
به  حمله  تأثیر  تحت   کرمان  گرانبار  و  تأسفبار  فاجعه 
پایگاه های آمریکایی و سقوط هواپیما قرار گرفت و کمتر در 
آن  به  مضاعفی  ظلم  نظر  این  از  و  شد  بحث  آن  مورد 
کشته شدگان و بازماندگان آنان شد. اجازه دهید که مسأله را 
طور دیگری ببینیم. به نظر می رسید که ظاهرا فرقی میان انواع 
مرگ نیست. کسی که به علت سقوط یک شهاب سنگ فوت 
کند با کسی که به علت سکته قلبی در خواب بمیرد با کسی که 
به علت قتل یا کسی که به علت سقوط هواپیما فوت می کند، 
فرقی ندارند و در نهایت آنها فوت کرده اند و دست شان به یک 
اندازه از دنیا کوتاه شده است. ولی معنا و اثر این موارد برای 
بازماندگان به کلی تفاوت دارد.  در سال 1989 در ورزشگاه 
هیلزبورو انگلیس بر اثر ازدحام جمعیت، پلیس در تصمیمی 
اشتباه یکی از دروازه های مخصوص خروج از ورزشگاه را باز کرد 
که  حالی  در  شد،  سرازیر  داخل  سوی  به  تماشاگر  سیل  و 
که  هستند  افرادی  لگدکردن  حال  در  نمی دانستند 
زیردست وپا افتاده اند. بازی متوقف شد و طرفداران لیورپول 
برای فرار از له شدن به آب و آتش زدند، نتیجه چه بود؟ 95 نفر 
کشته و حدود 800 نفر مصدوم؛ یکی از مرگبارترین حوادث 
کردند.  پیگیری  به  اقدام  قربانیان  خانواده های  فوتبالی. 
درنهایت در سال 2012 یعنی 23 سال بعد و با پیگیری مستمر 
خانواده ها، ناکارآمدی پلیس مقصر اصلی فاجعه معرفی شد. 
نخست وزیر وقت بریتانیا دیوید کامرون که در زمان حادثه 
جوان بود و  فقط 23 سال داشت، از مردم عذرخواهی کرد. 
کسانی که پیگیر ماجرا بودند نه تنها اعضای خانواده خود را از 
دست داده بودند، بلکه 23 سال پیگیر بودند تا حقیقت ماجرا 
روشن شود؛ زیرا پلیس تماشاگران را مقصر این حادثه معرفی 
کرده بود. حجم این پرونده هزاران صفحه بود و درنهایت حکم 
صادره منجر به آرامش خانواده های قربانیان و ختم به خیر 
عزیزان شان  دست دادن  از  فقط  خانواده ها  مسأله  شد. 

آنان خواهان روشن شدن عدالت و مجازات  نیست؛ بلکه 
جنازه  تشییع  قربانیان  قضیه  هستند.  نیز  مقصران 
سردارسلیمانی در کرمان نیز تا حدی مشابه آن حادثه است؛ 
تعداد قربانیان 61 نفر است و تعداد مصدومان  هم 212 نفر 
اعالم شده است.  ولی تأسف بارتر از این ارقام کمرنگ شدن 
اخبار مربوط به این فاجعه در دل حوادث بعدی است؛ بمباران 
به  موجب  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  و  آمریکایی  پایگاه 
حاشیه رفتن این اتفاق ناگوار شد. حتی سخنان آقای مطهری، 
منطق  خالف  تصمیمات  و  اظهارات  درباره  تهران،  نماینده 
کسانی که درباره تشییع جنازه برنامه ریزی می کردند نیز موجب 
نشد که پاسخ مستدلی به علت بروز این فاجعه داده شود. 
متأسفانه برای نادیده گرفتن مسئولیت ماجرا به اطالق عنوان 
شهید به هر کسی که بر اثر حوادثی از این نوع کشته می شود، 
اقدام می کنند. )ظاهرا در این مورد هنوز انجام نشده است.( 
همچنین به این علت است که نمی خواهند یا نمی توانند 
مسأله را حل کنند. این کار استفاده از منابع ارزشی برای اموری 
غیر از آن است. در واقع کسانی که این عناوین را اعطا می کنند، 
چنین  وقوع  مسئولیت  نادیده گرفتن  نوعی  به  هدف شان 
با نوعی   کیست که نداند معنای شهید 

ّ
حوادثی است وال

اینکه  حداقل  یا  است  همراه  خودخواسته  مرگ  انتخاب 
مستقیم یا غیرمستقیم به دست دشمن کشته شود، ولی 
اینکه مردم عادی برای حضور در تشییع جنازه بیایند و به علت 
خطای برنامه ریزان دچار فاجعه شوند و فوت کنند را نمی توان 
هرچند  کرد.  مدیریت  را  مساله  این  شهید  عنوان  دادن  با 
کشته شدن این افراد می تواند موجب آمرزش آنان باشد که 
ج از بحث است. خانواده و بازماندگان حادثه کرمان دوبار  خار
از دست دادن  برای  و دچار مصیبت شدند؛ یک بار  عزادار 
این  بی توجهی.   همه  این   برای  هم  یک بار  عزیزان شان، 
یادداشت را با نقلی از گزارش امروز روزنامه درباره این حادثه 
تلخ به پایان می بریم. »با اینکه 15 روز از حادثه می گذرد،  هنوز 
هیچ کس   توضیح دقیقی به مردم نداده است. در حالی که 
، مقصران  مردم نیاز به پاسخگویی دارند. باید هر چه سریع تر
ماجرا معرفی شوند، ماجرای پرداخت دیه به خانواده ها و 

شهید قلمدادکردن قربانیان پیگیری شود.«
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 در نقطه صفر مرزی  
در انتظار   مسئوالن است

2 حه
صف

7 حه
صف

13 حه
صف

10 حه
صف

یادداشت
مصیبت مضاعف

خبر

رئیس دانشگاه شریف:
 دانشگاه شریف بورس تحصیلی 

به نام جانباختگان سانحه هوایی اعطا می کند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: »این دانشگاه در نظر دارد با کمک 
بنیاد ملی نخبگان و موافقت و حمایت معنوی خانواده های دانش آموختگان 
جانباخته در سانحه سقوط پرواز ۷۵۲ ، هر ساله تعدادی بورس تحصیلی و 

تحقیقاتی به نام جانباختگان به دانشجویان شریف اعطا کند.«
مراسم ترحیم و یادبود دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف که در 
سانحه سقوط هواپیمای اوکراین جان باختند، روز سه شنبه با حضور برخی 
از خانواده های جانباختگان، مسئولن و دانشجویان در مسجد دانشگاه 
برگزار شد. محمود فتوحی در این مراسم با تسلیت به همه دانشجویان، 
غم  اخیر  هفته های  و  روزها  »در  افزود:  دانشگاه  مسئولن  و  آنها  خانواده 
شهادت سردار سلیمانی، جان باختن هموطنانمان در کرمان و سخت تر از 
همه از دست دادن فرزندان این سرزمین در سانحه سقوط هواپیما و سیل 
سیستان وبلوچستان دل هر ایرانی را به درد آورده است.« او گفت: »در حادثه 
سقوط هواپیمای اوکراینی، ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز جان باختند که ۱۶ تن از 
آنها دانش آموخته های دانشگاه شریف بودند. بر همین اساس دانشگاه 
بنا دارد تعدادی بورسیه تحصیلی و تحقیقاتی را با موافقت و حمایت معنوی 
خانواده های دانش آموختگان جانباخته و با کمک بنیاد حمایت از نخبگان 
ارایه دهد.« رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: »این بورسیه به نام عزیزان 
از دست رفته، سالیانه به تعدادی از دانشجویان اهدا می شود تا یاد و نام آنها 
همچنان در یادها باقی بماند. همچنین نماد این جانباختگان طراحی و در 
دانشگاه نصب می شود.« او گفت:  »جانباختگان حادثه هواپیمای اوکراینی 
فرزندان ما بودند که در جای جای دانشگاه با آنها خاطره داریم و برای یادمان 

آنها نماد جانباختگان در دانشگاه طراحی و نصب می شود.«
در هواپیمای اوکراینی ۵۲ جوان دانش آموخته دانشگاه های کشور حضور 
آقا  داشتند. حمیدرضا ستاره کوکب، مهدی اسحاقیان، پونه گرجی، ایمان 
بالی، آرش پورضرابی، محمد الیاسی،  فائزه فلسفی، میالد قاسمی آریایی، الناز 
اشرفی  امیر  سعدی،  حسنی  زهرا  ملک،  مریم  بیروتی،   محمدامین  نبیی،  
 ۱۶ اثنی عشری  منصور  و  نوریان  غزل  صالحه،  محمد  حبیب آبادی، 
دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف بودند که در حادثه هواپیمای اوکراینی 

جان باختند. 
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عباس عبدی

 گزارش میدانی  »شهروند« درباره چگونگی جان باختن 61نفر 
در مراسم تشییع هفدهم دی در کرمان 

مریم و طاها دو عضو خانواده اسماعیلی در حادثه کرمان جانشان را از دست دادند. تصویر پدر خانواده وقتی برای نجات فرزندش تالش می کرد در فضای مجازی منتشر شده است

تعدادی از  جانباختگان حادثه خارج از قطعه جانبازان گلزار شهدای کرمان به خاک سپرده شدند

انبوه جمعیت از خیابان شریعتی به سمت گلزار شهدا حرکت کردند و درست در کوچه اول سمت راست تعداد بسیاری گرفتار شده و جان دادند


