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در نشست اجتماعی خشونت علیه زنان دارای همسر 
معتاد مطرح شد

 زنانی در دایره ترس
 تهدیدات همسر و بی پولی

شــهروند| آســیب ها، فقر و ناامنی هایی که گریبان 
زنان مردان معتاد را می گیرد، فراوان اســت، آنقدر زیاد که 
چندی پیش جمعیت دانشجویی – مردمی امام علی )ع( 
از نمایندگان مجلس و حقوقدان ها و مددکاران دعوت کرد 
تا در نشستی تخصصی، مشکل این زنان بررسی شود. در 
این نشست تعدادی از زنان دارای همسر معتاد هم حضور 
داشتند و از مشکالتشان گفتند. از اتفاقاتی که برای خود و 
فرزندانشان در نبود همسر یا در دوره ترک اعتیاد همسر رخ 
داده، از ناامنی های محل زندگی شان و از حمایت هایی که 
از آنها دریغ شده است. یکی از این زنان اعالم کرد که بارها 
برای گرفتن کمک به کمیته امداد مراجعه کرده اما آنها از 
او طالق نامه یا نامه فوت همسر می خواستند. زهرا رحیمی، 
مدیرعامل جمعیت امام علی )ع(، نخستین سخنران این 
نشست بود. به گفته او، نخستین و آسیب پذیرترین قربانیان 
اعتیاد، زنانی هستند که به دلیل اعتیاد همسرانشان مورد 
انواع خشونت جسمی، جنسی و روانی قرار می گیرند:»این 
زنان سپر بالی کودکانشان در مقابل تهدید همسر می شوند 
و حتی اندک درآمد ناشی از کار سختشان را هم باید برای 
تامین مواد مخدر شوهر از دست بدهند. بیشتر این زنان با 
مظلومیت و سکوت همه چیز را تحمل می کنند.« او ادامه 
داد:» در شرایط اقتصادی کنونی کشور و با وجود مشکالت 
گرانی و بیکاری این زنان به تنهایی مســئولیت نگهداری 
فرزندانشــان را برعهده دارند و مرتب توسط همسرانشان 
مورد خشــونت قرار می گیرند و زمانی که از سر استیصال 
مجبور به ترک خانه می شوند حتی یک خانه امن برای پناه 
گرفتن ندارند.« طراوت مظفریان، از اعضای جمعیت امام 
علی)ع( یکی دیگر از سخنران ها بود. او گفت:»این زنان به 
دلیل وابستگی، ترس از دست دادن فرزند، تهدیدات همسر 
به کشتن یا اسیدپاشی، نداشتن سرپناه و نگرانی از تامین 
معاش پس از جدایی، بی سوادی و نداشتن آگاهی حقوقی 
برای پیگیری قضائی و همچنین نگرانی از برچســب های 
اجتماع به عنــوان زن مطلقه، از وضعی کــه دارند خارج 
نمی شــوند.«در ادامه این نشســت پنلی با حضور طیبه 
سیاوشی نماینده فراکسیون زنان مجلس، سجادی دستیار 
حقوق شــهروندی معاونت زنان ریاست جمهوری، شیما 
فوشه وکیل دادگســتری، زهرا جعفری حقوقدان و زهرا 
رحیمی مدیر عامل جمعیت، برگزار شد. فوشه به خألهای 
قانونی برای رســیدگی به زنان مبتال به خشونت خانگی 
اشاره کرد و توضیح داد:»صرفا خأل قانونی، مشکلی ایجاد 
نمی کند، بلکه در مواردی با وجود قانون، شــاهد اجرایی 
نشدن آن هستیم.« ســجادی، دستیار حقوق شهروندی 
معاونت زنان ریاســت جمهوری هم به عنوان ســخنران 
بعدی، درباره الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشــونت 
گفت:»پیش نویس این طرح در دولت دهم آماده شده بود 
ولی متاسفانه به مدت 5سال مسکوت ماند تا در اواخر سال 
95 خانم موالوردی آن را برای بررسی اولیه به کارگروهی 
فرستاد و بعد از بررســی و اصالح به قوه قضائیه ارجاع داده 
شده چرا که به دلیل وجود مجازات های پیش بینی شده در 
این قانون به تایید ریاست قوه قضائیه نیاز است.« سیاوشی 
– نماینده مجلس – هم در ادامه بزرگترین و اساسی ترین 
مشکل در کشور را نبود طرح و سند توسعه ملی عنوان کرد: 
»متاسفانه هزینه های زیادی برای این سند از جیب مردم 
پرداخت شــده ولی صرفا مطالعات و پژوهش هایی انجام 
گرفته که تنها تصویری از وضعیت موجود را ارایه می دهند 
و هیچ گونه راهکار، استراتژی یا برنامه میان دوره ای برای 
آن تعریف نشده است.« او به آسیب های حاشیه نشینی در 
کشور هم اشاره کرد: »در سال 57 با جمعیت 36میلیونی 
تعداد مردم حاشیه نشــین 500هزار نفر بود، امام )ره( در 
زمان انقالب فرمودند که ما به دلیل این حاشیه نشــین ها 
انقالب کردیم. امروز با جمعیت 80 میلیونی کشــور ما در 
حدود 12 تا 14 میلیون حاشیه نشــین داریم و همچنان 
شاهد افزایش نرخ فقر، خشــونت، اعتیاد در سطح جامعه 
هستیم.« سیاوشی افزود:»در ارتباط با بحث حاشیه نشینی 
30دستگاه دولتی متولی امر آسیب های اجتماعی هستند 
و 300 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شده است و 
در برنامه ششم توسعه گفته شده که این آسیب ها باید 25 
درصد کاهش پیدا کند ولی متاسفانه با وجود قوانینی که 
بر علیه خشونت در قانون اساسی تعریف شده و اختصاص 
بودجه، همچنان شاهد افزایش نرخ فقر، خشونت، اعتیاد در 
سطح جامعه هستیم و تالش ما در یک سال گذشته برای 
درخواست از ســازمان برنامه و بودجه برای ارایه گزارشی 
در چگونگی هزینه کردن این بودجه هنوز بی پاسخ مانده 
است.« سیاوشی در ادامه درباره اهمیت توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار یا بدسرپرست هم توضیح هایی داد:» قرار 
است طرحی برای توانمندســازی زنان سرپرست خانوار 
صورت گیرد که این زنان از پوشش حمایتی دولت برخوردار 

شوند و بتوانند  روی پای خود بایستند.« 

گزارش

4
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از اختصاص 3.5 میلیارد دالر ارز برای حوزه پزشــکی با دســتور 
رئیس جمهور خبر داد. حسن  هاشمی در این باره گفت: »سعی کرده ایم هزینه های اضافی را کم کنیم با این شرط که 
خدمات کاهش پیدا نکند در این باره مردم شاهد اقدامات خوبی اند. بعضی اقالم و اقدامات که در پوشش بیمه اضافه 
بودند و درصورت حذف برای مردم ایجاد مشکل نمی کرد را حذف کرده ایم. همپوشانی بیمه ها نیز صورت گرفته 
و امروز هر نفر فقط یک دفترچه بیمه دارد.« وزیر بهداشت ادامه داد: »در هرشرایطی که قرار بگیریم، خدمات ما 

کاهش پیدا نخواهد کرد، چراکه ما این شایط سخت را پذیرفته ایم و برای مردم کم نخواهیم گذاشت.« 

دستور 3/5 میلیارد 
دالری رئیس جمهور 
برای حوزه درمان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر اتاقـی ، محل های امن را 
مشـخص کنید  ) مثـًا زیر یک 
میـز محکـم یـا کنار سـتونها 
یـا دیوارهـای مجـاور آنهـا(. 

  خانم سیاوشی همانطور که می دانید بعد از نطق 
خانم سلحشوری در جلسه روز چهارشنبه مجلس، 
واکنش های بسیاری را برانگیخت. شما پیش بینی 

می کردید که چنین بشود؟
بحث نطق ها به عنوان یکی از حقوق اصلی نمایندگان 
اســت که هرســال ایــن حــق را دارنــد در بحث های 
سیاست های کالن و فرهنگی اجتماعی و... نطق ساالنه 
7دقیقه ای داشته باشــند. آن روز آقای حیدری و خانم 
سلحشوری نطق ساالنه شان را در مجلس کردند و بعد آن 
خانم چنارانی در نطق 5دقیقه ای صحبت کرد؛ او انتقاداتش 
به دولت را مطرح کرد و هرچه که خواست، گفت. من هم 
از او تشــکر کردم بابت نطقش، چــون حق یک نماینده 
است که انتقادش را بکند ولی بدون تهدید یا کالم خارج 
از چهارچوب قانون. آن روز هم خانم سلحشوری صحبت 
کرد و هم خانم چنارانی ولی ببینید که چه وضعیتی را برای 
سلحشوری ایجاد کرده اند! درحالی  که نطق آقای حیدری 
خیلی خیلی تندتر از نطق خانم سلحشوری بود. در کدام 
جامعه ای دیده اید که زن و مرد دارند فعالیت می کنند و 

این طوری توهین آمیز با زنان فعال سیاسی انجام شود؟ 
  مثا همین چند روز پیش که نخســت وزیر 
انگلیس به آفریقای جنوبی رفتــه و در برنامه ای 
حرکات موزون انجام داده بــود، به او انتقادهایی 
شــد اما تا جایی که من می دانم،  برخوردهای تند 

این چنینی با او نشد چون یک زن است. 
بله، او به مدرسه ای رفته بود و آن جا موزیک آفریقایی زده 
بودند، خانم می  هم شروع کرده بود به رقصیدن که ترکیبی 
از رقص آفریقایی و غربی بود. بعد از آن بدون اینکه بخواهند 
به جنسیتش توهین کنند، گفته بودند خانم نخست وزیر، 
نرقص، رقص شما عجیب و غریب است. البته بعدش که 
او رفته بود به جای دیگری در همان شــهر، دوباره با ساز 
رقصیده بود؛ او نقدها را شنیده بود ولی فکر کرده بود که 
کارش ایرادی ندارد و می توانــد ادامه دهد. حرف من این 
است که وقتی توهین و برخورد جنسیتی با کسی می کنید، 
طرف مقابل قفل می شود و نمی داند که واقعا جواب کدام 
حرکت است که این برخوردها دارد با او می شود. االن حال 
خانم سلحشوری هم همین است؛ او حیران مانده که چرا 
چنین حرف هایی را دارنــد درباره اش می زنند؟ می گوید 
کجای بحث من می توانست چنین حرف های زشتی را به 
دنبال داشته باشد؟ موضوع این است که در جامعه ما نقد 
و توهین و فحش دادن با هم برابر است، افراد همه اینها را با 

هم انجام می دهند. 
  به بحث واکنش ها برمی گردیــم. کمی از جو 
مجلس در روز چهارشــنبه و زمــان نطق خانم 
سلحشــوری بگویید. حین و بعد نطق او، فضای 

مجلس چطور بود؟ آن طور که از فیلم ها برمی آید، 
تعدادی از نمایندگان با صدای بلند به او اعتراض 
می کردند و بعدش هم خبر آمد کــه تعدادی از 
نمایندگان به خانم سلحشوری توهین کرده اند؛ 
هرچند بعضی شان االن می گوید که حرف هایش 

توهین آمیز نبوده است. 
حدود 6-5نفر بودند که یا زیرلب یا بلند به ســخنان او 

اعتراض می کردند. 
  این افراد چه کسانی بودند؟

من ترجیح می دهم اسم نیاورم. فضا طوری بود که این 
افراد توهیــن می کردند ولی 
افراد دیگری بودند که مخالف 
حرف های خانم سلحشوری 
بودند اما با ادبیــات بدی در 
نمی کردند؛  این باره صحبت 
حتی بعضی افراد در شهرهای 
این نماینده ها اسم آنها را برده 
و انتقاد کــرده بودند که چرا 
با این زن نماینــده بد رفتار 

کرده اید. 
  یعنی مردم قم که آقای 
نماینده اش  امیرآبــادی 

است؟
نه، این ماجرا درباره نماینده 

دیگری بود که شــأنش متفاوت از آقای امیرآبادی است. 
با وجود اینکه عضو فراکســیون والیی است. می خواهم 
بگویم مردم آن حوزه انتخابیه با وجود اینکه خط و خطوط 
سلحشوری را می دانند و می دانند که چقدر با نماینده شان 
متفاوت است، درعین حال به او حق نمی دهند که بیاید 
هرچه می خواهد بگوید و به او انتقاد می کنند. این نماینده 
هم حاال درصدد برآمده که به مردم شــهرش ثابت کند 
حرف بدی در این باره نزده اســت. به هرحال اســم هایی 
مطرح شده است و البته من چندان موافق آمدن اسم ها 

نیستم. 
  ولیبعضیازاینافراد،طوریواکنشنشان
دادهاندکهبــهنظرمیآیدخودشــانباآمدن
اسمشــانهیچمشــکلیندارند؛مانندآقای

کریمیقدوسی.
بله، او نوشته است که استکبار جهانی یک اتاق فکر دارد 
و بعضی نمایندگان از این اتاق فکر خط می گیرند؛ چند نفر 
را هم مانند آقای حیدری، خانم سلحشوری، آقای کریمی 
و کواکبیان اسم برده است. این سنت اسم آوردن واقعا کار 
غلطی است، این رسم باید از مجلس بیفتد. االن این افراد را 
دارند به خیانت متهم می کنند، درحالی که اینطور نیست. 

همین چند روز پیش عده ای از زنان بیرون مجلس از من 
می پرسیدند که نطق های خانم سلحشوری را چه کسی 
می نویسد و من در پاسخ گفتم که یک نطق پنج دقیقه ای 
هم که به او می افتد، خودش مــی رود در اتاق چایخوری، 
نطقش را می نویسد و معموال به من می دهد می خوانم، اگر 
ویرایشی داشته باشد، می گویم، ولی اینکه کسی به او ایده و 

نظر بدهد، اصال و ابدا. 
  بهآنروزمجلــسبرگردیم.بعدازآنکهنطق
خانمسلحشوریتمامشد،واکنشهاچطوربود؟

من و عده ای از نماینده ها رفتیم جلو و از او تقدیر کردیم 
کــه کار مرســومی اســت، 
ولی بعدا شــنیدم که وقتی 
نشسته اســت، عده ای به او 

اعتراض های تندی کرده اند. 
  عدهایکهبعضیشان

میگویندمانگفتهایم.
من با گــوش خــودم آن 
حرف ها را نشنیدم. خود آقای 
کریمی قدوســی هم آن روز 
پشت سر من نشسته بود، ولی 
من نشنیدم حرفی بزند؛ حاال 
هم که دراین باره نوشته، از بعد 
سیاســی با موضوع برخورد 

کرده است. 
  شماگفتیدکهدرجامعهایران،فضابرایکار
زنانفعالبازنیســت.اینفضادرمجلسچطور
اســت؟مامیدانیمکهدرمجلسحاضر،تعداد
زناننمایندهازهمهادوارمجلسبیشتراست،اما
همینبیشترشدنتعدادزنانوالبتهفعالتربودن
چشمگیرفراکسیونزناندرآنباعثنشدهفضای

مردانهمجلسکمیبهنفعزنانتغییربکند.
متاسفانه این فضای حاکم در جامعه است. ما 6 درصد 
آن مجلسیم؛ تعداد کم ما باعث شده فضای راحتی برای 
فعالیت و پیشــبرد موضوعاتی کــه در چارچوب قانون 
است، وجود نداشته باشد، یعنی ما برای مباحثی که فکر 
می کردیم بعد از دو سال می توانیم آنها را پیش ببریم، دچار 

محدودیت هایی هستیم.
  منظورتانبیشترمحدودیتهایجنسیتی

استیاسیاسی؟
هم محدودیت های جنسیتی است و هم اینکه به دلیل 
چارچوب سیاسی که ما داریم، وقتی می خواهیم کاری را 
پیش ببریم، کارمان را در آن چارچوب می بینند. ما ناچاریم 
حداکثر تالشــمان را در این مجلس بکنیم. این مجلس، 
مجلســی نبوده که 17 زن فعال را به خودش دیده باشد. 

فرصت هایی که زنان در مجلس به دست می آورند، واقعا 
محدود است و خیلی آرام پیش می رود. 

  یعنیغیرازموقعنطقها،درمواقعدیگرهم
مداماینراحسمیکنیدکهاگریکنمایندهمرد

بودیدکارتانخیلیبهترپیشمیرفت.
بله، معلوم که اینطور است. نطق، یک صدم کار ما است. 
ما مدام در صحن و در کمیسیون ها و ... فعالیت می کنیم، 
ولی سخت به نتیجه می رسد. این فرصت بعد از 40 سال 
برای زنان ایرانی مهیا شد که 17 زن به مجلس بیایند؛ من 
فکر می کنم ما باید همه تالشمان را در این مجلس بکنیم، با 

وجود اینکه هم تنگ نظری ها زیاد است، هم تنگناها. 
  برگردیمبهواکنشهایبیرونمجلسبهنطق
خانمسلحشوری.همانروزاوفیلمنطقشرادر
حسابتوییتریاشگذاشتونظراتیکهکاربران
برایاینپســتاوگذاشتند،خیلیتندوحاوی
رکیکتریناهانتهابود.تحلیلشمادراینباره

چیست؟
بلــه، در فضای مجازی و بعــد در روزنامه )...(، رســانه 
رسمی کشور که مردم آن را می خوانند، واکنش ها بسیار 
وحشتناک بود. من معتقدم که اگر یک زن، نماینده هم 
باشد، یک مرد عادی و عامی و حتی بی سواد جامعه هم فکر 

می کند شأنش از او باالتر است. خب راست هم می گوید.
  راست می گوید؛ اینکه شأنش از یک زن باسواد 

فعال بیشتر است؟
بله؛ از این نظر که قانون شــأن او را باالتر از مِن زن قرار 
داده، می دانید چرا؟ برای اینکه وقتی شــما برای ازدواج 
به محضر می روید، 20 تا شــرط ضمن عقد را آقا به شما 
می بخشد که شما یک مهریه را به او ببخشید؛ یعنی او 20 
تا حق دارد، شــما یکی. بعد تازه االن عده ای راه افتاده اند 
و به دلیل اینکه قیمت سکه باال رفته، می خواهند قانون 
را دست کاری کنند و میزان مجاز مهریه را کم کنند. من 
گفتم حق ندارید این کار را بکنید؛ شــما 10 تا از حقوق 
آن مرد را کم کنیــد، زن هم خود به خود مهریه اش را کم 
می کند. وقتی این همه حق قانونی به مردان داده شــده، 
خب معلوم است که آنها خودشان را بهتر از زنان می دانند. 
وقتــی هم که خانواده هــا را نگاه می کنیــم که مثال زن 
می خواهد از آن جدا شود، دایم چه کسی را متهم می کنیم 
که نمی تواند در این شــرایط بماند و زندگی کند؟ زن را. 
دایم او را متهم می کنیم که دارد زیاده طلبی می کند یا چه 
کسی دارد مخالف عفاف و حجاب و حریم خانواده حرکت 
می کند؟ زن.  بنابراین آن مرد عامی بی سواد شأن خودش 
را باالتر از من نماینده می داند. خب شاید حق دارد که بیاید 

این طوری کامنت بگذارد. 
  شخص شما هم در توییتر با چنین برخوردهایی 

مواجه شدهاید؛ درست است؟
بله؛ مثال وقتی که من خبر اجرای خیابانی آقای معتمدی 
را در تهران به عنوان یک خبــر خوب اعالم کردم، باورتان 
نمی شــود که چند کامنت را به دلیل فحش های بسیار 
رکیک پــاک کردم تا جایی که دختــرم هم به من گفت 
مامان خیلی ناراحتم، تورو خدا دیگر چنین توییت هایی 

نکن. 
  بعد از ماجرای نطق خانم سلحشــوری و آقای 
حیدری، 20 نفر از نماینــدگان به هیأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان نامه نوشته اند و خواستار برخورد 
شده اند. شما فکر می کنید با این شرایط واکنش 

فراکسیون امید در این باره باید چطور باشد؟ 
به نظر من این موضوع باید در فراکسیون بررسی شود. 

  فراکسیون زنان چطور؟
خود خانم سلحشوری معتقد است که باید فراکسیون 

زنان وارد ماجرا شود. 
  حاِل خود خانم سلحشوری این روزها چطور 
است؟ فعا او ترجیح داده که با رسانه ها درباره این 

واکنش ها صحبت نکند. 
اینها فقط واکنــش نبود؛ حجم زیــادی از آن برخورد 
سکسیســتی با ماجرا بود. به نظرم این باید بررسی شود؛ 
این جامعه هنوز موجودیت یک زن را در عرصه سیاسی 
و در باالترین ســطح حاکمیتی نمی تواند بپذیرد. خانم 
سلحشوری می گوید شوکه شده ام و فکر نمی کردم این 
برخوردهای جنسیتی با من شــود. نطق آقایان حیدری 
و نعمتی خیلی تندتر از نطق خانم سلحشــوری بود اما 

واکنش ها اینطور نبود. 

 طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با »شهروند« از واکنش های تند و برخوردهای جنسیتی
 با زنان نماینده در ایران و اتفاقات اخیر علیه پروانه سلحشوری می گوید

از میزان توهین ها به ز نان نماینده شوکه شده ایم!
 پروانه سلحشوری: از نوع واکنش ها به نطق اخیرم، حیرت زده و شوکه ام

 سیاوشی: زنان نماینده در مجلس هم با انواع و اقسام محدودیت های جنسیتی روبه رویند
  در جامعه ما اگر یک زن، نماینده هم باشد، یک مرد عادی و عامی و حتی بی سواد جامعه هم فکر می کند شأنش از او باالتر است

الناز محمدی | ایستاد پشت تریبون، دست هایش را باز کرد و 
گفت، آن چه را که به اعتقاد تعدادی از همکارانش نباید می گفت. 
»پروانه سلحشوری«، نماینده تهران، جامعه شناسی که از همان 
بدو ورودش به مجلس دهم خبرســاز شــد، چهارشنبه پشت 
تریبون مجلس رفت تا نطق 7دقیقه ای ساالنه اش را انجام دهد 
و حرف هایش درباره حصر، وضع معیشتی مردم، حضور نیروهای 
نظامی در رکن های حکومتی و... بعضی ها را آن چنان در مجلس 
و بیرون آن خشمگین کرد که آنها را پیش و بیش از هر موضوعی، 
یاد »زن بودن« او انداخت. در روزهای گذشته، پروانه سلحشوری 
با انواع و اقسام ناسزاها در فضای مجازی و واقعی و حتی رسانه ای 
مانند روزنامه کیهان روبه رو شــده و می گوید؛ در این باره حیران 
اســت. او به »شــهروند« می گوید: فعال نمی خواهد درباره این 

موضوع صحبت کند اما از این واکنش ها شوکه شده است. 
»طیبه سیاوشی«، همکار »پروانه سلحشوری« در مجلس و 
فراکسیون زنان آن است. او در گفت وگوی تفصیلی با »شهروند« 
از فضای مجلس در روز چهارشــنبه، نــوع واکنش ها به پروانه 
سلحشوری و محدودیت هایی که در مجلس، سد راه زنان نماینده 
است، می گوید. او می گوید به دلیل قوانین ایران، مردان از همه 
نوع و قشر و سوادی، خودشان را بهتر از زنان، حتی زنان نخبه و 
نماینده می دانند و به همین دلیل هم است که به خودشان اجازه 
می دهند در فضای مجازی و واقعــی هرطور می خواهند، با آنها 

رفتار کنند. 

قانوندرایرانطورینوشتهشدهکهحق
هرنوعتحقیروبرخوردیرابهمردانمیدهد

بهمحضاینکهیکزنشروعبهفعالیت
میکند،برچسبهایجنسیتیاستکهبه

سمتشمیآید

فضایجامعهماهنوزبرایفعالیتیکزن
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