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ساختمان پالس3و با قدمت بیش از نیم قرن، در جلوی چشم حیرت 
زده هم@ان سوخت و فروپاشید و تعدادی از آتش نشانان خدمت گزار 
و شهروندان حاضر در حادثه را به کام خود کشید. فروپاشB ساختمان 
رخدادی  این ساختمان  از  آتش گرفتن بخش هایی  متعاقب  پالس3و، 
فاجعه گون و غم انگیز و در عین حال برای افکارعمومB نیز رویدادی 
خاطره  در   Bحت و  تهرانB ها  خاطره  در  پالس3و،  بود. ساختمان  مهم 
مهاجرین دهه های چهل و پنجاه شمسB به بعد، جای@اه خود را داشت 

و حسB نوستالژیW را بر مB انگیخت.
این حادثه  از  آینده و درس گرفتن  راهبردهای  به  برای دست یابی 
غم انگیز، باید از خود ساختمان و غوغای درونB اش ‑همچون ازدحام 
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و رفت وآمد انبوه کسبه، کارکنان، کارگران و دی@ر آدمیان؛ تراکم طبقات 
و غرفه های کوچW و بعضاً النه زنبوری در برخB از بخش های  این 
و  پنبه  چون  اشتعال  قابل  مواد  با  پوشاک  و  لباس  انبوه  ساختمان؛ 
پالستیW؛ فقدان ام3انات و تجهیزات ایمنB‑ فراتر رفت و به تهران 
و ال@وی توسعه آن ومردمان اش نگریست. فرو ریختن یB3 از مهمترین 
سازه های شهری تهران را مB توان به عنوان نمادی از آشفتگB ال@وی 
توسعه شهری در تهران تلقB کرد؛ بخشB زیاد از مش3الت مربوط به 
امداد رسانB در حادثه مزبور، به ال@وی طراحB فضاهای شهری در این 
مB  گردد.  باز  رفتار شهروندان  به  نیز  دی@ری  و بخش  پایتخت  کالن 
 Wی حتB گاه  است که  به گونه ای  تهران،  در  شهری  فضاهای  ال@وی 
حادثه کوچW از جمله تصادف دو خودرو، کل حمل و نقل عمومB تا 

شعاعB وسیع را دچار اختالل مB کند.
از مدت ها پیش، برای بسیاری روشن شده بود که این ساختمان، 
زمین  است.  خسته  اساساً  بل3ه  ندارد،   Bایمن حریق  برابر  در  تنها  نه 
مرتفع،  ساختمان های  و  ساخت وساز  تراکم  دلیل  به  آن  پیرامون  در 
دچار فرونشست شده و در برخB مناطق این فرونشست ها، بنیان های 
ساختمان ها و برج ها را درگیر خود کرده است و خسارت هایی سترگ 
 Bدامن آثار تاریخ Bدر حال ظهورند. در این میان، فرونشست ها حت
همچون کاخ گلستان را نیز گرفته است. منطقه چهارراه استانبول، به 
دلیل نزدیB3 به بازار و وجود ساختمان های بسیار و خارج از ظرفیت 
خاک و زمین، خود را به سختB سرپا نگه مB دارد. در واقع، منطقه ای 
ازدحام، شلوغB و  به طور عادی درگیر  داد  این حادثه رخ  آن،  در  که 
تراکم است. در واقع در اطراف پالس3و و  قلمروی بازار، منطقه ای 
و   Bبازرگان و   Bتولیدی، خدمات متعدد  مراکز  زیاد  تراکم  با   تجاری 
انبوه  تیمچه ها، کارگاه ها و پاساژهایی متراکم وجود دارد  که به دلیل 
همین تراکم و محدودیت های فضایی، ام3ان خدمات رسانB به آن ها 



فروپاش9 پالس!و نماد فروپاش9 ال7وی توسعه شهری در تهران  |  ۵١

در شرایط بحران وجود ندارد. اما فراتر از منطقۀ حادثه، تهران در کلیت 
خود با فشردگB اماکن، انسان ها و سیستم حمل و نقل شهری مواجه 
است که این تراکم در کنار عدم رعایت ضوابط الزم از طرف شهروندان 
و حتB برخB نهاد های وابسته به بخش دولتB، برای مدیریت بحران، 
محدودیت هایی راهبردی ایجاد مB کند. در نگاهB گسترده تر، کوچه ها 
و خیابان های تهران با  عرض کم و ساختمان ها و برج های مرتفع، 
ام3انات خدمات رسانB در زمان اتفاقات غیرمترقبه و از جمله در هنگام 
زلزله احتمالB را کاهش مB دهند؛ خیابان های فرعB و کوچه ها یی که 
ام3ان عبور هم زمان دو  ماشین آتش نشانB و آمبوالنس در آن وجود 
ندارد و در عین حال به دلیل حجم باالی تراکم و  مرتفع سازی، به 
 Bپارکینگ اتوموبیل ها تبدیل شده اند. بدون تغییر دادن ال@وهای طراح
موقعیت های  در  را  مشابه  ناکامB های  انتظار  باید  شهری،  فضاهای 

مشابه داشت.
ناایمنB ساختمان پالس3و  گفته مB شود، مسئوالن شهری متوجه 
این  بودند. چرا  داده  این خصوص هشدار  در  این  از  پیش  و  بوده اند 
مسئوالن به هشدار بسنده کرده و  اقدامB مؤثرتر انجام نداده بودند؟ 
از   Bبرخ  Bحت و  گوناگون  مراکز  فعالیت های  از  بارها  شهرداری، 
سازمان های دولتB به دلیل بده3ار بودن آن ها به شهرداری، جلوگیری 
به عمل آورده است، چرا از ادامه کار این ساختمان تا رفع مش3الت 
رایج، جلوگیری نشده است؟ پیش نگری در مدیریت بحران، حرف اول 
را مB زند و بنابراین مسئوالن شهری باید با پیش بینB و تدبیر و قبل 
از ایجاد موقعیت های اضطراری و فاجعه آور، به استقبال چالش های 

شهری بروند. 
به نظر مB آید که در ال@وی رایج مدیریت بحران، بیشتر بر عملیات 
میدانB ‑از جمله فعالیت آتش نشانان‑ تأکید مB شود و  تحلیل راهبردی 
موقعیت  راهبردی  تحلیل  ندارد.   Bمهم جای@اه  موقعیت/حادثه،  از 
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میدانB مB توانست، سیر حادثه و احتماالت گوناگون از جمله ام3ان/
احتمال فروپاشB ساختمان بر اثر تداوم آتش سوزی وسایر احتماالت 
دی@ر را تجزیه و تحلیل کند. در شرایط بحران، باید موقعیت ها تحلیل 
شوند نه این که صرفاً افرادی را برای انجام اقدامات موضعB روانه کرد. 
دارای  و  هوشمند  باید  حادثه  تحلیل گران   ،Bبحران موقعیت های  در 
نگاه استراتژیW باشند و سریعاً اطالعات را از میدان به دست آورده 
و آن ها را تحلیل و فعالیت های عملیاتB را با این نگاه هدایت کنند. 
به طور  نوشتار، حادثه ساختمان پالس3و،  این  برخالف مفروضه  اگر 
راهبردی مدیریت مB شده است، تحلیل های موقعیتB باید در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.
نکته دی@ر از یW سو به رفتارهای مشارکتB مردم و از سوی دی@ر به 
ناتوانB مسئوالن از بهره گیری از انگیزه های مشارکت مردم باز مB گردد. 
مشارکت، اغلب با یW بعد هیجانB و عاطفB شروع مB شود و سپس از 
 Bطریق عقالنیت فردی یا نهادی، به کاهش رنج ها، بهبود منافع عموم
و توجه بیشتر به مصالح مشترک مردم مB انجامد. به نظر مB رسد در 
کنار تقویت فرایندهای آموزشB برای تقویت توانش های فردی به منظور 
ارزیابی موقعیت ها و دنبال کردن ال@وهای خویشتن دارانه تر و عقالنB تر 
مشارکت، باید به تقویت سازوکارهای نهادین برای ش3ل دادن به رفتار 
مشارکتB مردم در جهت منافع عمومB جامعه نیز اندیشید. از یW سو 
ارضای کنج3اوی های  از  اضطراری  موقعیت های  در  باید  شهروندان 
سوی  از  و  بپوشند  چشم  بزرگ تر  منافع  برای  خودشان   Bشخص
 Bدر راه امدادرسان Bدی@ربرای جلوگیری ازتبدیل حضور مردم به مانع
باید برنامه های روشنB را نیز برای هدایت مشارکت های مردمB در این 

شرایط تدوین کرد.
حسب  بر  را   پالس3و  حادثه  در  حاضر  مردم  راستا،  همین  در 
انگیزه های حضورشان مB توان به چند دسته تقسیم کرد: برخB برای 
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نگاه کردن آمده بودند و این پدیده را به نحوی کارناوالیزه و به بخشB از 
اوقات فراغت خود تبدیل کردند. بخشB از اینان آمادگB دارند به فاجعه 
خیره شوند و در عین حال اوقات فراغت خود را پر کنند. شهروندان، 
 Bبرای ابراز وجود دارند و به این دلیل از هر موقعیت Bفرصت های کم
اصیل  عرصه های  غیاب  در  و  مB کنند  استفاده  نمایش خویش  برای 
مشارکت اجتماعB، در عرصه های اتفاقB حضور مB یابند تا به کنج3اوی 
خود پاسخ دهند. در شرایطB که فرصت های واقعB مشارکت کاهش 
دنبال مشارکت های   ،Bاحساس خوداثربخش برای  مردم  مB کند،  پیدا 
جای@زین مB گردند. در این میان کسانB از راه دور و نزدیW در پی این 
بر آمدند که نقش شهروند‑ خبرنگار را ایفا کنند. اینان هم کنج3اوی ها 
ب@ویند  و هم مB خواستند  داشتند  را  نگرانB های یW شهروند عام  و 
و  داد؛  رخ   Bاتفاقات چه  دیدیم  و  داشتیم  حضور  ماجرا  بطن  در  ما 
سرانجام این که با انتشار اخبار در شب3ه های اجتماعB خود، حس مهم 
به نظر مB رسد در ماجرای آتش سوزی/ بودن خویش را ارضا کنند. 

و   Bدلیل حساسیت رسانه های رسم به  فروپاشB ساختمان پالس3و، 
غیر رسمB در مقیاس شهری، ملB و بین المللB، تقریبا خأل حاد خبری 
واطالع رسانB وجود نداشت. حادثه ساختمان پالس3و حادثه ای نبود که 
آن را بتوان پنهان کرد. نیاز به شهروند ‑  خبرنگار زمانB ایجاد مB شود که 
گرایشB از جریان رسمB مB خواهد برخB ازاخبار را مس3وت ب@ذارد. 
اینان در فقدان نیاز واقعB به شهروند ‑ خبرنگار، در عمل، به شهروند  ‑

 Bمزاحم تبدیل شدند و با حضور خود از سرعت کنترل پیامدهای منف
موقعیت مزبور کاستند. پدیده شهروند‑ خبرنگار، ریشه در واقعیت های 
مجازی شدن فرهنگ دارد. در این شرایط با گسترش آگاهB شهروندان، 
 Bخواهند بدانند چه اتفاق Bمطالبه گری خبری ایجاد شده و همه م Bنوع
افتاده است و همچنین مB خواهند شخصاً در تولید خبر و منتقل کردن 
آن به شب3ه های اجتماعB سهمB داشته باشند؛ این گرایش در صورت 
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عدم پیوند با  اخالق مدنB مB تواند مش3ل ساز باشد. پدیده شهروند ـ‑
خبرنگار، در صورتB مB تواند در خدمت  شناخت و حل بهتر مسائل 
شهری قرار ب@یرد که  از دو ویژگB  سواد شهروندی و سواد رسانه ای 
برخوردار باشد؛ تولید خبر وتحلیل آن توسط شهروندان، تنها با گسترش 

این آگاهB های اخیر مB تواند به بهبود زندگB در شهر کمW کند.
 دامنه حضور مردم، البته انگیزه های مشارکت و تعاون و هم راهB را 
نیز دربرمB گرفت. برخB مB خواستند با حضور خود به آسیب دیدگان این 
حادثه کمW کنند. اینان با نگرانB شخصB و برای مشارکت و هم دلB در 
این ازدحام حضور داشتند. تعدادی از آنان، اقوام و دوستان و آشنایان 
وران  پیشه  و  بودند. کسبه  آتش نشانان   Bحت و  ساختمان  در  شاغالن 
پیرامون و نیز کارگران تولیدی های اطراف نگران بودند و فکر مB کردند 
حضور آنان از عمق فاجعه خواهد کاست. اینان با اضطراب آمده بودند 
و قصد داشتند، حس هم دردی خود را نشان دهند و مB خواستند از 
 Bبرای کاهش رنج افراد درگیر در حادثه، کاری ب3نند و گام Wنزدی
بردارند. باالخره در موقعیت های بحرانB، باید احتمال حضور قشرهای 
حاشیه نشین و محروم شهری و دارای آمادگB برای رفتارهای بزه3ارانه 
را نیز در نظر گرفت. اگر ساختمان پالس3و فرو نمB پاشید مم3ن بود 
این ساختمان در غیاب احتمالB پیشه وران و فقدان کنترل های دی@ر، 

پس از اطفای حریق به صحنه ای برای غارت هم تبدیل مB شد. 
نگرش  درفقدان  و  متفاوت خود،  نیت های  از  شهروندان، جدای 
شرایط  و  شدند  دیدگان  حادثه  به   Bامدادرسان مانع  وسیع،   Bمشارکت
برای  مردم که  از   Bبخش آن  کردند؛  رامش3ل تر  وکارها  پیچیده تر  را 
به جای حل  انسداد  و  ازدحام  ایجاد  دلیل  به   Bهم دل و   Bرسان Wکم
مسئله و کمW به مدیریت بحران، تولید مش3ل کردند و به همین دلیل 
مB شود گفت یW فاجعه فرهنگB رخ داد و نیت های خیری که به میدان 

آمده بود، منجر به نتایج ناخوشایندی شدند.
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و   Bمدن اخالق  الزامات  از  درکB وسیعتر  به  باید  البته  شهروندان 
مشارکتB دست پیدا کنند ولB تکوین اخالق مدنB را به طور هم زمان 
 Bباید در رفتار شهروندان و مسئوالن جست وجوکرد. شهروندان، وقت
مB بینند،  شهری  مدیران  و  سیاست مداران  رفتار  در  آشفتگB هایی 
ناخواسته از اخالق مدنB و رفتارهای اخالق مند فاصله مB گیرند. با 
تش3یل شوراهای شهر، نهاد شهرداری، استقالل زیادی از دولت پیدا 
کرده است، در حالB که ارتباط زیادی هم با بدنه جامعه ندارد؛ شهرداری 
در همه جای دنیا، نهادی غیردولتB است و به نحوی با مردم ارتباط دارد 
و در مقابل مردم هم پاسخ گوست و به نوعB ح3ومتB محلB به شمار 
و  پیدا کرده اند  استقالل  دولت  از  ها  ایران، شهرداری  در  اما  مB آید، 
به طور مثال حرف وزیر مس3ن و شهرسازی در شهرداری خریدار ندارد 
آن ها  بر  از طرف مردم  از سوی دی@ر، هیچ نظارت نظام مندی هم  و 
اعمال نمB شود. شوراهای شهر به بخشB از فرایند فساد شهری تبدیل 
شده اند. باید شیوه ای ایجاد کرد که حد و حدود اختیارات شهرداری ها 
نهادین  نظارت  فقدان  در  آن ها مشخص شود.  پاسخ گویی  ال@وی  و 
به  را  میلیون ها شهروند  نمB توان سرنوشت  بر عمل3رد شهرداری ها، 
ارتباطات شخصB، بین اعضای شورای شهر  این نهاد مختار سپرد. 
و مدیران شهری و نبود نظارت مردمB و از آن طرف نظارت ضعیف 
مدیریت  در  فساد  زمینه های  و  داده   دولتB، هم@B دست به دست هم 

شهری را گسترش داده اند.
به نقطه ای بحرانB در تهران رسیده ایم و باید تصمیمB جدی گرفته 
شود و به ویژه این که شهرهای دی@ر از ال@وهای توسعه ای تهران تبعیت 
از  کشور،  در  نامتوازن  توسعه  ال@وی  غلبه  دلیل  به  تهران،  مB کنند. 
فشردگB و تراکم جمعیت برخوردار است. هر روز بر جمعیت منطقه 
نفر  میلیون  بهترین حالت ظرفیت چهار  در  تهران ‑که  کالن شهری 
را دارد نه ١۵ میلیون نفر‑ افزوده مB شود؛ افزایش جمعیت با فراتر 
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رفتن  از ظرفیت های اقلیمB و زیست محیطB و زیرساخت های شهری، 
امنیت زندگB در این شهر را تهدید مB کند. تهران، توان توسعه بیش از 
این اندازه را ندارد و به همین دلیل باید به سوی جریان معکوس جمعیت 
حرکت کرد و  باید دید چ@ونه با برنامه های حساب شده، مB توان این 
جمعیت را به سایر مناطق کشور هدایت کرد. باید از این حادثه درس 
این وضعیت در موقعیت های  از تکرار  برای جلوگیری  گرفت و دید 
بحرانB مشابه، برای تهران چه مB توان کرد؟ در این شرایط مB توان، 
خواستار متوقف کردن اضطراری صدور هر نوع مجوز برای ساخت 
برج های جدید به اسم توسعه تهران بود و حتB هر نوع گسترش شهر 
تهران را به مثابه جرم اجتماعB و عامل تهدید سالمت و زندگB روزانه 
شهروندان تلقB کرد و به طور خاص از توزیع رانت های شهری به افراد 
و گروه های خاص در قالب مجوزهای ساخت و ساز و واگذاری تراکم 
 Bجلوگیری کرد. امیدواریم شاهد گسترش این درک باشیم که شیوه کنون
اداره و توسعه شهر، دی@ر تناسبی با جامعه در مخاطره امروزی ندارد و 
 Bشهروندان، باید دنبال مفهوم Bبرای استقبال از آینده بهتر برای زندگ

انسانB تر از شهر در همه ابعاد آن بود. 




