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حادثه یک ایرانی با تهدید شــوکر و چاقو از کارمند بانکی در ارمنستان درخواست پول کرد. دوشــنبه گذشته حوالی ساعت ۱۰ و ۱۵دقیقه 

صبح یک مرد جوان وارد بانک ملت شــد و به زبان فارســی از کارمندان بانک درخواســت هایی کرد. او چاقو و شــوکر برقی در دست 
داشــت و حتی از شوکر استفاده کرده بود. پلیس ارمنستان متوجه شده که این جوان یک شــهروند ایرانی به نام مرتضی قربان جوشعار 
)متولد ۱۹۸۲( اســت و با تهدید استفاده از شــوکر برقی، از کارمند بانک پول درخواست کرده است. این شــهروند ایرانی پیشتر نیز در 
 ۲۱ دسامبر ســاعت ۹ و ۱۵دقیقه وارد یک داروخانه در ایروان شــده بود و با تهدید به استفاده از شــوکر برقی از کارمند آن جا هم پول

 درخواست کرده بود.

تالش نافرجام یک ایرانی 
 برای سرقت بانک ملت 

در ارمنستان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟00 / 15

اتمامصفحهآرایی
16 / 00

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

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـی محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـری را تمریـن کنیـد.

سجادپوراحسان،دانشجویترمآخرکارشناسی
ارشدمعماریوپسربزرگیکخانوادهچهارنفری.
خانوادهایکهسالهاستدینشرابهاینآبوخاک

اداکرده.پدرسجادسالهاپیشرزمندهبودو
تاسرحدتوانشازاینمرزوبومدفاع

کرد،تاامروزســجادوخیلیهای
دیگرمثلاوبتواننددرسبخوانند
وزندگیکنند.امااینپدررزمنده
خبرنداشتکههنوزهمحوادث
زیادیمیتواندجوانانوطنراپر
پرکند.اینبارامانهازتوپتانک

دشمنخبریبودونهازنقشههای
شومترورهایگروهکهاوفرقههای

تندرو.اینباربیمسئولیتیمدیرانحادثه
آفرید،اتوبوسحاملســجادوهمکالسیهایش
واژگونشد،جانســجادو9نفردیگرراگرفتو
اینخانوادهرادوبــارهداغدارکرد.آنچهدرادامه
میخوانیدگفتوگوی»شهروند«بایکیازاقوام

نزدیکایندانشجواست:
سجادمتولدچهسالیبود؟

چهارم فروردین ماه سال 67. حدودا 30 سال. 
سجاددانشجویمعماریبود؟

درسش تمام شده بود. مقطع ارشد را تمام کرده بود. فقط 
پایان نامه اش مانده بود. پروپوزالش را بسته  بود. تأیید هم شده 
بود. آن روز برای گرفتن چند امضا به دانشگاه رفته بود که این 

حادثه اتفاق افتاد.   
سجادپسربزرگخانوادهبود؟

تنها پســر بود. یک خواهر کوچکتر از خودش هم دارد 
که متاسفانه چندســالی اســت به بیماری ام اس  مبتال 
است. پدرش هم از کار افتاده است. درواقع مجروح جنگی 
اســت. مجروح اعصاب و روان.  تاکنون چندبار در 
بیمارستان بستری شده. بعضی اوقات حالش 
خیلی وخیم می شــود. کال همه امید 
 مادرش و خانواده به ســجاد بود. پسر 
پیگیر و پرتالشی بود. خیلی زحمت 
می کشــید تا بتوانــد از  خانواده اش 

حمایت کند.  
سجادکارهممیکرد؟

بله مدتی در یک شــرکت پیمانکاری 
مشغول شد. اما بعد از مدتی از آنها جدا شد. 
این اواخر با یکی  از دوستانش در کرج قصد داشت 
وارد ساخت وساز شود. به زحمت سرمایه ای هم جور کرده 
بود.  تازه داشت شرایط اقتصادی اش سر و سامان می گرفت 

که این اتفاق افتاد. 
شماازچهطریقمطلعشدید؟

در اخبار دیدم. ســاعت 2 بعدازظهر بــود. بعد هم مادر 
سجاد تماس گرفت و ماجرا را تعریف کرد. حدود  ساعت 7 
بعدازظهر بود که به ما اطالع دادند سجاد هم در بین قربانیان 

این حادثه است.  
خانوادهچهکسیرامقصراینحادثهمیدانند؟

راستش االن اصال شرایط مناســبی ندارند. پدرش حال 
روحی خیلی بدی دارد. مادرش هم بدتر از او.  هنوز شوکه اند. 
ولی پدرش مدام با خودش تکرار می کند چرا پســرم را به 

کشتن دادید.  

بشدتازمسئوالندانشگاهآزادشاکیاست،قصدشکایتازآنهارادارد
ومیخواهدبعدازتمامشدنمراســمترحیمتنهافرزندشبهتهرانبیایدو
کارهایشکایتشراانجامدهد.تنهاخواستهاشمجازاتتمامعامالناین
حادثهاستودیگربههیچچیزیفکرنمیکند.حادثهایکهتنهافرزندش،
یکدانهدخترشرابرایهمیشــهازاوگرفت؛دختریکهبعدازدوســال
رفتوآمدبهتهراندرنهایتخبرمشخصشدنتاریخدفاعازپایاننامهاش
رابهپدرشدادهبود.نگاربابالحوائجچندســاعتپیشازحادثهباپدرش
تماسگرفتهوباخوشحالیخبرتمامشدنکارهایپایاننامهاشرادادهبود.
قراربودروز15دیدفاعکندومدرکفوقلیسانســشرابگیرد.ازپدرش
خواستهبودکهبهفکرتهیهگلوشیرینیبرایجشندفاعشباشد؛اماچند
ساعتبعدخبرتلخیبهگوشسیدامیربابالحوائجرسید.پدریکهازگرفتن
مدرکتحصیلیدخترششادبود،حاالسراسیمهداشتبهتهرانمیرفتتا
شایدبتوانددخترشرادربیمارستانمالقاتکند؛امارویتختبیمارستان
دخترشراپیدانکردودرنهایتاورابهپزشکیقانونیبردند.نگارآنجابود،در
میانکشتهشدگانحادثه؛صدایفریادهایاینپدرنشانازنابودشدنهمه
زندگیاشمیداد.پدریکهپیشازاینهمیکباردیگرشاهدازدستدادن
عزیزیازخانوادهشاندریکحادثهبود.پسرداییاشرادرسقوطهواپیمای
آسماندرکوهدناازدســتدادهبودومیدانستکهچقدرسختاستدر
یکلحظههمهزندگیآدمبیدلیلنابودشــود.سیدامیرحاالدرگفتوگوبا

خبرنگار»شهروند«ماجرایکشتهشدندخترشرابااشکروایتکرد.

نگارچندسالهبود؟
او متولد تیرماه  سال 71 بود. 

درچهرشتهایدرسمیخواند؟
رشته صنایع غذایی؛ اما خیلی وقت بود که درسش تمام شده بود. دو سالی می شد که به 
دنبال کارهای پایان نامه اش بود؛ مرتب به علوم تحقیقات می رفت و می آمد. من مانده بودم 

که چرا کار دفاع آن قدر باید طول بکشد. 
روزحادثهنگارچرابهدانشگاهرفتهبود؟

او دو روز پیش از حادثه یکشــنبه صبح به تهران رفت. خودم ساعت 5 صبح او را راهی 
تهران کردم؛ می خواست برای کارهای آخر پایان نامه اش به دانشگاه برود. او به خانه بهاره 
که دوســت صمیمی اش بود، رفت. بهاره هم در همدان زندگی می کرد و دوست 10، 12 
ســاله نگار بود. تازه دو  سال می شد که در تهران ساکن شده بود. همان روز وقتی به تهران 
رسید به دانشگاه رفت، ظهر با من تماس گرفت و با خوشحالی گفت بابا باالخره کارهای 
پایان نامه ام تمام شد و تاریخش را مشخص کردند؛ ولی گفت چند امضا از استادان مانده 
است که باید در تهران بماند و آنها را هم بگیرد؛ روز حادثه این امضاها را گرفته بود. خودش با 
من تماس گرفت و با ذوق و شوق زیاد گفت بابا کارهایم تمام شد. دارم برمی گردم باید به فکر 

گل و شیرینی جشن دفاعم باشی. من هم خوشحال شدم. 
تا این که چند ساعت بعد پدر بهاره با من تماس گرفت و 
گفت که دخترم تصادف کرده است؛ با عجله خودم را به 
تهران رســاندم. آن موقع اصال نفهمیدم چطور تا تهران 
آمدم. وقتی رسیدم به بیمارســتان رسول  اکرم رفتم اما 
دخترم آن جا نبود. به تمام بیمارستان هایی که مجروحان 
را برده بودند، ســر زدم اما دخترم نبود تا این که از پلیس 
آگاهی آمدند و مرا به پزشکی قانونی بردند؛ تنها دخترم در 

میان کشته شدگان بود. 
ازکسیهمشکایتکردهاید؟

در این مدت مردم از سراســر کشــور و همشــهریانم به ما ســر می زنند؛ از همه آنها 
ممنونم. در این چند روز آن قدر حالم بد بود که نتوانســتم به تهران بیایم ولی شــکایت 
دارم؛ از مســئوالن دانشــگاه شــکایت دارم. دلم می خواهد همه مســببان این حادثه 
مجازات شــوند و تا آخرین لحظه هم پیگیر این اتفاق هســتم. هیچ چیزی خوشحالم 
 نمی کند. حتــی میلیاردها تومــان پول هم بــه من بدهند بــدون نگار ایــن پول ها 
را می خواهم چکار؛ من فقط آرزوی مجازات دارم کــه دوباره چنین اتفاقاتی نیفتد. این 
اولین بار نیست که حادثه ای عزیزمان را از ما می گیرد. پسردایی من جزو قربانیان سقوط 
هواپیمای دنا بود. تمام خانواده ســرگردان و داغون شــدند. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ 

مسئولیتی گردن کسی نیفتاد.
بابتپولدیهوهزینههایکفنودفنصحبتیباشماشدهاست؟

پول به درد من نمی خورد؛ مــن خودم با هزینه خودم 
دخترم را به همــدان منتقل کردم. با کمک دوســتانم 
هزینه های کفن و دفن را پرداخت کردیم؛ کلی پول دادم 
ولی من پول نمی خواهم فقط باید آنهایی که زندگی ما را 
نابود کردند و تنها فرزندم را از من گرفتند، مجازات شوند. 
دخترم درســخوان و باهوش بود. او می توانست زندگی 
خوبی داشته باشد اما بی دلیل به چنین سرنوشتی دچار 
شد و ما هم زندگیمان نابود شد. دخترم که ذوق پایان نامه 
و گرفتن مدرکش را داشــت، حاال زیــر خروارها خاک 

خوابیده است.

ماجرای دردناک خانواده یک رزمنده جانباز

چرا پسرمان را به کشتن دادید؟

هنوزهمباورندارندکهمحمدرضــادیگردربین
آنهانیست.پســرمحجوبودوستداشتنیفامیل
کهبرایهمسنوسالهایشالگوییکجوانموفق
بود،حاالدرمشهدکنارمزارپدربزرگشآرامگرفته
اســت.محمدرضافرزندبزرگخانوادهفضیلتینیا
یکیاز10قربانیحادثهسهشنبهتلخدانشگاهعلومو
تحقیقاتاست.خانوادهاوهنگامیبهتهرانرسیدند
کهدیگرمحمدرضازندهنبود.پدرومادرمحمدرضا
هنوزهمنتوانستندمرگفرزندشــانراباورکنند؛

اینهاراعمویمحمدرضابه»شهروند«میگوید.

محمدرضاچندسالداشت؟
23سالشبود.

درچهرشتهایتحصیلمیکرد؟
دکترایدامپزشکی.

ازابتدادرهمیندانشگاهدرسمیخواند؟
بله؛حدوداچهارسالیاستکهبهتهرانآمدهبود.

برادرمبرایاویکخانهگرفتهبود.
شماچهزمانیازحادثهمطلعشدید؟

حدودساعت4بعدازظهربود.منازطریقاخبار

فهمیدم؛همانموقعبرادرمتماسگرفتوگفتکه
دردانشگاهایناتفاقافتادهوتلفنمحمدرضاهم
خاموشاســت.باچندنفرازدوستانشهمتماس
گرفتیمولیبینتیجهبود.بــاهواپیماازکرمانبه
تهرانآمدیم؛ساعت8شببودکهابتدابهدانشگاه
رفتیموبعدهمبهماگفتندکهاورابهبیمارســتان
عرفانبردهاند.وقتیهمکهبهبیمارستانرسیدیم

بهماگفتندکهمحمدرضاتمامکردهاست.
یعنیمحمدرضادرهمانمحلحادثهکشتهشده

بودیادربیمارستان؟  
ماشــرایطروحیمناسبینداشــتیمودرست
نمیدانیمکهچهاتفاقیافتادهاست؛اماتاجاییکه
مسئوالنبیمارستانبهماگفتند،اوقبلازرسیدن
بهبیمارستانبهکمارفتهبود.تالشتیمپزشکیهم

بیثمربودودربیمارستانجانسپرد.
محمدرضارادرکرماندفنکردید؟

نه؛اورابهمشهدبردیم.مااصالتامشهدیهستیم
اماپدرمســالهاپیشازمشهدبهکرمانآمدومن
وبرادرمدرکرمانمتولدشــدیم.پدرمدرمشهدو
درصحنامامرضا)ع(دفناست.محمدرضاراهمبه

آنجابردیم.البتهابتداچنینقصدینداشتیم،اما
درهمانشبیکیازدوستاننزدیکشبهنامپارسا
بهماگفتکهمحمدرضایکشــببهاوگفتهبوده
کهدوستدارددرحرمامامهشتمکنارپدربزرگش
دفنشود.زنبرادرمیعنیمادرمحمدرضاوقتیاین
ماجراراشنید،تصمیمگرفتکهاورابهمشهدببرد؛
االنهمدرمشهدهســتیمتامراسمهفتاوراهم

برگزارکنیم.
محمدرضافرزندچندمخانوادهبود؟

پسرارشدبرادرمبود.حمیدرضا،برادرم،یکپسر
دیگربهناممهدیداردکهکالسنهماست.برادرم
وزنبرادرمدراینچندسالبهاندازهیکعمرپیر

شدند.
شماازجایییاشخصیدرخصوصاینحادثههم

شکایتکردید؟
هنوزنه؛چوندرگیرمراسممحمدرضابودیمالبته
کهشــکایتداریم.مادانشگاهومسئوالنآنرادر
بروزاینحادثهمقصرمیدانیمودرخصوصشکایت
بایدبرادرموزنبــرادرمتصمیمبگیرندامافعالکه
درمشهدهستیموبعدهمدرکرمانمراسمداریم.

گفت و گوی » شهروند« باعموی دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات که در حادثه اتوبوس جان باخت

برآوردن آرزوی محمدرضا با دفن  در حرم   رضوی

روایت خانواده ای که در حادثه هواپیمایی آسمان هم عزیزی از دست داده بود 

میلیاردها تومان هم بدهند جای نگار را نمی گیرد


