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خریدوفروشکودکاندرالنههای سیاه !
رسکرده شبکه کودک رابیی و نوزادفرویش بیان کرد

زاننابردارکارتنخوابرایکماهقبلاززایمانبهخانههایامنیمبردیموهمهامکاانترادراختیارشانیمگذاشتیمات...

سجادپور-اشاره :بعدازظهرنهمشهریور،دختربچهسهسالهایبههمراهمادرش
واردحیاطمنزلشاندرکوینجفشدامادخترکدرونمنزلنرفتورویپلههای
داخل حیاط نشست! در همین هنگام ناگهان مرد معتادی که آن ها را تعقیب می
کرد بالفاصله دستمالی را از پشت سر روی دهان دخترک گذاشت و او را ربود ولی با
فریادهایدلخراشمادر«عاطفه»کهازپنجرهآشپزخانهشاهداینصحنهوحشتناک
بود،رهگذرانواهالیمحلبهتعقیبمرد 43سالهپرداختندواورادستگیرکردند.
با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای تکان دهنده ،قاضی دکتر حسن زرقانی
▪درآمدهایهنگفت
نامتچیست؟ن-ع
چندسالداری؟متولد 1355هستم.
سابقهداری؟بله!دوسالقبلهمدستگیرشدم.
ساکن مشهدی؟ خودم اهل مشهد هستم و در

منطقه عبدالمطلب زندگی می کنم اما همسرم
درکرجاست.
شما یک شبکه سازمان یافته کودک ربایی
و نوزاد فروشی را هدایت می کنید ،درست
است؟قبولدارمولیمنکودکربایینکردهام.
فقطازمدتهاقبلدرکارخریدوفروشکودکو
نوزاد هستم .این کودکان را نیز افراد رابطی که با
منکارمیکنند،برایممیآورند.
از کجا؟ از پاتوق های معتادان ،کارتن خواب ها یا
افرادیکهبههردلیلتواننگهداریازفرزندشان
راندارند.
یعنی افرادی که برای شما کار می کنند ،مدام
در «النه های سیاه» به دنبال زنان درمانده
و معتاد می گردند؟ بله ،برخی از این زنان در
پاتوقهای خالفکاران زندگی می کنند و توان
تامینهزینههایفرزندشانراندارند.
هر کودک را چند خرید و فروش می کنی؟
بستگی به شرایط و موقعیت دارد ،از  8تا 20
میلیون تومان به طــور معمول خرید و فروش
میکردم.
کانوناصلیشبکهشماکجاست؟منسهمورد
را به تهران فرستادم ولی در بسیاری از شهرها
رابطدارم.
شغلهمسرتچیست؟درکرجتعویضروغنی
دارد.
پس شما چــرا در مشهد زندگی می کنی؟

(قاضیویژهقتلعمدمشهد)رسیدگیبهاینپروندهرابهعهدهگرفتبدینترتیببا
صدوردستوراتویژهقضاییگروهیازکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیخراسان
رضوی،واردعملشدندودرچندینعملیاتگستردهوباقرارهایصوری ،درحالی
تعدادی از عوامل اصلی و افراد مرتبط با ماجرای کودک ربایی را دستگیر کردند که
ریشهیابیاینپروندهبهجرایمهولناکیازخریدوفروشکودکانونوزادانرسید.به
همین دلیل قاضی شعبه 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد (ویژه پرونده های
جنایی) اتهام مشارکت در آدم ربایی و تشکیل شبکه سازمان یافته قاچاق و خرید و

عالقهای به همسرم ندارم و با هم اختالف
داریم.چندبارازاوخواستهاممراطالقبدهد
ولی هنوز موفق نشدم طالق بگیرم و رفت و
آمدمیکنم.
فرزند هم داریــد؟ بله ،یک دختر و یک
پسرجواندارم.
معتادی؟ نه! به هیچ وجه لب به مواد مخدر
نزدهام.
نـــوزادان فروشی را چگونه شناسایی
میکنید؟ افــرادی که برایم کار می کنند
آنها را شناسایی می کنند و می خرند البته
در برخی مــوارد من هم با مــادر کودکان
صحبتمیکنمتارضایتآنهاراجلبکنم.
در بازجویی ها گفته اید که زنان زائو را
در مراکز درمانی بستری می کردید؟
در بعضی از موارد آن ها را به بیمارستان می
بردیم اما وقتی زن بارداری را شناسایی می
سرکرده شبکه در اولین جلسه بازپرسی /عکس  :خراسان
کردیم ،او را زیر نظر می گرفتیم .زنانی که
یک ماه به تاریخ زایمان شان باقی مانده بود را به نه!اینموردراقبولندارم.دروغمیگوید.
یک خانه امن انتقال می دادیم و همه امکانات از پس چرا به او پول داده اید؟ منبهاوکمکمالی
نظر خوراکی ،دارویی و  ...را در اختیارشان می میکردم.
گذاشتیم تا روزی که موعد زایمان برسد! برخی مگرخیرهمهستید؟بله،کمکمیکنم.
را با کمک «ماما» (عضو دیگر شبکه که دستگیر کودکان را به کجا قاچاق می کنید؟منفقطبه
شدهاست)درهمانخانهبهطورمخفیانهبستری تهرانمیفرستادماماازسرنوشت آنهااطالعی
می کردیم و بعضی هم را که نیاز به عمل جراحی ندارم!البتهبرخیراهمبهخانوادههاییمیدادم
کهبه دنبالفرزندخواندگیبودند.
داشتند،بهمراکزدرمانیمیبردیم.
شما به «م-خ» (مرد  43ساله معتاد) سفارش ایندرآمدهایهنگفتراچهمیکردید؟خرج
یک دختر دو ساله را داده بودید که برایتان میکردیم.
براینوزادانشناسنامههممیگرفتید؟خانم
بیاورد؟بله،ولیازکودکرباییاوخبرنداشتم.
«م-ح»مدعیاستکهنوزادیکیازبستگانش «م» که در کرج وکیل است برای آن ها از طریق
قانونیشناسنامهمیگرفت.
راهمبهشمافروختهاست.

جزئیاتممسومیت ۴۰نفربراثرنشتگازکلردر«هفشجان»
بــامــداد دی ــروز افـــرادی ناشناس بــا ورود به
ایستگاه تــوزیــع آب شهر هفشجان در 15
کیلومتری شهرکرد ،کپسولهای کلر را ربودند
و با باز کردن این کپسو لها موجب مسموم
شدن  ۴۰شهروند «هفشجانی» شدند.
بــه گـــزارش مهر ،شهر «هفشجان» در ۱۵
کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری
قرار دارد که در ساعت یک بامداد دیروز مردم
برخی از مناطق این شهر به دلیل استشمام
گاز کلر مسموم شدند .با اطالع از این حادثه
بهسرعت شورای تأمین شهرستان شهرکرد
تشکیل شد و مسئوالن از نزدیک این حادثه
را پیگیری کــردنــد .رئــیــس شــــورای شهر
«هفشجان» در گفتوگو با مهر اظهار کرد:
حــدود ساعت یک بامداد دیــروز بسیاری از
مــردم ساکن خیابا نهای مــدرس ،رجایی،

دانــش و باهنر به دلیل استنشاق گاز کلر از
خواب بیدار شدند .رجبعلی کیوانی افزود :دو
کپسول گاز توسط افرادی ناشناس از مخزن
آب شهر «هفشجان» به سرقت رفته بود که با
باز گذاشتن کپسولها  ۴۰نفر از شهروندان
مسموم شدند.
وی با بیان این که  ۳۸نفر از بیماران بهصورت
سرپایی در مراکز درمانی شهر «هفشجان»
درمــان شدند،تصریح کرد :تعداد محدودی
از بیماران برای دریافت خدمات درمانی به
مراکز درمانی شهرکرد منتقل شدند .رئیس
شــورای شهر «هفشجان» با اشــاره به این که
 ۵۰۰خــانــوار در این حادثه تحت تأثیر قرار
گرفتند ،گفت :بررسی این حادثه بهسرعت
در دستور کــار مسئوالن استان قرارگرفته
است و دیگر هیچ مشکلی در این شهر وجود

ندارد .احمد راستینه نماینده مردم در مجلس
شــورای اسالمی هم با بیان این که حال دو
نفر از مسمومان وخیم گــزارش شده است،
افـــزود :دستگیری مجرمان در دستور کار
مراجع امنیتی و نظامی و قضایی چهارمحال و
بختیاری قرار گرفته است .معاون بهرهبرداری
و توسعه آب شــرکــت آبــفــای چــهــارمــحــال و
بختیاری هم با بیان این که گندزدایی آب در
مخازن آب هر شهر انجام میشود ،تصریح کرد:
سه کپسول رزرو کلر برای این کار در مخزن
شهر «هفشجان» قرار داشت که بامداد دیروز
دو کپسول سرقت شده است .مراد محمودی
با اشــاره به ایــن که آب شــرب «هفشجان» از
سالمت کامل برخوردار است ،گفت :پیگیری
الزم بهمنظور دستگیری سارقان و عامالن این
حادثه در حال انجام است.
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فروشانسانرابهبرخیازمتهمانتفهیمکرد.گزارشخراسانحاکیاست:بررسی
های تخصصی با نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده (رئیس پلیس
آگاهیخراسانرضوی)واردمرحلهجدیدیشدوتعدادیازمتهمانبهخریدوفروش
بیشاز 20کودکدرمشهداعترافکردند.آنچهدرپیمیآیدبخشیازاعترافاتو
اظهاراتبرخیمتهماناصلیاینپروندهپیچیدهاستکهدربازجوییهاوگفتوگو
باخبرنگارخراسانبیانشدهاست.تحقیقاتبیشتربرایدستگیریعواملدیگراین
شبکهگستردهباراهنماییهایمقامقضاییهمچنانادامهدارد.

تاکنون چند کــودک خرید و فــروش
کرد هاید؟یادمنیستشاید 8کودک!
«م-ح»(مردکودکربا)چهنقشیدراین
شبکهدارد؟منباهمسراوآشناشدموقرار
بودبرایمکودکبخردکهموفقنشد.
«م -ص» (جوان راننده ای که دستگیر
شد) باشمانسبتیدارد؟نه!اوفقطراننده
مناست.
درجریانخریدوفروشکودکانهمقرار
دارد؟ کموبیش.
چهمبلغیبهاومیدادی؟برایهرکودک
 500هزار تومان می پرداختم البته هزینه
هــای پوشاک و خرید لباس هایش را هم
میدادم.
▪یکمیلیونتومانبرایهرسرویس
اسمتچیست؟م-ص
ایرانی هستی؟ نه ،تبعه افغانستانم ولی در

منطقهپنجتنمشهدساکنهستم.
شغلتچیست؟ضایعاتخریدوفروشمیکنم.
پسدرشبکهکودکرباییچهمیکردی؟من
فقطرانندهخانم(ن-ع)بودم.هرزمانکارداشت
دنبالشمیرفتم.
در جریان فعالیت این شبکه گسترده بودی؟
نه،منفقطازدوموردکودکفروشی خبرداشتم.
برای هر سرویس چه مبلغی می گرفتی؟ بین
 500هزار تا یک میلیون تومان! البته لباس هم
برایممیخرید.
مگر چه می کــردی که این مبلغ را دریافت
کنی؟درشهرزیادترددمیکرد.
«م-خ»(عضودیگرشبکه)راهممیشناسی؟

بله ،دنبال رمال می گشتم که یک بار با خانم (ن-
ع) رفتیموبااوآشناشدم.
▪نوزادرا 10میلیونفروختم!
نامتچیست؟م-خ
چندسالههستی؟ 43سالدارم.
معتادی؟بله!
چگونه عضو ایــن شبکه شــدی؟ «ن -ع» با

همسرم دوست بود .وقتی اوضاع خراب مالی مرا
دید از من خواست تا کودک برایش بخرم .من هم
نوزادیکیازبستگانمرابهمبلغ 10میلیونتومان
برایشخریدمکه 3میلیونهمبهمنداد.
پس چرا آن دختر را ربــودی؟ وسوسه شدم!
اشتباه کردم« ،ن-ع» از من خواسته بود دختری
دو ساله برایش پیدا کنم .من هم وقتی آن دختر را
دیدم با خودم فکر کردم همین را به او بفروشم! به
همیندلیلاوراازداخلحیاطربودمکهدستگیر
شدم.
پشیمانی؟خیلی!
گزارش خراسان حاکی است :در حالی که شش
عضو دستگیر شده این شبکه به خرید و فروش
بیش از  20کودک و نوزاد اعتراف کرده اند اما
بررسیهایپلیسیومقامقضاییحکایتازخرید
و فروش ده ها کودک دارد چرا که اعضای این
شبکهگستردهدرشهرهایچندیناستانکشور
فعالیتداشتند.دراینمیانحتیردپایپزشک،
وکیل و ماما نیز وجود دارد که تالش کارآگاهان
پلیس آگاهی خراسان رضوی با دستورات ویژه
قاضی دکتر زرقانی برای ریشه یابی اقدامات
مجرمانهاعضایاینشبکهسازمانیافتهدرکشور
همچنانادامهدارد.

کالهربداریمیلیاردیابچکهایرسقیت
متهمان با  37چک از شهروندان استان های کرمان ،خراسان رضوی،
مازندران و مرکزی کالهبرداری کردند
توکلی /باند کالهبرداری میلیاردی و سوء
استفاده از دسته چک های سرقتی شهروندان
چــهــار اس ــت ــان در ک ــرم ــان مــتــاشــی شــد.
بهگزارشخراسان،فرماندهانتظامیشهرستان
کرمان در ایــن بــاره گفت :آبــان مــاه ســال ۹۹
به دنبال طرح شکایت یک شهروند مبنی بر
سرقت یک دستگاه خــودروی مزدا ،خودروی
سرقتی طیهمانروزتوسطمامورانکالنتری
 ۱۹شهرک ایرانمنش کرمان کشف شد ،اما
مشخصشدلوازمو محتویاتداخلاینخودرو
از جمله یک دسته چک به سرقت رفته است
 .سرهنگ مهدی پورامینائی افزود :در همین
زمینه ،مالک این خودرو طی امسال از انجام
چندینفقره کالهبرداریازطریقگردشچک
هایمربوطبهدستهچکسرقتیخودباامضای
فــردی درشهرستان بابل استان مــازنــدران ،
بابت خرید تعداد زیــادی تلفن همراه و برخی
لوازم خانگی باخبر و با گزارش این موضوع به
پلیس ،پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.
وی با اشاره به آغاز تحقیقات پلیس مرتبط با این
پروندهگفت:با تحقیقات گسترده مشخصشد
فرد یا افراد کالهبردار از طریق ۳۷برگه چک از
چک های سرقتی ،از شهروندان کالهبرداری
کرده اند و در ادامــه نیز یک خانم با مراجعه به

کالنتری شهرک ایرانمنش از اغفالش توسط
فردی ناشناس با جعل شناسنامه وی و دریافت
دو جلد دسته چک سفید امضا به بهانه تجارت
شکایتی طــرح کــرد کــه بــررســی هــای بعدی
نشان داد این موضوع هم بی ارتباط با عامالن
کالهبرداریباچکهایسرقتینیست.
ایـــن مــســئــول انــتــظــامــی تــصــریــح کــــرد :در
ادامــه ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی
و تحقیقات پلیسی یــک بــانــد چــهــار نفره
مرتبط با ایــن کالهبرداری ها را شناسایی
کردند و در تحقیقات بعدی متوجه شدند
اعضای ایــن باند آخرین کالهبرداری خود
را در اســتــان خــراســان رض ــوی بــابــت خرید
یــک دســتــگــاه خـــــودروی لــکــســوس انــجــام
داده اند که با تالش پلیس اعضای این باند
کــه یکی از آن هــا یــک خــانــم بــود طــی چند
عملیات جداگانه توسط ماموران کالنتری
شهرک ایرانمنش به چنگ قانون افتادند.
وی افزود :در بازجویی های تکمیلی مشخص
شد این افراد پس از خریدن دسته چک سرقتی
به فریب و کالهبرداری از شهروندان در استان
هــای کرمان ،خراسان رضــوی ،مــازنــدران و
مرکزی اقدام کرده اند که تحقیقات تکمیلی از
این متهمان ادامه دارد.
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خواستگارمرموز!
روزی که خــانــواده همسرم به خواستگاری ام
آمدند ،خیلی از مسائل اساسی مانند ازدواج
ناموفق خواستگارم را پنهان کردند و ما هم فقط
با اعتماد به رابط این ازدواج ،تحقیقی در این باره
نکردیم اما ...
زن27سالهدرحالیکهمدعیبودخانوادههمسرم
همهجهیزیهوطالهایمرابهسرقتبردهاند،درباره
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری
قاسم آباد مشهد گفت :پنج سال قبل زمانی که ترم
آخردانشگاهرامیگذراندم«،حامد»بهخواستگاری
امآمد.ماهیچشناختیازاووخانوادهاشنداشتیم
اما به دلیل این که یکی از آشنایان پدرم خانواده او
را معرفی کرده بودند ،در حالی به شیوه سنتی پای
سفره عقد نشستم که پدرم فقط با اعتماد به رابط
اینآشنایی،هیچتحقیقیدربارهخواستگارمانجام
نداد چرا که معتقد بود حامد اوضــاع مالی خوبی
دارد و خودش نیز پسر مظلومی به نظر می رسد.
این گونه بود که خیلی زود مراسم عقدکنان برگزار
شد و من هم تحصیالت دانشگاهی ام را به پایان
رساندم .خالصهدوراننامزدیمادرحالیآغازشد
که تازه فهمیدم در انتخابم اشتباه کرده ام .آرام آرام
همهچیزفاششدومندرمیانبهتوناباوریفقط
حرف هایی را می شنیدم که هنگام خواستگاری
هیچکدامبیاننشدهبود.مادرحامدبهخاطراخالق
و رفتار تندی که داشت سه بار ازدواج کرده بود .از
سویدیگرمتوجهشدمحامدنیزقبلازمنبادختر
دیگری ازدواج کرده اما به خاطر ارتباطش با زنان
و دختران غریبه ،آن دختر در همان دوران نامزدی
طالق گرفته بود .من در حالی این ماجراها را می
فهمیدمکهدیگربرایحفظآبرویخودموخانوادهام
مجبوربهسکوتبودم.دراینمیانماجرایدیگری
توجهم را به خودش جلب کرد و این بود که حامد
همه دارایی اش را به نام مادر و خواهرش ثبت کرده
بود تا اگر در ازدواج بعدی اش نیز با مشکل مواجه
شد ،اموالش را از دست ندهد .ولی بدتر از همه این
ها رفتارهای خشن و عصبانیت های نامزدم بود.
هرباربهخاطرموضوعیکماهمیتباهمبحثمی
کردیم،اوبهشدتخشمگینمیشدوتاچندماهبه
خانهمانمیآمدولیبعدازآنچنانباگریه وزاریبه
پایممیافتادوعذرخواهیمیکردکهدلمبهحالش
می سوخت و فریب حرف هایش را می خــوردم و
همه چیز را فراموش می کردم .باالخره پنج سال
با این وضعیت سپری شد تا این که حدود شش ماه
قبل پدرم مرا با جهیزیه ای آبرومندانه عروس کرد
و به خانه بخت فرستاد .اما از همان روز اول هیچ
گاه رنگ خوشبختی را ندیدم .همسرم در حالی از
پرداخت نفقه و مخارج زندگی امتناع می کرد که
رفتارهای بسیار مشکوکی داشت و همواره با تلفن
اش مشغول بود .وقتی به او اعتراض می کردم نه
تنهاباتوهینوفحاشیپاسخمرامیدادبلکهتهمت
هاینارواییبهمنمیزدکهسقفاتاقدورسرممی
چرخید.باالخرهروزیتلفناشرابرداشتمومتوجه
ارتباط های غیراخالقی او با زنان و دختران غریبه
شدم.آنجابودکهفهمیدمدرانتخابهمسردچار
اشتباهشدهاموبایداینموضوعاترادرهماندوران
نامزدیجدیمیگرفتم.خالصهآنروزهمهتصاویر
ومطالبغیراخالقیاوبادیگرانرابهگوشیخودم
منتقلکردمولیهمسرممتوجهماجراشدوازشدت
خشم و عصبانیت گوشی ام را شکست ،لپ تاپم را
گرفت و مرا با همان پوشش منزل بیرون انداخت.
اوحتیبالفاصلهقفلهاراتعویضکردوکلیدخانه
را نیز از من گرفت .خانواده اش به بهانه دلجویی از
من خواستند چند روز در خانه پدرم بمانم تا بعد به
دنبالمبیایند.امامدتیگذشتوخبریازآنهانشد.
وقتیشکایتکردموبرایاستردادجهیزیهبهمنزلم
رفتم،دیدمکهلوازمدرخانهنیست.اوحتیباکمک
مادرشطالهاولوازمآرایشمراسرقتکردهبود.تازه
فهمیدمآندلجوییهاوفرستادنمنبهمنزلپدرم
نقشهایبرایسرقتجهیزیهامبودهاماایکاش...
شایانذکراست،بررسیهایکارشناسیوقضایی
درباره پرونده این زوج جوان به مشاوران زبده دایره
مددکاریاجتماعیکالنتریسپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

