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روایت دردناک جان باختن  16زن از جمله کادر درمان و بیماران در کلینیک سینا اطهر

عروسان آتش
حادثه

مرجان همایونی
خبرنگار

ëëروایتشبحادثه
«ســاعت یــک ربــع بــه  9شــب بــود کــه صــدای
انفجــاری مهیــب بــه گــوش رســید ابتــدا فکــر
کردیــم کــه پمــپ بنزیــن دچــار حادثــه شــده
امــا انفجــار مربــوط بــه کلینیــک درمانــی ســینا
اطهــر بــود ».اینهــا را صاحــب دکــه روزنامــه
فروشــی نزدیــک محــل انفجــار گفــت.
کوچــه ماهــروزاده ،پــر از امدادگــران و
نیروهــای کالنتــری  101تجریــش بــود کــه
تــاش میکردنــد مصدومــان و قربانیــان را
از ســاختمان خــارج کننــد چــرا کــه هــر لحظــه
احتمــال انفجــار دیگــری میرفــت و همینطور
ریــزش آوار.
پســر جوانــی از پشــت نــوار زرد رنــگ اخطــار
فریــاد میکشــید و بــا گریــه میگفــت :خواهــرم
ســاعت  8و نیــم تمــاس گرفــت و گفت شــام را
همینجــا میخــورم .چنــد دقیقــه بعد زنــگ زد
گفــت دارم خفــه میشــوم کمکــم کــن».
«کاش دکتــر نمیشــد! کاش هیچــی نمیشــد!
امــا االن زنــده بــود ».اینهــا را زن دیگــری
میگویــد .زن میانســالی کــه بــرای اطــاع از
سرنوشــت دختــرش آمــده و آنقــدر بــر ســر و
صورتــش کوبیــده کــه نــای حــرف زدن نــدارد.
در میــان همهمــه و فریــاد و اشــک و نالــه
خانــواده بیمــاران و کادر پزشــکی بیمارســتان
کــه نگــران وضعیــت عزیزانشــان هســتند
ناگهــان چنــد برانــکارد از میــان جمعیــت راه
بــاز میکنــد و ســه مــرد و دو زن کــه از میــان
شــعلههای آتــش و دود جــان ســالم بــه در
بــرده بودنــد بــا خودروهــای اورژانــس بــه
بیمارســتان منتقــل میشــوند.
ëëخبرمرگ
دقایقــی بعــد مــردی جــوان بــا صورتــی دود
زده گریــان از بیمارســتان خــارج میشــود .خود
را بــه میــان جمعیــت میرســاند و بــا فریــاد
میگویــد« :مردنــد .همهشــان کنــار هــم روی
زمیــن افتادهانــد .همــه خفــه شــدهاند .ســه
ماهــه ازدواج کردیــم .بــه مــن زنــگ زد گفــت
آتشســوزی شــده .خــودم را بــه بیمارســتان
رســاندم ،اجســاد کنــار هــم در بخــش جراحــی
افتادهانــد».
مــادری بــا شــنیدن ایــن جمــات دیوانــهوار
بــر ســرو رویــش میکوبــد ،فریــاد میزنــد و

میگویــد «:دختــرم دکتــر بیهوشــی بــود .یــک
ســال بــود کــه اینجــا کار میکــرد .دختــرم همــه
زندگــیام بــود .بــاورم نمیشــود».
ëëآخرینعمل
«میخواهــم بــروم پیــش دوســتانم،
دوســتهایم را میخواهــم ».زن جــوان
بیحــال روی زمیــن افتــاده و بــه ســختی ایــن
جمــات را میگویــد .همــه در اتــاق عمــل کار
میکردنــد و حــاال او از ســه نفــر از دوســتانش
بیخبــر اســت .بــا دیــدن مأمورانــی کــه از
ســمت بیمارســتان میآیــد ،جانــی بــه خــود
میدهــد و بلنــد میشــود تــا شــخصی را کــه
روی برانــکارد حمــل میشــود ببینــد .زن
جوانــی اســت کــه پزشــک بخــش اســت و از
طبقــه ســوم او را نجــات دادهانــد .بــا آنکــه از
دیــدن همــکارش خوشــحال اســت امــا وقتــی
میفهمــد بقیــه همکارانــش که شــیفت بودند
جــان باختهانــد دوبــاره از حــال مــیرود.
مــرد میانســال و پســر جوانــی کــه از خانــواده
بیمــاران هســتند در محــل حضــو ر دارنــد .مــرد
میگویــد« :همســرم عمــل جراحــی چشــم
داشــت ،در اتــاق عمــل بــود و زیــر تیــغ جراحــی
بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد .نمیدانــم چــه بالیی
ســر او آمــده اســت.
ëëکابلبرقحادثهآفرید
یکــی از پرســنل اداری کلینیــک بــه خبرنــگار
«ایــران» گفــت« :دو تــا انفجــار رخ داد،
صــدای اولــی وحشــتناک بــود ،امــا صــدای
دومــی بــه مراتــب بدتــر بــود .کابــل بــرق روی
انبــار کپســول اکســیژنها کــه در حیــاط بودنــد
افتــاد .کپســولهای اکســیژن داخــل حیــاط
بــا لولههایــی بــه طبقــه چهــارم کــه بخــش
جراحــی اســت وصــل بودنــد .کپســولهــای
اکســیژن کــه ترکیــد ،مــا از ســاختمان فــرار
کردیــم».
عمــوی «ابراهیــم جــدی» از قربانیــان حادثــه
گفــت« :ابراهیــم دانشــجوی رشــته پزشــکی
بــود و بهعنــوان دســتیار پزشــک یــک ســال و
نیمــی میشــود کــه در ایــن کلینیــک مشــغول
بــه کار اســت .در اینســتاگرام خبــر آتشســوزی
را خوانــدم و بــه محــل حادثــه آمــدم .ابراهیــم
اولیــن بچــه خانــواده بــود ،بــه مــا ابتــدا گفتنــد
ابراهیــم مصــدوم شــده و او را بــه بیمارســتان
بردهانــد .بــه بیمارســتان رفتیــم امــا اســمش
در لیســت مجروحــان نبــود ولــی در لیســت
فوتیهــا بــود».

ëëانفجارکپسولها
یکــی از آتشنشــانها در ایــن بــاره گفــت:
«آتــش از طبقــه همکــف و حیــاط شــروع شــده
اســت .حــدود  25کپســول اکســیژن داخــل
حیــاط بــوده کــه آتــش میگیرنــد .البتــه مــا
موفــق شــدیم کــه تعــداد زیــادی از آنهــا را
بیــرون آوریــم .امــا زمانــی کــه بــه محــل اعــزام
شــدیم ،صــدای انفجار پشــت ســر هــم میآمد
و چنــد کپســول منفجــر شــدند .دود همــه جــا
را گرفتــه اســت و نمیشــود تشــخیص داد کــه
چــه اتفاقــی افتــاده اســت .امــا تصــور میکنــم
کــه شــعلههای آتــش کــه حاصــل انفجــار
بــوده ناگهــان کل ســاختمان را در برمیگیــرد و
باعــث میشــود کــه کادر درمانــی و بیمــاران که
در طبقههــای بــاال بودنــد در میــان شــعلهها

تــی اســکن و رادیولــوژی بــود .بــه همیــن دلیــل
در ایــن طبقــات بیمــار یــا کادر درمانــی نبودند.
طبقــه ســوم بیمارســتان بیمــاران بســتری
بودنــد و در طبقــه چهــارم اتاقهــای جراحــی
قــرار داشــت .اجســاد دو مــرد و دو زن در راهــرو
روی زمیــن افتــاده بودنــد کــه در تحقیقــات
بعــدی مشــخص شــد دو نفــر از آنهــا زن و
شــوهر هســتند.
 6ëëجسد در کمد داروها
در قســمت ســمت راســت اتــاق عملــی قــرار
داشــت کــه یــک جســد در آن بــود و جســد دکتر
جوانــی در اتــاق اســتراحت پزشــکان کشــف
شــد .جســد زن میانســالی روی تخــت جراحــی
اتــاق عمــل قــرار داشــت .چنــد نفــر از کادر
درمانــی بیمارســتان نیــز روی زمیــن افتــاده

حبــس شــده و اکســیژن بــه آنها نرســیده و خفه
شدهباشند».
ëëکشفاجساددرطبقهچهارم
محمــد شــهریاری ،سرپرســت دادســرای امــور
جنایــی پایتخــت ،بازپــرس مصطفــی واحــدی
از شــعبه یازدهــم دادســرای امــور جنایــی
پایتخــت ،ســردار کیــوان ظهیــری ،رئیــس
پلیس پیشــگیری پایتخــت ،مأمــوران کالنتری
 101تجریــش ،تیــم تشــخیص هویــت ،پلیــس
پیشــگیری وکارآگاهــان اداره دهــم پلیــس
آگاهــی پایتخــت نیــز در صحنــه حضــور پیــدا
کردنــد.
بــه دنبــال اطفــای حریــق ،تیــم تحقیــق وارد
ســاختمان شــدند .طبقــه اول آزمایشــگاه و
داروخانــه قــرار داشــت و در طبقــه دوم ســی

بودنــد .انتهــای راهــرو جســد زن دیگــری دیــده
میشــد کــه بــرای عمــل زیبایــی لیفتینــگ
صــورت بــه آنجــا آمــده بــود.
امــا در گوشــه ســمت راســت طبقــه چهــارم
اتاقکــی کوچــک کــه در حقیقــت محــل
نگهــداری داروهــا بــود دیــده شــد .امدادگــران
پــس از بــاز کــردن در اتاقــک جســد  5زن و یــک
مــرد را پیــدا کردنــد کــه بــه نظــر میرســید ایــن
 6نفــر بــرای فــرار از دود و نجــات جــان خــود بــه
ایــن اتاقــک پنــاه بــرده بودنــد امــا جــان باختــه
بودنــد.
ëëخفگیعلتمرگبود
بررســیهای تیــم تحقیــق و پزشــکی قانونــی
نشــان داده کــه علــت مــرگ همــه قربانیــان
خفگــی ناشــی از استنشــاق دود بــوده اســت.

