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دختربچه خردس�ال در خيابان خاكي 
فالح شهر اهواز به جوي فاضالب شهري 
س�قوط كرد و جانش را از دس�ت داد. 
رها شدن فاضالب شهري و پيامدهاي 
ناشي از آن چالش هاي بس�ياري را در 
مديريت شهري اهواز ايجاد كرده است. 
س��اعت 22 ش��امگاه چهارش��نبه هفته 
گذشته خبر رسيد دختربچه اي يكساله 
به جوي رو باز مقابل خانه ش��ان س��قوط 
كرده و جانش را از دست داده است. دختر 
خردس��ال كه صديقه نام داش��ت هنگام 
خارج ش��دن از خانه به جوي فاضالب كه 
حدود ۴۰ سانتي متر عمق داشت سقوط 
كرده بود. محله اي كه حادث��ه در آن رقم 
خورده از مناطق محروم اهواز است كه فاقد 
امكانات، تأسيس��ات و تجهيزات شهري 
است. آن گونه كه در خبرها آمده صديقه 
چهارمين كودكي است كه پس از سقوط 
به جوي هاي رو باز جانش را از دست داده 
است. جبار حيدري پدر صديقه، در شرح 
حادثه به پايگاه خبري كاوش گفته است: 
من مستأجرم، سه دختر و دو پسر داشتم 
كه يكي از دخترانم را از دست دادم. او در 
شرح حادثه گفت: همسايه از همسرم آرد 
خواسته بود. همسرم براي تحويل آرد به 
خانه آنها رفت. در اين بين فرزند يكساله ام 
از خانه خارج ش��ده و بدون اينكه كس��ي 
متوجه شود به جوي آب سقوط مي كند. 
بعد از اينكه متوجه نبود بچه شديم به دنبال 

او مي گشتيم كه يكي از برادرانش متوجه 
مي شود خواهرش در فاضالب افتاده است. 
ح��دود 1۰ ي��ا 15 دقيقه از گم ش��دنش 
گذشته بود كه متوجه ش��ديم او در جوي 
افتاده و فوت شده است. او ادامه داد: شب ها 
اينجا بسيار تاريك است و روشنايي وجود 
ندارد و اگر خيابان روش��ن بود فرزندم را 
زودتر پيدا مي ك��ردم و نجاتش مي دادم. 
دخترم را به سرعت به بيمارستان برديم 
اما همان لحظه ك��ه پيدايش كرده بوديم 
فوت شده بود. همس��رم بعد از اين ماجرا 
مانند ديوانه ها شده اس��ت. برادر 12 ساله 
صديقه هم گفت: وقتي از خانه بيرون آمدم 
در تاريكي شب متوجه دست خواهرم در 
جوي فاضالب شدم و وقتي او را پيدا كردم 
كامل غرق شده بود. پدر صديقه با اشاره به 
اينكه خانواده شهيد هستند گفت: ما قبل 
از اين اتفاق از مسئوالن انتظار داشتيم براي 
سامان دادن به اين شرايط به ما كمك كنند 
اما االن بعد از ف��وت كودكم چه انتظاري 
مي توانم داش��ته باش��م تنها از مسئوالن 
مي خواهم كمك ما كنند  خانواده ديگري 

دچار اين غم نشوند. 
براساس اين گزارش پيش��تر سه كودك 
ب��ه  نام ه��اي محمد ص��ادق زرگان��ي - 
1۰ فروردين ۹5 – محمد عرفان عبيداوي 
يك و نيم ساله- 1۹ ارديبهشت ۹۷- علي 
بروابه سه س��اله- 22 م��رداد ۹۷ در جوي 

فاضالب سقوط كرده و فوت شده بودند.

مرگغمانگيز
دختربچهيكساله
درفاضالبشهري

بازداشت قاتل داخل يخچال 

پس�ر نوجوان�ي كه پ�س ازقتل پس�ر 
عموي�ش داخ�ل يخچال س�اختمان 
نيم�ه كاره اي مخف�ي ش�ده بود، فكر 
نمي كرد زنگ تلفن همراهش او را لو دهد. 
به گزارش جوان، شامگاه جمعه 1۷ مرداد 
ماه به مأموران كالنتري بازار خبر رسيد دو 
پسر جوان در يكي از خيابان هاي حوالي 
بازار درگي��ري خونيني را رق��م زده اند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد 
دقايقي قبل دو پسر عموي 2۰ و 1۷ ساله 
با هم درگير می ش��وند كه در جريان آن 
پسر1۷ ساله با سه ضربه چاقو پسر عموي 
2۰ ساله اش را زخمي كرده و از محل فرار 
مي كند. همچنين مش��خص ش��د پسر 
زخمي براي درمان به بيمارستان منتقل 
شده اس��ت. همزمان با ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه مأم��وران پليس راهي 
بيمارس��تان ش��دند كه دريافتند پس��ر 
زخمي بر اثر خونريزي شديد به كام مرگ 
رفته اس��ت. با اعالم خبر قتل پسر جوان 
پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي 

تحقيقات وارد عمل شدند.
   مخفي شدن قاتل در يخچال 

بدين ترتيب پسر 1۷ ساله به عنوان قاتل 
تحت تعقيب قرار گرفت كه س��اعتي بعد 
به مأموران پليس گزارش ش��د، متهم در 
نزديكي س��اختمان نيم��ه كاره اي ديده 
شده اس��ت. از س��وي ديگر مشخص شد 
در س��اختمان نيمه كاره مورد نظر يكي 
از دوس��تان صميمي قات��ل كار مي كند. 
سپس مأموران براي دستگيري قاتل فراري 
به س��اختمان نيمه كاره رفتند، اما هرچه 
جست وجو كردند ردي از متهم فراري پيدا 
نكردند. در حالي كه دوست متهم نيز مدعي 
بود قاتل فراري را نديده است، صداي زنگ 
تلفن همراهي از داخل يخچال صندوقي 
نظر مأموران پليس را به خودش جلب كرد. 
بنابراين مأموران پلي��س در يخچال را باز 
كردند و پس از كنار زدن مقداري وسايل 
روي يخچال قاتل فراري را در حالي كه از 

سرما به خود مي لرزيد، دستگيركردند. 
متهم پ��س از دس��تگيري به قتل پس��ر 
عمويش اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل 
2۰۰ هزار توم��ان از پس��ر عمويم قرض 
گرفتم و پس از چند هفته 1۰۰ هزار تومان 
آن را برگرداندم و قرار ب��ود ماه ديگر هم 

1۰۰ هزار تومان ما بقي را پس دهم. 
روز حادثه پس��ر عمويم از من خواس��ت 
2۰۰ هزار تومان طلبش را بدهم كه به او 
گفتم 1۰۰ هزار تومان ب��ه او بدهكارم، اما 
او قبول نكرد و با هم درگير شديم. وقتي 
درگيري ما باال گرفت با چاقو سه ضربه به 
بدنش زدم و از مح��ل گريختم و به محل 
كار دوستم آمدم. وي در پايان گفت: وقتي 
مأم��وران به محل آمدن��د داخل يخچال 
مخفي شدم اما همان لحظه يكي از بستگانم 
به تلفن همراهم تماس گرفت و زنگ تلفن 

همراهم به صدا در آمد و مرا لو داد. 
متهم 1۷ س��اله در پايان هم��راه پرونده 
براي رسيدگي به دادسراي ويژه اطفال و 

نوجوانان منتقل شد. 

كالهبرداري
بافروشخانههايمردم

 دو م�رد فريبكار ك�ه با پرس�ه در محله هاي ش�مال 
ته�ران خانه ه�اي م�ردم را با جعل س�ند ب�ه فروش 
مي رساندند با شكايت يكي از شاكيان گرفتار شدند. 
به گزارش جوان، اوايل تيرماه امس��ال مردي به مأموران 
پليس تهران خب��ر داد كه اف��راد ناشناس��ی خانه اش را 
فروخته اند. او توضيح داد: من س��اكن يكي از محله هاي 
شمال شهر تهران هستم. امروز بعد از چند ماه از سفر خارج 
از كشور برگش��تم. وقتي به خانه ام رفتم متوجه شدم كه 
خانه دچار تغيير ش��ده و قفل درش هم عوض شده است. 
وقتي زنگ خانه ام را زدم مردي مقاب��ل در آمد و خودش 
را صاحبخانه معرفي كرد كه از حرفش تعجب كردم. آن 
مرد مدعي است كه به تازگي خانه را خريده است، در حالي 
كه من صاحب اصلي خانه هستم. با مطرح شدن شكايت 
پرونده به دستور بازپرس دادس��راي ناحيه پنج تهران به 
اداره 13 پليس آگاهي فرستاده شد.  بعد از آن بود كه خريدار 
خانه مورد تحقيق قرار گرفت. او در شرح ماجرا گفت: مدتي 
بود كه به دنبال خريد يك خانه در ش��مال تهران بودم. با 
بررسي س��ايت هاي خريد و فروش به يك آگهي برخورد 
كردم كه فروشنده قيمتي پايين تر از عرف بازار براي فروش 
آگهي كرده بود، براي همين با فروشنده تماس گرفتم و پس 
از بررسي سند مالكيت، قرارداد را تنظيم و 5 ميليارد تومان 
به حساب فروشنده واريز كردم. وي ادامه داد:  مدتي بعد از 
تحويل گرفتن خانه بود كه يك نفر مراجعه كرد و خودش را 

صاحبخانه معرفي كرد. او اسناد خانه را به من نشان داد.
 بعد از بررس��ي متوجه شدم كه اس��ناد او درست است و 
سندهايي كه فروشنده به من داده جعلي است.  با اطالعاتي 
كه خريدار خانه در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان متوجه 
شدند كه متهم از مجرمان حرفه اي است كه دهم تيرماه او 
را در مخفيگاهش بازداشت كردند. فرشاد در بازجويي ها 
به جرمش اعتراف كرد و گفت: من با پرسه در خيابان هاي 
شمالي تهران خانه هاي خالي را شناسايي مي كردم. بعد هم 
خودم را مالك خانه معرفي كرده با كمك يكي از دوستانم 
س��ند خانه را جعل مي كرديم و خانه را از طريق آگهي به 

فروش مي رساندم. 
سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جعل 
و كالهبرداري پليس آگاهي تهران گفت: با اعتراف متهم، 
  همدست او هم در جنوب تهران شناسايي و بازداشت شد. 
متهم در بازجويي ها  به همدستي در فروش خانه هاي مردم 
اعتراف كرد. سرهنگ تقي پور گفت: تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

توقفاتوبوسمرگ
دربزرگراهبعثت

در  رهگ�ذران  ب�ا  ش�هري  اتوب�وس  تص�ادف 
بزرگ�راه بعث�ت ي�ك كش�ته برج�اي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، سيد جالل ملكي سخنگوي آتش نشاني 
تهران گفت: س��اعت 11:31 روز گذش��ته آتش نش��انان 
سه ايستگاه از تصادف اتوبوس شهري با رهگذران در غرب 
به شرق بزرگراه بعثت قبل از چهار راه خزانه بخارايي با خبر 
شده و در محل حاضر شدند. بررس��ي ها نشان داد راننده 
اتوبوس به علتي نامشخص هنگام حركت كنترل خود را از 
دست داده و با عابران و افرادي كه در محل حضور داشتند، 
برخورد مي كند. وي گفت: در جري��ان اين حادثه يكي از 
رهگذران به علت شدت جراحت فوت شده و چهار رهگذر 
ديگر هم مجروح و راهي بيمارستان شدند. علت حادثه از 

سوي پليس در حال بررسي است. 
  بازداشت راننده اتوبوس�ي كه پنج  عابر پياده را 

زير گرفت 
محمود ترفع، مديرعامل ش��ركت اتوبوسراني تهران هم 
به فارس گفت كه راننده اتوبوس در بازداش��ت است. وي 
توضيح داد: اين اتوبوس از پايانه ابريش��م به سمت پايانه 
فياض بخش در حال حركت بود كه با تعدادي عابر پياده 

برخورد كرده است. 
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بزمشبانهمرگبار
درپشتباممدرسه

بزم شبانه دختر و پس�ر جوان در پش�ت بام يكي از 
مدارس جن�وب تهران ب�ه حادثه اي مرگب�ار منجر 
ش�د. در اين حادثه دختر 16 س�اله به طرز مرموزي 
از بلن�دي س�قوط ك�رد و جان�ش را از دس�ت داد. 
به گزارش جوان، بامداد شنبه 11 مرداد قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري بي سيم از مرگ مشكوك 
دخت��ر نوجواني با خب��ر و همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره ده��م پليس آگاهي راهي محل ش��د. تيم جنايي 
داخل كوچه اي حوالي منطق��ه اتابك در جنوب تهران 
با جسد دختر 16 س��اله اي به نام پونه روبه رو شدند كه 
حكايت از آن داشت از پشت بام به داخل كوچه سقوط 

كرده و جان باخته است. 
بررسي ها نشان داد مادر پونه سرايدار مدرسه ابتدايي 
اس��ت و پونه همراه او زندگي مي كرده اس��ت تا اينكه 
ساعتي قبل همراه پس��ر مورد عالقه اش به نام فريد به 
پشت بام مي روند كه پس از سقوط مرموز و مرگبار پونه 

از پشت بام مدرسه، فريد هم از محل فرار مي كند. 
مادر پونه با ش��كايت از فريد به اته��ام قتل دخترش به 
مأموران پليس گفت: چند س��الي است از شوهرم جدا 
ش��ده ام و همراه دخترم زندگي مي كنم. من س��رايدار 
مدرسه هستم همين جان هم زندگي مي كنيم. دخترم 
مدتي است با پسر جواني به نام فريد ارتباط دوستي دارد 
و با هم رفت و آمد دارند. چند ساعت قبل فريد به خانه 
ما آمد و بعد با دخترم به پشت بام رفتند تا اينكه دقايقي 
قبل صداي هولناكي به گوشم رسيد. وقتي به پشت بام 
مدرسه رفتم خبري از آنها نبود و وقتي كمي جلو تر رفتم 
با جسد خونين بي جان دخترم داخل كوچه روبه رو شدم 
و موضوع را به اداره پليس خبر دادم. وي در پايان گفت: 
فريد با دخترم اختالف داش��ت و احتم��ال مي دهم، او 
دخترم را از پش��ت بام به پايين هل داده است. با طرح 
اين ش��كايت مأموران پليس فريد 21 ساله را به عنوان 
مظنون تحت تعقيب قرار دادند، اما دريافتند وي پس از 
حادثه به مكان نامعلومي گريخته است. تحقيقات براي 
دستگيري قاتل فراري ادامه داشت تا اينكه دو روز قبل 
مأموران پليس مخفيگاه قاتل فراري را شناسايي و وي 

را دستگير كردند . 

متهم صبح ديروز در دادسراي امور جنايي تهران مورد 
تحقيق قرار گرفت. وي در بازجويي ها مدعي شد كه پونه 
به خاطر مشاجره لفظي با مادرش، خودش را از پشت بام 
به پايين پرت كرده است. متهم در ادامه براي تحقيقات 
بيشتر و روشن ش��دن زواياي پنهان حادثه به دستور 
قاضي ساس��ان غالمي در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

گفت وگو با متهم 

فريد قتل پونه را قبول داري ؟ 
نه، چرا بايد او را بكشم ؟ من او را دوست داشتم و تصميم 
داشتيم با هم ازدواج كنيم. من هيچ كسي در زندگي ام 

ندارم و پونه همه زندگي من بود. 
مادرش مدعي است كه شما او را از پشت بام به 

پايين هل دادي ؟ 
مادرش اشتباه مي كند. آن شب من مقداري مرغ خريدم 
و به خانه آنها رفتم و بعد هم سه نفري به پشت بام مدرسه 
رفتيم و كباب درست كرديم و خورديم. من در حال خورد 
مشروب بودم كه متوجه ش��دم پونه و مادرش به خاطر 
موضوعي با هم مش��اجره لفظي مي كنند. مادرش قهر 
كرد و از پشت بام به پايين رفت و من و پونه تنها شديم. 
كمي با هم حرف زديم و بعد به پون��ه گفتم كه نبايد به 
مادرش بي احترامي و بي ادبي مي كرد. پونه از حرف هاي 
من ناراحت شد و از من فاصله گرفت و بعد هم به پشت 
كولر رفت و ناگهان خ��ودش را به پايين پرت كرد. آنقدر 
سريع و بدون مقدمه اين كار را انجام داد كه من نتوانستم 

عكس العملي نشان دهم. 
چرا فرار كردي ؟ 

وقتي ديدم فوت كرده خيلي ترسيدم و فرار كردم. 
چطور با پونه آشنا شدي ؟ 

پدر و مادرم از هم جدا ش��ده اند و چند سالي است كه در 
بنگاه امالك كار مي كنم. دو سال قبل پونه همراه مادرش 
و يكي از بستگانش براي اجاره خانه اي به بنگاه آمدند كه 

با هم آشنا شديم. 
حرف آخر ؟ 

قرار بود به زودي به خواستگاري اش بروم و با هم ازدواج 
كنيم اما او مرا تنها گذاشت و رفت.

 

دزدی ميلياردي با مرغ تخمگذار
مردي كه با وعده پرورش مرغ تخمگذار موفق به 
كالهبرداري ميلياردي شده بود، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، فروردين ماه امس��ال پرونده اي با 
موضوع كالهبرداري روي ميز كارآگاهان پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت. شاكي بعد از حضور 
در اداره پليس در ش��رح ماجرا به كارآگاهان گفت: 
مدتي قبل هنگام بررسي آگهي هاي روزنامه متوجه 
فردي شدم كه براي شراكت در پرورش مرغ تخمگذار 
آگهي داده بود. من ه��م كه به دنب��ال كاري براي 
افزايش سرمايه ام بودم، كنجكاو ش��دم و با شماره 
تلفني كه در آگهي بود تماس گرفتم. مردي كه به 
تماس��م جواب داد گفت كه سال هاست در پرورش 
مرغ هاي تخمگ��ذار تجربه دارد و از اي��ن راه درآمد 
خوبي هم كس��ب كرده اس��ت، با اين حال در حال 
حاضر نياز به مشاركت مالي دارد. با توضيحاتي كه 
آن مرد داد با او قرار گذاشتم و درباره شرايط كاري با 

هم حرف زديم. بعد از توضيحات مرد ميانسال بود كه 
تصميم گرفتم با او مشاركت كنم. براي همين در قبال 
شراكت و توسعه سايت پرورش مرغ در شهرستان 
ورامين و يك دفت��ر كاري در خياب��ان تهرانپارس 
يك ميليارد تومان در قبال دو چك بانكي رمز دارد 
به او پرداخت كردم. مطابق توافق نامه صورت گرفته 
قرار شد كه سود حاصله  به صورت 5۰درصد بين ما 
تقسيم شود. شاكي ادامه داد: مدتي كه گذشت با آن 
مرد تماس گرفتم كه گفت به دنبال گرفتن مجوزهاي 
الزم از وزارت بهداشت است. وقتي زمان مورد نظر 
بيشتر شد به دفتر محل كارش رفتم كه متوجه شدم 
دفتر تخليه شده اس��ت، براي همين نگران شدم و 
زماني كه به خانه اش در تهرانپارس رفتم، فهميدم كه 
خانه را هم تخليه كرده و فرار كرده است. صاحبخانه 
او گفت كه مدتي قبل مستأجرش به او خبر داد كه 
فرزندش بيمار است و ناچار است براي درمان بچه 

خانه را زودتر تخليه كند. وي گفت: من هم به حرفش 
اعتماد كردم و وديعه اي كه نزد من داشت را به او دادم 
كه خانه را تخليه كرد. كارآگاهان با بررسي قرار داد 
انجام شده بين شاكي و متهم متوجه شدند كه مرد 
فريبكار مشخصات هويتي خود را به صورت دروغين 

ارائه كرده است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات بود كه كارآگاهان موفق 
شدند محل تردد متهم را در محله هاي لويزان و شيان 
شناسايي و او را بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها 
به كالهبرداري از شاكي با كارت ملي جعلي اعتراف 
كرد و گفت با پول هاي سرقت ش��ده براي خودش 
سكه و ارز خريده است.  س��رهنگ كارآگاه مسعود 
برجي، جانشين پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران 
گفت: با كامل شدن تحقيقات مرد فريبكار به دستور 
قاضي شعبه اول دادياري دادسراي ناحيه ۴ تهران 

راهي زندان شد. 

مرد همسركش به مرگ محكوم شد
مرد جواني ك�ه به خاط�ر اختالف با همس�رش 
وي را ب�ه هتل�ي در ش�رق ته�ران كش�انده و 
به قت�ل رس�انده بود، به قص�اص محكوم ش�د. 
به گزارش جوان 2۴ ارديبهشت س��ال ۹۸، مأموران 
كالنتري 1۴۷ تهرانپارس از قتل زن جواني در هتلي 
در شرق تهران باخبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نش��ان داد يكي از خدمه هاي هتل اولين كسي بوده 
است كه با جس��د آن زن روبه رو شده است. با انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني، كارآگاهان با بررسي دفتر 
ثبت هتل دريافتند دو روز قبل از حادثه مقتول همراه 
ش��وهرش براي اقامت به آن هتل مراجعه كرده  بود. 
همچنين بررسي دوربين هاي مداربسته حكايت از 
آن داش��ت كه زوج جوان در مدت اقامت خود چند 

بار از اتاق خارج شده  و آخرين بار شوهر اين زن حدود 
يك روز قبل از كشف جس��د به تنهايي از اتاق خارج 
شده  است. در حاليكه تحقيقات در اين زمينه ادامه 
داشت ياسر خودش را به پليس معرفي كرد و به قتل 
همسرش اعتراف كرد.  او گفت: من و مريم هشت سال 
قبل با هم ازدواج كرديم و صاحب فرزند دختر شديم. 
زندگي خوبي داشتيم تا اينكه به دام اعتياد افتادم. به 
همين خاطر همسرم همراه دخترم مرا تنها گذاشت و 
رفت.  چند بار از او خواستم  به زندگي برگردد اما قبول 
نكرد . او حتي اجازه نم��ي داد دخترم را ببينم. مدتي 
گذشت تا اينكه مدعي شد غيابي طالقش را گرفته 
است. وقتي اين حرف را شنيدم خواستم تا طالق نامه 

را نشان دهد اما موفق نشدم. 

متهم در خصوص قت��ل گفت: خالص��ه اين اوضاع 
ادامه داش��ت تا اينكه بخاطر رفتارهاي همس��رم به 
او مشكوك شدم و متوجه ش��دم او با مردان غريبه 
رابطه  دارد.  ش��رايط روحي بدي داشتم اين شد كه 
نقشه قتل مريم را كشيدم. روز حادثه طبق نقشه با 
همسرم تماس گرفتم و به او گفتم برايش يك انگشتر 
خريده ام و 3ميليون تومان پول نق��د تهيه كرده ام. 
ابتدا قبول نكرد به ديدنم بيايد تا اينكه با اصرارهايم 
باالخره او را به هتل كشاندم. قبل از آمدن نيز خواستم 
طالقنامه را با خودش بياورد.  وقتي مريم وارد هتل 
شد با هم درگير شديم در آن درگيري او گفت حق 
پدري ندارم و اجازه مالقات دخترم را نمي دهد.  وقتي 
از رابطه با مردان غريبه هم حرف زدم گفت هر كاري 

دلش بخواهد انجام مي دهد. با شنيدن اين حرف او را 
با ضربات چاقو به قتل رساندم. با كامل شدن تحقيقات 
پرونده روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. در 
ادامه متهم در جايگاه ايستاد و بعد از شرح ماجرا در 
آخرين دفاعش گفت: به زندگي ام عالقه داشتم. چند 
بار خانواده ام را براي وساطت فرستادم اما مريم راضي 
نشد. او حتي خواهر و مادرم را نيز كتك زده بود. باور 
كنيد او با رفتارهايش مرا خسته كرده بود و من فكر 

مي كردم  مهدورالدم است. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد تا اينكه با توجه به 
اقرارهاي متهم و مدارك موجود در پرونده مرد جوان 

را به قصاص محكوم كرد. 

به جوان 
دوباره نگاه كن


