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88498440سرويس اجتماعي

به احترام پرستاران بارداری 
که پیش از مادر شدن

شهید شدند
وقتی نخس��تین تکان های نوزادش را در وجودش 
احساس کرد، حسی توأمان از شادی و غرور سراپای 

وجودش را فرا گرفت؛ شادی و غرور مادر شدن. 
اما تجرب��ه ناب  ترین ح��س دنیا و انتظار ش��یرین 
مادری اش، با هراسی سخت عجین شده بود. حدود 
یک سالی  می شد که سر و کله ویروسی مخوف در 
دنیای ما پیدا ش��ده بود و او وس��ط میدان مبارزه 
با کرونا؛ یعن��ی بخش کرونای بیمارس��تان لقمان 

پرستار بود!
از یکسو نگران بود که مبادا بارداری با شغلی حساس 
و خطرناک س��امتی خود و فرزن��دش را به خطر 
بیندازد و از س��وی دیگر دلش نمی آمد به مردم و 
بیمارانی که به او و خدمات پرستاری اش نیاز دارند، 

پشت کند.
بیمارانی که ویروس سرد و سخت کرونا ریه هایشان 
را تسخیر می کرد و راه هوا را بر آنها می بست تا نفس 
کشیدن برایشان مفرح ذات نباشد و گاهی هر نفسی 
که فرو می رفت دیگر باز نمی گش��ت تا ممد حیات 
باشد. دلش نمی آمد چنین بیمارانی را به حال خود 
ر ها کند. پس ماند و عشق را با کارش در هم آمیخت 

و تا پای جان از بیماران پرستاری کرد.
مهش��ید گودرز با وجود بارداری و ش��رایط خاص، 
پرستار بخش کرونای بیمارستان لقمان بود. مهشید 
هرگز نتوانست فرزندش را ببیند و در آغوش بکشد؛ 
همچنانکه ن��وزادش بی آنکه حتی یک ب��ار بتواند 
گرمای مهر آغوش مادرش را تجربه کند، در هفت 
ماهگی از مادر جدا شد تا دوران تکاملش را به جای 
رحم مادر در دستگاه بخش ویژه نوزادان بیمارستان 

طی کند.
پس از شهادت این پرستار باردار علی اکبر جراحی، 
نایب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور اعام 
کرد: »پرس��تارانی که دچ��ار بیماری های خاص و 
صعب العاج هس��تند و در گروه ه��ای پر خطر قرار 

دارند، نباید در بخش کرونا کار کنند.«
وی درب��اره گروه های پ��ر خطر اینگون��ه توضیح 
داد: »لفظ گروه های پرخطر ب��ه »بیماران قلبی«، 
»فش��ارخونی ها«، »دیابتی ها«، »بیماران سیستم 
ایمنی«، »بیماران مزمن ری��وی«، »زنان باردار«، 
»کودکان«، »کس��انی که اضاف��ه وزن باال دارند«، 
»افرادی ک��ه مضطرب هس��تند یا تح��ت درمان 
بیماری های اضطرابی هستند«، »تمام افراد باالی 

۶۵ سال « و...  اطاق می شود.«
این مقام شورایعالی نظام پرستاری کشور در عین 
حال تأکید کرد: »ب��رای عدم فعالی��ت گروه های 
پرخطر در بخش کرونا در نظام پرس��تاری قانونی 
وضع نشده اس��ت، اما در قانون وزارت بهداشت در 
مورد بیماری کووید تأکید ش��ده که افراد پر خطر، 
اشخاص دچار بیماری های خاص و یا زمینه ای نباید 
در ارتباط مس��تقیم با بیماران مبتا به کرونا قرار 
بگیرند؛ چراکه این افراد بدن ضعیف تری دارند و چه 
پرستار و چه جزء خدمات بیمارستان باشند، نباید 

در ارتباط با بیماران مبتا به کرونا قرار گیرند.«
شاید بر همین اساس بود که مهشید گودرز آخرین 
پرس��تار بارداری نبود که قربانی کرونا شد. فرانک 
داوودی هم پرستار دیگری است که حدود دو هفته 
بعد از مهشید گودرز در اثر ابتا به بیماری کرونا و در 

حین عمل جراحی سزارین درگذشت.
این پرس��تار ش��هید در بخ��ش جراح��ی مردان 

بیمارستان مدنی کرج مشغول فعالیت بود.
طبق اعام محمد ش��ریفی مقدم، دبی��ر کل خانه 
پرس��تار، تاکنون بیش از 120 پرستار در یک سال 
مبارزه با ویروس کرونا به ش��هادت رس��یده اند. در 
این میان اما ش��هادت این دو مادر ب��اردار از همه 
تکان دهنده تر بود؛ به خصوص اینکه مهشید گودرز 
با وجود وضعیت خاص و بارداری در بخش بیماران 

کرونایی مشغول به خدمت بوده است.
ابتای کادر درمان و به خصوص پرس��تاران که در 
خط مقدم مبارزه با کرونا و ارتب��اط با بیماران قرار 
دارند در همه کشورهای دنیا کم و بیش اتفاق افتاده 
است، اما الاقل  می شد یک زن باردار را در بخش های 
کم خطرتر بیمارستان به کار گرفت تا چنین فاجعه 
دلخراشی رخ ندهد و این مادر و نوزاد مجالی برای 

چشیدن مهر مادر و فرزندی داشته باشند.
فرزندان مهش��ید و فرانک هیچگاه آغوش مادر را 
نچش��یدند و تمام رؤیاهای مادرانه این دو پرستار 
فداکار برای همیشه زیر خروار ها خاک مدفون شد.

مردم ما اما قدر این فداکاری و ایستادگی تا پای جان 
را می دانند . فرزندان مهشید و فرانک اگرچه پیش از 
تولد از لذت آغوش گرم مادر محروم شدند، اما یقیناً 
وقتی بزرگ شوند و به بلوغ برسند به مادران قهرمان 
خود افتخار خواهند کرد. فرشتگان سفید پوشی که 
برای زنده ماندن و بهبود بیماران کرونایی جانشان 
را هم در طبق اخاص ق��رار دادند و تقدیم مردم و 

کشورشان کردند.
بی تردید این مادران عاش��ق اسطوره ها و الگوهای 
جاودان دوران مبارزه کشورمان با ویروس تاجدار 
خواهند بود و م��ردم ما هیچگاه ای��ن تصاویر ناب 

فداکاری را فراموش نخواهند کرد.

يادداشت

با ازدواج و تشکیل خانواده زن و مرد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند. 
یکی از بدیهی  ترین این تعهدات، رضایت طرف مقابل از اقداماتی است 
که می تواند زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی زن یا مرد بنا 
دارد تا به واسطه مأموریت کاری، شرکت در رویداد علمی یا ورزشی یا 
هر هدف دیگری برای یک یا چند روز خانه و خانواده را ترک کند و به 
خارج از مرزهای کشور برود، الزم است تا طرف مقابل بداند و رضایت 
داشته باشد. این یک اصل اخاقی و اجتماعی است که می تواند به قوام 
و دوام زندگی مشترک و خانوادگی کمک کند. بدیهی است نارضایتی 
زن یا مرد از حضور همس��رش در چنین رویداد هایی می تواند تبعات 
خانوادگی در پی داشته باشد. در این بین زنان برای نارضایتی خود و 
ممانعت از خروج همسرشان از مرزهای کشور ابزاری در اختیار ندارند، 
اما مردان ابزار قانونی برای این کار در دس��ت دارند و می توانند طبق 
بند سوم ماده 18 قانون گذرنامه و ماده 19 همین قانون همسرشان 
را ممنوع الخروج کنند. بدیهی است در یک زندگی زناشویی طبیعی 
و خانواده س��الم، زن و مرد این قدرت را دارند ت��ا در موارد اختافات 
اینچنینی با یکدیگر به توافق برسند و بدون توسل به قانون و دادگاه 
کارش��ان را پیش ببرند، اما وقتی ماجرا به اس��تفاده از ابزار قانونی و 
ممنوع الخروج��ی و عدم صدور اذن خروج می رس��د، می توان نتیجه 
گرفت این زندگی آنچنان با چالش مواجه است که به بن بست رسیده 
و این چالش ها و اختافات عمیق خود را به این شکل و شمایل نشان 
می دهد. حاال با طرح دوباره موضوع ممنوع الخروجی زنان ورزشکار، 
یک بار دیگر ماجرای اصاح و تغییر قانون گذرنامه به نفع زنان مطرح 

شده اس��ت و معصومه ابتکار معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور در 
شمارش معکوس عمر دولت دوازدهم از تهیه الیحه ای برای این کار 
خبر می دهد. در این پرونده می خواهیم به بهانه رسانه ای شدن ماجرای 
سرمربی تیم اسکی بانوان کشور ، این قانون و چالش های پیش رو برای 
تغییر و اصاح و تبعات احتمالی این تغییر بر خانواده را مورد واکاوی 

قرار دهیم.
 اذن خروج زن در قانون

ریشه های فقهی این قانون به دستور اسام برای اذن خروج زن از منزل 
باز می گردد و قانونگذار این موضوع را به اذن ش��وهر برای خروج زن از 

کشور هم تسری داده است.
قانون فعلی گذرنامه در13۵1/12/10به تصویب رس��ید. در بند سوم 
ماده 18 قانون گذرنامه آمده است:» زنان شوهردار ولو کمتر از 18سال 
تمام ب��ا موافقت کتبی ش��وهر و در موارد اضطراری اجازه دادس��تان 
شهرستان محل درخواست گذرنامه که  مکلف است نظر خود را اعم از 
قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعام دارد، کافی است. 
زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هس��تند و زنانی که شوهر خارجی 
اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی 

هستند.«
به موجب ماد  ه 19 همین قانون، ش��وهر اختیار ممنوع الخروج کرد  ن 
همسر خود   را د  ارد  . در این ماد  ه آمده است: »د  ر صورتی که موانع صد  ور 
گذرنامه بعد   از آن حاد  ث شود  ، یا کسانی که به موجب ماد  ه 18 قانون 
صد  ور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود   عد  ول کنند   از 

خروج د  ارند  ه گذرنامه جلوگی��ری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد   
شد  .«

یکی از برآیند  های حق اذن خروج، ماد  ه 1114 قانون مد  نی است . طبق 
این ماده قانونی :»زن باید   د  ر منزلی که شوهر تعیین می کند،   سکنی 
کند  ، مگر اینکه اختیار تعیین محل سکونت )به عنوان شرط ضمن عقد   
نکاح یا هرعقد   خارج الزم د  یگری( به زن د  اد  ه ش��د  ه باشد  .« البته این 
حق استثنایی د  یگری هم د  ر ماد  ه 111۵ همان قانون وارد   است. بر این 
اساس چنانچه حضور زن د  ر منزل شوهر متضمن آسیب های جسمی، 
مالی یا شرافتی برای وی باشد،   زن می تواند   منزل علیحد  ه برای خود   
اختیار کند  ، به عبارتی د  ر صورت عد  م امنیت مزبور، زوج حق اذن خروج 
را از د  ست می دهد   و د  ر این صورت زوجه حق د  ارد   بد  ون اذن زوج منزل 
ایشان را ترک کند  . د  ر اد  امه ماد  ه قانونی مذکور آمد  ه است: د  ر صورت 
ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد   
د  اد   و ماد  ام که زن د  ر بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهد  ه 

شوهر خواهد   بود  .
 استثنائات قانونی برای سفر خارجی بدون اذن شوهر

اذن شوهر برای خروج زن اس��تثنائاتی هم دارد؛ حالت اضطرار که در 
مواردی مانند د  رخواست خروج زوجه از کش��ور جهت انجام معالجه 
بیماری صعب العاج خود   یا بس��تگان، یا د  ر مواق��ع مفقود  االثر بود  ن 
ش��وهر اتفاق می افتد. طبق فراز د  وم بند   3م��اد  ه 18 قانون گذرنامه، 
د  ر مواقعی از جمله اینکه ش��وهر با خروج زوجه موافقت ند  ارد   یا زوج 
غایب مفقود  االثر باش��د   یا زوجه به وی د  سترسی ند  اشته باشد   یا زوج 

بر حس��ب ماد  ه 19زوجه خود   را پس از اجازه خروج، با عد  ول از اذن، 
ممنوع الخروج کرد  ه باشد  ، د  اد  س��تان بنا به د  رخواست زوجه مبنی بر 
صد  ور مجوز خروج از کش��ور و یا رفع ممنوع الخروجی، برحسب مورد   
پس از احراز حاالت فوق العاد  ه و اضطراری مجاز به قبول د  رخواس��ت 

زوجه بر حسب مورد   است.
عاوه بر این د  ر موارد  ی که زوجین د  ر خارج از کش��ور اقامت د  اش��ته 
باشند ؛  ضمن آنکه برای خروج از کشور نیاز به مجوز شوهر ند  ارد  ، شوهر 

حق ممنوع الخروج کرد  ن زوجه را هم ندارد.
زنانی که ش��وهر خارجی اختیار کرد  ه و به تابعیت ایرانی خود   باقی 
ماند  ه اند نیز از دایره شمول قانون اذن ش��وهر برای خروج از کشور 
خارج می ش��وند. زنانی که د  ارای گذرنامه های سیاس��ی و خد  متی 
هستند هم مشمول این استثنا می شوند . اعزام به مأموریت خاص هم 
نیازی به اذن شوهر نیس��ت و وزارت امور خارجه طبق ماد  ه 9 قانون 
گذرنامه می تواند   »د  ر موارد   لزوم« با موافقت وزیر امور خارجه برای 
کس��انی که به » مأموریت خاص « اعزام می ش��وند   به جای گذرنامه 
»برگ مسافرت « انفراد  ی و جمعی صاد  ر کند  . هر چند   برگ مسافرت 
یاد   شد  ه د  ر حکم گذرنامه است. البته این استثنا د  ر سطح زنان د  ارای 
جایگاه د  ولتی و د  ر موارد   خاص و ملی کاربرد   د  ارد   و آحاد   جامعه زنان 

را د  ر بر نمی گیرد.   
عاوه بر موارد یاد شده زنان در عقدنامه می توانند اجازه خروج کشور 
را به عنوان ش��رط ضمن عقد از زوج اخذ کنند یا بعد از عقد در سندی 

جداگانه اجازه خروج از کشور را در قالب وکالت باعزل دریافت کند.

چالش قانون یا چالش زندگی خصوصی برخی ورزشکاران؟!

چند سالی می شود که ممانعت همسر از خروج برخی زنان ورزشکار کشورمان برای حضور 
در مسابقات بین المللی حاشیه ساز شده و س�ر و صدا به پا کرده است. نخستین بار نیلوفر 
اردالن، کاپیتان تیم ملی فوتس�ال بانوان ایران با ممانعت همسرش برای خروج از کشور 
و حضور در مسابقات قهرمانی آس�یا خبر ساز ش�د. پس از آن زهرا نعمتی، عضو تیم ملی 
تیراندازی با کمان بانوان معلول کشورمان با وضعیت مشابهی مواجه شد و همسرش با خروج 
وی از کشور مخالفت کرد. این دو ورزشکار سرانجام توانستند مشکل خروج از کشور خود 
را با حکم دادستانی حل کنند، اما پایان زندگی مشترک آنها ، جدایی از همسرانشان بود. 
این ماجرا در سال های 94 و 95 مجلس را به صرافت انداخت تا با انجام اصالحاتی در قانون 
گذرنامه مانع از وقوع رخدادهای مشابه شود . اگرچه پیش بینی هایی برای موارد خاص قباًل 
در قانون دیده شده بود و وقوع این دو رخداد برای تغییر قانون شاید چندان ضروری به نظر 

نمی رسید. به هر رو در نهایت این طرح به ثمر نرسید. طی هفته های اخیر اما دوباره ماجرایی 
مشابه برای یکی دیگر از زنان ورزشکار کشورمان اتفاق افتاده است. این بار سمیرا زرگری، 
سرمربی تیم ملی اسکی بانوان کشورمان با ممنوع الخروجی از سوی همسرش مواجه شد. 
در این ماجرا اما روایت های ضد و نقیضی مطرح می ش�ود؛ طبق آخرین روایت ها همس�ر 
این ورزش�کار به دلیل اختالفات مالی و به عنوان ش�اکی خصوصی وی را ممنوع الخروج 
کرده است. برداشت نهایی از روایت های منتشر شده از سوی این ورزشکار و همسرش از 
اختالفات عمیق بین آنها حکایت دارد؛ اختالفاتی که شاید در موارد قبلی حواشی خروج 
زنان ورزشکار همچون نیلوفر اردالن و زهرا نعمتی هم مطرح بوده و این اختالفات به شکل 
استفاده ابزاری همسران این ورزشکاران برای ممنوع الخروجی آنها خود را نشان داد و در 
نهایت به جدایی آنها از یکدیگر منتهی شد. این اتفاقات اما دوباره بحث اصالح ماده بند ۳ 

ماده 1۸ قانون گذرنامه را بر سر زبان ها انداخت؛ همان ماده ای که خروج زن از کشور را بدون 
اذن همسر مجاز نمی داند، اما آیا لغو کامل اذن شوهر برای خروج زن از کشور با عنایت به 
پیش بینی های قانون برای موارد خاص امری ضروری است و آیا تغییر این قانون در نگاهی 
جامع تر به صالح خانواده خواهد بود؟ از س�وی دیگر اگر این ماده قانونی اینقدر دس�ت و 
پای زنان را ب�رای موفقیت و حضور در میادین علمی و ورزش�ی فراملی بس�ته ، آمار قابل 
توجه زنان فعال در حوزه های علمی که در رویدادهای علمی بین المللی شرکت کرده اند و 
همچنین 1۸2 اعزام زنان ورزشکار کشور در سال گذشته به مسابقات خارجی که به کسب 
5۷5 مدال در این مسابقات منتهی شد را چگونه می توان تفسیر کرد؟ چرا هیچ یک از این 
زنان به مشکل برخورد نکردند؟ همچنانکه ۸0 خانم ایرانی هم سال گذشته در مسابقات 
جهانی به عنوان داور حضور داشتند و با ممنوع الخروجی از سوی همسرشان مواجه نشدند!

زنان ورزشکار کشورمان سال گذشته در اعزام به مسابقات خارجی 5۷5 مدال بین المللی کسب کردند
بدون آنکه با همسرشان برای خروج از کشور مشکلی پیدا کنند

پرونده » جوان « از حواشی یک بند قانونی

آمار زناني که بدون اذن 
همسرشان به سفرهاي کاري 

خارج از کشور مي روند کم 
نیست، اما این موضوع دوباره و 
به خاطر ممانعت همسر سمیرا 

زرگري سرمربي تیم اسکي 
زنان براي خروج از کشور داغ 
شده است. قانون براي موارد 

خاص راهکاري ارائه کرده است، 
اما قضیه زرگري زوایاي دیگري 

هم دارد

برای اینکه کانون خانواده حفظ شود یکسری احکام فقهی خاص 
وجود دارند. یکی از آن قوانین همین اذن شوهر برای زن برای 
برخی از فعالیت ها و اقدامات است. فلسفه وجودی این قانون 
این است که روابط زن و شوهر به آسانی گسسته نشود و خانواده 
محفوظ بماند. مرد نمی تواند حرف زور بزند یا ظالمانه برخورد 
بکند. مرد نباید عدالت و انصاف را نادیده بگیرد و مردساالرانه 
و ظالمانه رفتار کند. در بررسی این قوانین باید همه جهات را 
مدنظر قرار داد. باید رفتار مرد با زن و همچنین رفتار زن با مرد 
در محیط خانواده براس��اس منطق باش��د و این همان مفهوم 
عدالت است که مورد تأکید شرع اسام است. مسئله اذن شوهر 
برای خروج زنان از کشور یکی از مواردی است که در حال حاضر 
مورد بحث است. ش��رایط این حکم باید به صورت کامل مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به طور کلی نمی توانیم چنین حقی را 
برای شوهر قائل شویم که او بتواند مطلقاَ از سفر زن جلوگیری 
بکند. قبًا ای��ن احکام در م��ورد خروج زن��ان از منزل مطرح  

می ش��د. برخی خروج زن از منزل را 
منوط به اذن ش��وهر می دانند، ولی 
همه اینها باید تحت یک قاعده کلی 
باشد که عدالت است. باید دید این اذن 
عادالنه است یا خودسرانه. شاید شوهر 
بخواهد از حق خود سوءاستفاده بکند. 
باید فلس��فه فقه در اینجا مورد بحث 

کارشناسی قرار بگیرد . به طور کلی نمی توان قانونی گذاشت که 
فلسفه آن روشن نباشد. فقیه و مجتهد بر اساس مقتضیات زمان 
و مکان نظر می دهند و باید نظ��ر آنها با واقعیت های اجتماعی 
سازگار باشد. االن این فتوا ها و قرائت ها قابل تجدیدنظر هستند. 
باید مجتهدین، حقوقدان ها و جامعه شناس ها در کنار یکدیگر 

دست به تجدیدنظر در این احکام بزنند.
حجت االسالم محسن غرویان
کارشناس مذهبی

گاهی زنان به دلیل شرایط شغلی و کاری مجبور به سفر هستند و 
در مواردی مثل انجام مسابقات ورزشی و علمی به عنوان نماینده  
جمهوری اسامی باید در کشور دیگر حضور داشته باشند و در این 
شرایط اگر ورود و خروج زن به اجازه از همسر منوط باشد، ممکن 
است، کشمکش  هایی بین زوجین به وجود بیاید که در این شرایط 
حقوق زن تجزیه می شود. قرآن کریم به این موضوع تأکید دارد که 
زن استقال مالی داشته باشد و به این شکل نیست که وقتی زن 
ازدواج کرد، همه  فعالیت های اقتصادی او زیر نظر همسر قرار گیرد 
و استقال فردی خود را از دست بدهد، حتی به طور مثال در خیلی 
از کشورهای دنیا زن  ها وقتی ازدواج می کنند، اسم همسرشان را 
روی خود می گذارند که حتی در کشور ما هم چنین چیزی خیلی 
باب نیست، ولی در عین حال یکسری مسئولیت های متقابل هم 
مطرح است و قانونگذار نگرانی اش از این جهت است که اگر قرار 
بر شکل گیری یک خانواده است، ولی هر کس راه خودش را برود، 

احتمال از هم پاشیدن آن خانواده بسیار باالست.

بنابراین قانونگذار یکس��ری قرارداد ها و 
شروط ضمن عقد پیش بینی می کند که 
زنان بتوانند هویت خودش��ان را داشته 
باشند، چون این موضوعات از اقتضائات 
روز اس��ت و باید با ای��ن اقتضائات روز به 
ش��رایط نگاه کنیم. معاونت امور زنان و 
خانواده رئیس جمهوری الیحه ای جهت 

اصاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در دست تدوین دارد. اصاح 
چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی- حقوقی و همکاری قواست. 
معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست 
و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، » الیحه اصاح 
بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن « را نیز عاوه 

بر » الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان... « تهیه کرده است.
معصومه ابتکار 
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور 

نظر کا رشنا س

زهرا چیذری 

پرونده
خروج زنان از کشور

اصالح قانون اذن شوهر برای خروج زن از کشور 
نیازمند پشتوانه فقهی_حقوقی و همکاری قواست

فتوا ها و قرائت ها مطابق زمان و مکان 
قابل تجدیدنظر هستند


