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پالس9و، پیش چشم مردم فروریخت؛ چه انبوه, که حاضر بودند و چه 
میلیون ها نفری که زنده از شب9ه خبر شاهد ریزش آن و واکنش خبرنگار 
حاضر در صحنه بودند. این تماشای زنده، حادثه پالس9و را از وقایع, 
چون برخورد دو قطار با هم متمایز کرد (این حادثه تنها از این منظر، 
شبیه واقعه ١١ سپتامبر بود). در اثر این حادثه، تعدادی از شهروندان و 
آتش نشانان در زیر آوار ماندند و هر چند هنوز گزارش روشن, از حادثه 
منتشر نشده است، ول, ظاهراً بعد از خاموش شدن اولیه آتش، مردم 
و کسبه، عل, رغم ممانعت آتش نشانان، به ساختمان برگشته بودند و 
هنگام, که آتش نشانان برای خارج کردن آن ها وارد ساختمان شدند، 
پالس9و فرو ریخت. در کنار آن باید خاطره تعداد زیادی از مردم و در 
زمان طوالن, ۵٠ ساله با این ساختمان را به عنوان ی9, از نمادهای 
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تهران و مراکز خرید آن اضافه کرد، که بر شمار افرادی که درگیر حادثه 
البته داستان,  شدند، م, افزاید. آن چه پس از ریزش پالس9و رخ داد، 
سوزناک است از ناتوان, در اقناع افکار عموم, و ایجاد پنداشت از 
ناکارآمدی مدیریت بحران در شهر. همچنین اکنون به جای پالس9و، 
«فروریختن پالس9و» است که به تدریج در حال تبدیل شدن به یe نماد 

است.
حادثه پالس9و و نقش نظارت, مدیریت شهری قبل آن و مدیریت 
بحران بعد از آن، ابعادی گوناگون دارد، اما آن چه این متن، قصد دارد به 
آن بپردازد، رفتار مردم در ساعات اولیه وقوع حادثه است؛ از ازدحام و 
بستن راه وسایل امدادی گرفته تا سلف, گرفتن ها و تمنای کسب شهرت 

و ثبت واقعه به جای کمe یا الاقل هم دردی.
آسیب شناس, رفتار اجتماع, مردم یا خلقیات منف,، موضوع سهل 
را  آن ها  به مردمان برچسب زد و  به سرعت م, شود  و ممتنع است. 
ایران  به  این همه  ایرانیان که  آن که  «ایرون, بازی» متهم کرد (طرفه  به 
م, نازند، سخیف ترین رفتارها را «ایرون,» م, نامند و نازل ترین فیلم ها 
را «فیلم فارس,» م, خوانند) و م, شود آن ها را مقصر اصل, واقعه قلمداد 
کرد ـ که البته ما در پی آن نیستیم و در میان انبوه مقصران احتمال,، 
مردم در این میانه کمترین نقش را دارند. ول, در هر حال، اگر باید 
بهبودی صورت گیرد، الزم است همه بخش ها اصالح شوند و رفتار 

مردمان نیز از آن جمله است.
نکته دیnر آن است که مردم در ماجرای پالس9و، نقش های دلنشین, 
برای اهدای خون، کمe رسان, و توزیع  نیز داشته اند: صف طوالن, 
غذا، پیشنهاد کمe به کسبه و شاغالن پالس9و و مراسم هم دردی با 
آن، جریان  از  مهمتر  اما  است.  آن  از  بخش,  آتش نشانان،  و  قربانیان 
بسیار عظیم مردم, است که خود را در فضای مجازی نشان م, دهد. 
این جریان عظیم، هر روز صورت, تازه م, یابد و البته به سرعت خود 
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فیلم ها  پنج شنبه،  نیز م, کند. همان جریان فضای مجازی که  نقد  را 
را  رفتار  این  بعد،  روزهای  م, داد،  بازنشر  را  واقعه  از  و عکس هایی 
نقد م, کرد، به تعبیری، مردم خود را نقد م, کردند. این زنده بودن و 
بر  باید مسئولیت  احساس داشتن و هم دردی کردن (در غیاب آن که 
عهده گیرد و پاسخ گویی کند و افکار عموم, را هدایت کند) و تقال 

کردن برای یافتن علل حادثه و مسئوالن آن، ارزشمند است.
پیش فرض  چهار  مردم،  رفتار  نقد  و  منف,  خلقیات  بررس,  اما 
انکار  معنای  به  منف,،  رفتار  نقد  این که  اول  پذیرد.  نم,  را  احتمال, 
خصایص مثبت ایرانیان نیست که بسیار هم زیاد است که به برخ, از آن 
در باال اشاره شد. اما الزم نیست هر بار که خلق, منف, نقد م, شود، 
ابتدا فصل مشبع, در تعریف از مردم ایران بیان شود. دوم این که این 
نقد در مقایسه با ملل دیnر و زمان های دیnر نیست. یعن, بنا نیست 
بر سر مردم کوبیده شود که مردم کشورهای دیnر چنین هستند و (بر 
فرض صحت، که در اغلب موارد آمار مطمئن, در دست نیست) پنجاه 
سال پیش، وضعیت ایران چنان بوده است. چهارم این که این بررس,، 
نم, پذیرد که اکثریت جامعه ایران چنین هستند، ول, پیمایش های مل, 
نشان م, دهد که مردم معتقدند، خلقیات منف,، رواج, گسترده دارد. 
هر چند داده های روشن, از رفتار مردم در دست نیست، اما «پنداشت» 
از گستردگ, این رفتار، باعث م, شود تا اکثر آن ها در موقعیت هایی 

قرار گیرند که گریزی از رفتار متناسب با این پنداشت نداشته باشند. 
است  ذکر  قابل  پالس9و  حادثه  در  مردم  رفتار  نقد  در  آن چه  اما 
(مردم در مقابل سیستم و ح9ومت و نهادهای مسئول)، در چند مقوله 
م, گنجد. (نکته مهم این است که پس از یe هفته از وقوع حادثه هنوز 
اطالعات دقیق, از نیم روز اول در دست نیست و تحلیل های این متن، 

تنها بر پایه اظهار نظر مقامات رسم, استوار شده است.)
نخستین نقد، به کسبه و شاغالن و کارگران پالس9و بازم, گردد که 
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خود، شغل و محل کسب شان را بیمه نکرده و به عنوان یe جماعت یا 
گروه کاری در مجتمع, بزرگ، نتوانسته بودند با هم9اری با ی9دیnر، 
یe کاالی همnان, مشترک (امنیت و بیمه ساختمان یا وسایل اطفای 
حریق) تولید کنند. ظاهراً تنها نزدیe به یe چهارم مغازه ها (١۶٠ 
نیز،  آن ها  که  بوده اند  بیمه  پالس9و)  در  موجود  واحد  از ۶٠٠  واحد 
تعهد بسیار پایین, خریداری کرده بودند.١ همچنین بنا به روایت برخ, 
ابتدای آتش سوزی، کپسول های موجود در طبقه دهم  از حاضران در 
برای اطفای حریق شارژ نداشته و خال, بوده است.٢ و مسئله دیnر آن 
است که برخ, کسبه پس از آتش سوزی، برای برداشتن اسناد و مدارک 
و دارایی های خود به ساختمان بازگشته بودند و آنجا ترک نم, کردند که 
البته بخش, از تلفات باالی حادثه به همین موضوع باز م, گردد، چراکه 
آتش نشانان برای خارج کردن آنها از ساختمان تالش م, کرده اند.٣ یعن, 
تالش عده ای برای جلوگیری از زیان مادی، منجر به مرگ آتش نشانان 

و احتماال| خودشان شد. 
احیانا  و  حادثه  تماشای  برای  است که  وارد  مردم,  به  دوم،  نقد 
الف،  سایت  تجمع کردند.  محل  در  ماجرا،  ثبت  و  سلف,  گرفتن 
ازدحام،  این خبر کرده که «وقت,  را موضوع  ازدحام مردم  از  عکس, 
مانع کمe رسان, م, شود» و نظر مردم را در باره آن عکس خواستار 
شده بود.۴ ازدحام و سرک کشیدن در حوادث و وقایع, که ارتباط, به ما 
ندارند، رویه شایع, است که سابقه ای طوالن, در ایران دارد، و سیاحان 
فراوان, نیز به آن اشاره کرده اند. همچنین ایستادن و تماشا کردن برای 
مزاحمت  آیا  این که  به  بی اعتنای  یا سلف, گرفتن،  ارضای کنج9اوی 
ایجاد م, کند یا خیر، و آیا مانع امدادرسان, م, شود یا نه، نکته ای مهم 
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است که ح9ایت از خودمداری مرتکبان آن دارد. عکس های موجود از 
روز اول حادثه، حاک, است که تعداد زیادی از مردم در هر جایی و حت, 
بر روی ماشین های امدادی جمع شده اند و در حال ثبت واقعه هستند. 
و  تکثیر م, شود  باعث  دارد که  اهمیت  رو  آن  از  به ویژه  خودمداری، 
کسان, که شاهد آن هستند، از طرف, برای این که چنین رفتاری بر آن ها 
اعمال نشود و از طرف, دیnر یا از سر انتقام گیری و شاید هم برچسب 
بالهت و سادگ, نخوردن، ناچار از تبعیت از این رویه م, شوند. بنابر 
این وجود تعداد اندک رفتارهای خودمدارانه نیز نگران کننده است، و 

باید حساسیت افکار عموم, را برانگیزاند. 
باید توجه داشت که خودمداری، منحصر به ثبت واقعه یا سلف, 
گرفتن شهروندان عادی نیست، بل9ه به حضور مقامات غیرمرتبط برای 
آن در صفحه  انتشار  و  ثبت عکس  احیاناً  نباشید گفتن» (و  «خسته 
آن ها که  پیام دادن مقامات غیرارشد و مدیران میان, و  شخص,!) و 
نقش مهم, در اداره حادثه و تس9ین افکار عموم, و هدایت آن ندارند، 

نیز باز م, گردد که گواه, بر تمنای مداوم شان برای دیده شدن است. 
البته باید توجه کرد که ازدحام کنندگان، تنها افراد کنج9او نبودند. 
 eی در  اطراف  مردم  و  کسبه  و  هستند  نگران  که  پالس9و  شاغالن 
منطقه تجاری مرکز شهری و در روز کاری و ساعات, که مردم هم بیشتر 
فرصت خرید دارند (پنج شنبه)، به تنهایی جمعیت, چند هزار نفری 
(و افزایش یابنده ای) را گردهم م, آورد و از آن جا که بیشتر عکس ها و 
ازدحام ها و سلف, ها، مربوط به لحظات پیش از فرو ریختن ساختمان 
و  ماجراجویی  دارای جنبه  بیشتر  با یe حادثه،  است، سلف, گرفتن 
کنج9اوی یا شهرت‑طلبی است تا سلف, گرفتن با یe فاجعه، که دور 
از اخالق است. اما حضور مردم نگران، به ویژه آن که اعتماد چندان, هم 

به عمل9رد نهادها ندارند، نه غیرطبیع, است و نه قابل. 
از  انبوه,  به  بستن  دل  است.  از حادثه  مردم پس  رفتار  نیز  سوم 
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شایعات و گاه تا آستانه توهم توطئه پیش رفتن، و تحلیل بدون اطالعات 
و باور کردن هر حرف, که جاری و ساری است، و رونق گرفتن بازار 
شایعه، و درکنار این ها، ترویج و بازنشر آن توسط مردم، باعث شده 
است تا هم بر ابهام، و هم نگران, مردم افزوده شود که خود دال, بر 

پایین بودن سواد رسانه ای افراد جامعه است.
در هر سه مورد باال نیز، راه اصالح، اوال| آموزش مداوم و ثانیاً تغییر 
موقعیت هاست. یعن, آموزش سواد رسانه ای و نیز آموزش مداوم مقابله 
با بحران و خطرات و زلزله و آتش سوزی. از این رو به عنوان بخش, از 
فرایند جامعه پذیری و جامعه پذیری مجدد، چنین آموزش هایی ضروری 
است و باید در دستور کار نهادهای رسم, و غیررسم, جامعه پذیر کننده 

قرار گیرد. 
توسط  تولیدشده  موقعیت های  به  مسئله،  از  دیnری  بخش  اما 
مردم  در  منف,  خلق  تشدید  یا  ایجاد  موجب  که  بازم, گردد  سیستم 
م, شود که اصالح آن موقعیت ها م, تواند به کاهش چشمnیر رفتارهای 
بانک ها،  در  نوبت‑ده,  دستگاه های  تعبیه  مثال�  منجر شود.  ناپسند 
باعث زنجیره ای از تغییرات مثبت شد، و وقت, ام9ان فرصت طلبی و 
قانون ش9ن, از مردم در نوبت سلب شد، رفتارها تغییر اساس, کرد و از 
این رو، تفاوت رفتار مردم در بانک با سایر نهادهای مشابه معن, دار 
است. جای تغییرات نهادی و موقعیت, نیز در فاجعه پالس9و مشهود 
است. اصرار و اجبار برای اقدامات ایمن, و جریمه ساالنه برای انجام 
ندادن آن، یا الزام آموزش و تکرار در ساختمان های بزرگ تجاری و 
مس9ون,، نمونه ای از این اقدامات است که به پیش گیری از فاجعه باز 

م, گشت. 
در این میان، انتظار از پلیس این بوده و هست که بتواند ازدحام های 
این چنین, را متفرق کند. گزارش روشن, از حادثه در دست نیست، ول, 
توان پلیس در برخورد با موارد مشابه و به ویژه تجمعات سیاس,، انتظار 
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باز  به عمل9رد صدا و سیما  نکته مهم تر  بیش تر م, کند.  را  پلیس  از 
م, گردد. آمار پیمایش های مل,، نشان م, دهد که تلویزیون، هنوز منبع 
اصل, مردم در کسب خبر است. در واقعه پالس9و نیز پخش زنده تا 
زمان فروریزی ساختمان، نقطه قوت رسانه مل, است. اما پس از آن 
با انفجار خبری اش، مردم زیادی برای کسب خبر به رسانه هجوم  و 
م, آورند؛ نه برای خود خبر، که تقریباً روشن است، بل9ه پیرامون آن. تا 
ساعت ها پس از فروریزی، هیچ تصویر و گزارش, از حواش, در پخش 
زنده ارائه نشد. نه مصاحبه با مطلعان و مسئوالن پیشین شهرداری و 
آتش نشان, و پلیس و شرح ماجرا از زبان کسبه که اکنون دیnر لزوم, به 
حضور در امداد نداشتند. همین شد که بازار خبررسان, های تلnرام, و 
شب9ه های خارج, داغ شد و شایعات، میدان دار شدند، یعن, موقعیت 
مناسب برای تحقق نیاز خبررسان, به مردم، آن هم در چنین واقعه مهم, 

فراهم شد و باعث شد که مردم به رسانه های غیرمطمئن روی آورند. 
نقد  قابل  است که  مردم  رفتار  از  بخش  آن  باال،  سه گانه  موارد 
م, نماید و اصالح آن در حوزه فرهنگ عموم, ضروری است. ما به 
تا  باید خودمان را دائما مورد نقد قرار دهیم  از مردم،  عنوان بخش, 
رفتار مردم  نقد  این سه مورد،  اگر  البته  یابد.  بهبود  اجتماع,  زندگ, 
است، نقد عمل9رد مسئوالن مدیریت شهری و مدیریت بحران و نظام 
اطالع رسان, نیز هست و «یe دهان خواهد به پهنای فلe» و سیاهه 

گسترده ای خواهد شد، که البته خارج از موضوع این نوشته است. 
سخن آخر آن که، بنابر همان گفته معروف که انسان ها، خود تاریخ 
خود را م, سازند ول, نه آن گونه که دلشان م, خواهد، یا در شرایط, که 
خود انتخاب کرده باشند. مردم مقصرند، ول, نه به دالیل, که ابتدا گفته 
شد. مقصرند در انتخاب خود در شورای شهر (یا رأی ندادن)، مقصرند 
در عدم مطالبه مدیریت شهر  نداشتن، مقصرند  در هم9اری جمع, 
و مدیریت بحران و مدیریت اطالع رسان, بحران، و در سیاس, کردن 
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مطالبات اجتماع, و شهری و مدن, و نهایتاً به سرعت فراموش کردن؛ 
فراموش کردن آن چه هرگز نباید فراموش کنند. فروریختن پالس9و، فرو 
ریختن نظام سنت, مدیریت شهری و مدیریت بحران است و امید است 

که نظام نوین، زودتر از پالس9و ساخته شود.




