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فرهنگ و ارشاد اسالم5
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روی جلد: از مجموعه «ایستاده در غبار»، 
اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.
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فروریزی پالس0و نوع) «استیضاح اجتماع) و سیاس)» انسان و جامعه 
انتقادی»  «بازاندیش)  به  را  ما  استیضاح، پالس0و  این  در  بود.  ایران) 
دعوت کرد و فراخواند. پالس0و، عقل ما را م) طلبد و خواهان «عقل 
کارگشا» برای بهبود جامعه ماست.  پالس0و «رخدادی» بود که حقایق) 
برخاست.  نریخت،  فرو  پالس0و  ساخت.  افشا  ما  برای  را  بسیاری 
پالس0و  م) گوید.  سخن  ما  با  و  است  ایستاده  ما  برابر  در  پالس0و 
و  اداری  «سیستم  دربرابر  فریادی  پالس0و  م) زند.  فریاد  و  م) پرسد 
سیاس)»، «ساختار اجتماع) و فرهنگ)» و «سوژه معاصر» ایران) است. 

پالس0و پرسش است. اجازه دهید این پرسش را با هم بشنویم.
چند روزی از «رخداد پالس0و» م) گذرد، هم چنان مانند روز اول، 
مطبوعات، روزنامه ها و فضای مجازی، انباشته از گفت وگوهای گرم و 
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جدی در باره این رخداد است. این اولین رویدادی نیست که در سال های 
عموم)  فضای  در  جدی»  «گفت وگوهای  ش0ل گیری  موجب  اخیر، 
شده است. این روزها یا بهتر بWویم این سال ها، حوزه عموم) در ایران 
از گرم) و نشاط چشم گیری برخوردار شده است. «رخداد پالس0و» 
ی0) از رخدادهایی است که به متن و نشانه ای پرمعنا و فربه تبدیل شد. 
اکنون نه تنها روزنامه نگاران، کارشناسان و محققان حوزه های مختلف 
علوم انسان) و اجتماع)، خود را درگیر خوانش این متن کرده اند، بل0ه 
عامه مردم نیز از طریق تلWرام و فضای مجازی، شروع به بازخوان) و 
فهم این متن کرده اند. با انباشته شدن خوانش ها، متن پالس0و، هر روز 
به نشانه ای پیچیده تر و و پرمعنادارتر تبدیل م) شود. «پرسش پالس0و»، 
اکنون در ذهنیت جمع) مردم ما به پرسش) جدی بدل شده است. در 
حال حاضر، صدها پرسش و نکته انتقادی در باره این متن، ذهن و 
ضمیر و زبان مردم ما را به خود مشغول کرده است. به راست) پالس0و 
چه پرسش بزرگ) را با خود حمل یا بیان م) کند؟ در این متن اکنون چه 

چیزی نهفته است که چنین مردم ما را درگیر خود ساخته است؟ 
این است که  پاسخ ها  از ساده ترین و شاید در دسترس ترین  ی0) 
مال)  بود و هست که خسارات جان) و  پالس0و، «فاجعه ای شهری» 
چشمWیری به بار آورد. این فاجعه توانست از طریق رسانه ها در زمان) 
کوتاه، نه تنها به اقص) نقاط ایران، بل0ه به سراسر جهان انتقال یابد، 
اما باید پرسید، مWر این تنها فاجعه ای است که در سال های اخیر در 
برابر ما قرار گرفته است؟ همه م) دانیم ما فجایع) به مراتب مخرب تر 
به  تجربه کرده ایم.  اخیر،  تمام سال های  در  را  از پالس0و  پرزیان تر  و 
عنوان مثال، میلیون ها ه0تار از جنگل های کشورمان، در چند دهه اخیر 
در آتش سوختند و نابود شدند. بیابان ها در سال ها و دهه های اخیر، 
میلیون ها ه0تار گسترش یافتند. هوای کشور ما به طرز شWفت انگیزی 
در دو دهه  گذشته به اوج آلودگ) رسیده و نه تنها هر سال و هر ماه، بل0ه 
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هر روز و هر لحظه، ده ها برابر جمعیت) که در پالس0و  آسیب دیدند، در 
معرض آسیب قرار دارند و جان خود را از دست م) دهند. 

همچنین تصادفات رانندگ) در سال نزدیh به ١۶ هزار کشته و 
بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان، خسارت اقتصادی به جامعه ما تحمیل 
مادی،  خسارت های  از  فهرست)  بخواهم  اگر  همین طور  و  م) کند 
اجتماع)، معنوی و انسان) تهیه کنم، فهرست) بسیار طوالن) و ارزش و 
مقدار آن، صدها و هزاران برابر بیش از پالس0و است. از این رو پرسش 
پالس0و با این پاسخ که فاجعه ای رخ داده است، قابل توجیه نیست، 
لذا باید پرسید که پرسش پالس0و چه نکته پنهان) در خود دارد که ما 
گاه ما را به چالش  گاه و ناخودآ را چنین در خود فرو برده است و خودآ

م) کشد.
برخ) پرسش پالس0و را با این بیان توجیه کرده اند که پالس0و، ما 
 hتحری با سوگواری  ایران)  انسان  واداشت.  نوع) «سوگواری»  به  را 
م) شود و خود را به لحاظ عاطف) درگیر م) سازد، از این رو سوگواری، 
راهبرد «بسیج عاطف)» انسان ایران) است. تردیدی ندارم که سوگواری 
است،  اهمیت)  پر  و  گذار  تاثیر  فرهنگ)  راهبرد  ایران)،  انسان  برای 
اما آیا این یWانه سوگواری ما در سال ها و دهه های اخیر است؟ چرا 
سوگواری های دیWر ما، به رخدادی پرمعنا تبدیل نشد؟ گمان م) کنم 
انسان)  ایران)،  انسان  ندارم  تردیدی  داشت.  را گرام)  باید سوگواری 
سوگوار است، اما پالس0و را نم) توان «نشانه ای سوگوارانه» دانست، که 
اگر چنین بود بایست) تمام سوگواری ها، ما را به غم و فکر فرو م) برد؛ 
سوگواری هایی نظیر جان باختن ١۶ هزار نفر در سال، بر اثر تصادفات 
رانندگ) یا سوگواری برای همه  کسان) که در نتیجه بحران های محیط 
به   hنزدی برای  سوگواری  م) کشند.  درد  و  م) شوند  نابود  زیست 
چهار میلیون فقیری که در «فقر مطلق» هستند و گرسنه سر به بالین 
م) گذارند. سوگواری برای بسیاری از دردهای دیWری که نابرابری های 
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اجتماع) و اقتصادی ایجاد کرده است. بنابراین، این سوگواری ها، باید 
تمام «منابع عاطف)» ما را بسیج م) کرد. اما  واقعیت این است که ما نه 
تنها سوگوار نابرابری های اجتماع) خود نیستیم و نسبت به چهار میلیون 
انسان فقیر و گرسنه کشورمان، حس سوگواری نداریم، بل0ه در س0وت 
و بی تفاوت) عمیق، اساساً پرسش فقر و نابرابری یا حت) اساس) تر از 
آن پرسش بی سوادی را نیز طرح نم) کنیم. بر اساس آمارهای رسم) 
موجود، نزدیh به ده میلیون انسان ایران) بی سواد مطلق و بیش از ده 
میلیون کم سواد داریم. آیا نباید پرسید که چرا در قرن بیست و ی0م، 
چنین آماری از انسان های کم سواد و بی سواد در جامعه ایران وجود 
دارد؟ آیا ما نباید سوگوار خواهران و برادران) باشیم که هنوز توانایی 
خواندن و نوشتن ندارند؟ آیا ما در مصیبت بی سوادی یا نابینایی فکری 
اگر  م) کنم  واقع، گمان  به  باشیم؟  سوگوار  نباید  انبوه،  این جمعیت 
سوگواری، راهبردی برای بسیج منابع عاطف) ما بود، شاید امروز وضع 
بهتری  داشتیم؛ چرا که ما با انبوه) از مصیبت های فرهنگ)، اجتماع)، 
اقتصادی و سیاس) درگیریم که نسبت به آن ها هیچ سوگواری از خود 
نشان نداده ایم. از این رو من گمان نم) کنم پرسش پالس0و از جنس 

سوگواری برای انسان هایی که در آتش سوختند باشد.
به زعم من، سوگواری ما برای پالس0و و آتش نشانان بیش از آن که 
تالش) برای پذیرش مسئولیت انسان ایران) در برابر خسارت هایی که 
رخ داده است باشد، «راهبردی تس0ین بخش»، گذرا و موقت برای عبور 
از حادثه پالس0و است؛ هم چنان که در حوادث دیWر نیز برای عبور از 

آن ها نیز از این راهبرد سوگوارانه استفاده کرده ایم. 
پرسش پالس0و را باید عمیقاً کاوید و از فرصت) که اکنون جامعه 
خود را درگیر آن کرده است، استفاده کرد و درباره  این رخداد، ابعاد 
تاریخ) تر و عمیق تر انسان ایران) در دوره  معاصر را سنجید و اندک) در 
باره آن تأمل و م0ث کرد. من گمان م) کنم، پرسش پالس0و پرسش از 



پرسش پالس!و  |  ١۴٧

«شیوه تجدد» ماست. پالس0و، تنها ساختمان نبود بل0ه نماد و نشانه ای 
از جامعه و انسان ایران) در دوره  معاصر بود. ظهور و زایش پالس0و در 
نیم قرن پیش، به عنوان نمادی از شهر و کالن شهر معاصر ایران) متجل) 
شد. در تمام دوره های پیش از انقالب و سال های نخست انقالب، 
مطبوعات)،  و  رسانه ای  و گزارش های  سینمایی  فیلم های  در  پالس0و 
نمادی از امروزی شدن انسان و جامعه ایران) قلمداد م) شد. فعالیت های 
که در پالس0و انجام م) گرفت، یعن) تولید و توزیع لباس و پوشاک، 
خود نمادی از ی0) از مهمترین ابعاد تجدد به شمار م) آید؛ یعن) تغییر 
در پوشش انسان ایران). در فرایند، تجدد انسان ایران) زبان فارس) خود 
را تغییر نداد، شیوه  تغذیه یا فرهنگ غذایی او تغییری اساس) نکرد. 
سفره ایران) هم چنان ایران) ماند، فول0ور و فرهنگ او به طوری گسترده ، 
مشروعیت خودش را حفظ کرد، اما یh چیز بیش از تمام مؤلفه های 
وجودی اش به طور کامل دگرگون شد و آن، لباس و فرهنگ پوشش وی 
بود. دیWر از پوشش ایران) در معنای پیشامعاصر آن چیزی چندان) باق) 
نمانده است. پالس0و نه تنها نماد معماری معاصر کالن شهری بود، 
بل0ه فضایی برای تولید و بازتولید ی0) از مهمترین نمادهای تجدد 
ایران) یعن) لباس و پوشش شهری متجدد ایران) به شمار م) آمد. عالوه 
بر این، پالس0و به عنوان بلندترین برج ساختمان) خاورمیانه در نیم قرن 
پیش، نماد سربلندی شهر ایران) متجدد محسوب م) شد و تهران را 
اسالم  استانبول،  بغداد،  یعن)  خاورمیانه  دیWر  شهرهای  از  سربلندتر 
این رو پالس0و،  از  آباد،  قاهره و دیWر شهرهای خاورمیانه م) کرد. 
تنها ساختمان نبود بل0ه «نماد تجدد» بود؛ نمادی که در آن تکنولوژی 
ساخت و ساز و سبh معماری بین الملل و اقتصاد شهری لباس در آن، 
به باالترین ش0ل مم0ن، تجل) نمادین یافت. اکنون این نماد فروریخته 
یا ظاهراً فرو ریخته است. پالس0و آتش گرفت، سوخت اما از بین نرفت 
و اکنون تولدی تازه  در میان ما پیدا کرده است. پالس0و از ابتدای زایش 
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و کالن شهری  انسان شهری  فرهنگ)»  «حافظه  عنوان  به  رویشش،  و 
ما پدید آمد و به مرور جای خود را در این حافظه فرهنگ) و جمع) 
تثبیت کرد. با آتش گرفتن کالبد جسمان) این ساختمان، متن پالس0و به 
عنوان نوع) نشانه فرهنگ) غن)، زاده شد. گفت وگوهایی که رسانه ها 
را غن) تر  این متن  داده اند،  اخیر ش0ل  و فضای مجازی در روزهای 
و فربه تر کرده اند. من گمان م) کنم، چیزی که این متن در خود دارد، 
نوع) تناقض است که بین دوسویه تراژدی و کمدی در حال ش0ل گیری 
است. سویه تراژیh آن، خسارت ها، فاجعه ها و سوگواری هاست که 
در آن نهفته است، اما وجه کمیh آن، یعن) وجه نشاط انگیزش، نوع) 
برآمدن و زایش یh نشانه  جدید از پالس0و است. ما اکنون م) توانیم 
درباره این نشانه بیاندیشیم و به نوع) ام0ان بازاندیش) انتقادی درباره  
تجربه  تاریخ معاصر خود را فراهم کنیم و شاهد نوع) جشن، حول 
حادثه ای تراژیh باشیم. جشن نه به معنای خوشحال) از خسارت ها، 
بل0ه به معنای خلق فرصت) برای بازاندیش) درباره  تمام راه) که در 
و  را نگریستن  بازگشتن و پشت سر خود  دوره  معاصر ط) کرده ایم؛ 
پرسش هایی جدی درباره  شیوه های تجدد یا امروزی شدن خود طرح 
کردن. این «بازاندیش) انتقادی» را م) توان در آن چه از رهWذر فضای 
گفت وگوی جمع) ش0ل گرفته، به وضوح م) توان دید. این بازاندیش) 
ها را فرصت) برای توانمند شدن انسان ایران) م) دانم تا بتواند از فاجعه، 
نوع) فرهنگ بسازد؛ فرهنگ) که در آن پرسش کردن مجاز است و خود 
را به چالش کشیدن، امر پسندیده فرهنگ) محسوب م) شود که در آن 
تمرین سخن گفتن کرده و ی0دیWر را به اندیشه  بیشتر و پذیرش مسئولیت 
اجتماع) دعوت م) کنیم. در چنین فرهنگ)، به جای شمشیرها، قلم ها، 
کلمات و تصویرها را به کار م) بریم. فاجعه، اکنون در تالش است تا 
فرهنگ بیافریند.  گمان م) کنم، پرسش پالس0و که ذهن، زبان و ضمیر 
ما را درگیر خود کرده است، م) رود تا اگر تداوم یابد و این گفت وگوها 
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را زنده نگهدارد، ما را به بازاندیش) انتقادی، درباره  فرهنگ امروز خود 
وادارد. ما اکنون بسیاری از مولفه هایی که وجود امروزی مان را ش0ل 
داده اند به چالش م) کشیم. در حال حاضر، پرسیده م) شود که چرا دروغ 
نیستند؟ سیاستمداران،  پاسخWو  اداری،  م) گوییم؟ چرا سازمان های 
باشند  فاجعه ها  و  چالش ها  پاسخWوی  باید  و کارگزاران) که  مدیران 
چرا از پالس0و و رخدادهای مانند آن سوءاستفاده م) کنند؟ اکنون در 
فضای گفتگوی جمع) و حوزه عموم) ما، پرسش بر سر این است که 
شهردار شورای شهر و مدیران ما، چWونه و با چه دانش) جامعه و شهر 
با پرسش جدی درباره کارآمدی  اداری ما  را مدیریت م) کنند؟ نظام 
خود روبه روست؟ هر روز که فاجعه ای رخ م) دهد، پرسش کارآمدی، 
سربلند م) کند و این پرسش مطرح م) شود که آیا قوانین و رویه های 
نهادی ما، م) توانند در برابر آزمون هایی مانند پالس0و، موفق و قبول 
شوند؟ آیا تکنولوژی هایی که برای ساختن جامعه استفاده کرده ایم؛ چه 
تکنولوژی های صنعت) و چه تکنولوژی های اجتماع)، توانایی تأمین 
نیازهای حداقل) انسان و جامعه امروزی ما را دارند؟ آیا ما به همین 
شیوه ای که تاکنون تکنیh، صنعت و دستاوردهای علم و فن آوری را 
به کار برده ایم، م) توانیم به زندگ) آینده  خود ادامه دهیم؟ انسان ایران) 
امروز و پس از فاجعه پالس0و، از خود م) پرسد که آیا من م) توانم با 
رویه هایی که تاکنون در سازمان اداری، روابط اجتماع) محیط کاری، 
ادامه دهم؟  آینده ام  و زندگ) خصوص) خود زیست کرده ام به حیات 
پرسش پالس0و، اکنون تنها سیستم و نظام اداری را به چالش نم) کشد، 
بل0ه وجدان فردی و نقش و عمل0رد تک تک شهروندان را هم مؤاخذه 
م) کند. اکنون انسان ایران) از خود م) پرسد که من چه م) کنم؟ نگاه) 
به گفت وگوهای حوزه عموم)، نشان از آن دارد که انسان ایران) از خود 
م) پرسد، چرا دیروز در شورای شهر به کسان) رأی دادم که توانایی و 
دانش مدیریت شهر را نداشتند؟ چرا در مواجهه با فاجعه به فکر تهیه 



١۵٠  |  جستارهایی در پالس!و

انسان  ناتوان) های  یعن)  ما،  ناتوان) های  امروز  افتادم؟  و عکس  فیلم 
شهری، به رخ کشیده شده است. چین و چروک ها و زخم هایی که بر 
چهره شهروند ایران) امروز است، زشت) ها و پلشت) های ما را به رخ 
م) کشد. پرسش پالس0و، تنها پرسش از سیستم اداری ناتوان و درگیر 
انواع فسادهای سیستم) نیست، پرسش پالس0و، پرسش از شهروندی 
یا نم) تواند مسئولیت های سنگین زندگ) در  است که هنوز نم) داند 
شهر و کالن شهر را بپذیرد. امروز ما با پرسش گری هایمان در فضای 
در  آنها  از  را که بخش)  و کارگزاران شهری  مال0ان  عموم)، تک تک 
ساختمان پالس0و مستقر بودند، به چالش م) کشیم؛ چرا هشدارهای 
سیستم های اداری در مواجه با آتش سوزی و خطر را جدی نگرفتید؟ چرا 
در برابر ریسh ها و خطرهای بزرگ) که در مقابل هر یh از ماست، 
بی تفاوت عبور م) کنیم؟ چرا هر شهروندی خود را مسئول خطرهایی 
که او را تهدید م) کند یا او در تولید این خطرها سهم دارد احساس 
مسئولیت نم) کند؟ پرسش پالس0و در برابر پرسش شهروندی ماست. 
جامعه  و  انسان  درباره   بسیاری  حقایق  بود که  رخدادی  پالس0و 
امروز ایران را افشا و برمال کرد. پالس0و فرونریخت بل0ه فریادی شد 
تا گوش های انسان ایران) باز شود، پالس0و پرسش) شد، درباره  تمام 
هست) جمع) متجدد ما و پرسش) درباره  مسئولیت های اجتماع) نظام 
اداری تاریخ معاصر انسان ایران). امروز وجدان های خفته  ما و بسیاری 
از عادت های جمع) که آن را ش0ل داده و دائماً، بازتولید م) کنیم، در 
برابر این پرسش قرار گرفته است. پرسش پالس0و، بازاندیش) انتقادی 
بیWانگان  به  را نم) توان  آن  درباره  نوع) گفت وگوی درون) است که 
منتسب ساخت. نم) توان گفت، تروریست ها یا دشمنان اسالم یا ایران، 
موجب ش0ل گیری این فاجعه شدند. به همین دلیل ما ناگزیر هستیم 
خود را مخاطب و پاسخ گوی پرسش پالس0و بدانیم. پالس0و در جنگ 
ویران نشد یا حت) طبیعت هم آن را نابود نکرد، ما اکنون ناگزیریم که 
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باره   با چون و چراها و پرسش های فکری، در  به شیوه  ای عقالن) و 
شیوه  زندگ) امروزمان گفت وگو کنیم. ما مح0وم شده ایم به این که برای 
لحظه ای، عقل خود را به کار بیاندازیم، چیزی که در سال های اخیر، 

کمتر آن را تجربه کرده ایم. 
با  فاجعه هایی که رخ م) دهد  و  پرسش ها  از  بسیاری  برابر  در  ما 
به  «توطئه اندیشانه»  یا  «طبیعت گرایانه»  یا  «تقدیرگرایانه»  تبیین های 
نحوی از زیر بار مسئولیت حادثه شانه خال) کرده ایم. اکنون پالس0و 
نه توطئه، هیچ کدام در کار  نه طبیعت و  نه تقدیر،  فریاد م) زند که 
نیست. فریاد م) زند که ای انسان ایران) و ای نظام اداری، تو مسئول 
فاجعه هایی هست) که خود به بار م) آوری. کار دشواری است که عقل 
خود را به کار بیاندازیم، اما گاه) چاره ای جز اندیشیدن و تعقل نیست! 
پرسش پالس0و، پاسخ) عاطف) و سوگوارانه نم) طلبد؛ پرسش پالس0و 
با تبیین های تقدیرگرایانه پاسخ داده نم) شود. پرسش پالس0و، نه تنها 
نیازمند تأمالت فلسف) درباره  تجربه  تجدد ماست، بل0ه بیش از آن، 
حوادث  نوع  این  به  عین)  پاسخ های  ارائه   و  عمل)  درگیری  مستلزم 
ایران)، در هر جایی که مستقر است، نه تنها در  است. اکنون انسان 
یا  دانشWاه  در  یا  انتظام)  و  نظام)  نهادهای  آتش نشان)،  شهرداری، 
حت) در خانه خود، باید برای اقدام، آماده باشد. باید از خود بپرسد 
که من چWونه رفتار م) کنم؟ آیا قوانین و مقررات ساخت وساز را در 
مورد خانه  خود مراعات کرده ام؟ آیا با پرداخت رشوه و پنهان کاری، 
اکنون زمینه ای برای فاجعه ای دیWر، آماده نم) کنم؟ انسان ایران) هر 
جایی که هست، اکنون باید از خود بپرسد که سازمان) که من در آن 
فعالیت م) کنم، شیوه ای که من در آن بی تفاوت و یا گاه فریب کارانه یا 
فسادانگیز عمل م) کنم، پالس0وی دیWری در فردا نخواهد بود؟ انسان 
ایران)، اکنون باید به جای این که شریh دزد و رفیق قافله باشد و در 
 hفساد سیستم) و ساختاری که در نظام اداری درگیر آن است شری
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شود، از خود بپرسد که در این بازی که سود آن) را ترجیح داده ام، آیا 
خود و فرزندانم را در فردا به خطر نخواهم انداخت؟ پالس0و همه جا 
هست، این فریادی است که فروپاش) پالس0و در فضای شهر ما طنین 
انداخته است. پالس0و در تمام سازمان ها، سیستم ها، ساختمان ها و 
همه  موقعیت ها حضور دارد. خطر همه جا ما را تهدید م) کند. امروز 
پالس0و در مقیاس) کوچh، دل های ما را آتش زد و فریادی نه چندان 
بلند بر سر کارگزاران و انسان ایران) بود که آیا م) خواهیم هم چنان خفته 
بمانیم؟ آیا زلزله ای را که سال ها، زمین شناسان خبر از آن م) دهند، جدی 
م) گیریم؟ زلزله ای که م) تواند هزاران برابر بیش از پالس0و، زندگ) ما 
را نابود کند. آیا خشh شدن دریاچه  ارومیه و دریاچه ها و تاالب ها، 
بیدارمان کرده است؟ آیا مرگ ١۶ هزار انسان در تصادفات اتومبیل، 
نظام  در  اکنون  ایران) که  انسان  آیا  م) آورد؟  به خود  را  ایران)  انسان 
اداری و فعالیت  های شغل) اش، از زیر بار مسئولیت شانه خال) م) کند 
و به شیوه های جدید به غارت و غارت گری م) پردازد، اندک) صدای 
خطر را م) شنود؟ فردای این جامعه م) تواند با فاجعه های پالس0ویی 
مهیب تری روبرو شود. آیا انسان ایران) امروز تنها در تلWرام آمادگ) دارد 
که سوگواری کند، یا این که در محیط کار، به عنوان کارشناس، کارمند، 
مدیر یا کارگزار، احساس مسئولیت م) کند؟ آیا فردا روز م) خواهیم به 
انسان هایی که دانش مدیریت شهری ندارند، به عنوان اعضای شورای 
شهر رأی دهیم؟ آیا فردا روز هم م) خواهیم در جوی عاطف)، گرفتار 
«فریب های جمع)» شویم و سرنوشت خود را غیرمسئوالنه رقم زنیم؟ 
آیا پرسش پالس0و، پرسش) درباره  آینده ما نیست؟ من گمان م) کنم، 
پرسش پالس0و، پرسش از آینده  ماست. انسان ایران) باید درباره  فردای 
خود، نگران و مردد باشد. پرسش پالس0و، پرسش از ترس ها، دلهره ها 
و اضطراب هایی است که زلزله، آلودگ) هوا، بحران محیط زیست،  
فرسایش سرمایه اجتماع)، فروریزی اعتماد اجتماع)، ناکارآمدی نظام 
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اداری و چالش های دیWر در برابر او قرار داده است. پرسش پالس0و 
م) خواهد  ایران)  انسان  آیا  این که  از  پرسش  ماست؛  فردای  پرسش 

هم چنان به شیوه  امروز و دیروز خود گام بردارد؟
پرسش پالس0و، پرسش از فردای شهروند قرن بیست و ی0م) ایران) 
باق) بماند و  آیا این شهروند م) خواهد همچنان «شهرنشین»  است. 
نم) خواهد شهروند شود؟ آیا نم) خواهد مسئولیت سخت) های زندگ) 
در کالن شهر را بپذیرد؟ آیا او نباید دانش ها، مهارت ها، توانمندی ها و 
آمادگ) های رفتاری و شناخت) الزم و ضروری برای زندگ) در کالن شهر 
آموزش)،  نظام های  از  پرسش  پالس0و،  پرسش  آورد؟  دست  به  را 
نظام هایی که جامعه  آیا  اقتصادی و سیاس) ماست. حال،  رسانه ای، 
ایران) را تش0یل م) دهند، نم) خواهند واقعیت مخاطره ها یا ریسh های 
شهری شدن را درک و برای مواجه  انسان) و سازنده با آن ها آماده شوند؟

در  ما  جامعه  اجتماع)  نهادهای  از  پرسش  پالس0و،  پرسش 
آیا خانواده ایران)، خوشبخت) را تنها برای اعضای خود  آینده است، 
است که  تالش  در  خوشبخت)  به  رسیدن  برای  این که  یا  م) خواهد؟ 
نهاد  از  پرسش  پالس0و،  پرسش  سازد.  خوشبخت  را  ایران)  جامعه 
تعلیم و تربیت، هنر، اقتصاد و دیWر نهادی های فرهنگ) و اجتماع) 
ماست. من گمان م) کنم، پالس0و فرونریخت، فریادی شد تا همه ما 
لحظه ای درنگ کنیم. امیدوارم این فریاد برای مدت بیشتری در گوش 

ما طنین افکن بماند.




