جامعه
مریم کاظمی
به رغم همهی تالش��ی که ب��رای آزادکردن
زندانیان مالی از جمله مهریه در شهرس��تان
و اس��تان و هر کجای کشور میشود اما این
روزها «سایه گرانیها» آینده زندانیان مهریه
را به ناکجاآبادگره زده اس��ت .اگر چه حبس
محکومین مالی بهخص��وص زندانیان مهریه
موض��وع امروز و دیروز نیس��ت و س��ابقهای
طوالنی دارد ولی اوج گرفتن بیحساب سکه
در این روزها بدج��وری بازار زندگی آنها را
سکه کرده است .کافی است ساعتی به میان
آنها بروی یا با وابستگانشان تماس داشته
باش��ی تا درد و رنج خود را از ش��رایط پیش
آم��ده بازگو کنند .مهدی یک��ی از زندانیها
در ش��رح ماجرایش میگوید :یکسال است
زندان هس��تم .دو فرزند دارم و هیچ دعوایی
هم با همس��رم ندارم .او فقط مطالبه مهریه
 600سکهایاش را کرده است .شما بگوئید
با این بازار سکه و طال من چه خاکی بر سرم
کن��م .اینجا کنار من همه ن��وع تیپ زندانی
دیده میش��ود از هر قش��ری و سن و سالی.
رضا زندانی دیگری اس��ت که زمانی ش��غل
آزاد داشت بعدها کارمند یک شرکت شد .او
دلیل اختالفش را با همسرش مساله اعتیادی
میداند که قب ً
ال داش��ته ولی اکنون مشکلی
ن��دارد اما با این حال بهخاط��ر همان دعوا و
اختالف قبلی از همس��رش ج��دا و بهخاطر
مهریه زندانی شده است .میگوید 10 :سال
پیش ازدواج کردم و با وجود جدایی اما هنوز
او را دوس��ت دارم و میخواه��م برگردد با او
زندگ��ی کنم .مهریه همس��رم  100میلیون
تومان بود با  300سکه .شکایت کرد نداشتم
بپردازم دادگاه آن را قس��طی کرد که ماهی
ی��ک میلیون توم��ان و یک س��که پرداخت
کنم ،اما نمیتوانم .اگر آزاد بودم شاید کاری
میتوانس��تم بکنم اما اآلن با این شرایط نه.
هیچ کدام از ه��م بندهای زندانی من مجرم
نیس��تند ،بلکه ی��ک اش��تباه کوچک و یک
اعتماد بیجا باعث شده که در زندان باشند.
محمود نیز که  35ساله است در دلیل زندان
ش��دنش میگوید :خانواده همسرم همیشه
در زندگ��ی م��ا دخالت میکردن��د و همین
موضوع باعث میش��د من همیشه با خانمم
جنگ و جدل داشته باشم .این اختالف شدید
شد تا جائیکه همسرم به من گفت بیا توافقی
جدا ش��ویم .من مهریهام را میبخشم تو هم

شدهاند ودر مرحله بعد زندانیان مهریه است
که آن هم شامل زندانیانی نمیشود که از سر
دلخوشی مهریه باال کردهاند و همسرانشان
هم از س��ر دلخوش��ی ب��رای دریافت مهریه
اقدام کردهاند ،بلکه زندانیانی اس��ت که از بد
حادثه در اختالفات زناشویی به زندان افتاده
و توانایی پرداخت مهریه را ندارند .موس��وی
قوام گف��ت :برای کاهش اینگونه آس��یبها
و کمش��دن زندانیان مهریه باید در مس��أله
ازدواجها تجدید نظر ش��ود .متأسفانه امروزه
خانوادهه��ا تس��لیم ازدواج هایی میش��وند
که جوانانش��ان به آنها تحمیل میکنند و
خودشان کمتر در آن نقش دارند .ازدواجهای
خیابانی که نه ش��ناخت اساس��ی از زوجین
جوان هست و نه پایه درستی دارد و معموالً
اینگونه ازدواجها به شکس��ت و زندانی شدن
ش��وهری میانجامد که ب��دون تعقل از روی
احساس اقدام به مهریه باال کرده است.

مهریه همچنان زندانی میگیرد!

آیندهینامعلوم
بامهریههایمعلوم!
 سایه گرانی سکه بر سرنوشت زندانیان مهریه

ماش��ین و مغازهات را به م��ن بده که خیلی
کمتر از مهریه میشود .من این کار را کردم
ولی اش��تباه بزرگی که کردم این بود رسید
نگرفتم تا بنویسد من مهریهام را بخشیدم یا
نقدا ً گرفتم بههمین دلیل بهزندان افتادم .در
دادگاه هم گفتند باید مینوش��ت «مهریه را
نقدا ً دریافت کردم ».در این میان حرفهای
مادر یک زندانی نیز خیلی رنج آور بود .او که
فاطمه نام داش��ت میگفت :برای تنها پسرم
رفتم خانه عمویش خواس��تگاری .از آنجا که
به هم اعتماد داش��تیم پسرم گفت مادر هر
چه دوست دارند بگذار مهریه کنند .آنها هم
نامردی نکردند به عدد شماره تولد دخترشان
یعنی  1364سکه مهریه کردند .مرتضی هم
که دختر عمویش را دوست داشت قبول کرد.
پدرش مخالف این مقدار مهریه بود ولی چون
مرتضی میخواس��ت ناچار ش��د او هم قبول
کند .با همین مهریه رفتند س��ر زندگیشان
اما دو سالی بیشتر طول نکشید که بینشان
اختالف افتاد و خانم رفت مهریهاش را اجرا
گذاشت .حاال مرتضی سه سال و نیم است که
زندان اس��ت .دادگاه گفته ماهی سه تا سکه
بدهد اما شما بگوئید از کجا؟.
با پدر یک زندانی دیگر که حس��ین نام دارد
و بهخاط��ر مهریه زن��دان افت��اده صحبت
میکنی��م که میگوید :زمانی که عروس من
با همسرش که پسر من باشد زندگی نمیکند
و بدون دلیل رفته خانه پدرش نشس��ته چرا
بای��د مهریه اش را بدهی��م؟ .آیا او فقط حق
دارد و ما حق نداریم..؟
◄ جایگاه کرمان در زندانیان مهریه
اس��تان کرمان جزو اس��تانهایی اس��ت که
درص��د زندانیان مالی و بهخصوص مهریه در
آن باالست .اگرچه طبق آمار ستاد دیه کشور،

استان فارس بیشترین زندانی مهریه و استان
سمنان کمترین زندانی از این نوع را دارد اما
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه
اس��تان کرمان با بیان اینکه به طور میانگین
روزانه یک نفر در اس��تان باب��ت مهریه وارد
زندان میش��ود ،به نگارستان گفت :بیش از
 60درصد زندانیان غیرعمدی به علت مهریه
و نفق��ه وارد زندان میش��وند و جوانانی که
سرمایه مملکت هستند ،به دلیل ازدواجهای
ناموفق و مهریههای کالن تن به ازدواجهایی
میدهند که بعد از چند ماه منجر به فروپاشی
و زندانی شدن فرد بیگناه میشود .موسوی
قوام دراین گفتگو با تأکید بر این مطلب که
جمله «مهریه را چه کس��ی داده و چه کسی
گرفت��ه » باید از فرهنگ مردم حذف ش��ود،
اظهار ک��رد :مهریه باید به طور متعادل و در
حد وسع و توان یک مرد در نظر گرفته شود
تا توان پرداخت را داشته باشد.
◄ آمار سیرجان باالتر از یک استان!
تحقیق خبرنگار م��ا از تعداد زندانیان مهریه
در زندان س��یرجان حاکی است  27نفر در
این رابطه گرفتار هستند .آمار سیرجان حتی
باالتر از مث ً
ال اس��تان س��منان است که تنها
 20زندان��ی مهریه دارد .جالب اس��ت بدانید
تع��داد زندانی��ان مهریه در اس��تان کرمان
حت��ی باالتر از اس��تانهای پرجمعیتی مثل
اصفهان و تهران است .کرمان در حال حاضر
 221زندانی مهریه دارد در حالی که اس��تان
تهران  213و استان اصفهان  211زندانی از
این نوع دارد .به گفته مدیرعامل س��تاد دیه
استان ،متأس��فانه استان ما نسبت به خیلی
از استانها در نوع جرایم ارتکابی ،این دسته
از زندانیانش ،بیش��تر اس��ت؛ یعنی زندانیان
ی حت��ی از بده��کاران مالی چک و
مهری��ها 

 شماره 1136
 شنبه  13مرداد 1397

◄ کاش جوانها قبل از ازدواج سری به دادگاههای
خانواده بزنند ببینند عاقبت ازدواجهای خودسرانه
چیست .ستاد دیه به زندانیان مالی کمک میکند
اما پول مفت ،به آدمهایی که از سر دلخوشی
مهریه سنگین میکند نمیدهد.
◄ پدری که برای مالقات پسر زندانیاش آمده بود
میگفت :زمانی که عروس من با همسرش که پسر
من باشد زندگی نمیکند و بدون دلیل رفته خانه
پدرش نشسته چرا باید مهریهاش را بدهیم؟ آیا او
فقط حق دارد و ما حق نداریم..؟
مددجویان دیات ناشی از تصادفات رانندگی و
حوادث کارگاهی هم بیشتر هستند .موسوی
قوام مدیر عامل س��تاد دیه اس��تان در ادامه
گفتگو با نگارس��تان از تصمیم این س��تاد با
همکاری سازمانها و نهادها و مردم خیر برای
آزاد کردن تعداد زیادی از زندانیان مالی خبر

داد که در اثر ندانمکاری به زندان افتادهاند .او
گفت :البته اولویت ما زندانیان مهریه نیست.
اولویت س��تاد در مرحل��ه اول زندانیان مالی
مربوط به جرائم غیر عمد مثل دیه تصادفات
و یا چکهای برگش��تی زندانیانی اس��ت که
به دلیل بیتدبیری و ش��رایط روزگار بدهکار

◄ ب�ه « همخانگ�ی» ،ازدواج س�فید
نگوئیم
سفر هفته گذشته مدیرعامل ستاد دیه کشور
به اس��تان کرمان نیز با انتقاد از رواج پدیده
همباشی-ازدواج سفید -در ایران همراه بود.
س��ید اس��دا ...جوالیی درباره تأثیر این گونه
ّ
ازدواجه��ا در افزایش طالقه��ا گفت :ازدواج
س��فید از دیگر موضوعاتی اس��ت که تمایل
جوانان را برای تش��کیل ی��ک زندگی پایدار
و س��نتی پایین آورده و متأس��فانه رواج این
معضل در بین برخی متأهلین بالتبع موضوع
اجرای مهریههای طالیی همسران اول را به
میان میآورد.
جوالیی تصری��ح کرد :متأس��فانه نه تنها در
مقابله ب��ا این روی�� ه کاری نش��ده و اقدامی
ص��ورت نپذیرفته بلکه عنوان مناس��بی هم
برای این ش��راکت اجتماعی انتخاب نش��ده
است .خوب بود مانند کشورهایی چون فرانسه
الاقل از اطالق ازدواج به یک چنین مناسباتی
پرهیز میکردی��م .نام ازدواج که گذاش��تیم
هیچ ،پس��وند سفید را هم به آن چسباندهایم
و از جهنم س��یاهی که فرهن��گ مولد آن از
آثار سوءاش به س��توه آمده ،با عنوان ازدواج
س��فید یاد میکنیم !.او معتقد است :حضور
مدرنیته در ایران اگرچه تبعات مثبت فراوانی
داشته اما در ارتباط با زندگی مشترک ،خرده
فرهنگهایی بعضاً مغایر با عرف و شرع را در
بین بسیاری از جوانان ایرانی به امری معمول
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تبدیل کرده که موضوع همباشی یا همخانگی
یکی از آنهاست .تجرد زیستی ،تأخیر در سن
ازدواج ،برگزاری جش��نهای طالق ،افزایش
طالقهای توافقی ،همگن شدن وظایف زن و
مرد در خانه و نهادینه شدن بسیاری دیگر از
روابط خارج از چارچوب ،موضوعاتی است که
آنها را میتوان بخش دیگری از دستاوردهای
دنیای غرب یاد کرد.
◄ سری به دادگاههای خانواده بزنید
وی گفت :کاش جوانها قبل از ازدواج سری
به دادگاههای خانواده بزنند تا ببینند عاقبت
اینگونه ازدواجها چیست.
جوالی��ی بی��ان ک��رد :از خواب خ��وش باید
برخاس��ت ،خیاله��ا را کن��ار زد ،از توهمات
فاصل��ه گرفت و حباب روی��ا را پس انداخت.
روی همین زمین خدا در اطراف و در امتداد
همین کوچهها و خیابانها امروز در داس��تان
زندگی جمعی از عروس و دامادها آن عش��ق
دیوانهوار ،آن ش��یدایی و شوق فراموش شده
دیگر ش��یوع ندارد .امروز مراجعهای گذرا به
دادگاهه��ای خان��واده به زعم بن��ده برای هر
دختر و پس��ری که در صدد تشکیل خانواده
برآمدهاند امری ضروری است .قرار گرفتن در
برابر کس��انی که بعد از سالها ،ماهها و حتی
روزهایی چند از یک زندگی مشترک ،با هزار و
چند دلیل ناشنیده بهدنبال درخواست طالق
برای دریافت مهریه ،دادخواس��ت به دست از
این اتاق به آن اتاق میروند و میآیند.
◄ پول مفت به کسی نمیدهیم!
رئیس س��تاد دیه کش��ور با بیان عواقب تلخ
تعهدات پرداخت نش��دنی مهریهها گفت :در
مورد بده��کاران مهریه که ممکن اس��ت در
ش��رایط خاصی تحت مس��اعدت قرار گیرند
دو نکته مه��م الزم به یادآوری اس��ت .اولین
موضوع اینکه ستاد دستگیر کسانی است که
تعهد معقوالنه داش��تهاند اما در روند زندگی
از پرداخت همین مهریه نه چندان س��نگین
عاج��ز مان��ده و روانه زندان ش��دهاند .دومین
مطلب نیازمند توضیح هم این که س��تاد در
بحث محبوس��ان صداق ،همواره تالش��ش بر
مدار صلح و س��ازش زوجین قرار داشته و در
مراتب بعدی ،به حداقل رساندن مبلغ مهریه
یا سکههای طالیی تعهد شده است تا در سایه
این اخذ گذش��ت استطاعت زوج برای تأمین
خواسته زوجه فراهم گردد.
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