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مسافران از ترس به پیشواز حادثه رفتند 

تونل وحشت در خط يك مترو پايتخت
گروه حوادث| نقص فن��ی مترو کافی بود تا 
وحشت به جان مس��افران بیفتد و آنان در تونل 

تاریک، ترس را به آغوش گیرند. 
در این حادثه، مترو خط یک متوقف شده بود 
که مسافران شیشه ها را شکستند و به ناچار در 

داخل تونل پیاده شدند. 
ساعت 18:30 یکش��نبه 20 مهرماه متروي 
خ��ط ی��ک از تجریش ب��ه س��مت کهریزک 
می رف��ت. وقتی از ایس��تگاه امام خمینی )س( 
عبور کرد، ناگهان در بین راه متوقف شد. چراغ ها 
خاموش ش��دند. جمعیت زی��ادی داخل مترو 
بودند. هیچ تهویه ای وجود نداشت. مسافران در 
تاریکی و گرما وحشت زده بودند. با چهره هایی 
که ت��رس در آن م��وج می زد ب��ه یکدیگر نگاه 
می کردند. هیچ کس نمی دانست چه سرنوشتی 
در انتظارشان است. به دنبال راه فراری بودند که 

خود را نجات دهند. 
در میان مس��افران کودک، افراد سالخورده و 
بیمار دیده می شد که به علت ازدحام جمعیت 
و گرمای واگن دچار مش��کالت تنفس��ی شده 
بودند. دقیقه ها می گذش��ت اما از کمک خبری 
نبود. مسافران با چکش قطار اقدام به شکستن 

شیشه ها کردند.
در قطار را باز کردند و وارد تونل شدند اما چند 
لحظه بیشتر نگذش��ته بود که قطار تکان هایی 
خورد و چند متر حرک��ت کرد. درهای قطار که 
توسط مسافران یا خودبه خود باز شده بود، بسته 
ش��د. با ادامه این اوضاع پرتنش که ب��ا فریاد و 
بی تابی مسافران همراه شد، راهبر قطار سرانجام 
از کابینش خارج ش��د و به مس��افران گفت که 
قطار را ترک کنند. مس��افرانی که در تونل گیر 
کرده بودن��د پس از طی مس��افت 10دقیقه ای 
در مس��یری تاری��ک، ب��ه س��کوی ایس��تگاه 

امام خمینی)س( رسیدند.
20 آتش نشان در متروي خط یک

ساعت 18:30 یکش��نبه 20 مهرماه ماجرای 
نقص فن��ی یکی از قطارهای خ��ط یک متروی 
تهران کافی بود تا آتش نشانان خود را به ایستگاه 

امام خمینی )س( و سعدی برسانند. 
آتش نش��انان ایس��تگاه یک و نجات یک وارد 
دو ایس��تگاه امام خمیني )س( و سعدی شده و 
با صحنه عجیبی روبه رو ش��دند. مترو به خاطر 
نقص فنی که در افت فشار هوای قطار به وجود 
آمده موفق شده بود پس از ایستگاه امام خمینی 
)س( توقف کند. مترو که در نزدیکی ایس��تگاه 

سعدی قرار داشت دیگر قادر به حرکت نبود.
20 آتش نشان اقدام به پیاده کردن مسافران 
گرفتارش��ده در واگن ها کردند و خوش��بختانه 
این حادث��ه هی��چ مصدومی نداش��ت اما عدم 
اطالع رسانی به مسافران، س��کوت راهبر قطار 
و نبود تی��م امداد موجی از وحش��ت را در میان 
مس��افران ازجمله کودکان و افراد س��الخورده 

ایجاد کرد.
افت فشار هوای قطار علت نقص فنی

احس��ان مقدم مدیر روابط عموم��ی متروي 
تهران به »ش��هروند« گفت: حادثه روز یکشنبه 
که در متروی تهران بین ایس��تگاه امام خمینی 
)س( و سعدی رخ داد، افت فشار هوای قطار بود.

»احس��ان مقدم« گفت: حادث��ه در متروی 
تهران آتش س��وزی نبود بلکه نقص فنی بود که 
باعث ترس مردم ش��د. مردم ترسیده بودند و از 
ترس برای فرار و خروج از ایستگاه هجوم آوردند 
و برخی حتی با شکس��تن شیش��ه ها از پنجره 
خارج شدند. وی ادامه داد: با آمدن قطار کمکی 
عملیات کوبل انجام و قطاری که دچار نقص فنی 

شده بود، به پایانه ویژه تعمیرات انتقال یافت. 
مقدم اظه��ار کرد: این حادث��ه موجب تأخیر 
حدود 45 دقیق��ه ای در حرکت قطارهای خط 
یک ش��د که البته درحال حاضر مش��کل حل 
شده و حرکت در این خط تقریبا به شکل عادی 

درآمد.
مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو 
تهران ضمن پوزش از مس��افران این خط، عدم 
نوس��ازی ناوگان مترو به دلی��ل تحقق نیافتن 

بودجه الزم را دلیل خرابی قطارها عنوان کرد.
ترافیک در خیابان ها 

نقص فن��ی قطار در حدفاصل ایس��تگاه های 
امام خمینی)س( و سعدی در خط یک متروي 
تهران، موجب اختالل در حرکت قطارهای خط 
یک شد و ترافیک سنگین را در معابر منطقه رقم 
زد. نقص فنی مترو همچنین، سبب اختالل در 
رفت و آمد مسافران و خروج آنها از ایستگاه های 
مترو به س��طح معابر و در نتیجه افزایش حجم 

ترافیک و کندی حرکت خودروها شد.
مترو تهران امن است؟

این نخس��تین بار نیس��ت که متروي تهران 
دچار حادثه می ش��ود. مس��افران مترو پیش از 
این ه��م تجربه نقص فنی و آتش س��وزی را در 
واگن های قطار داش��ته اند. هر بار ب��رای فرار از 
مخمصه راهی را انتخاب کرده اند. وحش��ت در 
واگن های خالی از ه��وا و تاریک و گرم به حدی 
است که مسافران وارد عمل می شوند، شیشه ها 
را با چکش می شکنند و پای پیاده از داالن های 
مترو پا ب��ه فرار می گذارند. اگر مس��افران مترو 
نتوانند از چکش های تعبیه شده برای شکستن 
پنجره ها اس��تفاده کنن��د، چه فاجع��ه ای رخ 
می دهد؟ اگر راهب��ر نتواند دره��ای مترو را به 
موقع باز کند؟ اگر س��یم های کابل فشار قوی 
سر راه مسافران باشد چه اتفاقی می افتد؟ حال 
این سوال پیش می آید که آیا مترو تهران برای 

مسافران ناامن است؟

آژیر
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گروه حوادث| هواپیمای ملخ��ی توربوکوماندر 
نیروی انتظامی که از آسمان پایتخت برخاسته بود 
وقتی به ارتقاعات سبزپوش��ان منطقه چاه رحمان 
زاهدان رسید فاجعه آفرین شد. با سقوط این هواپیما 

هر 7 سرنشین آن به کام مرگ فرو رفتند.
پرواز مرگبار

عقربه ها ساعت 17:45 دقیقه عصر روز شنبه 19 
مهرماه را نشان می داد که سرنشینان هواپیما ملخی 
به درخواس��ت کاپیتان »فرخی« کمربندهایش��ان 
را بس��تند و برای مأموریت کاری از آسمان تهران به 
سمت زاهدان پرواز کردند. 7 مس��ئول و کادر پرواز 
نی��روی انتظامی که برای بررس��ی موض��وع حادثه 
س��راوان رهس��پار این مأموریت هوایی شده بودند، 
هرگز تصور نمی کردند حادثه ای تلخ در کمین شان 
اس��ت. اما هنوز به مقصد نرس��یده بودند که ناگهان 
تکان های ش��دید بدنه هواپیما، وحش��ت را به جان 
مسافران  انداخت. هواپیما به جای حرکت مستقیم، 
تغییر مس��یر داد و چرخی��د اما چند دقیق��ه بعد با 

انفجاری شدید متالشی شد.
جست وجوی امدادگران هالل احمر

حدود یک س��اعت از پرواز گذشته بود که ناگهان 
ارتباط رادیویی هواپیما با مرکز قطع و از رادار خارج 
ش��د. پرواز هواپیمای ناجا 7 مسافر و خدمه داشت و 
ناپدیدش��دن ناگهانی آن همه را وحش��ت زده کرده 
بود ت��ا این که اکیپ های تجس��س برای به دس��ت 
آوردن سرنخی از هواپیمای ناپدیدشده راهی منطقه 
نصرت آباد روستای گراغه ش��دند. این درحالی بود 
که هنوز هیچ خبر دقیقی مبنی بر س��قوط یا فرود 

اضطراری یا هر حادثه دیگری در دست نبود. 
عملیات جست وجو آغاز ش��د و 25 تیم امدادگر 
هالل احم��ر تجس��س در منطق��ه را آغ��از کردند. 
ام��ا تاریکی هوا و گس��تردگی منطق��ه و همچنین 
خارج ش��دن هواپیم��ا از رادار جس��ت وجو را ب��ا 
مش��کل روبه رو کرده بود. تا این که بعد از 13 ساعت 
جس��ت وجو صبح روز یکشنبه، الش��ه هواپیما در 
ارتفاعات سبزپوشان، حوالی معدن مس در زاهدان 
پیدا شد. وقتی امدادرس��انان با الشه هواپیما روبه رو 
شدند هنوز باور نداشتند تمام سرنشینان آن به کام 
مرگ فرو رفته اند. اما با آغ��از عملیات امدادی وقتی 
امدادگران برای نجات سرنشینان هواپیما وارد الشه 

آن شدند مشخص شد همه مسافران جان باخته اند.
 امدادگران هالل احمر به تجس��س در میان الشه  
هواپیما پرداختند و اجس��اد قربانیان را یکی پس از 

دیگری بیرون کش��یدند تا به پزشکی قانونی انتقال 
دهند. در کابین خلبان اجس��اد کاپیت��ان و کمک 
خلبان به  دست آمد. 5 جسد دیگر نیز از هواپیما خارج 
و تحویل اورژانس ش��د. دکتر ناصر چرخ ساز معاون 
عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اس��تان ته��ران در رابطه با عملیات جس��ت وجوی 
امدادگ��ران به »ش��هروند« گفت: »بع��د از دریافت 
خبر ناپدید ش��دن هواپیمای ناجا بالفاصله 25 تیم 
امدادی برای جست وجو به منطقه ای در حد فاصل 
کرمان به زاهدان اعزام ش��دند. ام��ا به علت تاریکي 
هوا و گس��تردگی منطقه عملیات س��ختی پیش 
روی امدادگران قرار گرفته بود. ت��ا این که بعد از 13 

ساعت تجسس در منطقه، به کمک نیروهای بومی، 
امدادگران با الشه هواپیما روبه رو شدند. بعد از خارج 
کردن اجساد و تحویل آنها به پزشکی قانونی زاهدان 

امدادگران به عملیات خود پایان دادند.«
علت سقوط چه بود؟

با اعالم این خبر کمیسیون بررسی سانحه بالفاصله 
در محل حضور یافتند و به منظور بررسی علت سقوط 
هواپیما تحقیقات خود را آغاز کردند. ارزیابی های اولیه 
نش��ان می داد که خلبان هواپیمای ناجا قصد فرود 
اضطراری داشته اما به دلیل تاریکی شب و موقعیت 
نامس��اعد زمینی که برای فرود انتخاب کرده بود، به 
هواپیما آسیب رسیده و باعث متالشی شدن آن شده 

است. سردار اسماعیل احمدی مقدم در رابطه با علت 
این سانحه هوایی گفت: »هواپیما ملخی ناجا ساعت 
17:45 روز ش��نبه از تهران برای بررس��ی و نظارت 
منطقه عازم زاهدان شده بود که حدود 2 ساعت بعد از 
پرواز در حوالی زاهدان ابتدا از دید رادار محو و سپس 
سقوط کرد. تا این که الشه آن در تجسس نیروهای 

امدادی و محلی در ارتفاعات سبزپوشان کشف شد.
 در بررسی های اولیه مشخص شد 7 سرنشین این 
هواپیما جان باخته اند. تیم فنی برای بررس��ی علت 
س��قوط به محل حادثه رفتند. مشخص شد وقتی 
خلبان هواپیمای ناجا متوجه نقص فنی هواپیما شده 
بود قصد فرود اضطراری داش��ته اما به دلیل تاریکی 
شب و موقعیت نامساعد زمینی که برای فرود انتخاب 
کرده بود، به هواپیما آسیب رسیده و باعث متالشی 
شدن آن شده است. این هواپیما دارای بال های پهن 
بوده و دو موتور آن به گونه ای ساخته شده اند که اگر از 
کار بیفتند هواپیما می تواند مدت زیادی به حرکت 

خود ادامه دهد.«
جان باختگان چه کسانی بودند؟

در این هواپیما سردار صادقی معاون ایمنی بازرسی 
کل ناجا، سرهنگ خرسندنیا از پلیس پیشگیری ناجا، 
س��رهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا، طلوعی 
افسر ناجا، سرهنگ فرخی خلبان، سرگرد خلیل لو 
کمک خلبان و ستوان قویدل به عنوان مهندس پرواز 

حضور داشتند.
اجساد قربانیان که برای تعیین علت اصلی فوت به 
پزشکی قانونی زاهدان منتقل شده بودند پس از طی 
مراحل قانونی و انجام آزمایش های الزم، امروز تحویل 

خانواده هایشان خواهد شد.
زوایای حادثه

از هم��ان لحظه که خبر مفقود ش��دن هواپیمای 
ناجا مخابره ش��د اخبار متفاوتی درباره علت حادثه 
منتشر شد و بازار ش��ایعات را در سایت های خبری 
داغ کرد. درحالی که هنوز علت حادثه کارشناس��ی 
نشده بود قاس��م رضایی فرمانده مرزبانی ناجا اعالم 
کرد: هواپیمای نیروی انتظامی که شنبه شب دچار 
سانحه ش��ده مورد هدف قرار نگرفته و سقوط کرده 
است و سرنش��ینان این هواپیما برای بررسی حادثه 
تروریستی سراوان راهی استان سیستان وبلوچستان 
ش��ده بودند به نقل از ایلنا این هواپیما که متعلق به 
ناوگان قبل از انقالب بوده اس��ت به جعبه س��یاه نیز 

مجهز نبوده است.

در این حادثه کارشناسان و فرمانده ارشد ناجا به همراه کادر پرواز کشته شدند

مأموريت ناتمام در پرواز »توربوکوماندر«
   25 تیم امدادگر هالل احمر زاهدان در 13 ساعت عملیات سخت، الشه هواپیما را در ارتفاعات سبزپوشان پیدا کردند  

ذره بین

سرقت های طاليی عضو باند فیوج

گروه حوادث| راننده جوانی که به بهانه کمک به 
نیازمندان کالهبرداری  می کرد در تیررس پلیس قرار 
گرفت؛ این مرد عضو باند فیوج با نقشه ای سازمان یافته 
طالی زنان را سرقت می کرد.26شهریورماه پرونده ای 
با موض��وع کالهبرداری از زنان پی��ش روی ماموران 
کالنتری 151 یافت آباد قرار گرف��ت. زن جوانی که 
پرده از این کالهبرداری ها برداش��ته بود به ماموران 
گفت:  »داخ��ل کوچه بودم که رانن��ده خودرو 206 
سفیدرنگي مرا صدا زد و گفت: »دو کیسه لباس دارم؛ 
یکي از آنها را براي خودت ب��ردار و دیگري را به افراد 
نیازمند و مستحق برس��ان«؛ راننده جوان ادعا  کرد 
قصد دارد برای همسرش طال بخرد و به این بهانه که از 
مدل دستبند من خوشش آمده، خواست تا دستبندم 
را لحظه ای در اختیارش بگ��ذارم اما بالفاصله پس از 
گرفتن طال از محل متواری ش��د.«با تشکیل پرونده 
مقدماتی با موض��وع کالهبرداری به قصد س��رقت 
طالجات و به دستور شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای 
ناحی��ه 18 تهران، پرونده جهت ادامه رس��یدگی در 
اختیار پایگاه پنجم پلی��س آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت.کارآگاهان با بررس��ی ش��کایت های مشابه 
متوجه ش��دند جوانی حدودا 30س��اله به شیوه ای 
مشابه اقدام به کالهبرداری و سرقت طال و جواهرات 
زنان می کند؛ یکی از مالباختگان که انگشتر طالیش 
سرقت شده بود، پس از حضور در پایگاه پنجم آگاهی 
به کارآگاه��ان گفت: »ی��ک پراید س��فیدرنگ که 
سرنشین آن جوانی حدودا 25ساله بود مدعی کمک 
به اف��راد نیازمند بود. در حالی  که این جوان کیس��ه 
پالستیکی مشکی ای حاوی تعدادی لباس را به من 
می داد تا آن  را به افراد نیازمند برسانم به بهانه انتخاب 
طال برای همسرش از من خواست تا لحظه ای انگشتر 
طالیم را به او نش��ان دهم. او پس از دیدن انگشتر را 
داخل کیسه پالستیکی قرار داد و با ماشین دور شد؛ 
به تصور این که انگش��تر طال در داخل کیسه لباس 
است، به خانه رفتم اما زمانی که قصد داشتم تا انگشتر 
را از داخل کیس��ه بردارم متوجه ش��دم که قسمت 
زیرین کیسه س��وراخ اس��ت. راننده جوان انگشتر را 
برداش��ته بود.«با توجه به وقوع س��رقت های مشابه 
در مناطق غ��رب و جنوب غرب ته��ران، کارآگاهان 
به این مناطق مراجع��ه و در تحقیقات خود متوجه 
شدند که یکی از مغازه داران منطقه شهرک ولیعصر، 
زمانی که سارق قصد س��رقت طال و جواهرات یکی 
از مالباختگان را داش��ته به او مشکوک شده و شماره 
پالک خودرو 206 سفیدرنگ وی را یادداشت کرده 
است. وقتی شماره پالک خودرو 206 به دست آمد، 
آخرین مالک آن به نام عباس 25س��اله شناس��ایی 
شد. تحقیقات پلیس��ی درخصوص صاحب خودرو 
نش��ان داد که وی از اعضای طایفه فیوج است که در 
خیابان 13آبان سکونت دارد؛ متهم هفتم مهرماه در 
مخفیگاهش دستگیر ش��د. عباس در بازجویی ها به 
س��رقت طال و جواهرات زنان اعتراف کرد و گفت: با 
خودرو 206 و پراید متعلق به یکی از بستگانم اقدام 
به س��رقت طال و جواهرات زنان می کردم.با توجه به 
اعتراف متهم به کالهبرداری و سرقت طال و جواهرات 
زنان در مناطق مختلف شهر تهران، بازپرس پرونده با 
تقاضای انتشار بدون پوشش تصویر متهم از کسانی 
که موفق به شناسایی تصویر متهم می شوند، خواست 
تا جهت پیگیری شکایات خود به پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی ته��ران ب��زرگ در خیابان وحدت اس��المی 

مراجعه کنند.
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 آیا هواپیمای تور بوکوماندر 
برای مأموریت نیروی انتظامی مناسب بود؟

هواپیمای توربوکوماندر یک هواپیمای غیرنظامی و مسافری بسیار سبک است که ناجا و هوانیروز 
از آن اس��تفاده می کنند. این هواپیما کامال غیرنظامی بوده که برای پرواز از دو ملِخ نصب ش��ده 
روی بال ها بهره می برد و قابلیت نصب هیچ گونه س��الحی روی آن وجود ندارد. این هواپیماها از 
نسل همان هواپیماهای آمریکایی ایرو کماندر )Aero Commander( است که اولین نمونه 
آن در  سال 1944 در کالیفرنیای آمریکا ساخته ش��ده است. ایران پیش از وقوع انقالب اسالمی 
تعدادی از این هواپیماها را خرید تا برای مس��افرت مقامات از این هواپیماها استفاده شود. پس 
از انقالب اس��المی و با آغاز جنگ تحمیلی و لغو قراردادهای نظامی کشورهای مختلف با ایران، 
کشور با مش��کالتی مواجه شد و در مقاطعی مس��ئوالن هوانیروز از مدلی از این هواپیماها برای 
انتقال تجهیزات و تسلیحات برای یگان های زمینی از طریق پایگاه هوایی اصفهان، استفاده کردند 
تا جای خالی هواپیماهای پشتیبانی و لجس��تیکی تا حدی پُر شود. یکی دیگر از مأموریت های 
این هواپیماها، انتقال فرماندهان نظامی و س��تادی در دوران جنگ تحمیلی بود. در آن دوران، 
فرماندهان به منظور ایجاد هماهنگی الزم بین ستادهای فرماندهی و یگان های مستقر در میدان 
نبرد، مجبور بودند که مکررا بین ش��هرهای مختلف و مناطق جنگی در تردد باش��ند لذا از این 
هواپیماهای سبک برای ترددهای فرماندهان استفاده می شد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پس 
از سال ها استفاده از هواپیماهای توربوکوماندر، این هواپیماهای نسبتا قدیمی، از رده خارج شده، 
ایران موفق شد نمونه های جدیدتر این هواپیما با نام توربوکوماندر 690A را خریداری و جایگزین 
کوماندرهای قدیمی کند. تنها سابقه ای که از سقوط این نوع هواپیما در ایران وجود دارد مربوط به 
سال های آغازین جنگ است که یکی از توربوکماندرهای هوانیروز وقتی برای تعویض کارکنان در 
جاده مجاور پادگان سقز فرود آمد، به دلیل هوای ابری و نبودن دید مناسب به کوه برخورد کرد و 
همه خلبانان و کارد پروازی هواپیما به شهادت رسیدند. این، تنها نمونه  سقوط  این  نوع هواپیماها 
در ایران، تاکنون ثبت ش��ده بود. درحال حاضر به طور دقیق مشخص نیست که چه تعداد از این 
هواپیماها در داخل کشور فعال اس��ت و چه یگان هایی از این هواپیماها استفاده می کنند اما در 
سال های اخیر متخصصان کشورمان موفق شده اند، تعدادی از این هواپیماها را اورهال )بازآماد( 
کنند. با این حال هنوز پاسخ به این س��وال که آیا هواپیمای توربوکوماندر برای مأموریت نیروی 

انتظامی مناسب بود یا نه در  هاله ای از ابهام قرار دارد.


