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اب دستگیری  3عضو دیگر شبکه خرید و فروش کودکان در مهشد فاش شد

نوزادفروشی وکودک ربایی!

اختصاص

ی
خراسان

مهتمان :زائوها را در بیمارستان بسرتی یم کردیم!!

کوتاه از حوادث
توکلی  /واژگـــونـــی خــــودروی مــهــاجــران غیر
مجاز افغانستانیدرمحورزاهدان-فهرج،دوکشته
وسهمجروحبهجاگذاشت.
*مــهــر /ســرهــنــگ قاسمی فــرمــانــده انتظامی
کوهدشت از کشف جسد سوخته یک مرد با دستان
بستهدرصندلیعقبخودرویپژو ۴۰۵درمنطقه
«کشماهور»کوهدشت خبرداد.
*تسنیم/بیشاز 71هزارزندرچهارماههامسال
بهدلیلنزاعودعواراهیپزشکیقانونیشدند.
کرمانی /سرهنگ محسن جوزا سرپرست بازرسی
فرماندهی انتظامی استان کرمان از رد رشوه
۱۵۰میلیونریالیمامورانوظیفهشناسکالنتری
 ۱۹شهرستانکرمانخبرداد.
*فارس/سرهنگغالمحسینزراعتکاررئیسپایگاه
هشتمپلیسامنیتعمومیتهرانازدستگیریعامل
اصلی ضرب و جرح دو نفر از شهروندان در یکی از
محلههایحوالیخیابانباستان خبرداد.
*ایرنا /سرهنگ علی کریمی فرمانده انتظامی
شهرستانشاهرودگفت:خبر سرقتازبانکمسکن
اینشهرصحتندارد.

درگیریمسلحانهپلیسوسارقاندر ۲نقطهازپایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری
سارقان مسلح در پایتخت در اجــرای طرح
برخوردضربتیباسارقانخبرداد.بهگزارش
ایسنا ،ســردار حسین رحیمی در حاشیه
اجرایطرحبرخوردضربتیباسارقانافزود:
بهدنبالوقوعچندینسرقتمسلحانهازسوی
سارقانوافرادشروردرپایتخت،طرحبرخورد
با سارقان مسلح به صورت ویژه در دستور کار
ماموران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
قــرار گرفت .وی با بیان این که در راستای
اج ــرای ایــن طــرح تیم هــای گشت ضربت
خودرویی و موتوری پلیس در نقاط مختلف
شهر مستقر شدند ،ادامه داد :این تیم ها در
صورتوقوعهرگونهحادثهایبهسرعتوارد
عمل می شوند و با سارق یا سارقان برخورد
می کنند .در همین راستا نیز عوامل گشت
کالنتری قلهک به سرنشینان یک دستگاه
موتور سیکلت با پالک مخدوش مشکوک و
برای بررسی موضوع وارد عمل شدند ،اما
این افراد با مشاهده ماموران با موتورسیکلت
متواری شدند .فرمانده انتظامی تهران با

اشــاره به آغاز تعقیب و گریز میان این افراد
و ماموران ،اضافه کرد :مجرمان که همراه
خود سالح داشتند در جریان تعقیب و گریز
شروع به تیراندازی به سمت ماموران کردند
که در واکنش به آن ماموران نیز الستیک
موتورسیکلت مجرمان را هدف قرار دادند و
آنانرامتوقفودستگیرکردند.بادستگیری
این افراد و بررسی سوابق شان مشخص شد
که یکی از آنان دارای ۲۴فقره سابقه سرقت،
شرارتو ...استوفرددیگرنیزچندینمورد
سابقه دارد .وی به پرونده ای دیگر نیز اشاره
کرد و گفت :در اجرای طرح برخورد ضربتی
با سارقان ،عوامل ضربتی کالنتری ولنجک
به رفتار فردی که با ماسک در حال زاغ زنی
مراجعانیکیازاماکنتجاریبودوهمدست
اونیزباموتورسیکلتروشنوپالکمخدوش
در کنارش ایستاده بــود ،مشکوک و برای

رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند که این
افراد نیز به محض مشاهده ماموران پا به فرار
گذاشتند .رحیمی افــزود :با اقــدام متقابل
ماموران پلیس ،این افراد نیز دقایقی پس از
آغازتعقیبوگریزمتوقفودستگیرشدندکه
در جریان آن یک قبضه سالح کمری از آنان
کشف و ضبط شد .همچنین در این عملیات
یکی از سارقان که سالح به همراه داشت از
ناحیه پا هدف گلوله پلیس قرار گرفت .وی با
بیان این که این سارقان دارای سوابق متعدد
سرقت و شرارت بودند ،ادامه داد :برای هر
چهارسارقدستگیرشده،پروندهایتشکیل
شده و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم
روانــه دادســرا شدند .رئیس پلیس پایتخت
تاکید کرد که طرح برخورد با جرایم خشن به
صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتری
هاوگشتهاییگانامدادقراردارد.

عکس ها از خراسان

سجادپور -با دستگیری سه عضو دیگر شبکه
سازمانیافتهکودکرباییوخریدوفروشنوزادان
درمشهد،ترفندهایاعضایاینشبکهزیرزمینی
برایبستریکردنزائوهادربیمارستانودریافت
قانونی شناسنامه برای نوزادان فروخته شده لو
رفت .به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
اینشبکهپیچیدهکهاعضایآنبهصورتسازمان
یافته در نقاط مختلف کشور و در زمینه خرید و
فروش نوزادان و کودک ربایی فعالیت داشتند از
آن جا در مشهد لو رفت که نهم شهریور مرد معتاد
 43سالهایبهنام«مهدی-خ»دختربچهسهساله
ای را از درون حیاط منزل شان واقع در خیابان
نجفربودوپیادهپابهفرارگذاشت.مادرکودککه
ازپنجرهآشپزخانهشاهداینصحنهتکاندهنده
بود،با جیغ و فریاد از اهالی و رهگذران کمک
خواست تا این که مرد کودک ربا به چنگ اهالی
افتادودستگیرشد.
با گزارش این حادثه تلخ به دادسرای عمومی و
انقالب مشهد ،بی درنگ قاضی محمدحسین
درودی (دادستان مرکز خراسان رضــوی) که
براساس تجربیات قضایی احتمال می داد در
پشت پرده کودک ربایی ،تبهکاران حرفهای و
سابقه دار وجود داشته باشند ،دستور داد پرونده
مذکور در شعبه ویژه جنایی و توسط قاضی دکتر
حسنزرقانیموردرسیدگیتخصصیقرارگیرد.
بهگزارشخراسان،اینگونهبودکهقاضیشعبه
 211دادسرایعمومیوانقالبمشهدواردعمل
شد و با بهره گیری از راهنمایی های دادستان
مشهد ،دستورات محرمانه ای را برای ریشه یابی
ماجرایکودکرباییصادرکرد.
مرد معتاد در بازجویی های تخصصی که زیرنظر
قاضی زرقانی صورت گرفت به ربودن کودک با
سفارش «نازیا» (سرکرده شبکه) اعتراف کرد.
بدینترتیبپروندهکودکرباییبهادارهمبارزهبا
جرایمجناییپلیسآگاهیخراسانرضویارسال
شدو«نازیا»بههمراهیکمتهمدیگرپروندهدریک
قرار صوری به دام افتاد .وی در حالی که مدعی
بود تعداد زیادی نوزاد و کودک را در استان های
مختلف کشور خرید و فروش کرده است ،برخی

دیگر از اعضای این شبکه زیرزمینی را لو داد که
ردپای بعضی از کارکنان مراکز درمانی و وکال را
نیز به میان کشید .او گفت که کودکان و نوزادان
را بین  10تا  15میلیون خرید و فروش می کرد
امامادرانواقعینوزاداندرجریانقرارداشتند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،در پی
اعترافاتسهمتهمدستگیرشدهدرمشهد،گروه
ویژهایازکارآگاهانزبدهدایرهمبارزهباآدمربایی
با هدایت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان
(رئیس اداره جنایی آگاهی) عملیات ردیابی
دیگر اعضای این شبکه گسترده را آغاز کردند.
آنان پس از ساعت ها کنکاش های اطالعاتی به
سرنخ هایی از یک زن دیگر رسیدند که در خرید و
فروش نوزادان نقش اساسی داشت اما هنگامی
که مخفیگاه «معصومه-ت» در شهرک مهرگان
شناسایی شد ،هیچ کس در منزل را باز نمی کرد
بهطوریکهگوییکسیدراینخانهزندگینمی
کند!درهمینحالسرکردهاینشبکهمدعیشد:
او فردی سابقه دار است و به هیچ وجه در حیاط
را به روی دیگران نمی گشاید! به همین دلیل
کارآگاهان با کسب مجوز قضایی وارد مخفیگاه
شدندواینزن 45سالهرادستگیر کردند.
بررسی هــای تخصصی نشان داد او به همین
اتهام در شیراز تحت تعقیب کیفری قــرار دارد
و از تبهکاران حرفه ای است .این زن جوان در
بازجویی ها به خرید و فروش  15نوزاد اعتراف
کرد و رازهای مگوی این شبکه زیرزمینی را فاش

کرد.اودربخشیازاظهاراتشازیک«ماما»بهنام
«سولماز» نام برد که با این شبکه همکاری دارد و
برخی از نوزادان زائوها را در منازل و مخفیگاه ها
بهدنیامیآورد!
بنابر گــزارش خراسان ،همین اعترافات کافی
بــود تــا گـــروه ویـــژه کــارآگــاهــان بــه سرپرستی
سروان محمدرضا رجبی(افسر پرونده)  ،تالش
گستردهای را برای دستگیری وی آغاز کنند اما
در این میان و بنا به دستور قاضی دکتر زرقانی،
شگرد کارآگاهان برای دستگیری وی تغییر کرد
و آن ها در یک قرار صوری ،این متهم را نیز به دام
انداختند.بااینحالهرچهکارآگاهاندراعماق
تاریک این شبکه فرو می رفتند زوایــای پنهان
بیشتری از فعالیت ها وتبهکاری های آنان آشکار
میشدبههمیندلیلکارآگاهاندامنهتحقیقات
خود را گسترش دادند و به واسطه هایی رسیدند
کهدرزمینهخریدوفروشنوزادبرایسرکردهاین
شبکه فعالیت می کردند .در ادامه این عملیات
های تخصصی ،کارآگاهان زن  42ساله ای به
نام «سارا» را نیز در بولوار کشاورز مشهد دستگیر
کردند که مدعی بود فقط کودکان دوقلو و یک
نــوزاد را خرید و فروش کرده است اما به عنوان
همراه«زائو»درمراکزدرمانیحضورمییافت.
گزارشخراسانحاکیاست،بادستگیریشش
عضواینشبکهکهازنوزادفروشیتاکودکربایی
نقش داشتند ،تحقیقات کارآگاهان با نظارت
مستقیم سرهنگ کارآگاه «جــواد شفیع زاده»
(رئیسپلیسآگاهیخراسانرضوی)واردمرحله
جدیدیشدوهمهابعاداینپروندهموردکنکاش
هایدقیقپلیسیقرارگرفت.
بررسیهایویژهکارآگاهانباتوجهبهاعترافاتو
اظهاراتمتهماننشاندادکهآنهاباترفندهای
خاصی دست به اقدامات مجرمانه می زنند تا
فعالیت های آنان قانونی جلوه کند! تحقیقات
ریزبینانه که زیرنظر قاضی دکتر زرقانی صورت
می گرفت ،بیانگر آن بود که اعضای شبکه برخی
از زنان معتاد باردار را در پاتوق های خالفکاران
شناسایی می کنند و با پیشنهاد مبالغ نقد چند
میلیون تومانی جنین آن ها را می خرند .وقتی

هــنــگــام وضـــع حــمــل رسید
«زائ ــو» را در حالی با مــدارک
و شناسنامه خریدار نــوزاد در
بیمارستانهابستریمیکنند
که دو تن از اعضای شبکه نیز
به عنوان «همراه زائو» در کنار
وی می مانند تا ماجرای فروش
نوزاد لو نرود! و این گونه بعد از
تولد ،نــوزاد با مــدارک قانونی
بیمارستان تحویل خریدار می
شــود .بررسی های تخصصی
همچنین درب ــاره ترفندهای
دیــگــر اعــضــای شبکه نشان
داد :آن ها دختران و زنانی را
که به طور ناخواسته یا با روابط
غیرشرعی بــاردار شده اند نیز
طعمه نیات پلید خود می کنند تعدادی ازمتهمان در جلسه بازپرسی
و با استفاده از مامایی که عضو
این شبکه است ،نوزاد او را در منزل و مخفیگاه بهگزارشخراسان،درحالیکه«نازیا»(سرکرده
شبکهبهدنیامیآورندوسپسبااینادعاکهنوزاد شبکه) ادعا می کرد نوزادان را به مبالغی تا 15
را پیدا کردهاند با استفاده از نقص های قانونی و میلیون تومان فروخته است اما اعترافات دیگر
ترفندهایخاصبرایآنهاشناسنامهمیگیرند اعضایاینشبکهبیانگرآناستکهآنهاکودکان
را تا بیش از  70میلیون تومان و به صورت وجوه
وبهمبالغباالییبهفروشمیرسانند.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،اعضای این نقدی خرید و فروش کرده اند .همچنین بررسی
شبکه گسترده که مدعی هستند در شهرهای سوابقبرخیمتهماننشاندادکهآنهادرسال
یزد ،میبد ،اردکان ،اصفهان ،تهران ،کرج ،اهواز  97در مشهد به همین اتهام دستگیر شدهاند و
و  ...رابطانی برای خرید و فروش کودکان دارند حبس های طوالنی مدت تعلیقی دارند ،این در
درادامهبهشگردهایدیگریدراینزمینهاشاره حالی است که یکی از کارکنان ثبت احوال که در
کردندکهمشخصشد:آنانزائوهاییرادرمراکز پرونده سال  97با اعضای این شبکه همکاری
درمانی و بیمارستان هایی مانند بنت الهدی ،داشتازشغلخوداخراجشدهاست.
ام البنین ،هاشمی نژاد ،جواداالئمه(ع) و ثامن بنابراینگزارش،تحقیقاتگستردهدراینپرونده
االئمه(ع) بستری کرده اند و با توسل به شیوه ها حساس ،در حالی با صدور دستورات ویژه قاضی
و ترفندهایی دست به سوءاستفاده از خألهای دکترحسنزرقانیهمچنانادامهداردکهردپایی
قانونی زده انــد .از سویی بررسی های بیشتر ازیکپزشکویکوکیلنیزدراینماجرادیدهمی
کارآگاهاننشانداد:متهماندستگیرشدهحتی شودوتالشکارآگاهانبرایریشهیابیتبهکاری
برای برخی از زائوها ،صیغه نامه های جعلی نیز های اعضای این شبکه در مناطق دیگر کشور
درستمیکردندتاپسازبستریدربیمارستان ،آغاز شده است .از سوی دیگر با انتقال متهمان به
شناسنامهبهنامافرادخریدارصادرشودکهصیغه زندان،رصدهایاطالعاتیبرایدستگیریدیگر
افرادمرتبطبااینشبکهادامهدارد.
نامهجعلیبهنامآنهابود!

کالهبرداریمیلیاردی
باجعلمبایعهنامه
توکلی /عامل کــاهــبــرداری و فــروش ملک به غیر
به ارزش  ۲۰میلیارد ریــال به چنگ پلیس افتاد.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در این باره گفت:
در پــی اقــدامــات فنی و پلیسی،کارآگاهان اداره
مبارزه با جعل و کالهبرداری این پلیس  ،از یک مورد
کالهبرداری و فــروش يک قطعه زمين به فــردی غیر
مطلع ،باخبرشدند که شناسایی و دستگیری متهم را
در دستورکار قرار دادنــد .سرهنگ حسن پور  با بیان
این که نیروهای پلیس آگاهی با تالش شبانه روزی و
اقدامات اطالعاتی متهم را شناسایی کردند ،افزود :با
هماهنگیمقامقضاییودرعملیاتیغافلگیرانهوضربتی
اینمتهم درمخفيگاهاش درشهرکرمان دستگيرشد  .
وی ادامـــه داد:مــتــهــم در بازجویی هــای پلیسی به
کالهبرداریوفروشیکقطعهزمینبهمتراژ ۲۰۰متر
مربعبهفرددیگریازطریقتنظیممبايعهنامهجعلیبه
ارزش ۲۰میلیاردریال اعترافکرد.

9
در امتداد تاریکی

بهخانهبازنمیگردم!
حاضرم پدرم با زن دیگری ازدواج کند و من کنار
نامادری زندگی ام را بگذرانم اما نمی توانم با این
شرایط نزد مادرم بمانم چرا که دیگر ...
دختر 17ساله که اشک ریزان وارد اتاق مشاور
و مــددکــار اجتماعی کالنتری آبــکــوه مشهد
شده بود ،در حالی که فریاد می زد دیگرتحمل
رفتارهای عجیب و غریب مــادرم را نــدارم ،به
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :من در
سال آخر دبیرستان تحصیل می کنم و پدرم
نیز با درآمــد کارمندی هزینه های زندگی من
و دو خواهر و برادر دیگرم را تامین می کند اما
متاسفانه مــادرم تعصب خاصی دربــاره برخی
اعتقادات مذهبی اش دارد ،به گونه ای که حتی
حقوق پدرم را خرج نمی کند که شاید این پول
شبهه دار باشد.
او از شش سالگی مرا مجبور کرد نماز بخوانم و
حجابم را به طور کامل رعایت کنم .اجازه نداشتم
حتی به یکی از پسران فامیل نگاه کنم یا باآن ها
رفت و آمد داشته باشم.
در واقع هیچ وقت نتوانستم مانند دیگران از
دوران کودکی ام لذت ببرم چرا که باید مانند
دختران به سن تکلیف رسیده رفتار می کردم.
به همین دلیل مدام در خانه ما جنگ و دعوا بود،
من با حمایت های پدرم و گریه های شبانه روزی
درس می خواندم و به مدرسه می رفتم .مادرم
تصور می کرد احتمال دارد در مدرسه جمالت
ناشایستی یاد بگیرم یا بین راه رفتار زشتی را
تجربه کنم .این بود که اصرار داشت خودش در
خانه به من سواد خواندن و نوشتن بیاموزد.
از سوی دیگر اگر متوجه شود پــدرم با یکی از
همکارانش که خانم است دربــاره موضوعات
کاری سخنی بگوید روز بعد به اداره پدرم می
رود و او را با سر و صدا و توهین مقابل همکارانش
تحقیر می کند .متاسفانه رفتارهای سخت
گیرانه و تعصبی مادرم به جایی رسید که از شدت
عصبانیت به خاطر پخش یک موسیقی شاد،
تلویزیون منزل را شکست.
به همین دلیل من و خواهر و بــرادرم آرامشی
در زندگی نداریم به گونه ای که راضی شدیم
پدرمان ازدواج کند و ما با نامادری زندگی کنیم.
حاال هم اگر مجبور شوم دوباره به خانه بازگردم
هیچ گاه نمی توانم این رفتارها را تحمل کنم و به
ناچار دیگر با مادرم زندگی نخواهم کرد.
در این هنگام مردی درشت اندام دختر نوجوان
را به آغوش کشید و گفت دخترم راست می گوید
ولی من اعتقاد دارم این رفتارهای تعصبی از
کنترل همسرم خارج است و او احتماال با یک
نوع بیماری عصبی دست و پنجه نرم می کند .با
وجود این حاضر نمی شود خودش را درمان کند.
مادر 36ساله «حدیثه» هم که پشت سر دخترش
وارد اتاق مشاور کالنتری شده بود با شنیدن این
حرف ها و در حالی که بیان می کرد «یعنی تا این
اندازه از من متنفر هستید!؟» ادامه داد :نمی
دانستم با این رفتارها تا این اندازه شما را آزار
دادم ،حاال هم برای مدتی به منزل پدرم می روم
تا شما راحت تر زندگی کنید و ...
شایان ذکر اســت ،با صــدور دستوری از سوی
سرهنگ ابراهیم خواجه پور (رئیس کالنتری
آبکوه) اقدامات مشاوره ای و روان شناختی
تــوســط کــارشــنــاســان زبـــده دایـــره مــددکــاری
اجتماعی برای حل مشکل این خانواده آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

