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اعضای یک شبکه که با کشاندن مردان پولدار به خانه 
سیاه از آنها اخاذی می کردند محاکمه شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي مأموران پليس 
قرچك را از ماجراي آدم ربايي ب��ا خبر كرد. او گفت: من از 
تجار بازار ميوه و تره بار هستم. روز قبل با خودروي شخصي 
خودم در مسير بازگشت به خانه زن جواني را كنار خيابان 
س��وار كردم. لحظاتي كه گذشت س��ر حرف را باز كرده و 
گفت كه اسمش پريسا است و به تنهايي زندگي مي كند و 
پيشنهاد دوستي داد كه قبول كردم. پريسا من را به خانه اش 
دعوت كرد. ساعت 10شب بود كه وارد خانه اش شدم و در 
حال حرف زدن بوديم كه ناگهان زنگ خانه را زدند. پريسا 
گفت كه برادرش به ديدن او آمده است، براي همين من را 
در حمام خانه پنهان كرد. من داخل حمام بودم كه صداي 

زن و مردي كه وارد شدند را شنيدم. آنها با پريسا دعوا كردند 
تا اينكه مردي جوان وارد حمام شد و من را به شدت كتك 
زد. او و زني كه همراهش بود با من دعوا كردند كه چرا بدون 
اجازه وارد خانه خواهرش شده ام. من عذرخواهي كردم و 
خواس��تم خانه را ترك كنم كه مرد جوان درخواست پول 
كرد. من مقداري پول داخل كارت عابربانكم داش��تم كه 
كارت را به همراه رمز آن در اختيار آن مرد گذاش��تم. بعد 
با باجناقم تماس گرفتم و درخواست پول كردم. سپس آن 
مرد را به در خانه باجناقم فرستادم و او با 14 ميليون تومان 
پول به خانه برگشت. س��اعت حدود يك ونيم شب بود كه 

خواستم من را رها كنند، اما قبول نكردند. 
ش��اكي ادامه داد: صبح امروز مرد جوان ب��ا پليس تماس 
گرفت و لحظاتي بعد يك خودروي پليس از راه رسيد. آن 

مرد ماجراي ورود من به خان��ه را براي آن دو مأمور پليس 
توضيح داد. مأموران پليس از من خواستند رضايت شاكيان 
را جلب كنم. گفتم كه بيش از 14 ميليون تومان به آنها پول 
داده ام، اما اصرار كردند كه پول بيشتري به آنها بدهم. يكي 
از آنها پيشنهاد داد تا سيم كارتم را كه شماره رندي بود به 
نام يكي از زنان كنم كه چاره اي نداشتم و قبول كردم. سوار 
خودروي پليس شديم و به دفتر ثبت رفتيم و شماره را به نام 
يكي از آن زنان ثبت كردم. بعد از آن بود كه آنها من را رها 
كردند. من احتمال مي دهم كه مأموران پليس با آدم ربايان 

همدست باشند براي همين تصميم به شكايت گرفتم. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت خيلي زود 
تيمي از مأموران پليس به دس��تور قاضي راهي خانه مورد 
نظر ش��دند. مأموران پليس همزمان با ورود به خانه موفق 

ش��دند متهمان را هنگام تقس��يم پول ها بازداشت كنند. 
آنها در بررسي خانه متوجه شدند همه جاي خانه مجهز به 

دوربين هاي مداربسته است. 
در جريان تحقيقات بعدي پليس معلوم شد كه پريسا در 
نقش طعمه مردان پولدار را فريب داده و به مخفيگاهشان 
مي كش��اند. در گام بعد دو عضو ديگر بان��د در نقش برادر 
پريسا و همس��رش ناگهان وارد خانه شده و با راه انداختن 
يك دعواي ساختگي س��ناريوي اخاذي از شاكيان را اجرا 
مي كنند. در بررسی های بعد با صدور قرار منع تعقيب برای 

پريسا، زن و مرد جوان مجرم شناخته شدند.
با كامل ش��دن تحقيقات پرون��ده در دادگاه كيفری يك 
استان تهران بررسی شد.هيئت قضايی بعد از ختم جلسه 

وارد شور شد.

دام سیاه برای اخاذی از مردان پولدار

ادعاي مردي که مي گوید 26 سال قبل شاهد درگیري مرگباري 
در مرکز تهران بوده اس�ت از س�وي مأموران پلیس بررسي 

مي شود. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مردي به اداره پلیس رفت 
و ادعا کرد 26 سال قبل شاهد درگیري مرگباري در تهران بوده 
است و االن به خاطر عذاب وجدان تصمیم گرفته این راز را بر 
مال کند. وي در شرح ماجرا گفت: تابستان سال 71 بود که همراه 
خواهر زاده ام از خانه شان در حوالي نوبنیاد با خودروی پرایدم 
راهي خانه ام در خیابان جمالزاده شدیم. در میان راه نزدیک 
پل گیشا متوجه خودروي پیکاني شدیم که مردي در صندلي 
عقب پسر جواني را به شدت کتک مي زد و سر او را زیر صندلي 
مي برد و راننده هم که مرد جواني بود با سرعت در حال رانندگي 
بود. ما آنها را تعقیب کردیم و موضوع را هم تلفني به مأموران 
پلیس اطالع دادیم اما در خیابان گلش�ن در نزدیکي خیابان 

جمهوري خودروي پیکان را گم کردیم. وي ادامه داد: صبح روز 
بعد به محل کارم به پاساژي روبه روي پارك ملت رفتم که دیدم 
سه زن جسد همان پسر جوان را که داخل خودروي پیکان مورد 
ضرب و جرح قرار گرفته بود از داخل جوي آبي بیرون آوردند و 
داخل خودرو گذاشتند و از محل دور شدند. این موضوع چند 
سالي فکر مرا مش�غول به خود کرده بود تا اینکه مدتي قبل 
همان سه زن را به صورت اتفاقي در دادگاه کیفري تهران دیدم. 
از آن روز به بعد هر شب پس�ر جوان به خوابم مي آید و اصرار 
دارد موضوع حادثه را به پلیس اطالع دهم. ابتدا تصمیم گرفتم 
موضوع همچنان پنهان بماند اما عذاب وجدان مرا رها نکرد و 
به اداره پلیس آمدم تا راز این حادثه را بر مال کنم. با طرح این 
ادعا پرونده به دستور قاضي منافي آذر، بازپرس شعبه سوم 
دادسراي امور جنایي تهران براي بررسي در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهي قرار گرفت. 

پلیس فداكار ناجي 
كودك خردسال شد

پلیس ف�داکار در شهرس�تان زنجان 
کودك 9 س�اله را از غرق شدن نجات 

داد. 
ش�یرمحمدي،  مخت�ار  س�رهنگ 
فرمانده انتظامي شهرس�تان زنجان 
گفت: کودك 9 س�اله مش�غول بازي 
کنار اس�تخر بود که ناگهان به داخل 
آب س�قوط ک�رد. وي ادام�ه داد: ب�ا 
کمک خواهي دوس�تان کودك یکي 
از مأموران پلیس که در حال عبور بود 
خود را به آب زد و ک�ودك را از مرگ 

حتمي نجات داد. 

 بازداشت 
دزد طال فروشي

مردي که با دستبرد به یک طالفروشي 
در شهرستان مرند 20 کیلو طال سرقت 

کرده بود بازداشت شد. 
این حادثه دو روز قب�ل اتفاق افتاد و 
مأموران پلیس بعد از حضور در محل 
متوجه ش�دند که س�ارق با س�رقت 
20 کیلو ط�ال از محل گریخته اس�ت. 
مأم�وران پلیس آگاهي این ش�هر در 
جریان بررس�ي هاي بعد موفق شدند 
مخفیگاه متهم را شناسایي و در کمتر 
از 48 ساعت او را به همراه 20 کیلو طال 

بازداشت کنند. 

ادعاي دیدن صحنه قتل در 26 سال قبل !

رعد 11 پلیس پایتخت بر سر 909 تبهكار  برخورد با روزه خواری در مأل عام
فرمانده انتظام�ي تهران بزرگ با تأکی�د بر مبارزه 
بي امان پلیس با مخالن نظم و امنیت از بازداشت 909 
سارق، مالخر، خرده فروش و قاچاقچي مواد مخدر 
در اجراي یازدهمین مرحل�ه از طرح رعد خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي در حاشيه 
اجراي طرح در جمع خبرنگاران حاضر شد و در توضيح 
جزئيات آن گفت: طرح رعد 11 ب��ا برنامه ريزي مفصل و 
كار اطالعاتي روز گذشته با هدف براي مبارزه با سارقان، 
مالخران و قاچاقچيان كاال و خرده فروشان مواد مخدر با 
بهره گيري از تمام پتانسيل 11 سركالنتري و ۸۵ كالنتري 
و پاسگاه اجرا ش��د. وي ادامه داد: در مجموع در اين طرح 
رعد، ۲۳۵ حكم قضائي براي ورود به مخفيگاه هاي سارقان 
و مالخران صادر ش��د و در اين مرحله ۵44 سارق و مالخر 
كه شامل 4۵ باند مي شدند متالشي و اعضاي آن دستگير 

شدند و در مجموع ۳۲۵ خودرو، موتورسيكلت و دوچرخه 
كشف و ضبط شده است. 

سردار رحيمي گفت: ۶۲۲ پرونده براي اين افراد تشكيل 
شده است، اين سارقان ش��امل 1۷۲ سارق تلفن همراه، 
14۸ سارق اقالمي مانند پخش خودرو، 1۹۸ سارق باند 
ضبط و پخش خودرو و 1۹0 سارق الستيك و دهها فقره 
ديگر مي شدند. همچنين در بين اين سارقان دستگير شده 
يك سارق خانم نيز حضور داشت كه دهها مورد جيب بري و 
كيف قاپي در مترو به همراه شوهرش انجام داده بود. رئيس 
پليس تهران ارزش ريالي اموال كشف شده در جريان اين 

طرح را 4 ميليارد و ۷00 ميليون تومان اعالم كرد. 
وي در توضيح بازداشت خرده فروش��ان مواد مخدر هم 
گفت: در اين طرح ۳۲0 خرده فروش موادمخدر از نقاط 
مختلف شهر در ۲4 ساعت گذشته دس��تگير شده اند و 

۲۳ كيلو و ۹00 گرم از اين افراد، انواع مواد مخدر كش��ف 
و ضبط شده است. 

سردار رحيمي همچنين به دستگيري قاچاقچيان كاال 
اشاره كرد و گفت: در اين طرح 4۵ قاچاقچي كاال دستگير 
و 4۵ پرونده نيز در همين زمينه تشكيل شده است و از اين 
افراد انواع كاالهاي قاچاق مثل دارو، پارچه، مشروبات الكلي 
خارجي، لوازم خارجي، لوازم يدكي خودرو و لوازم پزشكي 
و ورزشي كشف و ضبط شده است. وي ارزش ريالي اموال 
قاچاق در اين طرح را بيش از سه ميليارد تومان اعالم كرد. 
رئيس پليس تهران همچنين از كش��ف يك قبضه كلت 
كمري، يك سالح شكاري و شش قبضه سالح سرد و بالغ 
بر ۷۵ هزار انواع و اقسام سي دي غيرمجاز و ضدفرهنگي 
خبر داد. وي ارزش ريالي تمامي اموال كشف شده را بيش 

از ۸ميليارد تومان اعالم كرد. 

گشت هاي ضربت پلیس مبارزه با مواد مخدر
رئیس پلی�س تهران ب�زرگ همچنی�ن از پاکس�ازي 
مناطق ش�وش، هرن�دي و مول�وي در 20 روز گذش�ته 
خب�ر داد و گف�ت: ب�ا هماهنگ�ي ش�هرداري بیش از 
98 خان�ه ک�ه در ای�ن مح�دوده به پات�وق معت�ادان 
م�واد مخ�در تبدی�ل ش�ده ب�ود تخری�ب مي ش�ود. 
سردار رحيمي اش��اره به پاكس��ازي مناطقي كه محل تجمع 
معتادان متجاهر بود، گفت: در بحث مب��ارزه با مواد مخدر كه 
با جديت تمام دنبال مي ش��ود از ابتداي سال تاكنون سه تن و 
400 كيلو انواع مواد مخدر كشف و ضبط شده است كه در مقايسه 

با مدت مشابه سال گذشته ۵0 درصد افزايش داشته است. 
وي ادام��ه داد: در كنار برخ��ورد با باندهاي عم��ده و برخورد با 
خرده فروشان موادمخدر نيز توسط پليس پيشگيري و پليس 
مبارزه با موادمخدر به جديت دنبال شده است. همچنين پاكسازي 
نقاط آلوده در دستور كار پليس قرار گرفته و با اجراي طرح هاي 
فوق ديگر شاهد حضور معتادان در كنار پل ها و اتوبان هاي شهر 

نبوده يا به ندرت مشاهده مي شوند.  وي با بيان اينكه با هماهنگي 
بين پليس پيشگيري و پليس راهور و با مديريت پليس مبارزه 
با موادمخدر جمع آوري معتادان دنبال مي شود، گفت: بيش از 
۲0 روز است كه پليس پاتوق معتادان و خرده فروشان موادمخدر 
را در مناطقي مانند شوش، هرندي و مولوي بر هم زده و با حضور 
پليس مبارزه با مواد مخدر س��ركالنتري بازار و ي��گان امداد تا 
اين لحظه هزار و ۶۶۵ معتاد و 4۲۲ خرده فروش از اين مناطق 
دستگير شده اند.  سردار رحيمي خاطرنشان كرد: پليس مبارزه 
با موادمخدر با ۲0 گشت سيار در كوچه ها به دنبال معتادان بوده 
و بيش از ۹۸ منزل را كه در آنه��ا بالغ بر 1۲0 نفر كه اكثراً معتاد 
نيز بودند، حضور داشته دس��تگير و منازل پلمب شده است. ما 
براي اينكه بتوانيم اين طرح را به س��رعت ادامه دهيم از شوراي 
هماهنگي استان تهران و بهزيستي درخواست كمك كرديم و 
آنها نيز همكاري الزم را با ما داشتند.  رئيس پليس تهران بزرگ با 
بيان اينكه پاكسازي مناطقي مانند شوش، مولوي و هرندي بسيار 

حائز اهميت بود، گفت: در جلسه اي كه با شهرداري تهران داشتيم 
قرار شد، تعدادي از اين خانه ها كه به پاتوق معتادان تبديل شده 
بود و گاهاً در آنها بيش از 1۲0 نفر مش��غول مصرف مواد مخدر 
بودند تخريب و همچنين زمان بازپروري معتادان بيشتر شده و به 

شش ماه افزايش پيدا كرد. 
سردار رحيمي با اشاره به گش��ت هاي ضربت پليس مبارزه با 
موادمخدر سطح شهر تهران گفت: پليس عزم خود را جزم كرده 
است تا جايي كه مقدور است شهر تهران را از لوث وجود افرادي 

كه چهره شهر را ناهنجار مي كنند، پاك كند. 
وي در بخش ديگري از صحبت هايش خاطرنشان كرد: همچنين 
صبح روز گذش��ته با حضور در منطقه خالزير اف��راد مالخر را 
دستگير و اين منطقه را نيز پاكسازي كرديم. همچنين در اطراف 
بهش��ت زهرا حدود ۲00 الي ۳00 چادر مستقر بود كه اعمال 
خالف قانون انجام مي دادند، اين مناطق نيز در طرح روز گذشته 

پاكسازي شد و بالغ بر ۳00 نفر در اين مناطق دستگير شدند. 

دزدي به خاطر ورشكستگي
یکي از متهمان بازداش�ت ش�ده در جریان طرح رعد مردي 30 ساله 
اس�ت که رضا ن�ام دارد. او ماج�راي س�رقت هایش را توضی�ح داد. 

چقدر درس  خوانده اي؟
ديپلم برق دارم. 

شغلت چه بود؟
صاحب يك مغازه لباس فروشي بودم. 

درآمدش کفاف نداشت که رفتي سراغ دزدي؟
ورشكست شده بودم.

هر که ورشکست شد مي رود دنبال دزدي؟
سراغ هر كاري كه مي رفتم يا درآمدش كم بود يا خيلي زود بيكار مي شدم. 

چقدر پول کم آوردي؟
40 ميليون تومان.

ازدواج کرده اي؟
بله. بچه تو راهي دارم. 

درباره شیوه ات توضیح بده.

با فروشندگان تلويزيون هاي گرانقيمت در شيپور يا ديوار تماس مي گرفتم 
و درخواست مي كردم تا كاال را برايم پيك كنند. سر قرار كه حاضر مي شدم 
كاالها را با پيك ديگري به يك آدرس مي فرستادم. بعد كه خيالم از دور شدن 
كاالها راحت مي شد با نشان دادن يك رسيد كه قباًل آن را جعل كرده بودم 
مدعي مي شدم كه پول كاال را به حساب فروشنده واريز كرده ام. آنها هم قبول 
مي كردند و به دنبال كار خودشان مي رفتند. من هم سوار موتورم مي شدم و 

به دنبال كاالهايي كه به آدرس خانه ام پيك كرده بودم، مي رفتم. 
چند وقت بود که سرقت مي کردي؟

شش الي هفت ماهي مي شد. 
چطور شد که بازداشت شدي؟

رد پالك موتورم را زدند و من را بازداشت كردند. 
نمي دانستي که امکان دارد رد پالك را بزنند؟

تازه كار بودم. 
یعني بعد از آزادي دوباره مي خواهي ادامه بدهي؟

)سكوت متهم(

رئی�س پلیس ته�ران ب�زرگ ب�ا درخواس�ت 
از ش�هروندان ب�راي رعای�ت ش�ئونات م�اه 
مب�ارك رمض�ان از برخ�ورد پلیس با کس�اني 
خب�ر داد ک�ه تظاه�ر ب�ه روزه خ�واري کنند. 
س��ردار حس��ين رحيمي گفت: تس��هيالتي را در 
خصوص ماه مبارك رمضان براي شهروندان تهراني 
آماده كرديم و اولين موضوع آن كاهش يك ساعته 
طرح ترافيك است و س��اعت پايان طرح ترافيك از 
س��اعت 1۹ به 1۸ كاهش پيدا كرده اس��ت تا همه 
شهروندان بتوانند در ساعات نزديك به افطار بدون 

مشكل تردد كنند. 
وي درباره زمان فعاليت واحده��اي صنفي در ايام 
ماه رمضان گفت: واحدهاي صنفي و مراكز پذيرايي 
به استثناي نانوايي ها در طول اوقات شرعي يعني 

از اذان صب��ح ت��ا اذان مغرب مجاز ب��ه عرضه مواد 
خوراكي نيستند و اغذيه فروشي ها نيز تنها مجاز به 
ارائه ساندويچ سرد در قالب بسته بندي هستند البته 
سرو ساندويچ در هيچ اغذيه فروشي اي در طول ماه 
مبارك رمضان مجاز نيس��ت. وي ادامه داد: تمامي 
واحدهاي صنفي پذيرايي و پزنده از اذان مغرب تا 
اذان صبح مجاز به فعاليت هستند و براي بازگشايي 
واحدهاي صنفي شان مي توانند يك ساعت قبل از 
اذان مغرب با رعايت شعائر اسالمي و جلوگيري از 

روزه خواري واحد صنفي خود را باز كنند. 
وي در خص��وص فعالي��ت واحده��اي اقامت��ي و 
هتل ها هم توضيح داد: واحدهاي اقامتي و هتل ها 
و مس��افرخانه ها صرف��اً مجاز به ارائه س��رويس به 
مهمانان مقيم داخل هتل و مسافرخانه هستند و از 

ارائه خدمات به رهگذران ممنوع است. 
وي همچني��ن در خص��وص واحده��اي صنفي و 
اغذيه فروش��ي ها در پايانه ه��اي مس��افربري و 
ترمينال ها گفت: اين افراد مجاز ب��ه ارائه خدمات 
در طول ماه مبارك رمضان در س��اعات شرعي روز 
هس��تند، البته بايد محل پذيرايي خود را اس��تتار 
ك��رده و تظاهر ب��ه روزه خواري نداش��ته باش��ند. 
همچنين س��ينماها نيز از افطار تا س��حر مجاز به 
فعالي��ت بوده و هيچگونه مش��كلي ب��راي فعاليت 
آنان وجود ندارد. س��ردار رحيمي خاطرنشان كرد: 
با هماهنگي مقامات قضائي تم��ام رده هاي پليس 
با كس��اني كه تظاهر به روزه خواري كرده برخورد 
مي كنند و از م��ردم تقاضا داريم ش��ئونات اين ماه 

مبارك را رعايت كنند. 

 خواستگار خطاكار 
به میز محاكمه بازگشت 

پس�ر دانش�جو که بع�د از ش�نیدن ج�واب منفي از 
همکالس�ي مورد عالقه اش او را در محیط دانش�گاه 
هدف ضرب و جرح قرار داده بود بار دیگر محاکمه شد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، چهارم آذر س��ال ۹۵، مأموران 
پليس از درگيري خونين در دانشكده هنر حوالي ميدان 

فلسطين باخبر و راهي محل شدند. 
شواهد نشان مي داد دختر ۲۲ س��اله به نام سارا بر اثر 
ضربات چاقوي خواستگار ۲۵ س��اله اش آرش مجروح 
و به بيمارس��تان منتقل شده اس��ت. با توجه به شدت 
جراحات وارده دختر جوان با انجام چند عمل جراحي 
بهبود يافت و از خواس��تگارش شكايت كرد. متهم بعد 
از بازداشت به مأموران گفت: »مدتي قبل در دانشگاه 
با سارا آشنا ش��ده بودم و در اين مدت به هم عالقه مند 
شده بوديم. بعد از چند جلسه صحبت سارا قول ازدواج 
داد ب��ه همين دليل ب��ا خانواده ام صحبت ك��ردم و به 
خواس��تگاري اش رفتم اما پدرش جواب منفي داد. از 
شنيدن پاسخ منفي شوكه ش��ده بودم به همين خاطر 
چند بار تصميم گرفتم با س��ارا تماس بگيرم و صحبت 
كنم، اما او جواب تلفن هايم را نمي داد. احساس كردم او 
زندگي ام را به بازي گرفته و مرا فريب داده است. از اين 
رفتار او كينه گرفتم و يك روز سارا را تا نزديكي دانشگاه 
تعقيب كردم. در مس��ير چند بار خواستم با او صحبت 
كنم، اما توجه نكرد و وارد حياط دانشگاه شد. اين رفتار 
او مرا بيش��تر عصباني كرد و نتوانستم خودم را كنترل 

كنم و با چاقو چند ضربه به او زدم. «
با اقرارهاي متهم، كيفرخواست عليه وي صادر و پرونده 
بعد از كامل ش��دن تحقيقات به ش��عبه س��وم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه 

محاكمه وكيل شاكي بار ديگر ش��كايت موكل خود را 
مطرح كرد. س��پس هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع 
متهم، وي را با توجه به مي��زان جراحت هاي وارده به 
شاكي به حبس و پرداخت نصف ديه محكوم كرد. اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده ش��د، اما از سوي 
قضات يكي از ش��عبات آن نقض و به ش��عبه همعرض 

فرستاده شد. 
به اين ترتيب پسر جوان بار ديگر در شعبه چهارم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران به رياست قاضي عبداللهي 
پاي ميز محاكمه قرار گرفت. ابتداي جلسه وكيل شاكي 
در غياب وي در جايگاه حاضر شد و گفت: »بعد از حمله 
متهم به موكلم وي تحت چند عمل جراحي قرار گرفت 
اما هنوز با مشكالت زيادي روبه روست. اين حادثه هم 
جسم او را آزرده است و هم روح او را. موكلم جرئت ندارد 
حتي در دادگاه حاضر شود تا چشمش به متهم نيفتد. 

بنابراين براي متهم درخواست اشد مجازات دارم.« 
سپس متهم به دستور رياس��ت دادگاه در جايگاه قرار 
گرف��ت و در حاليكه س��رش را پايين انداخت��ه بود در 
آخرين دفاعش گفت: »واقعاً عاش��ق سارا بودم و قصد 
داش��تم او را خوش��بخت كنم. با قول و وعده هاي سارا 
انتظار شنيدن جواب منفي از سوي پدرش را نداشتم 
بلكه انتظار داشتم او با پدرش بيشتر صحبت كند، اما 
اين كار را نك��رد و حتي بعد از خواس��تگاري نيز اجازه 
نمي داد با خودش صحب��ت كنم. اي��ن رفتارغرور مرا 
جلوي خان��واده ام جريحه دار كرد و باعث ش��د در دلم 
كينه شود. روز حادثه هم قصد داشتم او را تهديد كنم، 

اما ناخواسته از روي عصبانيت آن حادثه رقم خورد. «
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 


