حوادث

یک شنبه  29فروردین 1400
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آشناییدرفضایمجازیبهجنایتکشید

اعترافات آدمکش های اجاره ای!

در امتداد تاریکی

افشای کودک آزاری!

زنجوان:برایزهرچمشگرفنتازهمرسم 10میلیونتومانپرداخمتاما...

کوتاه از حوادث
*رکــنــا 84 /شــهــرونــد تــهــرانــی  ،بــیــن ساعت
 7:30صبح پنج شنبه  26فروردین ماه جاری تا
ساعت7:30روز جمعه  27فروردین ماه در سطح
شهرتهراناقدامبهخودکشیکردند.ازاینتعداد8
خودزنی 3،دارزدگی،مسمومیتجنرال 15مورد،
مسمومیتدارویی 11موردوجودداشتهاست.
*رکنا/دوستعلیجلیلیانسرکالنترهفتمپلیس
پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به دستگیری دو
سارق کامپیوترهای خودرو ،در محدوده مولوی،
گفت :این متهمان ،شب گذشته در یک عملیات
ضربتی دستگیر و به  50فقره سرقت اعتراف
کردند.
*ایسنا /سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس
پیشگیریتهرانبزرگازدستگیریپنجاوباشگر
که اقدام به ایجاد رعب و وحشت و نزاع گروهی در
محلهفالحکردهبودند،خبرداد.
*ایسنا /پلیس فتا درخصوص کالهبرداری از
شهرونداندرپوششارسالپیامکهاییباعنوان
بستهمعیشتیماهمبارکرمضانهشدارداد.
*ایسنا /ظهر دیروز یک واحد تعمیرگاهی خودرو
در تقاطع بولوار جمهوری و خیابان جواداالئمه قم
آتش گرفت که به دلیل وجود مواد روغنی و آتش زا
این حریق به سه منزل مسکونی اطراف نیز سرایت
کرد ۱۲.خودروی سنگین عملیاتی و آب رسان به
همراه  ۴۰آتش نشان به محل اعزام شدند و پس از
ساعتیحریقرااطفاکردند.همچنیندراینحادثه
دونفرازنیروهایآتشنشانکهدچارجراحتهای
جزئیشدهبودنددرمحلدرمانشدند.
*تسنیم /سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره
تصادفات پلیس راهور فاتب از تصادف مرگبار یک
دستگاه خودروی سواری با عابر پیاده در بزرگراه
آیت ا ...سعیدی و فرار راننده پس از این تصادف
طیجمعهشبگذشتهخبرداد.
*شبکه خبر/پرواز شماره  ۹۷۴۹ SEJبوئینگ
 ٧٣٧شرکت هواپیمایی اسپای جت متعلق به
کشور هندوستان در مسیر ریــاض به الک نوی
هندوستان به دلیل ترک برداشتن شیشه مقابل
کمک خلبان ســاعــت  ١٧عصر جمعه بــا ٩٣
سرنشین در فرودگاه بینالمللی شهدای زاهدان
فروداضطراریکردوبهسالمتبهزمیننشست.
*باشگاهخبرنگارانجوان/سرهنگیعقوبعلی
رجبیان رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک جاعل
خبردادکهباجعلکارتشناساییوپوشیدنلباس
نظامیاقدامبهکالهبرداریازشهروندانمیکرد.
*ایرنا /سردارطاهری فرماندهانتظامیسیستانو
بلوچستانازدستگیری ۱۱قاچاقچیوکشفیک
تنو ۸۳۰کیلوگرمموادافیونی خبرداد.

کشفجسددختر ۲۲سالهدراتوبانتهرانـکرج
جسد دختری  ۲۲ساله صبح جمعه گذشته در
اتوبانتهرانـکرجکشفشد.بهگزارشتسنیم،
حدود ساعت  7صبح جمعه گذشته خبر کشف
جسد دختری جــوان در اتوبان تهران ـ کرج،
روبهروی پارک ارم به مرکز فوریت های پلیسی
 110اعالمشدکهبهسرعتگروهیازمأموران
کالنتری  133شهر زیبا به محل کشف جسد
اعزام شدند .مأموران با حضور در محل با جسد
دختر جوانی مواجه شدند که از چند ناحیه بدن
به خصوص پاها دچار شکستگی شده بود .در

ادامه ،عوامل تشخیص هویت آگاهی و پزشکی
قانونی در محل کشف جسد حاضر شدند و با
وجودپلعابرپیادهدرمحلحادثه،ایناحتمالرا
دادندکهدخترجوانباخودکشیبهزندگیخود
پایاندادهباشدبااینحالجسدویبرایبررسی
بیشتر و تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی
انتقال یافت .در ادامــه نیز هویت دختر جوان
مشخص شد و مأموران در بررسیهای خود
متوجه شدند که متوفی پیش از این نیز سابقه
خودکشیداشتهاست.تحقیقاتادامهدارد.

باندمسلحموادمخدرمتالشیشد
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت :پلیس
سمنان در عملیات مشترک با پلیس استان
سیستان و بلوچستان موفق به انهدام باند
بزرگ و مسلح مواد مخدر و دستگیری همه
اعضای این باند شد .به گزارش ایرنا ،سردار
عبدا ...حسنی افزود :مأموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر استان سمنان در آخرین رصد
اطالعاتی خود از فعالیت مجدد یک باند مواد
مخدر شناسایی شده در استان سیستان و
بلوچستان مطلع شدند و در بررسی های
بعدی پلیس مشخص شد کاروانی مسلح با
تجهیزاتکاملتسلیحاتیازمرزجنوبشرقی
کشور وارد خاک ایران شده است .وی با اشاره
به حضور سرکرده اصلی این باند در این جا به

جایی جسورانه گفت :هماهنگی های الزم
انتظامی در استان هــدف بــرای شناسایی
و انهدام این باند فعال انجام شد .فرمانده
انتظامی استان سمنان به شناسایی کامل
مسیرهایترددواستراحتگاههایقاچاقچیان
اشاره کرد و افزود :تیمهای اعزامی پلیس با
هدایت لحظهای ماموران انتظامی استان
سمنان و در اقدامی هوشمندانه همه اعضای
ایــن بــانــد مسلح هشت نــفــره را در منزلی
روستایی دستگیر کردند .وی از کشف ۵۱۰
کیلو و  ۸۰۰گرم تریاک و توقیف سه دستگاه
خودرو در این عملیات غافلگیرانه پلیس خبر
داد و گفت :مقادیری قابل توجه انواع سالح و
مهمات از قاچاقچیان نیز کشف شد.

متهم پروندهدرحال تشریح صحنهجنایتدرحضورقاضیزرقانی

اوزدمکهنتوانستحرکتکند!سپسدونفری
او را کشان کشان تا لب بام بردیم و به درون
چهار دیواری محصور انداختیم .بعد از آن هم
من در مشهد ماندم و پسرعمویم به کرمانشاه
بازگشت تا این که نفهمیدم چگونه کارآگاهان
ماراردیابیودستگیرکردند.
گزارشخراسانحاکیاستدرادامهبازسازی
صحنه قتل« ،افشین» نیز به دریــافــت مبلغ
 10میلیون تومان از همسر مقتول اعتراف
کرد و گفت :من با وسوسه های پسرعمویم با
او همکاری کردم چون فکر نمی کردم پلیس

عکس ها اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور -دو پسر عمو که برای
گرفتن زهرچشم از شوهر یک زن جــوان در
مشهد اجیر شده بودند ،در حالی به آدم کشی
هولناک اعتراف کردند که زوایای پنهان این
پروندهجناییدربازسازیصحنهقتلفاششد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،عقربه های
ساعت به  9صبح نزدیک می شد که سه متهم
یک پرونده جنایی در خیابان ثمانه ( 15محل
وقوع قتل) از خودروی پلیس پیاده شدند .آنان
در حالی که حلقه های قانون دستانشان را می
فشرد با اشــاره قاضی ویژه قتل عمد به پشت
بام طبقه سوم یک ساختمان مسکونی هدایت
شدند تا صحنه قتل مرد  45ساله را بازسازی
کنند .اگرچه تاکنون «فرزاد» (یکی از متهمان)
مدعیبودکهمردکرمانشاهی،شوهرزنجوان
را به قتل رسانده است اما با سواالت تخصصی
قاضیدکترحسنزرقانی،درمخمصهایخود
ساختهگرفتارشدوصحنهجنایترابهگونهای
دیگربازگوکرد.
گزارش خراسان حاکی است ،در آغاز بازسازی
صحنه قتل که سرهنگ نجفی (رئیس دایره
قتلعمدآگاهی)نیزحضورداشتابتداسروان
منفرد (افسر پرونده) به تشریح خالصه ای از
محتویاتپروندهوچگونگیدستگیریمتهمان
پرداخت .سپس قاضی ویژه قتل عمد با تفهیم
مواد قانونی به هر سه متهم این پرونده جنایی
از آنــان خواست حقیقت ماجرا را بیان کنند

چرا که اظهارات و اعترافات آن ها در مراحل
بعدی دادرســی مورد استنادات قضایی قرار
می گیرد .در ادامه و با اشاره قاضی زرقانی،
«ب»(همسرمقتول)بامعرفیکاملخودپشت
دوربین قوه قضاییه ایستاد و گفت :از روزی که
همسرم با زن دیگری ازدواج کرد و روی سر من
هوو آورد دیگر از عشق و عالقه ام به او کاسته
شد و اختالفات خانوادگی ما شکل گرفت این
اختالفات به حدی رسید که روابط ما به سردی
گرایید و تقریبا از هم طــاق عاطفی گرفته
بودیم .او بیشتر اوقاتش را در منزل هوویم می
گذراند و زمانی هم که به خانه من می آمد به
پشت بام می رفت و با کبوترانش مشغول می
شد .من هم دیگر اهمیتی نمی دادم و مدام در
حال قهر و آشتی بودیم تا این که در یکی از گروه
های فضای مجازی با «فرزاد» آشنا شدم و با او
به درددل پرداختم« .فــرزاد» (مرد  44ساله)
هم به حرف هایم گوش می داد و این گونه یک
رابطه عاطفی در فضای مجازی بین ما شکل
گرفت تا این که از او خواستم برای رهایی از این
شرایط «زهرچشمی» از همسرم بگیرد ولی او
ادعاکردکهبهتنهاییازعهدهاینکاربرنمیآید
و باید مرد دیگری را به استخدام درآورد که بعد
هم مدعی شد فردی را در کرمانشاه پیدا کرده
است ولی باید  10میلیون تومان پرداخت کنم
تا هزینه های رفت و آمد و مخارج او تامین شود.
من هم قبول کردم و این مبلغ را برای او کارت

به کارت کردم!
زن جوان ادامه داد :وقتی شرایط فراهم شد
و قــرار و مدارها را گذاشتیم عصر روز حادثه
(شانزدهم آذر) من به همراه فرزندانم و برای
خرید لوازم تحریر بیرون رفتم .این در حالی
بود که همسرم به منزل من آمده و به پشت بام
رفته بود تا برای کبوترانش آب و دانه بریزد! با
وجود این من فقط قصد زهر چشم گرفتن از او
را داشتم و نمی خواستم همسرم را بکشد! ولی
زمانی که به خانه بازگشتم از سر و صداهای
داخــل کوچه فهمیدم که جسدی در چهار
دیــواری محصور کنار منزلم پیدا شده است و
این گونه دریافتم که آن ها همسرم را کشته
اند ولی از ترس مجازات ،این موضوع را پنهان
کردم تا این که وقتی به کرج رفته بودم در آن جا
دستگیرشدم.
براساس گزارش خراسان ،در ادامه بازسازی
صحنه قتل« ،فــرزاد» (متهم دیگر) نیز مقابل
دوربین قوه قضاییه ایستاد و به قاضی دکتر
حسن زرقانی گفت :آن چه تاکنون دربــاره
چگونگی وقوع جنایت گفته ام ،دروغ بود چرا
که«بهنام»معروفبه«افشین»پسرعمویخودم
است و احتمال نمی دادم که پلیس بتواند او را
دستگیرکندبههمیندلیلهمارتکابجنایت
را به گردن او انداختم .متهم این پرونده افزود:
وقتی 10میلیونتومانرا«ب»(همسرمقتول)
به حساب افشین ریخت با هم به خیابان ثمانه
 15آمدیم.منازقبلیکمیلهفلزیازضایعات
فروشی گرفته بودم و آن را در دست داشتم.
وقتی از پله ها به پشت بام رسیدیم کنار دری
که به پشت بام باز می شد ایستادیم وقتی مرد
 45ساله (همسر ب) قصد پایین آمدن از پله
ها را داشت ناگهان افشین به صورتش اسپری
فلفل پاشید که او ترسید و به پشت بام فرار کرد
در همین هنگام من با میله ای که در دست
داشتم ضربه ای محکم به پشت سرش کوبیدم
که نقش بر زمین شد خیلی تالش کرد که به
سختی روی پایش بایستد ولی لگدی دیگر به

بتواند مرا که از کرمانشاه به مشهد آمده ام به
همین راحتی شناسایی کند! روز حادثه نیز با
هم به محل قتل آمدیم و افشانه فلفل دست من
بود اما وقتی مرد 45ساله با ضربه «فرزاد» روی
زمینافتاددونفریپیکراورابهپایینساختمان
انداختیم!
بنا بر این گزارش ،با افشای زوایای پنهان این
پرونده جنایی ،قاضی ویژه قتل ،پایان بازسازی
صحنه جنایت را صادر کرد و سه متهم با صدور
قرار بازداشت موقت ،روانه زندان شدند تا این
پروندهنیزدیگرمراحلقانونیخودراطیکند.

سابقه خبر
بامداد هفدهم آذر سال گذشته ،یکی از
پاکبانان شهرداری با مشاهده جسدی در
یک چهاردیواری محصور مراتب را به پلیس
اطالع داد و این گونه بررسی های تخصصی
با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل کشف
جسد آغاز شد .اگرچه ابتدا فرضیه سقوط از
بلندی مطرح بود اما با مشاهده آثار دیگری
در پشت بــام منزل سه طبقه که مــرد 45
ساله (مقتول) در آن سکونت داشت ،روند
تحقیقات تغییر کرد و همسر مقتول مورد
بازجویی قرار گرفت اما او مدعی شد که از
عصر روز حادثه در منزل نبوده و احتمال

می داد که همسرش به منزل هوویش رفته
باشد .در ادامه تحقیقات که به فرماندهی
سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره
جنایی آگاهی خراسان رضوی) انجام شد،
سرنخ هایی از آشنایی همسر مقتول با فردی
به نام «فرزاد» به دست آمد که قطعه گم شده
پازل این جنایت بود .مدتی بعد با ردیابی
های اطالعاتی و راهنمایی های قاضی دکتر
زرقانی ،گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره
جنایی وارد عمل شدند و در چند عملیات
جداگانه ،متهمان این پرونده را در کرج و
کرمانشاه دستگیر کردند.

جاساز۹۰۸کیلوتریاکدر بیلمکانیکیلورفت!
توکلی /محموله بزرگ مواد مخدر از بدنه
یــک دستگاه بیل مکانیکی کــه روی یک
دستگاه تریلر در حال انتقال بود ،با هوشیاری
و دقت نظر پلیس جیرفت کشف شد  .
فرمانده انتظامی استان کرمان دراین باره
گفت :مــامــوران انتظامی جیرفت هنگام
کنترل خودروهای عبوری در محور جیرفت
– فاریاب به یک دستگاه تریلر که حامل بیل
مکانیکی بود ،مشکوک شدند و آن را برای
بررسی بیشتر متوقف کردند.

سردار"عبدالرضا ناظری" افــزود :ماموران
پس از بــازرســی تخصصی از خــودروهــا ،از
بدنه بیل مکانیکی بیش از  ۹۰۸کیلوگرم
تریاک که به طور ماهرانه ای جاساز شده بود
کشف و در این خصوص یک متهم را دستگیر
کردند.
وی تاکید کــرد :پلیس در حــوزه مــبــارزه با
سوداگران مرگ همانند این عملیات از تمام
ظرفیت های خود بهره گیری و با تمام توان با
آن ها مقابله می کند.

کالهبرداریبا برداشتوجهازکارتهایعابربانک
توکلی /فردی که در مقابل عابر بانک ها اقدام
به کالهبرداری از کارت های بانکی می کرد
،دستگیر شد .به گــزارش خراسان ،فرمانده
انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت :به دنبال
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت
مبالغیازحساببانکیآنهاموضوعدردستور
کار پلیس فتای این شهرستان قــرار گرفت.
س ــره ــن ــگ"رض ــا فـــیـــروز بــخــت " افـــــزود:
ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی
،یــک متهم را کــه دارای  ۱۰فــقــره سابقه
کیفری بــود ،شناسایی و دستگیر کردند.
وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه متهم در بازجویی
های انجام شده به شش فقره کالهبرداری
از طریق بــرداشــت از کــارت هــای عابر بانک

اعــتــراف کــرد ،ادامــه داد :ایــن متهم ،طعمه
های خود را بیشتر از میان افــراد سالمند یا
کم سواد انتخاب می کرد و به بهانه کمک به
آن ها برای برداشت وجه ،خرید کارت شارژ،
کارت به کارت کردن و  ...رمز آن ها را دریافت
و با اعــام این که دستگاه خود پــرداز کارت
عابر بانک را ضبط کرده به سرقت و برداشت
از کــارت مــال باختگان اق ــدام کــرده اســت.
این مسئول انتظامی با بیان این که با دستور
مقام قضایی ،تحقیقات بیشتر از متهم برای
شناسایی مال باختگان احتمالی ادامه دارد،
توصیه کرد :مردم هنگام برداشت وجه از افراد
مطمئن و آشنا کمک بگیرند تا در دام شیادان
کالهبردار گرفتار نشوند.

تصادفتریلیوپراید
 ۵کشتهبرجاگذاشت
رئیس مرکز اورژانــس پیش بیمارستانی
لرستان از کشته شدن پنج نفر در تصادف
بیرانشهر خبر داد.
دکتر علی مهرزاد صفدری در گفتوگو با
ایسنا افــزود :طی تماسی در ساعت ۱۲
شامگاه جمعه گذشته با مرکز اورژانــس
استان ،مبنی بر وقوع یک مورد تصادف بین
یک دستگاه تریلی و پراید در قلعه رحیم
بیرانشهر دو کد آمبوالنس به محل اعزام
شد.
وی ادام ــه داد :متاسفانه در ایــن حادثه
پنج نفر به علت شدت جراحت در دم جان
باختند ،یک نفر نیز مصدو م شد که پس از
انجام اقــدامــات الزم توسط کارشناسان
فوریتهای پزشکی به بیمارستان شهدای
عشایر خرمآباد انتقال یافت.
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لحظه ای که با مجوز قضایی پسر و دختر کوچکم
را مالقات کردم ،ناگهان همه وجودم لرزید .پاها
و برخی دیگر از اندام فرزندانم کبود شده بود.
خیلی زود فهمیدم باز هم پدرشان آن ها را کتک
زده است و ...
زن 37ساله که بــرای افشای ماجرای کودک
آزاری دست به دامان قانون شده بود ،در حالی
که به شدت گریه می کرد ،به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد
گفت10 :ســـال قبل عاشق پسری شــدم که
خــواهــرش در همسایگی ما سکونت داشــت.
«شیرین» آن قدر از برادرش نزد من تعریف کرد
که دلباخته او شدم اما مــادرم وقتی ماجرا را
فهمید ،به شدت با این ازدواج مخالفت کرد.
او می گفت ما هیچ تناسبی با هم نداریم اما با
مقاومت و اصرار من ،باالخره مراسم خواستگاری
و عقدکنان برگزار شد و من به عقد «محمدولی»
درآمــدم .با وجــود این هنوز چند ماه بیشتر از
ازدواجم نگذشته بود که پی به اشتباه خودم بردم
اما دیگر دیر شده بود و چاره ای جز ادامه زندگی
نداشتم .همسرم مردی بسیار عصبی بود و شغل
درست و حسابی نداشت .هر کاری پیدا می کرد
فقط چند ماه طول می کشید که اخراج شود یا
خودش نتواند در آن شغل دوام بیاورد.
یک سال بعد از آغاز زندگی مشترک در حالی که
دخترم را باردار بودم همسرم سوگند خورد که
دیگر مسئولیت پذیر باشد و برای رفاه و آسایش
خانواده اش تالش کند ولی عصبانیت های او
پایانی نداشت .همسرم نه تنها مرا زیر مشت و
لگد می گرفت و در حالی که باردار بودم از خانه
بیرون می کرد ،بلکه بعد از به دنیا آمدن دخترم،
او را نیز به خاطر نخوردن شیر کتک می زد .پدر
من فردی نظامی و سرشناس بود به همین دلیل
برای حفظ آبروی خانوادگی ام همواره سکوت
می کردم و هیچ حرفی نمی زدم تا این که باالخره
حدود سه سال قبل همسرم به یک سفر زیارتی
رفت .رفتار او بعد از این سفر به کلی تغییر کرد به
گونه ای که مهربان شده بود و برای چند ماه من
و دخترم را کتک نمی زد .او حتی یک سال در
شغلی که پیدا کرده بود دوام آورد و از کار اخراج
نشد .واقعا همه چیز تغییر کرده بود و من انگار
تاکنون یک کابوس وحشتناک می دیدم که به
طور ناگهانی از خواب بیدار شده بودم .در همین
شرایط همسرم دوباره از من خواست تا باردار
شوم ولی من از شنیدن این جمله خیلی ترسیدم
چرا که در زمان بارداری قبلی چنان اذیت شده
بودم و از یادآوری آن روزها وحشت داشتم که به
هیچ وجه راضی به بارداری دوباره نبودم.
با وجود این با مهربانی ها و چرب زبانی های
همسرم فریب خوردم و تصمیم گرفتم به خواسته
اش احترام بگذارم اما با نتیجه اولین سونوگرافی
دوباره همه چیز به هم ریخت .به محض این که
پزشکان احتمال دادند که جنینم دختر است
دوباره همسرم عصبانی شد و در حالی که کتکم
می زد مرا به خانه پدرم برد و تا زمانی که نفهمید
نتیجه سونوگرافی اول اشتباه بوده و من پسری
را باردار هستم ،هیچ گاه به سراغم نیامد .این در
حالی بود که بعد از تولد پسرم باز هم رفتارهای
عصبی و خطرناک همسرم ادامه یافت تا این که
پدرم بر اثر ابتال به بیماری کرونا از دنیا رفت و من
تنها پشتیبانم را از دست دادم.
بعد از ایــن مــاجــرا ،وقــتــی کتک کـــاری هــا و
ناسازگاری های همسرم ادامه یافت ،به ناچار
تقاضای طالق دادم و از این زندگی مشترک
بیرون رفتم ولی فرزندانم نزد همسرم ماندند و
من هر بار با خواهش و التماس و با دستور قضایی
می توانستم به دیدار فرزندانم بروم اما مدتی قبل
وقتی به دیدار دختر و پسرم رفتم آثار کبودی را
روی پیکرشان دیدم به گونه ای که همه وجودم
لرزید .از دخترم که هفت سال داشت درباره
کبودی ها پرسیدم ولــی او به خاطر تــرس از
پدرش چیزی نمی گفت تا این که باالخره از زیر
زبانش کشیدم و متوجه شدم همسرم برای آن که
دخترم قصد داشته کارتون ببیند او را با کمربند
کتک زده و زمانی که پسر دوساله ام به دفاع از
خواهرش برخاسته ،او را نیز زیر ضربات شالق
گرفته است و ...
در همین حال دختر هفت ساله که کنار مادرش
ایستاده بود در حالی که اضطراب در چهره اش
نمایان بود و گاهی لکنت در بیانش دیده می شد،
درباره این ماجرا به مشاور کالنتری گفت :من و
داداشی بازی می کردیم که من به بابا گفتم می
خواهم کارتون ببینم ولی بابا که دوست داشت
اخبار گوش کند با کمربند به پاهایم زد .وقتی
داداشی دید من اشک می ریزم به طرف من آمد
تا کمکم کند ولی بابا او را هم زد اما اگر او بفهمد
که به شما گفته ام باز هم مرا می زند و ...
شایان ذکــر اســت ،با صــدور دســتــوری ویــژه از
سوی سرگرد مهدی کسروی (رئیس کالنتری
طبرسی شمالی) وقتی پدر کودکان از آمدن
به کالنتری خــودداری کرد ،کودکان با دستور
معاون دادستان تحویل مادرشان شدند و این
پرونده به دادسرا ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

