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ســیما فراهانــی| هنــوز نمی داننــد کــه بایــد رخت 
عزا بــه تن کنند یــا نــه. انتظــاری تلخ و کشــنده همه 
آنهــا را از پای درآورده اســت؛ همه آنهایی که بر ســر و 
سینه شــان می کوبند و اســم عزیزان شــان را بــر زبان 
ک  می آورنــد؛ آنهایی که مقابل حجــم عظیمی از خا
و آوار نشســته اند و خشــمگین و نگراننــد. مقابل آن 
آوار مرگبار منتظرند تا شاید کورســوی امیدی در آن 
ویران ســرا تبدیل بــه بزرگ ترین معجزه زندگی شــان 
شــود. یکــی پســرش زیــر آوار اســت و آن یکــی تمــام 
اعضــای خانــواده اش؛ یکی چشــم انتظار دوســتش 
است و یکی دیگر هم فریادزنان اسم همسر و پسران 
کوچکــش را بــه زبــان مــی آورد. اینجا خیابــان امیری 
آبادان اســت؛ همــان  جایــی که حــاال به ســیاه ترین 
نقطــه کشــور تبدیــل شــده اســت. مــردم آبــادان از 
ســاعت 12:30 روز دوشــنبه ســیاهپوش شــده اند. 
عزیزان شــان را در آن برج هــای دوقلــوی جنجالــی 
و پرحاشــیه جــا گذاشــته اند. ویرانــه عظیم الجثــه را 
نظاره گــر هســتند؛ کاری از دست شــان برنمی آید به 

جز اشک و دعا و چشم انتظاری.
آبــادان  حادثــه  تلخ تریــن  از  ســاعت  چندیــن 
در  متروپــل  ســاختمان  فروریختــن  می گــذرد. 
خیابان امیری، ســیل عظیمی از جمعیــت را به آنجا 
کشــانده اســت؛ خانواده هایــی کــه داغدار شــده اند 
یا همچنــان منتظر خبری از عزیزان شــان هســتند؛ 
خانواده هایــی کــه اعتــراض دارنــد و نمی داننــد کــه 
فریــاد اعتراض شــان را به گوش چه کســی برســانند؛ 
کــه اشــک می ریــزد و مرتــب اســم پســرش  پــدری 
را صــدا می زنــد؛ پســر کوچکــش کــه رفتــه بــود یــک 
بســتنی بخــرد و بــه خانــه برگــردد، امــا آوار او را بلعید 
از  کاری  هیــچ  و  درمانده انــد  خانــواده اش  حــاال  و 
دست شــان برنمی آیــد. ایــن پســر بســتنی اش را از 
آبمیوه فروشی طبقه همکف ساختمان خریده بود؛ 
ک یکســان شده  همان آبمیوه فروشــی که حاال با خا
اســت و خانواده صاحب ایــن آبمیوه فروشــی نگران 
و مســتأصل آنجــا مانده انــد؛ اعتــراض دارنــد و فقط 
می خواهند کسی برود و عزیزان شان را نجات دهد. 

فریاد کمک خواهی از میان آوار
خانــواده صاحــب آبمیوه فروشــی ادعــا می کننــد 
ســاعت 6 صبــح صــدای فریادهــای فرزندشــان را 
ک شــنیده اند. یکــی از بســتگان  از میــان تلــی از خــا
ایــن خانــواده در گفت وگو با »شــهروند« دربــاره این 
ماجــرای تلــخ می گویــد: »پســرعمه ام صاحــب ایــن 
آبمیوه فروشــی بود. او تازه ســه ماه پیــش این مغازه 
را خریــد. خیلــی خوشــحال بود کــه توانســته در این 
بــرج مغــازه ای بگیــرد و کســب و کاری راه بینــدازد. 
او بــه همــراه پســرهای 13 و 10 ســاله اش بــه مغــازه 
می رفــت و کار می کــرد. بــرادرزاده 13 ســاله اش هــم 
در آنجا بــود که ایــن اتفاق افتــاد. حاال خانــواده اش 
. کاش کسی به  مانده اند چشــم انتظار این چهار نفر
داد ما برســد. آنها تا امروز صبح زنــده بودند. صدای 
فریادهــای حمیــد رضــای 13 ســاله را همــه خانواده 
داخــل  از  صدایــش  صبــح   6 ســاعت  شــنیده اند. 
ساختمان و از میان آوار شنیده شد که می گفت من 
حمیدرضا جلیلیان هســتم، ما زنده ایم، کمک مان 
کنیــد. من مطئنــم که آنها زنده هســتند. باید کســی 

برود و آنها را نجات دهد.«

چه کسی پاسخگوست
خیلی عصبانی و ناراحت اســت. این مرد جوان که 
خــودش را از کرمانشــاه به آبادان رســانده تــا در کنار 
بستگانش باشد، در ادامه صحبت هایش می گوید: 
»پســرعمه ام فریب تبلیغات پر زرق و برق این برج را 
خــورد. مالک آنجــا مغازه هایــش را با قیمــت کمتری 
می فروخــت. از طرفــی تبلیغــات زیــادی هــم کــرده 
بــود. بنــر آن در ســطح شــهر پخش شــده بــود. برای 
همیــن پســرعمه ام آنجــا را خریــد و راه انــدازی کــرد. 
هر روز با پســرهایش ســر کار می رفت. پســرهایش به 
او کمــک می کردند، ولــی حاال در ایــن حادثه همگی 
زیر آوار مانده اند. همسرش مانده تک و تنها و تمام 
ک هــا هســتند. آنهــا فقط  خانــواده اش در میــان خا
، یعنی عرفان و حمید رضا را داشتند.  همین دو پسر
کار  کنارشــان  کــه در  آریــن هــم بــرادرزاده ا ش بــود 

می کــرد. از لحظه حادثه تا االن کســی بــرای ما کاری 
نکرده است. دست مان هم به هیچ کجا بند نیست. 
گر شــکایت هــم کنیــم، بــاز هــم می دانیم که  حتــی ا
دیگــر فایده ای نــدارد. ایــن داغ بــزرگ را هیچ چیزی 
نمی تواند تسکین دهد. چرا باید چنین ساختمانی 
و  شــود  ســاخته  الزم  اســتانداردهای  کمتریــن  بــا 
بــه بهره بــرداری برســد. االن چــه کســی پاســخگوی 
خــودم  مــن  اســت.  داغدیــده  خانواده هــای  ایــن 
کــه دو پســر خردســالش را درســت  پــدری را دیــدم 
جلــوی چشــمانش از دســت داده بــود. دو پســرش 
بــه همین آبمیوه فروشــی رفتنــد، بســتنی خریدند و 
وقتی داشــتند برمی گشــتند تــا به آن ســوی خیابان 
و کنار پدرشــان بروند، ســاختمان روی سرشــان فرو 

می ریزد. حاال چه کسی جوابگوی این پدر است.«

در جست وجوی کارگران، زیر زمین
در میان کسانی که زیر آوار مانده اند، کارگرانی هستند 
کــه در حــال انجــام کار در آن ســاختمان مــرگ بودند؛ 
کارگرانی که به گفته شــاهدان، همگی به زیرزمین رفته 
و در آنجا محبوس شــدند. منذر و حســن مطــوری دو 
برادری بودند که کار جوشــکاری می کردند. پســرخاله 
ایــن دو کارگر دربــاره جزییات این ماجرا به »شــهروند« 
کار بودند. جوشکاری  می گوید: »منذر و حسن اوســتا
می کردند. یــک کارگر داشــتند که حاال جســدش پیدا 
شــده اســت. همین مســاله نگرانی ما را خیلی بیشــتر 
از قبــل کــرده اســت. نمی دانیــم بایــد چــه کار کنیــم. 
دســت مان به هیچ کجا بند نیســت. آنها 30 و 40 ساله 
هســتند و گوشی هایشــان هم خاموش شــده اســت. 
کاش کسی برود به زیرزمین و آنها را بیرون بیاورد. شاید 
گر دیر شــود باید  گر زنده باشــند چه؟! ا زنده باشــند. ا
چه کار کنیم؛ چه کسی پاسخگوست؛ چه کسی مقصر 
اســت؟ ما نه بــه دنبال پــول هســتیم، نه دیــه. ما خود 
عزیزان مان را می خواهیم که این طور بی دلیل و فقط 
به خاطر سهل انگاری زندگی شان در اوج جوانی نابود 
شــد. هر دو نفرشــان هر کدام دو فرزند کوچــک دارند. 
ما ته دل مان امید داریم که شــاید بتوانیم آنها را زنده و 

سالم ببینیم.«

بی قرار برادر
ســجاد حمــد زاده یکی دیگر از کســانی اســت کــه در 
آوار جا مانده؛ پســر 29 ســاله ای که خانــواده اش هیچ 
خبــری از او ندارند. برادر ســجاد در این باره به خبرنگار 
»شهروند« گفت: »برادرم کارش آزاد بود. در کار ساخت 
و ساز ساختمان بود. او یک دوستی در این ساختمان 
داشت، آن روز هم برای اینکه او را ببیند و یک بسته ای 
تحویل او بدهد، به آنجا رفت. قرار کاری با هم داشتند. 

حاال هم هیــچ خبــری از او نداریم و نمــی دانیم که چه 
اتفاقی برایــش افتاده اســت. ما چهار برادریم و ســجاد 
بــرادر کوچکتر ما بــود. از همــان دقایــق اول در صحنه 
هســتیم و بــی تابیــم. هیــچ کســی نمــی توانــد بــه آنها 

دسترسی پیدا کند و این ما را آزار می دهد.«

بازداشت 10 نفر
گــوار، دســتگاه قضائــی   در پــی وقــوع ایــن حادثــه نا
بالفاصله برای بررسی علل آن، پرونده قضائی تشکیل 
داد. در همیــن راســتا نیــز دادســتان کل کشــور طــی 
دستوری خطاب به دادستان اهواز بر رسیدگی سریع 

کید کرد. و برخورد قاطع با متخلفان تا
امــا از همــان ســاعت های اولیــه ایــن اتفــاق تلــخ، 
خبرهایی منتشر شــد مبنی بر اینکه مالک و پیمانکار 
ســاختمان متروپل آبادان با دستور دادســتان آبادان 
دســتگیر شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه گفته 
می شود دادستانی دستور دستگیری این فرد را صادر 
کرده بود. او اظهار نظری در خصوص دستگیری مالک 
ساختمان نداشت؛ تا اینکه صبح دیروز خبر رسید که 
مالک ساختمان نیز داخل این برج بوده و جانش را از 

دست داده است. 
با این حال، دادســتان عمومی و انقالب خوزســتان 
کنــون 10 نفر از متخلفان پــروژه و  در این باره گفــت: »تا
مســببان حادثه ریــزش ســاختمان متروپل آبــادان با 
دستور قضائی بازداشــت شده اند و دســتور بازداشت 
تعــداد دیگــری نیز صــادر شــده اســت. شــهردار فعلی 
کارکنــان  از  تعــدادی  و  ســابق  شــهردار  دو  آبــادان، 
شهرداری و ناظران دستگیر شده اند. مالک و پیمانکار 
اصلی ســاختمان که دســتور بازداشــت وی نیــز صادر 
شــده بود در جریــان ریزش ســاختمان جان خــود را از 

دست داده است.«

این در حالی اســت که احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در 
محــل حادثه حضــور یافــت و درباره ایــن ماجرا گفــت : »با 
توجــه به ســازه ناپایدار در محــل حادثه عملیــات امداد و 
نجات و آواربرداری در حادثه متروپل آبادان با حساسیت 

خاص دنبال می شود.«
وی بــا تســلیت ایــن واقعــه تلــخ بــه ملــت ایــران  و مــردم 
شــریف آبــادان به خصــوص خانــواده جانباختــگان ادامه 
داد: »از روز دوشــنبه و در دقایــق اولیــه حادثــه همــه 
مســئوالن اســتانی و محلــی وارد عمــل شــدند. آنهــا همه 
تالش خود را برای مهــار حادثه آغاز کردند تا آواربرداری ها 

شروع شود.«
وزیــر کشــور نجــات حادثه دیــدگان زیــر آوار را مهم ترین 
گفــت: »بــا  گروه هــای امــداد و نجــات برشــمرد و  هــدف 
تالش امدادرسانان 29 شــهروند از زیر آوار نجات یافتند و 
عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد. همه دستگاه ها 
همچنــان در حــال آواربــرداری و امدادرســانی هســتند. 
، اورژانــس، نیروی  اســتانداری، فرمانــداری، هــالل احمــر
انتظامــی و نیروهای پاالیشــگاه آبادان همچنان مشــغول 

عملیــات آواربــرداری هســتند. وجــود ســازه های ناپایــدار 
در کنار ســازه فــرو ریختــه، مهم تریــن مشــکل در عملیات 
کار امدادرســانی و  امدادرســانی اســت. بــا وجــود ایــن، 
دنبــال  بیشــتری  حساســیت  و  احتیــاط  بــا  آواربــرداری 
می شــود.«وحیدی از امــکان فرو ریختن ســازه ناپایدار در 
ســاختمان متروپل خبر داد و افزود: »بــه همین دلیل کار 
با حساســیت خاصی ادامه دارد، زیــرا خطرپذیری باالیی 
دارد.« وی با اعــالم حضور تعدادی آتش نشــان از تهران و 
اســتان های همجوار برای امدادرســانی در آبــادان گفت: 
»از شهروندان آبادانی درخواست داریم برای جلوگیری از 
کاهش ســرعت امدادرســانی و خطرات احتمالی به محل 
حادثه مراجعــه نکنند. حضــور مردم ضمــن خطرآفرینی، 
کار را برای تیم های امداد و نجات ســخت تر می کند و باید 
خــارج از منطقه باقــی بماننــد. نمی تــوان پیش بینی کرد 
عملیــات آواربــرداری چه زمانــی پایان خواهــد یافت، ولی 
تالش داریــم با آواربــرداری، عزیزانــی را که احتمــاال زیر آوار 

مانده اند، بیرون بیاوریم.«
وزیــر کشــور از وجــود امکانــات مناســب امــداد و نجــات 

در آبــادان خبــر داد و گفــت: »در منطقــه هیــچ مشــکلی 
نداریم، تمامی امکانات وجود دارد، ولی محدودیت های 

محیطــی و ســازه ها باعــث شــده رونــد کار بــا حساســیت 
خاصی دنبال شود.«

یختن سازه ناپایدار در ســاختمان متروپل امکان فرو ر

»شهروند«  پای درد دل خانواده های قربانیان متروپل نشست

چشم انتظار معجزه

این داغ بزرگ را هیچ چیزی 
نمی تواند تسکین دهد. چرا 

باید چنین ساختمانی با کمترین 
استانداردهای الزم ساخته شود 

و به بهره برداری برسد. االن چه 
کسی پاسخگوی این خانواده های 

داغدیده است. من خودم پدری 
را دیدم که دو پسر خردسالش 

را درست جلوی چشمانش از 
دست داده بود. حاال چه کسی 

جوابگوی این پدر است


