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گروه اقتصاد| درفاصله قبول تا اجرای رسمی برجام 
)حدود 7ماه( بســیاری از شــرکت های خارجی به ویژه 
اروپایی ها برای بررسی موقعیت سرمایه گذاری در ایران 
اقدام کردند و با اجرای برجام بسیاری از این شرکت ها با 
برنامه ریزی کامل برای سرمایه گذاری به ایران وارد شدند 
اما این روند به راحتی و آسانی شکل نگرفت چراکه فقط 
چند روز پیش از اجرای نهایــی برجام وزارت امورخارجه 
آمریکا اعالم کرد به افرادی که به کشورهای ایران، عراق، 
سوریه و سودان سفر داشته یا دارای تابعیت دوگانه از این 
کشورها باشند، اجازه ورود به آمریکا را نخواهد داد و باید 
برای ورود به این کشور روادید بگیرند. با همین خبر شوک 
بزرگی به بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط که قصد 
داشتند به ایران سفر کنند، وارد شد و همه محاسبات آنها 
را تغییر داد اما با وجود اعالم این قانون اروپایی ها و به ویژه 
شــرکای قدیمی تجاری ایران مانند شرکت های آلمانی 

و فرانسوی که از نخستین شــرکت هایی بودند که پس 
ازبرجام به ایران آمدند، با خیال آسوده به بررسی های خود 
ادامه داده و برای عقد قرارداد به ایران آمدند. این خبر باعث 
شد تا تحلیلگران سیاســی و اقتصادی به این نکته توجه 
کنند که بازرگانان و شرکت های بزرگ آمریکایی میدان 
جذاب و سودســاز اقتصاد ایران را به رقیب اروپایی خود 
واگذار کرده و سهمی از آن نخواهند داشت اما روزگذشته 
خبری در رسانه ها منتشرشد که نشان می دهد آمریکا با 
تصحیح قوانین خود زمینه حضور بازرگانان آمریکایی به 
ایران و اســتفاده از فرصت لغو تحریم های ایران را فراهم 
 کرده است. درواقع دولت آمریکا با اصالح محدودیت هایی 
برای صدور روادید، بازرگانان را از این محدودیت ها معاف 
کرد و بدین ترتیب بازرگانــان و تجار به همراه چند گروه 
دیگر می توانند مانند گذشــته بدون هیچ مانعی به ایران 

سفر کنند. 

آمریکا محدودیت سفر 
بازرگانان به ایران را برداشت

معضلوجهالمصالحه
در میان مجموعه مسائل کشور، موضوع جرم و مجازات 
بیش از سایر امور دچار مشکل و ابهام اجتماعی و حقوقي 
اســت. یکي از این موارد مقررات مربــوط به قتل عمد 
است که اخیرا وضع دیگري پیدا کرده است. یک روزنامه 
در گــزارش هفته پیش خود از موضوعــي به نام معضل 
وجه المصالحه هاي میلیاردي درباره قصاص قتل گزارش 

داده و آورده است که:  
»2میلیارد و ٦٠٠میلیون تومــان قیمت جان جواني 
است که در 22سالگي در یک نزاع خیاباني مرتکب قتل 
شده است. مادر ساعت ها براي جلب رضایت از اولیای دم 
اشک ریخته و پدر بارها راهي خانه اي شده که صاحبانش 
در را به روي پدر کسي که فرزندشان را به قتل رسانده، باز 
نمي کردند. پسر دوبار تا پاي چوبه دار مي رود اما حکمش 
اجرا نمي شــود و اولیاي دم فرصتي دوبــاره و در نهایت 
به مبلغي عجیــب رضایت مي دهند. 2 میلیــارد و ٦٠٠ 
میلیون تومان وجه المصالحه. امروز تمام اعضای خانواده 
سرمایه شان را تبدیل به پول کرده اند و روي هم گذاشته اند 
و تن به کوچي ناخواسته به شهري دور داده اند تا طناب دار 
را از گردن پسر جوان شان باز کنند. کمي دورتر محیط باني 
به جرم قتل شکارچي غیرمجاز محکوم به قصاص است و 
خانواده اش باید یک میلیارد تومان بپردازند تا حضور او را 
پس از سال ها در خانه شاهد باشند... وجه المصالحه مبلغي 
است که تا چندي پیش عددهاي چندصد میلیوني بود و 
حاال ســقفي ندارد و تا چند میلیارد تومان هم مي رسد... 
سه مورد قتل دیگر است که درخواست یک میلیارد تومان 

وجه المصالحه شده است«.
 مشکل کجاست و آیا اصوال مشکلي وجود دارد؟ مشکل 
واقعي درک ما از جرم اســت. وضع به وجود آمده متناظر با 

نوعي درک از جرم است که تبعات خاص خود را دارد.
فرض کنید که یک نفر به دلیل بي احتیاطي یا حتي از 
روي عمد، به خودرو و اموال دیگري خســارت وارد کند. 
به لحاظ حقوقي باید خســارت وارده را جبران کند و اگر 
آگاهانه و از روي عمد این خســارت را وارد کرده، مرتکب 
جرم نیز شده و براي آن نیز مجازاتي در نظر گرفته مي شود. 
مردم نیز نســبت به این بخش از ماجرا که مصداق جرم 
است حساسیت جدي دارند، ولي نسبت به خسارت وارده، 
واکنش عاطفي و اعتراضي نخواهند داشــت، مشروط بر 
اینکه آن خسارت جبران شود یا فرد متضرر گذشت کند. 
بنابراین در اینجا با دو مســأله شخصي و عمومي از جرم 
مواجه هستیم. بخش شخصي آن مربوط به ذینفع است 
ولي وجه عمومي آن مربوط به مردم و جامعه اســت. اگر 
فردي بخواهد وجه عمومي )خســارت زدن آگاهانه و از 
روي عمد به دیگری( را با گرفتن پول نادیده بگیرد، مورد 
اعتراض مردم خواهد بود. زیرا این مسأله شخصي نیست. 
او مي تواند از گرفتن خسارت وارده به خود صرف نظر کند 
یا آن را بگیرد، ولي وجه عمومــي آن جرم بحث دیگري 

است و جزو حقوق او نیست.
مسأله قتل عمد نیز دو وجه عمومي و خصوصي دارد. 
وجه عمومي آن وقوع قتل و جریحه دار شدن احساسات 
عمومي و نقض نظم اجتماعي اســت. مردم در برابر هر 

قتلي به تناسب ویژگي هاي آن قتل واکنش منفي نشان 
مي دهند و خواهان مجازات قاتل هستند. از سوي دیگر 
یک قتل وجــه خصوصي هم دارد. زیــرا خانواده مقتول 
بیش از سایر مردم از این اتفاق متضرر شده اند و در نتیجه 
حق بیشــتري در نحوه رفتار و مجازات بــا مجرم دارند. 
ولي پرسش مهم این اســت که کدام یک از این دو حق بر 
یکدیگر مقدم هســتند و آیا اصوال تقدم و تأخري وجود 

دارد؟ کدام یک باید سنگین تر باشد؟
مطابق قانون موجود، حکم قتل عمد، قصاص است ولي 
اگر خانواده مقتول به هر دلیلــی رضایت دهند، قصاص 
ســاقط شــده و دادگاه از حیث عمومي قاتل را مجازات 
مي کند که به حداکثر 1٠ ســال زندان محکوم مي شود، 
ولي مشکل اساسي اینجاســت که تصویر دقیقی وجود 
ندارد که قصاص و اعدام قاتل در عمل حق خانواده است 
یا حق جامعــه؟ زیرا جامعه نیز در مــواردي اجرای آن را 
براي تامین خواســته هاي خود کافي مي داند، به همین 
دلیل اســت که برخي از این اعدام ها در مأل عام و حضور 
مردم انجام مي شود تا نشان داده شود که خواست جامعه 
تامین شده اســت. برداشــت عمومي از اجراي قصاص 
این است که نوعي از خواست جامعه، علیه مجرم تامین 
مي شود، در نتیجه وقتي که این حق با وجه المصالحه اي 
که فقط نصیب خانواده مقتول مي شود، جابه جا مي شود، 
واکنش ناخوشــایندي از سوی جامعه پیش مي آید، زیرا 
در اینجا خون به ناحق ریخته شده یک انسان که جامعه 
 را متاثر کرده، میــان دو طرف ماجــرا و در غیاب مردم

 خرید و فروش مي شــود. در چنین وضعي کســاني که 
مرتکب قتل شوند ولي پول داشته باشــند، به راحتي از 
مجازات خالص مي شوند، در مقابل کساني که فاقد توانایي 
مالي هستند، قصاص مي شوند. این تمایز در مجازات نزد 
افکار عمومي پذیرفتني نیست. فراموش نکنیم وقتي که 
کســي 2میلیارد تومان وجه المصالحه بپردازد و رضایت 
بگیرد، تداوم زندان کردن او به دلیل وجه عمومي جرمش 
نیز مشــکل خواهد بود و در عمل جرم مهمي مثل قتل 
تبدیل به یک موضوع کامال خصوصي مي شود و نتیجه 
این خواهد شد که حساسیت مردم در واکنش به این جرم 
کاهش پیدا مي کند. با چنیــن وضعی این جرم به دالیل 
گوناگون تشدید هم خواهد شــد و در آینده شاهد بازار 
بارونق تري از وجه المصالحه خواهیم بود؛ همان طور که 

بازار خرید و فروش کلیه شکل گرفته است.
ممکن است پرسیده شود که آیا راه حلي هم وجود دارد؟ 
آیا از طریق تبلیغات فرهنگي مي توان مردم را به گذشت 
یا گرفتن مبلغ در حد دیه راضي کرد؟ پاسخ این است که 
کار فرهنگي ضرر ندارد ولي به تنهایي نتیجه بخش نخواهد 
بود. اگر این را غیرمفید مي دانیم باید قانون را نیز متناسب 
با آنچه مفید مي دانیم، اصالح کنیم. در چارچوب همین 
قانون قصــاص مي توان وجه عمومي جــرم و مجازات را 
قوي تر کرد و اجرای آن را در اختیار حکومت قرار داد و وجه 
خصوصي مجازات را در رتبه دوم تعریف کرد، بدون اینکه 
در مفهوم قصاص و حق آن خللي وارد شود. بحث درباره 

جزییات آن مستلزم پذیرش اصل مشکل است.
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گروه اقتصادی| مرکز آمار ایــران کاهش نرخ تورم 
میانگین در دی ماه امســال را نســبت به آذر به میزان 
٠/4 درصد ذکر و اعالم کرد، نرخ تورم 12 ماهه در دی ماه 
به رقم 12/2 درصد رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه با 

٠/5 درصد کاهش برابر با 9/4درصد محاسبه شد.
گزارش شــاخص قیمــت کاال و خدمــات مصرفی 
خانوارهای شــهری کشــور در دی ماه نشان می دهد، 
شــاخص کل )برمبنای ســال پایه 139٠( در این ماه 
به عدد 223/4 رســید که نسبت به ماه قبل ٠/3 درصد 
افزایش داشــته و افزایش شــاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(،9/4 درصد است 

که نســبت به ماه قبل ٠/5 درصد کاهش یافته اســت. 
همچنین شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات، در این ماه به رقم 2٦٠/4 رسید که نسبت به 
ماه قبل ٠/8درصد افزایش یافت و شاخص گروه اصلی 
خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 258/٦رسید که 

نسبت به ماه قبل ٠/8درصد افزایش داشت.
شــاخص گروه اصلی خوراکی ها نیز نســبت به ماه 
مشابه سال قبل 7/7درصد افزایش نشان می دهد و نرخ 
تورم 12 ماهه این گروه 1٠/3 درصد ثبت شد. شاخص 
گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت 
به ماه مشابه سال قبل7/7 درصد افزایش داشته و درصد 

تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به دی ماه 94 نسبت 
به دوره مشابه ســال قبل 1٠/1 درصد است که نسبت 
به آذر ماه کاهش داشــته است. شــاخص گروه عمده 
کاالهای غیرخوراکی و خدمــات در دی ماه 94 به رقم 
21٠/٦ رسید که نســبت به ماه قبل بدون تغییر بود. 
میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 1٠/2 درصد بود و 
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه 94، نسبت به دوره 
مشابه سال قبل این گروه 13/2 درصد است که نسبت به 
تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه 94،کاهش ٠/5 درصدی 

دارد.

مرکز آمار ایران:   

تورممناطقشهریبه12/2درصدکاهشیافت

خبر

گروه اقتصادی| وزیر انرژی یونان روز گذشته 
پــس از دیدار با معــاون وزیر نفت کشــورمان از 
آمادگــی دو طرف بــرای گشــایش فصل جدید 
مناسبات اقتصادی در زمینه خرید و فروش نفت 
خبر داد. به گزارش رویترز، پانوس اســکورلتیس 
وزیــر انرژی یونــان با اشــاره به دیــداری که با 
امیرحســین زمانی نیا معــاون امــور بین الملل 
وبازرگانــی وزارت نفــت ایران درآتن داشــت، 
ازسرگیری خرید نفت از جمهوری اسالمی ایران 

را به عنوان محور گفت وگوهای امروز ذکر کرد.
هلنیک پترولیوم بزرگترین شــرکت پاالیشگر 
نفــت یونان یکــی از خریداران اصلــی نفت خام 
ایران بود. یونان تا پیــش از آغاز تحریم های غرب 
در سال 2٠11، حدود 2٠ درصد از نفت خام مورد 

نیاز خود را از ایران تأمین می کرد. اســکورلتیس 
با اشاره به ســابقه مناســبات نزدیک میان ایران 
و یونــان به رویتــرز گفت:  مقام هــای جمهوری 
اســالمی ایران نســبت بــه یونان نظــر مثبتی 
دارنــد و آن را دروازه ورود دوبــاره به بــازار اروپا 
می دانند. این دو مقام ایرانــی و یونانی همچنین 
 در نشست میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت 

هلنیک پترولیوم یونان نیز حضور یافتند. 
هلنیک پترولیوم حــدود 55٠ تا ٦٠٠ میلیون 
دالر بابــت خرید نفــت از ایران پیــش از اعمال 
تحریم ها به جمهوری اسالمی بدهکار است. وزیر 
نفت یونان با اشــاره به لغو تحریم های بین المللی 
علیه ایران گفت که هر دو طرف در زمینه تســویه 
بدهی ها به توافق رســیده و دربــاره امکان انعقاد 

توافقی قابل قبول خوش بین هستند. 
وی افــزود: هر دو طرف گفــت وگوها معتقدند 
که تســویه بدهی ها می توانــد راه را برای تقویت 

همکاری فی مابین هموار کند.
وزیر نفت یونان همچنین از ســفر الکســیس 
سیپراس نخســت وزیر یونان به ایران در اوایل ماه 
میالدی آینــده خبر داد. رویترز افــزود:   ایران تا 
پیش از تحریم ها، بالغ بر 8٠٠ هزار بشــکه در روز 
به پاالیشــگران اروپایی در ایتالیا، اسپانیا و یونان 
می فروخت. تهران همچنین اعالم کرده است که 
با لغو تحریم ها که از شــنبه گذشته اجرایی شد، 
5٠٠ هزار بشــکه نفت بر میزان تولید روزانه خود 
خواهد افزود که از این رقم 2٠٠ هزار بشکه راهی 

اروپا خواهد شد. 

وزیرانرژی یونان:  

آتنوتهرانمناسباتنفتیراازسرمیگیرند

خبر

 پیشنهادات تعیین »نرخ سود« 
در الیحه قانون بانکداری اعالم شد

آزادسازینرختسهیالتتحتنظارت
شهروند| عضو شورای فقهی بانک مرکزی با 
تشریح پیشنهادات مطرح برای نحوه تعیین نرخ 
سود در الیحه قانون بانکداری گفت: هنوز بخش 
نحوه تعیین نرخ ســود در الیحه نهایی نشــده و 
همچنان بحث بین تدوین کنندگان الیحه وجود 
دارد. سیدعباس موسویان با اشاره به پیشنهادات 
مطرح شده برای نحوه تعیین نرخ سود در الیحه 
قانون بانکداری اظهار داشت: یکی از پیشنهادات 
در طرح مجلس است که در آن سود علی الحساب 

همچنان وجود دارد، اما مشابه روش فعلی نیست.
وی افــزود: در این طــرح حداقل نرخ ســود 
علی الحساب درنظر گرفته شــده، اما به  گونه ای 
طراحی شــده که بانک موظف به محاسبه سود 
قطعی و پرداخت آن به سپرده گذار است. به عنوان 
مثال نرخ ســود علی الحســاب 2٠ درصد است 
و به بانک اجازه داده می شــود کــه 5٠ درصد آن 
را به صورت علی الحســاب به مشتری بدهد. وی 
درخصوص طرح وزارت اقتصاد دراین باره اظهار 
داشت: وزارت اقتصاد هم تقریبا چنین پیشنهادی 
دارد، اما در الیحــه بانک مرکزی همچنان روش 
قبلی مطرح است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی 
در پاســخ به این ســوال که در الیحه دولت چه 
رویکردی در قبال نرخ سود تسهیالت اتخاذ شده 
است، اظهار داشت: الیحه دولت هنوز درحد الیحه 
نیست و درواقع فعال درحد پیش نویس است، آن 
پیش نویس این گونه دیده شــده است که برای 
عقود مشارکتی نرخی تعیین نشود و آنچه درعمل 
محقق می شــود، مبنای نرخ ســود تسهیالت 
مشــارکتی باشــد که البته این امر چالش ها و 

مشکالت خود را دارد.
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میزگرد

برای شروع بد نیســت درباره رابطه 
خانوادگی در خانواده امیر سلیمانی سوال 
کنم که آیا سپند و کمند نسبت به تعهداتی 
می کنند یا خیر؟که نسبت به پدر و مادر دارند، خوب عمل 

سپند امیرسلیمانی: من فکر می کنم ما مثل 
روند عادی جامعه رفتار نکرده ایم یعنی به گونه 
دیگری بار آمدیم و عمــل کردیم، امروز هرچه 
جامعه به جلو حرکت می کند، دلبســتگی ها 
کمتر می شود، نمونه بارزش پدر و مادر خود من 
هستند، در زمانی که جوان بودند، حواس شان به 
پدر و مادر خودشان بود و طبیعی است که این 
خصلت تا حدودی به من و کمند هم سرایت کند. 
البته شرایط امروز با دیروز متفاوت است؛ یکی از 
این تفاوت ها تعداد فرزندان در خانواده های مدرن 
یا امروزی است، خب قدیم ها به دلیل تعداد باالی 
فرزندان یک تقسیم کاری هم صورت می گرفت 
مستحکم و استوار نگه دارند.و همه دست به دست هم می دادند تا خانواده را 

البته من درباره بخش تربیتــی یک خانواده 
صحبت نمی کنم تا پدر به خوبی توضیح دهند 
اما یک بحث دیگر این وسط قرار دارد که موضوع 
دلبستگی و حســی اســت که به والدین برای 
فرزندان وجود دارد، من عقیده دارم چند نفر در 
زندگی هر شخص می توانند نقش مهمی داشته 
باشند که قطعا هم این چند نفر اعضای خانواده 
هســتند که پدر و مادر و برادر و خواهران لقب 
می گیرند یعنی هر اتفاقی هم که بیفتد هیچگاه 
نباید اتحاد این چند نفر دچار خدشه یا آسیب 
بیشتر هم شود.قرار گیرد بلکه باید روز به روز این اتحاد و عالقه 

من و پدرم بارها با هم بحث کرده ایم و گاهی 
دچار سوءتفاهم هم شده ایم اما به حدی ما با هم 
یادمان رفته که اصال چه اتفاقی افتاده است.رفیقیم که گاهی بعد از یک سوءتفاهم بالفاصله 

جا دارد تا موضوعی را برای شما بیان کنم که به 
شدت درمورد آن نگرانم و فکر می کنم مساله ای 
است که باید همواره به یاد داشته باشیم و نسبت 
به آن حساس باشیم. گاهی یادمان می رود که 
چه مدت در این دنیا هستیم، بعضی اوقات فکر 
می کنیم که خب این دنیا مال ما اســت و باید با 
همه بجنگیم و قهر باشــیم نه! معلوم نیســت 
هرکدام از ما چقدر زنده باشیم تا بتوانیم در کنار 
یکدیگر زندگی کنیم و همدیگر را دوست داشته 
باشیم. پس من هم این فرصت را نمی سوزانم تا 
بتوانم در کنار پدر و مادرم باشــم. مگر می شود 

که ما یادمان برود در کودکی چه بودیم؟ از اول 
راه می رفتیم؟ صحبت می کردیم؟ نیازهایمان را 
برطرف می کردیم؟ نه! این پدر و مادر من بودند 
که مرا به این جا رســاندند. پــس من برای یک 
بیماری مختصر پدرم بد نیست که کمک حالی 
باشم با این که تمام کارهای پدر مرا مادرم انجام 

می دهد.
گفتی مــن و پدرم گاهی بــا هم دچار 
سوءتفاهم می شــویم مانند همه پدر و 
فرزندهای دنیا اما این چه حس خاصی در 
بعد از مدت کوتاهی فراموشش کنید؟یک خانواده است که باعث می شود تا شما 

سپند امیرســلیمانی: به این دلیل که بابای 
من، پدر من نیست! مامان من، مادر من نیست 
و کمند، خواهر من نیســت بلکه اینها خود من 
هستند، حتی جزیی از وجود من نیستند بلکه 
خود من هستند. هر انســانی این امکان برایش 
را که اذیت نمی کند.وجود دارد که از خودش ناراحت شود اما خودش 

آدم خودش را نمی برد خانه سالمندان بگذارد! 
ما تا حدی درهم تنیده شدیم که شدیم یک نفر! 
من برای جمع بندی باید اعالم کنم که از عنفوان 
کودکی دربــاره تمام موضوعــات خانواده نظر 

بود. این برمی گردد به بابای من و مامان من.می دادم و نظر من هم در تصمیم گیری ها دخیل 
سعید امیرسلیمانی: من بحث شما را گوش 
دادم و عقیده دارم که باید کلی به موضوعی که 
طرح کردید، پرداخت. عقیده دارم در ابتدا باید 
درباره گسست خانوادگی که امروز به وجود آمده 
صحبت کنیم. بد نیست که دراین باره سری به 
نسل های گذشته بزنیم؛ همان طور که می دانید 
من برای سه نسل پیش هستم و کمند و سپند 
هم برای یک نسل پیش زیرا هر 25 سال یک بار 
جامعه تحمیل می کند.نسل عوض می شود و نسل بعدی خودش را به 

من گسست و شــکاف امروز را به نسل امروز 
نسبت می دهم و عقیده دارم که بچه های دیروز و 
قبل تر از آن در این شکاف هیچ تاثیری نداشته اند. 
من در این چند وقت گذشته می بینم که مجید 
انتظامی خیلی به پدرش می رسد و کمک حالی 
است برای پدر؛ خب این عملکرد ستودنی است. 
از آن طرف سام مشــایخی تمام کارهای پدر را 
می کند و کمک حال خوبی بــرای پدر بوده که 
باز هم این عملکرد از سوی فرزند مشایخی قابل 
تقدیر است. پس این مثالی که زدم عملکردی 
از سوی نسل های گذشته ما است. مشکل امروز 
ما نسل جدیدی است که در جامعه هستند که 
چرا تا این حد خانواده ها از هم پاشیده شده اند؟ 
ما باید ریشه خانواده هایمان را مستحکم کنیم و 
شاید ساده ترین راه، این موضوع باشد که ببینیم 
انجام نمی دهند.گذشــتگانمان چه کردند که امروز فرزندان ما 

می خواهم بازگردم به حرف سپند و موضوع 
تصمیم گیری در خانواده؛ بد نیســت دراین باره 
برای شــما مثالی بزنم: مــن خیلی وقت پیش 
زمانی که سپند 8سالش بود، نمایشی را در دست 
داشتم که طبیعتا وضع خانواده هم تحت تاثیر 
این نمایش قرار می گرفت. شــبی از شب ها به 
خانه آمدم و سپند به من گفت، بابا این داستانی 
که نمایش می دهی، بد نیست که آخرش را تغییر 
دهی و این گونه به پایان برسانی! کمی فکر کردم 
و ایده سپند را عملی کردم. یعنی نظر فرزند من 
از کودکی اش در زندگی ام تاثیرگذار بود. از فردا 
نظر او را اجرا کردم و چقدر قشنگ شد. ما احترام 
گذاشــتیم به حرف های هم و گاهی نتیجه هم 
شدن خانواده ما بود.می داد، اگر نتیجه نداشــت باعث مستحکم تر 

کمند امیرســلیمانی: مــن ترجیح می دهم 
درباره بحث خانواده و موضوع آن کمی نگاهم را 

به سمت جامعه ببرم. خوشبختانه علم و تکنیک 
امروز درحال پیشرفت و تکمیل است. متاسفانه 
امروز زندگی مجردی یا تک نفره هر روز درحال 
که از هم فاصله بگیرند و تنها زندگی کنند.راحت تر شدن است و انسان ها ترجیح می دهند 

من تکنولوژی را دخیل در روابط مان می دانم، 
قبل از این ما یک سری از کارها را مجبور بودیم 
با یکدیگر و در اتحاد کامل انجــام دهیم. امروز 
حضور افراد در کنار هم معنی نــدارد، در عصر 
حاضر آدم ها خیلی راحت دربــاره هم قضاوت 
می کنند، نظر می دهند بدون این که فکر کنند 
شاید حرفی که می زنند درست نباشد. من خودم 
ترجیح می دهم که کارهای روزمره ام را تکنیکال 
جلو ببرم و به کسی وابستگی نداشته باشم تا مورد 
قضاوت قرار نگیرم. این گونه عمل کردن را باعث 
سرعت داشــتن و رســیدن به اهدافم می دانم. 
خانواده های امروز کم تعداد شده اند و حاضرند 
برای سربه راه کردن فرزندانشان هرکاری بکنند. 
برای مثال شــما می بینید که یــک کودک در 
سنین پایین از هر امکاناتی که نباید داشته باشد 
به خانواده های ما ضربه می زند. برخوردار می شود و همه اینها تناقضی است که 
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دموکراسی خانوادگی پیرامون نهاد خانواده و گسست نسلی   
 

وارداتی نیست!
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به طور کلی به نظر شما خاستگاه مهریه در 
میان اقشار جامعه ما به چه صورت است؟

مهریه را از دو منظر باید بررسی کرد، یک بعد دینی 
است و یک بعد سنتی و ملی. در این راستا یک نگاه 
دینی به مهریه وجود دارد که در آن به سبک بودن 
مهریه تأکید شده است و الگوهای دینی هم در این 
زمینه معرفی می شوند؛ مثال گفته می شود حضرت 
علی)ع( و حضــرت زهرا)س( بــرای ازدواج مهریه 
بسیار کمی درنظر گرفته بودند. به مرور زمان حتی 
در ادبیات دینی ما نیز واژه مهریه به کلی نهادینه شده 
است کما این که واژه های دیگری مثل شیربهاء هم 
داشــتیم به معنای خدماتی و کمکی که مرد برای 
عروس و خانواده عروس درنظر می گیرد. با این حال 
در باورهای ســنتی ما مهریه سابقه بسیار طوالنی 
دارد و به ســال های دور برمی گــردد؛ به طورکلی 
می توان گفــت بار معنایی که از این واژه به دســت 
آمده در دوره های مختلف متفــاوت بوده، یعنی در 
هر دوره ای نگاه خاصی به مهریه ایجاد شده است. در 
یک دوره بحث بر این بوده که مهریه عاملی تضمینی 
برای بقای ازدواج اســت و اگر مهریه نباشد، مرد هر 
لحظه ای که اراده کند می تواند همســرش را طالق 
دهد، ولی وجود مهریه می تواند مانع شــود؛ با این 
استدالل که اگر یک تضمین مالی سنگینی در میان 
باشد، مرد به راحتی نمی تواند از زن جدا شود، حتی 
اگر هم نتواند از جدایی جلوگیری کند دست کم روند 
آن را کند می کند. به بیان دیگر مهریه به این تعبیر 
می تواند دست اندازی جلوی روند طالق باشد با این 
امید که در این بین دو نفر در تصمیم خود تجدیدنظر 
این بوده که این استحکام را به وجود آورد.کنند و کنار هم بمانند. فلسفه مهریه در موارد اولیه 

میزان مهریه در دوره های مختلف متفاوت 
بوده اســت؛ گرایش به مهریه کــم یا زیاد 
می تواند باشد؟به واســطه چه تحوالت فردی و اجتماعی 

بله؛ در مورد نوع مهریه هم تفاوت هایی وجود دارد. 
اگر به سال های دور نگاه کنیم مهریه بیشتر به سوی 

امالک و زمین و بعدها طال می رفت، چون می گفتند 
ارزش پول در طول زمان تغییر می کند. مثال در دوره 
قاجار اغلب ســندهای ازدواج به این صورت بود که 
بخشی از زمین یا ملک را بابت مهریه به زن می دادند. 
را کی داده و کی گرفته و ما فقط مردم ایجاد شده بود که مهریه همچنین این تصور بین عامه به عنوان مهریه تعیین می کرد. نداشت می آمد مبلغ زیادی را فردی کــه تمکــن مالی هم دوران بســیار طوالنی هم بود. فقط نوشته می شد. اتفاقا این که معنای واقعی نداشــت و شد. به بیان دیگر یعنی چیزی استایل و شکل تصنعی تبدیل یعنی از یــک تضمین به یک اما بعد از یک دوره ای مهریه حالــت فرم پیدا کرد؛ 

یک چیزی می نویسیم. اتفاقی که در این دوره افتاد 
این بود که مهریه جایگاه و موقعیت دختر را تعیین 
می کرد. معنای ضمنی و پنهانی داشت که مثال اگر 
دختری مهریه باالیی دارد از خانواده متشــخصی و 
دارای ویژگی های خاصی اســت. جالب این بود که 
افراد خودشان را به واسطه مهریه مقایسه می کردند. 

دختری که در شرایط خاصی بود و امتیازات ویژه ای 
داشت می دانست که باید مهریه باالیی درخواست 
کند. اما کسی که از خانواده عادی بود می دانست که 
باید با مهریه پایین کنار بیاید. در این دوران مهریه 
تبدیل شــده بود به یک نگاه مالــی که یک وجهه 
را نسبت به این مسأله از هم جدا تمایز به وجود بیاورد. افراد خود به تعبیر بوردیو، یک پرستیژ و اجتماعــی در آن نهفته بود تا 

دایمی شــد کــه مهریــه نمی تواند دوره ای در جامعــه احســاس رســیدیم. در این بیــن بعد از شد تا به شــرایط امروز جامعه به مرور زمــان تحوالت طی  می کردند.  زندگی  عامل شکاف هم باشد، بنابراین دیدگاه های مخالف پایدار باشــد، بلکــه می تواند تضمین کننده 
می گفتند عکس این قضیــه را در جامعه در پیش 
بگیریم، یعنی از همان ابتدا آن قدر مهریه را ســبک 
بگیریم که این فرهنگ کــه ازدواج خرید و فروش 
نیســت را در جامعه رواج دهیم. بر اساس این باور 
ازدواج پیوند قلب و روح دو نفری اســت که در کنار 

هم زندگی می کنند و نه معامله مالی؛ پس معنایی 
ندارد که عــدد و رقم برای مهریه تعیین شــود. در 
دوره ای این فرهنگ بسیار باب شده بود؛ به ویژه در 
اوایل انقالب که واقعا یک تحولی دیده می شد. مثال 
می گفتند مهریه این خانم یک شــاخه گل است یا 
جلد قرآن؛ حالتی از عشق رمانتیک که دیگر مفاهیم 
مالی در آن جایی ندارد و صداقت جای این تفکرات 
را گرفته است. آن دوران را هم طی کردیم تا به وضع 
فعلی جامعه رسیدیم. رفته رفته عشق رمانتیک در 
خانواده ها رنگ باخت؛ چون احساس کردند که طالق 
در جامعه به واسطه همین پایین بودن مهریه درحال 
افزایش است و این می تواند باعث سستی ازدواج شود. 
پس دوباره مهریه به یک عامل پررنگ در خانواده ها 
جای گرفت، حتی االن ما یک بازگشت به سده قبل را 
به طال و امالک و زمین تبدیل شده است. شاهد هستیم که حتی از مبلغ مادی هم در مواردی 

با این حســاب مهریه بیشــتر وابسته به 
متغیرهای اجتماعی تغییر کرده و می کند؛ 

نقش تمایالت فردی در این میان چیست؟
اگر این رونــد را مرور کنیــم، می توانیم بگوییم 
مهریه تحت تأثیر شــرایط اجتماعی جامعه است، 
یعنی به خودی خود یک متغیر مســتقل نیســت 
و شــرایط جامعه تعیین کننده آن اســت. اگر در 
جامعه ای صداقت رواج پیــدا کرد، میزان ازدواج باال 
رفت و ازدواج ها براســاس عشــق و دوستی واقعی 
شکل گرفت، نه بر مبنایی که از ازدواج چه امتیازات 
مالی ای به دست می آید؛ در این شرایط قاعدتا مهریه 
هم ارزشمندی یا اهمیت خود را از دست می دهد و 
فقط حالت ســمبلیک خواهد داشت، درست مثل 
سفره هفت ســینی که نوروز پهن می کنیم. اما اگر 
عدم اطمینان در جامعه پررنگ شود، مهریه دوباره 
ارزشــمندی خود را پیدا خواهد کرد، به طوری که 
می بینیم مهریه امروز دوباره جایگاه تضمینی خود 
را پیدا کرده اســت، چون میزان طالق در خانواده ها 
بسیار باال رفته و فشاری که در گذشته بر مهریه بود، 
ادامه در صفحه 12 دوباره شدت پیدا کرده است.   

راضیه زرگری- خانواده|  مهریه حق زن است؛ این جمله ای است که همیشه می شنویم و البته خیلی ها آن 

را چندان جدی نمی گیرند و ضرب المثل رایج کی داده و کی گرفته را برای این حق به کار می برند. اما برای 

بسیاری هم این تلقی وجود ندارد؛ آنهایی که مهریه را تضمین دوام و بقای زندگی زناشویی می پندارند و تا 

می توانند آن را سنگین می گیرند. درحالی که قانون می گوید زوجه هر زمانی که بخواهد می تواند مهریه اش 

را از زوج طلب کند، اما بحث  زمانی جدی می شود که زن و شوهر در زندگی مشترک ساز ناسازگاری بنوازند. 

اینجاست که معموال زن به دنبال وصول مهریه به عنوان حق می رود و مرد به دنبال تقسیط یا نپرداختن آن. 

در گفت وگوی پیش رو که با دکتر محمدمهدی لبیبی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی داشته ایم، 

تالش شده تا خواستگاه مهریه از منظر اجتماعی بررسی شود؛ این که در شرایط متفاوت اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی جامعه ما، مهریه چه جایگاهی داشته و دارد.

علی پاکزاد | یک خانواده چهار نفره ایرانی که همه آنها به نحوی درگیر هنر هستند. یک پدر و مادر و 

یک خواهر و برادر. ویژگی آنها این است که هنوز هم ،یکدیگر را دوست دارند. هنوز هم به کانون گرم 

خانواده عشق می ورزند . هنوز هم به آینده خوشبین و دل گرم اند و...دیدار با این خانواده صمیمی ، 
مقدمه ای شد برای آغاز میزگردهای خانوادگی!

می تواند عامل شکاف هم باشدزندگی دایمی پایدار باشد، بلکه نمی تواند تضمین کننده    جامعه احساس شد که مهریه این بین بعد از دوره ای در امروز جامعه رسیدیم. در تحوالت طی شد تا به شرایط دکتر لبیبی:  به مرور زمان 

پرونده
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وضع نظام ســالمت نگران کننده 
است؛ نه تکلیف بودجه  سال آینده اش 
مشخص است و نه اعتبارات امسال اش، 
محقق شــده. حاال در این شــرایط، 
نمی شود جز دو چندان شدن مشکالت 
وزارت بهداشــت برای  ســال آینده، 

شرایط دیگری را پیش بینی کرد. 


