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قدردانی نماینده سازمان ملل از اقدامات ایران:

اخبار

دریاچه ارومیه به چشم انداز زمین بازگشت

پایگاه اطالعرسانی ســازمان ملل در ایران
به نقل از هماهنگکننده و نماینده برنامه
عمرانــی این ســازمان در کشــورمان اعالم
کــرد :زندگــی آهســته آهســته بــه دریاچــه
نمــک ارومیه واقع در شــمال غربــی ایران
برمــی گردد.به گــزارش این پایــگاه« ،گری
لوییس» تالشهای دولــت را برای احیای
ایــن دریاچــه موفقیتآمیز توصیــف کرد.
وی گفت :با بازگشــت این دریاچه خشــک
شده به چشمانداز زمین ،پس از چهار سال
میتوانــم آب را در کف این دریاچه ببینم.
آبخیلیزیادنیستامابسیاربسیاربیشتر
از دفعه قبلی است که این دریاچه را دیدم.
لوییــس تأکیــد کــرد :دریاچه کم کــم جان
میگیرد و این نتیجه همکاری فوقالعاده
موفق دلســوزانی اســت که برخی ایرانی و
برخیخارجیهستند.
 ëëاقدامهای هماهنگ دولت برای احیای
دریاچهارومیه
بر اســاس گزارش مشــترکی که بتازگی

دفتر ریاســت جمهــوری ،ســازمان برنامه
و بودجــه کشــور و مرکــز بررســیهای
استراتژیکریاستجمهوریمنتشرکرده،
دولــت یازدهم اقدامهای متعــددی را به
طــور مــوازی برای احیــای دریاچــه ارومیه
در پیش گرفته است .اقدامهایی که قصد
دارد برای حفظ منابع آب و استفاده پایدار
از آن بــه طــور جــدی ادامه دهــد.از جمله
مهمترین ایــن اقدامها میتوان به انتقال
آب به دریاچه ارومیه ،کاهش مصرف آب
از طریــق افزایــش بازده آبیــاری در بخش
کشاورزی و نصب  38هزار کنتور هوشمند
روی چاهها اشــاره کرد.همچنین بر اساس
این گــزارش ،تیم احیــای دریاچــه ارومیه
بــرای کاهش مخاطرات ناشــی از خشــک
شــدن این دریاچه اقدام به ایجاد پوشــش
گیاهیدرحاشیهدریاچهوتثبیتریزگردها
کــرده اســت.اقدامات غیرســازهای ماننــد
خرید حقآبهها و تحویل حجمی آب برای
مصارف کشــاورزی ،اعمال الگوی کشــت

ëëدولــتیازدهماقدامهایمتعــددیرابهطورمــوازیبرایاحیای
دریاچهارومیهدرپیشگرفتهاست
ëëگــری لوئیــس :بــا بازگشــت ایــن دریاچــه خشــک شــده بــه
چشــمانداز زمین ،پس از چهار ســال میتوانم آب را در کف این
دریاچه ببینم .آب خیلی زیاد نیســت اما بســیار بســیار بیشتر از
دفعه قبلی اســت که ایــن دریاچــه را دیدم.لوییــس تأکید کرد:
دریاچه کــم کم جان میگیرد و این نتیجــه همکاری فوقالعاده
موفق دلسوزانی است که برخی ایرانی و برخی خارجی هستند

نیم نگاه

مناســب و سلب حق اســتفاده از چاههای
غیرمجاز نیز از دیگر اقدامهای مؤثر دولت
دراینزمینهبودهاست.ایناقداماتسبب
شــده اســت ،عالوه بر جان گرفتــن دوباره
دریاچــه ارومیه ،بیــان منفی ســفرههای
آب زیرزمینی منطقه نیز به میزان ســاالنه

حــدود  400میلیــون مترمکعــب بهبــود
یابد.همچنین برای نخســتین بار در کشور
شورایهماهنگیمدیریتحوزههایآبریز
تشــکیل شــده اســت که هدف آن حفظ و
مدیریت بــه هم پیوســته چهــار رودخانه
مهمکشورواستقرارمدیریتحوضهایدر

حفظ حیات و امنیت اجتماعی ,در گرو رأی شما
اماناهلل قرایی مقدم
جامعه شناس

مشــارکت در انتخابــات بــه معنــی
حیــات اجتماعــی اســت .حتــی
میتوان بیان کــرد که حیات و بقا و
امنیت کشــور به مشارکت مردم در
انتخابات وابسته است.
از نظر نظامی کشور زمانی میتواند
موفق باشــد که در آن آمار مشارکت
باال باشــد .علــت جلوگیری از جنگ
در بسیاری از کشورهای جهان مانند
انگلستان مشارکت باالی اجتماعی
و انتخاباتی بوده است.

درســالهای قبــل از پیــروزی
انقــاب مــردم اجــازه مشــارکت
نداشــتند و بــه همیــن علــت طــی
ســالهای مختلــف مــورد هجــوم
کشــورهای مختلــف قــرار گرفتنــد.
بنابرایــن اهمیت مشــارکت مردم
انکارناپذیر است.
امروزه در این شــرایط حساس باید
بــرای حفــظ امنیــت جانــی و مالی
همگی در انتخابات شرکت کنند.
دل بســتگی و پیوند روح جمعی از
پیامدهــای مشــارکت در انتخابات
اســت .یکــی از معیارهایــی کــه
بر اساس آن میزان توسعه یافتگی
هر جامعــه تعیین میشــود میزان
مشارکت مردم در انتخابات است.
میــزان مشــارکت هــر جامعــهای

نشــانه بلــوغ فکــری آنها اســت .بر
اساس آرای مارکس وبر هم ،میزان
مشــارکت مــردم در انتخابــات بــه
معنــی بلوغ فکری اســت .بنابراین
برای حرکت به ســمت عقلگرایی
همــه مــردم بایــد در انتخابــات
شــرکت کنند .شــرکت در انتخابات
حتی میتوانــد نوعی تربیت و پیام
را بــه نســلهای آینده منتقــل کند.
ایــن معنــا کــه آینــدگان هــم بایــد
بــرای بهبــود زندگــی و جامعه پای
صندوقهای رأی بروند.
مــا در جامعــهای زندگــی میکنیم
کــه میخواهیــم در آن دموکراســی
حاکــم باشــد .بنابراین مــردم باید
بــرای تحقــق ایــن امــر نیــز پــای
صندوقهای رأی بروند.

زنان  ،موج سازان مشارکت انتخاباتی
شهیندخت موالوردی

معاون رئیس جمهوری در امورزنان و خانواده

اگــر زنان خواهان اســتیفای حقوق شــرعی و قانونی
خود و به نتیجه رسیدن تالشهای انجام شده برای
ارتقای جایگاهشان هستند باید در انتخابات شرکت
کننــد چــرا که این اهــداف با مشــارکت اندک محقق
نمیشود.
حضــور زنان در انتخابات میتواند بر تشــویق ســایر
اعضــای خانــواده بــرای رأی دادن و مشــارکت در
تعیین سرنوشــت خود مؤثر باشــد .زنان در خانواده
و جامعــه هــم بــه عنــوان یــک گــروه مرجــع حضور
دارنــد .به عنــوان نمونه زنان تحصیلکــرده و آگاه در
خانــواده و اجتمــاع میتواننــد محــل رجــوع باشــند
چون با اشــرافی که به مســائل مبتالبه جامعه دارند
و بــا آگاهــی نســبت بــه تأثیــر انتخابــات بــر تعییــن
سرنوشــت خود ،خانواده و جامعه میتوانند حضور

تعیین کنندهای پای صندوقهای رأی داشــته باشند
بنابرایــن زنان چــه به عنــوان دختر ،همســر ،مادر و
خواهــر میتواننــد اهمیــت مشــارکت حداکثــری در
انتخابات را به سایر اعضای خانواده یادآور شوند.
مشــارکت حداقلی به طــور قطع نمیتوانــد ما را در
تحقــق اهدافــی کــه مــد نظرمان اســت ،یــاری دهد
بنابرایــن مــا بایــد در انتخابــات مشــارکت و از ایــن
طریــق وضعیــت مطلــوب مــد نظــر خــود را دنبال
کنیــم و میدان را خالی نکنیم چرا که این کار موجب
بــه وجــود آمــدن وضعیتی میشــود کــه مطلوب ما
نیست.
هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم
حساســیت شرایط و اهمیت مشارکت در این رویداد
بیشــتر نمود پیدا میکند .با توجه به وضعیتی که در
چندین انتخابات اخیر داشــتهایم،انتظار میرود که
این حساسیت توسط مردم آگاه و فهیم درک شود و
در این انتخابات مشارکت کنند .شرکت در انتخابات
تنها تعیینکننده سرنوشــت چهار ســال آینده کشور
نیست بلکه میتواند مقدمات بسیاری از سیاستها
را فراهــم کنــد کــه آثــار آن ســالیان متمــادی بــر

فرآیندهای اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی
تأثیــر میگــذارد .کمااینکه سیاســتهای دولت قبل
فقط محدود به هشــت ســال گذشــته نبود و سالیان
ســال میتواند جامعــه و خانواده را متأثــر کند .ما با
علــم به ایــن واقعیــت میتوانیــم تصمیم درســتی
بگیریم و انتخاب آگاهانهای انجام دهیم.
پــس از برگــزاری دورههــای مختلــف انتخابــات
انتظــار داشــتیم تــا شــاهد انتخابــات برنامــه محــور
باشــیم امــا متأســفانه در ایــن دوره نیــز ایــن اتفــاق
نیفتــاد و مناظرههــا کــه میتوانســت ایــن توقــع را
بــرآورده کنــد ،کمتر مجالی بــرای پرداختــن به این
کار شد.
مناظرههــا از همان ابتدا توســط برخــی کاندیداها از
مســیر خود منحرف شــد و تــا پایان این مســیر ادامه
پیــدا کرد .اکنون زمان چندانی تــا برگزاری انتخابات
باقــی نمانــده اســت امــا تنهــا یکــی از کاندیدهــا
برنامــه خــود را بــه طور مکتــوب اعالم کرده ،اســت.
برنامههــای مکتــوب در انتخــاب مــردم میتوانــد
تأثیرگذارباشــد و بعدهــا امــکان مطالبهگــری مردم
نسبت به اجرای آنها را فراهم کند.

پیام نامؤثر تحریمی ها
را انتخــاب میکردنــد ،خصوصاً از نیمــه دهه هفتاد
بــه این ســو،گــذار جامعــه از «بحــران مدنیــت» به
سید محمد بهشتی« :مدنیت» ،مفهــوم و عملکرد انتخابات را نیز متأثر
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ساخت و آن را از امری صواب به امری سرنوشتساز
یــا از «انتســاب» بــه «انتخــاب» تبدیــل کــرد .دیگــر
تا دهه  ،۱۳۷۰شــرکت در انتخابــات بیش از هر چیز شــرکت در انتخابات الزامــاً به معنای موافقت تام و
به منظور حمایت از نظام جمهوری اســامی بود که تمــام با گزینه مورد تأیید نظام نبود و نه شــرکت در
حساس و ملتهب آغاز به کار کرده بود و انتخابات و نه تحریم آن هیچ نســبتی با مشروعیت
در شرایطی ّ
خطرات فراوانی از قبیل جنگ تحمیلی و تروریســم نظــام نداشــت؛ لیکــن جالــب اســت کــه کســانی که
و ...آن را تهدیــد میکــرد و بیــش از هــر چیــز نیاز به روزگاری بــرای پرهیــز از مشــروعیت بخشــیدن بــه
حمایــت عمــوم مردم داشــت .بــه عبارتی شــرکت نظــام ،شــرکت در انتخابات را تحریــم میکردند ،از
در انتخابــات یکــی از مهــم تریــن راههــا و عوامــل ســال  ۱۳۷۶به بعد هم همین شــیوه را ادامه دادند
مشــروعیت بخشــیدن به نظــام به شــمار میرفت .و برای همین عبارت «نتیجه از پیش معلوم است»
بــرای همیــن از انتخابــات تعبیر به تکلیفی شــرعی در میان این گروه باز شنیده میشد.
میشد و نه حرکتی دموکراتیک برای «انتخاب» یک در ایــن دو دهــه ،کســانی که مخالــف نظــام بودهاند،
شــخص از میان اشــخاص .طبیعتاً از میــان نامزدها یــا کســانی که در فضــای پیش از  76متوقف شــدهاند
نیــز کم و بیش معلوم بود که چه کســی مشــروعیت و متوجــه تحوالتــی که در کشــور رخ داده نمیشــوند،
بیشــتری دارد و نظــر نظام را بیشــتر تأمین میکند و هرچنــد در ظاهــر بــا یکدیگــر مخالفند ،امــا در باطن
ایــن یعنی از قبل مردم میدانســتند کــه باید به چه متعهد به پیمانی نانوشــته و هــم رأی بودهاند؛ آنهم
کســی رأی دهنــد و طبیعتــاً همــان شــخص انتخاب اینکه شــرکت در انتخابــات باعث مشــروعیت نظام
میشــد .لذا این عبــارت که «نتیجــه از پیش معلوم میشــود .ایــن یعنی همه آنــان با همــه اختالفاتش،
اســت» در افــواه مــردم زمزمــه میشــد و تــا حــدود در فضــای بحــران مدنیت جاخــوش کردهاند و قصد
بســیاری هــم صحیح بــود و از نظر همــگان بدیهی .ندارند از این پیله تنگ و تاریک بیرون آیند .پافشاری
امــا از آن پس و مخصوصاً از ســال  ،۱۳۷۶انتخابات بر این عقیده در شرایطی است که مشروعیت نظام از
بــه مرور معنــای «انتخابات» به خــود گرفت؛ یعنی  76به بعد با شاخصهای دیگری سنجیده میشود.
وضعیــت به نحوی رقم خورد که مردم میبایســت اختالف میان کســانی که مشارکت را موافقت با نظام
بیــن دســتکم دو نوع فکر و شــیوه اداره کشــور یکی میدانند و کســانی که چنین عقیــدهای ندارند ،دقیقاً

آنها است.دولت با توجه به اهمیت حفظ
منابع آب و به منظور تســریع در تکمیل و
بهرهبــرداری از طرحهــای مهــار آبهــای
مرزی و شبکههای آبیاری متناظر ،در چهار
ســال گذشــته اقدام بــه اســتفاده از منابع
صنــدوق توســعه ملی بــه میزان هشــت

میلیون دالر کرده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بازنگــری
طرحهــای توســعه منابــع آب بــر اســاس
تخصیــص آب بــه هنــگام و جلوگیــری از
اجــرای طرحهــای بــدون توجیــه از دیگــر
اقدامهای دولت در بخش آب بوده است.

رأی بدهیم،برای سالمت نسلهای آینده
شرکت با اقتدار مردم در انتخابات
باعــث نمایــش قــدرت مــردم بــه
دیکتاتورهــا و تمامیت خواههــا
خواهد شد.
شــرکت در انتخابــات نشــان
دهنــده نقــش مــردم در تعییــن
سرنوشتشــان اســت .بــر اســاس
نظریــه کارل مارکــس مــردم بــا
شرکت در انتخابات نشان میدهند
که میتوانند تاریخشان را خودشان
شکل دهند .شواهد حتی نشان داده
زمانی کــه مردم پــای صندوقهای
رأی میرونــد دلســوزانه و متعهدتر
در جامعه زندگی میکنند.بنابراین
بــرای محقــق شــدن همه مــواردی
کــه نام بــرده شــد همگی بایــد پای
صندوقهای رأی بروند.

تفاوت میان کســانی اســت که هنوز در فضای بحران
مدنیت به ســر میبرند و کسانی که وارد بهار مدنیت
شــدهاند.اکنون در وضعیتی حساس از تفکیک میان
معنــای انتخابــات و مشروعیتبخشــی بــه نظــام،
ل گذار از
هســتیم .خصوصــاً از آنجا که جامعه در حــا 
تفــوق بحران مدنیت به تفوق مدنیت اســت ،میزان
آرای دو دســته نزدیــک بــه هم اســت و نتیجه بســیار
شــکننده .بــرای همیــن اهمیــت آرای بــه اصطــاح
خاکســتری ،بســیار تعیینکننــده اســت .لــذا نتیجــه
انتخابــات را بایــد حاصل شــرکت یا شــرکت نکردن
این گــروه ارزیابی کرد .از ســوی دیگــر گروههایی مثل
ســلطنتطلبان یا مجاهدین خلق که صریحاً و حتی
طرفــداران آقــای احمدینــژاد کــه تلویحــاً انتخابات
را تحریــم کردهانــد ،جمعیتــی که شــرکت نمیکنند
را در زمــره طرفــداران خــود ارزیابــی میکننــد .البتــه
عموم کســانی که در انتخابات شرکت نمیکنند هیچ
نســبتی با این گروههای نامشــروع ندارند ،ولی در هر
حال نتیجه عدم مشارکتشان نه تنها متضمن هیچ
پیام خاصی نیســت جز بیتفاوتی نسبت به تحوالت
جامعــهای کــه با چنگ و دنــدان در پی بهبــود احوال
خویش اســت ،بلکــه فرصت عرض انــدام را به انواع
و اقســام گروههایی میدهد که دچار استبداد رأیاند.
از این به بعد وضعیتی پیش آمده که شرکت نکردن
در انتخابــات بــه جــای نامشــروع شــناختن نظــام،
از آنجــا کــه نشــانه نبــود همراهــی با تحــوالت مثبت
جامعه ایرانی به ســمت مدنیت است ،خود اقدامی
است نامشروع.
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با وجــود اعتراضهایی کــه از برخی ابعاد
انتخابــات دارم امــا عقیــده دارم که هربار
کــه بتــوان بــا انتخــاب یکــی از نامزدهــای
موجــود تغییری هرچنــد اندک ،در جهت
اســتیفای حقــوق مــردم بــرای داشــتن
جامعــهای آزادتر برداشــت بایــد رأی داد.
این کاریســت که همیشــه کردهام و این بار
هــم خواهم کــرد .انداختــن یــک برگه در
صندوق ،یک بار در هر بازه زمانی طوالنی
اتفــاق میافتد .باقی این مدت میباید به
مطالبه گری فعال حقوق شهروندی مان
بپردازیم و هرکه چنین میکند احتماالً آن
یک روز هم از آمدن به پای صندوق دریغ

نخواهد کرد.
اما به یک دلیل دیگر نیز خود را موظف به
دادن رأی میدانم .همان طور که میدانید
چند ســالی اســت کــه بــه پشــتگرمی گروه
بزرگــی از هموطنانم ،پیگیــر تأمین تجربه
طبیعــت بــرای کــودکان -بــه عنــوان یــک
حــق مادرزاد  -در قالــب مدارس طبیعت
هســتم و بــاور عمیق دارم کــه در این مورد
غفلتی بزرگ صورت گرفته است.
بدون تأمیــن این حق برای همــه کودکان
ایــن ســرزمین نــه طبیعــت و محیــط
زیســت و نه ســامت نســلهای آینــده ما
تضمیــن نخواهــد شــد و چــون کــودکان
خــود از حــق رأی برخــوردار نیســتند،
ایــن امــر ،مســئولیت مــا را دو چنــدان
مــی کنــد؛ بایــد بــه نیابــت از کودکانمــان
نیز رأی بدهیم.

امضای تفاهمنامه همکاری میان ستاد علوم
و فناوری های شناختی و شبکه سالمت

تفاهمنامه همکاری میان ســتاد توســعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت
ی و فناوری ریاستجمهوری با شبکه سالمت سیما به امضا رسید.
علم 
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر احمد ســفیدی ،مدیر شــبکه ســامت و رئیس شــورای
سیاستگذاری سالمت سازمان صدا و سیما با حضور در محل ستاد توسعه علوم
و فناوریهــای شــناختی ،بــا دکتر کمال خرازی دبیر ســتاد دیــدار ،گفتوگو و یک
تفاهمنامه مشــترک همکاری با ستاد امضا کرد.در این دیدار که دکتر محمدتقی
جغتایی مشاور عالی در امور آموزش ستاد و زهرا مفاخر دبیر شورای سیاستگذاری
ســامت سیما نیز حضور داشــتند ،دکتر خرازی ضمن تشــریح علوم شناختی و
کاربرد تأثیرگذار آن در مخاطب ،گفت :ذهن انسان همواره به دنبال مسائل تازه
و جدید اســت ،لذا الزم است شــبکهها با بهرهگیری از آموزههای علوم شناختی،
برنامههایی تولید کنند که برای افراد جذاب بوده و تکراری نباشد.خرازی با اشاره
به تصویب دوره کارشناســی ارشد علوم شناختی و رســانه در وزارت علوم ،افزود:
ضروری اســت دانشــگاه صدا و ســیما با برگزاری این دوره نیروهای آشنا با علوم
شــناختی را تربیت کند تا برنامههایی که در صدا و ســیما تولید میشــود ،با نگاه
شــناختی تهیه شــده ،تأثیر بیشــتری را برمخاطب داشته باشــد.دبیر ستاد علوم
شناختی آمادگی این ستاد را برای ارائه مشاوره شناختی به مدیران و کارکنان صدا
و سیما و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه اعالم کرد.

اهمیت حق رأی برای تحریمی ها
علیزاده اقدم

جامعه شناس
مشــارکت در انتخابــات ،مشــارکت در اداره امــور جامعــه اســت .بــه
نوعــی حضور در انتخابات ســرمایه اجتماعــی را در جامعه افزایش
میدهــد و گذشــته از پیامدهای مهمی که در ســطح جهــان دارد در
داخل هم زمینهســاز اعتماد اجتماعی میشــود .هرانــدازه که مردم
برای مشــارکت خود در تعیین سرنوشت کشــور کوتاهی کنند ،همان
اندازه ،عزتمندی کشور کم خواهد شد .دلیل دیگر ضرورت شرکت در
انتخابات ،ضرورت انتخاب اصلح است .اگر من و شما در رأی دادن
ســهلانگاری کنیم ،چهکســی فرد و گروه شایســتهتر را به مســئولیت
بنشاند؟ اگر به سبب کوتاهی من و شما ،افراد ناصالح به جایگاههای
تصمیمگیری کالن نظام دســت یابند ،چه پاســخی خواهیم داشت.
عــاوه بــر ایــن دالیل ،مهمتریــن دلیل که شــرکت در انتخابــات را از
همیشــه ضروریتر میکنــد به گونهای کــه حضور پرشــکوه مردم در
پــای صندوقهــای رأی ،حماســهای سیاســی را رقم میزند ،شــرایط
کنونــی ایــران به گونهای اســت کــه بایــد در انتخابات حاضر باشــند.
عدهای میگویند رأی نمیدهیم و کنار مینشینند ،آنهایی که امورات
جامعه را قبول ندارند باید در این انتخابات حاضر شوند و سرنوشت
خودشان را رقم بزنند.

