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هشدارهايي درباره 

تصادف 
 

ناگاه همه چيز پيش چشمانم تيره و تار شد. 

سرنشينان خودرويي كه من به آن زده بودم هر كدام به 

گوشه اي پرت شده بودند. مردم حيرت زده به صحنه 

مي نگريستند و سراسيمه براي كمك به اين سو و آن سو 

مي شتافتند. چيزي نگذشت كه آمبوالنس آژيركشان خود 

را به آن جا رساند. دختر كوچكي، ترسان و لرزان به هر 

سو مي دويد و از مردم كمك مي طلبيد. صحنة عجيبي 

بود. گويي در حال ديدن فيلم بسيار وحشتناكي بودم. نه، 

واقعيت داشت، همة وجودم در آتش درد و اضطراب 

مي سوخت. باورم نمي شد، من كه در زندگي هيچ گاه به 
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چنين صحنه هاي دردناكي مبتال نشده بودم اينك خود را 

غرق درياي حادثة هولناكي مي ديدم. 

مرا هم كه سخت، مجروح بودم به بيمارستان منتقل 

كردند و پس از يك ماه به «زندان» برده شدم؛ جايي كه 

باورم نمي شد روزي حتي براي مالقات با كسي به آن جا 

بروم. آري، اكنون پشت ميله هاي زندانم! 

من مقصر آن حادثة دل خراش بودم؛ فقط با يك 

«غفلت». يك بار ديگر اين كلمه را بخوانيد: «غفلت»، 

همين. 

غفلت و سهل انگاري بود كه فكر مرا از «اعتبار بيمه» 

و «گواهي نامه»، بيرون برد و از «نقص وسيله» بي خبر 

ساخت و جوانة جنون آميز «سرعت» را در درونم كاشت 

و طولي نكشيد كه خارهاي نكبت و بدبختي بر آن روييد 
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و مرا در حصاري گرفتار كرد و از هرگونه فعاليت سازنده 

باز داشت. 

آه و افسوس كه در روزهاي قبل از تصادف، به گوهر 

بزرگ «احتياط» نمي انديشيدم و عاقبت يك لحظه غفلت 

را درك نمي كردم. چرا طوري هستيم كه تا گرفتار نشويم 

بر سر عقل نمي  آييم و پي آمدهاي يك كار خطا را درك 

نمي كنيم. 

خانواده و بعضي از دوستان و آشنايانم به من تذكر 

مي دادند، اما هشدارهاي آنان را جدي نمي گرفتم، واقعاً 

عمق حادثه را درك نمي كردم. من به تمديد اعتبار بيمه 

و گواهي نامه مي خنديدم.  

دريغ و آه كه بي اعتنايي به هشدارها تا چه حد، 

خسارت بار و زندگي سوز است! چرا بايد پدر و مادر و 
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فرزندانمان را از پشت ميله هاي «زندان» ببينم؟ چرا بايد 

از آن ها دور باشم؟ چرا نتوانم پيشرفت كنم؟ چرا بايد 

كه با هزاران زحمت و سختي به دست –پول فراواني را 

آمده- بابت ديه و خسارت بپردازم؟ چرا بايد خانه ام را 

بفروشم؟ آخر چرا و چرا و چرا؟ 

اين سرگذشت انسان اصيل و خانواده داري بود كه از 

راه «تصادف»، به «زندان» گرفتار شده است. فاجعه  بارتر 

از زنداني شدن او، كشته و زخمي شدن چند نفري است 

كه در اين سانحه اتفاق افتاد و خانواده هايي را به شدت، 

داغدار ساخت. و اين فقط يك نمونه بود، متأسفانه در 

زمينه مرگ و مير و ديگر حوادث ناشي از رانندگي، ايران 

جزو كشورهاي پر تصادف محسوب مي شود؛ به طوري كه 
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«تصادف» سومين علت مرگ و مير در كشور شناخته 

شده است.  

 هزار ايراني را مي گيرد 22به طوري كه هر ساله جان 

 درصد ثروت ملي را نابود مي كند؛ 4 تا 3و روزانه 

فاجعه اي كه بسياري از كارشناسان، بزرگي آن را همانند 

پياده نظام يك جنگ تمام عيار مي دانند و گاه از آن به 

«زلزلة خاموش»، تعبير مي كنند. 

از نظر كارشناسان، پنج عامِل: انسان (راننده)، وسيله 

نقليه، جاده، آب و هوا (توفان،  باران و يخ بندان) و ضعف 

سيستم كنترلي پليس، در پديد آمدن تصادف هاي 

رانندگي مؤثرند، اما در اين ميان، عامل انساني، نقش 

 درصد را به خود اختصاص داده 70 تا 60بيشتري دارد و 

است. اگر ماشين، نقص داشته باشد يا جاده از 
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استاندارهاي الزم برخوردار نباشد، اما راننده (عامل 

انساني) هوشيار بوده و مقررات را رعايت كند، ميزان 

خسارت هاي ناشي از تصادف، بسيار كاهش مي يابد. 

راننده (عامل انساني) بايد هوشيار باشد و «فرهنگ 

رانندگي» را همه روزه به خود يادآوري نمايد و بداند كه 

به محض نشستن پشت فرمان در واقع به ميدانِ مين 

وسيعي گام مي گذارد كه اگر «احتياط» نكند، انفجارهاي 

فراواني در پيش رويش رخ مي دهد و تركش هاي آن، همه 

خانواده و جامعه را مي گيرد. هيچ  كس در ميدان مين، 

بي مباالتي نمي كند و احتياط را از دست نمي دهد. 

هشدارهاي ما در اين جزوه در راستاي فرهنگ سازي 

است، كه اگر به آن توجه شود، جلوي بسياري از 

خسارت ها را مي گيرد. 
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عوامل تصادف 

چه چيزهايي باعث رخ دادن تصادف مي شود؟ جمع 

بندي قطعي كارشناسان اين است كه پنج عامل در ايجاد 

تصادف، مؤثر است كه به آن ها اشاره مي كنيم: 

. عامل انساني: منظور از عامل انساني، راننده است و 1

گاهي هم عابر پياده. راننده به عنوان عامل انساني از چند 

جهت مقصر است و باعث ايجاد حادثه مي شود: 

شخصيت راننده (شخصيت هاي پرخاش گر،  ماجراجو، 

مضطرب، تنوع طلب و تحريك شونده، خطرساز هستند. 

اما شخصيت هاي آرام و معتدل،  حادثه اي نمي آفرينند). 

- سرعت غير مطمئن و سبقت غير مجاز؛ 

- خستگي و خواب آلودگي؛  

- مستي؛ 
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- خطاي ديد (در افرادي كه چشم آن ها ضعيف است 

يا موانعي چون كو ه و درخت وجود داشته باشد)؛ 

- صحبت با تلفن همراه در حين رانندگي؛ 

- عدم رعايت فاصله ايمني؛ 

- استفاده از مواد مخدر؛ 

- مصرف قرص هاي مسّكنِ خواب آور؛ 

- جواني و هيجان زدگي و نپختگي؛ 

-  حركات نمايشي در حين رانندگي؛ 

- پيري مفرط (سنّ باال)؛ 

- مهارت نداشتن در رانندگي؛ 

- استفاده نكردن از وسايل ايمني (كمربند، كاله و...)؛ 

- توجه نكردن به جلو؛ 
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- عابر پيادة مجنون، مست، سالمند، بيمار، ناشنوا و 

مصروع در جاده. 

. جاده: جادة مناسب از ميزان تصادفات مي كاهد و 2

خسارت ها را پايين مي آورد. آسيب شناسي تصادف و 

بررسي هاي صحنه اي، نكته هايي را در خصوص كاستن از 

خطرات عامل جاده اي پيش چشم ما مي گذارد كه به آنها 

اشاره مي كنيم: 

- توجه به مهندسي جاده در هنگام تأسيس و عبور 

دادن راه ها در مناطق بي خطر؛ 

- توسعة اتوبان ها و بزرگ  راه ها؛ 

- نصب عالئم رانندگي در مكان هاي مناسب؛ 

- روشنايي كافي در محل هاي پر خطر؛ 
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- ايجاد موانع براي جلوگيري از سبقت در محل هاي 

خطرناك؛ 

- خط كشي هاي واضح و روشن؛ 

- زدن برچسب هاي شب نما و پوشيدن لباس هاي 

رنگارنگ براي پياده ها، مأموران خدماتي و دوچرخه 

سواران؛ 

- كنترل دائمي زير ساخت جاده ها و راه ها و پركردن 

چاله ها. 

- گذاشتن نرده، گارد ريل، انواع حفاظ و عالئم افقي 

و عمودي. 

. وسيله نقليه: وسيله نقلية نامناسب، تشديد كنندة 3

حادثه در بروز تصادفات است؛ به نحوي كه ايمن نبودن 

 درصد در تصادفات تأثيرگذارند. براي 20 تا 15خودروها 
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اين كه در اين بخش از ميزان حوادث بكاهيم بايد به 

عوامل زير توجه جدي كرد: 

- ساخت و توليد خودروهاي مجهز به پيشرفته ترين 

وسايل ايمني؛ خصوصاً كمربند و كيسة هوا (ايربگ) . 

- نظارت و كنترل بر عملكرد تعميرگاه هاي خودرو؛ 

- توجه به ساييدگي الستيك و جلوبندي چرخ ها؛ 

- كنترل دائمي سيستم ترمز و روشنايي؛ 

- مجبور كردن خودرو سازان داخلي به تعبية يك 

بسته ايمني شامل كپسول آتش نشاني، چراغ خطر، و 

زنجير چرخ در توليدات خود. 

- جدي گرفتن برچسب معاينة فني. 
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. آب و هوا: شرايط نامساعد آب و هوايي نيز يكي از 4

عواملي است كه باعث تصادف مي شود، اين عامل، معموالً 

خود را دراين وضعيت ها نشان مي دهد: 

- باران شديد؛ 

- برف و يخ بندان و كوالك؛ 

- مه گرفتگي؛ 

- توفان و گرد و غبار. 

. ضعف سيستم كنترلي و نظارتي پليس: اغلب 5

همان چهار عاملي را كه گفتيم در تصادفات، دخيل 

مي دانند، اما به تازگي، عامل پنجمي را نيز تحت عنوان 

«ضعف سيستم كنترلي پليس» اضافه  كرده اند؛  

توضيح آن كه: 
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 درصد از 65طبق تحقيقات پژوهشكدة حمل و نقل 

علت هاي وقوع تصادفات جاده اي توسط اشتباه راننده 

 درصد آن به دليل رعايت نكردن 41صورت مي گيرد كه 

قوانين راهنمايي و رانندگي است، حال اگر كنترل هاي 

محسوس پليس بر اجراي قوانين، قوي و پي گيرانه باشد 

 درصد به طرز چشم گيري كاهش پيدا مي كند. 41اين 

كنترل پليس را مي توان در موارد زير نام برد: 

- توسعة سيستم هاي نامحسوس؛ 

- اصالح قوانين بازدارنده ( مثل جريمه و...)؛ 

- نصبِ دوربينِ هوشمند ثبت تخلفات. 

پنج عامل تصادفات را شرح داديم كه مهم ترين آن، 

عامل انساني است، با شناخت اين عوامل و برنامه ريزي 
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براي مبارزه با آن ها، مي توان تصادفات را كاهش داد. در 

اين صورت، راه هاي كاهش سوانح را هم شناخته ايم. 

 

خسارت هاي مالي 

در اين قسمت كافي است چند آمار را در مورد 

تصادفات جاده اي در ايران مرور كنيم تا عمق هشدار و 

فاجعه را درك نماييم: 

تصادفات جاده اي در ايران هم چون زلزله اي عظيم و 

دائمي نه تنها بالي جان مردم است، بلكه از نظر 

اقتصادي نيز زيان هاي جبران ناپذيري به كشور وارد 

 دقيقه، يك نفر در ايران بر اثر 24مي كند. در هر 

تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي دهد و با توجه 

 درصد افرادي كه در تصادفات رانندگي 60به اين كه 
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 سال 40 تا 20جان خود را از دست مي دهند بين سنين 

هستند، عمالً نيروي كار و مولّد كشور را از بين مي برد. 

بر اساس گزارش هايي كه پژوهشكده حمل و نقل در 

 300 نزديك به 86 تا 73اين باره منتشر كرده است از سال 

هزار نفر در تصادفات جاده اي در سراسر كشور، جان خود را 

 هزينة 86از دست داده اند. بر پاية همين گزارش، درسال 

 هزار 18تصادفات درون شهري و برون شهري در مجموع 

ميليارد تومان برآورد شده است. اين رقم خسارت بار از كل 

 درصد كشورهاي جهان 50توليدات ناخالص داخلي بيش از 

نظير غنا، اردن، بحرين و... بيشتر بوده است.  

 به طور متوسط حدود 86هر خانوادة ايراني در سال 

يك ميليون تومان از بابت تصادفات در كشور متحمل 

هزينه شده است. 
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 هزار ميليارد تومان خسارت سال 18فقط با همين 

 220 سال بودجة فعلي راهداري كشور، 33، مي توان 86

سال بودجه فعلي ايمن سازي نقاط حادثه خيز كشور، 

هزينة ايجاد دو ميليون شغل براي جوانان را تأمين كرد. 

 

قانون چه مي گويد؟ 

قوانين مربوط به جرائم ناشي از تخلفات رانندگي،  

بسيار گوياست. بعضي از آن ها را يادآور مي شويم: 

: «هرگاه بي احتياطي يا بي مباالتي يا عدم 714مادة 

رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت رانندة ماشين يا 

موتور، منتهي به قتل غير عمد شود مرتكب به شش ماه 

تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه، در صورت 

مطالبه از ناحيه اولياي دم، محكوم مي شود.» 
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توجه كنيم كه در مادة فوق هم حبس آمده و هم 

پرداخت ديه. 

: «هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده 715ماده 

، موجب مرض جسمي يا دماغيِ غير قابل عالج 714

گردد و يا باعث از بين رفتن يكي از حواس يا از كار 

افتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از وظايف ضروري 

زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو 

يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از 

دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از 

ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.» 

 714: «هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده 716ماده

موجب صدمة بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم 

يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود يا باعث از بين 



 20هشدارهايي درباره تصادف  

  

رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد بدون آن كه از كار 

بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي 

شود، مرتكب، به حبس از دو تا شش ماه و پرداخت ديه 

محكوم خواهد شد.» 

: «هر گاه رانندة  ماشين يا موتور، در موقع 718مادة 

وقوع تصادف، مست بوده يا گواهي نامه نداشته يا زيادتر 

از سرعت مقرر حركت مي كرده يا آن كه وسيله را با وجود 

نقص فني و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته 

يا در محل هاي مخصوص عابر پياده يا در جايي كه تابلوي 

مخصوص راهنمايي است، پارك كند يا در محل هاي عبور 

ممنوع رانندگي نمايد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات 

مذكور در موارد فوق، محكوم خواهد شد.» 
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: «هرگاه مصدوم، احتياج به كمك فوري 719ماده 

داشت و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز 

درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار 

خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه 

را ترك و مصدوم را رها كند، حسب مورد به بيش از دو 

 محكوم 716 و 715 ،714سوم حداكثر مجازات در موارد 

خواهد شد. دادگاه نمي تواند در اين گونه موارد، به كسي 

تخفيف دهد.» 

تبصره: «هرگاه راننده، مصدوم را به نقاطي براي معالجه و 

استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند، 

دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.» 

: «هركس بدون گواهي نامه رسمي و معتبر، 723مادة 

اقدام به رانندگي با ماشين يا موتور، نمايد، هم چنين هر 
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كس كه به موجب حكم دادگاه از رانندگي ممنوع باشد به 

رانندگي مبادرت ورزد، براي بار اول به حبس تعزيري تا 

دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا به هر دو 

مجازات محكوم مي شود. و در صورت ارتكاب مجدد به دو 

ماه تا شش ماه حبس محكوم مي شود.» 

قانون هاي كيفري و جزايي در اين باره زياد است، ما 

فقط بعضي از مواد آن را نقل كرديم. 

 

نقش عقل و اخالق در رانندگي 

اگر عقل و اخالق را در هنگام رانندگي به كار گيريم، 

حتي يك مورد تصادف و حادثه رخ نمي دهد. عقل به ما 

مي گويد: احتياط كن، به اعتبار گواهي نامه و بيمه نامه 

ماشين اهميت بده، نقص هاي فني وسيله را برطرف كن، 
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كمربند ايمني را ببندد، كاله ايمني را بر سر بگذار، با 

تلفن همراه صحبت نكن. 

اخالق به ما حكم مي كند كه براي يك زندگي سالم و 

توأم با آرامش، بايد آرامش ديگران را بر هم نزني. سرعت 

غير مجاز، حركات نمايشي و مارپيچي، استفاده از روان 

گردان ها، مواد مخدر، مشروبات الكلي، عالوه بر نابود 

كردن زندگي و شخصيت خود فرد، به ديگران نيز 

آسيب هاي جدي مي رساند. 

اخالق اسالمي و انساني، مؤكداً به ما مي گويد كه خود 

0F فرمود: «لأنَّ كُلَّ مؤمن ملْجم؛γرا مهار كن، امام علي

 هر �

انسان مؤمني مهار شده است.» 

                                           
 .249، ص2. اصول كافي، ج�
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رفتار انسان نبايد به ديگران آزاري برساند، پيامبر 
 فرمود: «المسلم منْ سلم المسلمونَ منْ يده و θاسالم
1Fلسانه؛

 مسلمان كسي است كه مسلمانان ديگر از دست و �
زبانش در امان باشند.» 

اگر بتوانيم در هنگام رانندگي- و در همة صحنه هاي 
ديگر زندگي- فرمان هاي عقل و اخالق را به كار گيريم و 

خداوند را بر رفتار خود ناظر بدانيم بسياري از ناهنجاري هاي 
اجتماعي و از جمله رانندگي، جلوگيري به عمل آورده ايم. 

باز يادآور مي شويم: «غفلت نكنيم،  حادثه در كمين 
است.» نكند- خداي ناكرده- زبان حال ما اين بيت باشد كه: 

داد غفلت روزگارم را به باد 
2Fداد، داد، از دست غفلت،  داد، داد!

� 

                                           
 .278، ص12. وسائل الشيعه، ج�

 . قاسم انوار، انيس العارفين، مثنوي «في الندامة والتأسف».�


