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 طالق سوژه ی جذاب بسیاری از محافل و 
دورهمی های ما سیرجانی هاست. شنیدی 

فالنی می خواهد طالق بگیرد؟
توو جیک  که خیلی جیک  اینا  وای  ای 

بودن!
سوژه ای که حاضریم ساعت ها به خاطرش 
تخمه بشکنیم و از چگونگی آشنایی زن و 
شوهر بخت برگشته بگوییم، تا به دعواها 
نچ نچ  و  برسیم  کتک کاری های شان  و 
بود  زن  مقصر  که  بپیچیم  نسخه  کنان 
یا مرد. نسخه ای که اگر مردان بپیچند، 
می گویند: زنش مقصر بود چون اطاعت 
آشپزی اش  و  بود  بی حیا  نمی کرد،  امر 

خراب.
و اگر زنان بپیچند، می گویند: مرد مقصر 
بود که خرجی نمی داد، زبان مهر و محبت 

نداشت و سر و گوشش می جنبید.
حاال اما بحث طالق و چگونگی اش کمی 
به روزتر شده و کلمه ی خیانت بر دیگر 
درباره اش  عیان تر  و  شده  اضافه  دالیل 

گفته می شود.
جانش  بگیرد.  طالق  می خواهد  ملیحه 
خرجی  همسرش  چون  رسیده  لبش  به 
نمی دهد و تمام هم و غمش موادی ست 
ملیحه  و  دارند  بچه  بکشد. سه  باید  که 
با یک شغل کم درآمد خرجی سه بچه 
و یک مرد را بر عهده دارد. او می گوید: 
آنقدر به دادگاه می روم و می آیم تا تمام 

شود این زندگی نکبت بار.
از  است  طالق  متقاضی  یک  هم  مهران 
روده ی  یک  او  گفته ی  به  که  همسری 
راست توی شکمش ندارد. او میگوید ارث 
می کند  پس انداز  را  پدری اش  میراث  و 
زنم  که  می فهمم  بانک  کارمند  از  من  و 

چون  نمی گوید  دارد.  پول  میلیون ها 
حرف  می کند.  رفتار  غریبه  مثل  من  با 
مشترکی با هم نداریم چون دیدگاه های 
به  و  نبود  یکی  اول  روز  از  فرهنگی مان 
دیگر  اما  شدم.  داماد  خانواده ام  انتخاب 
برای  این دروغ گویی ها و پنهان کاری ها 
یک زندگی مشترک سم بود و ما زندگی 

مان مسموم است.
همان طور که در فیلم ها می بینیم و در 
روزنامه ها می خوانیم، راهروی دادگاه های 
خانواده پر است از زنان و مردانی که کاغذ 
به دست از این اتاق به آن یکی می روند 
تا فقط یک امضا بگیرند و به زعم خود 

آسوده بال زندگی شان را از نو بسازند. 
یک  پایه  وکیل  اعتمادی  محمدعلی 
دادگستری ست و از این قبیل پرونده ها 
را زیاد به خود دیده. از او چند سوال در 
رابطه با پدیده ی نامبارک طالق پرسیدم.

  درخواست طالق اغلب از سوی زنان 
این  اخیر  سال های  در  مردان؟  یا  است 
جانب  از  طالق  درخواست  یعنی  تقاضا 
زوجه روند صعودی داشته و خانم ها گوی 
سبقت از مردان را ربوده  اند. البته شخصا 
معتقدم این گسترش زمینه های زیادی 
دارد که درسوال اول به آنها اشاره کردم 
وانگهی پایین امدن آستانه تحمل طرفین 
عوامل مشدد طالق محسوب  از  زندگی 

می شود.

  آیا روند طالق و درخواست اون از 
سوی زنان راحت تر شده یا سخت تر؟

قانون  ماده ۱۱۳۳  مطابق  اصوال  ببینید 
قانون مدنی حق طالق با مرد است و به 
هرزمان  میتواند  مرد  که  آمده  صراحت 
با  و  دهد  طالق  را  خود  زن  بخواهد 
پرداخت حقوق  به  اصالحاتی مرد مقید 

مالی شده..
که  قانونی  مقوله  دو  از  صرفا  خانم ها 
عبارتند از: تخلف از شروط ضمن عقد که 
مواردی است مندرج در سند نکاحیه و 
اثبات آن دشوار؛ و راه دوم حدوث شرایط 
عسر و حرج است. که چون دامنه دفاعی 
بیشتری در این زمینه دارد، در حال حاضر 
و  می گیرد  قرار  دادخواست  مورد  بیشتر 
اینکه در پرونده های طالق از جانب زوجه 
هم دالیل اثباتی بایستی قوی تر باشد و 
بیشتری  مراتب  به  زمانی  پروسه ی  هم 

نیازمند است.

  عوامل طالق در سیرجان در حال 
حاضر چه هست و نسبت به سال های 
متاسفانه  کرده؟  تغییری  چه  گذشته 
سیر صعودی طالق در جامعه کنونی و 
دارد  نگرانی  فی الحال در سیرجان جای 
این پدیده ی ناخوشایند عوامل  و اساس 
طرفین  شناخت  عدم  چون  متعددی 
نسبت به یکدیگر و فقدان فرهنگ سازی 
دوران نامزدی و دید سنتی اکثر خانواده ها 
به این مهم است. بنابراین سبب می شود 
طرفین به صرف مرسوم ابتدایی و سنتی 
هیچ  گویی  که  باشند  مشارکتی  آغازگر 
آتی  در  و  ندارند  آن  تبعات  از  شناختی 
منجر به عدم سازش و خسران روحی و 
بارزترین  منتها  می گردد.  مادی  و  روانی 
عوامل این پدیده در گام اول عدم شناخت 
طرفین نسبت به یکدیگر است که با دو 
اول  فصل  متفاوت  دنیای  دو  و  دیدگاه 
تمامی  سرمنشاء  که  می کنند  آغاز  را 
دوم  گام  در  و  است  آینده  کژ روی های 
آیتم هایی چون اعتیاد زوج، خیانت، ضرب 

و شتم از عوامل شایع بشمار می رود.
همان  یا  مالی  بستر  موارد  این  همه  در 
وضعیت مالی نامساعد را نمی توان نادیده 

گرفت و به لحاظ روانشناسی قطعا از پیش 
زمینه های عوامل فوق است.

  زندان به عنوان ضمانت اجرایی در 
پرداخت سکه و مهریه از سوی مردان 
جایگزینی  چه  مگر  شد،  برداشته 
وجود  مهریه  پرداخت  برای  دیگری 
دارد که انگیزه ی مالی طالق گرفتن 
زن باشد؟ در حال حاضر جایگزینی برای 
آن در نظر گرفته نشده است مگر اینکه 
زوجه بتواند اموالی از زوج معرفی نماید که 
استیفای دین از آن محل صورت پذیرد. 
در غیر این صورت اعمال ماده ۲ و۳ قانون 
نحوه محکومیت های مالی که جلب مردان 
را امکان پذیر می کرد، معطل مانده است. 

صورت  به  محاکم  البته  حاضر  درحال 
از  برخی  می کنند.  اقدام  هم  رویه ای 
معوقه  سکه های  راستای  در  محاکم 
دستور جلب  باشد  بدهکار  مرد  چنانچه 

صادر می نمایند.

از  یکی  خیانت  پدیده ی  رواج    
طرفین، نقشی در افزایش آمار طالق 
نداشته است؟ این امر نسبی ست و به 
اما  داشت  ادعا  نمی توان  مطلق  صورت 
رفتار متقابل یعنی اینکه زوجه در راستای 
خیانت همسر خویش چنین رفتاری نشان 
دهد از مواردی ست که مالحظه می شود. 

  آیا درست است که گفته می شود 
زیاد  زنان  سوی  از  خیانت  میزان 
شده است؟ با قاطعیت نمی توان گفت 
که مثاًل  از لحاظ جامعه آماری خیانت 
زنان بیشتر از مردان است. شاید تناسب 
داشته باشد و البته هرگز فراموش نشود 
ارتباط  که ریشه فقر و مسائل مالی که 
مستقیم با نظام خانواده دارد، نبایست به 

فراموشی سپرده شود چرا که برخی در 
راستای تامین امورات مالی اقدام به این 
فعل ناصواب یعنی خیانت می کنند تا از 
دیگر  و  شوند  مالی  تامین  دیگر  سویی 
مورد را می توان سطح ناآگاهی منتخبین 
ازدواج از شالوده و نظام خانواده دانست به 
عبارتی دیگر شناخت ناکافی از مسوولیت 
طرفین، شناخت از قواعد مسائل زناشویی 
و جنسیتی و لزوم مراعات اصل تعهدات 

زوجین را از این موارد دانست. 
درحال حاضر به لحاظ وجود دوره گذاری 
که در آن قرار گرفتیم یعنی دوره ارتباطات 
برای  بازی  فضای  که  اینترنت  منجمله 
زندگی ها  شدن  مدرن  و  دارد  مخاطبان 

همگی می توانند دست به دست هم دهند 
و به وجود آوردنده ی این مسائل و مصائب 
شوند چرا که در جامعه ی کنونی حتا در 
زمینه پدید آمدن جرم و جنایت نیز شاهد 
این دوره ی گذار هستیم. بنابراین جوامع 
جوامع  باالخص  هستند.  امر  این  درگیر 
سنتی که گام در مرحله ای می گذارند که 
این مرحله اصولی متناقض با اصول سابق 
داشته و تردیدی نیست تلفاتی دارد تا به 
حد ثبات برسد و خانواده و آیین آن نیز 
از این قاعده مستثنا نیست و نخواهد بود.

به امید سامان گرفتن و سامان بخشیدن 
نظام خانواده که بی تردید شاکله جامعه ای 

مدرن و در عین حال ریشه دار است.

باشگاه خبرنگاران جوان: آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان 
از این دارد که متأسفانه میزان ازدواج در هر سال نسبت به سال گذشته خود روند کاهشی 
داشته است.استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و اصفهان در 
سال ۹۸ بیشترین آمار ثبت ازدواج را داشتند. با مقایسه آمارهای ازدواج ۵ سال اخیر در 
کنار یکدیگر می توان به این نتیجه رسید که متأسفانه آمار ازدواج ساالنه رو به کاهش است؛ 
اما نکته جالب این است که در ۵ سال گذشته آمار طالق تقریبا ثابت و با تغییرات حداقلی 

همراه بوده است.

کدام استان ها بیشترین 
آمار ازدواج و طالق را 
در سال 9۸ داشتند؟

بر اساس قانون تصویب شده در کشورمان زن فقط براساس چند 
شرایط می تواند درخواست طالق دهد و اگر نتواند آن ها را به اثبات 

برساند در خواست او منقضی می شود .
شرایط طالق از طرف زن:

۱:  مرد بمدت 6 ماه نفقه و دیگر حق و حقوق زن را ندهد.
۲ : بد رفتاری مرد، دست به زن و پرخاشگری مرد

۳ : بیماری مسری و خطرناک مرد که احتمال خطری برای زن 
دارد.

4 : شغل و کار مرد که باعث آسیب زدن به آبرو زن و زندگی او 
شود.

۵ : مجنون بودن مرد
6 : محکومیت مرد به زندان بمدت  ۵سال و بیشتر

7: اعتیاد مرد که باعث از کار برکنارشدن او شود و به زندگی و زن 
و فرزندانش آسیب برساند.

۸ :  مرد بدون دلیل خانه و زندگی خود را بمدت 6 ماه و بیشتر 
ترک کند.

۹ : محکومیت قطعی مرد در ارتکاب به جرم که باعث آسیب به 
آبروی خانوادگی زن شود.

۱0 : بچه دار نشدن مرد بمدت ۵ سال یا بیشتر یا بخاطر عقیم 
بودن وی باشد یا به هردلیل دیگر

۱۱ : اگر مرد بمدت 6 ماه یا بیشتر مفقوداالثر باشد .
۱۲ : ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از زن

مراحل طالق از دادخواست تا ثبت طالق
۱.مشاوره اجباری

۲.تقدیم دادخواست
۳.تعیین وقت دادرسی

4.حضور در جلسه دادگاه
۵.مشاوره در دادگاه

6.احراز باردار بودن یا نبودن زوجه
7.حضور مجدد در دادگاه
۸.مراجعه به دفتر طالق.

ضرورت وجود وکیل طالق
در اغلب موارد، زن و شوهر به درستی نمیتوانند برای زندگی خود 
تصمیم بگیرند و درگیر احساسات می شوند و بسیاری از مشکالت 
را صرفا برای حفظ زندگی تحمل می کنند. اما زندگی مشترک 
برایشان معنایی ندارد. در این موارد مشورت با یک مشاوره حقوقی 
بتوانند  تا  طالق میتواند دید بهتری را برای زوجین داشته باشد 

بهترین تصمیم را برای ادامه زندگی و یا طالق بگیرند.

 دانستنی های حقوقی

شرایط طالق از طرف زن چگونه است ؟

نامه نیوز:  معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص مشکالت ایجاد شده برای ثبت نام »وام ازدواج« گفت: افزایش متقاضیان 
وام ازدواج و همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبکه بانکی را دچار سردر گمی کرده است.  تندگویان با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی 
برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکالت و سردرگمی هایی شده زیرا هم از یک سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از 
سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند و 
بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکر داده  بودیم. وی در ادامه این را نیز 

گفت که البته جای نگرانی نیست و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان امسال حتما پرداخت خواهد شد.
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 عکس: الناز پیشیار/ سخن تازه

گفت وگوی سخن تازه با محمدعلی اعتمادی وکیل پایه یک دادگستری ؛

رواج طالق، حاصل جامعه در حال گذار 
       سمیرا سرچمی  

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372


