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قاتل لباس آبی دستگیر شد
  داستان قتل یکی از مدیران قدیمی بیمارستان فیروزگر

شهروند| متهمان پرونده سرقت مسلحانه ای که چند روز 
پیش، طی سرقت از منزلی در خیابان ظفر، با شلیک گلوله 

صاحبخانه را به قتل رسانده بودند، دستگیر شدند.
 ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز جمعه ۲۳ فروردین از طریق 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ ســرقت منزلی همراه با 
تیراندازی در خیابان ظفر – خیابان دانشور به کالنتری ۱۰۳ 
گاندی اعالم شــد که در پی آن با حضــور ماموران در محل 
مشخص شد مردی حدودا ۶۰ ســاله در راه پله های مابین 
طبقات اول و دوم در یک مجتمع مسکونی پنج طبقه از ناحیه 
سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و  جان خود را از دست داده 

است.
با حضــور کارآگاهان  همســر مقتــول در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت که به همراه همســرش قصد خارج شدن 
از خانه را داشته که زنگ منزلشان به صدا درآمده و در ادامه 
شخصی که لباس آبی رنگی به تن داشته خود را مامور اداره 
آب معرفی کرده اســت. او نیز درِ آپارتمان را برایش باز کرده 
است. این فرد که مرد نسبتا جوانی بوده ادعا کرده با همسرش 
کار دارد.همسر مقتول تأکید کرد که مشخص بود این شخص 
کامال همسرش را می شــناخته، زیرا پس از اطالع از حضور 
همسر او در خانه گفته است که به آقای »باستانی« بگویید 
بیاید. او نیز همسرش را باخبر کرده، اما به محض حاضرشدن 
همسرش در مقابل درِ آپارتمان، ناگهان دو مرد جوان با اسلحه 
و شوکر به او حمله کرده و وارد آپارتمان شده اند.همسر مقتول 
در ادامه گفته که هنگام ورود، آنها همسرش را با شوکر زدند و 
مقتول بیحال روی مبل افتاد و درحالی که از ناحیه سر دچار 
خونریزی شدیدی بود، دو سارق به این خانم گفتند که هرچه 
طال و پول دارد، بیاورد. او نیز از ترس جان خود و همسرش به 

داخل اتاق رفت و کیف حاوی طال را به آنها تحویل داد.
این خانم در ادامه نیز گفت که به محض خارج شدن سارقان 
مسلح از داخل خانه، همسرش به دنبال آنها بیرون رفت و با 
فریاد »دزد، دزد« از همســایه ها کمک خواست، اما همسر 
مقتول پس از مدتی صدای تیراندازی شــنید و همسرش را 
دید که خون آلود روی پله ها افتاده است، بنابراین بالفاصله از 
همسایه ها درخواست کمک کرد، اما همسرش جان خود را از 

دست داده بود.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات اطالع پیدا کردند که مقتول، 
به نام »محمود باســتانی« ۶۲ ساله است. براساس اظهارات 
همکاران او، مقتول تا  سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیر بیمارستان 
فیروزگر مشغول به کار بوده و از  سال ۱۳۹۲ به بعد به عنوان 
مشاور عالی مشــغول به کار بوده است. همچنین براساس 
اظهارات همکاران، همسایگان، دوستان و اعضای خانواده، 
مقتول فردی بســیار آرام بوده که در بســیاری از مواقع در 
کمک رســانی به افراد نیازمند به ویژه بیمــاران نیازمند نیز 

فعالیت مستمر و موثری داشته است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی توانستند در کمتر از ۲۴ 
ساعت هویت عامالن جنایت را شناسایی و مهرداد را دستگیر 
کنند. متهم  در همان تحقیقات اولیه، با صراحت به سرقت 
مســلحانه منجر به جنایت اعتراف و عنوان کرد که دو نفر از 
دوستانش به نام حمید  و مرتضی که به ترتیب ۲۷ و ۳۵ سال 
دارند نیز در قتل و ســرقت مسلحانه حضور داشتند.مهرداد 
که ۲۶ ساله است، در بازجویی ها گفت حدود یک سال قبل 
در ایستگاه مترو با خانمی آشنا شده و پس از مدتی متوجه 
شده نام واقعی اش حمیده اســت. این دو نفر ابتدا به صورت 
تلفنی با یکدیگر ارتباط داشــتند که در همــان مدت نیز 
حمیده از او سوال کرده که آیا می تواند کسی را برایش بکشد 
یا نه؟ که مهرداد نیز به او گفته باید فکر کند تا این که بعد از 
چند ماه قبول کرده. پیش از عید امســال، حمیده به او پیام 
داد و در ادامه به او گفت باید یکدیگر را ببینند تا ســر قیمت 
با هم صحبت کنند، بنابراین در ایستگاه مترو قرار گذاشتند 
و حمیده گفت برای کشــتن یک مادر و دخترش که ازدواج 
کرده و درحال حاضر به همراه همســرش در منزلی واقع در 
ظفر زندگی می کند، مبلغ ۳۰ میلیون تومان می دهد.مهرداد 
ادعا کرد به حمیده گفته این قتل را انجام داده و یک عکس 
نیز از درِ این منزل برای او ارسال کرده، اما حمیده متوجه دروغ 
او شــد. متهم درباره انگیزه سرقت و نحوه همراه کردن یکی 
از دوســتانش به نام »حمید« با خود نیز به کارآگاهان اظهار 
کرد که حمیده بارها در صحبت هایش عنوان کرد که همسر 
مقتول و مقتول شرایط مالی بسیار خوبی دارند و طالی زیادی 
را در خانه نگهداری می کنند، بنابرایــن عالوه بر پولی که از 
کشتن همسر مقتول و مادرش به دست می آورند، می توانند 
به طالی زیادی نیز برسند، از آن جایی که به راننده و خودرو 
نیاز داشت با مرتضی که یکی از دوســتان قدیمی اش بود، 
تماس گرفت و به او گفت که برای انجام سرقت مسلحانه نیاز 
به خودرو و راننــده دارد، اما مرتضی در ابتدا قبول نکرد، ولی 
بعد از این که قرار شد ۵ میلیون تومان دریافت کند، قبول کرد.

متهمان در ادامه نیز ادعا کردند که پس از این که ســوار 
خودرو شدند،  اسلحه را به داخل کانال آب صادقیه انداخت 
و از مهرداد و حمید جدا شد. این افراد نیز پس از آن به منزل 
مهرداد رفتند و اســلحه دیگر را هم به کانــال آب فردیس 

انداختند.
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ طی دو 
عملیات جداگانه در اندیشــه – فاز یک و رضوانیه، حمید و 

مرتضی را نیز دستگیر کردند. 

ذرهبین

6
فردی که ظهر دوشنبه در یکی از بانک های پایتخت تهدید به بمب گذاری کرده بود، دستگیر شد. این تهدید در یکی از بانک های  چهارراه فرمانیه  رخ 
داده بود؛ بنابراین به سرعت چند تیم از ماموران  پلیس در محل حاضر شدند. با حضور ماموران در محل حادثه و طی بررسی های اولیه مشخص شد که 
زنی با یک ساک دستی وارد بانک شده و به سراغ رئیس بانک رفته و حین حضور نزد او، بسته ای پیچیده شده با نوار چسب، چراغ چشمک زن، سیم و 
باتری و ریموت را از داخل ساک خارج و تهدید کرده است که در صورت انجام نشدن خواسته او بسته را منفجر می کند. این زن از رئیس بانک تقاضای 
۲۲ هزار دالر کرده بود و با خود نارنجک و کلت نیز به همراه داشت. تیم های تخصصی پلیس در محل حادثه حاضر و پس از انجام اقدامات اولیه وارد بانک 
شدند و این خانم پنجاه وچهار ساله را دستگیر کردند. طی انجام بررسی های تکمیلی مشخص شد که بسته حاوی مقداری سنگ بوده و به هیچ وجه 

چاشنی و مواد منفجره به همراه نداشته است، همچنین مشخص شد کلت و نارنجک همراه او نیز قالبی بوده و قابلیت شلیک و انفجار نداشته است.

دستبرد سارق 
زن  به بانک 
برای رفتن به 
خارج

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

شهروند| ســرانجام پیدایشــان کرد. بعد از 
سال ها جســت وجو و بعد از مدت ها تالش برای 
یافتن خانواده اش. مدت ها بود که برای دیدن آنها 
لحظه شــماری می کرد، برای دیدن خانواده ای که 
سال ها پیش در بحبوحه جنگ ایران و عراق او را گم 
کرده  بودند. گم شدن او تقصیر هیچ کس نبود، جنگ 
بود و خون و درگیری، حمله های شــیمیایی عراق 
هم شرایط را بدتر کرده بود. اصال همه چیز از همین 
حمله شیمیایی شروع شــد. از حمله وحشتناک 
بعثی ها به حلبچه. از همان نسل کشی تلخی که بیش 
از 5 هزار نفر از کردهای عراقی را به کام مرگ کشاند. 
پدرش شهید شد، اما خودش همراه  مادر و برادرش 
از خوش شانس های آن حادثه بودند، از همان نجات 
یافتگانی که از دست عراقی ها فرار کردند و به ایران 
پناه آوردند. همان مجروحان غیرنظامی شیمیایی 
که نیاز به درمان داشتند و به جز مراکز درمانی ایران 
راه نجات دیگری نداشتند. در همین اوضاع به هم 
ریخته بود که او همراه با خانواده اش راهی مرزهای 
ایران شدند، اما در یکی از بیمارستان های کرمانشاه 
از مادرش جدا شد و سرنوشت دیگری برایش رقم 
خورد. او بزرگ شد، مدرسه رفت و دانشگاه قبول 
شد، در همه این سال ها اما از سرگذشت عجیبش 
بی اطالع بود. تا این که فــردای روز ازدواجش یک 
نامه همه زندگی اش را زیرورو کرد. محمد امین بعد 
از سال ها تازه فهمید که اصالتی کرد دارد و از عراق 
به ایران آمده است. اما این که چطور یک بچه 8 ماهه 
بی پناه از آن شرایط سخت جان سالم به در برده و 
بعد هم هزاران کیلومتر دورتر از زادگاهش یعنی از 
شیراز سر درآورده را هیچ کس درست نمی دانست. 
حتی خانواده اش هم که آن زمان او را در شــیراز 
تحویل گرفتند از گذشته پر ماجرای او خبر نداشتند. 
محمدامین به حلبچه و روستاهای اطرافش رفت، تا 
شاید بتواند ردی از خانواده اش پیدا کند. اما دیگر 
کسی از ســاکنان آن زمان حلبچه باقی نمانده بود 
تا جوابی برای ســوال های بی پایانش داشته باشد. 
ولی محمد ناامید نشد و ادامه داد. او  می دانست که 
خانواده ای دارد که بایــد آنها را پیدا کند، حتی اگر 
کیلومترها از او دور باشــند. محمد بیش از 2 سال 
جست وجو کرد، به هر دری زد اما نشد، از آزمایش 
ژنتیک گرفته تا بررسی اسناد و مدارک ثبت احوال 
عراق، اما هیچ کدام از اینها هم کارگشا نبود. فقط یک 
معجزه می توانست محمد را به خواسته اش برساند، 
معجزه ای برای وصال. اما مثل این که برای رسیدن 
همیشه راهی پیدا می شود. این دفعه اما نوبت یک 
برنامه تلویزیونی در کشور عراق بود تا این محمد 
32 ساله را به خانواده اش برســاند. باالخره بعد از 
چند سال معجزه وصال برای محمد امین رخ داد و او 

مادرش  و خواهر و برادرهایش را پیدا کرد:  
    از چه زمانی متوجه ماجرا شدی؟

سال 89 بود. آن زمان 24 سالم بود و تازه ازدواج 
کرده بودم. دقیقا فردای عروسی، پدرم نامه ای به من 
داد و تأکید کرد که آن را به دقت بخوانم. او همه ماجرا 

را در آن نامه توضیح داده بود.
   در آن نامه چه نوشته شده بود؟ 

یک ماجرای عجیب که بــاورش هم برای خودم 
غیرممکن بود. اصال همه ذهنیت من را به هم ریخت. 
تصورش را بکنید که به یک جوان 24 ساله بگویند که 
تو فرزند ما نیستی. ما تو را در شیراز پیدا کردیم و به 
فرزندخواندگی قبول کردیم. اصال باور کردنی نبود. 
تازه با آن ماجرا های عجیبی که برای و من خانواده ام 
پیش آمده بود. این که من و مادرم از حمله شیمیایی 
صدام به حلبچه جان ســالم بــه در بردیم، بعد به 
کرمانشاه آمدیم و بعد هم سر از شیراز درآوردم. اینها 
نوشته های آن نامه بود. البته خیلی از موضوعاتش 
مبهم بود، چون پدر و مادرم هم از چگونگی ورود من 
به ایران و جزییات آن اطالع دقیقی نداشتند و همین 

موضوع بیشتر من را  اذیت می کرد.
   وقتی این نامه را خواندی چه حالی به تو دست 

داد؟
15 روز در بیمارستان بســتری شدم. اصال حال 
خوبی نداشتم. سطر سطر نامه مثل سربازهای جنگی 
جلوی چشمم رژه می رفتند. من بعد از چندماه تازه 
خودم را پیدا کردم. اما سواالت مثل پتک توی سرم 
می خورد. سواالت بی پاسخی که حتی پدرم هم برای 

آنها جواب درستی نداشت.
   همسرتان هم از این ماجرا اطالع داشت؟

تا آن موقع نه. اما بعدا متوجه شدم که پدر و مادرم 
در شیراز ماجرا را به آنها گفته بودند. من و همسرم 
با هم فامیل هستیم. مثل این که همه خبر داشتند به 

جز خودم.
   پدر و مادرت چطور تو را گم کردند؟

سال 66 بعد از حمله شیمیایی به حلبچه، خیلی ها 
به طرف ایــران فرار کردند. ما هــم یکی از همین 
خانواده ها بودیم که به کرمانشاه آمدیم. خوب با توجه 
به حمله های شیمیایی آواره های کرد به بیمارستان 
می رفتند تا تحت درمان قــرار بگیرند. ظاهرا من 

هم همــراه خانواد ه ام در 
بیمارستان بستری شدیم. 
بخشــی از روند درمانی 
این افراد استحمام با مواد 
است.  ضدعفونی کننده 
من هــم همــراه مادرم 
در حمام بــودم. بعد از 
شست وشو من را از حمام 
بیرون آوردند و همانجا بود 

که گم شدم.
   به همین سادگی؟

شاید باورکردنی نباشد، اما واقعیت ماجرا همین 
است. من به همین راحتی از خانواده ام جدا شدم، 
البته موضوع گم شدنم در بیمارستان را مادرم در 

کردستان عراق برایم تعریف کرده است.
   چطور از شیراز سردرآوردی؟

من این ماجرا ها را یادم نیست، بخشی از آن را به 
تازگی مادر پیرم در کردســتان عراق برایم تعریف 
کرده. ســاعتی پس از گم شــدن من سه هواپیما 
بیماران را به سه شهر مشهد، شیراز و تهران منتقل 

می کنند. تقدیر من هم ایــن بوده که در هواپیمای 
شیراز قرار بگیرم. پدرم آن زمان معاون ستاد امداد و 
درمان استان فارس بود. آن طور که او برای من تعریف 
کرده، هواپیما پر شده بود، اما چون اوضاع جسمی 
خوبی داشتم، من را  کنار خلبان در کابین  جا دادند. 
بعد هم که به شیراز رسیدم به فرزندخواندگی قبولم 

کردند.
   پدر و مادرتان که شما را به فرزندخواندگی قبول 

کردند، به جز شما فرزند دیگری نداشتند؟
چرا یک برادر دیگر هم دارم که چند سالی از من 

بزرگتر است. 
   شــما در همــه این 
ســال ها به این موضوع 

مشکوک نشده بودید؟
نه هیچ مورد مشکوکی 
نبود. خب مــن آن زمان 
8 ماهه بــودم و عکس، 
فیلم و همه چیز از دوران 
داشت.  وجود  کودکی ام 
هم  مدارک  و  شناسنامه 
درست بود، به همین دلیل 
بود که وقتی آن نامه را خواندم، حالم بد شد، چون 

اصال توقع چنین چیزی را نداشتم.
   بعد از این که از ماجرا مطلع شدید، چه کردید؟

بعد از مدتی تصمیم گرفتم به هر قیمتی شــده 
مادرم را پیدا کنم. کار سختی بود، اول به کرمانشاه 
رفتم، اما هیچ سند و مدرکی نبود. بعد هم حلبچه 
رفتم، حتی روستاهای مختلف آن منطقه را وجب 
به وجب زیر و رو کردم تا شاید ردی از آنها پیدا کنم. 
اما فایده ای نداشــت. پدرم هم خیلی به من کمک 

می کرد، به هرحال او آن زمان سمت مهمی داشت، 
دوستان و آشنایان زیادی هم دارد، اما آنها نتواستند 
کمکی کنند، حتی آزمایش ژنتیــک هم دادم، اما 
فایده ای نداشت. اما با این همه ناامید نشدم. خب 
این کارها زمان می برد، به هرحال نامه نگاری و صدور 
مجوزهای مختلف، همه این مراحل وقت گیر است. 
این مدت آخر هم از ایران و اقلیم کردستان عراق 
پیگیر ماجرا بودم، اما هرچه جلوتر می رفتم کمتر 

نتیجه می گرفتم.
   پس چطور موفق شــدید پدر و مادرتان را پیدا 

کنید؟
از طریق یک برنامه تلویزیونی. این برنامه در اربیل 
و شهرهای دیگر اقلیم کردستان پخش می شد. من 
تصمیم گرفتم در این برنامه شرکت کنم، تا شاید از 
این طریق به نتیجه برسم. به هرحال من همه راه ها 
را امتحان کرده بودم. در آن برنامه شرکت و ضمن 
صحبت درباره ایران، ماجرای خودم را هم تعریف 
کردم. در همان برنامــه یک خانمی تماس گرفت و 
گفت که مادر من است. او می گفت که پسری داشته 
که سال ها پیش در ایران او را گم کرده است؛ در همان 
زمان جنگ و حمله شیمیایی صدام به مردم بی دفاع 
حلبچه. صحبت های او همخوانی دقیقی با اطالعات 
من داشت. خب باور کردن این موضوع برای من هم 
کمی دشوار بود. باید صحت صحبت های او بررسی 
می شد؛ در کردســتان عراق از این خانواده ها زیاد 
است. در همان ماجرای جنگ و حمله های شیمیایی 
عراق، خانواده های زیادی از هم پاشیدند و خیلی ها 
فرزندانشــان را گم کردند، به همین دلیل هم باید 

مطمئن می شدم که این زن مادر من است. 
   از چه طریقی مطمئن شدی؟

آزمایش ژنتیک. البته آن هم مشکالت خودش را 
داشت. آزمایش اول در اقلیم کردستان انجام شد، 
ولی نمونه های آزمایش را به انگلستان فرستادند، اما 
جوابی نیامد. برای آزمایش بعدی از آنها خواستم که 
به ایران بیایند. مادرم و برادرم  از کردستان آمدند و 
همگی در ایران آزمایش دادیم. جواب آزمایش هم 
بعد از 72ساعت مثبت بود. دکترها به من گفتند که 
آنها مادر و برادر واقعی من هستند. موضوع جالب 
شباهت فوق العاده زیادی است که برادرم  به من دارد، 
حتی حرکات دســت و صورت ما مثل هم است. در 
حالت چشم و لحن صدا شباهت زیادی به هم داریم. 
بعد هم نتیجه آزمایش را به کردستان عراق بردیم، 
آنها هم نتیجه آزمایش را قبول کردند. اما برای طی 
روال قانونی یک آزمایش دیگر هم انجام شد، ولی 

این آزمایش فرمالیته است. 
   خب حاال چه تصمیمی داری؟

اگر منظور شــما انتخاب اســت، من ایران را 
ســرزمین خودم می دانم، 32 سال است که پدر 
و مادرم برای من زحمت کشــیدند، این انصاف 
نیســت. آنها پدر و مادر من هستند، اما از طرف 
دیگر برای مادر پیرم در کردستان عراق هم نگرانم. 
او را هم دوست دارم، مخصوصا این مدت اخیر که 
ماجراهای زمان جنگ و ســختی های زندگی در 
عراق زمان صدام را برای من تعریف کرده اســت. 
دوست دارم مادر و برادرم را هم به ایران بیاورم، تا 

همین جا  نزدیک ما زندگی کنند. 

گفت وگو با پسر گمشده ای که پس از 32 سال مادرش را در یک برنامه تلویزیونی در عراق پیدا کرد

ماجرای عجیب یکی از بازماندگان نسل کشی حلبچه

تصمیمگرفتمدراینبرنامهشرکتکنم،
تاشایدازاینطریقبهنتیجهبرسم.به

هرحالمنهمهراههاراامتحانکردهبودم.
درآنبرنامهشرکتوضمنصحبتدرباره
ایران،ماجرایخودمراهمتعریفکردم.
درهمانبرنامهیکخانمیتماسگرفتو

گفتکهمادرمناست


