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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،درسال85درکشورایران300هزارزنتنفروشداشتهایم.1 

ینتعدادزنانخیابانیدستگیرشدهرادختران15تا25سالتشکیلمیدهند.2 بیشتر

»تن فروشی« را تعریف کنید؛ از نو!

جاهای خالی را پر کنیدبخش اول
)عوامل مؤثر بر پیدایِش تن فروشی(
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5- نابرابری های اجتماعی
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- خانواده نابسامان و آسیب زا
و کودکی دوران تنفروش، زنان سوم یک از بیش
نوجوانیخودرابدونحضورمشترکپدرومادرسپری
کردهاند )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 میکنند بیان تنفروش زنان از درصد 44
خانوادهیخود،حِسبیارزشیداشتهاندوبیتوجهی
پذیرفته  به  نیاز  میکردهاند.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- سن پایین ازدواج و سطح پایین سواد
و سالگی 13 از قبل تنفروش، زنان از درصد 44
ازدواج از17سالگی قبل ازآنها درکل88درصد
آن ها  ازدواج، سواد  پاییِن  بسیار  به سِن  توجه  با  کردهاند.5 
زنان از درصد حدود80 است.  پایینی  سطح  در  اغلب 
تنفروش،سوادشاندرحدراهنماییوپایینتراست.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- اعتیاد و سطح پایین سواِد همسراِن زنان 
تن فروش

حدود50درصداززنانتنفروش،شوهرآنهایامعتاد
بودهیادرقاچاقموادمخدردستداشتهاست.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، 

72درصداززنانتنفروشبیخانمانبودهاند.10

4- سوء استفاده جنسی در کودکی
درکودکیمورد نفر ایران،1 در تنفروش زن ازهر4
بسیاری  در  و  است  گرفته قرار جنسی سوءاستفادهی
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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آن سوی ویترینبخش دوم
)آسیب های ناشی از تن فروشی(

آسیب های ناشی از 
تن فروشی
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1- بیماری های جسمی
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
ادارهکنندگانروسپیخانههاوواسطههادراولیناقدام،افرادتازهکارو رابطه ای قوی میان تن فروشی و اعتیاد وجود دارد. 
دخترانفراریرامعتادمیکنندتاآنانراوابستهومطیعسازند. 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. ازهرسهزنتنفروش،دونفربهموادمخدر

اعتیاددارند: 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- مشکالت روحی و روانی
در  تن فروش  زن   475 )از  تحقیق  یک  اساس  بر 
تنفروش زنان از درصد 75 جهان(،  کشور  پنج 
داشتهاند  خودکشی برای تالش خیابانی،
گزارش های  طبق  ناموفق(.  برخی  و  موفق  )برخی 
از موفق خودکشیهای درصد 15 بیمارستانی، 

سویزنانتنفروشاست.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
یزشدهام یزر یکتکهگوشِتغذار

ِ
میکنممثل

داشته نگه هم کنار زور به وجودم تکههای و
باره  این  در  تن فروش  زنان  از  یکی  شده...« 
می گوید: »حاالدیگرتنهاسرمبهمنتعلقدارد؛
منبدنامرادرخیابانجاگذاشتهام.«هم چنین 
می گوید:  خود  توصیف  در  دیگری  تن فروش  زن 
در یج تدر به دارد؛ قهقرایی روند یک کار »این
و میروی فرو ناامیدی و درماندگی یک عمق
احساسُمردگیوبیحسِیکاملمیکنی.دیگر
چون نیستی، خوب احساساِت درِک به قادر
یزگاهمورداستفادهقرار مدامبهعنوانیکآبر

میگیری.«
از درصد 92 شده،  انجام  تحقیق های  اساس  بر 
ترک به مایل که کردهاند اعالم فروش تن زنان

تنفروشیهستند.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،پیشاز
تنفروشی تجربه کرده و از آن رنج برده اند. جدول2، خشونت هایی را 
بیان می کند که این زنانپسازرویآوردنبهتنفروشی، در معرض 
آن ها قرار گرفته اند. در نهایت، جدول3، برخی از مهم ترین انتظارات

وحمایتهایمورددرخواستزنان تن فروش را نشان می دهد.21

جدول1:خشونتهاوآسیبهادرزندگیزنانتنفروش)قبلازدوراِنتنفروشی(

جدول2:خشونتهاوآسیبهادرزندگیزنانتنفروش)پسازرویآوردنبهتنفروشی(

جدول3:انتظاراتوحمایتهاِیمورِددرخواسِتزنانتنفروش
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درها را باز نگه دارید
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 دنیایتنفروشیمیگذارند.برخوردار به پا فرارشان، از اولیهپس فراریدر48ساعِت ازدختران 95درصد

پناه،علتعمدهیاینپدیدهاست.23 سر

»خانه ی امن«؛ یک تجربه ی جهانی
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.

»زنانتنفروشیکهبهاعتیادوابستگیندارند،ترسازتنهایی،محرومیت
ازمحبتوعدمپذیرشاجتماعی)بهویژهازجانبهمجنسهایخود(

راعلِتاصلِیاستمراِرکارخوداعالمکردهاند.«22
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1(درموردآمارهایتنفروشیدرایرانبهسایتهایخبریمعتبرمیتوانرجوعکردازجمله:
www.jahannews.com/vdcb0fb80rhbz8p.uiur.html 
www.khabaronline.ir/news/293795  )ینجرمدرونزندانزنانچیست؟ )»درمطلبیباعنوان»شایعتر
نهادمسئوِلاعالمآمارزنانتنفروش،وزارتکشوراست.اگرچهمسئولیتنگهداریاززنانخیابانیبابهزیستیاست،سازمانبهزیستی،وزارتکشورراتنها
مرجعرسمیاعالمآمارزنانتنفروشمیداند.باتمامایناحوال،وزارتکشورتاکنوندربارهتعداداینزنانودختران،اظهارنظرینکردهاست.مسئوالنوابسته
بهوزارتکشور،یعنینیرویانتظامی،عمدتابهتکذیبسایرآمارهایاعالمشدهمیپردازند.البتهگاهبرخیازمسئوالنآمارهاییمابینهزارتاچهارهزارنفررا
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