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  مسايل، مشکالت و امکانات: زنان
  فصل اول

  

 طالق: قسمت اول
 

  من سردم است و از گوشوارھای صدف بيزارم،

  دانم،مي من سردم است و

  که از تمامی اوھام سرخ يک شقايق وحشی،

  .نخواھد ماند جز چند قطره خون چيزی به جا

 فروغ فرخزاد

 

مشکالت خانواده در مھاجرت را در حد توان از زوايای متعدد مورد  من سعی کرده ام که در نوشته ھای مختلف مسائل و

  .له زنان و مھاجرت معطوف کنمأه مس اين نوشته ھا توجه خود را بدارم در دوست. بررسی قرار دھم

انأل متعددی مطرح ميشود مثل مسياين عنوان مسا البته تحت تقالل زن ان، اس ه زن ا در  له طالق، خشونت علي و نقش آنھ

ان و در ای آن ان و موفقيتھ دمت زن اجرت در خ د مھ ات جدي انواده، امکان انواده و در  خ ان در خ ت زن ت بحث ھوي نھاي

  .مسائل توجه بکنم ھم کرد به بعضی از اينمھاجرت و من سعی خوا

ورد توجه ھستند ونظرات مختلفی در  شکی نيست که بسياری از مسائل فوق موضوعاتی ھستند که در داخل م م ايران ھ

ن رويارويی ھای مورد آنھا وجود دارد و در آنجا جدلھا و ا فراوانی ھم وجود داشته است و اي ارويی ھ د روي ه خواھ  ادام

ا را نيست که تاشکی . يافت ری آنھ ان و براب وق زن ه حق انون ک الم در عرف و در ق  رسيدن به نوعی تعادل منطقی و س
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ه ادی ب ا حد زي ن اھداف ت ه اي يش است و رسيدن ب ارزات جدی در پ ھا و مب دان و  تضمين کند تالش ان در مي حضور زن

ران ھم نمير به نظر. مبارزات آنان برای رسيدن به حقوق خودشان بستگی دارد سد که در چھارچوب دولت اسالمی در اي

  .منطقی قابل تصور باشد ل راه حلھایيی از اين مسابرای بسيار

  طالق در ايران
در نھايت و بعد از تحمل عذابھای مختلف، . است  سال پيش ازدواج کرده١٠خانم تحصيل کرده ای را در نظر بگيريد که 

ددليل خ در يک مرحلۀ بسيار دشوار زندگی، و به ه . شونت شديد شوھرش، تصميم ميگيرد به پليس تلفن بزن يس ب وقتی پل

د ه می آي ته است خان انم وجود داش ن خ دن اي تم در سرتاسر ب ع. عوارض ضرب و ش ن موق ی در اي ه حت د ک م  ميگوي ھ

ود نميخواسته به پليس خبر بدھد ولی شوھرش آنچنان گلويش را گرفته بود و فشار ميداد ه شدن ب ال خف دن .که در ح ا دي  ب

ه   بود که اين خانم احساس کرد که،اين حالت صورت شوھرش ًدفعه بعد حتما کشته خواھد شد و در نتيجه به پليس مراجع

  .کرد

. اين کار را ميکردم بايد" سال اقدام نکرده است و جدا نشده است ميگويد، ١٠پرسيده ميشود که چرا در اين  از خانم وقتی

ه کتک زدن من پرداخت،از روز بعد از عروسی خشونت  يدم را شروع کرد و ب انواده ام ميترس ی من از مخالفت خ . ول

ه از دست . خصوص که با ازدواج من موافق نبودند ميدانستم که از من پشتيبانی نخواھند کرد به ردم ک ع ازدواج ک در واق

ادم. خانه راحت بشوم خشونت آنھا در اه افت ه چ دم و ب ه اش از حر. از چاله در آم يدم وھم ردم ميترس ه طالق  ف م ن ک اي

دم سا فکر. گرفتن را به عنوان شکست و ناتوانی خود در حل مشکالتم ميدي ع م د شديميکردم يک موق  ".ل درست خواھ

وده است رغم شيوع عمومی خشونت عليه زنان درصد علی ايين ب سيار پ ران ب ن اواخر در اي ا اي ن اواخر . طالق ت ا اي ت

خشونت و  اگر شرايط نا ھنجار روابط خانوادگی و.  بوده است٢٠% و در تھران حدود ١٠%ايران  درصد طالق در کل

د شان ميدھن ايينی را ن ام پ ا ارق ران دولت سعی  .زن آزاری مزمن را در نظر بگيريم اين آمارھ ه در اي ه نظر ميرسد ک ب

 برای زنان آمار طالق را پايين و يا حتی غير ممکن کردن جدايی ميکرده است تا به زور قوانين و از طريق سخت کردن

  .نگاه دارد

ا وقتی سازند و ي د ب ا باي شوند ي رو مي رای زنان با خشونت مداوم و شديد و انواع آزار و فشار روب ر ب د در براب  جدايی باي

ه  قد علم کنند و با آنھا مبارزه کنند؛ مبارز–فرھنگی   عوامل شخصی، عواملی نھادی و مذھبی و عوامل–عوامل متعددی 

  .تنھا ھستند و بدون پشتوانه ای که در اکثر مواقع در آن

حتی در مقابل احساسات درونی خود موضع گيری کند تا بتواند  يک زن بايد در مقابل خانواده، مذھب، فرھنگ، جامعه و

ميگويد که  مذھب اين خانم. بايد در درجۀ اول در مقابل خانواده و فشارھای آنھا موضع بگيرد او. تصميم به جدايی بگيرد

د زن خوب زنی است که ھر سختی را در خانه شوھر تحمل ميکند و در ھر شرايطی از ن زن . او اطاعت ميکن ۀ اي جامع

د ين  به يک زن مطلقه به ديدۀ تحقير نگاه ميکند، سعی ميکن ر چن دگی را ب ه اشکال مختلف زن د و ب تفاده کن از او سوء اس

فردی احساس شکست و سرافکندگی از يک طرف و دل نگرانی برای آيندۀ بچه ھا از طرف  و از لحاظ. زنی تنگ ميکند

  .از جمله عوامل درونی است که اين زن را از اقدام عليه شوھرش باز ميدارد ديگر

رد است و زن. بدھيد نگاھی کلی به قوانين ايران بکنيم اجازه ار م ران حق طالق در اختي وارد محدودی  در اي ط در م فق

د تقاضای  ل ترک انفاق، عدم توانايی دادگاه برای الزام مرد به پرداختمث نفقه و قرار گرفتن زن در شرايط دشوار ميتوان

 شامل سوء رفتار زوج و يا ضرب و شتم که قابل تحمل) قرار دادن زن در شرايط دشوار يعنی(عسر و حرج . طالق کند

يش از نباشد، ابتالی زوج به بيماری صعب العالج، محکومي ه حبس ب ه   سال،۵ت قطعی زوج ب انواده ب دگی خ ترک زن

واد   ماه متناوب در مدت يک٩وسيلۀ زوج به مدت شش ماه متوالی يا  سال و بدون عذر موجه و اعتياد زوج به يکی از م

ۀ خود بگذرد .مخدر و يا مشروبات الکلی است ور شود از مھري ه مجب د ممکن است ک  .البته اگر زن تقاضای طالق کن
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رای  جنبه ھا نشان دھندۀ محدوديت حق طالق است برای زن و ھمينطور بيانگر دشواری شديد اين اثبات شرايط موجود ب

ا مشکل  طالق ميباشد به خصوص که بسياری از زنان از اين حقوق محدود خود ھم آگاھی ندارند و در صورت مواجه ب

  .کنندکجا بايد مراجعه  و انواع و اقسام آزارھا نميدانند به

دۀ  ل و مشکالت اقتصادی و وابستگی شديديبه تبعيض قانونی، مسا ر کنن شارھای شديد و تصورھای تحقي ان و ف الی زن م

شار شديد و در  جامعه از زن مطلقه را ھم اضافه ار ف ر ب دگی کردن در زي دن و زن کنيد و متوجه ميشويد حاصل جز مان

  .اھد بودمسموم و تنش زا و خطرناک چيز ديگری نخو يک محيط

شتر از ؤحدود کردن ميزان طالق در نھايت مم شکی نيست که تالش و فشار برای اھی بي ثر واقع نخواھد شد و زنان با آگ

الھای  در نظر. خود به ميزان روزافزونی درصدد برمی آيند که از زندگی خشونت بار فرار کنند حقوق ه در س د ک بگيري

يده است۶٠%بوده است و تا حد  ايران بيشتر از مرداناخير درصد قبول شدگان زن در دانشگاھھای  م رس ه .  ھ انی ک زن

د ری برخوردار  سطح تحصيالت باالتری به دست آورده ان ه خصوص اقتصادی بھت اعی و ب اال از موقعيت اجتم ًو احتم

دانشجويی  زاریچندی پيش خبر گ. نخواھند بود که به زورگويی و محدوديتھای غير انسانی تن بدھند  مجبور،خواھند بود

دگی   اشاره کرد که طبق آن تمايل دختران به ازدواج در حالیايران به نظرخواھي ان زن سياری از آن را ب اھش است زي ک

  .ميپندارند مشترک را عامل محدود کننده در زندگی خود

ه درک ازدواجھای نا موفق دارد و از  نگاه به آمار دو سال اخير از يک طرف اشاره به واقعيت تأسف بار طرف ديگر ب

ی ی ميل وق خود و ب ان از حق زون زن اره دارد روز اف ه ھر قيمتی زور را تحمل کردن اش دن و ب ه مان ا ب ار سال . آنھ آم

ه از . افزايش يافته است ميدھد که درصد طالق نسبت به سال قبل  نشان١٣٨۴ د ک شان ميدھ ران ن ار دولتی اي بررسی آم

ا در نظر ميزان رشد درصد رارطالق کشور م ان ق نجم جھ ۀ پ زان طالق در رتب ۀ اول را دارد و از نظر مي ان رتب   جھ

آنچنان طاقت فرسا است که تعداد  اين آمار نشان ميدھد که فشارھای مختلف در زندگی زناشويی و در محيط خانواده. دارد

رای ممانعت ھایو اقسام  رغم انواع بيشتری از زنان تقاضای طالق ميکنند، و علی ن  قانونی ب ان از اي محروم کردن زن

اه داشتن لطه نگ ر س رای زي شوند حق و ب م مي ق ھ ن راه موف ا، در اي سا. آنھ ه م د ک شان ميدھ ار ن ن آم انوادگی و ياي ل خ

سانی مشکالت وانين ان ر در  از رابطه موجود بايد به طور کارشناسانه مورد بررسی قرار بگيرد و با ق سانی و براب ای ان

  .خانواده دفاع بشود

شار  ل و مشکالت زنان ايرانیيفانه مسامتاس ر ف دگی در زي ان زن سياری از زن رای ب د و ب در مھاجرت ھم ادامه پيدا ميکن

ان  لی که زن را در چھارچوب رابطه ای آزار دھنده نگهيدر مھاجرت مسا. می يابدادامه  طاقت فرسا ل زن ا دالي دارد ب مي

 بعد به اين مطلب ميپردازيم در نوشتۀ. در ايران برای ماندن در چنين رابطه ای تفاوت دارد


