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. یکي از دستاوردهاي فمینیسم زدودن بسیاري از پیش داوري ها در رابطه با روسپي گري است
یعني رجوع به روسپي دیگر مثل سابق امري متداول جهت پاسخ به نیاز جنسي مردان به " تقاضا"

حساب نمي آید، بلکه در اذهان عمومي به عنوان عملي انحرافي شناخته شده است تا حدي که کشور 
 . آن را قابل پیگرد قانوني مي داند١٩٩٩از سال  سوئد

 
و مجرم " زن بدکاره"روسپي دیگر . کننده یعني فرد روسپي نیز تغییر کرده است" عرضه"نگاه به 

فاحشه را دیگر نه به عنوان زني گناهکار که بقیه را از . یشتر جنبه دلسوزانه داردنیست، نگاهها ب
 مشکالت" قرباني"راه راست منحرف مي کند و ناقل بیماري هاي جنسي است بلکه به عنوان 

البته این پیشرفت در ارزیابي از فحشاء . اجتماعي اقتصادي، رواني و خشونت در نظر مي گیرند
شکننده است زیرا همانطور که تصمیمات جدید وزیر کشور فرانسه . اکامل استهنوز شکننده و ن

نیکال سارکوزي در نظر دارد روسپي گري را که به . نشان داد، بازگشت به عقب هنوز میسر است
یک ) ١. ( از قوانین جزایي خارج شده بود مجددا شامل این قوانین سازد١٩٩٣ان جرم از سال عنو

ات در دستور کار قرار گرفته است، برخوردي که با منطق رایج در فرانسه بار دیگر منطق مجاز
بي شک چنین برخوردي . مبني بر حل معضل از طریق کمک رساني در تضاد است١٩۶٠از سال 

گسترش کار به صورت پنهاني در شرایط ناهنجار، عدم : راي فاحشه ها به بار مي آوردنتایج منفي ب
. ایدز و وابستگي بیشتر به سودجویاني که آنها را به کار وادار مي کنندامنیت، شیوع بیشتر بیماري 

 اما چرا پیشرفت در ارزیابي از فحشاء ناکامل است، زیرا ارزیابي از جانب فمینیست ها و افرادي
این ارزیابي مسئله را یک بعدي ). ٢(که طرفدار محو کامل فحشاء هستند فاقد جنبه اجتماعي است 

ر به اتخاذ مواضعي مي شود که با خواسته ها و مشکالت واقعي آنها در تناقض بررسي کرده منج
. رابطه بین فحشاء و شرایط سخت زندگي اجتماعي نه تنها فراموش بلکه حتي رد هم مي شود. است

روسپي گري متعلق به تمام « : بدین ترتیب از قلم یک خانم معتقد به محو فحشاء چنین مي خوانیم 
). ٣(» فحشاء دیگر فقط محدود به اقشار تحتاني جامعه نمي شود« و یا » ست اقشار جامعه ا

مثال در تحقیقي که . سخناني که تحقیقات علمي درباره این موضوع درستي آنها را رد مي کند
 زن و مرد پاریسي روسپي انجام داد نشان مي دهد که ٢١۴نسواز رودولف اینگولد در بررسي فرا

یک بررسي دیگر که ). ٤(شار پایین یا خیلي پایین و حتي حاشیه اي جامعه اند  آنها متعلق به اق٪۴١
ه زنان متعلق ب« در نروژ توسط خانم سیس هویگارد و لیو فمینا صورت گرفته نتیجه مي گیرد که 

سطح تحصیل این زنان معموال . »)٥(طبقه کارگر یا لومپن پرولتاریا بیشتر جذب فحشاء مي شوند 
این افراد اگر هم تحصیل کرده باشند « مطابق آمار فرانسواز رودولف اینگولد . تبسیار نازل اس

ط شرای. »)٦(معموال در حد پایین کارآموزي بوده و به گرفتن مدرکي نیانجامیده است ) ٪٥٢(
 زن و مرد فاحشه ٣٣٥ نزد ١٩٩٥تحقیقي که در سال . معیشتي روسپي ها نیز بسیار ناهنجار است

٪ آنها فاقد پوشش تامین اجتماعي هستند، تنها ٦١ فرانسه انجام شد نشان داد که در شهرهاي مختلف
بي ٪ ٢٪ در هتل به سر مي برند در حالي که ٤١نیمي از آنها در مسکن ثابت زندگي مي کنند و 

یک سوم افراد مورد سئوال حداقل . همین تحقیق از حد باالي خشنوت گواهي مي دهد). ٧(خانمانند 
نتایج این تحقیقات ما را بر .  مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند١٩٩٥ ماه اول سال ٥یک بار طي 

به مثابه  مي انگیزد که فحشاء را نه تنها به عنوان ابزار وحشیانه تسلط جنس مذکر بلکه همچنین
تنها بسته شدن در هاي بازار کار . تظاهر افراطي روابط ناعادالنه اقتصادي اجتماعي ارزیابي کنیم

 روي بخشهایي از جمعیت، بویژه زنان است که افراد داراي مشکالت اقتصادي و فرهنگي را بر
ین راه حل فروش تن یا دقیقتر گفته شود اجاره آن براي استفاده جنسي، آخر. جذب فحشا مي کند

ممکن براي افرادي است که دیگر امکانات متعارف و قانوني اقتصادي از جمله و به ویژه کار 
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فحشاء بخشي از . بهره جویي از کمک هاي اجتماعي برایشان غیر قابل دسترسي استکردن یا 
اقتصاد غیر رسمي است مثل سرقت، فروش مواد مخدر، گدایي یا در برخي کشورها مثل ایاالت 

در این چارچوب علي رغم نظر برخي فاحشه ها یا انجمن هاي فمینیستي که دم . حده، فروش خونمت
مي زنند، روسپي گري هرگز آزادانه و با طیب خاطر "  و شرط روسپي گريآزادي بدون قید"از 

فحشاء معموال ناشي از کمبود امکانات زیستي است یا تحت فشار صورت مي . انتخاب نمي شود
هترین صورت مي تواند به عنوان نوعي هماهنگي از روي استیصال به دلیل کمبود و یا در ب. گیرد

تن دادن به روسپي گري از روي فشار به ویژه در میان اقشار تهي . زیر بار خشونت تعریف شود
 سال که نمي تواند از کمک هاي ٢٥به عنوان مثال یک زن جوان زیر . دست بیشتر دیده مي شود

کند یا معتادي که مجبور است براي پاسخ سریع به نیازش وجه الزم براي تهیه مواد  دولتي استفاده
ست آورد و یا مادري تنها و خارجي که مدارک قانوني ندارد و نمي مخدر را به هر ترتیبي به د

اغلب این افراد راه دیگري براي ادامه زندگي خود و . تواند از کمک هاي دولتي استفاده کند و غیره
اال فرزندانشان به نظرشان نمي رسد، لذا به تقاضاي مردهایي که حاضر به پرداخت وجهي در احتم

البته همه واقفیم که فشارها تنها جنبه اقتصادي ندارند، . د، پاسخ مثبت مي دهندمقابل رابطه جنسي ان
شبکه  ظهور. فشارها مي توانند ناشي از شانتاژهاي احساسي و یا خشونت و ضرب و شتم هم باشند

این باندها مثل دیگر مجرمین از . هاي خارجي و مافیایي که بسیار خشن نیز هستند پدیده نویني است
قشار مردمي ولي فاقد آینده اقتصادي قانوني برمي خیزند و فعالیت هایشان در اشاعه فحشاء میان ا

یي دیگر براي فحشاء از سو. امکان دسترسي به ثروت در زماني کوتاه را برایشان فراهم مي کند
این زنان با . قربانیان این باندها نقش رویایي براي دست یابي به وضعیت بهتر را بازي مي کنند

آگاهي از آنچه انتظارشان را مي کشد کشور خود را ترک مي کنند و یا فریب خورده به امید 
ي که در کاریابي جالي وطن مي کنند، در هر دو حال ارزیابي اشتباهي از خشونت و استثمار

انتظازشان است دارند و با امید به آینده اي بهتر در جایي غیر از کشور خود همه چیز را ترک مي 
 ومیهني را پشت سر مي گذارند که معموال داراي مشکالت جدي اقتصادي است و از هرگونه کنند

 معهذا همه روسپي ها زیر فشارهاي خشن و مستقیمي که. تامین اجتماعي مناسب مبراست
" بازار سکس"سرخوردگي اجتماعي نیز یکي از دالیل ورود و به ویژه ماندن در . برشمردیم نیستند

 در واقع یکي از راه هاي نادر دستیابي به سطح زندگي است که براي افراد روسپي گري. است
و  در میان این افراد هسنتد کساني که با رنج. متوسط و پایین جامعه به شیوه اي دیگر مقدور نیست

به سختي قدم اول را برداشته و حاضر به قبول تحقیر شده اند و سپس برایشان دشوار است که 
ي را ترک کنند زیرا به خوبي مي دانند که درهاي دنیاي کار بر رویشان بسته خودفروشي خیابان

دست و پا کنند هرگز نمي توانند سطح زندگي و درآمد منتج " عادي"است، وانگهي اگر هم کاري 
از زبان این دسته از فاحشه ها یي که وضعیت نسبتا مرفهي دارند است که . ز فحشاء را حفظ کنندا

مثل دیگر مشاغل شنیده مي " شغلي"هاي مبني بر شناسایي حرفه شان به عنوان معموال خواسته 
الي آنها مي خواهند که این شناسایي به برخورداري آنها از بیمه تامین اجتماعي و کمک هاي م. شود

در ضمن بقیه " حرفه اي واقعي مي دانند"این افراد که خود را . دولتي و بازنشستگي منجر شود
ه در شرایط دشوارتري کار مي کنند را متهم به شکستن قیمت ها، قبول روابط روسپي هایي ک

تقاضا مي شود و باالخره " مشتري ها"جنسي بدون حفاظت بهداشتي که از طرف بسیاري از 
اما در کل مواضع آنها ناهنجاري شدید زندگي مجموعه روسپي ها . مي کنند" اجوانمردانهن"رقابت 

آنها تنها ادامه روز به روز زندگي را میسر مي سازد و یا در بهترین " حرفه"را نشان نمي دهد، 
ت حالت آنها را از نظر اقتصادي وارد زندگي اجتماعي مي کند، اما همه آنها بال استثتاء فاقد امنی
اجتماعي در قبال بیماري، خشونت و یا تصادفات زندگي اند، هر چند همه آنها هر روز به این 

در این چارچوب، روسپي گري عمال خارج از هرگونه امکانات . یبانندخطرات دست به گر
فحشاء در حاشیه دنیاي کار و تامینات « : چنین مي گوید) ٨(روبرت کاستل . اجتماعي قرار دارد

آن است و در حالتي بین طرد از جامعه و قبول در جامعه در نوسان است، حالتي بي ثبات  اجتماعي
 فعالیتي تحقیر آمیز، پرخطر و معموال در خفا تن مي دهد و هر لحظه مي و معلق که در آن فرد به

معموال در چنین شرایطي مي » . تواند سقوط کرده و کامال به طرف طرد از جامعه سوق داده شود
درک کرد که راه حل محدود کردن روسپي گري در خانه هاي ویژه یا مناطق شهري معین  توان
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ناشي از " تخریبهاي"حل که برخي از انجمن هاي شهروندان قرباني این راه . فاقد اعتبار است
مي گنجد و درست مثل راه حل " در حیاط خانه من ممنوع"روسپي گري ارائه مي دهند در منطق 

تنها هدف دور کردن روسپي ها از فضاي عمومي را دنبال مي کند، سوق دادن  تضییقات قانوني
طرفداران . ته تنها باعث ناهنجارتر شدن وضعیتشان مي شودآنها به خفا و مناطق و خانه هاي بس

محو کامل روسپي گري نیز به دلیل عدم بررسي جنبه اجتماعي این موضوع و نداشتن راه حل هاي 
داراي مواضع قابل درک نیستند و نهایتا منطقشان صدها زن و مرد ) ٩(آن  اجتماعي واقعي براي

 دو جانبه آنها به روسپي گري گواه چنین ادعایي است، از نگاه. را کنار خیابانها نگه مي دارد
طرفي آنها را متکي به باندها دانسته و در عمل عامل اجرایي این باندها مي دانند واز طرف دیگر 

. اینان روسپي ها را از هرگونه ابراز نظر در مالء عام منع مي کنند. اختالالت رواني لزوما قرباني
حو فحشاء به این ترتیب خود را در شرایطي قرار مي دهند که اعالم فمینیستها و طرفداران م

این . مي نگرند" منزه"مواضعشان براي روسپي ها غیر قابل قبول است و آنها را به چشم رقباي 
و فمینیستها عمال از عرصه مبارزه علیه سیاست وزیر کشور مبني بر مجرم سازي  انجمن ها

خود به خود دور مي شوند" فقرا" .  
 

ـ این پس در فرانسه استفاده از شیوه هاي مختلف واز جمله پوشش و رفتارتحریک آمیز در مالء ١
 ٣٧٥٠عام با قصد دعوت دیگران به انجام عمل جنسي در مقابل پول به پرداخت جریمه اي بالغ بر

  . ماه حبس منجر مي شود٦یورو 
 

ر فرانسه جنبشـ از اصلي ترین انجمن هاي موافق محو کامل روسپي گري د٢  NID (آشیانه)  
 

١٦٣٣ صفحه ١٩٩٦ـ کلودین لوگاردینه، فحشا، انتشارات میالن ٣   
 

پاریس انتشارات ایرپ" کار جنسي ، مواد مخدروایدز" ـ فرانسواز رودولف اینگولد ٤  IREP ،
٥٤صفحه  ١٩٩٣   

 
، کامبریج انتشارات" خیاباني، فاحشه، پول و عشق" ـ سسیل هویگارد و لیو فیسداد ٥  POLITY 

PRESS ،١٩٩٢ ٥٤ـ همانجا ص ٦ ١٥صفحه     
 

، نشریه ایدئولوژي "نتایج پیشگیري بیماري ایدز: شرایط زندگي روسپي ها" ـ آن سرو و دیگران ٧
٤٤، شماره ١٩٩٦و بهداشت عمومي  .  

 
١٩٩٥، پاریس انتشارات فایارد " مسخ مشکالت اجتماعي"  ـ روبرت کاستل ٨ .  

 
در نشریه فمینیسم و سئواالت نوین، " فحشاء، منطقه آسیب پذیر اجتماع"ـ در کتاب لیلیان ماتیو ٩

٢٠٠٢، ٢١، جلد ٢پاریس شماره  . 
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