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در حاشیه

مرگ شده است.
به دستور بازپرس شعبه
چهــارم دادســرای
امور جنایی تهران
علت ســوختگی
مهــوش ،مــورد
تحقیــق قــرار
گرفــت و در
بررســیها راز
جنایتی آتشــین
برمال شد.
تحقیقــات
در
اولیــه مشــخص شــد
ســاعت  11:14صبــح 25
دی ،مأموران آتشنشــانی با
اطالع از وقوع یک آتشسوزی راهی
محل حادثه شده و تعدادی از ساکنان
مجتمــع  10واحــدی را کــه در میــان
شــعلههای آتش گرفتار شــده بودند،
نجات دادند .محل اصلی آتشسوزی

طبقه
ســو م
ســا ختما ن
بــود کــه مأمــوران آتشنشــانی موفق
شــدند با اطفــای حریــق زن جوانی را
که دچار ســوختگی شدید شده بود به
بیمارستان منتقل کنند .در این حادثه

یکی از همســایهها نیز به علت شدت
انفجــار از ناحیــه ســر دچار شکســتگی
شده بود .در ادامه کارآگاهان دریافتند
عامل این آتشســوزی مرگبار ،همسر
مهوش بوده است.
ëëحریق عمدی
تیــم جنایــی در تحقیقــات میدانــی
از همســایهها بــه راز آتشســوزی

مرد اعــــدامی از مرگ برگشت
گــروه حــوادث /پرونــده مرد تبهــکاری که بــه اتهام
ربودن و آزار و اذیت  8زن به اعدام محکوم شده بود
با رضایت شاکیها و قبول اعاده دادرسی بار دیگر به
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به
ایــن پرونده از  5ســال قبل با شــکایت  8زن مبنی بر
ربوده شــدن و آزار و اذیت از سوی راننده یک خودرو
آغاز شــد .مأموران پلیس بعد از چندین روز ردیابی
ســرانجام متهــم بــ ه نــام ســعید را در ربــاط کریــم
دســتگیر کردند .او بعد از مواجهه با شــاکیان از سوی
آنها شناســایی و ســرانجام مجبور به اعتراف شد .به
این ترتیب پرونده برای رســیدگی به شعبه  7دادگاه
کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه یکی از شاکیها که زنی  49ساله
بود گفت :من به میهمانی رفته بودم.ساعت نزدیک
چهــار صبــح بود کــه بــه خانــهام در حوالــی خیابان
دماونــد برگشــتم و اما صبح متوجه شــدم ماشــینم
ســرقت شــده اســت .یک هفته از این ماجرا گذشــته
بــود که پلیس با من تماس گرفــت و گفت خودروی
مرا پیدا کرده اســت؛ ماشینم بشــدت آسیب دیده و
شیشــههای آن شکســته و تمــام اموالــم از داخل آن
سرقت شده بود که خسارت آنها را میخواهم.
دیگر شاکی پرونده نیز به مأموران گفت :خواهرم
پزشــک است ،چون پا درد داشت من خودروی مزدا
 3خودم را به او داده بودم تا با آن به مطبش برود اما
این متهم ماشینم را از مقابل مطب خواهرم سرقت
کرد .روزی که پلیس میخواســت او را دستگیر کند او
سوار خودروی من بود که با یک تاکسی تصادف کرد
و همچنین ماشــینم در تیرانــدازی پلیس در جریان
تعقیب و گریز برای بازداشــت متهم بشدت آسیب
دیده و من خسارت آن را میخواهم.
دیگــر شــاکی پرونده نیز بــه دادگاه گفــت :من در
محدوده اسالمشهر منتظر تاکسی بودم که یک پراید
مقابل پایــم توقف کرد.من که فکــر میکردم راننده

دادگاه خانواده

گروه حوادث 319 /مجرم ســابقهدار و اراذل و اوباش شهرســتانهای غرب
استان تهران در طرح «اقتدار »2پلیس به دام افتادند.
ســردار «کیوان ظهیری» فرمانده انتظامی غرب استان تهران در حاشیه این
طرح گفت :بنا به درخواست مردم برای برخورد با اراذل و اوباش و براساس
وظیفــه ذاتی پلیس ،طرح مقابله با این افراد توســط پلیس در  6شهرســتان
غــرب اســتان تهران بــه مرحله اجــرا درآمد .در ایــن طرح  319نفر دســتگیر
شــدند ،که  103نفر از این دســتگیر شــدهها از مخالن نظم و امنیت بوده و با
وجود اینکه بارها به جرم شــرارت بازداشــت شــده بودند باز هم به اقدامات
مجرمانه خود ادامه داده و به علت شرارت ،نزاع و تخریب بازداشت شدند.
در جریــان اجــرای ایــن طرح 112 ،حکــم قضایی اجرا شــد و 239مخفیگاه و
پاتوق اراذل و اوباش در شهرســتانهای غرب اســتان تهران مورد بازرسی و
کنترل قرار گرفت که  18قبضه سالح جنگی و  40قبضه سالح سرد از اوباش
کشــف شد .ســردار ظهیری با اشاره به کشف  472دســتگاه ماینر ،اعالم کرد:
 21هزار و  700عدد قرص غیرمجاز و روانگردان نیز از متهمان کشف شد.
وی با اشــاره به پخش کلیپی از تخریب خودروهای شــهروندان در شهرستان
بهارســتان در فضای مجازی ،تصریح کرد :در این خصوص ،مأموران پلیس
امنیــت عمومی با انجام اقدامات اطالعاتی ســه نفر را شناســایی و دســتگیر
کردند.ســردار ظهیری افزود :فردی که ســه نفر از شــهروندان بهارستان را به
صورت نیمه عریان و با تهدید ســاح ســرد در ســطح شــهر گردانده بود نیز
درعملیاتی ویژه توسط پلیس دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

گــروه حوادث /همزمــان با مرگ زن
جوان در آتشــی که شوهرش افروخته
بــود تحقیقــات بــرای دســتگیری این
مــرد خشــمگین که بــا فرزنــدش فرار
کرده آغاز شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث «ایران»،
ســاعت  13:30روز سهشــنبه 30
دی ،مأمــوران کالنتــری  117جوادیــه
در تمــاس بــا بازپــرس کشــیک قتــل
پایتخت از مرگ زن جوانی در یکی از
بیمارســتانهای پایتخت خبر دادند.
بهدنبــال اعــام ایــن خبــر تحقیقات
از ســوی بازپــرس حبیــباهلل صادقی
آغاز شد.
در بررســیهای اولیه مشخص شد که
زن  34ســاله روز پنجشــنبه  25دی بر
اثــر ســوختگی بــه بیمارســتان منتقل
شــده اما شــدت ســوختگی ،به حدی
بود کــه تــاش کادر درمــان بینتیجه
مانــد و زن جــوان  5روز بعــد تســلیم

خبر

دستگیری  319شرور با  58قبضه سالح

editorial@irannewspaper.ir

آتـــشزدنهمسر
بهخاطر2دانگخانه

دختری که در زندان زاده شد

محمد بلوری  -قسمت ششم  /مهتاب بیگناه که در رابطه با قتل همسرش
بــه حبــس ابد محکوم شــده از دوران کودکی یــاد میکند که در پرورشــگاهی
بســر میبرد و پســرکی که همبازیاش در دنیای کودکی بــود تصور میکرد با
فرار از پرورشــگاه میتوانند پروانهای را در شــهر پرواز دهند تا روی شانه مادر
گمشده مهتاب بنشیند...
٭٭٭
 ...آنشــب از شــوق فــرار خوابم نمیبرد .مــن و مهرداد کوچولــو آماده فرار
بودیم .در رختخوابم ،روســری آبی ،تنهــا یادگاری به جا مانده از مادرم را به
ســینهام فشــرده بودم و عطر دلنوازی را که از موهای ســرش به جا مانده بود
بو میکشــیدم .هرلحظه در انتظاری شــورانگیز ،چشــمانم به پنجره خوابگاه
پرورشگاه بود که روشنی صبح کی از راه خواهد رسید تا من و مهرداد ،دور از
چشــم نگهبانان از پرورشــگاه فرار کنیم و او در شهر ،پروانه جادوییاش را در
شــلوغی مردم از قوطی بیرون بیاورد و بر باالی سر رهگذران پروازش بدهد،
بعد بهدنبالش بدویم تا روی شانه مادر گمشدهام یا پدر مهرداد بنشیند.
او ایــن شــیوه افســانهای را از یک قصــه کودکانه به یاد داشــت کــه مربوط به
دنیای حیوانات بود.
در آن نیمــه شــب ،فضــای خوابــگاه ،دور از همهمه و قیلوقال کــودکان ،در
روشــنی زرد و یرقانــی چــراغ خــواب ،خیالانگیــز و پرابهام به نظــر میآمد.
مثل هرشــب یکی از مادران پرورشــگاهی بچهها در نوبت کشــیک شبانهاش
در گوشــهای از خوابگاه پشت یک میز نشســته بود و میدیدم در روشنی یک
چراغ مطالعه با سرخمیده روی کتابی سرگرم مطالعه است.
ســرم را به زیر روانداز فروبرده بودم و سعی میکردم نقش صورت مادرم را
بــه یاد بیاورم کــه صبح یک روز در خلوت گذرگاهی مــن را پیچیده در پتویی
با بستن روسریاش بر سرم ،با یک شیشه شیر ،رهایم کرده و رفته بود...
٭٭٭
در آن نیمهشــب کــه بــا دلهــره فــرار خوابــم نمیبــرد ،گاهبه گاه میشــنیدم
دخترکی آه عمیق میکشید و با صدای بغضآلودی مادرش را صدا میزد.
بــه بیــداری که میرســید هقهق گریــهاش ســکوت خوابگاه را میشکســت،
مادر کشــیک ،نگاهش را از روی کتابی که میخواند بر میداشــت و پاورچین
بهســراغش میرفــت ،کنــارش دراز میکشــید و در آغوشــش میگرفت تا به
زمزمــه مادرانهای آرام اش کند .با ناز و نوازش که خوابش میکرد ،پاورچین
به پشــت میزش برمیگشــت تــا مطالعهاش را از ســر بگیرد تا ســاعتی بعد
پسری یا دختری دیگر با دیدن خواب مادر ،گریه بغضآلودی سر دهد و من
در عالــم کودکــی با تعجب از خودم میپرســیدم که بچههــا چرا فقط خواب
مادران را میبینند!...
هنگام صبح دستی روسری آبی یادگار مادرم را از زیر دستم بیرون میکشید،
هراســان از خــواب پریدم و مهــرداد کوچولو را باالی ســرم دیــدم که صدایم
مــیزد .پاشــو مهتاب ،بریم صبحانــه بخوریم .ببین همــه بچهها رفتند فقط
من و تو موندیم .گیج و منگ خواب بودم .میخواستم خودم را به ناخوشی
بزنــم و از رختخوابم بیرون نیایم .مهرداد خم شــد و در گوشــم گفت :پاشــو
امروز باید بریم مامانت را پیدا کنیم.
یــادآوری روز فــرار ،هیجــان زده بلند شــدم و از تخــت پایین آمــدم .بچهها،
دخترهــا و پســرها در باغ پرورشــگاه پراکنــده بودند و آفتاب پاییــزی به رنگ
ذرتهای نورس میتابید .مهرداد و مهتاب توی خوابگاه مانده بودند و درباره
فرارشــان از پرورشــگاه و جســتوجو بــرای یافتن مادرانشــان در شــهر با هم
حــرف میزدند.مهرداد کوچولو قوطی اسرارآمیزشــان را که زیر تخت خوابش
پنهان کرده بود بیرون آورد و با احتیاط در کشــویی آن را کنار زد ،پروانه رنگین
بالهایش را جنباند و پولک چشمایش درخشید.
مهتاب پرسید :این پروانه بابای تو رو میشناسه؟
مهرداد گفت :آره .مامان تو را هم میشناسه.
مهتاب پرسید :گفته بودی منهم با تو بیام شهر؟
مهــرداد گفــت :نــه نمیشــه .پاهــات درد میگیــره .طاقت نداری توی شــهر
پروانه را که پر دادیم دنبالش بدوی ،تو باش من تنها میرم.
 باشه خب .زود برگردیها!...نترس زود برمیگردم .وقتی هم روی شــونه بابام نشســت ،میگردم پر بزنه
بره مامانت را پیدا کنه .ب ه کسی نگیها !...بگو بهخدا...؟
 ...صدای یکی از مادران از باغ به گوش رسید:
 بچهها بیایید به صف بایستید .زود...مهرداد قوطی پروانهاش را توی جیبش پنهان کرد و از خوابگاه بیرون دوید.
زنها و مردهایی که برای انتخاب دخترها و پسرها بهعنوان فرزندخوانده در
دفتر مدیر پرورشــگاه جمع شــده بودند بیرون آمدند و برای انتخاب کودکان
به طرف بچهها راه افتادند که در حاشیه باغچه صف بسته بودند....
ëëادامه دارد
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تاب بازی مرگبــــار پسر  2ساله

گروه حوادث /جســد پسر  2ســالهای که والدینش مدعی هســتند هنگام تاببازی
خفه شــده است ،با دستور بازپرس جنایی برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی
قانونی منتقل شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث«ایــران» ،ســاعت  8صبــح چهارشــنبه اول بهمن
مأموران کالنتری  132نواب در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ کودکی
دو ســاله در یکی از بیمارســتانهای پایتخت خبر دادند.با اعالم این خبر تحقیقات به
دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد .در بررسیهای اولیه
خانواده پســر دو ساله به مأموران کالنتری  132نبرد گفتند :پســرمان روی تاب در حال
بــازی بود ،امــا ناگهان طناب دور گردن پســرم پیچید و باعث خفگی او شــد.در حالی
که خانواده کودک چنین اظهاراتی داشــتند ،به دســتور بازپرس حبیب اهلل صادقی،
مأمــوران تشــخیص هویت راهی خانه آنها شــده تا اظهاراتشــان را بررســی کنند.با
حضور تیم تشخیص هویت و بررسی محل حادثه ،احتمال مرگ کودک بر اثر خفگی
هنگام تاب بازی قوت گرفت .اما برای اطمینان ،جســد برای کالبدشــکافی به پزشکی
قانونی منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

استخراج ارز دیجیتــــــال
در کارخانه متروکه

مسافرکش است سوار شدم اما راننده ظاهری به هم
ریخته داشــت .تاول و زخمهای روی دستش باعث
شــد به او مشــکوک شــوم .می خواســتم پیاده شــوم
امــا راننده قصد ربودن و آزار مرا داشــت که التماس
کردم دســت از ســرم بر دارد او با یک پیچ گوشتی به
من حمله کرد؛ به سختی توانستم قفل در را بشکنم
و خودم را از ماشــین خارج کنم.من از این مرد شرور
شکایت دارم .بقیه شاکیها نیز خواهان اعدام متهم
شدند.
ســپس متهــم در جایــگاه ایســتاد .وی اتهــام
آدم ربایــی و زنــای بــه عنــف را نپذیرفــت و گفــت:
ســرقت ماشــینها را قبــول دارم ،مــن قبــاً در یــک
شــرکت خودروســازی کار میکردم .به همین خاطر
یــاد گرفته بودم در ماشــینها را با پنــس جراحی باز
کنم.من ماشــین ها را سرقت کردم اما سایر اتهامها

ازدواج

به خاطر زیبـــایی

گروه حوادث /پســری جوان و خوش قیافه با
چشمهای آبی گوشهای از راهرو دادگاه به دیوار
تکیــه داده و دختــری جوان و زیبا نیــز چند قدم
دورتر از وی ایستاده بود و زیر لب با خود زمزمه
میکرد و انگار به خاطر انتخاب اشــتباهش خود
را سرزنش میکرد.
وقتی برای رسیدگی به درخواست طالقشان
وارد شــعبه دادگاه شدند پســر جوان که شاهین
نــام داشــت گفت :من  23ســال دارم این خانم
را در ایســتگاه مترو دیدم و در یک نگاه عاشق او
شدم .پیشنهاد دوستی دادم و او هم قبول کرد.
فرشــته که  ۲۱ســال داشــت حرف شــاهین را
قطع کرد و گفت :آقای قاضی من اشــتباه کردم
معیــارم بــرای انتخــاب شــریک زندگی اشــتباه

پی بردنــد .یکــی از همســایهها گفت:
صــدای دعــوا و درگیــری زوج جــوان
مدام بــه گوش میرســید .آن روز هم
دعوایشــان شــده بود .از صحبتهای
آنهــا اینطــور متوجــه شــدم کــه دعــوا
بــر ســر اختــاف ملکــی اســت .چنــد
دقیقــهای از دعــوا گذشــته بــود کــه
ناگهــان در آپارتمــان طبقــه ســوم که

محــل ســکونت آنهــا بــود بــاز شــد و
ســیروس ،همســر مهــوش ،در حالــی
کــه دســت بچــه  7ســالهاش را گرفته
بود از آپارتمان خارج شــد .او به طبقه
همکــف رفــت دقایقی بعــد تنها و در
حالــی که یک ظــرف  20لیتری بنزین
دستش بود به خانه برگشت.
او ادامــه داد :ســیروس بنزیــن را روی
همســرش و داخــل خانــه ریخــت
و فنــدک را کشــید .صــدای انفجــار
شــدیدی آمــد ،انفجــاری کــه باعــث
شکســته شــدن شیشــهها و پرتــاب در
شد .بعد از این حادثه ،سیروس ،خود
را به خودرواش رســاند و با بچهاش از
محل متواری شد.
مــرد جــوان خیلــی عصبانــی بــود
و از طرفــی مــا در شــوک انفجــار و
آتشســوزی بودیــم بــه همیــن دلیل
موفــق نشــدیم کــه جلــو او را بگیریم.
مأمــوران آتشنشــانی بهدنبــال ایــن
انفجــار شــدید راهــی محــل شــدند و
اهالــی ســاکنان را نجــات دادنــد امــا
مهــوش در ایــن آتشســوزی بشــدت
آسیب دیده بود.
در ادامه بررســیها مشــخص شــد که
اختــاف زن و شــوهر ،بر ســر مالکیت
دو دانــگ از خانــهای بــوده کــه در آن
ســکونت داشــتند .به دســتور بازپرس
شــعبه چهارم دادســرای امــور جنایی
تهران ،دســتور بازداشت شوهر فراری
صادر شــد .همچنیــن بازپرس جنایی
دســتور تحقیقــات از همســایهها و
خانواده این زوج را نیز صادر کرد.

بــود مــن فکــر میکــردم زیبایــی و تیــپ و قیافه
بــرای ازدواج کافــی اســت .البتــه او حرفهــای
قشــنگی میزد و مــرا خام کرد من دوســتی با او
را به قصد ازدواج شروع کردم .یک ماه بعد هم
بــه خواســتگاری آمدند و مــن هم قبــول کردم.
خانوادههایمــان راضــی نبودنــد دالیــل زیــادی
بــرای ایــن مخالفــت داشــتند اما وقتی عشــق و
اصــرار مــا را دیدنــد راضــی شــدند و در کمتــر از
۵ماه ما زیر یک ســقف بودیم و زندگی مشترک
را آغاز کردیم.
هفتههــای اول همــه چیــز خــوب بــه نظــر
میرســید تــا اینکــه مــن بــه شــاهین گفتــم
میخواهم در یک شــرکت ساختمانی به عنوان
منشــی کار کنم اما شــاهین قبول نکرد از آن روز

را قبول ندارم.
بعد از دفاعیات متهم ،قضات وارد شــور شــدند
و با توجــه به مدرکهای موجود در پرونده ،وی را به
اعدام و 15ســال زندان محکوم کردنــد .دیوان عالی
کشور نیز رأی را مورد تأیید قرار داد .در حالی که همه
مقدمات برای اعدام ســعید آماده شده بود خانواده
او بــا زنــان شــاکی صحبــت کردنــد و بعــد از تــاش
بســیار موفق شدند رضایت آنها را جلب کنند و آنها
شــکایت خــود را دربــاره تجاوز پــس گرفتنــد .بر این
اســاس  ،این بار متهم و وکیل مدافعش درخواست
اعــاده دادرســی کردنــد؛ بــا توجه بــه اینکه شــاکیها
شــکایت خود را پس گرفته بودند درخواســت اعاده
دادرسی متهم پذیرفته شد و به این ترتیب پرونده او
به شــعبه  5دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد تا
دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

بــه بعد شــاهین اخالقــش تغییر کــرد میگفت
تنهــا بیــرون نرو با کســی حــرف نــزن در فضای
مجــازی عکــس خــودت را نگــذار چــون تــو زیبا
هســتی و دیگــران بــه تــو چشــم دارنــد .خالصه
آنقدر برایم محدودیت گذاشــت که کار به دعوا
کشید.
قاضــی رو به شــاهین کــرد و گفت همســرت
راست میگوید؟
شــاهین گفــت :نــه جنــاب قاضــی مشــکل
اینجاست که فرشته به من بدبین است میگوید
چرا بــا دختران دیگر همصحبت میشــوی چرا
منشــی شــرکتی کــه در آن کار میکنم زن اســت
چرا در یک شرکت مدلینگ کار میکنم؟ تحمل
نــدارد مدام بــه من میگوید چون تو خوشــتیپ
و زیبا هســتی البد بــا دختران دیگر هم دوســت
هســتی و به مــن خیانت میکنی جنــاب قاضی
ما اصالً مشــکل مالی نداریم من درآمدم خوب
است چرا باید به همسرم اجازه بدهم به عنوان
منشــی کار کند مــن هرگز اجــازه نمیدهم که او
بــه آن شــرکت بــرود و آنجــا کار کند چــون آنجا
مردهای زیادی وجود دارد.
قاضی با افســوس ســری تــکان داد و گفت:
شــما به خاطــر زیبایــی همدیگر باهــم ازدواج
کردیــد و مــاک اصلیتــان ظاهــر زیبــا بــوده
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دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف کردند.
ســرهنگ جلیل موقوفهای ،رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این باره
گفت :با گزارشــی مبنی بر بهکارگیری غیرمجاز دســتگاههای تولید ارز دیجیتال
در کارخانه متروکهای واقع در شــهرک صنعتی شمسآباد رسیدگی به موضوع
در دستور کار مأموران عملیات کالنتری  ۱۷۶حسنآباد قرار گرفت .با رصدهای
اطالعاتــی و تأییــد صحت خبر دریافتی ،با هماهنگــی قضایی تیمی از مأموران
عملیات کالنتری حســنآباد به نشــانی اعالمی اعزام و موفق شدند در بازرسی
از آن محــل  ۱۷۰دســتگاه بیتکوین ۴ ،عدد هاب ســوئیج بــزرگ و  ۲عدد هاب
سوئیج کوچک که بهصورت غیرقانونی در محل نصب شده و در حال استخراج
ارز بــود ،کشــف کننــد .کارشناســان ارزش ریالی دســتگاههای کشــف شــده را ۴۲
میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون ریال بــرآورد کردند و در این رابطه دو متهم دســتگیر و
بــا تکمیــل پرونده به مرجع قضایــی معرفی شدند.ســرهنگ موقوفهای ضمن
اشــاره به غیرقانونی بودن اســتخراج ارز دیجیتال در کشور ایران و عدم حمایت
قانون یادآور شد :در صورتی که شهروندان در این نوع فعالیت ،مالباخته شوند
مورد حمایت قانون قرار نمیگیرند و امکان بررسی شکایت آنها وجود ندارد.

درست است؟
فرشــته و شاهین باهم گفتند :بله همینطور
اســت .بعــد فرشــته رو بــه قاضــی کــرد و گفــت
جنــاب قاضی او مــدام میگوید حق نــداری کار
کنــی اجــازه معاشــرت به مــن نمیدهــد امانم
را بریــده خســته شــدم مــن هــم آدم هســتم
میخواهم راحت زندگی کنم.
شــاهین گفــت :جنــاب قاضــی مــن فکــر
نمیکردم بعد از ازدواج زیبایی چهره همســرم
برایــم عادی شــود من دنبال یــک زندگی خوب
و آرامــش بخــش هســتم امــا او مــدام میگوید
میخواهــد کار کند و من مخالفــم بهنظر من او
بیــش از حد زیباســت و این باعث میشــود من
اجــازه کار بــه او ندهم و این مســأله باعث دعوا
بین ما میشود.
فرشــته هم بــا لحن تنــدی گفت :تــو باید به
مــن اجازه کار و معاشــرت بدهــی وگرنه طالقم
را میگیــرم .شــاهین کــه عصبــی شــده بــود در
جواب همســرش گفت :اگر مجبور شوم طالقت
میدهم ولی هرگز اجازه کار به تو نمیدهم چرا
دنبــال کارهایــی مــیروی که من دوســت ندارم
چرا بــه خاطر من گذشــت نمیکنی چــرا با من
لجبازی میکنی؟
در همین موقع قاضی این زوج را به آرامش

دعــوت کرد و گفت به ایــن زودیها حکم طالق
نمیدهــم باید به مشــاوره بروید بعــد از آن اگر
نتیجــهای حاصــل نشــد حکــم طــاق را صــادر
میکنم.
ëëامیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده
ازدواج بهخاطــر ظاهــر زیبــا یــک امــر صــد
درصد اشــتباه اســت چراکه ایــن موضوع پس از
مدت کوتاهی کامالً معمولی و طبیعی میشود.
ایــن کــه ظاهــر آراســته و زیبــا بــرای ازدواج
اهمیت دارد هیچ شــکی در آن نیست ،اما اینکه
مــاک اصلی فقــط و فقط ظاهر و زیبایی باشــد
اشــتباه اســت چــرا کــه مالکهــای مهمتــری از
زیبایی برای ازدواج موفق وجود دارد.
نکته دوم در پرونده طالق این اســت که این
زوج آشــنایی نامتعارفی هم داشــته و هیچگونه
تفاهــم و درک متقابلــی از نیازهای هــم ندارند
و مــدام با هــم لجبازی کودکانــه میکنند که این
مســأله بهخاطر ســن کم آنها است سن کم این
زوج باعث شــده درگیر انتخاب هیجانی شوند و
بهخاطر یک احساس زودگذر ازدواج کنند که در
نهایت اگر از خواستههای غیرمنطقی خود کوتاه
نیایند و نســبت به هم گذشــت نداشــته باشند و
مدام باهم لجبازی کودکانــه کنند قطعاً قربانی
طالق خواهند شد.

