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

یک تجربه ی واقعی
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 
می کردم انقالبی در راه است. خیلی هیجان زده بودم که ببینیم 
این قانون چه طور می تواند زندگی و شرایط زنان را بهتر کند« 

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.
»یک بار مطلبی می خواندم که کسی داشت از این حرف می زد که یک تن فروش می تواند با چشم هایی 
از  که  ]چرا[  می فهمد  زمانی  تنها  و  می کند  گریه  دارد  چرا  بداند   

ً
دقیقا آن که  بدون  بزند  حرف  گریان 

]فضای تن فروشی[ بیرون آمده باشد. من سال ها وضع ام همین بود. نمی فهمیدم چرا این طوری ام؛ 
چرا حالم این جوری است. وقتی این مطلب را خواندم، با خودم گفتم: این دقیقا خود من ام.«

سابرینا دیگر نمی توانست ادامه بدهد. اوایل سال 20۱۱ 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 »شروع زندگی جدیدش« 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، »این نتیجه ی سال ها تن فروشی بود. خیلی اثر بدی داشت. ولی خوب توانستم 

با آن کنار بیایم.«
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 
یا به آن ها  بیاندازم  »هدف من این نیست کسانی که در این صنعت مشغول به کارند را گیر  اند:  شده 
بگویم از این فضا بیرون بیایند. اما آن چه می خواهم این است که تغییری ایجاد کنم و برای این کار 
باید هر چه قدر که می توانم با صدای بلندتری حرف بزنم تا ]با گفتِن حقیقت[ به دیگر زنان یاری رسانی 

کنم.«.۱
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 ممنوع!3 )مثل ایران(
ً
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:

132

 ممنوع!
ً
آزاد و قانونی!مطلقا

راه
سوم

ایران
وئد

س
آلمان

نتیجه ی این راه حل چگونه بوده است؟
 )... 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

در جهان چه الگوها و شیوه هایی برای برخورد با پدیده ی تن فروشی وجود دارد؟

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
َ
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2( آزاد و قانونی!12 )مثل آلمان(
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.

در محله ی ما نه!
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.«۱0
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.۱۱

نتیجه ی این راه حل چگونه بوده است؟
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( راه سوم!21 )مثل سوئد(
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

در ترکیه...
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!۱9

انسان، ابزاِر تجارت نیست
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. هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان 
)20۱6(، بازاریابی با استفاده از »جنسیت زنان« را نوعی تبعیض جنسیتی می داند و 
الیحه ای قانونی به مجلس داده است که طبِق آن، هرگونه تبلیغاتی که زنان و 

مردان را به »ابزار جنسی« کاهش دهد، ممنوع است.20

نتیجه ی این راه حل چگونه بوده است؟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!
قانون کافی نیست

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 

از اعتیاد یا تن فروشی نجات یابند.

1( www.bbc.com/news/magazine-41349301
 تمام کشورها، تن فروشِی کودکان را ممنوع و غیرقانونی اعالم کرده اند، اما 

ً
یبا 2( تقر

در مورد تن فروشی زنان، در کشورهای مختلف، قوانین و برخوردهای متفاوتی وجود 
ین رویکردها توضیح داده می شوند. دارد. در ادامه، سه مورد از رایج تر

3( به این رویکرد اصطالحا »Prohibitionism« می گویند.
پایگاه اطالعات قوانین و مقررات  به  4( برای اطالع از مفاِد این قوانین رجوع کنید 

)www.dastour.ir( :کشور، قوه قضائیه، روزنامه ی رسمی کشور
5( به نقل از »هادی معتمدی« )مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور در 

سال 1384(. ر.ک به:
www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
6( جامعه شناسی روسپی گری، سعید مدنی، بخش »شیوع تن فروشی«، ص 144-

.149
7( جامعه شناسِی روسپی گری، سعید مدنی، نشر پارسه، 1395، ص 292

8( جامعه شناسی روسپی گری، سعید مدنی، ص 278.
9( جامعه شناسی روسپی گری، سعید مدنی، ص 279 و 280.

یخ 84/12/7، صفحه 26 )جامعه( 10( روزنامه شرق ، شماره 707، به تار
سال  در  کشور  بهزیستی  اجتماعی  آسیب های  دفتر  کل  )مدیر  معتمدی  هادی   )11
است  قادر  تنها  بهزیستی  که  دارد  وجود  کشور  در  خیابانی  زن  »چهار هزار   :)84
www.khabaronline.ir/de-( کند.«  دهی  سامان  را  آن ها  از  1500نفر   ساالنه

)tail/293795/society/social-damage
در  حتی  که  داشت  توجه  باید  می نامند.   »Legalization« را  رویکرد  این   )12
کشورهایی که تن فروشی قانونی است )مثل هلند(، تن فروشی خیابانی ممنوع است؛ 

هم جلِب مشتری و هم اظهاِر درخواست در خیابان. ر.ک به:
"A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Coun-
tries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden", Julie Bin-
del and Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London 
Metropolitan University, 2003, p. 12.

)https://p.dw.com/p/1IQ1x( :خبرگزاری دویچه ِوله )13
14( "Speaking of Prostitution )Arguments & Counterarguments 
about Prostitution(", The Women's Front in Sweden, p. 15.
15( "Speaking of Prostitution...", p. 15.
16( "Speaking of Prostitution...", p. 15.
17( "A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four 
Countries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden", Julie 
Bindel & Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London 
Metropolitan University, 2003, p. 11-23.
)http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=8843(

پی نوشت:
18( "Speaking of Prostitution...", p. 16.
اجتماعی،  رفاه  فصل نامه  یس،  مور جک  واقعیت ها«،  و  قوانین  »روسپی گری:   )19

1385، سال دوم، شماره 5، ص 262-253.
)https://p.dw.com/p/1ISXC( :خبرگزاری دویچه ِوله )20

21( به این راه، »ُمدِل سوئد«، »Nordic Model« یا »Neo-Abolitionism« نیز 
می گویند.

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.
25( برای مطالعه ی بیش تر درباره ی قوانین سوئد و اثراِت آن، رجوع کنید به تحقیِق 
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25.
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Justice Research, by Margaret Malloch )University of Stirling( & 
Laura Robertson and Emma Forbes )University of Glasgow(, Feb-
ruary 2017, p. 21.
28( "Sweden Treating Prostitution as Violence Against Women", 
Marie De Santis )Director of Women's Justice Center(, www.
justicewomen.com 
29( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 
25.
30( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 
26.
31( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 
26.

32( جامعه شناسِی روسپی گری، سعید مدنی، نشر پارسه، 1395، ص 278.
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بیش تر بدانید...
صد  به  نزدیک   ،2016 سال  در 
چهره ی سیاسی و مدنِی آلمان، 
شدِن  قانونی  که  کردند  تقاضا 
تن فروشی در کشور لغو شود و 
قوانین جدیدی طبق مدل سوئد 

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

شمالی و نروژ.34
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