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آستانه  تحمل درمرز هشدار

در سـال های اخیر آسـتانه تحمل شهروندان جامعه ما، 
بیـش ازحـد تنـزل یافتـه اسـت. رواج وگسـترش خشـونت 
کالمـی وفیزیکـی روزافـزون نتیجـه کاهـش شـدید آسـتانه 

تحمـل شـهروندان ایرانی اسـت.
ایـن رویکـرد مختـص طبقـات فرودسـت نیسـت بلکه 
درطبقـه فرادسـت نیـز بـه وضـوع شـاهد آسـیب پذیـری 
بردبـاری درروابـط اجتماعی،حرفـه ای وشـغلی هسـتیم.

باایـن تفـاوت کـه اگریـک نماینـده مجلـس بـدون رعایـت 
شـان نمایندگـی مامـوری را کـه درحیـن تذکـر خـالف بـه 
اوسـت مـورد موردضـرب قرارمـی دهد،ازسـوی طبقـات 
آسـیب پذیراجتماعـی هرروزناظردرگیری فیزیکـی و گاهی 
ایـراد صدمـات سـنگین بدنـی تا حـد ارتکاب قتل هسـتیم 
حـال پرسـش ایـن اسـت کـه جامعـه ما را چه شـده اسـت و 
راهکارمقابلـه بااین آسـیب فردی واجتماعی هشـداردهنده 
وخطرناک چیسـت؟ پیش ازبیان چرایی این معضل ،الزم 
اسـت درباره »کاهش آسـتانه تحمل«توضیحی ارایه شـود.   
رئیــس انجمــن آســیب شناســی ایــران دربــاره بردبــاری 
وآســتانه تحمــل درکشــور مــی گوید:»دراصــل تــاب آوری 
بــه معنــای میــزان ظرفیــت انســان دربرابرتحمــل اســترس 
ــی  ــر م ــه نظ ــی شــود.«ازاین رو،ب ــف م ــات تعری ونامالیم
رســد کاهــش آســتانه تحمــل بــه حالتــی اطــالق مــی 
شــود که»انســان دیگرتــوان کنتــرل خشــم را نداشــته باشــد 
و بــا کوچکتریــن تنشــی عصبانــی شــود و پرخاشــگری 
کند.«بدیهــی اســت تعریــف اخیرجامــع ومانع نیســت زیرا 
ممکــن اســت فــرد بــا فرونشــان دادن ظاهــری خشــم خــود 
درفاصلــه زمانــی وموقعیت دیگر واکنش ناگهانی وآســیب 
زای بیشــتری بــه عنــوان انتقام نســبت بــه طرف خود نشــان 
ــری  ــی و درگی ــگری کالم ــال پرخاش ــه هرح ــی ب ــد ول ده
فیزیکــی آنــی ازپدیــده هــای فــوق العــاده رایــج پاییــن بــودن 

آســتانه تحمــل درجامعــه ماســت. 
ــل  ــان درعل ــان وکارشناس ــه شناس ــدون تردید،جامع ب
تنــزل آســتانه تحمــل پذیــری گســترده ونتایــج محتــوم آن 
اصــول ااتفــاق نظــر دارنــد زیــرا وقتــی درخــرداد مــاه ســال 
گذشــته وزیرکشــور درصحــن علنــی مجلــس اعــالم  مــی 
کند»دررســیدگی بــه آســیب هــای اجتماعــی بیســت ســال 
عقــب هســتیم« و از ســوی دیگردرحالــی کــه درســال هــای 
اخیربراثرســوءمدیریت درنظــام فرهنگــی ،اجتماعــی و بــه 
ویــژه اقتصادی کشــوردچار فســاد گســترده وپســرفت های 
عمیــق شــده ایــم چگونــه مــی توانیــم از مــردم آســیب دیــده 
و قربانــی ایــن سیاســت های نادرســت انتظارداشــته باشــیم 
آســتانه تحمــل آنــان دربرابرهرگونــه اســترس و نامالیمــات 
ناشــی ازبــی قانونــی ،خودســری،تبعیض ونابرابری وفســاد 

اجتماعــی درحــد پاییــن نباشــد؟  
وقتــی گفتــه مــی شــود براســاس گــزارش شــادی جهانی 
ســازمان ملــل متحد،درســال2016 رتبــه ایران دربیــن 157 
کشــورجهان 105 اســت ورتبــه نخســت شــادترین کشــور 
را دانمــارک ورتبــه آخــررا کشــورآفریقایی برونــدی بــه خــود 
ــن  ــه ای ــی رســد ک ــر نم ــه نظ اختصــاص داده اســت،باز ب
مطالعــه واقــع بینانــه باشــد زیرااغلــب شــاخص هایــی کــه 
ــران   ــد درای ــوده ان ــرای ســنجش شــادی معیارپژوهــش ب ب
وضعیــت وخیــم تــری نســبت بــه اغلــب کشــورها دارنــد.

ایــن شــش عامــل عبارتنداز:عامــل ســرانه تولیــد ناخالــص 
ــی،آزادی  ــه زندگ ــد ب ــای اجتماعی،امی ــت ه داخلی،حمای

اجتماعی،ســخاوت وعــدم فســاد.  
اگرچــه نابرابــری شــادی،به لحاظ روان شــناختی هم ارز 
نــا برابــری درآمدی اســت وثروت وتحصیالت وتندرســتی 
معیارمناســبی بــرای ارزیابــی رفاه انســان واحســاس آرامش 
وفراغــت ازاضطــراب وافســردگی اســت ولــی دروضعیــت 
ــا  ــن ویژگــی ه ــه ای ــراد درزمین ــا اف ــی کشــورما،نه تنه کنون
احســاس  مــاال  هســتندکه  جــدی  هــای  دچارچالــش 
مستمرســرخوردگی، اضطــراب وافســردگی رابــه دنبــال 
دارد،بلکــه داشــتن برخــی ازایــن شــرایط ماننــد تحصیالت 
عالــی )بــدون امکان اشــتغال( مایه افســردگی و لبریزشــدن 
آســتانه تحمــل اشــخاصی شــده کــه ناخواســته عمرمفیــد 
ــی  ــای آموزش ــه ه ــرف برنام ــود را ص ــی خ ــات مال وامکان
غیرهدفمنــد کرده وبســیاری ازفرصت هــای کاری وزندگی 

ــد! را ازدســت داده ان
آنچـه مسـلم اسـت درایـران نـرخ بـاالی جرایـم خشـن 
علیـه تمامیـت جسـمانی اشـخاص کـه اغلـب ازمصـداق 
هـای جـرم براثرهیجانـات آنـی اسـت رابطـه مسـتقیم بـا 
درجـه نابردبـاری وکاهش شـدید آسـتانه تحمـل مرتکبان 
دارد وازآن جایی که ناشکیبایی ولبریز شدن آستانه تحمل 
معلول فراوانی آسیب های اجتماعی،نابرابری،تبعیض،فقر 
و فسـاد اسـت بـه نظرنگارنـده تـا زمانی که این سرچشـمه 
هـای تضییـع حق ،بی عدالتی وخشـونت نهادینه شـده تا 
درجاتـی مرتفـع یـا درحـد معقـول مهـار نشـود نمـی توان 
حتـی بـا فرهنـگ سـازی ظاهری  وضعیت تحمـل پذیری 

روانی رابهبودبخشـید.    

یادداشت

مدیـــر ســـتاد احیـــای دریاچـــه اورمیـــه بـــا تاکیـــد 
ـــا  ـــنواتی احی ـــه س ـــا بودج ـــه ب ـــه اورمی ـــه دریاچ ـــر اینک ب
ــن  ــکار تامیـ ــارج را راهـ ــتقراض از خـ ــود، اسـ نمی شـ
ـــن ســـتاد دانســـت و گفـــت:  ـــاز ای ـــورد نی ـــی م ـــع مال مناب
اگـــر ســـازمان برنامـــه و بودجـــه پـــول نـــدارد، دولـــت 

اجـــازه دهـــد از منابـــع خارجـــی وام بگیریـــم.

ـــس  ـــور و رئی ـــس جمه ـــاون رئی ـــری مع عیســـی کالنت
ســـازمان محیـــط زیســـت کـــه همزمـــان عهـــده دار 
ــت، در  ــه اسـ ــه اورمیـ ــای دریاچـ ــتاد احیـ ــت سـ مدیریـ
گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دریاچـــه 
ـــود  ـــی اســـت، گفـــت: کمب ـــه دچـــار دو مســـئله اصل اورمی
ـــائل  ـــن مس ـــی مهمتری ـــدید بارندگ ـــش ش ـــه  و کاه بودج
ـــی  ـــه در ســـال آب ـــه هســـتند. دریاچـــه اورمی دریاچـــه اورمی
۹6-۹5 نســـبت بـــه یـــک ســـال قبـــل، ۳۸ درصـــد و 
ــاله(  ــارش بلندمـــدت )۴۸ سـ ــن بـ ــه میانگیـ ــبت بـ نسـ
ـــال  ـــرد. امس ـــه ک ـــی را تجرب ـــد کم بارش ـــدود 22 درص ح
ـــوز  ـــز هن ـــاه از فصـــل پایی ـــش از دو م ـــا گذشـــت بی ـــز ب نی
بـــارش چندانـــی در ایـــن منطقـــه دریافـــت نشـــده و بـــا 
اینکـــه بـــارش در ایـــن مقطـــع زمانـــی بســـیار ناچیـــز بـــوده 
ـــت و آب ورودی  ـــی اس ـــود باق ـــوت خ ـــه ق ـــر ب ـــا تبخی ام
نیـــز وجـــود نـــدارد بنابرایـــن طبیعـــی اســـت کـــه در چنیـــن 
ـــد. ـــدا کن ـــش پی ـــه کاه ـــه اورمی ـــاع دریاچ ـــرایطی ارتف ش

وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اگـــر آب وارد دریاچـــه اورمیـــه 
نشـــود، دریاچـــه بـــه شـــرایط بحرانـــی دوران قبـــل بـــر 
ـــک  ـــدود ی ـــته ح ـــال گذش ـــرد: در س ـــار ک ـــردد، اظه می گ
ـــب آب وارد دریاچـــه  ـــر مکع ـــون مت ـــون و 150 میلی میلی
شـــد کـــه قطعـــا ایـــن میـــزان آب بـــرای دریاچـــه کافـــی 
ـــد  ـــه رون ـــه ب ـــم دریاچـــه اورمی نیســـت چـــون اگـــر بخواهی
عـــادی برگـــردد بایـــد ســـالیانه ۳.1 میلیـــارد متـــر مکعـــب 

آب وارد آن کنیـــم.

بدهـــی ۱۸۰۰ میلیـــارد تومانـــی دولـــت بـــه ســـتاد احیـــای 
دریاچـــه اورمیـــه

ــه از  ــه در ادامـ ــه اورمیـ ــای دریاچـ ــتاد احیـ ــر سـ مدیـ
تامیـــن اعتبـــار 200 میلیـــارد تومانـــی ســـتاد احیـــا خبـــر داد 
و گفـــت: بـــا اینکـــه دولـــت در مـــاه گذشـــته 200 میلیـــارد 
ــه پرداخـــت  ــه اورمیـ ــای دریاچـ ــتاد احیـ ــه سـ ــان بـ تومـ

کـــرد امـــا بودجـــه ای کـــه بایـــد بـــه ســـتاد پرداخـــت شـــود، 
ــری  در  ــت. کالنتـ ــان اسـ ــارد تومـ ــدود 1۸00 میلیـ حـ
مـــورد محـــل مصـــرف ایـــن 200 میلیـــارد تومـــان گفـــت: 
ایـــن مبلـــغ بـــرای پروژه هـــای مختلـــف مثـــل احـــداث 
تصفیـــه خانـــه فاضـــالب، سردهنه ســـازی رودخانه هـــا 
و... هزینـــه می شـــود. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بایـــد 
زمســـتان هـــر ســـال ســـردهنه ها را ببندیـــم و در فصـــل 
ــی  ــداد 500 تایـ ــه تعـ ــه بـ ــا توجـ ــم و بـ ــاز کنیـ ــار بـ بهـ
ـــی  ـــه مبلغ ـــن کار ب ـــه، همی ـــه دریاچ ـــردهنه ها در حوض س
حـــدود ۴0 میلیـــارد تومـــان نیـــاز دارد کـــه متاســـفانه ســـال 
گذشـــته بـــه دلیـــل محدودیـــت مالـــی نتوانســـتیم ایـــن کار 
ـــب آب  را از  ـــر مکع ـــون مت ـــم و ۴00 میلی ـــام دهی را انج
دســـت دادیـــم چـــون در ایـــن شـــرایط کشـــاورزان منطقـــه، 
آب را بـــه زمیـــن خـــود انتقـــال دادنـــد و بـــه عنـــوان یـــخ آب 

ـــد. ـــتفاده کردن از آن اس

دریاچه اورمیه با بودجه سنواتی احیا نمی شود
معـــاون رئیـــس جمهـــور  در ادامـــه ضمـــن ابـــراز 
نگرانـــی در مـــورد وضعیـــت مالـــی ســـتاد احیـــای 
دریاچـــه اورمیـــه گفـــت: در دو ســـال گذشـــته ثابـــت 
ــای  ــوان کارهـ ــنواتی نمی تـ ــه سـ ــا بودجـ ــه بـ ــده کـ شـ
دریاچـــه اورمیـــه را پیـــش بـــرد. گـــروه تحقیقاتـــی 
دریاچـــه اورمیـــه در زمینـــه ارائـــه برنامـــه  بـــرای احیـــا 
برنامه هـــای کامـــال  و  داشـــت  خوبـــی  عملکـــرد 
برنامه هـــا در  اشـــتباهات  کـــه  داد  ارائـــه  اجرایـــی 
ـــت  ـــه، حال ـــون برنام ـــود چ ـــالح می ش ـــرا اص ـــن اج حی
ـــه  ـــا بودجـــه ای کـــه ســـازمان برنام ـــا ب ـــک دارد ام داینامی
و بودجـــه تخصیـــص می دهـــد، بعیـــد اســـت احیـــای 

ــرد. ــورت گیـ ــه صـ ــه اورمیـ دریاچـ

اســـتقراض از خـــارج بـــرای تامیـــن نیـــاز مالـــی 
دریاچـــه اورمیـــه

مدیـــر ســـتاد احیـــای دریاچـــه اورمیـــه ضمـــن تاکیـــد 
ـــاز  ـــی مـــورد نی ـــع مال ـــر ضـــرورت تامیـــن به موقـــع مناب ب
ــال  ــر دنبـ ــرایط حاضـ ــت: در شـ ــه گفـ ــه اورمیـ دریاچـ
ــه  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــر سـ ــه اگـ ــتیم کـ ــن هسـ ایـ
ــارج  ــتقراض از خـ ــازه اسـ ــت اجـ ــدارد، دولـ ــول نـ پـ
از کشـــور بدهـــد یعنـــی پـــول مـــورد نیـــاز دریاچـــه را 
ــدود 2.5  ــره حـ ــا بهـ ــکل وام بـ ــه شـ ــا بـ از خارجی هـ
درصـــد بگیریـــم. ایـــن وام حـــدود پنـــج یـــا شـــش ســـال 
دوره تنفـــس دارد و بعـــد از آن طـــی بـــازه زمانـــی 10 

ــود. ــت می شـ ــاله بازپرداخـ سـ
کالنتـــری در پاســـخ بـــه پرسشـــی در مـــورد مبلـــغ ایـــن 
وام بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حداقـــل مبلـــغ مـــورد نیـــاز دریاچـــه 
ـــارد دالر اســـت، اظهـــار کـــرد: مـــا  ـــا ۳.5 میلی حـــدود ۳ ت
بایـــد رئیـــس جمهـــور، معـــاون اول رئیـــس جمهـــور و 

ــه  ــه را قانـــع کنیـــم کـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ رئیـــس سـ
دریاچـــه اورمیـــه بـــه قـــدری اهمیـــت دارد کـــه اگـــر کشـــور 
ـــی  ـــای آن، وام ـــرای احی ـــدارد، ب ـــول ن ـــی پ در شـــرایط فعل
ـــج طـــی 10  ـــه تدری ـــت ب ـــت شـــود و دول از خـــارج دریاف

ـــد. ـــت کن ـــال آن را پرداخ س
ـــرای  ـــت را ب ـــتیم دول ـــوز نتوانس ـــه داد: هن وی ادام
ایـــن کار قانـــع کنیـــم چـــون بـــرای امـــور تولیـــدی و 
ــوان از  ــادی دارد و می تـ ــه اقتصـ ــه توجیـ ــی کـ صنعتـ
محـــل کارکـــرد همـــان بخـــش، بدهـــی را پرداخـــت 
کنـــد، ایـــن اجـــازه داده می شـــود کـــه از خـــارج 
اســـتقراض صـــورت گیـــرد امـــا بازپرداخـــت وام 
ــود.  ــد بـ ــت خواهـ ــده دولـ ــر عهـ ــه بـ ــه اورمیـ دریاچـ
بـــرای همیـــن دولـــت هنـــوز قانـــع بـــه انجـــام ایـــن 
ــت  ــم اهمیـ ــالش می کنیـ ــا تـ ــت و مـ ــده اسـ کار نشـ
احیـــای دریاچـــه اورمیـــه را شـــفاف کنیـــم چـــون 
بســـیار  اورمیـــه خســـارت های  خشـــکی دریاچـــه 

بیشـــتری خواهـــد داشـــت و ده هـــا برابـــر همیـــن 
ـــه  ـــه اورمی ـــکی دریاچ ـــی از خش ـــای ناش ـــغ هزینه ه مبل
خواهـــد بـــود ضمـــن اینکـــه حفـــظ محیـــط زیســـت 

ــی اســـت. ــه حاکمیتـ یـــک وظیفـ

احیای تاالب ها با منابع خارجی
ــد  ــت تاکی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
کــرد: عــالوه بــر دریاچــه اورمیــه بــرای احیــای تعــدادی از 
تاالب هــای دیگــر کشــور نیــز می تــوان از منابــع خارجــی 
اســتفاده کــرد چــون بودجــه داخلــی کشــش رســیدگی بــه 
ــن مــوارد در  ــدارد و از آنجــا کــه ای ــن موضوعــات را ن ای
زمــره بودجــه عمرانــی قــرار می گیرد معمــوال بیــش از 20 
یــا ۳0 درصــد ایــن بودجه هــا تخصیــص داده نمی شــود 
بنابرایــن بــا 20 درصــد تخصیــص بودجه نمی تــوان طبق 
زمان بنــدی کارهــای احیایــی دریاچــه اورمیــه را اجــرا 
کــرد. ســتاد احیــای دریاچــه اورمیــه زمانــی می توانــد طبق 

برنامــه 10 ســاله حرکــت کنــد کــه بودجه هــا نیــز طبــق 
همــان برنامــه تخصیــص داده شــود.

دریاچه اورمیه قائم به شخص نیست
کالنتـــری در پایـــان در مـــورد نگرانـــی برخـــی اهالـــی 
محیـــط زیســـت نســـبت بـــه سرنوشـــت دریاچـــه اورمیـــه 
ـــوان  ـــه دلیـــل تعـــدد مســـئولیت ها و انتصـــاب او بـــه عن ب
ـــت  ـــن باب ـــط زیســـت گفـــت: از اب ـــس ســـازمان محی ریی
جـــای نگرانـــی وجـــود نـــدارد چـــون خوشـــبختانه 
وضعیـــت دریاچـــه اورمیـــه نهادینـــه شـــده اســـت. در 
ــخص  ــه شـ ــم بـ ــه قائـ ــه اورمیـ ــر دریاچـ ــال حاضـ حـ
نیســـت بلکـــه تشـــکیالت مشـــخصی دارد همچنیـــن 
محـــرز شـــده کـــه دریاچـــه اورمیـــه قابلیـــت احیـــاء دارد و 
ـــورد  ـــی در م ـــه، نگران ـــه دریاچ ـــن حق آب ـــورت تامی درص
ــورد  ــت در مـ ــن بابـ ــدارد و از ایـ ــود نـ ــای آن وجـ احیـ

دریاچـــه اورمیـــه نگرانـــی نـــدارم. 

شاپور اسماعیلیان
حقوقدان

عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور:

اگردولتپولندهددریاچهاورمیهخشکمیشود

هنوز نتوانستیم دولت را برای این کار قانع کنیم چون برای امور تولیدی و صنعتی که توجیه اقتصادی دارد و می توان از محل کارکرد همان بخش، 
بدهی را پرداخت کند، این اجازه داده می شود که از خارج استقراض صورت گیرد اما بازپرداخت وام دریاچه اورمیه بر عهده دولت خواهد بود. برای 
همین دولت هنوز قانع به انجام این کار نشده است و ما تالش می کنیم اهمیت احیای دریاچه اورمیه را شفاف کنیم چون خشکی دریاچه اورمیه خسارت های بسیار 
بیشتری خواهد داشت و ده ها برابر همین مبلغ هزینه های ناشی از خشکی دریاچه اورمیه خواهد بود ضمن اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است

عکس: مهرداد تبریزی

عکس: مهرداد تبریزی

عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور:

اگردولتپولندهد
دریاچهاورمیهخشکمیشود

همین صفحه

عیسی نظری سردبیر نویدآذربایجان:

آقایان آن ممه را لولو برد

 آنهـا می خواهنـد مـا در نـداری خـود غـرق بشـویم، صنعـت 
و توسـعه  مـال مرکزیـت باشـد و مـا اسـتان اول در پرداخـت 
و  درخواسـت  عـدم  بـرای  تئوری هـا  ایـن  باشـیم.  مالیـات 
مانقـورد  فیلسـوف  یـارو  اسـت.  خودمـان  حقـوق  احقـاق 
اعتـراض کـرده و در مهـر نامه چاپ شـده اسـت چرا در سـه 
اسـتان تـورک زبـان اجـازه دادیـد درس و یا واحـد اختیاری 
انـدازی شـود.  راه  آنهـا  دانشـگاه  در  زبـان محلـی  آمـوزش 

برویـد بخوانیـد....

در اعتراض باشگاه شهرداری اورمیه به فدراسیون والیبال عنوان شد:

شهردار اورمیه: تیم های تهرانی سوگلی 

فدراسیون هستند

رای  بـه  اشـاره  بـا  اورمیـه  شـهردار  پـور  حضـرت  محمـد 
مـورد  در  والیبـال  فدراسـیون  انضباطـی  مغرضانـه کمیتـه 
اتفاقـات دیـدار تیم شـهرداری اورمیه با پیـکان تهران و عدم 
حضـور شـهرداری در دیـدار با سـایپا گفت: کمیتـه انضباطی 
بـا ایـن رای نشـان داد کـه همـه چیـز در سـیطره تیـم هـای 

تهرانـی اسـت و....
صفحه 2صفحه ۳


