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  ٢٠١٧ فبروری ٠٧

  

 تبانی حاصل يا غيرمترقبه ه ایحادث پالسکو، ساختمان در سوزیآتش
 آتش اثر در معاصر معماری و جديد تھران ادنم پالسکو، ۀطبق ١٧ ساختمان ١٣٩۵]جدی[ ماه دی روز آخرين در

  .شد پاک کلیه ب تھران ۀنقش از سپس، و فروريخت سوزی

 به مشرف محلی در چھل سالھای در پالسکو ساختمان احداث در ايران کليميان انجمن رئيس القانيان، حبيب که اين آيا

 .نيست دست در یاستناد قابل شواھد نه، يا داشت خاصی ھدف یئاروپا ۀسفارتخان چھار

 موی تار يک به باشند، شده احداث منظوری ھر به پالسکو ساختمان ھاده که گفت توانمی قطع طوره ب را اين اما

 .ارزندنمی ناگوار ۀحادث اين در امباختهجان ھموطنان

 در حتی و شيعه يتروحان حاکميت ۀدور در ھم و پھلوی فاميل ھزار حاکميت ۀدور در ھم ايران مردم که، اين ويژهه ب

 ناشی مادی زيان و ضرر از بيشتر برابر ميليونھا تاريخ، طول در کلی طوره ب و ھاآخری اين از پيشتر بسيار ھایدوره

 جبران که اين طرفه !زيانھا و ضرر آن ھمه روی ھم يکی اين .است شده متحمل را پالسکو ساختمان نابودی از

 تريندردناک و  .نه ھرگز استثناء بدون انسانی خسارت جبران اما است، رميس و ممکن حال ھمه در مادی خسارات

  .است ھمين نيز حادثه بخش

 و عادی ھموطنان از نفر چھار ما، ھموطنان از نفر بيست شدن کشته با پالسکو ساختمانۀ غائل رسمی، گزارشات طبق

 نجات طريق در نيز حادثه اين در و ھستند دشوار شرايط در انسانھا التجاء ومحل اميد منبع که نشانآتش نفر شانزده

 ھمين نيز پالسکو ساختمان در سوزیآتش پيامد ترينھولناک .يافت پايان سپردند، آتش دل به جان پروانه ھمچو انسانھا

 ۀفاجع يک نفر، بيست به رسد چه تا غيرطبيعی، يا طبيعی حوادث در نفر يک حتی مرگ که چرا .ساختمان خود نه است

 ادعای يا و ساده ۀانسادوستان ھمدردی ھارظا يک اين که کنندمی درک آگاھان البته، .ھستی تاريخ ابعاد به است ظيمع

 انسانھا  از ھزار -ھزار کشتار که فھمندنمی امپرياليستی »بشردوستان« فقط را مدعا اين معنای و ژرفا .نيست صرف

 .کنندمی توجيه مختلف عناوين به يا گذارندمی مسکوت اغلب يا را گاھشانقبله عوامل و نيروھا دسته ب

 ممکن گذشته بازگرداندن ترديدوبی پيوست تاريخ به ديگر آن از ناشی ھولناک ۀفاجع پالسکو ساختمان سوزیآتش

 و ھانوشتار آن از پس حتا و غائله ختم به منتھی روزھای طی و سوزیآتش شروع ابتدای از که است درست .نيست
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 منتشره مطالب اکثريت در اما آنھا، اغلب با یئھمرأ ضمن .يافت انتشار حادثه اين ۀبار در بسياری ھایتحليل و تجزيه

 :که اين آن و است داشته مشغول خوده ب مرا نظر و توجه ھمه از بيش ناپيداھا آن مبنای بر گيرینتيجه و ناپيدا نکته چند

 بود؛ داده ھشدارھا يا ھشدار قبال پالسکو ساختمان ايمنی ائينپ سطح مورد در که است مدعی تھران شھرداری ــ

 پالسکو، ساختمان آواربرداری روزھای در که بود آن از حاکی خبر ۀشبک تلويزيون در جمله، از منتشره، گزارشھای ــ

 يافت؛ افزايش برابر ۵٠٠ بيمه برای تقاضاھا

 شد؛ برابر صد چند ،منوال ھمين به نيز ھشداردھنده تجھيزات و ابزار فروش ــ

 در رفته ميان از تجاری و توليدی واحد ۵۶٠ برای )صلواتیً فعال(اشتغال محل خالینيمه و خالی ساختمانھای صاحبان ــ

 کردند؛ پيشنھاد پالسکو ساختمان

 :گيريممی پی اساسی سؤال دو طرح با را فوق نکات

 بوده، اساس و دليلبی پالسکو ساختمان ايمنی نازل سطح خصوص در تھران شھرداری ھشدارھای رودنمی گمان -اول

 نھاد يک عنوانه ب شھرداری آيا اما، .است رسيده گيرینتيجه چنين به فنی -کارشناسی ھایبازرسی جريان در شک،بی

 ايمنی مشکل پيگيری از ھشدار دادن با فقط که دارد و داشت اختيار اخالقی -عرفی حتی و قانونی لحاظه ب ولؤمس

 يا کسی فرض،ه ب .زنيم می مثال !نه گمانمه ب کند؟ خالی شانه خود وليتؤمس بار زير از و نموده صرفنظر تمانساخ

 حکم به يا نمايد، بسنده عابران به ھشدار با فقط است موظف آيا .دارد وجود پل شکستن احتمال که شودمی متوجه نھادی

 نمايد؟ مبادرت مشکل رفع تا پل روی از مرور و عبور کامل عقط به ممکن راھھای ۀھم از گيریبھره با بايد وظيفه

 اھم از فاجعه وقوع از جلوگيری برای دوم شق کاربست نيز قانونی لحاظه ب ھمچنين، و منطق و خرد حکمه ب ترديد،بی

 خود قانونی ۀوظيف به تھران شھرداری چرا پس .اغماض غيرقابل خطير ۀوظيف اين انجام در کوتاھی و است واجبات

 نکرد؟ عمل

 شھرداری ھشدارھای به آن ايمنی تأمين اصلی ولؤمس و پالسکو ساختمان مالک مقام در مستضعفان، بنياد چرا -دوم

 نداد؟ اثر ترتيب کرد، یئاعتنابی تھران

 يشپ منتھا، .رسيد تریمطمئن نسبت به استنتاج يک به توانمی اخير پرسش دو منطقی پاسخ و الذکرفوق نکات اساس بر

 به که ھستند یئشرکتھا آن ۀزمر از مجموع، در بيمه ھایشرکت که دارد، یجا نکته اين ذکر کلی، گيرینتيجه از

 که جادو و سحر انجام به قادر حراف آدم نفر چند و کار دفتر يک را آنھا ۀسرماي کل .ندارند نياز بزرگی ۀاولي ۀسرماي

 شوند، موفق آنھا از قانونی اخاذی و مردم فريب به کشور ۀمجري ۀقو تحماي با و مقننه ۀقو مصوبات یاتکاه ب بتوانند

 .است سود ممکن، حالت بدترين در بيمه، ھایشرکت ھایاخاذی درصد ٩٠ از بيش حساب، اين با .دھدمی تشکيل

 ھشدار ادند به خود، قانونی ۀوظيف انجام جایه ب تھران شھرداری چرا که نمود، درک توانمی مذکور موارد مبنای بر

 به چراھا اين منطقی حال عين در و ساده پاسخ .گرفت نايده را شھرداری ھشدارھای مستضعفان بنياد چرا و کرد بسنده

 ھمه گروھی تبانی محصول و شدهحساب اقدامی پالسکو، ساختمان سوزیآتش ۀحادث که شود،می منتھی گيرینتيجه اين

 بيمه؛ شرکتھای صاحبان و مديران -٣ مستضعفان؛ بنياد -٢ تھران؛ داریشھر -١ ارشد والنؤمس از برخی حداقل يا و

 -۶ و خالی نيمه و خالی اماکن و ساختمانھا مالکان -۶ ھشداردھنده؛ تجھيزات و ابزارھا توليدکنندگان يا واردکنندگان -۴

 ۀحادث اين وقوع در مشترک عمناف قوی، احتمال به که بوده، پالسکو ساختمان به نزديک ھایسفارتخانه احتمالی رابطين

  .دارند بارفاجعه
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 لحاظه ب بلکه، پيامدھا، ۀگستر و ابعاد لحاظه ب نه اگر پالسکو ساختمان سوزیآتش که است، ذکر به الزم پايان در

 که دارد نيويورک و واشينگتن ٢٠٠١ سال مبرسپت ١١ ۀشد ريزیبرنامه قبل از حوادث با زيادی ھایشباھت مضمون،

 .داد قرار استعماری جنگھای جديد دور شروع برای یاپسندانهعوام مستمسک را آن مريکاا وریتامپرا

 !باد گرامی پالسکو ساختمان دلخراش ۀحادث باختگانجان ھمه ياد

 ١٣٩۵ دلو -بھمن ١٨

 


