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ساعت  2و  30دقیقه بامداد دیروز  ،یک دستگاه
اتوبوس مسافربری که از شهر کرج به سمت ساری در
حرکت بود ،از مسیر اصلی منحرف و  1کیلومتر مانده به
پل جاجرود در محور قدیم به دره سقوط کرد

اتوبوس های مرگ
پرتاب مسافران به دره
ســیدجالل ملکــی ســخنگوی آتشنشــانی
تهــران درایــن بــاره گفــت :ســاعت  2:31بامــداد
سهشــنبه خبــر ســقوط یــک دســتگاه اتوبــوس
بــه درهای عمیــق در جــاده دماونــد نرســیده بــه
جاجــرود بــه ســامانه 125اعالم شــد .با بیان اینکه
منطقــه مذکــور خــارج از محــدوده آتشنشــانی
تهــران اســت امــا بــا توجه بــه حساســیت موضوع
بالفاصلــه تیمهــای عملیاتــی از 4ایســتگاه بــه
همــراه  2جرثقیــل ســازمانی بــه محــل حادثــه
اعــزام شــدند .نیروهــای پلیــس راهــور و انتظامی،
اورژانــس و هــال احمــر نیــز در محــل حضــور
داشــتند.همزمان بــا شــروع عملیــات مشــخص
شــد یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری کــه
حامــل  38مســافر بــود بــه دالیــل نامشــخصی
بــه درهای بــه عمــق  100متــر ســقوط کــرده و بــه
حالــت واژگــون روی ســقف قــرار گرفتــه اســت.
البتــه شــدت برخــورد بــه حــدی بــود کــه ســقف
اتوبــوس جــدا شــده و برخــی از مســافران بــه
فاصلــه  15متــری پرتــاب شــده و برخــی دیگــر نیز
زیــر ســقف ودرحالــت بســیار خطرناکــی گرفتــار
بودنــد .آتشنشــانها بالفاصلــه مســافران را بــه
ســطح جــاده منتقل کردنــد ،اما متأســفانه  11نفر
دردم جــان باختــه بودنــد و  27نفــر نیــز بــه مراکــز
درمانــی منتقــل شــدند.
علت حادثه از زبان پلیس
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک
پلیــس راهــور ناجــا نیزگفــت :نقــص فنــی
سیســتم ترمــز علــت ســقوط اتوبــوس ولــوو
بــه دره آبعلــی بــوده اســت .ســرهنگ نــادر
رحمانــی افــزود :براســاس آخریــن گــزارش
دریافتــی ،اتوبــوس مذکــور بــا  ٣٧مســافر
از کــرج بــه ســمت ســاری در حــال حرکــت
بــوده اســت کــه حوالــی ســاعت  ٢:٢٥در
کیلومتــر  ٥محــور تهران-آبعلــی بــه دره ســقوط
کــرده اســت .در ایــن حادثــه  ١١نـــــــــــــــــفر کشــته و
 ٢٦نفــر مجــروح شــدند کــه علــت آن نقــص
فنــی سیســتم ترمــز بــوده اســت.به گفتــه وی
علــت حادثــه ازســوی تیمهــای کارشناســی در
دســت بررســی اســت .حــال آنکــه ایــن اتوبــوس
حامــل  37مســافر ،دو راننــده و کمــک راننــده
بــوده کــه از تعاونــی آریــا ســفر اســتان البــرز بــه
مقصــد ســاری حرکــت کــرده بــود.

انتقال اجساد  ۱۱جانباخته به پزشکی قانونی
دکتــر قــادی پاشــا از انتقــال اجســاد قربانیــان
اتوبــوس بــه پزشــکی قانونــی اســتان تهــران
خبــرداد.وی گفــت ۱۱ :جســد بــرای احــراز هویت
بــه پزشــکی قانونــی انتقــال یافتــه اســت کــه از
ایــن تعــداد  ۱۰نفــرد مــرد و یــک نفر زن هســتند.
تعییــن علــت فــوت و هویــت اجســاد تحــت
بررســی کارشناســی تخصصــی اســت و پــس از
انجــام معاینــات بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی
تحویــل بســتگان درجــه یــک خواهــد شــد.
محل سقوط ،ایمن بود
فرمانــده پلیــس راه کشــور گفــت :محــور
مربــوط بــه محــل واژگونــی اتوبــوس ولــوو از
نقــاط حادثــه خیــزی بــود کــه ایمــن شــده بــود.
ســردار حمیــدی اظهارداشــت :در بررسـیها
مشــخص شــد راننــده اتوبــوس ســاعت  ۸شــب
در کــرج بــه مــدت  ۴ســاعت و نیــم اســتراحت
کــرده و ســپس بــه راه افتــاده بــود.وی بــا
اشــاره بــه محدودیــت ســرعت  ۶۰کیلومتــر در
محورمذکــور ادامــه داد :راننــده ســرعت مجــاز
را رعایــت کــرده است.ســردار حمیــدی دربــاره
احتمــال نقــص فنــی اتوبــوس توضیــح داد:
ایــن موضــوع در دســت بررســی اســت ،امــا
اعــام نتیجــه نهایــی آن زمــان بــر اســت.وی
خــواب آلودگــی را از دیگــر احتمــاالت وقــوع

حادثه کرج

ایــن ســانحه برشــمرد کــه بررســی ایــن موضــوع
اســت.فرمانده
نیزدردســتورکارقرارگرفته
پلیــس راه کشــور بــا اشــاره بــه ســقوط اتوبــوس
بــه عمــق  ۱۰۰متــری دره تصریــح کــرد :ایــن
ســانحه در مقایســه بــا دیگــر حــوادث واژگونــی
اتوبــوس میتوانســت تلفــات بــه مراتــب بیشــتر
از ایــن داشــته باشــد.
تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی
به علل وقوع حوادث رانندگی
در پــی دســتور رئیــس قــوه قضائیــه بــه
دادســتان کل کشــور در خصــوص پیگیــری
حادثــه رانندگــی اتوبــوس دانشآمــوزان در
داراب اســتان فــارس ،دیــروز جلســه ویــژهای
بــا حضــور وزیــران آمــوزش و پــرورش ،راه
و شهرســازی و جمعــی از معاونــان ایــن دو
وزارتخانــه و ســردار مهــری رئیــس راهــور ناجــا
بــه ریاســت دادســتان کل کشــور تشــکیل شــد.
در ایــن جلســه مقرر شــد کارگــروه تخصصی
و ویــژهای بــا ضــرب االجــل یــک ماهــه بــه
بررســی مشــکالت موانــع و راهکارهــای کاهــش
و کنتــرل حــوادث جــادهای تشــکیل شــود.
حجتاالســام والمســلمین منتظــری بــا
تأکیــد بــر ضــرورت کاهــش و کنتــرل حــوادث
رانندگــی در ســطح کشــور خواهــان اتخــاذ
تصمیمــات بازدارندهتــر در ایــن زمینــه شــد
و گفــت :بــا توجــه بــه کثــرت وســایل نقلیــه و
افزایــش ســاالنه مســافرتها ،ضــرورت دارد
کــه تمــام دســتگاههای متولــی بــا تعامــل و
همفکــری در خصــوص کاهــش هــر چــه بیشــتر
حــوادث رانندگــی تــاش کننــد و قــوه قضائیــه و
دادســتانی کل کشــور نیــز برحســب وظیفــه خــود
از هیــچ کمکــی در ایــن زمینــه دریــغ نخواهــد
کــرد.وی افــزود :در بحــث جرایــم رانندگــی
متأســفانه احســاس میشــود کــه بازدارندگــی
مناســب وجــود نــدارد و بعضــاً برخــی افــراد
براحتــی مقــررات را زیــر پــا میگذارنــد و عنــوان
میکننــد کــه جریمــهاش را میپردازیــم،
در حالــی کــه بــرای چنیــن افــرادی نبایــد بــه
جریمــه کــردن اکتفــا کنیــم و راههــای دیگــری
بــرای بازدارندگــی یــا بــه عبارتــی نقــرهداغ کردن
افــرادی کــه بــا بیتوجهــی بــه قوانیــن و مقــررات

راهنمایــی و رانندگــی موجــب خســارتهای
جانــی و مالــی بــرای خــود و دیگــران میشــوند
بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
دادســتان کل کشــور تأکیــد کــرد :ضــروری
اســت کــه بهمنظــور کاهــش تلفــات و ســوانح
رانندگــی ،طرحهــای کوتــاه مــدت ،میــان مــدت
و بلنــد مدتــی اندیشــیده شــود و در حــوزه حمــل
و نقــل عمومــی نیــز نظارتهــای مؤثرتــری
صــورت گیــرد تــا شــاهد حوادثــی نظیــر حادثــه
داراب و حــوادث مشــابه آن نباشــیم.منتظری
همچنیــن از دســتور خــود بــه دادســتانهای
سراســر کشــور دربــاره رســیدگیهای فــوری
بــه حــوادث رانندگــی و حــوادث مرتبــط بــا
مســافران بــا هــدف کاهــش اتــاف وقــت و
ســرگردانی آنــان در هنــگام مســافرت خبــر داد.
در ایــن جلســه رئیــس پلیــس راهــور کشــور
نیــز بــه ارائــه گزارشــی از رونــد حــوادث و تلفــات
رانندگــی در کشــور و بیــان جزئیاتــی از حادثــه
داراب پرداخــت و از آمادگــی ناجــا بــه منظــور
کنتــرل و نظــارت بیشــتر بــر جادههــا و همــکاری
بــا دیگــر نهادهــا و ارگانهــای متولــی خبــر داد.
وزیــران آمــوزش و پــرورش و راه و
شهرســازی نیــز گزارشــی از اقدامــات خــود در
خصــوص کاهــش تلفــات و حــوادث جــادهای
و ســاماندهی ســفرها و اردوهــای دانشآمــوزی
ارائــه و از ورود جــدی دادســتانی کل کشــور بــه
موضــوع حــوادث رانندگــی اســتقبال کردنــد.
در پایــان مقــرر شــد کارگــروه ویــژه در اســرع
وقــت تشــکیل و نســبت بــ ه بررســی موانــع و
مشــکالت و ارائــه راهکارهــای کوتــاه مــدت و
بلنــد مــدت تصمیمگیــری شــود.
حادثه ای دیگر در کرج
صبــح دیــروز ،یــک دســتگاه اتوبــوس نیــز بـ ه
دلیــل نقــص فنــی پــس از برخــورد بــا میــدان و
قطــع چندیــن درخــت واژگــون شــد.
ایــن حادثــه حوالــی ســاعت  ۴در میــدان
گلســتان عظیمیــه و درســت حــدود  90دقیقــه
پــس از پــرواز مرگبــار اتوبــوس بــه دره جاجــرود
رخ داد .بــه گفتــه شــاهدان راننــده پیــش از
برخــورد ،خــود را از خــودرو بــه بیــرون پرتــاب
کــرده بــود.

پرتلفاتترین تصادفهای اتوبوسی

آمارهــا نشــان میدهــد طــی پنــج ســال
گذشــته ( ۱۳۹۱تــا  ۹۱۹ )۱۳۹۶نفــر
در حــوادث رانندگــی اتوبوسهــای
مســافربری جــان خــود را از دســت
دادهانــد کــه بیشــترین تلفــات بــا  ۲۳۷نفر
در ســال  ۱۳۹۱و کمتریــن آن بــا  ۱۷۲نفــر
در ســال گذشــته بــه ثبــت رســیده اســت.
بــه گــزارش ســازمان پزشــکی قانونــی
کشــور ،آمــار تلفــات جــادهای در
اتوبوسهــای مســافربری از ســال 1391
تاکنــون رونــدی نزولــی داشــته و هــر ســال
شــاهد کاهــش ایــن آمــار نســبت بــه ســال
قبــل از آن بودهایــم.
بــر اســاس آمارهــای موجــود در ســالهای
 1391تــا  1395بــه ترتیــب ،207 ،237
 188 ،115و  172نفــر در تصــادف
اتوبوسهــای مســافربری جــان خــود را از دســت دادنــد .ایــن آمــار در
چهــار ماهــه نخســت ســالجاری نیــز برابــر بــا  44کشــته بــوده اســت.
شــاخصترین حــوادث مربــوط بــه تصــادف یــا واژگونــی
اتوبوسهــای مســافربری از ســال  1391تــا پایــان ســال  1395و
فروردیــن تــا اول شــهریور  1396بــه شــرح زیــر اســت:
 -1مهر ماه  ///1391واژگونی اتوبوس دانشآموزان بروجنی
مسیر اهواز – بروجن؛ کیلومتر  185لردگان
تلفات 26 :نفر
 -2شهریور ماه  ///1391واژگونی اتوبوس زائران کربال
مسیر شیراز – هرمزگان ///تلفات 21 :نفر
 -3شهریور ماه  ///1392برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربری
اتوبان قم – تهران ///تلفات 42 :نفر
 -4بهمن ماه  ///1392سقوط اتوبوس مسافربری به دره
محور هزار ،محدوده کردکوی ///تلفات 18 :نفر
 -5اردیبهشت ماه  ///1393واژگونی اتوبوس شرکت واحد
بزرگراه آزادگان تهران ///تلفات 8 :نفر

فضای مجازی

انتقال  29مصدوم
حســن نــوری ،معــاون فنــی اورژانــس
کشــورنیز گفــت :بهدنبــال دریافــت ایــن خبــر16
دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام
شــدند کــه نخســتین آمبوالنــس یــک دقیقــه
پــس از حادثــه در محــل حاضــر شــد.
معــاون عملیــات ســازمان اورژانــس تهــران
در خصــوص ایــن حادثــه خاطرنشــان کــرد۱۱ :
مصــدوم بــه بیمارســتان امــام حســین(ع)،
۵نفربــه بعثــت تهــران ۵ ،نفربــه شــهدای
تجریــش و۵نفــر بــه بیمارســتان فیروزگــر
اعــزام شــدند.وی عنــوان کــرد 17 :مــرد و  9زن
مصدومیــن ایــن حادثــه هســتند کــه حــال یــک
مصــدوم نیــز وخیــم گــزارش شــده اســت.
رئیــس پلیــس راه شــرق اســتان تهــران نیــز
گفــت :ســاعت  2و  30دقیقــه بامــداد ،یــک
دســتگاه اتوبــوس مســافربری کــه از شــهر کــرج
بــه ســمت ســاری در حرکــت بــود ،از مســیر
اصلــی منحــرف و یــک کیلومتــر مانــده بــه پــل
جاجــرود در محــور قدیــم بــه دره ســقوط کــرد.
ســرهنگ محبــی افــزود :عملیــات امــداد
و نجــات مصدومــان از همــان لحظــات
اولیــه آغــاز شــد و پــس از انجــام اقدامــات
اولیــه درمانــی 27 ،مصــدوم ایــن حادثــه بــه
بیمارســتانهای مختلــف شــهر تهــران منتقــل
شــدند .عملیــات امــداد هــم ســاعت  6صبــح
خاتمــه یافت.رئیــس پلیــس راه شــرق اســتان
تهــران دربــاره علــت بــروز ایــن حادثــه گفــت:
بررسـیهای اولیــه نقــص فنــی خــودرو را تأییــد
میکنــد بــا ایــن حــال علــت دقیــق ایــن حادثــه
تأســف بــار پــس از بررســی دقیــق کارشناســی
مشــخص خواهــد شــد.
دستور دادستان تهران برای رسیدگی به حادثه
دادســتان تهــران نیزصبــح دیــروز بــا حضــور
در محــل حادثــه ،دســتور فــوری بــرای تشــکیل

پرونــده قضایــی صــادر کــرد و مقــرر شــد تیــم
کارشناســی تصادفــات در محــل حضــور یافتــه
و در خصــوص علــت تامــه حادثــه بررســی و
اظهــار نظــر کنــد .عبــاس جعفری دولــت آبادی
همچنیــن از بابایــی سرپرســت دادســرای ناحیه
چهــار تهــران خواســت بــرای رســیدگی ســریع و
دقیــق بــه ایــن پرونــده ،بازپــرس ویــژهای تعیین
و از راننــدگان اتوبوسهــا ،سرنشــینان مصــدوم
و مطلعیــن حادثــه ،خیلی ســریع تحقیق شــود.
جعفــری دولــت آبــادی تأکیــد کــرد :بــا توجــه
بــه اهمیــت جــان انســانها ،از دســتگاههای
اجرایــی مرتبــط بــا حمــل و نقــل شــهری و
جــادهای میخواهیــم بــه منظــور جلوگیــری از
تکــرار اینگونــه حــوادث ،اقدامــات پیشــگیرانه را
بــه طــور جــدی در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.

عکس ها  /ایران  -میزان

گــروه حــوادث  /فاجعــه پشــت فاجعــه .ســریال تکــراری ســقوط وتصــادف
اتوبوسهــا درکشــورما ،حــاال انگاربــه موضوعــی عــادی تبدیــل شــده اســت .هنــوز
داغ ســقوط اتوبــوس حامــل دانشآمــوزان دخترهرمزگانــی کــه چنــد شــب قبــل
راهــی شــیرازبودند فرامــوش نشــده کــه بازهــم خبرفاجعــهای دیگرکــه بامــداد
دیــروزدر جــاده دماونــد رخ داد مــردم را شــوکه کــرد .درایــن حادثــه هولنــاک کــه
ســاعت دوونیــم بامــداد رخ داد ،اتوبــوس پرازمســافرکه ازکــرج راهــی ســاری
بــود بــه درهای عمیــق درجاجــرود ســقوط کــرد کــه متأســفانه 11تــن ازسرنشــینان
دردم جــان باختنــد 27.مصــدوم نیزبــا تــاش نیروهــای امــدادی هــال احمــر
وآتشنشــانی ازمیــان آهــن پارههــا بیــرون کشــیده وبــه بیمارســتانها انتقــال یافتنــد.

 -6اسفند ماه  ///1393برخورد تریلی و اتوبوس
محور اصفهان – کاشان؛  25کیلومتری کاشان ///تلفات 10 :نفر
 -7اردیبهشت ماه  ///1394واژگونی اتوبوس مسافربری
محور تهران – ساری (ورسک) ///تلفات 12 :نفر
 -8خرداد ماه  ///1394سقوط اتوبوس گردشگران عراقی به دره
محور کرج – چالوس (سیاه بیشه) ///تلفات  23نفر
 -9تیر ماه  ///1395سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره
کیلومتر  5محور نیریز ///تلفات 19 :نفر ( 13سرباز)
 -10مرداد ماه  ///1395واژگونی اتوبوس مسافربری
محور چالوس – کرج (تونل کندوان) ///تلفات 15 :نفر
 -11آبان ماه  ///1395واژگونی اتوبوس زائران کربال
استان فارس ///تلفات 28 :نفر
 -12فروردین ماه  ///1396واژگونی اتوبوس مسافربری
محور مشهد – اصفهان 12 ،کیلومتری سبزوار///تلفات 12 :نفر
 -13شــهریور مــاه  ///1396واژگونــی اتوبــوس دانشآمــوزان
هرمزگانــی ///محــور بندرعبــاس – شــیراز  70کیلومتــری داراب///
تلفــات 9 :نفــر

بامداد خونین در جاجرود
حمیدحاجیپور-خبرنگاراعزامی«ایران»
پیــچ پیچیــد امــا اتوبــوس نپیچیــد؛ رفــت تــه دره و 11
مســافر را بــه کشــتن داد 27 .مســافر دیگــر هــم بشــدت
مجــروح شــدند و حــال تعــدادی از آنهــا وخیــم گــزارش
شــد ه اســت.این حادثــه در حالــی رخ داد کــه کمتــر از دو
هفتــه پیــش اتوبــوس دانشآمــوزان رودان و مینابــی در
شآمــوز ،یــک
نزدیکــی شــهر داراب واژگــون شــد و  7دان 
مربــی و راننــده جانشــان را از دســت دادنــد.
ســرهنگ ســیاوش محبــی ،رئیــس پلیــس راه شــرق
اســتان تهــران کــه از همــان لحظــات ابتدایــی ایــن
توگویــی
حادثــه ســرصحنه حضــور داشــت در گف 
بــا خبرنگار«ایــران» اظهارداشــت« :اتوبــوس ولــوو
بیهفــت 20 ،دقیقــه بامــداد سهشــنبه  21شــهریورماه
کــرج را بــه مقصــد ســاری تــرک کــرد ه بود.امــا ســاعت
 2و  20دقیقــه بامــداد در ابتــدای جــاده قدیــم تهــران-
جاجــرود و در نزدیکــی روســتای ســعیدآباد کنتــرل
وســیله نقلیــه را از دســت داده و پــس از برخــورد بــه
بلوکهــای بتونــی حاشــیه جــاده بــه تــه دره ســقوط
کــرد .در ایــن حادثــه دلخــراش متأســفانه  11مســافر در
دم جــان باختنــد و  27مســافر دیگــر کــه بشــدت مجــروح
شــد ه بودنــد بــه بیمارســتانهای تهــران منتقــل شــدند
کــه حــال برخــی از آنــان وخیــم گــزارش شدهاســت».
بــه گفتــه ســرهنگ محبــی ،ســرعت اتوبــوس در
ســامانه «ســپهتن»  64کیلومتــر در ســاعت ثبــت
شدهاســت و علــت حادثــه ازســوی کارشــناسها در
دســت بررســی اســت.

دقایقــی بعــد از اعــام ایــن حادثــه  16آمبوالنــس
اورژانــس بــرای امدادرســانی وارد عمــل شــدند و بــا
توجــه بــه عمــق زیــاد دره و تاریکــی محــض منطقــه،
همکارانــم در کمتریــن زمــان ممکــن بــه درمــان
مجروحــان و انتقــال آنــان بــه بیمارســتانهای تهــران
پرداختنــد».
جان مردم از سر راه نیامده!
توقــف ماشــینهای عبــوری در جــاده جاجــرود
بــرای تماشــا و عکســبرداری از عملیــات امــداد و نجــات
ترافیــک نیمــه ســنگینی ایجــاد کــرده بــود کــه پلیــس
راهــور و نیروهــای امــدادی را بــا مشــکالتی روبـهرو کــرده
بــود .تــا جایــی کــه مأمــوران چــارهای جز دســت بــه قبض
شــدن نداشــتند .امــا کمــی پایینتــر یعنــی در درهای کــه
اتوبــوس ســبز رنــگ ،مســافرانش را بــه قربانــگاه بــرده
بــود مأمــوران کالنتریهــای تهرانپــارس و جاجــرود
وجــب بــه وجــب دره و شــیب منتهــی بــه آنجــا را بــا دقت
توجوکردند تــا وســایل مســافران را پیــدا کننــد.
جســ 
ســاعاتی بعــد هــم نزدیــک بــه  20ســاک و کولــه پشــتی
و کیــف دســتی مســافران از منطقــه جمــعآوری شــد.
موبایلهــای مســافران بــه طورممتــد زنــگ میخــورد
امــا کســی جــرأت نداشــت بــه آنهــا جــواب بدهــد.
نزدیــک ســاعت  6صبــح بــا بــه صــدا درآمــدن زنــگ
موبایــل یکــی از جانباختــگان کــه البـهالی بوتههــای کــف
دره افتــاد ه بــود دلشــورهها بیشــتر و بیشــتر شــد .گوشــی
پیــدا شــد و یکــی از مأمورهــا تلفــن را جــواب داد .آن
ســوی خــط مــادری بــود کــه ســراغ پســرش را میگرفــت.

برش
امــا یکــی از راننــدگان عبــوری کــه شــاهد حادثــه
بــود بــه خبرنگار«ایــران» گفــت« :مــن پشــت اتوبــوس
ســبزرنگ بــودم .ســرعتش عــادی بــود ولــی چنــد
کیلومتــر مانــده بــه پیــچ مــرگ ســرعتش زیــاد و زیادتــر
شــد.ناگهان احســاس کــردم راننــده انــگار نمــی توانــد
ماشــین را کنتــرل کنــد .بــه همیــن خاطررانندگــیاش
زیگزاگــی بــود کــه در کمــال نابــاوری بــه بلوکهــای کنــار
جــاده خــورد و بــه پاییــن پــرت شــد.
صحنــه خیلــی دردناکــی بــود .وقتــی از ماشــین پیــاده
شــدم تــا ببینــم چــه بالیــی ســر اتوبــوس و مســافرانش
آمــده ،دیــدم اثــری از اتوبــوس نیســت .هــوا آنقــدر
تاریــک بــود کــه چیــزی دیــده نمیشــد .ســریع بــه پلیــس
و اورژانــس زنــگ زدیــم و همــراه بــا چنــد راننــده دیگــر بــا
چــراغ قــوه کمــی پاییــن رفتیــم و بــا نابــاوری دیدیــم کــه
چنــد نفــر از مســافران روی زمیــن افتادهانــد و اتوبــوس
هــم تــه دره افتــاده».از جــاده تــا تــه دره نزدیــک  300متــر
اســت و نیروهــای پلیــس منطقــه را قــرق کــرد ه بودنــد و
فقــط بــه نیروهــای امــدادی اجــازه ورود داده میشــد.
دههــا تیــم از پلیــس ،اورژانــس ،آتشنشــانی ،هــال
احمــر و راهــداری دقایقــی بعــد از ایــن حادثــه در محــل
حضــور یافت ـه بودنــد.
یکــی از نیروهــای امــدادی در تشــریح جزئیــات ایــن
تصــادف و امدادرســانی بــه مجروحــان گفت«:هنــوز
مشــخص نیســت چــرا اتوبــوس بــه تــه دره افتادهاســت.
تعــدادی از کارشــناسهای راهنمایــی و رانندگــی عنــوان
میکننــد اتوبــوس نقــص فنــی داشــته و اشــکال در
ترمــز منجــر بــه ایــن حادثــه شــده اســت .ولــی آنهایــی
کــه شــاهد ماجــرا بودنــد مدعــی هســتند راننــده چنــدان
هوشــیار نبــود ه اســت .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم
اشــاره کنــم کــه براســاس شــواهد بهجــا مانــده از صحنــه
واژگونــی مشــخص اســت اتوبــوس چنــد ده متــری را رو
بــه پاییــن آمــده و پشــت آن پــس از برخــورد بــه شــانه
خاکــی جــاده -محــل تــردد روســتاییان -جــدا شــده و
متأســفانه اتوبــوس درحالــت واژگــون ومعلــق زنــان بــه
تــه دره افتــاد ه اســت.
امــا دربــاره امدادرســانی بــه مجروحــان بایــد بگویــم

نمیدانســت چــه بالیــی سرجگرگوشــهاش آمــده.
میگفــت وقتــی بــرای نمــاز بیــدار شــده دلشــوره امانــش
را بریــده و هــر چقــدر زنــگ زده کــه ســراغی از پســرش
بگیــرد تماسهایــش بیپاســخ مانــده.
مأمــور نمیتوانــد جوابــی بــه او بدهــد فقــط بــه
تماسگیرنــده میگویــد« :مادرجــان آرام بــاش،
مادرجــان آرام بــاش و بگــو اســم پســرت چیــه؟» اســم
پســرش تــوی فهرســت جانباختــگان اســت و مأمــور
نمیتوانــد خبــر مــرگ پســرش را بدهــد .میگویــد:
«مــادر جــان نگــران نبــاش اتوبــوس تصــادف کــرده
و مســافران را بــه بیمارســتان بردهانــد ،همکارانــم بــا
شــما تمــاس میگیرنــد ».تلفــن را خامــوش میکنــد
و از ناراحتــی چمباتمــه میزنــد روی زمیــن و نفــس
عمیقــی میکشــد .آنقــدر ناراحــت اســت کــه ســربازهایی
کــه کنــارش ایســتادهاند حرفــی نمیزننــد .یکــی از
توگــو بــود رو
تکنیســینهای اورژانــس کــه شــاهد گف 
بــه مــن گفت«:جــان مــردم مفــت اســت کــه اینطــور
هــدرش میدهنــد؟ بخــدا همــه ایــن آدمهــا چشــم
بـهراه دارنــد .چــرا برخــی رانندههــا توجهــی بــه مقــررات
نمیکننــد .خــب اگــر خوابــش میآمــد مــیزد کنــار،
اگــر ماشــینش ایــراد داشــت بــرای چــه بــا جــان مــردم
بــازی کــرد؟ یکــی نیســت کــه بــه ایــن وضعیــت ســر و
ســامان بدهــد؟ از ســاعت  4صبــح تــا االن موبایلهــای
مســافران مــدام زنــگ میخــورد خــب بایــد چــه جوابــی
بــه آنهــا بدهیــم؟ بگوییــم عزیزشــان ســر تصــادف از دنیا
رفتــه یــا مصــدوم ونیمــه جــان بــه بیمارســتان منتقــل
شــدهاند؟ شــما کــه خبرنــگار هســتید ایــن دردهــا را
بنویســید تــا مســئوالن بــرای مــردم کاری بکننــد».
ســاعت نزدیــک  8صبــح اســت کــه جرثقیــل غــول
پیکــری از راه میرســد؛ آمــده تــا الشــه اتوبــوس مــرگ
را از تــه دره بیــرون بکشــد .اتوبوســی کــه قــرار بــود 38
مســافر بیگنــاه را بــه ســاری برســاند .اتوبوســی کــه قــرار
بــود دانشــجوی زیستشناســی را بــه مقصــد برســاند.
اتوبوســی کــه قــرار بــود کوهنــورد کرجــی را بــه مازنــدران
برســاند .اتوبوســی کــه قــرار بود...امــا افســوس کــه ایــن
اتوبــوس هــم بــه مقصــد نرســید .و...

