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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.

ابرهای تیره
گل های آسمان می شوند

وقتی که نور
آن ها را ببوسد.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.

مجازات یا حمایت؟

رویکرد اول

رویکرد دوم

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