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چکیده
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده ميشود .تعريف بزه و رفتار
بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود .با ورود به حيطه ي علت شناسي جرايم،
مي توان تفكيكي منطقي ميان جرايم زنان و مردان يافت .در سراسر جهان بررسي جرايم ارتكابي زنان و مردان مبين وجود رابطه ي مسلم
ميان اين جرايم و نقش جنسيتي مرتكبان آن است .زنان در خانواده و جامعه نقشي مهم و اساسي دارند و لذا اگر اين طبقه از جامعه دچار
تزلزل و انحراف شوند ،كل جامعه تهديد و ملتهب خواهد شد .در اين مطالعه با توجه ضرورت اين موضوع سعي شده تا نگاهي ويژه به بزهكاري
و روسپيگري در زنان جامعه ايراني صورت پذيرد.

واژه های کلیدی :روسپيگري ،بزهكاري ،جرم
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مقدمه
روسپيگري ،تنفروشي يا فحشا ،به تجارت يا پيشه آميزش جنسي طبيعي يا غيرطبيعي در قبال درآمد و يا برخي ديگر منافع
گويند كه گاهي اوقات با عنوان سكس تجاري ) (commercial sexنيز مطرح ميشود .پس از جنگ جهاني اول اصطالح
قديميترين حرفه در جهان به طور عمومي به روسپيگري اشاره دارد .روسپيگري به عنوان يك جرم عليه كرامت انساني فرد مطرح
است .در پديده روسپيگري (خودفروشي) مقام انسان به يك شي ء كه ما به ازاي مادي دارد تنزل مي يابد .كاربردهاي فرهنگي اين
واژه به شكل نامحدودي متفاوت است ،و استفاده از آن به عنوان واژهاي تحقيرآميز براي اشاره به فعاليت هايي استفاده ميشود كه
به شكل رسمي روسپيگري نيستند .اين اصطالح در برخي جوامع به شكل بيربط براي نشان دادن كسي كه درگير فعاليتهاي
جنسي خارج از هنجارهاي آن جامعه است ،مثل بيبند و باري جنسي يا روابط بيرون از ازدواج حتي ازدواج سفيد به كار برده
ميشود .به كسي كه در هر بخش از اين پيشه كار ميكند ميگويند كارگر جنسي .روسپي گري يكي از شاخههاي صنعت سكس
(يا تجارت جنسي) است .در كشورهاي متفاوت و در برخي از كشورها در مناطق متفاوت از يك كشور ،وضعيت قانوني تنفروشي از
مجازات مرگ تا مجاز اما كنترل نشده تحت قانون و تا يك تجارت سازمان يافته كنترل شده و قانوني متغير است .زنان عصر حاضر
بيش از زنان ديگر اعصار از چهارچوب خانه خارج شده ،آزادي بيشتري پيدا كرده و همچنين در معرض آسيب هاي بسيار واقع شده
اند .با نگاهي به زندان و بازداشتگاه زن ان مي توان پي برد كه عده اي از آنان به جرگه بزهكاران و مجرمان پيوسته اند كه عامل
بسياري در اين امر دخيل اند .تحقيق حاضر به دنبال بررسي اين مسئله بزهكاري و روسپيگري زنان در جامعه ايراني مي باشد.

اهمیت موضوع بزهکاری زنان
در حقوق بشر تاكيد بسياري بر برابري ان سان ها صرف نظر از جنسيتشان شده است .جنس نمي بايست موجب تنزل يا ارتقاي مقام
و منزلت يك فرد گردد .در حقوق كيفري ما كه از فقه جزايي گرفته شده است ،در امر شهادت  ،در بزه ديدگي و بهكاري برخي
جرايم زنان با مردان حقوق برابر ندارند .در كشور ما به رغم وجود موانع ساختاري ،ئضعيت تحصيالت زنان و حضور آنان در مشاغل
تغيير يافته است .زناناستقالل مالي پيدا نموده و از جايگاه اجتماعي برخوردار شده اند .لذا با اين سيل تغييرات كه از دهه هاي
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گذشته در كشور هاي جهان و خصوصاً كشور ما درحال رخ دادن است ،بررسي مسئله ي روسپيگري زنان در چهارچوب يك تحقيق
جامع امري ضروري به نظر مي رسد.

رویکردهای مختلف نسبت به بزهکاری زنان
رويكردهاي مختلف نسبت به بزهكاري زنان را مي توا در دو گروه قرتپار داد :
 .1رويكردهاي سنتي نسبت به بزهكاري زنان كه از زاويه علت شناسي و با يك نگرش باليني به بررسي موضوع پرداخته
شده است .رويكردهاي زيست شناختي ،روانشناختي و جامعه شناختي راجع به بزهكاري زنان ابعاد مختلف رويكرد سنتي
به اين مسئله مي باشند.
 .2رويكرد انتقادي در تحليل بزهكاري زنان ،كه شامل بررسي موضوع از زاويه واكنش اجتماعي مي باشد به مطالعه مجازات،
رفتار و رويه قض ايي مي پردازد و جرم را محصول قانون و قانونگذار و عملكرد نهادهاي مختلف عدالت كيفري مي دانند.

تاریخچه
از نظر تاريخ جرم شناسي اولين كتاب در اين زمينه  22سال بعد از كتاب انسان بزهكار لومبروزو (منشور جرم شناسي) نوشته شد.
تنفروشي گاهي اوقات «قديميترين حرفه دنيا» شناخته ميشود .رفيقهها و فاحشهها جزء قشرهاي فرهيخته در فرانسهي قرن
هجدهم محسوب ميشدند .در حالي كه بسياري از مردان آن زمان از سواد خواندن و نوشتن نيز محروم بودند ،زنهاي فاحشه و
معشوقه به دليل همجواري با درباريان و اشراف زادگان ،مجبور بودند عالوه بر فراگيري سواد خواندن و نوشتن ،تحصيالت متفرّقهاي
نظير ادبيات ،تاريخ ،شعر و فلسفه را فرا بگيرند .به همين دليل آنها مجاز بودند در تمام كالج ها و كتابخانههاي سلطنتي حضور پيدا
كنند .امروزه پيشرفت هاي زيستي رواني و جامعه شناختي سبب شده كه فيزيولوژي زن دستخوش تغيير گردد .براي مثال مباح
كردن سقط جنين ،امكان لقاح مصنوعي ،اجاره رحم و خريد و فروش اوول و نطفه كه تحولي عظيم در زمينه پزشكي مي باشد.
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تاریخچه روسپیگری در ایران
در اواخر حكومت احمد شاه قاجار محله اي به نام محله قجرهاي تهران وجود داشت كه به جهت احداث دروازه قزوين« ،دروازه»
ناميده مي شد .محمود عرب عالوه بر قوادي ،چندين شيره كش خانة بزرگ هم در اين محل داير كرد كه به پاتوق شيره اي هاي
تهران تبديل گرديد و هنوز هم پس از گذشت هفتاد و چند سال در پياده روهاي آن افراد معتاد را كه خاطره اي تلخ از آن
روزگاران سياه است مي توان ديد .محلي كه در آن چند خانه متعلق به محمود عرب قرار داشت به گذر «حاج عبدالمحمود»
معروف گشت .در اوايل حكومت رضاشاه اداره امور اين محل به عهدة شخصي به نام «زال ممد» قرار گرفت كه به واسطه ايادي
خود ،زنان و دختران اطراف و اكناف را يا فريب مي داد يا مي ربود و به اين محل مي آورد و در اختيار افراد خوشگذران مي
گذاشت .
كمي پس از آن رضا شاه ،به منظور جلوگيري از شيوع بيماري «سفليس» دستور جمع آوري فواحش و تخريب زاغه ها و آلونك
هاي گذر حاج عبدالمحمود را صادر كرد و شخصي به نام قوام را مأمور بازسازي آن نمود .شخص زرتشتي اي به نام ارباب جمشيد
كه از پارسيان هند و از تجار مقيم اين كشور بود ،هزينه احداث ده ها خانه به منظور اسكان زنان فريب خورده و بي سرپرست را
قبول نمود و به منظور تأمين مخارج آنان و فرزندانشان ده ها باب مغازه نيز در اين منطقه احداث كرد تا از گرويدن مجددشان به
راه خطا جلوگيري شود .با نوسازي محله ،تجارت سكس رونق تازه اي يافت و به پاس قدرداني از ارباب جمشيد ،به "محله جمشيد"
نامگذاري شد كه تا بعد از پيروزي انقالب پابرجا بود .احداث خانه هاي جديد ،وسيع و آسفالت دو خيابان جديد باعث شد كه اسم
«شهر نو» را هم روي آن گذاشتند و به پاس زحمات قوام ،يكي از خيابان هاي محله بدنام را به نام وي نام گذاري كردند.
در زمان جنگ جهاني دوم كه اين محله بدنام پاتوق عياشي سربازان امريكايي و انگليسي بود ،آنان تعدادي از زنان جنگ زدة
لهستاني كه مانند ساير آوارگان جنگي در ميدان ژاله سابق اقامت داشتند را به شهر نو آوردند تا بزم شان كامل گردد .همچنين در
انتهاي خيابان دوم شهر نو كوچه اي به نام كوچه لهستاني ها شهرت يافت .اين محله  131هزار متر مربع مساحت داشت و با توجه
به ميزان آلودگي به دو قسمت اصلي و فرعي تقسيم مي شد؛ قسمت اصلي شامل خيابان هاي كميل ،استخر ،قنات و قوام بود كه
داراي  33كوچه و در هر كوچه  32-12خانه وجود داشت كه در هر خانه چندين خانواده توأمان زندگي مي كردند كه بعضاً در يك
اتاق چند مرد و زن مي زيستند و داراي فرزندان نامشروعي نيز مي شدند كه آنان نيز در همان اتاق به سر مي بردند و در آينده،
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خود روسپي ،قاچاقچي مواد مخدر ،دزد و  ...مي شدند .محله جمشيد از نگاهي ديگر به دو بخش قلعه و نجيبخانه تقسيم مي شد
كه در واقع ،قلعه محل كار و نجيب خانه محل زندگي عادي و زناشويي روسپي ها بوده است كه درجه فساد در آن نزديك به صفر
بود .ده ها تئاتر و تماشاخانه و كافه در خيابان جمشيد و داخل شهر نو و خيابان هاي سي متري احداث و دو سينما نيز در حوالي
آن شروع به كار كردند .مافياي شهر نو متشكل از سردسته هاي عمده قلعه ،قاچاقچيان بزرگ و رؤساي شهرباني شاه اداره امور اين
منطقه را در دست داشتند .دامنة فساد وضعيت قلعه شهر نو به تدريج به سطح شهر تهران كشيده شد و عالوه بر داير شدن خانه
هاي تلفني ،در كنار خيابان هاي اصلي و حتي فرعي ش هر نيز روسپيان به چانه زني با مشتريان مشغول بودند .در كنار برخي از
هتل هايي كه محل تردد خارجيان و متمكنين بود وضع بدتر هم بود و عموماً دختران كم سن و سال مشاهده مي شدند .وجود
كاباره ها نيز به روسپيگري دامن مي زد .رژيم به راحتي به برپا كنندگان مراكز فساد و فحشا جواز رسمي مي داد و در اكثر خيابان
هاي تهران و شهرهاي بزرگ «بار» ها شبانه فعاليت مي كردند كه در آنها زنان روسپي به خود فروشي مي پرداختند؛ اين مراكز،
گروهي از زنان و دختران را در اختيار داشتند تا پس از مستي مشتريان به آنان خدمت رساني كنند! نهاد قانونگذاري نيز با موافقت
نسبت به صدور كارت هاي مجوز كار براي زنان و دختران ،به روسپيگري مشروعيت مي بخشيد .
دامنه و گستره روسپيگري و فحشا به طرز جنون آميزي رو به فزوني بود تا آنجا كه عالوه بر موارد ذكر شده ،به سبك كشورهاي
غربي هتل عشق تأسيس شد كه به زنان روسپي يا مر دان عياش اجازه داده مي شد كه به طور آزادانه هر كاري مي خواهند انجام
دهند و به زوج هاي نامحرم نيز بدون هيچ منعي اتاق اجاره مي دادند .راه هاي فريب و به دام انداختن دختران بسيار متفاوت بود.
اما متداول ترين شيوه ها عبارت بود از :استقرار در ترمينال ها و فرودگاه ها با ماشين هاي مدل باال و چهره اي متشخص و وجيه
همراه با چرب زباني ،آشنايي در مهماني هاي شبانه و تفريح گاه ها ،تحويل به مراكز فساد توسط رانندگان تاكسي و سواري
شخصي ،تحويل به سردسته ها توسط شوهران الابالي ،رفتن به دهات دور افتاده و شهرستان ها تحت عنوان خواستگار و  ...اين
سوداگران تباهي جهت محكم كاري از قربانيان خود سفته هاي به عنوان ضمانت دريافت مي كردند تا مبادا فرار كنند و نهادهاي
اجراي قانون مانند كالنتري نيز به نفع اين زورگويان حكم مي كردند.

سردمداران شهر نو به شهر تهران نيز قانع نبودند و به تأسيس فاح شه خانه هايي در شهرهاي مختلف كشور اقدام كردند و
بدين سان فحشا و روسپيگري را رونق بيشتري بخشيدند .حاميان وقت حقوق زن نيز سعي در تحت نظارت در آوردن اين اماكن
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فساد مي نمودند ،از اين روي اداره اماكن شهرباني رژيم گذشته از فاحشه خانه ها آمارگيري كرده و آنها را در رديف محل هاي
كسب قرار داده بود ،شهرداري نيز براي مغازه ها و تماشاخانه هاي محله شهرنو جواز كسب صادر و به آنها خدمات شهري ارائه مي
داد .هنگامي كه «مهناز افخمي» مشاور نخست وزيري در امور زنان شد به جاي اين كه در صدد تعطيلي اين مراكز فساد باشد ،از
وزارت بهدار ي درخواست نمود تا به روسپيان و فرزندانشان خدمات بهداشتي ارائه شود و نيز مقرر كرد در محله جمشيد
مهدكودكي جهت نگهداري فرزندان نامشروع و خردسال فاحشه ها احداث گردد تا در طول روز كه مادرانشان به اعمال منافي عفت
سرگرم هستند ،از اين اطفال معصوم نگهداري شود .ارتباط سردمداران شهر نو با عوامل حكومتي به جهت باال بودن آمار جرم و
جنايت ،دو پاسگاه انتظامي يكي در خيابان جمشيد و ديگري سي متري (پايين تر از ميدان قزوين) احداث شد كه خود موجب
تشديد فساد شد و رؤساي كالنتري و مأموران با حق حسابي كه از فواحش ،قوادها و اوباش مي گرفتند به حمايت از آنها برمي
خاستند .اين ارتباط آن چنان صميمي ادامه يافت كه سرلشگر زاهدي در جريان كودتاي ننگين  22مرداد سال  32آنان را به
طرفداري از شاه به خيابان هاي تهران كشاند .زاهدي كه در فساد و زن باره گي شهره بود از طريق زنان سردمدار قلعه به مطامع
خود رسيد ،برخي از مهمترين آنان عبارت بودند از :
 .1ملكه اعتضادي ،با شخص شاه و عليرضا پهلوي ارتباط داشت و وسائل عيش و نوش آنان را فراهم مي كرد .
 .2پري آژدان قزي ،دختر يك مأمور بازنشسته شهرباني بود كه از بي حيايي و دريدگي ضرب المثل شده بود و حتي اوباش
قلعه هم از او حساب مي بردند .
اين دو نفر شهرت و ثروتشان آن قدر زياد شده بود كه در مهماني هاي رسمي باشگاه افسران نيز دعوت مي شدند؛ حتي «پري
آژادان قزي» كارت ويزيت چاپ كرد و پشت آن سفارش استخدام يا معافيت از سربازي اشخاص را صادر مي كرد .اين دو تن عضو
ستاد كودتاي  22مرداد بودند و سردستگي فواحش و اوباش شهر نو را در كودتا به عهده داشتند .پس از پيروزي كودتاي ننگين،
سرلشگر زاهدي به پاس خدمات آنان ،دستور داد تا دور تا دور شهر نو را ديوار كشيده و پاسگاه ها را نيز به بيرون قلعه منتقل
نمايند و در واقع نوعي خودمختاري به آن اعطا كردن د ،اگرچه بعدها دايره فساد به بيرون از قلعه و خيابان هاي اطراف گسترش
يافت پس از آن شهر نو نام جديدي نيز به خود گرفت و آن چيزي جز «قلعه» نبود.
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.3

سيمين ب ام و ،وي با برخي مقامات باالي كشور از جمله سناتور رضايي رابطه داشت و براي ايشان قوادي مي كرد.
روش وي براي به دام انداختن دختران معصوم ،آشنايي با آنان و طرح دوستي در پارتي ها بود.

 .4پري بلنده ،وي با ادارة تشريفات نخست وزيري و وزارت امور خارجه همكاري داشت و به كار قوادي از راههاي فوق اقدام
مينمود.
« .1اشرف چهار چشم» و «شهال آباداني» ،در خانه هاي آنان همواره دختران تازه وارد و كم سن و سال حضور داشتند.
 .3پري سياه ،او رقيب «پري بلنده» بود و مالك شش خانه بزرگ فحشا بود كه آنها را اداره مي كرد .
 .7مژگان سوخته ،از قوادين قديمي بود و خاطرات زيادي از عليرضا پهلوي داشت ،ده ها زن فريب خورده تحت استثمار وي
بودند .
 .2شيرين سلطاني ،معروف به «ناهيد» كه همواره خود را مسلمان مي خواند ،ولي پس از دستگيري بعد از انقالب معلوم شد
كه ارمني بوده است .
 .9منيژه كچل ،وي خود را فاميل فرح ديبا معرفي مي كرد و نفوذ زيادي در دستگاه هاي دولتي داشت.
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،ارگان هاي انقالبي با تشكيل شوراي جهت پاک كردن اين لكه ننگ از چهره تهران و
نجات قربانيان ،اقدام به جمع آوري زنان فريب خورده و اسكان آنان در مجتمع هاي تربيتي و پرورشي نمودند و اين محله
فساد را نيز تخريب كردند و «پري بلنده»« ،اشرف چهار چشم» و «شهال آباداني» به دار مجازات آويخته شدند.

خشونت در تنفروشی
در بسياري از موارد تنفروشان قرباني خشونت جسمي نيز مي شوند و از سوي مشتري مورد ضرب و شتم و آزار جسمي هم قرار
ميگيرند و حتي به قتل مي رسند .موارد خشونت عليه روسپي از سوي غير مشتريان هم وجود دارد .مثالً هدف از اعمال خشونت
ميتواند بهچنگآوردن پولي باشد كه روسپي با خويش حمل ميكند.

اعتیاد و تنفروشی
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رابطهاي معنيداري ميان اعتياد و تنفروشي وجود دارد .در ايران در بيشتر موارد شريك زندگي اين افراد و خودشان معتاد به مواد
مخدر هستند .نياز به تأمين هر روزه اين مواد نيز بر فقر و نياز مالي آنان ميافزايد .روسپيان براي تحمّل افسردگي و شرايط سخت
اين كار اغلب به مواد مخدر و روانگردان پناه ميبرند .ادارهكنندگان روسپيخانهها در اولين اقدام ،افراد تازه و اصطالحاً دختران
فراري را معتاد ميكنند تا آنان را وابسته و مطيع سازند.

ایدز و تنفروشی
بين نرخ تنفروشي و بيماري ايدز رابطهاي معنيدار وجود دارد .در بسياري موارد ،مشتريهاي افرادي كه تنفروشي ميكنند ،به
خاطر ارضاي جنسي بيشتر ،تمايلي به استفاده از كاندوم ندارند و در صورت اصرار زن تنفروش براي استفاده از كاندوم ،رقم
دريافتي شان از مردان بسيار ناچيز خواهد بود پس اكثر آنان به آميزش جنسي بدون كاندوم راضي ميشوند .همچنين مشتريان در
صورت استفاده از كاندوم نيز اگر در حين آميزش جنسي ،كاندوم سوراخ يا پاره شود ،حاضر به عوضكردن آن نميشوند .توريست
ها نيز ،اگر خود مبتال به ايدز نبودند بعد از همخوابگي با اين تن فروشان ،به خصوص اگر بدون استفاده از كاندوم باشد ،ويروس
اچآيوي را به خانههايشان خواهند برد.

قاچاق انسان برای سکس
از قاچاق انسان براي سكس به عنوان بردهداري نوين ،بردهداري جنسي و بردهداري سفيد نيز ياد ميشود .توجّه بسياري به سوي
فروش انسان جلب شده است ،كه ارقام آن بين  322هزار تا  222هزار تخمين زده ميشود؛  22درصد اين افراد زنان و دختراني
هستند كه هر ساله در كشورهاي مختلف به فروش ميرسند و در بسياري موارد به تنفروشي ،يا همچون بردگان ،به اشتغال در
كارهاي پست وادار ميشوند .فعّاالن حقوق بشر گزارش مي دهند كه هزاران زن و دختر فقير هر ساله پس از آن كه با فريب و
وعده هاي كاذب شغل و ازدواج ،از روستاها به شهرها آورده ميشوند ،وادار به تنفروشي ميگردند .در برخي موارد ،والدين مستقيماً
دختر خود را ميفروشند .اختفاي اين تجارت زيرزميني ،رديابي آن را دشوار ميسازد .ارقام فوق شامل قربانياني نميشود كه در
كشور خود به فروش ميرسند ،مشكلي كه مدتهاست براي مثال هند را فرا گرفته است ،كشوري بزرگ و آن اندازه متنوع كه
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قاچاقچيان بتوانند قربانيان خود را از محلي به محل ديگري ببرند؛ به محلي صدها كيلومتر دورتر ،با زباني ديگر و شانس ناچيزي كه
بتوانند به خانه خود بازگردند .قاچاقچيان نيز به ندرت دستگير ميشوند.

کاهش سن روسپیگری در ایران 11:تا 11سال
در حال حاضر سن روسپي گري در ايران حدود  12-2سال كاهش يافته و از سن  22تا  32سال به  12تا  12سال رسيده است .او
البته اين كاهش سن را مربوط به افزايش برخي آسيب هاي اجنماعي نظير افزايش طالق ،تنوع طلبي مرد ها ،عدم امكان ازدواج،
اعتياد ،بيكاري و  ....مي دانند .

عوامل مؤثر بر روسپیگری زنان در ایران

روسپيگري يا به عبارتي تن فروشي  ،آسيبي است كه جامعه ايران به شكل غريبي با آن دست و پنجه نرم مي كند  .در دهه هفتاد
به دليل تحوالتي كه در عرصه سياست و اقتصاد پيش امد مسائل فرهنگي و اجتماعي جايگاه كمتري در بين صاحبنظران و
دولتمردان به خود اختصاص داد به طوريكه در مورد آسيب هاي اجتماعي  ،نه تنها صاحبنظران جامعه شناسي هيچ نمي گفتند
بلكه مسئوالن ذي ربط نيز سعي مي كردند وجود اين پديده را در جامعه ارزش گراي ايراني فراموش كنند  .تا اينكه در سال 1322
با پرده برداشتن از وقوع قتل هاي سريالي زنان آسيب ديده در مشهد  ،بحث "زنان خياباني " در مطبوعات و حتي صدا و سيما
رنگ بيشتري به خود گرفت .تا آ ن زمان حتي براي ناميدن اين زنان كه دچار فساد اخالقي بودند  ،واژه دقيق و درست بيان نشده
بود  " .زنان ويژه" از واژه هايي بود كه پس از جريان قتل هاي عنكبوتي در ادبيات شخصيت هاي سياسي نمود پيدا كرد  " .زنان
آسيب ديده " نيز از سوي مسئوالن توانبخشي و آسيب هاي اجتماعي مطرح شد .و بدين ترتيب توجه به مسائل زنان خياباني و
دختران فراري تا حدودي اهميت پيدا كرد.
در بروز اين پديده اگر ما تمام علل  ،يعني علل اقتصادي  ،اجتماعي و رواني را مورد توجه قرار دهيم با يك نگاه حلقوي و
سيستماتيك مي توانيم از تاثير هريك از آنها بر اين پديده سخن به ميان آوريم  .نظريه فشار ساختاري  ،رفتارهاي انحرافي را
نتيجه فشارهاي اجتماع م ي داند كه بعضي از مردم را وادار به كجروي مي كند  .تعبير ساده اين نظريه در يك ضرب المثل معروف
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آمده است كه فقر باعث جرم مي شود  ،به موجب اين ضرب المثل وجود فراوان فقر در يك ساختار اجتماعي فشار هايي را براي
بروز انواع خاصي از كجروي فراهم مي سازد .در جامعه اي كه شب و روز از بيكاري سخن مي گويند  ،گسترده شدن اين پديده دور
از ذهن نيست .البته گروهي نيز بين افزايش روسپيان يك جامعه با رفاه آن رابطه مستقيم قائل هستند  .برخي از زنان عليرغم
برخورداري از امتيازات ويژه خانوادگي در تكاپوي دستيابي به آنچه خود رفاه بيشتر مي نامند به اين كار تن مي دهند .دوركـيم ،
بحران اقتصادي ( چه در جهت پيشرفت و يا كاهش ) را يكي از علل مهم كجروي در جامعه مي داند  .او معتقد است در شرايط
اجتماعي پايدار و مستحكم آرزو ها و اهداف انسانها از طريق هنجارها تنظيم مي شوند با بروز بحران  ،هنجارها دچار از هم
پاشيدگي مي گردند كه اين وضعيت آرزوهاي بي قاعده و بي حد و حصر بوجود مي آورد  .از انجايي كه اين آرزو هاي بي حد نمي
توانند اشباع شوند در نتيجه يك نارضايتي اجتماعي دائم بوجود مي آيد ،اين نارضايتي در جريان هاي منفي و با واكنش هاي منفي
خود را نشان مي دهد (خودكشي  ،قتل  ،طالق  ،فحشا).
كوئينگ نظريه دوركهيم را به اين صورت تكميل مي نمايد:
فقر به تنهايي يك عامل ثبات بخش است  ،اما اگر در مقابل فقر تصوير ثروت و يا آرزوهاي بلند پروازانه رفاه ارائه شوند در آن
صورت فقر غير قابل تحمل مي شود و در آن صورت رفتارهاي انحرافي و نارضايتي اجتماعي رشد مي كند.
در ايران به دنبال تجربه خصوصي سازي و تجربه بازار آزاد در فاصله سالهاي  32تا  73و اين نكته مهم كه اين تجربه امتيازاتي را
براي عده اي به ارمغان آورد  ،طبقه نو كيسه و نسبتاً بي هويتي با ويژگي هاي زندگي اشرافي پا گرفتند كه نماد تبعيض و تناقض
در سالهاي پس از جنگ شد  .تا آنجا كه زماني روزنامهها نوشتند  92درصد ثروت در دست  12درصد افراد و  12درصد ثروت در
دست  92در صد مردم است  .چنين عدم تعادلي ناگزير فقر عمومي را گسترش داده و عوارض جانبي چون سرقت و فحشا را به
دنبال داشت .از سويي ديگر رواج لوكس گرايي بي پشتوانه كه در سالهاي اخير بسيار افزايش پيدا كرده  ،مي تواند به عنوان يكي از
ريشه هاي اين پديده مطرح گردد  .اختالف طبقاتي موجود در جامعه ايران در كنار اراده اي كه براي ايجاد انگيزه در كسب رفاه
خاطر اجتماعي تالش مي كند ،موجب مي ش ود تا برخي از زنان انگيزه خود را اين گونه به عمل تبديل كنند  .البته بحران اشتغال
نيز در اين ميان همچنان همراه علل بروز روسپيگري است  .نبود مشاغل مناسب و اختالف دستمزدها با زندگي بهتر مي تواند زنان
بسياري را از دستيابي به كانون خانواده دلسرد كند و آنها را به خيابانها بكشاند.
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در كنار فقر اقتصادي  ،طبقاتي بودن جامعه و نا برابريهاي اجتماعي  ،فقر فرهنگي نيز جايگاه خاصي دارد  .رسم ها و سنتها و
قوانين هر جامعه به عنوان مجموعه اي از ارزشهاي فرهنگي آگاهانه يا نا آگاهانه است كه از نسل هاي قبل به نسل هاي بعد منتقل
مي شود  ،مورد احترام  ،و تجاوز به آنها جرم محسوب مي شود .ساترلند معتقد است عوامل قومي  ،مهاجرت  ،ناسازگاريهاي برخي
از گروهها  ،عدم رشد خرده فرهنگ ها در بروز جرم موثر مي باشد و بزه را مساله اي ناشي از تعارض فرهنگي مي شناسد.
تغييراتي كه در رويه اجتماعي زنان بوجود آمده به يك معنا مربوط به گذار از سنت به مدرنيته است  ،اما ويژگي هاي بومي كشور
ما نظير  ،فرهنگ  ،دين و عرف هزينه هاي آن را سنگين كرده است  .هزينه هايي كه هم دولت ( به معناي حكومت ) و هم ملت
مي بايست به يك اندازه پرداخت نمايند .در كشورهاي در حال گذار ب ه علت كم رنگ شدن بعضي از هنجارها و ارزش ها و عدم
جايگزيني هنجارهاي مناسب و يا جايگزيني عادات و هنجارهايي كه ريشه در ساخت جامعه ندارد ،و يا به درستي تعريف نگشته
است جامعه با نوعي تعارضات فرهنگي مواجه مي گردد كه باعث نوعي تنش بين فرد و جامعه مي شود  .فرد در مورد آنچه به او در
خانواده و مدرسه آموزش داده شده است و آنچه واقعيت جامعه است دچار تعارض شده و اين زمينه ساز انحراف وي مي گردد در
اين ميان فرهنگ سازي با مدلهايي كه متناسب با زمان حال مي باشد اهميت قابل توجه اي دارد  .رفتارهاي قومي  ،مهاجرت ،
زاغه نشيني  ،ا ز هم پاشيدگي خانوادگي نيز از عوامل اجتماعي تاثير گذار بر پديده روسپيگري مي باشند .به عنوان مثال  ،زنان
خياباني در مشهد كه توسط " حنايي" به قتل رسيدند ساكن حاشيه شمالي شهر مشهد بوده اند  .جايي كه به واسطه حاشيه
نشيني و زاغه نشين بودن همواره شاهد بزه هاي گوناكون هستند  " .حنايي" كه خود ساكن همان منطقه بوده است خود فروشي
زناني كه به دست او به قتل رسيده بودند را مشكالت ناشي از زندگي در اين مناطق ذكر كرده بود و آنان را در بدترين شرايط
اقتصادي و معيشتي مي دانست  .انبوهي و تراكم جمعيت كه از ويژگي هاي محله ها و زاغه ها است موجب مي شود تا فرد نتواند
در زندگي داخلي و خصوصي خود مسايل و مشكالت شخصي را بروز دهد ناچار از ديگران پنهان مي دارد  .از اين رو فحشا  ،اعتياد
و سرقت به طور عجيبي در مكانهاي شلوغ شهر رواج دارد  ،از بين نخواهد رفت مگر اينكه شرايط و عوامل اقتصادي و اجتماعي كه
موجب پيدايش اين مسائل شده  ،دگرگون و از بين برود .برخي از بيماريهاي رواني كه " عقده جنسي " به اشكال مختلف در راس
آن قرار دارد در پيدايش اين آسيب اجتماعي موثر است  .عقده هايي كه با وجود برخي محروميت ها در سنين ابتدايي بلوغ در روح
و روان فرد ريشه م ي كنند و در مقاطعي خاص از دوره حاد بيماري او را به هر كاري مي كشانند .
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پس در اين ميان توجه نكردن به بهداشت و سالمت رواني جامعه ايران  ،بدون شك نقش بزرگي در رواج پديده روسپيگري بازي
مي كند .مي توان وجود محدوديت هاي خاص جامعه ايران را يكي از علل افزايش بيماريهاي رواني در ميان زنان دانست  .نبودن
تعادل رواني در ميان برخي از زنان و حتي مردان نيز مي تواند موجب رواج روسپيگري گردد  .فرار دختران از خانه نيز كه خود از
علل و عوامل فوق سرچشمه مي گيرد به نوبه اي در گسترش اين پديده موثر است  .اكنون به مدت  12سال است كه مسئله فرار
دختران جنبه فوق العاده جدي پيدا كرده است  ،چرا كه از يك طرف در اين  12سال آمار فزاينده اي داشته است و از طرف ديگر
نشانگر وجود بحران در عمق روابط خانوادگي است  .نوع كنش هاي متقابل در خانواده يكي از عوامل مهم در بروز اين پديده مي
باشد  .تعداد زياد ي از دختران كه فرار مي كنند متاسفانه در دام افرادي مي افتند كه با ابراز محبت و دوستي آنها را به خود جذب
مي كنند و از گرسنگي و بي سرپناهي نجات مي دهند و سپس براي انجام جرائمي چون قاچاق مواد مخدر  ،فحشا و دزدي از آنها
استفاده مي نمايند  .اين دختران پس از آلو ده شدن به اين اعمال يا به تهديد افراد دام گذار اعضا باندهاي شكار و يا به دليل اينكه
مي دانند از سوي اجتماع مطرود هستند قادر به بازگشت نمي شوند و پس از گذشت  7-3ماه هركدام تبديل به يك زن خالفكار
حرفه اي مي شوند و پس از رها شدن در جامعه هركدام حداقل چندين نفر ديگر را هم جذب باندهاي فحشا و قاچاق مي سازند .
در نهايت مي توان علل و انگيزه هاي روسپيگري را اينگونه خالصه نمود :
 .1وابستگي به مادر و فقدان روابط محبت آميز با پدر
 .2عوامل دروني مانند تنبلي  ،عدم مهارت دركار  ،كم هوشي و ضعف مباني عقلي يا كمي سطح فكر و دانش عمومي
 .3جاه طلبي و داشتن روياهاي شهرت و ثروت و قدرت و عشق به تجمل
 .4جنون يا " عقده روسپيگري "
 .1خشونت والدين و بدرفتاري آنان و دارا بودن خانواده اي از هم پاشيده و عدم توانايي به پرداختن به يك زندگي عادي
 .3فقر  ،بيكاري و نداشتن درآمد ثابت
.7

سركوبي شديد و غير عادي ميل جنسي و نيز محروميت و محدوديت هاي اجتماعي براي ارضا نيازها

 .2داشتن شوهر و محيط خانوادگي نامناسب و بدي تربيت و نداشتن پدر و مادر شايسته
 .9اختالف سني زوجين و عدم توجه شوهر به نيازهاي جنسي زن
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 .12وجود محله هاي فساد و افراد فاسد در جامعه
 .11قرار گرفتن در معرض تجاوز جنسي در دوران كودكي
 .12معاشرت با گروههاي ناباب و دوستان خالفكار ( معاشران بد)
 .13عدم تطبيق خود با شرايط خانوادگي  ،قومي و محله اي
در اين ميان كاركرد گرايان براي روسپيگري كاركرد رواني و اجتماعي قائل بوده و كاركردهاي آن را به شرح زير مي دانند:
 .1روسپيگري استغناي جنسي افرادي كه قادر يا حاضر به همسر گزيني نيستند فراهم مي كند
 .3روسپيگري استغناي جنسي موقت افرادي مانند  :جهانگردان  ،ملوانان و ديگر كساني را كه دور از خانواده به سر مي برند
 ،تامين مي كند
 .4روسپيگري براي كساني كه حاضر يا قادر نيستند نيازهاي خود را از طريق مشروع دنبال نمايند  ،شرايط نسبتاً مناسبي
محسوب مي شود .
به طوري كه مالحظه مي شود  ،كاركرد گرايان روسپيگري را فقط بر حسب نتايجي كه براي كل نظام اجتماعي دارد مورد
تحليل قرار مي دهند  .اما بايد دانست كه چنين تحليلي بخشي از واقعيت هاي آن را مشخص مي كند و مسائل مهمتر ديگري
از قبيل علل ساختي و تضادهايي كه براي خانواده ها پد يد مي آورد و موجب از هم پاشيدگي خانواده مي شود در اين ديدگاه
مورد غفلت قرار مي گيرد  .نوع برخورد و نگرش جامعه نسبت به زنان و دختراني كه به اين گروه انحرافي منسوب شده اند نيز
حاثز اهميت و دقت نظر مي باشد .سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه ،جامعه ( اعم از مردم و مسئوالن ) چه
رفتاري را در رابطه با اين افراد اعمال مي نمايند؟ مسلماً هر جامعه اي براي همبستگي و همنوايي خود از نوعي مكانيسم هاي
نظارت و كنترل استفاده مي نمايد  .برخورد با هر نوع انحراف با نوعي فشار و مجازات از سوي جامعه همراه است  ،هرچند
ثابت شده است كه رفتار انحرافي در اثر چندين عامل اكتسابي به جود آمده و عامل مجازات تاثير چنداني در ظهور و ازدياد و
يا تقليل دائمي آن ندارد و فقط در كوتاه مدت مي تواند موثر باشد.
ساترلند مي گويد  " :يكي از ضعفهاي بزرگ روشهاي قضايي حاضر  ،تكيه مداوم بر تهديد  ،بوسيله مجازات كردن براي جلب
نظر مردم براي احترام به قانون است  ،در حالي كه هيچگاه تا كنون با تهديد و ارعاب ميسر نشده است كسي قلباً و صميمانه
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وادار شود تا به آنچه كه به زور بر او تحميل مي شود احترام بگذارد "در ايران  ،مجازات هايي كه در مورد اين زنان صورت مي
گيرد عبارتند از  -1 :اجراي حدود كه صد تازيانه را در بر مي گيرد  -2سنگ سار كردن در موارد خاص مسلمآ در حال حاضر
هيچكدام از اين مجازاتها صورت مدني و انساني نداشته و از ديدگاه حقوق بشر نوعي خشونت محسوب ميگردد و جامعه نياز
مند است تا از روشهاي خاص ديگري براي كنتل اين پديده استفاده نمايد .در سال هاي اخير طرح هايي نيز براي كنترل اين
عارضه مطرح شده است  .خانه هاي سالمت كه پايگاه نگهداري زنان خياباني و دختران فراري است كه هنوز به دايره فساد
وارد نشده اند  ،همچنين كانونهاي اصالح و تربيت و همچنين رواج ازدواج موقت در جامعه از پيشنهادات ديگر مي باشد .
آنچه كه از شواهد بر مي آيد اين مجازاتها و اقدامات نتيجه مؤثري در بر نداشته و فقط به نوعي سعي در پاک كردن صورت
مساله نموده است ؟
بر چسب زدن از سوي مراجع قضايي و امنيتي به زنان و دختراني كه به نوعي با اين مسأله در گير شده اند خود مي تواند
كنتل اين مسأله را پيچيده تر نمايد پس الزم است مسؤالن مديرت اجرايي شايسته و انساني نسبت به اين مسأله داشته
باشند  .در سالهاي اخير از سوي مسئوالن به اين نكته پرداخته مي شود كه ازدواج موقت يك راهكار براي برخورد با پديده
زنان خياباني است  ،قطعاً تشويق و ترويج ازدو اج موقت به سالمت جامعه كمكي نخواهد نمود ،زيرا در جامعه ايران كه نهاد
خانواده از تعاريف خاص خود بر خوردار است اگر ما اين راه را باز بگذاريم در حقيقت به مسأله در شكل جديد رسميت
بخشيده ايم  .اگر روسپي گري را فروش تن در مقابل پول بدانيم  ،در ازدواج موقت همين امر با پشتوانه قانوني صورت مي
پذيرد و زماني بر آن واقع مي شود  .آيا واقعاً با اين روش معضل حل مي گردد يا معضلي بر معضالت جامعه اضافه مي شود ؟
افزايش زنان و دختران خياباني ) واقعاً در ايران نهادينه خواهد شد ؟
از آنجاييكه كاناليزه كردن اين زنان و دختران در مكانهاي خاصي نيز مطابق با ارزشهاي سنتي جامعه ما نمي باشد و به هر
حال اين زنان و دختران مطرود جامعه مي باشند بر عهده مسئوالن است كه با توجه به ساختارهاي جامعه با شيوه هاي روان
شناسانه  ،جامعه شناسانه  ،و اخالقي به حل اين معضل بپردازند و راه حل هايي را ارائه دهند كه با توجه به بافت جامعه ايران
امكان تحقق آن وجود داشته باشد  .مسلماً اين نكته حائز اهميت مي باشد كه هيچ انحرافي به صورت صد در صد از جامعه
ريشه كن نخواهد شد ولي كاهش آن حداقل به صورت معقول  ،در حفظ سالمت جامعه موثر است .
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تولستوي مي گويد  " :در روح ه ر فرد مجرم بارقه اي از نور الهي وجود دارد كه ممكن است او را به راه راست هدايت كند " به
همين خاطر اصالح مجرمان به شيوه اي در جريان عادي زندگي اجتماعي قرار گيرند نيز داراي اهميت است .
درمان بيماريهاي اجتماعي بسيار مهم است چون اين بيماريها حالت مسري داشته و به سرعت در جامعه تسري مي يابند و در زمان
كوتاهي در صد زيادي از جامعه را آلوده مي سازد و مهمتر از آن پيشگيري از اينگونه بيماريها مي باشد  ،مسلماً هزينه اي كه براي
پيشگيري مورد استفاده قرار مي گيرد بسيار كمتر از هزينه هاي درمان خواهد بود.

جنبه قانونی روسپیگری و انتقادات آن
همه حقوقدانان و متشرعان بر اين عقيده هستند كه اگر رفتار نابهنجار ناشي از بيماري باشد ،قابل مجازات نيست ،بنابراين در
مواردي كه روسپيگري ناشي از بيماري رواني باشد ،بر حسب آية كريمة قرآن «ليس علي المريض حرج» نبايد آنها را مجازات كرد
و بايد به درمان و نگاهداري آنان اقدام نمود ،ولي اگر فرد روسپي بيمار رواني نباشد ،بايد مجازاتهاي اسالمي اجرا شود .شخصيت
هاي ضد اجتماعي ،در صورت ارتكاب جرم علي القاعده مجازات مي شوند ،اما مجازات آنها نبايد موجب تشديد جرم شود ،زيرا برخي
از آنها از مجازات لذت ميبرند و افتخار ميكنند كه ديگران بدانند كه چندين سال زندان بودهاند.
اختالل شخصيت ضد اجتماعي از نظر قانوني ،رافع مسئوليت كيفري نيست .البته اين گونه افراد از تنبيه نميترسند .در مورد
مجازات افراد مبتال به اختالل شخصيت ضد اجتماعي (كه اكثر روسپيان به چنين بيماري مبتال هستند) ،اظهار نظر مشكل است،
زيرا نقض قوانين به عنوان عالمت اين نوع شخصيت ،مي تواند ناشي از علل زيست شناختي ،رواني و اجتماعي باشد و براي تشخيص
دقيق آن بايد از علوم روانپزشكي و جرم شناسي كمك گرفت .در مسئله اعتياد كه اكثر زنان خياباني به آن مبتال هستند ،فرد رفتار
آگاهانه ا ما غير مسئوالنه دارد و به منظور كسب احساس خوشي ناشي از استعمال مواد مخدر اين عمل را انجام ميدهد .طرح
موضوع بيمار بودن معتادان در  2-3سال اخير بر تعداد معتادان افزوده است .به نظر ميرسد براي مصونيت جامعه و جلوگيري از
تكرار جرم ،شخصيت ضد اجتماعي را پس از تحمل كيفر هم بايد تحت نظر گرفت.
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در مطالعه اي كه وجود بيماريهاي رواني را در زنان خياباني ميسنجيد ،معلوم گرديد كه  12درصد آنها دچار اختالالت رواني بارز
هستند و نيازمند معالجه ميباشند .در مجموع مي توان اظهار داشت در شرايطي كه اين عمل ناشي از بيماري فرد است ،مجازات
بيمار از نظر شرعي و پزشكي و انساني جايز نيست .براي نمونه بيمار مانيك كه مرتكب اين عمل ميشود ،قابل مجازات نيست .در
قانون مجازات اسالمي فرد مجنون از مجازات معاف مي شود ،البته اگر قاضي يا وكيل ،نسبت به سالمت رواني مجرم مشكوک شود،
مجرم را به پزشكي قانوني مي فرستد .در ارتكاب جرم برخي افراد ميزان پاداش و تنبيه ناشي از چنين فعلي را ميسنجند .اگر مقدار
پاداش (درآمد) ناشي از اين عمل ،در قياس با تنبيه آن بيشتر باشد يا آنكه فرد بسنجد كه نهايت مجازاتش تا حدي است كه در
مجموع براي او سودآور است ،ارتكاب جرم برايش عادي مي شود ،بايد سعي شود آبروي افراد به عنوان سالحي كارآمد بكار رود تا
آنها را بدينوسيله از كار خالف منع نمود ،به طوري كه افراد بدانند با ارتكاب جرم ممكن است آبرويشان برود و از موهبتهاي
اجتماعي محروم شوند .اما وقتي فرد در مالء عام مجازات شود و همه آنچه ب رايش مهم بوده است ،از دست بدهد ،ديگر نگران از
دست دادن آن نيست .البته مجازاتهايي را كه شارع مقدس حكم كرده است كه علني انجام شود ،مكلف به اجرا هستيم؛ زيرا مسلماً
فلسفه اي در اين موارد بوده است .اما درمورد ساير مجازاتها بهتر است كه غير علني باشد تا فرد در جهت حفظ آبروي خود بكوشد و
از بزهكاري دوباره بپرهيزد ،زيرا اگر با اجراي علني مجازات در همة موارد ،مجرم به اين نتيجه برسد كه آبروي او به كلي از دست
رفته است و ديگر چيزي ندارد تا از دست بدهد ،در تكرار جرم جري خواهد شد .از سوي ديگر مجازاتهاي علني به جز آنچه صريحاً
توسط شارع مقدس حكم شده است ،حساسيت جامعه را نسبت به جرم و مجازات از بين ميبرد و اين امور را عادي جلوه ميدهد.
روسپي گري در بسياري از كشورهاي جهان يك حرفه قانوني است و از آن بطور قانوني محافظت شده ،و براي حفاظت از افراد
مشغول به اين كار قوانين مفصلي وضع گرديده .جزئيات و حد آزادي اين حرفه از مكان و كشور تا كشور ديگر متغير است.
در كشورهاي نيوزيلند ،سوئيس ،استراليا ،آرژانتين ،بلژيك ،برزيل ،كانادا ،اتريش ،كاستاريكا ،دانمارک ،آلمان ،تركيه ،ايتاليا ،يونان،
هلند ،و كشورهاي ديگر روسپيگري آزاد و تحت پوشش قوانين ويژهاست .در انگلستان نيز روسپيگري آزاد است ،اما تبليغ آن در
اماكن عمومي با قانون منافات دارد .در آمريكا ايالت نوادا تنها ايالت آمريكاست كه روسپيگري در آن تا حد معيني آزاد است .اما
نقدهايي بنيادين بر اين شكل روسپيگري وارد است كه به دليل ماهيت رابطه روسپيگري با نظام سرمايهداري ميباشد .براي مثال
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در آلمان بر سر تصويب قانون رسميت روسپيگري بحثهايي درگرفت .اين مصوبه بر پايه دو استدالل بود :اوالً اين كه با تصويب اين
قانون فحشا شغل محسوب شده و به همين خاطر مشمول قانون كار ميگردد .يعني زنان تنفروش ،در آلمان بايد قرارداد كار
دريافت كنند و از مزايايي مانند بيمه درماني ،بيمه بيكاري و حقوق بازنشستگي برخوردار شوند .دوما به رسميت شناختن
تنفروشي و تثبيت آن در قانون ،موجب ميشد كه تنفروشي ديگر به عنوان عملي «منافي عفت» در نظر گرفته نشود .اما منتقدان
ميگويند طبق تخمين سازمانهاي فعال زنان 32 ،درصد از زنان تنفروش ،مهاجران خارجي هستند كه حتي اجازه اقامت در آلمان
را ندارند ،چه رسد به اجازه كار .عالوه بر اين ،عمالً تنها يك درصد از روسپيان داراي اجازه كار ،قرارداد كار دريافت كردهاند.
همچنين منتقدان ميگويند سياست مداران آلمان به جاي اين كه امكان خروج زنان از اين حوزه را فراهم آورند ،با تصويب قانون
رسميت روسپيگري عمالً زنان را محكوم به ادامه اين شغل ميكنند .زيرا با رسمي شدن تنفروشي به عنوان شغل ،فرد نميتواند به
راحتي كار خود را رها كند چرا كه براساس قانون كار آلمان ،بايد كار خود را سه ماه ديگر بعد از اعالم استعفا ادامه دهد و در غير
اين صورت ،با ترک ناگهاني شغل ،قرارداد كار وي لغو شده و حقوق و مزايايش را از دست خواهد داد .همچنين طبق اين قانون،
ميتوان هر زن بيكاري را براي كار به فاحشهخانه ها فرستاد زيرا طبق قانون ،افرادي كه حقوق بيكاري و يا كمك دولتي دريافت
مي كنند حق ندارند از پذيرش كاري امتناع كنند ،حتي اگر فاقد تجربه در آن زمينه باشند .سخن ديگرِ منتقدان اين است كه قبل
از تصويب اين قانون ،زنان تنفروش در آلمان ميتوانستند به پليس مراجعه كرده و از صاحب فاحشهخانه و دالالن شكايت كند ،اما

با رسميت يافتن روسپيگري چنين امكاني وجود ندارد ،چرا كه داشتن فاحشهخانه و يا خريد و فروش زنان ،تحت عنوان آژانس
كاريابي ،قانوني محسوب ميشود .حتي اگر زني به اجبار قرارداد كار را امضاء كند ،قادر نيست ثابت كند كه تحت فشار و تهديد
مجبور به تنفروشي شدهاست بلكه اكنون اين صاحب كار است كه ميتواند از او شكايت كند.
يكي از استدالل ها براي تصويب قانون رسميت روسپيگري آلمان اين بود كه اين شغل ديگر «منافي عفت» محسوب نشود و زنان
تنفروش جاي خود را در اجتماع بيابند .منتقدان ميگويند در عمل درصد ناچيزي از زنان تنفروش پس از تصويب اين قانون ،مثالً
هنگامي كه به دنبال خانه ميگردند در جواب صاحبخانه كه از آنان ميپرسد شغل شما چيست ،پاسخ ميدهند :تنفروش؛ و يا
درصد ناچيزي از مادران تن فروش ،هنگام ثبت نام كودكان خود در مهد كودک و مدرسه حاضرند بگويند كه شغلشان تنفروشي
است.
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نتیجه گیری
در طول تاريخ تجاوز از اصول رفتاري و ناديده گرفتن نرم ها و هنجارهاي اجتماعي از سوي افراد يا گروه هايي ،از جمله معضالت
معمول جوامع بوده است كه هر يك از جوامع به ميزان ارزيابي و قضاوتشان از اين انحراف ،با تدابير فرهنگي ،اخالقي و قضايي در
مقام مقابله و اصالح برآمدهاند.
مطابق شواهد تاريخي اينگونه انحرافات فرهنگي ،اجتماعي و اخالقي ،به معناي عدول از فطرت و خصايص انساني ،همواره آفتي
جدي بر فرد ،خانواده و جامعه وارد كرده است ،ليكن عليرغم چنين پيامدهاي منفي ،گاه تمايل به ارتكاب اعمال خالفي نظير
روسپيگري شدت ميگيرد كه ضرورت دارد ،چنين وضعيتي از ديدگاههاي مختلف مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
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