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تلفن گروه حوادث88761621:

حـــــــوادث

سال بیستوسوم شماره  6460شنبه 28اسفند 1395

آزادی جوان اعدامی پیش از سال نو

سخنگوی ناجا خبر داد

ساعت کار مراکز تعویض
پالک ،پلیس  ۱۰ +و گذرنامه
درنوروز

دوستم را گرفتم.حاالهم بشدت پشیمانم وعذاب وجدان دارم.
با این حال میدانم اشتباه بزرگی مرتکب شدهام اما درخواست
عفو وبخشـــش دارم ».درادامه محاکمه ،قضـــات جنایی پس از
بررســـی مدارک و با توجه به درخواســـت قصاص ازسوی اولیای

نجات محکوم به مرگ با رضایت همسر
گروه حوادث  -معصومـــه مرادپور /داماد کین ه توز که  13ســـال
قبـــل با همدســـتی مادرزنـــش ،ســـناریوی قتل پـــدرزن خود را
طراحـــی و اجرا کرده بود به قصاص محکوم شـــد .اما درســـت
زمانـــی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشـــت با پرداخت 140
میلیون تومان به همسرش (دختر مقتول) توانست رضایت او
را جلب کند و از مرگ بگریزد .پرونده این قتل هفته گذشـــته در
شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران از جنبه عمومی جرم تحت
رسیدگی قرارگرفت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،در این جنایت خونین
که دهم بهمن ســـال  82در خیابان نبـــرد تهران رخ داد مردی
به نام خلیل ( 49ســـاله) با پیچیدن رشـــته سیم به دور گردنش
کشته شد .درجریان تحقیقات ،کارآگاهان با کشف سرنخهایی،
فرامرز  -داماد مقتول  -را به اتهام قتل دستگیرکردند.
او نیـــز در بازجوییهـــا گفـــت« :نقشـــه قتـــل را مادرزنـــم
طراحی کرد و مـــن اجرایش کردم ».پس از ایـــن اعترافها،

دم ،عامل قتل را به قصاص محکوم کردند.
با وجود ایـــن تالشها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول
 4ســـال طول کشـــید و ســـرانجام اولیای دم پذیرفتند با دریافت
دیـــه نیم میلیـــاردی از قصاص قاتل فرزندشـــان گذشـــت کنند.
این پرونده اواخر هفته گذشـــته در شعبه دوم دادگاه کیفری یک
اســـتان تهران از جنبه عمومی جرم مورد بررســـی قـــرار گرفت.
وکیل متهم در این جلســـه ضمـــن درخواســـت آزادی موکلش
پیش از پایان ســـال جدید گفت« :موکل مـــن پیش از این حادثه
هیچ سوءســـابقهای نداشته و اهالی محل نیز گواهی میدهند که
او انسان آرامی است .ضمن اینکه خانوادهاش برای فراهم کردن
پول دیه از امام جماعت ،خیرین و حتی مردم کمک گرفتهاند و
حاال از دادگاه تقاضای آزادی موکلم را دارم».
با ایـــن دفاعیات قضات وارد شـــور شـــدند و باتوجه به اعالم
رضایت خانواده مقتول وابرازندامت عامل قتل وسایرموارد ،به
آزادی پسرجوان رأی دادند.

همســـر قربانـــی جنایـــت نیـــز بـــه اتهـــام معاونـــت در قتـــل
شوهرش بازداشت شد .او نیز در بازجوییها گفت« :دامادم
فرامرز به اتهام سرقت و جعل در زندان دوران محکومیتش
را میگذرانـــد که پس از گرفتن مرخصی از زندان بیرون آمد.
همان موقع به دلیل اختالفهای شـــدید با شـــوهرم ،نقشـــه
قتل خلیل ـ مقتول ـ را کشیدم و موضوع را با فرامرز در میان
گذاشـــتم ».بدینترتیب قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری،
فرامـــرز ـ متهـــم ـ را بـــه قصاص محکـــوم کردنـــد همچنین
مادرزنـــش هم به حبس محکوم شـــد .پس از تأیید این حکم
زمانـــی که فرامرز چند قدم با چوبه دار فاصله داشـــت با جلب
رضایـــت دختر مقتول  -همســـرش  -توانســـت از مرگ رهایی
یابد .آنگاه از جنبه عمومی جرم توسط قضات شعبه چهارم به
ریاســـت قاضی عبداللهی و با حضور قاضی کیخواه  -مستشـــار
دادگاه  -محاکمه شـــد که قضات او را به  10سال حبس محکوم
کردند .مادرزن نیز همچنان دوران حبسش را میگذراند.

کشف جسد دختر جوان در سد اکباتان

گروه حوادث  /همزمان با کشـــف جســـد دختر جوان ازســـد اکباتان درهمدان ،تحقیقات جنایی برای شناسایی هویت وکشف علت
مرگ وی آغازشـــد .به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،مأموران انتظامی روز پنجشـــنبه با مشـــاهده لباسهای زنانه رها شـــده در
حاشیه سد و احتمال غرق شدگی ،موضوع را به هالل احمر اعالم کردند.
بالفاصله نیز  6نفر از اعضای با تجربه تیم غواصی در کمتر از نیم ســـاعت راهی محل حادثه شـــده و با وجود ســـرمای آب ،به
جســـتوجو در اعماق ســـد پرداختند .تا اینکه پس از حدود  45دقیقه تجســـس ،آنها جســـد یک دختر جوان را از عمق پنج متری
والبالی گل والی بیرون کشیدند .این درحالی بود که تنها پالتو و قسمتی از لوازم شخصی دختر جوان در حاشیه سد پیدا شد.
درنخستین بررسیها مشخص شد بیش از  6ساعت از غرق شدگی دختر جوان ناشناس گذشته است.
پس ازاعالم خبرکشـــف جســـد به بازپرس کشـــیک ،دســـتورانتقال پیکردخترجوان به پزشـــکی قانونی صادرشـــد تا همزمان با
شناسایی هویتش ،علت و زمان دقیق مرگ او نیز کشف شود.

قربانی جنایت ،چند زندگی بخشید

ایران

گـــروه حـــوادث  /رئیـــس پلیـــس
راهنمایـــی و رانندگـــی کشورازرشـــد
حـــدود  15درصـــدی ســـفرهای
نـــوروزی درروزهـــای پایانی اســـفند
خبـــرداد .ســـردار مهری با اشـــاره به
اینکـــه ســـفرهای نـــوروزی از اواخـــر
هفتـــه گذشـــته آغـــاز شـــده اســـت،
افـــزود :درحـــال حاضربـــا حجـــم
خودروهـــا درجادههـــای منتهـــی به
شهرهای مسافرپذیرروب ه روهستیم.
درجادههای منتهی به شهرمقدس
مشهد نیز حدود  20درصد به حجم
ترددهـــا افزوده شـــده اســـت.رئیس
پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در سال
گذشته  70درصد از مرگ و میر ناشی
از تصادفهـــای جـــادهای بـــه خاطر
خواب آلودگی ،خســـتگی ،ســـرعت و
سبقت غیرمجاز رخ داده است ،گفت:
توصیهمابهمسافرانایناستکهقبل
از ســـفر خود یک برنام ه ریزی منظم
داشـــته باشند و وســـیله نقلیه خود را
 48ســـاعت قبل ازســـفر بررسی کنند
تا از ســـالم بودن آن مطمئن شـــوند.
مســـافران باید دقت داشته باشند که
درطـــول ســـفر حداقل هـــر 90دقیقه
یک بار استراحت کنند و با آرامش به
رانندگی ادامه دهند .همچنین همراه
داشـــتن زنجیر چرخ نیز در سفرهای
نـــوروزی توصیـــه میشـــود .وی بیان
داشـــت :مـــردم نیـــز میتواننـــد در
صورت مشـــاهده تخلفات و بروز هر
گونه مشکل در جادهها با شماره 120
تماس بگیرند.

ایران

رشد  15درصدی سفرهای
نوروزی

یادداشت

ایران

گروه حوادث /سخنگوی ناجا با اعالم
خبـــر افزایـــش ســـاعت کاری مراکـــز
تعویضپالک،جزئیاتفعالیتدفاتر
پلیس ۱۰+وگذرنامهرادرنوروزتشریح
کرد.به گزارش«ایران» ،ســـردار سعید
منتظرالمهدی در خصوص افزایش
ســـاعت کار مراکز تعویـــض پالک در
روزهـــای پایانی ســـال اظهار داشـــت:
مراکز تعویض پالک پلیس تا روز ٢٨
اسفندماه ســـالجاری فعال بوده و از
ســـاعت  ٧صبح تا  ٨شـــب ،خدمات
خـــود را به هموطنـــان ارائـــه خواهند
داد .همچنیـــن از تاریخ  ٢٨اســـفند تا
 ٥فروردیـــن ،مراکـــز تعویـــض پالک
تعطیل بـــوده و از روز پنجم فروردین
مـــاه طبـــق روال عـــادی و تا ســـاعت
 ١٤خدمـــات خود را عرضـــه خواهند
کـــرد.وی در خصوص ســـاعت کاری
دفاتر پلیس  10+نیز گفت :با توجه به
برنامهریزیهای انجام شده ،تعدادی
ازایندفاتربهمنظورخدمترسانیبه
هموطنان فعال هستند و در روزهای
یکـــم ،دوم و ســـوم فروردیـــن مـــاه از
ســـاعت  ٩الـــی  ١٤آماده پاســـخگویی
به مراجعان هســـتند .ســـاعت کاری
آنهـــا در ســـایر روزهـــای اداری نـــوروز
همچون قبل اســـت.منتظرالمهدی
درخصوص فعالیت پلیس گذرنامه
نیـــز خاطرنشـــان کـــرد :همـــکاران ما
در ایـــن بخش در تعطیالت نـــوروز از
شـــنبه تا چهارشنبه از ساعت  ٧تا ١٤و
پنجشنبهها از ساعت  ٧تا  ١٢خدمات
خود را ارائه خواهند داد.

گـــروه حوادث/مرد جوان که پس ازمشـــاجره و درگیری شـــدید،
دوســـتش را با چاقو به قتل رسانده بود ،پس از پرداخت دیه نیم
میلیاردی بـــه خانواده مقتـــول ،از اعدام گریخت و بـــزودی آزاد
میشود.
بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث «ایران» ،اردیبهشـــت ســـال 91
مأموران کالنتری شهریار با اطالع ازجدال خونین خیابانی راهی
محل حادثه شـــدند .با رســـیدن مأموران به محل مشخص شد
در این درگیری پســـرجوانی مجروح شـــده و در بیمارستان جان
باخته است.تحقیقات پلیســـی ،قضایی دراین باره آغازشده بود
که ساعتی بعد پســـرجوانی به کالنتری رفت و با اعتراف صریح
به قتل دوستاش تسلیم شـــد.پس از تکمیل تحقیقات جنایی
و صدور کیفرخواست ،پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران
فرســـتاده شد.درجلســـه محاکمـــه ،عامل قتل با ابرازپشـــیمانی
شـــدید ازمرگ ناخواسته دوســـتش گفت«:ما با هم رفیق بودیم
واین اتفاق برسرموضوعی بیارزش رخ داد ومن ناخواسته جان

گـــروه حـــوادث /پســـر جوانـــی کـــه همراه
دوســـتانش در مراسم آشـــتی کنان شرکت
کـــرده بود ،ناگهـــان از ســـوی میزبان هدف
ضربههـــای چاقوقرارگرفـــت و ازپـــا درآمد
اما قبـــل ازمـــرگ اعضای بدنـــش به چند
بیمارنیازمند اهدا شد.
به گـــزارش خبرنـــگار جنایـــی «ایران»،
شامگاه دوشـــنبه  23اســـفند ،پیکر خونین
و نیمه جان پســـر جوانی به نـــام فریبرز به
بیمارســـتان بعثت تهران منتقل شد .اوکه
از ناحیـــه گردن هـــدف اصابـــت چاقو قرار
گرفته بود شرایط جســـمی خوبی نداشت.
با ایـــن حـــال بالفاصله تحـــت درمانهای
تخصصی قرارگرفت اما باوجود تالش تیم
پزشکی به کما رفت .دو روز بعد هم مرگ
مغزیاش تأیید شد .اما خانواده فریبرز که
بشدت درشوک این ماجرا بودند دراقدامی
خداپســـندانه و شجاعانه ،با اهدای اعضای
بدنـــش موافقت کرده و پیکرپســـرجوان به
بیمارســـتان ســـینا انتقال یافـــت و اعضای
بدنش اهـــدا شد.ازســـوی دیگـــر درجریان

سالمتروانعامل 10جنایت
تأیید   شد

تحقیقـــات جنایـــی مشـــخص شـــد قربانی
ماجـــرا بـــه دعـــوت یکـــی از دوســـتانش
درمراسم آشـــتی کنان چند دوست شرکت
داشـــته اســـت .اما ناگهان پـــس ازدرگیری
شـــدید با میزبان ،با چاقوی او هدف گرفته
شـــد.با شناســـایی عامـــل جنایت ،دســـتور
بازداشـــت متهم فـــراری -شـــهرام -صادر
شـــد و مأموران کالنتری  157مسعودیه روز
پنجشـــنبه او را درعملیات ویژهای دستگیر
کردند .شـــهرام وقتـــی در مقابـــل بازپرس
مرشـــدلو از شـــعبه هفتـــم دادســـرای امور
جنایـــی تهران ایســـتاد گفت« :مـــن با یکی
از دوســـتان شهرام مشکل داشـــتم و مدام
باهـــم درگیری داشـــتیم .اما بعـــد از مدتی
آشـــتی کردیـــم و من ســـفره آشـــتی کنانی
فراهم کردم .همه دور هم جمع بودیم که
با شهرام برسرموضوعی جروبحثمان شد
و درحالی که حالت طبیعی نداشتم او را با
چاقو زدم».
به دنبال اعترافهای پســـر جـــوان ،او با
قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شد.

کالهبرداریمیلیاردی

به بهانه فروش زمین وخودرو

ایرنا

گروه حوادث /فرمانده انتظامی اســـتان سیستان و بلوچســـتان از انهدام باند
 3نفـــره کالهبـــرداری خانوادگـــی  70میلیـــارد ریالـــی در عملیـــات ضربتی و
غافلگیرانه پلیس زاهدان خبر داد.
به گزارش «ایران» سردار حسین رحیمی گفت :در پی ارجاع چندین فقره
پرونـــده کالهبرداری در زمینـــه خرید و فروش زمیـــن و خودروهای خارجی از
طریق جعل اســـناد مالکیت در اســـتانهای سیستان و بلوچســـتان ،خراسان
رضوی و تهران ،بررســـی پرونده و دستگیری کالهبرداران در دستور کار پلیس
آگاهی اســـتان قرار گرفت.در بررســـیها مشـــخص شـــد کالهبرداران با طرح
دوســـتی و جلب اعتمـــاد افراد ثروتمند و اغفـــال آنان ،با ارائه اســـناد جعلی
در حـــدود  70میلیارد ریـــال از آنها کالهبرداری کرده و متواری شـــدهاند .پس
ازتشـــکیل این پرونـــده ،با تالشهـــای گســـترده کارآگاهان ،ســـرانجام ردپای
اعضای این باند در حوالی یکی از محلههای شهر زاهدان کشف شد ومأموران
پـــس از شناســـایی محل اختفای آنهـــا ،با هماهنگـــی قضایـــی و در عملیاتی
غافلگیرانـــه و ضربتی ،متهمان را دســـتگیر و به پلیس آگاهـــی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی سیســـتان و بلوچســـتان با بیان اینکه همه اعضای این باند
عضو یک خانواده هستند بیان داشت :متهمان پس از رو به رو شدن با دالیل
و مســـتندات پلیـــس به جرایمشـــان اعتـــراف کردند و پس از تشـــکیل پرونده
مقدماتی وبرای طی مراحل قانونی دراختیاردادسرا قرارگرفتند.

سقوط داربست روی  5خودرو

گروه حوادث /ســـخنگوی سازمان آتشنشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری تهران از
ســـقوط داربست ســـاختمانی روی  5خودروی ســـواری و مصدومیت یک خانم جوان در
بلوار فرحزادی تهران خبر داد.
ســـید جالل ملکی گفت :شـــامگاه پنجشـــنبه حادثه ریزش داربســـتهای فلزی یک
ســـاختمان در حال ســـاخت در بلـــوار فرحزادی به ســـامانه  125اعالم شـــد و مأموران 2
ایستگاه آتشنشـــانی به محل حادثه اعزام شدند .بررسیها نشان داد داربستهای یک
ســـاختمان  5طبقه در حال ســـاخت به دالیل نامشـــخصی فروریخته و روی  5خودروی
ســـواری پارک شده در کنار ساختمان ســـقوط کرده است.ملکی با بیان اینکه خوشبختانه
در هیچ یک از خودروها سرنشـــینی وجود نداشت ،اظهارکرد :یک خانم جوان که در حال
عبور ازکنارساختمان بود براثرریزش داربست ،از ناحیه سر و صورت دچار آسیب دیدگی
شـــد که امدادگران اورژانس این مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند .علت این حادثه
نیز تحت بررسی است.

editorial@iran-newspaper.com

گـــروه حوادث/کمیســـیون پزشـــکی قانونی پس ازبررســـیهای
الزم اعـــام کـــرد ،مرد جوانی کـــه در جنایتی هولنـــاک اعضای
خانواده همســـرش را به رگبار گلوله بســـته بود ازسالمت روانی
برخورداراست.
به گزارش خبرنگار حـــوادث «ایران» ،یداهلل موحد  -رئیس
کل دادگســـتری اســـتان کرمان -با اشـــاره به آخریـــن جزئیات
پرونده حادثه تلخ روستای جهان آباد شهرستان فهرج ،اظهار
داشـــت :پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی با موافقت
دادســـتان کرمان همراه با کیفرخواســـت ،برای تعیین مجازات
به شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان ارسال شده
اســـت.وی گفت:دراین جنایـــت که ســـاعت 10:46صبح  5دی
ماه رخ داد ،مرد جوانی به نام شـــهروز 10نفر ازاعضای خانواده
همســـر ونزدیکانشان را با گلوله کشـــت و چهار نفر نیزمجروح
شـــدند.عامل این جنایـــت با ردیابیهای گســـترده پلیســـی در
شهرســـتان ایرانشهر دســـتگیر شـــد .متهم پس ازبازجوییهای
فنی ،بـــرای بررســـی وضعیت ســـامت روانیاش به پزشـــکی
قانونـــی معرفی شـــد کـــه نتیجـــه کمیســـیون نشـــان داد قاتل
هیچگونه اختالل روانپزشـــکی نداشته و در سالمت روانی کامل
مرتکب قتل شده اســـت.بدین ترتیب پس از صدور قرار جلب
به دادرســـی با موافقت دادستان کرمان همراه با کیفرخواست،
پرونـــده برای محاکمـــه و تعیین مجازات به شـــعبه اول دادگاه
کیفری یک مرکز استان کرمان ارسال شد.
ضرورت استفاده از مشـــاوران زبده و مددکاران اجتماعی در
حل مشکالت خانوادگی
حســـین میرزابیگی بازپرس پرونده این جنایت تکاندهنده
نیزاظهارداشـــت:با بررســـی اوراق و اســـناد موجود و وضعیت
طرفیـــن پرونـــده بـــه نظر میرســـد خانوادههـــا درمواقـــع بروز
مشـــکالت خانوادگی میبایســـت بموقـــع به مراکزمشـــاورهای
ومـــددکاری مراجعـــه نمایند تا شـــاهد این قبیل حـــوادث تلخ
وهولناک نباشـــیم .بازپرس شـــعبه هفتم دادســـرای عمومی و
انقالب کرمـــان گفت :به طور قطع ارائه خدمات مشـــاورهای از
ســـوی کارشناســـان زبده و دارای علم وتجربه مناســـب ،کمک
شـــایانی در حل مشـــکالت خانوادهها خواهد داشت .به طوری
که اگر این خانواده نیز به مشـــاوران مربوطه مراجعه میکردند
امروز شاهد چنین حادثه دلخراشی نبودیم.
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یـــک ســـال دیگر هم بـــا همـــه افـــت و خیزهـــا ،تلخ و
خبرنگار
شـــیرینهایش به شـــمارش معکوس رســـیده اســـت.
ســـالی پر از اتفاقاتی که شـــاید هرگز از ذهن تاریخ پاک
نشوند .ما راوی این اخبار تلخ و شیرین بودیم .با خنده
مردم شـــاد شـــدیم و با گریه هایشـــان اشـــک ریختیم.
زهره صفاری
درددلهای نانوشـــتهای را شـــنیدیم که شـــاید هفتهها
بـــا یادآوری آنها به فکر چارهای بودیم ،اما براســـتی که
خبرنگاری حوادث عشـــق میخواهد؛ عشقی که انگیزه ات شود تا بتوانی با
هر سختی و با هر سنگی که جلوی پایت میاندازند ،بازمانده یک فاجعه را
در روستایی دورافتاده پیدا کنی و پای حرفهایش بنشینی.
حادثه نویســـی ،پراســـترس و پر اتفاق اما پرهیجـــان و خاطره انگیزهم
اســـت؛ خاطراتی که گذر زمان هم فراموش اش نمیکند .حوادثنویســـی
کاوش در بطن یک خبر ســـاده اســـت .پاسخگویی به ســـؤاالتی که شاید هر
کس با شنیدن یک خبر به ذهنش برسد و پاسخی برایش نداشته باشد.
با مروری بر ســـیصد و اندی روز که از ســـال گذشـــت نمیتوان گفت که
ســـال  95خاطره شـــیرین نداشـــت اما حوادث تلخاش آنقـــدر زیاد بود که
شـــیرینیهایش حرفـــی برای گفتن نداشـــتند .فاجعه پالســـکو و شـــهادت
آتشنشـــانان ،ســـقوط بهمن و مرگ یک راهـــدار و تعـــدادی از رانندگان،
تصـــادف قطارها در ســـمنان ،ســـقوط اتوبوس ســـربازان و قتـــل دخترکان
خردسال و ...نقاط سیاه خاطره نگار سال بود.
امـــا خبرنگار حـــوادث حتی در ســـختترین شـــرایط نیزهمدل و گوش
شنوای مردم است .همین اعتماد و همراهی است که ما را هر روز دلگرمتر
میکند تا رســـالتمان برای هشـــیاری مردم و گشـــودن گرهای از کار آنها را
ادامه دهیم .ما باید قوی بمانیم تا زبان گویای قدرتمند مردم باشیم.
ســـال جدید در یکقدمی اســـت .برخیهـــا فکر میکنند هـــر چه تلخی
بیشتر باشد صفحات ما داغتر اســـت ،اما همگی ما امیدواریم سال جدید
بهترینهـــا برای مـــردم عزیزمان اتفاق بیفتد تا این باور اشـــتباه از ذهنها
پاک شـــده و حوادث و ماجراهای شـــیرین  96برتلخیهـــا و ناکامیها غلبه
کند.
یادداشت
خبرنگار

خیلی زود دیر میشود

امســـال هـــم مثـــل ســـالهای قبـــل جـــای بســـیاری از
عزیزانمـــان کنـــار ســـفره هفـــت ســـین حســـابی خالی
اســـت .عزیزانی که غافلگیرانه پر کشیدند و با رفتنشان
جگرمان را ســـوزاندند .در این ســـال پر از حادثه در کنار
سمانه شهباز
همـــه روزهـــا و ماههای خوب و شـــادش اتفـــاق تلخی
برایـــم رخ داد که درس بزرگی به مـــن داد .مادربزرگم
کـــه یکی از عزیزترینهـــای زندگیام بود را از دســـت دادم .پس از مرگ او
حســـابی غمگین شـــدم اما فهمیدم که خیلی زود دیر میشـــود .پس باید
قـــدر یکدیگر را بیشـــتر بدانیـــم و فرصتهای درکنار هم بودن را ازدســـت
ندهیم.
امســـال هم گذشـــت با تمام فراز و نشـــیبهایش ،اما گویی سال  95با
تمام سالهای دیگر فرق داشت ،چرا که بسیاری از هنرمندان و چهرههای
برجســـته و سرشـــناس کشـــور نیز غافلگیرانه از بین ما رفتند .اما بیتردید
غم فراق  16آتشنشان شجاع و دالورمان که با سوختنشان در ساختمان
پالســـکو دل همه ما را سوزاندند ،شوک بزرگی برای مردم ایران زمین بود.
که تلخی آن تا سال ها پاک نخواهد شد .ای کاش با فرارسیدن سال جدید،
دلهایمان را از کدورتها و بدبینیها بزداییم و با همدلی و همراهی بیشتر
با اعضای خانواده ،فامیل وهمکاران ودوســـتان مان ،ســـال نو را با شادی و
آرزوی سالمت برای همگان آغاز کنیم وبدانیم که محبت و مهربانی جای
دوری نخواهد رفت و همین خصلتهای نیکوســـت که باعث کاهش بروز
حوادث و جرایم و خشـــونتها در ســـطح جامعه خواهد شـــد .بـــا امید به
روزی کـــه دیگر صفحات حوادث اخبار تلـــخ و هولناک را انعکاس ندهد و
جز خوبی و مهربانی چیز دیگری نباشـــد چرا که هیچ چیزی پایدار نخواهد
بود و خیلی زود دیر میشود....

  

یادداشت
خبرنگار

ایام به کام ،بدون حادثه

«ایام به کام» ،آرزویی است که من و خبرنگاران حادثه
نویـــس درتمام لحظـــات فعالیـــت حرفهایمان برای
مـــردم داریـــم .هر چند برخـــی قضاوت ناشـــکیبانهای
دارنـــد و بهتانهایـــی میزننـــد و مـــدام ایـــن جمله به
مرجان همایونی
گوشمان میرســـد «شـــما کـــه آرزوی حـــوادث تلخ و
ناگواردارید تا ازنان خوردن نیفتید».گاهی نفرینهایی
از ته دل را میشنویم که قلب هایمان به لرزه میافتد.
جمالتی که حتی نوشتنش هم دردآور است .
از ایـــن قبیل خاطرات تا دلتان بخواهـــد در کارنامه حرفهای من که نه،
بلکـــه تمام حادثه نویســـان وجود دارد .آنقدر کـــه بچههای حوادث نویس
کمتر اسم و عکس شان در مطبوعات منتشر میشود.
امـــا با تمام احترامی که برای این دســـته از مخاطبان دارم ،میخواهم
بگویـــم اگر همیـــن خبرنـــگاران به ظاهر قســـی القـــب نبودنـــد! میدانید
آمارهای حوادث چقدر بیشتر میشد؟ بسیاری از افراد بودند که میگفتند
وقتی خبر دستگیری سارقان وحتی قاتالن را در روزنامه خواندیم و عاقبت
شان را دیدیم دور خالف را خط کشیدیم و....
اگر همین حوادث نویســـان نبودند و اخبارتلخ وشـــیرین اهدای عضو و
بخشـــشها را منتشر نمیکردند ،حاال موج بخشش و اهدای عضو درکشور
این حد گســـترده نبـــود .اگر حـــوادث نویسها نبودند حادثه تلخ پالســـکو
در ایـــن حد مورد توجه قرارنمی گرفت و فراخوان چهارشـــنبه ســـوری هم
راه نمیافتاد که آمار حوادث چهارشـــنبه سوری امســـال را ناباورانه حدود
 50درصد کمتر از ســـال گذشـــته کند .اگر همین حوادث نویسها نبودند و
تصاویر تبهکاران خشـــن وتحت تعقیب را با درخواســـت مسئوالن قضایی
منتشـــر نمیکردنـــد ،خیلـــی از خالفـــکاران وجنایتـــکاران فـــراری بـــه دام
نمیافتادند.بهعنـــوان نمونه چندی قبل دختری به نام زهرا در بازارتهران
ربوده شـــد و زمانی که تصویر دخترک در رسانهها منتشر شد ،عامالن این
ماجرا ،گـــروگان کوچولو را در محلـــی رها کرده وفردی هم کـــه بچه را پیدا
کـــرده بـــود چون اخبـــار را دربارهاش خوانـــده بود بالفاصلـــه موضوع را به
پلیس خبر داد .والبته کم نیســـتند چنین اتفاقهایـــی که با کمک همین
حادثـــه نویسهـــا رقم میخـــورد ودل مردم شـــاد میشـــود وکارپلیس
ودســـتگاه قضایی نیزراحت ترمی شود.آزادی صدها زندانی ونیزمجازات
ســـریع تبهکاران وخالفکاران حرفهای ،کاهش چندین هزارنفری کشـــتهها
ومجروحـــان رانندگـــی نیزازدیگـــر کارکردهای انتشـــار اخبـــار در صفحات
حوادث است.
به گواه صاحبنظران وکارشناســـان ،مزایای حضـــور خبرنگاران حوادث
کـــه روزانه با مشـــکالت زیادی ســـر و کار دارنـــد ،برای جامعه زیاد اســـت.
تعریف از خود نیســـت ،هســـتند که میگویم .خبرنگارانی که هر روز صبح
راهـــی حوزههای خبری بـــرای تهیه خبر میشـــوند و با گذرانـــدن ترافیک
پایتخـــت خـــود را به روزنامهها میرســـانند و با تنی خســـته و دلی رنجور از
دیدن حوادث تلخ شـــروع به نوشتن میکنند .خستگی واسترس همواره با
خبرنگاران حوادث عجین اســـت و شـــاید اگر به این فکر نمیکردند که این
اخبار بازدارنده هستند و درس عبرتی برای دیگران و ...روز دومی برای این
خبرنگاران نبود.عیدتان مبارک.ایام به کام وانشاءاهلل بیحادثه.

