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خانه ميآمد بعضي شبها هم در خوابگاه ميماند.
يــک روز مادرش تماس گرفت که اين چه زندگي
اســت که براي بچه من درست کردي؟گفتم مادر
مگر شــما وقتي دبيــر علوم اجتماعــي ما بودي
نميگفتي که درس خواندن خوب اســت و زنها
بايد درس بخوانند و در اجتماع باشند؟ گفت« :آن
حرفها مربوط بــه درس و کالس بود .بچه من را
آواره خوابگاه کردي و از ديدن فرزندانش محرومش
کردي ».گفتم من فقط دارم درس ميخوانم و هيچ
کار اشتباهي نکردم .سعيد اما درخواست طالق داده
بود و برايم پيغام فرستاد« :لياقت مادر بودن نداري،
طالقت ميدهم تا ببينم چطور از پس بزرگ کردن
و تأمين مخارج بچهها بر ميآيي ».البته نه اينکه
اعتقاد شخصياش باشد ،مسأله تبديل به لج و لج
بازي شده بود.
من هم تصميم گرفتم انتخــاب خودم را براي
زندگي داشته باشم .قاضي دادگاه انسان با انصافي
بود و ســعي کرد که با حرف ،ســعيد را قانع کند.
سعيد هم فکر ميکرد اگر بر حرفش پافشاري کند
من ميترســم و قيــد درس را ميزنم اما اينطور
نبود .براي قاضي شــرح دادم که اســاس انتخاب
من براي ازدواج اين بوده که همســرم اجازه درس
خوانــدن به من بدهد و اين موضوع را ميتوانيد از
ساير خواســتگاران آن دوران استعالم نماييد .کما
اينکه همسرم سال اول خودش من را براي کنکور
ثبتنام کرد .اما نميدانم چرا به محض قبول شدنم
زير حرفش زد .کل ماجرا را براي قاضي شرح دادم
و او هم حرفهاي مرا پذيرفت اما ســعيد اصرار بر
جدايي داشــت .غرور مردانه اش اجازه نميداد که
بــه حرفهاي قاضي توجه کند .من هم گفتم من
همسرم و فرزندانم را دوســت دارم اما ميخواهم
درس هم بخوانم .در نهايت با تالش سعيد دادگاه،
گواهي عدم ســازش را صادر کــرد و ما از هم جدا
شديم .حضانت فرزند  5و  3سالهام هم تا  7سالگي
به من سپرده شد .پدرم پيغام فرستاد که فرزندي به
اسم مريم ندارد ،اما مادرم گاهي وقتها پول اندکي
برايم ميفرستاد و نفقه بچهها هم بود .پول ناچيزي
هم بابت مهريه و اجرتالمثل پرداخت شد .خودم
هم شغل پاره وقتي در يک چاپخانه پيدا کردم .يک
اتاق کوچک کرايه کردم و مشــغول زندگي شدم.
واقعاً ســخت بود .خيلي از روزها پشيمان ميشدم
که من نبايد اينقدر پافشــاري ميکردم اما تحمل
کردم 7 .ســالگي فرزند اولم دور جديد فشــارها
بود .درسم تمام شــده بود و خودم را براي کنکور
کارشناسي ارشد آماده ميکردم .روزي که وسايل
پسرم را از خانه ميبردند بدترين روز زندگيم بود.

سعيد که با ماشين شيکي به دنبال پسرمان آمده
بود گفت «:حاال يک ليسانس ارزشش را داشت؟» و
با نگاه تحقير آميزي به ضجههاي من نگاه ميکرد.
بعد از آن هر وقت پسرم را ميديدم نميدانستم که
او در آينده چه قضاوتي نسبت به من خواهد داشت.
اما من عزمم را جزم کرده بودم که به فرزندانم ثابت
کنم من به صرف اينکه انتخاب کردم درس بخوانم
مادر بدي نبودم و تمام تالشــم را کردم که انسان
مفيدي باشم .با جديت درس خواندم و کارشناسي
ارشــد را با نمره عالي به اتمام رســاندم .کم کم 7
ســالگي دخترم هم نزديک ميشد .خبر رسيد که
سعيد در فکر ازدواج دوم است با يک خانم ليسانسه!
غرورم را زير پا گذاشــتم و برايش پيغام فرستادم
که سالها گذشــته و ما آدمهاي ديگري شدهايم.
يک بار ديگر به هم فرصت دهيم و به خاطر بچهها
به هم برگرديم .از طريق خواهرش پيغام فرستاد:
«روي تو به من باز شــده و ديگر نميتوانم مهارت
کنم ».خواهرش بارها سعي کرد که دوباره اين دو
نقطه از اول جدا را به هم وصل کند اما نشد ...سعيد
بشــدت روي من موضع داشــت و برگشت دوباره
به هم اشــتباه بود .دخترم  7ســاله شد و به خانه
پدر رفت و من تنها شــدم .حاال پسرم  11ساله و
دخترم  8ساله است .ســعيد مجدداً ازدواج کرده
و من دنبال راهي هســتم که فرزندانم را برگردانم.
اما بايد صبر کنم تا به سن تميز و تشخيص برسند
و خودشــان انتخاب کنند .من البته به انتخابشان
احترام ميگذارم و سعي ميکنم در هر حال مادر
خوبي برايشان باشم.
حق تحصيل
حق تحصيل براي هر فرد در اکثر نقاط دنيا به
عنوان يکي از ابتدايي ترين حقوق بشــر پذيرفته
شده و تحصيل يکي منوط به اجازه طرف ديگر در
تعداد اندکي از جوامع هنوز رواج دارد.
هر چند لزوم اجازه شوهر براي تحصيل به طور
صريح در قانون ذکر نشــده امــا همان طور که در
مطالب و گزارشهاي پيشــين به طور مفصل به
بحث رياســت مرد بر خانواده (ماده  1105قانون
مدني) و حکم فقهي لزوم اجازه شوهر براي خروج
زن از منــزل پرداختيم ،تحصيــل زن بدون اجازه
شوهر مقدور نيست چون الزمه ادامه تحصيل خارج
شــدن زن از منزل است .طبق نظر اکثر فقها «اگر
در ضمن عقد ،شرط نشده که زن به تحصيل خود
ادامه دهد و يا عقد بر طبق اين شرط و توافق واقع
نشده است ،زن نمیتواند بدون اذن شوهر ،از منزل
خارج شود .در غير اين صورت ،میتواند به تحصيل

خود ادامه دهد».
لزوم تنقيح برخي قوانين
از بحث حق تحصيل که بارها در گزارشــات
مختلف به آن پرداختهايم بگذريم .حالتي را فرض
کنيم که همه حقوق زن ضمن عقد نکاح شرط
شــده باشــد .اما باز هم خألهاي قانوني شرايط
نابرابري بيــن زن و مرد به وجود ميآورد؛ مث ً
ال از
مدتي پس از انقالب تا ســال  1381مرد هر وقت
که ميخواست ميتوانست با رد ديون و تعهداتش
به زندگي زناشويي خاتمه دهد چرا که طبق ماده
 1133قانون مدني مصوب  1314اين حق بدون
هيچ قيد و شرطي به مرد داده شده بود.
اما اين قانون در ســال  1381بدين شکل
اصالح شد :ماده  -1133مرد ميتواند با رعايت
شــرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه
تقاضــاي طالق همســرش را بنمايد .تبصره -
زن نيز ميتواند با وجود شــرايط مقرر در مواد
( )1129( ،)1119و ( )1130ايــن قانــون ،از
دادگاه تقاضاي طالق نمايد .طبق اين اصالحيه
مرد براي طالق بايد به دادگاه مراجعه و گواهي
عدم ســازش اخذ کنــد و همچنين در تبصره
ايــن ماده بــراي زنان نيز شــرايطي را در نظر
گرفته اســت که ميتواننــد در برخي موارد از
دادگاه تقاضاي طالق نمايند .با توجه به اصالح
قوانين اما همچنان عــدم امنيت ادامه زندگي
مشــترک همواره بر سر زنان سايه دارد .پس از
آن ،مسأله حضانت فرزندان مطرح ميشود که
فشار مضاعفي بر زن وارد ميکند .همچنين حق
خروج از کشور ،حق اشتغال و ساير تبعيضهايي
که به نحوي زيســت فردي و اجتماعي زنان را
تهديد و تحديد ميکند.
سخني با نمايندگان مجلس دهم
تاکنــون در اين دو صفحــه گزارشهاي
متعددي با توجه به مســائل حقوقي در حوزه
زنان بررسي شده اســت و در پايان اکثر اين
گزارشها لزوم حمايتهاي قانوني بيشــترو
مؤثرتري در حوزه زنان مطرح شــد .بنابراين
الزم اســت حال که مجلس دهــم کار خود
را آغاز کرده اســت ،نمايندگان ملت ،مسأله
عدالت در قانونگذاري نســبت بــه حقوق و
تکاليــف زن و مرد و تنقيــح برخي از قوانين
بــا توجه به ضروريتهــا و نيازهاي روز زنان
به عنــوان پرورش دهنده نســلها ،از منظر
يک انســان و همچنين نيل بــه اصول قانون
اساســي در حوزه زنان و خانواده را سر لوحه
تصميمگيريهاي خود قرار دهند.

15

مدتي است که از همسرم طالق گرفتهام
و حضانت فرزند مشــترکمان را برعهده
دارم .پدر فرزندم اکنون در زندان است
و نميخواهد فرزندش را در اين شرايط
مالقــات کند .عمههاي فرزندم بســيار
مص ّر هســتند تا فرزندم را نزد خودشان
ببرند و از اين موقعيت اســتفاده کرده و
او را نزد خود نگه دارند .من از اين بابت
بســيار نگرانم و احتمالش زياد است که
قصد آنان اين باشــد که او را کم کم از
من دلســرد کنند و حتي او را به مالقات
پدرشــان در زندان ببرند .ميخواستم
بدانم آيا آنان چنين حقي دارند؟
وکيل الرعايا :بعــد از وقوع طالق ،هريک
از پدر و مادر که فرزند مشترک تحت حضانت
او نميباشد ،داراي حق مالقات با فرزندشان را
خواهند داشــت .تعيين زمان و مکان مالقات و
ســاير جزئيات مربوطه به آنها ميتواند توافقي
بين پدر و مــادر تعيين شــود و يا در صورت
اختالف پيرامون اين مســأله ،تصميمگيري به
عهــده دادگاه خواهد بــود .همچنين طفل را
نميتــوان از پدر و مادر يا از پدر و يا از مادري
که حضانت با اوســت گرفــت ،مگر در صورت
وجود علت قانوني.
بنابراين ،نگراني شما از اين بابت ،با توجه
به اينکه فع ً
ال شــما حضانت قانوني فرزندتان
را در اختيار داريد ،بدون دليل موجه نيست.
اما اگر پدرشــان يا اقوام پدر فرزندتان اصرار
بر مالقــات فرزندتان و پــدرش را حتي در
زنــدان بخواهند ،موضوع فــرق کرده و قابل
تأمل اســت .چنانچه فرزندتان براي مالقات
پــدرش در زندان هيچگونه تمايلي نداشــته
باشد و از مالقات با پدر و اقوام پدرش به هر
دليلي طفــره رود ،اجراي احکام با هماهنگي
بــا دادگاه ،تدابيــر الزم را از جملــه ارجاع
موضوع به مددکار اجتماعي يا مرکز مشــاور
خانواده براي جلب تمايــل فرزند به مالقات
اتخاذ ميکنــد و اگر با توجه به نظر مشــاور
روانشناس مرکز ياد شده و قراين موجود ،براي
دادگاه احراز شــود که اجراي مالقات کودک با
اين شرايط به ســامت رواني وي آسيب وارد
خواهــد کرد ،اجراي احکام ميتواند با کســب
موافقت دادگاه تا فراهم شــدن آمادگي طفل،
اجراي حکم را به تأخير اندازد.
از ســوي ديگر ،بايد خاطر نشــان کرد که
«مصلحت طفل» امر بسيار مهمي است که در
هر صورت مقدم بر ســاير شرايط و وضعيتها
ميباشد .بر اين اســاس ،اگر مشخص شود در
شــرايطي که پدر دور از فرزند است ،به منظور
تأمين ســامت روحي و عاطفــي طفل نياز به
مالقات نزديکان پدري واجب اســت ،ميتوان
اقدام به اين امر کرد .همچنين دادگاه ميتواند
از ناظــر که حتي االمکان از بســتگان نزديک
طفل باشــند در اين گونه موارد اســتفاده کند
يا ترتيباتي اتخاذ نمايد تا چنين مالقات هايي
در ســاعات محدود و تحت نظــر مراکزي که
دادگستري تعيين ميکند ،صورت پذيرد.

