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مویه ای برای  16آتش نشان شهید

بــدون شــک یکــی از غــم انگیزتریــن و تلخترین روزهای ســال
گذشته ،پنجشنبه ســیاه  30دی بود که ساختمان پالسکو آتش
سمانه شهباز
گرفت و ســاعاتی بعــد هم ناگهان فروریخــت 10.روزپس ازاین
خبرنگار
حادثــه هولناک سراســر ایــران درغم هجــران  16آتشنشــانی
ســیاهپوش شــد کــه مظلومانه درآتش شــعله هــا وآوار ســاختمان 54ســاله نوســتالژیک ســوختند تا همنوعانشــان نســوزند ،اما با
ســوختن پیکرهای این فداکاران ،دل ایران و مردم جهان هم ســوخت؛ پنجشنبه سیاهی که خانواده16آتشنشان وچند کارگرشاغل
درســاختمان پالسکو ،چشــم انتظار عزیزانشان بودند تا از مأموریت بازگردند،اما افســوس که این انتظار 10روز طول کشید .انتظاری
که در عین نا امیدی کورســوی امیدی همراهش بود.ولی وقتی پیکرهای ســوخته 16آتشنشــان شــجاع از زیر خروارها سیمان و آهن
بیرون کشــیده شد موجی ازاندوه وحسرت کشوررا فرا گرفت .همدلی و همدردی با خانواده آتشنشانهای فداکار ،تنها مرهمی بود
که دل سوختهشــان را آرام میکرد .عالوه بر آتشنشــانهای فداکار ،شهروندانی نیز در پالسکو حضور داشتند که راهی محل کارشان
شــده بودند تا شــب عید درآمدی برای خانواده هایشــان کسب کنند و ســال نو را درکنار هم جشــن بگیرند ،ولی در چشم برهم زدنی
سرمایهشان را از دست دادند.سال 95ملت ایران سیاهپوش شد .سیاهپوش جانفشانهای قهرمان و چند کارگر.
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ایران در شوک پالسکو
ســاعت  7و  59دقیقه صبح پنجشــنبه  30دی ماه بود که خبر
آتشســوزی در یکی از طبقات باالیی ساختمان  17طبقه پالسکو
واقــع درخیابــان جمهوری به ســامانه آتشنشــانی شــهر تهران
اعالم شــد.به دنبال آن مأموران  10ایستگاه آتشنشانی به محل
حادثــه اعــزام شــدند 15 .تانکر آب بــه همراه  200آتشنشــان به
اطفــای حریــق پرداختنــد .هیچکس فکــرش راهــم نمیکرد که
ساختمان پالسکو بهعنوان یکی از ساختمانهای بزرگ و تجاری
تهران و نخســتین ســاختمان مرتفع و مدرن ایران ،یکباره ویران
شــود اما افسوس که فاجعه اتفاق افتاد و ایران را در بهت و شوکی
باورنکردنی فرو برد.
تماشاچیان دوربین به دست
دودهای ســیاه و سفید ،درچند دقیقه آســمان شهر را پوشاند.
شــعلههای ســرکش از طبقات دهم و یازدهم ساختمان پالسکو
بــه بیرون زبانه میکشــید .همــه در تالطم بودند تــا هرچه زودتر
به اطفای حریــق بپردازند .صاحبان مغازهها نیز با شــنیدن خبر
آتشســوزی بــا عجلــه خــود را به محــل رســانده بودنــد و تالش
میکردنــد مــدارک و چــک هایشــان را از گاوصندوقهــا بردارند.
آتشنشــانها فریــاد میزدند«:داخــل ســاختمان نرویــد» امــا
افســوس که گوشــی شــنوای حرف هایشــان نبود.به همین خاطر
آنهــا در نبرد با آتش و برای نجات مردم ،جانشــان را کف دســت
هایشــان گذاشــته و وارد میــدان شــدند تــا مــردم را بــه بیــرون

ازســاختمان منتقل کنند .بیسیمها روشن بود و آتشنشانهای
گرفتار در طبقات باالیی از ویران شــدن ساختمان خبر میدادند.
همــه در تالطم بودند .حدود ســه ســاعت از آتشســوزی عظیم
می گذشت و آتشنشــانها موفق به اطفای بخش قابل توجهی
ازحریــق شــده بودنــد ،امــا هنــوز دقایقــی نگذشــته بــود کــه این
ســاختمان قدیمــی دوباره شــعلهور شــد .درکشــاکش همهمه و
شــلوغی خیابان جمهــوری ،عدهای از مــردم نیز بــدون توجه به
عمق فاجعه با در دست داشتن تلفن همراه ،سرگرم تهیه عکس
ســلفی و فیلمبرداری شــدند که همین کارموجــب اختالل در کار
نیروهــای امدادی شد.افســوس که آنهــا توجهی به هشــدارهای
پلیسی و درخواســتهای آتشنشــانهای فداکار نداشتند که در
هجوم جمعیت گرفتار شــده بودند و ملتمسانه تقاضا میکردند
تــا راه را بــاز کننــد .باالخــره همه این عوامل دســت به دســت هم
داد تا این آتشســوزی گســترده تر و کار امدادرســانی با مشکالت
بیشتری روبهرو شود و...
انفجارهای متعدد
ســاعت  ۱۱:۱۵همزمان با اطفای حریق ســاختمان شــعله ور
صــدای چندین انفجــار به گوش رســید .هیچکس نمیدانســت
قراراســت چه اتفاقی رخ دهد اما در چشم برهم زدنی ساختمان
بلند مرتبــه در مقابل دیدگان حیرت زده همــگان فرو ریخت و با
خاک یکسان شد.
ناگهــان صــدای گریــه و فریــاد مــردم وآتشنشــانها کــه

آمارشهدا وکشتهشدگانپالسکو

بــا وجــود ضــد و نقــض گوییهایــی در خصــوص آمــار دقیــق
گمشــدگان و آتشنشــانهای گرفتــار ســرانجام مشــخص شــد
تعــداد مصدومــان ایــن حادثــه  ۲۳۵نفــر بودنــد کــه  ۱۸۰نفر از
مصدومــان بــه صــورت ســرپایی تحــت درمــان قــرار گرفتنــد و
 ۵۵نفر دیگر نیز به بیمارســتان منتقل شدند که یکی از آنها فوت
کرد و  ۵۲نفر نیز پس از بســتری در بیمارستان و دریافت خدمات
الزم ترخیصشدند.یکیازآتشنشانانبهنامبهناممیرزاخانی
کــه در زمــان تخریــب به علت شــدت ســوختگی در بیمارســتان
بســتری شــده بــود بالفاصلــه درگذشــت .همچنیــن پیکــر 16
آتشنشــان و  ۴شــهروند عادی نیز از زیر آوار خارج شد .تا آخرین
روزآوربردارینیزباوجودبارشبرفوبارانوشعلههایسرکش
آتش ،آتشنشــانها و گــروه های امدادی تــا آخرین لحظه تمام
نیرویخودرابراینجاتوبیرونکشیدنهمکارانشانگذاشتند،
پس از 10روز ،عملیات آواربرداری به پایان رسید.

شــاهد صحنــه بودنــد در محوطــه اطــراف ســاختمان پالســکو
پیچیــد .آتشنشــانها بــا دیــدن ایــن صحنــه ،ناباورانــه اشــک
مــی ریختنــد و دیگــر رمقــی نداشــتند .بــا صداهــای خــش دار
وخســته ،دوستانشــان را صــدا مــی کردنــد و بــه دنبــال ردی از
همکارانشــان بودند کــه در دقیقههای آخر بــرای کمک به مردم
وارد ســاختمان شــده بودند ،اما دستشــان به جایی نمیرسید.
ســاعتها میگذشت امدادرســانی به حادثه دیدگان ساختمان
پالســکو ادامــه داشــت و بــا وجــود ازدحــام جمعیــت ،بیلهای
مکانیکــی به منظور انجــام آواربرداری وارد محدوده ســاختمان
پالسکو شدند.
همچنیــن در کنــار تیمهــای امــدادی ،تیمهایــی از نیروهــای
یــگان ویژه و ارتــش و ســپاه نیزبرای امدادرســانی ،آواربــرداری و

