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هنوز امدادرسانی ها انجام می شود. همچنان امدادگران و نجاتگران 
یکــی از ســخت ترین عملیات هــای خــود را در جنــوب کشــور ادامــه 
می دهند. می روند تا با ریســک بزرگ و پرخطر به قربانیان گرفتارشده 
درســاختمان منحــوس  متروپل دســت پیــدا کننــد. ماموریتی کــه از 
ابعاد مختلف سختی ها و خطر زیادی به همراه دارد.  این امدادگران و 
سرخپوشان هالل احمر درست از همان دقایق اولیه حادثه سرصحنه 
هستند. دوشــادوش امدادگران آتش نشــانی و مردم، کار آواربرداری و 
جســت وجو را پیش می برند. ماموریتــی طوالنی، ســخت و پرخطری 
که حتی ممکن اســت به قیمت جان آنها تمام شــود. درســت هنگام 
امدادرسانی بود که بخشی از سازه متروپل فرو ریخت. سه نفر از عوامل 
امدادی دچار جراحت شدند. این در حالی است که یک نفر نیز شب 
گذشته از سوی نیروهای جمعیت هالل احمر زنده از زیر آوار متروپل 

نجات یافت.
نیروهــای امدادی صحنه های تلخی را در ایــن ماموریت طوالنی به 
چشم دیدند. مادرانی که اشک می ریختند، پدرانی که توان صحبت 
کردن ندارند و اجسادی که در میان شیون وزاری خانواده های داغدار 

بیرون کشیده شدند. 
اولویتماجانانسانهاست

وحیــد شــعبانی، مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر خوزســتان که 
خودش از همان دقایق اول در محل حضور یافت، درباره این عملیات 
به خبرنــگار »شــهروند« می گویــد: »این ســاختمان، یک ســاختمان 
غول پیکر دوقلــو بود بــا عرض بســیار زیاد. حــاال که فروریخته شــرایط 

بسیار سخت شده است. چون با آواری بسیار عظیم روبه رو هستیم. 
حجم آوار آنقدر زیاد اســت که دسترســی به طبقه همکــف و زیرزمین 
بسیار سخت شده است. سازه کج شده و آواربرداری باعث می شود که 
ساختمان دوقلو به طور کامل فرو بریزد. همین مسأله کار امدادرسانی 
را با مشــکل مواجه کرده اســت. تا به حال چندین جلســه گذاشــتیم 
تا بتوانیم بررســی کنیم که چطور کار آواربرداری و جســت وجو را انجام 
دهیم. پیرحســین کولیونــد، رئیس جمعیــت هالل احمر نیــز در این 
جلســه حضــور یافــت و راهکارهــای فنی مهندســی جدیــدی را برای 

این کار ارایه کرد. همچنین به دســتور او تجهیزات بیشــتری در اختیار 
امدادگران قرار گرفت و برای این کار اختصاص یافت. اولویت ما نجات 

جان انسان هاست و برای این کار تمام تالش مان را می کنیم.«
تالش105امدادگر

شــعبانی در ادامه صحبت هایش می گوید: »15 دستگاه آمبوالنس 
از هالل احمر و هفت خــودروی نجات و 105 امدادگر در منطقه حضور 
یافتند و سخت ترین عملیات شان را پشت سر می گذارند. تجهیزات ما 
کامال به روز اســت و ما برای کار جست وجو هیچ مشکلی نداریم. فقط 
ســازه ها کج شــده و ایــن کار را برای ما با سختی ومشــکل روبــه رو کرده 
است. این سازه ها اصال استاندارد نیستند و کار امدادرسانی را با سختی 
مواجه کرده اســت. با این حال ما تمام تالش مان را می کنیــم و در این 
راه حتی با دســتگاه های زنده یاب و ســگ های تیم آنست، توانستیم 
هفت نفر را زنده پیدا کنیم. سه نفر را سگ ها و چهار نفر را دستگاه های 
زنده یــاب پیــدا کردنــد. تــا االن نیــز کار امدادرســانی و جســت وجو در 
طبقات فوقانی تمام شده و فقط دسترسی به زیرزمین و طبقه همکف 

با مشکل مواجه شده است.«
او در ادامــه نیــز از فروریختن بخش دیگری از ســاختمان خبــر داد و 
گفت: »با توجه به شرایط ناپایدار سازه، متاسفانه بخشی از سازه، حین 
عملیات آواربــرداری فرو ریخت. شــرایط بــرای امداد مقداری ســخت 

است و حضور مردم هم کار را برای ما سخت تر می کند.«
عملیاتماندقیقهایهممتوقفنشد

یونــس نصاری یکی دیگــر از امدادگرانی اســت کــه در صحنه حادثه 

حضــور داشــت. او شــرایط ســخت آنجــا را بــرای خبرنــگار »شــهروند« 
روایــت کــرد و در این بــاره گفــت: »از همــان دقایــق اول تــا االن بچه ها 
داخل منطقه هستند و عملیات ها را انجام می دهند. آنها تا جایی که 
دسترســی داشــته باشــند به منطقه می روند و کار آواربرداری را انجام 
می دهند، اما بعضــی جاها از دســترس ما خارج اســت. چون منطقه 
گر وارد صحنه شوند ممکن است اتفاقات تلخ دیگری  ناایمن است و ا
کثر آنهایی  رخ دهد. تااالن سه جسد پیدا و یکی از آنها را خارج کردیم. ا
کــه زنــده ماندنــد در اطــراف آوار بودنــد. طبقــات داخلــی ســاختمان 
فروکش کرده و این کارمان را با مشــکل مواجه کرده است. ستون های 
خارجــی منتهی بــه خیابــان امیــری پایــدار نیســتند. به همین دلیل 
دسترسی به طبقات زیرین با مشکل مواجه شده است. همچنین به 
دلیل وجود ریزگردها عملیات ســخت تر هم شده اســت. بااین وجود 

حتی دقیقه ای، عملیات های ما متوقف نشد.«
اشکامدادگراندرصحنه

او سختی های کارشان را اینطور روایت کرد و گفت: »یکی از مشکالت 
ما شایعاتی اســت که در کارمان خلل ایجاد می کند. ما مجبوریم برای 
التیام خانواده ها هم که شده برویم و جست وجو کنیم. همین باعث 
می شود که مسیر جست وجوها منحرف شود. مثال به ما اعالم کردند 
که پنج نفر داخل کافه محبوس هســتند، آنها زنده اند و حتی الیو هم 
گذاشــته اند. ما رفتیم ولی کســی زنده پیدا نشــد. یا به ما اعــالم کردند 
که از داخل کافه تمــاس گرفته اند، ولی جســت وجوها بی نتیجه بود. 
ما هنوز به داخل کافه دسترســی پیدا نکردیم ولی دســتگاه زنده یاب 
گذاشــتیم و هیچ عالئم حیاتی یافت نشــد. ما می دانیم که برای همه 
خانواده ها سخت است که عزیزشان داخل باشد. ولی همین شایعات 
باعث می شود که مثال یک ساعت از عملیات عقب بمانیم. من پدری 
را دیدم که می گفت پسرم داخل بستنی فروشــی است. او می گفت که 
پســرش  برای دقایقی داخل رفته تا بســتنی بخرد ولی دیگر برنگشته 
اســت. یا مثال خانواده ای زار می زدند و می گفتند که مهمان هایشــان 
از شهرســتان های دیگــر بــرای تفریــح بــه آن کافه رفتــه بودنــد. آنقدر 
اینجا صحنه ها تلخ اســت که خودمان هم پابه پای خانواده ها اشک 
می ریزیــم. صبح روز سه شــنبه بــود که یک مــادر پیر آمــد و گفت بچه 
من آنجاســت. ولی او به جای شــیون وزاری، به امدادگــران آب می داد 
و ســعی می کرد بــه بچه های امــدادی روحیــه بدهد. مرتــب می گفت 
بچه های مردم را نجات بدهید. من با دیدن این مادر اشک ریختم. او 
به جای اینکه فقط به فکر پسرش باشد، به فکر مردم و امدادگران بود. 
فکر می کنم که مــا حاالحاالها نتوانیم که این صحنه های تلــخ را از یاد 

ببریم.«
حضورصدهانیرویامدادیدرمحل

صادق خلیلیان، اســتاندار خوزســتان نیــز دراین بــاره گفت: »ما 
در حال حاضــر کمبود تجهیزات امدادی نداریــم و کار آواربرداری از 
ساختمان متروپل آبادان در حال انجام است. امکانات وتجهیزات 
امــدادی بــه انــدازه کافــی از اســتان خوزســتان و اســتان تهــران به 
آبــادان ارســال شــده و کمبــود تجهیزاتی وامــدادی در ایــن رابطــه 
کنــون همه گروه هــای فنی و تجهیزاتی مشــغول  وجود نــدارد. هم ا
فعالیت هــای امــدادی هســتند و کار بــا ســرعت مطلوبــی در حــال 
گر  پیشــروی اســت. همــه تــالش خــود را بــه کار گرفته ایم که حتــی ا
یک نفر هم در این حادثه گرفتار آوار شــده باشــد او را نجات دهیم. 
بــا گذشــت بیــش از 24 ســاعت از وقــوع این حادثــه امدادرســانان 
همچنان مشــغول امدادرسانی هســتند تا افراد احتمالی گرفتار در 

زیر آوار را نجات دهند.«

امدادگران:ماهمپابهپایخانوادههااشکمیریزیم

  نجات  از دل ویرانه »متروُپل«
آوارمتروپلنجاتیافت زیر زندهاز نیزشبگذشتهازسوینیروهایجمعیتهاللاحمر یکنفر

آنقدر اینجا صحنه ها تلخ است که خودمان 
هم پابه پای خانواده ها اشک می ریزیم. صبح 
روز سه شنبه بود که یک مادر پیر آمد و گفت 

بچه من آنجاست. ولی او به جای شیون وزاری، 
به امدادگران آب می داد و سعی می کرد 

به بچه های امدادی روحیه بدهد. مرتب 
می گفت بچه های مردم را نجات بدهید. من با 

دیدن این مادر اشک ریختم

15 دستگاه آمبوالنس از هالل احمر و هفت 
خودروی نجات و 105 امدادگر در منطقه 

حضور یافتند و سخت ترین عملیات شان را 
پشت سر می گذارند. تجهیزات ما کامال به روز 
است و ما برای کار جست وجو هیچ مشکلی 

نداریم. فقط سازه ها کج شده و این کار را برای 
ما با سختی ومشکل روبه رو کرده است


