بهــــــــــــارانه

 ۲۴دی ماه  ۱۳۹۷سانحه هوایی در
اطراف فــرودگاه فتح کــرج رخ داد
و یــک فرونــد بوئینــگ  ۷۰۷بــاری
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران
کــه از بیشــکک قرقیزســتان عــازم
فــرودگاه پیام کــرج بود ،به اشــتباه
در فــرودگاه فتح به زمین نشســت
و خلبــان بــه علــت نقص فنــی در
سیســتم ترمــز هواپیمــا نتوانســت
هواپیمــا را روی باند کنترل کند .بار
اصلــی ایــن هواپیما الشــه گوشــت
بــود و طی این حادثه  ۱۵خدمه آن
جان باختند.

شــنبه  ۳۱شــهریور  ۱۳۹۷در جریــان
مراسمرژهنظامینیروهایمسلحبه
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در
اهواز ،تروریسم یکبار دیگر نشان داد،
تا چقــدر بیرحم اســت .در ایــن روز
مهاجمانمسلحکهبعدهامشخص
شد وابسته به داعش و گروه االحوازیه
بودند ،پیش از اجرای مراســم رژه در
پشــت محل برگــزاری کمیــن کردند
و پــس از شــروع مراســم ،نظامیان و
مــردم عــادی را بــه رگبار بســتند .در
جریان این حمله تروریســتی  ۲۵نفر
شهیدشدند.

واژگونیاتوبوسدانشگاه

حملهتروریستیمریوان

پنجم دیماه ســال قبــل ،روز تلخی
در تاریــخ آمــوزش عالــی ایــران بود.
در ایــن روز اتوبــوس دانشــجویان
واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه
آزاد تهــران واژگون شــد و طــی آن ۱۰
نفر کشــته و  ۲۸نفر زخمی شدند .در
پــی این حادثــه مرگبار ،دانشــجویان
دانشگاه آزاد اعتراضات زیادی انجام
دادند و خواســتار استعفای علی اکبر
والیتی رئیس هیأت امنای دانشــگاه
و محمدمهــدی طهرانچــی ،رئیس
واحد علوم و تحقیقات شدند.

بامــداد روز  ۳۰تیــر  ۱۳۹۷تعدادی از
افراد مســلح گــروه تروریســتی پژاک
بــه پاســگاه مــرزی قــرارگاه حمــزه
سیدالشــهدای نیــروی زمینی ســپاه
پاســداران در نزدیکی روســتای دری
مریــوان کردســتان حملــه کردنــد.
طــی این حملــه تروریســتی  ۱۱نفر از
نیروهای ســپاه شهید شــدند و  ۸نفر
زخمی .فرمانده سپاه بیتالمقدس
کرســتان بعــد از ایــن حملــه اعــام
کرد در جریان این حمله ،شــماری از
نیروهای پژاک به هالکت رسیدند.

تجاوز در دبیرستان معین

حملهتروریستینیکشهر

اوایــل خردادمــاه یــک خبــر
شــرمآور جامعــه ایــران را تــکان
داد .خانوادههــای  ۸دانشآمــوز
دبیرســتانی مدرسه معین واقع در
بلوار مــرزداران تهران اعالم کردند
که بــه فرزندان آنها از ســوی ناظم
مدرســه تجــاوز شــده اســت .کمــی
بعــد مســئوالن آمــوزش و پرورش
منطقــه 2شــهر تهــران هــم ضمن
تأییــد تجاوز به ایــن دانشآموزان،
از مراجع قضایی خواســتند نسبت
به این پرونده ورود کنند.

تصادف تانکر در سنندج

در حوالــی نیمــه شــب سهشــنبه
 ۱۹تیر در نزدیکیهای ســنندج یک
تانکــر حامــل قیــر بــا یــک اتوبوس
مســافربری کــه متعلق به شــرکت
مســافربری گیتی ســیر بود برخورد
کرد و یــک حادثه مرگبــار به وجود
آورد .در زمــان وقــوع ســانحه
اتوبــوس  ۱۷سرنشــین داشــت کــه
تنهــا دو نفــر نجــات پیــدا کردنــد و
 ۱۵نفــر کشــته شــدند .علــت ایــن
حادثــه را پلیــس راهــور اســتان
کردســتان بریده شــدن ترمــز تانکر
اعالم شد.

در صبــح روز شــنبه  ۱۳بهمــن 97
دو فرد مســلح با عبــور از دیوار ناحیه
مقاومت بسیج شهر نیکشهر استان
سیســتان و بلوچســتان اقــدام بــه
تیراندازی کور کردند .طی این حادثه
تعدادی از نیروهای مخابرات ســپاه
که در حال ســیم کشــی پایگاه بودند
مــورد اصابــت گلوله قــرار گرفتند که
در نتیجه یکی از کارکنان ســپاه به نام
مرتضــی علی احمدی کشــته و پنج
نفــر دیگر هــم مجروح شــدند .کمی
بعد جیش العدل با انتشار بیانیهای
مسئولیتحملهرابرعهدهگرفت.

حوادث ۹۷

سقوطهواپیمایارتش

حملهتروریستیاهواز

حملهتروریستیزاهدان

حمله تروریستی به اتوبوس کارکنان
سپاه در زاهدان یکی دیگر از اقدامات
گروههــای تکفیــری در ســال ۹۷
بــود .ایــن حادثــه در غــروب روز ۲۴
بهمــن  ۱۳۹۷توســط یک خــودروی
بمبگــذاری شــده در جــاده خــاش-
زاهــدان رخ داد .بــه گفتــه روابــط
عمومــی قــرارگاه قدس سیســتان و
بلوچســتان ،طی ایــن حمله  ۲۷نفر
شــهید و  ۱۳نفــر نیز زخمی شــدند.
گــروه تروریســتی جیشالعــدل
مســئولیت این حمله تروریســتی را
پذیرفت.
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