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پيامك300099004806 :
 گروه اجتماعی
همه ما وقتی میخواهیم ازدواج كنیم زیر
نوشتههای مختلفی را چه در سند ازدواج و چه در
دفتربزرگ دفترخانه ازدواج امضا میكنیم بیآنكه به
این توجه داشته باشیم كه ازدواج هم یك «قرارداد»
است .البته همه ما در آن روزها آنقدر شوخ و
سرحال هستیم كه به كاغذبازیها توجه نكنیم و تازه
از اینكه بگویند ازدواج هم عقدی است مثل بقیه
عقود خلقمان تنگ شود و بگوییم درمورد چیزی كه
میان احساسات دو نفراست كه نباید مسائل خشك
حقوقی را وسط كشید .حتی آنقدربه اینعقد و مفاد
درون آنبیتوجهیم كهدربارهمهمترینتعهدمالی آن
یعنی «مهریه» به اهمیتعقد بودن توجه نمیكنیم و
میگوییم «مهریه را كی داده و كی گرفته است» فارغ
از آنكه این جمله ازمنظرحقوقی بارمنفی داشته و
حتی میتواند مصداقی ازكالهبرداری باشد! پیشتر
شهنازسجادیدرتحلیلهمینجملهایكهبهسادگی
خانوادههابهزبانمیآورندگفتهبود«:تصوركنیدموقع
خواستگاری خانواده دخترتعدادی سكه برای مهریه
تعیینمیكنند.خواستگارهمباتكیهبراینجمله كه
«كی داده كی گرفته» درذهن خود وانمود میكند كه
رضایتداردوقبولمیكند اماقصدیبرایپرداختش
ندارد .این خود مصداق دروغ در قرارداد است و
میتواندكالهبرداریمحسوبشود».
امامساله امروزاین است كه آیامادرعصرارتباطات
و اینترنت و دردورهای كه معادالت اقتصادی همهچیز
و همه روابط را متحول كرده همچنان میخواهیم با
قوانینیواردقراردادشویم كهنیازبهبازنگریجدیدارند؟
زمانی درتجارت چیزی به نام امضای الكترونیك وجود
نداشت و این مفهوم جدید خود را به قانون تجارت
تحمیل كرد .قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه
مدون قوانین مربوط به اموربازرگانی درایران است كه
در سیزدهم اردیبهشتماه سال  ۱۳۱۱تصویب شده
است .آیا شرایط كنونی اقتصاد و تجارت با آنچه در
این قانون مطرح است ،همخوانی دارد؟ چنین وضعی
در مورد ازدواج هم صادق است .عمده قوانین مورد
استناد برای ازدواج مربوط به قانون مدنی مصوب سال
 1307و همینطور قانون حمایت از خانواده است.
قانون حمایت ازخانواده3باردرایران تدوین و تصویب
شده است .آخرین نسخه آن مربوط به سال 1391
است و پیشتردرسالهای 146و 1353تدوین شده
بود .آیابهراستیمیتوانوضعیتروابط انسانیوزندگی
مشترك را در سال  1399با  1391همخوان دانست؟
آیا وضعیت روابط انسانی در سال  1399با دهه  50و
 40تناسبی دارد؟ درچنین شرایطی چگونه انتظارداریم
با ماجرایی نظیر آنچه سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی
اسكی آلپاین ایران تجربه كرده برخورد كنیم؟ آیا قرار

استقانون ابزاریبرایلجاجتباشدیا
برایحمایت؟
موضوع فقط محدود به اجازه
خروج ازكشورنیست .به نظرمیرسد
مسائل مختلفی هست كه پیش از
مسائل اقتصادی و تنگناهای آن وزن
خودرابه گلویزندگیمشتركتحمیل
كرده است و قانون همچنان با نسخه
دهههای قبل میخواهد برای آن
نسخه بپیچد .داستان «سمیرا زرگری»
سرمربی تیم ملی اسكی آلپاین كه به
علت ممنوعالخروج شدن از سوی
همسرش نتوانست تیم ملی را در
مسابقاتقهرمانیجهانایتالیاهمراهی
كند ،نیزنخستین داستان ازاین دست
نیست .پیشتر «مهدی توتونچی»
همسر «نیلوفر اردالن» كاپیتان تیم
فوتسال ایران ،او را ممنوعالخروج
كرد .او همان زمان گفته بود« :مادر
به جای ورزش باید مراقب بچهاش
باشد ».آیا مساله فقط درمورد ورزش
بود؟ آیا مردان آن زمان كه همسرشان
بخشهایی از اقتصاد خانواده را
میچرخانند هم این نظر را دارند؟ از
سوی دیگر حتی چنین پرسشی در
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
دنیای كنونی محلی ازاعراب دارد؟
ممنوعالخروج شدن سرمربی تيم اسكی و برجسته شدن يك پرسش مبنايی
رهام شهابیپور ،همسر زهرا
نعمتی كه خود نیز از اعضای تیم
تیر و كمان ایران است و به خوبی
میدانست جلوگیری از شركت یك
ورزشكار در رقابتهای بینالمللی
چه تجربه ناگواری برای آن ورزشكار
میتواند باشد ،همسرش را
ممنوعالخروج كرد .حاال میشنویم
او با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از
كه زرگری از شوهرش كه در آمریكا بزرگ شده گرفت .همه ما خوب میدانیم خانوادهای كه كارش به اصالحاتقانون گذرنامهبه ایسنا گفته:قانون گذرنامه
و درس خوانده میگوید كه چنین مردی او را ممنوعالخروج كردن كشیدهباشدمشكالتیعمیقتر درسال  ۱۳۵۱مصوب شده است و درسالهای پس كشورزنان درالیحه «حفظ كرامت و حمایت اززنان در
ممنوعالخروج كرده است .پرسش این است كه آیا دارد .آیا واقعا میخواهیم با نسخههای دهه 40و 50یا از آن دچار تغییراتی شد .این تغییرات بدون توجه به برابرخشونت» افزود :درماده ۵۷الیحه «حفظ كرامت
مردی كه در آمریكا درس خوانده دارد قانون را ابزار نسخهسال 1391مشكالتامروزپسرانودخترانعصر حقوق زنان انجام شد .زنان در این قانون وابسته به وحمایت اززناندربرابرخشونت» آمده است«:زنانی كه
دریافت اجازه ازشوهرهستند .طی سالهای گذشته برای خروج ازكشورنیازبه اذن همسردارند ،درصورت
خواستههای خود میكند یا به روح آن اعتقاد دارد؟
شبكههای اجتماعیراحل كنیم؟
«حق خروج زنان ازكشور» درالیحه «حفظ كرامت هم شاهد بودیم كه اگر شوهر اراده میكرد ،زن خودداری غیرموجه او از اعطای اذن ،میتوانند ضمن
درچنین شرایطی و درحالی كه پیشترحتی زنان
نماینده در مجلس دهم تالشهایی برای وضعیت وحمایت اززناندربرابرخشونت»موردتوجهقرارگرفته قهرمان ملی را ممنوعالخروج میكرد .نه تنها درمورد تقدیم دادخواست ،مدارك و مستندات خود مبنی بر
نیلوفر اردالن كردند حل موضوع را به آنچه در الیحه و برایش راهكاری نیز در نظر گرفته شده است كه در سرمربی تیم ملی بلكه قهرمانان ورزشی كشور از این ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسلیم
«حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» صورت تصویب میتواند از بروز چنین رخدادهایی سلطه خسارتهای زیادی دیدند .جالب این است كه كنند .دادگاه خارج ازنوبت نسبت به موضوع رسیدگی
مسووالن ازورود و اعتراض به این ناحقی دریغ میكنند كرده و درصورت احرازضرورت امر ،عنداللزوم پس از
تصریحشدهوعدهمیدهند .امابهنظرمیرسدموضوع جلوگیریكند.
اشرف گرام یزادگان ،مشاور حقوقی و پارلمانی وحاضرنیستندبهحمایت ازاینزنانبپردازندحال آنكه اخذ تامین مناسب ،اذن خروج ازكشوربا ذكرمدت و
را باید خیلی عمیقتر و ریشهایتر حل كرد و جلوی
سوءاستفاده از قانون و بهجا گذاشتن بدنامی برای معاونت امورزنان و خانواده رییسجمهوری ازمنظری هیچكسبهفكرخسارتهایمادیومعنویواردشده دفعات سفرخواهد داد».
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و
قانون به عنوان عاملی درحفظ و حمایت ازخانواده را دیگر به قانون نگریسته است و با انتقاد از وضعیت بهزناننیست.

آيا با قوانين قديمی
میتوان از خانواده حمايت كرد؟

خانواده همچنین این را هم گفت كه
دربررسی الیحه مذكورراهحل مقطعی
كوچكی ایجاد شده است كه به دلیل
نیازهای پیش رو و آیندهنگرانه ،كافی
نیست و باید اقدام اساسیتری صورت
گیرد.
گرام یزادگان درپاسخ به این سوال
كه آیا راهكارجایگزینی برای اخذ حق
خروج زنان ازكشورتا هنگام تصویب
این الیحه وجود دارد؟ تصریح كرد:
بله ،دادستان كل كشور حق ورود
دارد و طبق شرح وظایف خود به
استناد تبصره ماده  ۲۹۲قانون آیین
دادرسیكیفریمصوب ۱۳۹۲میتواند
در موضوع رفع ممنوعیت خروج از
كشوربهعنوانمدعیالعمومورودكند.
هماكنون این راهحل وجود دارد.
او در بخش دیگر سخنان خود
گفت :معاونت امور زنان و خانواده
مكرر مورد خطاب زنانی است كه
شوهرشان به دالیل گوناگونی مانع
خروج آنان از كشور هستند .اخیرا با
حوادث پیش آمده ،نگرانی معاونت
ازتبعات این ممنوعیت افزایش یافته
و مخاطراتی را در پیش رو میبیند.
ما نگران این هستیم كه با این
نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه
لجاجتهای ناگوار ،تزلزل و جدایی
افزایش یابد و كودكان از آن بیشترین
ضررراببیندهرچند كهزنان اغلبخود
مهمترین قربانی این سلطه غیرقابل
كنترلهستند.
به گفته مشاورحقوقی و پارلمانی
معاونت امور زنان و خانواده ،پیش از
اینكه دیرشود باید قانون گذرنامه اصالح شود و زنان
ازاینممنوعیتهایغیرقابلقبولخالصشوند .اگر
روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد
هیچگاه این اختالفات و عدم تفاهمها پیش نخواهد
آمد .همچنین وظیفه مجلس شورای اسالمی نیزدر
اینشرایطحساسبسیارمهم است.نمایندگانبایدبه
شرایط جامعه و خواسته بحق زنان توجه كنند و بدانند
كه حقوق ملت باید دراولویت امورباشد.
نیازی به تكرارشروط ضمن عقد دروكالتنامه
مجزانیست
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و
خانواده ،درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت
وكالتنامهای مجزا افزود :در مورد اینكه پس از ثبت

شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وكالت
برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود ،این
تكرار و دوباره كاری را معاونت امور زنان و خانواده با
ریاست اسناد كشوركه معاون قوه قضاییه هستند در
میانگذاشتو ایشاننیزطیبخشنامهایبهكلیهدفاتر
ازدواج اعالم كرد كه ثبت در دفتر ازدواج كافی است
و نیازی به تكراروكالت دردفاتراسناد رسمی نیست.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و
خانواده معتقد است كه زنان میتوانند هرشرطی را
كه مغایربا ذاتعقد نباشد هنگام ازدواج اعالم كنند
و درصورت موافقت زوج و دادن وكالت به زن ،آن را
درسند ازدواج بیاورند .مهم این است كه زنان هنگام
ازدواج ،خواستههای خود را مطرح كنند و به آن
جنبه سندیت بدهند .گرام یزادگان دربخش دیگری
ازتحلیل خود گفت :خطاب من به مسووالن كشور
است كه وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را درنظر
بگیرند.سیاستهایكشوربهعنواننمونه-براساس
افزایش ازدواج،جمعیتوبهخصوصباروریتنظیم
میشود ولی دراجرا با تدوین مقرراتی دیگر ،ضد آن
سیاستعملمیشود.دخترانكهقصد ازدواجدارند
وقتیاینمحدودیتهاوممنوعیتهارامیبیننددر
انتخابهمسرسختگیرترمیشوندودیگربهسادگی
تن به ازدواج نمیدهند .در همین مدت تلفنها
نشان میداد كه ممنوعالخروجی یك سرمربی زن
توسط شوهرش ،چگونه آن تالشها را برای افزایش
جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی میكند .ما دركشور
نیازبهیكسیاست اصولیباهمكاریهمهذینفعان
داریم تا بتوانیم جامعهای بهتر و مفیدتر برای آحاد
مردم به خصوص زنان فراهم كنیم .قبل ازآنكه دیر
شود باید با اصالح اصولی قوانین و مقررات ،حقوق
زنانراتامین كنیم.
ناصرقاسمزاد،روانشناسواستاددانشگاهكهتجربه
بسیاری دربرگزاری كارگاههای آموزشی پیش از ازدواج
دارد دراین باره گفت :االن شرایط ازدواج با ۲سال قبل
هم متفاوت شده و فرق كرده است بنابراین نمیتوان
با قوانین قدیمی ازازدواج حمایت كرد .اینجاست كه
یك آسیبشناسیساختاریدرقوهقضاییهبرایبررسی
شیوه مواجهه با نهاد خانواده و ازدواج ضرورت مییابد.
این مشاور و روانشناس همچنین تاكید كرد :به
نظرمیرسد قوه قضاییه باید یك آسیبشناسی جدی
توسط یك تیم مستقل و كارشناس انجام دهد .باید
اتاقفكری ایجاد كند كههمدركاركردوهمبیالن كاری
بتواند عملكرد خود به ویژه درمورد بنیان خانواده را نقد
كند .ما نیازمند به روزشدن قوانین هستیم .نمیشود
به قوانینی استناد كنیم كه مربوط به شرایط  ۵۰سال
قبلهستند.
*روزنامهاعتماد

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

ـیرجان در نظــر دارد احــداث زیرســازی و
ـز سـ
ـش پاریـ
ـراج بخـ
ـاری دهسـ
دهیـ
فنسکشــی زمیــن چمــن مصنوعــی فوتســال خــود را بــه پیمانــکار واجــد صالحیت
واگــذار نماید.
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 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  67/228/358ریــال میباشــد کــه بایســتی
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