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شــهروند حقوقی| تغییر و اصالح قوانین در 
حوزه زنان جزو مواردی اســت که بارها از سوی 
زنان در اقشــار مختلف جامعه درخواســت شده 
است.  امری که با انتخاب نمایندگان برای مجلس 
شورای اســالمی نیز خودنمایی کرد و بیشترین 
حضور زنــان در انتخابات دهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی یعنی 17 نماینده زن رقم خورد. 
زنانی که بار سنگین دفاع از حقوق زنان را بر دوش 
دارند و انتظار مــی رود آنچه در چند دوره مجلس 
از سوی زنان رخ داد، تکرار نشود. به هر حال هنوز 
فراموش نکرده ایم که رأی زنان را در به رســمیت 
بخشیدن به چند همسری یا بی توجهی به حقوق 
شــهروندان و تالش برای محدود کردن خروج از 
کشــور دختران که به جای 18 سال، 40 سالگی 
را سن رشــیده بودن دختران مجرد مدد نظر قرار 
داده بودند یــا در بحث ازدواج کودکان که منفعل 
بودند یا ســخنان نماینده زنی که خود در مجلس 
بود و مشغول فعالیت سیاسی اما خانه نشینی زنان 
را خواستار شــد. از این رهگذر نگاه نه فقط زنان 
مجلس که نمایندگان مردم نیز در راستای تحقق 

حقوق زنان اهمیت ویژه ای دارد. 
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه زنان

»یکــی از طرح هایی که بــرای حمایت از زنان 
چند ماهی اســت، مطرح شــده اســت، موضوع 
تشکیل دادگاه ویژه زنان است که البته منتقدان 
بســیاری هم در میان حقوقدانان در رابطه با این 
مســأله وجود دارد و منتقــدان معتقدند که نگاه 
جنسیتی به رسیدگی قضائی تبعیض آمیز خواهد 
بود. به نظر برخــی فقها قضــات زن تحت  تأثیر 
احساســات و عواطف زنانه قــرار می گیرند و این 
مانع از قضاوت عادالنه است. در قانون گذاری های 
بعد از انقالب صرف  نظــر از عنوان »پایه قضائی« 
امکان صدور حکم یعنــی قضاوت به معنی اخص 
به خانم ها داده نشده و حداکثر به آنها اجازه داده 
شده است که عنوان »مشاور« داشته باشند. با این 
حال زنان بهتر می توانند مســائل هم جنس خود 
را درک کنند، زیرا ممکن اســت با این مســائل 
دســت وپنجه نرم کرده باشند یا در شرایط مشابه 
قرار گرفته باشــند به همین دلیل تشکیل دادگاه 
ویژه زنان از ســوی نمایندگان زن مطرح شــده 

است.«
هر چند دیروز ســهیال جلودارزاده در گفت  وگو 
بــا خانه ملت بــا تأکید بر ضعف هــای قانونی در 
حمایــت از زنــان، در دفاع از طرح خــود گفت:   
متاســفانه در دادگاه ها وقتی طــرف دعوی یک 
زن، مرد اســت فضا مردانه است و زنان به سختی 
می توانند احقــاق حق کنند از این رو پیشــنهاد 
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان را 
پیش از این مطــرح کرده ایم. این نماینده مجلس 
شورای اســالمی با بیان این که به دنبال تشکیل 
دادگاه ویژه رسیدگی به شــکایات زنان هستیم، 
تصریح کرد: نگاه هــا به حمایــت از حقوق زنان 
باید تغییر کند در این زمینه از رئیس قوه قضائیه 
درخواست داریم به این موضوع به عنوان مسأله ای 
فرهنگی بپردازد. وی افــزود: تعادل و عدالت بین 
زنان و مــردان منجر به جلوگیــری از چالش ها و 

کاســتی های موجود می شــود؛ در واقع قضاوت 
عادالنه موجب جلوگیری از بروز خشونت و آزار و 
اذیت زنان از سوی برخی مردان می شود، عدالت 
منجر به برقراری آرامش، حمایت و تأمین امنیت 

زنان خواهد شد. 
حمایت از زنان در دعاوی خانوادگی

»زنان سال هاســت از روند رسیدگی به دعاوی 
خود در دادگاه های خانواده به دلیل ضعف قوانین 
در این حوزه گله مند هســتند.« جلــودارزاده با 
یادآوری برخــی از قوانین حوزه زنــان و خانواده 
همچون طــالق، دیه و غیره توضیــح داد: برخی 
قوانین اصالح شــده و اینگونه  نیست که در همه 
قوانین به طور کامل حق برای مردان دیده شــده 
باشــد؛ به عنوان مثال در قانون طالق اصالحاتی 
صورت گرفته اســت که منجر به پررنگ شــدن 
حقوق زنان شده است اما متاســفانه زنان از این 

حقوق خود مطلع نیســتند و موقع عقد و ازدواج 
نمی تواننــد قــرارداد منطقی و به نفــع پایداری 

خانواده منعقد کنند. 
جلوگیری از ازدواج کودکان 

»ممنوع کردن ازدواج کودکان نیز جزو مواردی 
اســت که زنان به دنبال آن هســتند و معتقدند 
کودکان با ازدواج زود هنگام آزار و اذیت بسیاری 
می بینند.« این نماینده مردم در مجلس شــورای 
اســالمی در ادامه، ازدواج دختران زیر 13 سال را 
یادآور شد و گفت: متاســفانه عامل فرهنگ ساز 
با قوانین و ســایر امــور همراه نیســت، این نوع 
ازدواج ها نیز به ســبب عدم فرهنگ سازی است، 
در مجالس گذشته ممنوعیت ازدواج دختران زیر 
13 سال مطرح شــد و بر اذن دادگاه و نظر پزشک 
به جهت تأیید بلــوغ عقلی و جســمی دختران 
تأکید شــد؛ اما موارد تخلف بســیاری است که 

برخی از آنها حتی به ثبت هم رســیده است. وی 
با تأکید بر این که این موارد نشــان از مشــکالت 
فرهنگــی دارد، ادامــه داد: ایــن موضوعات باید 
اطالع رسانی شــود تا پدری دختر 11 یا 12 ساله 
خود را شوهر ندهد، در حقیقت همراهی فرهنگی 
پس از تصویب قوانین الزم اســت تا قبح مســأله 
مشخص شود.  متاســفانه چندی پیش دختری 
13 ساله با روشن کردن آبگرمکن گازی در منزل 
همسرش دچار سوختگی شــدید شد و به همین 
دلیل همســرش وی را طالق داد این نمونه ای از 
نتایج ازدواج دختران زیر ســن قانونی است. عضو 
فراکسیون زنان مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: قــوه مقننه نمی تواند وظایف دســتگاه های 
دیگــر را انجام دهد اما آمادگي همراهی با ســایر 
دســتگاه ها برای ترویــج حمایت از زنــان دارد، 
خوشبختانه مراجع نیز طی اظهاراتی نظر مساعد 

خود را برای افزایش ســن ازدواج دختران مطرح 
کرده اند و گفته اند که مســئولیت زندگی نیازمند 
توانایی عقلی اســت، بنابراین در فراکسیون زنان 

طرح اصالح این قانون را دنبال خواهیم کرد. 
 فراکسیون زنان

 مصمم به اصالح قانون ازدواج است
»زن مانند مــرد دارای ذوق، فکــر، فهم، هوش 
و اســتعداد کار است؛ این اســتعدادها را خدا به او 
داده است و حکیمانه اســت که باید به ثمر برسد.  
از آن جا که هر اســتعداد طبیعــی، دلیل یک حق 
طبیعی است، پس اشتغال زن حقی است که خدای 
متعال به او ارزانی داشته اســت و محروم ساختن 
او از این حق خالف عدالت اســت. بازداشتن زن از 
کوشــش هایی که آفرینش به او امکان داده است، 
نه  تنها ســتم به زن اســت، بلکه خیانت به اجتماع 
نیز می باشــد؛ زیرا هر چیزی که سبب شود قوای 

طبیعی و خدادادی انســان معطل و بی اثر بماند به 
زیان اجتماع است. اســالم هرگز نمی خواهد زن، 
بیکار و بی عار بنشیند و وجودی بی ثمر بارآید. کار 
زن از نظر اســالم متعلق به خود او اســت. زن اگر 
مایل باشــد، کاری که در خانه به وی واگذار شــود 
مجاناً و تبرعــاً انجام می دهد و اگــر نخواهد، مرد 
حق ندارد او را مجبور کند. حتی در شــیر دادن به 
طفل با این که زن اولویــت دارد، اولویت او موجب 
ســقوط حق اجرت او نیســت، فقط در صورتی که 
زن مبلغ بیشتری مطالبه کند، مرد حق دارد طفل 
را به دایه ای که اجرت کمتری می گیرد، بســپارد. 
کار زنان اختصاصی به حوزه درون خانه ندارد، بلکه 
زن می تواند هر نوع کاری که فاســدکننده خانواده 
و مزاحم حقوق ناشــی از ازدواج نباشد، برای خود 
انتخاب کنــد و درآمدش هم منحصــراً به خود او 

تعلق دارد«.
 حمایت  قانونی از زنان

پروانه مافی نیز در گفت  وگــو با خانه ملت درباره 
قوانین حمایــت از زنان گفت: یکــی از تالش های 
مهمی که معاونت امور زنان در دســتگاه اجرایی و 
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی از گذشته 
تاکنون دنبــال می کرد، توجه و تأکیــد به حضور 
زنــان در جایگاه هــای مختلف قانونــی و ورود به 
مســائل حمایت از حقوق زنان در مسائل مختلف 
اســت.  این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که قوانین در مورد حمایت از حقوق زنان وجود 
دارد اما ضعیف اســت، تصریح کرد: تاثیرات قوانین 
موجود و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته وسیع 
و همه جانبه نگر نیســت، بنابراین فراکسیون زنان 
مجلس در تالش برای ســاماندهی قوانینی اســت 
کــه جمعیت کثیری از زنان را شــامل شــود. وی 
حمایت مراجع قضائی و اجرایی و سمن ها را به نفع 
اصالح قوانین حوزه زنان و توزیع آن در بخش های 
مختلف قوانین حقوقــی و قضائی و اجتماعی موثر 
دانســت و گفت: فراکســیون زنان مجلس برنامه 
مشخصی را  هدف گذاری کرده اما میزان دستیابی 
به ایــن اهداف منوط به عوامل، شــرایط مختلف و 
حمایت های حوزه قضائی و اجرایی اســت. مافی به 
موضوع ازدواج دختران زیر 13ســال اشاره کرد و 
گفت:   مهم ترین اقدام، اصالح قانون اســت. قانون 
باید بــرای این افراد مجازات تعییــن کند و افراد و 
خانواده هایــی که دختران زیر 13 ســال را مجبور 
بــه ازدواج می کنند یــا دفاتر ثبتی کــه این نوع 
ازدواج ها را به ثبت می رســانند باید مجازات شوند 
زیرا دختران زیر 13 ســال کودک  هستند و ازدواج 
کودک ممنوع اســت. این نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی معتقد است: مراجع یکی از بازوها 
و اهرم های قدرت هســتند که نظرخواهی از آنها و 
توزیع نظرشان در میان عموم افراد جامعه می تواند 
موثر باشد، البته در این زمینه باید از تمام ابزارهای 
قدرت که می تواند این پدیده را مهار و کنترل کند 
نیز اســتفاده شود. عضو فراکســیون زنان مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد:   فراکسیون زنان نسبت 
به اصــالح قانون ازدواج مصمم اســت و در صورت 
همراهی مثبت ســایر مســئوالن، افزایش ازدواج 

دختران در سنین پایین را کنترل خواهد کرد. 

حقوق و رفتــار صحیح با زنــان بارها درمقاطع 
گوناگــون مورد توجــه آیات و احادیــث در دین 
مبین اسالم قرار گرفته اســت. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان؛  هزارو اندی  ســال پیش پیامبر 
گرامی اســالم)ص( مأمور به هدایت افرادی شد 
که دخترانشــان را به ناحق می کشتند و اعتقادات 
خرافی آنها تیشــه به ریشه انسانیت می زد و حتی 
ازدواج با مادر خوانده را برخود حالل می شمردند؛ 
ایشان درچنین شرایطی ازســوی خداوند متعال 
به رســالت و پیامبری برگزیده شــد و می دانست 
که دین حــق روزی از مرزهــای جغرافیایی فراتر 
می رود و امپراتوری های بزرگ را زیر پرچم اسالم 

خواهد آورد. 
در آن دورانی که مردان با درشت گویی و نگاهی 
تحقیرآمیز به زنان نــگاه می کنند، خداوند متعال 
در آیات متعددی می فرماید: بــا زنانتان به خوبی 

رفتار کنید: »و عاشــروهن بالمعروف« و با زنانتان 
به نیکی رفتار کنید )آیه 19 سوره نساء(. 

این شــرایط در تلخ ترین حالل خداوند، یعنی 
طالق هــم به مردان یــادآوری می شــود: طالق 
)رجعی که شــوهر درآن حق رجــوع دارد( دوبار 
اســت، پس )در هربار بر شوهر اســت یا در عده 
رجوع کردن و او را( به نیکی نگه داشــتن و )ترک، 
رجوع و او را( به خوشــی و احســان رهاساختن و 
برای شما جایز نیســت از آنچه به آنها )به عنوان 
مهر( داده اید، چیزی را پس بگیرید، مگر آن که هر 
دو بترســند که حدود خدا را برپا ندارند، پس اگر 
)شما حّکام شرع( بیم آن داشتید که آن دوحدود 
خدا را برپا ندارند )درصورتی کــه هر دو یکدیگر 
را نمی خواهند یا زن کراهت شــدیده دارد به آنها 
اعالم کنید کــه( گناهی بر آنها نیســت. در آنچه 
زن )برای رهایی خود بعضــی از مهر یا همه آن یا 

بیشــتر از آن را به عنوان عوض طالق( فدیه دهد. 
اینها مرزهای خداوند اســت، از آنها تجاوز نکنید، 
و کســانی که از مرزهای خدا تجــاوز کنند، آنها 

حقیقتا ستمکارند )آیه 229 سوره نساء(. 
خداوند در آیه 223 ســوره بقره می فرماید: »و 
چون زنان را طالق گفتیــد و به پایان عده خویش 
رسیدند، پس به خوبی نگاهشان دارید یا به خوبی 
آزادشــان کنید و آنان را برای آزار و زیان رساندن 
به ایشان نگاه مدارید تا به حقوقشان تجاوز کنید و 
هرکس چنین کند، قطعا برخود ستم نموده است 

و آیات خدا را به ریشخند مگیرید«. 
آیه 236 ســوره مبارکه بقره: اگــر زنان را قبل 
از زناشــویی یا تعیین مهر، طــالق دهید، گناهی 
بر شــما نیســت. آنها را )بــا هدیه  ای مناســب( 
بهره مند ســازید. آن  کــس که توانایــی دارد، به 
اندازه توانایی اش و آن کس که تنگدســت است، 

به اندازه خودش، هدیه ای شایســته دهد؛ و این بر 
نیکوکاران، الزامی اســت. همچنین خداوند آیات 
ذیل را برای دفــاع از حقوق زنان فرســتاده و به 
مؤمنان دستور داده تا بدان ها عمل کنند: آیه 241 
ســوره مبارکه بقره:   برای زنان  طالق داده شده، 
کاالی پســندیده )به عنوان هدیه داده شود و این 

کار( حقی بر پرهیزکاران است. 
آیه 20 ســوره مبارکه نســاء: و اگر خواســتید 
همسری دیگر به جای همسِر پیشین خود ستانید 
و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشــید، چیزی 
از آن را پس مگیرید. آیــا می  خواهید آن مال را به 

بهتان و گناِه آشکار بگیرید؟
 آیه 6 سوره مبارکه طالق: آنها را درهمان منزل 
خویش که میسر شماست، بنشــانید و به ایشان 
)درنفقه و سکنی( آزار و زیان نرســانید تا آنان را 

درمضیقه و رنج درافکنید. 

»نشــوز« کــه درایــن آیه مــورد اشــاره قرار 
گرفته، بدان معناســت کــه زن درمقابل تکلیف 
اختصاصي اش درتأمین جنسی شوهر، بدون هیچ 
عذرموجهي ســرپیچي نماید. اگر زنــي از انجام 
کارهای خانه، بچه  داری و ســایر امور ســرباز زند، 
شــارع مقدس هیچ حقي برای مرد دربرابر آن قرار 
نداده و لذا مرد نمي  تواند دراین موارد واکنش نشان 
دهد. آیه فوق درمورد بســیاری از مسائل اختالفی 
زوجین ساکت است و هیچ حقی برای مرد دربرابر 
آن قرار نداده، غیر از تأمین نیازجنســی همسر که 
زن با پیمان ازدواج نسبت به آن متعهد شده است. 
درفقه اســالمی باید حدود زدن به دقت رعایت 
شود، برای مثال آیت اهلل سیستانی درباره پرداخت 
دیه کسی که همســرش را کتک زده است، عنوان 
می کند: اگر صورت سیاه شود، دیه 6 مثقال شرعی 
طال اســت و اگر سرخ شــود، 1/۵ مثقال شرعی و 

اگر درغیرصورت باشــد، نصف آن است. بنابراین 
تنبیهی که نه صورت کبود شــود و نه سرخ شود، 
درواقع زدن نیســت بلکه فقط تلنگری اســت که 

برخی آن را اشتباه تفسیر کرده اند. 
شارع مقدس اسالم مسیر رحمانی و نورانی است 
که چشــم و دل مومنان را به صلح و صفا و معرفت 
روشن می کند و برای آشــنایی با کتاب خداوند به 
جای این که ازگوشه و کنار ســخنان لغو بشنویم، 
بایــد خودمــان آن را بشناســیم و مطالعه کنیم. 
درخانه هر مســلمانی قرآن یافت می شــود، کافی 
است با خودمان قراری بگذاریم و هر روز یک جزء 
یا نیم جزء را بخوانیم تا در مدت یک یا دوماه همه 
آن را تمام کنیم. حتی اگر زبــان عربی مان خوب 
نیست، ترجمه آن را مطالعه کنیم تا به خوشناسی 
و بعد خداشناسی برسیم. بهترین راه شروع قرآن، 

خواندن هم معنی سوره مبارکه الرحمن است. 

حقوق زنان در آیات قرآن 

نمایندگان زن در مجلس  معتقدند که قوانین در حوزه زنان و خانواده کارآمد نیستند

قانون گذاری  زنانه 

حقوق زنان در کشورهای مختلف

حقوق زنان در کشور های مختلف بسته به شرایط زندگی و نگاه قانون گذاران متفاوت است، از این رو 
نگاهی به بخش های قوانین حمایتی از زنان در دو کشور فرانسه و آمریکا انداخته ایم.  خانم »نای بن 
سعودن« حقوقدان اسپانیایی تحقیقاتی را درخصوص تالش زنان برای دستیابی به حقوق خویش در 
طول تاریخ انجام داده  است. بخشی از آنچه از نظرتان می گذرد مقایسه ای است میان حقوق زنان در 
دو کشور فرانسه به عنوان سرزمینی که دارای قانون نوشته شده  است و آمریکا کشوری که تابع قوانین 

نانوشته است. 
حقوق زنان در فرانسه

قانون اساسی فرانسه مقرر داشته  است که قانون در تمامی زمینه ها حقوق برابر با مرد را برای زن تضمین 
می کند. در صورت تخطی و انجام ندادن وظایف زناشویی و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک 

)توهین و بدرفتاری( می توان تقاضای طالق کرد. 
به خاطر اشتباهات یکی از زوجین یا هردو طرف، درخواست طالق قابل رسیدگی است. 

به لحاظ شکست زندگی مشترک و ممکن نبودن زندگی زن و شوهر با یکدیگر حکم طالق جاری می شود. 
درخواست طالق از جانب زن: زن می تواند درخواست طالق مبنی بر شکست در ازدواج ارایه دهد و قاضی 
پس از بررسی درخواست ممکن است به لحاظ حفظ مصالح کودکان و همسران خواهان تغییراتی شود و 

درست سه ماه به زوجین فرصت تامل دهد. 
طالق توافقی: هرکدام از زوجین درصورت درخواست طالق می بایست توسط وکیل خود دالیل توجیهی 

تقاضای خود را به قاضی ارایه دهد و اگر زوج دیگر بپذیرد حکم طالق صادر می شود. 
طالق ناشی از گسست زندگی مشترک: اگر به مدت 6 سال در زندگی مشترک جدایی مداوم پیش آید، 
این جدایی می تواند دلیلی بر طالق باشد. چنین تقاضایی در مورد بیماری روانی شدید که 6سال طول 
بکشد نیز مصداق پیدا می کند ولی اگر قاضی تشخیص دهد که طالق اثرات مخربی بر وضع همسر دیگر 

خواهد داشت می تواند درخواست را رد کند. 

حقوق زنان در آمریکا
در ماه آگوست  سال1920میالدی نوزدهمین اصالحیه قانون  اساسی ایاالت متحده آمریکا مبنی بر   

اعطای حق رأی به زنان به تصویب رسید.
در ایاالت متحده مسائل خانوادگی، ازدواج و طالق در هر ایالتی برحسب قانون و حقوق قضائی آن ایالت 

اجرا می شود و در نتیجه قوانین دارای گوناگونی های بسیار است. 
در مورد ازدواج میان  ایاالت تفاوت های چشمگیری وجود ندارد چون مراسم ازدواج در حضور نماینده 
ثبت  احوال انجام می شــود ولی در مورد طالق قوانین این ایاالت با هم اختالف دارد. در بعضی ایاالت 
ارتکاب خطا می تواند موجب طالق باشــد و در برخی دیگر اعالم شکست ازدواج، مجوز گسست آن 

است. 
ایاالت »کانکتیکت، ایلینویز، ماین، ماساچوست، اوهایو و پنسیلوانیا« ازجمله ایاالتی هستند که طالق را 

اساسا ناشی از کوتاهی یا تقصیر در زندگی زناشویی می دانند. 
در برخی ایاالت، قوانین مربوط به طالق را بر شکســت غیرقابل ترمیم ازدواج بنا کرده اند و کالیفرنیا، 

کلرادو، آیووا، میشیگان و نبراسکاوتزاس از آن جمله اند. 
ایالت های آالســکا، جزایر ویرژ، نیویورک، ورمونث و نیومکزیکو یک ســال یا بیشتر را برای جدایی 

داوطلبانه زن و شوهر توصیه می کنند. 
این درحالی است که در ایالت »نوادا« گذراندن دوران جدایی زن و شوهر الزامی نیست. 

اگر زن و شوهر فرزندی داشته  باشند، کسی که از او نگهداری می کند )معموال مادر( تا زمان رسیدن به 
سن قانونی کودک خود از دریافت نفقه  برخوردار می شود و در صورت ازدواج مجدد، نفقه قطع می شود. 
براساس قانون عمومی مصوب1973 هرگونه تبعیضی مبتنی بر جنسیت انسان در همه موسسات ،  
ممنوع شد و این ممنوعیت شــامل تمام بخش های خصوصی، سازمان های غیردولتی و بخش های 

عمومی فدرال یا ایاالت متحده می شود.

آگاه سازی به حقوق موجود به جای تأسیس دادگاه موازی 

 در خصوص پیشــنهاد تأســیس دادگاه ویژه زنان نکاتــی در خور
 توجه است:  

1- برای ایجاد دادگاه ویژه، ابتدا باید مشــخص شــود کــه »دادگاه 
اختصاصی« مد نظر است یا »دادگاه تخصصی«؟ چرا که ماهیت این 
دو متفاوت است؛ دادگاه اختصاصی تنها صالحیت رسیدگی به دعاوی 
معینی را دارد و خارج از آن موارد اجازه رسیدگی به سایر دعاوی را ندارد 
مانند دادگاه انقالب؛ اما دادگاه تخصصی یکی از شعبات دادگاه عمومی 
است که به  طور تخصصی به دعاوی خاصی رسیدگی می کند اما ممکن است دعاوی دیگر هم به 

آن ارجاع شود مثل دادگاه خانواده.
2- پرسش دیگر اینکه، دادگاه زنان قرار اســت به چه دعاوی ای رسیدگی کند؟ در حال حاضر 
دادگاه های خانواده وجود دارند  که با تصویب قانون حمایت خانواده جدید،  موارد حمایتی زنان 
بسیار پررنگ و قابل توجه شده است. پرسش این است که با وجود چنین مرجعی، آیا باز هم نیاز به 

تشکیل دادگاهی موازی احساس می شود؟
همچنین در خصوصی دعاوی دیگر آیا منظور این است که اگر به طور مثال دعوای مالی را یک 
خانمی مطرح کند، باید به دادگاه زنان برود و اگر همان دعوا را یک مرد مطرح کند، در دادگاهی 
دیگر رسیدگی شود؟! قطعا اگر چنین چیزی مد نظر طراحان این دادگاه باشد، منجر به تبعیضی 

بالوجه خواهد شد.
3- اینکه گفته شده فضای دادگاه مردانه است، چندان منطقی به نظر نمی آید چرا که اکنون بیشتر 
دعاوی توسط وکیل )فارغ از جنسیت او و موکلش( مطرح می شود. اصولی هم همین است که افراد 
عادی از طرح دعاوی بدون استفاده از وکیل خودداری کنند. همچنین قاضی فردی عادل است که 

بر اساس قانون قضاوت می کند نه براساس جنسیت و مسائل دیگر.

|   احمدرضا اسعدی نژاد   |   وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه |
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