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جستارهایی در پالسCو/ به کوشش محمدرضا جوادی ی9انه، جبار رحمان5، سعیده زادقناد، عبدال.ه عنوان و نام پدیدآور
بیچرانلو. با مقدمه سیدرضا صالح5 امیری. 

فیپاوضعیت فهرست نویس5تهران: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٩۵.مشخصات نشر

٣۴٧/٣۶٣رده بندی دیویی۵٢١ص.مشخصات ظاهری

بالها ‑‑ جنبه های جامعه شناخت5.موضوع

رسانه ها و افکار عموم5.موضوع

مسائل اجتماع5 – ایران – تهران.موضوع
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ناشر: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات

به کوشش: محمدرضا جوادی ی9انه، جبار 

رحمان5،  سعیده زادقناد، عبداال.ه بیچرانلو.
امیری، وزیر  با مقدمه: سید رضا صالح5 

فرهنگ و ارشاد اسالم5
صفحه آرا: وحید لنجان زاده

روی جلد: از مجموعه «ایستاده در غبار»، 
اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.

همه حقوق این اثر برای پژوهش<اه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.

در صورت تخلف، پی<رد قانونG دارد.

نشانG: تهران، پایین تر از میدان ول5 عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ٩،پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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شناخت دردهای مزمن «جامعه»، مثل شناخت دردهای مزمن «بدن»، 
کاری مش@ل و «چندتشخیص4» است و پاسخ4 واحد و قطع4  ندارد. 
پزش@ان، در جریان معاینه بدن بیمار، ابزارهای مؤثری مثل آزمایش، 
دقیق تر  و  م4 بینند  دقیق تر  دارند،  ام .آر.ا ی  و  سونوگراف4  رادیولوژی، 
برای  آزمایشMاه4  ابزارهای  از  جامعه شناسان  ول4  م4 کنند،  «اس@ن» 
تشخیص دقیق دردهای جامعه، برخوردار نیستند. البته جامعه شناسان 
از وسائل دیMری برای تشخیص استفاده م4 کنند، ول4 متأسفانه اکثر 
این ابزارهای رصد اجتماع4 در ایران، رخصت پرورده شدن پیدا نکرده 
است. با این که «اس@ن پالس@و»، خبر از بیماری پرهزینه «بی مسئولیت4 
و غفلت نهادی» در جامعه ایران م4 دهد، اما فکر م4 کنم فاجعه پالس@و 



١۶٢  |  جستارهایی در پالس!و

م4 تواند به مثابه ابزاری به تشخیص و اس@ن دردهای مزمن جامعه نیز 
فاجعه پالس@و،  از طریق  است که چرا  این  پرسش  ایران کم` کند. 

م4 توان جامعه را «اس@ن» کرد؟

ماهیت اس!ن گونه
فاجعه   « اس@ن گونه »   ماهیت  پالس@و،  فاجعه  در  نکته  به چهار  توجه 

پالس@و را نشان م4 دهد:
نخست، این رخداد بسیار غیرمنتظره بود. هیچ فرد و سازمان4 روز 
قبل از واقعه، فکر نم4 کرد فردا در تهران ساختمان4 عظیم فرو خواهد 
سوخت،  خواهند  شهروندان  از  تعدادی  و  آتش نشان  ده ها  ریخت، 
چهارصد مغازه و چهار هزار شغل در عرض چند ساعت دود خواهد 
عید  پوشاک شب  تومان  میلیارد  و ۶٠٠  رفت  هوا خواهد  به  و  شد 
و  دادند  نشان  هم دل4  مردم  دوم،  داد.  رخ  فاجعه  اما  م4 شود؛  نابود 
سازمان های مربوط دولت4 و ح@ومت4 تالش خودشان را برای مهار آتش 
و کم کردن خسارت انجام دادند، اما شاهد «ناتوان4 جمع4» در برابر این 
رخداد بودیم. سوم، از بدو شروع فاجعه، میلیون ها ایران4 شاهد وقوع 
این رخداد بودند و فضای مجازی با هم دردی و هم اندیش4 و نگران4 
برای رخداد پالس@و همراه شد. به بیان دیMر، این فاجعه در ی` نقطه 
کور رسانه ای رخ نداد تا چند روز بعد، بخش4 از مردم از طریق خبر 
رسانه های رسم4 از آن مطلع شوند، فاجعه پالس@و در برابر چشمان 
میلیون ها نفر اتفاق افتاد و بخش4 بزرگ از جامعه، آن را به ش@ل زنده 
«تجربه» کرد و چهارم، ساختمان پالس@و تنها نیست، صدها ساختمان 
و پروژه، حت4 با ابعاد وسیع تر در ایران وجود دارد که محتمل است به 
سرنوشت پالس@و دچار شوند، سرنوشت4 که دیMر نباید برای ما غیر 

منتظره باشد.
در تبیین چرایی وقوع این رخداد، توجه به چهار نکته فوق در فاجعه 
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پالس@و، به ما کم` م4 کند که بحث خود را درباره جامعه ایران، هم  
بین االذهان4 تر و هم تجربی تر پیش بریم و با تبیین و تعلیل خود درباره 

بیماری های مزمن جامعه ایران، روشن گرتر حرف بزنیم.

تبیین فاجعه پالس!و
به نظر من، چهار علت بنیادی و سه علت کوتاه مدت، توضیح دهنده 

فاجعه پالس@و و پالس@و های دیMر است.
و مسئول4  مدن4  تربیت شهروند  برای  آموزش های ضروری  اول: 
در  و  م4 کند  پیشMیری  جان کاه4  رخدادهای  چنین  وقوع  از  که 
واکنش مناسب به آن ماهر باشد، در ایران بسیار ضعیف است؛ هم در 
خانواده ها، هم در همه  سطوح تحصیل4 در مدارس و دانشMاه ها، هم 
در صدا و سیمای مل4، هم در رسانه های مستقل و هم در محیط های 
کار دولت4 و خصوص4. دانش آموزان و دانشجویان ایران، صدها ساعت 
درباره  مضامین ایدئولوژی`، آموزش م4 بینند ول4 حت4 ی` ساعت هم 
آموزش مؤثر داده نم4 شوند که چه طور اصول ایمن4 ضد آتش در خانه و 
محل کار و شهر را بیشتر رعایت کنند و چMونه به سوانح شهری پاسخ 

دهند، حت4 در این حد که برای ماشین آتش نشان4 راه باز کنند 
دوم: علت بنیادی «ام@ان وجود نوسازی قالبی» است. نوسازی، 
امری نوگرایانه است که رنگ و بوی کارایی، استح@ام، قدرت، راحت4 
و زیبایی دارد و امری مثبت تلق4 م4 شود، اما نوسازی در جوامع امروز 
فرایند  دارد، همچنین  قرار  نوسازی اصیل  و  نوسازی قالبی  انواع  بر 
«نوسازی مخلوط» در خاستگاه تجربه نوسازی، یعن4 کشورهای غربی 
مخلوط  «فرایند  در  غیرغربی  کشورهای  در  ول4  است.  مشهود  نیز 
نوسازی» وجه قالبی آن بیشتر از وجه اصیل اش مشهود است. به همین 
دلیل، در جوامع مدرن به خصوص در پنج دهه گذشته، ی@4 از وظائف 
رسانه های  عموم4،  عرصه  مدن4،  جامعه  ح@ومت ها،  «نهادی»  مهم 
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مستقل و جنبش های اجتماع4، مبارزه پیش گیرانه با «نوسازی قالبی» 
در فرایند نوسازی جامعه است.

جامعه ایران، جامعه ای در تالش برای مدرن شدن است و بیش از 
صدسال است که کشور ما در معرض پروژه های نوسازی قرارگرفته است. 
ساختمان پالس@و ی@4 از نمادهای مدرنیته در دهه چهل بود. فروپاش4 
این سازه، دو ام@ان منطق4 را به ما نشان م4 دهد: ی@4 این که ساختمان 
پالس@و از ابتدا ایمن ساخته نشده و دیMر این که این ساختمان، از ابتدا 
تا امروز ایمن نگه داشته نشده است. در هر دو صورت، نوسازی ای که 
پالس@و، ی@4 از نمادهای اصل4 آن بود «نوسازی قالبی» بود و موارد 

مشابه این نوسازی در م@ان های دیMر ایران قابل ردیابی است.
سوم: عامل جدی نگرفتن «نظارت نهادی» بر فرایند نوسازی در 
ح@ومت ایران است. نهادهای ح@ومت4، قدرت مندترین و فراگیرترین 
سرمایه نهادی، در جامعه ایران هستند، ول4 متأسفانه،، نظارت نهادی 
در ایران به دو بخش «جدی» و «سست» تقسیم م4 شود. نظارت نهادی 
بر منتقدین فردی و منتقدان سازمان4، نظام نظارت4 جدی و سخت گیرانه 
و بر بخش های دیMر جامعه «سست» و «سهل انگارانه» است. در جامعه 
ایران با اغلب نظارت های نهادی ح@ومت م4 توان «بازی» کرد و آن ها 
را دور زد. ی@4 از زمینه های فساد در ایران همین «دور زدن» نظارت 
نهادی در ح@ومت است. توجه کنید که حت4 حامالن «نظارت نهادی 
جدی» در خارج از قلمروی کارشان م4 توانند به ی@4 از عوامل گسترش 

«نظارت نهادی سست» تبدیل شوند.
فروپاش4 پالس@و، به خوبی، سست بودن نظارت نهادی در ایران 
را نشان م4 دهد. اگر هر ی` از نهادهای پرشماری که با این ساختمان 
تجاری سروکار داشته اند در نظارت شان جدی بودند، این فاجعه رخ 
نم4 داد. مثال} ساختمان، متعلق به بنیاد مستضعفان است که به راحت4 
ساختمان  در  غالب  صنف  یا  بزند  دور  را  نهادی  نظارت  م4 تواند 
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تش@ل  بانفوذترین  که  بودند  پارچه فروشان  و  لباس فروشان  پالس@و، 
جمع4 در میان این صنف، هیئت مذهبی منصور ارض4 است یا رئیس 
آتش نشان4 که دچار کمبود ام@انات پیشرفته  اطفای حریق (از جمله 
به دلیل  لیاقت، که  به خاطر تخصص و  نه  هلی@وپتر آپ پاش) است، 
نزدی@4 به شهردار تهران منصوب شده است. در چنین بستری، نظارت 
تذکر  بار  و ٢٠  شود  نادیده گرفته  به راحت4  م4 تواند  نهادی ح@ومت 

شهرداری م4 تواند اصال} به حساب نیاید. 
چهارم: عامل ضعف «نظارت نهادی»، در جامعه مدن4 ایران است. 
ایران،  اول، جامعه مدن4  دارد:  مثبت  ویژگ4  ایران، سه  جامعه مدن4 
افراد و حامالن آگاه، ماهر و اخالق4 بسیار دارد. دوم در جامعه مدن4 
ایران، محافل و شب@ه های اجتماع4 قدرت مند، فعال هستند و سوم، 
«افکار عموم4» در این جامعه، نافذ و تأثیرگذار شده است. به رغم این 
سه ویژگ4 مثبت، جامعه مدن4 ایران از لحاظ نهادی و سازمان4، در 
نظارت، همچنان ضعیف است. به بیان دیMر در جامعه مدن4 ایران، 
رسانه ها، سمن ها، اصناف و تش@ل های حرفه ای، قدرت نظارت مؤثر 
 « بر فرایند «نوسازی مخلوط» را ندارند. در نتیجه، بخش «نظارت نهادیِ
ح@ومت، خوب کار نم4 کند و نظارت نهادی جامعه مدن4 هم ضعیف 
است و توسط ح@ومت، ضعیف نگاه داشته م4 شود و وقت4 در عرض 
ایمن4» دریافت م4 کند  بار «اخطار  ٢٠ سال، ساختمان پالس@و ٢٠ 

هیچ اصالح عمل4 صورت نم4 گیرد.
به نظر م4 رسد چهار عامل بنیادی فوق، شرایط ساختاری ش@ننده ای 
و چند عامل کوتاه مدت هم  فراهم م4 کند  پروژه های قالبی  برای  را 
م4 تواند دست به دست هم دهد و فاجعه بیافریند: اتصال برق در میان 
ضعیف  ام@انات  پالس@و،  ساختمان  خود  در  لباس  و  پارچه  انبوه 
نرم افزاری و سخت افزاری سازمان آتش نشان4 و ازدحام مردم4 که برای 

رویارویی با سوانح، آموزش جدی ندیده اند.
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چرا فاجعه پالس!و شبیه عکس «اس!ن»جامعه  ایران است؟
سال هاست گفته م4 شود جامعه ایران در معرض ریس` و خطر است 
و «زندگ4 در ایران، زندگ4 در آغوش خطر» است؛ جامعه ای که همیشه 
با خطرات  اخیر  در سال های  و  است  بوده  و سیل  زلزله  معرض  در 
شده  رو به رو  نیز  بیابان زایی  و  ̀ سال4  خش مثل کم آبی،  اکولوژی@4 
است. مخاطرات صنعت4 و بیماری های فزاینده ناش4 از آن، به درست4 
شناسایی نم4 شود. مخاطرات شهری و بین شهری مثل سازه های قالبی، 
ساختمان های فرسوده، بی حفاظ4 در برابر آتش سوزی و تصادفات بین 
جاده ای بیشتر شده است. از طرف دیMر، ما در زمینه پزش@4 و مهندس4 
و بوروکراس4 هم با فرایندهای «نوسازی مخلوط و مخاطره خیز» رو به رو 
هستیم. در جامعه در آغوش مخاطره ایران، ابزارهای رصدی که به ش@ل 
دقیق خطر را نشان بدهد، در فجایع پیش از پالس@و، کم تر مورد توجه 
قرار گرفته اند. «خش` شدن دریاچه ارومیه» قبال} پیش آمده بود، ول4 
مورد غفلت کثیری از نیروهای ح@ومت4 و جامعه مدن4 قرار گرفت، اما 
فاجعه پالس@و و تداوم ده روزه آن با نظارت همزمان میلیون ها ایران4، 
روند خطر خیز «نوسازی مخلوط» در ایران را بیش تر و عمیق تر نشان 
م4 دهد؛ درست مثل اس@ن4 که وجود سلول های سرطان4 را در بدن 

نشان بدهد و مرئ4 م4 کند.

چه باید کرد؟
بدقواره» است.  یا «مدرن  ایران، «کژمدرن»  پیش تر م4 گفتم، جامعه 
امروز، اضافه م4 کنم که ی@4 از نشانه ها و جلوه های این بدقوارگ4 این 
مخلوط»  «نوسازی  معرض  در  به ش@ل جدی  ایران  جامعه  است که 
قرار دارد و در آغوش خطر زندگ4 م4 کند. راه حل، قهرمان سازی و 
اسطوره سازی از نوع صدا و سیمایی نیست. جامعه ایران، به طور جدی 
به «تقویت نظارت نهادی» هم از سوی ح@ومت و هم از سوی جامعه 
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قوی تر  نظارت  با  ندارد.  وجود  دیMری  میان بر  راه  و  دارد  نیاز  مدن4 
نهادهای ح@ومت4 و مدن4 (از جمله رسانه ها و انجمن های حرفه ای)، 
هم فاجعه  پالس@و قابل پیشMیری است، هم حقوق های نجوم4، هم 
امالک نجوم4، هم رشد باب` زنجان4 ها، هم بسیاری از سوانح جاده ای 
و هم حجم عظیم فرار مالیات4 بخش4 بزرگ از شهروندان. هسته سخت 
این قدر سست  ایران،  آغوش خطر  در  به جامعه  نسبت  نباید  قدرت، 
تقویت وجه  از  عمل کند (هم در خود ح@ومت و هم در جلوگیری 

نهادی جامعه مدن4).
از  نهادی  نظارت  در مورد پالس@و مشاهده کردیم،  همان طور که 
سوی حامالن هسته سخت قدرت در ح@ومت، خواسته و ناخواسته 
دور زده م4 شود و نظارت نهادی در قلمروی وسیع ح@ومت را سست 
م4 کند. بهبود آموزش های عموم4 برای تربیت شهروند مسئول و مدن4 
و بازگرداندن نظارت نهادی مستح@م در ح@ومت ایران، باید ی@4 از 

ویژگ4 های «برجام مل4» باشد.
تقویت فرایندهای فوق، مم@ن است سال ها طول ب@شد و حت4 
ناخواسته از سوی هسته سخت ح@ومت به تعویق بیفتد ول4 این تأخیر، 
بار مسئولیت را از دوش جامعه مدن4 ایران برنم4 دارد. جامعه در آغوش 
مخاطره ایران به نظارت نهادی جامعه مدن4 نیاز دارد. تقویت نهادهای 
صنف4 و حرفه ای و سمن ها ضروری است. صرف زنده بودن جامعه 
مدن4، کاف4 نیست، بل@ه جامعه مدن4 ضروری است وجوه سازمان یافته  

حرفه ای اش را تقویت کند.
آموزش و پرورش، دانشMاه ها و صدا و سیما، باید شهروندان جامعه 
برنامه های  به  نگاه4  آموزش دهند.  با مخاطرات،  رویارویی  برای  را 
تولیدی صدا و سیما در ده روز اخیر که پالس@و با آتش نشان ها در جلوی 
چشم میلیون ها ایران4 م4 سوخت، نشان م4 دهد این رسانه، مسئولیت 
قالبی»  و  مخلوط  «نوسازی  دائم4  فرایند خطرخیز  برابر  در  را  خود 
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جدی نگرفته است. ضعف مفرط آموزش و پرورش و کارفرمایان بخش 
خصوص4 در زمینه  آموزش های الزم برای افزایش ایمن4 ضد آتش هم 
مزید بر علت شده است. فاجعه  پالس@و م4 تواند زنگ بیدارباش4 باشد 
برای تقویت همه  عناصر نهادی ضروری برای افزایش ایمن4 ضدآتش در 
ایران4 که سه چهارم شهروندانش شهرنشین شده اند و در ساختمان های 
ناایمن کار و زندگ4 م4 کنند و نم4 دانند چMونه از آتش سوزی پیش گیری 

کنند و در صورت وقوع آن سالمت بمانند.




