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بازتاب گسترده محکومیت

عروس دريايي در آسمان

گروه شوك :س�ازمان فضايي ناسا
تصويري زيبا و شگفتانگيز از سحابي
«عروس دريايي» منتشر كرد.
اين س��حابي كه با ن��ام علمي IC 443
ش��هرت دارد در فاصله  5هزار س��ال نوري
با زمين ق��رار دارد كه حاص��ل انفجار يك
ابر نواختر اس��ت«.جف جانسون» عكاس
نجوم و ستارهش��ناس ميگويد :اين تصوير
بس��يار زيبا و ديدني اس��ت .اين سحابي در
صورت فلك��ي دو پيك��ر قرار داش��ته و به
س��تاره  Geminorumنزديك است .به
عقيده محققان «  » IC 443از انفجار يك
ابرنواختري كه  3هزار س��ال پيش منفجر
ش��ده ش��كل گرفته اس��ت.در دل سحابي
حرارت و دماي بااليي وجود دارد كه نشانه
يك ابرمولكولي غولپيكر است.خطوط نور
در اين س��حابي از ش��مال غربي به جنوب
شرقي در حركت اس��ت و تحقيقات نشان
داده موج انفجار در منطقه جنوب ش��رقي
بسيار متراكمتر اس��ت .در هر انتشار مقدار
زيادي هيدروژن خنثي از سحابي متصاعد
ميش��ود.در هر س��حابي س��تارههاي پر
جرمتر فضاي اطراف را روش��نتر كردهاند
و ب��ا باده��اي س��تارهاي قدرتمن��د فعل و
انفعاالت درون هستهايش��ان را به نمايش
ميگذارند.ستاره درون اين سحابي جرمي
بين  8تا  12برابر جرم خورشيد ما دارد.

تحليل شوك
ابهام از آينده و توليد جرم

دزد نارنج

گروه ش�وك:محکومیت فردی به جرم س�رقت تعدادی نارنج به
یک سال حبس بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و شبکه تلگرام
پیدا کرد .این حکم در یکی از دادگاه های ساری صادر شده بود.
با انتش��ار تصویری از حکم این پرونده در شبکه های مجازی و بازتاب آن
در روزهای گذشته ،شوک روزنامه ایران تحقیقاتی در زمینه واقعیت داشتن
این رأی انجام داد و گفته شد يكي از داليل صدور چنين رأيي ناراضي بودن
اهالي روس��تا و هممحليهاي اين دزد س��ركش بوده و جنبه تنبيهي داشته
اس��ت.در تابستان سال جاري با طرح ش��كايتي در دادگستري ساري مردي
به نام ش��عبانعلي خواستار مجازات يك دزد ش��د.اين مرد وقتي در برابر مقام
قضايي ايستاد ،گفت :مردي به نام محمدعلي كه از شرورهاي منطقه است 8
نارنج از من دزديده و ميخواهم دستگير و مجازات شود.با ادعاهاي اين مرد و با
دستور قضايي تيمي از پليس ساري وارد عمل شد و پس از تحقيقات ميداني و
محلي و پي بردن به اينكه «محمدعلي» با رفتارهاي شرورانهاش همه را عاصي
كرده اس��ت وي را به دام انداخت.در ش��اخه ديگري مشخص شد محمدعلي
كه مردي بازنشس��ته است سه بار سابقه زندان داشته است و در آخرين اقدام
با بياعتنايي به اعتراضهاي شعبانعلي  8عدد نارنج از وي سرقت كرده است.
دزد نارنجها در بازجوييه��ا پذيرفت كه  8عدد نارنج را بدون اجازه صاحبش
س��رقت كرده اس��ت و همين كافي بود تا قاضي باقرزاده رئيس ش��عبه 101

دادگاه كيفري  2شهرس��تان ساري وارد عمل شود و وي را محاكمه كند.پس
از دفاعيات دزد نارنجها در جلسه محاكمه و رضايت ندادن صاحب نارنجهاي
سرقتي قاضي دادگاه طبق مواد  656و  667از قانون تعزيرات  1375و درجه
 5از ماده  19از قانون تعزيرات  ،1375محمدعلي را به تحمل يكسال زندان و
 20ضربه شالق تعزيري و بازگرداندن  8نارنج به مالباخته محكوم كرد.
توضيحات روابط عمومي دادگستري مازندران
در اي��ن ارتباط ش��وك در تماس با روابط عمومي دادگس��تري اس��تان
مازندران به پرسوجو پرداخت كه س��اداتي مدي��ر روابط عمومي در اين باره
توضيحاتي ارائه داد.وي در اين باره گفت :وقتي متهمي بازداشت شده و روند
رس��يدگي به پرونده او در دادگستري آغاز ميش��ود قاضي پيش از هر كاري
ابتدا از واحد تش��خيص هويت و س��ازمان زندانها استعالم ميگيرد تا ببيند
اين متهم در گذش��ته داراي سوابق جزايي بوده يا براي نخستين بار است كه
بازداشت ميشود.براساس حكم صادره از سوي قاضي پرونده متهم در گذشته
داراي س��وابق كيفري بوده و به اصطالح آدم سابقهداري محسوب ميشد و از
سوي ديگر شاكي پرونده نيز با مراجعه به دادسرا اعالم كرده است كه از دست
مزاحمتهاي اين مرد ،خود و همسايهها به تنگ آمدهاند و نميدانند چكاري
باي��د انجام دهند.قاضي پرونده نيز با توجه به همه اتفاقات موجود در پرونده و
شكايت صورت گرفته اقدام كرده و چنين حكمي صادر كرده است.

مصاحبهبامردنجاتيافته
مهدي هنوز صدايش هيجان دارد و مدام ميگويد ايكاش هيچكس
جرمي مرتكب نشود.
چند سالهاي؟  40ساله.
چقدر درس خواندهاي؟ ديپلم دارم.
ازدواج كردي؟ بله.
پدر شدي؟ بله دختري  8ساله دارم.
چند خواهر و برادر داري؟ خودم بچه اول هس��تم و يك خواهر
و يك برادر دارم.
كدام منطقه زندگي ميكني؟ شهرري.
خانوادهات به مالقاتت ميآيند؟ بله ،هميشه به مالقاتم ميآيند
بدون ديدار آنها من زود ميميرم.
ادامه در صفحه 12

 10حادثه هولناك بشري سال 2015
گروه شوك ـ آرزو کیهان :هر ساله انسانها با تجربيات زيادي از حوادث و رويدادهاي تلخ در زندگيشان رو به رو می شوند؛ رويدادهايي چون بيماري هاي صعبالعالج،
حوادث مختلف و رخدادهاي طبيعي كه برخي از اين رويدادها جان افرادي را هم ميگيرد.در سال  2015ميالدي نيز مردم جهان شاهد برخي از اين وقايع تلخ بودند.

دكتر جعفرباي

محقق و كارشناس آسيبهاي اجتماعي

يأس و نااميدي همچنين ترس از آينده
يكي از عناصر اصل��ي توليد جرم در جامعه
اس��ت .افرادي كه تفسير روش��ني از آينده
ندارن��د و معموالً ب��ه ج��اي پيشبيني به
خرافه روي آورده و به دور از هر نوع رويكرد
علمي به پيش��گويي متوس��ل ميش��وند،
نميتوانند آينده را آنگونه كه اتفاق خواهد
افتاد پيشگويي كنند .متأسفانه ما ايرانيان
پيش از اينكه آيندهنگر باش��يم گذشتهگرا
هس��تيم .اگر گفتوگوه��ا و صحبتهاي
بين فرديمان تحليل محتوا ش��ود متوجه
ميشويم به جاي اينكه از برنامههاي آينده
س��خني بگوييم ب��ه خاط��رات خانوادگي
گذش��ته ميپردازيم .ابه��ام از آينده و عدم
ورود به آن نشان از هراس و وحشتي دارد كه
تاريكي و نشناختن آينده را برايمان حكايت
ميكن��د .میزان برنامهري��زي در زندگي و
نبود اهداف و آرمان در برنامه و فعاليتهاي
ج��اري داللت از توجه نداش��تن ب��ه آينده
دارد .در حالي ك��ه يكي از ويژگيهاي همه
جوامع موفق ،آينده پژوهي و آيندهنگري و
س��رانجام آيندهنگاري است .ما در توصيف
وضع موجود و اوضاع س��پري شده گذشته
بس��يار موفق عمل ميكنيم ولي در ترسيم
وضع مطل��وب ،ناموفق و ضعيف هس��تيم.
ميداني��م كه در چه موقعيتي قرار داريم اما
بدرس��تي نميدانيم كه به كجا بايد برسيم.
به عبارتي ما فاق��د مهارت كالننگريهاي
الزم در زندگي هس��تيم و نگاه منظومهاي
به گذر عم��ر نداريم .روح و روان ش��هروند
امروزي به واس��طه حاكميت مش��كالت و
گرفتاريهاي فراوان دچار پريش��اني شده
و آرام و ق��رار الزم را ن��دارد و معموالً چنين
افرادی براي خروج از بحران و دس��تيابي به
آرامش سعي ميكنند بيشتر در زمان حاضر
باقي بمانند چون هر قدر كه زمان س��پري
ميشود بروز مشكل و پريشاني نيز به وجود
ميآيد .گذر زمان براي آنان معموالً همراه با
مش��كالت و معضالت است و همين مسائل
باعث ميشود كه نس��بت به پريشانيهاي
احتمال��ي آين��ده بدبين و آينده ب��ا ابهام و
تاريكي همراه ش��ود .كسي كه از زمان حال
عبور ميكند و به گذشته و آينده ميپردازد
روح و روان��ش آرام و احس��اس راحت��ي و
آرامش دارد .او خود را مهياي مبارزه با همه
مشكالت و گرفتاريهاي احتمالي ميداند.
در حالي ك��ه آينده تيره و تار محصول حال
و گذش��ته بحراني و پرمعضل است .افرادی
كه در مش��كالت دست و پا ميزنند گذشته
و آينده براي آنها اهميت��ي ندارد و معموالً
گذشتهاي كه يادآور خاطرات تلخ ميشود
را به فراموشي ميسپارند و آرمان و آرزوهاي
ژرف و عميق��ي ندارن��د ،اينگون��ه عناصر
اجتماعي هدفمند و آرمانگرا نيس��تند ،زيرا
اطمينان��ي به آينده ندارن��د .آرزوهاي آنان
بس��يار كوتاه و كوچك اس��ت و ارتفاع پرواز
افكار آنان در زندگي بسيار پايين است و اين
مسأله بستر بروز جرم و جنايت را در زندگي
چني��ن افرادي مهيا ميس��ازد .هدفمندي
و برنامهري��زي و تالش براي دس��تيابي آن
ميتواند مانعي براي بروز جرم و جنايت در
جامعه شود .با عنايت به اينكه آدمي امروزه
گرفتار مسائل خودساختهاي است و از غناي
معنوي كمت��ر بهره برده و به احكام اخالقي
پايبندي چنداني ندارد شرايط ارتكاب جرم
در چنين گروههايي مهياتر است.

گروهشوك:پذيرفته شدن توبهنامه يك اعدامي در شب اجراي حكم
و در يك قدمي چوبهدار ،اتفاق كم نظيري اس��ت كه در دستگاه قضايي
ايران رخ داد.مهدي كه قرار بود دوم دي ماه س��ال جاري در مألعام اعدام
ش��ود با قبول توبهاش از سوي قاضي و مقامهاي قضايي هنوز آزادياش
را باور ندارد و ميخواهد زندگياش را از نو ش��روع كند.اين مرد سه سال
پيش با دو همدس��تش و با تهديد تفن��گ و تيراندازيهاي بيهدف دو
طالفروشي در ميدان شوش و منيريه را غارت كرده و در بلوار كشاورز نيز
از يك زن  116س��كه زورگيري كرده بود با حكم دادگاه انقالب به عنوان
عامل اصلي تيراندازيها به اعدام در مألعام محكوم شده بود .اين حكم در
آخرين ساعات شب پيش از اجراي حكم با توبه نامه اين اعدامي متوقف
شد و حاال اين مرد پشيمان تا آزادي فاصلهاي ندارد.
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 - 10حج خونين عربستان
زائران بيتاهلل الحرام امسال حج پردردسر و دردناكي را تجربه كردند.
با وجودي كه در س��الهاي گذشته عربستان ميزبان حضور ميليوني
حاجيهاي سراس��ر جهان بود در سال  2015ميالدي و دقيقاً در روز
 11سپتامبر ( 20شهريور) يك جرثقيل برجي شكل در اطراف خانه
كعبه در اثر وزش باد از جا كنده ش��د و بر س��ر حجاج سقوط كرد .در
اين حادثه  111نفر جان باختند و تعداد زيادي مجروح شدند كه 11
ايراني نيز در ميان كشتهشدگان بودند.
اما اين پايان تراژدي تلخ حج امس��ال نبود؛ آتش گرفتن چادر حجاج
مصري و خارج شدن قطار مس��افري از ريل و ...حج را پرتالطم كرد.
اما ناگوارترين اتفاق در روز عيد قربان و در منا رخ داد 24 .س��پتامبر
( 2مه��ر) درحالي كه ميليونها زائر براي رمي جمرات (س��نگ زدن
به ش��يطان) در منطقه منا در حركت بودند ،مس��دود ش��دن يكي از
مس��يرهاي منتهي به رمي جمرات ،باعث انباشته شدن جمعيت شد
و دس��ت كم  2236نفر زن و مرد و كودك در اثر گرما ،تشنگي و فشار
جان خود را از دست دادند .در اين ميان  464زائر ايراني نيز جان خود
را از دست دادند كه بيشترين تلفات به ثبت رسيد.

سلفي جغد

گروه شوك :وحش��ت جغد وحشي از دوربين عكاسي سوژه عكاس
حياتوحش ش��د«.هنري ماير» عكاس ميگويد :حين عكاس��ي در دل
جنگهاي فلوريدا متوجه جغد جس��وري شدم كه به سمت دوربين زل
زده بود .جغد با چش��ماني درشت و گردش به دوربينم خيره شده بود كه
س��عي كردم با دقت زيادي به پرنده نزديك شوم تا بتوانم عكسي جذاب
بگيرم.چشمهاي نارنجي پرنده با پرهاي سفيد ،كرم و قهوهاياش زيبايي
اين جغد را دو چندان كرده بود .جغد با وجود وحش��تي كه در چهرهاش
ديده ميشد از جايش تكان نخورد و سلفي زيبايي براي خود گرفت!
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 -1زلزله نپال
دومين بحران انساني در سال  2015ميالدي زلزله
 7/8ريشتري نپال بود كه  25آوريل اين سال اتفاق
افتاد .در اين زلزله ش��ديد بس��ياري از ساختمان ها
تخريب ش��ده كه عده زيادي را در زي��ر آوار زنده به
گور كرده است.
ش��دت زلزله به حدي ب��ود كه زندگ��ي بيش از 8
ميلي��ون نفر را تحت تأثير خود قرار داد و با س��قوط
بهمن هاي عظيمي در كـــــــــوههاي هيماليا،
تع��دادي از بومي��ان و كوهن��وردان زي��ر آوار برف
ماندند.مردم نپال در بدترين شرايط ممكن به آب،
كمك هاي نقدي ،موادغذايي و تجهيزات پزش��كي
نياز داش��تند و كودكان بدترين ش��رايط ممكن را
تجرب��هكردن��د.
ب آفريقا
 -2شيوع بيماري ابوال در غر 
بيم��اري مرگبار اب��وال در س��ال  2014ميالدي به
عنوان بدترين بيماري مرگبار شناخته شد.
در نوامبر  2015ميالدي شيوع ابوال در گينه ،ليبريا
و س��يرالئون باع��ث بيماري بي��ش از  28هزار نفر و
مرگ بيش از  11هزار نفر در اين كش��ورها شد .پس
از ش��يوع بيماري تالشهاي جهان��ي براي مبارزه و
مقابله با اين بيماري آغاز شد و پزشكان توانستند تا
حدودي اين بيماري را مهار كنند.
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 - 3درگيري در سودان جنوبي و قحطي
جنگ خانمانبرانداز در دس��امبر  2013ميالدي در
سودان جنوبي آغاز ش��د و بيش از  1/66ميليون نفر
را آواره ك��رد .پس از فرار مردم ،س��ازمان ملل متحد،
اردوگاههاي��ي را ب��راي حفاظ��ت از آوارگان جنگ
راهاندازي كرد و آمارها نش��ان داد ك��ه بيش از 640
هزار نفر سوداني به كشورهاي همسايه پناه بردهاند.
همچنينهزاراننفرازكشاورزانزمينهايكشاورزي
خود را از دست دادند و گرسنگي ،بيماري و سوءتغذيه
گريبان مردم را گرفت .مدارس توسط نيروهاي مسلح
براي اس��كان مردم اشغال ش��د و بسياري از كودكان
نتوانستند به تحصيل ادامه دهند 250 .هزار كودك
سوداني دچار سوءتغذيه ش��دهاند و  6/4ميليون نفر
نيازمند به كمكهاي بشردوس��تانه هس��تند و 3/9
ميليون نفر هم با گرسنگي روبه رو شدهاند.
 - 4طغيان آتشفشان شيلي
ف��وران آتشفش��ان كاليك��و ش��يلي در  25آوريل
ميالدي در  54س��ال گذشته بيس��ابقه بود .فوران
اين آتشفش��ان باعث ش��د تا بيش از  6ه��زار نفر از
ساكنان ،منطقه را تخليه كنند درحالي كه خاكستر
ناش��ي از فوران ش��رايط آب و هواي��ي را در منطقه
بس��يار بد كرد و كوه آتشفش��ان در ظرف مدت 24
ساعت  2بار فوران كرد.
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 - 5خشكسالي در سومالي
درگيريه��ا ،بيثباتيه��ا و نبود زيرس��اختهاي
اساسي در س��ومالي بحران كمبود مواد غذايي را در
اين س��ال ميالدي پديد آورد و بيش از يك ميليون
نفر هنوز ه��م نياز به كمكه��اي غذايي اضطراري
دارند و درگيريهاي مس��لحانه و ناامني سياس��ي
وضعيت خانوادههاي گرس��نه را بدتر كرده اس��ت.
اين درحالي است كه در اواخر سال  2015ميالدي
بيش از  90هزار نفر در س��ومالي در پي پديده آب و
هوايي ال نينو آواره شدند.
 - 6زلزله مرگبار در افغانستان و پاكستان
زلزل��هاي با ق��درت  7/5ريش��تر روز دوش��نبه 25
اكتبر در شمال ش��رق افغانستان و شمال پاكستان
رخ داد ك��ه در اي��ن زمينلرزه بي��ش از  300تن در
افغانس��تان و  76نفر در پاكستان كشته و صدها تن
زخمي ش��دند و خرابيهاي زيادي به بار آمد.مركز
زلزله رش��تهكوههاي هندوك��ش در  70كيلومتري
ش��هر فيضآباد اعالم ش��د .اين زلزله رانش زمين و
خرابيهاي زيادي به همراه داشت.
 - 7زمينلرزه مرگبار ژاپن
زمينلرزه  8/5ريشتري در  30ماه مه  2015ميالدي
س��واحل ژاپن را بشدت لرزاند و باعث اعالم هشدار به
خاطر سونامي در منطقه ش��د.مركز لرزهنگاري ژاپن

با همکاري پليس اينترپل ايران و ترکيه صورت گرفت

نجات گروگان ايراني در خاك ترکيه

گروگان ايران�ي در خاك تركيه با عمليات مش�ترك پليس البرز،
اينترپل اي�ران و پليس تركيه نجات يافت.س�ردار «کامراني صالح»
فرمانده انتظامي استان البرز در تشريح اين خبر اظهار داشت :در پي
مراجعه مردي به پليس آگاهي اس�تان الب�رز مبني بر اينکه برادرش
توسط چند قاچاقچي به گروگان گرفته شده و سرنوشت نامعلومي در
انتظار وي است ،بالفاصله پيگيري موضوع در دستور کار قرار گرفت.
اين مقام پليسي ادامه داد :گروگان قصد عزيمت غيرقانوني به يکي از
کشورهاي اروپايي از خاک کشور ترکيه را داشت که اطالعات و سوابق
خانوادگي و نيز ثروتمند بودن برادرش توس�ط يکي از همراهانش در
اختيار يک باند تبهکار بينالمللي در کش�ور ترکيه قرار ميگيرد که
همين امر زمينه اخاذي از جوان مهاجر را فراهم ميکند.
س�ردار كامراني صالح خاطرنش�ان ک�رد :به محض خ�روج برادر
اي�ن مرد ثروتمند از مرز کش�ور ،گروگانگيران با انتق�ال وي به نقطه
نامعلومي در کش�ور ترکيه و زنداني کردن او ،به ص�ورت اينترنتي با
خانوادهاش تماس گرفته و با ارس�ال فيلم ويدئويي از شکنجه شدن
وي و تحري�ک احساس�ات آنه�ا ،در ازاي آزادياش  10ميليارد ريال
از خانوادهاش ميخواهند .س�ردار کامراني صالح با اشاره به تشکيل

تيمي مجرب از کارآگاهان پليس براي رس�يدگي به اين پرونده بيان
ک�رد :با توجه به اهميت موضوع ،پرون�ده در اختيار مقام قضايي قرار
گرفت ک�ه بازپرس اعالم کرد با توجه به اينکه جرم در کش�ور ترکيه
واقع ش�ده و متهمان ه�م در ايران حضور ندارند باي�د اين موضوع از
طري�ق هماهنگي با دس�تگاه قضا و پلي�س بينالملل در آن کش�ور
پيگيري ش�ود .اين مقام پليس�ي ادامه داد :با توجه ب�ه نگرانيهاي
ش�ديد خانواده مرد گروگان ،کارآگاهان بوي�ژه رئيس پليس آگاهي
اس�تان البرز در تعامل چند س�اعته با پليس اينترپل ناجا و تش�ريح
حساس�يت موضوع ،اين پرونده در اختيار پليس بينالملل ناجا قرار
گرف�ت که بالفاصل�ه مذاکرات آن�ي از طريق اين پليس ب�ا مأموران
اينترپل کش�ور ترکيه و نيز هماهنگيهاي الزم جهت رهايي گروگان
انجام شد.
فرمانده پليس اس�تان الب�رز در خاتمه گفت :خوش�بختانه ظرف
مدت  72س�اعت پس از وصول ش�کايت با هم�کاري پليس اينترپل
ايران و ترکيه ،چهار متهم پرونده که دو نفر آنان ايراني و دو نفر ديگر
تبعه کش�ور افغانستان بودند ،دستگير ش�دند و گروگان در سالمت
کامل آزاد شد.

كانون زمينل��رزه را در  690كيلومتري عمق زمين و
يك هزار كيلومتري جنوب توكيو اعالم كرد.با توجه به
استحكام سازهها در ژاپن زلزلهخيز ،اين واقعه طبيعي
تنها  15نفر زخمي برجاي گذاش��ت و برق  400خانه
نيز قطع شد.
 - 8آتشسوزي استراليا
آتشس��وزي در منطق��ه جنگلي جنوب اس��تراليا
بدترين حري��ق از س��ال  1983مي�لادي تاكنون
برآورد ش��د .در اين آتشسوزي صدها خانه تخريب
ش��ده و بيش از  500آتشنش��ان براي مهار آتش به
حالت بس��يج درآمدند.هزاران نف��ر مجبور به ترك
خانههايش��ان در جنوب اس��تراليا ش��دند و صدها
نفر هم به علت س��وختگي به بيمارس��تانها انتقال
يافتند.
 -9بهمن در افغانستان
ريزش هولناك بهمن در منطقه كوهس��تاني واليت
پنجش��ير در  26فوريه  2015باع��ث مرگ بيش از
 200افغان شد درحالي كه عمليات امدادرساني به
آسيبديدگان اين حادثه بسختي صورت ميگرفت
بس��ياري از مس��يرهاي عب��ور و م��رور در منطقه
كوهستاني مسدود شده بود و با توجه به بسته شدن
راهها و س��ردي هوا كمكرس��اني ب��ه زخميها نيز
بسختي صورت ميگرفت.

انتقامجويي
در حمله اينترنتي

م�ردي كه با حمل�ه اينترنتي ميخواس�ت از
آشنايي انتقام بگيرد دستگير شد.
سرهنگ سيدمصطفي مرتضوي رئيس پليس فتاي
استان اصفهان بيان داش��ت :در پي شكايت مردي
مبني بر اينكه يك ناش��ناس در يكي از شبكههاي
اجتماعي مجازي اقدام به انتشار مطالب توهينآميز
و دروغ عليه او كرده رسيدگي به موضوع در دستور
كار مأموران اين پليس قرار گرفت.
اين مق��ام مس��ئول ادام��ه داد :مأموران ب��ا انجام
يكس��ري اقدامات تخصصي متهم را شناس��ايي و
دستگير كردند.
سرهنگ مرتضوي با اشاره به اينكه اين انتقامجو از
دوستان طعمهاش بوده كه با هم اختالف پيدا كرده
بودند ،اظهار داشت :اين مرد هنگامي كه با مدارك
و مس��تندات پليس روبهرو ش��د به جرم خود اقرار
کرد و انگيزه خود را انتقامجويي دانست.

