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هر چند پیامدهای حادثه آتش سوزی و فرو ریختن این سازه بزرگ در 
مانند  تهران، م> توانست  بزرگ  مقیاس مل> و حت> در مقیاس شهر 
بسیاری دیGر از مشFالت جدی و اساس> کشور و جامعه مان، نادیده 
انگاشته شده و به سرعت در حاشیه قرار گیرد، اما بنا به دالیل>، این 
موضوع مورد توجه افکار عموم> مردم قرار گرفت؛ از آن جمله است 
 Pان رصد و مشاهده مستمر و بدون واسطه فاجعه که با کمFکه ام
شبFه های اجتماع> مجازی، صدا و سیما و نقل قول های سینه به سینه 
وجود داشت و دیGر به دلیل قرار گرفتن این مجموعه در قلب تجاری و 
سیاس> شهر تهران و نیز حجم زیاد واحدهای صنف> آن و نهایتاً قربان> 
شدن احتمال> تعدادی از آتش نشانان و شهروندان در زیر آوار و آتش. 
البته به این ها باید فضا یا جو] ملتهب اجتماع> و رسانه ای و آمادگ> 
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افکار عموم> برای مواجهه فعال با این گونه حوادث را باید افزود. 
اما صرف نظر از این دالیل، آن چه به عنوان پیامد نسبتاً پایدار این 
ایجاد، گسترش و تعمیق  باق> خواهد ماند،  به احتمال زیاد،  حادثه، 
یP درک و آگاه> عموم> مردم ایران نسبت به مجموعه مسائل حاد 
و پیچیده زندگ> اجتماع> کنون> شان است که به نظر م> رسد سطح آن 
از یP فاجعه آتش سوزی صرف، باالتر رفته است. درواقع محتویات 
مباحث، گفت وگوها و پیام های در حال ردوبدل شدن در میان مردم، 
از  مجموعه ای  با  را  مردم  به تدریج  پالسFو  حادثه  که  م> دهد  نشان 
نگران> ها و دغدغه های  و  اساس> تر و اصل> تر مواجه  کرده  سؤاالت 
آن ها را کم> جدی تر و البته بنیادی تر نموده است. باید گفت از طریق و 
در خالل این رویداد، مردم ایران و به خصوص شهر تهران، با کم و کیف 
فجایع و ریسP های احتمال> در زندگ> شان بیشتر آشنا شده و تجربه 
در خالل  هیچ گاه  تصور،  این  حال> که  در  را ط> کرده اند.  زیسته ای 
سونام> چندی قبل در جنوب شرق آسیا و یا زلزله ورزقان و قبل تر 
از آن زلزله بم و منجیل به وجود نیامد و بنا به دالیل> که در باال گفته 
شد، موضوع به صورت ملموس و عین> در جلوی چشم افکار عموم> 
قرار نگرفت. به عبارت> حادثه اخیر آتش سوزی در خیابان جمهوری، 
به وجود معضالت  نسبت  را  دسته جمع>  روان>  یا ضربه  یP شوک 
و مشFالت> که باعث شFل گیری این فجایع م> شود، به وجود آورد و 
محتوای مباحث عموم> نشان م> دهد که مردم، سطح این نگران> ها را 

بسیار عمیق تر از صرف یP حادثه آتش سوزی م> دانند. 
به واقع این تعبیر، مرتباً در نزد گروه های مختلف اجتماع> مطرح 
م> شود که علل، زمینه ها و شرایط به وجود آورنده این حادثه چه بوده 
و میزان آمادگ> و هشیاری عموم> در قبال این قضایا چیست؟ به عنوان 
مثال به صورت آگاهانه و تا حدودی متحیرانه، این تعبیر مرتباً تکرار 
م> شود که اگر حد و اندازه واقعه کم> بیشتر از یP ساختمان و در 
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حد یP کوچه یا خیابان و یا محله م> بود چه شرایط> پیش م> آمد و 
تکلیف فاجعه دیدگان و مردم بالدیده چه م> شد و اساساً چGونه م> توان 
روی حمایت و پشتیبان> و کمP دیGران اعم از دیGر مردم یا نهادهای 
خدمات> و امدادی در این شرایط حساب کرد؟ به سخن دیGر، مردم 
سازوکارهای   pاوال که  متوجه شدند  تهران نشینان  به خصوص  و  ایران 
این گونه  موجبات  کشور،  در  مدیریت>  روندهای کالن  و  نادرست 
حوادث را فراهم م> آورند و در کنار آن، مجموعه ای از عوامل پیچیده 
فرهنگ>، اجتماع>، سیاس> و اقتصادی در شFل گیری این وضعیت، 
مداخله و مسئولیت دارند و سطح بحث در حد مسئوالن این مجتمع، 
کسبه، آتش نشان> و مدیریت شهری نیست بلFه عوامل آشFار و پنهان 
متعدد و چندالیه ای در آن مؤثر و با آن مرتبط اند که روابط متقابل میان 

همه آن ها این وضعیت را به وجود آورده است. 
به عبارت>، شهروندان به صورت ملموس و عین> و با درگیری ذهن> 
و عاطف> بیشتری با شرایط> که منجر به این وضعیت م> شوند آشنا 
شدند که این خود یP کارکرد مثبت و غیرمستقیم حادثه پالسFو تلق> 
م> شود. بنابراین اگر این حادثه کم> دورتر یا حت> در جای دیGری از 
شهر تهران رخ م> داد، چندان تحریP کننده نبود و تا این حد حساسیت 
عدم  علل  درباره  عموم>،  حساسیت  این  دیGر  وجه  نم> کرد.  تولید 
و  نظارت  مراقبت،  سازوکارهای هشدارده>،  پاسخ گویی  و  کفایت 
رصد شرایط است، تا ریسP ها و فجایع را از قبل محاسبه کند و از 
برای  شده  ایجاد  مسئله  بFاهد. صورت  و صدمات  خسارات  حجم 
افکار عموم> آن است که (نه این که این انتظار خاص برای پالسFو 
مطرح باشد بلFه در سطح مل> و کالن) چرا باید از ناحیه مسائل و 
چیزهایی ضربه بخوریم که در جاهای دیGر دنیا سالهاست حل شده اند 
و قابل مدیریت هستند. به عبارت>، فقدان نظام> نوشته شده (یا نانوشته) 
 ،Pبرای هشیاری، هشدارده>، آگاه> و پیش افتادن از حوادث و ریس
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مورد توجه قرار گرفته است. چیزی که متأسفانه در جریان بحران آب، 
افکار عموم>  نیامده و هنوز  به وجود  اقلیم> و خشP سال>  تغییرات 
مسئله یا مشFل را کامالx درک نکرده است و با آن هم دل> نم> کند. به 
عبارت> عل> رغم آن که دامنه و پیامدهای بحران کم آبی، بسیار وخیم تر و 
تأثیرات آن به مراتب مخرب تر است اما حساسیت الزم درباره آن هنوز 
به وجود نیامده است. اما پالسFو به مثابه یP زنگ خطر، حساسیت های 
عموم> را نسبت به لزوم محاسبه مستمر ریسP ها، ایجاد و ارتقای 
نظام هشدارده> و ضرورت اصالح روندها و سیاست ها به صورت 
پایدار و اصول>، برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث، ایجاد کرد.

به غیر از این، در سطح> باالتر، حادثه تخریب پالسFو، جامعه 
خبرگ> و کارشناس> کشور را نیز نسبت به عمق غفلت های راهبردی 
در نحوه مواجهه شان با مسائل کشور آگاه کرد و این گونه نقیصه ها یا 
ضعف های کالن را پیش چشم همGان قرار داد. در این جا جامعه بزرگ 
مهندسان، شهرسازان، مشاوران، دست اندرکاران امور ساخت و ساز، 
انرژی، امور شهری، امنیت عموم>، مدیریت بحران و فجایع به عینه 
پیامدهای غفلت ها، سهل انگاری ها، منفعت طلبی ها، خودمحوری ها و 
یا حداقل روزمرگ> هایی که به شدت درگیر آن هستند را مشاهده کردند 
تصمیم سازی،  فرایندهای  مجموعه  سریع تر  اصالح  ضرورت  بر  و 
تصمیم گیری و اداره امور کشور و کالن شهرها آگاه ساخت (یا آن که 

حداقل باید خوش بین باشیم که این آگاه> به وجود آمده باشد). 
به عبارت> این رویداد، تبلور نابسامان> ها و کژکارکردی هایی است 
از جامعه  گاهانه، توسط بخش>  ناآ یا  آگاهانه  (یا بود) که به صورت 
و  متراکم  دهه ها  ط>  و  آمده  به وجود  خبرگان کشور  و  کارشناس> 
انباشته شده است و البته به زودی در جاها و بزنگاه هایی سربرم> آورد 
محFوم سازی، کم>  این  لحن  شاید  بود.  آن  از  نمونه ای  پالسFو  که 
این  اما  باشد،  رفتن  قاض>  به  و یP سویه  برسد  نظر  به  ناجوانمردانه 



پالس!و، یادگیری و آگاه1 مل1  |  ٢١٩

مهم است که جامعه نخبG> که در شرکت های مهندس> مشاور، اداره 
خدمت  مشغول  توسعه ای ـ عمران> کشور  پروژه های  و  شهری  امور 
است، به پاره ای نقایص ساختاری در فعالیت خود پی ببرد که از آن 
جمله  م> توان به فقدان دید درازمدت، ضعف در رویFردهای مربوط 
به توسعه پایدار، جامع نگری، درک پیچیدگ> های زندگ> اجتماع> و 
در هم تنیدگ> مسائل موجود و دست برداشتن از دید تک بعدی به 
مسائل موجود اشاره کرد. دیدگاه> که ضمن منفعت محوری، به شدت 
دچار بخش محوری (مهندس> دیدن، پزشF> دیدن یا حت> فرهنگ> دیدن 
و ...) است و به تدریج و در طول زمان از دامنه حساسیت های حرفه ای 
و تا حدودی اخالق> کاسته است و مرتباً استانداردهای خود را تنزل 
بر  تأکید  با  یا  و  اجتماع>  سیاس>،  مختلف  بهانه های  با  و  م> دهد 
از  ایران  در  و محدودیت های کسب و کار  اقتصادی ـ تجاری  تنگناهای 
آن که حداقل دچار  یا  و  و طرح های عمران> م> زند  پروژه ها  کیفیت 
روزمرگ> شده و نم> تواند یا نم> خواهد بر اصول فعالیت حرفه ای خود 
پافشاری کند. درست همان وضعیت و شرایط> که ما در دانشGاه با 
آن روبروایم و بنا به  دالیل مختلف که به بخش> از آن ها در باال اشاره 
 Pکادمی شد، عمالx و مرتباً از استانداردهای حرفه ای و تخصص> کار آ
فاصله م> گیریم و تساهل و مماشات فراوان> را در تربیت دانشجویان، 
م> شود  باعث  این  پیش گرفته ایم که  در  پژوهش  و  تألیف  تدریس، 
محصول نهایی دانشGاه، ناکارآمد و ناتوان گردد. لذا این شرایط و این 
نحوه تصمیم سازی، مشاوره، ارائه خدمت، اجرای طرح ها و برنامه های 
توسعه ای، دیر یا زود کشور را به ورطه خطرناک> از هدر دادن منابع 
م> کشاند که پالسFو فقط نمونه ای کوچP از آن بود و خدا م> داند که 
اگر عوامل دیGر برای انفجار فراهم شود (سوخت، اکسیژن، آتش زنه و 

...) در سایر بخش ها چه رخ م> دهد. 
به هر حال روی سخن در این جا نه با مردم ‑که البته تک تک شان 
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در شFل ده> به این وضعیت پرمسئله و بغرنج مسئولیت دارند‑ بلFه 
با نظام کارشناس>، خبرگ> و حرفه ای است که درگیر رتق وفتق طرح ها و 
پروژه های عمران>، برنامه های توسعه ای (چه در مقیاس خرد محل> و 
چه در مقیاس مل>)، طراح> پروژه های اجرایی در حوزه های اقتصادی، 
ابهام و  اجتماع>، سیاس>، تجاری، بیمه ای و ... هستند، م> باشد و 
فاصله  و  شده  شناخته  استانداردهای  مستمر  اصل>، کاهش  مشFل 
گرفتن هر چه بیشتر از اصول و معیارهای تعریف شده است که البته 
با ده ها توجیه درست و نادرست اتفاق م> افتد. غرض آن که پالسFو 
)، باعث م> شود که این اقشار و الیه های متول> توسعه مل>،  pاحتماال)
نسبت به ارتقای فعالیت های حرفه ای خود همت گماشته، خود را ملزوم 
ببینند.  پایدار  توسعه  و سایر اصول  درازمدت اندیش>  به جامع نگری، 
بین ما جامعه خبرگان،  را در  این حساسیت  امید که فاجعه پالسFو 
برنامه ریزان، مشاوران، دانشGاهیان، متخصصان و حرفه ای ها به وجود 
آورده و از دامنه توجیهات بFاهد و به خصوص وفاداری هر چه بیشتر به 

معیارها و اخالق مسئولیت را در ما تقویت و تحریP کند.
این حساسیت مل> و آگاه> بخش در نزد مدیران  اما سوی دیGر 
قابل  و تصمیم گیرندگان کالن کشور  نخبGان سیاس>  فعاالن،  ارشد، 
حساسیت ها،  اعالم  واکنش ها،  مجموعه  مشاهده  با  است.  جستجو 
از  بعد  پیام ها، پی گیری ها و برخ> تصمیمات ط> همین ٣‑۴ روز 
واقعه پالسFو م> توان حدس زد (یا امیدوار بود) که مسئوالن سیاس> 
کشور هم به عمق وجود پاره ای شFست های راهبردی در اداره امور 
کشور پی برده باشند، هر چند نم> توان منکر وجود برخ> حرکت های 
نمایش> یا تظاهری مدیران میان> در این میان نیز شد که البته و بدبختانه 
این آخری در بازار مFاره سیاست در ایران و جهان، همه جاگیر است (و 
همان طور که عده ای از مردم با فروریختن پالسFو عکس سلف> گرفتند) 
تعدادی از مدیران میان> نیز از این نمد دنبال کاله> برای خود بودند. 
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اما چون قاطبه مدیران، نگاه> مردم> و دلسوزانه به مسائل کشور دارند،  
حادثه پالسFو آن ها را نیز نسبت به سبP ها و رویه هایشان برای مواجهه 
دقت  اگر خوب  درواقع  و حساس کرد.  آگاه  اصل> کشور  مسائل  با 
کنیم، واقعه پالسFو درست در میانه مناقشات فعاالن سیاس> کشور 
درخصوص برجام، مفاسد مال> کالن، حقوق ها و امالک نجوم> رخ 
داد که با فوت ناگهان> آیت ال�ه هاشم> چند روزی از شدت آن کاسته 

شده بود. 
اساس> کشور  و  در شرایط> که مسائل اصل>  آن است که  منظور 
و  رودخانه  مسیل ها،  و  دشت ها  محالت،  و  شهرها  و  روستاها  در 
آب های زیرزمین>، حاشیه شهرهای بزرگ، دادگاه های طالق، زندان ها، 
ترومای  اورژانس ها و بخش های  پیچ جاده ها،  بر سر  مدارس کپری، 
مختلف،  بخش های  مدیران  و  مسئوالن  م> گذرد،  بیمارستان ها 
نمایندگان، قانون گذاران و حت> اهال> رسانه که رکن چهارم قدرت اند، 
آنها نیز که اهل درک بوده و از شرایط  دل مشغول جای دیGری اند و 
بغرنج موجود آگاه> دارند از اجماع سازی، هماهنگ> و یP پارچه سازی 
اراده های سیاس>، احساس ناتوان> م> کنند. گو این که معادالت سیاس> 
آنها منافع مال> و  ب�ل  ق� از  موجود و عطش موقعیت های سیاس> (که 
تجاری به دست م> آید!) پرده ای ضخیم بر مسائل اصل> کشور کشیده 
و امFان مشاهده آن ها را سلب کرده و یا این که امFان تعامل و مذاکره 
منتف> شده است. افزون بر این، کوشش> برای آینده پژوه>، طراح> و 
تدوین نظام هشدارده> مل> در بخش های مختلف و به تبع آن پی گیری 
موضوعات  قبیل  این  در  پیش گیرانه  راهبردهای  اتخاذ  برای  مجدانه 
صورت نم> پذیرد. در حال> که مدیران ارشد کشور ثابت کرده اند که 
از عهده طراح>  به خوبی  توانسته اند  در برخ> موضوعات مهم مل> 
این نظام ها و خرده نظام های راهبردی برآمده و  امنیت و ثبات کشور را 

به خوبی تأمین کنند. 
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نباید فراموش کنیم تا همین چند ماه گذشته نیز موضوعات و مسائل 
اجتماع> کشور که روی هم رفته بیش از دو سوم جمعیت کشور را درگیر 
خود کرده اند (اعتیاد، طالق، حاشیه نشین> و ...) انکار م> شد و این 
موضوعات به تازگ> در دستور کار و تقویم سیاست گذاری برخ> مراجع 
کالن تصمیم گیرنده کشور قرار گرفته، هرچند این مسئله، هنوز هم از 
سوی بسیاری از مراجع فکری کشور به عنوان یP واقعیت و اولویت 
شناسایی نشده است، چه رسد به این که درخواست تدبیر و گشایش> 
حادثه  خالل  در  اما  یابد.  تخصیص  آن  به  منابع>  یا  و  شود  مطرح 
برای مسئوالن  و تشخیص>   <Fتحری اندک  م> رسد  نظر  به  پالسFو، 
مثل  (چیزهایی  اصل>  مسائل  بتوانند  که  باشد  آمده  به وجود  کشور 
نوسازی بافت های فرسوده، مقاوم سازی ابنیه ها، تقویت  سازوکارهای 
مدیریت بحران های طبیع>، طراح> نظام های هشدارده>، و ...) را در 
اولویت قرار دهد و از آن چه در زیر پوست شهرها و روستاها م> گذرد، 
گاه شوند و از مماشات و تغافل بیشتر خودداری کنند. نباید فراموش  آ
خطرناک تر،  مراتب  به  پدیده هایی  و  بحران ها  هم اکنون،  کنیم که 
پیچیده تر، کشنده تر، زمخت تر و مقاوم تر در زندگ> اجتماع>، فرهنگ> 
و اقتصادی ما در بازار، دانشGاه ها، مدرسه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها 
و صنایع و حت> در خانواده ها وجود دارد که خسارات و صدمات آنها 
هزاران برابر از حادثه پالسFو، بیشتر و عمیق تر است و باید نسبت به 
آنها آگاه> و پیش آگاه> کسب کرد و مرتباً رصد، پایش و کنترل شوند. 
مدیران کشور در بخش های اجرایی، تقنین>، قضایی، سیاس>، فرهنگ> 
و ... باید بدانند چاره ای جز دیدن واقعیت ها، هم فکری و هم کاری بین 
آن ها با جامعه مدن> برای شناخت راه حل ها وجود ندارد و به خصوص 
نهادسازی های  در  اصل> کشور،  راه حل مشFالت  که  بیاورند  ایمان 
پی درپی و تخصیص انبوه منابع مال> نیست بلFه کشور بیشتر نیاز به 
اتخاذ  بخش>،  بین  هماهنگ> های  و  همFاری ها  آینده پژوه>،  تدبیر، 
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در  اجماع سازی  و  مسائل)  (غیرامنیت> سازی  غیرامنیت>  رویFردهای 
سطح نخبGان رسم> و غیررسم> دارد. 

آورد  با خسارات و صدمات> که در پی  امید آن که حادثه پالسFو 
حداقل تأثیری را در یادگیری اجتماع> و فرهنگ> و ارتقای هوشمندی و 
هوشیاری مل> در سطح عموم مردم، کنش گران و متخصصان حرفه ای 

و مسئوالن کشور به وجود آورده باشد.




