ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻻی ۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺶ:
دﺧﺘﺮ ۴۲ﺳﺎﻟﻪ ای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯽ دارم و دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام اﺧﺘﻼف ﻧﺪارم .آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ .اﻣﺎ دﻟﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ آن را اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺧﯿﺮ .ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﻣﺤﺪود
و ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﺪ .از ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ،دﺧﺘﺮان را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری و ﻣﺎدری آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﻮاﻧﯿﻦ درک ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺲ از ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون اراﺋﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮده و از ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺧﺘﺮان اﺟﺎزه داده ،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻫﺮ
ﺟﺎی ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ را از ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﺎزات و ﺑﯽ آﺑﺮوﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﯽ ﺧﻮد و ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ
“دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری ”را ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﭽﺴﺒﺎن و ﺧﻮدت را ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮل ﻧﮑﻦ.
ﭘﺎﺳﺦ:
دوﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺷﻤﺎ از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ارزش ﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه در آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،زن و ﻣﺮد ،از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺻﻔﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ“ دﺧﺘﺮﻓﺮاری ”ﺟﺎ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﻪ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﺷﺎﻋﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
آن ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،دﺧﺘﺮی ﻓﺎﺳﺪ و ﻫﺮزه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ داوری ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اراده ﮐﺮده اﻧﺪ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم“ دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری ”در ﺟﺎی ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ .ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﭼﺴﺐ زدن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن ،ﻣﻦ در آوردی اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﯾﺎ ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر دﯾﺪﯾﺪ ،از آن رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﻧﺪاد،
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎﯾﻪ روی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،زﻧﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

