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در حوالي میدان سرخ
گذری بر رابطه کلیسا و کرملین در روسیه

سوئد و فنالند در مسیر عضویت ناتو

اتحاد زنان علیه پوتین
یکــی از توجیهــات رئیس جمهور روســیه بــرای حمله به 
اوکراین و اشغال این کشور، جلوگیری از پیشروی ناتو به سمت 
مرزهای روســیه بود. والدیمیر پوتین ادعا می کرد که پیشــروی 
ناتو پس از جنگ ســرد به سمت شــرق، امنیت ملی روسیه را 
تهدید می کند، در صورتی که به ادعای پوتین خطری کشورهای 
شــرق اروپا و هم مرز با روســیه را که زمانی بخشــی از اتحاد 
جماهیر شــوروی بودند، تهدید نمی کند؛ اما حمله روســیه به 
اوکراین نشان داد که نگرانی کشورهای بلوك شرق و اصرار آنها 
برای عضویــت در موفق ترین و بزرگ ترین بلوك نظامی اقدامی 
درست بوده و اگر روند عضویت اوکراین در ناتو- که بیش از یك 
دهه پیش و در نشست سال ۲۰۰۹ سران این بلوك در بخارست 
رومانی با رأی مثبت تمام اعضا مورد تأیید قرار گرفت- اجرائی 

می شد، پوتین توان حمله به یك کشور عضو ناتو را نداشت.
او امیــدوار بود که با حمله به اوکراین، این اتحاد نظامی دو 
سوی آتالنتیك را به عقب براند؛ اما در ماه های اخیر کشورهایی 
که عضــو ناتو نبودند هم خواســتار عضویــت در این پیمان و 
محافظت از خود در برابر دســت درازی های روســیه شــده اند. 
ســوئد و فنالند مهم ترین کشورهایی هستند که زمانی بی طرف 
بودنــد و اکنون برای پیوســتن به ناتو در ماه هــای آینده آماده 

می شــوند؛ اقدامی که طول مرز مشــترک روسیه با بزرگ ترین و 
موفق ترین اتحاد نظامی تاریخ را دو برابر می کنند.

هفته نامه تایم با انتشــار گزارشی روند پیوستن این دو کشور 
حوزه اســکاندیناوی به ناتو را بررسی کرده است. دهه ها قبل و 
در دوران جنــگ جهانی دوم، فنالند دو جنگ بی نتیجه با اتحاد 
جماهیر شــوروی داشــت. این موضوع به فنالنــد اجازه داد تا 
اســتقالل خود را در ازای تعهد بی طرف ماندن در جنگ ســرد 
بین بلوك شــرق و غرب حفظ کند. سوئد نیز به مدت حدود دو 
قرن، از بی طرفی به عنوان ســتون اصلی سیاست خارجی خود 
اســتفاده کرده است. پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی، 
این دو کشور به اتحادیه اروپا پیوستند؛ اما هیچ یک پس از جنگ 
ســرد، نیاز فوری به امضای یک اتحاد نظامی را که هدف ادامه 
آن نامشــخص بود، احســاس نکردند. اقدام روسیه به اشغال 
کریمه در ســال ۲۰۱۴، هر دو کشــور را متقاعد کــرد که با ناتو 
همکاری کنند؛ اما باز هم هیــچ زمینه ای در افکار عمومی این 
کشورها برای پیوســتن به این بلوك وجود نداشت. تا زمانی که 

روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرد.
تغییر نگاه افکار عمومی

با گذشــت حدود دو ماه از حمله روسیه به اوکراین، تعداد 

زیادی از رأی دهندگان در این کشورها اکنون متقاعد شده اند که 
عضویت در ناتو یک نیاز ضروری و فوری اســت که امنیت آنها 
را در برابــر حکومت پوتین فراهم می کند. عالوه بر این، با اینکه 
روســیه هنوز به جمهوری های شوروی ســابق مانند لیتوانی، 
لتونی و استونی حمله نکرده؛ اما آنها را هم زیر فشار قرار داده 
اســت. البته این را باید در نظر داشــت که آنها در ناتو عضویت 
کامل دارند، آنچه اوکراین نداشــت. «ســانا مارین» نخست وزیر 
فنالنــد، پس از حمله روســیه بــه اوکراین گفت: «روســیه آن 
همسایه ای نیست که ما فکر می کردیم». در سوئد هم، در بیانیه 
حزب سوسیال دموکرات این کشور آمده است: «وقتی روسیه به 
اوکراین حمله کرد، موقعیت امنیتی سوئد به  طور اساسی تغییر 
کرد». سردبیر یک روزنامه ســوئدی هم در این باره نوشت: «من 
واقعا نمی دانم که چگونه سوئد و فنالند می توانند امنیت ما را 
بدون عضویت در ناتو تضمین کنند، وقتی روسیه در سال ۲۰۲۲ 
یک جنگ تمام عیار علیه یک کشور مستقل را کلید می زند». در 
ســوئد حتی آن حزبی که از لحاظ تاریخــی تمایلی به حمایت 
از پیوســتن به ناتو نداشت، حاال به حامی آن تبدیل شده است. 
در کنار آن تعداد بی ســابقه ای از مردم دو کشور نیز اکنون مایل  
هســتند که این دو کشــور در ناتو عضو شوند. آن گونه که اعالم 

شده، فنالند احتماال درخواست عضویت خود را قبل از نشست 
سران ناتو در مادرید در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲، ارائه خواهد داد. حزب 
حاکم سوئد نیز موضع خود را مبنی  بر اینکه سوئد باید از فنالند 
پیروی کند، به  صراحت اعالم کرده اســت. دولت جو بایدن در 
واشــنگتن و ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو هم ســیگنال های 
مثبتــی مبنی  بر پذیرش ســریع درخواســت های آنها ارســال 
کرده اند. برای پذیرش عضویت این دو کشور، رأی همه ۳۰ عضو 
فعلی به اتفاق آرا مورد نیاز است. تنها مخالفت قابل پیش بینی 
از طرف «ویکتور اوربان» نخســت وزیر مجارســتان و هم پیمان 
پوتین، خواهد بود؛ اما با توجه به اهرم فشار مالی که مقام های 
اروپایی همچنان بر ســر اوربان نگه داشــته اند و تمایل اوربان 
برای حمایت از تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه، او هم به  
احتمال زیاد به عضویت این دو کشور رأی مثبت خواهد داد. از 
نظر نظامی هم مانورهای مشترک فنالند و سوئد از زمان حمله 
روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴ و اشغال این شبه جزیره هرگونه 
نگرانی احتمالی در مورد قابلیت همکاری نیروهای شمال اروپا 
و ناتو را از بین برده اســت. عالوه بر این، فنالند در حال حاضر دو 
درصــد از تولید ناخالص داخلی خود را برای توســعه توانایی 
دفاعی خود هزینه می کند و به نظر می رســد سوئد هم در این 

مسیر حرکت می کند.
ناتو، فنالند و ســوئد، دالیل زیادی برای تســریع روند الحاق 
خواهند داشــت. فنالند و سوئد از لحظه ای که درخواست های 
عضویت دو کشــور را ارســال می کنند تا زمانی که درخواست 
آنها پذیرفته و حمایت رســمی ناتو آغاز شــود، در برابر حمله 
روســیه آســیب پذیر خواهند بود؛ بنابراین هر دو کشــور و ناتو 
می خواهند این بازه زمانی را محدود کنند. اگرچه بر اساس ماده 
۴۲.۷ معاهده لیسبون که همه کشورهای اتحادیه اروپا را ملزم 
می کند به ســایر اعضایی که تحت حمله  قرار می گیرند «به هر 
وســیله کمک کنند»، فنالند و ســوئد به عنوان اعضای اتحادیه 
اروپا زیر چتر حمایتی آن قرار دارند؛ اما ناتو همچنان می خواهد 

به سرعت برای عضویت این دو کشور حرکت کند.
واکنش احتمالی روسیه

گزینه های مؤثر مســکو بســیار محدود اســت. تا زمانی که 
جنگ در اوکراین ادامه داشــته باشد، روسیه نمی تواند نیروهای 
زیادی را برای اســتقرار در مواضع نزدیک مرزهای شمال اروپا 
مســتقر کند. مقام های روسیه قبال هشــدار دادند که عضویت 
ســوئد و فنالند در ناتو به  معنای اســتقرار تسلیحات هسته ای 
روسیه در منطقه بالتیک است. اگر روسیه پیش از این در منطقه 
کالینینگراد که متعلق به آن کشور است و کمتر از ۸۰۰ کیلومتر 
از هلســینکی و اســتکهلم فاصله دارد، تأسیســات هســته ای 
مستقر نکرده باشــد، این تهدید معنای بیشتری خواهد داشت. 
با این حال، این هشــداری اســت که فنالندی ها و سوئدی ها را 
به خطر می اندازد. روســیه می تواند حمالت ســایبری بیشتری 
را علیه شــبکه های دولتی فنالند و ســوئد و شرکت های بزرگ 
ترتیب دهد. پوتین می تواند هر دو کشــور را با هجوم زیردریایی 
بــه آب های نوردیک در دریای بالتیک و نفوذ جت های جنگنده 
به حریم هوایی فنالند و ســوئد تهدید کند؛ اما روسیه همه این 
کارها را در گذشــته هم انجام داده اســت. نتیجه گسترش ناتو 
احتماال محدود به تشــدید تنش ها از انواع مختلف برای آینده 
نزدیک خواهــد بود؛ اما به تنهایی، خطر رویارویی با روســیه را 

بیشتر نمی کند.

مطابق آمار رســمی، ۶۶ درصد مردم فدراسیون روســیه ارتد کس هستند؛ دینی که 
در واقع بخشــی از هویت این کشــور به شمار می آید و در بزنگاه های تاریخی نیز عاملی 
برای وحدت آنها بوده اســت. با وجود این، خبرگزاری روســی ار ب کا عطف به نتایج یک 
نظرســنجی معتقد است آتئیســم در میان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ســاله در این کشور در حال 
افزایش اســت. داده های این نظرسنجی نشان می دهد در حالی که در سال ۲۰۱۷، هفت 
درصد مردم خداناباور بودند، در سال ۲۰۲۱ تعداد آنها به ۱۴ درصد افزایش یافته است.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید مسیحیت با درنگ به روس ها رسید و در واقع 
۹۸۸ ســال از میالد مسیح گذشته بود که والدیمیر، فرمانروای کی یف، به مسیحیت روی 
آورد؛ این موضوع چنان به آنها هویت بخشید که طیفی از آنها ۲۸ جوالی را به عنوان روز 
مسیحی شدنشان جشن می گیرند؛ همچون گورباچوف که در سال ۱۹۸۸ سالگرد هزارمین 

سال مسیحی شدن روس ها را جشن گرفت.
گزاف نیســت اگر بگوییم ارتدکس شدن اســالوها نقطه عطفی است که بیش از هر 
چیز باعث وحدت آنها شــد. برای مثال، پس از مرگ ایوان مخوف در ســال ۱۵۸۴، نبود 

فرمانروایی قدرتمند از یک ســو و ظهور قحطی و مرگ بیش از صد هزار نفر در مسکو از 
سوی دیگر، روسیه تزاری را بسیار رنجور کرده بود. برایند این عوامل سبب شد تا لهستان 
با خیال راحت در حمله ای این کشور را تصرف کند. اما تنها یک عامل سبب شد تا دو سال 

بعد روس ها متحد شوند و مسکو را پس بگیرند؛ وحدت ارتدکس در مقابل کاتولیک.
البته نباید فراموش کنیم که همین اختالف مذهبی ســبب شــد یک بدبینی تاریخی 
میان این دو کشور ظهور کند که تا به امروز نیز در جنبه های مختلفی ادامه دارد و البته 
از ســوی دیگر این موضوع سبب هم گرایی میان روسیه با دیگر کشورهای ارتدکس نظیر 

یونان و صربستان نیز شده است.
اما رابطه دین و سیاست در دو دهه ابتدای شوروی کامال خصمانه بود و بلشویک ها 
موضعی تهاجمی نســبت به دین داشــتند و به دنبال روند ملی شــدن اموال کلیساها، 
بســیاری از آنها را نابود کردند؛ از جمله بنای عظیم و تاریخی کلیســای جامع مسکو که 

پس از انفجار در سال ۱۹۳۱ به جای آن استخر ساختند.
با این وجود، جنگ جهانی دوم ســبب شد استالین برای وحدت مردم مقابل نازی ها، 

نگاهی به دین داشــته باشد و از این رو در چهارم سپتامبر ۱۹۴۳ نخستین گام برای ترمیم 
رابطه نهاد قدرت با کلیســا برداشته شد و استالین با رهبران ارتدکس شوروی دیدار کرد 
و اسقف سرگئی به عنوان رهبر کلیسای ارتدکس انتخاب شد. این رویکرد زیر سایه جنگ 
ســبب شد کلیسا از جایگاه متوسطی در جامعه کمونیستی از این زمان به بعد برخوردار 

شود.
هم زمانی ســال های فروپاشی در شوروی با رهبری آلکسی دوم بر کلیسای ارتدکس 
سبب شــد نفوذ به دســتگاه کلیســا بازگردد؛ چرا که او اســتعداد فراوانی در تعامل با 
سیاســت مداران و از جمله شخص یلتسین داشــت و همین موضوع سبب شد تا بتواند 
اموال مصادره شــده کلیساها در زمان بلشــویک ها را نیز احیا کند و حتی کلیسای جامع 
مســکو را نیز که قرن نوزدهم به یادبود شکست ناپلئون ساخته شده بود، دوباره مطابق 
نقشه ابتدایی بسازند که البته افتتاح آن به سال ۲۰۰۰ رسید؛ یعنی زمانی که پوتین تصدی 

امور را به جای یلتسین به دست گرفت.
اگرچه مدودف، نخست وزیر پیشین روسیه، در گفت وگویی تأکید کرد که مطابق قانون 

اساســی این کشور،  کلیســا از اتخاذ تصمیمات سیاسی دور است، اما در ۲۲ سال گذشته 
پوتین موفق شــده است کلیسا را همگام و پشتیبان با سیاست هایش پیش آورد؛ شاید از 
این جهت که او معتقد اســت در بحرانی ترین لحظات تاریخ روسیه، مردم به ارزش های 

دینی روی آورده اند.
دیــروز در روســیه عید پاک بود تا چلــه روزه داری ارتدکس ها به ســر آید. به اعتقاد 
ارتدکس ها، عیســی مســیح در این روز پس از به صلیب کشیده شدن در اورشلیم دوباره 
زنده شده است و از این رو بعضی از مردمان این کشور برای مراسم عید پاک به اورشلیم 

سفر می کنند.
در کلیساهای روســیه نیز برنامه های شب زنده داری در شب عید پاک برگزار می شود 
که مراســم اصلی آن در کلیســای جامع مســکو با حضور رهبر ارتدکس های روســیه 
برگزار می شود. پوتین همه ساله  در این مراسم که به طور زنده از تلویزیون روسیه پخش 
می شــود، شرکت می کند؛ امسال نیز در حالی که شهردار مسکو همراهی اش می کرد، با 

شمعی در دست حاضر شد.

دوشنبه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۵

یـادداشـت  

۸ سال جنگ بیهوده در یمن

قــرار بود «توفان قاطع» باشــد. در ســال ۲۰۱۵ ولیعهد عربســتان 
ســعودی، محمد بن  سلمان که با دشواری به قدرت رسیده بود، ائتالف 
نظامی گسترده ای را علیه حوثی ها در یمن راه اندازی کرد. این تشکیالت 
شــیعه برخوردار از حمایت لجســتیکی و ایدئولوژیک ایران که از زمان 
آغاز جنگ داخلی در ســال ۲۰۱۴ با دولــت مرکزی یمن درگیر بود، یک 
تهدید امنیتی در مرز جنوبی پادشاهی وهابی به شمار می رفت. مقامات 
واشنگتن بر این باور بودند که ریاض با توجه به در اختیار داشتن بهترین 
تســلیحات فرانسوی و آمریکایی، به ســرعت قادر به غلبه بر شورشیان 

فقیرترین کشور جهان عرب خواهد بود.
هشت سال بعد، «توفان» هیچ تأثیر قاطعی بر جنبش قیام نداشت. 
با تجهیز نیروهای نیابتی محلی با موشک های بالستیک و هواپیماهای 
بدون سرنشین پیشرفته که می توانستند به راحتی زیرساخت های نفتی 
عربستان را در نزدیکی پایتخت مورد حمله قرار دهند، جنگ داخلی به 
یک درگیری منطقه ای تبدیل شد. این جنگ که هشت سال است بدون 
نتیجه ادامه دارد، باعث ویرانی نیمی از یمن و جدی ترین فاجعه انسانی 

در آغاز قرن شده است.
جای تعجب است که یکی از قدرت های اصلی جهان عرب  - برای 
مدت طوالنی از شــبه نظامیانی کــه فاقد ابزارهای نظامی عربســتان 

سعودی و امارات متحده عربی هستند، شکست خورده است.
طوالنی شــدن جنگ حاکی از اســتراتژی نظامی اشــتباه عربستان 
است. ســعودی ها بین حمالت به مردم غیرنظامی و نیروهای نظامی 
تمایزی قائل نشــدند و عالوه بر افزایش حمالت علیه یمنی ها در طول 
زندگی روزمره از قبیل مراسم عروسی یا تشییع جنازه (مانند سال ۲۰۱۶ 
در صنعــا) از محاصره اقتصادی و قتل عام کوتاهی نکردند. طبیعتا این 
موضوع باعث تقویت حضور حوثی ها و به کارگیری نیروهای داوطلب 
بــه عنوان نیروی مقاومت در کشــوری کــه ۲۳ میلیون نفــر در آن از 
گرسنگی ناشی از جنگ رنج می برند، شده است. سعودی ها با این جنگ، 
خود را در صحنه بین المللی بدنــام کردند. ایاالت متحده نیز متهم به 
همدستی در جنایات جنگی است. جو بایدن که به دشواری انتخاب شد، 
حوثی ها را از فهرســت ســازمان های تروریستی آمریکا حذف و فروش 

تسلیحات به ریاض را متوقف کرد.
اگرچه عربســتان ســعودی در حــوزه نظامی مجهزتر اســت، اما 
بی دقتی عمدی یا تصادفی در حمالت آماتوری، منجر به مقاومت شدید 
یمن و طوالنی شدن یک جنگ بسیار پرهزینه شده است. درگیری در یمن 
بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش از ۷۰۰ میلیارد دالر برای ریاض هزینه 
داشته که این بودجه برخالف اهداف اقتصادی بن سلمان برای کشورش 
اختصاص یافته اســت. از دیگر اشــتباهات بزرگ سعودی ها، حمله به 
تشکیالتی است که از سوی ایران حمایت می شود و عملکرد آن از نظر 
جنگ های چریکی نیابتی بســیار کارآمدتر از نیروهای پادشاهی وهابی 
است. شکســت واقعی ریاض در این است که طی هشت سال به یک 
تشکیالت شبه نظامی فرصت داد تا به یک نیروی نظامی واقعی و مؤثر 

برای دفاع از یمن تبدیل شود.
ترازنامه عربســتان فاجعه آمیز و فاقد کمترین بهره است. برکناری 
رئیس جمهوری یمن، عبد ربه منصور هادی و تحویل قدرت به شورای 
ریاســت جمهوری دو روز پس از اجرائی شــدن آتش بــس دو ماهه، به 
عنوان تالش مذبوحانه عربســتان ســعودی برای مذاکــره با حوثی ها 
و توقف چرخه خشــونتی اســت که از ســال ۲۰۱۵ آغاز شده است. در 
راســتای دســتیابی به راه حل سیاسی و نهایی، پادشــاهی سعودی با 
همکاری امارات متحده عربی، قصد ارائه کمک ســه میلیارد دالری به 
دولت انتقالی را دارد که یک ســوم آن به بانک مرکزی یمن اختصاص 
دارد. احتماال این اســتراتژی در مواجهه با حوثی ها که شورای جدید را 
غیرقانونی می دانند و از شــروع مذاکرات در ریاض خودداری کرده اند، 
باید تغییر کند. آیا آنها فقط خواهان صلح هســتند؟ دالیلی برای تردید 
در این موضوع وجــود دارد؛ زیرا ادامه درگیری آنهــا را قادر می  کند با 
پیــروی از اهداف ایران، قدرت را به دســت گرفته و نفوذ عربســتان در 
منطقــه را کاهش دهند. عالوه  بر این، منافع متفاوت اعضای شــورای 
رهبری که برخی آرمان های سعودی ستیزانه دارند و برخی دیگر رؤیای 
یمن جنوبی مســتقل را در سر می پرورانند، ممکن است حل مناقشه را 
به خطر بیندازد. شــاید همان بهتر که ایاالت متحده در این میان حضور 
ندارد. فراتر از معدود بیانیه هــا و اقدامات نمادین دولت بایدن در آغاز 
مأموریت خود، سیاســت آمریکا در قبال یمن بســیار ناامیدکننده بوده 
اســت. حتی کمک های مادی آمریکا به عربســتان، این کشــور را قادر 
بــه تقویت امنیت دفاعی خود نکرد و همچنان شــاهد حمالت منظم 
حوثی ها به زیرســاخت های آرامکو هستیم. عربستان که قربانی هشت 
ســال رقابت با ایران شده اســت، تنها در صورت رضایت طرف مقابل 
می تواند شــاهد پایان این درگیری باشــد و این موضــوع همچنان در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

استادیار دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد  وخشیته

دیرزمانی اســت ابر و باد و مه و خورشــید و فلک در کارند تا از 
مســیِر متروِک آزمون و خطا طریقی کشف کنند برای کاهش حجم 
دعاوی مهریه و آمار زندانیان این ِقسم پرونده ها، دغدغه ای که بنا به 
سابقه و رصد عملکرد اتخاذشده هیچ گاه فرجام نیکویی نداشته. هر 
طریقی که برگزیده اند، ناصواب بوده. مجلس انقالبی نیز به ســیاق 
سابق و طریق گذشته به عوض شناسایی علت، نگاه شان به معلول 
بوده، درمان بیمار را رها کرده، به تزریق مســکنی آنی و زودگذر دل 
بســته، ایده و طرحی مثال نو ارائه کرده تا عروس خانم و آقادامادی 
که در عبور از موانع متعدد ازدواج نای نفس کشــیدن ندارند و برای 
برداشــتن هر گام در این مسیر پر فراز و نشیب روزها و هفته ها ذهن 
و فکرشــان درگیر است دست به جیب شده درصدی از ارزش ریالی 
سکه مازاد بر مقرره قانون را به عنوان حق اجرا پرداخت کنند! به این 
خیال و تصور واهی که شــاید این تهدید اخذ حق اجرا سبب تحدید 
تعداد سکه ها شود. تصوری اشتباه و طریقی ناصواب و خالف قواعد 
فقهی و شرعی که حاصلی جز افزودن دغدغه ای بر مصائب جوانان 

در شــرف ازدواج نخواهد داشــت؛ چراکه اوال مهریــه جزء حقوق 
مالی زوجه اســت و بنا به قواعد فقهی مانند الناس مسلطون علی 
اموالهــم و اصل مالکیت خصوصی و آزادی اراده در انعقاد قرارداد 
ِاعمال چنین محدودیتی بــر روابط خصوصی افراد خالف مقتضای 
ذات عقود و قراردادهاســت. ثانیا حسب مختصات و استانداردهای 
الزم برای وضع مقررات الزم اســت قانون، مانع اغیار و جامع افراد 
باشــد که در فرض مذکور ممکن اســت چنین الزامی برای بخشی 
از جامعه مانع قابل توجهی در مســیر ازدواج تلقی شــده به دنبال 
راهکار و مســیر دورزدن قانون باشند و برای عده ای چنین الزامی از 
اســاس بی اهمیت باشــد. ثالثا اخذ حق االجرا پیش از آنکه ذی نفع 
یا به اصطالح بســتانکار، اراده ای بر مطالبه طلب خویش کند خالف 
مقررات حاکم در تشــریفات اجرای اســناد رسمی مصرح در قانون 
و آیین نامه اجرائی اســناد الزم االجراســت. فارغ از ایرادات حقوقی 
وارد بــر طرح مذکور آنچه هیچ گاه مورد توجه و عنایت قانون گذار و 
دســتگاه های ذی ربط واقع نشده، شناسایی و کشف دلیل بروز چنین 
چالشی است. اینکه چه بر نهاد خانواده گذشته که از فلسفه تشریک 
مســاعی در حفظ کیان خانواده و تربیت نســل آینده به موضوعات 
دم دســتی مانند مطالبه مهریه به منزله چالش اساســی خانواده ها 
رســیدیم؟ چه شــد که نزد خانواده های ایرانی معیار و مالک برتری 
دختران تعداد سکه های مهریه ایشان شده است؟ آن هم در کشوری 
که نظام سیاسی اش مبتنی بر شریعتی است که معتقد است از دامن 

زن، مرد به معراج می رســد! تاریخ اجتماعی و ادبیات این مرز و بوم 
همواره بر کم اهمیت بودن مســئله مهریه نــزد خانواده های ایرانی 
گواهی می دهد، َمثل هایی چون: مهریه را کی داده و کی گرفته ناشی 
از فرهنگ و باوری نزد دختران و زنان ایران زمین اســت که نمونه ای 
از آن در قانون اساســی در توصیف جایگاه زن آمده و در تشریح این 

جایگاه در قانون مدنی به قواعد قابل توجهی اشاره شده است.
چگونه اســت کــه در نظام مزین به نظام اســالمی زن به عنوان 
همسر و مادر خانواده تنها ملجأ و حقوقی که برای خویش در نتیجه 
عقــد نکاح متصور می داند همین مهریه اســت، آن هم نه به منزله 
هدیه ای از سوی شوهرش بلکه به عنوان ابزار و اهرم فشار بر مردی 
که روزی عاشــقانه بر سفره نکاح او نشســته، با طیب خاطر قبلُت 
گفته اســت. گفتنی اســت که دوره آزمون و خطا و راهکارهای آنی 
و مسکن طور گذشته، الزم اســت به عوض پرداختن به موضوعاتی 
که پس از اجرای مهریه مطرح می شــود به ریشــه یابی این مسئله 
بپردازیم که چرا تا این میزان موضوع مهریه در محافل خانوادگی و 
محاکــم قضائی مهم جلوه می کند؟ کاش به عوض این همه تالش 
در ارائه طرح و لوایح با محوریت محدودکردن حقوق ناشی از تعیین 
و اجرای مهریه برای ریشــه یابی موضوعات اخالقی و شرایط تربیتی 
خانواده ها ایده و طرح ارائه می کردید. مقایســه نه چندان ســخت 
آمار پرونده های مطالبه مهریــه در همین چهار دهه پس از انقالب 
می تواند به ما راهکارهای قابل اعمال و اجرایی نشان دهد که هیچ 

نیازی به بایدها و نبایدهایی در تعیین مهریه و الزامات خارج از قواعد 
حقوقی نخواهیم داشت. این تصور که الزام زوجین (زوج یا زوجه) 
به پرداخت درصدی از ارزش سکه هایی مازاد بر تعداد تعیین شده در 
قانون مانعی است در تعیین مهریه ای بیش از مقرره قانونی تصوری 
است اشتباه، مطمئن باشید هنوز مصوبه مجلس به روزنامه رسمی 
نرســیده به طرفه العینی طریق دورزدن چنین مانعی کشف خواهد 
شد؛ بنابراین پیشنهاد می شــود پیش از پرداختن به چنین طرحی و 
تبدیل آن به قانون، صاحب نظران حقوق خانواده، کارشناسان علوم 
اجتماعی خاصه حوزه مطالعات زنان و... را طرف مشورت قرار داده 
در قالب طرحی پژوهشــی به جســت وجوی راهکاری عملیاتی در 
جهت برون رفت از این چالش بپردازید. وقت آن رســیده تا بپذیرید 
قوه مقننه مرجع تصویب قانون است نه انشای قانون؛ بنابراین الزم 
است در انشای مقررات و ارائه طرح و الیحه، طریق و روش پیشین را 
کنار گذاشته، مبتنی بر علم روز دنیا برای یک بار هم که شده آنچه را 
به عنوان طرح مدنظر دارید به عنوان مسئله و موضوع طرح پژوهشی 
به ســازمان های مردم نهاد، انجمن ها، کانون وکال و ســایر نهادها و 
مراجع متخصص و مرتبط با موضوع بســپارید و خروجی حاصل از 
پژوهش های صورت گرفته را با آنچه پیش تر در مجلس مطرح بوده، 
مورد تطبیق و بررســی قرار دهید، آن گاه مزیت اعتماد به دانش روز 

دنیا را خواهید دید. مسلمان از یک سوراخ چند بار گزیده نمی شود.
* عضو هیئت مدیره کانون وکالی فارس و کهگیلویه و بویراحمد

اردوان امیراصالنی

قوه مقننه مرجع تصویب قانون است نه انشای آن
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