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تراژدی سقوط اتوبوس سربازان

سرنگونی اتوبوس به دره 20متری جان 14سرباز لیسانسیه پادگان آموزشی کرمان را گرفت
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ســمانهشــهباز/یکی از حوادث هولنــاک و تکان دهنده که تابســتان
ســال گذشــته رخ داد و بازتابهــای فراوانــی هــم داشــت مربــوط بــه
«سقوط اتوبوسحاملسربازانبهدرهایدرشهرستاننیریز-استان
خ تریــن تصادفهای
فــارس» بــود .حادثهای که بــه عنوان یکــی از تل 
رانندگــی کشــور رقم خورد .ایــن حادثــه درحالی به یک تــراژدی ملی
تبدیلشدکهواکنشهایمختلفمردموعالیترینمقاماتاجرایی
کشــورازجمله رؤسای سه قوه و سایر مســئوالن بلندپایه را نیزبه دنبال
داشت.ضمن اینکه پیگیریهای ویژه برای کشف علت اصلی حادثه
وبرخوردباهرگونهسهلانگاریاحتمالیدربروزاینسانحهدلخراش
نیزدردستورکارویژهمسئوالنمربوطهقضاییونظامیقرارگرفت.
سحرگاه چهارشنبه 2تیر ماه سال گذشته جاده کرمان به شیراز در
دو حادثه جداگانه شاهد سقوط و واژگونی مرگبار دو دستگاه اتوبوس
و کشــته و زخمی شــدن بیش از 40مســافر بود .درنخستین حادثه که
ســاعت یــک و  20دقیقه بامــداد چهارشــنبه در نزدیکی شهرســتان
نیریز رخ داد یک دســتگاه اتوبوس ولوو در حالی که مســیر شــرق به
غرب محور ســیرجان بــه نیریز را طی میکــرد ،در گردنــه «الیرز» از
جــاده منحرف شــد و به دره 20متری ســقوط کرد .ایــن اتوبوس که از
پادگان آموزشــی 05کرمان راهی اهواز بود حامل ســربازان لیسانس
وظیفه بــود که به دلیل ضعــف راننده در مهار وســیله نقلیه و نقص
فنی خودرو ،اتوبوس در دره 20متری ســقوط کرد و14نفر از ســربازان
لیسانسیهپادگانآموزشیکرماناینحادثهدلخراشجانباختند.
همزمــان بــا اعــام خبــر بــه پلیــس ،نیروهــای آتشنشــانی و
هاللاحمر،بالفاصلهراهیمحلحادثهشدند.
همزمــان با انتقــال پیکرهــای مصدومان حادثه به بیمارســتان،
اجســاد قربانیــان نیزبــه بیمارســتانها منتقــل شــد .کارشــناسها
نیزعلــت حادثه را ســرعت زیــاد اتوبــوس و ناتوانی راننــده در کنترل

وسیله نقلیه و شیبجاده اعالم کردند.
یــک عضو هیأت رئیســه کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلس
شورای اســامی نیزهمزمان با وقوع حادثه هولناک ،ضمن تشریح
ابعاد جدیدی از ســانحه اتوبوس ســربازان اعالم کــرد برای پیگیری
اینحادثهکمیت هتحقیقوتفحصدرمجلستشکیلشدهاست.
حســین رضا زاده بیان کرد :شب حادثه به همراه اعضای مجمع
نمایندگان استان فارس به مالقات مصدومان حادثه در بیمارستان
رجایی شیراز رفتیم و از نزدیک با مصدومان حادثه گفتوگو کردیم.
آنهاابعادحادثهراتشریحکردندکهبهنظرمیرسدبرخیمسائلدر
وقوع این حادثه بیتأثیرنبوده است.
یکی از نکات عجیبی که از ســوی مصدومان حادثه گفته شــد این
بودکهبسیاریازسربازانتالشمیکردندخودشانازمحلپادگانو
باخودروهایعمومیخارجشونداماانگاراصرارشدهکهآنهاهمگی
بــا یک اتوبــوس از پادگان خارج شــوند .و بــا توجه به اینکــه راننده در
مسیر جاده برای سوار کردن چند تبعه افغان و بار زدن کاالی قاچاق
توقــف کرده بــه نظر میرســید نوعی تبانی بیــن راننــده و قاچاقچی
وجودداشتهباشد.
نماینده مردم کازرون درمجلس هم با اشاره به گفته مصدومان
حادثه گفت:پیش از وقوع این اتفاق راننده به سرنشینان اطالع داده
بــود که ترمــز اتوبــوس از کار افتاده و همه سرنشــینان در یک ســمت
دیگر جمع شــدند تا اتوبوس با یک مانع برخورد کند و متوقف شــود.
امــا متأســفانه راننده یا مهــارت کافی نداشــته یا ترســیده و به همراه
شــاگردش خــود را از اتوبوس به بیــرون پرتاب کرده و اتوبــوس را رها
کرد همین عامل نیز باعث شــد اتوبوس به همراه سرنشــینان به دره
ســقوط کند گرچه راننده و شاگرد هم موفق نشدند از این حادثه جان
سالم به در ببرند.

یکــی از ســربازان مصــدوم و حادثــه دیــده نیزگفــت« :مــن
ســربازپادگان 05کرمــان هســتم و به همــراه هــم خدمتیهای خود
قصــد رفتن به مرخصی پایان دوره را داشــتیم .ســوار بــر اتوبوس در
حــال حرکــت بودیم کــه با صــدای بلند یکی از سرنشــینان کــه فریاد
مــیزد «اتوبوس ترمــز بریده» از خواب هراســان بیدار شــدم.همان
موقــع اتوبــوس را در حالــی دیدم که از مســیر خارج و با ســرعت زیاد
به ته دره میرفت و پس از آن دیگر چیزی به خاطر نمیآورم.
یکــی دیگــر از ســربازان حادثــه دیــده نیز گفــت :راننده بســیار بد
رانندگی میکرد و در یکی از پیچها ســبقت غیرمجاز داشت که منجر
به تکان شــدید اتوبوس و بیدار شــدن همه سرنشــینان شد.ســرعت
بــاالی وی منجر به بریده شــدن ترمز و از کنترل خارج شــدن اتوبوس
شد.هر دو شــاگرد راننده در حالی که فریاد می زدنند ترمز «نداریم»
به ســمت عقــب اتوبــوس حرکت کردنــد و همــه را به گفتــن یا علی
فــرا خواندند .این در حالی بود که شــاهدان عینی بیــان میکردند در
مقابــل در ورودی پــادگان تعداد زیــادی اتوبوس بین شــهری وجود
داشــت که بــرای انتقــال آنها بــه شــیراز هماهنگ شــده بود امــا این
سربازان پس از پرداخت هزینه سفر سوار اتوبوس شدند.
افشاگریدادستانکلکشوردربارهحادثهسقوط اتوبوسسربازان
حجتاالسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل
کشــورنیزگفت :اتوبوس مجاز بوده که ســربازان را بــه پادگان نظامی
شــبانه ببرد که درمســیر از فرصــت اســتفاده کــرده و کاالی قاچاق را
جاســازی و افرادی که غیر مجاز بودند را ســوار کرده اســت .متأسفانه
از حمل این ســربازان عزیز اســتفاده کردهاند بــرای اینکه به مقاصد
شومخودبرسند.ایناتفاقامریغیرمعمولاست.بههمینخاطر
هماهنگیهایالزمدرخصوصاینحادثهبادادستاناستانفارس
صورتگرفت.

دومینحادثه
حادثــه دوم نیز کــه در همان روز و مســیر رخ
داد ســاعت  2و  20دقیقه بامداد چهارشــنبه
بوقوع پیوســت .در ایــن حادثه هــم این بار
یک دســتگاه اتوبوس «اســکانیا» در اطراف
شهرســتان سروســتان به علــت بیتوجهی
به جلو و خســتگی و خواب آلودگــی راننده،
از جاده خــارج و واژگون شــد .در این حادثه
نیــز  6نفر از مســافران اتوبوس مجــروح و به
بیمارستان شیراز منتقل شدند.

