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پالسکو؛ نمادی از زیست ناپذیری شهری و 
ناکارآمدی مدیریت بحران کالن شهرها

تحلیل


دکتر مراد کاویانی راد*

مقدمه
امنیت گواه بر وجود زمینه ها و زیرساخت های 
کالبدی و روانی اس��ت که برخاسته از چنین 
زیرساخت ها و بس��ترهایی، شهروندان نسبت 
به جان، مال و حقوق خویش احساس زیست 
پایدار همراه با آرامش دارند. طی یک س��د 
س��ال گذشته دست کم دو رویکرد فراگیر به 
مقیاس و مرجع امنیت وجود داش��ته اس��ت: 
رویکرد واقع گرایی که حکومت و کشور را 
س��نجه امنیت و ابزار تأمی��ن امنیت را توانش 
نظامی دولت آن هم در برابر تازش کشورهای 
دیگر می داند و شهروندان در خدمت کشور 

و حکومت هس��تند و امنیت ش��هروندان در پیوند با امنیت حکومت 
و دولت تعریف می  ش��ود. با فروپاش��ی ش��وروی تهدیدهای نوینی 
مانند تروریس��م فراملیتی، جابه جایی گس��ترده جمعیت، بیماری های 
واگی��ردار، محرومیت بلندمدت، بحران های محیط زیس��ت، جرایم 
بین المللی، قاچاق م��واد مخدر و غیره مقیاس امنیت در چهارچوب 
کش��ور را به چالش کش��اندند به گونه ای که رویکرد واقع گرایی از 
واکاوی و تبیی��ن مخاط��رات نوپدید درمانده نش��ان داد. از این رو، 
بازتعریف امنیت در حوزه واقع گرایی بایسته ای گریزناپذیر می نمود. 
ب��ر این پایه، رویکرد امنیت انس��انی با محوری��ت مردم و رویکردی 
ایجابی، سنجه امنیت قرار گرفت. بدین معنا که حاکمیت باید شرایط 
الزم برای زیس��ت پای��دار و حفظ امنیت ش��هروندان را فراهم کند. 
در این میان، امنیت محیط زیس��ت و مسائل و چالش های زیستگاهی 

موقعیت جغرافیایی کشورمان به گونه ای است که زمینه رخداد انواع بالیای طبیعی در آن وجود دارد. رویدادهای 
یادشده ساالنه هزینه های جانی و مالی کالنی بر شهروندان تحمیل می کنند. با این حال، آن چیزی که با عنوان 
بالیای طبیعی از آن یاد می شود و هزینه آفرین است، بیش از آنکه خاستگاه طبیعی داشته باشد برآیند پایین بودن 
سواد زیست محیطی شهروندان، حاکمیت سرمایه بر ساخت و ساز و ناکارآمدی مدیریت بحران در مقیاس ملی 
و فروملی اس�ت. فروریزش س�اختمان پالسکو در تهران و جان باختن ش�ماری از آتش نشانان و شهروندان که 
با واکنش همه مس�ئوالن نظام و بازتاب های عاطفی گس�ترده در سطح جامعه همراه بود، بار دیگر نشان داد که 
ایمنی و مدیریت بحران، چالش بنیادی مدیریت شهرها به ویژه کالن شهرهای ایران هستند که بیشینه جمعیت 
کشور )73درصد( را در خود گنجانده اند. در تهران که با انواع مخاطرات محیطی درگیر است نزدیک به چند 
هزار ساختمان همانند پالسکو وجود دارد که در صورت رخداد زمین لرزه فاجعه انسانی رخ خواهد داد. رویداد 
پالس�کو نش�ان داد مدیریت بحران در پایتخت یارای رویارویی با چنین پیش�امدهایی را ندارد. امروزه نه تنها 
تهران، بلکه بیش�تر ش�هرها و همه کالن شهرهای کشور برخاس�ته از عوامل پیش گفته در برابر چنین حوادثی 
تاب آوری الزم را ندارند. متن پیش روی بر آن است که بحران های مرتبط با تاب آوری شهری و ناکارآمدی 

مدیریت بحران کالن شهرهای کشور را با تأکید بر پیشامد فروریزش پالسکو واکاوی کند. 

اشاره:

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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ش��هروندان یکی از پُر پژوهش  ترین جستارهای امنیت انسانی طی دو 
دهه اخیر بوده اس��ت. این بخش از امنیت انسانی، سامت، بهداشت، 
امنیت غذایی، امنیت آب و امنیت زیس��تگاه ش��هروندان را پوش��ش 
می دهد به گونه ای که هریک از این موارد این امکان را دارند که به 

یک مسئله امنیتی تبدیل شوند.

یافته های موجود گویای آن هستند که در بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه به واس��طه افزایش جمعیت، مهاجرت، رشد پُرشتاب 
شهرنشینی، پایین بودن سطح سواد زیست محیطی، حاکمیت سرمایه 
بر ساخت و ساز، رویکرد کّمی محور بر توسعه، بحران محیط زیست 
به ویژه در مدیریت منابع، بسیاری از مناطق توانش اکولوژیک شان به 
علت بارگذاری باال شکننده شده و نتوانسته اند زمینه زیست ماندگار 
شهروندان را فراهم کنند. از س��وی دیگر، نهادهای مدیریتی مرتبط 
نیز به واس��طه ناکارآمدی در پیشگیری در عوامل بحران بی گمان از 
مدیریت پس��ا بحران نیز ناتوان خواهند بود که در پی آن، آس��یب ها 
و زیان ه��ای کانی به جان و مال ش��هروندان وارد خواهد ش��د. در 
این کش��ورها، به واسطه حاکمیت رویکرد واقع گرایی بودجه نظامی 
ک��ه تأمین کننده امنیت حکومت و کش��ور اس��ت، اساس��اً با بودجه 
مرتبط با امنیت انس��انی شهروندان س��نجش پذیر نیست و سویه های 

مختل��ف امنیت انس��انی بس��یار ش��کننده و 
امنیت شهروندان آس��یب پذیر است. بر این 
پایه، جستارهای تاب آوری و زیست پذیری 
ش��هری از نمودهای امنیت انسانی است که 
ط��رح آن عمدت��اً برخاس��ته از چالش هاي 
اقتصادي، اجتماعي و محیط زیس��تی اس��ت 
که بیش��تر ش��هرها به ویژه در کشورهای در 
حال توس��عه درگیر آنها هستند. چالش هایی 
که کیفیت زندگي و به تبع آن زیست پذیري 
بس��یاری از ش��هرها را به ش��دت فروکاسته 

است.

فروریزش پالسکو
س��اختمان 17 طبق��ه تج��اری )تولی��دی و 
فروشگاه لباس( پاسکو با عمری نزدیک به 
54 س��ال و زیربنایی 29 هزار متر مربع واقع 
در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوس��ی 
تهران حدود س��اعت 8 صبح روز پنجش��نبه 
)30 دی( آت��ش گرفت و پس از نزدیک به 
س��ه س��اعت و نیم عملیات فرونشانی آتش، 
س��اختمان به یکب��اره و کام��ل فروریخت. 
سازه س��اختمان پاسکو سراسر فوالدی بود 
و حتی نم��ای بیرونی آن کاف کش��ی و با 
فوالد بسته ش��ده بود که با این شیوه ساخت 
اس��توار، عمر مفید آن را 200 س��ال برآورد 
کرده بودند. در همان س��اعات نخست پس 
از ریزش س��اختمان، بوی شدید گاز منطقه 
را فراگرفت. از آنجا که مس��ئوالن ش��هری 
احتمال گس��ترش حادثه را می دادند از مردم 
 خواس��تند محل را ترک کنند. این در حالی 
بود که این س��اختمان اساس��اً به ش��بکه گاز 
متصل نب��ود که گازی نش��ت کن��د. با این 
ح��ال درباره عوام��ل و زمینه های این حادثه 
اطاع رس��انی با کاس��تی های بنیادی همراه 
ش��د به گونه ای که طی همان هفته نخست، 

حادثه پالسکو جلوه های غم انگیزی از 
»کاستی ها« و »ناکارآمدی ها« بود؛ با این حال، 
فرصتی فراروی کارگزاران و دست اندرکاران 

قرار داد تا بار دیگر خویش کاری و رسالت 
خود در برابر جان، مال و امنیت شهروندان 

را بازبینی کنند و روش  های مدیریت بحران، 
آمادگی و توانمندی خود را بسنجند.
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شعله ورشدن انبار گازوئیل در طبقات باالی 
ساختمان را عامل آتش سوزی دانستند. این 
در حالی بود که هیئت امنای ساختمان اعام 
کرد هی��چ منبع گازوئیل��ی در طبقات نبوده 
و گازوئی��ل فق��ط در موتورخانه و زیرزمین 
بوده اس��ت. همچنی��ن عبدالرض��ا رحمانی 
فضل��ی، وزیر کش��ور اتصال ب��رق را علت 
ای��ن حادثه ذکر کرد. به ه��ر روی، طی این 
رخ��داد 16 تَن از آتش نش��انان به ش��هادت 
رس��یدند، چهار شهروند )از مغازه دارانی که 
ب��رای خارج کردن کاالهای خ��ود به داخل 
رفت��ه بودند( در زی��ر آوارها جان س��پردند 
)هر چن��د آمارهای متفاوتی درباره مفقودان 
هنوز مطرح اس��ت(. در پی این حادثه یکی 
از قدیمی ترین س��ازه های کش��ور با خاک 
یکس��ان ش��د و اندوه عمومی ژرف��ی را در 
سراس��ر کش��ور بر ج��ای نهاد ک��ه واکنش 
هم��ه مس��ئوالن نظام درب��اره هم��دردی با 
خانواده  های داغ��دار و پیگیری عوامل بروز 
حادثه را در پی داشت. پس از حادثه، هیئت 
دولت روز ش��نبه 2 بهم��ن را عزای عمومی 
اعام کرد. عملیات آواربرداری پاس��کو، 
حدود نُه روز به درازا کشید و طی آن 1900 
کامیون یعنی در حدود 20 هزار تن خاک و 
نخاله را از محل بیرون بردند. هر چند میزان 
خس��ارات فروریزش هنوز در دست بررسی 
است اما نخس��تین برآوردها از آتش سوزی 
پاس��کو گوی��ای رقمی نزدیک ب��ه 1500 
میلی��ارد تومان ب��ود. در پ��ی فروریزش این 
مجتمع تجاری نزدیک به600 نفر از کس��به 
افزون بر از دست دادن اجناس، وسایل، اسناد 
و مدارک خود، محل کس��ب خود را نیز از 
دس��ت دادند که بی گم��ان از نظر اقتصادی 
با بحران ه��ای جدی روبه رو خواهند ش��د؛ 
بحرانی که گذش��ت زمان، ژرفا و پیامدهای 

آن را بیش��تر نش��ان خواهد داد. فروریزش پاس��کو ب��ا تحلیل ها و 
تفسیرهای گوناگون سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی همراه شد که 
در این میان، دس��ت کم طی چند روز نخست این پیشامد، تفسیرهای 
سیاس��ی نمود و بَسامد بیشتری داش��ت و افراد و جریان های مختلف 
سیاس��ی کوشیدند از این رخداد به س��ود خود و به فراخور انتخابات 
ش��ورای شهر و ریاس��ت جمهوری آینده بهره برداری کنند. اما یک 
هفته پس از فروریزش پاس��کو و انتش��ار برخی آماره��ا و داده ها، 
تحلیل ها نمودی کارشناسانه تر با درون مایه ای هشدارگونه یافتند که 
حادثه س��اختمان پاسکو، هشداری جدی در باره ضرورت نوسازی 
و بازس��ازی بافت های فرس��وده و تجهیز هزاران ساختمان فرسوده و 
ناکارآمد اس��ت که با اندک زیرساخت های ایمنی در برابر حوادث 

غیرمترقبه در کان شهرهای کشور قد برافراشته  اند.

مدیریت بحران پالسکو
مدیری��ت بح��ران و وج��ود قوانین کاه��ش بح��ران از ویژگی های 
کش��ورهایی است که برخاسته از وضعیت جغرافیایی شان در معرض 
پیش��امدهای غیرمترقبه طبیعی و ناگهانی قرار دارند. در این کشورها 
نهادها و دستگاه های گوناگونی مسئول هماهنگ کردن دیگر نهادها 
درب��اره کاهش بحران، بررس��ی ش��کاف های قانون��ی و رویارویی 
با ش��رایط ویژه و بازس��ازی و بازگش��ت به اوضاع عادی هستند. در 
این میان، یکی از مهم ترین مس��ائل در پیشگیری و مدیریت بحران، 
فرهنگ سازی و آموزش هم پسا و هم پیشا حادثه است تا بدین وسیله 
آسیب های انس��انی و مادی حوادث تا حد ممکن فروبکاهد. بر بنیاد 
برآوردهای موجود و به واس��طه تمرکز فعالیت های اقتصادی کشور 
در تهران، این ش��هر جزء10 شهر آس��یب پذیر اقتصادی جهان است. 
آمارها نش��ان می دهند این کان ش��هر تقریباً در براب��ر همه حوادث 
آسیب پذیر است چرا که زمینه ها و شناسه های آسیب پذیری پایتخت 
زیاد اس��ت. برای نمونه تراکم جمعیت در این ش��هر بسیار باالست. 
مسیل های زیادی در تهران وجود دارد، میزان بافت فرسوده گسترده 
زیاد است)3300 هکتار بافت فرسوده(، زیرساخت های حیاتی تهران 
فرس��وده و ناکارآمد هستند. کان ش��هر تهران بر روی شمار زیادی 
از گس��ل های آش��کار و نهان گسترده شده اس��ت که در این میان، 
احتمال فعال ش��دن سه گسل مشا، جنوب ری و شمال تهران باالست. 
فعال ش��دن هر یک از این گسل ها، آس��یب های جانی و مالی کانی 
در پی خواهد داش��ت و سال هاست که کارشناسان درباره خطر بروز 
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زمین لرزه هش��دار می دهن��د و زینهار داده اند که اگر طی 180 س��ال 
گذش��ته در تهران زلزله ای رخ نداده است، دلیل بر نیامدن آن نیست 
بلکه به معنی ش��دت انباش��ت و توان ویرانگری زمین لرزه است. این 
در حالی است که 60درصد ساختمان های تهران در برابر خطر زلزله 
ناپایدار و ُسس��ت هستند. پس از حادثه پاسکو این پرشس در اذهان 
ش��کل گرفت که اگر زلزله ای بزرگ در ته��ران رخ دهد و هزاران 
س��اختمان این شهر از جمله ده ها ساختمان و برج قدیمی و جدید آن 
که به مراتب بلندتر از پاس��کو هس��تند فرو بریزند، چه فاجعه ای رخ 
خواهد داد؟. سرنوشت ساکنان آن 60درصد چیست؟ به نظر می رسد 
مدیریت بحران رخداد پاس��کو می تواند سنجه ارزیابی این نگرانی 
به ح��ق قرار گیرد. واقعیت آن اس��ت که حادثه پاس��کو جلوه های 
غ��م انگی��زی از »کاس��تی ها« و »ناکارآمدی ه��ا« بود. ب��ا این حال، 
فرصت��ی فراروی کارگزاران و دس��ت اندرکاران قرار داد تا بار دیگر 
خویش کاری و رس��الت خود در برابر جان، مال و امنیت شهروندان 
را بازبین��ی کنند و روش  های مدیریت بح��ران، آمادگی و توانمندی 
خود را بس��نجند. یافته های موجود درباره پاسکو نشان می دهند که 
از نظر تأسیس��اتی این ساختمان، پارکینگ، سامانه گرمایش مرکزی، 
لوله کشی گاز، س��امانه های ایمنی و آتش نشانی، سامانه های اعام و 
اطفای حریق خودکار نداش��ته است. در برابر این بی پروایی ها نسبت 
به ایمینی ساختمان، دس��تگاه های نظارتی وجود دارند که می بایست 
پیش از بحران رسیدگی و اقدام های الزم را پیگیری می کردند. آنچه 
آش��کار اس��ت بر پایه قوانین و مقررات، دس��تگاه هایی که مسئولیت 
داشته اند پیش از رخداد آتش سوزی، درست انجام وظیفه نکرده اند 

که با شرح وظایف به شماری از آنها پرداخته می شود:
* بن��د 14 م��اده 55 قانون ش��هرداری که به وظایف ش��هرداری 
می پردازد تصریح دارد که » اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ 
شهر از خطر س��یل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای 
شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه ها، اماکن عمومی و 
داالن های عمومی و خصوصی، پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های 
واق��ع در معابر، جلوگیری از گذاش��تن هر نوع اش��یاء در بالکن ها و 
ایوان های مش��رف و مجاور به معابر عمومی ک��ه افتادن آنها موجب 
خط��ر برای عابرین اس��ت و جلوگیری از ناودان ه��ا و دودکش های 
س��اختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین ش��هرها باشد«؛ و 
در تبصره این بند آمده اس��ت »در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از 
بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس 

از کس��ب نظر مأمور فنی خ��ود به مالکین یا 
صاحبان اماکن ی��ا صاحبان ادوات منصوب 
اب��اغ مهلت دار متناس��بی ص��ادر می نماید 
و اگر دس��تور ش��هرداری در مهلت معین به 
موقع اجرا گذاش��ته نشود، ش��هرداری رأسا 
با مراقبت مأمورین خ��ود اقدام به رفع خطر 
یا مزاحمت خواه��د نمود و هزینه مصروف 
را به ا ضافه صدی پانزده خس��ارت از طرف 
دریاف��ت خواهد کرد. مقررات فوق ش��امل 
کلیه اماکن عمومی مانند س��ینماها،گرمابه ها 
قهوه خانه ها، کافه رستوران ها،  ،مهمانخانه ها، 
پاس��اژها و امثال آن که مح��ل رفت و آمد 

مراجعه عمومی است نیز می باشد«؛
*در بن��د 6 تصوی��ب نام��ه ال��زام کلیه 
دس��تگاه های مق��رر ب��ه اج��رای اقدام��ات 
مربوط در بخش آتش نش��انی و امور ایمنی 
وزی��ران،  هیئ��ت   1394 مص��وب10/14/ 
وظایف��ی ب��رای ش��هرداری ها به این ش��رح 
تعریف ش��ده اس��ت که »پیش بین��ی خرید 
خودروهای نردب��ان دار و باالبر هیدرولیکی 
آتش نش��انی و تجهیزات مرب��وط در بودجه 
سنواتی ش��هرهای دارای ساختمان های بلند 

مرتبه«؛
* به موجب مقررات مربوط به س��ازمان 
آتش نش��انی »ماده 3 اساس��نامه آتش نشانی 
وظیفه نجات جان انس��ان ها و مهار و اطفای 
حری��ق، مس��ئول نظ��ارت، کنت��رل و تحقق 
شرایط ایمنی، س��اختمان ها و استانداردها و 

تجهیزات آنها در مقابل سوانح را دارد«؛
* ش��ورای اس��امی ش��هر تهران نیز» به 
اس��تناد بند 19 ماده 71 قانون ش��وراها برای 
اتخ��اذ تدابیر احتیاطی جه��ت جلوگیری از 

خطر آتش سوزی مسئولیت دارد«؛
* ب��ه موج��ب »م��اده 91 قان��ون کار، 
کارفرمای��ان و مس��ئوالن واحدهای تولیدی 

پالسکو؛ نمادی از زیست ناپذیری شهری و 
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مکلف هس��تند بر اس��اس مصوبات شورای 
عال��ی حفاظت فن��ی برای تأمی��ن حفاظت، 
سامتی و بهداشت کارگران در محیط کار 
وسایل و امکانات الزم را فراهم نموده و در 

اختیار آنها قرار دهند«؛ 
* وزارت کشور »در بودجه های سنواتی 
س��االنه مؤظف اس��ت نس��بت به پیش بینی 
بخشی از کمک هزینه خرید تجهیزات فوق 

اقدام نماید«؛
برنامه ریزی کشور  *سازمان مدیریت و 
مؤظف است نسبت به اختصاص اعتبار مورد 
اش��اره در قوانین بودجه س��نواتی به وزارت 
کش��ور جهت کمک هزینه خرید تجهیزات 

فوق اقدام نماید؛
* ب��ر پای��ه »مبح��ث 22 مق��ررات ملی 
راه  وزارت  بهره ب��رداری(،  س��اختمان)نوع 
و شهرس��ازی، مؤظ��ف به تش��کیل تیم های 
بازرسی جهت نظارت بر ایمنی ساختمان در 

زمان بهره برداری است«؛
* ب��ه موجب م��اده33 و37 آیی��ن نامه 
اجرای��ی م��اده42 نظام مهندس��ی و کنترات 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی جهت 
نظ��ارت عالی��ه ب��ر اج��رای مق��ررات ملی 
ساختمان، نسبت به بازدید نمونه ای و موردی 

مؤظف است؛
* ب��ه اس��تناد »م��اده 14 قان��ون تملک 
آپارتمان ه��ا هیئت مدیره س��اختمان مکلف 
به بیمه نمودن ساختمان در برابر آتش سوزی 
اس��ت و مالک ساختمان به اس��تناد ماده 91 
قان��ون کار پس از اع��ام و گزارش بازرس 

کار مؤظف به رفع خطر است«.
ب��ر پای��ه گزارش  ه��ا در زم��ان آغ��از 
آتش س��وزی پاس��کو ت��ا روز دوم حادثه 
به واس��طه نبود مدیریت یکپارچ��ه بحران، 
و  ُکن��دی  ب��ه  امدادرس��انی  فعالیت ه��ای 

گس��یختگی همراه بود به گونه ای که هر گروه آتش  نشانی سر خود 
در پی مه��ار بحران بود که تبع��اً در صورت گس��ترش دامنه حادثه 
ای��ن گس��یختگی مدیریتی ناکارآم��د خواهد بود. رخداد پاس��کو 
نش��ان داد دس��تگاه های متعددی که از منظر قانونی وظیفه داش��ته اند 
تقریب��اً هیچ یک کار خود را به درس��تی انجام نداده و گام های الزم 
را پیش از وقوع حادثه برنداش��ته اند و پ��س از حادثه نیز به فرافکنی 
پیش��امد، گرایش بیشتری نشان دادند به گونه ای که هیچ یک حاضر 
به پوزش خواهی نش��دند. در قانون مدنی پیش بینی شده است که اگر 
ملکی در اثر بی توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب ش��ود، 
مسئول تمام خرابی و خسارات  مالک است. با توجه به اینکه ساختمان 
پاس��کو به عنوان یک ساختمان تجاری ش��ناخته شده و واحدهای 
صنفی زیادی در آن مش��غول فعالیت بوده اند،  مالک س��اختمان که 
بنیاد مستضعفان است، از نظر معیارهای حقوقی مؤظف بوده موازین 
فن��ی در نگهداری س��اختمان را رعایت کند و آن را به س��امانه های 
هوشمند اطفاء حریق و دیگر جوانب فنی مجهز کند. بنابراین، از نظر 
حقوقی نمی توان مسئولیت گسترش آتش سوزی و تخریب ساختمان 
از جانب مالک آن را نادیده گرفت. در س��اختمان پاس��کو، به رغم 
وجود درآمدهای باال، هزینه چندانی برای ایمن س��ازی انجام نش��ده 
ک��ه همین موضوع، به افزای��ش دامنه حادثه انجامیده اس��ت. از این 
رو، حادثه پاس��کو »نوک کوه یخ« ناتوانی مدیریت بحران در شهر 
تهران بود که گوش��ه ای از ناتوانای��ی در مدیریت بحران، آن هم در 
مقی��اس کوچک و محدود تخریب س��اختمانی قدیمی را به نمایش 
گذاش��ت. بر بنیاد گزارش های موجود بافت تاریخی و فرسوده بازار 
ته��ران به عنوان قلب اقتص��ادی تهران که یک��ی از اصلی ترین نقاط 
اقتصادی و گردش��گری تهران و حتی ایران به شمار می رود، از نظر 
ایمنی در س��طح پایینی اس��ت که در صورت رویداد حادثه ای مانند 
ساختمان پاسکو هزینه کانی بر جامعه شهری تحمیل خواهد کرد. 
حادثه فروریزش س��اختمان پاس��کو که در برابر پیشینه بازار تهران 
قدمت چندانی نداش��ت، این هشدار را به مسئوالن حوزه شهری داد 
که تاب آوری بافت های فرس��وده به ویژه بافت های فرسوده تاریخی 
همچ��ون بازار در براب��ر حوادث طبیعی و انسان س��اخت به  اندازه ای 
پایین است که باید در روزگاری نه چندان دور انتظار فاجعه به مراتب 
کش��نده تر و ویرانگر تر از حادثه پاس��کو را داشت. کارشناسان بر 
این باور هس��تند که در صورت رخداد زمین ل��رزه در تهران با توجه 
به اینکه بیش��تر خانه ها و مغازه های بازار تهران که با مصالح س��نگین 

ل
حلی

ت
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و نامقاوم  س��اخته ش��ده و بافت متراکمی دارند به فاجعه ای به مراتب 
گس��ترده تر و ویرانگرتر از حادثه ساختمان پاسکو خواهد انجامید. 
پیش��امدی مانند آتش س��وزی نیز در اندک زمانی هویت تاریخی و 
ملی بازار تهران و جان بس��یاری از کسبه و شهروندان که برای خرید 
و گ��ردش به بازار رفته اند را به خطر خواهد انداخت. از این رو، این 
پیش��امد از نظر حجم خس��ارات جانی، مالی و روانی، آسیبی صدها 
برابر بیش از حادثه آتش س��وزی پاسکو در پی خواهد داشت و این 
 بار ملت ایران در س��وگ صدها و شاید هزاران نفر از هموطنان خود 

خواهند نشست. 

کنش شهروندان
زمان حادثه و همچنین زمان فروریختن س��اختمان پاس��کو ش��مار 
زیادی از شهروندان از میدان جمهوری و بهارستان از سر کنجکاوی 
یا کسب اطاع از وضعیت به سوی محل حادثه رهسپار شدند که این 
حرکت پس از گذش��ت مدت زمانی اندک به ازدحام انبوه جمعیت 
در مسیر خیابان جمهوری انجامید به گونه ای که امدادرسانی و گذر 
خودروهای امدادرسان با مشکل روبه رو شد. بسیاری از مردم حاضر 
در مح��ل حادثه اقدام به فیلم برداری و گرفتن عکس س��لفی از خود 
)عده ای از روی خودروهای امداد و آتش نشانی( کردند. انتشار این 
عکس ها در شبکه های اجتماعی با واکنش شدید نکوهش آمیز مردم 
همراه ش��د؛ با این توجیه که اگر چند فیلم کمتر گرفته می شد، چند 
نفر بیش��تر زندگی می کردند. واقعیت آن اس��ت که اساس��اً آموزش 
رس��می درباره این دست حوادث از طریق رس��انه ها و کتب درسی 
به مردم داده نش��ده اس��ت و کس��انی نیز که اقدام ب��ه گرفتن عکس 
کردند نیز احتماالً هرگز به دهنش��ان نمی رس��ید که آتش سوزی که 
در ظاهر رو به خاموشی بود، به چنین حادثه ای غم انگیزی بیانجامد. 
کم��ا اینکه پس از حادثه، صفی طوالن��ی از مردم برای اهدای خون 
تش��کیل ش��د، با خانواده های داغدار همدردی کردند و در مراس��م 
ختم آتش نش��ان های ش��هید حضوری پُرش��مار یافتند. ب��ا این حال، 
رفتارشناسی عموم مردم در این رخدادها نیازمند بررسی جدی است 
ک��ه این موضوع در مدیری��ت بحران اهمیت بس��یار دارد زیرا مردم 
نق��ش بنیادی در یاری رس��انی و نجات در این گون��ه حوادث دارند 
و می توانن��د با آموزش های الزم و هدفمند جزو امدادگران اولیه این 
دس��ت رویدادها باش��ند. از این رو، در این حادثه رفتارهای متفاوتی 
از مردم در قالب کس��به، مالکان و کس��انی که در محل حادثه و در 

محدوده این ساختمان حضور داشتند، بروز 
کرد که نیاز اس��ت رفتارها مورد بررس��ی و 

آسیب شناسی قرار گیرد.

بازتاب های مدیریت فروریزش
بر بنیاد ویژگی ها و شناسه هایی که برشمرده 
ش��د بس��تر جغرافیایی ای��ران، ناامن اس��ت 
و نتوانس��ته امنی��ت مادی و روان��ی را برای 
ش��هروندان آن بیافرین��د. از س��وی دیگر، 
شهرنش��ینی پرش��تاب، پایین بودن فرهنگ 
زیس��ت محیط��ی، رویکرد رش��د محور به 
مقول��ه توس��عه و حاکمیت س��وداگری بر 
گسترش ش��هرها به فروسایی محیط زیست 
کش��ور در مقی��اس کان و تخریب توانش 
ب��وم ش��ناختی )آلودگ��ی و فرونشس��ت( 
ش��هرها انجامیده اس��ت. از این رو، بحران 
زیس��ت محیطی و تخریب زیس��ت بوم ها از 
چالش های بنیادی نظام توسعه شهری کشور 
است. بر بنیاد پژوهش ها در هر ثانیه 360 متر 
مربع از سطح جنگل ها و مراتع کشور زدوده 
می شود و در هر پنج سال یک میلیون هکتار 
از جنگل های ایران نابود می ش��ود. به دیگر 
سخن، ساالنه یک و نیم درصد از جنگل های 
کشور از میان می روند. همه کان شهرهای 
کش��ور به واس��طه برداش��ت بی رویه آب 
از مناب��ع آب های زی��ر زمین��ی کمابیش با 
فرونشس��ت درگیر هستند. گسترش بسیاری 
از ش��هرهای به ویژه کان ش��هرهای کشور 
بر بنیاد معیارهای شهرس��ازی انجام نشده و 
حتی به س��وی عرصه های پر خطر گسترش 
یافته اس��ت. این شهرها در یک بی قاعدگی 
تمام عی��ار ش��کل گرفته و زیرس��اخت ها، 
بناها و س��اختمان های آنها نیز بی پروا نسبت 
به مق��ررات ملی س��اختمان، اس��تاندارها و 
ضوابط ایمنی رشد کرده اند. پاساژ پاسکو 
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نمونه ای از مجموعه ای گس��ترده و پُرشمار 
اس��ت ک��ه در ش��هرهای  س��اختمان هایی 
ایران در ناایمنی به س��ر می برند. بسیاری از 
مراکز تولید، ذخیره مواد ش��یمیایی و سمی 
در شهرهاس��ت که طرحی ب��رای مدیریت 
حوادث احتمالی آنها درانداخته نشده است 
و حتی بیش��تر مردم از وجود چنین مراکزی 
آگاه نیستند. انتقال گاز و شبکه انرژی یکی 
از مخاطرات جدی تولید خطر شهرهاست. 
به ج��رأت می توان گفت همه کارگزاران و 
دس��ت اندرکاران از وج��ود چنین خطراتی 
آگاه هستند اما کمتر در برخورد با بحران ها 
و مخاط��رات از خ��ود رویک��رد مدیری��ت 
بحران نمایانده اند. ریزش پاسکو و پوشش 
رسانه ای گسترده حادثه بسیاری از مسئوالن 
ش��هری دیگر ش��هرها و کان ش��هرها را به 
بازنگ��ری وضعیت موجود ش��هرهای خود 
واداش��ت. عموم مباحث نیز به نوعی ناظر بر 
»بحران مدیریت« ب��ود تا »مدیریت بحران«. 
از این رو، بازنگری نس��بت به کارکردها و 
آگاهاندن مردم از چالش های پیش رو برای 
همه شهرها و کان شهرها گریزناپذیر است.

تاب آوری شهری در ایران
واقعیت آن اس��ت که مخاطرات بس��یاری، 
کان ش��هرهای ای��ران را تهدی��د می کنند. 
گزارش ها نش��ان می دهند ک��ه از 41 مورد 
بایای طبیعی مهم جه��ان، ایران درگیر 39 
مورد آنهاس��ت. از زمین لرزه و سیل گرفته 
تا آلودگی آب و هوا تا فرونشس��ت زمین. 
برای نمونه ساالنه حدود دو هزار زمین لرزه 
ب��ا درج��ات مختل��ف در کش��ورمان روی 
می  ده��د. تجری��ه س��یل ها و زمین لرزه های 
مختلف در شهرهای کش��ور نشان می دهند 
که اگر باد پرشتابی در شهری بوزد و بارانی 

تند ببارد، امور جاری زیست شهری و اجتماعی بر می آشوبد و هزینه 
کان مال��ی و گاه جانی ب��ر جای می نهد، رخدادهایی که بس��یاری 
از آنها قابل پیش��گیری هس��تند. ار این رو، س��کونتگاه های ش��هری 
ایران با چالش های انس��انی و زیستگاهی پُرش��ماری همچون زلزله، 
س��یل، آلودگی هوا، فرونشس��ت زمین، ناکارآمدی زیرس��اخت ها، 
مش��ارکت مدنی و غیره روبه رو هس��تند. بر پایه برآوردها 90درصد 
جمعیت ایران در خطر برخاس��ته از مخاطرات زیس��ت محیطی قرار 
دارند. نگرانی آنجاس��ت که س��کونت گاه های )شهری و روستایی( 
کشورمان ضریب تاب آوری باالیی ندارند و با رویداد کمترین بای 
طبیعی )زمین لرزه، رانش زمین، بهمن، س��یل، طوفان، گردباد، سرما 
و گرمای ش��دید، خشکسالی و غیره( ش��هرها تاب آوری خود را از 

دست می دهند و درگیر چالش های زیست محیطی بسیار می شوند.

عاوه بر این س��اختار زیست شهری در ایران دچار آشفتگی های 
بنیادی اس��ت و ش��هرها بیش از آن که بس��تری برای رفاه و بالندگی 
ش��هروندان باش��ند به کاالهای تج��اری و محلی ب��رای درآمدزایی 
تبدیل ش��ده اند. پیامدهای زیس��ت محیطی و روانی برخاسته از توافق 
س��وداگران عرصه ساخت و ساز و مدیریت شهری هزینه های کانی 
ب��ر ش��هروندان تحمیل کرده به گونه ای که زیس��ت پذیری ش��هری 
روندی کاهنده یافته اس��ت. داده های چند س��ال اخیر و حتی همین 
اواخ��ر بهمن ماه نش��ان داده اند که رخدادهای��ی همچون بارش های 

ل
حلی

ت

رخداد پالس�کو نش�ان داد دس�تگاه های 
متع�ددی که از منظ�ر قانون�ی وظایفی 
را در این ب�اره ب�ر عهده داش�تند، تقریبًا 
هی�چ یک کار خود را به درس�تی انجام 
ن�داده و گام های الزم را پیش از وقوع 
حادثه برنداشته اند و پس از حادثه نیز به 
فرافکنی پیش�امد، گرایش بیش�تری نشان 
دادند به گونه ای که هیچ یک حاضر به 

پوزش خواهی نشدند. 
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س��نگین برف، س��یاب و وزش طوفان گرد و خاک این توانایی را 
دارن��د که میلیاردها تومان خس��ارت مالی بر ج��ای بگذارند و حتی 
جان ش��هروندان را بگیرن��د. طوفان ریزگرد خوزس��تان و ایام طی 
همین چند روز از نمودهای مخاطرات محیطی به ش��مار می روند که 
اعتراض های گس��ترده مردم و نمایندگان آنه��ا را در مجلس در پی 

داشت و عمًا تا کنون کاری نیز از دولت برنیامده است.
در پی بارش باران چند اس��تان حوضه آبریز مرکزی دچار سیاب 
و چندین روس��تا تخلیه ش��دند؛ ی��ک بند در هم شکس��ت و راه های 
بس��یاری بسته ش��د. واقعیت آن است که س��یاب های اواخر بهمن ماه 
بی��ش از اینکه برایند بارش س��نگین بوده باش��ند، براین��د ناکارآمدی 
مدیریت منابع آب بود که نتوانس��ت از این منابع درست و در راستای 
آبخی��زداری و آبخوان داری و برای تقویت مناب��ع آب زیرزمینی که 
در وضعیت بحرانی قرار دارند بهره برداری کند.کارشناس��ان با استناد 
به همین داده ها، آس��یب پذیری باالی هشت کان شهر کشور )تبریز، 
مش��هد، ش��یراز، اصفهان، کرمانش��اه، قم و کرج( در برابر مخاطراتی 
طبیع��ی مانند س��یل و زمین لرزه را نی��ز به خوبی آش��کار کرده اند. بر 
پایه آمارهای موجود 73درصد جمعیت ایران شهرنش��ین هستند و در 
شهرهایی س��کونت دارند که در برابر پیشامد های ناگهانی تاب آوری 
الزم را ندارن��د و مدیریت ش��هری و فرهنگ و آموزش ش��هروندی 
ش��اخص مطلوب��ی از ت��اب آوری را نش��ان نمی دهد. از ای��ن رو، هر 
حادثه ای در هر یک از کان ش��هرها رخ دهد امکان تکرار آن نیز گاه 
با تلفات بیشتر در همان شهر یا دیگر شهرها و کان شهرها وجود دارد.

نتیجه گیری
ه��ر منطقه جغرافیایی حوادث و پیش��امدهای خاص خ��ود را دارد. از 
این رو، اصول حاکم ب��ر مدیریت بحران حکم می کند که به فراخور 
بایای طبیع��ی و مخاطرات محیطی برنامه ریزی متناس��ب و یکپارچه 
انجام ش��ود تا در ص��ورت بروز حادثه پیامدهای خس��ارات بار آن به 
کمینه ممکن برس��د. کش��ور ما به واس��طه موقعیت جغرافیایی خود، 
پذی��رای گونه های مختل��ف باالی طبیعی و مخاط��رات محیطی بوده 
اس��ت. در این میان، بیش از 70درصد مردم ایران در ش��هرها سکونت 
گزیده اند. ش��هرهایی که تاب آوری الزم در برابر مخاطرات محیطی 
را ندارند و ش��هروندان نیز آموزش متناسب با بروز بحران را ندیده اند. 
ب��ر این پایه، در صورت بروز هر گونه مخاطره به واس��طه ناکارآمدی 
مدیریت بحران، امکان زیان و آسیب کان جانی و مالی وجود دارد. 

حادثه پاس��کو در تهران بخش آشکار کوه 
یخ ناکارآمدی مدیریت بحران برخاس��ته از 
تنوع دس��تگاه های مؤظف در امور ش��هری، 
زیست ناپذیری شهری، فرهنگ پایین زیست 
محیط��ی ش��هروندان در براب��ر مخاطرات و 
پیشینه دیرپای رویکرد سوداگرایانه مدیریت 
شهری با سوداگران بخش ساخت و ساز بود. 
شناسه های حادثه پاس��کو به گونه ای است 
که در هر یک از کان شهرهای ایران امکان 
پیدایش و گسترش دارد. در خود تهران بازار 
و بخش پهناور بافت فرسوده به شدت مستعد 
پاسکوش��دن هس��تند با این تفاوت که این 
بار گستره و ش��مار تلفات انسانی و مالی در 
صورت بروز آتش سوزی و زمین لرزه بسیار 
فراتر از حادثه پاسکو خواهد بود. فروریزش 
پاس��کو نش��ان داد که مدیری��ت بحران در 
کشور خود دچار »بحران مدیریت« است. این 
حادثه هشداری برای مسئوالن بود که مبحث 
ایمنی را جدی بگیرند و بدانند که این گونه 
حوادث هر دم برای همه ساختمان های شهر 
به ویژه ساختمان های قدیمی و همه بافت های 
فرس��وده وجود دارد. از این رو، تدوین یک 
چهارچوب برای ارتقاء ایمنی س��اختمان ها، 
تاب آوری شهرها، بایسته های زیست محیطی 
و افزایش س��طح فرهنگ شهروندان پیش و 
پ��س از بحران به وی��ژه در مناطق با تراکم و 
ساختمان های بلندمرتبه، گزینه ای گریزناپذیر 
اس��ت. دیگر آنکه مدیریت موجود به شدت 
گس��یخته و مسئولیت گریز اس��ت از این رو، 
مدیریت یکپارچه بح��ران و مدیریت واحد 
شهری حتماً باید در سرفصل تدوین مدیریت 
نوین بحران در همه کان ش��هرهای کش��ور 

قرار گیرد.

پالسکو؛ نمادی از زیست ناپذیری شهری و 
ناکارآمدی مدیریت بحران کالن شهرها


