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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٩

  ؛»پالسکو«فاجعه در رابطه با 
 ! عزاداری کافی نيست بايد اعتراض کرد

   

اين حادثه ممکن است ھرجای ديگر دنيا ھم اتفاق . مرگ رفتندکام  نشانان تھران در ساختمان پالسکو به گروھی از آتش

 .دھد گاه اعالم عزای عمومی کسی را تسلی نمی ھا و سوءمديريت است، آن ھا حاصل کاستی اما زمانی که مرگ آن. بيفتد

بايد به کند، بلکه  کاران حکومت اسالمی، شمع روشن کردن و نذر و نياز ھم دردی را دوا نمی توکل به خدای جنايت

دھد با قدرت اجتماعی  جانيه عليه عامالن اين نوع فجايع که يکی پس از ديگر در جامعه ما روی می مبارزه ھمه

 . ھايش کس ديگری نيست و اين عامل اصلی نيز جز حکومت اسالمی با کليه دم و دستگاه و جناح. برخاست

 در ئیھا ساختمان. شود يای طبيعی يا انسانی محدود نمیسازی تنھا به استحکام آن در برابر بال مقررات ايمنی ساختمان

اند، در قرار گرفتن در بافت شھری گاه حداقل ضوابط ايمنی را  خصوص تھران باال رفته شھرھای بزرگ ايران، به

 .اند رعايت نکرده

ی و معماران نماد ھا در تھران يادگاری از دوران جوانی يا کودکی و برای طراحان شھر ساختمان پالسکو، برای خيلی

اين . داد ای جديد را نويد می دوره اولين بنای بلند تھران با اسکلت فلزی که ورود به. يک دوره از معماری در ايران است

  . ھای بسيار بنا بعد از نيم قرن، ارزش ويژه تاريخی داشت و کاستی

  
ته بود که پس از ريزش ساختمان پالسکو، ماه، گف نشانی، روز جمعه، اول بھمن جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش

  ».افزايش يافته و ھر لحظه احتمال ريزش اين ساختمان نيز وجود دارد«ھا  ھای ديوارھا در پاساژ کويتی ترک
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ھا درباره احتمال وقوع  ن و رسانهمسؤوالبار ساختمان پالسکو در مرکز تھران، برخی از  در پی وقوع حادثه مرگ

  .دندحوادث مشابه ھشدار دا

» اخطاريه ايمنی«از جمله معصومه آباد، عضو شورای شھر تھران، روز جمعه گفت که سه ھزار ساختمان در تھران 

 .ای شبيه پالسکو را داشت اند و ھر لحظه بايد انتظار حادثه دريافت کرده

 پالسکو در تھران ساختمان ھای شبيه به گفته صديف بدری، سخنگوی کميسيون عمران مجلس، مجتمع در ھمين حال، به

 اگر پايخت نمايندگان خدا در .ايمنی الزم را ندارند» فراوانی«ھای تجاری  و مجتمع» بسيار است«ھای ديگر  و استان

 ... نظير سيستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، کردستان وئیھا حال استان گاه وای به ايران، اين چنين کلنگی باشد آن

دھای زيادی را در مورد عملکرد شھرداری تھران به دنبال داشته و برخی از کاربران وقوع حادثه پالسکو انتقا

 .اند  خواستار استعفای محمدباقر قاليباف، شھردار تھران، شدهئیھا ھای اجتماعی با نوشتن ھشتگ شبکه

نشانی از جمله  تشزمان با اين حادثه و کمبود تجھيزات آ شنبه و ھم سفر محمدباقر قاليباف به شھر قم در روز پنج

 .انتقادھای مطرح شده درباره عملکرد شھرداری تھران است

 ١۴٠ از ٩۵هللا حافظی، عضو شورای شھر تھران، در کانال تلگرامی خود نوشت که در سال  در ھمين حال رحمت

آن اختصاص پيدا ھفتم   ميليارد تومان، يعنی حدود يک٥/٢١نشانی تنھا  بينی شده برای آتش ميليارد تومان بودجه پيش

 .کرده است

اند  مواضع متناقضی را اتخاذه کرده اداری حکومت اسالمی ايران در رابطه با فاجعه عظيم پالسکو، ھر لحظه نمسؤوال

. زيرا در تالشند واقعيت اين فاجعه دردناک را از مردم مخفی کنند. اند ھای خود شده ناچار تکذيب گفته که که بعدتر به

خاطر گاز بوده، اما بالفاصله شرکت گاز اعالم کرد پالسکو اصوال گازکشی  ول گفتند انفجارھا بهبرای مثال، روز ا

حاال وزير کشور . شود سوزد و منفجر نمی بعد گفتند گازوئيل منفجر شده در حالی که گازوئيل می. شھری نداشته است

سقوط  در پی طبقات زير ششم که منجر به پیاما درباره انفجارھای ... . ربط دارد و» برق«گويد اين فاجعه به  می

  .شود گونه توضيح شفاف و روشنی داده نمی  طبقه پالسکو شد، ھيچ١٧ساختمان 

از جمله از قاسم . اند  ، زير اين آوار مدفون و جان باخته...نشانی گرفته تا کارگران و  آتشمأمورھا انسان از  شايد ده

ن ئيھای طبقات باال خود را به پا کارگران زن و مردی که از پنجره. نيستسرايدار قديمی اين ساختمان، ھيچ خبری 

اند و  چنين از جنبه انسانی و اقتصادی، بيش از چھار ھزار نفر بيکار شده ھم. پرتاب کردند خبری در ميان نيست

  .ميلياردھا تومان خسارت برجای مانده است

مدت کوتاھی ذوب شد و فرو ريخت؟ آن ھم در حالی که صبح  چگونه اين بنای عظيم در   مھم اين است کهسؤالحال 

پايان عمليات «نشانی در حوالی ساعت يازده صبح، که او داشت خبر  گوی آتش روز واقعه، دقايقی پس از مصاحبه سخن

ه تلی داد و ساختمان عظيم پالسکو سرپا ايستاده بود، ناگھان انفجارھای مھيب روی داد و پالسکو ب را می» اطفای حريق

 !ھا، تبديل شد؟ از آوار و ويرانی و گور انسان

***  

 پالسکو  اگر دو بالگرد داشتيم«: از قول محسن سرخو، عضو شورای شھر تھران، نوشته است» آفتاب يزد«روزنامه 

نشانی  قيمت يک ھليکوپتر آتش«که  اين عضو کميسيون عمران شورای شھر تھران با اشاره به اين» .ريخت فرو نمی

تواند ھليکوپتر بخرد يا اجاره کند، و  شھرداری می«: روزنامه آفتاب يزد گفته است ، به» ميليارد تومان است١٠ھز مج

چرا که » رسيد  درصد می١٠دادند احتمال فروريختن ساختمان پالسکو شــايد به  در صورتی که اين کار را انجام می

نشان  رافش، بھترين راھکار اطفای حريقش استفاده از ھليکوپتر آتشھای اط با توجه به بلندتر بودن پالسکو از ساختمان«
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ای يا نواری و پردھای کل  صورت نقطه توانست از دور تا دور اين ساختمان ھدف گيری کند و به بود و ھليکوپتر می

  ».شد ل پيدا نمینشانی دو تا ھليکوپتر در اختيار داشت تا اين مشک کافی بود که آتش. ساختمان را زير پوشش قرار دھد

يک سازه فوالدی . ساختمان پالسکو سه ساعت و نيم در مقابل آتش مقاومت کرد«: چنين گفته است محسن سرخو، ھم

بنابراين پالسکو . کند ساعت و نيم تا دو ساعت در مقابل آتش مقاومت نمی تر از يک متعارف در بھترين حالت بيش

  ».نشانان بدھد دوام بياورد و فرصت خاموش شدن آتش را به آتشقدر  ساختمان مقاومی بوده که توانسته اين

 سال عمر و از اولين ۵۴ھای تھران با  ترين ساختمان ساختمان پالسکو واقع در چھارراه استانبول تھران، از قديمی

تش در يک ور شدن آ  سال باعث شد تا شعله۵۴فرسودگی اين ساختمان در طول . رفت  شمار می ھای تھران به بلندمرتبه

اين حادثه ناگوار نگرانی برای ديگر . سوختن تمام ساختمان و ويرانی کامل آن منجر شود واحد طبقه نھم، به

ھای بسياری در بازار  سوزی  حال نيز شاھد آتش  به تا. دھد ھای فرسوده در بافت قديمی تھران را افزايش می ساختمان

 .ايم ھای قديمی شھر بوده تھران و ساير بافت

ين حکومتی، مسؤولھا و مقامات و  از ھمان دقايق اول فرو ريختن ساختمان پالسکو در خيابان جمھوری تھران، رسانه

سوزی، علت فروريختن ساختمان و  ھا درباره علت آتش گزارش اطالعات مربوط به. اند دهراخبار ضد و نقيض منتشر ک

  .ھای زيادی مطرح است سؤال که ھنوز ھم ئی کرده تا جارتغييشدگان و مفقودان بارھا  تر تعداد کشته از ھمه مھم

 سازمان .شود ھا نمی آور کار شامل آن نشانان مطابق قوانين ايران مشمول قانون کارند، اما قانون سختی و زيان آتش

ان ايران س سازمان مديريت بحرئياسماعيل نجار، ر. اند نشان زير آوار مانده  آتش٢٠کم  نشانی اعالم کرده که دست آتش

ھا  او از نجات آن. اند نشان، پنج نفر ديگر نيز در ميان آوارھا محبوس شده  آتش٢٠ھم احتمال داده است که عالوه بر اين 

  .ھا را سالم از زير آوار بيرون بياورند قطع اميد کرده و وعده داده که جنازه

 پوليساند، به مراکز  اال در حادثه پالسکو مفقود شده که نزديکان آنان احتمئیھا نيروی انتظامی اعالم کرده است خانواده

 در حالی که کسبه و شاھدان . نفر اعالم شده بود کماکان ثابت است٢۵آمار مفقودھا که در روز اول حدود . اطالع دھند

اخل آن ھا نفر ھنگام ريختن ساختمان د اند که آمارھا بيش از اين است و ده عينی جسته و گريخته به خبرنگاران گفته

  .کنند ھای رسمی اين آمارھا را ھمواره تکذيب می اما مقام. بودند از جمله قاسم، سرايدار پالسکو

طور  ساختمان قبل از ريزش به«: محمدباقر قاليباف، شھردار تھران که در ساعات اول به محل حادثه رفته بود، گفت

نشانی بعد از خاموشی سعی  نيروھای آتش. اشتکامل تخليه شد و کسی از مردم و صاحبان پاساژ در آن حضور ند

کردند از طبقات بازديد کنند تا کسی باقی نمانده باشد در حالی که برخی از افراد نيز در طبقات باال ساختمان گرفتار شده 

 .بودند که از طريق پله اضطراری نجات داده شدند

 خانواده به غير از خانواده ٢۵تھران، نقل شد که نيا، فرمانده نيروی انتظامی  يک روز بعد، از قول حسين ساجدی

او چند ساعت بعد در . اند  مراجعه کرده و از مفقود شدن يکی از اعضای خانواده خود خبر دادهپوليسنشانان به  آتش

 .رسانی درباره مفقودھا کار ما نيست وگو با شبکه خبر اين عدد را تکذيب کرد و گفت اطالع گفت

 تأئيد بعدھا ھمين رقم را ،رسانی ستاد پالسکو منصوب شده  اطالعمسؤولعنوان  نشانی که به آتش سخنگوی ،جالل ملکی

 .ھا از اين فراتر نخواھد رفت  نفر است و آمار کشته٢۵نشانان  کرد اما گفت کل مفقودھا از جمله آتش

ھا از جمله روزنامه  روزنامه. تر باشد ھا بيش اين ترديدھا منجر شد که ممکن است شمار کشته متناقض بودن آمار به

ھا کالنتری بھارستان روز بعد از  ھا منتشر کردند که برای مثال، در يکی از آن  از کالنتریئیھا دولتی ايران گزارش

اين را دژبان . روند آيند و می طور می مردم ھمين. شود از صبح يک لحظه خلوت نمی«: طور توصيف شده بود حادثه اين

 ».گويد جلوی در می
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سه شورای شھر تھران، ادعا ئي رھيأتخبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضائيه، به نقل از ابوالفضل قناعتی، عضو 

يک تانکر گازوئيل در محل ساختمان وجود داشته که انفجار اين تانکر سبب افزايش شدت آتش شده «: کرده است

  ».است

ن ساختمان ھم نقل مسؤوالھا از يکی از  روزنامه. تواند منفجر شود ل نمیئينشانان گفت که گازو در حالی که يکی از آتش

 . ساختمان نبوده که باعث انفجار شودئیھای باال ل در قسمتئيکردند که حتی در اين صورت ھم، تانکر گازو

نان که حتی نشا آتش. نمايشگاه گذاشت نشانان را به در تھران، قبل از ھر چيز فداکاری آتش» پالسکو«بدين ترتيب، فاجعه 

کند، در ميانه  شان را نمی اند و دستمزھايشان کفاف زندگی بھره مانده از مزايای سختی کار ھم در قانون کار ايران بی

ن و جلوتر از ھمه، محمد باقر قاليباف شھردار تھران، بنياد مستضعفان مالک پالسکو، روحانی مسؤوالناکارآمدی 

تصاويری که از شوک و اندوه . بودند» پالسکو«قطه اتکا ھنگام بروز فاجعه ای رھبر، تنھا ن س جمھوری و خامنهئير

  .ھا در سراسر جھان منتشر شد، ھمگان را متاثر کرد آن

 بعد از ظھر جمعه به ۵عمليات آواربرداری پالسکو ساعت «: معاون شھردار تھران، روز جمعه ھشتم بھمن گفته بود

از ميان اين .  نفر گزارش شد٢٣۵ تھران، آخرين آمار مصدومان حادثه پالسکو بر اساس اعالم اورژانس»  .رسد پايان می

  . نفر به بيمارستان منتقل گرديدند۵۵ نفر در محل درمان شدند و ١٨٠افراد، 

اولويت با کشف اجساد : داريم، گفت» نشان  شھيد آتش١۶«که  ، با اعالم اينئیقاضی شھرياری سرپرست دادسرای جنا

اين صورت تشخيص  است که به DNA شده ھم آزمايش ن حادثه است و روش تشخيص ھويت اجساد يافتباختگان اي جان

  .شود رسانی می ھويت انجام خواھد گرفت و اطالع

علت «: عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور در نخستين واکنش به علت اصلی وقوع حادثه ساختمان قديمی پالسکو گفت

 ».بوداوليه اين حادثه، اتصالی برق 

شھروندان در مناطق اطراف . اند نشانان پرداخته طی روزھای گذشته گروه بزرگی از مردم به ادای احترام به آتش

ھای  نشانی پيام ھای آتش در مناطق و شھرھای ديگر نيز در برابر ساختمان. اند پالسکو شمع روشن کرده و يا گل گذاشته

نشانان و امدادگران را قھرمان لقب  ست که آتش ئیھا عی نيز لبريز از پيامھای اجتما شبکه. است دردی و گل ديده شده ھم

  .اند داده

ھای  نشان مکانی برای بزرگداشت آتش نشانی را به ھای آتش تا کنون مردم بسياری با بردن گل و افروختن شمع، ايستگاه

  .اند باخته تبديل کرده جان

مراکز   برای اھدای خون جھت کمک به مصدومان فاجعه پالسکو به تن٨٠٠از روز حادثه تا کنون بيش از دو ھزار و 

نشانی، ياد  ھای آتش گل در برابر برخی ايستگاه چنين مردم با گذاشتن دسته ھم. اند مربوطه در تھران مراجعه کرده

  .شده را گرامی داشتند ھای کشته نشان آتش

  
  رفتند پالسکو به ننشانا آتش با دردی ھم ابراز برای آبادی شين آموزان دانش
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چنين ھزاران نفر از مردم در سراسر کشور، در تھران و مشھد و اصفھان، زنجان و آبادان، اردبيل و اروميه، خوی  ھم

و کرمان و اراک و بجنورد، تربت حيدريه و خراسان رضوی، کالردشت، الھيجان، اراک، مريوان و ماکو، رشت و 

دوستانه، بدون  ھا شھر ديگر امروز با حرکتی مدرن و انسان  پاوه و زابل و دهکرمانشاه، ھشتگرد، شاھين شھر، سمنان و

خوانی و سخنرانی کند ياد جانباختگان  خوانی و روضه ی اجازه دھند قرآنمسؤولکه به روضه خوانی و آخوندی و  اين

اين  تاران نيز مراسمی بهنشانان پيام دادند و پرس آتش ھای کارگری به معلمان و برخی تشکل. خود را گرامی داشتند

  . مناسبت برگزار کردند

دردی با   با ابراز ھمئیھا ھا تشکل ديگر، در بيانيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و ده

  .باختگان ساختمان پالسکو، خواستار مجازات مقصران اين حادثه شدند ھای جان خانواده

سازی  عدم انجام وظايف قانونی شھرداری تھران و وزارت کار در ايمن«:  آمده استدر بخشی از بيانيه اين سنديکا

نشانی موجب   تجھيزات مناسب آتشتأمينيتی شھرداری در مسؤول الخصوص بی ھای داير در آن علی ساختمان و کارگاه

نشانان و مردم زير   و آتشسرعت برق و باد فرو ريخته سوزی به بار ساختمان پالسکو در قلب تھران با يک آتش شد اين

 ».آوار مدفون و جان باختند

نشانی تھران جمع  ھای آتش شده در پالسکو در ايستگاه ھای کشته نشان شب برای ادای احترام به آتش مردم تھران جمعه

که شعر را » آوار«شدگان فاجعه پالسکو ترانه  ارکستر ملی ايران نيز برای احترام به کشته. شدند و شمع روشن کردند

 .آن سروده اخوان ثالث است، در اختتاميه جشنواره موسيقی فجر اجرا کرد

سوزی فرو ريخت و   بر اثر آتش١٣٩٥   دی٣٠شنبه  ساختمان پالسکو که زمانی بلندترين ساختمان تھران بود، سبح پنج

  . نشانان زير آوار آن ماندند تعدادی از جمله آتش

اعالم کرد که ساختمان »دنيای خودرو«شھر، نيز در مصاحبه با روزنامه ابوالفضل قناعتی، ديگر عضو شورای 

 کرد که سازمان تأکيد او . اين ساختمان ارتفاع دارد١١نشانی تنھا تا طبقه   طبقه بوده، اما نردبان آتش١٧پالسکو 

  .نشانی تجھيزات ويژه آواربرداری ھم ندارد آتش

تمان پالسکو بنياد مستضعفان، از نھادھای اقتصادی زير نظر رھبر ھای ايران، مالک ساخ بر اساس گزارش خبرگزاری

ھای اجتماعی از اين که محمد سعيدی کيا،  ھمين دليل باشد که برخی از کاربران شبکه  شايد به.حکومت اسالمی، است

اره مطلبی ب سايت اين سازمان نيز در اين س بنياد مستضعفان و جانبازان، در محل اين حادثه حاضر نشده و وبئير

  .اند منتشر نکرده انتقاد کرده

ھای  ياب در محل ھستند، اما با وجود تونل ھای زنده  دستگاه و سگ۵س سازمان امداد و نجات ھالل احمر ايران گفته ئير

  ».اند اقدامی انجام دھند نتوانسته«حفرشده، ھنوز 

مسموميت  چنين دود زياد منجر به ھم. شوند ح میھا ھنوز در عمليات اطفای حريق و آواربرداری پالسکو مجرو نشان آتش

 . است ھا شده نشان و احساس خفگی در برخی از آتش

 نفر در بيمارستان ۴۵ مصدوم حادثه پالسکو امدادرسانی شده که از اين شمار ١٩۵گويد تا کنون به  اورژانس تھران می

  . اند در محل حادثه درمان شده و ئیاند و بقيه سرپا اند و يا تحت مداوا قرار گرفته بستری شده

جالل ملکی، سخنگوی . کشيدن محبوسان بسيار اندک است  بيرون ن اعالم کردند که احتمال زندهمسؤوالبا اين حال، 

بعيد «س ستاد بحران نيز تصريح کرد که ئيو اسماعيل نجار، ر» محال است«ماندن ھمکارانش  نشانی گفت که زنده آتش

 ».ار خارج شوداست کسی زنده از زير آو
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شدگان مشخص نشده  چنان تعداد دقيق مجروحان و کشته اما ھم. اند  کشته خبر داده۵٠ تا ٢٠ھای خارجی از  خبرگزاری

  .است

 است که در طول تاريخ موجب تاثر و درد در جامعه و حتی جھان ئیھا سوزی جز دردناکترين اتفاق حوادث آتش

شمار . اند کرده  واحد توليد و عرضه پوشاک فعاليت می۵۶٠جتمع پالسکو گزارش خبرگزاری ايلنا، در م به. شود می

  .شود  ھزار نفر برآورد می۴شاغالن در اين مجتمع تا 

نشان و نيز   آتشھا ده، حدود )مرکز توزيع پوشاک( سوزی و فرو ريختن ساختمان پالسکو تھران در پی حادثه آتش

علت نبود امکانات کافی و آوار  ير آوار سنگين مدفون شدند که بهتعدادی از کارگران و کارکنان صنف پوشاک در ز

  .اند ھا تن نيز در جريان اين حادثه مجروح شده عالوه تاکنون ده به. رفت ھا می سنگين بيم مرگ آن

ن نشانا امدادگران و آتش. نشان ھستند گويد پيکرھای اخيرا پيداشده، شھروندان غيرآتش نشانی می گوی سازمان آتش سخن

که شماری از قربانيان در  ئیجا وجو ھستند و از آن در حال حاضر در طبقه منفی يک ساختمان پالسکو در حال جست

  .اند، عمليات فعال در ھمين حمل متمرکز شده است اين محل پيدا شده

ھا  پاساژ کويتیھای اطراف مجتمع پالسکو، دادستان تھران حکم تخليه  پس از چند ھشدار درباره احتمال ريزش ساختمان

  .و ساختمان شمالی مجاور پالسکو را صادر کرد

، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تھران، روز شنبه دوم بھمن، »ايسنا«گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،  به

  .ھا و ساختمان شمالی مجاور مجتمع پالسکو را صادر کرد دستور تخليه پاساژ کويتی

  
  ھا پاساژ کويتی

ين دولتی و خبررسانی ناقص، درباره فاجعه ساختمان مسؤولھای متناقض مقامات و  گيری ظرھا و موضعاظھارن

آبادی،  عباس جعفری دولت. وجود آورده و مردم را خشمگين کرده است شدت در جامعه سردرگمی به پالسکو، به

 مديره ھيأتاو گفت که . سکو خبر داد در رابطه با فاجعه پالئیدادستان عمومی و انقالب تھران از تشکيل پرونده قضا

  .گوی اين حادثه باشند ساختمان بايد پاسخ

 فرد زنده از زير آوار ساختمان ئیشناسا: بايد حقيقت را به مردم گفت«نشانی گفت که  ملکی، سخنگوی سازمان آتش

 .خبر مانده است کم مردم بی  دستاند و يا ای نداده  که تاکنون عمدتا ھيچ نتيجهئیھای قضا پرونده» .پالسکو ممکن نيست

بقيه واحدھا از ھيچ . اند  واحد بيمه بوده١۵٠ واحد مجتمع پالسکو، تنھا ۶٠٠س کل بيمه مرکزی ايران گفت که از ئير

 بودند که تمام واحدھای پالسکو تحت پوشش بيمه قرار  پيش از اين صاحبان ساختمان گفته. ای برخوردار نيستند بيمه

  .اند داشته
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 ١۵٠٠اند و خسارت مالی بيش از   از دو ھزار خانوار به علت نابودی پالسکو منبع معاش خود را از دست دادهبيش

  .شود ميليارد تومان تخمين زده می

نشانان از اين محل خارج شده، به  کمک آتش ای قبل از ريزش ساختمان پالسکو به يکی از شاھدان عينی که چند دقيقه

نشانان وارد ساختمان  ھمراه تعدادی از کسبه و آتش ه اعالم شد آتش خاموش شده است، بهزمانی ک«: سی گفت بی بی

زدند برويد بيرون  نشانان مدام فرياد می آوری اموال خود بودند، آتش شديم، ھنوز تعدادی در طبقات مختلف در حال جمع

سمت بيرون ھل داد،  رفت و با فرياد بهنشان مرا گ داد، ناگھان صدای شکستن شيشه آمد که يک آتش اما کسی گوش نمی

  ».از ساختمان خارج شدم و چند دقيقه بعد ساختمان به کل تخريب شد

ھمسر اين » .شود خبری از او نيست دو روزی می«: نشانان نيز در گفتگو با روزنامه ايران گفت ھمسر يکی از آتش

شوھرم در «: گويد او می. بودن شوھرش بگيردزند تا خبری از زنده  گويد خودش را به ھر دری می آتش نشان می

شدن آتش کمک  خاموش  است که زير آوار مانده يا دارد بهئیھا دانم جزو آن ھنوز نمی. برد  ھمراه نمیتيلفونھا  عمليات

ام  هاو قول داد به. گيرد دخترم بھانه پدرش را می.  روز است خواب و خوراک نداريم٢به خدا . کند؟ خدا کند زنده باشد می

 ».زند پدرش امروز به او زنگ می

قطارانش در  گفته اين امدادگر، او و ھم به. است نشانان در محل را نيز منتشر کرده خبرگزاری ايسنا روايت يکی از آتش

بايد به «گويد  نشان که نامی از او برده نشده می اين آتش. اند مسيری باز کنند که از زير آوار در بيايد تالش بوده

  ».کدام جواب نداده است ايم، ولی ھيچ  متر تونل کنده٢٠از سه جای مختلف نزديک . رخانه برسيمموتو

شان رسيديم، ولی چون سقف خيلی ريزش دارد و کامل  االن به فاصله چھار متری« است  او در عين حال افزوده

.  آمد ولی نتوانست داخل برودپوليس سگ امداد آمد، سگ. رو، راه داريم اندازه يک گربه خوابيده، از کنار ديوار به

 است که حدس ئیھشت متر تونل است؛ رفتيم، رسيديم پشت در، در راه ھم باز کرديم، يک راه بود، انتھای راھرو جا

 ».رسيم دانيم چند ساعت ديگر به آن منطقه می نمی. جا باشد زنيم کسی آن می

: اشاره کرده» پالسکو«زاويه ديگری از فاجعه  ی به مديره کانون عالی شوراھای اسالمھيأت، عضو ئیعلی خدا

  :خبرگزاری دانشجويان گفته است او به. ضرورت رسيدگی به بازماندگان اين حادثه

ھای  بينيم از ھم اکنون برای محاسبه خسارت ھنوز سرنوشت قربانيان احتمالی اين حادثه مشخص نشده است که می«

دليل از دست دادن  طبيعی است که در نتيجه اين حادثه شمار زيادی به. اند دهحرکت انداخته ش ُ چرتکه ھا به احتمالی

ھا متاثر از  ھای آن ھا وضعيت اقتصادی خانواده قسمت يا تمامی از سرمايه خود دچار زيان ھنگفت شوند و حتی تا مدت

ن حادثه به وضعيت قربانيان ھای مادی ناشی از اي اين حادثه آشفته شود اما جا دارد که در کنار حساب و کتاب زيان

 ».ھا ھم توجه شود احتمالی اين حادثه و بستگان آن

اند و در  از اجرای قوانين ايمنی سرباز زده» رونق اقتصادی«پذيری کسانی شده است که با شعار  يتمسؤولاو خواھان 

 :اند سھيم بوده» پالسکو«گيری فاجعه  شکل

نام جلوگيری از مختل شدن فعاليت  ھای صنفی شده، به  در محيطسازی شرايط حاکم ھر بار که صحبت از شفاف«

ھای کوچک اقصادی و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور از اجرای قوانين جلوگيری شده که نمونه آن  بنگاه

 ».واحدھای صنفی کوچک وضع شده است  اجتماعی بهتأمينان ادارات کار و مأمورست که برای ورود  ئیھا محدوديت

. اند نشانان و اشخاصی که پيش از ريزش ساختمان پالسکو در اين عمارت حضور داشتند، زير آوار مانده ی از آتشتعداد

ھای چند تنی و آوارھا ھستند با اين اميد که بتوانند به زيرآوارماندگان دسترسی پيدا   تيغهئیجا نشانان در حال جابه آتش
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نشانان که در اين  رگزاری دانشجويان ايران گزارش داد که يکی از آتشخب. شدگان معلوم نيست تعداد دقيق کشته. کنند

  . درصد تحت درمان قرار گرفته بود جان باخت۶٠حادثه مجروح شده و با سوختگی باالی 

گو با  و  ماه در گفت شنبه سوم بھمن  عمليات سازمان ھالل احمر در حادثه پالسکو، يکمسؤولحسين کتابدار، 

 کرد که کسی زنده زير آوار وجود تأکيدھای اين عمليات پرداخت و  دشواری به) ايسنا( ن ايرانخبرگزاری دانشجويا

.  است او گفت که حجم باالی آتش باعث محدود شدن مانور ھالل احمر در عمليات نجات و آواربرداری شده. ندارد

  . است ياب را نيز ناممکن کرده ھای زنده چنين توضيح داد که حجم باالی دود و مسموميت ھوا استفاده از سگ کتابدار ھم

ھای امدادی ايران را برای مواجھه با اين حوادث نشان داده و  کتابدار گفته است که حادثه پالسکو کمبودھای سازمان

گفته شھردار تھران در جلسه ستاد مديريت بحران،  او ھشدار داده است که به. ھا اقدام کرد حاال بايد نسبت به رفع آن

 .چون پالسکو در تھران وجود دارد  ساختمان ديگر ھم١٠٠

 که از روز حادثه منتشر کرده، ادعا کرده است که امکانات و تجھيزات اين ئیھا شھرداری تھران اما در مجموعه توئيت

 بودن  کمبود امکانات و قديمی نشانی نيز نسبت به پيش از اين آتش. ست نھاد برای مواجھه با حوادثی از اين دست کافی

 . بود تجھيزات در دسترس خود انتقاد کرده

ھزار و صد ميليارد تومان   عمليات ھالل احمر نيز گفت که بودجه سال گذشته و امسال جمعيت ھالل احمر يکمسؤول

ھا را از داليل  او کمبود اعتبارھا و عدم تحقق وعده. کنون اختصاص يافته است بوده که تنھا صد ميليارد تومان آن تا

 .نشانی در برخورد موثرتر با حوادثی از اين دست دانست توانی ھالل احمر و آتشنا

نشانان که حتی از مزايای  آتش. نشانان را به نمايشگاه گذاشت در تھران، قبل از ھر چيز فداکاری آتش» پالسکو«فاجعه 

کند، در ميانه ناکارآمدی  ان را نمیش اند و دستمزھايشان کفاف زندگی بھره مانده سختی کار ھم در قانون کار ايران بی

س جمھوری ئين و جلوتر از ھمه، محمد باقر قاليباف شھردار تھران، بنياد مستضعفان مالک پالسکو، روحانی رمسؤوال

ھا در سراسر  تصاويری که از شوک و اندوه آن. بودند» پالسکو«ای رھبر، تنھا نقطه اتکا ھنگام بروز فاجعه  و خامنه

  .، ھمگان را متاثر کردجھان منتشر شد

ممکن است نيروھای امدادرسان مجبور  .ھا برای يافتن يک پيکر جديد ادامه دارد ھنوز تالشھشت روز، پس از 

  .ھا شوند تخريب پاساژ کويتی به

ين دولتی و خبررسانی ناقص، درباره فاجعه ساختمان مسؤولھای متناقض مقامات و  گيری اظھارنظرھا و موضع

آبادی،  عباس جعفری دولت. وجود آورده و مردم را خشمگين کرده است دت در جامعه سردرگمی بهش پالسکو، به

 مديره ھيأتاو گفت که .  در رابطه با فاجعه پالسکو خبر دادئیدادستان عمومی و انقالب تھران از تشکيل پرونده قضا

   .گوی اين حادثه باشند ساختمان بايد پاسخ

 فرد زنده از زير آوار ساختمان ئیشناسا: بايد حقيقت را به مردم گفت«انی گفت که نش ملکی، سخنگوی سازمان آتش

 .خبر مانده است کم مردم بی اند و يا دست ای نداده  که تاکنون عمدتا ھيچ نتيجهئیھای قضا پرونده» .پالسکو ممکن نيست

بقيه واحدھا از ھيچ . اند د بيمه بوده واح١۵٠ واحد مجتمع پالسکو، تنھا ۶٠٠س کل بيمه مرکزی ايران گفت که از ئير

 بودند که تمام واحدھای پالسکو تحت پوشش بيمه قرار  پيش از اين صاحبان ساختمان گفته. ای برخوردار نيستند بيمه

  .اند داشته

 ١۵٠٠اند و خسارت مالی بيش از  بيش از دو ھزار خانوار به علت نابودی پالسکو منبع معاش خود را از دست داده

  .شود يارد تومان تخمين زده میميل
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گو با  و  ماه در گفت شنبه سوم بھمن  عمليات سازمان ھالل احمر در حادثه پالسکو، يکمسؤولحسين کتابدار، 

 کرد که کسی زنده زير آوار وجود تأکيدھای اين عمليات پرداخت و  دشواری به) ايسنا( خبرگزاری دانشجويان ايران

.  است  آتش باعث محدود شدن مانور ھالل احمر در عمليات نجات و آواربرداری شدهاو گفت که حجم باالی. ندارد

  . است ياب را نيز ناممکن کرده ھای زنده چنين توضيح داد که حجم باالی دود و مسموميت ھوا استفاده از سگ کتابدار ھم

 مواجھه با اين حوادث نشان داده و ھای امدادی ايران را برای کتابدار گفته است که حادثه پالسکو کمبودھای سازمان

گفته شھردار تھران در جلسه ستاد مديريت بحران،  او ھشدار داده است که به. ھا اقدام کرد حاال بايد نسبت به رفع آن

 .چون پالسکو در تھران وجود دارد  ساختمان ديگر ھم١٠٠

ه، ادعا کرده است که امکانات و تجھيزات اين  که از روز حادثه منتشر کردئیھا شھرداری تھران اما در مجموعه توئيت

 بودن  کمبود امکانات و قديمی نشانی نيز نسبت به پيش از اين آتش. ست نھاد برای مواجھه با حوادثی از اين دست کافی

 . بود تجھيزات در دسترس خود انتقاد کرده

ھزار و صد ميليارد تومان  ل احمر يک عمليات ھالل احمر نيز گفت که بودجه سال گذشته و امسال جمعيت ھالمسؤول

ھا را از داليل  او کمبود اعتبارھا و عدم تحقق وعده. کنون اختصاص يافته است بوده که تنھا صد ميليارد تومان آن تا

  .نشانی در برخورد موثرتر با حوادثی از اين دست دانست ناتوانی ھالل احمر و آتش

 
مجرم از نگاه . گردند می» مجرمين«يا » مجرم«ھمه دنبال . کو سوختجان و مال بسياری در آتش ساختمان پالس

اند و ھم  دھند که فاقد حداقل ضوابط ايمنی  را میئیھا برداری از ساختمان نی ھستند که اجازه بھرهمسؤوالکارشناسان، 

  .شان کسب سود است غم

نشانان و  يکی بر سر تعدادی از آتشوقتی ساختمان پالسکو سوخت و تلی از خاک، انبارھای پوشاک و مواد پالست

ھای  چه از زبان مقام تر از آن بحرانی بسيار عميق. شماری از کارگران و کسبه فروريخت، بحران تھران را فراگرفت

  .شود  شنيده میمسؤول

 اخطار بابت ناايمن بودن ١۴س شورای اسالمی شھر تھران، ادعا کرده است که در سه سال اخير ئيمھدی چمران، ر

. ھای ديگری نيز در تھران ھستند که وضعی بھتر از پالسکو ندارند گفته او، ساختمان به. ساختمان پالسکو داده شده است

 ساختمان تنھا در تھران در ٣٠٠٠اين خبر منتشر شده است که . اند ن ھم گفتهمسؤوالشبيه اين را برخی ديگر از 

 .شھرھای ايران ھم وضع بھتر نيست شرايطی مشابه پالسکو وجود دارد و در ديگر کالن

 است و اين نھاد پس از آن ھيچ ٩٣اند که آخرين اخطار شھرداری تھران مربوط به سال  ھا اعالم کرده سايت برخی وب

  .اقدام ديگری در اين باره نکرده است
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 مقامات شھر تھران و وزارت کشور تأکيدت انتخاب، غالمرضا انصاری، عضو شورای شھر تھران، ساي گزارش وب به

 و تأسفباعث «مبنی بر صدور بيش از ده مورد اخطار ايمنی برای مديران برج تجاری پالسکو در سه سال اخير را 

 .خواند» تاثر

نيک برای گرمايش  ھای غيرايمن و پيک بشکهانصاری در کانال تلگرام خود نوشت که در اين مجتمع از گازوئيل، 

صدور اخطار  صورت نمايشی به به«اند اما تنھا   ھم از اين موضوع اطالع داشتهمسؤولھای  شده و سازمان استفاده می

 ».بسنده کردند

 مثال با .دھند دھند و يا حداکثر يک بار اخطار می ھای حاکميتی در موارد ديگر يا اخطار نمی ارگان«: وی اضافه کرد

نگاری را که يک خط قرمز  روزنامه. کنند فروش فقير و درمانده، بدون اخطار و در اکثر اوقات خشن برخورد می دست

نماينده مجلس که در مجلس انتقاد جدی کند، شبانه برای . برند زندان می را رد کند، ساعت ده صبح از دفتر روزنامه به

 ».کنند بازداشت او اقدام می

دنبال پرش به سکوھای  تھران آبستن حوادث بسياری است و تا وقتی شھردار محترم تھران به«:  کردکيدتأانصاری 

 ».ھا باز تکرار خواھد شد ھا قرار بدھد اين فاجعه  باشد و سفرھای انتخاباتی خود را در اولويت برنامهئیباالتر اجرا

  :وله، گفته است اندرکار حوزه معماری و شھرسازی به دويچه حميد عرفانيان دست

ھای توليدی بودند، تناسبی با مجوز  خصوص در طبقات آن که کارگاه شد، به ای که از ساختمان پالسکو می استفاده«

 که با فرمت اداری طراحی ئیھا در ساختمان. استفاده و ظرفيت آن ساختمان نداشت و اگر ھم داشت، اشتباه بوده است

عدم تناسب کاربری ساختمان با خود ساختمان و نبود امکانات ايمنی از . ليدی داير کنيمھای تو توانيم کارگاه اند، نمی شده

ھای  ھای فرار و يا ضوابط مقابله با حريق، ھمه و ھمه ضوابطی است که در اين ساختمان و بسياری ساختمان قبيل پله

 ».گونه حوادث بازھم تکرار شودشود که اين  بينی می ھا، پيش دليل ھمه اين مشخصه اند و به ديگر رعايت نشده

ھر حال وقتی  به«: س اتاق اصناف ھم پس از حادثه ساختمان پالسکو گوشزد کرده استئياين را علی فاضلی، ر

ھا وجود داشته باشد  زا در آن  از مواد اشتعالئی ساله در مرکز شھر تبديل به توليدی لباس شود و حجم باال۵۴ساختمانی 

 ». از اين دست اتفاق بيفتدئیاھ ھيچ بعيد نيست حادثه

بينيم در بازار بزرگ تھران با آن راھروھای تنگ و  ھنوز می«: گويد او به بازار بزرگ تھران اشاره کرده و می

ھا و غيره وجود   پر از مواد قابل اشتعال، چسبئیترين امکانات ايمنی برخوردار نيست، انبارھا تاريکی دارد و از کم

توان در مناطق ديگری مثل خيابان جمھوری که اتفاقا در مرکز شھر ھم قرار دارند،  ارد را ھم میدارد که عين ھمين مو

 ».شود که اين شرايط آبستن حوادث تلخی از اين دست باشد ھا باعث می مشاھده کرد و مجموعی از اين

اما آيا ھمه . اری نشده بودسازی آن با معيارھای امروزين ايمنی ساختمان ک ساختمان پالسکو قديمی بود و برای به

 اند؟ شوند، مقررات و ضوابط ايمنی را رعايت کرده شھرھا ساخته می ھای جديدی که در تھران و ديگر کالن ساختمان

کند و  تر از ساختمان پالسکو اشاره می الدين، ساختمانی يک چھارراه آن طرف حميد عرفانيان در پاسخ به پاساژ عالء

 :گويد می

اين ساختمان يکی از .  سال بگذرد و مرکز فروش موبايل در تھران است١۵مان جديدسازعالءالدين شايد از عمر ساخت«

دانم اين  من نمی. تردد در داخل اين ساختمان از شدت شلوغی ممکن نيست. ھای تھران است ترين ساختمان بحرانی

اگر خدای نکرده اتفاقی در اين ساختمان . شود برداری دارد و چرا جلوی آن گرفته نمی ساختمان چگونه مجوز بھره

اين را ھمه ما داريم . ای خواھد بود که برای ساختمان پالسکو اتفاق افتاد  چھل برابر فاجعه بيفتد، ميزان تلفاتش شايد سی

 ».دھد العملی نشان نمی بينيم، ولی کسی عکس می
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ھای  ھا در محل او به صاحبان کارگاه. شود ده میمحمدباقر قاليباف، شھردار تھران اين روزھا در ھمه خبرھا نامش دي

ھای خود ھمکاری الزم را داشته باشند؛  بايد ھرچه زودتر برای ارتقای سطح ايمنی ساختمان«ناايمن تذکر داده است که 

 ».شود ھای ناايمن موجب بروز حوادثی مانند ساختمان پالسکو می سازی وضعيت کارگاه ھمکاری نداشتن برای ايمن

گيرد و يا  برداری می وقتی ساختمانی بدون داشتن مشخصاتی که ايمنی ساکنانش را تضمين کند، مجوز بھرهولی 

گيرد، کدام نھاد و چه  چنان مورد استفاده قرار می ساختمانی که بارھا درباره خطرناک بودنش ھشدار داده شده، ھم

  ھستند؟مسؤولکسانی 

سازی کاری است که بايد از دولت شروع شود و توسط  شھری و ساختماننظارت بر ايمنی «: گويد حميد عرفانيان می

ھای ديگری را برای  ھا راه  کابریتغييرجای فروش تراکم و  ھا برای کسب درآمد، به ھا انجام شود و شھرداری شھرداری

ھای   کاربریتغيير. گيرد  طبقه را می١۵شده است، مجوز  مثال ساختمانی که بايد سه طبقه ساخته می. درآمد پيدا کنند

 ».ھا با آن دست به گريبان خواھيم بود کند که تا سال ھا عدم تعادل بحرانی را ايجاد می پروژه

پارچه بوده است،  که اين ساختمان دارای سازه فلزی يک طبقات فوقانی ساختمان ابتدا دچار حريق شده و با توجه به اين

تواند وزن  شود و نمی طبقاتی که کانون حريق بوده نرم می. اده استبر اثر حرارت، مقاومت وزنی خود را از دست د

 .طبقات فوقانی را تحمل کند

 آتش با حرارت بسيار باال بوده فرو ريخته و کل اسکلت تأثيرای که تحت  در اين حادثه طبقات فوقانی روی طبقه

 .تفاق افتاده استھای فرو ريخته را تحمل کند، بنابراين فروريزش کلی ا نتوانسته وزن سازه

ھای تھران را براساس درجه ايمنی و ميزان مقاومت  بندی ساختمان  طرح رتبه١٣٨٨نشانی که از سال  سازمان آتش

دھد  ھا در برابر حوادث طبيعی در دستور کار قرار داده بود، اکنون نتايج اين مطالعات را منتشر کرده که نشان می آن

اند و مابقی   شده١پايتخت وجود دارد که از اين تعداد فقط دو ساختمان حائز درجه  ساختمان امن در ١٢٠در حال حاضر 

  .ھای دو و سه قرار دارند به لحاظ ميزان ايمنی در درجه

 ساختمان در ليست ١٠٨ھای ايمن،  بندی ساختمان گزارش ايسنا، بر اساس اعالم سايت شھرداری تھران در طبقه به

  .اند  قرار گرفته١ و دو ساختمان در رتبه ٢ان در رتبه  ساختم١٠، ٣ھای درجه  ساختمان

-ھای مسکونی  اند، شامل برج  نمره را دريافت کرده٥٠تر از   نمره کيفی، کم١٠٠ھای ناامن که از  اغلب ساختمان

با  در مواجھه ئیھای کوتاه مرتبه، از حساسيت باال شوند که برخالف ساختمان  می-  ھای بيش از چھار طبقه ساختمان 

  .خورد چشم نمی ھا به حوادث طبيعی برخوردارند، اما امکانات اوليه مقابله با حوادث در اين ساختمان

 ساختمان پايتخت از نظر ايمنی و رعايت حداقل استانداردھای کيفی از معاونت حفاظت و پيشگيری سازمان ١٢٠

ھا ھيچ يک موفق به اخذ درجه ممتاز رعايت نکات  ناين در حالی است که از ميان اين ساختما. يه گرفتندتأئيدنشانی  آتش

ھا فقط   درصد ساختمان٩٠ ھستند و بيش از ١اند و تنھا دو ساختمان در کل مناطق تھران دارای درجه کيفی  ايمنی نشده

 .ھای ايمنی را دارا ھستند حداقل

و درجه ) زرد( ، درجه دو)آبی( يک، درجه )سبز( ھا براساس شرايط ايمنی به چھار درجه ممتاز در اين طرح ساختمان

 شاخص ٤٠که ساختمانی در درجه ممتاز قرار بگيرد از بين  عالوه بر اين، برای اين. شوند بندی می تقسيم) قرمز( سه

 ١چنين برای درجه  ھم.  امتياز را دريافت کند١٠٠ تا ٩١ شده که ھر کدام امتيازھای متفاوتی دارند، بايد در کل، تعيين

ھای  اما شاخص.  امتياز بايد دريافت شود٧٠ تا ٦١ امتياز و درجه سه بين ٨٠ تا ٧١ امتياز، درجه دو ٩٠  تا٨١١بين 

ھا مربوط به رعايت نکات ايمنی الزم در  ترين آن  بند است که مھم٤٠ايمنی تھيه شده برای ارزيابی ساختمان شامل 
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ھای ايمنی توسط سازمان   نقشهتأئيداندارد، ھای خروج اضطراری، استفاده از مصالح ساختمانی است خصوص راه

 .است... نشانی و  آتش

که ساختمان عالءالدين فاقد استحکام و   بر اينتأکيدس کميته عمران شورای شھر تھران نيز با ئياقبال شاکری ر

واريم ديوان اين ساختمان پايان کار ندارد و حق کسبه را نيز رعايت نکرده است و اميد«: مجوزھای ايمنی است افزود

 ».عدالت اداری مجددا رای به قلع و قمع اين پروژه بدھد

بارھا آتش نشانی، اعضای شورای شھر تھران و کارشناسان ايمنی نسبت : س کميته عمران شورای شھر تھران گفتئير

. گناه را گرفت ی بیھا تمام اين تذکرات جان انسان توجھی به به ناامن بودن اين ساختمان تذکر دادند و امروز شاھديم بی

ترين نقاط  دليل انباشت تجھيزات کارگاھی و بارگذاری بيش از حد جمعيت از ناايمن ھای جمھوری به ھای خيابان ساختمان

. کنند کنند، تھديد می توجھی از جمعيت را که در اين فضاھا تردد می شھر تھران ھستند که روزانه جان شمار قابل

تمان عالءالدين و ديگر بناھای تجاری که نه ايمنی الزم را دارند و نه از تجھيزات چون ساخ ساختمان پالسکو، ھم

 .ھای شھری را دارند امدادی استاندارد برخوردار ھستند، آمادگی ايجاد بحران

 .تا دير نشده بايد اين بناھای خطرناک را پلمب کنيم: وی خاطرنشان کرد

: اصله پس از وقوع حادثه در ساختمان پالسکو حاضر شده است، گفتکه شھردار تھران بالف اين شاکری با اشاره به

 ».دليل فرسودگی بنا شاھد ريزش ساختمان پالسکو بوديم و فاجعه ديگری رخ داد نشانان، به انه باوجود تالش آتشمتأسف«

ستان تھران ی آموزشی ا  درصد از مدارس و فضاھا٣٠گويد  ھای استان تھران می  و پرورش شھرستان مديرکل آموزش

 .نياز به تخريب و بازسازی دارند

ترين مشکالت آموزش و پرورش را فرسوده گزارش تسنيم، عبدالرضا فوالدوند روز شنبه دوم بھمن، يکی از مھمبه

 .ھای آموزشی وجود ندارد بودن فضاھای آموزشی دانست و گفت بودجه کافی برای نوسازی مکان

 ميليارد تومان به ۵۴٠ ھزار و ٢٨اين وزارتخانه با . ن وزارتخانه دولت استبرتري  و پرورش ھزينه وزارت آموزش

 ٩٤٩۴سال   به خود اختصاص داد که نسبت به٩۵ وزارتخانه در اليحه بودجه سال ١٨خود، باالترين بودجه را در ميان 

 . درصد نيز رشد داشته است٢١نيز 

 ميليارد تومان اختصاص داده شد که از اين ۶٨١ھزار و  ٣١ به وزارت آموزش و پرورش ھم ٩۶در اليحه بودجه سال 

 . ميليارد تومان به سازمان نوسازی، توسعه و تجھيز مدارس کشور تخصيص يافته است٨١۴ميزان تنھا 

ھای جاری، اين وزارتخانه  بگيران اين وزارتخانه و ھزينه علت شمار زياد حقوق در ھمين حال عنوان شده است که به

 .سازی مدارس را ندارد  ايمنتوان نوسازی و

 .کشد که مدارس ايران نوسازی شوند ھا سال طول می ھای کنونی ده ن آموزش و پرورش، با بودجهمسؤوال  گفته به

 درصد مدارس کل کشور ١٠گويد  ز مدارس، میيس سازمان نوسازی، توسعه و تجھئيطور که مرتضی رئيسی، ر آن

 .سازی ھستند سازی و مقاوم نيازمند به درصد آنھا نيز ٢٠بايد تخريب شوند و 

 بودجه دالرسازی اين مدارس به سه ميليارد  ز مدارس، نوسازی و مقاوميس سازمان نوسازی، توسعه و تجھئيگفته ر به

 .نياز دارد

 ھزار کالس درس وجود دارد که از ۵٣٠برپايه آماری که روزنامه دولتی ايران منتشر کرده، در سراسر ايران حدود 

 .ھا از ايمنی کافی برخوردار نيستند سوم آن يک

ھای   درصد اين کالس۵٠برپايه اين گزارش در سطح کشور ھزار و سيصد کالس خشتی و گلی وجود دارد که حدود 

 .در استان سيستان و بلوچستان است
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 شرقی و ھای تھران، خراسان رضوی، آذربايجان در اين ميان برپايه آمارھای وزارت آموزش و پرورش، استان

 .ترين مدارس تخريبی ھستند ستان و بلوچستان دارای بيشئيس

ھای خطرناک نفتی به يکی از معضالت مدارس در  ھای گرمايشی و استفاده از بخاری چنين ناايمن بودن سامانه ھم

 .شھرھا و روستاھای ايران تبديل شده است

ھا نمونه حوادث مدارس ايران است که   تنھا يکی از ده،١٣٩١آباد پيرانشھر در سال  حادثه مدرسه دخترانه روستای شين

 .آموز منجر شد  دانش٢٩سوختگی  به

ھا در   درصد ساختمان٢٠ون پالك رسمی در تھران يليك مياز : قات راه، مسكن و شھرسازی گفتيس مركز تحقئير

 ھزار نفر جان خود را ٨٠٠ش از يھای ناكارآمد شھری قرار دارند و با وقوع زلزله در چھار منطقه شھر تھران ب بافت

  .دھند از دست می

ن يزاده در پنجم ، محمد شكرچیگزارش ايران اکونوميست به

ھای  زلزله تھران و بافت« زلزله تھران با عنوان ینشست تخصص

ك پنجم واحدھای مسكونی يدھد كه   ن نشان میيا: افزود» فرسوده

در برابر وقوع ھای ناكارآمد شھری قرار دارد و  تھران در بافت

  .ر ھستنديپذ بيار آسيزلزله بس

 درصد آن در ٦ ھكتاری شھر تھران ٧٠از مساحت : او گفت

دار شھری يھای ناپا  درصد در بافت٣٠ھا ناكارآمد شھری و  بافت

  .قرار دارد

: كنند، افزود  میھای ناكارآمد شھری زندگی ران در بافتيون نفر ايلي م١٨ تا ١٧دھد  ن كه آمارھا نشان میيان ايوی با ب

ن در حالی است كه ما يكنند ا ھای ناكارآمد شھری زندگی می  درصد مردم در بافت٤٠ تا ٣٠ن يدر برخی از شھرھا ب

  .ميا ن شھرھا احداث كردهيپروژه مسكن مھر را در خارج از ا

ا در برابر زلزله در حوزه ھ  مقابله ساختمان٨٠٠ن نامه دو ھزار و ئيھر چند كه آ: ر راه و شھرسازی افزوديمعاون وز

ھای  سازی بافت ن حال نوسازی و بهيساخت و ساز شھری مورد توجه مھندسان و متخصصان قرار گرفته است اما با ا

م در زمان وقوع زلزله يرد تا بتوانيت و بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گيد توسط بخش حاكميناكارآمد شھری با

  .ميحداقل برسان بهن مناطق يھای خود را در ا خسارت

ل حداقل يدل م، اما بهيز ھستيھای ناكارآمد شھری حتی در شھرھای كوچك كشور ن امروز شاھد بافت: زاده گفت شكرچی

م يجای آن می توانست م در حالی كه بهيم پروژه مسكن مھر را در خارج از شھرھا احداث كنيامكانات شھری مجبور شد

  .ميھی كنھای ناكارآمد شھری را ساماند بافت

ھا  ن بافتيری در ايزان خطرپذيھای ناكارآمد شھری و كاھش م سازی بافت  بهین است برايانتظار ما ا:  گفتیو

كند آن را  ت حكم میيھای تھران بالقوه فعال ھستند و علم مھندسی و عقالن را ھنوز ھم گسليد زيعمل آ اقدامات موثری به

  .مينك خطر بزرگ برای تھران تلقی كيعنوان  به

ت ناآرامی قرار دارند و در ھر ماه ما شاھد وقوع زلزله به بزرگی ياستان تھران و اطراف تھران در وضع: وی گفت

  .ای احداث شود د با تمام مالحظات لرزهيھا با دھد ساختمان ن نشان میيم و لذا ايشتر ھستيسه ر

: قت راه، مسكن و شھرسازی گفتيمركز تحقس پژوھشكده ساختمان ئي علمی و رھيأتت اللھی عضو يدر ادامه علی ب

ھای  ار ناتوان ھستند در برخی از مناطق تھران ساختمانيھای فرسوده شھری كه در برابر زلزله بس عالوه بر بافت
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 ھزار ساختمان بدون مجوز ساخته ٢١ تھران، ١٦ ھزار ساختمان در منطقه ٦٣طوری كه از  اند به رمجاز احداث شدهيغ

  .وجود آورده است ن مناطق بهيبزرگی را در ان خطر يشده و ا

غالمرضا انصاری، عضو ديگر شورای شھر تھران نيز اخطارھا به مالک پالسکو را نمايشی خوانده و در تلگرام 

 مقامات شھر تھران و مقامات وزارت کشور مبنی بر صدور بيش از ده مورد اخطار ايمنی برای تأکيد«: نوشته است

نتيجه و   و تاثر است؛ حتی رونوشت اين اخطارھای بیتأسفالسکو در سه سال اخير باعث مديران برج تجاری پ

  ».اند ھا منتشر کرده نمايشی را ھم در تلويزيون و در وبسايت

تھران آبستن حوادث بسياری است : احتمال نامزدی محمد باقر قاليباف در انتخابات رياست جمھوری افزود او با کنايه به

 باشد و سفرھای انتخاباتی خود را در اولويت ئیدنبال پرش به سکوھای باالتر اجرا دار محترم تھران بهو تا وقتی شھر

 ».ھا باز تکرار خواھد شد ھا قرار بدھد اين فاجعه برنامه

 . ابدئيھای اجتماعی افزايش م گيری شھردار تھران، به ويژه در شبکه ھا برای کناره در ھمين حال درخواست

ھای پنھان،  ای آشکارتری از نمونه آتش سوزی و فروپاشی برج پالسکو و نوع برخورد با آن، نمونهبروز حادثه 

س ئيپرويز ياراحمدی، ر. جان و مال و زندگی شھروندان است ش نسبت بهمسؤولھای  توجھی حکومت و ارگان بی

دليل ضعف  اين وضعيت به«: گويد یگو با معماری آنالين م و نشانی شورای شھر تھران، در گفت کارگروه ايمنی و آتش

. اند نشانی اخطار گرفته ھای مختلف مديريتی از آتش ھای مشابھش مکرر در دوره اين ساختمان و ساختمان. قانونی است

که اين موضوع  رغم اين جا که اين ساختمان کارگاھی بوده است، امکان پلمپش در اختيار وزارت کار بوده که علی از آن

  » .بازرسی اين وزارتخانه گزارش شده اقدامی صورت نگرفت نشانی به از طريق آتش

اضمحالل قدرت آن منجر شده است  تشخيص يک نھاد تخصصی به  بهئیاعتنا دھد که چگونه بی ياراحمدی توضيح می

 پرداختيم چنين مواردی نشانی که در کنار ديگر قوانين اليحه مديريت شھری آماده شد به نويس قانون جديد آتش در پيش«

دھد حذف کرده  ھا را می نشانی تنھا وزارت کشور بعضی از اين بندھا که امکان ضابط قضائی به آتش انه نهمتأسفکه البته 

  ».شود نويس اين اليحه به مجلس ارسال نمی ھا از تدوين اين پيش است بلکه بعد از مدت

ھا و مقامات  ھای مالی ارگان يريت بحران و سوء استفادهتوان در فقدان مد جنبه ديگری از اين بروز چنين فجايعی را می

دليل اين امر آن است که مديريت بحران، نه يک تخصص مدنی بلکه بخشی از قدرت . حکومتی و کارفرمايان ديد

قدرت وزارت کشور که متولی قانونی مديريت بحران است، در فرآيند اضمحالل قدرت . شود  انتظامی تلقی میکنترول

در . ، مضمحل شده و ناتوان از مديريت و برقراری ارتباط کارآمد با ساير منابع قدرت مدنی و تخصصی استاز باال

نمايش قدرت شخصی از رھبر  نتيجه جريان قدرت از باال به جای انجام وظايف حقوقی و تخصصی و اجتماعی خود، به

سيج و اطالعات و نيرو انتظامی تا سردار ه، فرماندھان سپاه و بئيس قوه قضائيس مجلس، رئيس جمھور، رئيتا ر

رسد که خود نمادی از تصرف قدرت  قاليباف شھردار تھران و بازارگرم کن تنور سرد انتخابات رياست جمھوری می

 .ی نيروی انتظامی و سپاه پاسداران استپوليسشھرداری توسط قدرت 

 ميليارد تومان اعتبار از محل دو ١۴٠ گذشته سال«: رحمت اله حافظی، عضو شورای شھر تھران، تيرماه امسال گفت

 ميليارد تومان ٢۵نشانی مصوب شد که بر اساس آخرين گزارشات تاکنون  درصد عوارض برای ارتقای تجھيزات آتش

 » .نشانی پرداخت شده است از اين منابع به آتش

بنا بر ھمين . ن بودجه خبری نيستچنان از پرداخت اي دھد که ھم ھای پس از حادثه ساختمان پالسکو نشان می گزارش

 سال آينده، ابتدا ھزار ميليارد تومان ۵رسانی تجھيزات آتش نشانی در شھرداری تھران برای  ھا، بودجه به روز گزارش

ِخون دوستان و ھمکاران من بر گردن «: گويد درستی می ياراحمدی، به.  ميليارد تومان تقليل يافته است۶٠٠بوده اما به 
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اندوزی و اھمال مالکان و  نشانان بايد تاوان مال ن وزارت کار است؛ تا کی آتشمسؤوالزاری اين ساختمان و مديران با

  »بازاريان را بدھند؟

دليل   مجوز گرفتند به٧٠ و ۶٠ھا که در دھه  ھای بلندمرتبه تھران خصوصا آن بسياری از ساختمان«گفته ياراحمدی؛  به

چنان امکان حبس و  يعنی اگر ساختمانی ھم نريزد ھم. ھای فرار ھستند فاقد پلهضعف ضوابط و البته تساھل مديريت 

ھا   درصد ساختمان۴٠کم  فقط در خيابان جمھوری دست«بنابراين، ارزيابی » .ھا ھست مرگ مردم در اين ساختمان

دمرتبه بودن در وضعيت دليل بلن اند و در وضعيت خطرند؛ از اين بين دو ساختمان پالسکو و آلمينيوم به اخطار گرفته

 ».حاال بايد در انتظار حادثه در ساختمان آلمينيوم باشيم. ای بودند ويژه

بسيج تمام امکانات دولت برای انجام «که  با وجود ادعاھای اعالم شده دولت و شھرداری تھران، مبنی بر اين

داليل متعدد از جمله نبود  واربرداری، بهست که برنامه نجات و آ واقعيت آن آغاز شده » آواربرداری از اين ساختمان

عمده مديريت اين بحران بر اساس . رود برنامه پيش می ای، بسيار کند و بی تجھيزات ضروری، مجھز و نيروی حرفه

 شھردار تھران است و تاکنون واکنش مناسب و متناسب با ابعاد اين فاجعه انجام  ھای داخلی بر عھده گزارش خبرگزاری

  .حتی در مورد اين فاجعه عظيم خبررسانی درتس نشده است. نگرفته است

نشانی   و الزم به سازمان آتش ين حکومت اسالمی، حتی بودجه کافیمسؤولطبق گزارشات و اقرار برخی مقامات و 

نشانان  عالوه آتش به. نشانی، فاقد استانداردھای امروزين است ان آتشمأموررو تجھيزات  اختصاص نيافته و از اين

خوار مانند کميته  خاصيت و رانت ست که بنيادھای بی  اين در حالی. آور نيز نيستند مشمول قانون مشاغل سخت و زيان

ھای وابسته به سپاه و بسيج و وزارت اطالعات و  ات مذھبی متعلق به حکومت، شرکتتأسيسامداد خمينی، مراکز و 

 . کنند زنند و غارت می ب میجي  کشور را به ھا ميلياردھا تومان از بودجه آقازاده

فشان و ديگران در زير آوار سنگين،  نشانان جسور و جان  اصلی فاجعه امروز و مدفون شدن آتشمسؤولاين ترتيب  به

 سرنوشت مردم   و جان و مال حکومتی که نسبت به. جز سران و مقامات حکومت اسالمی ايران، کس ديگری نيست

  .ان جامعه تعھدی نداشته و نداردويژه کارگران و محروم ايران، به

دردی با  داری، ضمن ابراز ھم طلب و ضدسرمايه خواه، برابری ھا و نيروھای آزادی روشن است که ھمه انسان

و ! دانند ھا شريک و سھيم می  را در غم و اندوه اين انسان ھای مجروح و مدفون، خود  و کارگران و خانواده نشانان آتش

 تأمينعالوه حمايت،  به. خراش و معرفی و مجازات مسببين آن ھستند  فاجعه دل ل و ابعاد اينشدن عل خواستار روشن

ديده و  نشانان و کارگران زخمی و آسيب  آتش درمان و امور پزشکی مجانی و پرداخت خسارت و رسيدگی به

ديدگان حمايت قاطع و جدی  سيبنشانان و ھمه آ بايد فورا صورت گرفته و از زندگی و معيشت آتش ھای آنان می خانواده

 !به عمل آيد

***  

 ۶٠٠گفته شده است که حدود . ای ديگر فراموش خواھند شد شوند، احتماال تا رسيدن حادثه  که امروز داده میئیھشدارھا

د گوين آيا ساختمان پالسکو متناسب با اين نياز ساخته شده بود؟ کارشناسان می. واحد توليدی و تجاری در پالسکو بود

سادگی قابل برطرف  کند، باالست و به شھرھای ايران تھديد می گونه بناھا را در تھران و ديگر کالن ميزان خطری که اين

 .کردن نيست

ای اين نھاد  عنوان مالک ساختمان پالسکو که پس از انقالب اين ساختمان جزو اموال مصادره به» بنياد مستضعفان«

د، نه تنھا ھيچ توضيحی درباره علت وقوع اين سانحه ارائه نداد، بلکه حتی از مالکيت بنياد درآم محسوب شد و به

  .ھا ھم دريغ کرد نشان ھای مصدومان سانحه و جامعه آتش دردی با خانواده حضور در محل ساختمان و ابراز ھم
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ان کشيده شده و در شرايطی که انگشت اتھام و عامل اصلی بروز اين سانحه به روی حکومت، به ويژه بنياد مستضعف

 بار اخطار به مالک اين ساختمان داده است اما مالک زير بار انجام ١۶شھرداری مدعی است که تا کنون بيش از 

 تأئيدمعنای  رعايت مسائل فنی نرفته است، باز ھم بنياد مستضعفان سکوت اختيار کرده است که اين سکوت می تواند به

 .ادعاھای شھرداری باشد

 مالکيت بنياد تأئيدوگو با خبرنگار اقتصادی ايلنا، با   در بنياد مستضعفان در گفتمسؤوليک مقام در اين رابطه 

» . نيست و بايد تا چند روز آينده صبر کنيمئیگو االن شرايط مناسبی برای پاسخ«: مستضعفان بر ساختمان پالسکو گفت

  ».مالک ساختمان پالسکو استبنياد «: چنين درباره مالکيت بنياد در اين ساختمان گفت او، ھم

اين پرسش که چرا در شرايطی که انتقادات بسياری در خصوص نحوه اداره ساختمان   در پاسخ بهمسؤولاين مقام 

بسياری از مطالب مطرح شده صحت ندارد و ما «: پالسکو مطرح شده، بنياد مستضعفان سکوت پيشه کرده؟ ، گفت

چنين درباره برآورد ميزان   در بنياد مستضعفان، ھممسؤولاين مقام » .يم دادپاسخ شايعات را تا چند روز آينده خواھ

 ئیھا ارقام نھا  نشده است و پس از آوار برداریئیھنوز رقمی از ميزان خسارات نھا«: خسارات وارد آمده اظھار داشت

  ».کنيم را اعالم می

ی عدم ايمنی در ساختمان پالسکو را محسن اولين موضع گيری ھای رسمی در خصوص تمھيدات انجام شده و اخطارھا

در : ای گفت سه شورای اسالمی شھر تھران در اولين روز وقوع حادثه بيان کرد و در مصاحبهئي رھيأتپيرھادی عضو 

ھای مجاور از جمله آلومينيوم و  ساختمان پالسکو داده شده است و ديگر ساختمان سه سال اخير ھفت اخطاريه به

  . مشکل فرسودگی مواجه ھستندعالءالدين نيز با

ھای زيرمجموعه داده  شھرداری تھران در سه سال گذشته ھفت اخطار به مالکين و ديگر دستگاه: گويد او در ادامه می

ھا برای  ھا ارسال شده و اين اخطاريه است که رونوشت آن به فرمانداری، وزارت کار، وزارت کشور و ديگر دستگاه

 .ظ نشده استرعايت ايمنی بوده که لحا

 ١۴ھای نماز جمعه تھران از صدور  س شورای اسالمی شھر تھران در سخنرانی پيش از خطبهئيالبته مھدی چمران ر

اخطار و چند تذکر کتبی برای ساختمان پالسکو در سه سال اخير خبر داده است که ھمين مغايرت در آمار گفته شده 

 .کند تر می ابھام اين موضوع را بيش

) بنياد مستضعفان( سه شورای اسالمی شھر تھران، معتقد است مالکين ساختمان پالسکوئي رھيأتضو چنين ع ھم

 ھای شھرداری را جدی نگرفتند و موجب اين حادثه شدند، اما مالکين اين ساختمان چه کسانی ھستند؟ اخطاريه

 طبقه در محل ساختمان ۵٠ تجاری ھای بنياد مستضعفان برای ساختن ساختمان از سوی ديگر، موضوعاتی مانند برنامه

ساختمانی در اتوبان امام علی نيز  سابق پالسکو و يا تمايل شھرداری برای انتقال واحدھای تجاری اين مجتمع به

 .افزايد ابھامات ماجرا می به

پوشش ھمين جھت فقط اجناس اين واحدھا تحت  به. اکثر واحدھای تجاری پالسکو به صورت سرقفلی واگذار شده بودند

 .بيمه قرار دارد و نه خسارت ملک

 واحد ١٠٠سوزی بيمه ايران نيز به خبرگزاری کار ايران گفته است که در مجموع  ھای آتش ، مدير بيمهئیمحمد رضا

ات و تأسيسھا ، سه بخش ساختمان،  که در بيمه ساختمان با توجه به اين. تجاری پالسکو تحت پوشش بيمه قرار دارند

 .توان ميزان دقيق خسارت را برآورد کرد  ھنوز نمیمسؤولشوند، به گفته اين مقام  جداگانه بيمه میصورت  اجناس به

 ۵۶٠س اتحاديه پوشاک در يک برنامه تلويزيونی گفته است که در ساختمان پالسکو در مجموع ئيابوالقاسم شيرازی، ر

عالوه اسناد  يليون تومان کاالی ھر واحد صنفی به م٢۵٠طور متوسط حدود  به«گفته او  به. کردند واحد صنفی فعاليت می
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دار عالوه بر کاالی خود مغازه را نيز از دست  اين يعنی اينکه مغازه. ھا از بين رفته است بھادار و خود سرقفلی مغازه

  ».داده است

 .ھای دوخته شده و پارچه در طبقات تحتانی ساختمان پالسکو انبار شده بود انبوه لباس

 شبکه .ھای تلويزيونی حکومتی درباره اين حادثه است غايت غيرانسانی گردانندگان شبکه ھای به ز سياستيکی ديگر ا

را  کرد ابعاد آن ھا پس از وقوع حادثه تالش می پرداخت که تا مدت گزارش اين اتفاق  خبر تلويزيون ايران در حالی به

کسی آسيبی نديده و «که   بر اينتأکيداختمان پالسکو و برای اشاره به س» قديمی«استفاده از واژه . کوچک جلوه دھد

  .ھای غيرانسانی بود ، از نمونه اين تالش»ساختمان عمودی فرو ريخته

ھای عزيزی   طبقه ساختمان پالسکو و نماد جنايت حکومت اسالمی است، جان١٧چه بر جای مانده صدھا تن آوار از  آن

تر از ھمه، بايد بدانيم تا روزی که حکومت  ا تومان ضرر مالی و مھمکه از دست رفتند، انبوھی بيکار، ميلياردھ

کار بر جامعه ايران و جان و مال و زندگی مردم اين کشور حاکميت دارد،   و تبهئیاسالمی، اين حکومت جانی و مافيا

 خدای اين حکومت روشن کردن و راز و نياز با است، بلکه گريه و زاری و شمع» حرام و حرام « نه تنھا خنده و شادی

 ئی نخواھد برد؛ در نتيجه مبنا و ھدف اصلی مبارزه مردمی را بايد بر عليه کليت اين حکومت و برپائینيز ره به جا

  !کنند ای که در آن، خود مردم مستقميا خودشان را مديريت و رھبری می يک جامعه نوين قرار داد، جامعه

شکنجه و اعدام و غارت اموال عمومی جامعه، سراسر جامعه ما را درد و رنج، بيکاری و فقر، سرکوب و سانسور، 

فراگرفته است؛ درد و رنج واحدی است که به جان اکثريت مردم افتاده است؛ دردی که روزی خود را در تصادف قطار 

بر ھای خيابانی، روزی انتشار خ صورت اعدام  بهئیھا شکل فرو ريختن پالسکو، زمان و رانندگی، روزی ديگر به

استفاده مديريت، آلودگی ھوا،  ھا و سوء ھای کالن نھادينه شده در حاکميت، حيف و ميل ھا و رانت خواری اختالس

پريشی اجتماعی، سرکوب سيستمايتک زنان، کودکان کار و  افزايش مرگ و مير جوانان، فروپاشی اخالقی، روان

  ...  با دستمزدھای بسيار کم و ناچيز وخيابانی، کارتن خوابی، گور خوابی، استثمار شديد نيروی کار

چنان  مان نداريم واال پالسکوھا، ھم وقفه و پيگير در جھت برکناری کليت حاکميت جامعه ای جز تالش بی ما، ھيچ چاره

 !شکل آشکار و ناگھانی و اغلب تدريجی و نھان ھای زيادی را خواھند گرفت گاه به فرو خواھند ريخت، جان
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