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خط طالق

مرگ عشق پشت میله های زندان
یك ماه بود كه نسترن به عقد نادر درآمــده بود،
اما بــاور نمی كرد كه گلیم بخت او را این گونه
بافته باشند.هنوز برخی از اقــام جهیزیه اش
را بــاز نکرده بــود و بــوی وسایلش نو بــود ،هنوز
خیلی از مراسم پاگشای فامیل انجام نشده بود،
هنوز عکس ها و فیلم عروسی اش را ندیده بود
اما شوهرش یک روز از خانه بیرون رفت و دیگر
بازنگشت.نسترن وقتی پس از دو هفته از ناپدید
شدن شوهر عاشق خود به جست و جو پرداخت،
همه به او دروغ گفتند و پنهان کــاری کردند،
واقعا نمی دانست كه همسرش چرا به دیدار او
نمیآید ،چرا به خانه بخت شان نمی رود !
یک ماه گذشت و از شوهرش خبری نشد تا این
که جــاری اش آن هم از روی شیطنت ادعــا کرد
شوهر گم شده او در زندان است.اما نسترن باور
نمی کرد با یک شیاد ازدواج کرده ،باور نمی کرد
فریب خورده است .باید کاری می کرد ،بنابراین
نزد خانواده شوهرش رفت ،همه آن ها شرمنده
بودند و سر به زیر انداختند.خانواده خودش نیز از
ترس آبرو سکوت کرده بودند اما او باید راه نجاتی
پیدا می کرد.به سراغ یک حقوق دان رفت و شنید
فریب در ازدواج و زندانی بودن شوهرش آن هم به
جرم کیفری می تواند اجازه طالق را به او بدهد.
دیگر نباید امروز و فردا میکرد ،به دادگاه رفت
وتقاضای طالق كرد.نسترن با ناراحتی در برابر
میز قاضی دادگاه خانواده ایستاد و گفت :درست
یك ماه پیش بود كه با نادر عقد كردیم .نادر خیلی
وعده و وعید به من داده بود ،به انــدازه ای خوب
حرف می زد كه باورم نمی شد به این زودی كاخ
رؤیاهایم فرو بریزد .دو هفته پیش وقتی دیدم از
نامزد عاشق پیشه ام كه می گفت اگر یك روز تو را
نبینم آن روز خواهم مرد ،خبری نیست نگرانش
شدم و به خانه مادر شوهرم تلفن زدم .ولی او گفت
برای نادر یك سفر فوری پیش آمده است و بعد از
این كه از سفر برگردد حتم ًا با من تماس می گیرد.
به حرف های مادرشوهرم مشكوك شدم .متوجه
شدم كه او چیزی را از من مخفی می كند ولی با
این حال به خودم دلداری می دادم كه هیچ اتفاقی
برای شوهرم نیفتاده است .دو هفته گذشت و من
بعد از دو هفته باالخره یك روز با یكی از دوستان
نادر در خیابان برخورد كردم و او به من گفت كه
نادر به زندان افتاده است .فكر می كردم شوخی
می كند ،ولی وقتی تحقیق كردم متوجه شدم
شوهرم به خاطر سرقت و دزدی و كالهبرداری
دستگیر شده و به زندان افتاده است.وی گفت:
آقای قاضی! درخواست دارم مهریه ام را بگیرم
و از شوهرم هم تقاضای طالق دارم .چون برای
من مشخص شــده اســت كه او قبل از ازدواج با
من هم اقــدام به ارتكاب جرم می كرده است.با
درخواست این زن ،شوهر وی از زندان به دادگاه
خانواده احضار شد.نادر به قاضی گفت :آقای
قاضی! من عالقه زیادی به همسرم دارم و باورم
نمی شود بعد از این كه من به خاطر یك اشتباه
به زنــدان افتادم ،او تقاضای طالق از من كرده
باشد زیــرا من و او عالقه زیادی به هم داشته و
داریم ،من می دانم كه او تحت فشار خانواده اش
درخواست طالق از من كرده است.نسترن گفت:
من دیگر هیچ عالقه ای به توندارم و به خاطر
این كه به من دروغ گفته ای و حقیقت را از من
پنهان كرده ای از تو ناراحت هستم و به هیچ وجه
نمی توانم تو را ببخشم .حتی حاضرم برای
رهایی از این ازدواج و جداشدن از تو مهریه ام
را هم ببخشم.وقتی عذرخواهی های مرد به
جایی نرسید ،او نیز به طالق رضایت داد و زن و
شوهر جوان پس از یك ماه عقد از هم جدا شدند.
مرد پس از حكم طالق با لباس زندان راهی زندان
شد و دختر جوان به راهی دیگر رفت.
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قاتل نجات یافته ازاعدام دوبارهآدمکشت!
پسرجوان که به تازگی از اتهام قتل عمدی
تبرئه و با قرار وثیقه آزاد شده بود ،در درگیری
دسته جمعی مرتکب جنایت شد.
▪درگیری خونین

عصر  10مهر سال  96وقوع درگیری خونین
در منطقه قلعه نو به پلیس اعالم شد و خیلی
زود تیمی از ماموران برای تحقیقات پلیسی
به محل اعزام شدند.بررسی ها نشان می داد
در درگیری دسته جمعی پسر 24ساله ای به
نام امین زخمی و به بیمارستان منتقل شده
است .ماموران در پی این اتفاق به بیمارستان
رفتند وفهمیدند پسر جوانی به نام محمد پس
از انتقال امین به بیمارستان گریخته است.
هنوز ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که
امین بر اثر شدت خون ریزی جان سپرد و با
جنایی شدن این پرونده تیمی از ماموران
اداره  10پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات
ویــژه وارد عمل شدند.کارآگاهان در ابتدا
به ســراغ بــرادر امین رفتند و ایــن جــوان که
فردین نام دارد به ماموران گفت :درگیری
دسته جمعی به خاطر فــروش یک دستگاه

موتورسیکلت بین من و یکی از دوستانم به
نام علی رخ داد .علی همراه برادرش و دوست
صمیمی اش محمد که به تازگی از زندان آزاد
شده بود ،مقابل خانه مان آمدند و درگیری
میان ما شروع شد .در آن دعوا من و برادرم و
دوستانم یک طرف بودیم و علی و برادرش و
دوست شان محمد طرف دیگر قرار داشتند.
من دیــدم که محمد با ضربه چاقو به گردن
بــرادرم زد و از ترس فرار کردم اما دوستانم
گفتند او خــودش بــرادرم را به بیمارستان
منتقل کرده است.کارآگاهان با اطالعات
به دست آمده تحقیقات را برای دستگیری
محمد  20ساله آغــاز کردند و خیلی زود با
اقدامات فنی و پلیسی این جوان دستگیر شد.
▪در دادگاه

وی و دیگر شرکت کنندگان در دعوا روز گذشته
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران
پای میز محاکمه ایستادند.در ابتدای جلسه
اولیای دم بــرای عامل جنایت حکم قصاص
خواستند.وقتی محمد در جایگاه ویژه ایستاد
منکر قتل شد و درباره انگیزه درگیری گفت:

مرد شیطان صفت به دخترکم توان ذهنی رحم نکرد
مــرد شیطان صفت با ربــودن دختر کم توان
ذهنی  ،یک هفته او را در خانه ویالیی هدف
نیت شوم خود قرار داد.آخرین روزهای بهمن
امسال ،مــردی که مدیر یک کارگاه صنعتی
کوچک بــود وقتی به خانه بازگشت با چهره
نگران همسرش روبه رو شد و زن جوان در حالی
که اشک میریخت اعــام کرد از ظهر خبری
از دخترشان نیست و به هر جا که احتمال می
داده ،سرکشی کرده اما هیچ اثری از سمانه به
دست نیاورده است.پدر که نگران دختر 21
ساله اش بود ،خیلی زود به اداره پلیس در یکی
ازشهرهای شمالی کشور رفت و از ماموران
خواست ردی از سمانه پیدا کنند.ماموران در
تحقیق از پدر سمانه پی بردند که دختر جوان
بیمار کم توان ذهنی است و بیشتر اوقــات در
خانه بوده و هر وقت قصد داشته به جایی برود،
یکی از اطرافیان یا اعضای خانواده کنارش
بود هاند.کارآگاهان در ابتدا احتمال دادند

قربانیانی که قربانی
مخفی کاری می شوند
▪دکتر ابراهیم اندرخورا -جامعه شناس و
استاد دانشگاه

در جامعه با مــوارد زیــادی از آسیب های
اجتماعی  ،روحی و روانی در ارتباط هستیم
و مــی بینیم کــه افـــراد دارای اختالالت
رفتاری دیگران را نیز مــورد آسیب های
متعددی قرار می دهند .افراد سالم وقتی
در جامعه از سوی دیگران مورد تعرض و
آزار قرار می گیرند ،نمی توانند به طور واضح
این مسئله را بیان کنند تا از حق خود دفاع
کنند و به همین دلیل گرفتار مشکالت
روحی و روانی عدیده ای می شوند .برخی
دیگر نیز با کابوس تجاوز و آزار زندگی
میکنند و بیشتر به دلیل این که به آن ها
انگ زده نشود این مسائل از سوی افراد
چه دختران و چه پسران مخفی می ماند.
در این بین افراد معلول  ،کم توان یا ناتوانی
که دچــار مشکالت ذهنی هستند ،توان

که دختر جــوان با توجه به بیماری اش بدون
مشورت با اعضای خانواده از خانه خارج شده
و مسیر خانه را گم کرده است و در همین زمینه
تجسس های پلیسی آغاز شد اما هیچ سرنخی
از سمانه در شهر به دست نیامد.

مدتی قبل دوستم علی موتورش را به پسری
به نام محمد جعفر فروخت و او هم چند روز
بعد موتور را به دوســت دیگرش به نام فردین
داد .اما چون هنوز قولنامه ای ننوشته بودند و
موتور به نام علی بود ،وقتی ماموران کالنتری
موتور را متوقف کردند فردین از علی خواست تا
مدارکش را به او بدهد.وی ادامه داد :چند روز
از این ماجرا گذشته بود و فردین مدارک دوست
صمیمی ام علی را پس نمی داد .تا این که علی با
منتماسگرفتوگفتکهسرهمینموضوعآن
ها تلفنی با هم درگیر شده اند.این متهم گفت:
علی و برادرش از من خواستند با هم مقابل خانه
فردین برویم و مــدارک موتور را پس بگیریم.
وقتی به آن جا رسیدیم فردین و برادرش امین
و دوستان شان ما را دوره کردند .آن ها همگی
قمه و شمشیر در دست داشتند که درگیری
میان ما آغاز شد .اما من در آن دعوا چاقویی
نداشتم.محمد گفت :وقتی دعــوا باال گرفت
عینک از روی صورتم به زمین افتاد و یک نفر با
انتهای چاقو ضربه ای به سرم زد که خون جاری
شد .من دیگر جایی را ندیدم و نمی دانم چه
کسی ضربه کاری را به امین زد.وی درباره اتهام
فرضیه انتقام جویی به درهای بسته خورد اما
ناپدید شدن عرشیا و سمانه سناریوی مرموزی
را پیش روی ماموران قرار داده بود.
▪پیدا شدن سمانه

تجسس های فنی ادامه داشت و ماموران پی
بردند که یکی از کارمندان کارگاه صنعتی
پدر سمانه نیز از همان روز ناپدید شده و هیچ
کسی خبری از او ندارد.تیم پلیسی به سراغ
خانواده مرد جوان که چهار فرزند دارد رفتند و
همسر وی ادعا کرد که عرشیا مثل همیشه برای
رفتن به محل کارش از خانه خارج شد اما دیگر
خبری از او نداریم.ماموران در تحقیق از هر
دو خانواده پی بردند که عرشیا رابطه خوبی با
صاحبکارش دارد ،رفت و آمد خانوادگی دارند و
هیچ اختالفی بین آن ها نیست و در گام نخست

یــک هفته از مــاجــرای نــاپــدیــد شــدن سمانه
گذشت تا این که یکی از بستگان او در تهران با
خانواده دختر گم شده تماس گرفت و ادعا کرد
دخترشان به خانه آن ها مراجعه کرده است.
سناریوی مرموزی پیش روی مــامــوران قرار
داشــت و خانواده سمانه به سرعت خود را به
تهران رساندند و وقتی سمانه را در خانه بستگان
شان دیدند ابتدا فکر کردند دخترشان با توجه
به بیماری اش ،بدون اطالع خانواده به تهران
سفر کرده و سپس به خانه بستگان شان رفته
است اما سمانه وقتی پیش روی خانواده اش
قرار گرفت ادعای عجیبی را مطرح کرد.سمانه
 21ساله ادعــا کرد که در این مدت با عرشیا
بوده و او پس از یک هفته زندگی در یک خانه
ویالیی او را جلوی در این خانه رسانده و فرار
کرده است.

دفاع از خود را ندارند و برخی افراد بیمار به
لحاظ شخصیتی آن ها را هدف سوء استفاده
قرار می دهند تا به مقاصد شوم خود دست
یابند و اغلب برای تجاوز جنسی این افراد
ناتوان را طعمه قرار می دهند که متاسفانه
آمارهای این آسیب دیدگان برای همیشه در
جامعه مخفی می ماند.
افراد معلول کمتر قادر به مراقبت و دفاع از
خود هستند و به مراتب بیشتر در معرض
آزار جنسی قرار دارند  ،از آن جمله میتوان
بــه اف ــراد کــم تــوان ذهنی اش ــاره کــرد که
اساسا کمتر می توانند از خود دفاع کنند
و کم توانان ذهنی شدید ،اصال متوجه نمی
شوند که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.
به طور قطع افراد معلول که توانایی و قدرت
دفاعی کمتری دارنــد در معرض تعرض و
تجاوز قرار دارند ،آزار جنسی افراد معلول
در تمام جهان وجود دارد و مختص به ایران
نیست اما کمیت این موضوع در کشورهای
مختلف متفاوت است .یعنی کشورهایی که
دارای سازمان های متولی و مدنی هستند

و به طور دقیق تر وضعیت افراد معلول را
رصد می کنند به مسائلی از جمله میزان آزار
جنسی این افراد آگاه تر هستند و امکانات
و ابــزار حقوقی الزم را نیز بــرای دفــاع از
قربانیان در اختیار دارند.
زنان قربانی اصلی تعرض و سوءاستفاده
جنسی هستند و در درجــه بعد کودکان
و عمدتا کودکان دختر در معرض چنین
خطری قرار دارند و البته پسر بچه ها نیز
با آزار جنسی مواجه می شوند .کم توانان
ذهنی شدید فریب می خورند مگر این که
آزار جنسی همراه با آزار جسمی باشد که در
این صورت نیز قادر به بیان و متهم کردن
فرد آزار دهنده نیستند.
اگــر آزار جنسی از ســوی بستگان باشد،
خانواده دیرتر متوجه می شوند و با توجه به
فرهنگ پنهان کاری که در خانواده های ما
وجود دارد ،بسیاری از آن ها پس از اطالع از
موضوع سعی می کنند خودشان مسئله را
حل کنند تا آبروی خانواده حفظ شود.
بیشترین آسیب زمانی رخ می دهد که فرد

▪نخستین سرنخ

قبلی اش نیز به قضات گفت :سال ها قبل وقتی
16ساله بودم در حال کشتی با یکی از دوستانم
بودم که گردن دوستم شکست و فوت کرد .من
آن زمان به اتهام قتل عمدی بازداشت شدم اما
وقتی ثابت شد من و مقتول با هم دوست بودیم
و مرگ او اتفاقی رخ داده ،از اتهام قتل عمد تبرئه
و به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم
شدم .من به تازگی با قرار وثیقه آزاد شده بودم
که بار دیگر به اتهام قتل بازداشت شدم .باور
کنید من برادرفردین را نکشتم.

▪اظهارات ضد و نقیض

سپس دیگر شرکت کنندگان در دعوا که همگی
با قرار وثیقه آزاد بودند ،به دفاع پرداختند .علی
و بــرادرش گفتند :وقتی دعوا باال گرفت ما از
ترس مان فرار کردیم و ندیدیم چه کسی امین
را با چاقو زد.چند شرکت کننده دیگر گفتند
که در تاریکی شب دیده اند محمد ضربه کاری
را به امین زده است.بنا به این گزارش ،با پایان
اظهارات ضد و نقیض هفت متهم ،قضات وارد
شور شدند تا رای صادر کنند.

▪دستگیری عرشیا

تجسس های پلیسی برای دستگیری عرشیا
آغاز شد و ماموران در تحقیقات از دختر جوان
پی بردند که این مرد در مدت یک هفته سمانه
را هدف نیت شیطانی خود قــرار داده است.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که ماموران اطالع
یافتندعرشیادرخانهیکیازدوستانشدرجنوب
تهران زندگی می کند .در این مرحله تیمی از
ماموران پلیس با دستور نیابت قضایی به تهران
رفتند و پس از هماهنگی های الزم و شناسایی
مخفیگاه عرشیا در یک عملیات غافلگیرانه این
مرد شیطان صفت دستگیر شد.
عرشیاکهراهیجزاعترافپیشرویخودنداشت
بهمامورانگفت:سالهاستکهباخانوادهسمانه
رفت و آمد دارم و در کارگاه پدرش کار می کنم،
نمیدانمچطورشدکهوسوسهشیطانیبهذهنم
آمد.مردشیطانصفتافزود:هفتهگذشتهجلوی
درخانهپدرسمانهرفتمودخترجوانرابهبهانهاین
که به خانه خاله اش برسانم سوار خودرو کردم اما
به شهر چالوس رفتیم و یک ویال اجاره کردم و در
اینمدتنقشهشومیراکهدرذهنداشتم،انجام
معلول ذهنی سن کمی داشته باشد و چون
کودک قادر به بیان مشکل نیست ،خانواده
هم دیرتر متوجه می شوند و نمی توانند
متهم را بشناسد به ویــژه آن که معموال
تعرض و تجاوز به افراد معلول در خارج از
موسسه محل نگهداری یا خارج از منزل
صــورت می گیرد و حتی اگــر ایــن چنین
فردی گم شود تا زمان پیدا شدن ممکن
است مورد آزار و سوءاستفاده جنسی قرار
بگیرد.مراکز نگهداری وقتی متوجه می
شوند کودکی در مرکز مورد آزار جنسی
قرار گرفته برای حفظ آبــروی مرکز سعی
می کنند موضوع را داخل مرکز حل کنند
و آن را به مراجع مربوط گزارش نمی دهند،
بنابراین کمتر آمــار ثبت شده ای در این
زمینه داریم.
به طور مستقیم چنین قانونی وجود ندارد
امــا در قانون جدید حمایت از معلوالن
مــادهای وجود دارد که براساس آن وقتی
فرد معلول به واسطه معلولیت مورد تبعیض
و سوء استفاده قرار می گیرد ،حامیان یا

دادم.ویادامهداد:چونمیدانستمسمانهمشکل
کم توانی ذهنی دارد ،فکر میکردم از اتفاقاتی
که در این یک هفته بــرای او رقم خــورده چیزی
به خاطر نمی سپارد و همه فکر می کنند سمانه
خودش از شمال به تهران آمده و کسی متوجه کار
من نمی شود اما وقتی ماموران به سراغم آمدند و
فهمیدم که سمانه همه ماجرا را تعریف کرده و مرا
لو داده است شوکه شدم.این مرد گفت :پشیمانم
و نمی دانم چطور دست به این کار زدم.بنا به این
گزارش،بازپرسدادسرایامورجناییتهرانپس
از اعترافات متهم به اقدام شومش  ،او را در اختیار
ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که
یکی از شهرهای شمالی است قرار داد و ادامه
تحقیقاتبهدادسرایهمانشهرارجاعدادهشد.
والدین وی یا سمنی که متوجه موضوع شده
می توانند در دستگاه قضایی طرح دعوی
کنند و ســازمــان بهزیستی مکلف است
هزینه های مرتبط را پرداخت کند.
در کنوانسیون حقوق افــراد معلول که
اکنون جزو قوانین ما نیز هست بیشتر بر
این قضیه تاکید شده و در موارد گوناگون
بر ضــرورت رصــد سوءاستفاده از افــراد
معلول به ویژه کودکان و زنان تاکید شده
است ،در این کنوانسیون دولت ها مکلف
شــده انــد ســـازوکـــاری طــراحــی کنند تا
سوءاستفاده و آزار و تعرض به افراد معلول
ثبت شــود و همچنین مراکز مداخله ای
طراحی شود که این افراد بتوانند دراین
خصوص طرح مسئله کنند همچنین باید
دولت ها شرایطی را فراهم کنند که اگر
فــرد در مکانی زندگی می کند که مورد
سوءاستفاده قرار می گیرد به سرپناه امن
منتقل شود ،خدمات بهداشتی و سالمت
دریافت کند و همچنین از نظر حقوقی از
وی دفاع و متجاوز مجازات شود.

