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 کشف قاب عکس تریاکی
قبل از ارسال به کانادا

شهروند| دو کیلــو و500 گرم تریاک در قاب عکس 
کشف شد. متهمان قصد داشتند این قاب عکس تریاکی 
را  به کانادا منتقل کنند. ســاعت ۱2 روز 20 خردادماه 
ماموران پســت گمرک اداره چهارراه لشگر با کالنتری 
ابوسعید تماس گرفتند و اعالم کردند که مردی ۳۳ساله 
قصد دارد بســته ای مشکوک را به کشــور کانادا ارسال 
کند، بنابراین ماموران بالفاصله رسیدگی به موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند و به محل اعالم شده اعزام 
شــدند. پس از حضور ماموران در محل و بررسی بسته، 
مشــخص شــد که این بســته حاوی یک قاب عکس 
50×۴5 سانتیمتری است که به طرز ماهرانه ای لول های 
حاوی تریاک در آن جاسازی شده است. فردی که بسته 
را به اداره پســت تحویل داده بود به ماموران اعالم کرد 
که بسته را از فرد دیگری تحویل گرفته و هم اکنون این 
فرد بیرون از اداره و در خودروی شــخصی خود در حال 
استراحت اســت. به این ترتیب، ماموران به سرعت وارد 
عمل شدند و با راهنمایی های متهم اول، شخص دیگر 
نیز دستگیر شــد و هر دو نفر به کالنتری منتقل شدند. 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان این که با بازجویی 
از دو متهم مشخص شد این دو نفر با همدستی یکدیگر 
قصد انتقال دو کیلو و 500 گرم تریاک به کشور کانادا را 
داشته اند، اظهار کرد: »یکی از متهمان ادعا کرد که مواد 
مخدر را از فردی در غرب ایران دریافت کرده است.« بر 
اساس گزارش پلیس پایتخت و به گفته او، پرونده ای در 
این خصوص تشکیل شده است و متهمان به همراه مواد 
کشف شــده در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار 

گرفته اند.

پایان یک کودک ربایی در ورامین

شهروند| یک  آدم ربا در کمتر از 2 ساعت در ورامین 
دستگیر شد. در پی تماس تلفنی زنی با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱0 مبنی  بر ربوده شدن دختر 2 ساله اش توسط 
همسر موقت سابقش در شهرستان ورامین، موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار مأموران  انتظامی کالنتری 
شــهید قدوســی ورامین قرار گرفت .  پلیــس با پایش 
اطالعاتی دقیق و بررسی و تحقیقات میدانی در کمتر از 
2 ساعت موفق به شناسایی مخفیگاه آدم ربا شد و پس از 
 هماهنگی با مقام قضائی بالفاصله با اعزام چند اکیپ از 
مأموران به آدرس مورد نظر در یک عملیات غافلگیرانه 
متهم را دستگیر و  کودک 2 ساله ربوده شده را آزاد کردند 
و تحویل مادرش دادند .   آدم ربا که قبال همســر موقت 
شاکی بوده و به علت مشکالت شخصی  از هم جدا شده 
بودند، دلیل این اقدام خود را بازگشت مجدد به زندگی 
عنوان کرد. متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی 

 معرفی شد . 

 پاتوق آزادی
دیگر امن نیست

شــهروند| دو خرده فروش  در آغاز طرح مبارزه با 
خرده فروشان در محدوده میدان آزادی دستگیر شدند . 
سرهنگ مجتبی شمس  بیرانوند،  رئیس کالنتری آزادی 
دراین باره گفت: »برنامه ریزی هایی انجام شد و بامداد روز 
دوشنبه  شناسایی خرده فروشان مواد  مخدر در محدوده 
میدان آزادی در دســتور کار قرار گرفت .  در راســتای 
شناسایی این خرده فروشــان فردی ۳2 ساله که در این 
محدوده  فعالیت می کرد، شناسایی شد و تیمی از ماموران 
به سرعت برای دستگیری وی وارد عمل شدند. این متهم 
حین مواجهه با ماموران  قصد داشــت متواری شود، اما 
عکس العمل به موقع ماموران موجب دستگیری وی شد.« 
سرهنگ بیرانوند با اشاره به انتقال این متهم به کالنتری 
گفت:   »این فرد پس از انتقال به کالنتری با صراحت به 
خرید و فروش مواد  مخدر و همکاری خود با فردی حدودا 
۳۹ ساله اعتراف کرد. همچنین در بازرسی بدنی از متهم  
مقدار ۴0 گرم از انواع مواد مخدر  به دست آمد که ضمیمه 
پرونده شد .«  وی با بیان این که ماموران، دستگیری متهم 
دیگر را نیز در دستور کار خود قرار دادند، گفت: » ماموران 
برای دستگیری متهم دوم که قرار بود برای انجام خرید و 
فروش موادمخدر به این محدوده بیاید وارد عمل  شدند و 
با شیوه های پلیسی، متهم را در لحظات ورود به پاتوقش 
شناسایی و دســتگیر کردند. در بازرسی بدنی از وی نیز 
مقدار ۱5  گرم مواد مخدر به دست آمد .« تاکنون مقدار 
۳.5 میلیون تومان از متهمان وجوه نقد کشف شده است. 
این افراد ادعا داشتند که پول ها را از خرید و فروش مواد 
 مخدر به دست آورده اند .  وی در پایان گفت: »متهمان با 
تشکیل پرونده ای به همراه مواد مکشوفه و پول نقد، به 
مقام قضائی معرفی شــدند. تحقیقات برای  دستگیری 

دیگر همدستان این افراد در دستور کار قرار دارد .«

ذرهبین
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 دو تن از دریادالن پایگاه دریابانی میناب حین مقابله با قاچاقچیان در منطقه جنوب کشور به درجه رفیع شهادت نایل آمدند .  در راستای 
مقابله با قاچاق کاال در دریای جنوب )منطقه میناب(، طی چند روز گذشته مأموران دریابانی هرمزگان با اشراف  اطالعاتی و تحت کنترل 
قرار دادن منطقه از وجود مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، سوخت، احشــام و ... مطلع شدند .  پس از تحت کنترل قرار گرفتن منطقه، 
دریابانان برای توقیف شناور به منطقه میناب اعزام و به محض مشــاهده قاچاقچیان فرمان  ایست صادر کردند؛ این درحالی است که 
قاچاقچیان با مشاهده ماموران با آنها درگیر شده و 2 تن از دریادالن پایگاه دریابانی میناب   »استوار یکم سجاد افراسیابی« و »گروهبان یکم 

حسن کریمی« حین درگیری در این عملیات، به درجه رفیع شهادت نایل آمدند .  متهمان پس از ساعتی دستگیر شدند.

شهادت ۲ تن از 
دریابانان میناب در 
 درگیری
با قاچاقچیان
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا 

و زکام باعث گیجی ناخواسته 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

روایت باورنکردنی زن و مرد شیمیایی  که در دادگاه الهه  با هم  آشنا شدند  

  »چیمن«، در جست وجوی
دختری به نام »ژیان«
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اولازخودتانبگویید،چیشدکهمادرتانرااز
دستدادید؟

من تقریبا 9 ماهه بودم. در روســتای آلوت در شهرستان 
بانه بمباران شیمیایی شــد.  مادرم و عمه ام بیرون از خانه 
بودند و من در خانه بودم که خانه آوار می شود.  مادرم برای 
نجات جانم می آید. مرا از زیر آوار بیرون می کشد، اما در همان 
لحظات  طوالنی خودش به شدت شیمیایی می شود و بر اثر 
استنشاق گاز حالش بد می شود.  با این حال مادرم جانم را 
نجات می دهد و مرا به دست عمه ام می سپارد و خودش هم 

 جان خود را از دست می دهد.  
ازآنزمانبهبعدباعمهتانزندگیکردید؟

مدتی با عمه ام و پدرم بودم. ولی بعد پدرم ازدواج کرد و من 
به همراه نامادری و  پدرم زندگی کردم.  
خودتانهمشیمیاییشدید؟

بله. من از همان زمان 70 درصد شیمیایی شدم. زندگی 
سختی داشتم. نفس کشیدنم  همیشــه به سختی بوده و 
زجری که در این سال ها کشیدم قابل توصیف نیست. با این 
 حال هیچ کدام از این عذاب ها به انــدازه رنج دوری از مادرم 
مرا عذاب نداد. هر بار که  فکر می کنم مادرم برای نجات جان 
من خودش را به کشتن داده، زجر می کشم. در این  سال ها 

حسرت داشتن مادر به دلم ماند.  
خواهروبرادرهمدارید؟

بله. یک برادر دارم که با ما زندگی می کرد. 
ازخانوادهتانفقطشماشیمیاییشدید؟

نه، خواهرم هم شــیمیایی شــد و جان باخــت. عمه ام 
70درصد و پدرم 50 درصد شیمیایی شدند. حال و روز من 

خیلی در این سال ها بد  بود و مرتب عذاب می کشم.  
ازدواجکردید؟

بله. به خاطر این که هیچ وقت حس داشتن مادر را تجربه 
نکرده بودم، خیلی دلم می  خواست که خودم مادر شوم. این 
حس مادر و فرزندی برایم آرزو بود.  سال 88 بود  که ازدواج 

کردم و االن هم دو فرزند دارم.  
برویمسراغآقایقادرموالنپور،باایشانچطور

آشناشدید؟
ســال 2005 بود. در دادگاه الهه هلند، پرونده بمباران 
شیمیایی عراق پیگیری و  بررسی شد. در آن زمان به دنبال 
فردی بودند که مواد شیمیایی را از هلند به عراق  فروخته بود. 

بیشتر کشورها این کار را کرده بودند. اما هلند پیگیر ماجرا 
شــد و در  نهایت هم متهم را پیدا کرد. او به 15 سال زندان 
محکوم شــد. با این حال 25 نفر از  جانبازان شیمیایی در 
ایران به دادگاه هلند برای شهادت احضار شدند. من و آقای 
 موالنپور جزو آن 25 نفر بودیم که به دادگاه هلند رفتیم. در 

آن جا با ایشان آشنا شدم و  سرگذشتش را فهمیدم.  
ازچهشهرهاییبهدادگاههلندرفتید؟

بیشــتر از جنوب غربی تا شــمال غربی بــود. یعنی از 
خوزستان، ایالم، کرمانشاه،  کردستان و آذربایجان غربی. 

سرنوشتمتهمهلندیچهشد؟
با شهادت ما میزان حبس او به 17 سال افزایش یافت.  اما 
بعد 7 سال از زندان آزاد  شد. قرار بود به بازماندگان بمباران 

شیمیایی غرامت پرداخت شود، اما هیچ خبری  نشد. 
ازسرنوشتقادربگویید.

او مردی رنج کشیده بود. در زمان جنگ قادر به همراه دو 
پسر و دو دختر و  همسرش در روستای رش هرمی سردشت 
در آذربایجان غربــی زندگــی می کرد. تا  این کــه بمباران 
می شــود. یعنی  5دقیقه بعد از بمباران سردشت روستای 
آنها هم به  همان میزان بمباران می شود. قادر شغلش  بنایی 
بود. زمانی که  بمباران می شود او در محل کارش بوده و چون 
مسیرش دورتر از روستا بود آن زمان شیمیایی نمی شود. در 
 حال کار بود که خانواده اش را می بیند که به شدت شیمیایی 
شــده اند و با االغ به  سمت سردشــت درحرکت هستند. 
همسرش هم باردار بود. آنها خودشان را به قادر می  رسانند. 
اما هر کدام یکی پس از دیگری جان می دهند. همســرش 
هم بالفاصله برای  زایمان به بیمارســتانی در تبریز منتقل 
می شــود. بعد از زایمان دخترشــان، آنها مجبور  می شوند 

بالفاصله بیمارستان را ترک کنند. آنها به تهران می آیند اما در 
شلوغی  جنگ دختر تازه به دنیا آمده شان در بیمارستان جا 
می ماند. بعد از آن بود که همسر  قادر هم فوت می کند. قادر 
دیگر هیچ کس را نداشته و تنها دخترش برایش می ماند که 

 او هم گم شده بود.  
قادرخودشهمشیمیاییشد؟

بله. وقتی همسر و فرزندانش را بعد از شیمیایی در آغوش 
می گیرد، بر اثر  استفراغ و تنفس آنها خودش هم شیمیایی 
می شود. اما بعد از مرگ خانواده اش آن قدر  افسرده بوده که 

نامش را در لیست  جانبازان شیمیایی ثبت نمی کند.  
دخترقادرچطوردربیمارستانجامیماند؟

آن زمان اوضاع خیلی بهم ریخته بود. همسر قادر به سختی 
زایمان می کند و  بالفاصله آنها را به تهران منتقل می کنند. 

قادر خودش نمی داند چطور دخترش گم  می شود.  
برایپیداکردندخترشچهکارهاییکرد؟

او دوباره به بیمارستان تبریز می رود، اما اثری از دخترش 
نمی بیند. حتی مسئوالن  بیمارستان هم از این مسأله اظهار 
بی اطالعی می کنند. قادر خیلی به دنبال دخترش  می گردد، 
ولی او را پیدا نمی کند. وقتی با او آشــنا شدم گفت که تمام 

آرزویش در  آغوش گرفتن ژیان است.  
اسمشراژیانگذاشتهبود؟

بله. آنها درست لحظه تولد بچه، اسمش را »ژیان« گذاشته 
بودند که به زبان  کردی به  معنی زندگی است .  

چیشدکهشــماپیگیرپیداکردندخترقادر
شدید؟

 وقتی پای درد دل قادر نشستم فهمیدم مرد رنج کشیده 
و تنهایی است. او بعد از  مرگ خانواده اش حال روحی بدی 

داشــت و در این مدت با تنهایی و افسردگی دست و  پنجه 
نرم کرده اســت. چون خودم هم از جنگ خاطره بد دارم و 
در این سال ها عذاب  زیادی کشیدم، با این پیرمرد احساس 
همدردی کــردم و تصمیم گرفتم به او کمــک کنم.  قادر 
هیچ کس را نداشــت. حتی اسمش هم در لیست جانبازان 
شیمیایی  نبود و کســی به  دادش نمی رسید. برای همین 

تصمیم گرفتم به او کمک کنم.  
دراینسالهاسرنخیهمپیداکردید؟

هنوز نه. هیچ سرنخی نیست. با این حال دست از تالش 
برنداشته ام. دو سال پیش بود  که قادر بر اثر همان شیمیایی 
شدنش جان باخت. وقتی داشت می مرد وصیت کرد که  من 
دست از تالشم برای پیدا کردن ژیان نکشم. او دخترش را به 
من سپرد. من هم  تصمیم گرفتم با این که قادر جان باخته، 

اما باز هم دخترش را پیدا کنم.  
چرا؟

چون خودم همیشه حسرت داشتم و جنگ زندگی ام را 
نابود کرد، با خودم گفتم اگر  ژیان زنده باشــد حتما او دارد 
با درد و حســرت زندگی می کند. حداقل بــه او بگویم که 
 پدرش چقدر برای پیــدا کردنش تالش کرد. از طرف دیگر 
نمی توانم وصیت قــادر را  نادیده بگیرم. او از من خواســت 
دخترش را پیدا کنم. ژیان اگر زنده باشد باید بداند که پدر 
 و مادرش که بوده اند و پدرش چقدر دوســت داشته او را در 
آغوش بگیرد. برای همین  دست از تالش بر نمی دارم. از همه 
مردم و مسئوالن بیمارستان تبریز می خواهم به  من کمک 
کنند  تا ژیان 32 ســاله را پیدا کنم  و اگر سرنخی داشتند 
بــا شــماره های   09221982238،  09182845440  و 

09185385024تماس بگیرید. 

شهروند| به زنم گفتم مهریه ات را می دهم، طالق بگیر. 
اما هر روز بازی در می آورد. سزای چنین آدمی  این است.    این 
چند جمله ای است که مرد قاتل شهررضایی تنها دقایقی پس 
از قتل همســرش آن را  با صدای بلند تکرار می کرد. تصاویر 
کوتاهی از این حادثــه تکان دهنده که گویا ۱8 خرداد ماه در 
 شهررضای استان اصفهان منتشر شده است. تصاویری که در 
آن قاتل پس از کشتن همسرش و  درحالی که چاقو در دست 
داشت، جمالتی را درباره علت قتل همسرش بر زبان می آورد. 
بنا بر اعالم  پلیس و شــاهدان عینی این جنایت هولناک در 

اتوبوس شهری رخ داده است.  
شنبه ۱8 خرداد حوالی ظهر بود که ساکنان و اهالی یکی 
از محله های شهررضا با صحنه هولناکی  مواجه شدند. مردی 

خشمگین با پیراهنی سبز رنگ و درحالی که چاقو در دست 
داشت، وارد  اتوبوس شد. مســافران که از دیدن این صحنه 
شوکه شــدند، فقط نظاره گر رفتار و حرکات این مرد  بودند. 
مرد چاقو به دســت درحالی که با صدای بلند فریاد می زد به 
طرف یکی از مســافران اتوبوس  رفت و با چاقو چند ضربه به 
او زد. شاهدان وحشت زده زبانشان بند آمده بود. اما این پایان 
کار نبود،  مرد مهاجم پس از خــروج از اتوبوس و درحالی که 
چاقو در دست داشت، با صدای بلند فریاد می  زد: »کشتم چون 
بازی در می آورد، می خواستم طالقش بدهم، مهریه اش را هم 
می دادم، اما او  اذیت  می کرد، این ســزای کسی است که این 
کارها را با من می کرد.« مرد چاقو به دست اما ساعتی  بعد از 

سوی پلیس دستگیر شد.  

اعتراف ویدیویی با قیافه ای حق به جانب
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