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حادثه آن قدر شوک آور و عظیم است که جامعه را در هاله ای از غلیان 
عواطف انسانB، حرکت های خودجوش برای تقدیر از آتش نشان ها و 
و کنار خود  آدم های گوشه  از  ما  است.  برده  فرو  ترس  و  دلهره   Bحت
و  افتاده اند. صدا   Bآتش نشان کپسول های  خرید  فکر  به  مB شنویم که 
سیما یS هفته است که به صورت زنده، مQان حادثه را پوشش خبری 
در سیستان  است. سیل  نداشته  مB دهد، کاری که شاید هرگز سابقه 
سیل  است.  شده  مدفون  پالسQو  حادثه  اخبار  آوار  زیر  بلوچستان  و 
اخبار، تحلیل ها، تجلیل ها، خاطره نویسB ها و گفتارهایی که حول فوت 
آیت ال^ه اکبر هاشمB رفسنجانB و تشییع پیQر او شQل گرفته بود، قطع 
از خالقیت هنری در   Bو و سیلQشده است. عکس های حادثه پالس
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شعر و تدارک تصاویر درباره آتش نشان ها، تابلوهای تبلیغاتB شهر را پر 
کرده است. گفتارها و ویدئوها درباره حادثه پالسQو، فضای شبQه های 
اجتماعB را به تسخیر خود درآورده اند. ممQن است فشار روانB حادثه، 
شهروندان زیادی را افسرده کرده باشد و بیم زیستن در ساختمان هایی 
که هر کسB مB تواند نشانه هایی از «فروریزی پالسQویی» را در آن ها 
بیابد، بسیاری را چنان بترساند که مجبور شوند به روان پزشS مراجعه 
کنند. چه کسB مB داند حال کسبه به خاک سیاه نشسته پالسQو چfونه 
است؟ پیچیدگB های مالB و اقتصادی حادثه، هنوز آشQار نشده است. 
به  اتهام  انگشت  و  درگرفته  گروه ها  و  افراد  میان   Bسیاس مناقشه ای 
 ،Bسمت شورای شهر، شهرداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
آتش نشانB، قوه قضائیه، بنیاد مستضعفان و برخB نهادهای دیfر گرفته 

مB شود. این ها، همه بزرگB آن چه را رخ داده است نشان مB دهد. 
و  و سیما،  پوشش خبری صدا  و  داده  رخ  تهران  قلب  در  حادثه 
وجه تراژیS فروریختن برج پالسQو که خالقیت تحلیلB افراد را نیز 
مB کند.   Sاین سطح وسیع کم در  آن  بازنمایی  به  است،  برانگیخته 
حادثه برخورد دو قطار مسافربری نیز اگر به جای بیابانB در سمنان، 
سقوط  مB کرد.  ایجاد  را  وضعیت  همین  بود،  داده  رخ  تهران  وسط 
هواپیمای سB  ـ١٣٠ ارتش در ١۵ آذر ١٣٨۴ نیز وضعیتB کم و بیش 
مشابه را ایجاد کرد اما آن زمان، شبQه های اجتماعB وجود نداشتند و 

صدا و سیما نیز کاری مشابه حادثه پالسQو نکرد. 
من معتقدم «جامعه پالسQویی» ایران، آبستن هزاران حادثه مشابه 
من  تعریف کنم.  را مختصراً  پالسQویی  ابتدا جامعه  بfذارید  است. 
جامعه امروز را در مخاطره، و به وجه نمادین منتسب به این روزها، 
مسیر  و  علل  از  «مجموعه ای  جهت که  آن  از  مB خوانم،  پالسQویی 
 Bشده تا امروز، منجر به بروز جامعه ای شده است که در آن مخاطرات Bط
نظیر زلزله در حضور ساختمان هایی ناایمن، تجهیزات امداد و نجات 
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ناکافB، شهرسازی نامناسب و ناسازگار با الزامات ایمنB، فقدان اعمال 
استانداردهای ایمنB در ساختمان ها، اتومبیل ها و حتB ناوگان فرسوده 
هوایی و عقب ماندگB ناوگان ریلB، جامعه ای ساخته اند که هر حادثه 
کوچBQ در آن، ممQن است به فاجعه ای بزرگ منجر شود.» بخشB از 
گاه شدن  بیم گسترده ای که امروز اکثریتB را فراگرفته، بیم ناشB از خودآ
بر «پالسQویی بودن» است، جامعه ای در مخاطره، که آن چه برشمردیم، 

فقط بخشB از واقعیت آن است. 
از  دست آوردی  چه  با  و  جامعه، چfونه  است که  این  مهم  سوال 
حادثه  که  مB کند  تضمین  چیزی  چه  مB رود؟  فراتر  پالسQو  حادثه 
به  و  برانگیخته است، دفن نخواهد شد  با همه غوغایی که  پالسQو 
سبب  و  بوده اند  فاجعه بار  اخیر  سال های  تاریخ  در  حوادثB که  همه 
تغییر هیچ چیز معناداری نشده اند، نمB پیوندد؟ بسیار خوب است که 
یادمان آتش نشان های پالسQو، در نزدیBQ این ساختمان نصب شود، 
در  ساختمان  ریختن  از  نتوانستند   Bواقع فداکار  آتش نشان های  اما 
«جامعه ای پالسQویی» جلوگیری کنند، و یادمان شان نیز هرگز چنین 
توانB نخواهد داشت. خوب است برای آتش نشان های پالسQو، شمع 
روشن کنیم، اما بهتر است شمعB روشن شود که زوایای تاریS پیدایش 
«جامعه پالسQویی» را روشن کند. سوال حیاتB امروز ما این است که 
آن چه نوری بر حادثه پالسQو مB افکند و به جامعه اجازه مB دهد از این 
حادثه فراتر رود و امید داشته باشد برای آینده خود و گذر از پالسQویی 

بودن کاری بQند، چیست؟ 

گزارش مل0 پالس!و
چرا حوادث در ایران، منجر به یادگیری اجتماعB و تغییر در رویه های 
نهادی و قانونB نمB شوند و جامعه در این احساس کلB به سر مB برد 
که گویی چیزی پیش نمB رود، مسئله ای حل نمB شود، و ما همواره در 
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 Bدوری باطل از تکرار مسائل مشابه قرار داریم؟ چرا ابداعات سازمان
به  و  است  ناکارآمد  مB آید  پدید  آن چه  یا  نمB گیرد،  مناسب صورت 
انباشته ای از سازمان های ناکارآمد قبلB تبدیل مB شود؟ امیل دورکیم 
جامعه شناس، هنجار را «شیوه عمل» تعریف مB کرد و وقتB مB گوییم 
 Bیعن نمB شود،  درست  حوادث  این  فردای  در  ما  عمل  شیوه های 
هنجارهای مناسب شQل نمB گیرند. هنجارها اما زمانB پدید مB آیند 
که تقاضایی برای آن ها وجود داشته باشد و هنجارهایی که تقاضایی 
برای آن ها نباشد، از میان مB روند. من معتقدم تاریخ حوادث، زوایای 
تأثیرات شان،  ارزیابی  و  به حادثه،  نیروهای شQل دهنده  آن ها،  پنهان 
به گونه ای انجام نمB گیرد که مولد تقاضای اجتماعB برای اصالح باشد. 
بررسB ها هم به گونه ای صورت نمB گیرد که آن چه باید اصالح و مطالبه 

شود آشQار گردد. 
یBQ از اقداماتB که مB تواند جامعه ایران را یS گام به جلو ببرد و 
باشد، تدوین «گزارش ملB پالسQو» است.  دست آوردی مهم داشته 
گزارش ملB است که بسیاری از خصایص حادثه آفرین جامعه ایران را 
آشQار کند و با ارتقای آگاهB عمومB از ساختارها و رویه های منجر به 
بروز حوادث بحرانB، تقاضا و مطالبه مولد هنجارهای اصالح شده را 

ایجاد کند. 

چیست0 گزارش مل0 پالس!و
متخصصان  از   Bتیم توسط  است که   Bمتن پالسQو»   Bمل «گزارش 
بین رشته ای، چهره های مورد اعتماد مردم و با ترکیبی برآمده از جامعه 
مدنB و مقامات مسئول ‑با اکثریت حضور افراد جامعه مدنB‑ تدوین 
مB شود و هدف از تدوین آن به این شرح است: «گزارش ملB پالسQو، 
و  رسانه ای  قضایی،   ،Bاجتماع اقتصادی،   ،Bایمن  ،Bفن جوانب  همه 
سایر ابعاد مربوط به حادثه پالسQو را بررسB کرده و کلیه کاستB های 
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این حادثه  بروز  به  منجر  را که  رویه های کشور  و  در ساختار  موجود 
شده است، برای مردم و نهادهای مسئول آشQار مB کند. این گزارش 
از این منظر، نوعB تاریخ پژوهB حادثه و موردپژوهB سیاست گذارانه 
چنین  در  حادثه،  به  منجر  رویه های  و  ساختارها  مB شود.  محسوب 
گزارشB اهمیتB فراتر از شناسایی مقصرها دارند.» گزارشB که در پی 
آشQارسازی مسائل فوق باشد، به زمان قابل توجهB جهت بررسB نیاز 
دارد. این چنین گزارشB، همه اهمیت و اعتبار خود را زمانB تکمیل 
 Bاه جامعه، به عنوان متنfپیدا کند و در پیش Bکند که انتشار عموم Bم

معتبر، بی طرفانه، جامع و روشنگر به رسمیت شناخته شود. 

روش تدوین گزارش مل0 پالس!و
تدوین کننده  تیم  اقدام  جریان  در  قطعاً   ،Bچنین گزارش تدوین  روش 
به   Bدسترس برای  تیم  مقدورات  زیرا  شد،  خواهد  آشQار  گزارش، 
اطالعات، میزان همQاری ها با این تیم، و جدیت و کنش گری اعضای 
آن، مشخص خواهد کرد که در نهایت چه داده ها و اطالعاتB، با چه 
بازه ها و حیطه هایی بررسB مB شوند؛ و در  سازوکارهایی، و در چه 
نهایت گزارش بر چه مبانB ای نگاشته خواهد شد. تیم تهیه کننده گزارش 
ملB پالسQو، علB رغم همه این مالحظات، مB تواند اقدامات زیر را 

برای تهیه گزارش انجام دهد:
بررسB آئین نامه ها و نظام نامه های فنB مرتبط با ایمنB ساختمان ها . ١

در ایران؛ و بررسB کاستB های آن ها. 
اقدامات . ٢ و کلیه  اخطارها  نظارت ها،  بازرسB ها،  سابقه   Bبررس

قانونB صورت گرفته از سوی همه نهادهای مسئول درباره ساختمان 
پالسQو (شهرداری، آتش نشانB، شورای شهر، وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعB، نهادهای قضایی و سایر دستگاه ها)
بررسB وضعیت آتش نشانB تهران و از جمله تجهیزات، رویه های . ٣
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سازمانB، وضعیت نیروی انسانB و کلیه مواردی که بر مهار آتش و 
هم چنین کشته شدن نیروهای آتش نشانB تأثیر داشته است. 

در . ۴ پالسQو  ساختمان  درخصوص   Bآتش نشان عملQرد   Bبررس
سالیان گذشته؛ و در جریان عملیات اطفای حریق در روز حادثه. 

۵ . Bو در حوزه ایمنQین و مدیران ساختمان پالسQرد مالQعمل Bبررس
 .Bبه مقوالت ایمن Bساختمان و چرایی بی توجه

بررسB وضعیت بیمه واحدهای کسب و کار موجود در ساختمان . ۶
پالسQو.

بررسB مقوله بیمه در حادثه ساختمان پالسQو. . ٧
مقامات . ٨ و  افراد  با کلیه  مصاحبه  و  استماع  جلسات  برگزاری 

سازمان های مسئول و مرتبط با حادثه پالسQو و تحلیل مصاحبه ها 
و محتوای جلسات استماع. 

مصاحبه با شاهدان عینB حادثه پالسQو، آتش نشان های بازمانده، . ٩
و افرادی که اطالعاتB درباره حادثه دارند. 

درخواست دریافت ویدئوهایی که توسط مردم از حادثه پالسQو . ١٠
گرفته شده و تحلیل آن ها. 

درخصوص . ١١ سیما  و  صدا  باالخص  و  رسانه ها  عملQرد   Bبررس
حادثه پالسQو. 

گزارش ملB پالسQو، ذیل تیم تدوین کننده آن دربردارنده شماری . ١٢
از گروه های تخصصB خواهد بود که با نگاهB تخصصB زوایای 

مسئله را بررسB خواهند کرد. 
مراجع . ١٣ اساس گزارش های  بر  پالسQو  حادثه  تأثیرات  ارزیابی 

ذی ربط و تحلیل داده های قابل دسترس از ذی نفعان حادثه. 
جمع آوری و تحلیل ایده های متخصصان، مردم و نهادهای مسئول . ١۴

درباره راه کارهای پیش گیری از این گونه وقایع، راه کارهای جبران 
خسارات، و نهادینه کردن شیوه های پیشfیری. 
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ممQن  ابزارهای  کلیه  از  پالسQو»،   Bمل «گزارش  تهیه کننده  تیم 
برای جمع آوری اطالعات درباره موارد تاریخ ایمنB و کسب و کار در 
ساختمان پالسQو و عملQرد نهادهای مسئول استفاده خواهد کرد و 
گزارشB برای روشن شدن رویه ها و ساختارهای منجر به حادثه ارائه 
خواهد کرد. حفظ استقالل تیم و جلوگیری از هر گونه اعمال فشار بر 
آن، برای تأثیرگذاری بر نتایج و هم چنین تضمین دسترسB به اطالعات 
برای تدوین گزارش، عاملB تعیین کننده در کیفیت و اعتبار آن خواهد 

بود. 

کارکردهای گزارش مل0 پالس!و چیست؟
جمله  از  و  داشت  خواهد  متعدد  پالسQو، کارکردهایی   Bمل گزارش 

برخB کارکردهای متصور برای آن به شرح زیر است:
دولت و نهادهای مسئول در ایران، متهم هستند که هرگز علل و . ١

عوامل اصلB حوادث را مشخص نکرده اند و همواره مسائلB نظیر 
برخورد قطارها، سقوط هواپیماها یا رخدادهای فاجعه بار مشابه، 
در پرده ای از ابهام باقB مانده اند. همین امر، سرمایه اجتماعB و 
اعتماد را از میان برده است. گزارش ملB پالسQو مB تواند آغازی 
برای پایان بخشیدن به این گونه تصورات و هم چنین ایجاد امید به 
آغاز رویه ای جدید در برخورد با مسائل باشد. گزارش ملB پالسQو 
از این منظر، گامB به سوی ساخت سرمایه اجتماعB در ایران است. 

گزارش ملB پالسQو مB تواند نشانه ای از کارآمد شدن دولت نیز . ٢
دهد  نشان  مB تواند  پالسQو   Bمل با کمS گزارش  دولت  باشد. 
که قادر است مسئله ای را به شQلB اثربخش بررسB کرده، نتایج 
راهبردی مشخصB از آن اخذ کند، و راهبردهای حل آن و پیشfیری 

نهادینه شده از مسائل مشابه در آینده را ارائه دهد. 
گزارش ملB پالسQو، اگر با تکیه بر متخصصان جامعه مدنB تهیه . ٣
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شود، شاخصB از مشارکت جویی دولت و اعتماد به متخصصان 
جامعه است. مقامات مسئول که اغلب، خود بخشB از مسئله اند 
 Bنوشتن گزارش هایی درباره رخدادها و حوادث Bتا راه حل، متول
 Bبودن گزارش مل Bمانده اند. مل Bبوده اند که در هاله ای از ابهام باق
پالسQو، در ترکیب، رویه، شیوه تعامل آن با مردم، شیوه و کیفیت 

گزارش دهB اش آشQار خواهد شد. 
گزارش ملB پالسQو، مولد سرمایه اجتماعB است. این گزارش اگر . ۴

تهیه شود و در میانه راه بر اثر اعمال نفوذها، سانسور بخش هایی 
از گزارش و اقدامات مشابه ناقص نشود، و در نهایت با انتشار 
عمومB در اختیار مردم قرار گیرد، اوال� شاخصB از ظرفیت نظام 
سیاسB و دولت برای شفافیت است، و ثانیاً به تولید اعتماد به 

دولت کمS مB کند. 
گزارش ملB پالسQو مB تواند مصداق عینB تحقق منشور حقوق . ۵

 Bشهروندی و هم چنین در راستای اجرای قانون انتشار و دسترس
آزادانه به اطالعات تلقB شود. 

در . ۶ بهبود  و ساختاری،  نهادی  اصالحات  پالسQو،   Bمل گزارش 
اصالح  برای  پیشنهادی  برنامه های  و  اجرایی  اقدامات  رویه ها، 

وضعیت ایمنB در کشور را ارائه خواهد کرد. 
گزارش ملB پالسQو، گامB مهم به سوی تثبیت شفافیت است. . ٧

این گزارش هم چنین آغاز دومینویی برای مطالبه گزارش های بعدی 
خواهد بود. این گزارش، سنتB بنا خواهد گذاشت که جامعه اگر 
اثرات مثبت آن را حتB به صورت نسبی مشاهده کند، دست از آن 
نخواهد کشید و این آغازی، برای پاسخ گویی است. کنش گران 
مسئول، اگر بدانند که در فردای هر حادثه ای، گزارشB ملB  تدوین 
و منتشر مB شود که زوایای پنهان بسیاری را کاوش خواهد کرد و 
عملQردهای ایشان پیش روی چشم ملت قرار مB گیرد، مسئوالنه تر 
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و پاسخ گوتر عمل خواهند کرد. 

جمع بندی
من پیش تر جامعه ایران را «جامعه مسائل حل نشده» خوانده ام، جامعه ای 
که در آن، مسائل از آن رو که آشQار و حل نمB شوند، همواره حل نشده 
این مسائل  دارند.  و در خاطره جمعB شهروندان حضور  مانده   Bباق
حل نشده که به دست آوردهای نهادی و هنجاری مشخصB نیز منجر 
ایرانB، همواره  فشار مB آورند. شهروندان  آدمیان  روان  بر  نمB شوند، 
هر  که  مB آورند  خاطر  به  را  مبهم  و  مسائل حل نشده  از  مجموعه ای 
کدام از آن ها نیز بر ذهن ایشان بیم و فشارهای خاصB وارد مB کنند. 
شهروندان، وقتB قطار سوار مB شوند از خود مB پرسند آیا مسئله منجر 
 Bار و حل شده است و بنابراین تضمینQبه تصادف یا انفجار قطارها، آش
برای کم شدن احتمال تکرار آن ها وجود دارد؟ این سوال درخصوص 

هواپیماها، آتش سوزی ها، سیل ها و زلزله ها نیز صادق است. 
حادثه پالسQو با غوغایی که برانگیخته، فرصتB فراهم کرده است تا 
بتوان از این وضعیت فراتر رفت. ترکیب «جامعه پالسQویی» و «جامعه 
مسائل حل نشده» برای سرمایه اجتماعB، احساس آرامش و رضایت 
از زندگB شهروندان خطرناک است. پالسQویی بودن، خطری عمدتاً 
عینB برای حیات فردی و جمعB است، و حل نشده ماندن مسائل نیز 
ذهنیت شهروندان را به شدت تحت فشار قرار مB دهد و جامعه را از 
 Bمل مB کند. گزارش  محروم   Bزندگ بهبود کیفیت  به  منجر  یادگیری 
پالسQو باید بتواند توضیح دهد که حادثه پالسQو تحت چه رویه ها 
و فرایندهای ایجاد شد و امروز دست آورد ما برای فراتر رفتن از این 

وضعیت و رسیدن به جامعه ای امن تر چیست.




