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کوهنورد مصدوم و گرفتار در قله بیزن ۲ کوه دنا با بالگرد هالل احمر نجات پیدا کرد. کوهنوردی ۵۰ ساله به نام سیدحسن بالدی ساعت ۲۰ سه شنبه 
شب در قله بیزن ۲ از قلل کوه دنا در شهر سی سخت به علت عوارض ارتفاع زدگی دچار آسیب )اِِدم( مغزی شده بود، گرفتار می شود. در تماس تلفنی 
با امدادونجات جمعیت هالل احمر تقاضای کمک می کنند که به علت تاریکی هوا و نبود جاده بالفاصله تیم امداد کوهستان شهرستان دنا به تعداد 
چهار نفر و به صورت پیاده به محل حادثه عزیمت می کنند که ساعت پنج صبح به فرد حادثه دیده می رسند و با اکسیژن تراپی و کمک های اولیه فرد را 
زنده نگه می دارند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کهگیلویه وبویراحمد با اعالم این خبر گفت: »نهایتا ساعت ۱۰ صبح بالگرد امدادی جمعیت 
هالل احمر استان فارس به یاسوج پرواز می کند و یک تیم کوهستان چهار نفر از یاسوج را همراه خود به محل حادثه انتقال می دهد و بالفاصله کوهنورد 

مصدوم با بالگرد به یاسوج انتقال داده و تحویل مراکز درمانی می شود.

 نجات 
کوهنورد گرفتار 
در کوه دنا 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر بار تمرین پناهگیری، 
در محل های امن پناهگیری 

کنید تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

پرونده پر از سوال و نقص است
آخردادگاهنوبتبهمحمدرضاگودرزیوکیلمتهممیشــود.وکیلیکهباصحبتهایشجنجالبهپاکرد.
دفاعیاتپرحاشیهایکهاگرصحتداشتهباشد،میتواندمسیرپروندهراتغییردهد.وکیلنجفیسواالتیرا
مطرحکردکهدرپروندهبیپاسخماندهوحتیمیتواناینطوراستنباطکردکهنشانیازردپاینفرسومدر
اینپروندهباشد.اینوکیلوقاضیسابقدادگستریبهوجودچنددکمهپیراهنمردانه،رد4تیراضافه،حضور
یکمردناشناسدرصحنهقتلواشتباهدرمشخصاتسالحبهکارگرفتهشدهدرقتلاشارهمیکند.گودرزی
باتوصیفشخصیتووقارنجفیدردورانکاریاشوسابقهدرخشاناینمرددرسیاستومسئولیتهایش
میگویدکهباورنکردنیاستچنینمردیحاالدرمقامیکقاتلحرفهایقراربگیرد.»گفتهمیشود5گلوله
شلیکشدهاستاما9محلاصابتگلولهوجوددارد.دربازرسیصحنهجرممشخصشدهاستکهگلولهاز
کفدستداخلوازپشتدستخارجشدهاستاماکارشناسانگفتهاندگلولهازپشتدستوازکفدست
خارجشدهاست.ازطرفدیگرمگرمیشودیکفردناشناسواردمحلصحنهقتلشودوسپسدستگیرو
پسازآنآزادشود.خانماستادخودشنیزسابقهاقدامبهخودزنیراداشتهاستواینمسألهبایدموردتوجه
روانپزشکانقرارمیگرفت.آیایکانسانحتمابایددیوانهزنجیرییاعاقلخردمندباشد؟آیاامکانندارد
انسانیتحتشرایطی،زمامامورراازدستبدهد.دربحتدفاعیاتماهویپروندهازنقایصادلهایرنجمیبرد
کهرئیسدادگاهدرچندجلسهبخشیازنواقصرارفعکرداماقسمتهایعظیمیهمچنانبرجایماندهو
انتظارداریمایننقایصبرطرفتامعلومشودموکلیکقاتلحرفهایبودهیایکمسألهغیرارادیرخداده
است.یکیازنقایصیکهوجودداردایناستکهمشخصاتسالحبهکاررفتهشدهبامشخصاتسالحیکهدر
کیفرخواستوگزارشاتوجوددارد،مغایراست.همچنینمجوزسالحموکلشماره765است؛درحالیکه
درتحقیقاتودادسراسالحکمریدارایکالیبر9میلیمتریاعالمشدهاستکهاینمسألهبایدروشنشود.
5پوکهدرصحنهجنایتکشفشدهنشانمیدهد5گلولهشلیکشدهاماتیمبررسیصحنهجرمآثارتیررا
3موردرویدیوار،یکموردرویدِرکمدویترینیو3موردسقفحمامعنوانکردندواینجدایازمحلهای

اصابتگلولهبهقفسهسینهوکفدستمرحومهاست.«

محمدرضا گودرزی وکیل مدافع نجفی:   

صحبت های من در دادگاه برای برطرف شدن ابهامات پرونده است
یکیازمهمترینموضوعاتمطرحشدهدردومینجلسهرسیدگیبهپروندهقتلمیترااستاد،موضوعتعداد
گلولههایشلیکشدهوابهاماتیبودکهازسویحمیدرضاگودرزیوکیلمدافعمحمدعلینجفیدردقایق
پایانیدادگاهمطرحشد.موضوعیکهبازتابآندررسانههابهگونهایبودکهانگارپاینفرسومیهمدرمیان
اســت.فردیکههویتآنهنوزاعالمنشده.بااینوجوداماحمیدرضاگودرزیساعتیپسازخاتمهجلسه
دادگاهدرگفتوگوباروزنامهشهروندشــائبههایبهوجودآمدهدراینخصوصراردکردوگفتکهرسانهها
ازصحبتهایاوبرداشتاشتباهیداشــتهاند:»اصالمنظورمنوجودنفرسومیدرصحنهجرمنبود،حتی
تعدادگلولههاهمجایبحثدارد.همهصحبتمنرسیدگیدقیقبهپروندهوبررسیعلمیشواهد،مدارکو
صحنهجرماست.منهمهاینموضوعاترابهعنواناحتماالتیمطرحکردمکهبایدبهطوردقیقموردبررسی
قراربگیردتاهرگونهابهامیدراینخصــوصبرطرفوواقعیتماجرابرایهمهبخصوصطرفیناینپرونده
روشنشود.امامتاسفانهبرداشتاشتباهیازصحبتهایمنشدکهبههیچوجهدرستنیست.«اینوکیل
دادگستریهمچنینشایعاتمطرحشدهدرخصوصتوافقصورتگرفتهورضایتخانوادهاستادهمگفت:
»اینهافقطشایعاتبیپایهواساساست.تالشهایزیادیبرایمذاکرهوگفتوگوصورتگرفته،اماهنوزهیچ

واکنشمثبتیازطرفخانوادهاستادندیدم.«

قصاص خون مادرم را می خواهم
دقیقا همزمان با نجفی وارد دادگاه می شود. 
قاضی از خبرنگاران و عکاسان می خواهد به هیچ 
عنوان عکسی از او نگیرند. پسر نوجوان با لباس 
مشکی اش روی صندلی در کنار پدر و دایی اش 
می نشیند. مهیار هم چهره خونسردی دارد، بعد 
از این که پدرش در جایگاه قرار می گیرد و از طرف 
او تقاضای قصاص می کنــد، خودش در جایگاه 
می ایستد. مهیار 15 ســاله از دادگاه تقاضای 
قصاص خون مادرش را می کند. درست در همین 
لحظات نجفی خیره بــه او نگاهش می کند، اما 
مهیار سعی می کند چشمش به نجفی نیفتد. این 
پسر نوجوان درباره روز حادثه به قاضی می گوید: 
»آن صبح آقای نجفی مــرا از خواب بیدار کرد، 
گفت پاشو به مدرســه بره عصبانی بود. من هم 
از خواب بیدار شــدم و به مدرسه رفتم، برایم 
آژانس گرفته بودند. ساعت 9:04  از خانه بیرون 
رفتم، ساعت 12 برگشــتم. دیدم دو نفر داخل 
خانه هستند، اول فکر کردم اشتباه آمده ام، اما 
بعد فهمیدم درست اســت. راننده آقای نجفی 
را شــناختم، با او به داخل حمام رفتم و مادرم را 

دیدم.«
در این لحظه است که مهیار وقتی قاضی از او 
می خواهد مشاهداتش را با جزییات بیشتری بیان 
کند، بغض می کند، ســرش را پایین می اندازد و 
اشک می ریزد. او نمی تواند جزییات صحنه مرگ 
مادرش را توصیف کند، برای همین قاضی این بار 
درباره رابطه مادرش با نجفی از او می پرسد که 
مهیار جواب می دهد: »آنها همیشه با هم دعوا 
داشتند. آقای نجفی رفتار بدی با مادرم داشت، 
بارها او را تهدید کرده بود، چند بار با همین اسلحه 
او را تهدید کرده بود که یــک روز تو را با همین 

اسلحه می کشم.«

سیما فراهانی| صحبت های نجفی و وکیلش در دومین جلسه دادگاه جنجالی، 
مســیر این پرونده را تغییر داد. مرد سیاست این بار در مقابل سه قاضی جنایی 
صحبت هایی را مطرح کرد که بســیاری از اعترافات روزهای نخست این حادثه 
جنجالی را رد می کرد. محمدعلی نجفی با چهره ای خونســرد و کامال مسلط بر 
واژه هایی که بر زبان می آورد، حرف های تازه ای را مطرح و وکیلش هم در دفاعیات 
خود اظهارات تازه و جنجالی را بیان کرد؛ اظهاراتی که قاضی دادگاه را بر آن داشت 

تا ادامه جلسه را به روز دیگری موکول کند. 
ســاعت 9 صبح بود که بار دیگر دادگاه کیفری اســتان تهران شــلوغ تر از 
همیشه شد. باز هم شهردار پیشــین تهران را به این دادگاه می آوردند تا این 
بار صحبت هایش را در مقابل ســه قاضی جنایی مطرح کند. صحبت هایی که 
می توانست کمک بزرگی به روشن شدن زوایای پنهان این پرونده جنجالی کند. 

پرونده ای که تا االن ســواالت زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است و هرکس 
دلش می خواهد بداند اصل قضیه چیست، حتی مردم عادی هم به دادگاه آمده 
بودند و پشت در ســالن دادگاه از طریق تلویزیون این جلسه را دنبال کردند. در 
همان ابتدا، پیش از شروع جلسه، نخستین خبر، عزل یکی از وکالی نجفی بود. 
علیزاده طباطبایی درست شب قبل از جلسه دوم دادگاه از سوی محمدعلی نجفی 
عزل شده بود. دلیلش مشخص نبود و هرکس چیزی می گفت، اما تنها چیزی که 
مشــخص بود، این بود که محمدعلی نجفی این بار در حضور دو وکیل محاکمه 
می شود. این درحالی است که از گوشــه و کنار دادگاه شایعاتی مبنی بر مذاکره 
خانواده مقتول و محمدعلی نجفی درخصوص رضایت مطرح می شود؛ شایعاتی که 
خیلی زود از سوی مسعود استاد در همان جلسه دادگاه و در گفت وگو با خبرنگار 

ما رد می شود.

ساعت 9:4۰  صبح است. در میان صدای فلش دوربین خبرنگارها او را دستبند به دست وارد 
سالن دادگاه کردند. روی صندلی اش می نشیند. همچنان خونسرد به نظر می رسد. به محض 
نشستن روی صندلی و سالم واحوالپرسی با وکالیش، خیلی آهسته با گودرزی یکی از وکالیش 
صحبت می کند. بعد از آن عینکش را به چشم می زند و کاغذی را مقابلش می گیرد. وقتی وکیل 
اولیای دم خطاب به او می گویــد چرا آن قدر با این قتل راحت برخــورد کردی، مگر نوک مداد 
شکسته که به راحتی می گویی اشتباه کردم، لحظه ای ســرش را پایین می گیرد، اما باز هم با 
خونسردی به روبه رو خیره می شود. ساعت ۱۰ که می شود، قاضی کشکولی او را برای شنیدن 
اظهاراتش به جایگاه فرامی خواند. سیاستمدار پرحاشیه این روزها با عینکی به چشم و کاغذی در 
دست روبه روی قضات می ایستد، خودش را معرفی می کند، در ابتدا صدای لرزانی دارد، آهسته و 
لرزان صحبت می کند، اما دقایقی بعد بر خود مسلط می شود و با جمله ها و واژه هایی کامال رسمی 
اظهارات تازه اش را مطرح می کند: »هدف من در تبیین مسائل فقط روشن شدن حقایق است. 
به خدا پناه می برم، امیدوارم خداوند از این تقصیر مرا مورد رحمت خود قرار دهد. من می خواهم 
امروز صادقانه همه چیز را بگویم. تمام اتهاماتم را قبول دارم، اما اتهام قتل عمد را نمی پذیرم. من 
نمی خواستم آن مرحوم به قتل برسد. ابتدا باید بگویم آن چه در کیفرخواست قرائت شد، بخشی 
نادرست و بخشی هم غیردقیق بود. در کیفرخواست نامه 6صفحه ای من را خواندند، نامه ای که 
من در صدر آن نوشته بودم، دوست ندارم نامه عمومی شود، حتی نمی خواستم بستگانم از آن 
اطالع داشته باشند، نمی دانم چرا نماینده دادستان بخشی را قرائت کرد. اگر قرائت آن مطالب 
الزم بود، باید در جلسه غیرعلنی مطرح می شــد، من راضی نبودم و از این که آن نامه علنی شد 
ناراحتم. در مورد مهیار هم باید بگویم به دلیل شرایط روحی، او را درک می کنم، اما من به هیچ 
عنوان در هیچ زمانی آن مرحوم را به قتل تهدید نکردم. من و متوقفی هفت ماه به صورت موقت 
با هم زن و شــوهر بودیم. آن زمان مشغله کاری زیادی داشتم و کمتر با هم صحبت می کردیم. 
اردیبهشت  سال 97 با هم به صورت دایمی ازدواج کردیم. می گویند من گفته ام با زور با آن مرحوم 
ازدواج کرده ام، در صورتی که من فقط در تاریخ عقدمان با او به توافق نرسیده بودم، چون یک عمل 
جراحی داشتم، از او خواستم عقد را کمی عقب تر بیندازیم، اما موافقت نکرد. من به این دلیل راضی 
به عقد دایم نبودم که اوال فرصت بیشتری برای شناخت هم داشته باشیم و دیگر این که از نظر 
مبانی اعتقادی و فرهنگی با هم فاصله داشتیم، همچنین من قرار عمل جراحی در تاریخ ۱۰ یا 
۱۲ اردیبهشت داشتم و پزشک معالجم به من گفته بود تا یک ماه بعد از عمل نمی توانم فعالیت 
داشته باشم و باید تحت مراقبت قرار بگیرم، اما او این را نپذیرفت. بعد از عقد دایم بود که اختالفات 
در مسائل مختلف خود را نشان داد و من خیلی سعی کردم بعد از دوران نقاهت با بحث و گفت وگو 
به یک نقطه مشترک برسیم. حدود 6ماه قبل به این نتیجه رسیدم که زندگی مشترک ما با توجه 

به عمق اختالفات به جایی نمی رسد و پیشنهاد طالق توافقی دادم، اما او نپذیرفت. یکی از دالیل 
او عشقش به من بود، من هم عاشق او بودم، اما فکر کردم اگر با این حجم اختالفات ادامه بدهیم، 
عشق ما به نفرت تبدیل می شود. خیلی سعی کردم او را طالق بدهم، اما راضی نمی شد. روز عقد 
من به او قول داده بودم در صورت توافق دوطرفه جدا خواهیم شد، به همین دلیل می خواستم او 
هم به جدایی راضی باشد. اما در مورد روز حادثه؛ آن روز از آنجایی که از شب قبل آن مرحوم با من 
بدرفتاری کرده و بشدت عصبانی بودم، صبح از خواب بیدار شدم. ساعت 9 بود که مهیار رفت، بعد 
از رفتنش آن مرحوم بیدار شد و دوباره دعوا به راه انداخت، سپس گفت به حمام می رود و بعد از 
آن، از خانه بیرون خواهد رفت. به او گفتم کجا می روی، گفت خودم می دانم. من خیلی روی این 
مسأله حساس بودم. این یک توافق بین ما بود که بدون اطالع از هم جایی نرویم. وقتی این حرف 
را زد، عصبی شدم. او وارد حمام شد، من هم اسلحه را برداشتم و با یک متکا وارد حمام شدم، اما 
او تا اسلحه را دید، با دو دستش شانه های مرا گرفت. گفت علی غلط کردم. من قصد کشتنش را 
نداشتم، یک تیر به سمت روبه رو شلیک شد و متکا را سوراخ کرد. او با دو دستش دست مرا گرفت، 
اسلحه را به سمت باال گرفتم، در همان درگیری سه تیر به سمت باال شلیک شد. آخرین تیر به او 
خورد که دیدم روی وان افتاد. من اگر قصدم کشتن بود، همان لحظه وارد حمام می شدم و یک تیر 
به او می زدم. این چهار تیری که به در و دیوار خورده، نشانه این است که من نمی خواستم او را بزنم. 
اسلحه خودش شلیک شد. اسلحه ای که من  سال 6۰ به دلیل این که وزیر فرهنگ و آموزش عالی 
بودم توسط نهادهای رسمی در اختیار گرفتم و درواقع به صورت مرتب کارت سالح من تمدید 
می شد. ۱۵ سال است که این اسلحه را نه حمل و نه استفاده کرده بودم. کارت آن را بعد از این که 
مهلتش در  سال 94 یا 96 تمام شــده بود، مجددا تمدید نکرده بودم که تازه متوجه شدم زمان 

تمدید آن تمام شده است.«
در این لحظه اســت که قاضی گزارشــی از پلیس را می خواند. گزارشــی عجیب که در آن 
محمدعلی نجفی از همسرش شاکی بوده است: »در تاریخ ۱6 دی 97  بر اساس گزارش پلیس 
۱۱۰ فردی با هویت محمدعلی نجفی مراجعه کرده و اظهار داشــته که فردی به هویت میترا 
استاد که مدت یک سال است همسر بنده است، به او اعتماد ندارم و از او شاکی هستم.« نجفی 
درباره این گزارش می گوید: »طی درگیری های میان من و مقتول دو بار اورژانس را خبر کردم، 
چون در درگیری ها به صورت خیلی سطحی دست خود را با تیغ بریده بود و اورژانس آمد. چون 
در تلفن گفته بودند که خودزنی اســت، اورژانس خودش پلیس ۱۱۰ را خبر کرده بود، برای 
همین من هم این حرف ها را زدم.« نجفی دفاعیاتش را با یک بیت شعر و یک آیه قرآن به پایان 
ابِریَن الَّذیَن إِذا أَصابَْتُهْم  ِر الَصّ می رساند:   »برگشت روزگار سهل است، یا رب نظر تو برنگردد. بَِشّ

ِ َو إِنَّا إِلَْیِه راِجُعوَن.« ُمصیَبٌة قالُوا إِنَّا ِلَّ

اظهارات تازه سیاستمدار پرحاشیه 

 دومین جلسه دادگاه نجفی برگزار شد
 با چند دکمه پیراهن چهار فشنگ اضافه و یک مرد ناشناس حاشیه ساز 

ابهامات پرونده هرروز بیشتر می شود

6 نکته دادگاه پرحاشیه
دومین جلسه دادگاه شهردار پیشین تهران با حاشیه ها و نکات 
زیادی روبه رو بود. حاشیه هایی که هرکدام حرف های زیادی در 

آن نهفته بود که به چند مورد آن اشاره می کنیم:  
در این جلسه سه ساعت ونیمه، فیلم دوربین مداربسته که در آن 
محمدعلی نجفی پس از جنایت از خانه اش خارج می شود، پخش 
شد و جزییات آن با صحبت هایی که نجفی درباره خروجش از 

خانه زده بود، مطابقت داشت. 

بعد از صحبت های طوالنی نجفی، قاضی تنفس دودقیقه ای 
اعالم کرد و پیش از آن قاضی کشــکولی خطاب به مهیار درباره 
گذشــت و بخشــش صحبت کرد: »گذشــت می تواند از آثار 
اجتماعی جرایمی که خیلی مهم هستند و زندگی را دگرگون 
می کند، بخشــی را جبران کند. وظیفه دادگاه و اولیای  دم این 
است که سازش و گذشت کنند؛ چراکه قصاص یک فرد نمی تواند 
جایگزین قتل مقتول باشد و این فرهنگ بسیار مثبت می تواند 
توجه جامعه ما را به جرایم جنایی سوق دهد تا بیشتر مراقب رفتار 

خود باشند.«
با این که در دادگاه شایعه شــده بود خانواده مقتول قرار است 
حاضر به رضایت شوند، مهیار و مسعود استاد این ماجرا را رد کرده 
و بشدت خواستار قصاص بودند، تا جایی که مسعود استاد بعد از 
جلسه به خبرنگار ما گفت: »به ما پیشنهادات مالی زیادی شده، 
ولی نه پدر و مادرم و نه مهیار هیچ کدام در هیچ شرایطی حاضر به 

گذشت نیستیم.«
در این جلسه کارشناس اسلحه نیز در جایگاه حضور یافت و با 

تأیید این که 5 تیر شلیک  شده، اعالم کرد که تیر خالص در ابتدا 
به دستان مقتول اصابت و بعد از آن وارد قلبش شده است. 

زهرا نجفی پس از پایان جلسه، در مقابل در دادگاه کیفری  به 
خبرنگار »شهروند« گفت: »برای نجات پدرم حاضرم هرکاری 
بکنم، ولی هیچ کدام از افراد خانواده اولیای دم حاضر نیستند حتی 
مرا ببینند. نمی دانم چرا، ولی میترا با من خیلی مشکل داشت، 

درصورتی که اصال اختالفی بین ما نبود.«
قاضی شهریاری که در جلسه دادگاه هم محمدعلی نجفی و هم 

وکیل اولیای دم، از او بابت خواندن نامه انتقاد کرده بودند، هنگام 
خروج از دادگاه به خبرنگاران گفت: »کیفرخواست هیچ ایرادی 
نداشــت. درباره صحبت های وکیل متهم هم باید بگویم نجفی 
اتهامات وارده را قبول دارد و می گوید قتل با یک سالح بوده ولی 
وکیل او القائات دیگری را می گوید و سوار بر موج هایی می شود که 
برخی افراد در فضای مجازی راه انداخته اند، مبنی بر این که نکند 
فرد دیگری هم باشد. با این حال نجفی با صداقت آمده و اعتراف 

کرده است.«

من هیچ شناختی از میترا استاد نداشتم
معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز از همان 
روزهای ابتدایی پس از وقوع حادثه نامش ســر 
زبان ها افتاد، زن خبرنگاری که قرار بود روز حادثه 
با خانم استاد مصاحبه کند. اما حادثه برج آرمیتا و 
قتل خانم استاد به دست شهردار سابق تهران همه 
چیز را به هم ریخت تا موجی از شایعات و اخبار 
تاییدنشده درخصوص محتوای گفت وگوی  میترا 
استاد با این خبرنگار منتشر شود. گفت وگویی 
که البته هیچ وقت انجام نشــد، اما توضیحات 
رشیدیان تا حدودی موضوع را روشن کرد. این 
خبرنگار جوان در جلسه نخست دادگاه به عنوان 
مطلع در جایگاه قرار گرفت و توضیحاتی ارایه کرد، 
او همچنین در دومین جلســه دادگاه هم حضور 
داشت. این خبرنگار جوان ساعتی پس از پایان 
جلســه دادگاه در گفت وگو با »شهروند« گفت: 
»وقتی خبر قتل را شنیدم، ابتدا باور نکردم، اما 
خب واقعیت داشت. واقعا شوکه کننده بود. همان 
موقع بود که خودم را آماده کردم برای موجی از 
شــایعات، البته در یادداشتی همه چیز را درباره 
آشنایی با خانم اســتاد توضیح دادم. از طریق 
ادمین یک کانال تلگرامی با او آشــنا شدم.« او 
ادامه داد: »سوژه ما استعفای آقای نجفی و نقش 
خانم اســتاد در آن تصمیم بود. گفت وگو انجام 
شد. اما بعد از چند وقت خانم استاد با من تماس 
گرفت و درخواســت گفت وگو داشت. او به من 
گفت می خواهد از آبرویش دفاع کند. قرار مالقات 
هم مشخص شد، البته همان طور که می دانید آن 
گفت وگو هیچ وقت انجام نشــد. من شناختی از 
شخصیت او نداشتم، درحد یک سوژه و گفت وگو 
بود که انجام شد. با این حال در جلسه سوم دادگاه 
هم حاضر می شــوم، البته احضاریه یا نامه ای از 

طرف دادگاه برای من ارسال نشده است.« 
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