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    غالمرضا مسكني 
آواربرداري از ويرانه هاي برج متروپل آبادان در ششمين 
روز حادثه در حالي سپري مي ش�ود كه دولت تمام توان 
خود را براي عمليات امداد به كار گرفته است. وزير كشور 
با پوشيدن لباس رزم در محل حادثه حضور يافته است و 
معاون رئيس جمهور بسيج امكانات را در ميدان مديريت 
مي كند. در حالي ك�ه عمليات امداد زي�ر خطر احتمالي 
ريزش آوار جريان دارد، ابراز همدردي رهبر معظم انقالب 
با بازماندگان و تأكيد بر مجازات عبرت آموز مسببان مايه 
تس�كين خانواده هاي داغدار شده اس�ت. با تالش هاي 
امدادگران تاكنون جس�د 26 نفر از زير آوار خارج ش�ده 
است و 37 مصدوم حادثه هم راهي بيمارستان ها شده اند 
كه به جز 3 نفر بقيه آنها از مراكز درماني ترخيص شده اند. 
به گزارش جوان، در ششمين روز از عمليات امداد و نجات در برج 
ويران شده متروپل، تيم هاي عمليات و امداد با مديريت يكپارچه 
و استفاده از امكانات لجستيكي و تالش خستگي ناپذير همچنان 
در تالشند افراد احتمالي گرفتار شده در زير زمين ساختمان 
10 طبقه را نجات دهند. دو روز قبل نيروهاي امداد اعالم كردند 
آوار برداري در طبقات فوقاني به پايان رسيده است و در تالشند 
تا با حفر داالن هاي امن از س��اختمان هاي اطراف به زير زمين 
ساختمان برسند و افراد گرفتار شده احتمالي را نجات دهند. 
عمليات ايجاد منفذ براي دسترسي به زير زمين محل حادثه هر 
چند از چند روز قبل آغاز شده است، اما از بامداد جمعه  با حفر اين 

داالن ها از ساختمان هاي اطراف وارد مرحله تازه اي شد. 
    احتمال ريزش ساختمان 

يكي از موضوعاتي كه در فضاي مجازي به آن دامن زده مي شود، 
كندي عمليات آوار برداري و نجات افراد گرفتار شده است، اما به 
گفته مسئوالن و شاهدان عيني داليل كندي عمليات آوار برداري، 
امكانات لجستيكي، ماشين آالت خاك برداري و ضعف مديريت 
آن نيست، بلكه گستردگي و حجم بسيار زياد آوار و شرايط ناپايدار 
سازه و احتمال ريزش هاي مجدد در حين عمليات و به بار آوردن 
خسارت هاي مالي و جاني ديگر است كه بر پيچيدگي و سختي 

عمليات آوار برداري افزوده است. 
سردار احمد خادم، فرمانده قرارگاه كربال گفت: » بخش هاي اعظمي 
از ساختمان ريزش كرده و اكنون احتمال صددرصدي وجود دارد 
كه بخش هاي باقي مانده اين ساختمان نيز ريزش كند. مهندسان با 
كمك ليزر، جابه جايي هاي ساختمان را بررسي و شرايط را مديريت 

مي كنند و هيچكس نبايد در زير و اطراف آن باشد.«
    برخورد قاطع با متخلفان 

اين واقعيت بر هيچ كس��ي پوش��يده نيس��ت ك��ه حوادث 

اين چنيني در هر جاي دنيا، حتي كشورهاي پيشرفته اتفاق 
مي افتد و با توجه ب��ه پيچيدگي هاي خ��اص حادثه امكان 
دارد، عمليات امداد مدت ها طول بكش��د، ام��ا آنچه مردم و 
به خصوص خانواده هاي داغديده از مسئوالن انتظار دارند، 
برخورد سريع، قاطع و مناسب با مس��ببان و به خصوص با 
دستگاه ها و مسئوالن متخلف اس��ت تا درس عبرتي براي 
افرادي شود كه به قيمت جان مردم براي مال اندوزي دست 
به هر جنايتي مي زنند. محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور 
صبح ديروز با حضور در متروپل در گفت وگو با خانواده هاي 
جانباختگان تأكيد كرد كه با تمام مقصران حادثه دلخراش 
بدون هيچ اغماضي و به طور قاطع برخورد خواهد شد. وي با 
بيان اينكه فاجعه بسيار بد و غير قابل تحملي رخ داده است، 

گفت: »آنچه مشخص است، علت بروز حادثه متروپل آبادان 
فسادي گس��ترده ميان مالك س��اختمان، پيمانكار، ناظر و 
دستگاه هاي داراي مجوز و مسئول است كه بايد به طور جدي 

با آنها برخورد شود تا اينگونه حوادث تكرار نشود.«
    متروپل يك جنايت است 

احمد وحيدي، وزير كشور هم در حالي كه با پوشيدن لباس رزم 
در محل حضور يافته است با بيان اينكه در متروپل يك جنايت 
اتفاق افتاد، گفت: » كساني كه براي كسب درآمد بيشتر به راحتي 
با جان مردم بازي كردند، هيچ وقت قابل گذشت نيستند و بايد 
درس عبرت شوند. « وي افزود: »در حادثه متروپل، متأسفانه نه 
تنها تعلل بلكه جرم بزرگي اتفاق افتاده است و بايد به آن رسيدگي 
شود. من فكر مي كنم دستگاه قضا بايد با اشد مجازات با مسببان و 

كساني كه غفلت كرده اند، برخورد كند. مردم هم مطمئن باشند 
كه دستگاه قضا در خصوص كساني كه عامل بروز فاجعه تلخي 

بوده اند، رسيدگي محكمي خواهد كرد.« 
    26 كشته و 37 مصدوم 

آخرين آماري فوتي ها و زخمي هاي اين حادثه كه تا لحظه تنظيم 
خبر از سوي مسئوالن اعالم شده است، 26 كشته و 37 مصدوم 
است كه فقط سه نفر از آنها بستري هستند، البته احتمال افزايش 
آمار جانباختگان و مصدوم��ان حادثه دور از انتظار نيس��ت و 
امدادگران همچن��ان تالش خود را براي امدادرس��اني به افراد 

احتمالي گرفتار شده در طبقه زير برج ادامه مي دهند. 
    »دي ان اي « هويت عبدالباقي  تأييد شد

در حالي كه اخبار منتشر ش��ده در فضاي مجازي اما و اگرهاي 
زيادي را درباره مرگ حسين عبدالباقي متهم اصلي و مالك و 
پيمانكار ساختمان متروپل به وجود آورده است، دادستان مركز 
استان خوزستان از تأييد هويت جسد حسين عبدالباقي به وسيله 
آزمايش » دي ان اي « خبر داد و گفت: » پيش از اين نيز جس��د 
توسط خانواده متوفي شناسايي شده و اداره تشخيص هويت 
پليس آگاهي استان از طريق انگشت نگاري، هويت وي را تأييد 
كرده بود، اما باتوجه به اينكه آزمايش دي ان اي يك از معتبرترين 
روش هاي تشخيص هويت افراد است، جسد براي آزمايش ژنتيك 

به پزشكي قانوني تحويل داده و نتيجه آزمايش اعالم شد.«
    آتش زدن آجيل فروشي عبدالباقي 

در حالي كه ش��امگاه پنج ش��نبه مردم آبادان در س��وگ افراد 
جانباخته در حادثه ساختمان متروپل مشغول عزاداري بودند، 
برخي افراد اقدام به آتش زدن مغازه آجيل فروشي پدر حسين 

عبدالباقي كردند. 
خواهر يكي از افراد فوت شده به سايت عصر ما گفت: » مطالبه 
اصلي خانواده هاي جانباختگان، شناسايي صاحبان امضاهاي 
طاليي تجويز ساخت و بهره برداري از ساختمان متروپل به ويژه 
شهرداران سابق و كنوني آبادان، رئيس سازمان نظام مهندسي، 
استاندار وقت خوزستان، مديرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد 
اروند و همه كساني كه با سفارش و دريافت رشوه و حق السكوت 
مشوق مالك متروپل به ناديده انگاشتن مقررات و قوانين بودند و 

محاكمه آنان در دادگاه علني مي باشد.«
يكي ديگر از اعضاي خانواده های داغدار گفت: » مهم ترين مطالبه 
مردم آبادان محاكمه علني همه مسئوالن و مديران مرتبط با 
پرونده ساخت عمارت تجاري متروپل است و انتظار داريم همه 
كساني كه با امضاهاي طاليي و چشم بستن بر تخلفات عامل اين 
حادثه شده است، به عنوان »قاتل« و مباشر در همين محل و با 

همين جرثقيل هاي آوار برداري به دار آويخته شوند. « 

  آخرين آمار قربانيان متروپل: 26 كشته و 37 زخمي

وزیر کشور: در متروپل یک جنایت اتفاق افتاد
    رهبر انقالب: مقصران متروپل آبادان مجازات عبرت آموز شوند

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب در پيامي درگذشت هموطنان در حادثه ريزش ساختمان متروپل آبادان را 
تسليت گفتند. پيام تسليت رهبر انقالب در پي حادثه آبادان به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حادثه  تأسف بار آبادان عالوه بر نياز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفيت ها براي كاستن از تلفات كه اكنون در درجه  
اول اهميت است، وظيفه  پيگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همكاري قوه  قضائيه و نيز تالش گسترده براي 
جلوگيري از تكرار آن در همه  نقاط كشور، برعهده  همه  ما مسئوالن كشور است. الزم مي دانم باتشكر از فعاليت چند روزه  
مسئوالن دولت، پيگيري و جديت كامل در اين باره را مطالبه نمايم. به مصيبت ديدگان حادثه تسليت عرض مي كنم و 

براي آنان صبر و اجر مسئلت مي نمايم. 

كشتار دوباره كودكان در يكي از مدارس امريكا 
اين كش�ور را در وحش�ت و جه�ان را در حيرت 
فرو برده اس�ت. نوجوان 18 س�اله كه با ش�ليك 
گلول�ه 19 دانش آم�وز و دومعلم را ب�ه كام مرگ 
كش�اند و حمام خون ب�ه راه انداخت با ش�ليك 
پليس كش�ته ش�د و انگيزه اش درب�اره ارتكاب 
جنايت در ابه�ام باق�ي ماند. رس�انه هاي معاند 
در حالي ب�ا لطاف�ت خبر اي�ن حادث�ه را دنبال 
مي كنند ك�ه در قب�ال حادث�ه آبادان م�ردم را 
ب�ه ش�ورش هاي خيابان�ي ترغي�ب مي كنن�د. 
حادثه تيراندازي سه شنبه هفته قبل در مدرسه ابتدايي 

»راب« در شهر »يوالده« ايالت 
تگزاس، اتفاق افت��اد. مأموران 
پليس لحظاتي بعد از حادثه در 
محل حاضر شدند، اما نتوانستند 
مان��ع تيراندازي هاي مرگباري 
ش��وند ك��ه داخل س��اختمان 
جريان داشت. ناكامي پليس تا 
يك س��اعت بعد از حادثه ادامه 
داشت تا اينكه با ورود نيروهاي 
مرزباني مرد تيرانداز كه نوجواني 
18 ساله به نام سالوادور راموس 
بود، هدف قرار گرفته و كش��ته 

شد. تحقيقات پليس نشان داده سالوادور پيش از اينكه 
دانش آموزان را به رگبار گلوله ببندد، مادر بزرگش را از 
ناحيه صورت با شليك گلوله هدف قرار داده و مجروح 
كرده بود. او همچنين روز تولد 18 سالگي اش دو اسلحه 

خريده و به خودش هديه داده بود! 
     هشدار آنالين براي كشتار جمعي

تحقيقات پليس نشان داده سالوادور، سابقه جنايي يا 
بيماري رواني نداشت، اما فردي منزوي با چالش هاي 
خانوادگي بود. به طوري كه مجبور به ترك تحصيل 
شده بود. مادرش منزوي بودن فرزندش را تأييد كرده 
و گفته است كه او دوس��تان زيادي نداشت. سالوادور 
يكس��ال در يك فس��ت فود كار كرده بود، اما يكماه 
پيش كار خود را ترك كرد. براساس تحقيقات پليس 
توصيف هايي كه از شخصيت او شده است، بسيار شبيه 
ويژگي هايي اس��ت كه عامالن قتل عام ساير مدارس 
امريكا داشته اند. عامالن اين قتل عام ها عمدتاً افرادي با 
موقعيت هاي متزلزل جامعه بودند كه تحصيل را ترك 
كرده بودند و شيفتگي به سالح و درگيري با خانواده از 
ديگر ويژگي هاي آنها بود. او به بازي هاي رزمي عالقه 

داشت و پس از تولد 18 سالگي اش، دو اسلحه خريده 
و عكس هايي از آن را در اينستاگرام منتشر كرده بود 
و چهار روز پس از خريد اس��لحه ها، حادثه را رقم زد. 
فرماندار تگزاس هم اعالم كرد سالوادور دقايقي پيش 
از حمله پيامي آنالين منتشر كرده و هشدار داده بود به 
يك دبستان تيراندازي خواهد كرد. او ابتدا پيامي ارسال 
كرده بود كه مي خواهد به مادربزرگش شليك كند، 
سپس با انتشار پيام ديگري در اينترنت از عملي كردن 
تهديد خود خبر داد. رئيس جمهور امريكا در واكنش به 
خبر،  پذيرفت كه حادثه اي چنين هولناك به ندرت در 
جهان اتفاق مي افتد. تد كروز، سناتور جمهوري خواه 

خواستار حضور پليس در مدارس براي تأمين امنيت 
كودكان شده است. كن پكستون، دادستان كل تگزاس 
هم خواستار مسلح شدن معلمان براي مقابله با حوادث 

احتمالي شده است. 
     نعل وارونه رسانه هاي معاند

خبر حادثه تيراندازي مرگبار امريكا يك روز بعد از 
آوار شدن ساختمان متروپل اتفاق افتاد با اين حال 
خبر حادثه آبادان در س��رخط خبرهاي رسانه هاي 
معاند قرار گرفته است. اين رسانه ها در حالي كه مدام 
تصاوير دلخراش از حادثه آبادان منتش��ر مي كنند، 
مردم شهرهاي استان خوزستان را براي شورش هاي 
خياباني در اعتراض به آن چه روي داده است، ترغيب 
مي كنند. اين خط سير خبري در حالي جريان دارد 
كه در مواجهه با خبر تيراندازي به كودكان در امريكا 
تصاوير همدلي و دعوت به آرامش رواني از اين حادثه 
منتشر مي ش��ود. در يك برايند س��اده از بازخواني 
خبرهاي دو حادثه دلبري رس��انه هاي معاند براي 
غرب وحشي به خوبي بيرون زدن دم خروس عيان 

شده است. 

 ادامه كشتار كودكان 
 در غرب وحشي اين بار با 21 كشته

وزير كشور)راست( و معاون اول رئيس جمهور)چپ( عمليات نجات در متروپل آبادان را از نزديك هدايت كردند 


