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 6موتورسوار
شماره شوک

تصويري شگرف
از آلفا قنطورس

گروه شــوك :ســازمان فضايي ناسا
تصويــري زيبا از ســتاره آلفــا قنطورس يا
ظلمان به نمايش گذاشت.
اين ســتاره درخشــان در صورت فلكي
قنطورس قــرار دارد و يك ســتاره دوتايي
اســت كه به همراه كوتوله سرخ بروكسيما
كه بسيار كمنورتر است يك سامانه  3گانه را
تشكيل ميدهد.اين سامانه از همه ستارهها
به منظومه شمســي ما نزديكتر اســت و با
چشم غيرمســلح به صورت چهارمين ستاره
درخشــان در آسمان شــب ديده ميشود.
فاصله آلفا از خورشــيد  4/37ســال نوري
اســت.ميلنر از ستارهشناسان ناسا ميگويد:
آلفا قنطورس ســتارهاي همسايه ما است .ما
قصد داريم با اســتفاده از فناوريهاي جديد
فضاپيماي كوچكي به ســمت اين ســتاره
ارســال كنيم .اما اين ســفر ميتواند بسيار
طوالني باشد.
فاصله اين ســتاره تا زميــن حدود 270
هزار برابر فاصله زمين تا خورشــيد است .با
ارســال موشــك فيوژني ميتوانيم طي 50
سال به اين ستاره برسيم اما اين فناوري نيز
 20ســال زمان خواهد برد .هدف از اين كار
يافتن شــرايط مناسب براي حيات و زندگي
در ســيارهاي نزديك به اين ستاره است كه
شايد بتواند جايگزين براي زمين باشد.
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تحلیل شوک
جرم و الاليي
دكتر جعفرباي

محقق و كارشناس آسيبهاي اجتماعي

مطالعات كارشناســانه نشــان ميدهد
آســيبهاي اجتماعي منشأ بســياري از
ناهنجاريها ،ريشه در ضعف انتقال عناصر
فرهنگي اصيل و ناب والدين به فرزندانشان
دارد .در گذشــته چه بســا قبــل از تولد،
مادران در انديشــه انتقال مواريث فرهنگي
خويش به فرزندانشــان بودند .براســاس
ديدگاه كارشناســان ،جنيــن از لحظهاي
كه جان مييابــد همه اصــوات پيراموني
را درك ميكنــد .مطالعات فراوان نشــان
داده اســت كه صوتهاي پيرامون مادر به
هنگام بارداري تأثير بســزايي در روند رشد
احساسات او داشته است.
مثــ ً
ا مادراني كه اوقات خــود را در اين
مقطع حســاس عمر جنين به تالوت قرآن
پرداختند فرزندان آرامتري را تحويل جامعه
دادهاند و پس از تولد ارتباط پيوسته مادران
با نوزادان خود بار فرهنگي را به آنان منتقل
كرده اســت .در گذشــته الالييهايي كه
براي كودكان به هنگام خواباندن اســتفاده
ميكردند پيام آهنگيني را به همراه داشته
است كه هم احســاس هم بار فرهنگي را با
خود به نوزادان انتقال ميداد.
يكــي از ابزارهاي مهــم و تعيين كننده
كه ميتواند روند رشــد كودكان را در مسير
درســتي قرار دهد و انتقال فرهنگي از نسل
گذشــته را با موفقيت به نســل حال انجام
بدهد ،خوانــدن الالييهايي اســت كه به
صورت آهنگيــن و با بيان آرمانها ،آرزوها و
ابراز احساسات پاك مادرانه و مملو از غناي
فرهنگي بــراي كودكان خوانده ميشــد.
امروزه متأسفانه جاي الالييهاي ارزشمند
مادرانه را كه حــاوي عناصر فرهنگي غني
بوده است ،موســيقيهاي غربي يا اصوات
مصنوعات بشري مانند جاروبرقي ،سشوار،
هود و ...گرفته است .بزرگترين خأل فرهنگي
مــا كه نظــام تربيتي را در مســير انحرافي
خــود قرار داده و منجر بــه انقطاع فرهنگي
و گسست نسلي شــده به فراموشي سپردن
الالييهاي زيباي مادرانه است .سرگرداني
و لجــام گســيختگي و ميل بــه رفتارهاي
غيرقانوني كه ويژگي بســياري از مجرمان
اجتماعي اســت ميتواند نتيجه رفتارهاي
غير فرهنگي ناشــي از تــرك الالييهاي
كودكانه باشــد .قطعــاً از رســالت مادران
انتقال عناصر ارزشــمند فرهنگي است كه
به فراموشي سپردن آن كودكاني را تحويل
جامعه خواهــد داد كه در تضــاد و تعارض
فرهنگي بــا جامعه خود باشــد .ميتوان با
تحقيقات ميداني در گروه مجرمان اجتماعي
دريافت كه آنان نتوانستهاند در زمان جنيني
و نوزادي خويش از محيــط غني فرهنگي
بهره ببرند و خأل چنيــن پديدهاي ميتواند
بســتر مناســبي براي پــرورش مجرمان
اجتماعي شــود .الالييهاي دوران كودكي
اثر عميق آموزشي را در نهاد كودكان از خود
به جاي ميگذارد كــه به فرموده نبي مكرم
اســام (ص) «آمــوزش در دوران كودكي
مانند نقشــي اســت كه در سنگ ميماند»
كه اين بيانگر مانايي و پايداري آموزشهاي
دوران خردســالي است و قطعاً الالييها كه
پيامهــاي فرهنگي غني اجتماعي اســت
ميتواند محتواي آموزشي ارزشمندي را در
دوران بزرگســالي از خود به جاي بگذارد و
مســير تربيت را بر پايههاي درست و دقيق
استوار سازد .آيندهپژوهان نيز بر اين مسأله
تأكيد ميكنند كه آينده كــودكان با رفتار
والدينشان شكل مييابد ،پس بايد با احياي
الاليي خواندن ،ما در انتقال عناصر فرهنگي
بكوشيم تا جامعه فردايمان دچار انحرافات
فرهنگي و آسيبهاي اجتماعي نشود.

شوک خاطره

جزئيات ازدواج يك دختر با

مرد اعدامي در زندان

دختر جواني كه قصد دارد با يــك اعدامي ازدواج كند
صبح ديروز با حضور در دادسراي امورجنايي تهران اعالم
كرد پس از مراســم براي نجات شوهرم تالش خواهم كرد.
پرستو  ٢٨ساله كه فوق ليسانس تربيت بدني دارد به قاضي
شهرياري سرپرست دادسراي ناحيه  ٢٧تهران گفت ٥ :ماه
پيش براي مالقات برادرم به زندان رفته بودم كه ديدم متهم
جواني با مادرش سرگرم صحبت است و در حالي كه اشك
ميريخت ادعا ميكرد كه بيگناه است.
ماجراي جالبي بود از برادرم درباره جرم هم سلولياش پرسيدم
كه متوجه شدم وي قاتل است.
اصرارهاي پســر جوان به بيگناهي ذهنم را مشغول كرده بود تا
اينكه در مالقات بعدي برادرم شمارهام را از طريق مادرش در اختيار
امير قرار دادم تا شايد بتوانم كمكش كنم.
وي افزود :در تماس تلفني امير از زندان پي بردم كه وي روز ١٤
دي ماه ســال  ٨٨در خانهاش خواب بوده كه برادر و خواهرزادهاش
با هم درگير ميشــوند و زماني كه امير با سر و صداي آنها از خواب
بيدار ميشــود ميبيند كه برادرش از ناحيــه پهلو هدف چاقو قرار
گرفته اســت.امير با ديدن اين صحنه چاقوي خونين را برداشــته و
قصد داشته تا به درگيري آنها پايان دهد كه خواهرزادهاش پا به فرار
ميگذارد و امير نيز به تعقيبش مي افتد كه در اين لحظه در خيابان
به زمين ميافتد و امير نيز پايش به جدول گير كرده و با چاقويي كه
در دســتش بود به صورت اتفاقي روي محمدرضا ميافتد كه همين
باعث مرگ پسر جوان شده است.
پرســتو در ادامه گفت :در اين مدت كه با اميــر در تماس بودم
احســاس خوبي به هم پيدا كرديم تا اينكه امير از من خواستگاري
كرد و من نيز پذيرفتم.
پرســتو با بيان اينكه قصــد دارد روز والدت حضرت علي(ع) به
عقد امير در بيايد به شوك گفت :خانواده مقتول براي بخشش دايي
خانواده خواســتار دريافت  ٥٠٠ميليون تومان ديه شدهاند و قصد
دارم بيرون از زندان براي نجات همســر آيندهام هزينه ديه را جمع
كنم و از مردم نيز مي خواهم كه كمكمان كنند.
مادر امير نيز به شــوك گفت :روزهاي نخست پسرم در تماس از
زندان ميگفت به دختر جوانی عالقه پيدا كرده است كه با پيشنهاد
خواســتگارياش مخالفت كردم كه پســرم  ٣هفتــه با من تماس
نگرفت و مجبور به تماس گرفتن با پرســتو شــدم و توانستم دختر
جوان را همراه خودم به زندان ببرم تا همديگر را از نزديك ببينند.
بنا بر اين گزارش ،قاضي شــهرياري خواست تا كساني كه قصد
كمك و جمعآوري ديه براي نجات جان اين جوان را دارند به شعبه
دوم اجراي احكام يا دفتر سرپرســتي دادسراي امورجنايي مراجعه
كنند.

پشت صحنه زندگی
دکتر جعفر رشادتی

رئیس مرکز ارتباطات مردمیقوه قضائیه

الو ســام آقا میخواهم طالق بگیرم مشــاورمرکز شما
با کد....که خانم هم هســت میگوید نمیشــه میگویم چرا
میگوید حکم قانون اســت حاال ایــن طوری حقوق زنان را
حفظ میکنید خیلی جالب بود مشــاور شما که خودش هم
جنس من اســت تعصب هم ندارد رک و پوست کنده به من
میگوید شــما میتوانید به دادگاه مراجعه و دادخواســت
طالق بدهید ولی با این توضیحاتی که میدهید بعید اســت
حکم به نفع شــما صادر شود.این است که دوباره زنگ زدم تا
از یکی از مشاوران مرد پرسش کنم .قبل از اینکه از او بخواهم
موضوع مشــاورهاش را مطرح کند به او یاد آوری میکنم که
مشــاورهای مرکز 129براســاس قوانین و مقررات به ارائه
مشــاوره میپردازند و به دنبال قانع کردن متقاضی مشاوره
یا پاسخ بر وفق مراد و میل او نیستند .ضمناً جنسیت مشاور
به او اجازه تبعیض در نوع مشــاوره نمیدهد او باید براساس
وظایف خود عمل کند .البته اگر چه مشــاوران هم به دلیل
خصوصیات فردی با شنیدن مشکالت شهروندان احساسات
متفاوتــی از خود بروز میدهند ولی در اصل پاســخ تأثیری
ندارد .او موضوع خودرا چنین مطرح میکند« :سه ماه از عقد
ما میگذرد و من حاال به این نتیجه رسیدم که شوهر آیندهام
را دوست ندارم ،فکر میکردم عالقه ایجاد میشود ولی نشد
حاال میخواهم بروم طالق بگیرم مشاور شما میگوید بعید
اســت ،دوست داشتن که دســت خودم نیست  »...در پاسخ
به پرســش من که چرا بله گفتید میگوید من که شــناخت
نداشتم به پدرم معرفی شد و ایشان میگفت پسرخوبی است
وخانواده خوبی دارد حتی برای مراسم میلیونها تومان خرج
کردند واالن هم آنها مشــکلی ندارند در من عالقه ای ایجاد
نشد و نخواهد شد و من خودم را کام ً
ال میشناسم .میگویم
اگر خودت را میشــناختی الاقل به جــای عقد دائم چند
ماه صیغه محرمیت موقت جاری میشد نه اینکه میلیونها
تومان خرج شده ،بستگان طرفین در جریان قرار گرفته،اسم
زوج رفته در شناســنامه شــما ،حاال بــه راحتی میگویید
دوســتش ندارم،چنین موردی در عرف هم پذیرفته نیست
تا چه رسد به قانون اص ً
ال قاضی همین ادعای شما که دوست
ندارم را پذیرفت ،آن وقت نفر بعدی به چه اطمینانی شما را
به عنوان شریک زندگی انتخاب کند و جامعه چگونه به شما
اعتماد کند که به بهانه دوست نداشتن با احساسات جوانان
طالب ازدواج بازی نکنید .میگوید همه حرفهایتان درست،
شــما هم که پاســخ همکار خانم را با توضیح بیشتر تکرار
کردید من دوســتش ندارم و نخواهم داشت .تشکری کرده
ی کند.
ارتباط را قطع م 

متهمپروندهبازارتهرانبهپزشكيقانونيمعرفيشد

توهم اسید پاش

گروه شوك :بازجوييها از عامل اسيدپاشي در بازار تهران مسيري را طي كرد
كه بازپرس جنايي وي را جهت معاينه دراختيار پزشكان قانوني قرار داد.اين
متهم مدام از شنود شــدن حرفهايش توسط قرباني اسيدپاشي ميگفت.
گروه شوک :گردانندگان باند زورگیران و سارقان موتورسوار كه
طال و جواهرات زنان ،مردان و دختران را از گردن ودستهايشــان
ميقاپيدند بازداشت شدند.
اعضای این باند با تصادفهاي ســاختگی ،پرســیدن آدرس و ...سد راه
طعمههایشان میشدند و طال و جواهراتشان را به سرقت میبردند.
دهم دی ماه ســال گذشــته زن میانســالی با مراجعه به کالنتری 119
مهرآباد جنوبی ادعا کرد  4زورگیر موتور ســوار با تهدید چاقو و خفت گیری
 9النگویش را از دســتانش بریده و به ســرقت برده اند.این زن که با گذشت
ســاعتها از این حادثه همچنان هراســان بود به مأموران گفت« :ســاعت
 11:30بــود که برای خریــد میوه از خانه خارج شــدم؛ کوچه خلوت بود و
یک ماشین وانت میوه که تقریباً هر روز به محله ما میآید ،در انتهای کوچه
ایســتاده بود .بعد از خرید میوه به ســمت خانه حرکت کردم که جلوی در
خانه دو موتوری هر کدام با دو سرنشــین به من نزدیک شــدند ؛ یکی از آنها
آدرســی را از من پرسید و من گفتم که چنین آدرسی در این منطقه نداریم.
ناگهان یکی از آنها جلوی دهانــم را گرفت و دیگری با چاقو مرا تهدیدکرد.
خیلی وحشــت کرده بودم .یکی از مردان بسرعت در حال بریدن النگوهایم
بــود که ناگهان یک زن رهگذر با دیدن صحنه شــروع بــه داد و فریاد کرد.
ســارقان که احساس خطر کرده بودند با ســر وصدای آن زن ،مرا رها کرده
و با ســرقت النگوها به سرعت دور شــدند» .با اظهارات این زن پرونده ای با
موضوع زورگیری در شعبه اول دادســرای ناحیه  34تهران تشکیل شد و با
دستور دادیار شعبه ،تیمیاز اداره پنجم پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات
و دستگیری زورگیران وارد عمل شدند.
شکار تصویر سارقان در دوربینهای مداربسته
کارآگاهان در اولین گام برای پیدا کردن ســرنخی از ســارقان زورگیر،
جســت و جو برای یافتن دوربینهای مداربســته احتمالی در محل سرقت
را آغاز کردند و موفق به شناســایی یک مرکز تجاری مجهز به دوربینهای
مداربســته در چند ده متری محل ســرقت شــدند .به این ترتیب تصاویر
دوربینهــای این مرکز تجاری در روز ســرقت مــورد بازبینی قرار گرفت و
کارآگاهان پس از ساعتها بررسی در میان تصاویر توانستند دو مجرم سابقه
دار در سرقت و زورگیری را به نامهای «حامد» ( 23ساله) و «آرمان .ز» (25
ساله) شناسایی کنند .بررسی سوابق هر دو متهم بویژه حامد نشان میداد که
وی بارها به اتهام زورگیری در رباط کریم ،تهران ،کرج ،شــهریار ،اسالمشهر
و ...دستگیر و روانه زندان شده است.
همزمان با شناســایی «حامد» و «آرمان» به عنوان دو نفر از اعضای باند
سارقان موتورسوار ،چندین گزارش از سرقتهای مشابه در مناطق مختلف
شــهر تهران بویژه در مناطق غرب ،شمال غرب و جنوب غرب به اداره پنجم
پلیــس آگاهی تهران اعالم شد.شــاکیان این پروندههــا نیز همگی مدعی
بودند ،سرنشــینان دو موتورسیکلت به شــیوههای ایجاد تصادف عمدی از
طریق تخریب آئینه خودرو ،سرقت در پشت چراغ قرمزو پرسیدن آدرس از
شهروندان ( افراد پیاده ) اقدام به سرقت طال و جواهرات آنها کردهاند.
با توجه به اینکــه تمرکز فعالیت این باند در مناطــق خاصی از پایتخت
بود کارآگاهان با جمع بندی شــواهد مناطق عمده سرقتها در نعمت آباد،

یافت آباد ،عبدل آباد ،شادآباد ،مهرآباد ،سه راه آذری ،میدان آزادی ،شهرک
ولیعصر ،چهــار دیواری ،پونک  ،جنت آباد ،شــهران ،کــن ،بلوار فردوس،
شهرزیبا ،دهکده المپیک ،بلوار امیرکبیر ،گمرک ،منیریه ،راه آهن ،امامزاده
حســن ،مرزداران ،گیشا ،ستارخان ،سعادت آباد ،شــهرک قدس (غرب )،
میــدان کاج ،میدان قزوین ،چهار دانگه ،آریاشــهر و همچنین شــهرری را
شناسایی کرده و تحقیقات خود را با تمرکز بر این مناطق ادامه دادند.
دستگیری دو عضو باند زورگیران
مأموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران پس از شناســایی دو عضو این
بانــد ،پاتوقهای آنها را تحت نظر قرار دادند و در حالی که رد یکی از متهمان
به نام آرمــان را در محدوده میدان راه آهن گرفته بودند برای دســتگیری
او وارد عمــل شــدند و آرمان را به همــراه یکی دیگر از اعضــای باند به نام
«علیرضا .ن» (  22ســاله) در محل قرارشــان غافلگیر کردند .متهمان که با
دیدن مأموران قصد داشتند با موتور فرار کنند با بی توجهی به دستور ایست
پلیس مأموران را مجبور به شلیک کردند .در این درگیری هر دو متهم مورد
اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شدند .آرمان و علیرضا که در بازجوییها
سعی در انکار زورگیری و سرقت طال و جواهرات داشتند پس از روبهرو شدن
با تعدادی از شــاکیان و مالباختگان و شناسایی شدن توسط آنها به ناچار به
دهها فقره ســرقت طال و جواهرات اعتراف كرده و حامد .ق را که در تصاویر
دوربینها شناسایی شده بود ،به عنوان دیگر همدست خود معرفی کردند.
پایان فرار متهمان
کارآگاهان با اطالعات به دســت آمده از دیگر اعضای فراری باند ،محل
سکونت آنها را در قلعه میر اسالمشهر تحت نظر قرار دادند و متوجه شدند 4
متهم فراری از زمان آغاز فعالیت باند به خانههای خود در قلعه میر اسالمشهر
نرفته اند .به این ترتیب دیگر پاتوقهای اعضای باند ردگیری شــد و پس از
یک ماه از گزارش اولین شکایت از این باند سه عضو از  4متهم فراری پرونده
به نامهای «حامد .ق» ( 23ساله)« ،علی .ف» ( 25ساله) و «فرشاد .ت» (21
ساله ) در سفره خانه ســنتی فرحزاد تحت محاصره پلیس درآمده و پس از
دستگیری به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
در این میان یکی از اعضای باند به نام محمد .خ (  24ساله) که با اطالع از
دستگیری همدستانش از تهران متواری شده بود ،تحت تعقیب قرار گرفت
و مأموران توانســتند پس از تحقیقات شبانه روزی آخرین بازمانده این باند
زورگیر ســارق را نیز پس از چند ماه زندگی پنهانی در شهرهای مختلف در
 25فروردین ماه سال جاری به دام بیندازند.
ســرهنگ کارآگاه داوودفرد ،معاون مبارزه با ســرقتهای خاص پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت« :با توجه به شناســایی متهمان
از ســوی دهها مالباخته ،اعتراف صریح آنها به دهها زورگیری و سرقت طال
و جواهرات و ســوابق متعدد این افراد در جرایم مختلف و شناســایی سایر
جرایم متهمان و همچنین شــکات و مالباختگان ،دادیار پرونده خواســتار
انتشــار تصاویر بدون پوشــش هر شش متهم پرونده شــده است .بنابراین
افرادی که موفق به شناسایی تصویر متهمان شدند میتوانند برای پیگیری
شــکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت
اسالمیمراجعه کنند».

مرگ خودخواسته يك زن و پسر جوان

گروه شوك :دادســتان رباطكريم از مرگ خودخواسته يك زن
و پســر جوان در خانه شــخصي زن خبر داد .دادســتان رباطكريم از
وقوع يك مورد خودكشــي بــا قرص برنج خبــر داد و گفت :براي اين
موضوع پرونده تشــكيل شــده و تحقيقات در اين زمينــه ادامه دارد.
«حجتاالســام قاســمپور» گفت 24 :فروردين ماه پسر و دختري
حدودا ً  30ســاله خود را با داروهاي غيرمجاز مســموم كردند كه اين
اتفاق منجر به مرگ دختر شد و پسر همچنان در كما و بيهوشي است.
وي ادامه داد :در تحقيقات نخست مشخص شده اين دختر و پسر با قرار
قبلي اقدام به اين كار كردهاند و پيش از اين با يكديگر رابطه دوســتي
برقرار كرده و قصد ازدواج داشتند كه خانواده پسر با اين وصلت مخالف
بودند .حجتاالسالم قاسمپور افزود :خودكشي در خانه مستقل دختر
اتفاق افتاده كه وي مطلقه و صاحب يك فرزند بوده اســت .دادســتان
رباطكريم تصريح كرد :براي اين موضوع پرونده تشكيل شده و در حال
حاضر در دادسراست و تحقيقات در اين مورد ادامه دارد.

پرشي به سوي مرگ

گروه شــوك :گربه ماهي سياه بخت هنگام پرش در
آب هرگز تصور نميكرد كه ايــن پرش ميتواند پرش
ابدي برايش باشــد«.اندرو لي» عكاس حيات وحش
ميگويد :گربهماهي در حال جســتوخيز بود كه در
آخرين پرش دقيق ًا به ســوي منقار شــكارچي زيرك
خود پريد .پرنده نيز منقارش را كام ً
ال باز كرده و در يك
حركت كوچك بســيار آسان گربهماهي را بلعيد.اندرو
اضافه ميكند :گربه ماهي براي پرش ،مســيري اشتباه
را انتخاب كرده بود و با اين اشتباه مرگ خود را رقم زد.

بنابــر ايــن گــزارش
ســاعت  2/30بعدازظهر
 25فرورديــن ماه ســال
جاري مأمــوران كالنتري
 113در جريان اسيدپاشي
در خيابــان خيام و بازار آل
ياسين قرار گرفتند.
با حضور مأمــوران در
محل و با بررســي صحنه
متوجه شــدند ،كارگر 40
ســالهاي به نــام داريوش
اقدام به ريختــن مادهاي
شبيه به اســيد روي مدير
پاســاژ كرده است و توسط
مردم دستگير شده بود.
صبح ديروز وقتي متهم
روبهروي بازپــرس احمد
بيگي قــرار گرفت ،گفت:
 3ســال پيش اين مرد من
را براي خــوردن آبميوه به
دفتــر كارش دعوت كرد،
بعــد از خــوردن آبميوه
بيهوش شــدم وقتي كه
به حال خودم آمدم متوجه
شدم داخل گوشم مثل ژله
يا كرم مانند چرب شــده
است.
اول شــك كــردم ،اما
اهميت نــدادم تــا اينكه
متوجــه شــدم وي داخل
گوشم دستگاه كار گذاشته
است.
چنديــن بــار پيــش
پزشك رفتم كه بعد از آزمايش گفتند مشكلي ندارم.
اما از طريق اين دســتگاه مرتب من را تهديــد ميكند ،تمام حركاتم را
كنترل و همه حرفهايم را ميشنود و خواب را از من گرفته است.
بعد از ادعاهاي اين مرد باربر وي با صدور قرار بازداشــت موقت به اداره
 16آگاهي تحويل داده شد و از آنجايي كه احتمال ميرفت وي از نظر رواني
مشكل داشته باشد به پزشكي قانوني معرفي شد.

گفتوگو با مرد اسيدپاش

اسم و چند ساله هستي؟
داريوش و  40سال دارم.
چند سال در بازار كار ميكني؟
 11ســال پيش به همراه همسرم به تهران
آمدم كه از همان ابتدا به عنوان نگهبان در
پاســاژ كار ميكردم و بعد از چند سال به
عنوان چرخي وارد بازار شدم.
درآمدت چه قدر بود؟
روزي  50الي  60هزار تومان در ميآوردم.
مردي كه رويش اسيدپاشي كردي
از كجا ميشناختي؟
مديــر پاســاژي كــه در آن با چــرخ كار
ميكــردم بود و يك توليــدي جوراب هم
دارد.
چرا اقدام به اسيدپاشي كردي؟
اين مرد  3سال پيش بعد از خوردن آبميوه
داخل گوش من دســتگاه كار گذاشت كه
تمام كارهــا و حرفهاي مــن را كنترل
ميكنــد به هر كســي هــم ميگفتم مرا
مســخره ميكرد .يك دفعه با ديدن ظرف
اسيد تصميم به اين كار گرفتم.
سابقه كيفري داري؟
سال  89به خاطر ترياك دستگير شدم كه
تا سال  91داخل زندان بودم .سابقه ديگري
ندارم .در كل  16ماه سابقه زندان دارم.
اعتياد به چي داري؟
ترياك و سيگار مصرف ميكنم.
شيشه ميكشي؟
نه تا حاال شيشه مصرف نكرده ام.
روز حادثه چه شد؟
صبــح حادثــه قضيــه را بــراي يكي از
دوســتانم تعريف كردم كه او خنديد و باز
من را مســخره كرد و گفت :تو ديوانهاي،
دكترها هــم كه گفتند مشــكلي نداري!
خيلي ناراحت شــدم ،رفتــم آب بخورم
كه دم دستشــويي ظــرف جوهرنمك را
ديدم .برداشتم و به سمت مغازهاش رفتم
اول شيشــه مغازه را شكســتم بعد ظرف
جوهرنمك را پاشيدم.
قبل از اين هم درگير شده بودي؟
چند بار درگير شــدم كه  2الــي  3بار هم
شيشه مغازه را شكستم.

