری  و  تن فروش  زنان  موقعیِت  درِک  برای 
 شرایط، بهتر آن است 

ِ
پیش داورِی ناعادالنه و نیز اصالح

که نگاهی دقیق تر و نزدیک تر به زندگِی ایشان بیندازیم.

ابرهایتیره
گلهایآسمانمیشوند

وقتیکهنور
آنهاراببوسد.1

در طول تاریخ تقریبا تمام جوامع، با مسئله ی تن فروشی روبرو بوده اند. مسأله ای چنین همه گیر و رایج را نمی توان در 
سکوت رها کرد. بی اعتنایی، فقط بی تفاوتی و بی عملی را گسترش می دهد و ثمر دیگری ندارد، زیرا قضیه هم چنان پابرجا 

است و چه بسا که افزایش یابد.
در میان مردم و مسئوالن جامعه ی ما، دو رویکرد کلی نسبت به زنان تن فروش وجود دارد:

به زنان تن فروش هم چون افرادی بی بند و بار و ُمجرم نگاه می کند و راهکاری که برای 
این مشکل دارد، تنبیهی و مجازات محور است: استفاده از نیروی انتظامی و راهکارهای 
قضائی، جمع آوری و دستگیری این زنان، به زندان افکندن و دیگر مجازات های سنگین. 

در این دیدگاه، به عوامل و زمینه های بروِز تن فروشی توجه چندانی نمی شود.

و  احیاء  دنباِل  به  حذف،  جای  به  و  دارد  انسان ها  این  وضعیت  به  همدالنه تر  نگاهی 
در  تن فروشی  دالیِل  و  پیش زمینه ها   رویکرد،  این  در  است.  آسیب دیده  زناِن  بازگردانِی 
نظر گرفته می شود. سپس با تغییر دادِن پیش زمینه ها، از ادامه یافتن و گسترِش تن فروشی 

جلوگیری می شود. نوشتار حاضر می کوشد تا به این رویکرد نزدیک بشود.

مجازاتیاحمایت؟

رویکرداول

رویکرددوم

1( »ماه نو و مرغان آواره«، سروده ی »رابیندرانات تاگور«، ترجمه ع پاشایی، نشر ثالث، 1389.
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چون غرق شد و در آب غوطه ور گشت

از جویباره ها به رودخانه های عظیم،

فیروزه ی آسمان بس شگفت می درخشید؛

گفتی آسمان می خواست تِن بی جان را نوازش دهد.

خزه ها و جلبک ها ِگرَدش پیچیدند

چنان که آرام آرام سنگین تر شد.

ماهیان، بی پروا، گرِد او شنا می کردند

و گیاه و جانور، واپسین سفرش را دشوارتر نمودند.

آسماِن شامگاه، چون دود، سیاه شد

و شْب نور را به یارِی ستارگان زنده نگه داشت

و روشنِی بامداد باز آمد، تا او را
باز هم صبح و شبی باشد...1

]...[

یادیازدخترغرقشده

1( »من، برتولت برشت«، انتخاب و ترجمه ی بهروز مشیری، امیرکبیر، 1350.
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به زنی تن فروش )روسپی یا خیابانی( می گویند که در قبال دریافت پول )یا کاال و خدمات(، خارج از قوانیِن اجتماعی یا دینی، رابطه ی 
جنسی برقرار می کند. بر اساس یکی از اندک آمارهای رسمِی منتشرشده، در سال 85 در کشور ایران 300 هزار زن تن فروش داشته ایم.1 

ین تعداد زنان خیابانی دستگیر شده را دختران 15 تا 25 سال تشکیل می دهند.2 بیش تر

»تنفروشی«راتعریفکنید؛ازنو!

جاهایخالیراپرکنیدبخشاول
)عواملمؤثربرپیدایِشتنفروشی(

1

خانواده ی نابسامان و 
آسیب زا

5
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2

ن ازدواج و 
ن پایی
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ن سواد
ح پایی

سط

3

 پایین سواِد 
عتیاد و سطح

ا

همسران زنان تن فروش
سوء استفاده جنسی 4

در کودکی

عواملمؤثربر
پیدایِشتنفروشی
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5-نابرابریهایاجتماعی
تن فروشی برای برخی از دختران طبقه ی محروم، تالشی است برای رسیدن به  امکانات مادی و زندگی مرفه تر.15 گاه، انگیزه ی 
تن فروشی بیش از آن که رفع فقر باشد، رفع نابرابری و بی عدالتی است. در واقع، اقتصاد و جامعه، فرصت هایی عادالنه و برابر را 
در اختیار افراِد جامعه قرار نمی دهد تا تالش کرده و به رفاه برسند. در چنین شرایطی، دختران و زنان تن فروش )مثل بسیاری دیگر 

از افراد جامعه(، می خواهند از هر طریِق ممکن، راه خودشان به سمِت رفاه را باز کنند.16

1-خانوادهنابسامانوآسیبزا
و  کودکی  دوران  تن فروش،  زنان  سوم  یک  از  بیش 
نوجوانی خود را بدون حضور مشترک پدر و مادر سپری 
کرده اند )به علت طالق والدین یا سایر اشکال جدایی(.3 
زنان  والدین  مادر، علت عمده ی جدایی  گاه  و  پدر  اعتیاد 
تن فروش بوده است. سایر زنان تن فروش نیز، اگرچه فرزند 
مسائل  و  آسیب ها  با  آنان  خانواده های  اما  نیستند،  طالق 
مصرف  مانند  مسائلی  بوده اند؛  گریبان  به  دست  مختلفی 
شرایط  و  کار  یافتن  برای  مهاجرت  بیکاری،  مخدر،  مواد 

اقتصادی نابسامان. 
در  که  می کنند  بیان  تن فروش  زنان  از  درصد   44
خانواده ی خود، حِس بی ارزشی داشته اند و  بی توجهی 
پذیرفته  به  نیاز  می کرده اند.4  احساس  را  محبت  نبوِد  و 
 ... و  بودن  مفید  و  ارزشمند  شدن،  داشته  دوست  شدن، 
نیازهایی هستند که بی پاسخ ماندِن آن ها، ممکن است فرد 
مورِد  در  فقط  این،  البته  ببرد.  آسیب زا  روابِط  سمت  به  را 
خانواده های کم درآمد نیست، بلکه در خانواده های پردرآمد 
روابِط  گونه  این  سمت  به  را  افراد  بی پاسخ،  نیازهای  نیز 

پرخطر ُهل می دهند.

2-سنپایینازدواجوسطحپایینسواد
و  سالگی   13 از  قبل  تن فروش،  زنان  از  درصد   44
ازدواج  از 17 سالگی  قبل  از آن ها  در کل 88 درصد 
آن ها  ازدواج، سواد  پاییِن  بسیار  به سِن  توجه  با  کرده اند.5 
زنان  از  درصد   80 حدود  است.  پایینی  سطح  در  اغلب 
تن فروش، سوادشان در حد راهنمایی و پایین تر است.6 
الگوی  ایران  در  جدیدتر،  تحقیقاِت  بعضی  طبِق  البته 
 افزایِش تحصیالِت 

ْ
تن فروشی تغییراتی کرده است و شواهد

زناِن تن فروش در مقایسه با گذشته را نشان می دهند.7

3-اعتیادوسطحپایینسواِدهمسراِنزنان
تنفروش

حدود 50 درصد از زنان  تن فروش، شوهر آن ها یا معتاد 
بوده یا در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.8 سطح 
سطح  در  تن فروش  زنان  شوهران  از  سوم  دو  تقریبا  سواِد 
خانواده،  ناکافی  درآمد  است.9  آن  از  کم تر  و  راهنمایی 
سواد پایین افراد، بی بهره بودن اعضای خانواده از مهارت و 
حرفه ای برای کسب درآمد کافی، ضرب و شتم و خشونت 
از مشخصه های همیشگی   ... و  خانواده  اعضای  میان  در 

زندگی مشترک بسیاری از این زنان است.
بسیاری از زنانی که تن فروشی می کنند، حتی سرپناهی امن 
هم ندارند. در تحقیقی که در چند کشور انجام گرفته است، 

72 درصد از زنان تن فروش بی خانمان بوده اند.10

4-سوءاستفادهجنسیدرکودکی
در کودکی مورد  نفر  ایران، 1  در  تن فروش  زن  از هر 4 
بسیاری  در  و  است  گرفته  قرار  جنسی  سوءاستفاده ی 
دایی  برادر،  )پدر،  محارم  از  سوءاستفاده کنندگان  موارد، 
کودکان  از  نیمی  دیگر،  تحقیقی   بر  بنا  بوده اند.11   )... و 
جنسی  سوءاستفاده  مورد  تن فروشی،  از  قبل  تن فروش12، 

قرار گرفته اند.13
افرادی که در خانواده، بدرفتاری جسمی و بهره کشی جنسی 
تا  می شوند  مستعد  روانی  لحاظ  از  کرده اند،  تجربه  را 
سوءاستفاده های بعدی را بپذیرند. به خصوص سوءاستفاده 
را  خود  فرْد  شود  موجب  است  ممکن  کودکی،  در  جنسی 
پذیرِش هوّیِت تن فروش را  آمادگِی  و  بی ارزش تصور کند 

پیدا کند.14
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آنسویویترینبخشدوم
)آسیبهایناشیازتنفروشی(

آسیبهایناشیاز
تنفروشی

1

بیمارهای جسمی

3
مشکالت روحی و 

روانی

2

اعتیاد

4

خشونت

1-بیماریهایجسمی
زنان تن فروش در معرض بیماری های متعددی مانند ایدز قرار دارند. اغلب تن فروش ها اطالع چندانی از این گونه بیماری های 

ُمقاربتی ندارند و معموال بسیار صدمه می بینند.

2-اعتیاد
اداره کنندگان روسپی خانه ها و واسطه ها در اولین اقدام، افراد تازه کار و  رابطه ای قوی میان تن فروشی و اعتیاد وجود دارد. 
دختران فراری را معتاد می کنند تا آنان را وابسته و مطیع سازند. زنان تن فروش، خود نیز ممکن است برای تحّمل وضعیت 
سخت خود و فراموشی آن چه در آن هستند، به مواد مخدر و روان گردان پناه ببرند. از هر سه زن تن فروش، دو نفر به مواد مخدر 

اعتیاد دارند: 24 درصد آن ها پیش از آغاز تن فروشی و 44 درصد پس از شروع تن فروشی معتاد می شوند.17
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3-مشکالتروحیوروانی
در  تن فروش  زن   475 )از  تحقیق  یک  اساس  بر 
تن فروش  زنان  از  درصد   75 جهان(،  کشور  پنج 
داشته اند  خودکشی  برای  تالش  خیابانی، 
گزارش های  طبق  ناموفق(.  برخی  و  موفق  )برخی 
از  موفق  خودکشی های  درصد   15 بیمارستانی، 

سوی زنان تن فروش است.18
بر اساس تصور عامیانه، زنان تن فروش به میل خود 
به این کار روی می آورند، از وضعیت خود راضی اند 
به  تن فروش  زنان  حقیقت،  در  اما  می برند.  لذت  و 
شدت از وضعیِت خود در رنج بوده و با مسائل حاِدّ 
روحی درگیر اند. زنان تن فروش، هنگام به یادآوردن 
تجربه های خود، شدیدا دگرگون و ناراحت می شوند 
حال  عین  در  می پرهیزند؛  وقایع  یادآوردن  به  از  و 
آزاردهنده ی  خاطراِت  و  تصاویر  رؤیاها،  افکار، 
 به سراغ شان می آید. آن ها از سایر افراد 

ً
گذشته مکررا

فاصله می گیرند و احساس جدایی می کنند.19
زنانی،  چنین  به  نسبت  توهین  و  ادامه دار  خشونت 
موجب واژگونی شخصیت آن ها می گردد: احساس 
گرفتن  انتقام  و  خودزنی  برای  تالش  خود،  از  تنفر 
به خودکشی  میل  نفس،  رفتِن عّزت  بین  از  ازخود، 
و... . توصیف صدمات روحی ناشی از تن فروشی از 
زبان یک دختر چهارده ساله چنین است: »احساس 
یز شده ام  یزر  یک تکه گوشِت غذا ر

ِ
می کنم مثل

داشته  نگه  هم  کنار  زور  به  وجودم  تکه های  و 
باره  این  در  تن فروش  زنان  از  یکی  شده...« 
می گوید: »حاال دیگر تنها سرم به من تعلق دارد؛ 
من بدن ام را در خیابان جا گذاشته ام.« هم چنین 
می گوید:  خود  توصیف  در  دیگری  تن فروش  زن 
در  یج  تدر به  دارد؛  قهقرایی  روند  یک  کار  »این 
و  می روی  فرو  ناامیدی  و  درماندگی  یک  عمق 
احساس ُمردگی و بی حسِی کامل می کنی. دیگر 
چون  نیستی،  خوب  احساساِت  درِک  به  قادر 
یزگاه مورد استفاده قرار  مدام به عنوان یک آب ر

می گیری.« 
از  درصد   92 شده،  انجام  تحقیق های  اساس  بر 
ترک  به  مایل  که  کرده اند  اعالم  فروش  تن  زنان 

تن فروشی هستند.20

4-خشونت
در  داشتن  قرار  تن فروش،  زنان  زندگی  ویژگی های همیشگِی  از  یکی 
جدول  کنید.  دقت  پایین  جدول های  به  است.  خشونت  معرض 
1، خشونت ها و  آسیب هایی را نشان می دهد که این زنان، پیش از 
تن فروشی تجربه کرده و از آن رنج برده اند. جدول 2، خشونت هایی را 
بیان می کند که این زنان پس از روی آوردن به تن فروشی، در معرض 
آن ها قرار گرفته اند. در نهایت، جدول 3، برخی از مهم ترین انتظارات 

و حمایت های مورد درخواست زنان تن فروش را نشان می دهد.21

جدول 1: خشونت ها و آسیب ها در زندگی زنان تن فروش )قبل از دوراِن تن فروشی(

جدول 2: خشونت ها و آسیب ها در زندگی زنان تن فروش )پس از روی آوردن به تن فروشی(

جدول 3: انتظارات و حمایت هاِی مورِد درخواسِت زنان تن فروش
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درهارابازنگهدارید
فرار از خانه، یکی از واکنش های نوجوانان است برای رهایی از شرایِط دشوار؛ شرایطی مانند خشونت خانگی، ازدواج اجباری، 
اعتیاد والدین یا ... . البته گاهی نیز فرار، اقدامی است به خیاِل رسیدن به شرایطی دل خواه؛ مانند ازدواج، پول دار شدن، استقالل و 

آزادِی عمل یا ... . فرار نوجوانان، به ویژه نوجواناِن دختران، آسیب های زیادی به همراه دارد.
از  نبودن  دنیای تن فروشی می گذارند. برخوردار  به  پا  فرارشان،  از  اولیه پس  فراری در 48 ساعِت  از دختران  95 درصد 

پناه، علت عمده ی این پدیده است.23 سر

»خانهیامن«؛یکتجربهیجهانی
در کشورهایی مانند هلند، آمریکا یا نروژ، مکان ها یا سازمان هایی وجود دارند که 
کار  آن ها، تأمین امنیت، پشتیبانی و ارائه ی خدمات به افرادی است که در خانه و 
گفته  امن«24  یا سازمان، »خانه ی  مکان  این  به  قرار می گیرند.  آزار  مورد  خانواده، 
می شود. دختران و زنانی که در خانه و خانواده تحت خشونت قرار دارند، می توانند 

در این مکان ساکن شوند. 
و  بردن  در  به  برای جان  که محلی  است  اند، ضروری  که تحت خشونت  افرادی 
خشونت  فشار  زیر  که  زمانی  دختران،  و  زنان  از  بسیاری  باشند.  داشته  پناه آوردن 
این  به  می شوند.  بی پناه  و  آواره  نتیجه  در  و  کرده  فرار  هستند،  جنسی  یا  فیزیکی 

ترتیب، آسیب های بعدی )مانند تن فروشی( نیز اضافه خواهند شد.
معموال قربانیاِن خشونت، از لحاِظ تواِن مالی ضعیف تر اند و همین مسأله، امکاِن خروج یا تغییر را برای آن ها بسیار کم می کند. »خانه ی 
امن« یا »سرپناِه محلی«، به زنان کمک می کند منابع و امکاناتی عملی  به دست آورند و به این ترتیب، آن ها توان مند می شوند تا شرایِط 

زندگِی خود و فرزندان شان را بهبود ببخشند.
در جهان، معموال بیش ترین مراجعه کنندگان به خانه های امن، زنانی هستند که فرزند دارند.25 البته زنان حاشیه نشین، به دلیِل انزوا و 
 این خدمات می روند؛ در حالی که بیش از همه به آن نیاز دارند. مشاوره های روان شناسی 

ِ
کمبود منابع، کم تر از بقیه ی زنان به سراغ

و راهنمایی های حقوقی و قانونی جزِء کارهایی است که خانه های امن برای افراد آسیب دیده انجام می دهند. این مکان ها، هم چنین، 
گاهی بخشی  گروه های دوستی ایجاد می کنند و کارگاه های مهارت آموزی راه می اندازند. خانه های امن هم چنین سعی می کنند با آموزش و آ

به عموم مردم، فرهنِگ خشونت و سلطه را از جامعه پاک کنند.
برپا  مردمی  کمک های  یا  دولتی  بودجه های  وسیله ی  به   

ً
معموال امن،  خانه های 

شده و اداره می شوند. در اروپا و آمریکا، افراد می توانند بین سی تا شصت روز در 
خانه های امن بمانند. البته شکل های دیگری از خانه های امن26 وجود دارند که به 

افراد شاغل اما بی سرپناه، یک تا چند سال، اجازه ی اقامت می دهند.
در ایران نیز مکان هایی به ناِم خانه ی امن وجود دارند اما کار و روش آن ها، متفاوت 
است. خانه های امن در ایران اغلب دولتی اند و هم چنین چندان جنبه ی حمایتی 
و مددکارانه ندارند. در این خانه ها، زنان آسیب دیده فقط یک تا دو روز می توانند 

بمانند.27 جای خالِی خانه های امن در کشوِر ایران احساس می شود.

»زنان تن فروشی که به اعتیاد وابستگی ندارند، ترس از تنهایی، محرومیت 
از محبت و عدم پذیرش اجتماعی )به ویژه از جانب هم جنس های خود( 

را علِت اصلِی استمراِر کار خود اعالم کرده اند.«22
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1( در مورد آمارهای تن فروشی در ایران به سایت های خبری معتبر می توان رجوع کرد از جمله:
www.jahannews.com/vdcb0fb80rhbz8p.uiur.html 
www.khabaronline.ir/news/293795  )ین جرم درون زندان زنان چیست؟ )»در مطلبی با عنوان »شایع تر
نهاد مسئوِل اعالم آمار زنان تن فروش، وزارت کشور است. اگرچه مسئولیت نگهداری از زنان خیابانی با بهزیستی است، سازمان بهزیستی، وزارت کشور را تنها 
مرجع رسمی اعالم آمار زنان تن فروش می داند. با تمام این احوال، وزارت کشور تاکنون درباره تعداد این زنان و دختران، اظهار نظری نکرده است. مسئوالن وابسته 
به وزارت کشور، یعنی نیروی انتظامی، عمدتا به تکذیب سایر آمارهای اعالم شده می پردازند. البته گاه برخی از مسئوالن آمارهایی ما بین هزار تا چهار هزار نفر را 

اعالم می کنند اما این آمارها تنها مربوط به افراد دستگیرشده یا مراجعه کننده به مراکز نیروی انتظامی یا بهزیستی است نه تمامی زنان تن فروش کشور.
ین تعداد را  2( »در بررسی ای که در سال 85 درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد، از بین شش هزار و 53 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، بیشتر

دختران بین 15 تا 25 سال تشکیل می دادند.« ر.ک به:
www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
www.bahaneh.net )گفتگو با سعید مدنی)

و نیز »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، شهین علیایی زند، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1385، سال دوم، شماره ی 5، ص 135.
3( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 128.

4( »روسپی گری، کودکان خیابانی و تکدی« )مقاالت اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران(، انجمن جامعه شناسی ایران، مقاله ی »عوامل زمینه ساز 
گه، چاپ دوم، 1386، ص 28. تن دادن زنان به روسپی گری«، شهین علیایی زند، نشر آ

5( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 124.

6( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 124.
7( »زنان در جهان و ایران«، جونی سیگر و سعید مدنی، مترجم سید مهدی خدایی، انتشارات روزنه، چاپ اول 1395، ص 162 و 163.

8( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 33.
9( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 126.

10( »روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر«، ملیسا فارلی، ترجمه مهدیس کامکار، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 6، ص 272.
11( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 130.

یِر 18 سال، کودک محسوب می شود. 12( بر طبق قوانین بین المللی )از جمله پیمان نامه ی حقوق کودک(، هر فرِد ز
13( »مقایسه برخی ویژگی های روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران«، سعید مدنی و پیام روشنفکر و هما مداح؛ مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال 

اول، شماره سوم، پاییز 89، ص 113.
14( »مقایسه برخی ویژگی های روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران«، ص 106.

یت انتظامی دانشگاه  15( »بررسی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی در شهر تهران«، شرافتی پور، 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیر
علوم انتظامی؛ ص 114-112.

16( »مقایسه برخی ویژگی های روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران«، ص 106.
17( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 33.
18( »روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر«، ص 271.

19( »روسپی گری، خشونت و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD(«، ملیسا فارلی، ترجمه مهدیس کامکار، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 
5، ص 239.

20( »روسپی گری، خشونت و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD(«، ص 240.  
21( هر سه جدول از »روسپی گری، خشونت و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD(«، صفحات 246 و 248.

22( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 36.

23( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 32.
24) Women’s shelter
25( Clevenger, B. M., & Roe-Sepowitz, D. )2009(. »Shelter Service Utilization of Domestic Violence Victims«, Journal of Human 
Behavior in the Social Environment, 19)4(, p. 370.
25( Transitional Housing
26( خبرگزاری ایلنا، 1395/2/21، کد خبر: 369611. گفتگوی موالوردی )معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده( با ایلنا: »زنان آسیب دیده یک تا دو 

روز می توانند در خانه های امن بسر ببرند«

پینوشت:
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برای مطالعه ی بیش تر درباره ی تن فروشی...

1( برگرفته از مقدمه ی کتاب، ص 10.    2( برگرفته از مقدمه ی کتاب، ص 5.

1- »اطلِس زناِن جهان« نوشته ی جونی سیگر 
2- »زنان در ایران« نوشته ی سعید مدنی

در بخِش دوم کتاب، سعید مدنی، جامعه شناس، 
مفصل  صورت  به  را  ایران  در  زنان  وضعیِت 
این  اطالعات  داده است.  شرح 
بخش، بر مبنای تحقیقاِت معتبر 
اوِل  بخش  از  پیروی  به  و  است 
از  که  است  شده  سعی  کتاب، 
نمودارهای مختلف  و  جدول ها 
نقشه ای  چند  هر  شود؛  استفاده 
در  »زنان  بخِش  ندارد.  وجود 
به  شبیه  سرفصل هایی  ایران«، 
و جمع بندی  دارد  پیشین  بخِش 
زناِن  وضعیِت  درباره ی  خوبی 

ایران به مخاطب می دهد.
با  را  کتاب  این  روزنه،  انتشاراِت 
ترجمه ی سید مهدی خدایی، در 
سال 1395 به چاپ رسانده است.

کتاِب »زنان در جهان و ایران«، اطلسی است 
به  را  زنان  مسائِل  مهم ترین  می خواهد  که 
برای خواننده روشن  و مختصر،  صورت ساده 
 

ِ
سراغ به  کار،  این  برای  سیگر،  جونی  کند. 
از نقشه و  ُپر است  نقشه ها رفته است. کتاب، 

نمودار:
است  قدرتمند  ابزاری  »نقشه 
نشان  را  اتفاقات  تنها  نه  که 
رخداد  مکاِن  بلکه  می دهد، 
را هم مشخص می کند. روی 
نمایش  به  الگوهایی  نقشه 
در  وقت  هیچ  که  آیند  می  در 
جدول های آماری یا حتی در 
نمی شوند.  آشکار  توصیف ها 
تفاوت ها،  و  شباهت ها 
پیوستگی ها و تضادهای میان 
زناِن کشورهای مختلف، شاید 
به بهترین وجه، فقط از طریق 

نقشه نشان داده می شود.«1

از:  عبارت اند  کتاب  موضوعات  از  بعضی 
بارداری،  از  جلوگیری  خانگی،  خشونت 
زیبایی، تجاوز، کار برای دستمزد، سواد، زنان 
برابری  جنبش های  حکومت،  در  زنان  آنالین، 

زن و مرد.
جونی سیگر، از فعاالن شناخته شده در زمینه ی 
شهِر  در  ِبْنتلی  دانشگاه  استاد  زنان،  مسائل 
امور  آمریکا و مشاور سازمان ملل در  بوستوِن 

زنان است.
* * *

حقیقت  در  ایران«،  و  جهان  در  »زنان  کتاِب 
ترکیبی است از دو نوشته: 

جونیسیگردرنشستنقدوبررسیکتاب

اطلِس»زناندرجهانوایران«

کتاِب »جامعه شناسِی روسپی گری« یکی 
به  که  است  فارسی   کتاب های  اندک  از 
طور دقیق و علمی به موضوع تن فروشی 
کتاب،  این  در  مدنی،  سعید  می پردازد. 
جمع بندِی  خود،  پژوهش های  بر  عالوه 
ایران  در  که  قبلی ای  مطالعات  از  کاملی 

انجام شده است را ارائه می دهد.
است:  شده  تنظیم  فصل  شش  در  کتاب 
روسپی گری،  درباره ی  نظریه ها  کلیات، 
و  روسپی گری  روسپی گری،  عوامِل  و  علل  روسپی،  زنان  ویژگی های 

ایدز، قوانین و مقرراِت روسپی گری.

مدنی، تن فروشان را بیش از آن که ُمجرم تصور کند، آن ها را آسیب دیده 
از شرایِط دشواِر اجتماعی و اقتصادی می داند؛ شرایطی که باید تغییر 

کند تا بتوان این آسیِب اجتماعی را برطرف کرد.
سعید مدنی، متولد 1339، جرم شناس و پژوهشگِر مسایل اجتماعی 
پیشین  سردبیر  ایران،  جامعه شناسی  انجمن  سابِق  عضو  او  است. 
و  بوده  فردا  ایران  نشریه  پیشیِن  سردبیِر  و  اجتماعی  رفاه  فصلنامه ی 
)فقر  اجتماعی  مسایل  زمینه  در  پژوهش  و  آموزش  به  که  سال هاست 
و نابرابری، خشونت علیه زنان و کودکان، اعتیاد و تن فروشی( مشغول 

است. تاکنون مقاالت و کتاب های زیادی از  او منتشر شده است.2
به  را  کتاب  این   ،1395 سال  در  پارسه،  کتاب  ترجمه ی  و  نشر  بنگاِه 

چاپ رسانیده است.

کتاِب»جامعهشناسِیروسپیگری«
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قاچاِق »ِسکس« در جهان1
در دنیای امروز، سوءاستفاده ی جنسی از زنان و کودکان، ابعادی 
به  جنوبی  کره ی  از  تن فروشی  برای  دختران  و  زنان  دارد.  جهانی 
جنوبی  افریقای  به  اروپا  شرِق  دختراِن  می شوند؛  »برده«  تایلند 
»منتقل می گردند« و ... . در این تجارِت چند میلیارد دالری، بدن 

زنان، کاال به حساب می آید.
از  حیرت آوری  میزان  بر  است  متکی  »سکس«،  جهانِی  تجارت 
اجبار، شکنجه، تجاوز و خشونت هدفمند. زنان، اغلب با حیله و 
فریب و ادعاهای دروغین به داِم این تجارت می افتند. آن ها ابتدا با 
وعده ی درآمد باال و کسِب شغل در کشوِر مقصد )مثال به عنوان 
پیشخدمت رستوران یا خدمتکار منزل( جذب می شوند. باندهای 
قاچاق، پس از بردِن آن ها به کشور  مقصد، با بدهکار کردِن آن ها 
بابِت هزینه های سفر و نیز به وسیله ی انواع خشونت ها و تهدیدها، 

آن ها را به تن فروشی وادار می کنند.
البته خانوادهای فقیر، اغلب خوْد دختران را به منظوِر همین کار 
می فروشند. هم چنین در مناطِق درگیِر فقر، دختران و زناِن زیادی 
برای  جنسی«  »برده ی  عنوان  به  تا  می شوند  ربوده  سادگی  به 

درآمدزایی باندهای قاچاق مورد استفاده قرار گیرند.
و  نابرابری  جهان،  مختلف  کشورهای  رفاِه  و  درآمد  سطح  بین 
اختالف شدیدی وجود دارد. همین مسأله سبب می شود که زنان 
و دختران به امید فرصت های شغلی و بهبود شرایط، از کشورهای 

ه برده شوند.
ّ
کم درآمد به سمت کشورهای مرف

ایران و مسأله ی قاچاق انسان2
شواهد اندک )اما محکم و قابل اعتمادی( درباره فعالیت و حضور 
و دختران در  زنان  قاچاق  دارد.  ایران وجود  در  انسان  قاچاقچیان 

دهه ی 1380 عمدتا دو شکل اساسی داشته است:
در  بیشتر  روش  این  پاکستان:  به  دختران  و  زنان  قاچاق  اول- 
می شود.  دیده  پاکستان  با  هم مرز  استان های  فقیِر  خانواده های 
 کشورهای پاکستان و افغانستان، دختران را با پرداخِت 

ِ
معموال اتباع

مبلغی اندک از خانواده هایشان خواستگاری نموده و عقد می کنند. 
پس از انتقال به پاکستان، این دختران را در خانه های فساِد آن جا، 

وادار به تن فروشی می کنند.
)به  به کشورهای عرِب خلیج فارس  دوم- قاچاق زنان و دختران 
ویژه امارات متحده عربی(: بنا بر »گزارش سازمان دفاع از قربانیان 
تا   10 بین  می شوند،  قاچاق  امارات  به  که  دخترانی  خشونت«، 
 عرْب 

ِ
به طور رسمی برای شیوخ از آن ها  16 سال دارند. عده ای 

خواستگاری می شوند و در ازای پرداخت مبلغی به خانواده شان، 
شده،  فریب داده  دختران  از  عده ای  می شوند.  داده  عبور  مرز  از 
دسته ای  می شوند.  داده  انتقال  مرزها  از  غیرقانونی  و  شده  ربوده 
انتخاب و  به  امیِد کسِب درآمِد باال در کوتاه مدت،  به  دیگر هم 
بازاِر  این دختران در  امارات سفر می کنند. همه ی  به  اختیاِر خود 
تن فروشِی امارات به کار گرفته می شوند. اکثِر آنان تمایل یا امکان 

بازگشت به ایران را ندارند.
طبِق بعضی گزارش ها، روزانه به طور متوسط 25 دختر در ایران از 

گلهایخوردهشدهدرفوتبال
در  اروپا  ملت های  جام  برگزارِی  برای  فیفا  تصمیِم  از  پس 
2012 در اوکراین، جمعی از شهرونداِن این کشور راهپیمایی 

و اعتراض نمودند و اعالم کردند:
»ما به قرار گرفتن مافیا در پشِت مسابقاِت جاِم ملت های اروپا 
کسانی هستیم  مخالف  ما  معترض هستیم.  در سال 2012 
که برای حمایت از تیم کشورشان به اوکراین می آیند، اما در 
مافیا  باندهای  بزنند.  دست  فحشا  به  می خواهند  حال  عین 
فقط  نه  که شما  این جا می آیند می گویند  که  به خارجی هایی 
بلکه می توانید  کنید،  تماشا  و مسابقه  بنوشید  آبجو  می توانید 
یک دختر اوکراینی را نیز در ازای صد دالر در کنار خود داشته 
روسپی خانه  اوکراین  معترض ایم.  مسئله  این  به  ما  باشید. 

نیست«.3

انسانهایزیرزمینی
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خانه های خود فرار می کنند. بسیاری از آن ها، در داِم قاچاقچیاِن 
از کشور سر  از مراکز تن فروشِی خارج  و  انسان گرفتار می شوند 

در می آورند.
در مجموع با وجود غیرقانونی بودِن تن فروشی در ایران، آمارهای 

آن به الگوهای جهانی شباهت زیادی دارند.

جهانگردی جنسی4
هدف  رایج،  سرگرمی های  جز  به  توریستی،  سفرهای  بعضی 
به این  از تن فروش های آن کشور.  نیز دارند: سوءاستفاده  دیگری 
گونه سفرها، »جهان گردِی جنسی« )توریسِم جنسی(5 می گویند. 

یکتجربهیواقعی
گهِی تبلیغاتِی آژانِس کاریابی، به امید کار در هتل،  »شاندرا ُوُورانتو« با دیدِن آ
از اندونزی به آمریکا رفت ولی در واقع قاچاقچیان انسان او را به آن جا کشانده 
و  جنسی  بردگی  تن فروشی،  به  وادار  را  وی  خشونت ها  انواع  با  آن ها  بودند. 
با  این که  تا  بود  او مدت ها تحت همین شرایط  مواد مخدر کردند.  از  استفاده 
کمِک ملواِن رهگذری به ناِم »ِادی« توانست خود را از آن شرایط بیرون بکشد. 
به  را  بتواند حرف هایش  او  تا  و کمک کرد  داد  او گوش  به حرف های  »ِادی« 
اداره ی پلیس ثابت کند و باند قاچاقچیاِن انسان را به پای میِز محاکمه بکشاند. 
به  روحی،  درمان های  از  پس  بود،  دیده  زیادی  آسیب های  این که  با  ُوُورانتو، 
فعالیت در زمینه ی حقوِق بشر و مبارزه با باندهای قاچاق پرداخت. در دوران ریاست جمهورِی اوباما، او به عنوان عضوی از 
شواری مشورتِی ریاست جمهوری در زمینه ی قاچاِق انسان انتخاب شد. در حاِل حاضر، شاندرا ُوُورانتو مدیر )و بنیان گذاِر( 

»برنامه توانمندسازی بازماندگاِن قاچاق انسان« است؛ سازمانی با هدف نجات و بهبوِد قربانیان قاچاق انسان.
ُوُورانتو: »شماره تلفن ِادی را تا این اواخر داشتم. چندین سال بعد ]از آن دوران[، یک بار حوالِی سال نو به ِادی تلفن کردم. 
او گفت: »تمام داستان من را دنبال کرده و از این که برای خودم زندگی تازه ای درست کرده ام خوشحال است«. ادی گفت: 

»هرگز فکر نکن که باید از من تشکر کنی. همه ی این کارها را خودت کرده ای.«
ولی ِادی من از تو متشکرم که آن روز در پارک به حرف هایم گوش دادی و کمک ام کردی تا زندگی ام را دوباره شروع کنم«.6

 چنین هدفی آشکارا گفته نمی شود و از بیان علنی و 
ً
البته معموال

رسمی آن، خودداری می گردد.
برای  دارد؛  وجود  جهان  مختلف  نقاط  در  جنسی  جهانگردی 
از  را  مردان  مسافرتی،  تورهای  اوکراین.  و  ترکیه  تایلند،  در  مثال 
اروپا، امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پردرآمِد دنیا به این مناطق 
عنوان  با  توریست  هزار   400 و  میلیون   5 ساله،  هر  می کشانند. 
توریست جنسی وارد تایلند می شوند. از این رو باید گفت که یک 
در  هستند.  آن  مشتریان  فروشی،  تن  مسئله ی  مهِم  بسیار  بخش 
حقیقت، بازار تن فروشی را مشتریان خلق کرده و رونق می بخشند.
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1( مطالب و آمارهای این بخش »قاچاِق سکس در جهان« برگرفته است از:
»زنان در جهان و ایران«، جونی سیگر و سعید مدنی، مترجم سید مهدی خدایی، روزنه، چاپ اول 1395، ص 54، 162 و 163.

2( مطالب و آمارهاِی بخِش »ایران و مسأله ی قاچاق انسان« برگرفته است از:
»زنان در جهان و ایران«، جونی سیگر و سعید مدنی، مترجم سید مهدی خدایی، روزنه، چاپ اول 1395، ص 54، 162 و 163.

3)  fa.euronews.com/2011/09/27/topless-protest-in-ukraine
4( در مورد مطالب و آمارهای بخِش »جهان گردِی جنسی« رجوع کنید به:

- به آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ سیزدهم، 1383، ص 230.
- »روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر«، ملیسا فارلی، ترجمه مهدیس کامکار، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 6، ص 268.

5) Sex Tourism
6) www.bbc.com/news/magazine-35846207
7) National Catholic Reporter, 31 July 2019:
https://www.ncronline.org/news/justice/pope-prostitution-disgusting-vice-tortures-defenseless-women

مراهمبهخاطِرسهمخودمببخشید...
در تابستان 2016، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیاِن کاتولیِک جهان، برای دیدار با زناِن تن فروش به یک موسسه ی مددکاری در شهر 
ُرم رفت. پاپ، با بیست زن مالقات کرد که از باندهای قاچاق و تن فروشی نجات یافته بودند. شش نفر از آن ها اهِل رومانی، چهار 
نفر اهِل آلبانی، هفت نفر نیجریه ای و باقی اهِل ایتالیا، تونس و اوکراین بودند. پاپ، در این دیدار، سرگذشِت این زنان را شنید و خود 

نیز در صحبت هایش به مسأله ی تن فروشی و مسئولیِت ما در قباِل آن، پرداخت:
»هر شکلی از تن فروشی، نوعی فروکاست دادِن انسان به َبرده است؛ یک عمل مجرمانه و گناهی آزاردهنده که طی آن یک زِن 
بی پناه شکنجه می شود، عشق ورزی و برون ریزِی غریزه با هم اشتباه گرفته می شوند. این، بیماری ای انسانی است؛ تفکری غلط در 

جامعه.«
پس از این دیدار پاپ در یادداشت های خود نوشت: »بعد از گوش دادن به ماجراهای تکان دهنده و کاماًل انسانِی این زنان رنج دیده، که 
برخی از آن ها بچه ای را در آغوش داشتند، در خود نیازی شدید احساس کردم تا تقاضای بخشش کنم به خاطر تمامی شکنجه های 

واقعی ای که از طرف مشتریان- که بسیاری از آن ها هم خود را مسیحی می خوانند- به این زنان وارد شده است.«
پاپ فرانسیس، سپس از این زنان خواست که ببخشند 
آن ها  از  که  را  مسیحیانی  ویژه  به  مردان،  تمامی 
سوءاستفاده کرده اند: »امروز، از تمامی شما می خواهم 
که ببخشید؛ تمامی مسیحیان را، تمامِی کاتولیک هایی 
را که از شما سوءاستفاده کرده اند. هم چنین می خواهم 
برای  زیرا  ببخشید،  خودم  سهم  خاطِر  به  هم  مرا  که 
دعا  کافی  اندازه ی  به  برده داری  گونه  این  رفِع  و  شما 

نداشته ام.«
پاپ هم چنین بیان کرد که با گوش دادن به داستان های 
این قربانیاِن قاچاِق انسان، مردم می توانند »بفهمند که اگر تقاضای باالی مشتریان ]برای خریِد سکس[ متوقف نشود، ما قادر 

نخواهیم بود به نحو مؤثری با استثمار و تحقیِر این ]انسان ها و[ زندگی های بی گناه مبارزه کنیم.«
پاپ در پایان صحبت های خود افزود که هیچ کس، بخصوص هیچ دین داری، نمی تواند »بی اعتنایی کند یا دست خود را از خوِن 

بی گناهان که در خیابان های این جهان ریخته شده است، بشوید و خود را بی تقصیر 
جلوه دهد... فساد، بیماری ای است که خود به خود متوقف نمی شود. الزم است 
مذهبی.  مکاِن  یک  عنواِن  به  گروهی؛ حتی  یا  فردی  کنیم؛  گاهی بخشی  آ ما  که 
الزم است چنین کنیم تا به راستی کمکی کرده باشیم به این خواهراِن بینوایمان و 
از سرازیر شدِن ظلم و ستم دنیا بر شکننده ترین و بی دفاع ترین موجودات جلوگیری 

کنیم.«7
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      مطابِق قانوِن دین
عیسی)ع( از سپیده دم دیگر بار به معبد آمد و مردم نیز گرِد او آمدند. 
عیسی نشست و مشغوِل تعلیِم ایشان شد. در همین وقت، سراِن قوِم 
]یهود[ و فریسیان1، زنی را که در حاِل زنا گرفته بودند، کشان کشان به 
مقابِل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند: »ای استاد، ما این زن را به 
هنگاِم عمِل زنا گرفته ایم. او مطابِق قانون موسی باید سنگسار شود، 
تا دستاویزی  او گفتند  آزمون  برای  را  این  نظر شما چیست؟«  ولی 

برای متهم کردِن او ]به بی دینی و بدعت[ بیابند.2
عیسی سر به زیر افکنده بود و با انگشِت خود بر روی زمین چیزهایی 
می نوشت. اما سران قوم با اصرار می خواستند که او جواب دهد. پس 

عیسی سر بلند کرد و به ایشان فرمود: »بسیار خوب، اما سنِگ اول را 
کسی بر او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده باشد.«

لیک  داد.  ادامه  زمین  روی  بر  نوشتن  به  و  افکند  زیر  به  سر  سپس 
آن ها چون این را شنیدند، یکایک بیرون رفتند و نخست پیرتران روانه 

شدند، و او با آن زن، که آن جا هم چنان در میانه بود، تنها ماند.
آن گاه عیسی سربلند کرد و بدو گفت: »ای زن، آن مدعیاِن تو کجا 
رفتند؟ آیا هیچ کس نماند که تو را محکوم کند؟« زن گفت: »هیچ 
کس ای آقا«. پس عیسی گفت: »من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو 

و دیگر گناه مکن.«3

 محبت و توجه به انسان ها در وجوِد راهب رشد نکرده و تنها افتخاِر راهب این است که گناه نکرده  است. پیرزن 
ً
 * گویی پیرزن انتظاِر برخوردی انسانی تر داشت و فکر  کرد که پس از سال ها عبادت، ظاهرا

 »پاک« ماندِن خودش است و او 
ً
 گناهی نسبت به راهب مرتکب نشده است! اما دغدغه ی راهب، صرفا

ً
عصبانی است چون خود او بیست سال از راهب حمایت کرده است؛ نه این که بیست سال صرفا

 آن زن ننمود و توجهی به وضع ِ وی نشان نداد. لزومی نداشت به خواسته ی آن زن آری بگوید، ولی دست کم باید به او لطفی می نمود. انسان، در چنین موقعیتی، تنها در خودش فرو 
ِ

اعتنایی به احتیاج
نمی رود، بلکه با این واقعه، دردمندانه و باشفقت و مهر مواجه می شود.

اما آیا واکنِش پیرزن در برابر بی تفاوتِی راهب، محبت آمیز است؟ چرا او کلبه را به آتش می کشد؟ در چنین داستاِن نمادگونه ای، چه بسا که آتش زدن را نیز باید نمادین نگریست: آتش، جلوه ای است از 
)didarnameh.ir/4402 :»نیروهای معنوی و موجب تغییر شکل، پاک شدن، تعالی و تولد دوباره. )رجوع کنید به مطلِب »زنده شدن از دِل آتش

      هم دردی و خشم
متی به الی -تو گفت: »تو در مقابل ظلم خشمگین نمی شوی؛ کسی 
که از دیدِن ظلم به خشم نیاید، نمی تواند هواداِر واقعِی نظامی عادالنه 
باشد. خشمگین شدن در برابِر ظلم، ورای شرکت در ِاعمال ظلم و یا 

محکوم )و بد( دانستِن ظلم است.
خشم نباید زود شعله ور شود و زود فروکش کند، بلکه باید درک شده 
ِر برطرف کردِن ظلم را بیاید 

ّ
و دیرپا باشد تا بتواند راه ها و ابزارهای مؤث

و به کار گیرد.
 هم دردی نمی کرد؛ احساِس 

ً
متی می گفت: »می -ان-له با کسی صرفا

دست  او  به  ستم دیدگان  دردآوِر  زندگِی  دیدِن  از  که  مهری  و  رأفت 
می داد را به خشم پیوند می داد. در چنین موقعیت هایی، آدم های ساده 
گاه، دچاِر احساِس دل سوزی ای می شوند که حسی مثِل آزردگی  و ناآ

است و همراه با یأس است.
»دریْغ  معنِی  به  اغلب  دل سوزی ای  »چنین  می گفت:  می -ان-له 
 
ً
داشتِن کمک« است. من خودم را جای دردمندان نمی گذارم تا صرفا

کار  به  را  خشم ام  هم دلی،  از  پس  بلکه  شوم،  شریک  آن ها   
ِ

رنج در 
می گیرم تا دردشان را پایان دهم.«5

عبادِتسرد

مشارکتخوانندگان
به نظر شما چرا عیسی مسیح)ع( در جواب نگفت: »هر که تاکنون زنا نکرده سنگ اول را بزند« بلکه فرمود: »هر که تاکنون گناه نکرده...«؟

پاسخهایخودرابرایماارسالکنید.منتخبیازپاسخهایارسالی،درشمارهیبعدمنتشرخواهندشد.

      عبادِت سرد
نگهداری  راهبی  از  سال  بیست  که  می کرد  زندگی  چین  در  پیرزنی 
کرده بود: کلبه کوچکی برای او ساخته و ساعت هایی که او به تفکر و 

عبادت فرو می رفت، برایش غذا می پخت.
روزی از خود پرسید که راهب در طول این سال ها چه پیشرفتی کرده 
است؟ برای آزمایش و اطالع از این امر، از دختری زیبا و طّناز کمك 
گرفت. به او گفت: »برو در آغوش اش ِکش و ناگهان بپرس حاال چه 

می کنی؟«
دختر طناز، نزِد راهب رفت و بی معطلی در آغوش اش کشید و پرسید 
در  کهن،  »درختی  داد:  پاسخ  شاعرانه  راهب  کرد.  خواهد  چه  که 
جا  هیچ  گرما  و  از حرارت  می روید،  روی صخره ای سرد  زمستان، 

اثری نیست!«
کرد.  بازگو  بود  شنیده  را  آن چه  و  بازگشت  سالخورده  زِن  نزد  دختر 

پیرزن به کلبه ی راهب رفت و آن را آتش زد.4

فکر کنید...
بهنظِرشما،چراپیرزنچنینکرد؟پیرزناز
راهب،انتظاِرچگونهبرخوردیداشت؟
ازنگاهاو،واکنشدرستچهمیتوانست

باشد؟
پاسخی پیشنهادی برای این سؤال را در پایین همین 

صفحه بخوانید.*

1( فریسیان: گروهی از ُعلمای دینی یهود.
نظر  از  می دانست.  انسان ها[  و  خداوند  ]به  »محبت«  را  شریعت  احکاِم  و  دین  روح  عیسی)ع(،   )2
علمای دینی، موقعیِت سنگساِر زِن گناه کار، وضعیتی بود که می توانست عیسی را به تعارض و تناقض 

)بین محبت و حکم دین( بکشاند.
3( انجیل یوحّنا، فصل 8، آیات 11-2.

4( »گوشت ِذن، استخوان ِذن«، پال رپس، ترجمه ی سهراب دریابندری، نشر نو، قطعه ی 37.
گاه، قطعه های »خشم در مقابل  5( به نقل از کتاِب »اندیشه های متی«، ترجمه ی بهرام حبیبی، نشر آ

ظلم« و »در هم دردی و دل سوزی«، با ترجمه ی مجدد و بازنویسی.
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»خانه خورشید«، موسسه ای است که از سال 1385 در محله ی ُپرآسیِب »دروازه غاِر« تهران، فعالیت می کند. فعالیِت اصلِی خانه ی 
خورشید، در زمینه ی اعتیاد زنان است، اما اعتیاد در زنان، در برخی مواقع، تن فروشی را نیز به دنبال دارد. خانۀ خورشید به زناِن آسیب دیده 

از اعتیاد و تن فروشی، خدمات آموزشی، درمانی، حمایتی و بهداشتی ارائه می دهد و برای بهبوِد زندگِی این افراِد طرد شده  می کوشد.
گزارِش پیِش رو، بخشی از تجربیات فعاالن خانه ی خورشید است که خانم ها لیال ارشد و ُسرور ُمنشی زاده، بنیان گذاران و مددکاران 

اصلی موسسه، روایت کرده اند. در ادامه بخش هایی از این روایت را می خوانید. 1

من در دهه ی 50، در دوران دانشجویی ام ]در رشته ی مددکاری[، طی ُنه ماه، هفته ای سه روز، برای ارائه ی 
بود که  آن زمان مرسوم  نو می رفتم.  به منطقه ی شهر  زنان روسپی،  با  کار  و  اجتماعی  خدمات مددکاری 
فقط دانشجویان پسر برای خدمات مددکاری به جاهایی مثل شهر نو بروند. من تنها دختر داوطلب بودم و 
دانشجوی خانم َسّتاره فرمانفرمائیان )مادر مددکاری اجتماعی ایران( بودم. یادم است به خانم فرمانفرمائیان 
گفتم می خواهم بروم شهر نو. ایشان گفت: »تو می خواهی بروی آن جا چه کار؟ بعد می آیی گریه می کنی 
پیش من و من حوصله ندارم.« گفتم: »قول می دهم گریه نکنم«. باالخره ما رفتیم به عنوان کار دانشجویی، 
سه روز در هفته با کودکاِن زنان شهر نو، در دو خوابگاه و مؤسسه ای که شرکت نفت برای نگهداری فرزندان 
از مسئوالن فعلی استانداری  بود، کار کردیم. جالب است که وقتی برای یکی  زنان روسپی تأسیس کرده 
دربارۀ این دو خوابگاه گفتم، ایشان باورش نمی شد که شرکت نفت در دهه ی 50، این خوابگاه ها را تأسیس 
کرده بود. برای شان توضیح دادم که این بحِث مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مؤسسات و افراد که این روزها 

مطرح می شود در دهه ی 50، در کشور مورد توجه بوده است و تجربیات خوبی داشته ایم.

قول می دهم گریه نکنم!
)قصه ها و تجربیات یک سازمان مردم نهاد(
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      ]در سال 1385 برای شروع فعالیت[ 
رفتیم  و  کردیم  انتخاب  را  غار  دروازه 
از  ما  مرکز.  احداث  برای  مکانی  دنبال 
بودیم که چطور  یاد گرفته  قبلی  کارهای 
را  افراد  و  کنیم  محله ای«  »توسعۀ  کار 
خودمان  کنار  کار،  پیش ُبرد  منظور  به 
با  رفتیم  خاطر  همین  به  داریم.  نگه 
محل،  ریش سفیدان  با  محل،  مسئوالن 

و  کردیم  صحبت  و...  مغازه داران  و  کسبه  با  انتظامی،  نیروی  با 
کنیم.  احداث  این جا  در  را  مرکزی  چنین  می خواهیم  که  گفتیم 
رئیس کالنتری  گفت: »ما در این محل، مشکلی نداریم.« رفتیم 
و گفتیم جا  به کالنتری  باز مراجعه کردیم  و  پیدا کردیم  و جایی 
ما  این مرکز. رئیس کالنتری گفت: »من که گفتم  برای  گرفته ایم 
رفتیم،  که  سوم  بار  دیگر«.  جایی  بروید  نداریم.  مشکلی  این جا 
رفته بودیم که برای افتتاحیه دعوت شان کنیم. گفت: »می دانید چرا 
با آمدن تان مخالفت می کردم؟ چون تأمین امنیت شما برای ما در 

این محل خیلی مشکل است.«
داستان  ببینیم  که  فکر  این  با  کردیم  شروع  را  کار  ما  حال  هر  به 
این زنان چیست؟ زنانی که طی این سال ها هیچ صدایی نداشتند، 
بدذاتی  و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم  همیشه  نشدند،  دیده 

دانسته می شوند و همه فکر می کنند که 
تن فروشی  به  دست  رضایت  و  میل  با 

می زنند.

مرکز  راه اندازی  برای  ایران  کشور       
کرده  شجاعت  واقعا  زنان  برای  گذری 
معتاد[  ]زنان   DIC بحث  چون  است، 
همراه با بحث تن فروشی است و اغلب 
قضیه  این  بار  زیر  مسلمان  کشورهای 
خدمات  نیستند  حاضر  و  نمی روند 
ایران  می گویم  دلیل  همین  به  بدهند. 

واقعا جسارت کرده و خانۀ خورشید اولین DIC زنان در خاورمیانه 
است.

            از طرف دیگر، ما دیدیم خیریه های مذهبی هم کمکی نمی کنند. 
خیلی ها می گفتند که این افراد بمیرند بهتر است! می گفتند حیِف 
شما نیست که می روید این جا کار می کنید؟ بروید در نیاوران، ما 
به شما خانۀ سه طبقه ای می دهیم که از ایتام نگهداری کنید. تصور 

این است که این زنان بدکاره اند و بهتر است بمیرند! 

       در روز افتتاحیه، تلویزیون و خبرنگاران 
در  گذاشتند  و  گرفتند  عکس  و  آمدند 
وب سایت ها و ... . شب خانم منشی زاده 
به من تلفن زد که صدای آمریکا مرکز را 
افرادی  عنوان  به  را  زنان  و  می دهد  نشان 
مورد خشونت خانگی  که  نشان می دهد 
قرار گرفته اند؛ زنانی که سوختگی و جای 
حالی  در  داشتند.  بدن شان  در  بریدگی 
این  از  بسیاری  و  داشتند  اعتیاد  بودند که سال ها  زنانی  این ها  که 
موارد و این بالها را هم خودشان طی این سال ها بر سر خود آورده 
دچار  گونه ای  به  هم  رسانه ها   . و...  بودند  کرده  خودزنی  بودند؛ 

بی خبری اند و مطالبی را فکر نشده می گویند و انتشار می دهند.

        ]این زن ها[ می گفتند ما خیاطی بلدیم و گلیم و قالب بافی. 
زنان خواب شان  بود،  کار سخت  را شروع می کردیم.  کار  ما هم 
یکی  دیر.  یکی  می آمد،  زود  یکی  بودند،  بی حوصله  می گرفت، 
مواد زده بود و شنگول بود می خواست تا دیروقت در مرکز بماند 
و کار کند. از آن طرف ما با رسیدن به خانه ی ]خودمان[، تازه کار 
به اهل خانۀ خودمان شروع می شد. خالصه  مراقبت و رسیدگی 

بساطی داشتیم!

      در این مدت ما خودمان بیش از همه 
با  که  این  وجود  با  من  حداقل  آموختیم. 
ولی  داشتم  آشنایی  مشکالت  و  مسائل 
در  مسائلی  چنین  با  نمی کردم  فکر  هیچ 
پایتخت کشورمان مواجه باشیم. ده سال 
حتی  نبودم  حاضر  هرگز  بود  اگر  پیش 
دقیقه ای را با یک زن تن فروش باشم و با 
او حرف بزنم. یا مثال اگر گوشه ای آدمی 
افتاده بود که به نظر معتاد می رسید، سعی 
می کردم راهم را کج کنم و از راه دیگری 
و  می ترسیدم  آدم ها  این  از  واقعا  بروم. 
سعی میکردم مراقب خودم باشم و خیلی به این افراد نزدیک نشوم. 
حاال بعد از این همه سال کار با این افراد، وقتی هر کدام از این ها 
از در وارد می شوند، همدیگر را بغل می کنیم و می بوسیم. دیروز 
بیشتر  دل ام  زنان  این  برای  گاهی  می گفتم  دوستی  برای  داشتم 
زنان  از  یکی  وقتی  نیست.  این جا  که  بچۀ خودم  تا  تنگ می شود 
را نمی بینیم، همه اش خبر می گیریم: بچه ها از ام البنین چه خبر؟ 
آمده که  به وجود  ما  میان  رابطه ای  باشد!  آمده  نکنه بالیی سرش 

گفتم می خواهم بروم شهر نو. ایشان 
گفت: »تو می خواهی بروی آن جا چه 
پیش  گریه می کنی  بعد می آیی  کار؟ 
گفتم:  ندارم.«  حوصله  من  و  من 

»قول می دهم گریه نکنم«.

زنانی  چیست؟  زنان  این  داستان 
صدایی  هیچ  سال ها  این  طی  که 
همیشه  نشدند،  دیده  نداشتند، 
و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم 
و همه فکر  دانسته می شوند  بدذاتی 
می کنند که با میل و رضایت دست به 

تن فروشی می زنند.
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آدم ها  این  این سال ها  در  به هر حال،  کنم.  نمی توانم وصف اش 
یاد  را که  متقابال چیزهایی  ما هم  و  دادند  یاد  ما  به  خیلی چیزها 

گرفته بودیم، به تدریج به آن ها انتقال دادیم. 

را  ما  نهادها  برخی  که  بود  این  ما  گرفتاری های  از  یکی     
رگان های مذهبی 

ُ
نمی پذیرفتند. یک بار، چالشی بین ما و یکی از ا

آمد.  بود، پیش  به ما داده  بر سر ساختمانی که شهرداری  محلی 
دست آخر با سماجت این محل را حفظ کردیم. آنها هم در مقابل 
سعی به تحریِک مردم محل و مخصوصا خانم ها داشتند. وضعیت 
نمی ترسیدیم،  از مددجو  دیگر  ما  که  بود  به جایی رسیده  محله، 
به  را  این ها  و  آمده اید  شما  می گفتند  می ترسیدیم!  محل  مردم  از 
محل ما آوردید. ما می گفتیم دروازه غار از سال های قبل مشکل 

نمی کردند.  قبول  است.  داشته  اعتیاد 
آدرس ها  و  می بردم  را  پرسشنامه ها  من 
در  شما  می گفتیم  می دادم.  نشان شان  را 
را  مددکارتان  دارید،  مددکار  کالنتری 
این محل  در  افراد  این  ببینید  تا  بفرستید 

زندگی می کنند. 

      یک روز جلوی خانۀ خورشید جمع 
فریاد  بزنند.  آتش  را  خورشید  خانۀ  می خواهند  می گفتند  شدند. 
می زدند که این جا مرکز فساد است! جلوی در حسابی شلوغ کرده 
بودند. فردی نظامی، با درجۀ نظامی باالیی را هم آورده بودند و 
از تلویزیون هم گروه فیلم بردار آمده بود. آقای نظامی آمد داخل 
کاهش  مرکز  این جا  گفتیم  است؟  خبر  چه  این جا  گفت  و  مرکز 
بودند که  آمده  پیش من  اتفاقا همان روز سه دختر  آسیب است. 
مادران شان معتاد و کارتون خواب بودند و ما تالش کرده بودیم که 
این سه دختر که یکی 9 ساله، یکی 13 ساله و یکی 15 ساله بود، 
بتوانند یک اتاق کرایه کنند. ولی انواع و اقسام مشکالت را داشتند. 
بیایند  مادرهاشان  نمی دهد  اجازه  صاحب خانه  می گفتند  ]مثال[ 
پیش شان و ]در نتیجه چون تنها هستند[ شب ها عده ای از مردان 
این   . و...  می کوبند  در  به  و  می آیند  سراغ شان  و  می کنند  مست 
دخترها برای دریافت کمک آمده بودند پیش ما و من آن روز داشتم 

فکر می کردم برای این ها چه کار بکنیم.
آن آقای نظامی که آمد گفتم: جناب، من 
من  ولی  چیست،  شما  درجۀ  نمی دانم 
مشکلی دارم، ببین شما می توانی مشکل 
این سه تا دختر را حل کنی؟ این سه دختر 
را با ایشان فرستادم در اتاق مددکاری و به 

بچه ها گفتم مهرنوش جان، فرناز جان، زهرا جان، این آقا آمده اند 
این  بگویید.  ایشان  به  دارید  کنند! هر مشکلی  به شما کمک  که 
آقا رفت در اتاق و 20 دقیقه بعد برگشت 
بد شده  نزار. چنان حالش  و  زار  با حال 
بود که باور کنید یکی باید زیر بغل ایشان 
رفت  و  شد  بلند  باالخره  می گرفت.  را 
بیرون. خبرنگار همین که او را دید پرید 
و  جلویش  گرفت  را  میکروفن  و  جلو 
گفت جناب  نظر شما چیه؟ خانم ها هم 
آنجا داد می زدند: »ما می خواهیم این جا 
گردد!«  باید  معدوم  گردد!  باید  ویران  فساد  عامل  بزنیم!  آتش  رو 
ناگهان این آقای نظامی داد زد: »بسه! بسه! خجالت بکشین! این ها 
دارند این جا کمک می کنند! این ها نباشند کی به داد این دخترها و 
زن ها برسه!« خبرنگارها که بالفاصله رفتند. خانم ها و آقایان هنوز 
ایستاده بودند. من گفتم خانم ها بفرمایند داخل. همان موقع جلسۀ 
NA برگزار می شد؛ یک گروه سر کالس بودند، یک گروه دیگر هم 
این جا که می گویید النۀ  به خانم ها گفتم  بودند.  نقاشی  در حال 
فساد است بیایید ببینید چه می کنیم. دیدند که بله! کارگاه و کالس 
برقرار است. بعد دیگر این قضیه تمام شد. یعنی ما هم روی گروه 

هدف کار کردیم، هم روی جامعه ای که پیرامون ما بود.

بعد  این جا چه می کنید؟  آمد و گفت شما  مأموری  بار  یک        
پول  آلمان  سفارت  از  شما  گفت  دادیم،  توضیح  برایش  اینکه  از 
سفارت  از  گفت  نه!  گفتیم  می گیرید؟ 
دیگه  پس  گفت  نه!  گفتیم  انگلیس؟ 
می گیرید.  پول  ایتالیا  سفارت  از  حتما 
اید؟  این جا  چرا  شما  می گفت  ما  به 
کشورمان؛  بچه های  خاطر  به  می گفتم 
به خاطر بچه های شما، بچه های خودم 

افراد  این  که  می گفتند  خیلی ها 
حیِف  می گفتند  است!  بهتر  بمیرند 
کار  این جا  می روید  که  نیست  شما 

می کنید؟
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این جا  می خواهیم  »ما  می زدند:  داد 
رو آتش بزنیم! عامل فساد ویران باید 

گردد! معدوم باید گردد!«
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نه!  من  »بچۀ  گفت:  نگیرند.   HIV که 
بچۀ تو!« گفتم باشه به خاطر بچۀ خودم 
این جا  را  این ها  می گفت  هستم.  این جا 
به  خیلی  بشود؟  چه  که  می داری  نگه 
ایجاد  محدودیت  و  بود  بی اعتماد  ما 
و  آمد  آقا  همین  روز  یک  بعد  می کرد. 
گفت حاللم کنید! گفتم مگر چه شده؟ 

گفت من بازنشسته شدم، حاللم کنید. متأسفانه سازمان ها توجیه 
نبودند. یک سازمان کار را می سپارد ]به ما[، ولی سازمانی دیگر، 
چون به اندازۀ کافی از اهداف و برنامه ها مطلع نیست، احساس 

نگرانی دارد.

        ]در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران می پرسد:[ تا حاال 
می توانند  خیلی  تجربیات  این  کرده اید؟  مستند  را  تجربیات تان 
این  بزنند.  می خواهند   NGO که  کسانی  برای  باشند  خوب 
تجربیات به آنها کمک می کند بدانند چه کاری می توانند بکنند، 

موانع چیست و...
آن  و  این طرف  دیروقت  تا  ما هر شب وضع مان همین است.   -

ید
رش
خو
ی
انه
.خ
ت..

اس
نج
ای

خانۀ  روایت  تعریف  مشغول  یا  طرف 
با  چانه زنی  مشغول  یا  خورشیدیم 
کمکی  می توانند  که  کسانی  و  مسئوالن 
سه  دو  که  هم  بعد  بکنند.  حوزه  این  به 
دهاِن باز در خانۀ خودمان منتظرمان اند 
قول  به  بدهیم.  را  شام شان  برویم  باید  و 
می رویم  که  شب ها  منشی زاده،  خانم 
اعتراض  کسی  تا  رد شویم  دیوار  کنار  از  مثل سوسک  باید  خانه 
نکند که چرا دیروقت آمدید )با خنده(. حاال تازه غذا هم از پیش 
آماده شده و فقط باید گرم بشود! ما زن ها نقش های متفاوتی باید 
بازی کنیم. ما از اول یکی از اهداف مان همین بود ]یعنی نوشتن 
و مستندسازی تجربیات[. حتی یکی دو نفر از دانشجویان حاضر 
بودند کار مستندسازی ما را بکنند، نشد. خودمان هم بارها به این 
فکر افتادیم که کار را سبک کنیم و بنشینیم به ثبت و ضبط اش. اما 
ثبت  را  این ها  که  است  موازی الزم  واقع. شاید گروهی  به  نشده 

کند... .
تالش ما این است تا بهبودی، سالمت و شادی را ترویج کنیم. به 

این راه و شیوه عمل کرده ایم، هستیم و این طور زندگی می کنیم.

تالش ما این است تا بهبودی، سالمت و شادی را ترویج کنیم. به 
این راه و شیوه عمل کرده ایم، هستیم و این طور زندگی می کنیم.

1( روایِت این تجربیات در 11 خرداد 1394، در موسسه ی »رخداد تازه« انجام شده است.
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دیروز داشتم برای دوستی می گفتم: 
بیشتر  دلم  زنان  این  برای  گاهی 
تنگ می شود تا بچۀ خودم که این جا 

نیست.
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راه؟ کدام  از 
)الگوها و شیوه های برخورد با تن فروشی در جهان(

یکتجربهیواقعی
او  می پرداخت.  تن فروشی  به  نیوزیلند  در  سال ها  والیس«  »سابرینا
هم چنین مدت ها برای قانونی شدن تن فروشی فعالیت می کرد، اما وقتی 
»فکر کرد:  تغییر  نظرش  اجرا شد،  و  تصویب  قانون  این  در سال 2003 
میکردمانقالبیدرراهاست.خیلیهیجانزدهبودمکهببینیم
اینقانونچهطورمیتواندزندگیوشرایطزنانرابهترکند« 

اما خیلی زود مأیوس شد و نظرش را عوض کرد.
 بسیاری از افراد، آزاد و قانونی کردِن تن فروشی را بهترین راِه کمک به زنان تن فروش می دانند. از نظر سابرینا والیس، 
قانونی کردن تن فروشی، نتایِج فاجعه باری در نیوزیلند داشته و تنها به سود واسطه ها و دالالن تمام شده است. می گوید: 
»فکر می کردم از حقوق زنان دفاع می کند و به آن ها قدرت می دهد؛ ولی مدت زیادی نگذشت که فهمیدم دقیقًا برعکس 

این است« سابرینا آرام آرام نگاهی منفی  نسبت به قانون جدید پیدا کرد و به یکی از مخالفان قانونی شدن تبدیل شد.
»یکبارمطلبیمیخواندمکهکسیداشتازاینحرفمیزدکهیکتنفروشمیتواندباچشمهایی
از که ]چرا[ میفهمد زمانی تنها و میکند گریه دارد بداندچرا 

ً
دقیقا آنکه بدون بزند گریانحرف

]فضایتنفروشی[بیرونآمدهباشد.منسالهاوضعامهمینبود.نمیفهمیدمچرااینطوریام؛
چراحالماینجوریاست.وقتیاینمطلبراخواندم،باخودمگفتم:ایندقیقاخودمنام.«

سابرینا دیگر نمی توانست ادامه بدهد. اوایل سال 2011 تن فروشی را کنار گذاشت و در جستجوی یک زندگی جدید به 
شهری دیگر رفت. گیج و سردرگم و افسرده بود. مدتی با زنان فمینیستی که مخالف قانونی شدن تن فروشی بودند حرف 

می زد. آن ها معتقد بودند دالالن و مدیراِن روسپی خانه ها بیش از همه مجرم اند، نه خود تن فروش ها.
دانشگاه  در  کنفرانسی  به  بالفاصله،  و  کرد  تأسیس  استرالیا«  رادیکال  »فمینسیت های  نام  به  گروهی  سابرینا  بعد  کمی 
ملبورن دعوت شد. این، اولین کنفرانسی بود که در مورد مخالفت با قانونی شدن تن فروشی برگزار می شد. این در حالی 
است که بسیاری از کشورها فعالیت روسپی خانه ها را قانونی اعالم کرده اند. اما جنبشی در جهت مخالف آن نیز در حال 

رشد است.
سابرینا اکنون در نقاط مختلف کشور به سخن رانی می پردازد و شرح می دهد که چگونه به فعالی فمینیست تبدیل شد و به 
مخالفت با قانونی شدِن تن فروشی پرداخت. او حتی درباره ی خاطرات و تجربیات گذشته ی خود حاضر است سخن بگوید 

و از »شروعزندگیجدیدش« صحبت می کند.
پس از آن کنفرانس، سابرینا به پزشک مراجعه کرد. پزشک ها به او گفتند که اضطراب ها و افسردگی های روحِی جدی ای 
دارد. به گفته ی خودش، »ایننتیجهیسالهاتنفروشیبود.خیلیاثربدیداشت.ولیخوبتوانستم

باآنکناربیایم.«
از نظر او، بهترین درمان، کار کردن با زنانی است که می دانند کار کردن در فضای تن فروشی چگونه است، و نیز در کنار 

کسانی که علیه آسیب ها و رنج های تن فروشی مبارزه می کنند.
او تصمیم خود را گرفته و اکنون می خواهد صدای زنانی باشد که معموال توسط سوءاستفاده کنندگان به سکوت واداشته 
یابهآنها بیاندازم »هدفمنایننیستکسانیکهدراینصنعتمشغولبهکارندراگیر اند:  شده 
بگویمازاینفضابیرونبیایند.اماآنچهمیخواهمایناستکهتغییریایجادکنموبرایاینکار
بایدهرچهقدرکهمیتوانمباصدایبلندتریحرفبزنمتا]باگفتِنحقیقت[بهدیگرزنانیاریرسانی

کنم.«.1
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ممنوع!3)مثلایران(
ً
1(مطلقا

ممنوع  کلی  به  ایران،  مانند  برخی کشورها  در  تن فروشی 

است. قبل از انقالب، از لحاظ قانون، تن فروشی جرم نبود 
اما وارد کردِن یک زن به این کار، جرم بود. قاچاِق جنسِی 
زناِن ایرانی به خارج از کشور نیز مجازات داشت. البته این 

قوانین، در عمل، ضمانِت اجرایِی چندانی نداشتند.4
بعد از انقالب اسالمی، قوانیِن ایران تغییرات زیادی کرد. 

هر  به  شد؛  اعالم  ُجرم  شرع،  و  ازدواج  از  خارج  جنسی  روابط 
شکلی که باشد. هیچ قانوِن خاصی برای تن فروشی در نظر گرفته 
نشد. در حاِل حاضر، مجازاِت تن فروشی، با مجازاِت ِزنا یکسان 
است. قانون فعلی، نقِش پول، خشونت یا قاچاق در تن فروشی را 
 دل خواه و از سِر تمایل 

ً
نادیده می گیرد و تن فروشی را کاری کامال

و عالقه می داند.

 
ً
اصطالحا تن فروش،  زنان  ایران  در  حاضر  حال  در 

»سامان دهی« شوند: نیروی انتظامی به »جمع آورِی« 
جایی  بهزیستی،  سازمان  و  می پردازد  تن فروش  زنان 
این  عمل،  در  اما  می نماید.  فراهم  آن ها  برای  موقت 
هم  که  است  ظاهری  و  فیزیکی  حذِف  نوعی  کار، 
بی ثمر.  دینی است و هم  و  انسانی  برخالِف وظیفه ی 
بهزیستی سامان دهی می شوند،  در  این شیوه  به  زنانی که  بیش تِر 
دوباره به کار قبلِی خود باز می گردند.5 ضمنا در سال های گذشته 

تعداد زنان و دختران تن فروش افزایش پیدا کرده است.6
و  مددکارانه  حرفه ای،  شکل  به  باید  تن فروش،  زنان  با  برخورد 
امکان  برایشان  و  شود  کمک  افراد  این  به  تا  باشد  روان شناسانه 

بازگشت به زندگی فراهم گردد.

در جهان در میاِن کشورهای مختلف، برخوردهای متفاوتی با مسأله ی تن فروشی می شود.2 بعضی کشورها آن را به کلی ممنوع می دانند؛ 
بعضی آن را قانونی و آزاد اعالم کرده و تحت نظارِت دولت قرار داده اند و بعضی دیگر »راه  سوم« را انتخاب نموده اند:
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ممنوع!
ً
آزادوقانونی!مطلقا

راه
سوم

ایران
وئد
س

آلمان

نتیجهیاینراهحلچگونهبودهاست؟
 )... و  پلیس  )دادگاه،  1- روش های سرکوب گرانه 

درمبارزه با مسائِل اجتماعی مثِل تن فروشی، اعتیاد 
و...، موفقیت چندانی نداشته اند و کم اثر اند.8

2- در کشورهایی که تن فروشی جرم است، زنان تن فروش فعالیت 
خود را مخفیانه انجام می دهند. وقتی کارها مخفیانه اند، مشتری ها 
انجام  زنان  این  به  اذیتی که بخواهند نسبت  و  آزار  و واسطه ها، هر 
قانونی  مجازات های  از  خودشان  تن فروش  زنان  چون  می دهند. 
می ترسند، حاضر نمی شوند در دادگاه شکایت کنند. بدون حمایت 

قانونی، زنان تن فروش هر چه  بیش تر آسیب می بینند.9

درجهانچهالگوهاوشیوههاییبرایبرخوردباپدیدهیتنفروشیوجوددارد؟

تن فروشی با ِزنا یا هر نوع رابطه ی جنسِی آزاد دیگر، 
یادی دارد: تفاوت های ز

1- در زنا، رابطه ی جنسی همراه با پول نیست و رابطه ممکن 
است دوستانه و عاطفی باشد. ولی در تن فروشی، پرداخِت 

مادی وجود دارد و در واقع، نوعی فروِش خود است.
2- در زنا، دو طرف با هم رابطه ای کم وبیش ادامه دار دارند؛ 
آن چنان که زن با مردهای دیگر نمی رود. اما زن تن فروش 

اصوال با مردهای متعددی رابطه برقرار می کند.
3- در زنا، رابطه ی زن و مرد مستقیم و بدون واسطه است 
و شخص سومی از این کار، کسِب درآمد نمی کند. اما در 
تن فروشی، عالوه بر زن و مرد، شخص دیگری به ناِم واسطه 

ّواد(، سود به دست می آورد.7
َ
)ق
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2(آزادوقانونی!12)مثلآلمان(
بسیاری از افراد معتقد اند در مسأله ی تن فروشی، مشکل آن است 
نمی شود؛ یک  نگاه  و شغل  عنوان یک حرفه  به  پدیده  این  به  که 
 بیمه ی 

ْ
»شغل جنسی«. اگر این اتفاق صورت گیرد، زنان تن فروش

به  دیگری  اجتماعی  حقوق  و  دادگاه  در  شکایت  حق  سالمت، 
دست می آورند. هم چنین لکه ی ننگی که اآلن نسبت به تن فروشی 

وجود دارد از بین خواهد رفت. 
برای سنجیدِن این راه حل، باید وضعیت واقعِی کشورهایی که در 
آن ها تن فروشی رسمی و قانونی شده است را بررسی کرد. به عنوان 
مثال، آلمان از سال 2001 به همین شکل عمل کرده است: آزاد و 
قانونی شدِن خرید و فروِش رابطه ی جنسی. تن فروشی برای اولین 
طبق  و  شد  شناخته  معمولی  حرفه ی  یک  عنوان  به  آلمان  در  بار 
قانون، تن فروشان از خدمات اجتماعی مانند قرارداد شغلی، بیمه ی 

درمانی، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی برخوردار  شدند.
روبرو  تن فروش  زنان  استقباِل  با   

ً
اصال  ،2001 سال  قانون  اما 

ثبت  به  را  خود  شغل   
ً
رسما زن   44 تنها   ،2016 سال   تا  نشد: 

1 درصد  آلمان(13؛ فقط   اداره ی کاِر   
ِ

از منابع رساند ند! )به نقل 
شغلی  قرارداِد  تن فروشی  برای  شدند  حاضر  تن فروش،  زنان  از 
داشته باشند14؛  و هم چنین تنها 1 درصد از آن ها که مستقل کار 

می کردند، بیمه ی سالمت به دست آوردند. چرا این گونه شد؟
در حقیقت اکثر تن فروشان نمی خواهند یک قرارداد شغلی داشته 
اکثریِت  نمی  خواهند،  چرا  که  شد  پرسیده  آن ها  از  وقتی  باشند. 
برای  موقت  راه حلی  را  تن فروشی  آن ها  که  دادند  پاسخ  آن ها 
یک وضعیِت )مالِی( دشوار می دانند و خواستار رهایی از آن 

هستند.15
بسیاری از زنان نیز نگران آن بودند که یک قرارداِد استخدامی باعث 
مجبور  مثال  کنند؛  تصمیم گیری  خودشان  مورد  در  نتوانند  شود 
شوند هر قانونی که محل کارشان به اجرا گذارد و هر خواسته ای 

مشتری ها داشتند را انجام بدهند.16

در دو کشور استرالیا و هلند، عرضه و خرید تن فروشی، هر دو، آزاد 
و قانونی است؛ بر طبق تحقیقاِت دانشگاه لندن، این دو کشور نیز 
قانونی کردن  روبرو شده اند:  ناامیدکننده ای  بسیار  نهایِی  نتایج  با 
ید و فروِش سکس، به گسترِش چشمگیِر تمامِی جنبه های  خر
افزایِش  انسان،  قاچاِق  افزایش  است:  شده  منجر  تن فروشی 
افزایِش  و  یرزمینی  ز باندهای  افزایِش  کودکان،  تن فروشِی 

شدیِد خشونت علیه زنان تن فروش.17
وقتی تن فروشی به عنوان یک »شغل جنسی« نشان داده می شود، 
و  به کف زدن  انسان شروع  قاچاقچیان  و  مشتری ها، واسطه گرها 
جلوه  »خدمات«  یا  »کاال«  تن فروشْی  وقتی  زیرا  می کنند،  تأیید 
پنهان  مسأله،  این  در  زور  و  خشونت  و  قدرت  نقِش  داده  شود، 
نیستند؛  تن فروش  زنان  واقعی  نفع برنده های  بنابراین،  می گردد.18 

ُمشتری ها و صاحباِن این تجارِت عظیم اند.

درمحلهیمانه!
یکی از مشکالت سازمان بهزیستی برای راه اندازِی مراکِز حمایت از زنان آسیب دیده، مشکالت مردمی است:

»مشکل اصلی ما در ایجاد مرکز و حتی اورژانس های اجتماعی، مخالفت اهالی محله با ایجاد این مراکز است...از طرِف اهالی 
محل و حتی گروه های خاْص، مقاومت های فراوانی انجام می شود. نگرش مردم این است که در این مرکز، زنان ویژه ]و بدکار[ 
را جا داده اند. با وجود آن که مراکز ما برای اهالِی محل مزاحمتی ایجاد نکرده اند اما متاسفانه محالت تهران به هیچ وجه پذیرای 

مراکز ما نیستند.«10
اعالم  بهزیستی  مدیران  است.  مواجه  نیز  مالی  با مشکالت  تن فروش،  زنان  به  برای رسیدگی  بهزیستی  موارد،  این  بر  عالوه 
کرده اند که فقط تعدادی از زنان خیابانی را می توانند پذیرش کنند، زیرا این سازمان بودجه الزم برای نگهداری این زنان را ندارد.11

نتیجهیاینراهحلچگونهبودهاست؟
1- اکثریِت زنان، قانونی و رسمی بودِن 
تن فروشی را نمی خواهند، زیرا کار خود 
خواستاِر  و  می دانند  موقت  راه حلی  را 

رهایی از این وضعیت هستند.
تمامی  جنسی،  رابطه ی  فروش  و  خرید  قانونی کردن   -2
قاچاِق  افزایش  می دهد:  گسترش  را  تن فروشی  جنبه های 
باندهای  افزایِش  کودکان،  تن فروشِی  افزایِش  انسان، 

زیرزمینی و افزایش شدید خشونت علیه زنان تن فروش.
انسان  قاچاقچیان  و  واسطه گرها  مشتری ها،  معموال   -3
بودِن  رسمی«  »شغل  و  شدن  قانونی  از  که  هستند 
تن فروشی نفع برده و استقبال می کنند؛ نه زنان تن فروش.
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3(راهسوم!21)مثلسوئد(
قانونی   1999 سال  در  سوئد  مطالعه،  و  تحقیق  سال ها  از  پس 

 عجیب( را تصویب کرد: در مسأله ی تن فروشی 
ً
جدید )و ظاهرا

عبارت  به  را.  فروش  نه  کرد،  اعالم  جرم  را  ید«  »خر باید 
از  تن فروش.  فرِد  نه  است؛  ُمشتری  اصلی،  ُمجرِم  ساده تر، 
نظِر پژوهش گران و مسئوالِن کشوِر سوئد، پدیده ی تن فروشی در 
نه  است؛  کودکان«  و  زنان  از  بهره کشی  و  »خشونت  حقیقت 
به همین خاطر  او.  اخالقی  فساد  و  تن فروش  گناِه شخِص  صرفا 
می خرد.  سکس  زنی  از  که  است  فردی  ُجرم،  انجام دهنده ی 
رفتار  »آسیب دیده«  مثابه ی  به  تن فروش  زنان  بیش تِر  با  سوئد  در 

می شود؛ آسیب دیده ای که نیاز به کمک و یاری دارد.
در حال حاضر در سوئد، اقداِم به خریِد سکس از یک تن فروش یا 
تالش برای این کار مجازات قانونی دارد؛ جریمه ی مالی یا شش 

ماه تا یک  سال زندان.22

!
ً
ضمنا

باورهاِی  تغییر  برای  سوئد  دولت  جدید،  قوانین  تصویب  بر  عالوه 
غلط نسبت به تن فروشی، به آموزش عموم مردم پرداخت. نیروهای 
پلیس، قاضی ها و کارکناِن دادگاه، گروه های مردم نهاد و تمامی افراد 
جامعه، برای درک بهتِر این قوانین تازه، آموزش های گسترده ای دیدند.

بخِش دیگری از این طرح، دادِن خدمات اجتماعی و امکاناِت 
شغلی و مالی به تن فروشان بود. دولت سوئد، بودجه ی زیادی 
در اختیاِر سازمان های مردم نهاد و موسساِت بازپروری قرار داد تا 
آن ها به ترک اعتیاد و بهبوِد زنان تن فروش کمک کنند، چون اگر 
مشتری های زنان تن فروش، جریمه و دستگیر شوند و در کناِر آن 
بی نتیجه   هم  جدید  قوانین  این  نشود،  حمایت  تن فروش  زنان  از 

خواهند بود؛ هم ناجوان مردانه.23
این سرمایه گذاری ها باعث شد زنان بیش تر و بیش تری تن فروشی 
 الهاِم تعدادی از 

ِ
را کنار بگذارند. هم چنین این نگاِه جدید، منبع

زناِن تن فروش شد تا به سمت تغییر بروند.24

درترکیه...
است.  قانونی  تن فروشی  نیز  ترکیه  در 
نقاط  در  رسمی  روسپی خانه های 
این  در  دارند.  وجود  شهر  از  معینی 
کشور، صنعِت سکس، برای صاحبان 
است.  سود  پر  بسیار  روسپی خانه ها، 
از  معمواًل  استانبول  روسپی خانه های 
مالیات  پرداخت کنندگاِن  اصلی ترین 

در ترکیه هستند!19

انسان،ابزاِرتجارتنیست
زنان  از  گسترده  طور  به  خود  کاالهای  تبلیغ  برای  تجاری  و  تولیدی  شرکت های 
استفاده می کنند؛ بر سر در مغازه ها، در تبلیغات تلویزیونی، روی جعبه ی اجناس و 
... . بسیاری از متفکران و فعاالن اجتماعی معتقدند که استفاده از جنسیت و بدِن 

زنان برای فروش و تبلیغات، غیرانسانی است و باید ممنوع شود. 
فعاالن حقوق بشر و تالش گراِن حقوق زنان در آلمان، خواهاِن ممنوعیت استفاده 
از برهنگِی زنان در زمینه های تجاری هستند. هایکوماس، وزیر دادگستری آلمان 
)2016(، بازاریابی با استفاده از »جنسیت زنان« را نوعی تبعیض جنسیتی می داند و 
الیحه ای قانونی به مجلس داده است که طبِق آن، هرگونهتبلیغاتیکهزنانو

مردانرابه»ابزارجنسی«کاهشدهد،ممنوعاست.20

نتیجهیاینراهحلچگونهبودهاست؟25
1- طی پنج سال، در ِاْسُتکُهلم، پایتخت سوئد، تن فروشْی دو سوم کاهش یافت.26 در دیگر شهرهای بزرگ 
تن فروشی،  بودِن  قانونی  به سبب  در سی ساِل گذشته،  که  است  در حالی  این  بین رفت.27  از  کامل  به طور  نیز 

روسپی خانه ها در سوئد رشد زیادی کرده بود.28
2- شمار زنان خارجی ای که برای تن فروشی به سوئد قاچاق می شوند، بسیار کاهش یافت. طِی چند سال، تعداد 
زنان و دخترانی که به سوئد قاچاق می شوند، به 200 تا 500 نفر کاهش یافت. این آمار، در مقایسه با 17 هزار زن و دختری که به 

کشور همسایه یعنی فنالند قاچاق شده اند، رقم بسیار ناچیزی است.29
3- خشونت نسبت به زنان، افزایش پیدا نکرد.30

4- در حال حاضر 80 درصد مردم طرفداِر اجرای قانوِن جدید هستند. نیروهای پلیس و ُمجریاِن قانون که به طور مستقیم با این 
طرح درگیر هستند نیز به آن باور داشته و از آن حمایت می کنند.31 این قوانیِن جدید، نتیجه ی بیست سال تالِش فکری، آموزشی و 

تبلیغِی زنان و فعاالِن اجتماعِی سوئد بوده است.
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هشدار!
قانونکافینیست

مسأله ی تن فروشی، آشکارا تحت تأثیِر اقتصاد و سیستِم اجتماعی قرار دارد. بنابراین، 
برای حل آن، باید وضعیِت اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده و اصالح کرد. بعد از 
اگر فقط قوانین عوض شوند،  قانوِن مجازات می رسد.  تغییِر  به  نوبت  تغییرات،  این 

چندان مؤثر نخواهند بود.32
راِه حِل کشوِر سوئد، فقط یک ابتکار و تغییِر قانونی نیست. در سوئد، رویکرِد »رفاِه 
را  اجتماعی  مسائِل  حل کردِن  حکومْت  رویکرد،  این  طبِق  دارد.  وجود  اجتماعی« 
وظیفه ی خود می داند و بودجه های قابل توجهی در نظر می گیرد تا افراد جامعه بتوانند 
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)https://p.dw.com/p/1ISXC) :20( خبرگزاری دویچه ِوله
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22) "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, p. 23.
23) "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, p. 27.
24) "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, p. 27.
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26.
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بیشتربدانید...
صد به نزدیک ،2016 سال در
چهرهیسیاسیومدنِیآلمان،
شدِن قانونی که کردند تقاضا
تنفروشیدرکشورلغوشودو
قوانینجدیدیطبقمدلسوئد

تصویبشود.33
به  نیز  کشورها  این  حاضر،  حال  در 
کانادا، پیوسته اند:  سوئد«  »مدِل 
ایرلند ایرلند، ایسلند، فرانسه،
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اروپا

نقشهیقوانینتنفروشیدرجهان



آسیا

آمریکایشمالی

آمریکایجنوبی

آفریقا

اقیانوسیه جرم ُزدایی؛ تن فروشی قانونی و با مجوز دولت نیست اما مجازات هم ندارد.

قانونی؛ تن فروشی قانونی است و همراه با مجوِز دولت.

مخالفت گرایی؛ تن فروشی قانونی است اما باندهای فحشا و واسطه گری
غیرقانونی اند. تن فروشی با مجوز دولت نیست.

مخالفت گرایی جدید؛ خریِد سکس و واسطه گری ممنوع و غیرقانونی است 
اما فروِش سکس ُجرم نیست.

ممنوعیت؛ تن فروشی کامال غیرقانونی است.

قوانین در نقاط مختلف منطقه، متفاوت اند.
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که  است  رایج  کامال  ما  روزگار  در      
)کار  شماست  خوِد  مورد  در  کاری  وقتی 
توانستن  »خواستن  بگویید:  شخصی تان(، 
اجتماعی  تغییرات  به  وقتی  اما  است!«. 
می رسیم، ناگهان مردم ادعا می کنند که هیچ 
موجود،   

ِ
وضع انگار  نیست!  شدنی  کاری 

تنها وضعیِت ممکن است و شرایط حاضر، 
تنها حالِت قضیه! چرا تغییر ممکن نیست؟ 
این  به خاطر  یا  این گونه اند؛  ذاتا  انسان ها  اینکه  به خاطر  ]البد[ 
که شرایط اقتصادی این گونه اقتضا می کند؛ یا به خاطر وضعیت 
باشد  به خاطر هر چیز دیگری که توجیه خوبی  یا  جهانی سازی؛ 
این  نتیجه ی  ]در  موجود!   

ِ
وضع حفِظ  و[  ]محافظه کاری  برای 

داده  جلوه  تغییرناپذیر  و  پیش تعیین شده  از  جهان،  توجیه ها[ 
می شود.

وجود  جایگزین هایی  همیشه،  تقریبا  نیست.  این گونه  قطعا  اما 
دارند. جهاِن امروز قابِل تغییر است، به همان اندازه که همیشه ی 
یخ همین امروز، به پایان  تاریخ چنین بوده است. ]تغییراِت[ تار

نرسیده است.
به همین دلیل، خوب است این نکته را به ذهن بسپاریم که مدعیاِن 
خواهاِن  اصال  که  کسانی اند  همان  اغلب  جهان،  تغییرناپذیرِی 
هیچ تغییری نیستند. شما باید به آن چه خواهاِن تغییرش هستید، 
احتماال  تغییری،  هر  در  موفقیت  برای  ما  البته  بدهید.  اهمیت 
نیازمند همراهی دیگران ]و بخش های مختلِف سیستم[ هستیم اما 

]نباید فراموش کرد که[ تغییر ممکن است.

       برده داری هم همیشه ی تاریخ وجود 
داشته است، پس این دلیِل خوب بودن اش 
همیشه  هم  پروستات  سرطان  است؟ 
وجود داشته است، پس این به معنای رها 
کردِن درمان آن است؟ قتل هم همیشه ی 
همین  به  و   ... است  داشته  وجود  تاریخ 

ترتیب درباره ی خیلی چیزهای دیگر.
سؤال اصلی این است: آیا ما فکر می کنیم این وضعیت قابل قبول 
است یا خیر؟ اگر معتقدیم تن فروشی قابل قبول نیست، پس زمان 
آن است که بنشینیم و فکر کنیم برای تغییر آن، چه می توانیم بکنیم.
آن ها  کودکان،  تربیت  منظور  به  که  بود  این  بر  رسم  گذشته،  در 
به  آسیب رسانی  ممنوعیِت  »قوانیِن  سبب  به  بزنند.  کتک  را 
را  فرزندان شان  مردْم  از  کم تری  بسیار  عده ی  امروزه  کودکان«، 
کتک می زنند. مردم دیدگاه شان دربارۀ تنبیه بدنی را تغییر داده اند. 
این که  اما  دارد،  وجود  هم  هنوز  کودکان  به  نسبت  خشونت   بله، 
بهتر  خیلی  می کشند،  رنج  و  درد  کم تری  بسیار  کودکاِن  اکنون 

است؛ واقعا این طور نیست؟
ما در مورد تن فروشی، تجاوز و سوءاستفاده از زنان نیز به همین 
به  را  زنان  به  نمی تواند ستم  قوانین  تصویِب  می کنیم.  فکر  شکل 
کلی محو کند3، اما بعضی مواقع می تواند به نتایج خوبی منجر 
شود: زنان کم تری ناچار به تحمل درد و رنج می شوند و این خیلی 

دربحِثتنفروشیشرکتکن!
به دنبال دارند. در  باورها، برخوردهای متفاوتی را هم  باورهای مختلفی درباره ی تن فروشی وجود دارد. این  بین مردم، 
 باورهای عمومی مردم رفتند. به عنواِن مثال، »انجمن زنان 

ِ
سوئد، فعاالِن اجتماعی، برای تغییِر سیاست ها، ابتدا به سراغ

سوئد«1 کتابی منتشر کرد به ناِم »درباره ی تن فروشی سخن بگویید!«2. این کتاب، ادعاهای رایج درباره ی تن فروشی را به 
بحث می گذارد. شیوه ی کتاب، این گونه است: در ابتدا یکی از ادعاهای طرفداراِن تن فروشی )یا مخالفاِن تغییِر شرایِط 
فعلی( مطرح می شود. سپس نویسندگاْن خود را در موقعیِت گفتگو می گذارند و در قالِب مکالمه  به آن ادعا می پردازند. 

در ادامه بخش هایی از این کتاب را می خوانید.
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بهتر است؛ این طور نیست؟
]با  انسانِی دوجانبه  ارتباِط  به جای یک  یا شاید می گویید مردان، 
استثمار  به  دارند   )... یا  بیولوژیک  )ژنتیک،  ذاتی  گرایشی  زن[، 
دیدگاِه  ما چنین  مربوط می شود،  ما  به  که  آن جا  تا  زنان؟  جنسی 

بدبینانه ای نسبت به مردها نداریم.

یک  آزادی  چیست؟  آزاد  انتخاب        
تحت  آزادی  نیست.  بسیط  و  ساده  امر 
تأثیر جایی که ما زاده می شویم، والدینی 
تأثیر  تحت  همه  از  بیش  و  داریم  که 
که  واقعی ای  جایگزیِن  انتخاب های 
انتخاب  دارد.  قرار  داریم،  اختیار  در 
تن فروشی برای اکثر مردم به همان اندازه 

آزادانه است که »انتخاِب« فقر.
اکثریِت  که  می دهند  نشان  بسیاری  بین المللی  مطالعات 
بوده اند.  جنسی  سوءاستفاده ی  قربانِی  کودکی  در  تن فروشان، 
مطالعه ای در کشور سوئد در میان نوجوانان می گوید: کسانی که 
»رابطه ی جنسی در ازای پرداخِت« ]مالی و غیرمالی[ داشته اند، 
 تعّرضاِت جنسی 

ِ
حدود 90 درصدشان، پیش از تن فروشی از انواع

رنج می برده اند.4
به  ین سّن ورود  رایج تر که  نشان می دهند  بین المللی  تحقیقات 
تن فروشی، پیش از دوره ی نوجوانی است؛ یعنی حدود سن 
14 سالگی. این آمار توسط واحد تن فروشی استکهلم نیز تأیید 

گردیده است.5
تن فروشی  مسأله ی  مورد  در  مواقع،  اغلب  این طور می بینم:  من 
و  کودکان  برای  هم  آن  آزاد؛  انتخاِب  جز  دارد  وجود  چیزی  هر 
نوجوانانی که قبل از آن هم تعرضات جنسی را تجربه کرده اند. به 
همین خاطر، برای من تماِم این صحبت ها در مورد انتخاب آزادانه 

و »روسپی شاد«6 دشوار است.

این  اتفاقا  است.  طور  همین  البته      
حقوِق  مدافعاِن  که  است  چیزی  همان 
زنان از قدیم خود را به آن متعهد و ملتزم 
به  ربطی  تن فروشی  اما  می دانسته اند! 
حقوق زنان ندارد، بلکه کامال برعکس! در 
تا  می کند«  »انتخاب  زن  یک  تن فروشی، 
نادیده  را  خود  جنسی  خواسته ی  و  تمایل 
به جای آن خواسته ی جنسِی فرِد  گرفته و 

روبروی خود را ارضاء نماید. 
اکثر مشتریاِن تن فروشی اهمیتی نمی دهند 

خرید  برای  که  کسی  چیست.  تن فروش  فرِد  خواسته ی  این که  به 
رابطه ی جنسی پول می پردازد، در واقع برای شنیدِن »بله، چشم!« 
پول می دهد. وقتی خریدار، زنی را می خرد، فقط اگر مرد خریدار 
که  زمانی  هر  و  داشت؛  خواهند  جنسی  رابطه ی  بخواهد  او  از 
پول  آن  بابت  و  بخواهد  او  که  شکلی  هر  به  و  بخواهد  خریدار 

پرداخته و دستور داده باشد.
سر  بر  اتفاقی  چه  شوند،  خریده  می توانند  زنان  که  جامعه ای  در 

حقوق بشر برای زنان خواهد آمد؟

         اگر اصال زناِن دارای نیمفومانیا، یعنی 
وجود  شدید  بسیار  جنسِی  میل  با  زنانی 
نبود  محتمل تر  این  آیا  باشند،  داشته  هم 
که آن ها بروند و یک فرد مشخص را پیدا 
این  آیا  برطرف کند؟  را  آن ها  نیاز  تا  کنند 
عجیب و غیرمنطقی نیست که کسانی که 
این  خواهاِن  دارند  شدیدی  جنسی  میِل 
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باشند که وارد یک تعامل یک طرفه شده ، نیازهای جنسی خود را 
کنار گذاشته و به جای آن پول دریافت کنند و بر نیازهای جنسی 

خریدار تمرکز کنند؟

            منظورتان این است که کل تحلیل های 
)شواهد  تن فروشی  مورد  در  اجتماعی 
عینی، مصاحبه و تحقیق های میدانی و...( 
را رها کنیم، چون که شما یک دختر یا زن 
را دیده اید که ادعا می کرده از تن فروشی 

لذت می برد؟
کار  این  از  نفر  یک  که  ندارد  فرقی 
حال  هر  در  می برد؛  لذت  زیاد  یا  کم 
تن فروشی همان است که بود: خریدار، 
دسترسِی جنسی به بدن یک انسان دیگر را خریداری می کند؛ پول 
می دهد تا فرِد تن فروش، تمایِل جنسِی خود را کنار بگذارد؛ پول 

می دهد تا یک »نه« را به »بله« تبدیل کند.
نادیده گرفته می شود: بسیاری  نیز وجود دارد که  واقعیت دیگری 
که  می دهند  شهادت  نیستند  تن فروشی  درگیر  دیگر  که  زنانی  از 
»ما  این که  به  شبیه  ادعاهایی  تن فروشی شان،  دوره ی  در  آن ها 
راهی  کار  این  که  داریم« می کرده اند، چون  را دوست  تن فروشی 

برای تحمل پذیر کردِن آن شکل از زندگی است.
با اینکه بسیار بعید است، اما حتی اگر هم یک نفر از تن فروشی 
لذت می برد، در هر حال شاید او بتواند به ترک کردن و پرهیز از 
خالِل  از  که  زنانی  اکثریت  اهمیِت  خاطر  به  کند؛  فکر  کار  این 
تن فروشی رنج می کشند؛ به خاطر اهمیت حقوِق انسانِی زنان و 

به خاطِر اهمیِت مبارزه برای برابری جنسیت .
از فالن دختر شنیدم که  این حرف )من  اینجاست که چرا  سؤال 
دوست دارد یک روسپی باشد(، این قدر در میان پسران و مردانی 
انتخاِب زنان«  به عنوان »حِق  از تن فروشی  رایج است که اغلب 
حرف می زنند اما بسیار نادر است که از ]نقش و نفوِذ[ صاحبان 
روسپی خانه ها، واسطه ها و خریداران حرفی بزنند؟ چرا آن ها هرگز 

حرفی از انتخاِب مردان نمی زنند؟

بدون  نباید  فقیر  کشورهای  زنان  آیا       
افتادن به پای توریست های پول دار، یک 
چنین  آیا  باشند؟  داشته  معقول  زندگی 
که  چیزی  من،  نظر  از  ندارند؟  حقی 
به  دارد  زیادی  شباهت  می گویید  شما 
دویست  ستمگرانه ِی  استعمارگری های7 

سال پیش.
الن و ]سردمداراِن[ »صنعِت« توریسِم سکس هستند که 

ّ
این دال

در کشورهایی مانند تایلند با به کارگیرِی زناِن فقیر برای تن فروشی، 
سود کسب می کنند. این وضعیت، نه برای زنان و نه برای کشور، 
این  بر عکس است.  ندارد. کامال  به همراه  موفقیتی  و  هیچ سود 
مشتری ها  به  و  ثروتمند  کشورهای  به  وابستگی  نوعی  وضعیت 
ایجاد می کند و به عوض این که به کشوِر فقیر فرصتی برای رشد و 

توسعه بدهد، آن را در فقر نگه می دارد.
من نه تنها به خاطر ستم به زناْن با تن فروشی مخالف هستم، بلکه 

به خاطر ظلِم نژادپرستانه و امپریالیستی آن نیز با آن مخالف ام!

1(  The Women's Front in Sweden
2( Speaking of Prostitution )Arguments & Counterarguments about Prostitution(
3( همان طور که در انتهای بخِش »از کدام راه؟« توضیح داده شد، تن فروشی ریشه های اجتماعی و اقتصادی دارد و برای برچیدِن آن، تصویِب قانون کافی نیست. هم چنین بسیاری از فعالیت ها، به صورت غیرقانونی 

و مخفیانه انجام می شوند و قانون هرگز نمی تواند بر همه ی مکان ها و زمان ها تسلط داشته باشد.
4( Speaking of Prostitution, p. 23
5( Speaking of Prostitution, p. 23
the happy hooker )6: احتماال اشاره است به کتابی به همین نام که در آن، یک تن فروش خاطرات خود را به چاپ رسانید و تصویری شادمان از زندگی خود ارائه داد. این کتاب، بیش از آن که گویای واقعیت ها باشد، 
بیش تر جنبه ی تجاری داشت. کتاب، به شدت فروش کرد و بر اساس آن فیلم های متعدد )و البته پرفروشی( ساخته شد. به تدریج، در باور عامیانه، این تصور ایجاد شد که زندگِی واقعِی زنان تن فروش، چیزی شبیه به  

زندگِی »روسپِی شاد« است؛ باوری که داّلل ها و باندهای زیرزمینِی قاچاِق انسان، بنا به منافِع خود، به گسترِش آن دامن می زنند.
7( Colonialism: استعمارگری، با ادعای آباد کردِن یک کشور آن جا را استثمار کردن 
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با  را  خود  تصمیم های  و  رفتارها   -1
موقعیِت یک تن فروش مقایسه کنید:

آ(  تحت فشار مالی، ممکن است چه رفتارهایی 
انجام دهید که نادرست می دانید؟

 اجبارِی )خود یا دیگران( 
ِ

ب( در برابر ازدواج
چه واکنشی دارید؟

چه  خانگی،  خشونِت  شرایِط  در  پ( 
عکس العمل هایی دارید یا ممکن است داشته 

باشید؟
ت( در برابر بی تفاوتی و بی اعتنایِی عاطفی در 

خانواده چه طور؟

در  شخص  شما،  نظِر  به   -2
بیش تر  یر،  ز موارِد  از  کدام یک 

به خودش خیانت می کند؟

آ( تن فروشی یا ازدواجی بدون عالقه به فرد مقابل.
و  نامطلوب  به شغلی  دادن  ادامه  یا  فروشی  تن  ب( 

فرساینده به خاطر پول.
پ( تن فروشی یا ادامه ی زندگی مشترک در حالی که 

دو طرف از نظر عاطفی طالق گرفته اند.
آن  برای  که  حالی  در  کردن  کار  یا  فروشی  تن  ت( 

شغل و کار ارزشی قائل نیستیم.

یک  جای  به  را  خود   -3
یستن  ز و  ید  بگذار تن فروش 
تصور  را  شرایطی  چنان  در 

کنید.

فکرهایی  و  احساس ها  چه  شما،  درون  در  آ( 
هستند که نمی گذارند تغییر کنید؟

چه  از  شرایط  تغییِر  و  نجات  برای  شما  ب( 
چیزهایی می توانید کمک بگیرید؟

پ( برای بهبود وضعیت، به چه تالش هایی باید 
دست بزنید؟ )دقیق و مشخص نام ببرید(

بپرسیم  تن فروش  یک  از  اگر   -4
چه  دارد،  انتظاراتی  چه  ما  از  که 
انتظاری  چه  او  گفت؟  خواهد 

دارد از...

آ( زناِن جامعه
ب( مردان

پ( والدین
ت( همسران
ث( مسئوالن

گوناگون  جنبه های  به  توجه  با   -5
در  شما،  نظِر  به  تن فروشی،  مسأله ی 
خانه،  )در  پسران  آموزِش  و  تربیت 
باید  تغییراتی  چه   ،)... و  مدرسه 

صورت گیرد؟

چندلحظهتوقفکنید...



6- به نظر شما مشتری های 
تن فروشان...

آ( چه حقایق مهمی در مورد تن فروشان را 
نمی دانند؟ 

 در 
ً
ب( چه حقایقی در مورد خودشان )مثال

مورد نیازشان به عشق یا حتی نیاز جنسی( 
را نمی دانند؟

در  تن فروش  یک   -7
مورد رابطه ی زن و مرد 
ازدواج(  یا  عشق  )در 
داشته  می تواند  توصیه هایی  چه 
ین  باشد؟ )بخصوص در مورد مهم تر
ین  ین عناصر رابطه و بدتر و باارزش تر

ین جنبه های رابطه( و آسیب زننده تر

مختلِف  جنبه های  به  توجه  با   -8
شما،  نظر  به  تن فروشی،  مسأله ی 
گاهی ها  ین ارزش های اخالقی، آ مهم تر
و  کودکان  به  باید  که  توان مندی هایی  و 
نوجوانان داده شود، کدام اند؟ )توضیح 

دهید که چرا؟(

مهِم  تصمیِم  چند   -9
مسأله ی  درباره ی  خودتان 

تن فروشی را بیان کنید:

چه  مسأله،  این   
ّ

حِل در  مشارکت  برای  آ( 
گاهی هایی باید کسب کنیم؟ آ

آموزش  جامعه  در  باید  را  چیزهایی  چه  ب( 
دهیم؟

پ( چه فعالیت ها و کارهایی باید بکنیم؟ )چه 
کارهایی نباید بکنیم؟(

)یا جمالتی کوتاه برای پشت یک تن فروش بنویسید.10- نامه ای کوتاه برای 
یک کارِت هدیه(

هنگامیکهدرپایاِنروزدر
برابِرتوبایستم،

جایزخمهایمراخواهیدید
وخواهیدانست
کههمزخمخورده
وهمشفایافتهام.1

1( »ماه نو و مرغان آواره«، سروده ی »رابیندرانات تاگور«، ترجمه ع پاشایی، نشر ثالث، 1389.

نکته:برایپاسخبهاینسؤاالت،محیطهایمختلفمانندخانه،مدرسه،
دانشگاه،محلکار،خیابانو...رادرنظربگیرید.

در صورت تمایل می توانید پاسخ های خود به این پرسش ها را از طریق شبکه های اجتماعی 
برای مجله ارسال کنید. منتخبی از پاسخ ها در شماره ی بعدی منتشر خواهد شد.


