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در 2 سال گذشته حدود 100نفر در استان 
هرمزگان به اتهام قتل به قصاص محکوم 
شــدند و با قطعی شــدن حکم شان در 
یک قدمی چوبه دار قرار داشــتند؛ اما 
پیگیری های مســئوالن قضایی استان، 
باعث نجات دســت کم نیمی از آنها شد. 
اما پشــت پرده این بخشش ها چه بود و 
چه کسانی باعث نجات 50قاتل پشیمان 
از چوبه دار شــدند؟ یکی از آنها کاظم 
شــاهرخ نیا است. عضو شــورای حل 

اختالف زندان بندرعباس و گزارشــگر 
ورزشی هرمزگان. او به دلیل تالش هایش 
برای ایجاد صلح و سازش در پرونده های 
قضایی، در زندان بندرعباس فرد محبوبی 
است و زندانیان به چشم فرشته نجات به 
او نگاه می کنند. خودش می گوید: با وجود 
همه سختی هایی که کارش دارد، با تمام 
وجود به دنبال بخشیده شدن محکومانی 
است که ناخواسته مرتکب جرم شده اند 
و از کرده شان پشــیمان هستند. او در 
گفت وگو با همشهری، ناگفته های جالبی 
از بخشیده شــدن 50قاتل از چوبه دار را 

بازگو کرد.

محمد جعفریگفتوگو
روزنامهنگار

از چه زمانی برای بخشــیده شــدن 
محکومان به قصاص پیشقدم شدید؟

من حدود 16سال اســت که کارمند سازمان زندان ها 
هستم. از 2سال قبل به زندان بندرعباس منتقل و عضو 
شورای حل اختالف زندان شدم و از همان زمان کارم را 
برای ایجاد صلح و سازش در پرونده های قتل آغاز کردم.
در این مــدت برای نجات چنــد نفر از 

چوبه دار تالش کردید؟
از سال1400 تالش هایم برای جلب رضایت اولیای دم 
پرونده ها شروع شد. روزهایی که به زندان می رفتم 
زندانیانــی را می دیدم که به اتهام قتل ســال ها در 
زندان بالتکلیف بودند و هیچ کســی را نداشتند که 
کارشان را پیگیری کند و وقتی وضعیت شان را دیدم 
دوست داشتم به آنها کمک کنم و برای جلب رضایت 
اولیای دم پرونده سراغ آنها رفتم. از طرفی در 90درصد 
پرونده های قتلی که در جنــوب اتفاق افتاده معموال 
افراد بر اثر یک حادثه و اتفاق مرتکب قتل شده اند و 
هرگز برای چنین اقدامی نقشه قبلی نکشیده بودند و 
همه شان هم پس از این حادثه پشیمان و نادم بودند. به 
همین دلیل من پیگیر کارشان شدم. در 2 سال گذشته 
حدود 100مورد قتل وجود داشت که من با همکاری 
همکارانم و معتمدان محلی توانستیم برای 50نفر که 
حکم قصاص شان قطعی شده بود رضایت بگیریم و 

آنها نجات پیدا کردند.
به خاطر شغل تان مدام با خانواده اولیای 
دم و متهمان ســر و کار دارید و فضایی که در آن کار 
می کنید تا حدودی تلخ است. آیا به خاطر سختی هایی 

که شغل تان دارد از آن راضی هستید؟
بله. هر کاری سختی های خاص خودش را دارد؛ اما من 
از شغلم راضی ام. به خصوص زمانی که موفق می شوم 
رضایت اولیای دم را بگیرم و یک نفر از چوبه دار نجات 
پیدا می کند؛ آن زمان اســت که خستگی از تنم در 
می رود و احســاس خوبی پیدا می کنم. وقتی برای 
سرزدن به زندانیان می رفتم به من به چشم فرشته 
نجات نگاه کرده و همه شروع به دردودل می کردند. 
همین شرایط به من قوت قلب می دهد. در این مدت 
من برای صحبت کردن با اولیای دم پرونده ها به اغلب 
شهرهای کشور سفر کرده ام و دائم گوشی تلفنم زنگ 
می خورد. هرچند این شرایط باعث ایجاد سختی هایی 
برای خانواده ام می شــود اما وقتی تالش ها به نتیجه 

می رسد خانواده ام خوشحال می شوند.

معموال برای بخشیده شدن چه افرادی 
اقدام می کنید؟

من و همکارانــم برای هر زندانی اقــدام نمی کنیم. 
مثال برای افرادی که مرتکب جنایت های ناموســی 
شــده اند یا اینکه قتلی که مرتکب شده اند با طرح و 
نقشه قبلی باشــد و... نمی توانیم کاری انجام دهیم. 
ما بیشــتر روی قتل هایی که ناخواسته هستند کار 
می کنیم. افرادی که سابقه ای ندارند و بر اثر یک حادثه 
مرتکب قتل شده اند. از طرفی رفتار زندانی را هم در 
مدتی که در زندان است بررسی می کنیم و اگر معلوم 
شد که او پشیمان است و به اندازه کافی تنبیه شده 
تالش های مان برای جلب رضایت اولیای دم پرونده 
را شروع می کنیم. یکی از پرونده هایی که هیچ وقت 
فراموش نمی کنم قتلی بود که در بشاگرد اتفاق افتاده 
بود. معتمدان محلی 38مرتبــه برای جلب رضایت 
اولیای دم تالش کرده بودند و به نتیجه نرسیده بودند 
اما به لطف خدا در نخستین جلسه ای که با اولیای دم 

گذاشتیم ،موفق شدیم رضایت شان را جلب کنیم.
در این بین آیا پیش آمده که از ســوی 

طرفین پرونده ها تهدید شوید؟
چند مورد اتفاق افتاد که تماس های تهدید آمیز داشتم 
که در این پرونده نبایــد دخالت کنی اما وقتی با آنها 
صحبت کردم نه تنها دیگر تهدیدم نکردند که با من 

دوست هم شدند.
وقتی با اولیای دم برای بخشیده شدن 
افرادی که مرتکب قتل شــده اند رایزنی می کنید 
چطور با آنها حرف می زنید که بتوانید رضایت شــان 

را جلب کنید؟
رضایت گرفتن مستلزم پیگیری های زیادی است و من 
هم بارها پیگیری می کنم و با آنها تماس می گیرم. سعی 
می کنم از کانال های دیگر و از افراد مورد اعتماد آنها 
کمک بگیرم. چندین جلسه خصوصی با آنها برگزار 

می کنیم تا اینکه رضایت شان جلب می شود.
آیا در این سال ها موردی وجود داشت 
که با وجود پیگیری هایی که انجام داده اید اولیای دم 
پرونده ای حاضر به بخشش نشوند و حکم قصاص را 

اجرا کنند؟
بله. یادم می آید، موردی بود که اولیای دم ساکن یکی 
از شهرهای غربی کشور بودند. فرد محکوم همسرش 
را به قتل رسانده و خیلی پشیمان بود. آنها پسر دایی 
و دختر عمه بودند. می گفت نمی خواستم این اتفاق 

بیفتد. ما هم تالش زیادی برای بخشیده شدنش انجام 
دادیم. چند مرتبه با اولیای دم صحبت کردم و حتی 
یک مرتبه که برای اجرای حکــم آمده بودند از آنها 
مهلت گرفتیم و حکم اجرا نشــد. من با برادر مقتول 
دوست شدم و قرار بود که رضایت دهند اما خواهرش 
تماس گرفت و گفت اگر رضایت بدهید من خودم را 
می کشم و به این ترتیب با وجود تالش زیادی که انجام 
شده بود حکم اجرا شــد. این ماجرا برای من خیلی 

سنگین و تلخ بود.
در این مدت حتما خاطرات شــیرینی 
هم از بخشیده شدن محکومان دارید. شیرین ترین 

آن کدام است؟
در یک پرونده نزدیکان محکوم حدود 9ســال برای 
جلب رضایت مادر مقتول که تنها ولی دم او بود تالش 
کرده بودند اما او راضی نمی شد و جواب هیچ کس را 
هم نمی داد. من با او تماس گرفتم و حدود ســاعت 2 
بعدازظهر به خانه اش رفتم. یادم می آید که آن روز تا 
ساعت 3 صبح در خانه مادر مقتول بودم و با او صحبت 
می کردم تا اینکه سرانجام توانستم رضایت او را جلب 
کنم و این یکی از شیرین ترین خاطراتم در این مدت 
بود. یکی دیگر از پرونده های جالب هم به یک قاتل 
چینی مربوط می شود که در زندان بندرعباس بود. او 
6سال قبل زنی را در قشم به قتل رسانده و در زندان 
بالتکلیف بود. او در زندان مسلمان شده و فارسی یاد 
گرفته بود که با کمک یکی از خیران از زندان آزاد شد.

در بعضی پرونده ها اولیای دم مقتوالن 
در ازای بخشیدن قاتل درخواســت پول می کنند. 
بیشترین پولی که تاکنون به اولیای دم پرداخت شده 

چقدر است؟
بیشترین پول 5میلیارد تومان بود که همه اش توسط 

خود قاتل و اقوام و آشنایانش پرداخت شد.
تا حاال پیش آمده که اولیای دم در ازای 

بخشیدن قاتل شرط عجیب و غریبی بگذارند؟
شرط عجیب و غریب نه اما چند مورد بوده که قاتل را 
به این شرط بخشیدند که دیگر در استان زندگی نکند 

و برای همیشه از آنجا برود.
می خواهید تا چــه زمانی به ایجاد صلح 

و سازش بین طرفین پرونده های قتل ادامه دهید؟
این کار شغل من است اما اگر هم زمانی شغلم نباشد 
دوست دارم همیشه این کار را انجام دهم و برای نجات 

انسان ها تالش کنم.

شما در کنار کار در شورای حل اختالف 
گزارشگر برنامه های ورزشــی هم هستید. چطور 
وارد این کار شــدید و آیا شــده از این کار هم برای 

بخشیده شدن محکومان به قصاص استفاده کنید؟
از 8سال پیش گزارشــگر فوتبال و والیبال هستم و 
در شبکه استانی گزارش می کنم و مهم ترین بازی که 
گزارش کردم بازی تیم ملی فوتبال با تیم لبنان بود 
که در بندرعباس برگزار شد. من از بچگی به این کار 
عالقه مند بودم و در روســتای مان سر زمین فوتبال 
با یک بلندگوی دســتی برای مردم فوتبال گزارش 
می کردم. حدود 8ســال قبل برای تســت دادن به 
صدا و سیما رفتم. یادم می آید آن روز ساعت 9 صبح 
تست دادم و ســاعت 12ظهر خبر دادند که انتخاب 
شده ام. در این مدت به خاطر آشنایی که با ورزشکاران 
استانی دارم آنها چندین مرتبه برای بخشیده شدن 
محکومان به قصاص واسطه شــده اند و با همکاری 
یکدیگر توانســته ایم چندین نفر را از قصاص نجات 
دهیم. با وجود این دوســت دارم با ورزشکاران ملی 
هم ارتباط داشــته باشــم تا از آنها در کارهای خیر 

کمک بگیرم.
جلب رضایت اولیــای دم در 50پرونده 
و نجات 50نفر که تا یــک قدمی چوبه دار پیش رفته 
بودند کار بزرگی است. در این کار چه افرادی با شما 

همکاری کردند؟
اول از همــه بایــد از آقایان قهرمانــی، رئیس کل 
دادگستری و احمدی منش، دادستان هرمزگان تشکر 
کنم که این فرصت را به مــن دادند. آقایان مصطفی 
کیشانی فراهانی، مدیرکل زندان های هرمزگان، مظفر 
حمزه ای، معاون رئیس کل و رئیس توسعه حل اختالف 
استان و خانم الهام پوردهقان فراشا، معاون دادستان 
در اجرای احکام هم همیشه از ایجاد صلح و سازش در 
پرونده ها حمایت ویژه ای انجام داده اند و باید به همه 
مددکاران زندان بندرعبــاس و معتمدان محلی هم 
خسته نباشید بگویم که بدون کمک آنها هیچ کدام 
از این 50پرونده به نتیجه نمی رسید. ما موفق شدیم از 
هر 2پرونده قتل یکی را به صلح و سازش برسانیم که 
این موضوع بی سابقه است. کمک های این بزرگواران 
باعث شــد که من یک مرتبه از طــرف قوه قضاییه 
به عنوان صلح یار نمونه کشور انتخاب شده و 2مرتبه 
هم از طرف سازمان زندان ها به عنوان کارمند نمونه 

کشور انتخاب شوم.

حکم اعدام برای 2نفر از عامالن حمله 
به حرم شاهچراغ)ع(

بااتمامرسیدگیبهپروندهعامالنحادثهتروریستیحرممطهر
شاهچراغ)ع(2نفرازمتهمانبارأیدادگاهانقالببهاعداممحکوم

شدند.
بهگزارشهمشهری،رئیسکلدادگستریاستانفارسبااعالم
اینمطلبازمحکومیت2نفرازمتهماناصلیاینپروندهبهاعدام
درمألعامخبــردادوگفت:اتهاماین2متهممعاونتدرافســاد

فیاالرض،بغیواقدامعلیهامنیتکشوربود.
حجتاالسالموالمسلمینسیدکاظمموســویباتأکیدبراینکه
2متهماصلیپروندهدرمسلحسازی،تدارکات،پشتیبانیوهدایت
عاملاصلیحملهتروریســتیبهشکلمستقیمدخالتداشتند،
گفت:یکیازاینعواملمحمدرامزرشیدینامداردکهدراعترافات
خودبهتحویلاسلحه،همراهیباعاملاصلیترورجهتشناسایی
کاملمحیطیحرمشاهچراغ)ع(پیشازحملهوهمچنیندرشب
حادثه،اسکانویوارتباطمکررواخذدستورازسرکردهداعش
اعترافکردهاست. رئیسکلدادگستریفارسبهنقشمحکوم
بهاعدامدیگراینپروندهاشــارهکردوبیانداشت:اینمتهمنیز
کهسیدنعیمهاشــمقتالینامدارد،دردادگاهبهتحویلگرفتن
عاملاصلیتروربعدازورودبهایرانوهمچنیناسکانویوسایر
اعضایداعشدرتهرانوجابهجاییآناندرخانههایامنوسایر
تدارکاتوحتیتهیهبلیتسفربهشــیرازبرایعاملاصلیترور
اعترافکردهاست. ویبااشارهبهاینکهاقداماتمتهماندرشیراز
وتهرانوهمچنینارتباطاتبرونمرزیآنانمستقیمازمینهساز
حملهناجوانمردانهتروریســتیبهحرممطهرشــاهچراغ)ع(و
شهادت۱۳نفرازخادمانوزائرانومجروحیت۳۰تندیگرشده
است،گفت:شکاتپروندهدرنخستینجلسهدادگاهخواستاراشد
مجازاتمتهمانبودند. رئیسکلدادگســتریاستانفارسدر
ادامهبهمحکومیت۳نفردیگرازمتهمانبهمجازاتهایسنگین
حبساشارهکردودرتشریحآنبیانداشت:متهمدیگراینپرونده
محمدرحمانیکهازسرپلهایگروههایداعشدرتهرانبودبه
2۵ســالحبس،مصطفیجانامانیمتهمدیگرپروندهبهدلیل
عضویتوحمایتازگروهتروریســتیداعشبه۱۵ســالویک
روزوحمیدالهکابلیدیگرعضودستگیرشدهگروهداعشنیزبه
۵سالحبسمحکومشدند. حجتاالسالموالمسلمینموسوی
بهتعیینصالحیتدادگاهانقالبشیرازدررسیدگیبهاتهامات
چندنفردیگرازعواملداعشمرتبطبااینپروندهنیزاشارهکردو
افزود:پروندهاینمتهماندرشعبهویژهبازپرسیدادسرایانقالب
اسالمیشیرازدرحالتکمیلتحقیقاتاستکهپسازصدورقرار
نهاییوکیفرخواستجهتصدوررأیبهدادگاهارسالخواهدشد.
ویدرپایانخاطرنشانساخت:آرایصادرهدرخصوص۵متهم
اینپروندهمطابقآییندادرســیکیفریقابلفرجامخواهیدر
دیوانعالیکشوراست. براساساینگزارش،عاملاصلیحادثه
تروریستیحرممطهرشاهچراغ)ع(کهبانامهایمستعارمتعددی
ازجملهابوعایشه،حامدبدخشانوسبحانمعروفبود،درشامگاه

۴آبانماهدرجریاندرگیریبانیروهایانتظامیجانباخت.

کوتاهازحادثه

فاز2 شهرک خاوران تبریز چه شد؟
مدتیقبلمســئوالنراهوشهرســازیوعدهدادندکهفاز2
شــهرکخاورانتبریزبرایساختمســکنآمادهمیشود.
مدتهاستمنتظرتفکیکاینفازازشهرکهستیمتابلکه
بتوانیمدرآنجامســکنیبانرخدولتیبگیریــماماخبریاز
اینوعدهنشدهاســت.هرچندامکاناتفاز2کماستامااگر
ساختوسازدرآنصورتگرفتهوجمعیتساکنشوندقطعا

قابلسکونتبرایامثالمامستأجرانخواهدبود.
زمانی از تبریز

مراکز تجاری راکد یا متروکه، پارکینگ عمومی شوند
ساختبیرویهمراکزتجاریدرمناطقپرتراکموپرجمعیت
شــهر،همبارترافیکیرااضافهمیکندوهمموجبســلب
آســایشوآرامشمــردمآنمنطقهمیشــود.مثلمیدان
صادقیهکه۴مرکزتجاریداردوجالباینجاســتکهبرخی
ازاینمراکــزاصالافتتاحوراهاندازیهمنمیشــوندیامرکز
تجاریکهدرمنطقهدروازهشمیرانساختهشدهوسالهاست
کهراکدماندهاست.بهتراستشهرداریبهجایصدورمجوز
برایساختاینهمهمرکزتجاریآنهاراتبدیلبهپارکینگ
عمومیکند.حسناینکارایناستکهخودروهایکمتری
درکوچهوخیابانپارکمیشــوندوبهاینترتیب،همآمار
تصادفوسرقتپایینمیآیدوهمبخشبزرگیازمشکالت

ترافیکیحلمیشود.
سلیمانی از تهران

پیامگیری جهت ثبت شکایت بانک ها راه اندازی شود
سامانهایباشــمارهایکوتاهآمادهشــودکهمشتریانهمه
بانکهادرصورتشکایت،قادربهثبتشکایتخودازطریق
ارسالپیامباشند.اینکهبهســایتبرویموثبتکنیمشاید
برایهمهشهروندانمقدورنباشداماسامانهپیامگیرمیتواند
برایهمهقابلاستفادهباشد.شمارههایاعالمیخودبانکها
تقریبادراغلبساعاتشبانهروزاشغالهستندوبیشتردکور
بهنظرمیرســندتاســامانهپیامکیوپیامگیرثبتشکایت.
چنینسامانهایمیتواندزیرنظرســازمانیخاصباشدوبه

شکایتهایواقعیرسیدگیکند.
حیدری از کرمانشاه

بســته های نوروزی ارزاق و  ماه مبارک رمضان به کارمندان 
بدهند 

درآســتانهســالنوونزدیکیبهماهمبارکرمضاناغلبادارات
برخالفسنواتگذشتهبستههاینوروزیوارزاقبرایکارکنان
خوددرنظرنگرفتنددرحالیکهباتوجــهبهگرانیهاوتورماغلب
کارکنانبهاینبســتههانیــازدارندومیتوانــدکمکهرچند

مختصریبرایآنهاباشد.
از پرسنل اداره برق 

نظام ارجاع در بیرجند لحاظ نشده است
مدتهاستمسئوالنيازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،
ازرایگانشدنخدماتبستریبیماراندراستانهایمختلفدر
قالبپزشــکخانوادهونظامارجاعخبرمیدهند.ایندرحالی
استکهازسالهاقبلترقراربودهکهاینطرحشاملکلجمعیت
مناطقروستاییوشهرهایزیر2۰هزارنفرشودکهحداقلدرشهر
استانمحلسکونتمااینموضوعاجرانشدهاستواکنونسخن

ازاجرایاینطرحدرکلکشوراست.
سلطانی نسب از بیرجند

مستمری ماهانه مددجویان بهزیستی در اسفند واریز نشده است
درحالیکههمهسالهدردههاولتاحداکثرنیمهاسفندمستمری
ماهانهمددجویانبهزیستیواریزمیشودامسالهنوزخبریاز
واریزمستمریناچیزماهانهنیستوگفتهاندکهبستههایارزاق
همشایدندهند؛چونبودجهکافیندارند.ایندرحالیاستکه
دربرخیشهرهابهرغمواریزنشدنمستمریبستههایارزاقبه

مددجویاندادهاند.
بهدینی از دماوند

برنامه های شاد نوروز در سطح شهرها اطالع رسانی شود
باتوجهبهاینکهنوروزامســالمقارنباماهمبارکرمضاناستو
خانوادههااگربهسفررفتهباشندزودترازماهمبارکبازمیگردند،
جاداردمسئوالنشهریوفرهنگیبرنامههاینوروزیوماهرمضان
رااطالعرسانیکنندتامردمروزهداریکهدرمنزلهستندبرای
استفادهازبرنامههادرکنارفرزندانوهمسروخانوادهبرنامهریزی

کنندودغدغهاینداشتهباشند.
مساحی از تهران 

مدارس تفت در طبقه بندی های منطقه ای مورد بی مهری قرار 
گرفته اند

سالهایســالاســتوزارتآموزشوپرورشووزارتعلومبا
پاسکاریدرخواســتبحقمردمتفتمبنیبرتبدیلاینمنطقه
بهمنطقه۳آموزشیکشوررانادیدهگرفتهاند.سؤالماازمسئوالن
ذیربطایناستکهبهچهعلتیمنطقهایکهبهترینمدارسآناز
بدترینمدارساستانیزدوشهرهایاطرافآنازلحاظزیرساختی
وامکاناتآموزشیکمتراستمیبایستدرکنکوربادانشآموزان
منطقه2کشوررقابتکندوازمزایایمنطقه۳بیبهرهباشد؟این
درحالیاستکهرئیسجمهورمحترمدرسفریکهدیماهامسال

بهیزدداشتندخواستارپیگیریفوریوحلاینمسئلهشدهاند.
علیمرادیان از یزد

سابقه در رتبه بندی معلمان  لحاظ شود
برایرتبهبندیمعلمان۵رتبهدرنظرگرفتندکهیککمترینو
۵باالتریناست.بهگفتهمسئوالنازآغازاجرایطرحرتبهبندی
باشــرکت۸۰۰هزارمعلمفقط۱۵۰۰نفررتبه۵شدهاندکهاصال
عادالنهنیست.معلمیراتصورکنیدکه۳۰سالسابقهکارداردو
رتبه2آوردهومعلمانیهمهستندکهدرسالاولمعلمیفقطیک
درجهفرقدارند.اینروندعادالنهنیستونیازمندبازنگریاستتا

عدالتدردلآنجایگیرد.
فرهنگی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

گفت وگو با مردی که تاکنون از اجرای 50حکم قصاص جلوگیری کرده است

از گزارشگری فوتبال تا تالش برای نجات 50قاتل

سال۱۴۰۱درحالیروبهپایاناستکهاتفاقاتزیادیکهدراینسال
رقمخوردشایدتاسالهاازحافظهتاریخیمردمپاکنشود.اتفاقات
تلخوشیرینیکهگاهیدلمیلیونهاایرانیراآزردوگاهیلبخندرا
مهمانصورتشانکرد.دراینگزارشبهمرورمهمترینوجنجالیترین

حوادثامسالپرداختهایم.

ساختمان مرگ
شایدکمترکسیباشــدکهازماجرایفروریختنساختمانمتروپل
آبادانبیخبرباشد.ساختمانیکهقراربودنمادیاززیباییاینشهر
باشدامادومخرداد۱۴۰۱حادثهایرارقمزدکهحاالتنهایادآورمرگ
ودرداســت.درجریانفروریختنناگهانیساختمانمتروپل۴۳نفر
جانشــانراازدســتدادندتااینحادثهبهمرگبارترینرویدادسال
تبدیلشود؛عالوهبرمرگ۴۳نفر،۳۸نفرنیززخمیشدند.بهدنبالاین
حادثهافرادیکهازمتهمانحادثهبودنددستگیرشدندوایندرحالی
بودکهمالکســاختماننیززیرآوارمتروپلجانباختهبود.حواشی
اینحادثهتمامینداشت،چراکهشهریورماهسالجاریمتروپلبرای
دومینبارفروریختوبخشدیگریازاینسازهتخریبشدویکنفر
دیگرنیزجانشراازدستداد.همچنین2ماهبعدازاینحادثهمرگبار،
بهمجیدعبدالباقیبرادرمالکمتروپلسوءقصدشدوویبهدلیلشدت
جراحاتجانشراازدستداد.پروندهمتروپلیکیازپروندههاییاست

کهسالهاازخاطرمردممخصوصامردمآبادانپاکنخواهدشد.

دستبرد به صندوق امانات بانک
یکیازجنجالیترینحوادثیکهامسالدرپایتخترقمخورد،دستبرد
بهصندوقاماناتبانکیشعبهدانشگاهتهرانبود.اینحادثه۱۳خرداد
امسالرخدادوسارقاندرتعطیالتخردادتوانستندواردبانکملی
شوندو۱6۸صندوقراخالیکنندومیلیاردهاتومانطال،ارزوسکه
ســرقتکنند.اگرچهدزدانتصورمیکردندخیلــیحرفهایعمل
کردهاندامامأمورانموفقشدندخیلیزودمتهمانراشناساییودر
تهرانوچندشهرستاندستگیرکنند.۳عضواصلیاینگروهبهترکیه
فرارکردهبودندکهاقداماتقانونیبرایبازگرداندنمتهمانبهکشور

انجامشدوآنهادیماهامسالتحویلپلیسایرانشدند.

فاجعه روی ریل
یکیدیگرازمهمترینرویدادهایســال،برخوردقطارمسافربری
مشــهد-یزدبایکدســتگاهبیلمکانیکیبودکهدرپیآن2۱نفر
جانشانراازدستدادند.سانحهقطارمشــهدبهیزدصبحروز۱۸
خرداد۱۴۰۱درنزدیکیایستگاهمزینودر۵۰کیلومتریطبسرخ
داد.علتاینحادثهمرگباربرخوردقطاربابیلمکانیکیبود.اینقطار
۳۴۸مسافرداشتکهمتأســفانه2۱نفرازآنهاجانباختندو۸6نفر

مصدومشدند.

قتل 10نفر در رفسنجان
یکیازمهمترینومرگبارترینحوادثمربوطبهجنایتهولناکیبود
کهمردافغانستانیدررفسنجانرقمزد.اینمردخشمگین۱۵مرداد
۱۴۰۱باحملهبههمشهریانشوچندایرانیآنهاراهدفضرباتچاقو
قرارداد.دربررســیهامعلومشــدکهمردجنایتکاربهاتهامقتلدر
افغانستانزندانیبودهکهپسازورودطالبانتوانستهبوداززندانفرار
کند.ویسپسبهصورتغیرقانونیواردایرانشدودرجریاندرگیری
واختالفاتیکهباچندنفرازهمشهریانشداشتدراقدامیهولناک
جان۱۰نفر)6افغانو۴ایرانی(راگرفت.اوقصدخروجازایرانراداشت

اماقبلازفراردستگیرشدکهپروندهویدرحالرسیدگیاست.

سیل
درسال۱۴۰۱بارهاشــاهدجاریشدنسیلدرنقاطمختلفکشور
بودیمکهاینحوادثجانتعدادیازهموطنانمانراگرفت.مهمترین
آنجاریشدنسیلدرامامزادهداوودوشهرستانفیروزکوهبود.سیل
امامزادهداوودتهرانبامدادششــممردادامسالبراثربارششدیدو
ناگهانیباراندردرهامامزادهداوودتهرانرخدادکهباعثجاریشدن
سیلوحجمزیادیآبوگلوالیشد.اینسیالبباامامزادهداوود
برخوردکردوبهمرگ22نفرمنجرشد.درشهرستانفیروزکوههم
جاریشدنسیلتلفاتزیادیدرپیداشتوباعثجانباختن۱۵نفر

درشهرستانفیروزکوه،یکنفردماوندو۴نفرپردیسشد.

معجزه نجات 14نفر با دستان خالی
هرسالهنامافرادیبهعنوانقهرمانسالثبتمیشود،افرادیکهجانشان
راکفدستشــانمیگیرندوبهنجاتافراددیگرمیروند.مانند۳مأمور
پلیسیکهمردادماهامسالبادســتانخالیوبهخطرانداختنجانشان
براینجات۱۴نفردستبهکارشــدندودلبهسیالبزدند.اینحادثه
درشهرستانانارواقعدراستانکرمانرخداد.زمانیکهسدیشکستو
سیلهولناکیبهسمتباغهایپستهجاریشدوباغدارانومسافرانبرای
نجاتجانشانبهپشتباماتاقکیخشتیپناهبردنداماحجمآبوشدت
بارندگیهرلحظهبیشترمیشد.دراینشرایط۳مامورپلیسدرحالیکه
آبازکمرشانگذشتهبوددلبهسیالبزدندودرشرایطیسختموفق
شدند۱۴نفرراازخطرمرگنجاتدهند.اگرآنشبفداکاری۳مأمور

پلیسنبود،همهافرادگرفتاردرسیلجانشانراازدستدادهبودند.

آتش در اوین
یکیدیگرازحوادثجنجالیپایتخت،وقوعآتشسوزیدرزنداناوین
بود.اینحادثهبیستوسوممهرماهامسالدربندسرقتاتفاقافتادو
جنجالآفرینشد.درادامهبررسیهامعلومشدکهچندنفراززندانیان
بایکدیگردرگیرشدهاندوایندرگیریآنقدرگستردهبودکهبهوقوع
آتشسوزیمنجرشدهاســت.آتشدرکارگاهخیاطیزندانیانشروع

شدودرپیآن۸نفرجانشانراازدستدادندو۵7نفرمجروحشدند.

شهادت تلخ جوانان بسیجی 
یکیازمهمترینحوادثیکهدرسال۱۴۰۱رخدادناآرامیهایماههای
اخیردرکشوربودکهبافراخوانرســانههایمعانددرجوزدگیبرخیاز
جوانانگاهیاوقاتبااغتشاشهمراهشدودرجریانهمیناغتشاشاتبود
کهچندنفرازبسیجیانبهشهادترسیدند.ازجملهآنهاشهیدآرمانعلی
وردیطلبه2۱سالهبودکهدرماموریتهایبسیجبرایمقابلهباناآرامیها
واغتشاشــاتحضورداشــت.ویروزچهارمآبانازسویچندجواندر
شهرکاکباتانموردضربوشتمشدیدقرارگرفتوباضرباتمتعددچاقو
زخمیشدکهپسازانتقالبهبیمارستاندرروزششمآبانماهبهشهادت
رسید.شهیددیگر،ســیدروحاهللعجمیانعضوفعالنیروهایبسیجدر
حوزه۴۱7شهدایکمالشهرکرجبودکهروزدوازدهمآبان۱۴۰۱شهید
شد.متهماناینپروندههادستگیرشدندوپروندهآنهادرمحاکمقضایی

درحالرسیدگیاست.

حمله به سفارت آذربایجان
دیگرحادثهمهموجنجالیپایتخت،حملهمردمســلحبهســفارت
جمهوریآذربایجاندرخیابانپاســدارانتهرانبــود.اینرویداد
جنجالیهفتمبهمنماهسال۱۴۰۱رقمخورد.آنروزمردکشاورزی
بههمراه2فرزندشازارومیهراهیتهرانشدوبااسلحهکالشنیکف
بهسفارتآذربایجاندرتهرانحملهکرد.اواقدامبهتیراندازیکرده
وماشیندیپلماترانیزبهآتشکشید.دراینحادثهرئیسحراست
سفارتآذربایجانبهقتلرسیدو2نفرازکارکناندیگرسفارتزخمی
شدند.مهاجمسفارتپسازدستگیریادعایعجیبیمطرحکردو
مدعیشدکهتصورمیکردههمسرشدرسفارتپنهانشدهاست.
همســرویاصالتاباکوییبودکهبهدلیلاختالفاتیکهبامردمهاجم
داشتنزدخانوادهاشدرباکورفتهبود.پزشکیقانونیدرمعایناتاولیه
مهاجممســلحعنوانکردکهویازبیماریروانیرنجمیبردودچار

اختالالتروحیوروانیاستوبایدتحتدرمانقراربگیرد.

سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش
حمیدســجادیوزیرورزشدرســال۱۴۰۱دومرتبهخبرســازشد.
نخســتینباراردیبهشتســالجاریبودکهدرمراســمتشییعنادر
طالبزادهمستندساز،مجریتلویزیونیوتهیهکننده،مقابلسازمان
صداوسیماهدفسرقتقرارگرفتوسارقیموبایلویراسرقتکرد
کهخیلیزوددستگیرشد.حادثهدیگرکهبهوزیرورزشمربوطمیشد
چهارماسفندامسالرخداد.سجادیبرایافتتاحچندینپروژهورزشی
بهاستانکرمانسفرکردهبودوبالگردیکهویدرآنحضورداشتدر
مجموعهورزشیشهرستانبافتســقوطکردووزیرورزشوچندنفر

ازهمراهانویمصدومشدندومشاوروزیرنیزجانشراازدستداد.

مرور 10حادثه مهمی که امسال در کشور رخ داد

جان باختن 125نفر در جاده هاتلخ و شیرین 1401
 فقط در 3روز

رئیسمرکزاطالعاتوکنترلترافیکراهورازثبت۱۱۱تصادف
درســفرهاینوروزیخبردادوگفت:تاکنــون۱2۵هموطندر

تصادفاتسفرهاینوروزیجانخودراازدستدادهاند.
بهگزارشهمشهری،سرهنگاحمدشیرانی،رئیسمرکزاطالعات
وکنترلترافیکراهورگفت:سفرهاینوروزیدرمقایسهباسال
قبل۱2درصدافزایشداشتهاســت.همچنینبیشترینخروج

خودروازاستانهایتهرانوالبرزبا2۵۰هزارخودروبودهاست.
ویبابیاناینکهبیشترینمقصدخودروهایاستانتهرانوالبرز
بهسمتاستانهایقم،قزوین،مازندران،مرکزیواصفهانبوده
است،گفت:بیشترینورودوانباشتخودروبهاستانمازندرانبا
۴۴هزاروسیلهنقلیهثبتشدهاست. رئیسمرکزاطالعاتوکنترل
ترافیکراهوربااشارهبهاینکهبعدازمازندرانبیشترینورودخودرو
بهاستانهایگیالن،مرکزیوهمدانبودهاست،گفت:در۳روز
ابتداییطرحنوروزی۱۱۱فقرهتصادففوتیثبتشدهاستکه
۱2۵هموطندراینتصادفاتجانخودراازدستدادهاند. شیرانی
بابیاناینکه2هزارو۱7۱تصادفجرحیثبتشدهاستکه2هزار
و۸9۵نفردراینتصادفاتمجروحشدهاند،گفت:آمارتصادفات
بسیارنگرانکنندهاستوبایدبهعنوانهشداروزنگخطریبرای
رانندگاندرسفرهاینوروزیباشد. ویبابیاناینکهبیشترینوقوع
تصادفاتفوتیدرجادههایاستانهایخراسانرضوی،تهران،
فارس،کرمانواصفهانبودهاست،گفت:کمترینوقوعتصادفات
درجادههایاستانهایچهارمحالوبختیاری،ایالم،کهگیلویهو
بویراحمدوهرمزگانبودهاســت. رئیسمرکزاطالعاتوکنترل
ترافیکراهورتصریحکرد:بیشترینعلتوقوعحوادثبیتوجهی
بهجلو،انحرافوتجاوزبهچپناشیازعجلهوشتابدررانندگی
برایسبقتغیرمجاز،عدمتواناییدرکنترلوسیلهنقلیهناشیاز
خســتگیوخوابآلودگیواصراررانندگانبهاستمراررانندگی
بدوناستراحتوتوقف،عواملاصلیتصادفاتدراین۳روزبوده
است. شیرانیبابیاناینکهبیشترینساعاتوقوعحوادثساعت۱2
تا۱6بودهاست،گفت:رانندگانبهرعایتکاملمقرراترانندگی،
بستنکمربندایمنی،احترامبهحقوقســایررانندگانورعایت

سرعتمجازدرجادههاتوجهکنند.


