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جامعه دارد ،به صورت ویژه بررسی شود و
زمینههای مشـــارکت واقعی مـــردم در این
رابطه فراهم شود.
بافتهای فرســـوده ایران؛ یکی از
مسائل اصلی شـــهرهای ایران
این است که بافت های مرکزی و
قدیمـــی شـــهر فرســـوده شـــدهاند و ایـــن
فرســـودگی باعث دگرگونی کارکـــردی آنها
شده اســـت؛ به طوری که در مناطقی که در
چنـــد دهه پیـــش مناطق فعال مســـکونی
بودهاند ،امروز اســـتفادههای دیگری از آنها
مـــی شـــود و از تراکـــم جمعیتی مناســـب
برخوردارنیستند.محدودهزندگیشهریدر
شهرهای ایران ،مرتباَ در حال حرکت است.
این باعث شـــده اســـت تا به طور مثال ،در
محدوده بافت قدیم تهران ،بخصوص در
منطقـــه بـــازار ،بـــا شـــکلگیری کارگاههای
تولیدی ،عمده فروشـــی و خرده فروشـــی،
بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و الگویی در
جهت کیفیت و کامالً بیتوجه به وضعیت
حـــوادث و خطرات این محدودهها شـــکل
بگیرنـــد و در یـــک نـــگاه کالن ،ســـرمایهای
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پالسکو ،پروژهای برای بازنگری در توسعه شهری
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بستر واقعی پروژه مورد سنجش قرار گیرد.
تعریف خط پروژه برای حادثه
پالسکو؛ تعریف خط پروژه برای
حادثـــه پالســـکو یکـــی از
کلیدیتریـــن و مهمتریـــن موضوعـــات در
مواجهـــه بـــا این پـــروژه اســـت .اینکـــه این
محدوده چه قلمرویی دارد و چه حوزههایی
را در بـــر می گیـــرد .به طور قطـــع ،تأثیر این
پروژه بر اقتصاد شهری تهران با لحاظ کردن
یکخطپروژهبزرگوانجامهماهنگیهای
بســـیار ســـخت اما ممکن می تواند کمک
مناسبیبرایشهرداریتهراندرساماندهی
بافتهایفرسودهواحیایآنباشد.تعامالت
مربوط به بانکها و مؤسسات اقتصادی بر
اســـاس یک برنامـــه کاری -مالـــی جدی و
متعامـــل بـــا دانش مالیـــه شـــهرداری ها و
اقتصاد شهری جهانی با پایلوت قرار دادن
این منطقـــه می توان ظرفیت های بســـیار
بزرگـــی را برای باز ســـاخت هســـته مرکزی
تهران فعال کرد .فرآوردههای مالی ،کاری و
کارکـــردی جدیـــد تولیـــد و عرضـــه کـــرد و
سرنوشـــت تهـــران و به تبع آن سرنوشـــت

حادثه پالسکو یک
تهدید بزرگ بود و
برای تغییر رویکرد،
یک فرصت طالیی
است .اصلیترین
پروژه مربوط به
حادثه پالسکو
پروژه تغییر رویکرد
مدیریت شهری
ایران به بافت های
فرسوده است .شاید
اگر این تغییر پیش
از شکلگیری پروژه
مسکن مهر معرفی
می شد سرزمین ایران
مهمترین فرصت
توسعهای خود را از
دست نمی داد
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آینده تهران ،آیندهای که می خواهیم داشته
باشیم تصور و تصویر میگردد.
تجـــارب بینالمللـــی؛ حادثـــه
پالســـکو ،پروژهای برای آشتی با
تخصصخواهدبود.پروژهایکه
تجربیـــات خوب جهان باید بـــه دقت مورد
اســـتفاده قـــرار گیرنـــد و از ظرفیـــت هـــای
اقتصـــادی ،مالی و مدیریتی برای پیشـــبرد
برنامهپروژهاستفادهکرد.
اهمیت حیات مـــردم و کیفیت
زیســـت؛ پروژه حادثه پالســـکو،
پروژهای بـــرای مســـئوالنه نگاه
کردن به زندگی شهروندان یک شهر است.
این قلمرو می تواند به همه حوزهها وســـیع
شود.محدودهپروژهحادثهپالسکو،محدوده
پایلوتی خواهد بود که در آن استانداردهای
زیست به صورتی جدی لحاظ می شود.
عدم تقلیل پروژه به ساختمان
ســـازی؛ پروژه حادثه پالســـکو
یـــک پـــروژه جامعه شناســـی
اســـت .پروژه مربوط به مدیریت شـــهری
اســـت .پروژه مربوط به میـــراث فرهنگی
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راهبردهای کالنی که در مواجهه با حادثه ساختمان پالسکو میتوان طراحی کرد

رضا پوروزیری

معمار و پژوهشگر توسعه شهری ایران

حادثه ســـاختمان پالســـکویکاتفاق درمقیاسملیو بینالمللی بود .در جریان
این حادثـــه و در روزهایی که این اتفاق افتاده بود ،فضای کشـــور متاثر از این حادثه
دلخراشبودوبازتابآندرفضایبینالمللیمنعکسشد.تاریخساختپالسکو
به عنوان نخستین ســـاختمان بلند مرتبه تهران در بافت با ارزش تاریخی ،نحوه
ساخت،مدیریتوکارکردساختماندردورانقبلوبعدازانقالب،تغییراتکیفی،
کاربـــردی و مدیریتی در آن ،همه و همه نکات مهم و تأثیرگذاری اســـت که در نحوه
مواجهه با این ساختمان بسیار حائز اهمیت است .اینکه چه موضوعاتی و با چه
نظاموچهدستهبندیوبراساسچهمنطقیدررابطهباحادثهپالسکومطرحاست
یک نگرش همه جانبه می خواهد که آنها را مد نظر قرار دهیم .حادثه ســـاختمان
پالســـکوبهنوعیبازتابنحوهمدیریتشهریمااســـت.برایناساستعدادیاز
موضوعات کلیدی به صورت خالصـــه در پی خواهد آمد .به طور قطع ،موضوعات
دیگریبایدبهاینعواملافزودوتاارائهیکدیدگاهجامع،بایدهمهگفتههاراشنیدو
بهجزئیاتوکلیاتموضوعاتمطرحشدهتوجهکرد.

رســـیدگی بـــه حادثه دیـــدگان؛
ضـــرورت دارد تـــا همـــه حادثه
دیدگان به نحو مطلوب و شفاف
مورد رســـیدگی قرار گیرند .خســـارت ها به
صـــورت قانونی و روشـــن پرداخت شـــود و
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سهم هر یک از دستگاههای متخلف و مؤثر
در جریان این فاجعه مشـــخص شود .همه
سازمانها باید ضمن جبران خسارت ،خود
را بـــرای عدم تکرار این فاجعه آماده کنند و
اکنون که حدود  8ماه از این حادثه میگذرد

زمان کافی بوده اســـت تا اعالم کنند که چه
اقداماتی در رابطه با عدم تکرار این فاجعه
انجـــام دادهانـــد .ضـــرورت دارد تـــا دادگاه
وضعیت حادثه دیدگان را به نحو روشـــنی
مشـــخص کند و منبع تأمین خســـارت نیز
مشخصشود.
اطالعرســـانی بـــه مـــردم؛
مهمترین فرصتی که هر حادثه
در اختیار جوامع قرار می دهد،
تجربیات حاصل از آن است .این تجربیات
بایـــد بـــا همکاری دســـتگاه هـــای مقصر یا
مرتبطمستندشودودراختیارعمومجامعه
قرار گیرد .کلیه گزارشهای رسمی و مرتبط
با موضوع باید از طریق ایجاد یک کمپین به
اطالع مردم برسد.
ظرفیـــت هـــای قانونـــی و
قانونگـــذاری ؛ مجلس شـــورای
اســـامی بویژه کمیسیون اصل
 90باید در رابطه با کوتاهی ،بی توجهی و یا
ضعف های قانونگذاری نسبت به موضوع
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ورود کند و در یک بازه زمانی مشخص ،این
ضعف ها را پوشش دهد .اگر ضروری است
که قانونی مصوب گردد یا دســـتورالعملی
طراحی و به تصویب برسد باید سریعاَمورد
اقدام قرار گیرد.
اســـتفاده از تجربـــه تلخ حادثه
پالســـکو و جلوگیـــری از تکـــرار
حادثـــه؛ بهانه حادثه پالســـکو
برای توجـــه و تمرکز به موضـــوع حادثه در
تهران با توجه به تأثیری که بر نزدیک به 20
درصد از جمعیت کشـــور خواهد داشـــت و
همچنیـــن امنیـــت ملـــی را بـــا توجـــه بـــه
حساسیت های منطقه ای مورد تهدید قرار
می دهد ،باید به عنوان یک تجربه تلخ و پر
هزینه مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند زمینه را
برای جلوگیری از تکرار آن فراهم آورد.
مشارکت مردمی؛ ضرورت دارد
تـــا نقـــش مـــردم در رابطـــه با
مشـــارکت در موضوعاتی با این
درجه از اهمیت که تأثیر مستقیم بر حیات
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هزاران برابر پالسکو در معرض خطر مشابه
قرار دارد .جمعیت بســـیاری را نیز از نقطه
نظرخطرپذیریتحتتأثیرقرارخواهدداد.
از این جهت حادثه پالسکو ،یک توجه ویژه و
یک آژیر خطر است.
حادثـــه و مدیریـــت شـــهری؛
مجموعه عوامل مؤثـــر در این
رابطـــه ،باعث شـــده اســـت تا
موضوعاتـــی که در رابطه با حادثه پالســـکو
مطـــرح اســـت ،به وســـعت همه مســـائل
مربوطبهنظاممدیریتشهریایرانوسیع
شود؛ و ضرورت دارد تا انعکاس این مسائل
در نحوه برخورد با این موضوع دیده شود.
بررســـی تأثیر حادثه نسبت به
اقتصاد شهری تهران؛ از نقطه
نظر اقتصادی ،تأثیر این حادثه
نسبت به اقتصاد شهری تهران میبایست
بررسی شـــود ،ســـپس با طرح دیدگاههای
متنـــوع در خصـــوص ظرفیـــت هـــا بـــا
محدودیتهای مربوط به آن با شـــناخت،
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شهرهای دیگر ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
تغییر رویکرد توســـعه شهری؛
حادثهپالسکویکتهدیدبزرگ
بود و برای تغییـــر رویکرد ،یک
فرصت طالیی اســـت .اصلیتریـــن پروژه
مربوطبهحادثهپالسکوپروژهتغییررویکرد
مدیریتشهریایرانبهبافتهایفرسوده
است.شایداگراینتغییرپیشازشکلگیری
پروژه مسکن مهر معرفی می شد سرزمین
ایران مهمترین فرصت توسعهای خود را از
دست نمی داد .فرصتی که می توانست به
تغییر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی منجر
شود و به جای ساختن شهرهای بیکیفیت
در خارج از شـــهرها ،هزینه برای بازســـازی
اندام های اصلی و داخلی پیکر شـــهرهای
ایران تأمین می شد و بدین بهانه جمعیت
به این بخشها باز می گشت.
نقـــش ســـازمان هـــای مؤثـــر؛
ضرورت دارد تا خـــط پروژهای
واقعـــی حداقل محـــدود به 4

10

11

خیابان اصلی پالک پالسکو با این تعریف
در نظـــر گرفته شـــود و بـــا مشـــارکت بنیاد
مستضعفان ،مسکن و شهرسازی ،میراث
فرهنگی و شـــهرداری تهران بر اساس یک
برنامه جامع ،با در نظر گرفتن رویکردهای
جدید به مدیریت شهری پروژه برنامهریزی
و اجرا گردد.
برجسته کردن اشتباهات؛ پروژه
حادثه پالسکو ،پروژه ساختمان
پالســـکو نیســـت .در ابتـــدا این
پـــروژه ،پـــروژهای بـــرای نســـاختن اســـت.
پـــروژهای اســـت کـــه در آن بـــه همـــه این
اشتباهات عجیب بزرگ و مثالزدنی توجه
مـــی کنیـــم .آنهـــا را مـــرور و ســـپس آغاز
میکنیم.
پروژه حادثه پالسکو و دگرگونی
در توســـعه شـــهری تهـــران؛
پالسکو ،پروژه آغاز یک تغییر و
دگرگونی برای شـــهر تهران اســـت .در این
پـــروژه ارزش های تهران دیده می شـــود ،و
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اســـت .پروژه محیط زیســـت است .پروژه
مالـــی و اقتصـــادی و پروژه کالن توســـعه
شهری است .به دقت باید از تبدیل شدن
این پروژه به یک ساختمانســـازی در هر
مقیاسی جلوگیری کرد.
نقـــش جامعه مدنـــی -حرفه
ای؛ ضروری اســـت که جامعه
مدنـــی -حرفـــهای توســـعه
شـــهری ،صرف نظر از اقداماتـــی که بنیاد
مستضعفان در جریان بازسازی این پروژه
خواهـــد کـــرد از ایـــن بهانـــه بـــه دور از
انگیزههای سیاسی در جهت بهبود زیست
شـــهری اســـتفاده بهینه کنـــد و مجموعه
اقدامـــات مؤثر خود را بـــر پایه یک جریان
اجتماعی مستقل شکل دهد.
 -18مشـــارکت همه بخش هـــای دولت؛
ضرورت دارد که این مهم ،البته با تعامل
همه دســـتگاه های اجرایی کشـــور صورت
گیرد تـــا ایـــن ظرفیـــت در جهـــت بهبود
کیفیت زیست مورد استفاده قرار گیرد.
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