ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comigor stevanovic:
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار -روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
 ۳۲ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ،۵۰۰۲ﺗﺎﯾﻤﺎز ﭘﺴﺮک  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻣﺎدر ﺗﺎﯾﻤﺎز ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮش در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎﯾﻤﺎز را در ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻟﺸﻮﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪرش ﺑﺴﭙﺮد .اﻣﺎ ﭘﺪر
ﺗﺎﯾﻤﺎز او را ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﺎدرش و ﺧﻼف رای دادﮔﺎه در ﺳﻮﺋﺪ دزدﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮد.
دو ﺳﺎل و اﻧﺪی ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدر ﺗﺎﯾﻤﺎز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎﯾﻤﺎز
در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻮﺋﺪ ،درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان در آن ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻨﺪ».
ﻫﺮﭼﻨﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ دوﺑﺎره در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای او آﺳﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ :اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ در
اﯾﺮان و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ و…
اﻣﺎ ﭼﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺗﺎﯾﻤﺎز در اﯾﺮان آﺳﺎن ﻧﺒﻮده و ﭘﺪر او ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﺗﺎﯾﻤﺎز را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد؟
وﻻﯾﺖ از ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ
اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺑﺎ
اﺻﻼح ﻣﺎده  ۹۶۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻪ ﭘﺴﺮ و ﭼﻪ
دﺧﺘﺮ ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎدر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دادﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دادﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺪر واﮔﺬار ﻧﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮوردن و در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت از ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻃﻔﻞ)ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ( اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﭙﺮدن
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر او ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﺧﺎص ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارد .اﮔﺮ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺳﭙﺮده ﺷﻮد وﻻﯾﺖ
ﭘﺪر و در ﻏﯿﺎب ﭘﺪر ،ﺟﺪﭘﺪری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﺑﺎ او اﺳﺖ و ﭘﺪر
ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﺪر ﮐﻮدک
را از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﭙﺮدن ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ،۷۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺷﻮد ﯾﺎ
ازدواج ﮐﻨﺪ ﭘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻤﺎز و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﮐﺸﻮر و ﭘﻮﺳﺘﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﻣﺠﺪدﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آزادی ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺎن را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﮐﺮدن زن ،ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج او از ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﻦ
ﻋﻘﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮد وﮐﺎﻟﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج او از ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان از ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان
ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﮔﺎه ﺗﺎ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮای زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﯿﻦ در اﯾﺮان رخ داد .او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارﮐﺶ اﻋﻢ از ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻠﯿﺖ و ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ او در ﺳﻮﺋﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪ.
ﻣﻬﯿﻦ درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮ ﺳﻮئد اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻣﺎه ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮش رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﺪ
ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﺪ در اﯾﺮان ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دادن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵۰۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ زن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،داﺳﺘﺎن اﻟﻨﺎز اﺳﺖ؛ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻟﻨﺎز ﺑﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .او ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎرش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﺟﺮات اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد «:اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ﭼﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪام ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر
دارد و ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮم اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﭘﺪرﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻤﻼ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهام».
ﺣﻖ آزادی ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،درﯾﺎﻓﺖ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آزادی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﺴﺮان و ﭘﺪراﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ،ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ زﻧﺎن از
ﮐﺸﻮر
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ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮه ای از ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه ای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ و رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ” .ﺣﻖ ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار از ﮐﺸﻮر“ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ و اﺟﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪاز
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺳﻼم ،ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ داﺷﺘﻢ .در ﻣﻮرد ﺷﺮط ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد و «
ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﻣﺮوز رﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ام .ﻣﺪارک ﻻزم را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،رﺿﺎﯾﺖ
زوﺟﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺑﺎ“ ﻣﺤﻀﺮی ﺷﻮﻫﺮ را ازم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ درش ﻗﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺪد زوج از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﻘﺼﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺪ را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ روﺳﺎ”. ،ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮد زوﺟﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﻀﺮی از ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ام ﺑﯿﺎورم ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و
اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻦ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﻨﺪ وﻟﯽ
» !!! ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه او ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ زن ﮔﺮﻓﺘﺎر ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻮﻫﺮ را راﺿﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاﺋﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻢ ﮐﺎری ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻓﻮق در اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮط را ﺑﻪ زﯾﺎن زن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن:
ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور – 1
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﭘﺮواز داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﺸﺴﺘﻪ در – 2
ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر آن از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮواز اﯾﻦ
زﻧﺎن ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺮط ،رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺮواز ،از – 3
ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮدی آن اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻖ ﺧﺮوج زن و ﻣﺮد از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ از ﺳﻮی زن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و از
ﺳﻮی ﻣﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت و اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﺎن اﻟﻔﺎظ ﮐﻪ در ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در
ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زن و ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﺎن ﺷﺪن اﺟﺮای ﺷﺮط ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از آن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و وﮐﯿﻞ ،ﺷﺮط را ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮان
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺟﺮای ﺷﺮط در ﺣﻮزه ﻗﺪرت آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮه ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺟﺮا ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪی ﮐﻪ زﻧﺎن و
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮدان ﺑﺮ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﻓﺎه ﻣﺮدم
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﯽ

در ”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آن ،ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﻮر اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارد .دو ﻧﻬﺎد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ زﻧﺎن دارای ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ:
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺷﻮد؟
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از دو زاوﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر ) ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ (ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام اﻟﻔﺎظ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮط ﺿﻤﻦ – 1
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت را
زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮواز ﺷﺎن ﻟﻐﻮ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد.
ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﺋﯽ در اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن را ﺷﺮح ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و – 2
ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺧﺮوج اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﮑﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻮد؟
اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﺷﺮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﺋﯽ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻣﺸﺎوران
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان  ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺧﺼﻮص اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮا اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺴﺎرت
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺷﺮط ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.
آن ﭼﻪ در ﮔﺮه ﮔﺸﺎﺋﯽ از ﮐﺎر ﻣﺮدم در ﺳﺎز و ﮐﺎر اداری ،ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ ،ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در آن دﺳﺘﻪ از
اﻣﻮر و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎزه دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در دﯾﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ذﯾﻞ ﻫﺮ
آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺸﺎی ﺷﺮط  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد و ﻫﺮﮔﺎه اﻟﻔﺎظ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﯾﮏ از ﺷﺮوط
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ زن و رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه او اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻐﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎوی و اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و در ﻓﺮض ﺣﺎﺿﺮ ،دوﻟﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی اﺟﺮای آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر) ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ( را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﺋﯽ و اﻧﺸﺎﺋﯽ از آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

