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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

دوقلوهایی که سد راه طالق شدند
قصه های
دادگاه

بهمن عبداللهی
روزنامه نگار

زوج جوانــی که به مرز جدایی رســیده بودند ،در
روز دادگاه تصمیــم دیگــری گرفتند ،تصمیمی
متأثــر از دوقلوهایــی کــه در خانه انتظــار آنها را
میکشیدند.
در ســاعات پایانــی فعالیــت دادگاههــای
مجتمــع قضایــی ونــک ،شــعبه  264همچنان
محــل رفــت و آمــد مراجعانی بود کــه در هوای
گرم خرداد بهدنبال طالق و مهریه و پروندههای
خانوادگــی بودنــد .در ایــن میــان زن و مــردی
وارد دادگاه شــدند آنقــدر جوان بودند که کســی
نمیتوانســت حــدس بزنــد آنها والدیــن دختر
و پســری خردســال هســتند .در کنار زن و شــوهر
جــوان پدرهــا هــم حضــور داشــتند ،امــا قاضی
«غالمحســین گلآور» بــه آنهــا اجــازه ورود بــه
جلســه رســیدگی نداد .روی پروندهای که مقابل
قاضی قرار داشت نوشته شده بود« :دادخواست
صدور گواهی عدم سازش از طرف زوج».
قاضــی کــه در حــال مطالعــه پرونــده بــود،
نــام «فرشــید» را بهعنــوان خواهــان و «راضیه»
را بهعنــوان خوانــده بیــان کــرد .ســپس نگاهــی
بــه آنهــا انداخــت و رو بــه زن گفت«:مــی دانید
که دادخواســت همســر شــما به معنــای طالق
است؟»
زن آهــی کشــید و جــواب داد«:وقتــی که پای
زن و شــوهری به دادگاه باز شد ،معلوم است که
کارشان به طالق کشیده میشود».
قاضــی لبخنــدی زد و گفت«:همیشــه هــم
اینطــور نیســت ،خیلی از زن و شــوهرها همین
جا آشــتی میکنند .حاال از این حرفها گذشــته
بفرمایید چه مشــکلی پیش آمده که همسرتان
چنین درخواستی ارائه کرده است؟»
راضیه به همســرش اشاره کرد و گفت« :این
آقــا معتقد اســت که مــن دیوانه شــدهام و باید
بستری شوم»...
فرشــید که تا آن لحظه ســکوت کــرده بود به
حــرف آمد و گفــت« :من چنین چیــزی نگفتم.

فقــط گفتم بیــا پیش روانپزشــک برویــم ،اما تو
قبول نکردی».
ســپس رو بــه قاضــی کــرد و ادامــه داد« :از
 5ســال پیــش کــه زندگی مشــترکمان را شــروع
کردهایــم بــا بــروز هــر مشــکلی زود عصبانــی
میشــود و نمیتواند جلــوی خــودش را بگیرد.
از وقتــی بچــه هایمان به دنیــا آمدهاند بدتر هم
شــده اســت .آخریــن بــار کــه بــا دوســتانمان به
یک ســفر کوتــاه رفته بودیــم یکــی از چمدانها
را از روی فراموشــی در مســیر جــا گذاشــتم .امــا
چنــان جنجالــی راه انداخــت کــه مجبور شــدم
تک تک از همــه همراهانمان عذرخواهی کنم.
متأســفانه آن سفر به کام همه تلخ شد و بعد از
آن تصمیم گرفتم هر طور شــده همسرم را نزد
متخصص اعصاب و روان ببرم ،اما هرگز راضی
به این کار نشــد .از بزرگترها هم کمک خواســتم
امــا آنها هــم کاری از پیش نبردنــد .خب چه کار
میتوانســتم بکنم؟ بنابراین دادخواســت دادم
شاید این مشکل در دادگاه رفع شود».
قاضی خواست چیزی بگوید که راضیه گفت:
«این را هم بگو که با یک زن رابطه داشتی»...
فرشــید حرف همسرش را قطع کرد و گفت:
«این موضوع متعلق به ســه ســال پیش است و
من هم بارها بابت آن از شما عذرخواهی کردم.
خــودت هــم میدانــی کــه رابطــه خاصــی بین
مــا نبود و مــن از آن خانم که از همکالســیهای
دوران دانشگاهم است فقط مشورت میگرفتم
تا بتوانم زندگیام را حفظ کنم».
از حرفهایــی که بین زن و شــوهر جوان رد و
بدل میشد مشخص بود که هر دو تحصیلکرده
هستند و طی یک ازدواج سنتی زندگی مشترک
خــود را شــروع کردهاند .مــرد کارمند یــک اداره
بود و بعد از تولد دختر وپســر دوقلویشــان ،قرار
گذاشــتهاند کــه زن از محل کارش اســتعفا داده
و به امــور بچهها بپردازد .وضع مالی متوســطی
دارنــد و هیــچ مشــکل بزرگــی در زندگــی آنهــا
نیســت ،جز آنکــه راضیــه زودرنج اســت و هرگز
نمیتواند در هنگام بروز مشــکالت بر اعصابش
مسلط باشد .در مقابل فرشید هم مردی ایده آل

ایران

اختالف شــدید طبقاتی یکی از ریشــههای اساســی تضاد
و افزایــش ارتــکاب جرایــم اســت و عامــل اقتصــادی در
یادداشت
چنین محیطی یک عامل جرم زا به شــمار میرود و این
در چارچوب شــرایط خــاص اجتماعی اســت60 .درصد
جوانــان مجــرم بشــدت در بحــران اقتصــادی زندگــی
کردهانــد .یعنــی خانــواده حتی کمتریــن نیازهــای اولیه
دکتر قربانعلی تنگ شیر اقتصــادی و تربیتــی آنهــا را فراهم نکرده اســت .دزدی،
مدرس دانشگاه
اعتیاد و مواد مخدر شایعترین این نوع جرایم به حساب
میآیــد .ارتبــاط جرم شناســی بــا انضبــاط اجتماعی به
دوران حســاس  3تا  7ســالگی یا ســنین پیش از بلوغ مربوط
میشــود که چگونه با فرزندان رفتار شــده اســت .عکس العمل های انســان
نتیجه کشــمکش درونی ناشــی از فشار اجتماعی اســت که در اثر محرومیت
ها در انســان ایجاد میشــود یعنی رفتار خشــونتآمیز انســان اساساً واکنش
در برابر محرومیت است ،هر انسانی استعداد جرم دارد و شرایط نامساعد
در بــروز ایــن پدیــده مؤثر اســت .ارتکاب جرم هیــچ گونــه خصوصیت ارثی
نــدارد فقــط در موارد :پرخاشــگری -خودبینی – بیبند و بــاری -بیتوجهی
– بیتفاوتــی عاطفــی گرایش هــای ارثی وجــود دارد -1.پرخاشــگری یکی از
خصوصیــات خاص بزهکار به حســاب میآیــد -2.خودبینــی -فقط خود را
دیدن و به دیگران توجه نکردن بیتوجهی به مشــکالت دیگران اســت-3.
بیبندباری  -نخســتین دلیل مهم در بروز پرخاشــگری اســت این مجرمان
اعمال خود را تکرار میکند -4.بی تفاوتی عاطفی – اینها افرادی هســتند که
بیتفاوت رفتار میکنند و جرم و زندان برای آنها مهم نیست.
ëëچهار خصلت بارز بزهکاران
پرخاشگری یک نوع کشمکش و یک قوه توأم با هیجان و تغییر حالت است
و وضعیتی نیســت که لزوماً دائمی باشــد بلکه این حالت میتواند اتفاقی هم
باشــد و این دو نوع اســت :پرخاشــگری فیزیولوژیک و پاتولوژیک .پرخاشگری
پاتولوژیــک موجــب تظاهــرات زیــر اســت -1:واکنــش بیجهــت ،ناخــودآگاه،
فراموشــی -2واکنشهــای ناشــی از اختــال هوش  ،منــش و انحــراف غریزی
اســت -3.واکنشهایــی که در پی بیماری بروز میکنــد مانند (جنون -هذیان)
حاالت تحریکی -حالت افســردگی – خودبینی -مجرم نگران ننگ اجتماعی
و بدنامــی و رســوایی نیســت اینها مانع انجام جرم او نمی شــود -4.اســتعداد
بزهــکاری کم ولــی قابلیت ســازگاری اجتماعی خیلــی زیاد .بزهــکاران اتفاقی،
عاطفی و شهوانی که تحت شرایط خاص مرتکب خالف قانون و گاه جرایم بسیار
شدید میشوند جزو این دسته محسوب میشوند.
در جامعــه شناســی ،نظم اجتماعی بــه معنی اطاعت تمــام اعضای یک
جامعه از هنجارها  ،ارزش ها و قوانینی است که اساس قوام جامعه را تشکیل
میدهند.هنجارهــا نیــز در دو دســته عــام و خــاص در جامعه بــروز میکند.
انضبــاط داشــتن یعنــی منظم بودن و درســت انجــام دادن کار و بیانضباط
آن است که از مقررات پیروی نمیکند .از جمله اصول مهم و اساسی زندگی
اجتماعی انســانها رعایــت انضباط اجتماعــی ،انضباط اقتصــادی و وجدان
کاری اســت بایــد به مجموعــه بایدهــا و نبایدهــای مربوط به نقــش خود در
جامعــه توجه کرد .نفوذ اجتماعی بر ســه گونه متابعــت ،همانندی و درونی
کــردن در افــراد جامعــه دیده میشــود کــه در این میــان فقط درونــی کردن
هنجارهــای گروهــی به معنی انضباط اجتماعی اســت و البتــه فرآیند کنترل
اجتماعی نیز مؤثر است.
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گراســت که دوســت دارد فرزندانش در آرامش
بــزرگ شــوند و نگرانــی از اینکــه فرزندانــش در
آینــده به افرادی عصبی و بدخلق تبدیل شــوند
او را به دادگاه کشانده است.
قاضــی گلآور احســاس میکرد زن و شــوهر
توگــو نکردهاند.
جــوان مدت هاســت با هم گف 
بــرای همین اجــازه داد حرف هایشــان را با هم
بزننــد و در عین حال ماجرای دادگاه آمدنشــان
هم روشــن شــود .او بعــد از چند دقیقــه به آنها
گفت«:حــاال انتظــار داریــد چــه حکمــی درباره
ایــن پرونــده صــادر کنــم؟ واقعــاً حیف نیســت
آن دو فرشــته را در خانــه گذاشــتهاید و آمدهاید
اینجــا از جدایــی و طــاق حــرف میزنیــد؟ اگــر
چنــد ســاعت اینجا بمانیــد میبینید کــه دالیل
طــاق و اختــاف دیگــران چقدر عمیــق و تلخ
اســت .مســائلی مثل اعتیاد ،ضرب و جرح ،فقر
فرهنگــی ،کالهبــرداری ،خیانت ،مســائل مالی
و غیــره را در میــان پروندههــا میتوانیــد ببینید،
اما خوشــبختانه شما مشــکل پیچیده و عجیبی
نداریــد .تنها مشــکلتان این اســت کــه با صبر و

گذشــت مسائل را رفع نکردهاید ».فرشید حرف
قاضــی را قطع کرد و گفت«:خب این مشــکل را
چطور باید از ســر راه برداریم؟ غیر از این اســت
که برای هر مشکلی باید به سراغ متخصص آن
برویــم .مــن هم ممکن اســت مشــکالت روانی
داشته باشم .آیا باید پیش مادر و خالهام بروم یا
پیش یک روانپزشــک؟ خب طبیعی است باید
به یک روانشناس ،روانپزشک یا مشاور خانواده
مراجعه کنم».
قاضــی ســرش را به عالمت تأییــد تکان داد
و گفــت« :حــرف شــما کامالً درســت اســت ،اما
پســرم بایــد توجــه کنیــد که مشــکل برداشــتنی
نیســت ،بلکــه کــم کردنــی اســت .مــا هــر کاری
کنیم مشــکالتی در زندگــی ما پیش میآید .فکر
میکنم همســرتان شما را دوســت دارد و دلش
نمیخواهد با طالق زندگیاش را خراب کند .به
نظرم الزم است در این شرایط او را تنها نگذارید
و کمکش کنید».
فرشــید ســکوت کــرد و از پنجــره اتــاق بــه
دوردســتها خیره شــد .اما راضیه خودش را به

همســرش نزدیک کرد و دســتش را روی دست
او گذاشــت و گفت«:همســر من هــم خطاهایی
داشــته و کارهایــی کــرده که من نمیپســندم ،با
ایــن حــال گذشــت کــردم .االن هم بایــد بگویم
دوســتش دارم و عاشــق بچه هایم هســتم .باور
کنیــد در همیــن دو ســه ســاعت دلــم برایشــان
تنگ شــده »...فرشید دســت همسرش را فشرد
و خواســت چیزی بگوید کــه قاضی گفت «:پس
هرچــه زودتــر بــه خانــه برگردیــد ،اینجــا جــای
شــما نیســت».زن و شــوهر به هم نگاهی کردند
و بــا عجلــه بلند شــدند تــا دادگاه را تــرک کنند.
قاضــی خندیــد و در حالــی کــه به پرونده اشــاره
میکــرد گفــت :قبل از رفتن باید صورتجلســه را
امضا کنید .ســپس پرونده را بســت و به منشــی
دادگاه داد تا به بایگانی بسپارد .وقتی که راضیه
داشــت از در خارج میشــد ،قاضی او را صدا زد
و گفت«:حــاال دیدیــد که همه کســانی کــه اینجا
میآینــد طــاق نمیگیرنــد؟» راضیــه جــواب
داد«:ممنــون» ســپس به فرشــید اشــاره کرد که
زودتر به خانه برگردند.

اهرام ثالثه چینی

آرزو کیهان
مترجم

چینیهــا کــه در کپیبــرداری تبحــر خاصی دارند این بار به ســراغ ســاخت اهــرام ثالثه مصر و
مجســمه ابوالهول رفتند.ب ه گزارش شــینهوا ،ســاخت این نمونه جعلی از اهرام باعث خشــم
مصریان شــده اســت.مقامهای مصری ادعا کردند که چین با ســاخت این مجسمه به میراث
فرهنگی آنها توهین کرده وبه نوعی سرقت محسوب میشود و خواستار تخریب این مجسمه
شدند.این درحالی است که مصرشکایتی علیه کشور چین به یونسکو  -سازمان میراث جهانی
 ارســال و تأکیــد کــرده که این بنــای جعلی هر چه ســریع تر باید تخریب شود.مجســمه غولپیکر کامالً شــبیه به نسخه اصلی آن در مصر باستان بوده و میتواند تأثیر زیادی روی صنعت
گردشگری کشورمصر داشته باشد.

sun

بوسه ای که  35هزار الیک داشت

میرر

خرســی که یک زوج هندی را در حملهای وحشــیانه کشــته بود
توســط بومیان آندراپرادش کشــته شــد.ب ه گــزارش دیلی میل،
خرس وحشی با حمله به روستاییان یک زوج  50و  55ساله را
کشــته و  7نفر دیگر را زخمی کرده بود.روستاییان وقتی اجساد
قربانیــان را پیدا کردنــد این حیوان را به دام انداخته و کشــتند.
گزارشهــای پلیس نشــان می دهــد که خرس در مــدت زمان
 10روز پیدرپی به روســتاییان حمله میکرده اســت .مســئوالن
جنگلبانــی منطقه  500هزار روپیه بهعنــوان غرامت مرگ این
زوج و صدمات وارده به خانواده آنها پرداخت کردند.

خرس
وحشی
قربانی
خشم
روستاییان

راننده با ون وارد اتاق خواب شد

عملیات نفسگیر نجات بچه از چاه

راننــده معتاد کــه بهخاطر مصــرف کوکائین حالت عادی نداشــت با
خودرو به دیوار یک خانه تاریخی کوبید.بهگزارش میرر ،صاحبان این
خانه قصد ورود به اتاق خواب خود را داشــتند کــه با ورود ناگهانی این
خودرو وحشت زده و شوکه شدند .خانهای که این راننده معتاد باعث
تخریبش شــده متعلق به قــرن شــانزدهم میالدی اســت و در منطقه
بدفورد شایر انگلستان قرار دارد.سخنگوی پلیس منطقه در این ارتباط
گفت :راننــده خاطی  -جیمی گیلــروی -به  14ماه زنــدان و پرداخت
هزینههای خسارت 500هزار پوندی محکوم شد.قاضی پرونده نیز تأیید
کرد که این متهم برای مدت  60ماه از رانندگی منع شده است.

آتشنشانان برزیلی موفق شدند دختر  2سالهای را که درون چاهی عمیق سقوط کرده بود از مرگ حتمی
نجات دهند.بهگزارش دیلی میل ،عملیات نجات این کودک که  15دقیقه در چاه محبوس بود با سرعت
زیادی انجام شد و دختربچه به آغوش خانوادهاش بازگشت.این چاه  5متری در مسیر بازیگوشیهای این
کودک قرار داشت که دختر دو ساله ناگهان درون آن افتاد.سخنگوی آتشنشانی «سن سباستیائو» برزیل
بیان کرد :دختربچه فقط دچار جراحات جزئی شده است و با توجه به باریکی عرض چاه ما مجبور شدیم
از الغرترین آتشنشان خود برای نجات کودک استفاده کنیم.

عکس سلفی بالی
جان زوج استرالیایی

زوج اســترالیایی که میخواســتند روی صخره
ساحلی عکس سلفی بگیرند بر اثر سقوط جان
باختند  .به گزارش دهلی نیوز ،این زوج با رفتن
روی صخره  40متری سواحل پرتغال در حال
ســلفی گرفتن بودند که ناگهان تعادل خود را
از دســت داده و ســقوط کردند .به گفته یکی از
مقامهای پرتغالی ،این دیوار ســاحلی منطقه
مورد عالقه گردشــگران اســت که روی آن زیاد
عکــس میگیرنــد .این دیــوار در بندر ســاحلی
«کاس کایس » در نزدیکی لیسبون قرار دارد .

دیلی میل

بوســه مهربانانه یک بچه اورانگوتان بهصورت مادرش ســوژه عکاس حیات وحش شــد.بهگزارش دیلی میل ،نام این بچــه اورانگوتان  8ماهه
«اینــدا» اســت و کنار مادرش در بــاغ وحش هلند زندگــی میکند«.رمکو وتاراوانس» عــکاس آماتور که ایــن تصاویر زیبا را از بچــه اورانگوتان
گرفته اســت میگوید هنگامیکه تصاویر مهربانی این مادر و فرزندش را در فضای مجازی منتشــر کردم  35هــزار نفر این تصاویر را الیک کردند.

کلکسیون

کشتی های مینیاتوری

مرد  87ســاله انگلیسی مجموعه زیبای ماکتهای کشتیهای جنگی خود را به
نمایش گذاشــت.بهگزارش دیلی میل« ،فیلیپ وارن»  87ســاله از ســال 1945
میالدی در حال جمعآوری کلکسیون زیبای خود است.ناوگان کشتیهای جنگی
وی  484عــدد بــوده که یــک میلیون اســلحه دارد .در این مجموعــه مینیاتوری
هلیکوپتر و هواپیماهای کوچک نیز دیده میشود.او میگوید هنگامی که تنها 15
ساله داشته جمعآوری کشتیهای جنگی برایش جذابیت داشته و اکنون که 87
ساله است بزرگترین مجموعه مینیاتوری جنگی را در بریتانیا داراست.

دختر  4ساله قربانی مادر خوشگذران

مادر انگلیســی به جرم قتل دختر  4ســالهاش در جنوب ولز دستگیر و دادگاهی
شــد.ب ه گزارش ســان ،جســد «آملیا بروک هریس» در حیاط پشــتی خانهشــان
در ولز پیدا شــده اســت.گزارشهای پلیس نشــان می دهد که این مادر بیرحم
روز گذشــته در خانــهاش دســتگیر و راهــی دادگاه
شد.سخنگوی پلیس اسکاتلندیارد گفت :ناپدید شدن
ایــن بچــه بعــد از چند ماه ســبب شــد تا همســایگان
بــا پلیس تمــاس گرفتــه و خواســتار رســیدگی به این
موضــوع شوند.جســد دختر بچــه در حالی کــه درون
یــک پتو پیچیده شــده بــود در حیاط خانه دفن شــده
بــود .اطالعاتی در دســت داریــم که این مــادر ودختر
تنها زندگی کرده و قاتل زنی خوشگذران بوده و برای
رهایی از شر فرزندش او را به قتل رسانده است».

بازداشت پدر و دختر قاچاقچی

اسکای

پدر و دختر قاچاقچی که مهاجران غیرقانونی را به بریتانیا منتقل میکردند
توسط پلیس مرزی بازداشــت شدند.به گزارش دیلی میل ،آنها  9مهاجر
را در خــودرو خــود پنهان کرده و از فرانســه به بریتانیا حمــل میکردند که
بــه دام مأمــوران پلیس افتادند«.بــادن ویلیامز» و «التاشــاپری» هر دو به
جرم قاچاق انســان به  9ســال زندان محکوم شدند.مهاجرانی که این پدر
و دختر قصد داشتند آنها را وارد بریتانیا کنند ملیتهای آلبانی و ترکیهای
داشتهاند.
yahoo

