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وکیل

در مورد اجازه خروج از کشور
زنان شــوهردار چه میدانید؟

دیواری
به بلندی
یک کشور

اجازه زن دســت شــوهر اســت .این
زهرا سپیدنامه
جملهای اســت کــه بارهــا و بارها از
وکیل پایه یک دادگستری
دهــن بزرگترهــا و علــی الخصوص
شوهرها شنیده اید بخصوص وقتی عصبانی میشوند یا احساس میکنند
آزادی زنشــان فراتــر از حــد انتظار اســت .میزان اختیارات شــوهر موردی
اســت که در شمارههای گذشته بارها آن را بررسی کردهایم .خیلی وقتها
ایــن اختیــارات از آنچــه در ذهن مردهایمان جا افتاده کمتر اســت اما یک
امتیاز خاص و ویژه هست.یک امتیاز خیلی مهم که الزم است آن را بیشتر
بررســی کنیــم و از آن ســر در بیاوریــم .اجازه خــروج زن از کشــور .مهدیس
میخواهــد برود .همــه دو دوتا چهارتاهایــش را کرده .بررســی کرده .فوق
لیسانســش را از دانشــگاه صنعتــی شــریف گرفته اســت .اســتادان و دیگر
دانشجویان معتقدند او نابغه است .از بهترین دانشگاههای جهان بورس
تحصیلی گرفته و حاال که موقع رفتنش شــده شاهین شوهرش سر راهش
ســنگ میاندازد .میگوید خســته شده از خانه ســرد و بیروح .از اجاق گاز
همیشــه خاموش .از زنی که کتابهایش بچههایش هســتند و آزمایشــگاه
خانــهاش .میگوید مهدیس دارد خودش را غرق میکنــد .اگر برای ادامه
تحصیل برود برای همیشه از دست میرود و من نمیگذارم چنین اتفاقی
بیفتــد .مهدیس اما نظــر دیگری دارد «شــاهین به من حســادت میکند.
نمیتواند پیشرفت مرا ببیند»...

رفتن و دیگر هیچ
مهدیــس پیــش من آمده تــا برایــش کاری بکنم.
میگویــد فرصــت چندانــی برایش نمانده اســت
بایــد هرچه زودتــر بلیتش را بگیــرد وگرنه بورس
تحصیلــیاش را از دســت میدهــد و شــوهرش
پایــش را تــوی یــک کفش کــرده کــه نمیگــذارد.
«تــوی دانشــگاه بــا هم همکالســی بودیــم هر دو
صنعتی شــریف میخواندیــم .او تصمیم گرفت
ادامه تحصیل ندهد و برود ســر کار .روزی که آمد
خواســتگاری بــه او گفتــم کــه درس بــرای من در
اولویت اســت .گفتــم قصد ازدواج نــدارم ...گفت
اتفاقــاً دنبال چنیــن زنی میگردد زنــش هم باید
مثــل خودش باهوش باشــد .زمان گذشــت و من
به تحصیل ادامه دادم .برای ارشــد هم در همان
دانشــگاه خودم پذیرفته شــدم .استادهایم گفتند
اســتعدادم در شــیمی فوقالعاده اســت .تعریف
و تمجیدها که شــدت گرفت کم کم رفتار شاهین
تغییــر کــرد شــروع کرد به گرفتــن عیب و ایــراد از
خانه و زندگی .گفتم شــاهین من به تو گفته بودم
که من زن زندگی نیستم .گفت نه دیگر تا این حد.
امــا من میفهمیدم ایراد کار کجا بود از اینکه من
در مرکــز توجه بودم زجر میکشــید از اینکه عمالً
زیر سایه من دیده نمیشد .خالصه اینکه بورسیه
مــن بــرای او تیر خالص بــود .گفت محال اســت
بگذارم بروی .بنشین زندگیت رو بکن .بچه بیاور.
هرچــه خواندی بس اســت« .خانوم وکیــل واقعاً
میتواند به من اجازه خارج شدن از کشور ندهد؟
میتواند این طوری جلوی پیشرفت مرا بگیرد؟»
زنان مستأصل
بلــه میتواند .متأســفانه در قانون کشــور ما اجازه
خروج زن از کشــور به دســت مرد اســت .و مرد اگر
بخواهــد میتواند برای صدور گذرنامه همســرش
رضایــت ندهد یا مانع خروج همســرش از کشــور
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شــود :یکــی از ایــن قوانین بنــد  3مــاده  18قانون
گذرنامه درباره خروج زنان متأهل از کشــور است.
به موجب این قانونی که در سال  1351به تصویب
رسیده است« :برای اشخاص زیر با رعایت شرایط
منــدرج در ایــن مــاده گذرنامه صادر میشــود .در
بنــد  3آن مقــرر شــده ...زنــان شــوهردار ولو کمتر
از  18ســال تمــام ،بــا موافقــت کتبــی شــوهر و در
مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل
درخواســت زنانــی که با شــوهر خود مقیــم خارج
هســتند و زنانــی که شــوهر خارجی اختیــار کرده و
بــه تابعیت ایــران باقی ماندهاند از شــرط این بند
مســتثنی میباشــند» همچنیــن در مــاده  19ایــن
قانــون آمده اســت« :در صورتی کــه موانع صدور
گذرنامــه بعد از صدور آن حادث شــود یا کســانی
کــه به موجب مــاده  18صــدور گذرنامه موکول به
اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج
دارنــده گذرنامه جلوگیــری و گذرنامه تا رفع مانع
ضبط خواهد شد ».بنابراین حتی اگر زنی با اجازه
شــوهر خود گذرنامه گرفته باشــد ،شوهر میتواند
از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشــور
شود و او را ممنوع الخروج کند.
زنان مستثنی
زنانی که دارای مناصب سیاسی هستند مشمول
مــاده  10این قانون میشــوند در این ماده تفاوتی
بین مؤنــث یا مذکر بودن صاحبــان این مناصب
وجود ندارد .پس کلیــه زنان طبق قانون گذرنامه
باید بــرای خروج از کشــور رضایت شــوهر خود را
داشته باشند مگر زنانی که دارای منصب سیاسی
هســتند که این دســته زنان به علــت اینکه دارای
گذرنامه سیاســی هســتند و اخذ گذرنامه سیاسی
مشمول تشریفات خاص خود میباشد ،از شمول
بنــد  3مــاده  18قانــون اســتثنا شــدهاند« .قبــول
چنیــن قانونــی برای مهدیــس که زنی دانشــمند

