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از پای چوبه دار

گــروه حوادث /مرد جوانی که  6ســال قبل به اتهام قتل محکوم به قصاص شــده بود با رضایت
خانواده مقتول از پای چوبه دار به زندگی برگشت.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
ایــن حادثــه حــدود  6ســال قبــل در یکــی از
روســتاهای استان گلســتان رخ داد و دو مرد
جوان بر ســر باربری با یکدیگر درگیر شــدند
و در یک لحظه عصبانیت یکی از آنها با هل
دادن دیگری منجر به مرگ وی شد.
پس از دســتگیری متهم بــه قتل اعتراف
کرد اما مدعی شــد که قصد کشتن مقتول را
نداشــته و بر اثر یک اشتباه باعث مرگ مرد
جوان شده اســت .با این حال به درخواست
خانــواده مقتــول بــرای قصــاص متهــم وی
محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شد.
در حالی که حدود یک سال از این ماجرا
گذشته بود واحد صلح و سازش شورای حل
اختــاف زندان گرگان با بررســی پرونده این
مرد جوان و با توجه به اینکه قتل ناخواســته
رخ داده بود به سراغ این مرد در زندان رفته
و در تحقیقات گســترده متوجه شدند وی در
زندان نیز توبه کرده و رفتار مناســبی داشــته
اســت بنابرایــن اقــدام خــود را بــرای جلب
رضایــت اولیای دم آغــاز کردند .اما خانواده
مقتــول همچنــان خواهــان اجــرای حکــم
قصــاص بودنــد .در حالــی که ایــن تالشها
از ســوی شــورای حل اختالف زنــدان گرگان
ادامــه داشــت ســرانجام صبح روز دوشــنبه
در حالــی که مرد زندانی بــرای اجرای حکم
اعــدام پای چوبه دار رفته بود بار دیگر واحد
صلح و ســازش شــانس خــود را برای جلب

انفجار بمب دست ساز
جان پسر نوجوان را
گرفت

رضایــت اولیــای دم بــه کار بســت و ایــن بار
موفــق شــدند در آخریــن لحظــات قبــل از
اعدام رضایت خانواده مقتول را جلب کنند.
آنها نیز بــدون دریافت دیه و فقط با این
شــرط که مرد جــوان پــس از آزادی از زندان
دیگر در استان گلستان زندگی نکند از اعدام
او چشم پوشی کردند.
احمــد جعفری معــاون قضایــی رئیس
کل دادگستری و رئیس شورای حل اختالف
گلســتان در ایــن بــاره گفــت :محکــوم بــه
قصــاص جوانی اســت کــه  6ســال پیش در
پی یک اشتباه ،جان یک انسان را گرفت .به
درخواســت اولیای دم حکم قصاص صادر
شــد و پس از انجــام تشــریفات قانونی ،رأی
نهایی شد و در نوبت اجرا قرار گرفت.
وی ادامــه داد :پیــش از اجــرای حکــم
پرونــده به واحد صلح شــورای حل اختالف
زنــدان گــرگان ارجــاع و تــاش بــرای جلب
رضایت اولیای دم آغاز شــد .طی ســالهای
گذشته اعضای شورای حل اختالف بارها به
همــراه بــزرگان دو خانواده بــه خانه مرحوم
مراجعــه کردند اما اولیــای دم ،همچنان بر
قصــاص اصرار داشــتند .تــا اینکــه به لطف
خداونــد ،صبــح دوشــنبه و دقایقــی پیش از
اجرای حکــم ،اولیای دم رأفت و گذشــت را
ترجیــح دادند و بدون هیچ قید و شــرطی از
حق قانونی و شــرعی خود گذشتند و قاتل را
بخشیدند.

گروه حوادث /پســر جوانی که به خاطر تقلــب در بازی عصبانی
شده و دوستش را به قتل رسانده بود به قصاص محکوم شد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این حادثه خونین تابستان
امســال در حالــی رخ داد که چند پســر جوان بــرای میهمانی به
خانه یکی از دوســتان شــان رفته بودند اما وقتی ســرگرم پاســور
بازی بودند با هم درگیر شدند و صاحبخانه بهنام سعید به قتل
رســید .وقتی مأموران پلیس برای بررسی ماجرا به محل حادثه
رفتند شاهدان حاضر در صحنه مدعی شدند یکی از میهمانان
بهنام کوورش باعث قتل ســعید شــده اســت اما بعد از درگیری
فرار کرده است.
به این ترتیب بررســیها برای دســتگیری متهم آغاز شــد و بعد
از چندین روز تحقیق ســرانجام کوروش بازداشت شد .او به قتل

گروه حوادث /پســر  15ســاله ارومیــهای که
تعــدادی بمب دســت ســاز را زیر لباســش
مخفی کرده بود بهعلــت انفجار مواد جان
باخت.
ســرهنگ حســن شــیخنژاد ،فرمانــده

حوادث جهان

100

انتظامــی ارومیه بــا اعالم این خبــر به ایرنا
گفت :ایــن پســربچه در حالی کــه مقداری
مــواد محترقــه بمــب دســت ســاز را در
زیــر لبــاس خود جاســازی کــرده و ســوار بر
دوچرخه در حــال حرکت بود ناگهان بر اثر

حوادثی که در سال گذشته دنیا را تکان داد

مترجم آرزو کیهان
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اعتراف کرد و گفت در یک لحظه عصبانیت با چاقو به دوستش
ضربــه زده اســت .با تکمیــل تحقیقــات و صدور کیفرخواســت
پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا کیفرخواست علیه متهم
خوانده شد .سپس اولیای دم در جایگاه حاضر شده و درخواست
صدور حکم قصاص کردند .آنها گفتند حاضر به گذشت نیستند
و تنها چیزی که آرام شان میکند صدور حکم قصاص است.
ســپس متهــم در جایگاه قرار گرفت .او اتهام قتــل را قبول کرد و
گفــت :من خیلی پشــیمان هســتم .روز حادثه مــن و تعدادی از
دوســتان مشترکمان در خانه ســعید بودیم .ما خیلی صمیمی
بودیم و ارتباط خوبی هم با هم داشتیم .بعد سعید پاسور آورد
کــه بازی کنیم چند دســت که با هــم بازی کردیم متوجه شــدم
او تقلــب میکند و با تقلب برنده میشــود .مــن اعتراض کردم
و گفتــم چــرا تقلب میکنی .اما عصبانی شــد و فحاشــی کرد .از
شــنیدن حرفهایش خیلی ناراحت شــدم و کنترلم را از دســت
دادم .در یک لحظه چاقو را برداشتم و به سمتش حمله کردم و
یک ضربه هم بیشتر نزدم همان یک ضربه باعث مرگش شد.
متهم در پاسخ به این سؤال که چاقو را از کجا آورده است ،گفت:
مــن چاقــو را از بشــقاب میوه خوری برداشــتم .در بشــقاب برای
میهمان ها میوه گذاشــته بودند و ما داشــتیم بــازی میکردیم و
میوه میخوردیم.
بعــد از پایــان دفاعیــات متهم و وکیــل مدافع او هیــأت قضات
برای تصمیمگیری وارد شور شدند و متهم را با توجه به مدارک
موجــود در پرونده به قصاص محکــوم کردند .این رأی ظرف 20
روز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انفجار تعدادی از ایــن بمبها در دم جان
باخت.
وی اضافــه کــرد :یک نفــر دیگر نیــز که از
محل انفجار در حال رد شــدن بود ،بشــدت
مجروح شــد که نیروهــای امــدادی ،او را به

بیمارستان منتقل کردند.
فرمانده انتظامی ارومیــه ادامه داد ۲ :تا
از بمبهای دست ساز منفجر نشده نیز در
کنار فرد فوت شــده توســط نیروهای پلیس
پیدا شده است.

وقوع برخی حوادث اعم از طبیعی یا غیر طبیعی تأثیری فراگیر داشته و تا سالها از خاطرات پاک نخواهد شد .در یکصد
ســال گذشته از این دست حوادث در دنیا کم نداشتهایم .در این نوشــتار بر چند نمونه از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها
مروری کوتاه خواهیم داشت.
ســقوط هواپیمــای مونیــخ در ســال  1958میــادی ســبب
شــد اغلــب بازیکنان تیــم فوتبال منچســتر یونایتــد جان خود
را درایــن ســانحه هوایــی از دســت بدهند .ایــن هواپیما حامل
بازیکنــان و مربیــان باشــگاه فوتبــال منچســتر یونایتــد،
هــواداران ایــن تیــم و تعــدادی خبرنگار بــود۲۰ .
نفــر از  ۴۴سرنشــین هواپیمــا ،موقــع ســقوط
جــان باختنــد .بقیه سرنشــینان که به شــدت
آســیب دیده و بیهوش شــده بودند ،به یکی
از بیمارستانهای شهر مونیخ منتقل شدند.
ســه نفر نیز در بیمارستان جان باختند که در
نتیجه مجموع جانباختگان این حادثه به ۲۳
نفر رسید.

قحطیاتیوپی

 1985میالدی

بدتریــن قحطــی ظــرف  100ســال گذشــته
قحطــی اتیوپــی عنــوان شــد .بنا بــر اطالعات
دیــده بــان حقــوق بشــر  1.2میلیــون نفــر در
سراسر اتیوپی بر اثر این قحطی همهگیر جان
خود را از دســت دادند .مــرگ کودکان مقابل
چشــمان پــدران و مــادران شــان وضعیتــی
دردناک و غیر قابل تصور بود.

زلزله و سونامی ژاپن  2011میالدی

محمد بلوری /مهتاب ،در شرکت تجاریاش از پشت شیشه پنجره اتاقش
به تماشای خیابان ایســتاده بود که دختر جوانی برای استخدام در شرکت
وارد اتاقش شد .این دختر برایش تعریف کرد که پدرش در تصادف کشته
شده و مادرش ب ه علت بیماری مرده است...
***
مهتاب از سرگیجهای که داشت ،سرش را به پشتی صندلی خواباند .دختر
پرسید :خانم آیا ناراحتتان کردم؟ عذر میخوام .من را ببخشید .مهتاب
گفت نه دخترم .چیزیم نیست .یک سؤال خصوصی دارم.
مریم جواب داد :بپرسید خانم .جواب میدم.
از مادرتان برایم تعریف کنید.
بیچــاره مادرم .باهمه مریضی قلبش ،توخانههای مردم کار میکرد .برای
خیاطی دیگران ،شبها سوزن نخ میکرد و میخواست تا خرج تحصیلم
را تأمین کند.
مهتاب غرق نگاه در چشــمهای ســبز دختر شــد .پرســید :چه چشــمهای
قشــنگی داری .به رنگ دریای یک روز آفتابی! دختر از شرمساری لبخندی
زد و گفــت :همرنــگ چشــمهای قشــنگ شماســت خانــم .از ایــن نظــر
خوشحالم.
مهتاب پرسید :چشمهای مادرت هم به همین قشنگی بود؟ یعنی سبز به
رنگ دریای روزهای آفتابی؟
مریــم جــواب داد :نــ ه خانم .رنگ چشــمهای مادر خــدا بیامرزم .ســیاه و
پوستش روشن بود
پدرتان چی؟
نه خانم .پدرخدا بیامرزم هم به همان رنگ بود .سیاه...
مهتاب پرسید :پس چشمهای شما رنگ دیگه است؟
مریــم گفــت :بلــه خانم همــه دوســتان و آشــنایان از همین تفــاوت رنگ
چشمان من با پدر و مادرم میپرسیدند.
مهتــاب پرســید :درمیــان فامیل و خویشــاوندان شــما ،کســی هم بــود که
چشمهایی به زیبایی رنگ چشمهای تو داشته باشد؟
مریم فکری کرد و گفت :فکر نمیکنم خانم.
مهتاب پرسید :از مادرت تعریف کن .خیلی دوستت داشت؟
مریــم گفــت :آره خانــم .مهربانتریــن مــادر دنیــا بــود وقتی میدیــدم با
حال بیمارش شــبانه روز آنهمه تالش میکنــد گریهام میگرفت با همه
دردهایــش لبخند میــزد و میگفت :غصــه نخور دختــرم .درسهایت که
تمام بشه کار پیدا میکنی و آن وقت من دیگه مجبور نیستم برای دیگران
کار کنم.
مهتاب به چهره دختر زل زد و پردهای از اشک روی چشمهای غمگیناش
لرزیــد .پرســید :از دوران بچگــیات تعریــف کــن دختــرم از وضــع زندگی
خانواد هات.
مریم جواب داد :درگذشــته زندگی مرفهی داشتیم خانم .پدرم به تجارت
مشغول بود و چیزی کم نداشتیم تا اینکه پدرم بهخاطر خیانت شریکش،
همه چیزش را از دســت داد ،حتی فــرش زیر پایمان را فروختیم .خونه و
باغ و ماشــینمان را به حراج گذاشــتیم تا بدهی طلبکاران را بدهیم اما باز
کــم آوردیم و پدرم با شــکایت عــدهای از طلبکارها به زنــدان افتاد .بعد از
مرگش هم من و مادرم روزهای ســخت و دشواری را پشت سر گذاشتیم تا
اینکه مادرم هم از غصه عمرش را داد به شما .مهتاب بغضاش به یکباره
ترکیــد و به هقهق گریه افتاد .مریم خــودش را در میان بازوان او انداخت.
مهتاب خودش را در میان موهای دختر فروبرد و با همه گنجایش سینهاش
بوییــد .احســاس میکــرد در عطــر گیســوان دختــر گمشــدهاش مدهوش
میشــود .اشتباه نمیکرد همان بوی آشــنای دخترش بود .رایحهای چون
عطــر تن کبوتــران صحرایی قاتی بوی عســل بهاری .مهتاب با انگشــتانی
رعشــهدار یقه پیرهن دخترک را پــس زد و نگاهش به همان خال قهوهای
افتاد که بر شــانه دخترش -آزاده -نشــان کرده بود .آنگاه با هقهق گریه،
مویه کنان نام فرزندش را زار زد.
آه آزاده من ،باور میکنم .من معجزه را باور دارم.
و آنگاه از هوش رفت...
پایان

رئیس پلیس راهور ناجا :

سفر آزاد است اما مسافرت نروید

هشدار

کشــتی غول پیکر هوایی «هیندنبورگ» در ســال  1937میالدی در حالی که 97
مســافر و خدمه داشــت و از فرانکفورت آلمان عازم فرودگاه «جیبی امدیال
لیــک هرســت» در ایــاالت متحده امریــکا بود بهعلــت برخورد بــا دکل زمینی
در منچسترنیوجرســی آتش گرفت و ســقوط کرد .در این ســانحه  35مســافر و
خدمه این کشتی هوایی جان باختند.

پایان یک لحظه
عصبانیت

در حاشیه

قصاص

بازگشتمرداعدامی

ن زاده شد
دختری که در زندا 

گروه حوادث /سفر به ۹۱درصد شهرها به جز  ۴۰شهر قرمز و نارنجی،
در تعطیالت نوروز مجاز است.
ســردار هادیانفــر ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگــی ناجا در همایش
طالیه داران فرهنگ ترافیک که صبح دیروز در ستاد پلیس راهنمایی
و رانندگــی ناجا با حضور جمعــی از همیاران پلیس ،بازرســان کنترل
نــا محســوس ،بانوان فرهنگ یــار ترافیــک ،راهوران محله و ســفیران

یازدهم مارس  2011میالدی زمین لرزهای به بزرگی  9ریشــتر
به همراه ســونامی ژاپن را لرزاند .بیش از  15000نفر کشــته و
 9000نفــر ناپدید شــدند .این زمین لــرزه قدرتمندترین زلزله
ثبت شــده در ژاپــن و پنجمیــن زلزله قدرتمند جهــان عنوان
شــد .در ایــن حادثــه نیــروگاه هســتهای فوکوشــیما و ســاکنان
ایــن منطقــه تخلیــه شــده و مقامهای ژاپنــی برای بازســازی
کشورشان بیش از  235میلیارد دالر هزینه کردند.

ناپدید شدن هواپیمای مالزی
 2014میالدی

ناپدیــد شــدن هواپیمای مالزیایی همچنــان به عنوان بزرگترین اســرار هوانوردی
قــرن قلمداد میشــود .ایــن هواپیما از کواالالمپور به ســمت پکن در حال حرکت
بود که از مسیر رادارهای هوایی به همراه  239مسافر از  14کشور دنیا ناپدید شد.
هواپیمــای ناپدیــد شــده یک بوئینــگ  777متعلق به شــرکت هوایــی مالزی
بــود کــه به طور مرموزی ناپدید شــد و عملیــات بینالمللی برای پیــدا کردنش از
ســوی  26کشــور جهان ادامه یافت اما تاکنون هیچ ردی از هواپیما و مســافرانش
به دست نیامده است.

فاجعه

استادیوم«هیلزبورو»

 1989میالدی

فاجعــه هیلزبورو حادثــهای بود که بر اثر تجمع انســانی
در نیمــه پایانــی بازی جام حذفی انگلســتان بین دو تیم
انگلیسی لیورپول و ناتینگهام فارست در  ۱۵آوریل ۱۹۸۹
در اســتادیوم هیلزبورو شهر شفیلد رخ داد .در این حادثه
 ۹۶نفــر جان خــود را از دســت دادنــد و  ۷۶۶نفر مجروح
شدند که همگی آنها جزو هواداران لیورپول بودند.

آتشسوزی برج گرنفل
در لندن
 2017میالدی

ایــن آتشســوزی در بــرج مســکونی 24
طبقــه در غــرب لنــدن در ســال 2017
میالدی رخ داد و حداقل  79نفر کشــته و
ناپدید به همراه داشت 70 .نفر نیز راهی
بیمارســتان شــدند .علــت آتشســوزی
تاکنــون روشــن نشــده امــا بســیاری از
قربانیــان فرصــت فــرار نداشــته و میــان
شعلههای آتش به دام افتادند .مأموران

آتشنشــانی بــا بیــش از  40دســتگاه
خــودروی اطفــای حریــق از پایگاههــای
مختلــف شــهر برای کمــک به ســاکنان و
فرونشــاندن آتش به محل اعزام شــدند.
بنابــر گزارشهای موجــود ،آتش از طبقه
دوم آغــاز و به دیگر طبقات منتقل شــد و
با تالش بیوقفه آتش نشانان فردای روز
حادثه به طور کامل مهار شد.

فرهنگــی پلیــس راهور برگزار شــد با بیــان این مطلب گفــت۳۰ :هزار
نیــروی مــا ،در  ۲۳۶هــزار کیلومتــر راههــا و ۱۲۴۷شــهر کشــور در حال
فعالیت هستند .وی اظهار کرد :در گذشته یکی از مشکالت اساسی ما
افزایش تعداد تصادفات و فوتیها بود .اســتفاده از همیاران بازرســان
نامحسوس و تعامل با وزارت آموزش و پرورش باعث شد تخلفات تا
 ۱۸درصد کاهش یابد .سردار هادیانفر گفت :امروز  ۳۵میلیون وسیله
نقلیــه و ۴۴میلیون راننده در کشــور داریم .ســالی ۲میلیــون خودرو در
کشور تولید میشود ،اما خروجی خودروی فرسوده نداریم.
کرونــا تنها ۳۰درصد بر کاهــش تصادفات اثر گذاشــت و در فروردین
امســال ۶۷درصد ترددها کاهش یافت .ســپس با مــرور زمان ترددها
دوباره افزایش یافت و تا اســفند میانگین ترددها ۱۵درصد بود .اما در
اسفند امسال۱۳ ،درصد ترددها افزایش یافت.
هادیانفــر اظهــار کــرد :بــه جــز  ۴۰شــهر قرمــز و نارنجــی ،بــا رعایــت
پروتکلهای بهداشــتی ،سفر به سایر استانها مجاز است ،اما ما تأکید
می کنیم همه در خانه بمانند تا سالم بمانند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :بررسی و تحلیل ۱۱سال تصادفات کشور
ایــن بود که در ۸۰درصد تصادفات مرگبار  ۴عامل ســرعت غیرمجاز،
ســبقت غیرمجاز ،عدم توجه به جلو و خستگی-خواب آلودگی نقش
داشته است.
 ۳ëëروز فرصت برای جابهجایی در صورت تغییر رنگ شهر
رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگــی ناجا همچنین گفت :اگر شــهری
از وضعیــت آبــی و زرد به شــهر نارنجی و قرمز تبدیل وضعیت شــد،
هموطنان فرصت دارند تا سه روز از شهر خارج شوند.

