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کارشناسان در گفتوگو با «ایران علت مرگ  8زن و کودک را تحلیل کردند

رانندههای بیمار و کشتار درجادهها

گروه حوادث  :کامران علمدهی
ایران

از صبح جمعه همه دور هم جمع شده بودند تا ظهر در مراسم مولودی عمه خانم شرکت کنند .معموالً در چنین مراسمی رسم بر آن است هرکسی هر آرزویی دارد از خدا
بخواهد.زهرا برای قبولی پسرش در دانشگاه دعا میکرد و پرستو برای خانه دار شدنشان .اما درخواستهای اکرم و افسانه متفاوت بود .اکرم سالمتی تنها فرزندش را
میخواست و افسانه هم آرزوی خوشبختی خانوادهاش را داشت .با این حال در نگاه هر دو خوشبینی و امید به آینده موج میزد...

از داخل حیاط صدای خنده و بازی بچهها به گوش
میرسید .داخل پذیرایی ،خانمها در حال گپ و
گفت بودند و هرکدام با آرزویی خود را برای مراسم
مولودی نیمه شعبان آماده میکردند.
«نگین» و «آیدای»  8ساله از صبح جمعه تکالیف
مدرسه را انجام داده بودند تا شاید عصر ،بعد از
مراسم به پارک بروند« .نرگس»  12ساله هم با خودکار
و یک خط کش چوبی مدام ادای مبصرهای کالس را
در میآورد و تالش میکرد تا بچهها را ساکت کند.
اما «پارسا»  -برادر  3ساله نرگس  -نه در فکر پارک
بود و نه در پی دورهمی .چرا که او بیسرو صدا با خاک
توی گلدون کنار باغچه بازی میکرد و با مشتهای
کوچکش آنها را به هوا پرتاب میکرد و هر از گاهی هم
با دهانش صدایی در میآورد.

«مهتاب» و «فاطمه» و «افسانه» هم در گوشهای
با هم صحبت میکردند و برای عصر برنام ه ریزی
میکردند؛ «اول بچهها را ببریم پارک نزدیک خانه و
بعد هم بریم رفسنجان»...
در این میان اکرم پیشنهاد کرد بروند رفسنجان تا
هم بچهها در پارک کمی بازی کنند و خودشان هم
کمی هوا بخورند.
بعد از این تصمیم «نگین» و «آیدا» با هم گفتند:
«اگر میخواهیم بریم ،زودتر حرکت کنیم که شب
زود برگردیم و بخوابیم تا فردا مدرسه مون دیر نشه».
پارسا کوچولو هم تا فهمید که همه میخواهند
خودشان را برای رفتن آماده کنند ،با همان دستهای
خاکی روبه مادرش کرد و با زبان کودکانهاش گفت:
«مامانی بریم ددر»...

عقربه ساعت روی هفت ایستاده بود .باالخره
زمان حرکت فرا رسید .همه داخل خودرو نشستند و
آماده رفتن شدند .قرار بود از کریم آباد به رفسنجان
بروند .بعد از دقایقی به جاده اصلی سرچشمه –
رفسنجانرسیدند.
نیم ساعتی گذشته بود که ناگهان خودروی
ک شان شد .اما نگاههای معنادار
«زانتیا»یی نزدی 
راننده جوان نشان میداد که دوست دارد با راننده
و سرنشینانش شوخی کند .این شوخی تلخ راننده
زانتیا در ابتدا با ترمزهای ناگهانی و پیچیدن به جلوی
خودروی «رانا» شروع شد .تا اینکه در نهایت تصمیم
گرفتند به اصطالح حال اکرم -راننده  31ساله  -را
بگیرد .به همین خاطر با سرعت به طرفش رفت و
در یک چشم برهم زدن او را به کنار جاده کشاند و در

نهایت خودروی حامل  8زن و کودک پس از برخورد
با گارد ریل کنار جاده واژگون شد.
ازطرف دیگر راننده  22ساله زانتیا که شاهد صحنه
بود ،همراه دوست  20سالهاش در حالی که احساس
سرخوشی میکردند و از اینکه توانسته بودند به
اصطالح حال راننده رانا را بگیرند برخود بالیدند .اما
پس از چند ثانیه ناگهان عمق فاجعه هولناک ،هراس
عجیبی را به دل راننده متخلف انداخت و در یک
لحظه تصمیم گرفت از صحنه بگریزد .غافل از اینکه
 8زن و کودک در خون غلتیده بودند.
سکوت وهمانگیز برای دقایقی جاده سرچشمه –
رفسنجان را فرا گرفت .حادثه روب ه روی پمپ بنزین
«اوراف» رخ داد.
 ...دیگر هیچ صدایی از داخل خودرو رانا شنیده

رفتارهایی که ریشه در تربیت دارند
دکتر مجید صفارینیا  -روانشناس اجتماعی –
در این باره به «ایران» گفت« :بسیاری از رفتارهای
اشخاص ،ماهیت ذاتی دارد .رفتارهایی مثل خشم،
شادی ،ترس و انواع هیجانات نمونه این ماهیت
هاست .اما این مسائل نباید باعث شود که ما نتوانیم
در جامعه آن را کنترل کنیم .به اعتقاد من حل این
معضالت تنها با نظارت بیشتر و اجرای دقیقتر قانون
امکان پذیر است.
وی در ادامه با اشاره به حادثه دلخراش و تکان
دهنده مرگ هشت سرنشین خودرو در جاده رفسنجان
اظهار داشت :وقتی قوانین با قاطعیت اجرا نشود یک پسر  22ساله به همین راحتی
به خودش اجازه میدهد که به آسانی چنین حادثه اسفبار و جبران نشدنی را رقم بزند
و براحتی هم از صحنه تصادف فرار کند .مطمئن باشید که راننده خودروی زانتیا برای
نخستین بار نیست که دست به چنین تخلفی زده است و دفعات قبلی هم وجود داشته
است .اما چون نظارت دقیقی بر رفتارش وجود نداشته توانسته از چنگ قانون بگریزد.
البته این مسأله محدود به جادههای بین شهری نیست چراکه در بزرگراههای کالنشهرها
هم میبینیم که برخیها مرتکب چنین هنجارشکنیهایی میشوند و با جان و مال
مردم براحتی بازی میکنند و کسی هم برخورد قاطع با آنها نمیکند.
دکتر صفاری نیا در پاسخ به این سؤال که دالیل اصلی بروز چنین حوادثی چیست
تأکید کرد :وقتی فرد جامعه پسند تربیت نمیشود ،بالطبع انسانیت و گذشت را هم
نمیشناسد .بنابراین جا دارد با آموزشهای درست از همان سنین کودکی ،مهارتهای
زندگی ،احترام به حقوق شهروندی و نوع دوستی را به افراد آموزش دهیم.
این روانشناس اجتماعی درباره استفاده درست از تنبیه و تشویقهای اجتماعی نیز
گفت :متأسفانه ما در کشورمان از تنبیه و تشویقها درست استفاده نمیکنیم .بسیاری
از قوانین ما راه گریز دارد .اگر در کنار اصالح برخی قوانین از کارشناسان و روانشناسان
اجتماعی استفاده شود به طور قطع وضعیت به گونهای نخواهد شد که یک جوان 22
ساله با خودروی خود یا پدرش جان  8انسان بیگناه را این چنین بگیرد و اصالً هیچ
رانندهای به خودش اجازه چنین هنجارشکنی را نمیدهد.
دکتر صفارینیا در پایان و در پاسخ به این سؤال که چرا هنوز برخی از مردها با دیدن

یک راننده زن قصد اذیت دارند چیست ،تأکید کرد:
متأسفانه تصورات غالبی که در برخی از فرهنگها
وجود دارد بسترساز بروز چنین افکار و رفتارهایی است.
این افراد هنوز هم جنس زن را جنس دوم میبینند
و نمیتوانند باور کنند که یک زن میتواند مساوی یا
حتی برتر باشد .به طور قطع این جوان و امثال آن ،در
خانوادهای پدرساالر بزرگ شدهاند که خواهر و مادرشان
هم حق رانندگی ندارند و این جوان با چنین تفکری به
طور قطع نمیتواند از کنار رانندگی یک زن آن هم در
یک شهرستان به سادگی بگذرد!
راههای خطرناک رفع کمبودها
دکتر صمدی راد  -جرم شناس – نیز با بیان اینکه وقوع چنین ماجرایی بیتردید
عمدی است ،به خبرنگار «ایران» گفت :عوامل مختلفی در بروز چنین سوانحی
دخیل است که باید پس از کارشناسیهای فنی اعالم نظر شود .اما در مجموع کمتر دیده
میشود که فردی باالی سنین  30و  40سال دست به چنین کارهای مرگباری بزند چراکه
دوره هیجانات جوانی را گذرانده و با منطق بیشتری زندگی میکند .این گونه افراد فقط
مختص کشور ما نیستند و در همه دنیا دیده میشوند .افرادی که برای لذت ،تفریح و
حواشی،رانندگیمیکنند.امابیتردیدبایددرکشورمانبانظارتوفرهنگسازیبیشتر،
مانع بروز چنین اتفاقاتی شویم .این سانحه یک کار عمدی است و باید با قاطعیت با آن
برخورد کرد .اما در خصوص جزئیات آن باید همه جوانب را در نظر گرفت .مثالً اینکه
راننده سابقه بیماری روانی یا مصرف مواد توهم زا داشته یا خیر .یا اینکه قصدش فقط
شوخی و آزار رساندن بوده و نه قتل .چه بسا در یک استخر هم ممکن است دو دوست
یکدیگر را به داخل آب پرت کنند اما قصدشان کشتن و خفه کردن دوست شان نبوده و
فقط هدف شوخی بوده است .ضمن آنکه در همین شوخی هم ممکن است شخص
دچار خفگی و مرگ شود.
وی در پایان تأکید کرد :به طور عمده چنین شوخیها و آزار و اذیتهایی در رانندگی
اغلب برای رانندگان زن به وجود میآید .کمبودهای برخی آقایان در مواجهه با خانمها
این اتفاقات را رقم میزند و چه بسا اگر راننده خودرو رانا مرد بود راننده جوان زانتیا
دست به چنین کاری نمیزد و...
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گروه حوادث :بهمن عبداللهی/زن و شوهر
جوان هر چند یکدیگر را دوست داشتند ،اما
مأموریتهای طوالنی تازه داماد در دریاها و
دخالتهای خانواده ،آنها را وادار کرد به طور
پنهانیبهدنبالطالقبروند.
در یکی از روزهای زمستان تهران ،که
دانههای برف آرام آرام ازآسمان میبارید،
مجتمع قضایی ونک مثل اغلب روزها پر
از زوجهایی بود که برای طرح دعواهای
خانوادگی و یا پیگیری پرونده هایشان به
دادگاهها رفت و آمد داشتند .اغلبشان
چهرهای عصبی داشتند و بعضی از زن و
شوهرها در حال مشاجره با هم بودند .اما
رفتار «متین» و «بنفشه» کامالً متفاوت
به نظر میرسید .این زوج جوان برای
دادخواست «طالق توافقی» آمده بودند
و پشت در شعبه  264در حالی که روی
نیمکت نشسته بودند ،زیرگوشی با هم
حرف میزدند و گاهی با هم میخندیدند.
یک ماه دیگر میتوانستند سالگرد مراسم
عقدشان را برگزار کنند ،با این حال تصمیم
گرفته بودند قبل از آنکه کشتی سرنوشت،
آنها را از هم جدا کند به زندگی مشترکشان
پایان دهند.
مرد جوان ملوان کشتی بود و زن جوان
دانشجوی رشته مدیریت .آشنایی آنها
به زمستان سال قبل بازمی گشت .متین
تازه از سفر دریایی به ایران آمده بود و
تصمیم داشت در آغاز یازدهمین سال
خدمتش ازدواج کند .بنفشه هم در نیمه
راه تحصیالت دانشگاهیاش قرار داشت
و سرش به گذراندن واحدهای درسی گرم
بود .در این میان یکی از آشنایان خانوادگی،

نشد.
دیگر از آن آدمهای دورهمی صبح جمعه هیچ
صدایی به گوش نمیرسید .دیگر نه کسی نگران
مدرسه فردا بود و نه پارکی انتظار بچهها را میکشید.
آیدا و نگین که در ماشین کنار هم نشسته بودند
هرکدام به سمتی پرتاب شده بودند .نرگس هم که
هنوز روی انگشتانش ،جوهر خودکار خشک نشده با
صورت خونین کنار در خودرو بیحرکت مانده بود.
پارسا کوچولو هم از ماشین به بیرون پرت شده بود.
آن هم با دستهای کوچک و خاکیاش که باید برای
همیشه زیر خاک ،بماند و ...
دقایقی بعد صدای آمبوالنسها شنیده شد و پس
از آن خبر مرگ هشت سرنشین خودرو مثل بمب
درشهرمنفجرشد.

 ...و این سرانجام شوخی مرگبار و تأسفانگیز و
جبران نشدنی یک راننده جوان بود که هشت انسان
را به سینه گورستان برد .یک زن جوان با دو فرزندش،
دو خواهرش ،دوست آنها و فرزندش و برادرزاده
خردسال شان.
اما سؤال اینجاست که راننده زانتیا چگونه
میتواند این عذاب وجدان را تا پایان عمرش تحمل
کند؟ براستی ریشه چنین رفتارهایی چیست و چگونه
میتوان از وقوع چنین سوانحی پیشگیری کرد.

عــاشق

دختر و پسر جوان را به هم معرفی کرد و
قرار خواستگاری گذاشته شد.
متین قبل از آن حداقل  5بار به
خواستگاری دخترهای دیگر رفته بود و با
جواب «نه» روبهرو شده بود .اما وقتی بنفشه
را دید از متانت و آرامش او خوشش آمد.
دلش نیامد واقعیتهای کارش را به همسر
آیندهاش نگوید ،با این حال میترسید اگر
سختیهای زندگی با یک افسر دریانورد را
با او در میان بگذارد ممکن است این بار
هم با جواب منفی روبهرو شود .سرانجام
دل به دریا زد و در نخستین مالقاتشان
همه چیز را به بنفشه گفت و تأکید کرد
ی تواند سختیهای
که عشق به همسر م 
هزاران کیلومتر مسافت را برای هر دو
نفر بیاثر کند .متین در دیدارهای بعدی
درباره کارش بهعنوان یکی از سختترین
شغلهای دنیا حرف زد و تأکید کرد که
زندگی اول یک دریانورد روی آب و زندگی
دومش در خشکی است .بنفشه بعد از چند
روز صداقت و صمیمیت خواستگارش را
پسندید و به او جواب مثبت داد .یک روز هم
از متین پرسید«:اگر تحصیلم تمام شود ،آیا
در سفرهای دریایی میتوانم با تو همراه
شوم؟» و در پاسخ شنید« :متأسفانه امکان
حضور دائمی همسران در کشتی وجود
ندارد و اگر هم استثنایی وجود داشته باشد،
برای خانمها تحمل طوفانها ،بیخوابی،
بدغذایی ،دریازدگی و مشکالت دیگر
سخت خواهد بود »...متین از نامزدش
خواهش کرد تا  10سال آینده با مشکل
دوری از او بسازد تا بتواند به بازنشستگی
برسد و با پسانداز خوبی که خواهند داشت

زندگی آرامی را سپری کنند.در نهایت با
موافقت دو خانواده مراسم عقد متین و
بنفشه برگزار شد و یک ماه بعد عروس
جوان با چشمانی اشکبار تازه داماد را برای
سفری طوالنی بدرقه کرد .این جدایی آغاز
ماجراهایی تازه میان عروس و مادرشوهر
بود ،انگار که خوشیهای یک ماه گذشته
مثل آرامش قبل از طوفان بود .در طول
 7ماه دوری متین از خانواده ،بنفشه حتی
نمیتوانست بدون اجازه مادرشوهرش
آب بخورد .برایش دیدن جای خالی همسر
سخت بود ،اما به اصرار مادرشوهرش ناچار
بود در تمام میهمانیها ،تعطیالت ساالنه،
مراسم و محافل خانوادگی همراه او باشد.
عروس جوان گرچه باید به درس و تکالیف
دانشگاهش میپرداخت ،اما هر روز باید
به مادر شوهرش برنامه کارش را گزارش
میداد و بدین ترتیب کم کم دچار ناراحتی
روحی شد و موضوع را با خانوادهاش
در میان گذاشت .خانواده بنفشه که تا
به حال نازکتر از گل به او نگفته بودند
به میدان آمدند و در نتیجه اختالفات
میان دو خانواده رفته رفته بیشتر شد.
تمام دلخوشی زن و شوهر جوان هم به
تماسهای تلفنی و تصویری خالصه
میشد و البته هدایایی که برای هم
پست میکردند .با بیشتر شدن مداخله
خانوادهها در زندگی زن و شوهر جوان،
آنها حتی نتوانستند در بازگشت متین
از مأموریت کنار هم باشند و پنهان از
دیگران با هم قرار مالقات میگذاشتند.
متین بابت بدرفتاری مادرش از
همسرش عذرخواهی میکرد و بنفشه هم

از متین میخواست به اختالف خانوادهها
فکر نکند و از فرصت فراغت برای خوشی
خودشان استفاده کند .دو ماه بعد شرایط
عوض شد و به بهانه جشن تولد عروس
و مادرشوهر آشتی کردند و آرامش به دو
خانواده بازگشت .اما باز هم یک ماه مانده
به بازگشت افسر جوان به بهانه تدارک
جشن عروسی و تهیه جهیزیه ،دو خانواده
با هم اختالف نظر پیدا کردند و همه کاسه
کوزهها بر سر زوج جوان شکست .با ممنوع
شدن دیدار عروس و داماد قرارهای مالقات
آنها دوباره به شکل پنهانی درآمد .از طرف
دیگر روزهای خوش آنها با نزدیکتر شدن
پایان مهلت بازگشت متین به روی دریا کم
کم کوتاه میشد .یکی از همان روزها متین
و بنفشه بعد از بحثی طوالنی به این نتیجه
رسیدند که با شرایط موجود بهتر است
راهشان را از هم جدا کنند و به فکر طالق
باشند.
در روز رسیدگی به دادخواست ،زن و
شوهر جوان همانطور که در راهروی دادگاه
و روی نیمکت نشسته بودند درباره حق
و حقوق قانونی زن صحبت میکردند.
بنفشه مهریهاش را بخشیده بود ،خودروی
گرانقیمت شوهرش را پس داده بود و
درخواست دیگری نداشت .در مقابل متین
اصرار میکرد که همه  14سکه مهریه را باید
به همسرش بپردازد و خودرویش را هم
توگوی
بهعنوان هدیه قبول کند .در میان گف 
آرام میان آنها هیچ یک از مراجعان به
دادگاههای خانواده نمیتوانستند باور کنند
که این زن و شوهر جوان یک سال نشده به
فکر طالق افتادهاند.

