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تدبير تعديل مهريه در برابر سرکشي سکه!
در آخرین اقدام، مجلس طرحي را در دستور کار قرار داده که مطابق آن ۱۴ سکه به عنوان معيار محاسبه مهریه در محاکم قضایی تعيين شود

88498440سرويس اجتماعي

پيش بينی شده رئيس دستگاه قضا می تواند 
با ص�دور مجوز ب�رای اف�رادی ک�ه به دليل 
مهری�ه در زندان هس�تند به تناس�ب تورم 
و درآمد آنه�ا، پرداخ�ت مهری�ه را تعدیل 
کند. همچنين در این طرح پيش بينی ش�ده 
افرادی ک�ه می خواهن�د در آین�ده ازدواج 
کنند با توجه به ش�رایط فعلی ۱۴ سکه بهار 
آزادی را به عن�وان مهری�ه در نظ�ر بگيرند 
 که ای�ن جایگزین م�اده 29 قان�ون حمایت 

خانواده می شود

از طرح همسان س��ازي مهريه با درآمد گرفته تا کاهش سقف مهريه 
تدابيري است که نتايج همفکري قوه قضائيه، ستاد ديه و مجلس بوده 
اس��ت. حاال هم در آخرين اقدام مجلس طرحي را در دستور کار قرار 
داده که مطابق آن ۱۴ سکه به عنوان معيار محاسبه مهريه در محاکم 
قضايی تعيين شود. اين طرح اما موافقان و مخالفاني را در برابر خود 
به صف کرده است؛  موافقاني که نگران آسيب هاي اجتماعي ناشي از 
رشد آمار زندانيان هستند و مخالفاني که در اين بين به حفظ حق و 

حقوق زنان هم توجه دارند.
آن طور که ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس 
شورای اس��امي  مي گويد چندين هزار نفر به دليل بدهی مهريه در 
زندان هس��تند به همين دليل نمايندگان به دنبال اين هستند که با 

تدوين طرحی تعداد زندانيان مهريه کاهش يابد.
  طرح مجلس براي کاهش مهریه خانم ها

عضو کميس��يون قضايی و حقوقی مجلس درباره اين طرح اين گونه 
توضيح داده اس��ت: در اين طرح پيش بينی شده رئيس دستگاه قضا 
می تواند با صدور مجوز برای افرادی که به دليل مهريه در زندان هستند 
به تناسب تورم و درآمد آنها، پرداخت مهريه را تعديل کند. همچنين در 
اين طرح پيش بينی شده افرادی که می خواهند در آينده ازدواج کنند 
با توجه به شرايط فعلی ۱۴ سکه بهار آزادی را به عنوان مهريه در نظر 

بگيرند که اين جايگزين ماده 29 قانون حمايت خانواده می شود.
وی درباره نح��وه دريافت اين مي��زان مهريه در محاک��م قضايی هم 
مي گويد: اگر خانمی برای دريافت ۱۴ سکه به محاکم قضايی مراجعه 
کند می تواند به طور مستقيم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند 
و فرآيند دادرسی حذف می ش��ود و اگر مرد از پرداخت مهريه امتناع 

ورزد به مجازات حبس محکوم می شود.
اين نماينده مجلس تأکيد مي کند: در اين طرح ثبت مهريه بيش از ۱۴ 
سکه برای خانم ها محفوظ است و اگر خانمی خواست جدا شود بايد 
آن را در بخش اجرايی سازمان ثبت اسناد و اماک به اجرا گذارد تا مرد 
ممنوع الخروج و از برخی خدمات اجتماعی محروم ش��ود، اما زندانی 

نمی شود تا مهريه را بپردازد.
  حداکثر توان پرداخت زندانيان مهریه

ريشه هاي طرح مجلس براي کاهش مهريه قابل پيگيري در محاکم 
قضايي را بايد در اتفاقات چند ماه اخير و رش��د بي سابقه قيمت سکه 

پيدا کرد. 
در شش ماهه سال جاری، تعداد محکومان مهريه، رشد ۴۰ درصدی 
داشته اس��ت. بحران به جايي رس��يد که رئيس قوه قضائيه ۱۴ مهر 
با صدور بخش��نامه ای به رؤس��ای کل دادگستری ها دس��تور داد تا 
پرونده های مرتبط با پرداخ��ت مهريه را به صورت خ��ارج از نوبت و 
بدون تعيين وقت رس��يدگی به همراه درخواست تعديل محکومان، 

بررسی کنند.
ديدار هيئتی از دادس��تانی ته��ران با محکومان پرداخ��ت مهريه در 
زندان های اس��تان تهران به ارائه پيش��نهادهای متفاوت در رابطه با 
پرداخت مهريه منجر ش��د. در اين ديدار، وضعيت پرداخت مهريه و 
مهلت تأديه بررسی و مشخص شد: ۸۶ درصد  توانايی پرداخت اقساط 
تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه،  از ۵۰۰ تا يک ميليون ۱2/۵ درصد و 
از يک ميليون به باال نيم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی 

حداکثر پولی که می توانند پرداخت کنند، يک ميليون تومان است.
معاون رئيس قوه قضائيه در رابطه با تأثير نوسانات اقتصادی بر وضعيت 
پرداخت مهريه از سوی محکومان مشمول مي گويد: بر اساس عرف 
در کشور مهريه برای اينکه ارزش خود را در سال های پس از ازدواج 
حفظ کرده و زن را تأمين کند، از طريق س��که تأمين می شود. وقتی 
قيمت سکه عوض شد، تعادل و بعد مالی و عقد نکاح تغيير کرد. برخی 
از خانم ها اعمال حق خواستند که همين مسئله باعث شده برخی از 

مردان دچار عسر و حرج شوند.

به گفته رئيس کل دادگاه های عمومی و انق��اب تهران هم اکنون با 
افزايش قيمت سکه طای بهار آزادی آمار پرونده های دعاوی خانواده 
افزايش پيدا کرده و فقط در تهران طی چهار ماه نخس��ت امس��ال با 
افزايش 2۶۰ درص��دی پرونده های تعديل پرداخت اقس��اط مهريه 
مواجه بوده ايم. بنا بر اعام مديرعامل ستاد ديه کشور بر اساس آخرين 
آمار هم اکنون ۴۱9۰ زندانی مهريه در زندان های کش��ور هستند که 

اين رقم طی سه سال دو برابر شده است.
اسداهلل جواليي مديرعامل ستاد ديه هم در اين باره گفته بود: معيار 
۱۱۰ س��که که در قانون آمده اس��ت با توجه به وضعيت اقتصادی و 
معيشتی مردم همخوانی ندارد و به همين دليل با همکاری نمايندگان 

مجلس در حال بازنگری در اين موضوع هستيم.
همه اينها در کنار يکديگر منتج به اين شد که وقتي اوضاع اقتصادي از 
کنترل خارج شده تنها راهکار باقي مانده براي کاهش زندانيان مهريه 

کاهش سقف مهريه براي پيگيري قضايي تا ۱۴ سکه است.
  محاسبه مهریه به نرخ زمان عقد 

معصومه ابتکار مع��اون رئيس جمهوری در امور زن��ان و خانواده در 
واکنش به طرح هاي مطروحه درباره کاهش سقف مهريه معتقد است: 
در بازنگری قانون مهريه بايد عدالت و تعادلی که مد نظر شرع است در 

نظر گرفته شود چراکه مهريه پشتوانه زنان است.
به گفته وي مهريه در س��نت و در موازين ش��رعی ما به عنوان يکی 
از ش��روط عقد و يکی از الزاماتی اس��ت که خانواده ها ب��رای ازدواج 

فرزندانش��ان مورد توجه قرار مي دهند. عاوه بر اين مهريه در قرآن 
کريم به عنوان نش��انی از صداقت همسر اس��ت و به آن صداق گفته 
می ش��ود که از اين زاويه مهريه يک پايه مهم برای تش��کيل خانواده 

تلقی می شود.
معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن اظهار تأس��ف از 
رقابت ها و چشم و هم چش��می های خانواده ها تأکيد مي کند: همين 
مسائل موجب شده تا مهريه شکل ناس��المی به خود بگيرد به طوری 
که حتی عدد و رقم آن عجيب ش��ده است. اين موضوع در بسياری از 
خانواده ها موجب ش��ده مردان مهريه های س��نگينی را بپذيرند و با 
مشکل مواجه شوند در حالي که اصل مهريه، انسانی و اخاقی است اما 
نحوه ای که از سر ناآگاهی مورد بهره برداری طمع ورزانه قرار می گيرد 

نادرست است.
معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده تأکيد مي کند: با توجه 
به اينکه زندگی مشترک برای زنان دارای سختی ها و فشارهايی است، 
مهريه يک نوع پشتوانه اس��ت و برای زنان طرفيت دارد و در مواردی 
ممکن است بازدارنده باشد و مانع طاق و سوءاستفاده های ديگر در 
خانواده شود؛ بنابراين برای بازنگری در مهريه بايد اين جنبه ها را در 

نظر گرفت.
پيش��نهاد خانم معاون در اين زمينه اما محاس��به مهري��ه بر مبنای 
قيمت سکه زمان عقد است و مي گويد: در مورد مهريه صحبت هايی 
شده اس��ت، اما با اين حال هنوز قانون تغيير نکرده است، به نظر من 
ايده آل ترين سطح تغيير قانون مهريه اين است که بايد سکه به قيمت 
روزی که مهريه تعيين می ش��ود )تاريخ عقد(، داده شود. نبايد تغيير 
قيمت سکه بار س��نگينی بر دوش خانواده ها بگذارد. راهکار منطقی 
تغيير قوانين مهريه تعديل آن است، چراکه تغيير شديد قيمت سکه 
قابل محاس��به نيس��ت. نمی خواهم در مورد موضوع تنصيف اموال 

اظهارنظر کنم.
  شتاب زده عمل نکنيم !

علی کرد عضو کميس��يون اجتماعی مجلس اما با محاسبه مهريه بر 
مبنای قيمت سکه زمان عقد مخالف است و مي گويد: تعيين مهريه 
به منظور تضمين امنيت خانم ها يکی از اصول انسانی است که نبايد 
به راحتی از کنار آن گذش��ت، ضمن اينکه هر اندازه مهريه خانم ها را 
باالتر ببريم قطعاً ارزش اجتماعی متضمن آرامش آنها را ارتقا داده ايم، 
از سوی ديگر مهريه تنها اهرم فش��ار برای بقای خانواده ها و توجه به 

منزلت خانم ها است.

از نگاه وي نحوه محاس��به مهريه نبايد به گونه ای باش��د که مردها از 
اين حق برخوردار ش��وند که در هر شرايطی به راحتی همسران خود 
را رها کرده يا طاق دهن��د. کرد تأکيد مي کند: بی ترديد محاس��به 
مهريه بر مبنای قيمت س��که زمان عقد با وجود مشکات اقتصادی 
موجود اقدامی برخاف منطق، قانون، وجدان و شرع است، بنابراين 
در کميسيون اجتماعی بايد اين موضوع به گونه ای مطرح شود که از 

جايگاه و حقوق خانم ها که در رأس خانواده ها قرار دارند، دفاع شود.
اين نماينده مجلس تأکيد مي کند: قطعاً محاسبه مهريه بايد بر مبنای 
اقدامی کارشناس��انه صورت بگيرد و نبايد در اين زمينه ش��تاب زده 
عمل شود تا به نتيجه ای منتهی ش��ود که آرامش خانواده ها را دربر 

داشته باشد.
حسن لطفي ديگر عضو کميس��يون اجتماعي مجلس نيز با تأکيد بر 
اينکه از موافقان ساماندهي مهريه است در عين حال مي گويد:  معتقدم 
بايد درباره موضوع مهريه اقدامات کارشناسی شده ای انجام شود با اين 
تفس��ير که حقوق زنان هم بايد در اين رابطه حفظ شود و ساماندهی 
موضوع مهريه نبايد به گونه ای باشد که بهانه ای برای سوءاستفاده گران 
ش��ود تا افرادی که ميلی به ادامه زندگی ندارند به بهانه سهل بودن 

پرداخت مهريه اقدام به جدايی کنند.
سلمان خدادادي رئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسامی 
اما معضل ش��دن مس��ئله مهريه را ناش��ي از کم کاري دستگاه هاي 
فرهنگي مي داند و با انتقاد از بی توجهی دستگاه های فرهنگی نسبت 
به اشاعه اين فرهنگ اشتباه در کشور تأکيد مي کند: تاکنون نهادهای 
فرهنگی در اين رابطه قصور داش��ته اند که نتيجه آن تعيين مهريه بر 
مبنای س��ال ميادی و شمسی تولد فرد بوده اس��ت و در مقابل اين 
بدعت گذاری اشتباه پيوسته دس��تگاه های فرهنگی سکوت کرده اند 
و حتی رسانه ملی با اين س��طح از کارمند و بخش های مختلف گامی 
در جهت فرهنگس��ازی برای ممانعت از ترويج اين فرهنگ برنداشته 
اس��ت، همچنين افراد صاحب تريبون نيز در اين مورد روش��نگری 
نکرده اند، تا جايی که در شرايط کنونی خانواده های مذهبی هم با اين 
مشکل مواجه شده اند، بنابراين اشاعه اين فرهنگ اشتباه در جامعه 
محصول بی توجهی دس��تگاه های فرهنگی بوده که گريبان جامعه را 

گرفته است.
  هيچ زني تا زماني که مش�کل نداشته باش�د مهریه اش را 

طلب نمي کند
مصطفي اقليما م��ددکار اجتماعي اما از وراي قان��ون به ماجرا نگاه 
مي کند و مي گويد:  با اش��اره به آمار طاق ه��ای توافقی و آمارهای 
انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران بيش از ۷۰ درصد طاق ها 
توافقی اتفاق می افتد و اين در حالی اس��ت ک��ه ۷۰ درصد از زنان 
برای رهايی از وضعيت آش��فته زندگی از حق )مهريه( خود گذشت 

می کنند.
از نگاه وي پيشنهاد پرداخت سکه به نرخ روز عقد از طرف مسئوالن به 
هيچ عنوان قانونی و منطقی نيست و دولت ها و مسئوالن نمی توانند 
دخالتی در اين موضوع داشته باش��ند چراکه ازدواج يک قرارداد دو 
نفره ميان زن و مرد اس��ت و آنها درباره اين مس��ئله با يکديگر توافق 

مي کنند.
اقليما معتقد اس��ت با توجه به افزايش قيمت سکه به دليل نوسانات 
نرخ ارز، نرخ اقام و هزينه های ديگر نيز افزايش داش��ته و زنان بايد 
بعد از طاق متناسب با نرخ روز مايحتاج زندگی شان را تأمين کنند. 
همچنين زنان مطلقه با عنايت به فضاي فرهنگي جامعه با مشکات 
متعددي دس��ت و پنجه نرم مي کنند و اغلب اوقات يا امکان ازدواج 
مجدد ندارند ي��ا ناگزيرند با مردان مطلق��ه ازدواج کنند در حالي که 
چنين محدوديت هايي براي مردان وجود ندارد. از س��وي ديگر هيچ 
زنی تا زمانی که مشکلی وجود نداشته باشد مهريه خود را از همسرش 

طلب نمی کند.

مهريه پيشکش مرد به زن است
استاد ش��هيد مرتضي مطهري در کتاب نظام حقوق زن در اسام درباره 
مهريه اينگونه مي نويسد: »مرد هنگام ازدواج يک »پيشکشی« تقديم خود 
زن می کند و هيچ يک از والدين حقی به آن پيشکشی ندارند. زن در عين 
اينکه از مرد پيشکشی دريافت می دارد، استقال اجتماعی و اقتصادی خود 
را حفظ می کند. اوالً به اراده خود ش��وهر انتخاب می کند نه به اراده پدر يا 
برادر. ثانياً در مدتی که در خانه پدر اس��ت، همچنين در مدتی که به خانه 
شوهر می رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند. 
محصول کار و زحمتش به خودش تعل��ق دارد نه به ديگری و در معامات 

حقوقی خود احتياجی به قيمومت مرد ندارد.«
از نگاه استاد، مرد از لحاظ بهره برداری از زن، فقط حق دارد در ايام زناشويی 
از وصال او بهره مند شود و مکلف است مادامی که زناشويی ادامه دارد و از 
وصال زن بهره مند می شود، زندگی او را در حدود امکانات خود تأمين کند.

اسام با پذيرش چنين نگاهي زناشويی را بر اين اساس بنيان نهاده است. در 
قرآن کريم هم آيات زيادی هست که تأکيد مي کند مهر زن به خود زن تعلق 
دارد نه به ديگری. مرد بايد در تمام مدت زناشويی عهده دار تأمين مخارج 
زندگی زن ش��ود و در عين حال درآمدی که زن تحصيل می کند و نتيجه 
کار او، به شخص خودش تعلق دارد نه به ديگری. مهر با حيا و عفاف زن يک 
ريشه دارد. زن به الهام فطری دريافته است که عزت و احترام او به اين است 

که خود را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد و به اصطاح شيرين بفروشد.
اس��تاد مطهري در رابطه با فلس��فه مهريه تأکيد مي کند: زن در مرد تأثير 
فراوان داشته است. تأثير زن در مرد از تأثير مرد در زن بيشتر بوده است. مرد 
بسياری از هنرنمايی ها و شجاعت ها و دالوری ها و نبوغ ها و شخصيت های 
خود را مديون زن و خودداری های ظريفانه زن اس��ت، مديون حيا و عفاف 
زن است. زن هميش��ه مرد را می س��اخته و مرد اجتماع را. آنگاه که حيا و 
عفاف و خودداری زن از ميان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر ش��ود، 
اول به زن مهر باطله می خورد و بعد مرد مردانگی خود را فراموش می کند و 
سپس اجتماع منهدم می شود. همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاريخ 
شخصيت خود را حفظ کند و به دنبال مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار 
به آستان خود بکشاند، مردان را به رقابت و جنگ با يکديگر درباره خود وادارد 
و آنها را تا سرحد کشته شدن ببرد، حيا و عفاف را شعار خود قرار دهد، بدن 
خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآميز جلوه دهد، الهام بخش 
مرد و خالق عشق او باشد، هنرآموز و شجاعت بخش و نبوغ آفرين او واقع شود، 
در او حس »تغّزل« و ستايشگری به وجود آورد و او به فروتنی و خاکساری و 
ناچيزی خود در مقابل زن به خود ببالد، همان قدرت می توانسته مرد را وادار 

کند که هنگام ازدواج عطيه ای به نام »مهر« تقديم او کند. 
از نگاه استاد مطهري مهر ماده ای است از يک آيين نامه کلی که طرح آن در 
متن خلقت ريخته شده و با دست فطرت تهيه شده است. وي با اشاره به اين 
آيه قرآن کريم »َو آتُوا اَلنِّساَء َصُدقاتِِهنَّ نِْحلًَة« مي نويسد: يعنی کابين زنان 
را که به خود آنها تعلق دارد )نه به پدران يا برادران آنها( و عطيه و پيشکشی 

است از جانب شما به آنها، به خودشان بدهيد.
قرآن کريم در اين جمله  کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:

اوالً با نام »صُدقه« )به ضم دال( ياد کرده اس��ت نه با نام »مهر«. صدقه از 
ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق يا صدقه گفته می شود که نشانه 
راستين بودن عاقه مرد است. بعضی مفسرين مانند صاحب کّشاف به اين 
نکته تصريح کرده اند؛ همچنان که بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات 
غريب القرآن علت اينکه صَدقه )به فتح دال( را صدقه گفته اند اين است که 
( به اين کلمه  نشانه صدق ايمان است. ديگر اينکه با ملحق کردن ضمير )ُهنَّ
می خواهد بفرمايد که مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر؛ مهر مزد 
بزرگ کردن و شير دادن و نان دادن به او نيست. سوم اينکه با کلمه »نحله« 
کامًا تصريح می کند که مهر هيچ عنوانی جز عنوان تقديمی و پيشکشی 
و عطيه و هديه ندارد. در اس��ام اين آيين منسوخ شد و پدر زن حق ندارد 
مهر را مال خود بداند، هرچند هدف و منظورش اين باشد که آن را صرف 
و خرج دختر کند. اين خود دختر است که اختيار آن مال را دارد که به هر 
نحو بخواهد مصرف کند. در روايات اسامی تصريح شده که اين گونه مهر 
قرار دادن در دوره اساميه روا نيست. قرآن تصريح می کند که مهر عنوانی 
جز عطيه و پيشکشی ندارد. به عاوه، اسام قوانين اقتصادی خود را آنچنان 
تنظيم کرده که مرد حق هيچ گونه بهره برداری اقتصادی از زن ندارد. در اين 

صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قيمت زن ياد کرد؟

اين مطالبه اصاًل مطالبه نبود!
انگار رفته رفته درهاي ورزشگاه ها به روي زنان هم باز مي شود و آن طور که 
مازيار ناظمی مدير روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی 
خود در توييتر خبر داده، قرار است در بازی برگشت فينال جام باشگاه های 

آسيا جايگاهي براي حضور زنان در ورزشگاه آزادي در نظر گرفته شود.
اينکه آيا حضور زنان در ورزشگاه آزادي براي تماشاي مسابقات فوتبال مردان 
بايد باشد يا خير؟ بحث ما نيست. حتي اگر در برخي بازي ها همانند دربي ها 
با آماده باش اورژانس مواجه باشيم و  آمار مصدوميت و مراجعه به پايگاه هاي 
اورژانس به 3۵۰ نفر هم برسد. احتماالً خانم هايي که قرار است براي تماشاي 

فوتبال مردان به ورزشگاه بروند فکر اين جاي ماجرا را کرده اند. 
اينکه چرا خانم ها براي تماشاي بازي هاي ورزشکاران خانم اين همه مشتاق 
نيستند و دلشان مي خواهد بازي هاي فوتبال آقايان را ببينند هم موضوع 
بحث ما نيست. اصل ماجرا بر سر اين است که آيا اصوالً حضور خانم ها در 
ورزشگاه براي تماشاي فوتبال آقايان از کجا آغاز شد و از کي به يک مطالبه 
تبديل شد بحث ماست. شايد تا چند سال پيش هيچ کس چنين موضوعي 
را نشنيده بود يا حتي به آن فکر هم نمي کرد. فهرست چالش هاي زنان را 
که تهيه مي کرديد چنين مطالبه اي حتي از سوي دختران جوان دانش آموز 
و دانشجو هم مطرح نشده بود. مطالبات آنها بيشتر حول محور اشتغال و 
ادامه تحصيل و تسهياتي که در اين مسير نياز دارند سير مي کرد و زنان 
سن و سال دارتر هم به دنبال آن بودند تا شرايط مناسب تري براي اشتغال 
و نقش آفريني به عنوان مادر و همسر داش��ته باشند. مطالباتي همچون 
بيمه زنان خانه دار يا تس��هيات براي مادران شاغل داراي فرزند زير پنج 
س��ال. دولت يازدهم اما وقتي در تحقق وعده هايش به زنان ناکام ماند به 
دنبال راهکاري ب��راي انحراف افکار عمومي  از اي��ن ماجرا بود و به همين 
خاطر موضوع حضور زنان در ورزش��گاه ها به عنوان مطالبه نيمه جامعه 
برجسته سازي شد. اين ماجرا در سال هاي پاياني دولت يازدهم به اوج خود 
رسيد و حاال اين مطالبه در حال به سرانجام رسيدن است تا بدانجا که يک 
بار حضور زنان در استاديوم آزادي براي تماشاي مسابقات مقدماتي جام 
جهاني را داشتيم و حاال بناست تا جايگاهي هم براي آنان در نظر گرفته شود 
و فينال جام باشگاه هاي آسيا را در ورزشگاه آزادي تماشا کنند. حاال شايد 
بيش از همه مسئوالن و نمايندگاني که به دنبال تحقق چنين مطالبه اي 
بودند نگران به ثمر رسيدن تاش ها و جريان سازي رسانه اي شان باشند. 
حاال با تحقق اين ماجرا زنان دوباره به ياد مطالبات اساسي شان مي افتند؛ 

 مطالباتي همچون بيمه،  اشتغال و...

مريم زاهدی 

کبري فرشچي 

حکایت گرفت�ن مهریه اي ک�ه روزگاري ن�ه مي دادند و ن�ه مي گرفتند این روزها ب�ه یکي از 
مناقشه برانگيزترین چالش هاي اجتماعي تبدیل شده است. پيشينه دردسرهاي مهریه براي 
مردان از زماني آغاز شد که خانم ها تصميم گرفتند مهریه شان را بگيرند! همين مسئله برخي از 
 مرداني که هنگام ازدواج زیر بار مهریه هاي نجومي  رفته بودند را پشت ميله هاي زندان کشيد. 

این بار اما ماجراي اصلي بر سر سرکش ش�دن افزایش قيمت سکه است. چالش این روزهاي 
مهریه در کنار فرهنگ سازي و مهریه هاي باال به حکایت اوضاع و احوال اقتصادي و کاهش ارزش 
پول ملي بازمي گردد که سکه را باال و باالتر کشيده و حاال مرداني که پيش از این براي پرداخت 
مهریه هاي 500 سکه اي و بيشتر دچار مشکل مي شدند حاال و با سکه حدود 5 ميليون توماني 

براي پرداخت ۱۱0 سکه هم مشکل دارند. روي دیگر این سکه اما زناني هستند که مهریه حق 
شرعي شان محسوب مي شود اما به واسطه التهابات اقتصادي نخستين راه حلي که براي مواجهه 
با رشد سه برابري زندانيان مهریه طي دو سال اخير و به خصوص رشد قابل تأمل این افراد در 
ماه هاي اخير به ذهن دست اندرکاران مي رسد چيزي نيست جز طرح هایي براي تعدیل مهریه. 

زهرا چیذری
  گزارش  

اقدام�ات  مهری�ه  موض�وع  درب�اره  بای�د 
کارشناسی شده ای انجام ش�ود با این تفسير که 
حقوق زنان ه�م باید در این رابطه حفظ ش�ود و 
ساماندهی موضوع مهریه نباید به گونه ای باشد 
که بهانه ای برای سوءاستفاده گران شود تا افرادی 
که ميلی به ادام�ه زندگی ندارند به بهانه س�هل 

بودن پرداخت مهریه اقدام به جدایی کنند


