ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر -ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺎزی
زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ زن ﺷﻮﻫﺮ داری ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش رﺳﻤﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻮﻫﺮش اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ زﯾﺎرت اﺳﺖ و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی ﻋﺎزم ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت آﻗﺎ ﺟﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۱ﺗﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه آن را ﺗﻮی ﻗﻔﺴﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و در آﻧﺮا ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش“ ﺗﺬﮐﺮه ” ﻣﺤﺘﺎج ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت آﻗﺎﺟﺎﻧﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ اداره ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﻣﯿﺮود ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن اول
ﮐﺎرﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  .ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺎن ﻣﻦ ﺳﺮش را ﮐﻨﺎر ﮔﻮش ﭘﺪرم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه ”ﺗﺬﮐﺮه“ را
ﯾﺎدت ﻧﺮود  .از داﻣﺎد ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻨﺪاز ﭘﺸﺖ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺣﻤﯿﺪه .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ اراده اﺳﺖ و آن ﻓﺮد
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ  .ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻣﺎ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮان و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن وارد
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج در ﻣﻮارد“ اﺿﻄﺮاری ”ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﺑﺮای آن اﺿﻄﺮار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  1352ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  19/4/1363اﻋﻼم ﮐﺮده « اﻃﻼق ﻣﺎده  18ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ) ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ( ﺑﺮذﻣﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد» .ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ زﻧﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از زﯾﺎرت ﻫﺎ ﻫﻢ
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎررا دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮار ﻫﻢ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ وﻣﺪرﮐﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺪارد و
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﯾﺎ ﻓﻮت زوج اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود از
ﻃﺮف دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
زوج ﻗﺒﻞ از ﻃﻼق زﻧﺶ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش زﺣﻤﺖ ﻧﺪاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ
اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮو و ﻣﺸﮑﻠﺖ را ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺳﻨﺪ ﻃﻼق رﻓﻊ ﺑﮑﻦ .و اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ دوﻧﺪﮔﯽ وﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻔﺮ در ﻓﺮودﮔﺎه
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ
وﺳﻨﺪ ﻃﻼق ﺷﺎن را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮع ﺷﻐﻠﺸﺎن
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺎرﮐﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪت
ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ زوج را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ زن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺮک دﯾﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ
وﮐﯿﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺎرﮐﻪ اش اﻗﺪام ﮐﻨﺪ
ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﯾﺴﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ و دﺧﺘﺮم در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد و اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻣﯿﮑﺮدم ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻦ را ﻣﯽ ﮐﺸﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻦ را ﺗﺎ ﺳﺮ
ﺣﺪ ﻣﺮگ ﮐﺘﮏ زده ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدم  .ﺣﻖ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ام را ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮدش ﺣﻖ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  .ﭼﺎره ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم  .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدش و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺪرم از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮدم و ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ ﻫﺴﺘﻢ  .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرت داﺷﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﺒﻮدم از راه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮم و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ
ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ  .ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻣﯽ داد ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ دوران ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪم .
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را از زن ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺖ  :اﮐﻨﻮن اﺧﺬ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  18ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ دﻓﺘﺮ
ﺑﻮدم ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ وی را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر  ،راﻫﮑﺎری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .وی رﯾﺸﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ ﻧﺎن آور ﺑﻮدن ﻣﺮد ،ﻗﻮاﻣﯿﺖ وی و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دارد .اﯾﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از  42ﺳﺎل در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺮوج
دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  40ﺳﺎل و اﺟﺎزه از ﭘﺪر در آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﺎده  18در آن ﻻﯾﺤﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در
ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻓﺮاوان
روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﺰوم اﺧﺬ اﺟﺎزه ﺑﺮای دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  40اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف آن ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  .ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ وﻧﺪ دﯾﮕﺮی در
اﯾﺮان.

