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ریزش برج تجاری ـ تولیدی پالس1و در روز پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥ 
را  بنیادی و حل نشده مدیریت شهری  پایتخت، چند مسئله  قلب  در 
آش1ار كرد. وقوع این فاجعه كه در آغاز تنها آتش سوزی ساده ای مL نمود 
و تكرار آتش سوزی هایی بود كه هر چند وقت ی1بار به طور منظم در این 
برج اتفاق مL افتاد و بخشL از زندگL روزمره ساختمان قلمداد مL شد، 
به یك باره با فوران دوباره آتش و فروریختن متعاقب بنا، بدل به فاجعه ای 
تراژیك و فراموش نشدنL در تاریخ شهرنشینL و سیاسL ‑ اداری تهران 
و ایران شد. صرف رخداد، فاجعه نشانگر ضعف بنیادین امر پیش`یری 
در سازمان عریض و طویل شهرداری و سازمان آتش نشانL و خدمات 
ایمنL شهرداری تهران است. با توجه به عظمت حوادث كالن شهری و 
خسارت های گسترده جانL و مالL آن ها، بخش عمده ای از فعالیت های 
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از  پیش`یری  امر  انجام  به  معطوف   ،Lایمن و  امدادی  سازمان های 
حوادث شده است. فعالیت هایی كه مقوالتL گسترده مانند آموزش های 
عمومL و تخصصL، انجام مانورهای آتش نشانL و امدادی در پهنه های 
 Lاداری و مس1ون ،Lمتمركزكننده جمعیت مانند مراكز تجاری، آموزش
را در بر مL گیرد. بخشL دی`ر از این فعالیت ها، شناسایی نقاط پرخطر 
 Lو با پتانسیل وقوع خطرات است كه به دنبال آن سازمان های آتش نشان
دست به اقدامات كاهش یا رفع خطر مL زنند. آن ها برخوردار از اتوریته 
و ظرفیت های قانونL و اجرایی كافL و موثر برای برخورد با این نقاط 
هستند و از آن جایی كه جامعه، اولویت موضوع ایمنL را درك كرده 
است، اقدامات شان، مورد چون و چرا قرار نمL گیرد. نگاهL به فاجعه 
پالس1و در تهران، نشان مL دهد كه اگر فعالیت های پیش گیرانه را به 
سه بخش آموزش، تذكر و برخورد تقسیم كنیم، تنها بخش تذکر انجام 
شده و دو بخش مهم دی`ر ‑آموزش و برخورد‑ مغفول مانده است. 
سازمان های آتش نشانL و خدمات ایمنL شهری از آن جایی كه وابسته 
به شهرداری ها هستند، در انجام فعالیت های خود، تابع سیاست ها و 
برنامه های دستگاه اداره كننده شهر مL شوند. اگر سیاست های شهرداری 
از اولویت هایی مانند تأمین كامل ایمنL فضاها و فعالیت های شهری، به 
اموری مانند درآمدزایی و فعالیت های تجاری سوق كند، به احتمال زیاد 
سازمان های آتش نشانL در سلسله مراتب اولویت های شهرداری، مراتب 
نخست را نخواهند داشت و به همان میزان از توجه، بودجه، تجهیزات، 
ظرفیت سازی انسانL و سازمانL دور خواهند بود. مسئله بعدی به جای`اه 
شهرداری در نظام اداره كننده شهر بازمL گردد. فقدان ح1ومت كالن 
شهری١ در ایران سبب شده است تا شهرداری ها از اقتدار و ابزارهای 
سیاسL و اداری الزم برای اداره شهرهای بزرگ و مجموعه های شهری 
برخوردار نباشند. از آن جایی كه واقعیت تهران و مناسبات میان آن و 

1. Metropolitan Area Government
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شهرها و روستاهای پیرامونش بیانگر واقعیت ش1ل گیری انبوهه شهری 
به مركزیت تهران است، نبود ساختارهای سیاسL و اداری الزم برای 
اداره كردن و اعمال حاكمیت بر این فضای گسترده و پرچالش، نشانگر 
ضعفL بنیادین در نظام اداره كشور و فضاهای فروملL است. در شرایط 
موجود، مسئولیت ها و اقتدار شهرداری نسبت به شهر، محدود به چند 
به  شهرداری  خوگرفتن  و  است  محدود  و  مشخص   Lخدمات عرصه 
فروش تراكم و تبدیل جریمه ها و تخلفات به منبع درآمد، به طور كامل 
آن را از كاركرد و وظیفه اداره شهر دور كرده است. سایر سازمان های 
موثر در اداره شهر از آن جایی كه از نظر ماهیت اداری و نظام تقسیمات 
عمل  در  ندارند،  شهر  به  نسبت  مؤثری  وظیفه   و  حضور  كشوری، 
شهرهای كشور را فاقد نظام های مدیریتL مؤثر و كارآمد ساخته است. 
به عبارت دی`ر، برخالف تصور موجود، برای اداره شهر، شهرداری 
در  غیرموثر  و  ناكارآمد  نهادهایی  به  شهر  شوراهای  تبدیل  و  نداریم 
كنار حل نشدن چالش های شهری مانند آلودگL هوا، نشانه هایی از این 
واقعیت تلخ محسوب مL شوند. حتL اگر این داوری را رادی1ال بدانیم 
و بخواهیم خوش بینانه به مسئله اداره شهرها بنگریم، مL توانیم ب`وییم 
میان دستگاه های مؤثر  ناهماهنگL شدیدی  و  آشفته   Lشاهد وضعیت
در اداره شهرها هستیم كه ثمره تلخ آن ناهماهنگL عجیب در هنگام 
وقوع حوادث و از دست دادن فرصت های ذی قیمت امداد و نجات 
با سایر  به شهرداری ها در مقایسه   Lاعتماد عموم بودن  پایین  است. 
سازمان های اداری، انجام فعالیت های مبتنL بر مشاركت عمومL را نیز 
برای شهرداری بدل به امری چالش برانگیز مL كند. واقعیت آن است كه 
پیش نیاز انجام هر فعالیت مشاركتL، وجود زیربنای اعتماد، میان دو 
طرف تعامل است. روشن است كه نبود یا ضعف این زیربنا، در عمل 
مانع از انجام اقدامات مشاركتL مL شود، هرچند با شهادت تعداد قابل 
توجهL از آتش نشانان فداكار درفاجعه پالس1و، میزان اعتماد عمومL به 
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آتش نشانان در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است و این شاید از 
معدود نكات مثبتL باشد كه باید به دقت و با برنامه ریزی صحیح از آن، 
 Lشهری و افزایش فرهنگ ایمن Lجهت پیشبرد سیاست های تأمین ایمن
 Lو روان Lاستفاده كرد. چنین فرصت هایی ناخواسته ، هزینه های انسان
باالیی دارند و نباید اجازه داد، انرژی اجتماعL و احساسL حاصل شده 
از فاجعه پالس1و به هدر رفته و در پیچ و خم سیستم های اداری هرز 
رود. اهمیت این مسئله در این نكته نهفته است كه توفیق انجام اقدامات 
پیش`یرانه و فعالیت های آموزشL و حتL انجام اقدامات انضباطL در 
حوزه ایمنL شهری، به شدت به اعتماد و مشاركت شهروندان وابسته 
از فاجعه پالس1و در حوزه  این رو مهم ترین درس هایی كه  از  است. 

مدیریت شهری مL توان آموخت عبارتند از:
به ویژه •  شهری  انبوهه های  و  اداره كالن شهرها  نظام  است  الزم 

پایتخت تغییر كند و این مناطق همانند سایر مناطق كالن شهری 
دنیا با نظام های ح1ومتL‑ اداری مناسب خود اداره شوند.

تصویب •  با  شهرداری   Lایمن خدمات  و   Lآتش نشان سازمان های 
با  برخورد  برای  الزم  اختیارات  از  مناسب  مقررات  و  قوانین 

تخلفات ایمنL برخوردار شوند.
برای •  دل خراش  اتفاق  این  به سبب  پدید آمده  انرژی  و  از ظرفیت 

بهره برداری  شهرداری ها  به   Lعموم اعتماد  وضعیت  ترمیم 
حوزه  در  به ویژه  شهرنشین  مردم  با   Lمشاركت سازوكارهای  و 

فعالیت های خطر آفرین تقویت شود.




