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همسر ُکشی یا مرگ یک زندگی
امیر صادقی زاده

اص��وال زندگی های زناش��ویی پنهانی آنچنان ک��ه امروزه معنا
یافته است در اقلیت بود.این وضعیت به نظر می رسد ریشه در
روحیه قناعت گری زوجین خصوصاً مرد زندگی داشت.
آنچه علت غالب همس��ر کش��ی به ش��مار می آی��د می تواند
دراین باور نگارنده معنا یابد که همس��ر کش��ی ها عمدتا ناشی
از ای��ن اس��ت که نفر دوم خواه زوج یا زوجه باش��د از مس��یر
وفرایند زندگی خود خارج می ش��ود وگامهای ش��خص سومی
به میان می آید که ادامه زندگی زناش��ویی دیگر برای طرفین
منفعت عقالیی باقی نمی گذارد.دیگر لطف وصفایی برای مهر
ومه��رورزی باقی نمی ماند و از اس��اس عرص��ه برای نمایش
ای��ن مفاهیم انس��انی در زندگی مش��ترک ه��ر روز تنگ تر از
قبل می ش��ود ونفس��های یک زندگی مملو از عشق و وفاداری
به ش��ماره می افتد وناگهان ش��ریک وف��ادار در این ورطه غیر
عقالیی وباطل،قربانی می شود چرا که او مانعی جدی ومزاحم
برای وصال بعدی تصور می ش��ود که نمونه های آن در خاطره
دستگاه قضایی ثبت شده است.
در وضعیت��ی دیگر زن دوم قربانی می ش��ود.چرا که زوج برای
خود یک زندگی پنهانی س��اخته است ودر انگاره ها و رؤیاهای

کش��تن یک انسان بسیار اندوهناک ودر عین حال با هر انگیزه
ای ک��ه رخ ده��د محکوم ب��ه نکوهش مجازات اس��ت.اما غم
انگیزتر از آن،همسر کشی است.
اما این سوال در ذهن پدید می آید که اساساً چه علت یا عللی
به میان می آید که بین دو شخص که زمانی از سر مهرورزی
نه��ادی مانن��د خانواده را بن��ا نهاده اند به چنی��ن حالی فراغ
حاصل می شود و به دنبال آن این بنای ارزشمند فرومی پاشد.
پاسخ این مساله ازگستره دامنه داری برخورداراست وبه همان
اندازه،پاس��خ آن در مقام ارزیابی وتحلیل می تواند ریش��ه در
بسیاری از عرصه های شخصی واجتماعی داشته باشد که یکی
از آنها می تواند سازه های ذهنی مردمان این روزگار باشد.
در گذشته های نه چندان دور آنچه بین غالب توده های مردم
رواج داش��ت راد مردی واصرار بر پایبند بودن به عهد وپیمانی
بود که از روز نخس��ت بین دو ش��خص ش��کل می گرفت واگر
مقوله ای به نام ازدواج دوم در مرغ دل یک مرد ،هوای پریدن
م��ی گرفت با دخالت یا نظارت یا ش��اید آگاهی زوجه اول بود.

خودمی تواند یک زندگی عاشقانه را برای خود بسازد و در عین
حال نیز اداره کند غافل ازاینکه سرنوش��ت ش��ومی در انتظار
نشسته است.با شریک دوم سازگاری وهمنوایی در میان نیست
و مرد تهدید به بر مال شدن راز سر به مُهری می شود تا بدان
جا که او قلب تپنده همسر دوم را نشانه میگیرد تا راز همچنان
در نهانخانه ای سر به مُهر بماند وشاید مَرد به این باور رسیده
اس��ت که ازدواج دوم مانند موریانه ای افس��ونگر س��رای او را
مبدل به ویرانخانه نموده است وعامل آن را زن دوم می پندارد
تا سرحدی که شمشیر کینه از نیام بر می کشد.
البت��ه نباید در این فرض نیز باقی ماند چه پرونده های جنایی
که به جهت اقدام برای حذف فیزیکی وبه قتل رساندن همسر
آن هم از سوی زن صورت گرفته باز شده است.
انگی��زه ه��ای فراوانی در این میان بوده اس��ت که از جمله آن
می توان به کش��تن مرد زندگی به جهت وصال با یار دیرین به
عنوان یک دلیل اش��اره نمود ی��ا آنکه این قدر ،زن در معرض
آس��یبهای روحی وجسمی فراوانی از س��وی همسر خود قرار
گرفته اس��ت تا ت��اب وتوان از دس��ت داده وناگریز دس��ت به
همسرکش��ی می زند.از س��ویی دیگر قوانین آمرانه و به غایت
دست وپا گیری که اصرار بر دوام زوجیت دارد می تواند بالقوه
بستر چنین فجایعی را فراهم سازد.
این نکته را باید در نظر داش��ت که مرد به موجب ماده 1133
قان��ون مدنی ای��ران می تواند هر وقت اراده کند همس��رش را

طالق کند ام��ا اگر زن یا به بیان قانونی زوجه مایل به جدایی
وطالق باش��د می بایست عس��ر وحرج خود را به موجب ماده
 1130همان قانون به اثبات رساند.این اثبات حقیقتا کار ساده
ای نیس��ت ونیاز به پیگیری ها و درگیریهای خاص خود دارد.
بنابراین پیش��نهاد می شود که قانونگذار سازوکارهای دقیق تر
وجامعتری را به منظور مساله طالق طراحی ونیز اجرایی کند
تا در مرز بندی های دقیقتر وجامعتری رابطه زوجیت به نوعی
به در هم آمیختگی اجباری مبدل نشود.
اینک��ه در مورد جلوگیری از بارور ش��دن معضلی به نام طالق
اصرار بر آن باش��د که به هر صورت زندگی مشترک دوام یابد
در کنار آثار بسیار خردگرایانه،می تواند راهی برای نقشه حذف
فیزیک��ی در ذهن یک زن به عنوان همس��ر ب��از کند چرا که
او میبایس��ت خود را از دوزخی که س��اخته دس��ت همسرش
می باش��د رهای��ی یابد.پس در ای��ن میان مقتضی اس��ت که
حقوقدانان،جامعه شناس��ان وحتی روانشناسان در هم اندیشی
جامعی راههایی را برای پیش��گیری از معضل همس��ر کش��ی
در ح��وزه م��د نظر این نگارن��ده ایج��اد وآن را تحویل مراجع
اجرای��ی واثر گ��ذار دهند.نه م��ی توان از طراحی س��ازوکارها
دقیق وکارشناس��انه ای که دس��تگاه قضا به منظور جلوگیری
از ط�لاق،در عصر فعلی ایجاد کرده عبور کرد ونه می توان این
قدر راه طالق را بر زنان به دش��واری باز نمود که نقش��ه شوم
همسر کشی را در ذهن وی بیدار کند.به توضیح بیشتر بسنده

ش��ده و هنوز در بازداش��ت پلیس هس��تند .به گفته فرمانده انتظامی تهران
بزرگ ،این افراد کش��ف حجاب کرده ،برخورد توهینآمیز با پلیس داش��ته و
حالت عادی نداشتند .فرمانده انتظامی تهران بزرگ یادآور شد :در این ماجرا
دو نفر از همکاران من (جانش��ین و یکی از مس��ئوالن
کالنتری) که رفتار خارج از عرف داشتتد ،ضمن عزل
از مسئولیت بازداشت شده و در اختیار بازرسی قرار
دارند .رحیمی با بیان اینکه فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ یادآور شد :همکاران ما ابتدا برای تذکر در
پارک حضور پی��دا کردند و قصد برخورد
نداشتند حتی جانشین کالنتری با رفتار
محترمان��ه به این افراد تذکر داد .وی
متذکر ش��د :پلیس این درگیریها
را مستندسازی میکند اما گشت
پلی��س در این قضی��ه دوربین
نداشت .تسنیم
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مصطفی س��االری اس��تاندار س��ابق گیالن با مدرک تحصیلی دکتری حقوق،
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شد.
محم��د ش��ریعتمداری وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی باالخ��ره مدیرعامل
سازمان تأمین اجتماعی را با دو ماه تأخیر منصوب کرد.
پس از درگذش��ت سیدتقی نوربخش در س��انحه تصادف ،انوشیروان محسنی
بندپی ،استاندار فعلی تهران و پس از آن محمدحسن زدا معاون سابق بیمهای
تأمین اجتماعی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شدند.
براس��اس قانون ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ش��ش م��اه مهلت دارد که
مدیرعامل جدید را معرفی کند که در حال حاضر حدود دو ماه از این مهلت
نیز میگذرد و امروز مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شد.
مصطفی س��االری  ۴۱س��اله جوانترین استاندار کش��ور بوده و استانداری
گیالن و بوشهر را در کارنامه کاری خود دارد.
ساالری سوابق متعدد اجرایی در حوزههای مرتبط با توسعه اجتماعی ،مناطق
آزاد اقتصادی ،بنگاهدای و  ...دارد.
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رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران در پاس��خ به انتقاداتی که
ب��ه طرح ترافیک جدید میش��ود گفت این طرح مصوب ش��ورای
ترافیک شهر تهران را دارد.
محس��ن هاشمی در حاش��یه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورا
در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاران مبنی بر اینکه شهروندان نسبت
به طرح ترافیک جدی��د انتقاداتی دارند ،تاکید کرد :طرح ترافیک
موضوع شورای عالی ترافیک است و ما فقط عوارض را تعیین می
کنیم .وی افزود :طرح ترافیک با عنوان طرح مبارزه با آلودگی هوا
توس��ط ش��ورای ترافیک در وزارت کش��ور با حضور پلیس و اعضا
تصویب می شود.
هاشمی ادامه داد :تعیین عوارض این طرح با شورا است.
رییس ش��ورای اسالمی شهر تهران خاطر نشان کرد :شورای شهر
در شورای عالی ترافیک عضوی ندارد .وی یادآور شد :این طرح با
پلیس هماهنگ می شود .مهر

مع��اون جوان��ان وزارت ورزش از مطرح ش��دن  ۳باره طرح جدا ش��دن بخ��ش جوانان از
وزارتخانه و تش��کیل مجدد س��ازمان مل��ی جوانان خبر داد .محمدج��واد تندگویان درباره
آخرین تصمیمات برای تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش و تش��کیل دوباره س��ازمان
مل��ی جوان��ان گفت :با امضای  80نماین��ده مجلس طرح انفکاک بخ��ش جوانان از وزارت
ورزش در کمیسیون اجتماعی مطرح شده است .وی افزود:کمیسیون اجتماعی به عنوان
کمیس��یون اصلی این طرح و کمیسیون فرهنگی ،آموزش ،بهداشت و بودجه نیز به عنوان
کمیسیونهای فرعی انتخاب شدهاند .معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان
ب��ا اعالم این خبر که طرح انفکاک در کمیس��یون بودجه ،آم��وزش رای آورده و به زودی
در کمیس��ون بهداش��ت نیز رای مثبت نمایندگان را دریافت خواهد کرد،اظهار داشت :تنها
کمیسیون مخالف این طرح کمیسیون فرهنگی است.
تندگویان با اش��اره به اینکه کمیس��یون اجتماعی به عنوان کمیس��یون اصلی این طرح را
تصویب کرده است،گفت :جمعبندی این کمیسیونها در خصوص نتایج طرح به کمیسیون
اجتماعی منتقل شده و این بار کمیسیون اجتماعی بحث انفکاک جوانان را از وزارت ورزش
به صحن مجلس خواهد برد .فارس
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فارس

پاسخ هاشمی به انتقادات
شهروندان از طرح ترافیک جدید
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وی دارای تحصیالت دکترای حقوقی دانشگاه تهران است که مباحثی مطرح
ش��ده مبنی بر اینکه س��االری با مدرک فعلی و غیرمرتبط با س��ازمان تأمین
اجتماعی نمیتواند تصدی این سازمان را داشته باشد.
در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بیش از  ۴۳میلیون نفر بیمهشده دارد
و  ۱۸نوع خدمت در س��ه بخش درمانی ،بیمهای و اقتصادی به بیمهش��دگان
خود ارائه میدهد؛ این س��ازمان بیش از  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار نفر بازنشسته
و مس��تمریبگیر دارد که هزینههای ماهانه این سازمان حدود  ۷هزار میلیارد
تومان برآورد شده است.
با توجه به کس��ری منابع در س��ازمان تأمین اجتماعی ،امیدواریم مدیرعامل
جدید این س��ازمان بتواند چالشهای پیشروی این سازمان را برطرف کند و
تنها یک انتخاب سیاسی برای پیشبرد افراد و جناحهای خاص نباشد.
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کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی-کارشناس ارشد حقوق
خصوصی-وکیل پایه یک دادگستری

پیشنهاد سه باره برای تشکیل سازمان
ملیجوانان
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اس��ت مرز بندی های موشوکافانه وجزیی تری صورت گیرد تا
دس��تگاه قضا بتواند بر مبنای مصلحت انگاری طرفین در مورد
بقا یا ممات یک زندگی مشترک تصمیم اتخاذ نماید.البته نگاه
نگارنده داوری مطلق ویک س��ویه نیست.احکام بسیاری وجود
دارد که داللت بر آن دارد که یک زن توانس��ته از همسر خود
طالق بگیرید اما اش��خاصی که فعالیت حقوقی دارند ش��اید با
اینجانب هم نظر باش��ند که وقوع طالق از س��وی یک زن امر
سهل وآسانی به شمار نمی آید مگر در شرایط خاصی از جمله
وکالت در طالق که بحث علیحده ای دارد.
این نکته قابل ذکر اس��ت که خود کش��ی هایی در میان بوده
اس��ت که زن برای خاتم��ه دادن به زندگی مش��ترک،زندگی
انف��رادی اش را که خداوند حکیم ب��ه وی عطاء کرده با عمل
قبیح خود کش��ی پایان داده است چرا که گاهی هم با موضوع
فوق مواجه اس��ت وگاهی با افکار واندیش��ه های خانواده یک
زن که طالق را امری مذموم وبه ش��دت زش��ت می شمرند و
زن به بن بس��تی هایی برمی خورد که در حوصله بحث حاضر
نمی گنجد.
شاید بتوان برای ازدواج دوم یا اصوال جلوگیری از همسر کشی
با ارزیابی علل دیگر س��اختارهای جامع و دقیقی طراحی نمود
تا از وقوع پدیده همسر کشی جلوگیری نمود.

مدیرعامل جدید تأمین اجتماعی کیست؟

 ۲مأمور انتظامی در ماجرای پارک پلیس تهران بازداشت و عزل شدند

رئی��س پلیس پایتخت با اش��اره به بازداش��ت دو مأم��ور انتظامی در ماجرای
برخورد پلیس با افراد هنجارش��کن در پارک پلیس ،به تش��ریح جزئیات این
ماجرا پرداخت .س��ردار حسین رحیمی در حاشیه بیست و ششمین مرحله از
طرح پلیس پیشگیری پایتخت درباره اتفاق پیش آمده در پارک پلیس تهران
اظهار کرد :اتفاق پارک پلیس بر اس��اس تماس جمعی از شهروندان حاضر در
پارک ،حدود ساعت  16:30یک تیر به پلیس  110اعالم شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد :ش��هروندان در تماس با پلیس اعالم
کردند تعدادی جوان در حال انجام اقدامات هنجارش��کنانه در پارک هستند،
هنجارها را به شدت زیرپا گذاشتند و کشف حجاب توسط آنها صورت گرفته
است .وی تصریح کرد :بعد از تماس مردمی ،گشت  110و متعاقب آن جانشین
کالنتری در محل حاضر و در گام نخست از این افراد دوستانه درخواست شد
شئونات را رعایت کنند که آنها بالفاصله شروع به فحاشی و پرخاشگری کرده
حتی دو نفر از آنها به پلیس حملهور ش��ده و ماموران را مورد ضرب و ش��تم
ق��رار دادند .رحیمی خاطرنش��ان کرد :در نهایت همکاران درخواس��ت انتقال
این افراد را داش��تند که س��ه م��رد و دو خانم جوان در این ماجرا بازداش��ت

پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند:

ِرض ا َخی ِه المُ سل ِمِ وَجَ بَت ل َ ُه الجَ َّن ُة ا َل َب َّتةَ»
«مَن َر َّد عَن ع ِ
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند ،بدون تردید بهشت بر او
واجب شود.
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