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مرد مسلح به همراه فرزندانش از ارومیه راهی تهران 
شد تا به گفته خودش:» همســرم را از طبقه چهارم 
سفارت آذربایجان در تهران بیرون بیاورم.« این مرد 
صبح دیروز در اقدامی هولناک به سفارت جمهوری 
آذربایجان حمله کرد و با ورود به داخل ســفارتخانه 
و تیراندازی با سالح کالشــنیکف، مدیر تیم امنیتی 
سفارتخانه را به قتل رســاند و 2نفر از کارکنان آنجا 
را زخمی کرد. این حادثه از روز گذشته واکنش هاي 
مختلف بین المللی را به همراه داشت. واکنش هایی 
گاهی عجیب که در آنها ادعای تروریستی بودن حادثه 
مطرح شده بود اما پشــت پرده این حمله مسلحانه 

چه بود؟
به گزارش همشهری، حدود ســاعت 8صبح دیروز، 
هفتم بهمن ماه، وقتی خودروی ســوناتای مشکی 
رنگ، مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در خیابان 
راستوان واقع در خیابان نیستان سوم پاسداران توقف 
کرد، 3دیپلمات از ماشــین پیاده و وارد سفارتخانه 
شدند. اما هنوز دقایقی از ورود آنها به سفارت نگذشته 
بود که ناگهان صدای تصادف هولناکی از خیابان به 
گوش رسید. یکی از کارکنان سفارت به سمت ورودی 
در رفت تا ببیند چه اتفاقی رخ داده اما به محض اینکه 
در را باز کرد، مردی درحالی که اســلحه کالشنیکف 
به دست داشت به زور وارد سفارتخانه شد و شروع به 
تیراندازی کرد. گلوله ها به 2 نفر از کارکنان آنجا اصابت 
کرد تا اینکه نفر سوم وارد ماجرا شد و به جدال با مرد 
مسلح پرداخت و موفق شد او را مهار و از سفارتخانه به 
بیرون هل دهد. اما این پایان ماجرا نبود، چرا که مرد 
مسلح پس از خروج از ساختمان سفارت، همچنان به 

سمت در و ساختمان تیراندازی می کرد.

ورود تیم جنایی به صحنه جرم
گزارش این حادثــه هولناک به پلیس اعالم شــد و 
طولی نکشید که قاضی محمد شهریاری، سرپرست 
دادســرای جنایی تهران به همراه قاضی محمدرضا 
صاحب جمعی بازپرس دادســرا در مقابل ســفارت 
آذربایجان حاضر شدند. از سوی دیگر سرهنگ علی 
ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت به همراه 
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران و تیمی از کارآگاهان تجســس نیز در 
محل حادثه حضور یافتند و بررسی های همه جانبه 
درباره ابعاد این حادثه مرگبار شــروع شد. تیم های 
جنایی وقتی به محل حادثه رسیدند که مرد تیرانداز 
بازداشت شده و خطر رفع شده بود. شهریاری درباره 
جزئیات این حادثه به خبرنگار همشهری گفت: متهم 
این پرونده باالی 40سال سن دارد و ساکن شهر ارومیه 
است. انگیزه او از این اقدام جنون آمیز، شخصی بوده 
است. آنطور که تحقیقات اولیه نشان می دهد همسراو 
از فروردین ماه امسال ناپدید شده و این مرد ماجرای 
مفقود شدن همسرش را به پلیس ارومیه اعالم کرده 
بود. سرپرست دادســرای جنایی تهران تصریح کرد: 
متهم در بازجویی های اولیه عنــوان کرد که پس از 
ناپدید شدن همسرش، شروع به تحقیق و بررسی کرده 
و متوجه شده که او به آذربایجان رفته است؛ اما بعد به 
این نتیجه رسیده که همسرش در سفارت آذربایجان 
است و با همین تصور از ارومیه راهی تهران می شود. 
وی به همراه فرزندانش از ارومیه سوار بر ماشین پراید 
خود شده و راهی تهران می شود و صبح جمعه وقتی 
به مقابل سفارت می رسد، با ماشین اش به خودروی 
سوناتای دیپلمات سفارت که چند لحظه قبل تر مقابل 
ساختمان پارک کرده بود می کوبد. شهریاری تصریح 
کرد: پس از ایــن تصادف عمدی، یکــی از کارکنان 
سفارت در را باز کرد که ببیند چه اتفاقی افتاده و مرد 
مسلح به محض بازشدن در وارد ساختمان می شود. 
سپس با اسلحه شروع به تیراندازی می کند و به گفته 
خودش، هدفش فردی که کشته شده نبوده است. او 
به گمان اینکه همسرش داخل سفارت است دست به 
تیراندازی زده است. آنطور که مسئوالن سفارت عنوان 
کرده اند، فردی که در این حادثه کشته شد مدیر تیم 
حفاظت بوده است. مجروحان هم از کارکنان سفارت 
هستند که خوشبختانه خطری آنها را تهدید نمی کند.

شهریاری گفت: در جریان این حادثه یکی از کارکنان 
سفارت با دیدن مرد تیرانداز از پشت سر به او حمله 
کرده و او را به بیرون می اندازد که وی این بار به سمت 
ساختمان سفارت تیراندازی کرده و حتی با بنزین، 
خودروی ســوناتای دیپلمات را نیز به آتش می کشد 
که آتش نشانان حریق را مهار و مرد تیرانداز در نهایت 
با کمک یکی از کارکنان سفارت در خیابان دستگیر 

می شود که تحقیقات از او به شکل ویژه ادامه دارد.
با دستگیری مرد تیرانداز، وی برای بررسی سالمت 
روحی و روانی به پزشــکی قانونی منتقل شده است 
که به گفته محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس شعبه 
ششم دادسرای جنایی تهران، احتمال دارد که متهم 
مشکل روحی داشته باشــد. بازپرس جنایی گفت: با 
توجه به اظهارات اولیه متهم به نظر می رســد که وی 
صحت روانی نداشــته باشــد که باید منتظر نتیجه 
بررسی پزشکی قانونی باشــیم تا نظرشان را در این 

زمینه اعالم کنند.

مادرم در باکو است
روز گذشته، متهم در حالی خود را از ارومیه به تهران 
رساند که دختر جوانش و پسر 7ساله اش نیز همراه او 
بودند. آنها شاهد حمله هولناک پدرشان به سفارتخانه 

بودند و از این اقدام او وحشتزده شده بودند.
پسر 7ساله روز گذشــته در جریان تحقیقات اولیه 
درحالی که از اقدام پدرش در شــوک بود گفت: پدر 

از چه زمانی همسرت ناپدید شد؟
29فروردین ماه بود که از خانه بیرون رفت و دیگر 
برنگشت. من ماجرای ناپدید شدن او را اعالم 
کردم تا اینکه در تحقیقات متوجه شدم که در 

سفارتخانه مخفی شده است!
چطور به این نتیجه رسیدی؟

خیلی تحقیق کردم. بارها نزد کنسولگری رفتم 
اما همکاری نمی کردند.

برای اثبات ایــن موضوع، چه 
مستنداتی داری؟

همین که همسرم از فروردین ماه ناپدید شد و 
دیگر هیچ تماسی با من برقرار نکرد. او اصالتا 
باکویی است و شنیده بودم قرار است به سفارت 

آذربایجان بیاید.
چطور با همسرت آشنا شدی و 

ازدواج کردی؟
من ســال ها قبل به باکو رفتم و در آنجا درس 
می خواندم. در رشته حقوق تحصیل می کردم اما 
درسم را نیمه کاره رها کردم. در آنجا با همسرم 
آشنا شدم و در باکو با یکدیگر ازدواج کردیم. 
مدتی بعد برای ادامه زندگی به ایران برگشتیم 
و حاصل این زندگی 2 فرزند است؛ یک دختر 

جوان و یک پسر 7ساله.
فرزندانــت در تحقیقات عنوان 

کردند با هم اختالف داشتید؟
درست است. یک ســری اختالفات داشتیم و 
فکر می کنم همسرم به خاطر همین درگیری ها 

خانه را ترک کرد.
چرا به سفارت آذربایجان آمدی؟

گفتم که. چون شنیده بودم در سفارتخانه 
است. همسرم باکویی بود و من برای پیگیری 
سرنوشت او چندبار به سفارتخانه آمدم اما 
جواب درستی به من نمی دادند. از این طرف 
و آن طرف شــنیدم که همسرم در سفارت 
پنهان شده اســت و برای پیداکردن او به 

آنجا آمدم.

چرا عمدا با ماشــین دیپلمات 
برخورد کردی؟

راستش عمدی نبود. من روز قبل به همراه پسرم 
و دخترم از ارومیه بــه تهران آمدم و به محض 
اینکه خودروی سوناتایی مقابل سفارت توقف 
کرد، فورا به ســمت خودرو رفتم تا ماشینم را 
پارک کنم. از آنجایی که سرعتم باال بود با ماشین 
سوناتا برخورد کردم و بدون توجه به تصادف از 
ماشین پیاده شدم و اسلحه به دست به سمت 

سفارتخانه رفتم.
اسلحه را از کی خریداری کرده 

بودی؟
2 تا سالح داشتم یک کلت و یک کالشنیکف. 
حدود 5 ماه قبل اســلحه را خریداری کرده و 
در روســتایی در نزدیکی ارومیه مخفی کرده 
بودم و زمانی که می خواســتم به تهران بیایم، 
سر راهم رفتم اسلحه ها را برداشتم. در بین راه 
مدام ذهنم را آنالیز می کردم و با خود می گفتم 
وارد سفارتخانه می شــوم و می گویم همسرم 
اینجاســت. بعد به طبقه چهارم می روم و او را 
بیرون می آورم. همســر من را 9 ماه به زور در 
سفارتخانه نگه داشته بودند و با اطالعاتی که 
جمع آوری کرده بودم به این نتیجه دست یافتم. 
رفتم آنجا که زندگی ام را برگردانم، زندگی اي 

که نابود شده بود.
اما همســرت داخل سفارتخانه 
نبود، او به خاطر اختالفاتی که با هم داشتید 

تو را ترک کرده و به باکو رفته بود؟
اما تحقیقات من نشــان می داد در سفارتخانه 

پنهان شده است!
مواد مصرف می کنی؟

نه.
بیماری روحی و روانی داری؟

نه. فکر نکنم!
شغلت چیست؟ 

 در شهرمان باغ گردو دارم.

گفت و گو

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

دردسر چاقوی تیز در قله توچال

کوتاه از حادثه

دفن زباله در کوه بابا موسی باید متوقف شود
سال هاســت در مورد دفن زباله در کوه های بابا موســی در 
خراسان شــمالی اطالع رســانی کرده و خطرات را گوشزد 
کرده ایم ولی این اقدام مخرب محیط زیست همچنان ادامه 
دارد. مسئوالن محیط زیست نیز عنوان می کنند این اقدام از 
سوی محیط زیست هیچ مجوزی ندارد. محیط زیست عنوان 
می کند مکان های جدیدی برای دفــن زباله درنظر بگیرند 
درحالی که نیاز است این مکان ها نیز مجوز داشته باشند و به 
زندگی مردم لطمه نزند. از مسئوالن دلسوز تقاضا داریم به این 
موضوع و حل مشکالت آن توجه جدی و فوری داشته باشند.
شکوری از بجنورد

چرا تمدید گذرنامه در پلیس+10 به تعویق می افتد
مدتی است برای تمدید گذرنامه در دفاتر پلیس+10 مردم 
معطل می شــوند و معلوم نیســت چرا روال این کار اینقدر 
طوالنی شده است. از مسئوالن تقاضا داریم نسبت به کوتاه 

کردن این پروسه اقدام کنند.
سلمان زاده از تهران 

سیستان و بلوچستان حتی یک آزادراه ندارد
سیســتان و بلوچســتان از نظر شاخص های توســعه راه از 
محروم ترین استان های کشور است که هنوز ارتباط بزرگراهی 
بین هیچ شهر آن برقرار نیست. از دولتمردان تقاضا داریم با 
تخصیص اعتبارات و شناسایی مســیرهایی نسبت به ایجاد 

مسیرهای بزرگراهی برای مردم محروم استان اقدام کنند.
میرحمدانی از زابل

ثبت نام جدید از جاماندگان سهام عدالت چه شد
درحالی که قرار بود ثبت نام جدید ســهام عدالت آغاز شود 
خبری از این ثبت نام نیست. لطفا اطالع رسانی شود که سهام 

عدالت در دور جدید به چه کسانی تعلق گرفته است.
سیادتی از تهران 

یکسان ســازی  واریز حقوق برای بازنشستگان سال های 
مختلف یکسان اجرا شود

طرح هماهنگی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان 
تنها برای افرادی که تا 2 سال پیش بازنشست شده اند اجرا 
وعملی شد. افرادی مثل من که سال گذشته بازنشسته شدیم 
شامل این طرح نشدیم. چرا این طرح برای همه بازنشستگان 
فارغ از سالی که بازنشســته شــده اند به طور یکسان اجرا 
نمی شــود؟ با این وضعیت گرانی و تــورم، این کار تبعیض 

واجحاف درحق عده  زیادی از بازنشستگان است.
خداوردی از تهران 

ترافیک محــدوده جهانی هگمتانه به ضــرر بناهای این 
محدوده است

مدتهــا قبل پرونــده ثبت جهانــی هگمتانه آماده شــد و 
محدوده ای برای این بناها درنظر گرفته شــد. بخش زیادی 
از این محدوده در حوزه شــهری است و زندگی مردم در آن 
جاری است. توقع می رود مسئوالن بدون وارد کردن لطمه 
به زندگی و کســب وکار مردم ،این محدوده را ســاماندهی 
کنند و به خصوص در مورد کاهش ترافیک در این محدوده 
برنامه ریزی کنند. همچنین جداره های خیابان اکباتان اوضاع 
اسفناکی دارد و جا دارد مانند پیاده راه بوعلی مدیریت شود.

کاظمی از همدان 

تأخیر پیاپی در ایستگاه متروی 15خرداد 
قطارهای ایستگاه 15خرداد همیشه تأخیر دارند و به هیچ 
وجه نمی توان روی زمانبندی حساب کرد. با توجه به حجم 
مســافرانی که از این ایســتگاه تردد می کنند تأخیر چند 
دقیقه ای یک قطار می تواند ایســتگاه را بیش از حد معمول 
شلوغ کند که این امر حتی می تواند باعث خطراتی شود. از 
مسئوالن تقاضا داریم حداقل مراقب تأخیر در این ایستگاه 

بسیار پرتردد باشند تا خدای ناکرده مشکلی ایجاد نشود.
امین از تهران 

تأخیر دائمی در قطار پرند به تهران 
می توانم به جرأت بگویم که قطــار پرند به تهران هیچ وقت 
سر ساعت و موقع معین در ایستگاه ظاهر نمی شود و به طور 
متوسط حدود 20دقیقه تأخیر دارد. چند روز پیش این تأخیر 
به یک ساعت رسید و مردم صبح زود مجبور به ایستادن در 
ایستگاه با این هوای سرد شدند. بخش عمده ای از مسافران 
این قطار کارگرانی هســتند که باید صبح زود سرکارشان 
حاضر شوند و این تأخیرها موجب غیبت خوردن و جروبحث 
با کارفرمایان شان می شود.از مسئوالن مترو درخواست داریم 

تا هرچه زودترمشکل تأخیر این قطار را حل کنند.
مشتاق از تهران

 
محاسبه تعرفه گاز در شاهرود و میامی ناعادالنه است

آخرین قبض های صادر شــده برای شــهروندان شاهرود و 
میامی خارج از تصور شــهروندان اســت. درحالی که مردم 
شاهرود امســال دمای منفی 15درجه را تجربه کردند و از 
دیرباز شــاهرود و میامی در مناطق سردسیر بوده اند به نظر 
می رسد مسئوالن امسال این دو شهرستان را جزو مناطق با 
اقلیم گرمسیری درنظر گرفته اند که این امر موجبات نگرانی 
و نارضایتی مردم را فراهم کرده اســت. از مسئوالن تقاضا 
داریم سریع تر نســبت به اصالح قبض های صادر شده برای 

مردم اقدام کنند.
میعادی از شاهرود

سهم تامین اجتماعی در پرداخت پول داروها بسیار ناچیز است
پرداخت پول دارو در تامین اجتماعی بســیار ناچیز است. 
درحالی که دارو شاید بیشترین نیاز مردم باشد و اکثر مردم 
هم بیمه تامین اجتماعی دارند. بیمه تکمیلی آتیه سازان هم 
هیچ رقمی برای داروها نمی پردازد. لطفا مســئوالن در این 

رویه تجدید نظر کنند.
رفعتی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

توهم عجیب مهاجم سفارت
حمله  مرد مسلح  به سفارت جمهوری آذربایجان در خیابان پاسداران  یک کشته و 2 مجروح به جا گذ اشت

سواستفاده سیاسی از حادثه ای جنایی

مکث
به دنبال حمله مســلحانه دیروز به ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران و در شرایطی که 
تحقیقات تیم جنایی و همچنین گفته های فرزندان مهاجم مسلح نشان می دهد که فرد مهاجم 
که احتماال دارای مشکالت روحی و روانی است، با انگیزه شخصی دست به این اقدام هولناک 
زده، اما به نظر می رسد باکو در ادامه فضاسازی های اخیر خود علیه ایران، می کوشد این حادثه »جنایی« را یک 

اقدام »تروریستی« جلوه دهد.
برهمین اساس هم بود که رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان در نخستین واکنش خود به این حادثه، تالش کرد 
اقدام فرد مهاجم با انگیزه شخصی را یک »حمله تروریستی« عنوان و موج  تازه ای علیه جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد کند. الهام علی اف در حساب توییتری خود با تأکید بر اینکه »حمله تروریستی به نمایندگی دیپلماتیک 
غیرقابل قبول است«، نوشت: »قویا حمله تروریستی علیه سفارت مان در تهران را محکوم می کنم. من عمیقا با 
خانواده و بستگان رئیس نیروهای گارد سفارت که برای محافظت از سفارت و کارمندان آن کشته شد، ابراز همدردی 

می کنم. ما خواستار رسیدگی سریع به این اقدام تروریستی و مجازات تروریست ها هستیم.
عالوه بر این، رسانه های جمهوری آذربایجان، به نقل از وزارت خارجه این کشور، از احضار سیدعباس موسوی، سفیر 
ایران در باکو در واکنش و اعتراض به حمله به سفارت آذربایجان در تهران خبر دادند. همچنین آیخان حاجی زاده، 
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در ادامه فضاسازی های مقام های باکو، در گفت وگوها با رسانه ها 
ضمن اینکه طرف ایرانی را »مسئول کامل حمله به سفارت این کشور در تهران« دانست، اعالم کرد دولت باکو 

درصدد است تا در آینده  نزدیک سفارت خود در ایران را تخلیه کند.
اظهارات شتاب زده مقامات آذربایجان در حالی صورت می گیرند که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان در واکنش به اقدام مسلحانه در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، آن را شدیدا محکوم کرد و گفت: 
نیروهای انتظامی و امنیتی بالفاصله وارد عمل شده و فرد ضارب را دستگیر کردند که هم اکنون تحت بازجویی 
قرار دارد. وی ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده مقتول و دولت و ملت آذربایجان، گفت: با دستور ویژه 
مقامات سیاسی و امنیتی کشور، موضوع با اولویت و حساسیت باال در حال بررسی است تا ابعاد این اقدام مشخص 
شود. کنعانی خاطرنشان کرد: نتیجه بررسی های اولیه مقامات و دستگاه های ذیربط، حاکی از انگیزه های شخصی 
در ورای این اقدام است، فلذا با توجه به  ورود فوری دستگاه ها و نهادهای ذیربط انتظامی، امنیتی و قضایی، توصیه 

می شود رسانه ها از انتشار اخبار غیرموثق و گمانه زنی ها در این رابطه اجتناب کنند.
ساعاتی پس از این حادثه، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز با انتشار پیامی در حساب رسمی کاربری 
خود در توییتر به حمله مسلحانه در سفارت آذربایجان در تهران واکنش نشان داد. وی نوشت: حمله به سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم می کنیم. وی در ادامه ضمن ابراز همدردی با خانواده فرد جان باخته در 

این حادثه که تبعه جمهوری آذربایجان است، نوشت: جمهوری آذربایجان تنها نیست.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در واکنش به این حادثه اعالم کرد: ما از حمله  به سفارت 

آذربایجان - که در آن یک مأمور امنیتی جان باخت - شوکه شده ایم و به جمهوری آذربایجان تسلیت می گوییم.
اما به دنبال این حادثه رژیم صهیونیستی با موج سواری بر حادثه صبح دیروز، به واکنش درباره آن پرداخت. در این 
میان جورج دیک سفیر رژیم صهیونیستی در باکو در صفحه توییترش نوشت: سفارت اسرائیل همبستگی خود با 

مردم )جمهوری( آذربایجان در این لحظات سخت ابراز می دارد.
همچنین لیور هایات، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی هم در صفحه توییترش نوشت: از حمله به 
سفارت )جمهوری( آذربایجان در تهران که در آن یک مسئول امنیتی سفارت کشته شد، شوکه و غمگین شدیم 

و به مردم و دولت آن کشور تسلیت می گوییم.

و مادرم مدام با هم درگیری داشــتند. پدرم همیشه 
مادرم را کتک می زد و روزی نبود که با هم دعوا نکنند. 
پدرم حتی خواهرم را هم کتک می زد و همیشــه با 

اودعوا می کرد.
دختر جوان که دانشجوســت نیز گفت: پدر و مادرم 
مدت ها بود که با هم اختالف داشــتند. مادرم اصالتا 
باکویی اســت و چون از اذیت های پدرم خسته شده 
بود، 29فروردین امسال خانه را ترک کرد و به کشور 
آذربایجان رفت؛ جایی که زادگاهش بود و خانواده اش 

در آنجا زندگی می کردند.
وی ادامه داد: مادرم از دست پدرم به باکو فرار کرد و 
در این مدت من با مــادرم در تماس بودم. او معموال 
وقت هایی که پدرم در خانه نبود در واتســاپ تماس 
تصویــری می گرفت و با هم صحبــت می کردیم اما 
از ترس چیزی درباره تماس هایم بــا مادرم به پدرم 
نمی گفتم. تا اینکه قبل از این حادثه او من و برادرم 
را سوار ماشین کرد و خواســت تا همراهش باشیم. 
اصال نمی دانستیم چه نقشه ای در سر دارد تا اینکه به 
پایتخت رسیدیم. وقتی به تهران رسیدم تازه فهمیدم 
هدف و نقشه او چیست اما هرچه به پدرم می گفتم 
که مادرم به باکو رفته و در ایــن مدت با او در تماس 
بودم، حرفم را قبول نمی   کرد. می گفت مادرت را در 
سفارتخانه پنهان کرده اند و در نهایت هم نقشه اش را 
عملی کرد. وقتی این حادثه هولناک رقم خورد، من 
فقط سعی داشتم برادر کوچکم را که بی تابی می کرد 

آرام کنم تا این صحنه دلخراش را نبیند.

روایت یک شاهد
نوار زرد رنگ که صحنه جرم را نشان می دهد، مقابل 
ساختمان سفارتخانه آذربایجان کشیده شده است. 
تیم جنایی همچنان در حال تحقیق در محل حادثه 
هســتند؛ متهم نیز با خــودروی مخصوص حمل 
مجرمان به اداره آگاهی تهران منتقل شــده است. 
کمی آنطرف تر خودروی پزشکی قانوني توقف کرده 
تا جنازه فردی که در این حادثه کشته شده است را به 

پزشکی قانونی انتقال بدهد.
ساکنان محل از اتفاقی که افتاده وحشتزده هستند. 
یکی از آنها به خبرنگار همشهری می گوید: داخل خانه 
بودم که حدود ساعت 8:20صدای مهیبی را شنیدم. 
صدای تصادف بود و از پنجره بیرون را نگاه کردم که 
دیدم خودروی پراید سیاه رنگی به خودروی سوناتا 
کوبید. کسی داخل ســوناتا نبود اما داخل خودروی 
پراید، دختر جوانی و پسربچه ای که حدودا 7یا 8ساله 
بود، نشسته بودند. راننده مردی جوان بود که از ماشین 
پیاده شد. ناگهان دیدم اســلحه در دست دارد که به 
سمت سفارت رفت. او به زبان ترکی فریاد می کشید 
و آنطور که من فهمیدم می گفت: همسرم کجاست؟ 
زن من اینجاست! مرد مســلح وارد سفارتخانه شد 
و بعد صدای تیراندازی آمــد. دلخراش ترین صحنه، 
آنجایی بود که پســربچه از ماشین پیاده شد و فریاد 
کشــید: بابا بیا برویم. او گریه می کرد و پدرش فریاد 
زنان به او گفت:  برو داخل ماشــین. بعد دختر جوان 
پسربچه را با خودش به داخل ماشــین برد. شماره 
پالک خــودرو ایران 17بود و به نظر می رســید مرد 

مسلح تهرانی نیست.
او ادامه می دهد: چند لحظه بعــد یکی از کارمندان 
سفارت مرد مســلح را به بیرون پرتاب کرد. او دوباره 
شروع کرد به تیراندازی و این بار به سمت در و پنجره 
ســاختمان. بعد از پشت ماشــینش بنزین و پتک 
برداشــت. با پتک چند ضربه به در سفارت زد و بعد 
بنزین را روی ماشین سوناتا ریخت. می خواست سوناتا 
را آتش بزند، حتی روی الستیک ها بنزین ریخت اما 
آتش نگرفت. دوباره تالش کرد که این بار یک قسمت 
ماشین و بخشی از لباس های خودش هم گر گرفت اما 
همان لحظه آتش نشانی رسید و آتش را خاموش کرد.

این شاهد عینی گفت: تا قبل از ساعت 10همه  چیز 
تمام شــده بود. متهم لباس هایش را که آتش گرفته 
بود از تنش خارج کرد و بعد اســلحه را روی زمین به 
زیر یکی از ماشــین ها هل داد و همان لحظه یکی از 
کارکنان سفارت بیرون آمد و مرد تیرانداز را دستگیر 
کرد؛ البته خودش هم دیگر تسلیم شده بود، انگار که 
به مرادش رسیده بود. همان لحظه پلیس رسید و او را 

به داخل ماشین انتقال دادند.

چاقوی تیزی که کوهنورد 
جوان در کوله اش داشــت 
ناخواسته وارد بدنش شد و 
او را دچار خونریزی شدیدی 
کــرد و جانــش را به خطر 
انداخت تا در این شــرایط 
بالگــرد هالل احمــر برای 
نجات او به سوی قله توچال 

به پرواز درآید.
به گــزارش همشــهری، 
این کوهنورد 25ســاله روز 
پنجشــنبه به قلــه توچال 
صعود کــرده بــود. او ظهر 
دیروز در حال برگشت از قله 
بود که کمی قبل از رسیدن 

به تله ســیژ ناگهان زمین خورد و وقتی که خواست بلند شود در 
کمرش احساس درد و سوزش شدیدی کرد. وقتی او به زمین نگاه 
کرد ناگهان قطرات خون را دید که از بدنش ریخته بود. پسر جوان 
هنوز نمی دانست که چه حادثه ای برایش اتفاق افتاده است. سوز 
سرما و باد شدید در ارتفاع حدود 3900متری از یک سو و خونریزی 

و درد او را به وحشت انداخته بود.
آخر هفته های زمستانی در توچال معموال شلوغ و پر تردد است. 
چند کوهنورد دیگر وقتی چشم شان به کوهنورد مجروح افتاد به 
کمکش رفتند. وقتی آنها قصد داشتند کوله پشتی اش را باز کنند، 
متوجه شدند که شیئی نوک تیز شــبیه چاقو از کوله وارد بدنش 
شده و همین وسیله او را مجروح کرده است. در این شرایط بود که 

آنها در تماس با هالل احمر از امدادگران درخواست کمک کردند.
ماجرا از این قرار بود که شــیء نوک تیزی کــه با بی احتیاطی در 
کوله پشتی پسر کوهنورد قرار داشت هنگام زمین خوردن او کوله 
را پاره کرده و وارد کمرش شده بود. این حادثه او را دچار خونریزی 
شدیدی کرده و جانش در خطر بود. هرچند نیروهای واکنش سریع 
هالل احمر در آماده باش به سر می بردند اما تا رسیدن آنها به محل 
حادثه ممکن بود که کار از کار بگذرد. در این شرایط بود که بالگرد 

سازمان امداد و نجات به پرواز درآمد.
مرتضی رضایی، معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان تهران 
در این باره به همشــهری گفت: این حادثه در ایستگاه 7توچال، 
حدفاصل قله تا تله ســیژ اتفاق افتــاده بود و ســاعت 11:49 به 
هالل احمر گزارش شد. در روزهای آخر هفته معموال تیم واکنش 
سریع و بالگرد امداد در آماده باش هستند و اگر تیم واکنش سریع 
را اعزام می کردیم ممکن بود که زمان را از دست بدهیم. به همین 
دلیل بعد از انجام هماهنگی های الزم بالگرد سازمان امداد و نجات 

به سوی ایستگاه7 توچال به پرواز درآمد.
وی در ادامه گفت: روز پنجشنبه شرایط جوی در ارتفاعات شمال 
تهران مســاعد نبود و دید کافی وجود نداشت. با این حال به دلیل 
اهمیت نجات جان فرد حادثه دیده چند دقیقــه بعد امدادگران 
با بالگرد به محل حادثه رســیدند و بعد از انتقال مصدوم به محل 
فرود بالگرد، ضمن ارائه خدمات اولیه درمانی به مصدوم که دچار 
خونریزی شده بود، او را به بیمارستان میالد منتقل کردند و به این 

ترتیب وی نجات پیدا کرد.

 قاچاقچی تحت تعقیب 
 خانواده اش را گروگان گرفت

قاچاقچی تحت تعقیب وقتی خــودش را در محاصره پلیس دید 
اعضای خانواده اش را به گروگان گرفت اما دقایقی بعد با حضور تیم 
رهایی گروگان در عملیاتی ضربتی دستگیر شد تا این گروگانگیری 

ختم به خیر شود.
به گزارش همشهری، روز پنجشنبه گروهی از مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ایالم برای دستگیری یک قاچاقچی تحت تعقیب به 
خانه او در یکی از مناطق شهر رفتند. مأموران با ارائه حکم قضایی 
وارد آنجا شده و قصد دستگیری متهم را داشــتند اما او با دیدن 
مأموران با استفاده از یک قمه، پدر، مادر و خواهرش را به گروگان 

گرفت و مأموران را تهدید کرد که اعضای خانواده اش را می کشد.
در این شــرایط بود که مأموران او را به آرامــش دعوت کردند و از 
ســوی دیگر گروهان ویژه نوپو برای رهایی گروگان ها خود را به 

محل حادثه رساندند.
سرهنگ اکبر عباســی، فرمانده یگان ویژه استان ایالم در این باره 
گفت: در همان بررسی های اولیه معلوم شد که محل حادثه مجهز 
به دوربین مداربسته اســت و متهم بیرون از ساختمان را کنترل 
می کند. او چند مرتبه اخطار داد که نبایــد هیچ ماموری در آنجا 
حضور داشته باشــد و به همین دلیل آنجا پاکسازی و تالش برای 
گفت وگو با گروگانگیر آغاز شــد. وی ادامه داد: گروگانگیر با قمه 
خودزنی کرده بود و مدام تهدید می کرد. به همین دلیل با استفاده 
از تلفن همراه مذاکره با او شروع شد. ابتدا او به آرامش دعوت شد و 
در ادامه معلوم شد که او به جز قمه سالح دیگری در اختیار ندارد. 
در این شرایط با استفاده از گویش محلی به مذاکره با او ادامه دادیم 
تا اینکه پس از حدود 40 دقیقه، 4نفر از مأموران موفق شدند وارد 
ساختمان شوند و متهم نیز خودش را تسلیم کرد و گروگان ها آزاد 
شدند. به گفته وی متهم هم اکنون در بازداشــت به سر می برد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.
 

 تیراندازی خونین، فرجام 
اختالفات خانوادگی 

فردی که با اقوام خود دچار اختالف شــده بود در اقدامی هولناک 
به سوی شماری از آنها تیراندازی کرد و 5نفر از آنها ازجمله 2کودک 

را مجروح کرد.
به گزارش همشهری، این حادثه دیروز )جمعه( در یکی از محله های 
شهرستان پارسیان واقع در استان هرمزگان اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که مردی از مدت ها قبل با یکی از اقوامش دچار اختالف 
و کشمکش شده بود در جریان درگیری با آنها اقدام به تیراندازی 
کرد. در این حادثه 5نفر شــامل مادری 20ســاله، 2دختر 10 و 
12ساله و 2پسربچه بر اثر اصابت گلوله اسلحه ساچمه زن مجروح 
شدند. سردار غالمرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
در این باره گفت: به دنبال این حادثه مأموران در محل حاضر شدند 
و با انجام تحقیقات در کمتر از یک ساعت موفق شدند عامل اصلی 
تیراندازی همراه با 4نفر از عوامل دخیل در این درگیری را دستگیر 

و از آنها یک قبضه سالح شکاری کشف کنند.

آثار گلوله روی در سفارت

لحظه ورود مهاجم به ساختمان سفارتلحظه ورود مهاجم به ساختمان سفارت

متهم تالش کرد خودروی سفارت را آتش بزند

مقتول

 اعترافات مهاجم 
متهم نامش یاســین و اهل ارومیه است. او 
روز پنجشــنبه به همراه فرزندانش سوار بر 
ماشینش شده و به سمت تهران حرکت کرد. 
ساعت 4صبح به تهران رسید و حوالی میدان 
آزادی توقف کرد. چند ساعتی داخل ماشین 
استراحت کرد و بعد به ســمت سفارتخانه 
آذربایجان حرکت کرده تا نقشه هولناک خود 

را عملی کند. گفت وگو با متهم را می خوانید.


