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آتش  تهران  مرکز  در  پالس(و  برج   ،١٣٩۵ دی ماه  آخر  پنج شنبه  روز 
گرفت و فروریخت؛ ساختمان= که بیش از پنج دهه، ی(= از مهم ترین 
شهروند  صدها  چشم  مقابل  در  بود،  ایران  و  تهران  تجاری  مراکز 
تهران= و میلیون ها بیننده تلویزیون=، درهم ش(ست و به عنوان ی(= از 
اسف بارترین وقایع شهری، پیام ها و عبرت هایی را برای مردم، مسئوالن 
(اعم از شهری و سیاست مداران مل=) و کارشناسان و تحلیل گران به 

جا گذاشت.
فروریختن پالس(و را باید نقطه ای عطف در تحوالت تاریخ معاصر 
آورد. اگر چنان  ایران در عرصه عمران=، مدیریت= و شهری به شمار 
بنای مستح(م= م= تواند در پی ی` آتش سوزی سه ساعته فروریزد، 
چه تضمین= وجود دارد که چنین حادثه ای برای سایر بناهای بزرگ تر 
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̀ تر رخ ندهد؟ و اگر این اتفاق تلخ در مرکز پایتخت و در  و کوچ
مقابل دیدگان عموم مردم و مسئوالن رخ م= دهد، چfونه م= توان نگران 
اتفاقات تلخ تر در گوشه و کنار کشور نبود؟ مfر نه این است که کشور 
ما با مختصات جغرافیایی و تاریخ= خاص خود، به عنوان ی` کشور 
حادثه خیز در دنیا معرف= شده است. پس حادثه پالس(و، باید تلنگری 
باشد برای همfان (چه مردم، چه مسئوالن و چه متخصصان) که اگر 
تغییری صورت نگیرد و تدبیری اتخاذ نشود، وقایع ناگوار دیfری در 

راه است. 
اما نباید واقعه پالس(و را به امری صرفاً عمران= یا مهندس= تقلیل 
تحلیل شده  و  دیده  باید  آن هم  فرهنگ=  و  اجتماع=  ابعاد  بل(ه  داد، 
سادگ=  به  را  آن  نباید  شود؛ کمااین که  آن گرفته  از  الزم  درس های  و 
فراموش کرد یا به تاریخ سپرد. پالس(و م= تواند در جامعه و فرهنگ 
و  درس ها  واقعه،  این  بدل شود.  هم دردی  و  هم فکری  نماد  به  ایران 
عبرت های فراوان= در خود دارد و م= تواند به مثابه آیینه ای، نمایان گر 
عیب ها و کاست= های اجتماع=، تاریخ=، فرهنگ= و مدیریت= رایج و 
شایع در جامعه باشد و ما را به ترک غفلت ها و یافتن ضعف ها، هدایت 
کند؛ مشروط بر آن که چنین اراده ای برای اصالح وجود داشته باشد و 
بنابر توجیه صرف وقایع، فرافکن= مسئولیت و احیاناً تسویه حساب های 

قبل= در کار نباشد. 
اساساً ی(= از درس های این واقعه و چه بسا اولین آن، عبارت است 
از این که تا زمان= که بخش مهم= از سرمایه ها و توانمندی های موجود، 
مش(الت  و  معضالت  و  شود  سطح=  و  سخیف  مجادالت  صرف 
مشترک، ریشه ای و سرنوشت ساز کشور به مسئله همfان تبدیل نشود، 
نم= توان انتظار تحول= بنیادی در عرصه فرهنگ=، اجتماع= و مدیریت= 
داشت. اگر امروز، شاهد حوادث= متعدد و م(رر در کشور هستیم که 
پس از هر ی`، موج= از احساسات و عواطف جریان پیدا م= کند و 
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نقدها و گفت وگوهایی را پدید م= آورد ‑ول= با گذر اندک زمان= به 
فراموش= سپرده م= شود، بدون آن که تغییری اساس= در روی(ردها و 
روش های مدیریت= یا ساختارهای سازمان= در پی خود داشته باشد‑ 
شاید بدان دلیل است که مبدل به مسئله ای اجتماع=، فراگیر و مشترک 
نم= شود، بل(ه هر کس= از ظن خود و با پیش فرض ها و مبان= تحلیل= 
منشاء  آن که  به جای  این حوادث  نتیجه،  در  م= پردازد.  بدان  خویش 
هم دل= و هم فکری برای حل ریشه ای مسائل شود، خود به عرصه ای 
برای تشدید مجادالت عمدتاً تبلیغات= و بعضاً سیاس= تبدیل م= شوند.

اما نباید از پیام های پیدا و پنهان این رخدادها غفلت کرد، هر ی` 
از این مسائل، پرونده ای را در ذهن شهروندان باز م= کنند که اگر بدون 
رسیدن به سرانجام= مشخص به دست حوادث سپرده شده و با رخداد 
بعدی ‑به ظاهر‑ فراموش شود، آثار قهری و قطع= خود را بر اعتماد 
عموم= و انسجام اجتماع= بر جای م= گذارد. اگر هر ی` از این وقایع 
حل نشده، فقط اندک= تأثیر منف= بر اعتماد اجتماع= به جا بfذارد، 
تکرار آن ها، به مرور سرمایه بزرگ و سرنوشت ساز اعتماد اجتماع= 
قرار  را در معرض فروپاش=  را تضعیف و نحیف م= سازد و جامعه 
م= دهد. در حال= که اگر این حوادث با روی(رد درست، و عزم مل=، 
تبدیل به مسئله ای همfان= شود که مستقیم یا غیرمستقیم بر سرنوشت 
مبداء  دارد که  را  آن  ظرفیت  آن گاه،  است،  اثرگذار  شهروندان  همه 
تحوالت= مثبت و سازنده شود و همه توانمندی ها و سرمایه های مل= را 

در ی` مسیر مشترک قرار دهد.
به تحلیل عمیق حادثه پالس(و  باید  با چنین روی(ردی، ضرورتاً 
و وقایع پیرامون آن پرداخت. بررس= علل و شرایط این رخداد و نیز 
پیامدها و آثار آن از منظر اجتماع=، ما را به شناسایی راه های پیش گیری 
برای کشف  از رخدادهای مشابه رهنمون خواهد ساخت و روزنه ای 
باز  ضعف ها و اش(االت موجود که زمینه ساز چنین وقایع= هستند، 
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خواهد کرد.
پاسخ این سوال که چرا در کشور ما، حوادث= تلخ مثل پالس(و زیاد 
رخ م= دهند، مستلزم شجاعت و تأمل در ویژگ= های فرهنگ=، اجتماع= 
حساسیت های  تحلیل  است.  مدیریت=  ساختارهای  در  بازاندیش=  و 
جامعه و تمرکز بر اولویت های مدیریت=، باید بتواند با گفت وگوهای 
بنیادی همراه و به نقدهای سازنده منجر شود. در این مسیر، راه= جز 
کنار گذاشتن تعارفات معمول در تعامالت دیپلماتی` و گذرکردن از 

مجادالت مخرب در رفتارهای سیاس= وجود ندارد.
فزاینده  و  فراگیر  مطالبه  نم= توان  دیfر  جامعه،  شرایط کنون=  در 
پاسخ گویی مسئوالن را در حوزه های مختلف نادیده گرفت، کمااین که 
نم= توان و نباید به رشد سریع قدرت ابزارهای رسانه ای و تأثیر آن در 
افزایش شتابان میزان اطالعات سیاس=‑  اجتماع= اقشار مختلف مردم 
بی توجه بود. در جامعه کنون=، زمینه ها و ظرفیت مشارکت، مطالبه گری 
است،  افزایش  در حال  بی سابقه  با سرعت=  مردم،  میان  در  نقادی  و 
در نتیجه، ام(ان اثرگذاری و حضور مردم در فرایند نظارت همfان= 
روز به روز بیشتر م= شود و این امر موهبت= است که قدرت روزافزون 
رسانه های جدید فراهم ساخته است. این رسانه ها ام(ان= فراهم م= کنند 
که هر شهروند، در تولید داده های خبری و تحلیل=، سهم= به دست 
آورد و به اتکای آن، نقش خود را در عرصه اجتماع= برجسته تر سازند.

انسجام  ارتقای  به  صورت=  در  شهروندان،  نظارت=  نقش  افزایش 
اقتدار جامعه کم` م= کند که ش(اف های ساختاری و تضادهای  و 
تضادها،  این گونه  نشود.  اجتماع=  سازنده  تعامل  مانع  گفتمان=، 
م= تواند در حوادث= مانند پالس(و تشدید شود و بهره گیری از ام(انات 
رسانه های نوین هم نه تنها به تقویت اعتماد و انسجام منجر نشود، بل(ه 

برعکس، تخریب و تزلزل اعتماد متقابل را هم در پی داشته باشد.
نتیجه ای که از این بحث حاصل م= شود، آن است که در وقایع= از 
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قبیل پالس(و که هم دردی عموم= و عواطف و هیجانات مشترک، بروز 
و ظهور بیشتری م= یابد، فرصت= مناسب برای گفت وگوی اجتماع= 
نیازها و همچنین مخاطرات مشترک فراهم م= شود.  و  حول مسائل 
چنین گفت وگویی، به ویژه با بهره گیری از ظرفیت رسانه نوین، راه= 
م= کند.  باز  جامعه  پنهان  و  پیدا  چالش های  برخ=  از  فراسوی گذر 
بناهای شهری، بل(ه  نه تنها زیرساخت های عمران= و  چالش های که 

ساختارهای فرهنگ= و اجتماع= را هم تهدید م= کند.
پیام پالس(و برای جامعه ایران را باید فراتر از مسائل عمران=، شهری 
دارد که چالش های  را  آن  این حادثه، ظرفیت  تعبیر کرد.  مدیریت=  و 

پرمخاطره تر و کاست= های فراگیرتر را به رخ ب(شد.
و  سیاست مداران  یا  اجرایی  مدیران  برای  فقط  نه  پالس(و،  پیام 
سیاست گذاران، بل(ه برای اقشار ملت بسیار معنادار است؛ اگر در این 
حادثه غم بار معلوم شد که دیواره های بناهای عظیم شهر در معرض 
خطر قرار دارد، و اگر تالش و جان فشان= آتش نشانان، نتوانست مانع 
فروریختن ی` ساختمان تاریخ= شود، و اگر میلیون ها ایران= غمfینانه 
شاهد ی` رخداد تلخ و فراموش نشدن= بودند، نقدها و تحلیل هایی که 
پیرامون این حادثه اراده شد، نشان داد که جامعه ما، نه تنها در عرصه 
معرض  در  اجتماع=  مختلف  حوزه های  در  بل(ه  عمران=،  و  شهری 

مخاطرات= گوناگون است. 
و  اجتماع=  ابعاد  باید  ماجرا،  این  بررس=  و  تحلیل  در  بنابراین 
فرهنگ= آن را مدنظر قرار داد. پیام بارز این حادثه از این منظر آن است 
که اگر برج پالس(و فروریخت، شاید بتوان خرابه های آن را در طول دو 
یا چند سال بازسازی و آباد کرد، ول= اگر دیوارهای اعتماد و انسجام و 
اخالق اجتماع= فروریزد، به سادگ= نم= توان به بازسازی آن پرداخت. 
بناهای شهری را م= توان حت= تخریب کرد و بناهای بهتری را جایfزین 
ساخت، ول= بنیان های اخالق= و اجتماع=، فقط با گذر زمان و توسعه 
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آنان چیزی برای بازسازی به جا  تعامالت ش(ل م= گیرند و تخریب 
نم= گذارد. خرابه های شهر با همت اجتماع، حیات مجدد م= یابد ول= 
سازوکارهای آسیب دیده در فرهنگ و جامعه، پشتوانه ای برای احیاء و 

بازسازی پیدا نم= کنند.
سخن آخر آن که دفاع در برابر تهاجم نظام= و تهدیدهای بیرون=، 
انسجام درون= را افزایش م= دهد و همfان را به دفاع مشترک وام= 
دارد، ول= خطر تخریب و تهدید درون= به ویژه اگر متوجه بنیان های 
فرهنگ= و اخالق= جامعه باشد، بسیار شدیدتر و چاره کار به مراتب 
دشوارتر خواهد بود و شاید به همین دلیل باشد که در حدیث شریف 
دشمن ترین  جنبی`»،  بین  الت=  نفس`  «اعدا عدوک  است که:  آمده 
اماره ای است که در دل  انسان، در سطح فردی همان نفس  دشمنان 
ش(اف های  و  تضادها  تعارضات،  نیز  اجتماع=  عرصه  در  اوست. 
گفتمان= و ساختاری است که بیش از هر دشمن خارج=، به اقتدار و 
انسجام جامعه آسیب م= زند و در حوادث مهم اجتماع=، این آسیب ها 

پررنگتر و برجسته تر م= شود. 
باید  را  فرهنگ  و  جامعه  درون=  تهدید  است که  آن  پالس(و  پیام 
شناخت و خطر مخرب و هول ناک آن را برجسته ساخت و حوادث 
روزگار را فرصت= برای رفع تعارضات و تقویت هم افزایی و هم دل= 
قرار داد؛ البته تحقق این هدف، مستلزم همت، شجاعت و صراحت 
و گذر کردن از مسائل سطح= و ساختگ= برای تمرکز یافتن بر نیازها، 

مطالبات و اولویت های واقع= جامعه و مردم است.




