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همه چیزهایي که باید درباره متارکه بدانیم

گلوگاه طالق توافقی!

طالق هــای توافقــی اغلب به راحت ترین شــکل ممکــن انجام می گرفــت و صرفا 
به خاطــر توافق زوجین بــرای جدایی از یکدیگر دادگاه ها حکم بــه طالق می دادند. در 
زمان ریاســت سید ابراهیم رئیســی بر قوه قضائیه بخش نامه ای صادر شد که به دادگاه 
اجازه مــی داد طالق توافقی را تنها در صورت داشــتن «گواهی عدم انصراف از طالق» 
انجام دهند. ماجرای صدور ایــن گواهی هم به قانون حمایت از خانواده برمی گردد که 
در ســال ۱۳۹۱ تصویب شــده بود. پس از تصویب قانون حمایت از خانواده که سازمان 
بهزیستی با همکاری قوه  قضائیه برای پوشش طالق های توافقی سامانه ای تحت عنوان 
«تصمیم» راه اندازی کرد که در این راســتا متقاضیان طالق توافقی قبل از حقوقی شدن 
پرونده شــان، پروســه ای را در این ســامانه طی کرده و بر اساس آن، ســه تا پنج جلسه 
آموزشی و مداخالت تخصصی روان شــناختی و مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی و 
مذهبی جهت تصمیم گیری بهتر برای کاهش مشکالت و آسیب های مربوط به آنان ارائه 
می شــود. به این ترتیب دیگر امکان ثبت طالق توافقی در یک روز وجود نداشت و زوجین 
باید یک فرایند زمان بر را طی می کردند تا به طالق توافقی برسند. اگرچه حاال و با گذشت 
چند سال از اجرای این بخش نامه هم آمارها نشان می دهد که طالق روند صعودی اش 
را حفظ کرده و گزارش ها از برگزاری صوری جلســات مشــاوره اجبــاری خبر می دهد. 
گزارشی که رئیس اداره پیشگیری از آسیب های خانواده معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه در ســال ۱۴۰۰ ارائه داده، نشان می دهد که این سازوکار موجب شده تا فقط 
۱۵ درصد از پرونده های طالق توافقی به سازش برسند. در سال ۱۴۰۰، طبق آمار دریافتی 
از ســامانه ارجاع، ۱۴۶ هزار و ۷۴۱ زوج به مراکز مشاوره مراجعه کرده اند که از این تعداد 

۱۵.۳۷ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نیز صلح و سازش بین این افراد برقرار شده است.
چگونه می توان برای طالق توافقی اقدام کرد

براســاس ماده ۱۶ قانون حمایــت از خانواده فقط طالق های توافقــی باید به مراکز 

مشــاوره خانواده ارجاع داده می شــدند و طالق به درخواســت زوج و زوجه براساس 
ماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده داوری ارجاع داده می شــد و به دادگاه مراجعه 
می کردنــد. در حال حاضــر حتی در برخی مــوارد طالق هایی که به درخواســت زوج یا 
زوجه هم انجام می شود، به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند. براساس این شیوه نامه 
افــراد می توانند به چهار صورت برای درخواســت طالق اقدام کننــد؛ اولین روش برای 
درخواســت طالق این است که به صورت مســتقیم به دادگاه مراجعه کنند و از طریق 
دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند. همچنین می توانند با مراجعه به دفاتر قضائی 
و ثبت درخواست طالق به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند. همچنین خودشان می توانند 
به مراکز مشــاوره تحت نظارت بهزیستی که مورد تأیید قوه قضائیه است، مراجعه کرده 
و خدمات مشــاوره را دریافت کنند و پس از آنکه مشاوره دریافت کردند، سازش یا عدم 
ســازش زوجین مشخص شــده و از طریق دفاتر قضائیه به دادگاه ارجاع داده می شدند. 
همچنین با همکاری سازمان بهزیستی سامانه تصمیم راه اندازی شد و افراد می توانند با 
مراجعه به ســایت زمان درخواست طالق کرده و با دریافت کد پیگیری به مراکز مشاوره 

مراجعه کنند.
جلسات مشاوره ای که مورد استقبال واقع نشد

در حال حاضــر فرایند طــالق توافقی مطابــق بخش نامه قوه  قضائیــه و با برگزاری 
جلســات مشــاوره انجام می گیرد. اگرچه گزارش ها نشــان می دهد که از این جلســات 
اســتقبالی نمی شود یا اینکه زوجین به اجبار در آن شــرکت می کنند. رضا چهارمحالی، 
وکیل دادگســتری، علت عدم این اســتقبال را چنین عنوان می کند: از آنجایی که زوجین 
متقاضی طالق توافقی، این نوع مشــاوره های قبل از طالق را تنها به دلیل اجبار موجود 
از ناحیه سیســتم قضائی کشور انجام می دهند، معموال به این جلسات مشاوره به عنوان 
یک نوع تشریفات و بوروکراســی قانونی جهت رهایی از بند ازدواج نگریسته می شود و 

از این رو در حال حاضر جلســات مشاوره تأثیر درخور توجهی در پیشگیری از طالق زوجین 
ندارد. همین اجبار موجب می شــود مشــاور مذکور هرچقدر هــم که متخصص بوده و 
ســعی در حل مشــکل را داشــته باشــد، به دلیل بی رغبتی و عدم تمایل زوجین به این 
مشــاوره ها تأثیر درخور توجهی در صلح و سازش زوجین حاصل نمی شود. او با اشاره به 
اینکه مشــاوره طالق توافقی درحال حاضر اجباری بوده و لزوما قبل از ثبت دادخواست 
طالق باید در پنج جلســه انجام شــود، خاطرنشــان کرد: در برخی از شــهرهای کشور، 
دادگاه هــای خانواده به این میزان نیز اکتفا نکرده و پس از ارجاع دادخواســت طالق به 
دادگاه نیــز زوجین را به مشــاوره ارجاع می دهند. حال اگرچه این مشــاوران مورد تأیید 
ســازمان های متولی بوده و نظارت معمول نیز بر آنها انجام می شود؛ ولی بدیهی است 

که کیفیت مشاوران و دقت نظر آنها یکسان نیست.
بوروکراسی طالق و تشدید اختالف های زوجین

اجباری کردن فرایند مشــاوره و طوالنی شــدن پروســه طالق های توافقی البتــه ایراداتی هم 
دارد. بســیاری معتقدند این فرایند می تواند موجب تشدید اختالف زوجین شود. طالق توافقی به 
شــرحی که ذکر شــد، به اندازه کافی تشریفات و هزینه روحی و مالی برای زن و شوهر ایجاد کرده 
و سخت تر کردن این تشریفات بدون توجه به ریشه های ایجاد اختالفات خانوادگی و سعی در حل 
آنها نظیر برطرف کردن مشکالت اقتصادی، حل معضل اعتیاد و عدم فرهنگ سازی در زمینه آشنایی 
کامل زن و شوهر با خصوصیات اخالقی و خانوادگی یکدیگر پیش از ازدواج، راهکاری کارشناسی 
و تخصصی نبوده و صرفا پاک کردن صورت مســئله است. زینب جاللی، رئیس اداره پیشگیری از 
آســیب های خانواده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سال گذشته در ارائه گزارشی از 
وضعیت پرونده های طالق توافقی گفته بود: «وقتی طالق به درخواست زوج یا زوجه باشد، صلح 
و ســازش راحت تر از طالق های توافقی اســت؛ چراکه در طالق توافقی به سختی می شود دو نفر 

را که برای طالق به توافق رسیده اند، در کنار هم نگه داشت و به آنها خدمات مشاوره ارائه داد».

برای داشتن حقوق برابر تالش کنیم

آمارهای ماهانه و ســاالنه پرونده های طالق در ایران یکی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن به ویژه مسئوالن 
حوزه خانواده اســت. این باور کلیشــه ای که هر طالق یک شکســت در زندگی اســت، موجب شــده تا آنها 
پایین بودن آمار طالق را در حوزه فعالیت های خودشــان یک پیروزی و دســتاورد بدانند و تالش کنند ساالنه 
آمارهــای طالق را پایین بیاورند. اگرچه انتشــار گاه و بی گاه آمارها خبر از موضــوع دیگری می دهد. در ایران 
همچنان آمار طالق افزایشــی است و در برخی مواقع و گزارش های خاص بیشتر از نرخ ازدواج هم به حساب 
می آید. یکی از ترفندهایی که در سال های گذشــته برای کاهش آمار طالق در نظر گرفته شد، ایجاد سازوکاری 

برای طالق توافقی بود. 

در میــان پرونده های حقوقی خانواده، همیشــه پرونده های طالق توافقی 
از آســان ترین و بی دردسرترین موارد به حساب می آمدند؛ وقتی زوجین به این 
آگاهی می رســیدند که ادامه زندگی در کنار یکدیگر برای آنها مقدور نیســت 
و تا پیش از اینکه وارد فاز ســمی رابطه شــوند تصمیم می گرفتند از هم جدا 
شوند. همین قرارگرفتن صفت «توافقی» بعد از عبارت طالق نیز کمک می کرد 
تــا این جدایی راحت تر صورت بگیرد. برای همیــن معموال پرونده های طالق 
توافقی در یک نیم روز در دادگاه ها به نتیجه می رســید. به محض اینکه صبح 
ما دادخواســت یک پرونده طالق توافقی را ثبت می کردیم، تا ظهر حکم را از 
دادگاه دریافــت و آن را اجــرا می کردیم. دلیل این کار هــم این بود که دادگاه 
بــه این نتیجه رســیده بود که وقتی زوجین به توافقی برای طالق رســیده اند، 
احتماال یکی از این دو مســیر را طی کرده اند؛ یــا پیش از اینکه کار به درگیری 
و اختالف های شــدید خانوادگی برسد تصمیم شان را قطعی کرده اند یا بعد از 
یک دوره طاقت فرســای دعواهای خانوادگی به این نتیجه رسیده اند که باید از 

هم جدا شــوند. به هر روی، هر کدام از مســیرها را که طی کرده باشند، به نظر 
می رســد تصمیم شان برای طالق قطعی اســت و اختالفی وجود ندارد. برای 
همین هم رسیدگی به طالق توافقی کامال فرمالیته و صوری بود؛ یعنی دادگاه 
اساسا وارد چرایی مسئله نمی شود و توافق های طرفین را مالک قرار می دهد. 
حتی در آن زمان پیشنهادهایی وجود داشت که طالق توافقی را باید از فرایند 
دادگاه ها خارج کرد و به دفاتر ثبت ازدواج و طالق ســپرد؛ یعنی همان طورکه 
ازدواج را ایــن دفترخانه ها با توافق طرفین ثبت می کنند، طالق توافقی را هم 

ثبت کنند. 
برای همین اصال نیازی به رأی دادگاه ندارد؛ چرا که دادگاه رسیدگی قانونی 
انجام نمی داد و اساســا چنین مواردی رســیدگی قانونی هم ندارد. بااین حال، 
در حالی که انتظار می رفت این فرایند آســان تر شــود، تصمیم بر این شد یک 
فرایند بوروکراتیک بر طالق های توافقی بار شــود؛ یعنی یک فرایند نیم روزی، 
حاال چیزی نزدیک به ســه یا چهار ماه طول می کشد. احتماال انتظار داشتند با 

طوالنی شدن فرایند طالق، زوجین از تصمیم شــان بازگردند یا اینکه در فرایند 
جلســات مشــاوره های اجباری، خللی در تصمیم شان ایجاد شود. به هر حال 
این تصمیــم که با هدف کاهش آمار طالق صورت گرفتــه، تنها فرآیند طالق 
را طوالنی می کند؛ اما چنان  که آمارها نشــان می دهد، تأثیری بر کاهشی شدن 
آمار طالق ها نــدارد. با این حال، آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، این اســت که 
زوجین به این جلســات مشاوره اجباری نه به چشم یک فرصت برای شناخت 
بهتر رابطه شان، بلکه بیشــتر به چشم فرایندی صوری نگاه می کنند. اغلب از 
جلسات مشاوره اســتقبال نمی کنند یا اینکه آن را به لطایف الحیلی پشت  سر 
می گذارند. علت اصلی این ماجرا نیز این اســت که آنها با شــرایطی که باالتر 
توضیح دادم و در نتیجه یک شــناخت به تصمیم طالق توافقی رســیده اند و 
طوالنی  کردن این مسیر، بیشتر آنها را در شرایط عذاب آوری قرار می دهد. دیگر 
اینکه آنها چندان به این شــرایط اجباری مشــاوره و مشــاورهای آن عالقه ای 
ندارند و دوست دارند اگر هم قرار است مشاوره ای صورت گیرد، با مشاورهای 

معتمد خودشــان باشد. به هر حال اولین گام در مؤثر بودن یک جلسه مشاوره 
این اســت که شــما به مشــاورتان اعتماد داشته باشــید تا بتوانید با او درباره 
گره های زندگی تان صحبت کنید. اما اجباری بودن فرایند مشــاوره و کوتاه بودن 
آن، فضای اعتمادسازی را ایجاد نمی کند و بیشتر حس صوری بودن را به شما 
القا می کند. به نظر می رسد اگر دستگاه های حاکمیتی و سیاست گذار خانواده 
قصد دارند چنین خدمات و هزینه هایی انجام دهند، با انتخاب زمان مناســب 
به نتیجه بهتری برســند؛ یعنی اگر این مشــاوره ها پیش از ازدواج ارائه شود، 
احتماال تأثیر بیشــتری داشــته باشد تا کالس ها و جلســاتی اجباری در فرایند 
طــالق. همچنین به عنوان یک پیشــنهاد باید بگویم همــه زوجین باید تالش 
کنند حقوق نسبتا برابری در فرایند ازدواج داشته باشند. برای همین دادن حق 
طالق به زوجه در جریان ازدواج یکی از آن گام هایی است که موجب می شود 
تا هم زن و مرد با حقوق نســبتا برابری به هم برسند و هم اینکه اگر هر جای 

رابطه تصمیم به طالق گرفتند، فرایند آسان تری پیش رو داشته باشند.

شنبه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۸

اخـبـار  بـرگـزیـده

مشاوره های پیش از طالق 
و چند تأمل

رویا جلیلی، روان شــناس: طالق توافقی همان طورکه از اسمش 
هم پیداســت،، یــک جدایی بر پایه آرامش و به دور از تنش اســت. 
احتمــاال طرفین پیش از اینکه فراینــد اجرائی طالق را پیش بگیرند 
با هم درباره موارد مختلف مشــترک صحبت کرده اند و بر سر موارد 
اختالفی به توافقی رســیده اند. به هر حال مسائلی همچون مهریه، 
نفقه و همچنین سرپرســتی و نگهداری از فرزنــدان از موضوعاتی 
است که در پرونده های طالق باید بر سر آنها توافق هایی ایجاد شود. 
اگرچه طالق های توافقی اغلب حاصل بررســی و به نتیجه رسیدن 
زوجین اســت، اما به هر روی فرایند آســان آن بعضا این نگرانی را 
هم ایجاد می کند که برخی از زوجین تحت تأثیر احساســات و بدون 
درنظرگرفتــن جوانب امر اقــدام به این تصمیم کننــد. به هر حال 
مواردی وجود داشــتند کــه زوجین بعد از طالق دچــار تردیدهایی 
شده اند و با مشکالتی مواجه شده اند که به مشاور مراجعه کرده اند. 
اغلب نگرانی های بعد از این طالق ها هم به مواردی باز می گردد که 
آنها در فرایند طالق به همه جوانب ماجرا توجه نکرده و آن را خوب 
بررســی نکرده اند. اغلب در نگهداری فرزند به تنهایی با مشکالتی 
مواجه می شــوند یا اینکه در تأمین هزینه ها به مشکل می خورند و 
این مســائل فشارهای روحی زیادی به آنها وارد می کند. به هر حال، 
جلسات مشاوره به زوجین کمک می کند تا خودشان را بهتر بشناسند. 
اغلب مواردی که دیده شده، مشکالت به دلیل نداشتن مهارت های 
زندگی در زوجین است. مسئله ای که با تمرین های و جلسات مشاوره 
قابل حل اســت. همان طور که گفتم، این شــرایط شامل حال همه 
زوجین نمی شــود و موارد اختالفی در برخی دیگر چنان جدی است 
کــه نمی توان بــرای آن کاری کرد. اما در مواجهه با بخشــی از آنها 
می توان با این جلسات مشاوره کمک کرد تا از پس مشکالت شان در 
رابطه برآیند. می توان با آموزش مهارت ها، این مشکالت را حل کرد 
و آنها را به زندگی برگرداند. در ضمن توجه به این نکته هم اهمیت 
دارد که حضور در جلسات مشاوره از این نظر که آخرین فرصت برای 
ارزیابی عملکرد زوجین توســط فردی متخصص برای تصمیم گیری 
درست است، بســیار مهم است. مشاوره های پیش از طالق توافقی 
البته برای زوجینی هم که توان مالی شــرکت در جلســات مشاوره 
را ندارنــد و بدون آن تصمیم به طــالق می گیرند، مرحله مهمی از 
فرایند طالق به حساب می آید. از این جهت، به مسئله هیجانی  بودن 
طالق توافقی در برخی زوجین اشاره می کنم که دیده شده برخی از 
آنها از ترس بازگشــت به زندگی مشترک، بعد از جلسات مشاوره در 
این جلسات شــرکت نمی کنند. همین مسئله نیز نشان می دهد این 
جلسات می تواند برای برخی از زوجین موفقیت هایی در بازگشت به 

زندگی مشترک را به همراه داشته باشد.

وکیل دادگستری
شیما قوشه

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

در استان کرمانشــاه ۸- چهره نما- توهین- نوعی اجاق 
برقی ۹- اکنون- سراینده داروگ- شبانگاه ۱۰- خمیدگی 
کاغذ- ایالتــی در آمریکا- فــراوان ۱۱- نامحدود- جاده 
اصلــی و بزرگ ۱۲- امــروز عرب- ترســیده- لنگه در و 

پنجره ۱۳- زبان ترکی- میزان اهمیت- ششمین خلیفه 
عباســی ۱۴- دارای مقام و منزلت- برای اســیران خاک 
می خوانند- صــدای گرگ ۱۵- فیلمی بــه کارگردانی و 

بازی هادی حجازی فر- ترسناک افقی: 
 ۱- میــوه ای با خاصیت طبی شــبیه ســنجد- از 
اصول دین- اســب ســیاه ۲- بــاران اندک- شــیوه 
رندان بال کش باشــد- کاغذ تورنســل را قرمز می کند 
۳- پول کره  جنوبی- ســردار دلیر اشــکانی- منطقه 
خوش آب وهوای تابســتانی ۴- نوازنده تنبک- قلعه 
المــوت را ویــران کرد- حــرف همراهــی عرب ۵- 
ناپاکــی- نمایش نامه فدریکو گارســیا لــورکا ۶- نور 
مــاه- از ورزش هــای رزمی- مقابل آمــد ۷- گمان- 
فرســوده و قراضه- شکست خوردن لشکر ۸- شهری 
با تأسیسات هسته ای- مردانه نیست- واحد شمارش 
گردن بند ۹- ماجرا- شنونده-  اندازه ۱۰- خانه بزرگ- 
سامانه- روزنامه چاپ ژاپن ۱۱- محل تعویض لباس 
ورزشــکاران- پوشــیده گویی ۱۲- مفلوج- مالی که 
متهــم برای آزادی نزد دادگاه بــه رهن می گذارد- از 
متعلقات اســلحه که برای جنگ تن به تن اســتفاده 
می شــود ۱۳- تهیه کــردن- علــم شــعبده- نغمه 
زندگی کن نیســت- ســهل انگاری-  ۱۴- چارخونــه 

 ۱۵- بی ریا- پافشاری کردن- همسرگزیدن
عمودی: 

۱- دانش شــناخت وزن شــعر- نویســنده ایرانی 
رمان عاشــقانه رویــای نیمه شــب ۲- روز قیامت- 
سیاهی لشــکر ســینمایی- ماهی فــروش ۳- گیــاه- 
سرزمین- ارسباران امروزی ۴- صدای گوسفند- برخی 
از این آب ماهــی می گیرند!- اتومبیل ۵- حشــره ای 
شبیه ســنجاقک- جداکردن چیزی از یک حکم کلی 
۶- زبانی از شــاخه زبان های ســامی- قرابت- نشانه 
جمع فارســی ۷- قرارگاه- با آب پاک کردن- شهری 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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