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از گوشه و کنار

به رغم وضع قوانین جدید ،مشکل «مهریه» همچنان پابرجاست

با افزایش وام ازدواج جوانان را به
بدهکار بانکی تبدیل میکنیم

گرفتار در بهای متالطم سکه و بیپولی مردان

ریحانه جوالیی

از زمانی که یادمان میآید گفتهاند
«مهریــه را که داده و کــه گرفته» اما
واقعیت با گفتهها و شــنیدهها تفاوت
زیادی دارد و بسیاری از مردان به خاطر
این موضــوع راهی زندان شــدهاند یا
دستکم بخشی از پسانداز و زندگی
خودشان را از دســتدادهاند .آمارها
میگویند در حــال حاضر  2500مرد
ایرانی بــه دلیل ناتوانــی در پرداخت
مهریهدرحبسهستند.
در شــرایطی که زنان هیچ قانون
حمایتی ندارند ،مهریه تنها ســاحی
اســت که زنان برای حفظ و نگهداری
زندگی میتوانند از آن استفاده کنند
و مثل بقیه موارد از چشموهمچشمی
دور نمانده اســت .مهریههــای باال و
تعداد ســکههای نجومی و همسرانی
که روزهای ابتدایی داغ هستند و زیر
بار هرگونه درخواستی میروند دلیلی
شده تا امروز وضعیت مهریه در ایران به
یکبحرانتبدیلشود.
قصه مهریههای بــاال ،این روزها با
باال رفتن بیرویه قیمت طال و ســکه
پرغصهتر هم شده اســت .طوری که
در همین روزهای گرانی ،حدود هزار
نفر به آمار مردان زندانی مهریه اضافه
شده است .حاال پرسشی که در اینبین
مطرحمیشودایناستکهمقصراصلی
این وضعیت کیست؟ زنانی که از نظر
خودشان حق طبیعیشان را مطالبه
میکنند ،مردانی که به همسران خود
اعتماد میکنند و مهریــهای باالتر از
توانشــان را میپذیرند یا حاکمیت و
قانونیکهبرایایناوضاعآشفتهراهکار
درست و درمانی ندارد؟
زندانیانمهریه؛رتبهدوم
زندانیانغیرعمد
آمار کشوری میگوید که زندانیان

مهریه بعد از زندانیان چک برگشتی،
رتبه دوم زندانیان غیر عمد در کشور
را دارند .ســال  ۱۳۹۱قانونی تصویب
شــد که بســیاری از مــردان گرفتار
بدهی مهریه را خوشــحال کرد .طبق
این قانــون اگر مــردی مهریه باالی
 ۱۱۰ســکه را پذیرفته و توانایی مالی
پرداخت آن را نداشته باشد ،به زندان
نمیرود و فقــط میزان  ۱۱۰ســکه
جهت بازپرداخت برای او قسطبندی
خواهد شد .این قانون در سال ۱۳۹۱
موجبنجاتبسیاریاز آقایاناززندان
شــد؛ اما خیلیها معتقدند این میزان
تعیینشــده هم برای خیلیها زیاد
استوقسطبندیآنبهمردفشارمالی
میآورد .از آنطرف با باال رفتن قیمت
ســکه در ماههای اخیر اگــر برفرض
مــردی موظف بود ماهی یک ســکه
بهعنوان مهریه به همسرش پرداخت
کند ،این رقــم بــرای او یکمیلیون
تومان هزینه داشــت ،اما حاال قیمت
سکه  ۵برابر شده و او هم باید  ۵میلیون
تومان پرداخت کند .همین وضعیت
باعث شــده تا این روزها دادگاهها پر
از پروندههای «درخواســت تعدیل»
باشند .درخواســتی که مرد طی آن از
دادگاه میخواهد تا با بررســی مجدد
وضعیت مالیاش تأیید کند که توانایی
پرداخت مقدار مشخصشده از مهریه
را در ماه ندارد و رقم آن را برایش کمتر
کند .این در حالی است که بنا بر روایات
دینیمهریهحقطبیعیزناستومرد
باید آن را در هنگام عقد به زن بپردازد.
 95درصدمردانتوانپرداخت
مهریهراندارند
حاال آمارهــا میگویند بیش از95
درصد مردان توانایی پرداخت مهریه
را ندارنــد .این روزها یکی از مســائل
مطرحشده درباره مهریه دستورالعمل
جدید قوه قضائیه مبنــی بر بازنگری
پرونده زندانیان مهریه و حبسزدایی
از آنان اســت که این دستورالعمل در

جامعه تبعات فرهنگی خواهد داشت،
چراکــه دیگر دختران بــرای ازدواج،
مردانی که تمکن مالــی کمی دارند
را انتخاب نمیکنند و این ریســک را
نخواهند کرد ،زیرا اگر مرد تمکن مالی
پرداخت مهریه را نداشــته باشد ،در
صورتتشخیصاعسارزندانینخواهد
شد و این یعنی فرهنگ ازدواج با چنین
دستورالعملهایی در آینده تغییر پیدا
میکند.
بر اساس قوانین جمهوری اسالمی
چنانچه مهریه در زمــان عقد معادل
 ۱۱۰سکه باشد زن طبق قانون توانایی
مطالبــه آن را دارد و مشــمول قانون
محکومیتهــای مالی میشــود ،در
صورت عدم پرداخت دادگاه میتواند
طبق درخواســت زن حکم بازداشت
مرد را صــادر کند ،حال اگــر مهریه
بیش از  ۱۱۰ســکه یا معــادل آن در
نظر گرفته شــود در رابطه با مازاد آن
تنها توانایی مالی مرد مالک پرداخت
قرار میگیرد ،بهطوریکه در صورت
عدم توانایی مــرد مهریه بیش از ۱۱۰
سکه مشمول محکومیتهای مالی در
ایران قرار نمیگیرد و برای مرد حبس
در پی ندارد.
شروطضمنعقد؛جایگزینی
مناسببرایمهریه
خوب میدانیم که پــس از ازدواج
یکسریحقوقاززنانسلبمیشوند.
ازجمله این حقوق میتــوان ب ه حق
اشــتغال ،حق اوالد ،حق تحصیل و یا
حق سفر و خروج از کشور اشاره کرد.
راهکار بهتر برای حل بحران مهریه این
است که زنان در هنگام ازدواج بهجای
مهریههای سنگین که حاال پرداخت
آنهمبهصورت قسطی انجام میشود،
حقوق اولیه خود را که بهواسطه ازدواج
سلبمیشوندبهدستآورند.
شروط ضمن عقد میتواند شامل
هر خواسته مشروع ،معقول ،مشخص
ومعینیباشدبنابراینبرابرماده۱۱۱۹

قصه مهریههایباال ،این
روزها با باال رفتن بیرویه
قیمتطالوسکهپرغصهتر
هم شده است .طوری که
در همین روزهای گرانی،
حدود هزار نفر به آمار
مردان زندانی مهریه اضافه
شده است .پرسشی که
دراینبین مطرح میشود
ایناستکهمقصراصلی
اینوضعیتکیست؟
قانون مدنی طرفین میتوانند تمامی
شــروطی را که مخالف مقتضای ذات
عقدنباشدبرای یکدیگربگذارند.امروز
پیشنهادتماموکالوکارشناسانحقوق
بهزوجهایجوانایناستکهاز شروط
ضمنعقدغافلنشوندوبهجایمهریه
ازشروطضمنعقدبهرهمندشوند.
از ســوی دیگر به هنگام جدایی،
قانون از زنی که شــروط ضمن عقد را
بهجای مهریههای بــاال انتخاب کرده
استحمایتهایبیشتریهممیکند.
درحالیکه سکههای مهرشده تا 110
عدد قابلپرداخت اســت و این رقم با
گرفتن وکیل حرفــهای از طرف مرد
میتواندکمترهمشود.

اگرمهریهندارید،بخوانید
تا بهحال شده با کسی مواجه شده
باشید که در پاســخ به این پرسش که
مهریهات چقدر اســت گفته باشــد
مهریهای نــدارم؟ از ســوی دیگر کم
نیســتند زنان و دخترانی که به دالیل
مختلف مانند اجبار به ازدواج ،هزینه
شدنبرایخونبها،مخالفتخانوادهبه
ازدواج یا هر دلیل دیگری از حق مهریه
چشمپوشــی میکنند و بــدون درج
شدنرقمیدرعقدنامه،بهعقددیگری
درمیآیند .بسیاری از ما در این موارد
نگران میشویم که اگر به هر دلیلی زن
در زندگی مشترک شکست خورد آیا
حقوحقوقی از زندگی نخواهد داشت
یا شاید به این فکر کنیم خوش به حال
این مردان که بدون پرداخت هیچگونه
تاوانی از یک زنندگی مشترک بیرون
میآیند .بسیاری از ما نمیدانیم در این
شرایط قانون از این زنان حمایتهای
الزم را به عمل میآورد.
کســانی کــه تصمیم بــه ازدواج
میگیرند ،باید بداننــد که اگر در عقد
مهریــهای برای آنها تعیین نشــود،
درهرصــورت به آنهــا مهریه تعلق
میگیرد،کهاینمهریه«عندالمطالبه»
هم هســت .در این میان برقرار شدن
رابطه میان زن و مرد نیز در میزان و رقم
مهریه مؤثر است.بهعبارتی اگرجدایی
قبل از رابطه زناشویی باشد ،مهریه با
توجه به وضعیت مالی مرد محاســبه
میشود که «مهرالمتعه» نام دارد .اگر
جداییبعد ازرابطه زناشوییباشد ،رقم
مهریهمتناسببازنانیاستکهاطراف
عروسهستند،اینافرادشاملخواهر،
افراد آشنا و نزدیکان عروس میشوند.
اینمهررا«مهرالمثل»مینامند.
زرنگیممنوع!
یکی دیگــر از موضوعاتــی که در
ســالهای گذشــته و حتی امروز در
برخی پروندهها رخ میدهد دور زدن
قانون برای پرداخت نکــردن مهریه
همســر بود .راهــکار دور زدن قانون
ساده است ،مردها برای فرار ،مال خود
را بهسرعت به نام یکی از نزدیکان زده
و در دادگاه ادعــا میکردند مالی برای
پرداخت مهریه زن ندارنــد .اما قانون
مدتی اســت که این راه را بسته است،
آقایان باید بدانند که بر اساس قوانین
مهریهنمیتواننداززیربارندادنمهریه
به همسرشان شــانه خالی کنند و اگر

کسانی که تصمیم به ازدواج
میگیرند،بایدبدانند
که اگر در عقد مهریهای
برای آنها تعیین نشود،
درهرصورت به آنها
مهریهتعلقمیگیرد،که
«عندالمطالبه»همهست.
سطح رابطه میان زن و
مرد نیز در میزان و رقم این
مهریهمؤثراست
مالی داشته باشــند و قبل از اقدام به
طالق همسرشــان به نام افراد دیگر
بهخصوص نزدیکانشــان بزنند ،طبق
ماده  ۲۱۸قانــون مدنی معامله باطل
شدهوبه مردبرمیگردد.
برایمثالاگرزنوشوهریاختالف
پیدا کننــد و زن به ثبت و یــا دادگاه
مراجعه کــرده و مهریــهاش را طلب
کند ،در همین فاصله شــوهر ،خانه را
با معاملهای به نام یکــی از نزدیکانش
مانند خواهر یا مادرش منتقل کند این
معامله را میتــوان صوری فرض کرد،
به این دلیل که شخص مورد معامله از
نزدیکان اســت و امکان اینکه درواقع
معاملهای شده باشد ،خیلی کم است
و چون اختالف میان زن و شــوهر هم
در همین زمان واقعشده است ،قانون
احتمال میدهد که مرد برای امتناع از
پرداخت مهریه ،این کار را کرده و برای
بســتن راه فرار مرد ،معامله را صوری
تصورکردهو آن راباطل میکند.
مهرمحالل،جانمآزاد
در آخر اینکه وقتی زندگی شیرین
باشد تنها چیزی که معنا ندارد بحث
مهریه اســت ،هنگامی هم که زندگی
تلخ و عرصه بر طرفین تنگ میشــود
باز هم مهریه مفهومی ندارد و درواقع
پایبست محکمی نیست که بتوان به
آن تکیه کرد ،آن چیزی که مهم است،
تفاهم اســت ،زنی که آرامش و امنیت
جانی نــدارد حاضر اســت رقمی هم
بپردازد تا بتواند جدا شود ،مردی هم
که به هر دلیلی دیگر توان ادامه زندگی
باهمسرشرانداردبههرقیمتیحاضر
است مهریه را بپردازد تا بتواند زندگی
مشترک را رها کند .مهریه پشتوانهای
برای زن و مرد نیست ،این روزها طالق
قبح خود را ازدســتداده و هیچکس
به خاطر باال بودن رقــم مهریه وقتی
در تنگنا است ،حاضر به ادامه زندگی
نیســت و به هر قیمتی حاضر است،
جدا شــود و مهریه معنا و مفهومی در
ادامه زندگی مشترک ندارد .در حدود
 70درصد پروندههــای طالق مهریه
بخشیده میشود ،آنچه در ثبات و بقای
زندگی مشترک اهمیت باالیی دارد،
تفاهم و دوست داشــتن است ،زیرا در
بیشــتر پروندهها زنان مهریه خود را
میبخشــند یا درنهایت به ماهی یک
ربعسکهرضایتمیدهند.

معاونامورجوانانوزارتورزشوجوانانگفت:
در حوزههای وام مسکن و وامهای دیگر اگر کسی
وام خود را در قبال دریافت مبلغی میفروشد ،زیاد
نگرانکننده نیست و میتوان نگاه اقتصادی به آن
داشتامادرحوزهوامازدواجبحثهویتمطرحاست
و نباید اجازه دهیم هویت انسانها معامله شود .به
گزارشایلنا،محمدمهدیتندگویاندرجلسهایبا
مسئوالنبانکمرکزیبرایبررسیوتحلیلشرایط
فعلی وام ازدواج و رسیدگی به مشکالت و شکایات
بیانکرد :بهگفتهمسئوالنبانکمرکزیدرسال۹۸
تاکنون حدود  ۱۳۰هزار میلیارد ریال وام ازدواج به
 ۴۱۵هزار متقاضی پرداختشده است و  ۲۱۰هزار
نفر نیز در صف دریافت این وام هستند .مسئوالن
بانک مرکزی مطرح کردند که متقاضیان دریافت
وامازدواجدرصورتنداشتنضامنمعتبرمیتوانند
ازضمانتملکیبرایاینموضوعاستفادهکنند.اوبا
بیاناینکهطبقآمارهاافزایشوامازدواجکمکیبه
افزایشازدواجنکردهاست،اضافهکرد:سالگذشته
وامسالباوجودافزایشچشمگیروامازدواجدرثبت
واقع ازدواج کاهش داشــتهایم .تندگویان تصریح
کرد :این آمار نشان میدهد افزایش ازدواج نیازمند
راهکارهایدیگرازجملهاشتغالایمن،مسکنارزان،
انجام کارهای فرهنگی و تغییــر نگرش جوانان به
ال
مقولهازدواجاستبنابراینباافزایشوامازدواجعم ً
جوانانرابهبدهکاربانکیتبدیلمیکنیم.

جزئیات بدهی ۶۹هزارمیلیاردی
شهرداری تهران

رئیس کمیته بودجه شهرداری تهران با اعالم
بدهی ۶۹هزار میلیارد تومانی شــهرداری تهران
گفت :مدیریت شهری فعلی ،در حال پاس کردن
چکهایصادرهدورهمدیریتقبلاست.بهگزارش
ایســنا ،مجید فراهانی در مورد میزان دقیق بدهی
شهرداری تهران بر اساس آخرین بررسیها ،اعالم
کرد :بر اساس گزارش شهردار تهران که به تفکیک
ارائهشده،جمعکلبدهیشهرداریتهران۶۹هزار
میلیاردتوماناستکهبیشترینحجمبدهیهاکه
حدود ۳۰هزار میلیارد تومان میشود ،به بانکها
و مؤسسات بانکی مربوط میشود .او با بیان اینکه
بدهیبهسازمانمالیات،تأمیناجتماعی،اشخاص
حقیقی و حقوقی و ...در مراتب بعدی بیشــترین
بدهیهای شهرداری تهران قرار دارند ،افزود :جمعاً
بااحتساببدهیبانکها،رقمکلبدهیشهرداری
 ۶۹هزارمیلیاردتومانمیشود.ایننشانمیدهدکه
مدیریتشهریفعلی،درحالپاسکردنچکهای
صادرهدورهمدیریتقبلاست؛چراکهپروژههارادر
حالیپیشبردندکهپولشراندادندوحاالمدیریت
شهریجدیدبایدبدهیهاراپرداختکند.فراهانی
بابیاناینکهگزارشخزانهدارشورانیزنشاندادکهدر
چهار ماه اول سال ،رشد پرداخت بدهیها زیاد بوده
است،ادامهداد:ایندرحالیاستکهعلیرغمکسری
۱۰درصد کسری بودجه ،بیشترین رشد پرداختی
در حوزه دیون بوده که ۱۸۰درصد پرداختشــده
و نشاندهنده عزم مدیریت شهری برای پرداخت
دیوناست.

مجازات ازدواج اجباری
کودکان ،حبس است

یادداشت

سیل رفت ،زمین لغزش آمد
مهدی معتق ،استاد دانشگاه الیبنیتز هانوفر آلمان

روستای حسینآباد کالپوش با جمعیتی بالغبر  ۴۰۰۰نفر
یکی از بزرگترین روستاهای استان سمنان است که در مرز
استان سمنان و گلســتان در فاصله تقریبی  ۱۱۰کیلومتری
شمال شرقی شهرســتان شــاهرود و  ۵۰کیلومتری شرق
گنبدکاووس قرار دارد.
قســمت اعظمی از این روســتا در یک پهنه لغزشــی در
مجاورت شمالی ســد کالپوش قرار دارد .این ســد در اواخر
دیماه ۹۱با حضور رئیسجمهور وقت آن دوران با هدف تأمین
آب شهرهای میامی ،شاهرود و روستاهای اطراف آن آبگیری
شد .پهنه لغزشی مجاور سد در بهار ۹۸فعال شد بهگونهایکه
در اثر آن بیش از  ۲۰۰ســاختمان اعم از خانههای روستایی،
سالن ورزشی و مدرسه دچار تخریب اساسی شد .مشاهدات
اولیه سنجشازدور ماهوارهای که توسط مرکز تحقیقات علوم

زمین آلمان و با همکاری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
ایران انجامشده نشان میدهد که این پهنه در فصول گذشته
نیز فعال بوده ،هرچند گستره فعالیت و حرکات لغزشی در آن
هیچگاه بهشدت سال  ۹۸نبوده است .اینکه چه عاملی سبب
تشدید این حرکت درسال ۹۸شــده نیاز به بررسی دقیقتر
دارد .بااینحال مشاهدات صحرایی اولیه که در تاریخ  ۸مرداد
 ۹۸با همکاری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و
اداره کل منابع طبیعی استان سمنان انجام شد شواهد بسیار
جالبی پیرامون علت تشدید فعالیت زمینلغزش در سال ۹۸
که منجر به خسارات فراوان به روستای حسینآباد کالپوش
شد را ارائه میکند.
هنوز آثار بسیار متعددی از تراوش آب به بدنه لغزشی که در
مجاورت شمالی سد کالپوش قرار دارد ،بهوضوح قابلمشاهده
است .مردم محلی وجود چشمهها بهعنوان منابع این تراوشات
را بهشــدت رد کرده و آن را به آبگیری سد در سالهای اخیر

نسبت میدهند که مسبب این تراوشات بودهاند .تعدد بسیار
فراوان این تراوشــات آنهم در فصل تابســتان این ظن افراد
محلیکهمنبعآنهاناشیازنفوذآبسدبهدامنهلغزشاسترا
بیش از گذشته تقویت میکند .پدیدهای که در اصطالح علمی
سی پیژ ( )seepageنامیده میشود .این تراوشات میتوانند
بهعنوانیکعاملتحریککنندهمهمباعثتشدیدفعالیتاین
پهنه لغزشی به دنبال بارشهای برف و باران اواخر اسفند سال
گذشته شده باشند.
نکته بســیار نگرانکننده بعدی ،فارغ از منبع تراوشات،
تداوم آنها بود که در این بازدیــد زمینی بهوضوح قابلرؤیت
بود.وجوداینتراوشاتبدینلحاظخطرناکاستکهبانزدیک
شدن فصل بارشهای پاییزی میتوانند دوباره بهعنوان یک
محرک خارجی فعالیت زمینلغزش را تشدید کرده ،و حتی
دامنه تأثیرات و خرابیهای ناشی از رانش زمین را به مناطق
دیگر روستا گســترش دهد .لذا اقدام جدی درجهت برخورد
هر چه ســریعتر با این پدیده و پیدا کردن راهحل مناســبی
جهت کاهش نفوذ آب به پهنه لغزشی ضروری به نظر میرسد.
بهعنوانمثال با کمتر کردن تراز سطح آب سد کالپوش نسبت

به سطح فعلی شاید بتوان مشکل این تراوشات را تا حد زیادی
بهصورت موقت حل کرد .مسئله مهم دیگر در این بازدید که
برای اینجانب تعجبآور بود ،وجود ساختوسازهای بسیار در
اینپهنهلغزشیوهمچنینفاصلهبسیارنزدیکسدباروستای
حسینآباد کالپوش بود .این روستا دقیقاً در مجاورت شمالی
ســد و در فاصله چند صد متری آن قرارگرفته است .عموماً به
خاطر خطر رانش زمین در پهنههای لغزشی ،ساختوساز در
اینپهنههاریسکبسیارباالییداردومجوزهایدادهشدهبرای
ساختوســاز باید پس از کارهای دقیق کارشناسی و اجرایی
جهت تثبیت شیبها صادر شــود .اینکه چه کسانی و مطابق
با چه اصولی مجوز ساختوساز در این پهنههای لغزشی فعال
را دادهاند و چگونه ســد کالپوش در این موقعیت خطرناک و
دقیقا در مجاورت روستا جایابی شده است جای پرسش بسیار
جدی دارد .اینها پرسشهایی است که پاسخ به آنها در آینده
میتواند معمای پیچیده ســد کالپوش و تأثیر آن بر زندگی
مردم روستای حسینآباد کالپوش در پاییندست سد را بیش
از گذشته روشن سازد .آیا سد کالپوش نیز همردیف نامهایی
مانند گوتوند و سد استقالل میناب خواهد شد؟

معاون وزیر دادگســتری و دبیــر مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک درواکنشی تند نسبت
به ازدواجهای زودهنگام و کودک همسری گفت:
کسانی که در این زمینه مشارکت داشتند ازجمله
عاقد یا دفترخانه ازدواج کــه چنین ازدواجهایی
را ثبت میکنند ،قابلتعقیب کیفری هســتند و
قانونگذار مجازات حبس برای آن در نظر گرفته
است.
به گزارش ایرنا ،محمود عباسی ادامه داد :طبق
قوانین موجود ،اگر دختر یا پســری برای ازدواج
کمتر از  ١۵سال داشــته باشند ،باید حکم رشد از
سوی دادگاه صادر شود ،ازدواج کودکان کمتر از
سن بلوغ و رشد ،بدون حکم رشد از سوی محکمه
صالحه غیرقانونی و قابلتعقیب کیفری است.

