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آتش در بایگانی

آلودگي گفتاري!
ما بــا وضعيت هاي آلــوده گوناگونــي مواجه 
هستيم؛ برخي كمتر و برخي بيشتر. آلودگي هوا 
در رأس همه اســت. همين اآلن كه اين يادداشت 
نوشته مي شود )17 بهمن( از پنجره خانه مي توان 
هواي آلــوده را ديد كه افق اندكــي را در تيررس 
چشم قرار مي دهد و مدارس پايتخت نيز تعطيل 
شــده اســت. ديروز از آقاي پزشــكي كه رئيس 
موسسه اي مربوط به ســرطان است، نقل مي شد 
كه اثرات اين آلودگي نه بر ما كه 60ســالگي خود 
را رد كرده ايم كه بر نوه هايمان ظاهر خواهد شد. 
شــايد يكي از علل باال بودن ميزان ســرطان در 
جوامع پيشرفته نيز وضعيت فضاهاي شهري آنها 
در دوران پيش و پس از جنگ جهاني دوم اســت 
كه اكنون بر كودكان آن دوره كه در ســنين 60 و 
70ساله هستند، عارض شــده است. البته خيلي 
نياز نيست منتظر 50 سال ديگر شويم، هم اكنون 
هم به نقل از روزنامه شــهروند، وزارت بهداشــت 
آلودگي هوا را عامل مرگ 20 هزار ايراني در  سال 

1395 دانسته است.
آلودگي آب و ســفره هاي زيرزميني نيز مشكل 
ديگري اســت كه به علــل گوناگــون و ازجمله 
كاهش ميزان آب و افزايش پساب هاي صنعتي و 
شهري گريبان بسياري از مناطق را گرفته است. 
آلودگي هاي صوتي نيز در كنار آلودگي آب و هوا، 
مشــكل مهم ديگر ما به ويژه در جوامع شــهري 
اســت. ولي همه اين آلودگي ها در برابر آلودگي 
ادبيات و گفتار فاقد اهميت يا حداقل كم اهميت 
مي شوند. شايد به نوعي بتوان مدعي شد كه تمام 
اين آلودگي ها ريشه در آلودگي گفتاري هم دارد يا 
حداقل بشدت از آن متاثر است، زيرا گفتار آلوده، 
بازتابي از ذهن و فكر نامنســجم اســت و چنين 
فكري نمي تواند مشــكالت جامعه را بشناسد يا 
آن را حل كنــد؛ در نتيجه آلودگي هاي اجتماعي 
و جامعه افزايش پيدا مي كنــد. آلودگي گفتاري 
چيســت؟ آلودگي هوا يعني وجــود ذرات و نيز 
تركيب هاي مســموم كننده در هوا كه استنشاق 
آنها براي دســتگاه تنفســي ما زيانبار است. اين 
تعريف را براي آلودگي ادبيات يا گفتار هم مي توان 
برشــمرد. وجود گزاره هايي در سخن كه نه تنها 
هيچ كمكي به بصيــرت و آگاهي مــا نمي كند، 
بلكه شنونده را گمراه تر و بي بصيرت تر و مرزهاي 
حقيقت و دروغ را براي او كم رنگ تر از هميشــه 
مي كند. از اين نــوع گفتارهايي كه بصيرت زدايي 
مي كند و شنونده را در ابهام، تحير و بي اعتمادي 
بيشتري فرومي برد، نزد مســئوالن جامعه ما كم 
نيســت. يكي از آخرين نمونه های آن ســخنان 
رئيس ســازمان محيط  زيست است كه از مافياي 

خودرو نام برد.
واقعيت اين اســت كه همــه مي دانيم خودرو 
يك صنعت و كاالي بســيار مهم در كشور است. 
به همين علت نيز زندگي ميليون ها نفر به نحوي 

وابســته به اين صنعت است و بخش قابل توجهي 
از توليد ناخالص داخلي كشــور نيز مرتبط با آن 
است. از ســوي ديگر، رقم قابل توجهي نيز هزينه 
واردات آن اســت كه همه اينها موجب مي شــود 
سودهاي بسيار كالني در اين صنعت وجود داشته 
باشد، همچنان كه در صنعت ســاختمان، فوالد، 
ماشين ســازي، برق، نفت و... نيــز چنين وضعي 
حاكم اســت و هر مجموعه ذينفعي مي كوشــد 
كــه از منافع خود دفــاع كند و به طــور قطع در 
جامعه اي چون ايران نيز حدي از فساد در چنين 
مجموعه هايي هســت. اينها نكاتي نيســت كه 
نيازمند بيان يا افشــاگري مسئوالن دولتي باشد، 
ولي هنگامي كــه از كلمه مافيا صحبت مي كنيم، 
ماجرا فــرق مي كنــد. مافيا يك گــروه پنهاني 
اســت كه جنايتكارانه تصميم مي گيرد و با ابزار و 
نيروهاي انســاني تحت امر خود آن تصميمات را 
به اجرا نيز مي گذارد. تصوري كــه از مافيا وجود 
دارد، يك گروه جنايتكار مخوف و حتي آدمكش 
است كه براي رسيدن به اهدافش هيچ مانعي را به 
رسميت نمي شناسد. تا اين جا نيز فرض مي كنيم 
كه در صنعت خودرو يا ساير صنايع و بخش هاي 
اقتصادي، مافيا به همين مفهوم نيز وجود داشته 
باشــد يا حداقل آثار و عوارض رفتار آنان را درك 
كنيم، ولي اين ســخن هنگامي كه از طرف يك 
فرد عادي و غيرمســئول يا يك روزنامه نگار بيان 
مي شود، فرق مي كند با هنگامي كه يك دولتمرد 
آن را مي گويــد. هنگامي كه يك مقام مســئول 
دولتي از اين لفظ استفاده مي كند، انتظار مي رود 
كه به بيان كلي بسنده نكند، بلكه جزييات كامل را 
از موضوع ارايه دهد. رفتار مافيايي، رفتار مجرمانه 
است. مسئول دولتي بايد مســتندات آن را ارايه 
كند و به دادگاه بكشاند و از آن مهمتر، اين كه نگاه 
مردم به مسئوالن و اعضاي كابينه منفرد و جدا از 
هم نيست، بلكه هر كدام آنها را نماينده كل دولت 
مي دانند. در دولتي كه وزير صنعت هست، سخن 
گفتن از مافياي خودرو به منزله اذعان كل دولت به 
وجود چنين پديده اي است كه طبعا بايد پرسيد 
پس چرا دولت با اين مافيا مبارزه و بســاط آن را 
جمع نمي كند؟ از اين مرحله به بعد است كه اثرات 
تخريبي اين گونه گفتار و ادبيات ظاهر مي شــود. 
آقاي رئيس محيط  زيســت براي چه اين ادعا را 
كرده اســت؟ براي رفع مسئوليت خود از آلودگي 
هوا و انداختن توپ به زمين خودروســازان؟ اين 
به تعبيري توپ را در زمين خود انداختن اســت، 
زيرا همه مي دانند كه شركت هاي بزرگ خودرويي 
در عمل تماما دولتي هستند، پس آيا مافيا درون 
اين شركت هاي دولتي است يا چيزي مستقل از 
آن؟ ما كه پيگير امور هســتيم، چيز چنداني كه 
بصيرت افزايي كند از اين ادبيات آلوده به دســت 
نياورديم، مردم عادي كه به طريق اولي سردرگم تر 

و بي اعتمادتر مي شوند.
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 آینده از امروز
حتما بهتر خواهد بود

آینده ما از امروز حتما بهتر خواهد بود
شــهروند|دودقيقه مانــده بود به ســاعت 4 كه 
فلش های دوربين عكاسان خبر از ورود حسن روحانی به 
دوازدهمين نشست خبری اش از  سال 92 تا به حال داد؛ 
نشستی با حضور 250 نماينده رسانه داخلی و خارجی و 
با همراهی مردانی از دولت دوازدهم؛ از سيدمحمود علوی 
وزير اطالعات كــه اولين  نفری بود كه از كابينه پايش را 
به سالن شهيدبهشتی نهاد رياست جمهوری گذاشت تا 
وزير ارشاد، محمود واعظی رئيس دفتر رئيس جمهوری و 

حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهوری.
حسن روحانی ديروز در ابتدای نشست خبری ايام دهه 
فجر را تبريك گفت و از مردمی گفت كه خود انقالب را به 
پيروزی رساندند. از رنج مردمی گفت كه تالش شان برای 
حاكميت ملی، عزت، استقالل، در  سال 57 تا آزادی را 
در جامعه پياده كنند. روحانی از شنيدن صدای جوانان 
هم گفت؛ »جوانان هم شنيدن صدايشان و هم اثرگذاری 
فكرشان را در حاكميت خواستارند، چراكه آنان اكثريت 
جامعه ما هستند و آن روز كه انقالب پيروز شد، جوانان 
ما كمتر از هفت ميليون بودند اما امروز 25 ميليون نفر از 
جمعيت ما را جوانان تشكيل می دهند. روحانی با بيان 
اين كه جامعه امروز ارتباطش با دنيا و رابطه اش براساس 
سطح ســواد و معلومات عمومی اش است، اظهار كرد: 
آنچه كه جامعــه ما در زمان انقــالب از لحاظ ارتباط با 
دنيا و رابطه اش با جهان داشــت، براساس سطح سواد و 
معلومات عمومی آن دوره بود اما امروز اين ميزان متفاوت 
شده است، پس ما بايد زمان شناس باشيم و اگر زمان را 
بشناسيم، انجام وظيفه برای ما سخت و دشوار نخواهد 
بود. وی همچنين با بيان اين كــه دولت دوازدهم عالوه 
بر آرمان هــای اوليه انقالب اســالمی، دو هدف مهم را 
برای خود تعيين و اعالم كرده است، گفت: اشتغال مولد 
و مبارزه با فقر مطلق دو هدفی اســت كه ما آن را دنبال 
می كنيم و در بودجه  سال 97 هم به اين دو اصل توجه 
عميقی كرديم و اميدواريم نمايندگان مجلس هم آنچه 
كه درنهايت از بررسی بودجه به ما می دهند، دنبال كننده 

همان راه باشــد تا ما بتوانيم برنامه هايمان را برای مردم 
پياده كنيم.«

گرانیارزنمیتوانددالیلاقتصادیداشتهباشد
حسن روحانی در پاسخ به اولين سوال مبنی بر راهكار 
دولت برای خروج از بحران افزايش قيمت ارز گفت: نرخ 
ارز را متعادل نمی بينيم و بايد به تعادل برســد. اگر نرخ 
ارز باالتر از هفته های پيش است، حتما نمی تواند داليل 

تجاری و اقتصادی داشته باشد.
  چراكه ما در تأمين ارز و همچنين مخارج ارزی ترازمان 
مثبت اســت. درآمد ارزی ما بيش از مخارج ارزی مان 
است. نمی تواند داليل اقتصادی داشته باشد، چون اين 
موضوع كه برخی ها می گويند خود دولــت ارز را گران 
كرده اســت، درصورتی صحيح است كه دولت كسری 
بودجه داشته باشد. ما امسال كســری بودجه نداريم. 
روحانی در تصريح سخنانش گفت: 10ماه گذشته هم 
نشان داد كه امسال شــرايط از سال های گذشته بهتر 
است. سال های گذشته در دی و بهمن دچار مشكالتی 
شده بوديم اما امسال مشكلی نداريم. وی سپس گفت: 
قاعدتا افزايش نرخ ارز دليل روانی و تبليغاتی دارد. من 
به مردم اطمينان می دهم كه آينده ما از امروز حتما بهتر 
خواهد بود، حتی در درآمدهای ارزی و غيرنفتی وضع ما 
از گذشته بهتر بوده است. بنابراين شرايط ما در آينده بهتر 
خواهد بود. تصميماتی برای كنترل نوسانات ارز گرفته 
شده كه بخشی از آن را رئيس بانك مركزی اعالم كرده 

يا می كند.
توصیهارزیبهمردم

رئيس جمهوری در ادامه به مــردم توصيه كرد: من 
به مردم توصيه می كنم كه دراين مســير پرريســك 
قدم برندارند. برای منافع خودشــان در راه های امن تر 
از ارز قدم بردارند. خواهش من از مردم اين اســت كه به 
راهنمايی های كارشناسان اقتصادی توجه كنند. وی در 
پاسخ به پرسشی در ارتباط با چگونگی پرداخت بدهی 
دولت به ســازمان تأمين اجتماعی نيز، گفت: در زمينه 

بدهی سازمان تأمين اجتماعی دولت صحبت های مهمی 
دارد. من به وزير كار تأكيد كــردم كه بايد از بنگاه های 
اقتصادی دست بردارد، شــرط من برای روی كار آمدن 
ايشان در اين وزارتخانه اين بود كه از بنگاه ها دست بردارد. 
وی ادامه داد: چه مقامات دولتی و چه نهادهای غيردولتی 
و چه نيروهای مسلح بايد بنگاه های اقتصادی را رها كنند. 
اين به نفع خود آنها و مردم اســت. رئيس جمهوری در 
پاسخ به اين پرسش كه رمز پيشرفت و موفقيت كشور 
ما پس از انقالب چه بوده است، گفت: اساس پيشرفت 
ما براساس استقالل و اراده ملت ما برای تحول و پيشرفت 
است. اگر ملتی منسجم و مصمم باشد و حاكميت هم 
مردمی بوده و حاكمان منتخب مردم باشــند، آن ملت 
حتما در آرمان های ملی خود پيــش می رود. آمارهای 
بين المللی اكنون بيان می كند؛ ايران در زمينه توسعه 
انسانی آمار خوبی دارد و شــرايط علمی و بهداشتی ما 
بسيار متفاوت از شرايط سال های اوليه انقالب است. وی 
همچنين گفت: تا زمانی كه ما به آينده خود كامال اميدوار 
هستيم و سرمايه اجتماعی ما روز به روز تقويت می شود و 
از امكانات خود درست استفاده می كنيم، مسير پيشرفت 
را ادامه می دهيم. رشــد اقتصادی مثبت در اين سال ها 
همواره وجود داشته است. امسال هم رشد خوبی خواهيم 
داشت و به مردم قول می دهم شاهد رشد مثبت و مستمر 

كشور باشند.
اعتراضمردمفقطاقتصادینیست

رئيس جمهوری در ادامه اين نشست خبری در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اين كه آيا دولت صدای مردم را در 
اعتراضات اخير نســبت به تورم و گرانی شــنيده و اگر 
شــنيده اســت، آيا به دنبال ترميم تيم اقتصادی خود 
اســت يا نه؟ اظهار كرد: اعتراض من به همين شــيوه 
سوال پرسيدن شماست. شما وقتی خواست مردم را فقط 
در بخش اقتصاد می بينيد، همين به معنای نشــنيدن 

صدای مردم است.
ادامهدرصفحه2

امیرحســینخواجوی|  بــار ديگر آتش بــه جان يك 
ســاختمان قديمی در تهران افتاد. اين بار نوبت ساختمان 
سيزده طبقه وزارت نيرو بود كه ساكنان ميدان وليعصر تهران 
را مضطرب و نگران به كوچه مالئی در شمال شرقی يكی از 
پرخاطره ترين ميدان های پايتخت بكشــاند؛ كوچه ای كه 
شعله های دود از دوشنبه صبح در آن شروع به زبانه كشيدن 
كرد. نيروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. پليس 
كوچه محل حادثه و خيابان های اطراف را  بســت و جدال 
مردان آتش شــروع شــد. صحنه هايی كه برای شهروندان 
تهرانی ياد و خاطره تلخ پالســكو را زنده كرد. خبر احتمال 
ريزش اين ساختمان و دستور تخليه خانه های اطراف محل 
حادثه هم باعث شد برای ساعتی شهروندان تهرانی دوباره 

نگران، در انتظار اخبار آتش ســوزی ميدان وليعصر باشند، 
اما اين بار آتش نشانان پايتخت با تجربه بيشتر و منظم تر از 
گذشــته با احتياط اقدامات ايمنی را پيش بردند؛ اقداماتی 
كه در آن حفظ جان آتش نشــان ها و ساكنان محل حادثه 
در اولويت بود. سختگيری پليس در تردد های غير ضروری 
و تالش برای متفرق كردن مــردم نظاره گر اين حادثه هم 
بخشی از همين تالش برای به حداقل رساندن تلفات جانی 
احتمالی اين آتش سوزی بود. هرچند تاكنون علت دقيق اين 
آتش سوزی مشخص نشده است، اما بخش بايگانی در طبقه 
منفی چهار اين ساختمان كه در  سال 1352 ساخته شده، 
به عنوان كانون حريق از صبح دوشنبه شروع به سوختن كرد. 

به گفته مسئوالن آتش نشانی...

رویت هالل احمر در قلب کویر

علياصغرپيوندي
رئیسجمعیتهاللاحمر

امروز 17 بهمن در صحرای طبس پايگاه امداد 
و نجات بين شهری مسجد شكر را افتتاح كرديم. 
درست در جايی كه بالگردهای آمريكايی سقوط 

كرده بودند.
اينجا منطقه ای است كه خداوند الطاف خفيه 
اش را يك بار ديگر به ملتی كه انقالب كرده بودند، 
نشــان داد. امروز و در دهه فجر و در قلب كوير نام 
جمعيت هالل احمر در جايی نقش بســت كه 

جزيی از تاريخ بزرگ ماست.
بالگرد جمعيت هالل احمر امروز در كنار الشه 
بالگردهای آمريكايی نمای ويژه ای به اين منطقه 
تاريخی بخشيده بود. اينجا و در كنار محل حادثه 
مسجدی ساخته شــده به نام مسجد شكر برای 
شــكرگزاری بر الطاف خفيه الهــی. اكنون و در 
طليعه سی و نهمين سالگرد پيروزی انقالب بايد 
بار ديگر خدای را سپاس گوييم كه با همت بزرگ 
امدادگران و داوطلبان و كمك های دولت و نظام 
جمهوری اسالمی  هالل احمر حتی در قلب كوير 

نيز قابل رويت است.

یادداشت

فرهنگوهنر

ابعادمختلف
وترسناکاتفاقی
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 منیژه حکمت از فیلم جدید 
جاده قدیم می گوید


