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صبح روز ٣٠ دی ماه ١٣٩۵، ساختمان پالس*وی تهران در طبقات 
فوقانG خود دچار آتش سوزی شد. بنا بر گزارش هایی که خبرگزاری ها 
ارسال کردند، این آتش سوزی، چند ساعت پس از شروع  خاموش شد، 
اما به دالیلG که هنوز مشخص نیست، بار دیOر از سر گرفته و شدت 
یافت به صورتG که چند ساعت بعد، کل ساختمان فرو ریخت و  شمار  
قابل مالحظه ای از آتش نشانان و شاید تعداد زیادی از مردم  زیر آوار 
ماندند و جان باختند. دو روز پس از شروع آتش سوزی، هنوز این آتش 
به ساختمان های  مجاور کشیده شده است. محله های  مهار نشده و 
نزدی_ به این م*ان بحرانG، ازدحام زیاد مردم و تنش های بین مسئوالن 
درباره یافتن «مقصر» و تأکید بر این که بارها و بارها خطرات موجود در 
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ایمنG این ساختمان به مسئوالنش «هشدار» داده شده، هنوز در جریان 
است. افزون بر این، ماجرای فروپاشG ساختمان که ی*G از نمادهای 
 Gطوالن Gپایتخت و  نشانه ای از موفقیت معماری و تجاری در دوران
است و به شهادت رسیدن آتش نشانان و شاید تصویری دورادور که این 
فاجعه را به  فروپاشG برجهای دوقلو در سال ٢٠٠١ شبیه مG کرد ـ و 
طبعاً شوکG عاطفG را که از آنها ایجاد شده بودـ  به یاد مG آورد. همچنین 
دالیل بسیار دیOری این حادثه را به رغم آن که نظایر آن بارها در همین 
سال های اخیر در همه جای کشور اتفاق افتاده است، به ی_ بحران 
در افکار عمومG تبدیل کرد. در این نوشتار، هدف ما بررسG داده های 
فن آورانه و مباحث فنG و حتG مباحث شهرشناسG مربوط به این قضیه 
نیست، بل*ه  هدف مان استفاده از نشانگان (سندروم) این حادثه، برای 
به نمایش گذاشتن بحران نهفته اما بسیار خطرناکG است که در حال 
حاضر شهرهای بزرگ و به ویژه تهران را تهدید مG کنند و عموماً تأکید 
بر حادثه مفروض و هولناک «زمین لرزه بزرگ» تهران است؛ حادثه ای 
که در صورت وقوع «آن قدر هراسناک است که همه ترجیح مG دهند 
درباره اش فکر نکنند و کمابیش، حتG از کنار تصورش  بOذرند، غافل 
 Gحت حوادث  از   Gشود که گروه Gم فکر  نکته  این  به  آن که، کمتر  از 
 Gتوانند در زنجیره و چرخه های باطل، به زیان های انسان Gکوچ_، م
پیامدهای بی نهایت  و  اندازه هولناک منجر شوند»  به همان  و مادی 

خطرناکG برای کشور داشته باشند. 
تجربه برخورداری از شهرهای بزرگ به ویژه کالن شهرها برای کشور 
ما، امری بسیار متأخر است که عمر آن به کمتر از چهار یا پنج دهه 
مG رسد. از این مدت زمان نیز، کشور ما حداقل دو دهه را در شرایط 
بحرانG گذرانده ایم که نمG تواند معیار باشد. بنابراین به رغم تاریخ و 
 Gسازیم، تجربه شهرنشین Gگذشته های اغلب رویایی که برای خود م
مدرن را در کمتر از دو دهه داشته ایم که آن هم ش*لG بسیار پریشان و 
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نابسامان داشته است؛ کما این که اغلب شهرهای ما  اگر از تزریق درآمد 
نفتG ـ که سبب پدید آمدن ساختمان ها و خیابان ها و مراکز کمابیش 
«جذاب» با ظاهری دل فریب شده اند ـ بOذریم، به شدت با آسیب هایی 
شهری،  تعلق  احساس  ضعف  یا   Gبی هویت نظیر  هولناک  و   Gاساس
پایین بودن سطح مدنیت یا شهروندی، عدم تبعیت کنشOران از قانون، 
فسادهای اداری و مالG گسترده، بی سامانG توسعه شهری، عدم رعایت 
 Gبه  حریم ها و  تصمیم گیری های قانون Gقوانین ساخت و ساز و بی توجه
برای  (از جمله  ام*انات شهری   Gکمبود و کهنگ ،Gطرح های تفصیل
مبارزه با سوانح طبیعG)، آلودگG آب و خاک و هوا،  خطر ریزش و 
 GOزمین، مش*الت مال*یت اسناد امالک، مزاحمت های همسای Gسست
  ،Gحمل و نقل نامطلوب جمع ،Gو عدم جاافتادن زیستگاه جدید آپارتمان
ناسازگاری سب_ های زندگG و تنش میان آن ها، دخالت مدیریت های 
سیاسG در حوزه خصوصG شهروندان، عدم مدیریت مناسب زمان و 
تازه  این ها  ... روبه رو هستند و  ِ شب، و  یا  بحرانG بودن شهر  نبود 
اگر خواسته  این شرایط  در  مG دهند.  تش*یل  را  از مش*الت   Gبخش
باشیم واقع بینانه به موقعیت خود بنگریم، باید پیشینه تمدنG و شهری 
باستانG و قدیمG ایران را کنار بOذاریم، چون هم فاصله مان با آن بسیار 
بی پایان درون  دارای گسست های  پیشینه،  این  زیاد است و هم خود 
 Gبه شهر باستان Gخویش است. افزون بر این، اصوال| شهر مدرن، ربط

نه در ش*ل و نه در محتوا ندارد. 
ابتدا  درک کنیم،  را  خود  شهری  بحران  آن که  برای  رو  این  از 
این  از شهر و به خصوص کالن شهر برسیم و زمانG که   Gبه درک باید 
باشیم  نیز توجه داشته  این نکته  به  را درک کردیم، الزم است  مسئله 
در  ی*دیOر،  به  شبیه  مشخصات  به رغم  مختلف،  که کالن شهرهای 
الزامات و شرایط  دارای  چارچوب های فرهنگG، منطقه ای متفاوت، 
متفاوتG مG شوند که آن ها را نیز باید مد نظر قرار داد، و سرانجام این که 
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سخن نگفتن از بحران و فاجعه و مش*الت، نه تنها خطر آن ها را کم 
نمG کند، بل*ه به شدت بر پیامدهای این خطرات در صورت بروزشان 
 Gسخن هر  نیستیم که  این  به  معتقد  ما  چند  هر  بنابراین  مG افزاید. 
باور داریم که مسئله بحران های شهری و راه های   Gرسانه ای شود ول
مبارزه و مهار کردن آن ها را باید در سطوح مختلف مورد توجه قرار 
داد که ی*G از مهم ترین این سطوح، سطح دموکراتی_ و سازمان های 
مردم نهاد است. در واقع بحث بحران، برای ما هم جنبه هایی بسیار 
تخصصG دارد که باید در کمیسیون های ویژه به بحث گذاشته شود و 
هم از جنبه هایی امنیتG و سیاسG برخوردار است و هم عرصه افکار 
عمومG و کنش مستقیم اجتماعG که باید با شفافیت تمام اما به دور از 
کنش ها و واکنش های عاطفG به آن ها پرداخت. وقتG شاهد آن هستیم 
که آتش سوزی در ی_ ساختمان و فرو ریختن آن با  تلفات احتماال| نسبتاً 
محدود (در مقایسه با فجایعG که در همین چند سال در شهرهای دیOر 
و جاده های کشور با آنها روبه رو بوده ایم  و حتG صرف نظر از  فجایع 
مربوط به زلزله که چندان دور نیستند) چنین پیامدهایی دارد، بی ش_ 
مش*لG هست که به جای تمرکز کردن صرف بر جنبه های انسان دوستانه 
و مثبت آن ‑که حتما الزم و مفید هستند‑ باید  به آسیب شناسG آن ها 

نیز پرداخت.
نسبتاً  پهنه های  در  مردم  تجمیع های  گسترده   Gیعن کالن شهر، 
 Gافزایش دائم ام*انات و امتیازات Gمحدود. در عین حال کالن شهر یعن
که آن را به ی_ قطب جذاب جمعیتG و اسطوره ای تبدیل کرده و دائماً 
افراد جدیدی را درون خویش مG کشد که خود در ی_ چرخه معیوب، 
ثروت بیشتری را ایجاد کرده و ام*انات را افزایش داده است و در عین 
حال شهر و زمین شهری را  گران تر و گران تر کرده است. این جاست که 
چرخه های بزرگ تری از فساد و ش*نندگG به وجود مG آیند. کالن شهر را 
نمG توان به هر ش*لG و با هر سلیقه ای مدیریت کرد و در این جا بحث 
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ایدئولوژی و تمایل سیاسG این یا آن گروه مطرح نیست. کالن شهر را 
بردن  بی ضابطه ای که هیچ چیز جز سود  و  بافساد گسترده  نمG توان 
بالفصل بدون توجه به آینده را در نظر  نمG گیرد، اداره کرد؛ کالن شهرها، 
درون نظام های منطقه ای قرار دارند (مثال� ما در خاورمیانه و نزدی_ 
الزامات  و  انرژی فسیلG جهان) و مشخصات  منابع   Gبه ذخایر اصل
آن منطقه بر سرنوشت شان تاثیر دارد، به گونه ای که اگر کوچ_ ترین 
 Gبه بحران Gوجود داشته باشد که ی_ بحران نقطه ای و محل Gاحتمال
گسترده تبدیل شود و موقعیت ژئولیتی_ منطقه ای را به خطر بیاندازد،  
بدون ش_ شاهد دخالت ها و دستکاری های قدرت های بزرگ برا ی 
حفظ منافع شان خواهیم بود. بنابراین در ی_ کالم باید کالن شهر را 
 G*درک کرد. باید فهمید که جمع شدن میلیون ها انسان در فواصل فیزی
و  دارد که کوچ_ ترین حرکات  نظام هایی  به  نیاز  هم  با  اندک  بسیار 
 Gرفتارهای آن ها، عواطف آن ها ، کنش ها و واکنش های آن ها را پیش بین
بدترین  دهد.  دخالت  خود   Gمدیریت نظام  در  و  بOیرد  نظر  در  کند، 
شیوه اندیشیدن به کالن شهر، توهم اداره آن بر اساس نظام های آمریت 
 .Gو امنیت Gبر اساس سیستم پلیس Gسخت و انعطاف ناپذیر است. یعن
پلیس، از نهادهای مهم و ضروری برای هر شهری محسوب مG شود، 
ناخواسته  یا  خواسته  جرائم  آنها  در  برای کالن شهرها که  به خصوص 
گسترده و فراوان حضور دارد، اما پلیس نمG تواند مدیریت کالن شهر 
 Gرا به تحقق دربیاورد. مدیریت شهری، عمدتاً باید در ح*ومت محل
(یعنG شهرداری) متمرکز باشد و شهرداری برای آن که بتواند کار خود 
را به خوبی انجام دهد، باید هم دارای اراده واقعG برای مقابله با بحران 
باشد و هم از بحران زایی خواسته یا ناخواسته، جلوگیری کند  و عالوه 

بر این ها  ابزارهای الزم برای این کار را در اختیار داشته باشد. 
داده  دو  دست کم  بازگردیم،  پالس*و  ساختمان  ماجرای  به  اگر 
اساسG کامال� مشهود را مG توانیم مورد تأکید قرار دهیم؛ نخست آن که 
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این ساختمان، فاقد نوسازی های الزم، جهت تداوم کار خود بوده است 
و این را بالفاصله مسئوالن مربوطه با انتشار مدارک  بیان کردند که  
آن ها  به  تداوم کار واحدها  برای  امنیت  بارها،  فقدان شرایط  و  بارها 
«گوش زد» شده است، اما این گوش زدها، خود شمشیری دولبه هستند، 
زیرا هم خبر از بی مسئولیتG صاحبان واحدهای این ساختمان مG دهند 
و هم از طرف دیOر، نبود اراده یا کمبود قدرت اجرایی مسئوالنG را 
نشان مG دهند که به رغم عدم رعایت اخطارها، کاری برای عملG شدن 
نه   ،Gایمن نکات  رعایت  عدم  مG بینیم  حالG که  در  نکرده اند.  آن ها 
فقط خود ساختمان، بل*ه ساختمان های دیOر و کل شهر را به خطر 
مG اندازد.  نکته دوم این که این ساختمان در پهنه ای از تهران قرار دارد 
که حداقل بیست سالG است که بررسG های کارشناسG از آن به عنوان 
بافت فرسوده شهری سخن مG گویند که  حتG بدون وقوع زلزله نیز 
ام*ان ریزش و خرابی و آتش سوزی و غیره را دارند. در چند دهه ای که 
از جنگ مG گذرد، واقعا چه سیاستG برای باز سازی این مناطق، به جای 
 Gایجاد ساخت و ساز های جدید صورت گرفته است؟ این نکته ای اساس
است که باید به آن توجه کرد. افزون بر این، سال هاست که مG دانیم، 
ام*انات مقابله با بحران در شهر های ما اندک اند (به ویژه برای مقابله 
در  مG دانیم  مرتبه)، سال هاست  بلند  در ساختمان های  آتش سوزی  با 
شهری که به اذعان همOان هر لحظه مG تواند قربانG زلزله شود، باید از 
فضاهای خالG یعنG پهنه های بزرگ بدون ساخت و ساز (مثال� فضاهای 
سبز وسیع) برخوردار بود که بتوانند برای چنین بحران هایی استفاده 
از ساختمان ها   Gبه گروه نباید  شوند. همه مG دانند در چنین شهری 
(مثال� ساختمان های بلند مرتبه، نماهای شیشه ای، ساخت و ساز روی 
چنین  در  که  مG دانند  همه  شود.  داده  ساخت  پروانه   (... و  گسل ها 
شهری، باید ام*ان حرکت وسایل موتوری را در همه شریان ها ایجاد 
کرد؛ در حالG که مG دانیم در بسیاری از نقاطG که در همین پهنه فرسوده 
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تهران قرار دارند، کوچه ها ام*ان هیچ گونه حرکتG را نمG دهند. همه 
 Gدانیم که شهرهای زلزله خیز در حد تهران را نباید با سیاست گاز رسان Gم
گسترده اداره کرد، زیرا این امر، خطر آتش سوزی های بزرگ را ایجاد 
مG کند. همه مG دانند که در این شهرها نباید انبارهای مواد سمG و  
نقطه های  که   دیOر  نکات  بسیار  و چه  باشد  داشته  وجود  شیمیایی 

شروع بحران های شهری و آسیب های بی نهایت پس از آن ها هستند. 
ختم  این جا  به  آ نها،  از   Gناش آسیب های  و  بحران ها  ماجرای  اما 
هستیم.  مش*ل  دچار  نیز  خود  شهروندی  سطح  در  ما  نمG شود. 
رفتارهای بسیار احساساتG وگاه حقیقتاً سودجویانه، نمایشG و بازی 
با حوادث برای سرگرمG روی شب*ه های اجتماعG، رفتارهایی به شدت 
و  جاده ای  تصادف های  جریان  در  را  آن ها  ما  همه  که  هستند  رایج 
با  آدم هایی که  دیده ایم.  بارها  و  بارها  آتش سوزی،  حوادث  این گونه 
ازدحام مایل اند «لحظه ها را ثبت کنند» و آن ها را بالفاصله روی شب*ه 
اجتماعG قرار دهند؛ کسانG که گاه صادقانه مایل هستند کم_ کنند، 
اما راه و روش های این کار را نمG دانند و به خصوص در زلزله ها، خود 
افرادی  شدن   Gقربان و  زمین  ریزش های  تشدید  و  عامل گسترش  از 
مG شوند که اگر آن ها حضور نداشتند، شاید ام*ان نجات شان وجود 
 G*داشت. این امر را در حادثه پالس*و نیز به صورت م*رر دیدیم که ی
از موانع کار آتش نشانان حضور گسترده مردم و تمایل آنها به دخالت 
برسیم که  نتیجه گیری مهم دیOری  به  باز  از همین جا مG توانیم  بود. 
در  عدم کارآیی  و  فساد  با  مبارزه  و  نهادهای شهری  تقویت  در کنار 
نظام های شهری، باید بر آن تأکید کرد و آن ضرورت ایجاد هسته ها و 
 Gانجمن های مردم نهاد برای مقابله با بحران است. این کار، کامال� عمل
است و مG تواند در سطح محله ای، سامان دهG شود. در حال حاضر، 
شهرداری تهران در حوزه هایی دیOر برنامه هایی گسترده برای گردهم 
 ،Gجمع به کار  آ ن ها  ترغیب  و    Gمردم انجمن های  در  مردم  آوردن 
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ورزش، خالقیت های هنری و غیره دارد، اما شاید الزم باشد این کار 
با هم*اری نهادهای دیOر،  به حوزه بحران های شهری تعمیم یابد؛ 
بحران ها  این  که  داد  ام*ان  انجمن ها  به  بتوان  محله  در سطح   Gیعن
به  آموزش های الزم  و  تجربه کنند   ،Gمانورهای عملیات به صورت  را 
از  این فراتر، دخالت و مشارکت مردم مG تواند  از   Gافراد را داد. حت
 Gبر رعایت ضوابط ایمن Gطریق ام*ان دادن به شفافیت و  کنترل مردم
 Gمسئول کنترل ایمن ،Gتوان به جای آن که صرفاً ماموران دولت Gباشد. م
فضاهای شهری باشند، همه مال*ان را موظف کرد پروانه ایمن سازی 
ام*ان  و  دهند  قرار  مردم  برای مشاهده  و  پیشخوان خود  در  را  فضا 
اگر  آورد.  فراهم   Gاجتماع از طریق شب*ه  را  آن  بودن   Gواقع پیOیری 
قابل حل  موارد،  این  از  بسیاری  باشند،  و مستقل تر  آزادتر  ها  رسانه 
است و البته این، جای نگاهG عمیق تر و کالن تر برای مبارزه بافساد 
و کنترل برنامه ریزی شهری و بازسازی بافت های فرسوده ‑که سوای 
خطر زلزله های بزرگ،  حتG مG تواند با گروهG از حوادث کوچ_ نظیر 
همین آتش سوزی در ساختمان پالس*و موقعیت های  بحران در سطح 

شهر، کشور یا حتG منطقه ایجاد کند‑ را نمG گیرند. 




