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فاجعه آتش سوزی و فروریختن قدیم4 ترین بلندمرتبه پایتخت، نه اولین 
مصیبت ناش4 از سوء مدیریت شهری است و نه آخرین آن خواهد بود. 
اگر این حادثه در زمان دیHری ‑به عنوان مثال در اوج هجوم مردم برای 
خرید شب عید‑ رخ داده بود، م4 توانست ابعادی به مراتب هولناک تر 
داشته باشد، اما این حادثه باید هشداری دیHر به مسئوالن در سطوح 
مختلف نظام تصمیم گیری کشور تلق4 شود که اگر از مواجهه درست 
با آن و درس هایی که باید از چنین حوادث4 تلخ گرفته شود، دوری کنند، 
پیامد های رویداد های مشابه آت4، هزینه های غیرقابل تصوری برای نظام 
سیاس4 درپی خواهد داشت. پرداختن به همه ابعاد این فاجعه، در این 
نوشتار کوتاه مقدور نیست، اما نخستین درس این فاجعه این است 
که «ما از موارد مشابه گذشته درس4 نیاموخته ایم که امروز شاهد تکرار 
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آن هستیم» و تداوم این وضع، به معنای آن است که مردم باید از سر 
استیصال در انتظار فاجعه های مشابه ‑و چه بسا گسترده تر و عمیق تر‑ 

در آینده باشند. 
‑بخوانید  مصاحبه های  و  حادثه  این  که  درس4  مهمترین  اما 
اعتراف های‑ مسئوالن شهری داشت، نادیده گرفتن قانون است. ملت 
ما بیش از یc قرن است که برای حاکمیت قانون کوشیده، اما عل4 رغم 
انبوه رنج ها و مصیبت های بزرگ4 که در این راه تحمل کرده، نقض آن 
توسط اصحاب قدرت، عرف4 سیاس4 بوده است. قوانین و مقررات، 
قواعد، هنجار ها و سازمان ها، نهادهای هر جامعه ای را تشiیل م4 دهند 
که کارکرد آن ها تضمین کننده خیر عموم4 است. نهاد ها یc قاعده مندی 
و نظم در رفتار اجتماع4 هستند که مورد قبول همه آحاد جامعه اند، 
و  م4 کنند،  مشخص  تکرارپذیر،  خاص  وضعیت های  در  را  رفتارها 
او را  از بیرون، رفتار  یا  به صورت ناظر بر رفتار فرد عمل م4 کنند و 

کنترل م4 کنند. 
آشiار  نقض  از  که  م4 کنند  اعتراف  به سهولت  مسئوالن شهری، 
قانون، مطلع بوده اند، اما بنا به تشخیص شخص4، به سادگ4 از نقض آن 
چشم پوش4 کرده اند. مقامات در موقعیت های مختلف، آموخته اند که 
هزینه ای در قبال این رفتار غیرمسئوالنه خود نخواهند پرداخت، چرا که 
هنجار های سیاس4، قضایی و اجرایی کشور ما، سال هاست که گذشتن 
به  تبدیل  این رفتارها،  امروز  بوده است و  قانون شiن4 ها  این  از کنار 
عرف نظام اجتماع4 در جامعه شده اند، و البته هزینه های حاکم شدن 
این کژهنجارها، فرسایش شدید سرمایه اجتماع4 است، که جلوه هایی 
از آن را در حین انجام مأموریت های آتش نشانان، از سوی گروه4 از 

حاضران در همین حادثه شاهد بودیم. 
و  توسعه  حال  در  و کشوری  توسعه یافته  اصل4 کشوری  تفاوت 
یا عقب مانده را م4 توان تنها با یc کلمه نشان داد که خود انعکاس 
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و  از حوزه های حیات فردی  تفاوت های فاحش در عملiرد بسیاری 
اجتماع4 این جوامع، اعم از حوزه های فرهنگ4، اقتصادی، اجتماع4 
 4iو سیاس4 است، و آن کلمه جادویی «نظم» است. چندی پیش، در ی
از کشورهای صنعت4، دادگاه، پیرزن4 ٩٢ ساله را به خاطر عدم پرداخت 
عوارض مسiن و به دلیل نقض قانون، به زندان محiوم کرد و وی راه4 
زندان شد. افکار عموم4، اگرچه از زندان4 شدن پیرزن4 ٩٢ ساله متأثر 
م4 شود، اما به حاکمیت قانون و نظم در جامعه خود مباه4 است و از 
تبعات نقض قانون آگاه است، چشم پوش4 از اعمال قانون، هزینه هایی 

به مراتب سنگین تر از اجرای آن دارد. 
مسئوالن ارشد شهر تهران در پاسخ به علت نادیده گرفتن اخطارهای 
مiرر نهادهای نظارت4 در نقض قوانین حاکم بر ایمن4 محیط کار در 
از دست  هزینه های  نگران  که چون  اعالم کردند  پالسiو،  ساختمان 
رفتن مشاغل عده ای از افراد در این ساختمان بودند، تصمیم گرفتند 
اخطارها را نادیده بHیرند. اکنون هزینه های نقض قانون، بسیار فراتر 
از بیiار شدن چند ده نفر رفته و عالوه بر از بین رفتن جان ١۶ نفر از 
آتش نشانان فداکار و چندین ساکن دیHر این ساختمان، از بین رفتن 
دارایی های همه شاغلین این ساختمان و آسیب به زندگ4 همه کسبه و 
صاحبان مشاغل آن منطقه تجاری و اقتصادی در یc شعاع طوالن4 
است و سبب آسیب ساکنین منازل مسiون4 نیز شده که همه این ها 
هزینه های ترجیح اعمال سلیقه شخص4 مسئوالن، به جای اعمال قانون 

است.  
همه  «ما  این که  به  شهر  شورای  رئیس  نایب  صریح  اعتراف   
مقصریم» در جامعه ای مدرن که حاکمیت قانون در آن جاری است، 
توسط مقامات قضایی این کشور، به معنای قصور از انجام مسئولیت ها 
و خسارات جبران ناپذیر اقتصادی، اجتماع4، فرهنگ4، سیاس4 و نیز 
«مشارکت در قتل» قربانیان حادثه ارزیابی م4 شود و مسئوالن در گام 
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نخست، بر اساس سنت سیاس4 این جوامع، باید با قبول ناتوان4 در 
ایفای مسئولیت های شغل4 خود استعفا کنند و در گام بعدی در محاکم 
مربوط به جرم ارتکاب یافته، محاکمه شوند. تنها در این صورت است 
که نظم م4 تواند، جایHزین بی نظم4 شود و مسیر تاریخ4 توسعه در 
کشور را هموار سازد. تنها در این صورت است که مسئوالن در م4 یابند 
که در قبال مناصبی که اشغال کرده اند و در قبال مردم و جامعه مسئول 
هستند و اشغال مناصب، تنها به کسب قدرت، ثروت و شهرت ختم 
نم4 شود بلiه مسئولیت هایی خطیر بر آن ها بار م4 کند که باید در قبال 

این واگذاری قدرت از جانب مردم پاسخ گو نیز باشند. 
اما ما بارهاوبارها، شاهدیم که هواپیماها، سقوط و مصیبت های 
بزرگ4 بر قربانیان خود تحمیل کردند، قطار ها، دچار سوانح شدند و 
ده ها نفر به کام مرگ رفتند، اتوبوس های بین شهری به دالیل نقص 
فن4 و یا نقض ضوابط، حوادث4 هولناک آفریدند، خودروهای ساخت 
داخل، به دالیل نقص فن4، همراه با سرنشینان آن ها سوختند و یا به 
یا  شدند،  خود  سرنشینان  جان  رفتن  دست  از  به  منجر  علل،  همین 
ساختمان ها به دالیل عدم نظارت های فن4 مسئوالن شهری فرو ریختند 
و هیچ کس استعفا نکرد و محاکمه نشد. همین نکته، خود دلیل4 کاف4 
برای امتناع توسعه در کشور است. مادام4 که مناسبات حاکم بر تعیین 
بر مالحظات  مبتن4  ارزیابی عملiرد مسئوالن، صرفاً  و  مسئولیت ها 
سیاس4 و قوم و خویش4 باشد و نه صالحیت های کارشناس4، انتظار 
بهبود فرایند ها، پیش گیری از مصیبت های مشابه، و گام نهادن در مسیر 
پیشرفت و توسعه، از مرز آرمان ها فراتر نخواهند رفت و به واقعیت 

نم4 پیوندند.
اما فهرست کاست4 ها، هزینه ها و درس هایی که باید از این حادثه 
تلخ بیاموزیم؛ طوالن4 تر از آن است که در این سطور بHنجد، اگرچه 
مشابه  سوانح  با  مواجهه  برای  کرد که  آشiار  تأسف بار،  حادثه  این 
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به مراتب  هماهنگ4 های  و  آمادگ4 ها  نیازمند  شهری،  بحران های  و 
گسترده تری هستیم و برای دست یابی به حداقل های الزم، فاصله ای 
طوالن4 در پیش داریم، اما از این آزمون تلخ و سخت باید درس های 
در  شهری  فضاهای  و  زیرساخت ها  ناکارآمدی  از  بیاموزیم؛  زیادی 
رسیدن به کانون حادثه، تا ناهماهنگ4 در اعالن خبرها و تعداد افراد 
گرفتار آمده در زیر آوار و تکذیب های اخبار منتشره، طیف گسترده ای از 
مالحظات را دربر م4 گیرد که نیازمند مطالعه و بررس4 های کارشناس4 و 
اصالح رویه های حاکم هستند. همان طور که توسط مسئوالن مختلف 
تهران و شهرهای  موارد مشابه ساختمان پالسiو در شهر  بیان شد، 
دیHر، متعدد است و برای پیش گیری از بروز فاجعه های مشابه، باید 

اقدامات4 اساس4 انجام گیرد. 
نابسامان4 های موجود که محصول سیاست های  از  اما ی4i دیHر 
تهران  شهر  مدیریت  سیاست های  به  و  است  تحمیل4  جنگ  از  بعد 
بخشید،  شiل  شهرهای کشور‑  و  کالن شهرها  سایر  به تدریج  ‑و 
شهری  فضاهای  فروش  طریق  از  شهر،  اداره  هزینه های  مال4  تأمین 
است، به طوری که اعطای مجوزهای بلندسازی های بی قواره و ایجاد 
ساختمان های تجاری و مسiون4 بلندمرتبه در مناطق خطرخیز و در 
بزرگ  روی گسل های  بر  نیز  و  شهر   cباری خیابان های  و  کوچه ها 
زیرزمین، اصل4 ترین منبع درآمدهای اداره شهرها شد که خود پدیده ای 
عجیب است و نیازمند بررس4 مستقل4 است. منطق این رفتار مدیریت 
شهری، اعطای مجوز صدور فساد و نقض صریح قوانین و مقررات 
شهری است. شما نم4 توانید مطابق قوانین و مقررات شهری در این 
متراژ زمین، باالتر از این متراژ، ساخت و ساز داشته باشید، مHر این که 

پول نقض این قوانین را بپردازید.
از   4iی به  تبدیل  تنها  نه  عامدانه،  تهران  شهر  ترتیب،  این  به 
آتش سوزی  و  زلزله  خطرات  مقابل  در  جهان  نقاط  آسیب پذیرترین 
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شده است، بلiه عمق سوء مدیریت از این فراتر رفته و نشان م4 دهد، 
مدیریتهای  در  شهری  ناگوار  پیشامدهای  با  مواجهه  الزامات  چHونه 
مقابل  در  است.  شده  نادیده گرفته  تهران  شهر  در  قرن گذشته  ربع 
اعطای مجوزهای بلندمرتبه های باالی ١٠٠ متر در شهر تهران، تنها 
یc دستگاه خودروی آتش نشان4 با نردبام ۵٠ متری وجود دارد که در 
شهرک المپیc مستقر بوده و برای رسیدن به ساختمان پالسiو باید 
فاصله بسیار طوالن4 و پر ازدحام و خیابان های مملو از خودرو ها را ط4 
م4 کرد و تازه وقت4 با تأخیر م4 رسد، بسیار کوتاه تر از آن است که برای 
مقابله با آتش فراگیر در طبقات باالیی ساختمان کارایی الزم را داشته 
باشد. ظاهراً مدیریت شهری، منابع کاف4 برای خرج های بی ارتباط و 
اتالف منابع و اعطای منابع عموم4 به موارد غیر منافع شهر را داشته و 
دارد، اما از تأمین مال4 نیازهای مواجهه با کژکاری های مدیریت شهری 

ناتوان بوده است. 
به طور  و  عموم4  سیاست های  این که  سطور،  این  پایان4  نکته 
خاص، سیاست های شهری، نیازمند تغییر جهت گیری های اساس4 اند، 
به طوری که مردم در کانون این سیاست ها قرار گیرند. عل4 رغم این همه 
بی مهری مدیریت های مختلف شهری به مردم شهرها، رفتار مردم در 
اعالم همبستگ4 با قربانیان این مصیبت، جای قدردان4 و تقدیر دارد و 
برای قدردان4 عمل4 مسئوالن از وفاداری و هم دل4 مردم با تالشHران و 
خادمین جامعه خود که بسیاری از آن ها نیز ناشناخته ماندند، الزم است 
شهر،  مدیریت  مختلف  موقعیت های  در  مسئوالن  از  طیف4 گسترده 
استعفا کنند و دستگاه قضایی نیز برای بازسازی و استحiام بخش4 به 

اعتماد مردم، عامالن اصل4 این مصیبت را محاکمه کند. 




