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مقدمه 
افزایش آمار طالق در ایران مس��أله جدیدی نیس��ت. بارها 
آماری از تعداد عجیب طالق در س��ال و ماه و حتی ساعت 
منتش��ر شده است و نشان می دهد زندگی های مشترک در 
ای��ران دیگر چن��دان دوامی ندارند و کم ک��م باید 40-50 
سال زندگی مشترکی که بین پدربزرگ ها و مادربزرگ های 
مان می دیدیم به فراموش��ی بس��پاریم. ه��ر چند همچنان 
زوج های مس��ن تر سعی می کنند زندگی شان را ادامه دهند 
و جوان تر ها بیشتر سراغ طالق می روند. تحمل جوان ها کم 
شده؟ توقع شان باال رفته؟ دوس��ت ندارند مشکالت شان را 
پنهان کنند یا به قول معروف با طالق عاطفی زندگی کنند. 
آمارها افزایش طالق بین زوج های جوان و در 5 س��ال اول 
زندگی را تایید می کند. کارشناس��ان می گویند که ناموفق 
بودن زوجین در برقراری ارتباط کالمی، معنوی، جنس��ی و 
اجتماعی عامل بیشتر طالق هاست. شاید مشکالت اقتصادی 
یک��ی از مهم ترین عامل طالق در بس��یاری از خانواده های 
ایرانی باشد اما بین جوان ترها که روز به روز تعداد طالق شان 
از ازدواج ش��ان بیشتر می ش��ود، عوامل کمی متفاوت است. 
یکی از دالیل طالق این س��نین بهم خوردن رویایی اس��ت 
که از ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی ساخته اند. زندگی 
پس از ازدواج در ذهن بس��یاری از جوان ها بدون غر، بدون 
گله و مش��کل و به تمام معنا رویایی است. اما وقتی ازدواج 
می کنند و ب��ا واقعیت زندگی مواجه می ش��وند نمی توانند 
فاصل��ه بین رویا و واقعیت را تحمل کنند و می گویند: اونی 
که می خواستم نیس��ت! خیلی ها هم برخالف آنچه که فکر 
می کنند آمادگی ازدواج ندارند. آنها نه خودش��ان را درست 
و کام��ل می شناس��ند و ن��ه مهارت های زندگی را کس��ب 
کرده اند و برای همین با اولین مش��کل در زندگی مشترک 
جا می زنند و تصمیم به طالق می گیرند. کسی که خودش 
را نمی شناس��د و تصویر درستی از خودش و خواسته هایش 
ندارد نمی تواند یک زندگی مشترک را با مقتضیات آن اداره 
کند. در واقع کسی که هنوز از خواسته هایش تصور درستی 
ندارد و حتی رفتار و خواس��ته هایش مدام تغییر می کنند از 
تصمیم هایش بالفاصله پش��یمان می شود. حتی از تصمیم 
مهمی مثل ازدواج! بی تجربه بودن در جوانی و سنین پایین 
باعث می ش��ود افراد به مسائلی مثل نگرش های فرد مقابل 
و تفاوت ه��ای مذهبی، اخالقی و خانوادگی بین خودش��ان 
بی توجه باش��د و فکر کند اینها موضوعات مهمی نیستند و 
حتی اگر متفاوتند بعد از ازدواج طرف مقابل تغییر می کند 
یا درس��تش می کنند! اما بعد از ازدواج متوجه می شوند این 
تفاوت ها جدی اس��ت و کس��ی هم قرار نیست تغییر کند و 
همین مس��اله باعث به وجود آمدن اختالف های جدی و در 
نهایت طالق می شود. انگیزه ازدواج هم مسأله مهمی است 
اما بسیاری از جوان ها و زوج هایی که در سنین پایین ازدواج 
کرده اند نمی دانند انگیزه ش��ان از این کار چیست یا انگیزه 
درس��تی ندارند. مثال فرد مج��ردی که به انگیزه خالصی از 
مشکالت خانه پدری ازدواج می کند، بعد از ازدواج و مواجهه 
با اولین مشکل دوباره خودش را گرفتار جنجال های گذشته 
می بیند و می خواهد فرار کن��د. انگیزه هایی مثل ازدواج به 
خاطر نیاز جنس��ی، جب��ران ناکامی های عاطفی گذش��ته، 
خس��ته ش��دن از مجرد بودن، تسلیم ش��دن به فشارهای 
محیط��ی، تح��ت تاثیر عالقه ی��ک طرفه ف��رد مقابل قرار 
گرفتن و ترس از افزایش سن و پیدا نکردن فردی دیگر هم 
دالیل خوبی برای ازدواج نیس��تند و می توانند به طالق در 
س��ال اول منجر شوند. یاد نگرفتن و بلد نبودن مهارت های 
زندگی یکی از مهم تری��ن عوامل طالق در زوج های جوان 
اس��ت. گفت و گو، گ��وش کردن، همدلی، صبر، گذش��ت، 
تاب آوری، مس��ئولیت پذیری و تعه��د و مدیریت هیجان ها 
به خصوص خش��م و البته مدیریت صحیح روابط جنس��ی 
از جمله مهارت هایی هس��تند که نیاموختن آن ها احتمال 
طالق در س��ال اول را افزایش می دهد. اگر جوان هس��تیم 
و می خواهی��م ازدواج کنی��م یا فرزند جوان��ی داریم که در 
آس��تانه ازدواج اس��ت باید پیش از ازدواج به فکر بیفتیم تا 
از فروپاش��یدن زندگ��ی آینده جلوگیری کنیم. در کش��ور 
ما متاس��فانه دوره های آموزش��ی پیش از ازدواج که توسط 
دس��تگاه های مختلف برگزار می ش��ود الزام آور و تاثیرگذار 

نیس��ت. برای همین نمی شود به امید این دوره ها بود. بهتر 
اس��ت قبل از خواس��تگاری فرزندتان را نزد مشاور ببرید تا 
متوجه ش��وید آمادگ��ی ازدواج دارد و فردی که می خواهد 
با او ازدواج کند مناس��ب است یا نه. ضمن اینکه یاد بگیرد 
در زندگی و در برابر موقعیت های سخت و مختلف باید چه 
واکنش��ی نش��ان دهد.  اگر فرزندتان ازدواج کرده و مشکلی 
دارد س��عی کنید با طرفداری و دمیدن در اختالف مس��اله 
را بغرنج تر نکنید. ش��ما نه تنها کمک نمی کنید که در واقع 
احتمال طالق را بیشتر می کنید. دلسوزی واقعی این است 
که به او بگویید برای مش��کلش از یک متخصص و مش��اور 
اس��تفاده کند. رفتن نزد مش��اور و روانشناس عیب نیست 
بلکه نشانه بلوغ فکری فردی است که می داند بعضی مسائل 
را نمی داند و نمی تواند خودش حل کند. ش��ما باید هم در 
انتخاب و پیش از ازدواج و هم در طول زندگی مش��ترک به 
طور هوش��مندانه و صحیح همراه فرزندتان باشید. جوان ها 
هم باید به فکر داش��تن زندگی مش��ترک خوب باش��ند به 
همین دلیل شاید بهتر باشد بیشتر از فکر و خیال هدیه بله 
بران و پاتختی و باغ عروس��ی فکر تالش برای دوام زندگی 

مشترک خودتان یا فرزندتان باشید!

تحلیل 
- پدیده شوم طالق زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار 

نموده است.
- پیرامون طالق، ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه ریز و 
درشت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری 

سنتی به سبک ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- تداوم و تش��دید آمار طالق با وجود س��ابقه تقریبا 115 
سال قانونگذاری و تصویب و اجرای هزاران قانون و مصوبه 

نشانه چیست؟
- بدون تردید تداوم و تشدید طالق در زندگی مردم نشانه 
آش��کار ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به 

سبک ایرانی در مقابله با طالق است.
- عملکرد قوه قضاییه )س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور( در 
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و صدور آیین 
نامه های اجرایی، دس��تورالعمل ها و بخشنامه ها مرتبط با 

مقابله با طالق در زندگی مردم چیست؟ 
- بر اس��اس کدام ش��واهد میدان��ی و ان��دازه گیری کدام 
ش��اخص های عملیات��ی، می توان کارآم��دی عملکرد قوه 
قضاییه را در نظارت بر حس��ن جریان امور و اجرای قوانین 

مقابله با طالق در زندگی مردم اثبات کرد؟
- بررس��ی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت 
اس��ت که عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر حس��ن جریان 
ام��ور و اج��رای قوانین و ص��دور آیین نامه ه��ای اجرایی، 
دستورالعمل ها و بخشنامه های مقابله با طالق در زندگی 

م��ردم نیازمن��د بازبین��ی و تحول 
اساسی است.

برخ����ی از قوانی����ن مرتبط با 
طالق 

- اصل دهم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران

- بند چهارم از چش��م انداز بیست 
ساله 

- سیاس��ت ه��ای کل��ی خان��واده 
مصوب مجمع تش��خیص مصلحت 

نظام
- قان��ون حمایت خان��واده مصوب 

1391/12/01
- آیین نامه اجرایی قانون حمایت 

خانواده مصوب 1393/11/27
- فصل پنجم از قانون ثبت احوال 

مصوب 1355/04/16
- قان��ون اص��الح مق��ررات مرب��وط ب��ه ط��الق مص��وب 

1371/08/28
- قانون حمایت خانواده مصوب 1346/03/25
- قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/05

- قانون طالق حاکم مصوب 1361/12/19
- قان��ون تعیی��ن تکلیف در خصوص هزین��ه زندگی زن و 

حضانت فرزندان ... مصوب 1372/12/25
- قانون ضرورت رس��یدگی به دعاوی مربوط به حقوق زن 

بویژه حقوق مالی ... مصوب 1374/03/22
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه 
یا س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، اعالم آمادگی می نماید. 
ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان 

و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

پرسشگری بر طبق اسناد فرادست
الف( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

»اصل174- بر اس��اس حق نظارت قوه قضاییه نس��بت به 
حس��ن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های 
اداری س��ازمانی به نام »سازمان بازرس��ی کل کشور« زیر 
نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و 

وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.«
1- بر اس��اس اصل 174 قانون اساسی، حسن جریان امور 

مقابله با طالق چیست و چه ویژگی های دارد؟ 
2- ش��اخصه ها و ش��واهد اجرای صحی��ح قوانین مقابله با 
طالق بر اس��اس اصل 174 قانون اساسی، از زمان تصویب 

تاکنون چیست؟

ب( قانون تشکیل سازمان بازرسي کل کشور 
»ماده 1- به منظور نظارت بر حس��ن جریان امور و اجراي 
صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري و در اجراي اصل 174 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران سازماني بنام سازمان 
بازرسي کل کشور ... زیر نظر رئیس قوه قضاییه ... تشکیل 

مي شود.
تبصره: نظارت و بازرس��ي از نظر این قانون عبارت است از 

مجموعه فعالیت هاي مس��تمر و منظم و هدفدار به منظور 
جمع آوري اطالعات الزم درباره مراحل قبل، حین و بعد از 
اقدامات دستگاه هاي مش��مول ماده )2( این قانون، تجزیه 
و تحلیل آن ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف 
قانوني و ارایه پیشنهادهاي مناسب در جهت حسن جریان 

امور.«
3- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسي 
کل کشور، مجموعه فعالیت هاي مستمر و منظم و هدفدار 
به منظور جمع آوري اطالعات الزم به منظر بررس��ی حسن 
اجرای قوانین مربوط به مقابله با طالق که توس��ط سازمان 

بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟ 
4- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسي 
کل کش��ور، منظور سازمان بازرس��ی کل کشور از نظارت 
قبل از اجرا در پایش اجرای صحیح قوانین مقابله با طالق 

چیست؟
5- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسي 
کل کش��ور، نظارت حین اجرا از دس��تگاه های اجرایی در 
پایش اجرای صحیح قوانین مقابله با طالق توسط سازمان 

بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
6- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های 

اجرایی مقابله با طالق بر آنها نظارت دارد؟
7- روش تجزیه و تحلیل انجام شده توسط سازمان بازرسی 
کل کشور پیرامون اطالعات جمع آوری شده در باره حسن 
اجرای قوانین مرتبط ب��ا مقابله با طالق و تطبیق عملکرد 

دستگاه های اجرایی با اهداف و تکالیف قانوني چیست؟ 
8- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسي 
کل کشور، پیشنهادهاي مناسب ارایه شده توسط سازمان 
بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن 

جریان امور مقابله با طالق چیست؟
»م��اده 2- وظای��ف و اختی��ارات س��ازمان به ش��رح زیر 

مي باشد:
الف( بازرسي و نظارت مس��تمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات 
و امور اداري و مالي دادگس��تري، سازمان ها و دستگاه هاي 
تابعه قوه قضاییه و نیروهاي نظامي و انتظامي و مؤسس��ات 
و ش��رکت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به 

آن ها و ...
ب( انجام بازرس��ي هاي فوق العاده حسب االمر مقام معظم 
رهبري و یا به دس��تور رئیس قوه قضاییه و یا درخواس��ت 
رئی��س جمه��ور و یا کمیس��یون اصل 90 قانون اساس��ي 
مجلس ش��وراي اسالمي و یا بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول 
دس��تگاه هاي اجرائ��ي ذي ربط و یا هر م��وردي که به نظر 

رئیس سازمان ضروري تشخیص داده شود.
ج( اعالم موارد تخلف و نارس��ایي ها و سوء جریانات اداري 
و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اس��المي 
و بنیاده��ا به رئی��س جمهور و در 
خصوص مؤسس��ات و شرکت هاي 
دولتي و وابس��ته به دولت به وزیر 
ذي ربط و در مورد ش��هرداري ها و 
مؤسس��ات وابسته به وزیر کشور و 

»...
9- برنامه منظم و گزارش عملکرد 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در 
بازرس��ي و نظارت مستمر نهادها و 
دس��تگاه های اجرایی موضوع بند 
الف ماده 2 در حسن اجرای قوانین 
مقابل��ه با ط��الق از بدو تاس��یس 

تاکنون چیست؟
10- برنامه س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور در بازرس��ي و نظارت فوق 
الع��اده نهاده��ا و دس��تگاه ه��ای 
اجرای��ی موض��وع بن��د ب ماده 2 
در حس��ن اجرای قوانین مقابله با 

طالق از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
11- اعالم موارد تخلف و نارسایي ها و سوء جریانات اداري 
و مالي توس��ط سازمان بازرس��ی کل کشور موضوع بند ج 
م��اده 2 در حس��ن اج��رای قوانین مقابله با ط��الق از بدو 

تاسیس تاکنون چیست؟
»ماده 11- سازمان مي تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

الف: بهره گیري از توان تشکل هاي غیر دولتي و مردم نهاد 
و اش��خاص واجد ش��رایط در بخش هاي علمي، تخصصي، 

صنفي و مردمي به منظور انجام وظایف محوله.
د: ارای��ه گزارش هاي نظارتي هش��دار دهن��ده به هنگام به 
مقامات مس��ئول جهت پیش��گیري از وقوع جرم، تخلف و 

سوء جریانات احتمالي.
ه�: اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طریق رسانه هاي 
عموم��ي به منظور ارتقاء س��المت نظ��ام اداري و مقابله با 

فساد«
12- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشکل هاي 
غیر دولتي و مردم نهاد موضوع بند الف ماده 11 در حسن 

اجرای قوانین مقابله با طالق چیست؟
13- گزارش عملکرد س��ازمان بازرسی کل کشور در ارایه 
گزارش هاي نظارتي هش��دار دهنده موضوع بند د ماده 11 

در حسن اجرای قوانین مقابله با طالق چیست؟
14- گزارش عملکرد اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي 
از طریق رس��انه هاي عمومي موضوع بن��د ه� ماده 11 در 

حسن اجرای قوانین مقابله با طالق چیست؟

پ( آیین نامه اجرایي قانون تش��کیل س��ازمان بازرسي کل 
کشور 

»ماده 3- اولویت هاي نظارت و بازرس��ي برنامه اي متناسب 
با منابع سازمان از قبیل نیروي انساني، امکانات و اعتبارات 
و ش��رایط و مقتضیات زماني و با توجه به موارد زیر تعیین 

مي گردد.
الف( فرامین مقام معظم رهبري.

ب( سند چشم انداز و سیاست هاي کلي نظام.
ج( قان��ون برنامه توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي 

کشور و سایر قوانین و مقررات.
د( برنامه هاي راهبردي س��ازمان مصوب از س��وي ریاست 

قوه قضاییه.
ه���( مش��کالت و انتظارات م��ردم و نیازه��اي عمومي در 

چارچوب قوانین و مقررات.«
15- با توجه به وجود مطالبات رهبری، س��ند چشم انداز، 
سیاس��ت های کلی نظام و برنامه های توس��عه پنج س��اله 
اول تا شش��م و وجود انتظارات و نیازه��ای مردم پیرامون 
حل مشکالت جامعه )بر اساس بند الف تا ه� ماده 3 آیین 
نامه اجرایی قانون تش��کیل س��ازمان بازرس��ی کل کشور( 
آی��ا نظارت بر حس��ن اج��رای قوانین مقابله ب��ا طالق در 
اولویت هاي نظارت و بازرسي برنامه اي سازمان بازرسی کل 

کشور قرار داشته و دارد؟
م��اده 4: برنامه نظارت و بازرس��ي، قبل از پایان هر س��ال 
ب��راي س��ال بعد، با رعای��ت اولویت ها تهی��ه و تدوین و به 
تصویب ریاس��ت قوه قضاییه مي رس��د. در تدوین برنامه و 
انجام نظارت و بازرس��ي هاي مس��تمر، نکات زیر باید مورد 

توجه قرار گیرد.
الف( عملکرد دس��تگاه از حیث حسن جریان امور و اجراي 
صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف 
دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل 
به اهداف تعیین ش��ده در سیاس��ت ها و برنامه هاي مصوب، 
شناسایي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و مفاسد 

اداري و مالي.
ب( نحوه عملکرد و رفتار مسئوالن از حیث اصول مدیریت، 
اس��تفاده از منابع، ایجاد تحول و به کارگیري فن آوري هاي 
نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، 
حسن ش��هرت، انضباط، مس��ئولیت پذیري و پاسخگویي، 

رعایت حقوق مردم و اخالق حرفه اي و شئون اسالمي.
ج( اوض��اع عمومي، اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از 
آن که مربوط به تمام یا بخش��ي از کش��ور باش��د از قبیل 
پیش��رفت اجراي برنامه هاي توس��عه بخش��ي، اس��تاني و 
ویژه، رش��د اقتصاد مل��ي، س��رمایه گذاري، رقابت پذیري، 
اش��تغال زایي، تراز تج��اري، فاصله دهک ه��اي اجتماعي، 
فرهنگ گردش��گري، آموزش و تربیت، بهداش��ت، سالمت 
و رف��اه اجتماعي، امنی��ت قضایي، ام��ور انتظامي، حقوق 
ش��هروندي و حف��ظ محیط زیس��ت در ح��دود وظایف و 
مأموریت هاي دس��تگاه هاي مشمول بازرس��ي و اختیارات 

قانوني سازمان.
16- بر اس��اس م��اده 4 آیین نامه اجرایی قانون تش��کیل 
سازمان بازرسی کل کشور، آیا تاکنون برای بررسی حسن 
اجرای قوانین مقابله با طالق از سوی سازمان بازرسی کل 
کش��ور نظارت و بازرسی مس��تمر یا فوق العاده انجام شده 

است؟
»م��اده 18- س��ازمان مي تواند با 
بهره گی��ري از فناوري ه��اي نوین 
و برق��راري ارتب��اط الکترونیکي با 
دستگاه هاي مشمول بازرسي، ... با 
رعایت اصول و قواعد علمي، آن ها 
را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش 
خ��ود را همراه با اس��تنتاج و ارایه 
پیشنهادهاي مناسب، براي مراجع 

مربوط ارسال  دارد.«
17- بر اس��اس ماده 18 آیین نامه 
اجرای��ی قانون تش��کیل س��ازمان 
بازرسی کل کشور، اصول راهبردی 
و کارب��ردی )رعایت اصول و قواعد 
علم��ی در جمع بن��دی، تجزیه و 
تحلیل و استنتاج( سازمان بازرسی 
کل کشور در تدوین برنامه و انجام 
نظ��ارت و بازرس��ی های مس��تمر 
پایش حس��ن اجرای قوانین مقابله 

با طالق چیست؟
م��اده 21: بازرس یا هیأت بازرس��ي موظف اس��ت قبل از 

شروع بازرسي، به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف( کس��ب آگاهي هاي الزم نس��بت به مورد بازرس��ي و 

شناخت موضوع مأموریت.
ب( اح��راز صالحیت خود در انج��ام مأموریت، با توجه به 

ماده 20 این آیین نامه.
ج( توج��ه کامل به اهدافي که از اج��راي مأموریت محوله 
مورد نظر است و بررسي طرق نیل به این اهداف و انتخاب 

روش هاي مناسب و مقتضي.
د( تدارک طرح بازرس��ي نظیر تهیه بازبینه )چک لیست(، 
رجوع به س��وابق و گزارش هاي موجود در سازمان، مطالعه 
مقررات حاکم بر دس��تگاه یا موضوع بازرس��ي، شناسایي و 
تعیین مناب��ع موثق براي جمع آوري اطالع��ات مورد نیاز، 
آش��نایي با محیط مورد بازرس��ي و خصوصی��ات اقلیمي و 
اجتماعي آن، کس��ب اطالعات اجمالي از وجود برنامه ها و 

طرح هاي اجرایي مرتبط با موضوع مأموریت.
18- بر اس��اس بند الف م��اده 21 آیین نامه اجرایی قانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و نظارت حسن 
اج��رای قوانین مقابله با طالق نیازمند کس��ب چه آمادگی 

های علمی و عملی است؟
19- بر اس��اس بند ب ماده 21 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، صالحیت بازرس حسن 
اج��رای قوانی��ن مقابله با طالق نیازمن��د چگونه احراز می 

شود؟
20- بر اس��اس بن��د ج ماده 21 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تعیین اهداف و انتخاب 
روش مناس��ب برای تحقق اهداف بازرس��ی حسن اجرای 

قوانین مقابله با طالق نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
21- بر اس��اس بند د م��اده 21 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��کیل سازمان بازرسی کل کشور، بازبینه بازرسی )چک 

لیست( حسن اجرای قوانین مقابله با طالق چیست؟
22- بر اس��اس ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون تش��کیل 
سازمان بازرسی کل کشور، روش جمع آوری اطالعات الزم 

در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین مقابله با طالق در 
سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

23- بر اس��اس بند ب ماده 47 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��کیل س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، تجزیه و تحلیل 
اطالعات جمع آوری ش��ده در پایش اجرای صحیح قوانین 

پیرامون مقابله با طالق چگونه صورت می گیرد؟
24- بر اس��اس بند ب ماده 47 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��کیل سازمان بازرسی کل کش��ور، وضع موجود اجرای 

قوانین مقابله با طالق چگونه است؟
25- بر اس��اس بند د م��اده 47 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تشکیل س��ازمان بازرسی کل کشور، موارد اختالف اجرای 

قوانین مقابله با طالق تا وضع مطلوب کدام است؟
26- بر اس��اس بند و م��اده 47 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��کیل سازمان بازرس��ی کل کش��ور، روش استنتاج در 

پایش اجرای قوانین مقابله با طالق چیست؟
27- بر اس��اس بند و م��اده 47 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، چرا مجموعه گزارشات 
نظارت و بازرس��ی سازمان بازرس��ی کل کشور و پیگیری 
پیش��نهادات پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین مقابله با 
طالق نتوانس��ته اس��ت تاکنون به حل مشکالت مربوط به 

موضوع مقابله با طالق منتهی شود؟
28- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارشات بازرسی 
و نظارت مقابله با طالق توانایی حل مشکالت زندگی مردم 

در زمینه مقابله با طالق را دارد؟
29- تکلیف گزارش��ات بازرسی و نظارتی که از نظر شکلی 
مطابق الگوی ارائه شده در ماده 48 است ولی منجر به حل 

مشکالت مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟
30- گزارش پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی 
کل کش��ور به دستگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای 

قوانین مقابله با طالق از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
31- بر اس��اس بند ز م��اده 50 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��کیل س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، گزارش عملکرد 
سازمان بازرسی کل کشور در ابطال آیین نامه، تصویب نامه، 
بخش��نامه و دس��تورالعمل دستگاه هاي مش��مول بازرسي 
حسن اجرای قوانین مقابله با طالق از بدو تاسیس تاکنون 

چیست؟
32- ب��ر اس��اس بند ط ماده 50 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��کیل س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، گزارش عملکرد 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور در تصویب مقررات جدید در 
دستگاه هاي مشمول بازرس��ي حسن اجرای قوانین مقابله 

با طالق از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
33- بر اس��اس بند اول م��اده 54 آیین نامه اجرایی قانون 
تش��کیل سازمان بازرسی کل کش��ور، گزارش عملکرد این 
س��ازمان در تذک��ر و تاکید بر اجرای پیش��نهادات مرتبط 
با حس��ن اجرای قوانی��ن مقابله با 

طالق چیست؟
34- بر اس��اس بن��د دوم ماده 54 
آیی��ن نامه اجرایی قانون تش��کیل 
سازمان بازرسی کل کشور، گزارش 
عملک��رد ای��ن س��ازمان در تهیه 
گزارش اس��تنکاف دس��تگاه های 
پیش��نهادهای  اجرای  از  اجرای��ی 
مربوط به حس��ن اج��رای قوانین 

مقابله با طالق چیست؟
35- بر اس��اس ماده 54 آیین نامه 
اجرای��ی قانون تش��کیل س��ازمان 
بازرسی کل کشور، گزارش پیگیری 
های قضایی س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور در بررسی حس��ن جریان 
امور و اجرای صحیح قوانین مقابله 
با ط��الق از بدو تاس��یس تاکنون 

چیست؟
36- الگوی آس��یب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، 
ارائه پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در 

سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
37- بر اس��اس ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون تش��کیل 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، گزارش عملکرد دبیرخانه 
شورای دستگاه های نظارتی کشور در پایش حسن اجرای 

قوانین مقابله با طالق از بدو تشکیل تاکنون چیست؟
38- بر اس��اس ماده 64 آیین نامه اجرایی قانون تش��کیل 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، سیاس��ت تعاملی سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور با ادارات نظارت، ارزیاب��ي عملکرد و 
رسیدگي به شکایات، حراس��ت ها و حفاظت اطالعات ها و 
بازرس��ان قانوني در نظارت بر حس��ن اجرای قوانین مقابله 

با طالق چیست؟
39- بر اس��اس بند الف م��اده 65 آیین نامه اجرایی قانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش عملکرد سازمان 
بازرس��ی کل کشور در همکاری با سازمان های مردم نهاد 

مقابله با طالق از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
40- بر اس��اس بن��د ج ماده 65 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تشکیل س��ازمان بازرس��ی کل کشور، نحوه س��ازماندهی 
س��ازمان های مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای قوانین 

مقابله با طالق در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
41- بر اس��اس ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تش��کیل 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، گزارش عملکرد ش��ورای 
مش��ورتی اطالع رسانی س��ازمان بازرسی کل کشور مقابله 

با طالق چیست؟
42- بر اس��اس ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تش��کیل 
س��ازمان بازرسی کل کشور، گزارش عملکرد اطالع رسانی 
عمومی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در نظارت بازرسی 

حسن اجرای قوانین مقابله با طالق چیست؟
43- بر اس��اس بن��د ط ماده 66 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش عملکرد اطالع 
رسانی س��ازمان بازرسی کل کشور در پایش حسن اجرای 
قوانین مقابله با طالق در نشریات و پایگاه هاي اطالع رساني 

بین المللي چیست؟
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»چالش قانون« نظارت بر حسن اجرای قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور )35( پیگیری میکند:

فروپاشی خانواده و نظارت ناکارآمد بر اجرای قوانین مقابله با طالق!؟

باره���ا آماری از تعداد عجیب طالق 
س���اعت  حت���ی  و  م���اه  و  س���ال  در 
منتشر شده است و نشان می دهد 
زندگی های مش���ترک در ایران دیگر 
چندان دوامی ندارند و کم کم باید 
50-40 سال زندگی مشترکی که بین 
پدربزرگ ه���ا و مادربزرگ ه���ای مان 
می دیدیم به فراموش���ی بسپاریم. 
هر چند همچنان زوج های مسن تر 
سعی می کنند زندگی شان را ادامه 
دهن���د و جوان تر ه���ا بیش���تر س���راغ 

طالق می روند

یاد نگرفتن و بلد نبودن مهارت های 
عوامل  ترین  مهم  از  یکی  زندگی 

طالق در زوج های جوان است. 
ک�������ردن،  گ�������وش  گ�������و،  و  گ����ف����ت 
ه��م��دل��ی، ص��ب��ر، گ���ذش���ت، تاب 
و  م���س���ئ���ول���ی���ت پ���ذی���ری  آوری، 
ت��ع��ه��د و م��دی��ری��ت ه��ی��ج��ان ه��ا به 
مدیریت  البته  و  خشم  خصوص 
جمله  از  جنسی  رواب����ط  صحیح 
مهارت هایی هستند که نیاموختن 
آن ها احتمال طالق در سال اول را 

افزایش می دهد

 اش���اره: تداوم و تش���دید مش���کالت در 
زندگ���ی مردم نش���انه بارز ناکارآم���دی قانون، 
قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی 
است که باید علل آن را در فرآیند تقسیم کار 
ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و 
نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو 
کرد. نظارت به حس���ن جریان ام���ور و اجرای 
صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه )سازمان 
بازرس���ی کل کش���ور( اس���ت ک���ه در چارچوب 
قانون و آیین نامه مربوطه و اصالحیه آن عمل 
می کند. اجرای بهینه قانون در کشور، وابسته 
به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد مجریان آن 
است. هنگامی مشکالت متعدد زندگی مردم 
را بیش از پیش دشوار کرده است یکی از امور 
مهم در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، 
بازبینی و مهندس���ی مجدد فرآیند بازرس���ی و 
نظارت بر اجرای قوانین در سطح کالن و خرد 
است. نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری 
پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل 
کش���ور مستند به اسناد فرادست آن سازمان 
در پای���ش اجرای صحی���ح تع���دادی از قوانین 
پیرامون طالق می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان می گذرد:


