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ﺷﻬﺮزاد ﮐﺮﯾﻤﯽ  /ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ:
ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻃﻼق از ﺳﻮی زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻋﺮف و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در دور زدن ﯾﺎ ﭘﺲ زدن آنﻫﺎ دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه درﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻘﺪر اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﺮدان و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ و آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺎن ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،درﺑﺎره ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺷﻤﺎره  ۵۹ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽدیاف ﻣﺠﻠﻪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺎن! ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺎٔﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮوط را
ﺣﺘﻤﺎ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از زوج ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ،اوﻻ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﺮوط
ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ زوج ﻫﻤﻪ ﺷﺮوط را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی ﺑﭙﺬﯾﺮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؟
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ،ﺷﺮوﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺳﻨﺪ ازدواج در ﻗﺴﻤﺖ« ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ »ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
اﺳﺖ .ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،ﺷﺮط« وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق و ﻗﺒﻮل ﺑﺬل »اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮط
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮع اﺳﻼم ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮارد ۶۱
ﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ  ۲۱ﮔﺎﻧﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج ،اﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ و زوج را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﮐﻨﺪ.
وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﯾﮏ زن
ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق در آﯾﻨﺪه ﺷﻮد؟
وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ازدواج در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق و ﻗﺒﻮل ﺑﺬل ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
آن ﺑﺮای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن و اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻼق زوﺟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎﺷﺪ و زوج ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ زوﺟﻪ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زوﺟﻪ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا زوج ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻋﺪول ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻃﻼق را ﺟﺪا از
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ ﻗﻀﺎت و دادﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻃﻼق ﺑﻪ زن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زوج ﻗﺒﻮل ﺑﺬل ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ زوج ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ زوﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻃﻼق زن اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻼق ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زوﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻀﺎت ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺎﻟﯽ زوﺟﻪ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﻣﺘﻌﻪ ﯾﺎ ﺻﯿﻐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﺮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض زن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

از آن ﺳﻮ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد دارد .ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﮔﺮ زن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺻﯿﻐﻪای ﺷﻮﻫﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط  ۲۱ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ  ۶۱ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎٔﻟﻪ ازدواج دوم ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼق ازدواج در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﺎت اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻫﺮ
را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﺴﺮش را ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻃﻼق دﻫﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ ﻣﯽﮔﺬارد؟
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺶ را ﻃﻼق دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ زن ﻫﻢ ﻃﻼق داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق زﻧﺎن و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻘﺪر در اﻃﺎﻟﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق زﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ؟
ﻃﻼق ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زوﺟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺎدی دارد .زوﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه و ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻗﻀﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق زﻧﺎن در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﺠﺪد ﺗﺎ ﭼﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان )ﻧﯿﺎزﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽﺗﺎن
ﭼﻘﺪر ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ازدواج ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ازدواج ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺳﺎلﻫﺎ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻘﻮقدان ،آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﺣﻖ ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ راﻫﺮوﻫﺎی دادﮔﺎه ﺗﻠﻒ
ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﻖﮐﺸﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮﺗﺎن
درﺑﺎره ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ زﻧﺎن زﯾﺎدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان را ﺑﺮای ﻃﻼق ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎد ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻫﺪر ﻣﯽرود .زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻃﻼق را ﺑﺮای ﻣﺮدان داده اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﮔﺎه از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺣﻖﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎٔﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان

