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سریالاتوبوسهایمرگ

در سالی که گذشت نقص فنی ،خستگی و خواب آلودگی رانندگان
اتوبــوس و بیتوجهــی آنهــا به جلــو ،مســافران زیــادی را به جای
مقصــد به قربانگاه کشــاند .تعــداد تصادفها کم نبــود اما در این
گــزارش فقــط به چنــد مــورد از مرگبارتریــن آنها اشــاره میکنیم.
بامداد دهم شــهریور؛ یکــی از اتوبوسهای حامــل دختران نخبه
هرمزگانــی که بــرای شــرکت در اردوی ملــی نخبــگان و فرزانگان
به ســمت شــیراز در حرکت بودنــد بهدلیل خواب آلودگــی راننده
از مســیر منحــرف و واژگــون شــد .بــا توجه به شــدت حادثــه از 45

سرنشین9،دانشآموز،سرپرستآنهاوکمکرانندهجانباختند
و 34نفــر نیــزمصــدوم یا قطــع عضو شــدند .بامداد 22شــهریور؛
نقص فنی سیســتم ترمز اتوبوس مسیر کرج -ساری باعث سقوط
مرگبــار آن بــه درهای عمیــق در جاجرود شــد و  11مســافر کشــته و
 27نفــر با مصدومیتهای مختلف به بیمارســتان انتقال یافتند.
بامداد 23بهمن؛ خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس حامل
زائــران زن گچســارانی در محور دیهوک -فردوس ســبب واژگونی
آن شد که9زن جان باختند و دیگر مسافران و راننده نیز که در میان
آهنپارههاگرفتارشدهبودند،پسازساعتهانجاتیافتند.

سالیکهگذشتبســتراتفاقاتیبودکهشایدهرگزازذهن
تاریخپاکنشــود.مرگمســافرانچنداتوبوس،صعود
مرگباربهاشــترانکوه،انفجاردرمعدنآزادشهر،شهادت
دریانورداننفتکش«ســانچی»،زلزلهکرمانشاه،سقوط
هواپیماو...تنهاچندنمونهازحوادثمهیبیبودکهنهتنها
خانوادههایداغدارکهمردمایرانزمینرابهسوگنشاند.

تراژدیدرهارواح
 30تیــر؛  19زن و مرد که در قالب تــور طبیعت گردی «اهواز
مهربــان» بــرای گذرانــدن آخــر هفتــهای شــاد و پرهیجان
بــه «دره ارواح» منطقــه چــال کنــدی دزفــول ســفر کردند
امــا هیچ چیز طبــق برنامه پیش نرفت و گردشــگران دچار
حادثه شــدند .با اعالم ایــن اتفاق  13نفــر از اعضای تیم با
کمک ســاکنان محلی نجــات یافتند و یک نفــر نیز روز بعد
پیدا شــد اما سرنوشــت 5نفر دیگر نامعلــوم بود .عملیات
جستوجوبراییافتنگمشدگان 19روزبهطولانجامیدو
سرانجاماجسادآنهاپیداشد.

زلزلهویرانگرکرمانشاه
ساعت 9شب 21آبان،زمینلرزهایبهبزرگی 7.3درمقیاس
ریشــتر اســتان کرمانشــاه را لرزاند .دراین حادثه هزاران خانه
تخریب ،صدها نفر کشــته و زخمی و هزاران نفر آواره شــدند.
کانــون زمین لــرزه  5کیلومتری شــهر ازگله کرمانشــاه بود اما
 1454پــس لــرزه آن شــدت تخریــب را افزایــش داد و هــر روز
برداغمردمشهرهاوروستاهاافزود.پسازماههاازآنروزهای
تلخ که تنها تصاویر آن اشک بر چشمان مردم ایران میآورد
هنوز ویرانهها برپاســت و مردم در ســرمای اســتخوان سوز در
کانکسوچادرهایآبگرفتهزندگیمیکنند.

صعودبیبازگشتبهاشترانکوه

انفجاردرمعدنآزادشهر
 13اردیبهشــتوهنگامتغییرشیفتکارگرانمعدنزغالسنگ
یورتآزادشهردراستانگلستان،فاجعهایرخدادکه 43خانواده
راداغــداروقلبمردمایرانرابهدردآورد.آنروزحدود 500کارگر
درعمق 1300متریزمینمشغولکاربودندکهناگهانلکوموتیو
ازکارافتاد.مســیرمسدودشــدهبودودرآنشلوغیکسیبهحجم
گازانباشتهتوجهینداشت.باتریراآوردنداماهمینکهاتصالبا
موتورلکوموتیوبرقرارشــد،انفجارمهیبیرخدادوباریزشتونل،
کارگراندرمیانانبوهخاکمحبوسشدند.عملیاتنجاتبیش
از10روزطولکشیدوسرانجامپیکر43معدنچیبیرونکشیدهشد
وتعدادیازکارگراننیزدربیمارستانتحتدرمانقرارگرفتند.

شوکزلزلهدرپایتخت
اول دی و در واپســین ســاعات نخســتین روز زمســتان،
پایتخــت با زلزلهای به قدرت 5.2ریشــتر لرزید و تهرانیها
کــه از مدتها قبل نســبت به وقــوع زلزله هراس داشــتند،
سراســیمه به خیابانهــا ریختنــد .اوضاع به قــدری به هم
ریختــه بــود کــه در کمتــر از نیــم ســاعت همــه خیابانها و
بزرگراههامسدودشدوتردددرشهرحتیبرایخودروهای
امــدادی بــا مشــکالتی همراه شــد .ایــن زلزله کــه مرکز آن
مشــکین دشت استان البرز بود عالوه بر تهران ،کرج و ساوه
را نیــز لرزانــد و یــک کــودک و یــک زن بهدلیــل تــرس جان
باختند و شماری نیز در هنگام فرار زخمی شدند.

حریقدرساختمانوزارتنیرو

سقوطهواپیمایمسافربریتهران-یاسوج
 29بهمن؛ پرواز شــماره  3704هواپیمایی آسمان که تهران را
به مقصد یاســوج ترک کرده بود 50،دقیقه پس از پرواز از رادار
خارج شد و دقایقی بعد خبر سقوط آن از سوی مسئوالن تأیید
شــد .اینپروازکه 60مســافرو 6خدمه داشت در دل ارتفاعات
برف گرفته کوه دنا در ســمیرم-جنوب اصفهان -سقوط کرد و
تیمهایامدادونجاتدرشرایطبدجویبارهابهدلکوهزدند
تاالشههواپیماراپیداکنند.سرانجامپسازسهروزجستوجو
الشــه هواپیمــا و بقایــای پیکرهــای قربانیــان در ارتفاعات دنا
کشف و اجساد با سختی فراوان به پایین کوه انتقال یافت.

 17آذر؛ 2زن و 12مرد کوهنوردمشهدی به همراه بلدچیمحلی در
میانبرفوکوالکبهدلارتفاعاتسرداشترانکوه–استانلرستان-
زدنــد.آنهاکههمهازکوهنوردانحرفهایبودند،باوجوداخطارهاو
هشدارهایهواشناسیبرنامهصعودشانراادامهدادندامادرمسیر
بازگشتگرفتاربهمنشدهودرنزدیکیقله«کولجنو»گیرافتادند.
 6نفــرازاعضایتیمخودرابهپناهگاهرســاندنداما 8نفردیگرراهرا
گمکردندوموفقبهبازگشــتنشــدند.وقتیامدادگرانبهپناهگاه
رسیدندیکیازکوهنورداننجاتیافتهنیزجانباختهبودوتالشها
براینجــاتدیگراعضایتیمنیزنتیجهاینــدادوپیکر 8کوهنورد
پساز10روزجستوجوپیداشدوبهپایینکوهانتقالیافت.

ت «تولیــد نیــروی بــرق
 16بهمــن؛ ســاختمان  ۱۳طبقــه شــرک 
حرارتی» از شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در خیابان ولیعصر
آتــش گرفت .این حریــق مهیب که نگرانیها از وقوع پالســکویی
دیگــر را افزایش داده بود ،از اتاق بایگانی در طبقه منفی 4شــروع
شــد اما بهدلیل وجود قفسههای آهنی در این اتاق ،اطفای حریق
بهکندیپیشرفت.باتوجهبهتمهیدات اندیشــیدهشــده در این
حریــق و تخلیه بموقع ســاختمانهای اطراف ،این آتشســوزی
تلفات جانی نداشــت و تنها  9نفر بهدلیــل دود گرفتگی مصدوم
شــدند .ایــن حریــق مهیب ســرانجام پــس از  53ســاعت تالش
بیوقفه آتشنشــانان مهار شــد امــا علت آن همچنــان در ابهام
ماندهاست.

پایانتلخنفتکشسانچی
 16دی؛ اتفاقــی تلــخ و تکاندهنــده در آبهــای
شــانگهای چیــن ،ایــران را در ســوگ فرو برد .کشــتی
فلهبــر چینــی «کریســتال» بــه دالیلــی نامعلــوم به
نفتکــش ایرانــی «ســانچی» برخــورد کــرد و باعــث
انفجار تانکر نفتی شــد .شــدت انفجار و آتشســوزی
بــه قدری بــود کــه نزدیک شــدن تیمهای نجــات به
نفتکش امکان نداشت و با وجودی که یکی از پیکرها
چنــد متــری دورتر روی آب پیدا شــده بود اما هیچ ســرنخی از  29سرنشــین ایرانی و دو خدمه بنگالدشــی در دســت
نبود .این تانکر نفتی قرار بود محموله  136هزار تن میعانات نفتی را به کره جنوبی برســاند اما این بار گرانبها آنقدر
سوخت تا نفتکش به تابوتی برای دریانوردان تبدیل شد .سرانجام پس از  7روز نخستین گروه امدادی وارد نفتکش
شد و جعبه سیاه و دو پیکر دیگر از جانباختگان به ساحل انتقال یافت اما با وجود اعزام تیم تکاوران ایرانی به چین،
امکان ورود دوباره به تانکر نفتی مهیا نشــد و در هشــتمین روز ســانچی ،تانکر غول پیکر نفتی با همه سرنشــینانش
مانند گدازههای آتشفشــانی ذوب شــد و به اعماق آبهای شــانگهای فــرو رفت .پس از حدود یک مــاه و نیم از این
واقعه تلخ ،هویت ســه پیکر شناســایی و به کشــور بازگردانده شــدند اما دسترســی به دیگر پیکرها با توجه به شرایط
آالیندگی و موقعیت نفتکش در اعماق آب به نظر امکانپذیر نمیرسد.
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