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روز  در  پالسکو  ساختمان  فروریزی  و  آتش سوزی  اسفناک  حادثۀ 
پنجشنبه ۳0 دی ۱۳۹۵ که منجر به تلفات جانی و خسارتی فراوان شد 
و تأثری عمیق و جان گداز از خود برجای نهاد، از ابعادی گوناگون، 
چگونگی  خصوص  در  می توان  جمله  از  است.  تحلیل  و  تأمل  قابل 
پیش گیری،  پیش بینی،  منظر  از  به ویژه  بحران ها،  قبیل  این  مدیریت 
آمادگی و مقابله با آن ها و نیز از منظر مدیریت و برنامه ریزی شهری، به 
موضوع نگریست. برای نمونه، در روزهای اخیر دستگاه ها و نهادهای 
گوناگون مرتبط با این موضوع در معرض این سوال قرار گرفته اند که 
چه کوتاهی ها یا اهمال کاری هایی و از جانب چه دستگاه هایی رخ داده 
است که بسترهای وقوع چنین حادثه ای را گسترده اند. در این خصوص 
طیفی وسیع از اظهارنظرها، از نظرهای کارشناسی گرفته تا گالیه های 
شهروندان عادی، به تببین و تشریح علل رخداد و مقصریابی دست 
زدند. همچنین در این میان، از منظر سیاسی، مباحث سیاسی، به ویژه در 
آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر فضای مباحثات 
مربوط به این ماجرا نیز سایه افکنده است و رسانه های گوناگون وابسته 
و  مختلف  زوایای  از  زمینه،  این  در  سیاسی  مختلف  جریان های  به 
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به طور بسیار متراکم، به ابعاد متفاوت این واقعه و پیامدهای حاصل 
با  نیز  ایران  این بین، سیمای جمهوری اسالمی  از آن پرداخته اند. در 
پخش شبانه روزی تصاویری از محل حادثه و نیز گزارش های زنده، و 
گفت وگو با مسئوالن شهری تمرکزی ویژه  بر ماجرا داشته و کوشیده تا 
هرچند با نقصان هایی در اطالع رسانی به موقع و کافی، اما با جدیت، 
پی گیری مردم و مسئوالن را نسبت به این واقعه -که ابعاد ملی آن بر 

کسی پوشیده نیست- منعکس کند.  
اما به موازات جریان های رسمی رسانه ای اعم از رادیو و تلویزیون، 
مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری که به نوعی نشان رسمی و 
مشخصی دارند، رسانه های اجتماعی نیز در این عرصه منفعل نبوده و 
گاه نقش آفرینی جدی آنها به نقش رسانه های رسمی، پهلو زده است؛ 
رسانه هایی که با محوریت مفهوم شهروند-خبرنگار، مردم عادی را 
فارغ از شغل و تخصص حرفه ای، در محل حادثه ساکن نگه داشتند یا 
آن ها را به پالسکوی درخطر رساندند. لذا در این میان، نباید از نظر دور 
به ویژه شبکه های اجتماعی، در سال های  نوین،  داشت که رسانه های 
اخیر، بخش قابل توجه و غیر قابل انکاری از مصرف رسانه ای کاربران 
به خصوص  اخیر،  یافته های  که  داده  اند  اختصاص  به خود  را  ایرانی 
نگرش های  و  ارزش ها  پیمایش  سوم  موج  چون  ملی  پیمایش هایی 

ایرانیان نیز موید این مهم اند. 
نمی توان به هیچ وجه منکر نقش رسانه های اجتماعی در ایران به ویژه 
در حوزه اطالع سانی شد و باید پذیرفت که این رسانه ها، به تدریج در 
سال های اخیر به بخشی جدایی ناپذیر از تحوالت جامعه و کشورمان 
تبدیل شده اند و روند حوادث اخیر، نشان می دهد و پیش بینی می کند 
که در آینده نزدیک، این گروه از رسانه ها، نقش و جایگاهی مهم تر و 

باارزش تر نیز پیدا خواهند کرد.    
در این بین و برای ورود مجدد به مقوله ایرانی شهروند- خبرنگار 
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و پیامدهای مختلف این مقوله بر حوادثی نظیر حادثه پالسکو، نباید 
از نظر دور داشت که یکی از فناوری هایی که ورودش به جامعه ایرانی، 
تحوالت بسیاری را در پی داشته است،  گوشی های موبایل  هوشمند 
قدرت  اینترنت،  به  اتصال  به واسطه  فن آورانه که  ابزارهایی  هستند؛ 
و  فیلم ها  فراهم کرده اند.  برای کاربران  را  باالیی  ارتباطی  و  رسانه ای 
عکس هایی که به طور آنالین و مستقیم از یک واقعه به مخاطبان آشنا 
بیان گر تمایل در جهت بسط تجربه ناب  نَاآشنا مخابره می شوند،  و 
فردی برای دیگران تعمیم یافته نامحدودی است که از خالل استفاده 
اما  است.  دسترسی  قابل  مجازی  فضای  و  هوشمند  گوشی های  از 
حساسیت امر، زمانی رخ عیان می کند که این قابلیت در مواقع بحرانی 
موجب دردسرها و حتی هزینه های سنگینی شده است، هر چند در 
علل  از  کمتر  بسیار  مردمی  ازدحام  نقش  پالسکو،  بحران  مدیریت 

ساختاری و مدیریتی است. 
اکنون در جایی ایستاده ایم که شاهد نقدهای زیادی در فضاهای 
مجازی به این دست از رفتارها هستیم و در کنار آن هر روز، انبوهی از 
انواع تخطئه هایی را لمس می کنیم که در برنامه های گوناگون رسانه های 
رسمی در خصوص رفتارهای کاربران در بهره گیری از رسانه های نوین 
ارائه می شود، اما در این میان به نظر می رسد، که به سادگی و با محکوم 
کردن صرف، نباید از کنار این دست کنش ها عبور کرد و در این جاست 
که اهمیت مطالعات کاربردی فرهنگی و اجتماعی و نیز سواد رسانه ای 
خود را عیان می کند؛ موضوعی که به ما یادآور می شود که نباید ریشه های 
عمیق فرهنگی و اجتماعی چنین کنش ها و رفتارهایی را از نظر دور نگه 
داریم و بدون پی بردن و واکاوی رابطه این ریشه های فرهنگی، از منطق 
رابطه انسان ایرانی با وقایع زندگی اش غافل شویم و تنها به توصیف 

قبح قضایا بنشینیم. 
اشکال  به  تحلیل هایی كه  ماجراست.  نمادین  بعد  دیگر،  نکته 
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مختلف در رسانه ها و فضاهای مجازی منتشر شده، بیانگر آن است 
كه بار نمادین حادثه پالسکو آنقدر وسیع و عمیق است كه می توان از 
آن به مثابه دریچه ای رو به فرهنگ و جامعه و اقتصاد و سیاست ایران 
استفاده كرد. پالسکو به استعاره ای برای فهم جامعه ایران تبدیل شده 
است، لذا گفت وگو برسر پالسکو فقط در باب یك ساختمان فروریخته 
نیست، بلکه گفت وگو بر سر جامعه ایران و ابعاد مختلف آن است. در 
این چند روز پس از حادثه، انبوهی از تحلیل ها از سوی افراد متخصص 
و غیر متخصص در نوشتارهای كوتاه و بلند منتشر شده است و نوعی 
آشفتگی در فضای رسانه ای در تحلیل این مسئله و بحران ایجاد كرده 
است. سردرگمی ناشی از انبوهه نظرات و تحلیل ها به حدی است كه 
میتواند موجب ابهامی در فهم دقیق این مسئله باشد. از این رو نیاز به 
تحلیلی میان رشته ای توسط متخصصان مختلف است كه بتوان فهمی 

نسبتا عمیق و چندوجهی از این مسئله مهم و محوری به دست آورد. 
از این رو، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، بر آن شد که فارغ از دغدغه ها و اظهارنظرهای پراکنده و 
بعضًا غیرتخصصی در فضای عمومی و رسانه ای جامعه، محملی برای 
نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مدیریت  از  بهره گیری 
شهری، علوم اجتماعی و فرهنگ، و رسانه، در راستای تأمل و تعمق بر 
حادثه پیش آمده فراهم کند تا عالوه بر شناخت جامعه و فرهنگ ایرانی 
در کنار رسانه های نوین و همچنین نقد کارکردی نهادهای مسئول این 
حادثه از منظر اجتماعی و فرهنگی، گامی برای سیاست گذاری فرهنگی 
الزم به منظور جلوگیری از کژکارکردهای رفتاری و مدیریتی در چنین 

مواقعی برداشته شود. 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  وظایف  تبع  به  مجموعه،  این 
دارد،  تاکید  واقعه  این  رسانه ای  و  فرهنگی،  اجتماعی  ابعاد  بر  تنها 
هر چند این واقعه به دلیل اهمیت، نیازمند بررسی از مناظر دیگر نیز 
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می باشد و البته تحلیل های حاضر در قالب »جستار« و نه مقاله علمی 
فراهم شده، که بر اساس آن بتوان به سرعت به نظرات کارشناسان و 
و  مردمی،  رسانه ای  جریان  برای  و  پیدا کرد  دسترسی  صاحب نظران 
مناظر  از  مناسبی  تحلیل های  مسئوالن،  و  دست اندرکاران  برای  نیز 

پیش گفته فراهم کرد. 
الزم است از همه صاحب نظرانی كه دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را برای نوشتن جستار در تحلیل ماجرای ساختمان پالسکو، در 
فرصت کوتاه پذیرفتند، تشکر نمایم. مجموعه وزارت ارشاد به عنوان 
نهاد سیاستگذار فرهنگی تالش دارد هرچه بیشتر پیوند بین متخصصان 
و صاحب نظران با بدنه جامعه و همچنین نهادهای اجرایی در حوزه های 
مواجهه های  نوع  این  كند.  برقرار  را  رسانه ای  و  اجتماعی  فرهنگی، 
متخصصان  ورود  برای  مهمی  گام  می تواند  حوادث  با  تخصصی 
مختلف در صورت بندی فهم جامعه و مردم ایرانی از مسائل خود باشد. 
مهمتر آنكه، فهم دقیق مسئله، می تواند برای پیشگری و حل بحران های 

احتمالی آتی مهم و كارامد باشد.  
همکارانم  مجدانه  پی گیری های  بدون  مجموعه،  این  شک  بدون 
در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در این فرصت کوتاه فراهم 
نمی شد و نمی توانست به این خوبی، تصویرگر نخستین واکنش های 

صاحب نظران ایرانی به این فاجعه انسانی و مادی باشد.

سید رضا صالحی امیری
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی                            


