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سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت :سومین متهم پرونده قتل بنیتا که متواری بود ،بازداشت شد و تحقیقات از وی ،در دادسرای
امور جنایی تهران در حال انجام است .محمد شهریاری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران پویا ،از بازداشت متهم فراری پرونده بنیتا خبر
داد و گفت« :احمد»متهم فراری پرونده بنیتا که پس از حادثه متواری شده بود امروز (دیروز) بازداشت شد.

...

ازمیان خبرها
جزئیات قتل  ۲خواهر در تهرانپارس
توسط پدر

خواننده زیرزمینی اعتراف کرد

جنایت مسلحانه برای سرقت
تجهیزات ضبط صدا
خواننده زیرزمینی که مدیر یکی از استریوهای ضبط صدا
را به قتل رسانده است مدعی شد به خاطر سرقت تجهیزات
ضبط آهنگ دست به این قتل زده است.
رضا که با شلیک شش گلوله اقدام به کشتن مقتول کرده
بود  ،در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :به دلیل عالقه
شدیدی که به خوانندگی داشتم  ،از حدود دو سال پیش
خوانندگی را به عنوان حرفه اصلی خود آغاز کردم .اولین
ِ
ضبط مقتول که
آهنگم را حدود دو سال پیش در استریوی
آن زمان در منطقه مرتضی گرد بود  ،تولید کردم .همین
موضوع زمینه آشنایی من با مقتول شد و پس از آن چند
آهنگ دیگر با همکاری وی تولید کردم که آخرین آن مربوط
به اسفندماه سال گذشته بود .از آن زمان دیگر اطالعی
از مقتول نداشتم تا این که حدود سه ماه پیش با مسافرت
به غرب کشور ،یک قبضه اسلحه کمری تهیه کردم .می
دانستم که مقتول سیستم استریوی مجهزی در اختیار
دارد ؛ تصمیم گرفتم تا این تجهیزات را سرقت کنم .متهم
ادامه داد :موضوع را با یکی از دوستانم به نام مهدی در
میان گذاشتم و به بهانه تست صدا از او  ،هر سه نفر وارد
اتــاق ضبط شدیم ؛ بــدون هیچ گونه درگیری فیزیکی با
مقتول ،اسلحه را از زیر لباسم خارج و شلیک کردم .سپس
تجهیزات داخل استریو را برداشتیم و از محل خارج شدیم.

سومین متهم پرونده قتل «بنیتا» دستگیر شد

...

نگاهی آماری به سوانح اتوبوس ها در جاده های کشور

درامتدادتاریکی

«اتوبوسهای مرگ »همچنان قربانی میگیرند

شاید این گونه نمی شد

سقوط اتوبوس مسافربری به دره جاجرود ۱۱،کشته و  ۲۸مصدوم برجا گذاشت

«اتوبوس مرگ » این بار در جاجرود تهران  ،تعدادی از
هموطنانمان را با خود به قعر دره برد و حادثه تلخ دیگری
را رقم زد .در این حادثه تلخ  ١١تن کشته و  ۲۸تن مجروح
شدند.اتوبوس ها همان قــدر که در خاطره مــردم این
سرزمین ،پر استفاده ترین وسیله حمل و نقل عمومی بوده
اند ،خاطرات تلخ واژگونی و تصادفات آن ها نیز به دلیل
تعداد باالی تلفات در سوانح مرتبط با آن ،در خاطره ها
ماندگارشدهوهرازگاهییکحادثهمرتبطبااتوبوسهای
مسافربریذهنوروحجامعهرامتاثرکردهاست.نگاهیبه
آمار تصادفات اتوبوسی در ایران و به ویژه تصادف هایی که
مسافرانآنرادانشآموزان،زائرانیانخبگانعلمیتشکیل
میدادند،بهخوبییادآوراینخاطراتتلخاستامااینهمه
ماجرانیستزیراجدایازعاملخطایانسانیواستاندارد
نبودن جاده ها ،در بسیاری از مــوارد نقص فنی اتوبوس
ها ،این وسیله های حمل و نقل را به ارابه های مرگ تبدیل
کرده است .خاطره آتش سوزی های مخوف اتوبوس های
اسکانیا-فقطدریکنمونه باعثزندهسوختن 44مسافر
دو دستگاه اتوبوس اسکانیا بعد از برخورد و آتش گرفتن در
شهریور ماه  92در بزرگراه قم شد -که به گفته بسیاری از
مسئوالننقصدرسیستمسوخترسانیوجانماییباتری
و باک این اتوبوس ها توسط شرکت سازنده ،باعث تسریع
حریقآنمیشد ،بهاینزودیهاازیادنمیرود.دربسیاری
ازموارد ،بعدازحادثهوحساسشدنافکارعمومیورسانه
ها نسبت به این حوادث ،سخنانی مبنی بر نگاه ریشه ای و
پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ از سوی
مسئوالنبیانمیشوداماباگذشتمدتیباآنکهاقداماتی
برای بهبود اوضاع و نظارت جدی تر انجام می شود اما آمار
تصادفات رانندگی در ایران (هر روز 47نفر قربانی) نشان
میدهد،نیازمنداقدامیجدیوراهکاریملیبرایرفعاین
معضلهستیم .دراینمیاناگرچهمعاوناولرئیسجمهور
روز دوشنبه در دستوری ویژه خطاب به چهار وزیر و فرمانده
ناجاخواستار تهیهنقشهراهپیشگیریازحوادثجادهایو
ارائه پیشنهادهای الزم برای بهبود ایمنی جادههای کشور
ظرف دو ماه شد و همچنین دادستان کل کشور به موضوع
تصادفات جــاده ای ورود کرد و در جلسه ای با وزیــران
آموزش و پرورش ،راه و شهرسازی و رئیس راهور ناجا مقرر
شد   کارگروه تخصصی و ویژهای با ضرب االجل یک ماهه
برایبررسیمشکالت،موانعوراهکارهایکاهشوکنترل
حوادث جاده ای تشکیل شود ،اما امید می رود این حرکت
هاتحتتاثیرفضایاحساسیایجادشدهبعدازحوادثاخیر
اتوبوسهاوبهویژهحادثهاتوبوسدانشآموزانهرمزگانی
نباشدوتارفعریشهای،اینمسئلهپیگیریشود.

▪ سقوطمرگباراتوبوسمسافربریبهدرهجاجرود؛۱۱
کشتهو ۲۸مصدوم

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران از سقوط مرگبار
یک دستگاه اتوبوس بین شهری در دره جاجرود خبر
داد و گفت :در این حادثه  11نفر کشته و  28نفر به دلیل
مصدومیت،راهیبیمارستانشدند.
به گزارش ایرنا حسن عباسی افزود  :ساعت  2:30بامداد
روزسه شنبه  ،حادثه سقوط یک دستگاه اتوبوس در دره
جاجرودبهمرکزاطالعرسانیاورژانستهراناعالمشد.
▪ نقص فنی سیستم ترمز ،علت اولیه سقوط اتوبوس

در همین حال به گــزارش میزان ،ســردار محمد حسین
حمیدیرئیسپلیسراهورناجاگفت:هردورانندهاتوبوس
مذکور زنده هستند و برابر گزارش سامانه سپهتن سرعت
اتوبوس  ۲۰ثانیه قبل از سقوط  ۵۹کیلومتر بر ساعت و
همچنینساعترانندگیرانندهنیزمجازبودهاست.
درهمینحالبهگزارشموج،رئیسپلیسراهشرقاستان
تهران در گفت و گویی اظهار کرد :در بررسی های اولیه،
علت این حادثه نقص فنی سیستم ترمز اعالم شده است.
فارس نیز گزارش داد :براساس تازه ترین اطالعات ،نقص
فنی خودرو علت اولیه سقوط اتوبوس به دره در محور هراز
اعالمشدهاست.
▪نگاهیبهتاریخچه«اتوبوسهایمرگ»

  در ادامه نگاهی اجمالی داریم به برخی حوادث جاده ای
و تصادفات مرتبط با اتوبوس های مسافربری که به خوبی
نشان دهنده اهمیت پرداختن ریشه ای بــرای رفع این
معضلاست.
 ۲۶اسفند  : ۱۳۷۶سقوط اتوبوس حامل دانشجویان
شریف شاید یکی از مشهورترین حوادث اتوبوسی باشد.
در این حادثه   هفت نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی
شریفکهبرگزیدگانالمپیادهایملیوبینالمللیریاضی
بودند ،مرحوم مریم میرزاخانی از بازماندگان این حادثه
بود.
 28مهر  :1391واژگونی یک اتوبوس در مسیر اهواز -
بروجن 26 ،کشته بر جا گذاشت.فرماندار بروجن گفت:
 26دانش آموز دختر بروجنی در بازگشت از سفر کاروان
راهیان نــور از مناطق جنگی ،در سانحه تصادف فوت
کردند.
 28مهر  :1391در همین روز در اثر واژگونی اتوبوس
حامل 40نفرازدانشجویاندختردانشگاهمالیر 25،نفربه
شدتمجروحشدند.

▪ آتشسوزیاسکانیاها

ماجرای اتوبوس های مرگ
فقطبهواژگونیوبرخوردختم
نشدودربرههایموضوعآتش
گرفتن اتوبوس های اسکانیا
کهتعدادزیادیازاتوبوسهای
ناوگان مسافربری را تشکیل
می داد نیز قربانیان بسیاری
گرفت.
به گفته برخی مسئوالن ،این
اتوبوس ها به دلیل تغییراتی
که در خط تولید (جانمایی
باتری ها ،باک گازوئیل و بدنه
ضعیف) آن ها انجام شده بود،
در تصادفات آتش می گرفت و بر تعداد قربانیان می افزود.
این ماجرا آن قدر شایع شده بود که حتی در  24فروردین
 1393دردوحادثهمختلفدرجادههایکشور،سهاسکانیا
آتشگرفتامابختبامسافرانیاربودکهازاینحوادثجان
سالمبهدربردند.
در وحــشــتــنــاک تــریــن حــادثــه ،دو دســتــگــاه اتــوبــوس
مسافربری اسکانیا در جاده تهران -قم بر اثر تصادف با
یکدیگر در شامگاه روز دوشنبه دچار سانحه و آتش سوزی
شدند.اینسانحه ۴۴کشتهو ۳۹مجروحبرجایگذاشت.
مسئوالن پلیس راه درباره این حادثه اعالم کردند  :به علت
ضعف بدنه اتوبوسها و نقص در سیستم برق رسانی ،هر
دواتوبوساسکانیاپسازحادثهدچارآتشسوزیشدند.
▪ سالپرحادثه

اماهرچهبهسالهایاخیرنزدیکترمیشویم،بهدلیلدر
دسترستربودنآمارها،عمقفاجعهملموستراست.مثال
آمارهایسال 95بهخوبیگویایاینمسئلهاست.
 ۲اردیبهشت  :۱۳۹۵واژگونی یک دستگاه اتوبوس
حامل 44دانشآموزدخترهنرستانتربیتبدنیشهرکرد
در محور تربت حیدریه به دولتآباد منجر به جان باختن دو
نفرازآنانومصدومیت 42نفردیگرشد.
 2تیر :1395در ساعت ۱:۲۰بامداد چهارشنبه ۲تیرماه
 ۱۳۹۵در محور نیریز به فارس ،اتوبوس حامل سربازان
پادگانصفرپنجکرماندچارسانحهشد.دراینحادثه۱۳
سربازو ۶رانندهفوتشدند.
 ۱۹تیر :۱۳۹۵براثرواژگونیاتوبوسدرمحورمرودشت-
سعادتآباددونفرکشتهو ۱۷نفرمجروحشدند.
 2مرداد : 1395ساعت  ۲بامداد روز دوم مرداد  95در

حضور دادستان تهران در محل حادثه

پدر با ضربات متعدد چاقو دو دخترش را به قتل رساند و پس
از قتل با دستنوشتهای علت جنایت را اعالم کرد.
به گزارش تسنیم حدود ساعت  23دو شنبه شب مأموران
کالنتری  126تهرانپارس در تماس با بازپرس کشیک
قتل پایتخت اعالم کردند که یک پدر دو دخترش را به قتل
رسانده و سپس خودکشی کــرده اســت .بنابر اظهارات
مأموران ،عامل جنایت با خواهرش تماس گرفته و اعالم
کرده بود پس از به قتل رساندن دو دخترش ،در منزلشان
با سیانور خودکشی کــرده است که مأموران در صحنه
جرم حاضر شده وعامل جنایت در حالی که نیمهجان بود
با اورژانــس به بیمارستان تهرانپارس منتقل و مراتب به
بازپرس امور جنایی تهران اعالم شد .در ادامه تحقیقات
کارآگاهان با دستنوشتهای روی تلویزیون مواجه شدند
که قاتل در آن بیان کرده بود به خاطر اختالفاتی که با همسر
و برادران همسرم داشتم این کار را انجام دادم ،برادرهای
همسرم در زندگی من دخالت کرده و باعث شدند به من
خسارات مالی وارد شود .بررسیها دربــاره این پرونده
نشان داد که مادر این دو دختر حدود  40روز قبل منزل را
ترک کرده و به خانه رفتوآمد نداشته است همچنین عامل
جنایت دارای شغل بوده و وضعیت مالی بدی نداشت ه است.
تحقیقات درباره این پروندهها ادامه داشت که خبر رسید
عامل جنایت در بیمارستان جان خود را از دست داده است.
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یککیلومتریجنوبیتونلکندوان،واژگونییک دستگاه
اتوبوس مسیر شمال به جنوب و برخورد با تیر سیمانی
حاشیهراهمنجربهفوت 15نفرازسرنشیناناینخودروشد
که13نفرمردوبقیهزنبودند.
 ۳۱شهریور  :۱۳۹۵سخنگوی سازمان امدادونجات از
کشتهشدنسهنفرومجروحشدن ۳۰نفربراثرواژگونییک
دستگاهاتوبوس درجادهبجستانخبرداد.
 ۱8آبان  :۱۳۹۵اتوبوس حامل  47نف ر از زائران اربعین
حسینیبهمقصدکربالدر 15کیلومتریحوزهاستحفاظی
استان کهگیلویه و بویراحمد در محور اقلید واژگون شد که
 24نفرازمسافرانایناتوبوسهنگامتصادفوچهارنفراز
مصدوماناینحادثهرانندگینیزحینانتقالبهبیمارستان
جانخودراازدستدادند.
 ۲۴دی  :۱۳۹۵واژگونی یکدستگاه اتوبوس در جاده
نیریز به سمت سیرجان ،یک کشته و  16مجروح برجا
گذاشت.
 ۳بهمن:۱۳۹۵یکدستگاهاتوبوسکهازمشهدبهسمت
رفسنجان در حرکت بود در کیلومتر  ۴۴محور دیهوک به
فردوسواژگونشد ویکقربانیگرفت.
 16اردیبهشت :1396اتوبوسدانشآموزانپایهچهارم
ابتداییمدرسهایدررباطکریمدرمحدود هبزرگراهیادگار
امام واژگون شد و در پی این اتفاق ،تعدادی از دانشآموزان
بهشدتمصدومشدند.
10شهریور :1396واژگونیاتوبوسحاملدانشآموزان
دبیرستانی هرمزگانی که راهی اردوی فرزانگان در شیراز
بودند ،بار دیگر بختک سیاه مرگ را بر سر جاده های ایران
افکندوبراساسآمارهایمتفاوت 7تا 12دانشآموزکشته
وقطععضویا نخاعشدند.

زن جوان درحالی که با احساسی مادرانه به چشمان پسر
کوچکش خیره شده بود و می گفت گاهی یک اتفاق ساده یا
یکگذشتعاقالنهزندگیانسانهارادگرگونمیکند،به
کارشناساجتماعیکالنتریپنجتنمشهد،افزود:آشنایی
و ازدواج من و «وحید» مانند خیلی از ازدواج های دیگر کامال
سنتیشکلگرفت.
مادروحیدمرادریکیازمهمانیهایزنانهزیرنظرگرفتهبودتا
اینکهچندروزبعد،بهخواستگاریامآمد.شب«بلهبرون»من
ووحیددقایقکوتاهیباهمحرفزدیمومنمهمترینتصمیم
زندگیامراگرفتم.طولینکشیدکهقدمبهخانهبختگذاشتم
تارویاهایرنگارنگمرادرزندگیمشترکنقاشیکنم.باآنکه
وحیداخالقتندیداشتاماآغاززندگیمابسیارشیرینبود
و من سعی می کردم با او مدارا کنم تا کمتر عصبانی شود  .با
اینوجودهمسرمبیکاربودوبراییافتنشغلی،سودایشهر
رادرسرمیپروراند.بدینترتیبکولهبارزندگیمانرابستیم
وازروستابهحاشیهشهرمشهدمهاجرتکردیم«.وحید»یک
دستگاه موتورسیکلت دست دوم خرید و با آن مسافرکشی
میکرد.دراینشرایطکهزندگیرابهسختیمیگذراندیم،
پسرمحمیدنیزبهدنیاآمد.دیگربهخاطرمشکالتاقتصادی،
همسرم عصبانی تر از گذشته شده بود و ما مدام با یکدیگر
مشاجرهمیکردیم.تااینکهدریکشبسردزمستانیوقتی
چهرهتبدارپسرمرا دیدموازاینکهپولینداشتمتااورانزد
پزشکببرم،بسیارعصبانیبودم،مشاجرهسختیبینمادر
گرفتواودرهمانحالتعصبانیتدرحیاطرابههمکوبیدواز
منزلخارجشد.چندساعتبعدازکالنتریتماسگرفتندکه
همسرمبازداشتشدهاست.فرزندبیمارمرادرآغوشگرفتم
و سراسیمه خودم را به کالنتری رساندم .وحید در خیابان با
یکخودروتصادفکردهوپسازآننیزباکتککاریرانندهرا
بهشدت مجروحکردهبود.
خالصه دادگــاه او را به پرداخت چندین میلیون تومان دیه
محکومکرداماماپولیبرایپرداختدیهنداشتیم.هیچکدام
ازاطرافیانماننیزنمیتوانستندکمکیبهمابکنند،بههمین
دلیل همسرم روانه زندان شد و تالش های من برای فراهم
کردن پول به جایی نرسید و از سوی دیگر نیز راننده شاکی
به هیچ وجه حاضر به گذشت نشد .ماه ها از زندانی شدن
وحید می گذشت و من با کارگری سعی می کردم زندگی را
بچرخانم.باالخرهباگرفتنواموپساندازهایمرضایتشاکی
را گرفتم اما دیگر همسرم آن وحید سابق نبود چرا که بعد از
آزادی از زندان به انواع خالفکاری ها مانند مصرف مواد و
مشروباتالکلیرویآوردوبیشتراوقاتشرابادوستانیمی
گذراندکهدرزندانباآنهاآشناشدهبود.دیگرازکتککاری
هاوخالفکاریهایهمسرمخستهشدمواکنونبهقانونپناه
آوردهام.حالکهبهگذشتهمینگرم،هزاران«شاید»ازذهنم
عبورمیکند،شایداگرآنشبسردزمستانی...
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