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ماجرای پالس0و، حادثه ای مهم بود اما نه آن چنان که روح و روان مردم 
را در سطح مل@ به خود مشغول کند. فروریزی ی9 ساختمان، در حد 
از همان  تأثیر قرار داد.  اندازه های ی9 فاجعه مل@، مردم را تحت  و 
لحظه های نخست، مردم در فضای مجازی و رادیو و تلویزیون، شاهد 
ماجرا شدند. مسئله از حد رسانه های داخل@ فراتر رفت، و رسانه های 
جهان@ نیز خبر را لحظه به لحظه منتشر کردند. بزرگ شدن ابعاد ی9 
حادثه که شاید به خودی خود، چندان بزرگ نبود، حاصل نقش@ است که 
رسانه ها در دنیای جدید به عهده گرفته اند. ی9 حادثه در ی9 خیابان، 
به مدد رسانه ها، به تصویری از کلیت بیان گر وضعیت عام مردم تبدیل 
شد. مردم، همه در باره آن گفت وگو و وضعیت خود را در آن تماشا 

کردند. 
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مردم در سطح مل@، شاهد چه رویدادی بودند؟ آن ها در خبرهای 
که  بودند  رویدادها  از  پیوسته ای  به هم  سلسله   شاهد  لحظه به لحظه، 
همانند ی9 داستان خوب ساخته شده، مردم را تحت تأثیر قرار داد. 
هنگام@ که  م@ کنیم:  مرور  ذهن  در  را  رویدادها  این  سیر  شتاب،  با 
طبقات فوقان@ ساختمان پالس0و آتش گرفت، رهaذران خوش سرانه، 
گوش@ های همراه خود را درآوردند و شروع کردند به تصویر برداری 
از ساختمان@ که دود از سرش باال م@ رفت. با عجله، تصویر و سلف@ 
م@ گرفتند تا قبل از پایان یافتن حادثه به کم9 مأموران آتش نشان@، 
صبح خود را با ی9 هیجان کوچ9 شروع کرده باشند، اما ماجرا از حد 
ی9 هیجان صبحaاه@ فراتر رفت. فاجعه با فروریختن ی9 ساختمان 
عظیم رخ نشان داد. مأموران آتش نشان@، زیر آوار ماندند. آتش، تمام 

ساختمان را فراگرفت. خبر در رسانه های داخل@ و خارج@ پیچید. 
احساس  آنان  بود:  آمده  پیش  مردم  متعارف  ذهنیت  در  وقفه ای 
پیش گیری،  به  است  قرار  عل@ االصول  نهادهایی که  که  م@ کردند 
در  ناتوان اند.  همه  بپردازند،  مقرر  زمان  در  بحران  حل  و  مدیریت 
و  شهرداری  مأموران  مدد  به  چیز  همه  بود  قرار  پالس0و،  ساختمان 
آوار سنگ  در  آن ها، خود  اما  پیدا کند،  به سرعت خاتمه  آتش نشان@ 
و بتن و آتش، مدفون شده اند. حال چه باید کرد؟ مأموران بیش تر و 
بیش تر شدند، اما معلوم بود که کار از کار گذشته است. ساختمان به 
تمام@ فروریخته، مأموران جوان در آتش سوخته اند، دارایی های عظیم 
مردم از دست رفته، و تنها خاک برداری و تمیز کردن خیابان از آوار 

سنگین ی9 ساختمان قدیم@، باق@ مانده است. 
فاجعه  ی9  تصویر  پالس0و،  ساختمان  لحظه ای که  از  درست 
جبران ناپذیر به خود گرفت، مردم ی9 باره چهره عوض کردند. گویی 
جز  احساس کردند  باشد.  فراگرفته  را  وجودشان  ترس،  و  نگران@ 
خودشان پناه@ نیست. تعداد زیادی، کاروبار روزمره خود را رها کردند 
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و همراه با مأموران، دست به کار شدند، ی0@ نان و پنیر به تعداد انبوه 
م@ ساخت و میان مردم و مأموران توزیع م@ کرد، ی0@ به فکر گرم کردن 
کارگران در سرمای زمستان بود، ی0@ صورت مأموران را م@ بوسید و 
زنان@ در حاشیه خیابان م@ گریستند و دعا م@ کردند. اما این همه، دردی 
را درمان نم@ کرد. حضور آن ها، بیشتر دست و پاگیر بود. سرانجام آن ها 
با خواهش و اگر نشد با زور، از فضا رانده شدند و مأموران به کار ادامه 

دادند. 
نقش  پرتو  در  نبود،  بزرگ  چندان  به خودی خود  پالس0و  ماجرای 
اما در رویدادهایی نظیر زلزله رودبار و  رسانه ها این همه بزرگ شد، 
بم، حادثه بزرگ تر از توان رسانه ها بود. در متن آن رویدادها نیز مردم 
همین احساس را داشتند. تصور نم@ کردند که ی9 دولت آماده، سریع، 
کارآزموده و دقیق وجود دارد که مسئله را مدیریت م@ کند. مردم خود 

دست به کار شدند و در ی9 فضای غلیان عاطف@ به میدان آمدند. 
مردم اگر احساس کنند، نظام سیاس@ شان م@ خواهد اما نم@ تواند، 
مسئله را قابل درک م@ یابند. به خصوص که اگر نظام سیاس@ با صداقت 
به مردم بaوید که در این زمینه، کاری از دستش ساخته نیست. مردم 
فرض م@ کنند که این یا آن حادثه، درس@ آموزنده خواهد بود. دولت 
درس خواهد گرفت و در آینده با نیرو و توان@ بیشتر به میدان خواهد 
آمد؛ اما اگر احساس کنند اصوالn سازوکارهای سیاس@ دولت، در جهت 
بشود،  نیست  هم  قرار  و  نشده،  سامان ده@  آنها  از  حمایت  و  حفظ 
احساس بی پناه@ عموم@، به نحوی عمیق ظاهر خواهد شد. مثالp به 
سیر حوادث در مورد مفاسد اقتصادی توجه کنیم. این مفاسد دو دهه 
است که مستمراً توسط رسانه ها با وضوع و جزئیات گزارش م@ شود. 
گاه@ مردم شاهد اقدامات@ از سوی نهادهای نظارت@ و قضایی هستند، 
ابعادی گسترده تر  در  اقتصادی  مفاسد  به  مربوط  اخبار  روز  هر  اما 
گزارش م@ شود. مردم به تدریج به این نتیجه رسیده اند، غارت اموال 
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عموم@، فاجعه ای بنیادی است که هیچ کس در این زمینه به فریادشان 
کاری  هر  م@  رسد،  عموم@  منابع  به  دست شان  آن ها که  نم@ رسد. 
سنخ  این  بود.  نخواهد  آن ها  جلودار  هیچ کس  و  م@ کنند  بخواهند 
بی پناه@، صورت@ عمیق تر و فاجعه بارتر از احساس بی پناه@ است که 
در ماجرای ساختمان پالس0و ظهور کرد. در این یادداشت، قصد دارم 
ابتدا مقدمه  ای کوتاه در باره سیاست مدرن و احساس پناه در جهان 
امروزی عرضه کنم و آن گاه به پیامدهای احساس بی پناه@ عمیق مردم 

در وضعیت امروز ایران بپردازم. 

سیاست مدرن و نیاز عمیق به پناه آوری 
در دنیای قدیم، مردم در فضاهای کوچ9 و ساده زندگ@ م@ کردند. 
مخاطرات طبیع@ فراوان@، آن ها را تهدید م@ کرد. همیشه در معرض 
خطر هجوم قبایل مسلح و سارقان قرار داشتند، اما آن ها، خود عهده دار 
تأمین امنیت و پناه خود بودند. در فضایی کوچ9 مثل روستا یا ی9 
قبیله، امنیت و حل مش0الت و رفع بالیا به خود آن ها سپرده شده بود. 
اصوالn حریم گرم و کوچ9 روستا یا قبیله و ایل، پناهaاه مح0م فیزی0@، 
عاطف@، روان شناخت@ و روح@ بود. این احساس امنیت و پناه بنیادین 
را گیدنز امنیت بنیادی م@ خواند. در آن فضای کوچ9، مردم چندان 
اطالع@ از ساختار سیاس@ و حاکمان و فرمان روایان و مردان دولت 
نداشتند. ح0ومت اصوالn عهده دار اموری بود که مردم چندان از آن سر 
در نم@ آوردند. ح0ومت، قلمروی بسیار کوچ9 و نادیدن@ از حیطه 
گسترده و عمیق امنیت بنیادین و تأمین رفاه و حل مش0الت روزمره 
مردم را بر عهده داشت. سازوکارهای طبیع@ هم زیست@ مردم با هم، 
نهادهایی نظیر دین و مناس9 جمع@ و قوم@، آن ها را به هم وابسته 

م@ کرد و رنج ناش@ از مش0الت را م@ کاست. 
اما به کل@ در مختصات@ متفاوت ظاهر م@ شود.  سیاست مدرن، 
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عرصه سیاس@، با شهر، جمعیت انبوه و مردمان@ که با ی0دیaر بیaانه اند 
سروکار دارد. این جا دیaر، نسبت های چهره به چهره به حاشیه رفته اند. 
رسانه، به جای نسبت های رویارو نشسته است. زبان و کالم، جایaزین 
مشاهده مستقیم شده است. تصویرهای مجازی، جانشین مادیت جهان 
بیرون@ اند. مناس9 و نهادهای اجتماع@ و فرهنگ@، دیaر همانند سابق 
بنابراین جهان  بیاورند.  به وجود  امنیت جمع@  نیستند احساس  قادر 
جدید با احساس تنهایی، بی پناه@، بیaانگ@ و غربت همراه شده است. 
چه چیز جانشین این خالء بنیادین در جهان جدید است؟ سیاست 
بنیادهای ماندگاری و مشروعیت خود را  مدرن و دولت، عمیق ترین 
از پرکردن همین خالء کسب م@ کند. قانون، نظام حقوق@ و قضایی 
جهان@  در  مردم  اصل@  تکیه گاه  سیاس@،  کارآمد  ساختار  و  نیرومند 
هستند که دیaر اعتماد و اتکای طبیع@ به دیaری، موضوعیت خود را 
از دست داده است. به همین جهت است که فیلسوفان سیاس@ در آغاز 
مدرنیته، دولت را شبه خدا دانسته اند. لویاتان هابزی، اشاره به همین 
نقش مولد پناه مردم در روزگار بی پناه@ ها م@ کند. لویاتان، اصوالn به 
معنای خدای میرا است. به نظر هابز، در جهان@ که دیaر از مل0وت اله@ 
فاصله گرفته ایم، راه@ نمانده جز این که به دست خود، مل0وت@ دنیایی 
پرتو خدای زمین@ شده که همان دولت است، حداکثر  بسازیم و در 

مم0ن امنیت و پناه پیشین را در این جهان برای خود تمهید کنیم. 
سیاس@  حیات  شبه الوه@  معنای  همین  اساساً  حاکمیت،  مفهوم 
شاهد  خود،  روزمره  زندگ@  در  مردم  م@ کند.  ذهن  به  متبادر  را 
خودخواه@ ها و خودمحوری های ی0دیaرند. خیل@ کمتر از گذشته در 
زندگ@ شهری مدرن، با مظاهر ازخودگذشتگ@، اندوه دیaری خوردن، 
حمایت از مال باخته و از اسب بخت افتاده هستیم. نوع@ احساس سرما 
و بی اعتنایی به دیaری در فضای عموم@ احساس م@ شود. حاکمیت 
اما به وجه دیaری از ما و نسبت مان با هم اشاره م@ کند. حاکمیت، 
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منافع  و  برای خود  این که روز و شب  به رغم  ما  آن است که  به  ناظر 
خود فعالیت م@ کنیم، اما این تالش برای رفع نیازهای فردی مان در 
بستر ی9 هم پیمان@ بنیادین حاصل شده است. پیمان@ که بر اساس آن، 
در روزگار مبادا، پشتیبان ی0دیaریم. دولت، نهادهای سیاس@، قانون 
و ساختار حقوق@ کشور، تجل@ آن عهد بنیادین ما با ی0دیaر است. 
دولت قوی، کارآمد، توانا و دانا، تجل@ عمق آن پیمان اصیل@ است که 
با ی0دیaر بسته ایم. قاعده این است که فرد در زندگ@ روزمره خود، سر 
در کار خویش داشته باشد، اما آرامش و امنیت زندگ@ روزمره خود را 
وام دار نیرو و قدرت@ است که در پرتو پیمان با همaان م@ داند. دولت، 

مظهر این پیمان است و از حریم آن پاسداری م@ کند. 
اگر دولت و سیاست در جهان مدرن، قادر به تأمین این احساس 
نیاز بنیادی نباشد، مردم همانند کودک@ که پدر و مادر خود را گم کرده 
باشد، احساس ترس م@ کنند. بختک وضعیت طبیع@ هابز، گریبان شان 
را خواهد گرفت. تعلقات شان به ی0دیaر به سرعت گسیخته خواهد 
این وضعیت  آن ها رشد خواهد کرد.  در  نوع@ فردگرایی منف@  شد. 
ترس ناک، اذهان فردی و جمع@ شان را هر روز بیش از پیش خواهد 
فرسود. هم زمان با ظهور زوال و انحطاط در ساختار حیات اجتماع@ و 

فرهنگ@، روان های فردی شان نیز افسرده و ش0سته خواهد شد. 

سیاست، پناه آوری و روزگار ما ایرانیان
واقع این است که دولت مدرن یا شبه مدرن ایران@، هیچ گاه در تولید این 
احساس بنیادی پناه و امنیت، موفق نبوده است. هر چه بر شاخص های 
افزوده  پیش  سال  اندی  و  ی9 صد  ط@  ایران@  جامعه  در  مدرن شدن 
و  بیش تر  دولت  و  حاکمیت  مدرن  الaوی  به  نیاز  احساس  م@ شود، 
بیش تر م@ شود. اما دولت و سازمان نهادی آن، کم تر و کم تر قادر است، 
پاسخ گوی این نیاز بنیادی باشد، لذا چیزی وجود دارد که وضعیت را 
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در ایران پس از انقالب، دو چندان بحران@ کرده است. 
پرشتاب  مدرنیزاسیون  مقابل  در  انقالب،  از  پیش  ایران  در  مردم 
پهلوی و ناتوان@ ساختار سیاس@، در پاسخ گویی به نیاز پناه و امنیت، 
قادر بودند به نهاد دین و ارزش های دین@ پناه ببرند. باورها و ارزش های 
دین@، کم و بیش قادر بودند، حدی از امنیت بنیادین ازدست رفته را تأمین 
کنند. اجتماعات دین@ با کم9 خود مردم ش0ل م@ گرفت. مساجد و 
اماکن مذهبی، در جهان بیaانه و پرشتاب مدرن، تا حدی سنگرهای 

حافظ جان و روح  مردم در مقابل گسیختگ@ های جهان جدید بود. 
انقالب اسالم@، موازنه را دگرگون کرد. انقالبیون، مردم را متقاعد 
برد و  بیرون  انزوا  از  را  اما منزوی  آرام  اماکن  این  کردند که م@ توان 
مل0وت مقدس  آن ها م@ خواستند،  استوار کرد.  آن  بر  را  مل@  حیات 
فضاهای دین@ را در جسد دولت مدرن تزریق کنند. فرض شان بر این 
بود که اگر در این زمینه توفیق حاصل کنند، عطش آن ها به وجود ی9 
حاکمیت اطمینان بخش برآورده خواهد شد. سرانجام روزی فراخواهد 
رسید که تأمین نیاز و کاروبار روزمره شان را در پرتو احساس اعتماد 
بنیادین به ی9 پیمان پیشین، شادمانه از سرخواهند گرفت. انقالب، 
تالش@ جمع@ برای خلق حاکمیت مدرن بود. فرض بر این بود که اگر 
پهلوی ها نتوانستند، خالق اراده مل@ باشند، دین، این پس در این زمینه 

مددکار خواهد بود. 
بنیادین  وجه  این  به  کنون  تا  اسالم@،  جمهوری  متأسفانه 
مشروعیت بخش به خود، کم تر توجه کرده است. مسئوالن خیال کرده اند 
که تدین مردم، منبع الیزال کسب مشروعیت نظم سیاس@ است. در 
تولید  واسطه  با  سیاس@،  حیات  میدان  در  دین@  ارزش های  حال@ که 
مشروعیت م@ کند. دین در حیات سیاس@، تا جایی که ام0ان@ برای 
حیات ی9 نظم سیاس@ قانونمند، حافظ جان و مال آن ها، پاسدار حریم 
آبرو و حیثیت شان ایجاد کرده، مشروعیت بخش است. دین در حریم 
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خصوص@، نقطه اتکای آن ها به قلمروهای معنوی و الوه@ است، اما 
در حیات سیاس@، انتظار دیaری از آن م@ رود. این جا حیات سیاس@، 
به شرط مدد کردن به استقرار حاکمیت@ اطمینان بخش، معنادار و پایدار 
خواهد بود، وگرنه ی9 نام است و شاید ی9 ابزار سوء استفاده محض. 
نزدی9 به چهار دهه پس از استقرار نظام جمهوری اسالم@، همه 
زنانه شدن  ارتباطات،  شهرنشین@،  سواد،  نظیر  مدرن  شاخص های 
فضاهای عموم@، پیچیده تر شدن ساختار حیات اجتماع@، با شتابی 
روزافزون، باالتر و باالتر رفته اند، اما تولید ی9 ساختار حقوق@ قابل 
اعتماد و ساختار مدیریت@ و بوروکراتی9 نیرومند، هیچ گاه مسئله اصل@ 

نظام سیاس@ نبوده است. 
در چنین شرایط@، مردم در مقابل احساس فقدان حاکمیت و فقدان 
ی9 ح0ومت توانمند، کارآ، و مؤثر، بیش از گذشته احساس بی پناه@ 
م@ کنند. دیaر حت@ آن نهادهای منزوی نیز از انزوا بیرون رفته اند و به 
بخش@ جدایی ناپذیر از سازمان سیاس@ تبدیل شده اند. فقدان توانایی 
دین در ایجاد احساس حمایت و پناه در روزگار بی پناه@ ها، ی9 عارضه 
عمیق اجتماع@، فرهنگ@ و سیاس@ است. م@ توان انتظار داشت که در 
چنین شرایط@، بسترهای زوال عمیق اجتماع@، گریبان گیر مردم شود و 

به دنبال خود، زوال روان@ و وجودی افراد حاصل آید. 

سخن آخر
امروزه هر رویدادی خرد و جزئ@، م@ تواند به مدد رسانه ها، به آیینه ای 
بدل شود که تمامیت نظام سیاس@ در پرتو آن نگریسته شود. دولت و 
نهادهای حاکمیت@، نباید به دنیای رسانه ای شده امروز، بی اعتنا باشند. 
هر حادثه کوچ0@ م@ تواند به نقطه عزیمت@ برای فروریزی بیش تر و 
بیش تر ذخائر اعتماد مردم تبدیل شود. البته هر تالش کوچ9 و مؤثر 
نظام سیاس@ نیز م@ تواند به نقطه عزیمت احیاء و بازسازی اعتماد و 
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احساس پناه عموم@ تبدیل شود. قدرت رسانه های امروز، باید نهادهای 
ضابطه های  به  توجه  دقت، کارآمدی،  که  ترغیب کند  را  حاکمیت@ 
حقوق@ و قانون@ را صد چندان کنند. در دنیای امروز، نه تنها چیزی 

پنهان نم@ ماند بل0ه صد چندان بزرگ و اثرگذار است. 
ناتوان@ مدیریت شهری در کنترل به موقع و کارآمد  باور کنیم که 
در  آن  قدرت مند  بازنمایی  و  پالس0و،  ساختمان  نظیر  بحران  ی9 
را زیر پوست  از بی پناه@  رسانه های مل@ و جهان@، احساس@ عمیق 
مردم م@ خالند. مسئله، این نیست که چه نهادی مقصر است، مسئله 
این است که توانایی الزم در کار نیست. رسانه ها این قدرت را دارند 
که ناکارآمدی در ی9 رویداد خاص را که مم0ن است هر کجای دیaر 
هم اتفاق بیافتد، بسط دهند و آن را به ی9 احساس بی پناه@ کل@ و 
عام تبدیل کنند. مردم از خود م@ پرسند، اگر در حادثه آتش سوزی ی9 
ساختمان این همه فاجعه روی م@ دهد، در صورت بروز ی9 زلزله چه 
خواهد شد؟ اگر روزی تروریست های منطقه تورهای امنیت@ را پاره کنند 

چه روی خواهد داد؟ و ....
حادثه  برای کشته شدگان  عزاداری که  و  سوگ  مناس9  متأسفانه 
توسط دولت و رسانه ها ش0ل م@ گیرد، گاه مسئله را بدتر م@ کند. مردم 
به چشم م@ بینند، آن ها که خود متول@ اند، دستمال به دست گرفته، همراه 
همaان گریه م@ کنند. در حال@ که به نظر م@ رسد راه چاره در آن است 
که پرشتاب، تقصیر بر گردن بaیرند؛ تضمین دهند که تکرار نخواهد 
با هدف  بل0ه  سیاس@  اهداف  با  نه  را  مختلف  نهادهای  قصور  شد؛ 
اطمینان بخش@ به مردم، ذکر کنند؛ به صراحت بaویند که چه تمهیدات@ 
برای جلوگیری از تکرار این رویدادها در پیش گرفته شده است؛ منتظر 
و آماده باش بمانند و در اولین فرصت به مردم نشان دهند که همه چیز 

تغییر کرده و حادثه پیشین به سرعت ساختار را بهبود بخشیده است.
بنیادی تر ماجرا در رویدادهای اساس@ تر نظیر  صورت عمیق تر و 



١٨۴  |  جستارهایی در پالس!و

مفاسد اقتصادی است. ی0@ دو مورد از اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی 
در دو دهه پیش کاف@ بود که کل ساختار را بسیج کند تا ساختارهای 
حقوق@ و نظارت@ را چنان سامان ده@ کنند که دیaر تکرار نشود. در 
باشند  شاهد  باید  مردم  آب،  نشده  نظیر مصرف حساب  ماجراهایی 
که چaونه دولت به جدّ رفع نگران@ م@ کند، چنان که در مورد دریاچه 

ارومیه خوشبختانه این اتفاق افتاد. 
البته این همه، تحقق یافتن@ نخواهد بود، مaر این که ساختار نظام 
سیاس@، بیش از گذشته به ملزومات مدیریت@ کارآمد، دقیق و ضابطه مند 
در داخل کشور توجه کند. تنها با بازگردانیدن اقتدار به سامان سیاس@، 
است که احساس امنیت و پناه آوری مردم، ام0ان پذیرخواهد شد و در 
پرتو این احساس است که م@ توان به احیای اخالق اجتماع@ و تولید 
امید و اساس نشاط و اعتماد در عرصه های گوناگون اندیشید. اما این 
مهم روی نخواهد داد مaر این که نظام سیاس@ به دو نکته توجه کند:  
اول این که بیش از حد خود را با روایت های کالن، معطوف به آینده 
دور، و کم رابطه با تجربه زیسته و روزمره مردم مشغول کرده است. البته 
تولید ی9 کشور قدرت مند و مقتدر و پیشرفته مطلوب است و مردم 
در سطوح جهان@  به ی9 کشور قدرت مند  تبدیل شدن کشورشان  از 
خرسند خواهند شد، اما به شرط@ که این سیاست ها را معارض با وجود 
ی9 دولت دل مشغول به مسائل و مش0الت روزمره و عین@ شان نیابند. 
قدرت یابی بیش تر اگر با کارآمدی بیش تر در سطح اجرایی و مل@ همراه 
نباشد، مردم به روایت های کالن، بی عالقه خواهند شد. حت@ مم0ن 
مردم همان قدر که  نفرت کنند.  و  احساس کینه  آن ها  به  نسبت  است 
به طور عین@ شاهد رشد توان نظام@ کشور هستند، به طور عین@ شاهد 

رشد و ارتقای توان مل@ در رفع فقر، فساد و بحران آب نیستند.
نکته دوم عبارت از آن است که بذل توجه به همه چیز، تنها توسط 
همaان ام0ان پذیر است. تمایل ساختار به تک پایه کردن نظم سیاس@، 
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بسیاری از معضالت عین@ مردم در زندگ@ روزمره آن ها را در نقطه کور 
قرار خواهد داد. در جهان امروز، آن چه احساس پناه آوری ایجاد م@ کند، 
مهر و لطف شخص فرمان روا نیست، بل0ه ساختاری پیچیده و چندپایه 
است که ام0ان رویت پذیری مسائل و معضالت مردم و بحران های آنها 
را ام0ان پذیر م@ کند. این چنین است که کسب اطمینان از عدم تکرار 

فجایع@ نظیر پالس0و، نسبت@ با ساختار متکثر و دم0راتی9 دارد.




