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همه حقوق این اثر برای پژوهش<اه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.
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حادثه پالس5و از منظرهای بسیار متفاوت! قابل بررس! است؛ برخ! 
از این دیدگاه ها در سایر جستارهای این کتاب ارائه شده است و برخ! 
نیز نیازمند تأمل بیشترند. قلمروی بحث در این جستار با سه مفهوم 

«مشارکت»، «همبستگ!» و «نهاد» تعریف م! شود.
اگر به مرور سریع رخداد پالس5و بپردازیم، تصاویر متنوع! در برابر 
چشمان مان م! گذرد: «راه ندادن به ماشین های آتش نشان!»، «تجمع 
باال  «تقاضای  ̂ رسان!»،  کردن کم دشوار  و  تماشاگر  مردم  گسترده 
در  برای کم^  مردم  از  بسیاری  آمادگ!  «اعالم  خون»،  اهدای  برای 
محل»، «درگیری و اختالف بر سر مقصران در فضای مجازی»، «تفسیر 
دوگانه از مشارکت با سب^ جهادی یا ژست های پوپولیست!»، «حضور 
تسل! بخش!»،  و  هم دل!  و  آتش نشان!  ایستگاه های  در  مردم  گسترده 
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«حمایت های نقدی و غیرنقدی نهادهای عموم! و دولت!»، «شایعات 
متعدد ریزش تعمدی پالس5و تا ارتباط آن به زمین و زمان» و ...

رفتارهای متناقض مردم در این میان، به دلیل تفاوت میان کنش گران 
این کنش ها نیست؛ در بسیاری از مواقع، افرادی که در فضای مجازی 
ایستگاه های  کنار  در  که  بودند  همان کسان!  م! تاختند،  دیeران  به 
آتش نشان! اش^ م! ریختند و یا خون خود را اهدا م! کردند. یا هدف 
برخ! از کسان! که با دوربین خود به تصویربرداری پرداختند، مشارکت 
در امر اطالع رسان! برای سایر مردم بود، اما مسئله اساس! در این است 
که مشارکت های پراکنده در این میان، گاه منجر به مزاحمت و کارش5ن! 
زمان! کارآمد  مشارکت،  واقع  در  و  م! شود  ̂ رسان!  کم مسیر  در 
خواهد بود که با همبستگ! و نهادینگ! همراه شود. برای روشن تر شدن 
موضوع، بهتر است به این نکته اشاره کنیم که آن چه جنگ های جهان! 
را به فرصت! برای بروز سیاست های اجتماع! و حمایت های اجتماع! 
نهادمند بدل کرد، سایه «همبستگ! اجتماع!» و «نهادسازی» بر سر 
«مشارکت اجتماع!» بود. مفهوم همبستگ!، کلید فهم تاریخ دهه های 
اجتماع!  حمایت های  است.  انگلستان  در  به ویژه  بیستم،  قرن  میانه 
گسترده در غرب ذیل دولت های رفاه، از بطن «عدالت» برون نیامد، 
بل5ه «همبستگ!»، چنین امورات! را مقدور کرد. رخدادهای دشوار و 
بزرگ جنگ های جهان!، سبب مشارکت گسترده مردم از اقشار مختلف 
در دفاع از کشورشان شد که حاصل چنین مشارکت گسترده ای، پذیرفتن 
بیشتر ی5دیeر و افزایش همبستگ! میان مردم بود. این همبستگ! در 
اواسط قرن بیستم در قالب نهادهای اجتماع! تبلور یافت و درخت 

پرثمر سیاست گذاری اجتماع! و دولت رفاه را پدید آورد.
کلید موفقیت ی^ کشور در مقابله با گسست های بزرگ اجتماع! 
یا مخاطرات طبیع! و غیرطبیع!، کنار هم قرار گرفتن هر سه مفهوم 
مذکور است. حت! پیوند همبستگ! و مشارکت هم، بدون نهادسازی 
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نم! تواند کارا باشد و به تحرکات توده ای و بسیج شدن های احساس! 
بازدارندگ!  اثرات  و  دارند  درمان!  خاصیت  تنها  م! شود که  منجر 
باید بارها شاهد تکرار پالس5وها  با چنین وضعیت!، همواره  ندارند. 
و سپس جان فشان! آتش نشان ها و امدادگران و فداکاری مردم باشیم. 
اگرچه بروز روحیه ایثارگری در مردم، قابل ستایش است، اما همواره 
از جامعه است و  از سهل انگاری و کوتاه! در بخش!  خود نشانه ای 
ایثارگری، بهای گزاف! برای کوتاه! دیeران قلمداد م! شود. جمله ای 
که سخن گوی سازمان آتش نشان! با اندوه بسیار بیان کرد، بهترین شرح 
برای این ماجراست: تا ک! باید هزینه سهل انگاری دیeران را هم5اران 

ما بدهند!

حاکمیت مشارکت غیرنهادمند در ایران
برای بررس! بیش تر نهادینگ! مشارکت در ایران، بهتر است نگاه! به 
وضعیت مشارکت مردم در رابطه با موضوع مورد بررس! بیفکنیم. در 
مطالعات بین الملل! آتش نشان! با مفهوم! به نام «آتش نشانِ داوطلب» 
روبه رو م! شویم که با توجه به میزان مشارکت آن در حوزه مقابله با 
مشارکت  سنجش  برای  شاخص!  م! تواند  غیرمترقبه،  رخدادهای 

نهادمند در کشورهای مختلف باشد.
سایر  (همچون  آتش نشان!  حوزه  در  دقیق!  آمارهای  متأسفانه 
حوزه های اجتماع!) در ایران وجود ندارد؛ مهمترین آمارهای موجود 
 (CTIF) در زمینه مورد بررس!، آماری است که از سوی مرکز آمار آتش
وابسته به انجمن بین الملل! آتش و خدمات نجات١ منتشر م! شود و 
متأسفانه بخش آمار مربوط به ایران از سال ٢٠٠۵ (نخستین سالنامه 
آماری) تا سال ٢٠١۶ ی5سان بوده و به روز نشده است. در آمارنامه 
سال ٢٠١٠ مرکز مذکور، به بررس! شاخص هایی پرداخته شده است که 

1. International Association of Fire and Rescue Services
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م! تواند برای این نوشتار مفید باشد. براساس آمارنامه مذکور، در ایران 
به ازای هر ۶٨٩٣  نفر، ی^ آتش نشان وجود داشته است؛ در حال! 
که در کشورهای پیشرفته این آمار بین ٢٠٠ تا ١٠٠٠ نفر به ازای ی^ 
آتش نشان بوده است. این مسئله به معنای اختالف بسیار زیاد بین کشور 
اختالف،  این  مهم  دالیل  از  ی5!  دنیاست.  پیشرفته  با کشورهای  ما 
توسعه یافته  کشورهای  در  داوطلب»  «آتش نشان  از  استفاده گسترده 
بوده است. برای نمونه در کشور ژاپن اگر تنها بر آتش نشان های شاغل 
تمرکز کنیم، به ازای ی^ آتش نشان، ٨٣١ نفر پوشش داده م! شدند، 
به  این نسبت  از آتش نشان های داوطلب،  به استفاده بجا  با توجه  اما 
بسیار  وضعیت  آلمان،  کشور  در  یا  و  است  یافته  کاهش  نفر   ١١٧
آتش نشان های داوطلب  جالب توجه تر است، چرا که بدون احتساب 
فعال، هر آتش نشان، ٢٠٠٩ نفر را پوشش م! داده است، اما با توجه 
به بهره برداری گسترده از آتش نشان های داوطلب، میزان پوشش برای 
هر آتش نشان به عدد ٧۶ تنزل یافته است. یعن! در آلمان، به ازای هر 
آتش نشان شاغل، دست کم ٢۵ آتش نشان داوطلب وجود داشته است. 
این نسبت برای آلمان در سال ٢٠١۶ به ٢٣ برابر رسیده است. یعن! 
از آتش نشان های این کشور، آتش نشان های شاغل و  حدود ۵ درصد 
٩۵ درصد دیeر آتش نشان داوطلب هستند. همچنین این نسبت برای 
ژاپن در سال ٢٠١٠ بیش از شش برابر و در سال ٢٠١۶، بیش از پنج 
برابر بوده است. یعن! در ژاپن نیز حدود ٨٠ درصد آمار آتش نشان ها را 
آتش نشان های داوطلب تش5یل م! دهند. براساس آمارهای سال ٢٠١۶ 
، عالوه بر کشور آلمان، کشورهای اسلوون!، سنگاپور، چین، سوئیس، 
ویتنام و اتریش نیز بیش از ٩۵ درصد از نیروهای آتش نشان  خود را از 

نیروهای داوطلب تأمین کرده اند.
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نسبت نیروهای داوطلب در میان آتش نشان ها

این  و  نداشته است  روی5ردی وجود  متأسفانه چنین  ایران  در  اما 
مسئله بیش از آن که به روحیه مشارکت گرایی/ مشارکت گریزی ایرانیان 
مرتبط باشد، به نبود سازوکارهای نهادی ارتباط دارد. در سال ١٣٨٠ 
دبیرخانه ستاد هماهنگ! امور ایمن! و آتش نشان! کشور، طرح تش5یل 
آتش نشان داوطلب را تدوین و ابالغ کرد. در همان طرح، اعالم شده 
مختلف  سطوح  در  حرفه ای  نیروی  نفر  هزار  هشت  تنها  است که 
نیرو  هزار  به حدود ١۶  در حال! که  فعال هستند،  آتش نشان! کشور 
نیازمندیم. در طرح مذکور به صراحت بیان شده که علت ضعف در 
مـشارکت  جلـب  جهـت  در  اقدام!  «هیچ گونه  است که  این  امر  این 
نیروهـای مردمـ! داوطلـب صـورت نپذیرفته است». در سال های پس 
از این طرح تا امروز، تعداد قابل توجه! کارگاه و کالس آموزش! برگزار 
با این حال به نظر  شد و تعداد زیادی از شهروندان، آموزش دیدند. 
م! رسد که مش5ل اساس! یعن! فقدان نهادسازی همچنان پابرجاست؛ 
چرا که بهره برداری سنجیده و نظام مندی از این افراد صورت نم! گیرد 
و بیشترین کارکرد آموزش آتش نشان داوطلب در ایران، آموزش و انتقال 
دانش به شهروندان در زمینه اطفای حریق بوده است و به نظر نم! رسد، 
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تعداد افراد داوطلبی که آماده به خدمت نگه داشته شده اند، قابل توجه 
باشد.

با این حال، مشارکت خودانگیخته و غیرنظام مند مردم در این میان، 
اندک نبوده است و در حادثه پالس5و، تنها در حد اطالع نگارنده از 
طریق پی گیری اخبار، موارد متعددی قابل بیان است: از تخلیه رایeان 
بخش! از آوارها توسط کامیون داران تا توزیع آش و حلیم و صبحانه و 
... توسط مردم و هم دردی و حضور آن ها همراه با شمع و گل در کنار 

ایستگاه های آتش نشان! و...
نکته مهم در این میان این است که عموم مشارکت ها در این زمینه، 
نهادمند نبوده و حت! مشارکت و حمایت سازمان ها و نهادهای دولت!، 
عموم! و خصوص! نیز تنها به با هدف حمایت درمان! برای زخم! 
است که روح جمع! مردم را خدشه دار کرده است. در بهترین حالت، 
داغ دیدگان  و  آسیب دیدگان  وضعیت  بهبود  به  منجر  حمایت ها  این 
م! شود، اما به نظر نم! رسد که تلخ! پالس5و، راه! به سوی مشارکت 
نهادمند و یا پیوند میان انشقاق های موجود ایجاد کند. همبستگ! و 
هم دل! عموم! در این زمینه، فرصت! مناسب برای نهادسازی و جلب 
نظام مند شدن  زمینه  در  مختلف  طرح های  برای  مردم  حمایت گری١ 
امورات در کشور است، تا مانع از تکرار فجایع بزرگ این چنین! شود. 
حادثه آتش سوزی جمهوری در سال های قبل، به چنین نتیجه ای منجر 

نشد و فاجعه ای بسیار بزرگتر خلق شد.
امری  اتفاق!،  و  فردی  قصورهای  آن که  بخش  این  جمع بندی 
قصورهای  اما  ندارد؛  گزاف!  هزینه  معموال�  و  است  اجتناب ناپذیر 
هزینه  دیeر  از سوی  و  است  اجتناب  قابل  ̂ سو،  ی از  سیستماتی^، 
جبران آن، بسیار گزاف و بر دوش دیeران خواهد بود. کوتاه آن که به 
نظر م! رسد، هر چه جامعه انتظام یافته تر باشد، به همان اندازه نیز باید 

1. advocacy
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نیاز کمتری به جان فشان! در آن وجود داشته باشد. از این رو نهادسازی 
در جامعه اهمیت! وافر م! یابد.

 Iمشارکت در فقدان همبستگ
ماجرای تلخ پالس5و، زمان! تلخ تر و نگران کننده تر م! شود که دریابیم 
جامعه کنون! ما عالوه بر ضعف های نهادی، با ضعف در همبستگ! نیز 
روبروست. پیوند میان نهادسازی و مشارکت نیز در فقدان همبستگ!، 
نه تنها نم! تواند کارآمد باشد بل5ه مم5ن است به ی^ کژکارکرد بزرگ 
تبدیل شود. مصداق بسیار بارز چنین وضعیت!، مبارزه میان احزاب 
مسلح در برخ! از کشورهای توسعه نیافته است و مصداق حداقل! آن 
در ایران، با تقابل و خنث! کردن نتایج مشارکت ی^ دسته به وسیله 
دسته دیeر قابل رویت است. به نظر م! رسد، تضیف شدن همبستگ! 
در  مردم  مشارکت  و کارآمدی  اثرگذاری  به کاهش  ایران،  جامعه  در 
رخداد تلخ پالس5و و یا حت! تقابل میان آن ها انجامید. کوشش م! کنم 
تا با این مفهوم بخش!، تصاویر ابتدای نوشتار را توضیح دهم. افراد 
بسیاری که م! کوشیدند تا با دوربین گوش! هایشان، تلخ! پالس5و را به 
تصویر ب5شند، برخالف ادبیات برچسب زنانه و لبریز از خشونت برخ! 
از تحلیل گران، «رفتاری سادیستی5!» و همراه با «لذت سادیستی^» 
انواع بیماری های روان! نداشتند، بل5ه رفتارشان بیش از هر چیز،  و 
ناش! از تضعیف همبستگ! و مهمترین عنصر آن یعن! «اعتماد» میان 
بخش هایی از مردم با دستگاه های دولت! از جمله صدا و سیما بود که 
سبب م! شد تا در جایeاه شهروند‑ خبرنگار، آن صحنه های تلخ را به 
تصویر ب5شند تا سندی باشد در برابری سانسور احتمال! صدا و سیما 
به  بارها دست  این هم،  از  پیش  آن ها  از مسئوالن.  برخ!  یا تکذیب 
تصویربرداری زده اند و از سوی کاربران فضای مجازی تحسین شده اند. 
بنابراین دست کم با نوع! مشارکت در اطالع رسان! از سوی آن ها روبرو 
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بوده ایم، هرچند ممانعت! مم5ن است پیامدهایی ناخوشایندی به دنبال 
داشته است.

گستردگ! شایعات در رسانه های مجازی، تنها به ماهیت این نوع 
از رسانه ها متک! نیست؛ بل5ه محصول گسترش نوع! بی اعتمادی و 
ش5نندگ! همبستگ! در جامعه است. در کنار این شایعات، ناسزاهای 
یا  تضعیف  بر  و کوشش  سیاس!  هواداران کنش گران  میان  متعدد 
حذف رقیب، حاک! از مشارکت در فضایی است که فاقد همبستگ! 
است. در فضای فاقد همبستگ!، هر نوع! کنش! با نیت خوان! طرف 
براساس  سیاس!،  شخصیت های  مشارکت  و  م! شود  روبه رو  مقابل 
نیات احتمال! شان تحلیل م! شود. بنابراین این مشارکت ها در سطح 
خنث! کردن کوشش های  به  بل5ه  نم! انجامد  هم افزایی  به  سیاسیون 
ی5دیeر منجر م! شوند؛ مشارکت و حت! مشارکت نهادمند در چنین 
̂ دانان با نوع! تداخل ویرانگر١  فضایی (فاقد همبستگ!)، به قول فیزی
روبروست. از سوی دیeر، کوشش بسیاری از مدیران و مسئوالن برای 
دیده شدن و عقب نماندن از قافله تشویق های سیاس!، سبب م! شود که 
در هر جایی افکار عموم! متوجه آن هاست، حضور داشته باشند و با 
آن واقعه عکس یادگاری بeیرند؛ گویا غالب مدیران و مسئوالن ما خود 
ی^ «آقای دوربین!» هستند. این کنش ها نیز بر بدبین! مردم و تعمیم 

قضاوت های منف! از مشارکت مسئوالن م! افزاید.
کوتاه آن که، آتش انشقاق در فضای سیاس!، همبستگ! اجتماع! در 
کل جامعه ایران را تهدید م! کند و این وضعیت، نیازمند آتش نشانان! از 
جامعه مدن! است تا آن را فرو نشانند؛ هر چند پیش از آن و بیش از آن، 
نیازمند بازایستادن صاحبان قدرت از دمیدن بر این شعله ها هستیم. تنها 
با تقویت همبستگ! و نهادینه کردن مشارکت مردم!، م! توان به آینده 
١. به بیان ساده، هنگام! که دو موج به ی5دیeر م! رسند، اگر هم فاز نباشند، به جای «تشدید» 
ویرانگر»  «تداخل  هم رس!،  نوع  این  به  که  م! کنند  تضعیف  یا  خنث!  را  همدیeر  ی5دیeر، 

م!  گویند.
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امیدوار بود؛ هر ی^ از ما در این میان سهم! داریم؛ و سهم صاحبان 
قدرت در این بین، تنها این است که گاه! دم فرو بندند و سخن به 

افتراق نگویند.

Iسخن پایان
اگر به مثابه نکته پایان! بخواهیم اندک! دقیق تر، رانه تغییر را در ایران 
را نشانه رویم، باید از «نظام اداری» به عنوان مهمترین موضوع تأمل و 
تحرک نام ببریم. به باور نگارنده، آنچه م! تواند نتیجه ای متفاوت برای 
کشور بیافریند، پویایی بیشتر و مشارکت فعاالنه تر مردم در جایeاه های 
حقوق! و اداری خود است. نظام اداری ما با نوع! ضعف ساختاری 
روبروست، اما مشارکت مردم به عنوان عضوی از این نظام (در جایeاه 
با دشواری‑  این ساختارها ‑اگرچه  بر  یا مشتری) م! تواند  کارمند 
فائق آید. ما در کشور، نیازمند نوع! مشارکت فعاالنه در نظام اداری 
هستیم که صرفاً به منافع فردی، بخش! یا سازمان! خود نیندیشیم و با 
حس همبستگ! بیشتر به منافع عموم! مردم توجه کنیم. نم! توان در 
جایeاه مدیر، به نفع منافع سازمان از وظایف انسان!، کوتاه! کرد و 
نم! توان در جایeاه کارشناس به رأی مخالف مدیر بسنده کرد. اگر چنین 
مشارکت! (چه با خودانگیختگ! و چه با تشویق مدیران) در نهادهای 
عموم!، حاکمیت!، دولت! و خصوص! حاکم شود، دیeر سهل انگاری، 
تضعیف شده و مشارکت، نهادمندی و همبستگ!، دست کم در سطح! 
از جامعه در کنار ی5دیeر خواهد نشست و انتظام یافتگ! کارا ام5ان پذیر 

خواهد شد و م! توان راه را بر تکرار رخدادهای تلخ و بزرگ بست.




