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از هرچیزی ح(ایت گر آن است که  این روزها «فلسفه ی آتش» بیش 
برای  از ی9 سو،  نه «برای خودش»؛   او «برای ماست» که م> سوزد 
آن که ادعای تعال> یافتن ما را به سخره بAیرد و بیهودگ> را نشان دهد 
و از سوی دیAر، برای آنکه «ما» آتش را به وجود م> آوریم و از بین 
م> بریمش؛ بر خالف گذشته، نه پیش از ما، نه پس از ما آتش> نیست 
از  به همین دلیل است که وقت> آتش به سخن در م> آید  که نیست. 
پوچ> موجود بر فراز زندگ> ما روایت م> کند و این امر بیش از هر 
چیز «دگردیس> در متافیزی9 آتش» است؛ در دنیای پیشین چیزها زبانه 
م> کشیدند تا زندگ> زبانه ب(شد، حیات باشد و همه چیز و هر چیز 
ادامه پیدا کند. اکنون اگر چیزها گداخته  شوند؛ متوقف م> شوند، تمام 
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شده، و دیAر تداوم حیات معنادار نیست. تعبیر «هر چیز و همه چیز» 
ترتیب سوال  این  به  ایده مرگ گره خورده است.  با  این وضعیت  در 
واقع> ما در مواجهه مدرن مان با سوختن چیزها؛ اعم از خانه و کارخانه 
یا زمین ها و م(ان ها، باید این گونه باشد که چرا چیزها م> سوزند؟ و 
چیست آنچه م> سوزد؟ آیا آنچه اتفاق افتاده طبیع> است؟ پاسخ هایی 
از وضعیت پوچ>  به نوع> فرارفتن  این سواالت داده م> شود  به  که 

حاکم بر تمام شدن سوختن> هاست.  
آنچه پی̂ش روست، گزارش> است از جستجوی پاسخ این سواالت 
در میان دگردیس> های رخ داده. باید ابعاد زبانه های آتش را به درست> 
تخمین بزنیم تا بار دیAر شاهد آوار زندگ> روی دست تولید و صنعت 
نباشیم. اگر ما ی9 بار آتش را جدی بAیریم، شاید آن وقت توانسته باشیم 

اقتصاد، فرهنگ و حقوق را جدی بAیریم. 
بخش اول گزارش به این نکته خواهد پرداخت که چAونه م(انیزم 
و گرفتن» است؛ در خالل بحث پیرامون ش(ل گیری  ـُ سوختن مبتن> بر «خ
«سوژه کاسب»، تاثیر خو گرفتن، عادت کردن به امور متعارف و ندیدن 
اتفاقات، مورد مداقه قرار م> گیرند و م> بینیم چAونه زوال و انحطاط 
معاش؛ که دست آورد  برابر عقل  در  تسلیم شدن  و  زندگ>  اهداف  در 
و خرد  ذات>  بر عقالنیت  را  است، عرصه  ناپایدار  در شرایط  زندگ> 
انسان> تنگ کرده و خفگ> نهایی انسان ها در میان دود و غبار ناش> از 

سوختن، الهیات آتش را معنا م> کند.
در بخش دوم، ماهیت خطرناک محیط و ابعاد حیرت آور غفلت 
شهروندان در فاجعه ساختمان پالس(و و مجتمع تجاری عالءالدین 
قابل  توجیه  ساختمان»  «قدمت  که  دید  خواهیم  م> شود.  داده  نشان 
قبول> برای پذیرش این حادثه نیست چراکه همین اتفاق در ساختمان> 

به ظاهر نوساز در حال وقوع است. 
زندگ>  دفورمه شدن  م(انیزم های  تبیین  اول،  دو بخش  محصول 
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تغییر  به خود  زندگ> خود  است؛  از خود  دفاع شهروندان  در جریان 
نم> کند، آدم ها نیز به دلخواه و نیت مندانه چشم روی قانون و عرف 
بین ساختارهای  تاثر مدام  تاثیر و  بل(ه نوع>  و اخالقیات نم> بندند 
اجتماع> و سوژگ> افراد وجود دارد که سبب م> شود شیوه های دفاع 

شخص> بر هر نوع> از هنجار و قواعد جمع> اولویت یابند. 
ط> فشار فزاینده ای که افراد در زندگ> روزمره احساس م> کنند، و 
ذیل الزام به پیAیری امور شخص> از طریق معاش، اهمیت نهادهای 
اجتماع> کاهش یافته و م(انیزم ایمن سازی محیط شخص> سبب تغییر 
و بدقوارگ> محیط م> شوند. به واقع پایداری شرایط ناپایدار و بی ثبات، 
باعث فرایندهایی شده که ط> آن روحیات نهادینه شده ای در شهروندان 

به وجود آمده اند که فراتر از مفهوم خلق وخو محل بحث هستند. 
اگر در دو بخش اول، سوال این بود که چرا کسبه تهران> در محیط 
ناامن کار م> کنند، در بخش سوم گزارش این امر پرسیده خواهد شد که 
چرا شهروندان تهران> هنوز در شهر تهران زندگ> م> کنند؟ این دو سوال 
در واقع دو نمود از ی9 سوال هستند؛ چرا و چAونه مردم محیط ناامن 
را م> پذیرند؟ شاید الزم باشد اعتراف کنیم که از نظر آماری ریس9 
زندگ> در تهران همانند ریس9 کار در محیط> ناایمن مانند پالس(و و 
ساختمان عالءالدین است. لذا در این بخش به آمار و ارقام> م> پردازیم 
آنجا  به  که در حوزه سوانح آتش سوزی مرتبط هستند. در آخر شاید 
برسیم که چه م> شود در این شهر همه راه حل ها به اتفاق> بیولوژی9 
ختم م> شود؟ چرا حتما م> بایست نابودی باعث تجدید نظر در رفتار 

ما شود؟

پرسه در خطرات ی9 مجتمع 
این  به  انتقادی مان  اذهان  است  مم(ن  دلخراش>  حادثه  هر  از  بعد 
صرافت بیفتند که از خودمان بپرسیم، «آدم ها را چه م> شود که با وجود 
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این همه مخاطره حاضرند در م(ان> زندگ> کنند که هر لحظه اش آبستن 
اتفاق> مهل9 است؟» ما روح –تهدیدکننده‑  م(ان های مختلف را با 
انبوه>  از ادراک های درهم و برهم احساس م> کنیم؛ از رفتار آدم ها و 
تعلقات شان گرفته تا نیازها و نیازمندی هایی که با بودن در آن م(ان ها 
پدیدارشناس>  ش(ل  ابتدایی ترین  ترتیب  این  به  م> کنیم.  اطفاءشان 
اتفاق  م(ان ها که عموما در سطح> ناهوشیار در زندگ> های روزمره 
م> افتد و منجر به تولید تکانه ای م> شود که برآمده از نوع> انباشت ذهن> 
است؛ درهم و برهم است و بدین جهت مم(ن است ما تحت تاثیر این 
انباشت ها، رفتارهایی نیز انجام دهیم و یا حت> انجام ندهیم که ندانیم 
گاه> و این دریافت  دقیقا از کجا نشات م> گیرند. این توده درون> ناآ
مضمحل کننده گاه به ش(ل اخالقیاتِ منع و ایجاب ظاهر م> شود و تا 
لحظه فهم شدن همراه ماست. لحظه ای که با ی9 بحران و فاجعه همراه 

است. 
برای من مهاجر که از سال١٣٨٠ وارد تهران شدم، ساختمان پالس(و 
نام> آشنا بود، مثل ساختمان عالء الدین، ی9 بار هم که به این ساختمان 
پا گذاشتم. همۀ آن «احساس هاس انبوه» مرا در بر گرفتند و آنقدر قوی 
و قوی تر شدند که دیAر نتوانستم به آنجا وارد شوم. اگرچه چندباری 
هم تا درب ورودی آن رفتم، لی(ن ترجیح دادم از مجتمع کناری اش 
خرید کنم؛ تا اینکه روز آوار پالس(و فهمیدم آن همه نارضایت> و منع 
درون> از کجا م> آمده اند. انگار هربار سفینه دریافت های درون> ام  مرا 
تا آخرین روز دی ماه سال ١٣٩۵ م> آورد و این اتفاق را لمس م> کرد و 
دوباره بازم م> گرداند به زمان حال. زمان تعلیق مرگ، ناامن>، بی نظم>، 
سهل انگاری و همه عناصر زوال و انحطاط که در ی9 سازه جمع بودند 
و هیچ کس نم> خواست از پدیدار منحط پالس(و ادراک> آگاهانه داشته 
باشد. نه مال(> که از آنجا اعتبار و درآمد داشت، نه مستاجری که کار 
و بنه اش را آنجا نهاده بود، نه مقامات شهری و نظارت>، و در نهایت 
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نه مردم~ خریدار و نه کارگر. پژوهشAران ما نیز که به آنجا نم> روند که 
فکر کنند، اگر بروند، به الزام پروژه هایی م> روند که برایشان مادۀ فکر 

نیست، محل درآمد است. 
به این ترتیب با فروریختن آن ساختمان، انگار تمام عادت هایمان 
دچار زلزله م> شوند؛ مدام م> خواهیم در آنجا (محل قبل> پالس(و) 
ی9 چیز جدید بسازیم یا ساخته شود که بودن پالس(و را تداع> کند، آن 
بوتی9 ها و کارگاه ها، فروشندگان و کارگرها را دوباره ی9 جا جمع کنیم 
تا زندگ> جریان بAیرد؛ بانک ها م> خواهند وام بدهند، تقاضای کم9 
دسته جمع> صورت م> گیرد، بیمه ها از کارفرمایان درخواست مراجعه 
به شعبه های کاری مستقر در میدان را دارند و همه چیز پیش از اندیشه به 
این «احساس نارضایت> از م(ان از بین رفته»، به کار م> افتد تا عادت مان 
به بودن آنچه به فنا رفته مخدوش نشود. ظاهرا اندیشیده زیستن ی9 

ام(ان نیست، بل(ه سفری است برای نرسیدن. 
در  بپرسید چرا  انس گرفته اند  به کارشان  آنجا  آدم هایی که  از  اگر 
این م(ان پرخطر کار م> کنید، جواب م> شنوید، خطری نیست. آنها 
شما را به پیشAیری های سطح> و دم دست> ارجاع م> دهند اما وقت> از 
آنها جویا م> شوید که آیا واقعا این پیشAیری ها کاف> است، به حالت 
استیصال جواب م> دهند، خیر! در ارجاعات آنها، سرکش> ها و «گیر 
دادن»هایی وجود دارد که مسبب همین رفتارهای ناکاف> در قبال محیط 
مانوس شان است. از طرف چه کس>؟ از طرف مقام های نظارت>. نزد 
اینان هنوز باور به این که حادثه «ذات> ناگهان>» دارد به درست> فهم 
نشده است اما در مقابل آن ی9 استیصال وجود دارد. استیصال در برابر 

مشی�ت مقدر! آن لحظه که کاری از دستشان بر نم> آید. 
با  طبع اند،  شوخ  احتمال>  حادثه  مقابل  در  همه  عالءالدین  در 
را توصیف کنم.  نفر  خنده های هیستری9، بAذارید صورت ی(> دو 
دارد،  قد  هشتاد  و  ی9  احتماال  درشت که  قواره  با  ساله   ٣۵ مردی 
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وزن> حول و حوش ١٠٠  تا ١٢٠   کیلو گرم، کنار کانتری بیرون زده از 
مغازه ای دو در ی9، روی ی9 م(عب مستطیل نشسته است، بدنش در 
حالت> لمیده و با دست های پهن و صورت خندانش م> گوید مغازه اش 
مسلح به سیستم اطفای حریق مرکزی است. از او م> پرسم آیا بیانیۀ 
فروشندگان پاساژ را امضاء کرده، م> گوید آری. ول> نم> داند چرا! همه 
منتظرند فرج> شود و مسئوالن رسیدگ> کنند، اما آن رسیدگ> چیست؟ 
رسیدگ> از نظر او چیزی نیست که جلوی فاجعه را بAیرد چرا که اصوال 
درک> از ش(ل جمع> فاجعه در ذهنش وجود ندارد بل(ه فاجعه اتفاق> 
است که برای او مم(ن الوقوع است. برای همین در مقابل این سوال 
که «رسیدگ> یعن> چه؟» با خنده جواب م> دهد پول> بAیرند و کاری 
کنند که مطمئن شویم اتفاق> نم> افتد. در واقع این اطمینانِ مطالبه شده، 
شاخص ناکاف> بودن اقدامات موجود است؛ اطمینان به چه؟ به ظاهر 
به سیستم مرکزی اطفاء حریق مجهز است. همه جا  تمام ساختمان 
به  جا  همه  امداد ضد حریق هست.  فل(ه های  و  شیرها  طبقات،  در 
کبندی هستند که در  ش(ل وسواس گونه ای کپسول های ضد حریق نو و آ
آن محیط کثافت گرفته، تمیز و براق اند و همین براق> نشان دهنده تازه 
بودن آنهاست. باز همۀ این ها ناکاف> است! چرا؟ ساده است، چون از 
الزام> بیرون> سرچشمه گرفته اند، و این روزها تحت تاثیر واقعه پالس(و 

حداکثر از نگران> ها و دلهره هایشان. 
همه کسبه  شاید  و  معاش اند؛  عقل  تجسم  عالءالدین  مستاجران 
تجسم این پدیده باشند. عقل> که نگران> بیشتر در او موثر است. نبض 
نوسانات را درک م> کنند؛ ناآرام م> شوند و م> خواهند که دوباره شرایط 
را برای خود امن کنند. این خصلت کاسب بودن برای آن ها تفرد، و 
اثنای  از آب را به همراه داشته است. در  توانایی بیرون کشیدن گلیم 
همه این گفتگوهاست که او با اشاره به تلفن همراه من م> گوید «قاب 
دستگاه ات را هم دارم». اشاره ای که عالوه بر سع> برای کسب، تعجیل 
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او برای گریز از نگران> پس ذهنش را نیز نشان م> دهد. به راست> معاش> 
برخورد کردن با جهان، نمای دوگانه ای از انسان م> سازد؛ نمایی که 
بیانگر چهره ای بی فکر، ساده و در عین حال دوراندیش است. خطاست 
اگر گمان کنیم بی فکری جزو صفات ذات> و اساس> کسبه است؛ از آن 
روی که هیچ فروشنده توانمندی در آن لحظه که مشتری از خریدش 
احساس حماقت م> کند، احساس زرنگ> اش را بروز نم> دهد؛ بل(ه 
حس> مشابه شما را بازی م> کند تا از این طریق رفتار خرید شما را 
مدیریت کند. کاسب آینه سان عمل م> کند و این را زمان> م>  شود فهمید 
که در ی9 گفتگو دو موضع ١٨٠ درجه مخالف هم را اتخاذ کنید. 
اگر بAویید که ام(ان آتش سوزی منتف> است، سریعا تایید م> شوید 
و اگر بAویید این همه وسیله ایمن> هیچ کدام کار نم> کنند بازهم تایید 
م> شوید. شاید همین وجه از همدل> و آینه سان> است که در مواجهه 

عقالنیت ذات> با عقالنیت ابزاری به بی فکری تعبیر م> شود.  
در فروشAاه دیAری چند نوجوان نشسته اند، وقت> از بیمۀ آتش سوزی 
مقابل  در  افرادی که  همه  «نم> دانم»،  است،  ساده  جوابشان  بپرسید 
سواالت> از این دست، جوابی این چنین م> دهند، سرهایشان را پایین 
م> اندازند و م> گویند نم> دانم! «نم> دانم» ی9 جواب تعبیه شده برای 
هرنوع گریز از پاسخ گویی است. شاغلین این محل به راحت> شما را به 
سویی هدایت م> کنند که در آنجا هیچ چیز نیست. در عالءالدین ی9 
فرد غایب وجود دارد که هربار حضورش برای پاسخ گویی به سواالت 
مطالبه م> شود، نیست. حت> اگر الزم باشد قیمت ی9 جنس را بدانید، 
این فرد حضور ندارد. امتناع از پاسخAویی ی9 ژست است. ی9 ژست 
» قانون، مقامات قانون> و یا هر  برای دفاع از خود در مقابل«گیر دادنِ
کس دیAری که بخواهد شرایط بیرون> حاکم بر کسب آنها را تعیین 

کند. 
اصول،  قواعد،  مجموعه  شامل  کسب،  بر  حاکم  بیرون>  شرایط 
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راه(ارها و صالحدیدهایی است که از طرف هر فرد یا نهاد یا گروه 
با مایمل(ش،  از رابطه فرد  دیAری، درآمد و عایدات فردی را خارج 
و بیرون از توافقات او با افراد بی واسطه مرتبط با کسبش، تعیین کند. 
آنها در این مختصات است که احساس ایمن> م> کنند و در چارچوب 
این شرایط زندگ> م> کنند و هر نوع سلطه قانون>، اجتماع> و عرف> را 
مطابق این شرایط تغییر ش(ل م> دهند. همین موضوع باعث م> شود 
قرمزِ  به عنوان «خطوط�  و کار  تاسیس کسب  زمان  در  شرایط مذکور 
حداکثریِ فعالیتِ اقتصادی» پابرجا بمانند. ی(> از کسبه عالءالدین 
از دست  زندگ> اش  این موضوع که ط> ی9 حریق کل  تایید  از  پس 
را  و کار  این جا کسب  در  زیرا  اینجا م> مانیم  «ما  م> رود، م> گوید؛ 
ندارد؛  اهمیت  م> رسد،  فروش  به  چیزی که  او   برای  گرفتیم»،  یاد 
«اولویت» دارد. زیرا آنجا قادرند هرچیزی را تا جایی که بازار کشش 

دارد، بفروشند. 
آن طور که راه پله ها و پله برق> های مستهل9 و آسانسورهای خراب 
متجمع گواه> م> دهند نقش بازار «عالء» این است که مردم را آنجا 
«اولویت  اوست که  حاال  داده،  انجام  خوبی  به  را  این کار  و  ب(شد 
فروش» هر کس را مشخص کند نه سقفش را. همه فروشندگان این 
آنجا جمع  در  پیش فرض  این  با  و  دارند  قبول  زیادی  تاحد  را  توافق 
شده اند و مانده اند. فراتر از این، اگر کس> بخواهد قواعد بازی را تغییر 
دهد معنایش مداخله در شرایط حاکم بر کسب است. اگر این مداخله 
چاره ناپذیر باشد به اجبار قبول م> شود و اگر قابل رفع باشد با هر الزام> 
که همراه باشد رفع م> شود! این قدرت واقع> عالءالدین است. یعن> 
ام(ان دور زدن هر چیزی که از بیرون بخواهد کسب شما را متاثر کند. 
اگر به نمای بیرون> سازه هم نگاه کنید شبیه سپری است که استعاره ای 

از همین قدرت عالء است.
نشان  این مجتمع   بر فروشندگان  تنوع سن> حاکم   همانطور که 
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م> دهد، آنها م> آیند، یاد م> گیرند، بزرگ م> شوند، و به قواعد پای بند 
میز  ی9  بابت  ماهانه  اجبار،  به  نیست که  هیچ کس  گرنه  و  م> مانند 
مادر کسبۀ مجتمع  بپردازد. ساختمان عالء  تومان  میلیون ها  اجاره ای 
است، ساختمان> در نقش رحم! جایی که فرزند نابلد در نوپایی اش در 
آن ایمن است و هنگام~ بزرگ> به آن وفادار. به این ترتیب شما در آنجا 
قواعد کسبی را یاد م> گیرید که مم(ن است در جای دیAر نیز کارایی 
نداشته باشند. ی9 شیوه خاص از کسب عایدات که تغییرش هراسناک 
آنجا  بپرسیم چرا کسبه  و پریشان کننده است. حاال اگر ی9 بار دیAر 
م> مانند جواب روشن تری به دست خواهیم آورد. ماندن آنجا محصول 
واکنش آنها به عوامل مداخله گر در شرایط کسب است، فروشندگان و 
تجار نیازمند ی9 وضعیت پایدار هستند، وضعیت> که ام(ان پیش بین> 
آنها بدهد و در حال>  به  و مدیریت شرایط را حت> در بدترین وضع 
که ما فکر م> کنیم، آنها که آن داخل مشغول فروش اند، گرگ هستند، 
فروشندگان نیز گمان م> کنند گرگ های واقع> بیرون از مجتمع هستند. 
گرفته ایم چAونه  یاد  ول>  م> بریم  به سر  ناامن>  احسلس  ی9  با  همه 
اطراف خود را ایمن کنیم و به آن خو بAیریم، لذا وقت> با وجود این همه 
اقدام تامین> از فروشنده م> پرسم «آیا احساس امنیت م> کنید»، جواب 
م> دهد: «اینها صوری است، هیچ(دام از این شیرها و فل(ه های کار 
نم> کنند». او م> داند برای تعبیه چنین سیستم> ی9 اجبار خارج از 
شرایط کسب او کارسازی کرده است؛ ی9 «گیرِ اداری» و لذا تا حد 
ام(ان نیز تاثیر آن خنث> سازی شده است. شاید اکنون بتوانیم بفهمیم 
چرا این شهروندان درست چند روز بعد از حادثه پالس(و ط> بیانیه ای 
از سازمان آتش نشان> خواستند به حال ایمن سازی شرایط محیط کار 
آنها فکری جدی کند. اقدام> که این بار نه تنها «گیر» نیست بل(ه مطالبۀ 
عقل معاش آنهاست و وضعیت سخره آور «ایمن سازی های ویترین>» را 

نشان م> دهد. 
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با ورود به ساختمان همه قواعدِ خودساخته همشهریان فروشنده 
برای صیانت از خود از طریق ایجاد ی9 وضعیتِ پایدار ِمصنوع> به 
چشم م> آید؛ جهان> که به غایت دفورمه شده و با خودخواه> تمام به 
معبری برای پول در آوردن بدل شده است. در اینجا کوچ(ترین اقدام 
غیر  معیارهایی  برای  احترام>  نوع  نم> گیرد، هیچ  بهداشت> صورت 
از معیار کسب وجود ندارد و این گونه است که م> توان فهمید عالء 
کجاست. ی(بار دیAر بپرسیم چرا فروشندگان آنجا را ترک نم> کنند. 
را  تهران  نم> توانیم  نیز  ما  این که  نم> توانند، کما  است:  پاسخ ساده 
ترک کنیم. متاسفانه باید گفت برخورد ما با تهران نیز به گونه ای است 
که همه شبیه ساکنان این مجتمع تجاری هستیم. مجتمع> که از قضا 

وسایل ارتباط> نیز ارائه م> دهد؛ بله ما کسبه تهرانیم. 
ما نیز به این خاطر این شهر را عل> رغم کثافات گرفته در درونش 
ترک نم> کنیم، عل> رغم آلودگ> های آب و هوا و خاک و صدا، به این 
دلیل که با آن اخت گرفته ایم و آنها را نم> بینیم. کیست که نداند یا نتواند 
تولید م> شود؟ ساالنه  تهران  زباله روزانه در  تصور کند چندهزار تن 
آلودگ> های زیر دو و  نیترات و  چند هزار تن منوکسید، دی اکسید، 
نیم می(رون در بدن مان م> روند؟ در ادامه همین گزارش وجوه دفورمه 

ساختمان عالء الدین را بررس> خواهیم کرد.  
نگاه0 به نکات امنیت0 در ساختمان پالس-و و مقایسه آن با ساختمان 

عالء
زندگ> و معاش در پالس(و همانقدر ناایمن بوده است که در عالء غیر 
قابل تصور است؛ ی9 نفر باید از بیرون بتواند این غیرقابل زیست بودن 
را به آنها هشدار دهد و چه فرصت> بهتر از این که با مقایسه دو وضعیت 

عین>، مانع از تکرار چنین حوادث> شد. 
ساختمان پالس(و، به مال(یت بنیاد مستضعفان مشتمل بر ١۶ طبقه 
روی ی9 طبقه زیر زمین بوده که مجموعا شامل ۴ واحد اداری، ی9 
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واحد بانک، در زیر زمین و هم(ف به مساحت خالص ۵١۴ متر مربع 
و ۵٧٠ واحد تجاری به مساحت خالص ١٩٠٣٨ متر مربع در کلیه 
تا طبقه  نیم طبقات منف> ی9  انباری در  طبقات و ٣٨٨۵ متر مربع 
١٣ و ٣٢۵ متر تاسیسات در زیر زمین و در مجموع کل زیر بنا بالغ بر 

٣٣٠٢٢ متر مربع بود. 
تراژدی  ی9  عالءالدین  م> گذشت،  پالس(و  در  آنچه  نسبت  به 
رضا  بنام  هست؛ کاسبی  نیز  انقالب  از  بعد  مدیریت>  و  مهندس>  
از دهه ۵٠ کارگاه و فروشAاه  این مجتمع  عالءالدین در محل فعل> 
به طوری که  افزود،  آن  بر وسعت  آرام آرام  پالستی9 فروش> داشت که 
در سال١٣۵٣ حدود هزارمتر از فضای کنون> پاساژ را خریداری کرد. 
این وضعیت تا پایان جنگ و سال های ۶٨ تا ٧٠ که بخش دیAری از 
زمین های اطراف خریداری شد، ادامه یافت. پس از تهیه نقشه و ط> 
مراحل قانون> از ابتدای سال ٧۴ تخریب و ساخت پاساژ عالءالدین 
شروع شد. این ساخت وساز چهارسال به طول انجامید و از سال ٧٨ تا 
٧٩ فازبه فاز واگذاری ها آغاز شد و در نهایت ١١طبقه با حدود ١١٠٠ 
مال(یت  فاقد  و  اجاره ای  عمدتاً  که  گردید  واگذار  فاز  سه  در  مغازه 
هستند. این پاساژ چندین بار دچار آتش سوزی شده و آتش نشان> آن  را 
غیر ایمن معرف> کرده است. در تیرماه ١٣٩٣ این م(ان دچار حریق شد 

و آخرین مورد آتش سوزی این پاساژ در ١١ دی ١٣٩۴رخ داد.
ساختمان پالس(و نیز در تاریخ ٢٨/ ١١/ ١٣٩٢، ١٣٩٢/١٢/١٠، 
و   ١٣٩۴/١٢/٢٨  ،١٣٩۴/١١/١۴  ،١٣٩۴/۵/٢  ،١٣٩٣/٨/١٠
١٣٩۵/۶/٢ حسب بازدیدهای منطقه ۵ عملیات> سازمان آتش نشان> 
و خدمات ایمن>، از سوی شهردای منطقه ١٢ اخطاریه ها و تذکرات 
م(رری را دریافت نموده بود این اخطارها برای مال(ین ساختمان پالس(و 
متعلق به بنیاد مستضعفان با رونوشت برای ریاست اتاق اصناف تهران، 
فرمانداری تهران، اداره کل بازرس>، وزارت کار و معاونت پیAیری از 
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وقوع جرم قوه قضائیه فرستاده شده و بر خطرناک بودن و ناایمن بودن 
اجرای دستورالعمل های  لزوم  و  احتمال>  آتش سوزی  محل، خطرات 
ایمن> صحه گذاشته شده است. مواردی که در دستورالعمل های الزم 

االجرا هشدار داده شده بودندبه شرح ذیل بوده است:
بر . ١ سوزی  آتش  برابر  در  فلزی  اس(له  نیاز  مورد  مقاومت  ارتقاء 

اساس استانداردهای IBC / NFPA٠٠٠  و همچنین اصالحیه 
فصل ٢‑ ٣ ویرایش دوم سال ١٣٩٢ مبحث سوم مقررات مل> 
ساختمان بر اساس جزئیات مقاوم سازی شامل نوع و ضخامت 
ماده مورد استفاده ، نحوه زیرسازی و استانداردهای کاال و اجرا، 

عایق سازی ستون های فلزی عریان. 

 

همانطور که در عکس اول م> توان دید، فضاهای مورد اشاره در 
اولین تذکر سازمان آتش نشان> در ساختمان عالءالدین نیز وجود 
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دارد؛ ستون های ساختمان> لخت که به راحت> در مجاورت دمای 
هیچAونه  قابلیت  لیتیوم>  باطری های  سوخت  از  ناش>  باالی 
حفاظت از بنا را ندارند. در عکس دوم هشدار دوم سازمان آتش 

نشان> قابل مالحظه است.
دوربندی راه پله ها و مجاری ارتباط> با مصالح مقاوم و درب حریق . ٢

جهت جلوگیری از گسترش عمودی حریق و همچنین ایمن سازی 
درب موتورخانه از طریق درب مقاوم حریق. 
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در این عکس ها ناکارآمدی دوربندی مجاری ارتباط> طبقات به 
خوبی به چشم م> آید. در عکس سوم، احتمال سقوط اجسام و بار 

اضاف> در فضای مابین راهروها نیز مشخص است. 
جمع آوری دیوارهای جداکننده قابل اشتعال واحدهای تجاری و . ٣

استفاده از مصالح غیر قابل اشتعال.
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عمال جداکننده ای که بتواند مانع سرایت افقM حریق شود وجود ندارد، داالن های تنگ، 

شیشه، جداره های ده سانتM در عکس دوم در ی9 قاب مM توان عدم عایق سازی ستون های 

اصلM، مانع زدایی نشدن فضاهای راهرو و دیوارهای غیرعایق و قابل پاشتعال را دید.

جمع آوری سقف های کاذب قابل اشتعال و جایAزین> آن توسط . ۴
پانل های گچ> با مصالح غیرقابل اشتعال ضمن استاندارد سازی 
فضای ف> مابین> سقوف اصل> و کاذب به طریق> که آتش بند شود.
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موانع زدایی از راه پله های اضطراری و  زیر پل(ان ها و عاری نمودن . ۵
آنها از هر نوع کاال و مانع عبور و مرور.

نمونه ای از تخلفات مختلف، مانع زایی در مقابل فایرباکس، زیرراه پله ای که 
تبدیل به فروش`اه شده و ... در ساختمان عالء

از . ۶ اعم  ایمن>  طبق ضوابط  برق  شب(ه  اجزاء  و  بازنگری سیستم 
کابل کش>، فیوزها، کلیدها، پریزها، روشنایی، و جعبه تقسیم ها و 

مقاوم سازی سیم کش> های روکار در  داخل لوله های سیم کش>.
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حریم  سازی برای تابلوهای برق از طریق زدودن هرگونه ضایعات و . ٧
مواد قابل اشتعال  جمع آوری سیم های نامناسب و پراکنده. 

   

به نیروی مولد برق دوم که قابل استفاده . ٨ باید همواره  ساختمان 
باشد، به طریق> مجهز شود که برای کارکرد همزمان کلیه تجهیزات 
آتش نشان>،  پمپ های  اعالم حریق،  و  از شب(ه های هشدار  اعم 
دمنده های  و  طبقات  همه  به  مربوط  آسانسورها  از  ی(>  حداقل 

سیستم فشار مثبت هوا  کاف> و مناسب باشد. 
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شود، . ٩ رعایت  تک به تک  باید  انبارداری  به  مربوط  ایمن>  موارد 
چنانکه حداقل فاصله کاال با سقف انبار ۵٠ سانت> متر، فاصله کاال 
با دیوار جانبی ۶٠ سانت> متر، کلیه کاالها باید دارای قفسه بندی 
بوده، و ردیف های بلوک بندی کاال در انبارها به گونه ای باشد که 
استقرار تجهیزات آتش نشان> در طول راهرو به طور کامل نمایان 
باشد و حت> به طور موقت هیچ کاالیی نباید در مقابل تجهیزات 

آتش نشان> باشد. 
از . ١٠ باید  انواع کاالها  برای  برای رده بندی و تفکی9 و قفسه بندی 

نگهداری بدون پالت و قفسه بندی یا خارج از قفسه فلزی اجتناب 
نموده  تا ام(ان  سرایت آتش سوزی و عملیات اطفاء و مبارزه با 

حریق به سهولت ام(ان پذیر باشد. 
حریم انبارها باید عاری از هر گونه کاال و هر گونه ضایعات بوده و . ١١

نباید هرگز بیش از دو سوم از حجم انبارها کاال چیده شود. 
صورت گرفته . ١٢ بازدیدهای  در  ساختمان  تهویه  سیستم  همچنین 

دارای ایرادات قابل مالحظه بوده و همچنین وسایل گرمایش> غیر 
استاندارد باید جمع آوری شوند. 
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چرا همه چیز به راه حلM بیولوژی9 ختم مM شود؟
آیا به نظر شما این امر رویدادی اتفاق> است که ط> تقریبا ده سال؛ از 
سال ١٣٨۴ تا سال ١٣٩٣، آمار وقوع حوادث مرتبط با حریق، رشدی 
حدود صد درصد را داشته است؟ بر اساس نمودار (١)، تعداد حوادث 
شهری در طول سال های مختلف افزایش م> یابد که  از نظر متخصصین 
این حوزه مهم ترین دالیل آن افزایش جمعیت، ساخت وسازهای فراوان 
و  تاسیسات  سایر  و  تجاری  صنعت>،  مراکز  افزایش کارخانه ها،  و 
تجهیزات است. در کنار افزایش حوادث شهری، تعداد آتش سوزی های 
به وقوع پیوسته در شهر تهران ط> سال های گذشته مطابق نمودار (٢) 

افزایش یافته که دالیل> مشابه دارد.
جدول ١. تعداد حوادث به وقوع پیوسته در تهران طM سالهای ٩٣‑ ٨۴
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نمودار ١. تعداد حوادث به وقوع پیوسته در تهران طM سال های ٩٣‑ ٨۴

جدول ٢. تعداد آتش سوزی های به وقوع پیوسته در تهران طM سال های ٩٣‑ ٨۴
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نمودار ٢. تعداد آتش سوزی های به وقوع پیوسته در تهران طM سال های ٩٣‑ ٨۴
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همچنان که جدول ٢ و نمودار ٢ نشان م> دهند، آهنگ تغییرات 
شهر  است،  رشد  حال  در  سرعت  به  تهران  شهر  در  آتش سوزی 
پرجمعیت تر شده، رعایت نکات ایمن> کاهش یافته و حریق طعمه های 
در  تنها  آتش سوزی  مورد    ۵۵٨ و  ٢١هزار  م> کند؛  ش(ار  بیشتری 
است که  آن  از  حاک>  شواهد  این  زمان>.  بازه  این  سال های  واپسین 
کارکنان بخش آتش نشان> شهر تهران بیشتر و بهتر از هر گروه دیAری 
م> توانند قضاوت کنند که تهران به چه جهنم> تبدیل شده است. در 
عرض سال های گذشته نرخ رشد حریق و حوادث بیانگر آن است که 
فشارِ کاری آتش نشان ها  به ش(ل نامتعارف> رشد داشته و حداقل سه 
برابر شده است.  سوال این است که چیست آنچه درون شهر تهران در 

حال سوختن است؟        
آیا به راست> سوختن و از بین رفتن دارایی های مردم، اتفاق> طبیع> 
از  ایمن> است؟ متاسفانه  است که تنها محصول عدم رعایت نکات 
زاویه  اجتماع> پاسخ این سوال منف> است. ما م> سوزیم برای آنکه 
شدن  فرسوده  سرعت  برای کاهش  مناسبی  برنامه ریزی  نتوانسته ایم  
چیزها داشته باشیم. ما م> سوزیم به خاطر این که  میزان سرمایه گذاری 
در حوزه  ایمن> از میزان سرمایه گذاری در حوزه امنیت بسیار پایین تر 
است و بر حسب آمارها و ارقام> که وجود دارند جنس تهدیدی که 
تهران را در معرض خطر قرار داده ارتباط موثق تری با ش(ل ساختاری 
عناصر بحران زا دارد؛ آن عوامل> که به شما کم9 م> کند در قبال نادیده 
گرفتن قواعد مهندس> ساختمان جریمه اش را بپردازید، به عوض اضافه 
بنا، پول بپردازید، برای پایان کار، و هر عملیات غیر مجاز دیAری به 
نحوی قانون را دور زده و تا لحظه بحران نیز کس> متوجه خطرات و 

مخاطرات این راه نیست.
در سوی دیAر ماجرا از کل مبلغ١۴٠ میلیارد تومان معادل مبلغ ٩٠ 
میلیارد تومان اعتبارات سرمایه ای سازمان آتش نشان> و خدمات ایمن> 
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در سال ١٣٩۴ به هزینه منظور شده است که از این مبلغ معادل ۴٠ 
میلیارد تومان نقداً پرداخت شده است و مابق> در سیستم به صورت 
دیون ثبت شده است که با در نظر گرفتن دیون سنوات قبل در سال جاری 
٨٨ میلیارد تومان حواله نیز صادر گردیده است. و اگرچه کل اعتبارات 
بودجه سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣ به میزان ۶/٨ درصد، اعتبارات 
سازمان آتش نشان> میزان ٣۴ درصد رشد داشته است. با وجود رشد 
کل اعتبارات بودجه سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۴ به میزان ٨/٣ 
درصد، اعتبارات سازمان آتش نشان> به میزان ۵/١۵ درصد رشد داشته 
است.کل اعتبارات بودجه سال ١٣٩۶ نسبت به سال ١٣٩۵ به میزان 
۴/٣ درصد، اعتبارات سازمان آتش نشان> به میزان ٨/١۵ درصد رشد 
داشته است. به طور متوسط اعتبارات شهرداری تهران ط> سال های 
١٣٨۶ ال> ١٣٩۶ حدود ٢١ درصد رشد داشته است این درحال> است 
که اعتبارات سازمان آتش نشان> و خدمات ایمن> ط> همین دوره حدود 
٢۵ درصد رشد داشته است. به طور متوسط اعتبارات شهرداری تهران 
ط> سال های ١٣٨۶ ال> ١٣٩۶ حدود ٢١ درصد رشد داشته است و 
کمترین میزان رشد در مقایسه با سال های دیAر در سال ١٣٩۴ است. 
اما باید دید شهر تهران در همین ایام چه وضعیت> داشته است. ط> پنج 
سال گذشته بالغ بر ۶٨ هزار محل ناایمن و پرخطر از سوی سازمان 
شناسایی  منظور  به  است.  شده  شناسایی  تهران  شهر  آتش‑نشان> 
عوامل> که به نوع> سبب ایجاد خطر یا تشدید اثرات ناش> از خطر 
م> شوند و نیز عوامل> که م> توانند به تخفیف اثرات ناش> از بحران 
عامل  تعداد ٢٨٠۵  بیانجامند،  مقابله  فرآیند  تسریع  و  تسهیل  نیز  و 
بحران زا و ۴٨٨٣ عامل بحران زدا در سطح مناطق ٢٢گانه شهر تهران 
شناسایی شده است ی(> از پیامدهای آن ارسال تذکرها، اخطاریه ها و 

هشدارهای ایمن> برای اماکن مختلف است.  
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نمودار ٣. 

جدول ٣. تعداد اخطاریه ها و دستورالعمل های صادر شده در سال های ١٣٨۵ تا 
١٣٩١

١٣٩١*١٣٨۵١٣٨۶١٣٨٧١٣٨٨١٣٨٩١٣٩٠عنوان / سال

١۶١٧٢۴٣٢١٧٧٣١۴۶١٢۵٢٣۴۵۶٣٧۴٨۵تعداد اخطار یه

۴۶٩‑٢۶٧٢۴۴٧٢۴٢۶۶٩٠تعداد دستورالعمل

نگاه> به دارایی ها و مایمل9 شهر تهران در مدیریت مخاطرات، 
در مقایسه با  رشد سریع و ناگهان> شهر، افزایش جمعیت، زمینه های 
بحران زا  عوامل  سایر  ظهور  و  طبیع>،  بالیای  خصوص  در  موجود 
ح(ایت از آن دارد که این شهر تا رسیدن به نقطه استانداردهای خود 
و  دانش  بوم> سازی  به  امور  همه  در  نم> توان  دارد.  فراوان  فاصله 
تجهیزات ارجاع داد ول> در حوزه استانداردها به مقادیر و تناسبات 
ی9 شهر قاعده مند اکتفا کرد؛ هیچ چیز این شهر قاعده مند رشد نکرده 
این  متاسفانه  و  باشد  آن  با  متناسب  استانداردهای روی کاغذش  که 
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بی قاعدگ> و بی قوارگ> آنجا به چشم م> آید که پای نهادهایی مرتبط با 
ساختار سیاس> وسط است. به عنوان مثال ی(> از مهم ترین آمارهای 
به  رسیدن  تا  قضا  از  است که  آتش نشان>  ایستگاه های  آمار  موجود 
استانداردهای حداقل> جهان> نیز فاصله دارد. اگرچه رشد ایستگاه های 
شهر تهران در ی9 دهه گذشته رشد زیادی داشته ول> عدم وجود نیروی 
متخصص به اندازه کاف> در هر ایستگاه و همچنین در نظر گرفته نشدن 
سایر عوامل> که باعث ایجاد بهره وری مطلوب از این ایستگاه ها م> شود 

به خنث> شدن اقدامات صورت گرفته منجر م> شود. 
آن است که فضای ذهن> سیستم بوروکراتی9 در  در واقع منظور 
کشور ما به گونه ای است که هنگام گزارش ده> در مقایسه با عمل(رد 
بسیار متفاوت عمل م> کند. محاسبات کاغذی مدیران در گزارش به 
شهروندان همیشه با فاصله ای همراه است که اعتماد به این گزارش ها 
بوروکراتی9  به سیستم  اعتماد  را سخت م> کند. چنین ضایعه ای در 
کشور آنجا خودش را نشان م> دهد که ی9 سازمان مهم اجرایی مانند 
سازمان آتش نشان> هزاران تذکر را برای اماکن مختلف در شهر تهران 
و تصحیح  در ساخت  را  ترتیبات الزمه  و  آثار  آن  اما  م> کند  ارسال 
رفتار مس(ون> مردم مشاهده نم> کنیم! به راست> چرا این اتفاق باید 
روی دهد؟ آیا م> توان به صرف اعالم این نکته که در خصوص حریق 
تذکرات الزم داده شده است خود را مبرا کرد؟ آیا مدیران اجرایی کشور 
نم> خواهند خود را در مقابل جان کارکنان خود که در نهایت ایثار به 

همنوعانشان خدمت م> دهند مسئول ببینند؟ 
پررنگ  ویترین>  عالءالدین  ساختمان  مانند  ساختمان>  در  امروز 
در  ول>  دارد،  آتش نشان> وجود  و کپسول های  فایرباکس ها  از نصب 
صورت> که بخواهیم به ش(ل قاعده مند و مطابق همان استانداردهای 
مسائل  با  م> شود  واقع  شهری  مدیران  اشاره  مورد  مدام  جهان> که 
جز  راه>  هیچ  م> شویم  متوجه  کنیم،  برخورد  ساختمان  این  ایمن> 
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آنکه جز ی9  این ساختمان وجود ندارد، چه  مهر و موم کردن درب 
و  آئین نامه ها  در  دیAری  مهم  نکته  هیچ  ضدحریق،  تجهیزات  آیتم 
دستورالعمل های ایمن> رعایت نشده است؛ نه فضاهای راهرو اصالح 
شده، نه سیم کش> ها، نه جداره ها ضدحریق اند و نه سقف کاغذ ایمن> 
وجود دارد. ستون ها و سازه های فلزی مهم ساختمان لخت و عور و 
بدون حفاظ رها شده اند و همه چیز در برق رسان> به این م(ان دارای 
ایراد است. آسانسورها و سیستم جابجایی شهروندان در آن دارای ایراد 
است و بعید به نظر م> رسد کسبه و کارکنان> که روزانه میزبان ۶٠٠٠ 
دیده  را  بحران  رد  خُ مدیریت  حداقل>  آموزش های  کننده اند،  بازدید 
باشند. همچنین در هیچ کدام از راهروها و قسمت های قابل مالحظه 
ساختمان جعبه کم9 های اولیه وجود ندارد و در ی9 کالم مش(ل این 

سازه مبنایی تر از نصب فایرباکس است.
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درصد تغییرسال ٩۴سال ٨۴عنوان
۶٨ ٪+٧٢١٢١تعداد ایستگاه آتش نشان>

 ٧٠ ٪+٢٨۶۵۴٨٨۵کل پرسنل (نفر)
٧۵٠٪+١۶٧١۴٠٠منابع عمران> هزینه شده (میلیارد ریال)
(km٢) ۴١٪+١٠/٧۶/٣محدوده تحت پوشش ایستگاه

٢٠٨٪+٢٧۴٨۴۶تعداد ناوگان عملیات> (دستگاه)
‑٠١٨٩٩٩تعداد آتش نشان داوطلب

٣٣٪‑٠/۶٠/۴نسبت مجروحان آتش نشان به تعداد حریق
‑۴۵/۵۶۵٣/٧۶سرانه آموزش> تخصص> (مربوط به سال ٩٠)

٨۵  +۵۴٨٧١٠١٧١تعداد حادثه (فقره)
‑٠٢١٨١٩تعداد خدمات ایمن>

‑٩٧٫۵ ٩۵ درصد رضایت مندی شهروندان )درصد)
٣٨٪+۴٠۴٧۵۵٨۴تعداد حریق ساختمان> (فقره)
١٣٫۶٪+١٢٠٨١٣٧٣تعداد  حریق خودرویی (فقره)

٣٩٨٪+٢٩٢٩١۴۶٠۴تعداد  حریق ضایعات و فضای سبز (فقره)
١۴۶٨٪+١٢٩٢٠٢٣نجات یافتگان حریق (نفر)
‑٠۶:٠٧٠۴:۵۵زمان رسیدن به محل حادثه

‑٠۵:٣٠٠۴:١٠زمان رسیدن به حریق
٩١٪+٣/٧٨٠٧/٢۵٠شیر های هیدرانت

سخن آخر این است که نم> توان مردم را به این دلیل که با مصائب 
خو گرفته اند سرزنش کرد. نم> توان گفت که سب9 زندگ> مردم و رفتار 
پر خطای آنها سبب به تولید و رشد غیر طبیع> ریس9 زندگ> شده است. 
اگر قرار باشد همه این مسائل را در خلق وخو و منش مردم بررس> کرد 
پس آنگاه وظیفه ح(م ران̂> خوب ی9 سیستم سیاس> چه م> شود؟ آیا 
این ساختار سیاس> اجرایی نیست که با تقلیل وظیفه خود به کسب  
درآمد از مردم، باعث تغییر ش(ل سازمان حیات در کشور شده است؟ 
اگر مردم م> دانستند به اندازه پول> که به عنوان مالیات م> پردازند (به 
جای گزارش عمل(ردی پر طمطراق و بی اثر) گزارش هایی موثر و عین> 
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و واقع> از خدمات دریافت م> کنند، آیا بازهم تذکرات قانون> سازمان 
آتش نشان> بی اثر م> ماند؟ 

باور عامیانه ای وجود دارد که  امروز در هر حوزه ای که نگاه کنیم 
حل مسائل را به طرح و ایجاد سازکاری به کل> نو منوط م> داند. امری 
که نیازمند گذری تمام عیار از داشته ها و انباشته ها موجود نیز هست. 
سوی  از  ترغیب هایی که  و  تشویق ها  با  عامیانه  نگاه  این  متاسفانه 
حاکمیت برای تحول اساس> در زندگ> مردم پیوند خورده و حاال که همه 
امیدها به دیوارِ سختِ واقعیت> غیرقابل تغییر خورده، راه حل بیولوژی9 
به یAانه راه حل خروج از بن بست برای مردم تبدیل شده؛ از زبان مردم 
شنیده م> شود که برای ساختن تهران باید آن را کامال خراب کرد، که 
آنقدر مسائل بهم ریخته اند که تنها زلزله م> تواند این بهم ریختگ> را 
نظم> دوباره بدهد. بی ش9 تبدیل شدن راه حل های بیولوژی9 برای حل 
مسائل سیاس>، اجتماع>، فرهنگ>، زیست> و سایر حوزه ها، واکنش> به 
غیر قابل بازگشت بودن رفتار مسئوالن شهری در مقابل شهروندان است. 
هرگاه امید به تغییر بنیادی در ساختار خدمات ده> شهری به ملت بهبود 

پیدا کند، آهسته آهسته این نظم تعامل> بهتر خواهد شد.




