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آتش سوزی ساختمان پالس0و در آخرین روز دی ماه سال ١٣٩۵ اولین 
حادثه آتش سوزی نبود و احتماال< آخرین آن نیز نخواهد بود، اما شاید 
بتوان آن را از جهت تعداد جانباختگان و مصدومان و حجم خسارات 

مالO، سهمNین ترین آتش سوزی تهران نامید.
خبر این حادثه به قدری تکان دهنده و فراگیر بود که تمامO الیه های 
اجتماعO و مدیریتO کشور را طO روزهای گذشته همچنان درگیر خود 
کرده است و این امر زمینه سؤاالت و نگرانO های بسیاری در خصوص 
آمادگO دستگاه های مسئول برای مقابل با حوادث مشابه و گسترده تر را 
فراهم کرده و فضای رسانه ای و کارشناسO کشور درگیر آن شده است. 
این شرایط، زمینه تحلیل و آسیب شناسO سازمان خدمات ایمنO تهران 
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و کشور را فراهم آورده است که در صورت استفاده به هنگام مO تواند 
به همراه داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر سطوح  نتایج مثبتO را 
 Oکشور، به شدت حساس شده اند و اجماع Oمختلف اجرایی و تقنین
عمومO در خصوص ضرورت هم کاری و هم فکری جهت جلوگیری 
 Oاز تکرار حوادث مشابه فراهم شده است. چنان چه در این فضا عامل
هماهنگ  اجرایی  طرح   nی به  را  موجود  انگیزه های  انسجام بخش، 
 Oماندگار در راستای پیش گیری از فاجعه های انسان Oتبدیل کند، خدمت
به زودی موج  این صورت  در غیر  بعدی ش0ل مO گیرد،  اقتصادی  و 
احساسات ایجاد شده فروکش خواهد کرد تا حادثه بعدی، هیجانات 
بی نتیجه را به غلیان درآورد و شاهد نابودی مجدد بنیان های خرد و 

کالن باشیم.
این نوشتار در صدد است تا چند منظر از ضرورت های پیش گیری 
و امداد حوادث مشابه حادثه پالس0و را بازنمایی کند. این قلم معتقد 
است تا این ضرورت ها مورد توجه قرار نگیرند، آتشO که پالس0و را 
سوزاند همچنان روشن خواهد ماند و حوادث بعدی را رقم خواهد زد.

 Oالف) منظر قانون: با تحلیل اخبار منتشر شده از حادثه پالس0و ط
روزهای پس از حادثه، آن چه بیش از هر چیز خودنمایی مO کند، ابعاد 
قانونO پیش گیری و امدادرسانO حوادث است؛ به نحوی که یا قوانین 
اجرایی  ضمانت  از  یا  و  دارند  تزاحم  و  مغایرت  ی0دیNر  با  موجود 
برخوردار نیستند و یا متصدیان امر، اهمیت و اولویتO درجه یn برای 
آن قائل نیستند و این نقاط ضعف باعث شده تا دستگاه های مربوطه، 
مسئولیت اجرای دستورالعمل های ایمن سازی و پیش گیری از حادثه را 

متوجه دیNری کنند و مسئولیت را از خود سلب شده تلقO نمایند.
شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعO و دستگاه قضایی، 
سه ضلع این مواجهه مسئولیتO هستند. به طور طبیعO اگر مرجع مسئول 
در رفع اش0االت و شرایط ناایمن و در صورت لزوم، توقف فعالیت 
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مجتمع ناامن ‑تا حصول اطمینان از فراهم شدن ایمنO کامل‑ به طور 
واضح روشن شده باشد، هم دستگاه مربوطه احساس مسئولیت بیشتری 
است که کدام  حادثه، مشخص  وقوع  در صورت  هم  و  کرد  خواهد 
دستگاه باید پاسخ گوی مردم و مراجع قانونO باشد و دستگاه مربوطه 
هم به خود اجازه تخلف و شانه خالO کردن از زیر بار مسئولیت نخواهد 
 Oری که در این حوزه باید به آن اشاره کرد، مسئولیت قانونNداد. نکته دی
 Oایمن خدمات  سازمان های  تجهیز  و  تأمین  در  مربوطه  دستگاه های 

شهرهاست.
رواج  و  شهرها  توسعه  و  رشد  با  همزمان  که  است   Oبدیه
بلندمرتبه سازی و ساخت مجتمع های بزرگ مقیاس، ضروری است 
تا سازمان های خدمات ایمنO نیز به لحاظ دانش و تجهیزات، روزآمد 
این   Oتخصص و  اجرایی  سطوح  ارتقای  زیرا  شوند،  توسعه یافته  و 
مO شود.   Oتلق شهری  مدیریت   nی درجه  اولویت های  از  سازمان ها 
اولویت در تخصیص منابع، یO0 از راه کارهای مهم در تقویت توان 
عملیاتO سازمان های خدمات ایمنO محسوب مO شود. درک اولویت 
سازمان های آتش نشانO و خدمات ایمنO در تأمین و تجهیز در مقایسه 
با سایر بخش ها، اعم از اجرای طرح های منومنتال نظیر پل، بزرگراه ها 
و نمادهای مدرن شهری بر هیچ  کس پوشیده نیست و عدم تخصیص 
و  توان  ارتقای  و  الزم  تجهیزات  تأمین  برای  منابع  و کامل   Oکاف
تخصص سازمان های مربوطه در حالO که در مقابل چشم شهروندان 
افتتاح و   Oو روزمین Oاقسام طرح های ریز و درشت زیرزمین انواع و 
مخابره مO شوند، به روشنO پنداشت کوتاهO در قبال امنیت جان و مال 
به  منجر  در سال های گذشته  آن چه  نظیر   Oاز حوادث استقبال  و  مردم 
فوت کارگران زن در خیابان جمهوری شد و پالس0وهای بعدی، ایجاد 
خواهد بود. اطمینان از حصول نتیجه مطلوب در این بخش نیز مستلزم 
و وجود  توسط مجریان   Oباالدست و مصوبات  قانون  محترم شمردن 
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ضمانت های قانونO است.
بی توجهO کارکنان و مال0ان ابنیه و کارگاه ها به اصول فنO و الزامات 
قانونO نیز معضل دیNری است که در شعله ورترشدن آتش خسارات 
از ضعف هایی است  بعد دیNر   nنیز ی این  تأسف بار، دخیل است. 
 Oکه از منظر قانون باید به آن توجه شود. چنان چه مسئولیت های قانون
باشد،  داشته  اجرایی  و ضمانت  روشن،  قبال حوادث  در  شهروندان 
داشت.  خواهد  اثری چشمNیر  حوادث،  و  در کاهش خطرات  قطعاً 
به طور طبیعO رفتار شهروندی که از منظر قانون در قبال جان و اموال 
خود و هم0اران و سایر شهروندان مسئول است با غیر از آن متفاوت 
خواهد بود و جرایم و مجازات های قانونO، عاملO پیشNیری کننده از بی 

مباالتO و رفتارهای پرخطر مO شود.
در  دخیل  عوامل   ،Oبی توجه و   Oقانون ضعف های  مجموع،  در 
موضوع ‑اعم از مدیران دستگاه ها و شهروندان‑ به قوانین موجود 
از ابعاد مختلف، یO0 از عوامل بروز حادثه پالس0و بوده و ضرورت 
و کاهش  بعدی  حوادث  از  پیش گیری  برای   Oشرط آن،  به  پرداختن 
خسارات احتمالO است و این بحث، اهمیت قانون گرایی در کشور را 
نشان مO دهد؛ چرا که در نگاه کالن، تنزل قانون در هر جامعه ای، منجر 

به بحران و خسارت مO شود و سرمایه های جامعه را به آتش مO کشد.
ب) منظر کرامت انسانD: نوع انسان، از ساحاتO مختلف برخوردار 
است که در مجموع باید پاس داشته و محترم شمرده شود و از آن جمله 
ساحت سیاسO، ساحت فرهنگO، ساحت اقتصادی، ساحت سالمت و 
حیات است. فO الجمله همه این ساحات، باید رعایت شوند. چنان چه 
هر یn از این ساحات، اهمیت خود را در منظر متولیان امور جامعه 
هر جامعه ای  دارایی  مهمترین  انسانO که  دهد، سرمایه های  از دست 
است از همان ناحیه دچار خسارت و نقصان مO شود. امنیت اقتصاد، 
 Oجان، جسم و مال مردم، به همان میزان اهمیت دارد که امنیت سیاس
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و فرهنگO. افراط و تفریط در هر یn، منجر به عدم تعادل سرمایه های 
انسانO جامعه خواهد شد.

یO0 از عوامل واقعه پالس0و، در اولویت نبودن امنیت مال و جان 
مردم است که اگر اولویت داشت عوامل اجرایی و مسئول، به اذعان 
خود دیNر مالحظات را مانع پیش گیری از این حادثه نمO دانستند. بنابر 
اخبار و اطالعات منتشر شده در رسانه ها ، حداقل شهرداری تهران از 
وضعیت ناایمن ساختمان پالس0و اطالعات کامل داشته و بنابر این 
اطالع، چندین نوبت تذکراتO رسمO و م0توب به مجتمع مذکور داده، 
اما هیچ  وقت اقدامO عملO برای استفاده از اختیارات قانونO خود در 
رفع خطرات و ایمن سازی پالس0و انجام نداده است. البته روشن است 
که تنها راه آن تعطیلO این مجتمع نبوده و اختیارات و تجربیات و قوانین 
موجود، راه هایی فراوان را در پیش پای شهرداری قرار مO داد تا بتواند از 
وقوع حادثه جلوگیری کند. یO0 از این راه کارها، اطالع رسانO عمومO و 
فضاسازی رسانه ای بود تا به جای طرح بحث در جلسات داخلO میان 
مدیران، خطر آتش سوزی پالس0و، به یn دغدغه عمومO تبدیل شود، 
و چه بسا که در این صورت، فشار خانواده های کسبه پالس0و کافO بود 

تا ایشان را وادار به هم0اری با شهرداری و رفع خطرات کند. 
مم0ن است گفته شود که شهرداری نیاز به هم کاری سایر دستگاه ها 
پروژه های  اجرای  به  توجه  با  داشت.  پالس0و  از  خطر  رفع  جهت 
مستلزم  آن ها  انجام  تهران که  شهرداری  توسط  شهری  بزرگ مقیاس 
هماهنگO و هم کاری وسیع دستگاه های مختلف خارج از شهرداری 
توان  و  تجربه  از  به خوبی  شهرداری  اذعان کرد که  مO توان  است، 
ایجاد هماهنگO میان دستگاه های مختلف برای حل معضل پالس0و 
برخوردار بوده است، ولO به نظر نگارنده این سطور آن چه شهرداری 
 Oرا در ب0ارگیری این توان و تجربه در راستای اجرای پروژه های عمران
مO دهد،  جلوه  ناکارآمد  پالس0و  آتش سوزی  خطر  رفع  در  و  کارآمد 
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اگر  است.  مختلف شهروندان  بین ساحات  متفاوت گذاشتن  ارزش 
داشت،   nی درجه  اهمیت  آن ها  برای  شهروندان  مال  و  جان  امنیت 
راه کارهای جلب هم کاری همه دستگاه ها را مO یافت و تجربیاتش را به 

کار مO گرفت اما نداشت و نگرفت ...  
کاربری های  تغییر  دست فروشان،  با  برخورد  در  شهرداری  توان 
غیرمجاز (نظیر آن چه در برخورد با کارواش مسجد قدس به رسانه ها 
راه یافت)، اندکO اضافه بنا در ساخت و سازها و ...، همON نشان از 
توان و تجربه در مواجهه با مواردی است که آن ها را برای خود اولویت 
مO شمارد. به این ترتیب، تا امنیت جان و مال مردم در اولویت نباشد، 
همچنان آتش سایر مالحظات، پالس0و های بعدی را به آتش خواهد 

کشید.
ج) منظر رسانه: بی توجهO به اهمیت و ارزش رسانه و عدم ب0ارگیری 
در  است که چه  از جمله ضعف هایی  موجود،  رسانه ای  ظرفیت های 
پیش و چه بعد از وقوع حادثه پالس0و کامال� مشهود است. تا زمانO که 
پالس0و آتش نگرفت و دود و خاک فروریزش آن از کانال رسانه های 
جمعO و شخصO به چشم مردم ننشست، کمتر کسO از مردم کوچه 
و بازار، از خطری که پالس0و را تهدید مO کرد خبر داشت و چه بسا 
و  نمO نشست   nاش به  چشمان شان  امروز  مO داشتند،  خبر  اگر  که 
عزیزان شان را در البه الی آوار آهن و خاک جستجو نمO کردند. هجوم 
افراد برای کسب مستقیم اخبار حادثه و مخابره آنالین آتش سوزی و 
حوادث مشابه، ریشه در نامحرم دانستن رسانه ها و دور نگه داشتن آن ها 
از صحنه و در نتیجه بی اعتمادی به صحت و دقت و تمامیت اخبار 
منتشره از رسانه های عمومO دارد که مردم، خود دست به کار مO شوند 
تا خبر دست اول کسب کنند و به اطالع دیNران برسانند. پس از آن نیز 
به بهانه های غیر قابل قبول باز هم رسانه ها از صحنه دور نگه داشته 
 Oانتقال قطره چ0ان در   Oآواربرداری سع پوشاندن صحنه  با  و  شدند 
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انبوه اخبار ضد و نقیص و  آن  نتیجه  و کانالیزه اخبار شده است که 
تکذیبیه های بی سابقه یا حداقل، کم سابقه در رسانه هاست.

قابل توجه این که اگر انتشار تصویر پی0ر یO0 از جان باختگان از جمله 
دالیل این محدودیت تلقO شده، عکس مذکور توسط یO0 از عوامل 
و دست اندرکاران اجرایی و نه رسانه ها منتشر شده است. رسانه های 
 Oاخالق اصول  نیستند، مطابق  ایران کم  امروز  در جامعه  حرفه ای که 
و حرفه ای خود عمل کرده و انتشار چنین تصاویری در پروتکل های 
نوشته و نانوشته آنان جایی ندارد. طرفه آن که حمایت از رسانه ها در 
انجام رسالت حرفه ای خود، هم مO توانست در جلوگیری از بروز حادثه 
آتش سوزی و فروریختن پالس0و، کمO0 مؤثر باشد و هم مO توانست 
از ازدحام مردم در صحنه حادثه و اخالل در امداد رسانO جلوگیری 
کند و هم از شایعات و ابهامات ناشO از  اخبار ناقص و تکذیبیه های 
بعدی پس از حادثه و آواربرداری جلوگیری کند. امید که از ظرفیت های 
ارزشمند رسانه ای که به دست جوانان و زحمات و مرارت های فراوان 
در کشور ایجاد شده است، برای جلوگیری از حوادث و فجایع بعدی به 

ش0لO مناسب استفاده شود.




