
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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