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آتش! كه پالس1و را سوزاند، عالوه بر داغ سخت! كه بر روح جمع! 
ایرانیان نهاد، با شعله هایش پرده هایی را سوزاند كه تا پیش از این مانع 
اندیشیدن و دیدن بسیاری از مش1الت جامعه ایران بودند؛ مش1الت! 
كه ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران! دارند. در این جستار سع! م! شود 
به دو مش1ل! پرداخته شود كه مدت زمان! مدید است بر جامعه ایران 
چنبره زده و با حوادث! چون فروسوختن ساختمان پالس1و، چهره عیان 

م! سازند:
شهرنشین  مؤثر  نیروهای  دغدغه های  از  شهری  مدیریت  الف) 
بود كه با انقالب مشروطه بروز یافت. قانون بلدیه از جمله مهم ترین 
مصوبات مجلس اول شورای مل! بود كه به این دغدغه پاسخ گفت. به 
اعتقاد مشروطه خواهان، مدیریت امور شهر از اصل! ترین مسائل! بود 
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كه م! توانست در مقابل اهداف مشروطه مانع ایجاد كرده یا به پیشبرد 
آن كمك كند. مشروطه خواهان دریافته بودند، اگر مدیریت امور شهر 
نیروهای  در دست  بود،  مردم  و گوشت»  «نان  آن  بارزترین جلوۀ  كه 
غیرمنتخب باشد، م! تواند توده ها را از مشروطه ناامید و جدا سازد. از 
همین رو آنان در قانون بلدیه به ایجاد نهادی انتخابی، مركب از طبقات 
و اصناف شهری م! اندیشیدند. نهادی كه عالوه بر نمایندگ! اهال! شهر 
و حفظ منافع آنان، به تربیت و آموزش مدن! شهرنشینان توجه داشته 
باشد. در واقع قرار بود، بلدیه ها شهرنشینان را به شهروند تبدیل كنند. 

شهروندان! كه حقوق و تكالیف توأمان داشته باشند. 
جهت  در  شهرها  اهال!  به  آموزش  ارائه  منظور  به  بلدیه  تش1یل 
بر  نظارت  و  قدرت كنترل  با  همراه  مدرن  زندگ!  به  آنان  دست یابی 
دانست.  بلدیه  قانون  اهداف  مهم ترین  از  م! توان  را  شهری  مدیریت 
چنین دغدغه ای ناش! از تجربه تاریخ! نیروهای شهری از ح1ومت 
قدرت های غیرشهری همچون ایالت بود. قدرت هایی كه ح1ومت بر 
شهر را به مدد ساختار ایل! ح1ومت های پس از اسالم و تكیه به نیروی 
نظام! به دست آورده بودند. از همین رو پرداخت مالیات و داشتن خانه 
یا مستغالت و ریاست مؤسسات در شهر یا محدوده شهری از الزامات 
بود.  بلدی  انجمن های  انتخابات  در  انتخاب شدن  و  انتخاب كردن 
همچنین محروم كردن نمایندگان ح1ومت همچون ح1ام و معاونین 
آنان، مأمورین نظام! اعم از برjی و بحری و تمام! كاركنان دولت از 
انتخاب شدن بر مبنای حفظ منافع طبقات غیرح1ومت! شهر در این 

نهاد مهم بود. 
از  پیش  در  اغتشاشات شهرها  اول،  نمایندگان مجلس  اعتقاد  به 
بود.  نیروهای شهری  با  نمایندگان ح1ومت  تزاحم  دلیل  به  مشروطه 
نمایندگان! كه بخش غیرمنتخب را نمایندگ! م! كردند. بر این اساس 
در قانون بلدیه تأكید شده بود «اعضای انجمن بلدی» نباید «حقوق بlیر 
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دولت» باشند. رئیس اداره بلدیه یا همان شهردار كه در قانون بلدیه 
مشروطه عنوان «كالنتر» داشت، هرچند با ح1م وزیر داخله منصوب 
انتخاب  از میان اعضای انجمن بلدی  این كه  به  با توجه  اما  م! شد، 
م! شد، دارای پشتوانه رأی مردم بود. چهار عضو اداره بلدیه كه ی1! 
از آنان، معاون رئیس بلدیه (كالنتر) بود، توسط اعضای انجمن بلدی 
انتخاب م! شدند. با چنین تمهیدات!، انجمن بلدی به معنای واقع!، 
نهاد فرادست! بلدیه بود. تصمیمات مرتبط با شهر هم با رأی اكثریت 
اعضای اداره بلدیه، معتبر و قابل اجرا بود. در صورت اختالف بین 
ح  jاعضای اداره بلدیه، رأی كالنتر كه منتخب مردم بود، مطاع و مرج
ب مجلس اول نشان م! دهد، دغدغه های  sبود. نگاه به قانون بلدیه مصو
نقاط  در  بلدیه ها  مبنا،  همین  بر  است.  شده  دیده  آن  در  شهر  اهال! 
مختلف در حفظ منافع شهرها ایجاد شدند. مهم ترین اقدام بسیاری از 
انجمن های بلدی، انتشار روزنامه و ارتباط با مردم در مطلع ساختن شان 
عنوان  به  انجمن ها  همچنین  بود.  تأسیس  تازه  نهاد  این  اقدامات  از 
نماینده مردم در جهت هزینه درآمد شهر خود، برای عمران و آبادی آن 
م! كوشیدند. اقدام! كه در برخ! شهرها، منجر به اختالف با وزارت 

مالیه م! شد. اختالفات! كه جنبه سیاس! نداشت. 
هر چند اغتشاشات مختلف همچون به توپ بسته شدن مجلس 
و  اول  جهان!  جنگ  در  اشغال كشور  سیاس!،  درگیری های  اول، 
... بلدیه ها را در رسیدن به اهداف شان ناكام گذاشت، اما نگاه! به 
كارنامه آنها در شهرهایی چون تبریز، اصفهان، تهران و شیراز نشان از 
اقدامات ماندگارشان دارد. آن چه بلدیه ها و انجمن های بلدی در مدت 
كوتاه عمرشان در میان نابسامان! ها انجام دادند، بر ضرورت وجود 
بود كه سیدضیاءالدین  بر مبنای همین ضرورت  آنان صحه گذاشت. 
اقداماتش در حوزه  پربارترین  طباطبایی، رئیس الوزرای دولت كودتا، 
امور بلدی و مدن! و تجدید حیات بلدیه ها بود. سیدضیاء كه خوش 
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داشت او را دی1تاتور بنامند، دخالت دولت در بلدیه ها را كلید زد و 
ریاست بلدیه تهران را خود به عهده گرفت. اقدام! كه بعد از او تداوم 
یافت و رضاخان، هم1ار سید در كودتا، پس از نیل به رئیس الوزرایی، 
فردی نظام! را به ریاست بلدیه برگزید. هرچند در این دوره در حوزه 
طریق  از  مردم!  نظارت  اما  صورت گرفت،  نوسازی هایی  شهری، 
انجمن های بلدی مغفول ماند. چند سال بعد در دوره سلطنت رضاشاه 
انتخابات انجمن های بلدی،  با تغییر قانون بلدیه و دودرجه ای كردن 
دخالت دولت در این نهاد، جنبه قانون! یافت. به این معنا كه منتخبان 
بیش از تعداد الزم بودند و دولت از میان آن ها با گزینش منتخبان مورد 
نظر، انجمن! مطابق میلش تش1یل م! داد. با این همه، حضور طبقات 
از  میراث!  انتخاب شدن،  برای  اصناف  و  تجار  همچون  شهری  مهم 
حفظ منافع شهر در این نهاد بود، اما دخالت دولت به نمایندگ! نهاد 
سلطنت در انجمن های بلدی، همچون شمشیر داموكلس! بود كه در 
دوره استبداد نهاد سلطنت م! توانست منجر به حضور شهرداران! با 
صبغۀ سیاس! و ح1ومت! شود. مسئله  ای كه شهرداری ها را تبدیل به 

سازمان! ح1ومت! كرد. 
در قانون اساس! جمهوری اسالم! هم به مانند مشروطه، در كنار 
نهادهای انتخابی دولت و مجلس، نهاد شورا برای اداره امور شهر و 
روستا پیش بین! شد. آیت ال}ه سیدمحمود طالقان! به حدی بر این امر 
تأكید داشت، كه شوراها را میراث او م! دانند. نگاه طالقان! به شوراها، 
بود  لحاظ شده  اول  در مجلس  بلدیه  قانون  در  بود كه  نگاه!  همان 
و شوراها را كامال| غیردولت! م! دید. بیش از یك دهه طول كشید تا 
بزرگ  شهرهای  در  اما  شوراها  بپوشد.  تحقق  جامۀ  طالقان!  آرزوی 
متفاوت از آن! شدند كه آیت ال}ه م! خواست. شوراهای شهرهای بزرگ 
به خصوص تهران از همان ابتدا عرصه ای برای رقابت های سیاس! شد؛ 
رقابت! كه با حضور محمود احمدی نژاد در كسوت شهردار تهران و نیل 
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به مقام ریاست جمهوری، نهاد شورای شهر و شهرداری را تبدیل به 
س1وی پرش به مقام نخست اجرایی كشور كرد. لیست های انتخابات!، 
مبنای  بر  شوند،  تهیه  هویت شهری  و  منافع  مبنای  بر  آن كه  از  بیش 
كاندیداهای  از  برخ!  یافتند. گاه!  چینش  سیاس!  جناح بندی های 
شورا،  به  راهیابی  صورت  در  كه  بودند  غیرسیاس! هایی  لیست ها، 
در مقابل سیاسیون راه یافته به آن، منفعل م! شدند. در واقع آن چه از 
تهران مغفول  در شورای شهر  بود، الاقل  نهادی مدنظر  ایجاد چنین 
بازنشستگان  از نهادهای دولت و مجلس،  ماند. حضور دورافتادگان 
عرصه های مختلف در شورای شهر مهم! چون تهران، موجب شده 
بیش از آن كه منافع شهر مدنظر باشد، رقابت های سیاس! مالك قرار 
گیرد. از همین رو انتخاب رئیس شورای شهر و شهردار، محمل! برای 
تنازعات سیاس! م! شود. آتش پالس1و عالوه بر سوختن جان عده ای 
از شهروندان ایران! و جریحه دار شدن روان تمام! ایرانیان، این دغدغه 
را بار دیlر زنده ساخته كه شورای شهر و شهرداری بایست! نماینده و 
حافظ منافع و هویت شهری باشند. شاخصه ای كه الزم است در چینش 
لیست های انتخابات! هم مدنظر قرار گیرد. در چنین وضعیت! كارنامه 
مورد  و غیرسیاس! كه  و شهرداری تخصص!  كارآمدی شورای شهر 
حمایت احزاب و جناح های سیاس! هستند، م! تواند مبنای مقبولیت 

آنها نیز قرار گیرد.
ب) شایعه از امور شایع در ایران است. شایعه اگرچه در جوامع سنت! 
و در فقدان رسانه امری طبیع! است، اما در دنیای مدرن برآمده از نبود 
شفافیت است. نبود شفافیت م! تواند به ش1اف دولت و ملت و ایجاد 
است  بنیان سوز  آفت!  بی اعتمادی،  آفت  بینجامد.  بی اعتمادی  فضای 
كه اثرات! مخرب بر حوزه های گوناگون به جا م! گذارد. اگر روزگاری 
شایعات به دلیل فقدان رسانه های مدرن برد كمتری داشتند، امروزه با 

وجود رسانه های مدرن! چون تلlرام به سرعت پخش م! شوند. 
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به خصیصۀ اخالق! بی اعتمادی و دیراعتمادی  با توجه  شایعات 
ایرانیان، م! توانند نسل های متمادی را تحت تأثیر خود قرار دهند و 
به قول جواد شیخ االسالم!، استاد فقید علوم سیاس! دانشlاه تهران، 
ایرانیان دروغ پیچیده را راحت تر از راست ساده باور م! كنند. بر مبنای 
همین خصیصه اخالق!، حت! برخ! از وقایع تاریخ! با وجود مستندات 
بسیار مورد انكار قرار م! گیرند. شیخ االسالم! در این باره مخالف نبودن 
احمدشاه قاجار با قرارداد ١٩١٩ را مثال م! زند كه در افواه شایع شده 
سقوط قاجاریه به دلیل مخالفت احمدشاه با این قرارداد بوده است. در 
دوره پهلوی نیز از این دست شایعات بسیار است. شایعات! كه بیش از 
آن كه مردم عادی در ساختن و پرداختن آنها نقش! داشته باشند، برخ! 

از گروه ها و احزاب سیاس!، آن ها را م! ساختند. 
حزب توده از مهم ترین پردازندگان شایعات در ایران بود. به طوری 
كه در هنگام نخست وزیری محسن صدر، او را به عنوان «جالد باغشاه» 
متهم ساختند كه در قتل روزنامه نگاران و سیاسیون دوه مشروطه به 
دست محمدعل! شاه، وظیفه قضاوت و ح1م صادر كردن را بر عهده 
داشته است. قتل برخ! از فعاالن سیاس! مانند محمد مسعود را هم 
به دربار منتسب ساختند كه بعدها معلوم شد كار شاخه نظام! حزب 
بوده است. در واقع آنان از همان دهه بیست، میراث شوم! را به یادگار 
گذاشتند كه مرگ هر نامداری با هاله ای از ابهام و تردید، به عنوان قتل 
سیاس! جلوه داده شود. هرچند سلطنت پهلوی، كارنامه قابل دفاع! 
مانند  از درگذشت ها  بسیاری  اما  ندارد،  آزادی های سیاس!  در حوزه 
درگذشت غالمرضا تخت!، عل! شریعت!، احمد كاف!، سیدمصطف! 
با  سیاس!  قتل  عنوان  به  مستندات،  و  مدارک  بدون   ... و  خمین! 
هتل  صاحب  طوری كه  به  شده اند،  قلمداد  ساواك  دست اندركاری 
این هتل،  در  تخت!  دلیل درگذشت  به  فعل!)  اطلس  آتالنتیك (هتل 
پس از پیروزی انقالب متهم به هم1اری با ساواك شد و تنها مساعدت 



آتش پالس!و؛ احیاگر مش!الت تاریخ3 ایرانیان  |  ١١٧

آیت ال}ه طالقان! موجب رهایی وی گردید. 
فروسوختن ساختمان پالس1و در هاله ای از ابهام و عدم شفافیت 
مسئوالن امر كه تكذیب های م1رر درباره سخنان پیشین خود دارند، 
بار دیlر خصیصه شایعه سازی را پررنگ ساخته است. بیش از آن كه 
جامعه را در این شایعه پردازی ها مقصر بدانیم، بایست! سهم! مهم برای 
فقدان شفافیت مسئوالن قائل شد. این نبود شفافیت هم به نوع! برای 
فرار از پاسخlویی و رهاكردن گریبان خویش از تقصیرات احتمال! 
است. آن چه اما در این میان قربان! م! شود، اعتمادسوزی عموم! است 
! از  كه مم1ن است از اعتماد عموم! مانند ساختمان پالس1و تنها تلّ

خاكستر و آوار باق! بماند.




