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آنها که عکس می گرفتند!
حادثه فروریختن ساختمان پالسکو در روز پنجشنبه مردم ایران را در بهت و 
ناراحتی فروبرد. این حادثه عالوه بر ابعاد غم انگیزی که داشت پر از حاشیه بود. 
علت حادثه و آنش سوزی های پی درپی که پیش ازاین هم در ساختمان پالسکو 
اتفاق می افتاد نشان می دهد که پیش بینی چنین اتفاقی چندان دور از ذهن هم نبوده 
است؛ بنابراین سهل انگاری سهم باالیی را در بروز چنین اتفاقی دارد. حاال می ماند 
سهل انگاری چه کسی یا چه کسانی. این سؤالی است که مسئولین و کارشناسان باید 
به آن پاسخ دهند اما وظیفه شهروندی مردم در قبال چنین اتفاقی چیست؟ همه ما 
می دانیم این وظیفه هر چه باشد تجمع و خبررسانی نیست. مردم ما در طول تاریخ 
حتی در مقابل همین اتفاق هم نشان دادند مردم بی رحمی نیستند. شاید مهربانی شان 
به اندازه عکس ها و متن هایی که در صفحات شخصی شان می گذارند نباشد؛ اما همین 
مردم در جنگ هشت ساله، زلزله بم، همیاری با بنگاه های خیریه، خون دادن برای 
مصدومین همین حادثه نشان دادند که مردم بی تفاوتی نیستند اما شاید به وظایف 
شهروندی خودشان آگاهی ندارد و برای بروز چنین اتفاقاتی تربیت نشده اند. جامعه 
ما قدمت چندانی در شهرنشینی ندارد و بسیاری از پدیده ها مانند مترو و ترافیک 
تازه و نو هستند. بسیاری از رفتارهای اجتماعی باید در مدارس آموزش داده شود و 
این رفتارها اگر البه الی دروس مدرسه آن هم نه به شکل فرمالیته بلکه با دلسوزی 
و آینده نگری تدوین شود شاید نسل آینده نسل آگاه تری باشد. بسیاری از ما حتی 
نحوه  درست سوار و پیاده شدن از مترو را نمی دانیم . حتی اگر بخواهیم درست 
رفتار کنیم، هیچ کدام از ما آموزش ندیده ایم که نتیجه خودخواهی هایمان در قبال 
جامعه به خودمان بازمی گردد. شاید اگر این طور بود صدای هشدار بلندگوهای مترو 

را می شنیدیم که فریاد میزند لطفا خطوط زرد کنار قطار را رد نکنید. شاید 
می فهمیدیم پیدا کردن نقطه باز شدن در واگن قطار زرنگی نیست بی رحمی 
به خود است. تا وقتی که در مدارس و خانواده خودخواهی به زرنگی تعبیر 
می شود حرف زدن از رعایت حقوق شهروندی کار بیهوده ای است. بسیاری 
از ما مردم کشورهای دیگر را آدم های سرد و بی تفاوتی می دانیم. درحالی که 
مهمانی های دوره ای بین اهالی محل در کشورهای غربی بسیار مرسوم است 
درحالی که ما ممکن است اسم نزدیک ترین همسایه خودمان را ندانیم. در 
بسیاری از کشورها اگر کسی از اهالی محل بیمار شود همسایه ها به نوبت از او 
پرستاری می کنند چون می دانند روزی خودشان هم ممکن است نیاز به کمک 
هم نوعشان داشته باشند. مایی که دم از خونگرمی می زنیم با دیدن عکس 
کودک سر چهارراه غمگین می شویم اما نمی دانیم اگر دست دوست نزدیک 
و قوم وخویشمان را بگیریم شاید اصال هیچ کودکی کارش به جایی نرسد که 
بخواهد گدایی کند. تعداد انگشت شماری از مردم هم که سعی می کنند در این 
آشفته بازار حقوق شهروندی را رعایت کنند خودشان به این نتیجه رسیده اند. 
کسی آن ها را آموزش نداده است. مدتی قبل اصغر فرهادی، کارگردان در 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور به تک گرایی مردم اشاره کرد و حرکت کردن 
پشت آمبوالنس، برای چند دقیقه زودتر رسیدن را مثال زد. این تنها یک نمونه 
از رفتار هایی است که ما هر روز شاهدش هستیم. این رفتارهای آنقدر در روز 
تکرار می شود که همه ما چنان به آن عادت کردیم که بسیاری از اوقات آن ها 
را نمی بینیم. باید تغییر را در درون خودمان آغاز کنیم. مهربان باشیم و مهربان 

بودن را ترویج دهیم.

چه کسی راست می گوید؟

در روز پنجشنبه ساختمان تجاری و هفده طبقه»پالسکو« واقع در خیابان جمهوری تهران به دلیل 
آتش سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت در این ساختمان 600 واحد تولیدی فعال و حدود ۴ 
هزار تن شاغل بودند. آتش نشانی 2 دقیقه بعد از اطالع از حادثه به محل رسید. آتش از طبقه 11 
شروع شده بود. اما با گذشت سه روز از حادثه ساختمان پالسکو هنوز آمار ضدونقیضی از مسئولین 
می شنویم. قالیباف در صحبت های خود  اعالم کرد که بیست نفر از آتش نشانان که برای خاموش 
کردن و نجات مردمی که در ساختمان محبوس شده بودند به شهادت رسیده اند. سپس سخنگوی 
سازمان آتش نشانی اعالم کرد که حدود 20 نفر زیر آور محبوس شده اند اما نمی توان به طور دقیق 
گفت این 20 نفر جان باخته اند؛   منظور آقای قالیباف هم شهادت قطعی این 20 نفر نبوده است و 
تاکنون جنازه ای از زیرخاک بیرون نیامده است. به جز آمار آسیب دیدگان هنوز اطالع دقیقی از علت 
این حادثه در دسترس نیست و برخی، تجهیزات آتش نشانی را برای مقابله با چنین حادثه ای ناقص  
و ابتدایی دانستند. درحالی که انتظار می رود کالن شهری مانند تهران آمادگی مقابله با حوادث فجیع تر 
را داشته باشد. جز اخبار ضدونقیضی که از تعداد افراد آسیب دیده، علت وقوع حادثه و هزینه مالی 
ناشی از آتش سوزی در جریان است با اخباری روبرو هستیم که در کانال ها و شبکه های اجتماعی 
به نقل از خبرگزاری های مطرح دست به دست می شود درحالی که این خبرگزاری های این اخبار را 

تکذیب می کنند. 

هشتگ قالیباف استعفا
بعد از حادثه قطار سمنان، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی استعفا کرد. این استعفا موافقان و مخالفانی داشت. البته 
که مردم بیشتر خواستار استعفای وزیر راه بودند اما شاید استعفای 
مدیرعامل شرکت راه آهن تسکینی بود بر دل خانواده هایی که 
داغدار عزیزانشان بودند و نشان داد که مدیرانی در کشور هستند 

که حاضرند شخصا تاوان اشتباهاتشان را بپردازند.
روز جمعه برای شهروندان تهرانی و شاید کل مردم ایران 
پر از درد و رنج بود. بعد از حادثه پالسکو مردم دست به 
دعا برداشتند و برای سالم ماندن زیر آوار ماندگان چشم به 
آسمان دوختند. خیلی ها خواب به چشمشان نیامد. در میان 
همه سوگواری ها و دعاها و آمارها و خبرهایی که در شبکه های 
اجتماعی بین مردم دست به دست می شد، درخواست مردم 
برای استعفای قالیباف، شهردار تهران، خیلی زیاد به چشم 
می خورد. مردم عصبانی و دل شکسته، به حق از شهردار 
می خواهند که از مدیریت شهر تهران دست بکشد و استعفا 
کند. هشتگ قالیباف_استعفا به یکی از بیشترین هشتگ های 
مورد استفاده در روز اخیر تبدیل شد. عده ای معتقدند که 
قالیباف خیلی پیش ازاین باید استعفا می کرد؛ همان زمانی که 
آوار روی کارگران تونل توحید فرو ریخت و جان ۷ تا 1۴ 
کارگر را گرفت یا مثال همان زمانی که یک بارندگی روزی 
پاییزی چند ایستگاه مترو را به استخر تبدیل کرد. شهردار 

تهران باید زمانی که آن کودک در آب نمای یکی از پارک های تهران 
با مادرش خداحافظی کرد، از مدیریت شهر تهران خداحافظی 
می کرد. مردم می گویند، شهردار تهران مدت هاست که نباید در 
این سمت باشد. عده ای هم شورای شهری ها را مقصر می دانند. 
نمایندگانی از مردم تهران که در این سال ها به قالیباف اجازه داده اند 
با سوء مدیریت، خسارات مالی و جانی زیادی به مردم این شهر 
وارد کند. در شبکه های اجتماعی مردم از همدیگر می خواهند که 
دیگر به ورزشکار و هنرمند و خواننده برای عضویت در شورای 
شهر رای ندهند. آنها می گویند که این افراد باید خیلی قبل از 
این به داد مردم می رسیدند و درمورد عملکرد شهردار، اقدام های 

جدی انجام می دادند. 
در میان این اعتراض ها و بگو مگو ها بر سر اینکه شهرداری 
تهران چقدر در این حادثه مقصر بوده است، رحمت اهلل حافظی، 
عضو شورای شهر تهران گفت: »سال گذشته 1۴0 میلیارد تومان 
اعتبار از محل دو درصد عوارض برای ارتقای تجهیزات آتش نشانی 
مصوب شد که تاکنون 25 میلیارد تومان این منابع به آتش نشانی 

پرداخت شده است.«
اعالم این موضوع، ناراحتی شهروندان را نسبت به شهردار تهران 
بیشتر کرد و بیشتر از قبل انگشت اتهام را به سمت شهردار تهران 
نشانه گرفت. مردم در شبکه های اجتماعی از قالیباف درخواست 
از مطالب مطرح شده در  استعفا دهد.نمونه هایی  کردند که 

شبکه های اجتماعی

 قالیباف برای شما رقیب احتمالی روحانی در انتخاباته. برای 
ما مدیر شهریه که هر لحظه ممکنه توش در یک حادثه بمیریم. 

#قالیباف_استعفا
  جدی متوجه نمیشم شهری که امکانات ایمنیش در این 
حد ضعیفه چرا باید بودجه ش صرف جینگول بینگول کردن 

دیوارا و شهردخت و فالن بشه #قالیباف_استعفا
 هی میزنن دستگاه های هوابرش الزمه و فالن الزمه و بهمان 
الزمه. کل شهر تهران برای مدیریت آوار یه ساختمون 1۷ طبقه 

تجهیزات نداره؟ #قالیباف_استعفا
   ترافیک و آلودگی وحشتناک، وضعیت افتضاح مترو، 
مدیریت ضعیف بحرانهایی مثل پالسکو. آیا برای حوادث بزرگتری 

مثل زلزله آماده ایم؟ #قالیباف_استعفا
فواد صادقی، خبرنگار هم در گروه انجمن صنفی روزنامه نگاران 
نوشته :»اعتباراتی که باید صرف تجهیز آتش نشانی بشه صرف 
فعالیت های سیاسی باقر و شرکا شده؛ سفر قم والبی با مراجع 
یک نماد است از الویت بندی شهردار تهران. در زمان فوت آقای 
هاشمی نیز ایشان در خارج سرگرم گواهی خلبانی بودند. در 
برف هم سرگرم اربعین کربال؛ فقط به تهران به عنوان قلک تامین 

هزینه ها  نگاه می شود«.
در میان همه این اعتراض ها اما انتشار عکسی از شهردار تهران 
که با خنده گشاد بر لب در اتاق مدیریت بحران نشسته است، 
بازتابهای ویژه ای داشت مردم به این عکس واکنش های زیادی 

نشان دادند. دیدن عکسی از مدیر شهر تهران که شاید بیشترین 
تقصیر را در این حادثه به عهده داشته باشد، با لبخندی بر لب، 
صدای اعتراض شهروندان را بلندتر کرد و این عکس، بارها در 
شبکه های اجتماعی بازنشر شد. مردم  می گویند که شاید بهتر 

باشد که یک بار هم که شده، شهردار تهران، مسئولیت اتفاق 
را بپذیرد و با استعفایش مرهمی بر دل داغدار مردم بگذارد 
و شاید بهتر است آقای قالیباف برای یک بار هم که شده 

بپذیرد که باید دست از شهر تهران بردارد.  

یکی کودکی هایم را نجات بدهد
آتش دست خاطراتم را گرفته

و هر لحظه ممکن است
آسمان بریزد روی سرمان

خاک برسر آتش
که به جای گرم کردنمان در این زمستان سرد 95

یکی یکی برادران قهرمانم را در آسمان
میان خاک و خون

می بلعد
با خاطرات کودکی ام مهربان باشید

شاید از خانه تا پالسکو
آن قدر بزرگ شدم

که نگذارم این  آدرس روزهای دور
گم شود

مهربان باشید 
شاید پالسکو دست روی زانوهایش گذاشت و دوباره بلند شد

مهربان باشید
شاید برادران آتش نشانم

دستانم را از دستان آتش جدا کردند
مرا دوباره به پالسکو بردند 

من با برادر آتش نشانم 
قرار شام دارم

برای پنج شنبه شب 30 دی ماه
کیوان مهرگان 

  بابک جوادزاده


