آب و رویکردهای نو در آستانه
آغازکار دولت دوازدهم

یک دهه همکاری ملی آب

مهرماه1396 ،

 -1سخن آغازین
دو یا سه دهه پیش در رویکردهای مدیریت آب ،نقش فرایندها و کنشگران سیاسی کمتر مورد توجهه و تاکیهد قهرار
میگرفت و گاه به عمد از توجه به این مولفه پرهیز میشد .اما اکنون ،در سطح بینالمللی ،با برجسهته شهدن مفمهو
حکمرانی آب ،توجه به امور سیاسی در مدیریت آب در کانون توجه واقع شده است .بنابراین سیاسهت و کنشهگران
سیاسی به عنوان یکی از مولفه کلیدی گفتمان حاکم مطهرح اسهت و مهدیریت آب ااتهای یهر فراینهد سیاسهی تلقهی
میشود .برای مدتی طوالنی سیاستگذاری آب تحت سلطه "ماموریهت هیهدرولیکی" بهود .ماموریهت هیهدرولیکی
عرصه ممندسان بود .تما مشکالت کمبود آب را با ساختن سازههای بیشتر حل میتوان کهرد .سهدها بهرای اخیهره
سازی آب .ایستگاههای پمپاژ ،تونلها وکانالها برای انتقهال و توزیهع آب .ممموریهت هیهدرولیکی بهه سهاخت ایهن
تاسیسات فراتر از ظرفیت امن و پایدار استفاده از آنما ادامه داد .مرحله دو بهرای مهدیریت آب ،ظمهور اقتدهاددانان
بود .آنما سعی کردند ماموریت هیدرولیکی را با ارائه هزینهها و فایدهها برای طرحها در بستر اقتدادی ارزیابی کنند.
آنما نیز موفقیت محدودی داشتهاند .ازجمله طرحهای آبیاری در سراسر جمان به دلیل گرایش به انتخاب پهایینتهرین
برآورد هزینهها و باالترین برآوردهای بازدهها ،با نواقص و کاستیهای زیادی همراه است .یعنی آرمهانههای منهدر
در برنامههای آنها ،به ندرت اتفاق میافتد.
اکنون از دیدگاهی ،آب وارد مرحله سو مدیریت شده است :سیاست آب .کمبود آب جوامع را مجبور مهی کنهد تها
بین آب برای کشاورزی ،برای استفاده خانگی ،برای استفاده صنعتی و برای محیط زیست انتخاب کنند .این موضهو
باعث می شود که که سیاست و به دنبال آن اقتداد سیاسی آب به عنوان مولفه بسترسهاز و االهب بهر مهدیریت آب
بسیاری از تدمیمات ،سیاستگذاریها و برنامهریزیمای آب را تحت تاثیر قرار میدهد .به طوری که بدون توجه بهه
آن اجرای سیاست ها و تدمیمات برای تغییر و اصالح مدیریت آب با چالشهای بسیار زیادی روبرو خواهد بود .از
این رو جامعه باید به شناخت نحوه تاثیرگذاری فرایندهای سیاسی بر مدیریت آب بپردازد و در انتخاب مدیران دقیق
و پیگیر باشد و تالش کند تا مدیرانی به قدرت برسند که نسبت به مسائل آبی داداهمند ،آگهاه و کنشهگر باشهند و
مدالح درازمدت ملی ترجیح اول آنها باشد.
در زمان انتخابهای ممم سیاسی ،چون انتخاب رییس جممور یا انتخاب هیئت وزرا ،به دلیل حساسیت و هوشهیاری
جامعه در بررسی برنامهها و سیاستهای دولت در برخورد با مسئله آب ،طرح پرسشها و نظرات به جامعهه کمهر
خواهد کرد که با آگاهی و دیدگاههای درستی به مسائل و تحلیل برنامهها و شایستگی افراد بپردازند .جامعهه در ایهن
بزنگاه ممم آمادگی الز را برای تاثیرگذاری آگاهانه بر فرایندهای سیاسی از طریق پرسشگری درباره داشهتن برنامهه
و کنش موثر از کاندیداهای مختلف دارد .نقش خبرگان جامعه در این مقاطع اجتماعی در کنار رسهانهههای کنشهگر،
طرح دقیق و آگاهانه مباحث و پرسشها در مورد مسئله آب و ابعاد آن و راهکارههای احتمهالی بهرای شهکل گیهری
گفتوگوی اجتماعی است .ارتقای تقاضای عمومی میتواند به بمبود برنامهها و سیاستهای کنشهگران منجهر شهود.
معادله تغییر در مدیران آب در عین پیچیدگی میتواند نقطه آاازین ساده و در دسترسی داشته باشد کهه البتهه بهدون
بررسی برنامهای و سیستمی مقدورات و دیگر کنشگران سیاسهی نمهیتهوان و نبایهد از آن انتظهارات خیلهی بهاالیی
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داشت .ممم آن است که جامعه به صورت فعاالنه در عرصه مدیریت آب ورود کرده و دقیق و پیگیر باشد .به همین
دلیل اهمیت شناخت واقعیتها و ابعاد مسئله در حوزه آب و ضرورت تغییر رویهها و رویکردها در مقطهع حسها
تغییر دولت آشکار میشود.
در همین راستا ،چمار نماد انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،انجمن جامعهشناسی ایران ،اندیشهکده تهدبیر
آب ایران و خانه اندیشمندان علو انسانی بر آن شدند تها در نشسهتی بها عنهوان «آب و رویکردههای نهو در آسهتانه
آاازکار دولت دوازدهم» در روز دوشنبه  16مردادمهاه  1396در سهاعت  17الهی  20بهه بررسهی شهرایط موجهود و
ضرورت انجا تحوالت اساسی در مدیریت آب در فرصت تاریخی امروز ایران بپردازد.
با برنامهریزی مناسب رسانهای برای نشست ،مباحث و یافتههای این نشست در رسانهها بازتاب خهوبی یافهت .ایهن
نشست شامل دو بخش سخنرانی و پرسش و پاسخ و گفتوگوی جمعی بود .اما بنا به عادت مالوف ،بیشهتر مطالهب
منعکس شده در رسانه ها بر صحبت سخنرانان نشست متمرکز بوده و گفت وگهوی جمعهی و پرسهش و پاسهخ کهه
حاوی نکات قابل تامل و ارزشمندی بود مورد افلت کامل قرار گرفت .در این گهزارش ایهن افلهت جبهران و مهتن
کامل گفتوگوی جمعی و پرسش و پاسخها در ادامه آمده است.
اندیشکده تدبیر آب ایران به روال معمود خود برای مستندسازی رویدادها مشروح مذاکرات صهورت گرفتهه در ایهن
نشست به همراه دستآوردهای آن در طرح مطالبات دقیهق و نحهوه انتشهار یافتهههها و آگهاهکهردن جامعهه اقهدا و
مجموعهای را آماده انتشار کرده است.
این مجموعه در چمار بخش آماده شده است:
 چکیده سیاستی :رویکردهای نو به مسئله آب در دولت دوازدهم
 سواالتی برای پرسشگری جامعه
 خالصه نشست
 نشست آب و رویکردهای نو در آاازکار دولت دوازدهم
 انعکا

نشست در رسانهها

همچنین در پیوست شماره یر ،خالصه خبرهای مرجع منتشر شده در رسانهها آورده شده است.
از همکاری و مشارکت خانم آرزو عابدینی در پیادهسازی صحبتهای نشسهت ،آقهای محمهد ارشهدی در تنظهیم و
تکمیل گزارش و آقای انوش نوری اسفندیاری در ویرایش این مجموعه بسهیار سپاسهگزاریم .شهایان توجهه اسهت،
مطالب در این گزارش بعد از نشست توسط سخنرانان اصالح و پس از تایید نمایی آنما در این گهزارش آورده شهده
است.
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چکیده سیاستی :رویکردهای نو به مسئله آب در دولت دوازدهم
میدان عملی که کوچکتر می شود

به دلیل تحوالت جمعیتی ،اجتماعی ،اقتدادی و محیط زیستی ناشی از رویکرد نادرسهت حهاکم بهر توسهعه کشهور،
منابع آب در بعد کمیت و کیفیت به مرحله فوقالعاده خطیر و سرنوشتساز رسیده است .هشدارهای اولیه به بهیش
از دو دهه قبل بر می گردد و تکرار آن ها چندان مورد توجه قرار نگرفت .با پیشرفت گا به گا «بحران آب» و بروز
تبعاتش در کشور « ،افلت» در مواجمه با پیامدهای گسترده وایر قابل چشم پوشی ،آشکار شد .نمونههایی از افلهت
هایی که در مسئله آب صورت گرفته شامل:


عبور از مدیریت عرضه آب به مدیریت تقاضای آب :عد آمادگی و ایجاد زمینهه ههای کنتهرل رشهد شهتابان و
افسارگسیخته تقاضا برای آب و عهد تغییهر جمهتگیهری مهدیریت کهالن توسهعه کشهور بها ورود بهه دوران
محدودیت آبی




تعریف دقیق مسئله و شکل دهی یر بینش مسلط اجتماعی درست در حوزه آب که باعث فروکاسهتن مسهئله
آب به شبه مسئله یا آسیب و دنبال کردن راهحلمای ضربتی نشود
در نظر گرفتن همه زیرسیستمهای آب شامل سیستمهای اقتدادی-اجتماعی ،اداری-حقوقی ،سیاسی و طبیعهی
با دید فراگیر و یکپارچه در کنار سیستم طبیعی آب



ایجاد بستر مناسب برای اجتماعی کردن آب ومشارکت گسترده مرد به عنهوان مولفهه ااتهی مهدیریت آب بهه
صورت متشکل و سازماندهی شده

برای ساماندهی وضعیت کنونی ،نیازمند بازسازی حکمرانی آب و تجدید نظر کامل در شهیوهههای گذشهته مهدیریت
آب همچنین اتخاا رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه اجتماعی هستیم .در صورتی که دولهت بعهدی بخواههد
ادامه سیاستهای گذشته را در پیش بگیرد ،چمار مکانیز محدودکننده خواهد داشت ،اول گرانتهر شهدن تهامین آب
اضافی ،به لحاظ شرایطی که در عرضهتامین آب پیش آمده ،برای تامین هر مترمکعب آب اضهافی بایهد منهابع مهالی،
اقتدادی و زیست محیطی بیشتری را صرف کند .هزینه مالی هر مترمکعب آب به قیمت ثابت امروز ،برای سهدهای
نسل اول  ٥0ریال هزینه داشت و امروز این مبلغ  ٥000ریال است ،یعنی  100برابر بیشتر ،این رقم در سهال 17 ،7٥
برابر بوده است  .این یر محدودیت بسیار بزرگ است .دومین مورد رشد ممار نشده تقاضا برای آب است ،در تمها
نقاط ایران برای دریافت آب بیشترتقاضای بسیار زیادی وجود دارد .موضو بعدی فشار فقهر و نهابرابری اسهت کهه
مقاومت میکند و محیطزیست را مورد تعرض قرار میدهد و چمارمین عامل هم دشهوار شهدن ارائهه راه حهلههای
جایگزین است.
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رویکردهای پیشنهادی برای دولت دوازدهم

ایجاد عزم سیاسی و ملی برای حل مسئله
اعالم یک دهه به عنوان همکاری ملی آب  :در این دهه همه نمادهای دولتی ،خدوصی و مدنی با تمرکز بر مسهئله
آب به شناخت دقیق مسئله آب ،دالیل بروز آن و راهکارههای ممکهن بهرای خهرو از آن تمرکهز کهرده وتها یهر
همکاری ملی فراگیر در این زمینه شکل بگیرد.
تقویت حس همدلی و گفت و گو ،همبستگی و اجتماعی کردن مسئلله آب :بهه ایهن منظهور ،بهازکردن درههای
تدمیمگیری بر روی اینفعان و گروداران و گفتوگو درباره مسائل آب و رسیدن به توافق جمعی درباره شهرایط و
سیاستها و نحوه اجرای آنما بسیار تعیین کننده است .باید برای آب در ایران ،بهه عنهوان مسهئله اجتمهاعی و نهه بهه
عنوان آسیب اجتماعی ،باب گفتگوی عمومی باز شود .تشخیص نحوه توزیع منهافع حاصهل از آب و تعهدیل منهافع
گروهی و فردی در مسیر مدالح ملی از مولفههای کلیدی در ایجاد همکاری ملی محسوب می شود.
ایجاد بستر مناسب برای رسانهها ،نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی و فعال کردن ظرفیت بالقوه آنهئا :نگهاه
دولت به نمادهای مدنی و رسانهها در ایجاد فمم مشترک در مسئله آب باید اصالح شود و در این زمینهه بها تقویهت
نقش کنشگری و تسمیلگری خود در جلب مشارکت مرد و پرکردن شهکاف بهین دولهت و ملهت ،سهمم اصهلی را
برعمده بگیرد.

ایجاد نهادهای همکاری ملی
تعریف درست مسلله و توزیع مسلولیتها :به دنبال رویکردههای نهو  ،تهالشهها بایهد مبتنهی بهر توزیهع صهحیح
مسوولیت ها با توجه به تنو بخشی به سازوکارها باشد که بار سنگین این موضو نیز برعمده دولت است .راهبهرد
جدید به لحاظ نظری باید گفت وگومحور و مبتنی بر آگاهی رسانی درست و حسا

کردن جامعه باشد  ،به گونهای

که مرد بتوانند بتدریج سمم و نقش خود را پیدا کنند.
همکاریهای بین رشتهای :تلقی از مسئله آب به مثابه «پدیهد اجتمهاعی تها » مسهتلز توجهه بهه ابعهاد گونهاگون
تاریخی ،جغرافیایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتدادی و نظایر آن و در نتیجه گسترش نگرش میهان رشهته ای بهرای یهافتن
راهکارهای برون رفت از مسئله کمبود آب و همکاری دانش آموختگهان محهیط زیسهت ،اقتدهاد ،جامعههشناسهی،
حقوق ،علو سیاسی ،علو پایه و رشته های فنی و ممندسی است.

رویکردهای اقتصاد محور
توسعه روستایی و کاهش فقر :باید به این درک نائهل شهد کهه روسهتاییان و کشهاورزان بهیش از الزامهات رعایهت
محدودیتهای منابع طبیعی ،تحت تاثیر مشکالت سرمایهگذاری ،خطرات موثر بر برداشت محدهول و عالئهم بهازار
قرار دارند .توسعه روستاها و ایجهاد اشهتغال مولهد جهایگزین بهرای روسهتاییان ،ارتقهای بمهرهوری آب در بخهش
کشاورزی و توسعه زنجیره ارزش تولید کشاورزی تا مدرفکننده ،میتواند از نشانه های توجه به ریشههای ویههه
و متفاوت مشکالت آب کشور تلقی شود.

٥

بازسازی حکمرانی شرکت های کارگزاری بخش آب :عوامل انگیزیشی اقتدادی شامل قیمهت گهذاری آب ،نظها
تعرفه و یارانه ،آب و فاضالب و آلودگیما ،بازار آب ،تسمیالت کم بمهره و تهدابیری کهه همزمهان بها تغییهر سهاختار
شرکتهای کارگزار باید مورد توجه قرار گیرد .به عبارت دیگر ،تغییرات ساختاری باید با توجه به رویکرد جامعهه
محور و حضور فعال بخش خدوصی ،شفاف سازی ،پاسخگویی و گردش آزادانه اطالعات همراه باشد.
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سواالتی برای پرسشگری جامعه

مطمئنای مممترین مولفه برای تشخیص میزان تحرکپذیری یر جامعه قدرت پرسشهگری و مطالبهه گهری آن جامعهه
است .طرح و پیگیری مطالبات مشخص و درست می تواند نقطه شرو مناسبی برای ایجاد انگیهزه در جمهت تغییهر
باشد .این که جامعه در مقطع کنونی در حوزه آب با چه مسائلی روبرو هستند و چه مطالباتی میتوانند داشته باشهند،
از موضوعاتی است که مشخص کردن آن می تواند نقطه ای برای جمع شدن حول آن باشد .یکی از بروندادهایی که
به واسطه این نشست برای انتشار و تکمیل در حوزه عمومی مورد توجه قرار گرفت ،سواالتی در پنج حوزه بود.


مسایل کالن آب

 .1چه جنبههایی از مسائل آب کشور مورد افلت قرار گرفته و نشانههای آن چیست؟
 .2چرا نظا تخدیص آب کشور قادر به رعایت حقابهها و حد برداشت مجاز از منابع آبی نیست؟
 .3چرا مسئله آب در کشور درست تعریف نمیشود؟
 .4دالیل رشد تقاضای آب و انتظارات ،فراتر از امکانات آبی ،در همه مناطق کشور چیست؟
 .٥چه عواقب وخیمی در صورت ادامه سیاستها و رویکردههای موجهود در حهوزه آب ،در انتظهار
کشور است؟
 .6چرا بحران زوال کمی و کیفی منابع آب کشور توسط جامعه شمری حس نمیشود؟


تهدیدات هیدرو پولتیکی و منازعات قومی

 .7چرا مسایل و مشکالت هیدروپولیتکی مها بها کشهورهای همسهایه شهفاف مهورد بررسهی و بیهان
نمیشود؟
 .8روند این مسایل در آینده چگونه میتواند تغییر پیدا کند؟
 .9چرا با کمبود آب تمدیدهای هیدروپولیتکی واختالفات قومی تشدید میشود؟


سیاست ها و راهبردها

 .10چرا گفته میشود رویکردهای دولتی و تفکر ممندسی قادر به حل مسئله آب نیست؟
 .11رویکردهای نو (جامعهمحور و اقتدادمحور) در حوزه آب چرا و چگونه بایهد مهورد توجهه قهرار
گیرد؟
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آب و رویکردهای نو

 .12یادگیری اجتماعی چه جایگاهی در توسعه ظرفیتهای تدمیمگیری دربار آب دارد؟ یها جامعهه
چگونه میتواند از طریق یادگیری اجتماعی مشارکت بمتری داشته باشد؟
 .13چرا رابطه فقر و نابرابری با مسئله آب در شرایط ایران باید شفاف شود؟


بازساخت نظام حکمرانی آب

 .14آیا مرد فراتر از صرفهجوییهای فردی ،ظرفیت بیشتری در حل مسئله آب دارند؟
 .1٥چگونه با تغییر فرایندهای موجود (از باال به پایین) میتهوان زمینه بمتهری بهرای مشهارکت مهرد
ایجاد کرد؟
 .16چگونه در سیاستگذاری ،قانونگذاری و سازماندهی میتوان از مشارکت مرد استفاده کرد؟
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خالصه نشست

نشسههت «آب و رویکردهههای نههو در آسههتانه
آاازکار دولت دوازدهم» با همکاری چمار نماد
انجمهن جامعهههشناسههی ایهران ،انجمههن ایرانههی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،اندیشکده تدبیر
آب ایران و خانه اندیشمندان علهو انسهانی در
دو بخش سخنرانی و گفت و گوی جمعهی در
تاریخ  16مردادماه سهال  1396در محهل خانهه
اندیشمندان علو انسانی برگزار شد .در بخهش
سخنرانی ،افراد مدعو به بیان نظهرات و عقایهد
خود پرداختند.
عباسقلی جهانی :بدون توجه به فرآیند تاریخی تکوین مدیریت آب در کشهور ،حهل مسهائل کهالن در ایهن حهوزه
سخت است .بنابراین به صورت کوتاه ،نگاهی به فرآیند تاریخی و افلت های این حوزه خواهم داشت .مشهکلی کهه
در مدیریت منابع آب ایران همزمان با افزایش تقاضا رخ داد این بود که چند افلت بهزرگ تهاریخی را در ایهن دوره
شاهد بودیم که نتیجه آن پیدایش وضعیت امروز است .با تغییهر نظها مهدیریت آب ،دولهت فعهال مایشهاد شهد .در
مدیریت آب تما ساختارهای قبلی که متکی بر جوامع محلی بود کنار گذاشهته شهد .دولهتهها فکهر کردنهد کهه بها
برنامه ریزی تحکمی و متمرکز ،با استفاده از پول و فناوری میتوانند جوابگوی این توازن باشهند .افلهت ممهم دیگهر
این بود که تشخیص داده نشد در چه زمانی باید بسترهای مناسب برای مدیریت تقاضا ایجاد شود .ما برای مهدیریت
تقاضا برنامه نداشتیم .بهرای سهاماندهی وضهعیت کنهونی ،نیازمنهد بازسهازی حکمرانهی آب و تجدیهدنظر کامهل در
شیوه های گذشته مدیریت آب و همچنین اتخاا رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه اجتماعی هستیم .اگهر قهرار
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است ما افلت های گذشته را جبران کنیم ،ناچاریم نقشه راهی مبتنی بر یر دورهگذار ترسیم کنیم .نها ایهن دوره را
ریاضت آبی می گذار  .باید تالش کنیم در این دوره که حداقل 10سال به طول مهیانجامهد ،بها یهر ملهی و تجمیهز
نخبگان ،تکنیسینها و سرمایههای اجتماعی ،بتوانیم برای عبور از این دوره برنامهریزی کنهیم و شهرایط را بهه جهایی
برگردانیم که این اشتباه تاریخی از آن نقطه شرو شده است.
حجت میانآبادی :نخستین گا برای رفع مشکل آب ارائه تعریف مشترکی از آب اسهت .ههر سهامانه آبهی شهامل 4
زیرسیستم است؛ زیرسیستم طبیعی ،اقتدادی و دفاعی ،سیاسی و هیهدروپولیتیکی و سهازمانی و اداری کهه در ایهران
فقط زیرسیستم طبیعی دیده شده است .نگاه بخشی و جزئی نگر به مسائل و زیرسیستم طبیعی نادرسهت اسهت .بایهد
بین ابعاد امنیتی آب و امنیتی کردن آب تفاوت قائل شویم ،افلت از مسائل و ابعهاد امنیتهی طهرح ههای آب پذیرفتهه
نیست اما نباید موضو آب را امنیتی کرد .دولت ،دانشگاه ها و مرد در این زمینه دخالت دارند و متاسهفانه در ههر 3
گروه ضعف داریم .او تدریح کرد :میتوانم اینگونه نتیجهگیری کنم که کمبود آب در دنیا ثابهت شهده اسهت امها بهه
معنای بروز جنگ آبی نیست .آب های مشترک هم باعث اخهتالف و نیهز باعهث همکهاری در کشهورهای گونهاگون
شدهاند.

هادی خانیکی :مشکل آب را فقط مسئله دولت یا دست اندرکاران اجتماعی نباید بدانیم ،درگیرکردن جامعهه ،تبهدیل
آن به مسئله اجتماعی و جلب مشارکت نخبگان بخشی از راهکار است .سیاست بر پایه آب یعنی سیاست زنهدگی و
آب منشم زندگی است و این امر در کانون فرهنگ ،هنر ،جامعه و زندگی وجود دارد .تفکر ممندسهی قهادر بهه حهل
مسئله آب نیست ،برنامه ریزی دولتی از باال به پایین ،تمرکزگرایانه و نادیده گرفتن نقش دیگران مممتهرین معضهالت
در این زمینه است.باید از رسانهها به عنوان زمینهساز فضای گفتوگو استفاده شود .بحران آب ،بحران امنیهت ملهی،
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توسعه ملی و منافع ملی است وقتی به این شدت بحران وسیع میشود اینفعان هم برای حل مشکل بیشتر میشوند
بنابراین ،در این عرصه باید نقش رسانه ها و نمادهای مدنی بیشتر دیده شهود.از نگهاه کارشناسهان مهیتهوان اینگونهه
نتیجهگیری کرد که مشکل آب محدول جامعهای است که حرف نمیزند یا لکنت زبان دارد و حکمرانانی که گهوش
شنوا ندارند .روشهای ضربتی مانند انتقال آب از خلیج فار

یا استحدال آب از منابع جوی و...راهحلهای نقطه به

نقطه است که در سالهای گذشته بیشتر به آنما توجه شد .جامعهه مها در مخهاطره اسهت و اگهر راههی بهرای جلهب
مشارکت نیابد ،به سمت نابودی پیش میرو د .دولت بایهد بهه نظرههای خهرد و کهالن نمادههای مهدنی ،شهبکهههای
اجتماعی و کمپینها هم توجه کنند.
محمد امین قانعیراد :جامعه شناسی در نظا مدیریتی ایران بویهه در بخش آب ایران جدی گرفته نمیشود و حهاکم
بودن تفکر صرفای ممندسی در بخش آب را دلیل بحران امروز آب در کشور است .بدون اجتماعی کهردن مسهمله آب،
نمیتوان راه حلی برای مشکل پیدا کرد .باید آثار اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی فعالیتهای عمرانی در کشهور
به دقت بررسی شود ،حفظ منابع حیاتی را یکی از اولویتهای اصلی جامعه شناسان است .نقد مها بهه فعالیهتههای
ممندسی نادیده گرفتن منابع حیاتی است .بسیاری از فعالیت های صنعتی و عمرانی کشور خاک و آب را آلوده کردند
و همه عناصر چمارگانه که در گذشته مبنا و زیرساخت توسعه لحاظ میشد امروز تما آنما در حهال نهابودی اسهت.
اینکه گفته میشود در شرایط نبودن اشتغال شعار محیط زیست نباید داد ،بهدترین شهکل مسهمله پهردازی در کشهور
است و این شکل برخورد فقط نزا بین جامعه مدنی ،دولت و بازار را تشدید میکند .شرایط گفتوگهو دربهاره آب
با سیاسی شدن مسمله بسیار پیچیده شده است .ما برای حل مسمله آب نیازمند سرمایه اجتماعی چندگانهه هسهتیم تها
اینفعان مختلف در مسمله آب را به یکدیگر پیوند بزند .امروز مخالفت جامعه شناسان با طرحهای توسعه ،بهه مفمهو
مخالفت با توسعه نیست بلکه مخالفت با ناپایداری طرحهای توسعه است .ههر طهرح عمرانهی و صهنعتی بایهد یهر
پیوست آب داشته باشد و به کارشناسان فرصت مطالعه و اعهال نظهر دربهاره طهرحههای عمرانهی از طریهق سهایت
وزارتخانههای مرتبط داده شود تا بتوانند نظرات شان را ظرف یر تا دو ماه اعال کنند.
انوش نوری اسفندیاری :برای تداو روند گذشته چمار مکانیسم محدود کننده داریم .مکانیسم اول قیمت تما شهده
آب اضافی برای کشور است که بشدت رو به افزایش است .به لحاظ شرایط عرضه آب در کشور ،بهرای تهممین ههر
متر مکعب آب اضافه هزینه زیادی از نظر اقتداد و زیست محیطی باید پرداخت شود .هزینه تممین ههر متهر مکعهب
آب برای سدهای نسل اول ٥0 ،ریال بود .این رقم در حال حاضر به پنج هزار ریال برای هر مترمکعهب آب رسهیده
است .یعنی قیمت هر متر مکعب آب تنظیمی  100برابر شده است .این رقم در سال  ،7٥نسبت به هزینهه تهممین آب
سدهای نسل اول حدود  17برابر شده بود .دومین مکانیسم ،رشد ممار نشده تقاضا برای آب اسهت .سهومین عامهل،
فشار فقر و نابرابری است که منجر به تعرض به محیط زیست شهده اسهت .بنهابراین ههیط منطقهی نمهیپهذیرد کهه
سیاستهای گذشته بدون پذیرش افلت ها ادامه یابد و چمارمین عامل هم دشوار شدن ارائه راه حلههای جهایگزین
است .حضور مرد در نماد تدمیمگیری باعث ایجاد تحوالت میشود بنابراین باید در مذاکرات ،تفکیر منافع ایجهاد
کرد و با طرح صورت مسمله به صورت شفاف ،فضا را برای به نتیجه رسیدن گفتوگوها فراهم کنیم.
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در بخش گفتو گوی جمعی با طرح پرسشههایی از شهرکتکننهدگان ،بحهث و تبهادل اندیشههای بهین سهخنران و
شرکتکنندگان صورت گرفت .سواالت بیشتر بر محور نحوه اجتماعی کهردن آب ،رویکردههای نهو در آب و نحهوه
شکل دهی همکاریمای ملی بود.
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مشروح نشست آب و رویکردهای نو

در این قسمت مشروح مباحث و صحبتهای صورت گرفته در ایهن نشسهت آورده مهیشهود .طبهق برنامهه ریهزی
صورت گرفته ابتدا اعضای پانل نظرات خود را در مورد شرایط کنونی آب کشور ارائه نمودند و سپس گفت وگویی
جمعی با مشارکت شرکتکنندگان در نشست صورت گرفت .در ادامه مشروح صحبتهای این نشسهت آورده شهده
است.


عباسقلی جهانی

مسئله آب در ایران بسیار مسئله جدی است .رئیس جممهور در آیهین
تحلیف به مسئله بحران آب اشاره کرد .بایهد ببینهیم برنامهههها بهرای
خرو از بحران چیست و آیا نخبگان جامعه میتوانند به این مسهئله
کمر کنند .بدون توجه به فرآیند تهاریخی تکهوین مهدیریت آب در
کشور ،رویکرد برای حل مسائل کالن در این حهوزه سهخت اسهت.
بنابراین به صورت کوتاه ،نگاهی به فرآیند تاریخی و افلتهای ایهن
حوزه خواهم داشت .میتوان  3دوره مجزا برای مهدیریت منهابع آب
کشور درنظهر گرفهت .دوره نخسهت فراوانهی نسهبی آب ،دوره دو
مدیریت عرضه و دوره آخر ،مدیریت تقاضا خواهد بهود .مدتماسهت
که از دوره فراوانی نسبی آب عبور کرده ایم .اگر مدیریت آب را در موضو ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضها
درنظر بگیریم ،زمانی تقاضا بسیار کمتر از عرضه و توان شرایط طبیعهی منهابع آب بهوده اسهت .اوایهل قهرن جهاری
جمعیت کشور حدود  1٥میلیون نفر بود .در آن روزها ،سرانه منابع آب تجدید پذیر حدود  8تا  9هزار متهر مکعهب
برای هر نفر در سال بود .با عبور از این دوره و افزایش تقاضا برای آب ،بحث مدیریت عرضه بیشتر آب منطبهق بهر
توزیع زمانی نیازها مطرح شد .در این دوره سامانههای قدیمی پاسخگوی تقاضای افهزوده شهده بهرای آب نبهود .بهه
همین دلیل تحولی در مدیریت آب رخ داد و دولتها وارد ماجرا شدند.دولتها در این دوره برای تامین آب نیازمند
سرمایهگذاری و فناوری پیچیده بودندو پاسخگویی به نیازها به شکل گذشته امکان پذیر نبود.
همزمان با افزایش تقاضا برای آب چند افلت بزرگ تاریخی را در ایهن دوره شهاهد بهودیم کهه نتیجهه آن پیهدایش
وضعیت امروز است .با تغییر نظا مدیریت آب ،دولت فعال مایشاد شد .در مدیریت آب تما ساختارهای قبلهی کهه
متکی بر اثرگذاری جوامع محلی بود کنار گذاشته شد .دولتها فکر کردند که با برنامهریزی تحکمهی و متمرکهز ،بها
استفاده از پول و فناوری میتوانند جوابگوی این توازن باشند .بنابراین این افلت موجب شد بدون توجه به شهرایط
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و به هم خوردن توازن و اشتراک مرد و بمرهبرداران ،شکل جدیدی از مهدیریت آب در کشهور ایجهاد شهود کهه در
پول ،فناوری ،برنامه ریزی متمرکز و تحکمی از باال به پایین خالصه میشد .دولتها باتکهای پهول و منهابع مهالی بها
رویکرد مدیریت هزینه ،به طور سرسا آوری کارهای سازهای را بدون توجه به مرز و سقف منابع آبی قابهل ممهار در
دستور کار خود قرار دادند .در واقع ما برای مدیریت تقاضای هوشمند برنامه ای نداشتیم .
مهها در حههالی کههه مههی دانسههتیم امکانههات عرضههه آب از طریههق مههدیریت عرضههه ،بهها توجههه بههه ظرفیههت منههابع
آبی کشور محدود است متاسفانه برای گذر از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا برنامه مدونی نداشتیم .برای ورود به
دوره مدیریت تقاضا این طور نیست که امروز تدمیم بگیریم و از فردا به مدیریت تقاضا و کنتهرل مدهرف برسهیم.
باید دانست که در دوره ی مدیریت عرضه پول و تکنولوژی حاکم بود اما در مدیریت تقاضا مرد و مشهارکت مهرد
و استفاده از سرمایهی اجتماعی حرف اول و آخر را میزند .اگر ما برای این دوره گهذر اقهدامات الز را انجها داده
بودیم ،میتوانستیم آمادگی های الز برای این گذر تاریخی فراهم نماییم .ولی واقعیت اینگونه نیست .ما سوار قطهار
شدیم و قطار از ایستگاه رد شده و هنوز متوجه نیستیم که اکنون برگشتن به ایستگاه قبلی یا بسیار دشوار است و یها
با هزینههای بسیار زیادی امکانپذیر میباشد.
درواقع ما در بخش مدیریت آب کشور هیطگونه بستر مناسبی برای این گذر تاریخی که اصل اساسهی آن اسهتفاده از
سرمایه های اجتماعی برای کنترل تقاضا است نداریم و هیطگونه اقدا ملموسی برای آن انجا ندادهایم .اگر شهما بهه
بخشهای مختلف برنامه های وضع موجود و بودجه های ساالنه توجه کنید خواهید دید که  97درصد فعالیهتهها و
اقدامات در عرصههای مدیریت عرضهی آب انجا میشود .طبیعی است که با این شرایط ،ما بخش بزرگهی از زمهان
و این فرصتهای تاریخی گذر را از دست دادهایم .بازگشت به دورهای کهه بهه دنبهال آن هسهتیم نیازمنهد بازسهازی
حکمرانی آب ،تجدید نظر کامل در شیوههای گذشتهی مدیریت آب ،اتخاا رویکردهای نو متکی بهر مشهارکتهها و
استفاده از سرمایههای اجتماعی است.
برای تحقق این امر ما قادر به جلو رفتن با شیوههای گذشته نیستیم .ما باید افلتهای گذشهته را جبهران کنهیم و در
این مسیر ناچار به طراحی نقشهی راه مبتنیبر یر دورهی گذار هستیم که برخهی نها آن را «دورهی ریاضهت آبهی»
گذاشتهاند .باید تالش کنیم در این دورهی تقریبا  10ساله که در اینجا با عنوان «یر دهه همکاری ملی» نامیده شهده،
با تجمیز عز سیاسی ،جوامع مدنی ،استفاده از سرمایههای اجتماعی ،نخبگان ،تکنسینها و ...این دورهی گذار را طی
کنیم .باید توجه داشت که بعد از این  10سال تازه به شرایطی میرسیم که این نقطه و اشتباه تاریخی از آنجها شهرو
شده بود .در ادامهی بحثها اگر فرصتی فراهم شد درمورد ویهگیهای این دورهی گذار و چارچوبهای آن مطالهب
الز ارائه خواهد شد.


حجت میانآبادی

من سال های سال هست که تما تالش خود را روی این گزاردها که بها همفکهری دانشهگاهیان و اسهاتید بزرگهوار
دانشگاه و به خدوص سیاستگزاران و سیاست مداران آب ابتدا بر این مسمله تمرکز نماییم تها ابتهدا بهدانیم کهه آب
چیست؟ و پس از آن بتوانیم در مورد رویکردهای مدیریت آب صحبت و سخن بگوییم .آب ترکیبی از یر سیسهتم
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درهمتنیدهی طبیعی و انسانی است .متمسفانه در دهههای اخیر در کشور مها افلهت بسهیار عجیهب و معنهادار علهو
انسانی برای توجه جدی و ورود به مسائل منابع آب شکل گرفته و لذا برگزاری این نشست در خانههی اندیشهمندان
علو انسانی واقعا جای بسی تقدیر دارد .امید که این شرو  ،نقطهی عطفی باشد بهرای ورود بسهیار جهدیتهر علهو
انسانی به مسائل و مشکالت منابع آب.
سالیان سال است که در تالش هستم که اساتید مختلهف علهو
انسانی را توجیه کنم تا به مسهائل منهابع آب ورود پیهدا کننهد.
یکی از اتفاقات بسیار مممی که در دهههای اخیهر بهرای منهابع
آب کشور ما رخ داده ،توجه ناقص و جزئینگهری بهه مسهائل
کالن منابع آب و افلت از بعهد بسهیار ممهم و اثرگهذار علهو
انسانی در مسائل آب و توجه افراطی و نگاه کاریکاتور وار بهه
این مسئله و نگاه صرفای ممندسی است .با نگاه صهرفا ممندسهی
به منابع آب رویکرد ما از بین رویکردهای متعدد منابع آب ،صرفای بر مدیریت عرضه متمرکز خواهد شهد .لهذا بهرای
اصالح رویکرد خود نسبت به مسائل آب در کشور ،ابتداییتهرین و اولهین قهد «تعریهف مشهترک و واحهد» از آب
است .بسیاری از تعاریف آب در دانشگاههای ما و طرحهای کالن سیاستگزاری و برنامهریزی کشهور نهاقص و یها
الط هستند .بنابراین سوال کلیدی ،ساده و بنیادین ما این است که آب چیست؟ اگر بتوانیم این سهوال را بههدرسهتی
پاسخ دهیم بسیاری از اختالفات و مسائل و مشکالت منابع آبی کشور قابل حل خواهند بود.
بطور کلی یر سیستم آبی متشکل از چمار زیرسیستم است:
 یر :زیرسیستم طبیعی.
 دو :زیرسیستم اقتدادی و اجتماعی.
 سه :زیرسیستم سازمانی ،اداری و حقوقی.
 چمار :زیرسیستم سیاسی و هیدروپلتیر.
برای مطالعهی یر سیستم منابع آب الز است این چمار زیرسیستم بهطور همزمان مدنظر قرار گیرد .اگر شرایط آبی
کشور را در چمار دههی اخیر بررسی کنیم ،تقریبا بهخوبی مالحظه میکنیم که وضعیت منابع آب در کشور مها بمتهر
نشده است .اما چرا؟ چرا ما سالیانه بیش از هزاران میلیارد تومان بودجه صرف مدیریت و برنامهریهزی منهابع آب در
کشور می کنیم اما وضعیت ما اگر نگوییم بدتر نشده است بلکه در بسیاری از موارد بمتر نیهز نشهده اسهت؟ یکهی از
مممترین دالیل ،نگاه بخشی و جزئینگر به مسائل و توجه جزیی به زیرسیستم طبیعی است .ما فراموش میکنیم کهه
آب متشکل از چمار زیرسیستم است و تنما با مطالعه و تمکید بر زیرسیستم ممندسی ،ادعای مدیریت و برنامههریهزی
آب را داریم.
برا ی روشهن شهدن موضهو  ،تعریهف مختدهری از زیرسیسهتم هیهدروپلتیر و علهم هیهدروپلتیر ارائهه مهیکهنم.
هیدروپلتیر بهمانند حقوق آب قدمتی  3000تا  ٥000ساله و تعاریف متعددی دارد .تاکنون تعهاریف مختلفهی بهرای
علم هیدروپلیتیر ارائه شده است .برای مثال برخی هیدروپلیتیر را ”مطالعه سیستماتیر طبیعت و هدایت تهنش هها
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و همکاری ها بین کشورها در زمینه منابع آب مرزی“ تعریف کردهاند .برخی دیگر نیز هیدروپلیتیر را علهم مطالعهه
اثر تدمیمگیریهای انجا شده در زمینه استفاده از منابع آبی ،در شکلگیریهای سیاسی در روابط بین کشورها و یها
روابط بین دولت ها و مرد می دانند .و به طور کلی هیدروپلیتیر را علم بررسی و مطالعهه نقهش آب در مناسهبات
جوامع و دولت ها و ملت ها ،در داخل کشورها و یا در مقیا

بین المللی معرفی کردهاند .اما ایهن تعهاریف نهاقص

هستند و اشکال عمده آنما آن است که به صورت یر جانبه و یا محدود به بحث آب و اثرات آن بهر سیاسهت مهی-
پردازند .بنا بر تعریف پیشنمادی ما ،میتوان هیهدروپلیتیر را علهم بررسهی و مطالعهه نقهش و اثهرات منهابع آب بهر
مناسبات سیاسی جوامع و دولت ها (در سه سطح محلی ،ملی و بین المللهی) و همچنهین اثهرات مناسهبات سیاسهیِ
جوامع و دولت ها در سطوح مختلف بر منابع آب و محیط زیست دانست .بدون شر ،این رابطهه ههم ایرخطهی و
هم دینامیر (پویا) است.
نمونه ی بارز موضو هیدروپلتیر ،اختالفات کشور ما با افغانستان بر سهر آب اسهت .بهه ایهن معنها کهه آب باعهث
اختالفات سیاسی میان ما و افغانستان شده است .از طرف دیگر ،اقدامات سیاسی و بلندپروازیهای سیاسی ترکیه نیز
بر مسائل آب و محیط زیست ایران و منطقه اثرگذار بوده و هست .ابعاد سیاسی و هیهدروپلتیکی طهرحههای انتقهال
آب ،مثال دیگریست .مجمو این موارد هیدروپلتیر نامیده میشود که تعریف آن ابعاد داخلی وبهینالمللهی دارد .بها
این تعریف اجمالی از هیدروپلتیر ،در ادامهی نشست به سهواالت مربهوط بهه چهالشههای هیهدروپلتیکی ایهران و
دیپلماسی آب ایران پاسخ خواهم داد.
لذا وقتی ما درمورد تمدیدات هیدروپلتیکی ایران و چالشهای آن صهحبت مهیکنهیم بایهد دقهت کنهیم کهه مسهائل
هیدروپلتیکی ایران به دو دستهی مسائل داخلی و خارجی تقسیم میشود .من در دو نشستی کهه مرکهز بررسهیههای
استراتهی ریاست جمموری برگزار شد به طور کامل تمدیدات هیدروپلتیر و دیپلماسی آب ایران و فضای منطقههای
ایران را شرح داد و در نشست دیگری درمورد ابعاد سیاسی و امنیتی رویکردهای الط سیاستگزاری آب در ایران،
ابعاد داخلی را واکاوی کرد .
نگرانی کنونی ما این است که ما (منظور مسووالن و سیاستگذاران هستند) باید بین ابعاد امنیتهی آب و امنیتهی کهردن
آب تفاوت قائل شویم .مطمئنا مسائل آبی چه در بعد داخلی و چه در بعد بینالمللی دارای ابعاد امنیتهی هسهتند .لهذا
افلت از مسائل و ابعاد امنیتی طرحها و سیاستها و رویکردهای منابع آب پذیرفته شده نیست .امها ایهن مسهئله بهه
معنای امنیتی کردن آب نیست .شما اخبار گوناگونی در رابطه با امنیتی شهدن مسهئلهی آب مهیشهنوید .نگهاه بسهیار
خطرناکی که ما را بهسمت واکاوی تفاوت بین ابعاد امنیتی و امنیتی کردن مسئله آب سوق میدهد.
نکته ممم ومغفول مانده دیگر آنست که وقتی از دیپلماسی آب صحبت میکنهیم اشهتباه اسهت کهه دیپلماسهی آب را
به معنای مذاکره و گفتگوی آب محدود می کنیم .مذاکرات آبی و گفتگوههای آبهی یکهی از ابزارههای دیپلماسهی آب
است و امما لزوما به معنای کامل دیپلماسی آب نیست .لذا وقتی که ما به دیپلماسی آب علمی و جامع نگاه مهیکنهیم
مالحظه می کنیم که ابزارها و رویکردهای متعددی برای دیپلماسی آب تعریف شده و پیهاده مهیشهوند .امها در ایهن
خدوص الز است در دیپلماسی آب ابتدا رویکرد خود را با توجه به شهرایط مختلهف در کشهورهای همسهایه ،در
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عرصهی بینالملل و داخل تعریف کنیم .متمسفانه ما مجددا در مسائل دیپلماسی آب دچار بخشینگری شدید هسهتیم
که به این تعریف خدشه وارد میکند.

یکی از سواالتی که در این نشست مطرح شده است این اسهت کهه چهرا مسهائل و مشهکالت هیهدروپلتیکی مها بها
کشورهای همسایه شفاف بیان نمیشود؟ چون بین امنیتی کردن آب و ابعاد امنیتهی آب بایهد تفهاوت قائهل نیسهتیم.
سوال بعدی این است که روند این مسائل چگونه است؟ پاسخ سریع و خالصه آنست که آینده به طور کامل بستگی
به رویکردی دارد که سه گروه دولت و دانشگاه و جوامع مدنی در آینده انتخاب خواهند کرد .ما اکنهون بهه الهط از
جنگ آب نا می بریم .ما فعال چیزی به نا جنگ آب به معنای واقعی نداریم .در دنیا تهنش نظهامی بهر سهر آب رخ
داده است ولی مطالعات نشان داده که تا کنون جنگ مستقیمی بر سر آب رخ نداده است .اینکه مها بهه الهط روابهط
خود را با افغانستان یا ترکیه به جنگ آب تعبیر کنیم ،خطاهای استراتهیر ماست که تبعات منفی به بار خواهد آورد.
لذا وضعیت ما کامال به خود ما و این سه گروه بستگی دارد.
سوال بعدی مطرح شده آنست که چرا با کمبود آب ،تمدیدات هیدروپلتیکی و اختالفات قومی تشدید میشود؟ مهن
این سوال را مفدل در همایش بینالمللی بحران بی آبی که اخیرای در تمران برگزار شهد پاسهخ داد  .بایهد دقهت کهرد
کمبود آب هرگز به معنی جنگ آب نیست .جنگ آب یر گزارهی الط علمی رایجشده است .من عرض میکنم کهه
مطالعات مکرر ثابت شده است که در برخی مناطق ،کمبود آب نهه تنمها باعهث جنهگ آب نشهده بلکهه در مهورادی
مشارکت آبی نیز به بار آورده است که ان شاهلل در فرصت دو جواب این پرسشها را مفدلتر بیان خواهم کرد.


هادی خانیکی

ما نشست های آب ،فرهنگ ،جامعه را با همکاری انجمن جامعه شناسی ایهران در دورهی ریاسهت دکتهر قهانعی راد،
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات که من مسئولیت آن را دار و اندیشکده تدبیر آب ایران برگهزار کهردیم.
در این نشستها که حدود چمار سال پیش آااز شد تدمیم داشتیم بدانیم مشکالت مسئله آب کجاست؟ چه کسانی
در آن مقدرند و چطور میتوان آن را بمبود داد؟
اما چرا امروز با این فوریت و ضرورت اینجا حاضر شدیم؟
به این دلیل که دولت دوازدهم در آستانهی تشکیل اسهت و
فکر کردیم بمتر است آنچه را طی مدتی دریافتیم در ابتدای
کار به دوستان دولت منتقل کنهیم و ببینهیم آیها ایهن امکهان
فراهم است کهه دانسهتههایمهان را بهه گهوش حکمرانهان و
سیاست گذاران و مسئوالن امهر برسهانیم و بها ههم راهحلهی
بیابیم؟ اگرچه تابستان اسهت و دانشهگاههها و انجمهنههای
علمی بهعنوان بمترین میدان سخن بسته هستند ،اما این زمان را انتخاب کردیم و از خانهی اندیشمندان علو انسهانی
سپاسگزاریم که به جمع ما پیوسته تا این سخن از طریق رسانهها به گوش همگان برسد.
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در پاسخ به سواالتی که در این نشست برای من در نظر گرفته شده باید اعال کنم من راهحل مسئلهی آب را درگیهر
کردن جامعه ،تبدیل آن به یر مسئلهی اجتماعی و جلب مشارکت عمو شمروندان و نخبگان میدانم .بهگونهای کهه
مسئلهی آب دیگر تنما مسئلهی دولت ،ممندسان و دستاندرکاران علو اجتماعی نباشد .تجربهی من در ایران حاکی
از آن است که نباید خیلی به سیاسهت هها و راهبردههای کهالن فکهر کنهیم .پهرداختن بهه سیاسهتهها و راهبردههای
مسئلهمحور و تمرکز بر مسئله برای ما بمتر است .آنچه مورد نیاز ماست ،سیاست مبتنیبهر آب و برپایههی آب اسهت
که بهمعنای سیاست زندگی است .من برای پاسخ خود از نگاه معرفتشناسانه و تاریخی بمره میبر .
ما مسلمانان معتقدیم آب منشم زندگی است .در لوگو سازمان آب زمان پملوی نیز آیهی «و من الماد کل شهید حهی»
وجود داشت .در دولت مرحو مددق این مسئله بر تارک وظایف سازمان آب گنجانده شده بهود .بنهابراین پیگیهری
سیاست آب به معنای سیاست زندگی است و سیاست زندگی عمو را به مداخله و مشارکت و دوری از خشونت و
یر جانبهگرایی و تروارگی دعوت میکند .به این شیوه مسئلهی آب به مسئلهای کهه در مهتن همههی عرصههههای
زندگی وجود دارد تبدیل خواهد شد و در کانون سیاست ،فرهنگ ،اقتداد و هنر وجهود خواههد داشهت .بهه تجربهه
می گویم که قرار داشتن در کانون بهمعنای ترساندن و ایجاد وحشت و خطر درمورد آب نیست .گاه گمان میرود بها
ترساندن جامعه از اینکه در معرض نابودی هستیم ،مشارکت ایجاد خواهد شد .اما تجربهههای اجتمهاعی و ارتبهاطی
نشان میدهد که گاهی این ایجاد تر

منجر به عد مشارکت شده است.

حاصل فعالیتهای ما در نشستهای آب ،فرهنگ ،جامعه این بود که حداقل در انجمنهای علمی و نمادهای مهدنی
که چیزی جز اندیشه و عشق ندارند ،دانشجویان عالقهمندی در مقاطع ارشد و دکتری و حتی بهصورت میانرشتهای
رسالهها و پایاننامههایی را بر اسا

این نشستها انتخاب کردند .یکی از دانشجویان که مطالعه مهوردی خهود را در

کرمان انجا می دهد به این نتیجه رسیده که اتفاقا طرح شعارها و مباحث نگران کننده منجر به عد مشهارکت شهده
است .انداختن گناه بی توجمی به آب بر دوش گروهی خاص مثل دولت ،جامعه ،شمر ،روستا ،متخددان ،عامهه و...
نیز سیاست درستی برای جلب مشارکت نبوده است .متقابال اگر بهدنبهال رویکردههای نهو هسهتیم ،الز اسهت ایهن
رویکردها مبتنی بر توزیع مسئولیت باشند .البته حتما بار سنگین این مسئولیت به عمدهی دولت خواهد بود ولی ایهن
موضو از بار رسانهها و نمادهای مدنی نمیکاهد.
راهبرد جدید به لحاظ نظری گفتگومحور است؛بهمعنای مبتنی بودن بر آگاهیرسانی و حسا

کردن جامعه بهگونهای

که سمم و نقش خود را پیدا کند .پس اگر گفته میشود رویکردهای دولتی و تفکر ممندسی قادر به حل مسئلهی آب
نیستند ،به معنی نادیده گرفتن نقش دولت یا ممندسان نیست .مممتهرین نقهص برنامههریهزی دولتهی ایهن اسهت کهه
برنامهریزی عمودی ،از باال به پایین و تمرکزگرایانه است که در این صورت نقش دیگران نادیده گرفته میشود.
اگر ما به عنوان شاهد همه ی جلسات گذشته دولت را نقد کنیم خهواهیم گفهت کهه دولهت مها را جهدی نگرفهت و
حرفهای ما را نشنید .در عوض به برنامههای جذاب و پر هیمنه مثل آوردن آب از دریهای عمهان و خلهیج فهار ،
انتقال آب به روشهای ضربتی و شتابزده ،کشف آبمای ژرف و امثال اینما پرداخت که راهحلههایی کوتهاهمهدت و
نقطهای بودند و به قاعدهی گفتگو و جلب مشارکت توجمی نداشتند.

1٥

داداهی کاهش آب مانند بسیاری از داداههای دیگر نشان میدهد که ما در جامعهای در مخاطره و ریسر هستیم.
چنین جامعهای از طرفی میتواند برای رهایی خود با جلب مشارکت دیگران راههی بیابهد و از طهرف دیگهر ممکهن
است به سمت نابودی و خطرات بیشتر حرکت کند .اما اگر به گونهای باشد که همه بها ههم ببینهیم ،دولهت خهود را
باالتر از جامعه نپندارد ،به راهحلهای فوری و نمایشی از باال به پایین توجه نکند و به حرفهای خرد و کوچکی که
توسط نمادهای مدنی و نخبگان و شبکههای اجتماعی زده میشود بما دهد میتهوان ایهن خطهر را بهه یهر فرصهت
تبدیل کرد .در ادبیات سیاسی یر جملهی تجربه شدهی معروف داریم :ضربهای که ما را نابود نکند ،باعث رشهد مها
خواهد شد .اگر گفتگو ،مشارکت ،نمادهای مدنی و شبکههای اجتماعی دیده شوند و عز ملی بها مشهارکت همگهان
برای مسئلهی آب شکل بگیرد ،این تجربه برای ما نیز صادق خواهد بود.


محمدامین قانعی راد:

هنگامی که میگوییم باید بهدانیم آب چیسهت ،یعنهی آنچهه
زندگی ما را تعیین میکند هنوز برای ما ناشناخته است .چرا
مسئلهی آب در کشور درست تعریف نمیشود؟ ما بهعنهوان
انجمن جامعهشناسی ایران به این کار ورود کهردیم ،انجمهن
مطالعات فرهنگی با ما همراه شد و با کمر اندیشکده تدبیر
آب ایران خود را وسط این بازی انداختیم درحالیکه کسهی
ما را به بازی دعوت نکرده بود .تنما حمایت جامعه مهدنی و
داداههای فردی و شخدی و نمادی بهه مها کمهر کردنهد.
برای پیشبرد کار نیز همانطور که اشاره شد 1٥ ،نشست آب ،فرهنگ ،جامعه و یر همایش بزرگ ملهی بها موضهو
منابع طبیعی ،آب ،محیط زیست و جامعه برگزار کردیم اولین و بزرگترین همایش ملی بود که با دید جامعه محهور
به مسئلهی آب میپرداخت .نمادهای مسئول آب کشور نیز یر ریال برای برگزاری این همهایش بهه انجمهن جامعهه
شناسی کمر نکردند .جز اینکه در جلسات ما شرکت داشتند و در نمایت ما را نخودی میانگاشتند.
جامعه شناسی در این کشور دیرزمانی است که نخودی محسوب میشود و وقتی گفته میشود تفکهر ممندسهی قهادر
به حل مسئلهی آب نیست ،به همین دلیل است که بدون توجه بهه آب بههعنهوان یهر مسهئلهی اجتمهاعی و بهدون
اجتماعی کردن مسئلهی آب قدد حل آن را دارند .الز است ما مسئلهی آب را بهصورت جامعه شناختی ببینیم.
جا دارد که در اینجا گله کنیم از دولت یازدهم زیرا آنطور که انتظار میرفت به جامعه مدنی و انجمنهای علمهی در
این عرصه توجه نکردند ،ظرفیتهای آنما را نادیده گرفتند و به بسیج کردن آنما فکر نکردند .ما خودمان بدون تقاضا
شرو به سخن گفتن کردیم و باعث ناراحتی آقایان شد .اکنون باید دانست که بسیاری از افهراد نخبهه و دانشهگاهی
بدون تقاضای ملی صحبت نمیکنند و فرصتها در حال از دست رفتن است .تقاضای ملی در دولت یازدهم کم بود
و اکنون ما نگران این هستیم که در بر همان پاشنهی پیشین بچرخد .یعنی وضعیت قبهل تهداو یابهد و انجمهنههای
علمی و جامعه مدنی بهعنوان نمادهای کمتوقع و کمانتظار اما صاحب ایده و اندیشهه در ایهن عرصهه نادیهده گرفتهه
16

شوند .انتظار جامعه مدنی و انجمن های علمی این است که در جلسات کارشناسی دعوت شوند ،با آنما تعامهل شهده
و نظرات آنما جدی گرفته شود.
این روزها دائم صحبت از این است که میلیارد میلیارد بودجه هزینهی پروژههای عمرانهی مهیشهود و بهه ممندسهین
میرسد .پس به ما حق بدهید که از بعد حرفهای با ممندسین زاویه داشته باشیم .نظهر مها ایهن اسهت کهه حهداقل ده
درصد از بودجهها صرف مسائل جامعهشناسی شود و حاال  90درصد باقی مانده به پروژهههای عمرانهی و ممندسهین
برسد .ولی این اتفاق نمیافتد .متمسفانه در دورهای هستیم کهه منهابع مهادی بهر منهابع حیهاتی اولویهت دارد و نگهاه
ممندسی این شرایط را ایجاد کرده است .البته من باور دار که ممندسی یکهی از عرصههههای گشهایش روح انسهانی
است .اما ممندسین ما نیز به جای ممند  ،مدیر هستند .بنابراین نگاه اولویت منابع مادی بر منابع حیاتی االهب شهده
است .به همین سیاست زندگی بر پایه ی آب دقت کنیم .یعنی ما قدد زندگی داریم و منشم حیات ههم در آب قهرار
داده شده است .نه تنما ما ،بلکه درختان و حیوانات نیز قدد زندگی دارند .ولی وقتی همهی فعالیتهای اقتدهادی و
صنعتی به سمتی پیش می رود که خاک و آب و هوا را آلوده میکند و عناصر اربعهی منشم زندگانی را نابود میسازد،
امکان زندگی برای ما وجود نخواهد داشت.
من هشدار میدهم که ممکن است بیعنایتی نسبت به محیط زیست تحت عنوان بحران آب صورت گیرد کما اینکهه
نشانههایی از این قضیه را هم میبینیم .گفته میشود  9٥درصهد آبمها را بخهش کشهاورزی مدهرف کهرده کهه فاقهد
ظرفیتهای تولید و اشتغال است .به عنوان مثال همین اتفاقی که برای افتتهاح یهر پهروژهی پتروشهیمی در جنهوب
کشور افتاد ،گفته شد برای تولید یر کیلوگر خرما  2300لیتر آب الز است و قیمت آن  3000تومان تما میشود.
پس چرا به جای چنین فعالیتهای کشاورزی کمبازده ای کهه یهر اقتدهاد فقیرانهه بهرای کشهور ایجهاد کهردهانهد و
پاسخ گوی تولید و اشتغال هم نیستند از پروژههای صنعتی استفاده نکنیم تا به سمت ایجاد ظرفیهت تولیهد و اشهتغال
برویم؟
در انتخابات اخیر مسئلهی پتروشیمی و بحث اشتغالزایی  200هزارنفری و  400هزارنفری از طریق آن مطهرح شهد.
این موضو در آن زمان برای من شعاری انتخاباتی و حرکتی پوپولیستی بود .اما امروز اسم آن را پتروشیمیایی کهردن
اقتداد کشور مینامم که نمود و نشانهی آن را در حادثهی چمار مهرداد در بخهش آب پخهش شمرسهتان دشتسهتان
استان بوشمر شاهد بودیم که وزیر محتر برای افتتاح مجتمع پتروشیمیای در آنجا حضهور یافتنهد کهه فاقهد مجهوز
زیست محیطی بود .حال این سوال مطرح است که چگونه وزیر یر کشور به خود اجهازه مهیدههد بهدون دریافهت
مجوز زیست محیطی ،یر طرح پتروشیمی را با عوارض محیط زیستی بسیار وسیع افتتاح کند؟ آیا جز این است کهه
ایشان خود را در زیر شعار تولید و اشتغال پنمان کرده و این روش پوپولیستی را پیش گرفته اسهت؟ آیها الز اسهت
مرد عادی به آقای وزیر گوشزد کنند که چنین پروژهای نیاز به مجوز زیست محیطی دارد؟ منابع آب ایهن پهروژه از
کجا میشود؟ پسابهای این مجتمع در کجا تخلیه میشود و به کجا رانده میشود؟
ما امروز اخبار وحشتناکی داریم از اینکه هیطیر از صنایع پتروشیمی عسلویه دارای تمسیسات تدفیه پساب مسهتقل
نمیباشند .تنما مجتمعی به نا مبین دارای این تمسیسات است و بقیهی مجتمعها پسابهای خود را برای تدهفیه بهه
آنجا میفرستند .به دلیل تقاضای زیاد و تمسیسات کم در مجتمع مبین ،پساب با کیفیت بسیار پایینی تدفیه میشود و
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با قابلیت سرطانزایی بسیار زیاد ،در محیط زیست رها شود .حتی اگر قبول داشته باشیم که بخش کشاورزی نسهبت
به بخش صنعت مدرف آب بیشتری دارد ،اما باید بدانیم که بخش صنعت قدرت بسیار باالیی در ویرانسازی منهابع
آبی دارد .در بخش کشاورزی در صورتی که از سمپاشی و کودهای شیمیایی استفاده نشود ،آب آبیهاری محدهوالت
در زمین فرو مینشیند و امکان ورود مجدد به سفرههای زیرزمینی را مییابد .اما صنایع پتروشهیمی حتهی اگهر آب و
خاک هم رقیق شوند ،شدیدا دارای خاصیت آلودهکنندگی هستند .با این اوصاف ما شاهد حرکت از یر نو اقتدهاد
کشاورزی به اقتداد پتروشیمیایی خواهیم بود.
اولویت ما براسا

اسناد باالدستی اولویت بخش کشاورزی است که به تدریج به اولویت بخهش پتروشهیمی تبهدیل

میشود .به این دلیل که مثال در سند پتروشیمی آمده ایران باید تولیدکننهدهی اول محدهوالت پتروشهیمی در منطقهه
باشد .بر این اسا

سادهترین راهحلها توسط مسئولین انتخاب شده است .در حادثهی بوشمر کهه پیشهتر اکهر شهد،

صاحبان صنایع مطرح کردند که محدوالت پتروشیمی در مقایسه با کشهاورزی دارای مدهرف آب کمتهری هسهتند.
اینطور توضیح داده شد که اگر یر تن آبزیان را شهکار کنیهد  900کیلهو اتهالف دارد و فقهط  100کیلهوی آن مهورد
استفاده قرار میگیرد و زندگی آبزیان نیز از بین خواهد رفت .در خدوص کشاورزی هم اسهتدالل صهاحبان صهنایع
این بود که کشاورزی قابلیت اشتغال و تولید ندارد .باید توجه داشته باشیم که این استداللهای ساده ما را بهه سهمت
خداحافظی با اقتداد نخلستان و کشاورزی و صیادی و جایگزینی صنعت با آنما نبرد .ما مهیتهوانیم همههی اینمها را
داشته باشیم ولی بدانیم که با مقوله محیط زیست مواجه هستیم.
صاحبان صنایع بر ایجاد  200هزار شغل به ازای تولید میلیون تن محدهوالت پتروشهیمی تمکیهد مهیکننهد .امها مهن
گزارشات کارشناسان را مطالعه کردها و میدانم اگر پتروشیمی قادر به تولید یر میلیون تن محدوالت پاییندسهتی
باشد ،تنما  200هزار شغل ایجاد خواهد شد .آن هم در صورتی خواهد بود کهه ایهن مقهدار تولیهد مربهوط بهه مهواد
اولیهی پلیمری باشد و به در بازار رقابت قابلیت صادر شدن به کشورهای دیگر را داشته باشد.
سال  1388مدوبهای برای مبادلهی محدوالت پتروشیمی در بور
در بازار آزاد شنیده شد .بر اسا

تدویب شد .سال  1394زمزمههای ایهن مبادلهه

گزارشات کارشناسی این موضو سالیانه  700میلیارد تومان رانت ایجاد مهیکنهد و

گروههایی که حوالههای این مبادله را را به بمانهی اشتغالزایی دریافت میکنند از این سود بمرهمند میشوند .در ایهن
زمینه دعواهای بسیاری مابین اقتداد سنتی و مدرن ایجاد شده است .در اقتداد مدرن این سود شامل کسانی میشهود
که پتروشیمی را کاالیی تجاری و قابل مبادله میبینند که در آن داللی صورت میگیهرد .امها در اقتدهاد سهنتی افهراد
معتقدند الز است از پتروشیمی تولید صورت گیرد .منازعات جامعه مدنی با دولهت در اینجها شهکل مهیگیهرد کهه
نمونهی آن قضیهی  4امرداد در بوشمر بود .یکی از مسئولین منطقهای این استان اعال کرد کسانیکه تا دیهروز دنبهال
فساد بودند اکنون از محیط زیست حمایت میکنند و این نگاه بسیار منفی و بد بود .متمسفانه چنین قضاوتهایی این
طور القا میکند که داداهی محیط زیست ژستهای شیکی ست که عدهای به آن دچارنهد .امها چهرا بایهد اینگونهه
بیندیشیم وقتی زندگی روزمره ی ما با محیط زیست گره خورده است؟ با این افکهار ،بحهران روز بهه روز بغهرنجتهر
میشود.
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در این شرایط نوعی گفتگوی اجتماعی در حال شکلگیری است .این چیزی است که ما بهعنوان جامعه شنا

دنبال

آن هستیم و فکر می کنیم تنما راه حل است .اما میدانیم که در این میان شرایط گفتگو بسیار پیچیده شهده .بها پیونهد
مسئلهی آب با الگوی توسعه (اقتدادی ،اجتماعی ،فرهنگی) چارچوب پیچیدهای ایجاد شهده و گهروهههای مختلهف
اجتماعی درگیر موضو هستند .شمروندان ساده ،تولیدکنندگان ،تجار ،مسئولین دولتی ،رسهانهایهها ،جامعهه مهدنی،
انجمن های علمی و ...که هر یر به نحوی در این کشمکش جدی هستند .این اتفهاق فرخنهدهای اسهت امها راهحهل
سادهای ندارد .پیشتر معتقد بودیم برای حل مسئله نیاز به سرمایه اجتماعی داریم .اما امروز میدانیم که بهرای مرتفهع
شدن موضو  ،به سرمایه اجتماعی چندگانه نیازمندیم  .آنچه دولت را به جامعه مدنی و بازرگان و صنعتگر و کشاورز
و اقتداد مدرن و  ...پیوند بزند .الز است دولت در جمت ایجاد این پیوندها پیش برود و آگاه باشد کهه در شهرایط
کنونی ،جامعه مدنی ایران از درجهی باالیی از آگاهی اجتماعی برخوردار است و اقدامات دولت را مانیتور میکند.


انوش نوری اسفندیاری

جمعی که اینجاسهت عمهدتا از ههواداران یها مسهئولین
جامعه مدنی هستند .برای این نشسهت از کارشناسهان و
مدیران خهوش فکهر ،دولهت و وزارت نیهرو و وزارت
جماد کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران نیز دعوت شهده
بود .اما ظاهرا به علت محدودیت زمانی این دوسهتان را
در جمع نمی بینم .صحبت امروز مهن درمهورد سهرمایه
اجتماعی چندگانه ای است کهه دکتهر قهانعی راد بهه آن
اشاره کرد .الز است چیزی فراتر از سهرمایه اجتمهاعی
اتفاق بیفتد که سه رکن جامعه یعنی بخش خدوصهی و
دولت و جامعه مدنی را به هم مرتبط کند و رابطهی متقابلی میان آنما برقرار سازد تا این فرایند از باال به پایین از بین
برود .اما اصل ماجرا افلتهاست.
سوال اینجاست چه جنبههایی از آب مورد افلت قرار گرفته؟ در اینجا شهاهد بهودیم کهه ههر یهر از اعضهای پنهل
بهنوعی افلتها را مورد توجه قرار دادند .سخنران اول به افلت تاریخی اشاره کردنهد .زمهانیکهه قطهار از ایسهتگاه
مدیریت عرضه میگذشت و الز بود به فکر کنترل تقاضاها و جمتگیریهای توسهعه کهالن کشهور مهیبهودیم تها
تقاضاهای شتابان برای آب در مناطق خشر و نیمه خشر بیشتر نشود .بهمعنی یر افلهت تهاریخی درمهورد تغییهر
جمت گیری مدیریت آب .آقای دکتر میان آبادی افلت از زیرسیستمهای مرتبط با سوال آب چیست را مطرح کردنهد
(اقتدادی ه اجتماعی ،اداری ،حقوقی و سیاسی) .دکتر خانیکی افلت از این موضو که حضور گستردهی مرد جزد
ااتی مسائل آب هست و زندگی بر پایه ی آب را مطرح کردند .دکتر قانعی راد افلت از جامعه مدنی و انجمهنههای
علمی را در بحث خود برجسته داشتند .ما اگهر بخهواهیم ایهن افلهتهها را جبهران کنهیم الز اسهت ضهعف نظها
تدمیمگیریرا به نحوی تغییر دهیم.
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نکتهی ممم ،تنگ شدن عرصهی عمل است .اگر دولت سیاستهای دولتمحور گذشته را ادامه دهد ،حداقل با چمار
مکانیز محدودکننده مواجه خواهد شد :گران تما شدن تممین آب اضافی .با شرایط عرضهای کنونی ما شدیدا بهرای
تممین هر متر مکعب آب اضافی محدودیت داریم و منابع مالی ،اقتدادی و زیست محیطی بسیاری صرف آن خواهد
شد .هر متر مکعب آب برای سدهای نسل اول پنجاه ریال تما میشد و این عدد اکنون پاندد تومهان یها پهنج ههزار
ریال تما میشود .یعنی هر مترمکعب آب اضافی صد برابر قیمت پیدا کرده .این رقم برای سال  137٥که من مطالعه
میکرد نسبت به طرحهای تممین آب نسل اول  17برابر بود .طبیعتا این محدودیت بسهیار بزرگهی بهرای تهممین آب
اضافی است .این روند در اسهتفاده از شهیوهههای معمهول اخیهرهسهازی منهابع آب سهطحی اسهت و اگهر مهواردی
چونبهای ژرف یا انتقال آب از دور دست و ...مطرح شود ،افزایشها به مراتب بیشتر است.
دومین مکانیز رشد ممارنشدهی تقاضا برای آب است .در حال حاضر به هر گوشه ای از کشور نگاه شود ،تقاضا هها
و نیازهای جدید و انباشتهای برای تامین آب اضافی وجود دارد .مشهخص نیسهت کهه ایهن شهکاف میهان عرضهه و
تقاضای آب چگونه باید تخفیف پیدا کند.
سومین موضو فشار فقر و نابرابری است که محیط زیست را مورد تعرض قرار میدهد و هیط منطقی را نمیپذیرد.
چمارمین مورد هم دشوارشدن اجرای راهحلها بطور کلی و لجاجت بر ادامهی سیاستهای گذشته و عهد پهذیرش
افلتهای شمرده شده بطور اخص است.
با چنین شرایطی هر چه میگذرد میدان عمل محدود تری ایجاد میشود و فرصتی برای پهذیرش راه حهل جهایگزین
فراهم نخواهد شد.
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پرسش و پاسخ:

 -1-5پرسشها
پرسشهای شفاهی



پرسش اول:

آنچه الینحل و عجیب به نظر میرسد زیادهروی ما در زمینهی سدسهازی و برنامههریهزی براسها

 76میلیهارد متهر

مکعب است درحالیکه همچنان لجاجت خاصی بر ادامهی سیاستهای قبلی وجود دارد .آیا در پشت این لجاجتها
منابع نامشمودی پنمان نیست که با توجه به وجود بالغ بر  300شرکت سدسازی ،مضافا طرحهای سدسازی در حهال
تدویب و اجرا است؟ تا کنون سدهای زیادی ساخته شده که بسیاری از آنما حتی ابتداییتهرین مسهائل فنهی را نیهز
رعایت نکردهاند تا امروز ماتریس  18سد در ایران منفی اعال شده است .سد گتوند در کنار معدن نمر گچساران و
سد هراز در کنار معدن زباله نمونههایی از این موضو هستند .اما سوال اینجاست که چرا کسی نمهیتوانهد حریهف
این سیستم باشد؟ در محیط زیست ما مبحث  butterfly effectبه معنی اثر پروانهای مواجههایهم .بهر اسها

ایهن

اصطالح کوچکترین دخالتی در محیطزیست نیاز به دیده شدن تما جوانب آن عمل را دارد .اما علهت چیسهت کهه
درمورد سدسازیهای ایران هرگز اینگونه نگاه نمیشود؟


پرسش دوم :ابراهیم رئیسی ـ مهاب قدس

وقتی من به اینجا آمد واژهی آب در رویکردهای نو را شنید  .به نظر من ،امروزه رویکرد نهو بهه آب رویکهرد آب،
انرژی و اذا است .درحالیکه امروز تنما درمورد آب گفتگو شد .نمیتوان به آب نگاه کهرد و دربهارهی آن صهحبت
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کرد بدون اینکه به انرژی و اذا توجه داشت .این سه موضو به شدت به هم وابسته هستند .رویکرد مستقیم بهه آب
یعنی شما فراموش کردهاید در کشوری که  6٥درصد آب از منابع آب زیرزمینی به دست میآید و انرژی بهه شهدت
در مدرف آب مؤثر است و حدودا  90درصد آب در بخش کشاورزی و تولید اذاست .بدون توجه دو عامل دیگر،
تمرکز بر مسئلهی آب و افلتی که درمورد آن شده نادرست است .همین که سیاست خود را فقهط روی آب متمرکهز
کنیم و نه آب ،اذا ،انرژی ،این مممترین افلتی است که در زمینهی آب شده است.


پرسش سوم :محمد بخشی ـ پژوهشگر تاریخ

موارد مورد نقد در صحبتها ،سیاسهتههای افهزایش جمعیتهی مها در ایهن  40سهال ،بهیتهوجمی بهه کشهاورزی و
سیاستهای الط ایدئولوژیر امنیت اذایی و درک الط از مفمو استقالل که بهمعنهی خودکفهایی حهداکثری مها در
کشور بود .نمونهی بارز این تفکر شوروی بود که با همین نگاه ایدئولوژیر و انحدارطلبانه و درههای بسهته دچهار
بحران داخلی شد .اینما مجموعهای از عواملی هستند که میتوانند در موضهو آب دخالهت داشهته باشهند .همچنهین
تاریخی بودن آنما نیز شامل زیرساختها میشود که در  40سال گذشته آنطور که نیازها افزایش پیهدا کهرده ،مهورد
توجه قرار نگرفتهاند .مورد بعدی نیز سیاستبازی با آب است .عدهای برای کسب رأی وعدهی ارائهی مجهوز حفهر
چاه به مرد دادند و این کاسبکاری سیاسی به نفع آنما و به ضرر آب بود .آنچه در مهورد آب اهمیهت دارد ،همهین
سیاستهایی است که زنجیروار به هم متدل شده و شرایط امروز را ایجهاد کهرده اسهت .سهطح اراضهی مها بهر اثهر
بیتوجمی نسبت به قبل از انقالب  10یا  20هزار برابر شده درصورتیکه فکری برای تممین آب آنما نشده اسهت .بهر
اسا

مطالعات تاریخی اینجانب ،ههبر یزدانی فردی بود که قبل از انقالب برنامهای جدی برای کاشت گند داشهت.

نزد شاه رفت و موضو را با او در میان گذاشت .مشکالت را طرح کرد و ادعا کرد قادر به حل مشکل تممین آب در
این برنامه است و ایران را به اولین صادر کنندهی گند منطقه تبدیل میکند .شاه از او سوال میکنهد ایهن مقهدار آب
چگونه قابل تممین است؟ یزدانی میگوید بهوسیلهی آبهای زیرزمینی .شاه میپرسد اگر آب زیرزمینهی را برداشهت
کنیم ،چگونه در پنجاه سال آینده آب آشامیدنی را تممین کنیم؟ یزدانی هیط جوابی نمیدهد و پرونهده همانجها بسهته
میشود .بر این اسا


باید بدانیم نتیجهنگری سیاستگزاریهای ما بسیار ممم است.

پرسش چهارم :ورجاوند ـ انجمن دامون

سوال من درمورد بحث اجتماعی کردن آب است که در اینجا بهعنوان راهحل و ابهزاری بهرای وضهعیت کنهونی آب
کشور مطرح شد .دوستان به درستی فرمودند که یکی از ابزارهای الط ،ترساندن مرد از بحرانی بودن این وضهعیت
است .درحالیکه به خیال مجریان این بحران میتواند مرد را مسهتعد کنهد و جبمههای دربرابهر مسهئله بسهازد .اگهر
ترساندن مرد در برابر این بحران الط است ،چه رویکرد جایگزینی برای اجتماعی کردن مسئلهی آب وجود دارد؟
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پرسش پنجم :پیمان ـ برنامهساز ،فیلمساز

در رابطه با بحث مدیریت منابع آب آیا کشوری مشابه کشور ما وجود دارد که بتهوان از آن الگهوبرداری کهرد؟ مهثال
زمزمه هایی که از مدیریت آب اسرائیل یا کشورهای دیگر شنیده میشود آیا در کشور ما قابل اتکها هسهتند؟ در ایهن
نشست صحبت از رویکردهای نو میشود .اما هنوز هیط رویکرد نویی ارائه نشده است و همچنهان دولهت بهه روش
خود سدسازی خواهد کرد و مدیریت منابع آب به همان شکل قبلی در حال ادامه خواهد بود .ایهن رویکردههای نهو
چه هستند؟


پرسش ششم:

درخدوص تبدیل نقش مافیای سدسازی به مافیای سازههای آبی و ارتباط این مافیا با سهرمایهداری سهوال مهن ایهن
است که تا چه اندازه نقش این مافیا را از نظر جامعهشناسی ممم میدانید و چگونه آن را در ارتباط با مشهکالت آبهی
کشور تحلیل میکنید؟ سوال دو نیز درمورد نقش منازعات سیاسی در جنبشهای اجتماعی است .وقتی شهما نقهش
جوامع مدنی و مرد  ،دانشگاه و دولت در نظر میگیرید ،چه مقدار نقش مرد از پایین و فشار مرد بهر روی دولهت
را بههرای حههل موضههو مههؤثر
می دانید؟ عهالوه بهر نوشهتن و
اعتههراض چههه نقشههی را بههرای
جوامع مدنی مهی تهوان توصهیه
کرد و چه چیزههایی مهیتوانهد
به عنوان الگهویی بهر روی ایهن
تغییههر و یهها ایجههاد فشههار بههر
سیاستها مؤثر باشد؟


پرسش هفتم:

ما در اینجا دائم صحبت از بحران آب ،تنش آب ،استر

آب و این مسائل میکنیم .شرایط بحرانی شرایطی است که

همه درگیر آن باشند .من خواهشم این است که این را قبول کنیم که ما ورشکستگی آبهی داریهم و ههر چقهدر ایهن
حقیقت را بپذیریم ،باید بمای سنگینتری برای آن بپردازیم .وقتی تدویب میکنیم که دولت مجوز برداشت آبههای
ژرف را می دهد و اکنون زلزله بخاطر برداشت ایرمجاز آب کشور را تمدید میکنهد و نمونههی آن فرونشسهتههای
دشت ورامین و همدان است .من فکر میکنم اسم این بحران نیست بلکه ورشکستگی آبی است.

پرسشهای مکتوب
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پرسش اول:

در حال حاضر به نظر میرسد که هیط رویکرد جدیدی برای مدیریت منابع آب وجود ندارد و دولتمهردان همچنهان،
با روشمای قبلی در حال کار هستند .رویکردهای نوین شما چیست؟ سمتوسوی ما باید به کجا باشد؟
آیا این  300شرکت سدسازی امکان تغییر کاربری ندارند؟


پرسش دوم:

در پوستر نشست نوشته است «یر دهه همکاری ملی» ،منظور چیست؟ آیا این دهه با دههای که آقای جمهانی از آن
بعنوان «دهه ریاضت آبی» یاد کردند ،یکی است؟


پرسش سوم:

علیرام رویکرد توسعه سیستم های آبیاری های نهوین در وزارت جمهاد کشهاورزی کهه موجهب افهزایش رانهدمان
مدرف آب خواهد شد اما موجب کاهش مدرف آب و کاهش سطح زیرکشت نخواهد نشده است و چهه بسها کهه
موجب افزایش سطح زیر کشتع هم شده است .از دیدگاه جامعه شناسی چه توصیهای می شود؟


پرسش چهارم:

رویکردی که در نشستهای حول مسائل آب و محیطزیست قابل مشاهده است بیشتر پیرامون مخالفت با طرحههای
توسعهای به علت پیامدهای زیست محیطی به ویهه در خدهوص مسهائل آبهی اسهت .در ایهن جلسهه ههم اصهطالح
پتروشیمیایی کردن مطرح شد .این رویکرد و عد ارائه راه حلمای مناسبی که بتوانهد ضهمن در نظهر گهرفتن مسهائل
زیست محیطی اشتغال ،امنیت آبی و تامین آب مورد نیاز برای جامعه مناسب نیست .در مهواردی ابزارههای اقتدهادی
می تواند بین این مسائل تعادل مناسبی ایجاد کند .به نظر می رسد بمتر است به جای «مخالفهت صهرف» پیشهنمادات
مشخص با نگاه به مسائل دیگر حول محور آب ارائه نمود.


پرسش پنجم:

نمیتوان از آثار زیست محیطی صحبت کرد بدون آنکه ار ارزشگذاری اقتدادی آن صحبتی به میهان نیهاورد .در ایهر
این صورت زبان مشترک بحث برای جنبه های زیست محیطی آب فراهم نمی شو .به نظهر شهما یکهی از ضهروری
ترین انوا سرمایه اجتماعی ایجاد ظرفیت در این زمینه نیست؟


پرسش ششم:

دکتر خانیکی فرمودند که نیاز به حرکتها و برنامهریزی های خُرد هست .تجربه کاری من این بود که به عنوان یهر
تسمیلگر اجتماعی ما چند سال بر روی احیاد و مرمت قناتهای یر منطقه با مرد محلی کهار کهردیم .ناگمهان یهر
شرکت خدوصی میآید و در روستای کناری برای ساختن یر استخر و هتل لوکس سرمایه گذاری مهی کنهد و آب
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قنات را می خرد .بنابراین به نظر می رسد که اگر سیاستگذاریهای توسعهای کهالن بهه همهین رونهد ادامهه یابهد،
حرکتهای خُرد چندان پاسخگو نباشد.


پرسش هفتم:

آیا درست است که بخاطر بحران از فضای سبز شمری بکاهیم؟ در کل فضای سبز شمری در مقایسه با عوامل دیگر
چه میزان تاثیر در بحران آب دارد؟


پرسش چهارم:

اینطور بحث می شود که گفت و گو درباره آب می تواند منجر به اجتماعی شدن آب و حرکت به سمت حل بحران
آب شود .اما در حال حاضر به نظر می رسد ،گفت و گوهای زیادی میان کنشهگران مهوثر (کشهاورزان ،متخددهان
آبیNGO ،ها و ایره) در گرفته است که بیشتر حرفمای تکهراری و موضهعگیهریههای مبتنهی بهر جایگهاه اینفعهان
مختلف شنیده میشود .هیچکس راه حل قابل اعتنایی که مورد اجما هم باشد ندارد و گفت وگوهای جمعی هم بهه
صورتی نیستند که نشان دهد در راه رسیدن به راه حل هستیم .حال سوال این است که گفت و گو یا اجتماعی شدن
آب دقیقای با چه مکانیسمهایی میتواند ما را به سمت حل بحران آب ،یا رسیدن به راهحل مشترک ببرد؟

 -2-5پاسخها:


انوش نوری اسفندیاری:

در اینجا رویکردهای نو در ارتباط با حکمرانی آب هست و نه تکنولوژیهای جدید .همههی دوسهتانی کهه صهحبت
کردند ،تمرکز خود را بر نظا حکمرانی قرار دادند .زیرا مممترین مسئلهای اسهت کهه الز اسهت بهه دولهت جدیهد
یادآوری کرد .این موضو تنما شامل مدیریت نمیشود بلکه چارچوبهای نمادی فراتر از چارچوبهای مدیریتی را
نیز مورد توجه قرار می دهد .نظا حکمرانی یر بعد فرهنگی دارد که در آن معناسازی اتفاق میافتد و مفمهو شهکل
میگیرد و در نظا قاعدهسازی بسیار مؤثر است .نظا قاعدهسازی ،قوانین و سیاستها و نظا توزیع منهافع را شهکل
میدهد .ما از توزیع منافع زیاد صحبت میکنیم و معتقدیم شاید یکی
از موانع ممم در لجاجت بر ادامهی سیاستهای گذشهته باشهد .ایهن
تشخیص درست است .ما برای تعقل در نظا حکمرانی ،بایهد مسهیر
را آماده کنیم .اگر ما تنما سراغ قاعدهسازی برویم و بهدون توجهه بهه
مسیر سعی در وضع قانون یا سیاستهای جدید داشته باشیم ،طبیعتها
نمیتوانیم مسیر را به خوبی طی کنیم چهون بهه ایهن شهکل موانهع و
چالشهایی ایجاد میشوند .همهانگونهه کهه مطهرح شهد زیرسیسهتم
سیاسی و سیاستگزاری در این تحهوالت تعیهین کننهده اسهت و برخهی افهراد لفهظ ابهرتعیینکننهده را بهر روی آن
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گذاشتهاند .این سیستم تا حد زیادی تحتتمثیر منافع مستقر و ریشهداری است که وجهود دارنهد و سهد راه تغییهرات
اساسی میشوند .بحث درخدوص این منافع و چگونگی توزیع آنما در جامعه موضو اقتداد سیاسی آب است امها
نکته اینجاست که چگونه میتوان این منافع را طوری تغییر داد که در مسیر مدالح ملی و عمومی قرار بگیرند.
در اینجا الز است گفتگویی بر روی صورت مسئله ی آب صورت گیرد و روی آن تفهاهم شهود .یکهی از سهواالت
کلیدی این بود که چرا مسئلهی آب در جامعه درست مطرح نمیشود؟ با طرح مسئله در جامعه ،صهرفا راهحهلههای
کاهش مدرف و یا بمینه کردن مدرف مطرح میشود .اما در بحث رویکردهای نو ما به ایهن پهرداختیم کهه چگونهه
مرد از نظارهگر تبدیل به کنشگر شوند و فعالیتهای اجتماعی جمعی شکل بدهند تا در این شرایط خطیهر و بسهیار
حسا

که دائما عرصهی عمل تنگتر میشود تحوالتی ایجاد شود .بنهابراین اگهر مها بخهواهیم ههر نهو مهذاکره را

براسا

تشخیص منافع و تبدیل منافع در سطح ملی انجا دهیم ،ابتهدا بایهد صهورت مسهئله را تعریهف کنهیم .ایهن

صورت مسئله نیاز به ایجاد درک مشترکی دارد تا گفتگوها به سهرانجا برسهد .متمسهفانه ایهن درک مشهترک وجهود
ندارد .در سواالت به موضو آب ،انرژی و اذا اشاره شد .این مفاهیم نیازمند درک مشترک ما از امنیت آبی و امنیهت
اذایی است تا باب گفتگو باز شود.
به پیچیدگی و گسترش کار اشاره شد .اگر ما چرخهی آب را در نظر بگیریم و پیوند آن با فعالیهتهها و کهنشههای
مختلف اجتماعی را بدانیم ،خواهیم دانست که آب زندگانی همهی ماست و همه باید درگیر ایهن کهنش شهویم .امها
نمیتوان از این قاعده عبور کرد که سقف اجرایی تما مفاهیم و تدمیمات ما درک مسهلطی اسهت کهه وجهود دارد.
اگر این درک مسلط اشتباه باشد ،طبیعتا نمیتوان امیدوار بود که بتوانیم در کنش جمعی راهحل درستی از یهر درک
مسلط اشتباه پیش ببریم .بنابراین ایجاد تحول در این درک مسلط ،مسئلهی بسیار مممی است.
مستقیما سراغ قاعدهگذاری رفتن بدون حل و فدل مسائل ابتدایی و بهدون شهناخت و تعریهف درسهتی از منهافع و
اقتداد سیاسی آب کشور ،شیوهای اشتباه است .ما باید بدانیم که این منافع خیلی متمرکز نیسهت و نمهیتهوانیم تنمها
«مافیای آب» را مؤثر بدانیم .بلکه بخش مممی از این منافع حتی خود کشاورزان را نیز شامل میشود .در حال حاضر
ما (بدون توجه به راه حل های جایگزین در توسعه روستایی) ،فقط الزامات را برای همهین کشهاورزان مهیگهذاریم،
سپس آنما منافع خود را محدود می بینند و به دلیل اینکه با معیشت آنما سروکار دارد با آن مقابله مهیکننهد .از سهوی
دیگر عمو مرد با انتخاب آگاهانهی خود نوعی اطال رسانی به سیاستگزاران و تدمیمگیرندگان دارنهد کهه منجهر
به تدحیح رفتار آنما خواهد شد .وقتی راهحلهای بسیار محدود و پیشپا افتاده و نقطهای مطرح بها اسهتقبال روبهرو
نشود ،طبیعتا خود تدمیمگیرندگان نیز به سمت اصالح روشها سوق پیدا میکنند.
بنابراین افلتهای نا برده شده مربوط به نظا حکمرانی بود .وقتهی کهه مهرد وارد عرصهه و عمهل شهوند ،میهزان
دخالتها و دستورها و روشهای از باال به پایین نیز محدودتر میشود .نمیتوان اینگونه نگاه کرد کهه جامعهه فعهال
شود ،کنش های جمعی شکل بگیرد و نظا دستوری برنامهای نیز اجرا شود .طبیعتا نیاز به ایجاد موازنه است .در عین
حال نمی توان تما مسائل را از پیش تعیین کرد بلکه باید نقش تعیینکنندهی سازوکارهای فعال شده و رو به رشهد
اجتماعی و اقتدادی از پایین به باال را نیز پذیرفت.
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عباسقلی جهانی:

من به دو سه سوال که مطرح شده پاسخ خواهم داد .دوست عزیزی درمورد مسئلهی سیاسهتههای جمعیتهی سهوال
داشههتند .مههیخههواهم در پاسههخ و در مجموعهههی ایههن نظههرات
موضوعی را خدمت شما عرض کنم که بسیار تعیینکننده اسهت.
ما در صحبت های خود راجع به افلت های تاریخی در مهدیریت
آب صحبت کردیم اما درمورد افلتهای تاریخی امر توسهعه در
کشور چیزی نگفتیم .ما در کشور مفمهو توسهعه را بهه درسهتی
متوجه نشده ایم .توسعهی ما نقطهای اسهت کهه در واقهع همهان
عمران اسهت و نهه توسهعه بهه معنهی کامهل آن .اگهر بخهواهیم
بهدرستی قضاوت کنیم ،میتوان گفت که برونداد نمایی فعالیتهای یهر بخهش مثهل بخهش آب شهامل تالقهی دو
مؤلفهی ممم است .یکی پیشرانهای توسعه که خار از اختیارات بخش آب هسهتند ماننهد سیاسهتههای جمعیتهی،
برنامهی توسعهی شمری ،فضاسازی برای فعالیتهای مختلف ،سیاست های امنیت اذایی و امثال اینها کهه بههطهور
مستقیم در برنامههای مدیریت آب اثر میگذارند ،و مؤلفهی دیگر ،خود فعالیتهای درون بخش آب است .اکنون بها
قاطعیت می توانیم یگوییم که متاسفانه در کل ابعاد توسعه ملی نیز مرتکب اشتباهات تاریخی شده ایم .یکی از همین
مسائل آمایش سرزمین است .ما به مدت  40یا  ٥0سال درمورد آمایش سرزمین صهحبت کهرده ایهم ولهی طهی ایهن
سالها دولتها ملتز به آن نبودند و برنامه ههای توسهعه ،مبتنهی بهر واقعیهات آن نبهوده .بنهابراین صهحبت درمهورد
سیاست های جمعیتی و نقش آنما در توسعه بدون توجه به آمایش سرزمین مقدور نیست .اینطور نیست که اگهر تنمها
به اصالح بخش آب بپردازیم ،مشکل آب حل خواهد شد .دیدگاههای نوین توجهه اساسهی بهه همهین پیشهرانههای
توسعه ی اثرگذار بر مدیریت آب هستند که باید متناسبا اصالح شوند و در پی آنما ،سیاستههای منطبهق بها شهرایط
توسعه پایدار گزارده و اجرا شوند.
در مورد سدسازی ما در کشور بها شهرایط دوگانههای مواجههایهم .از طرفهی معتقهدیم سهقف توسهعهی منهابع آبهی
تجدیدشوندهی ما باید حدود  60درصد باشد ( مقیا

جمانی  40درصد) است .از طرف دیگر در حال حاضر بهیش

از  9٥میلیارد متر مکعب آب مدرف میکنیم .تفاوت عمیق میان این دو رقم به ما نشان میدهد که امروزه دیگر بایهد
اعتراف کنیم دوران عرضهی آب تما شده و باید به این مسئله بپردازیم که چگونه این  9٥میلیارد را از طریهق شهیوه ههای
مختلف مدیریت تقاضا به  60برسانیم درحالیکه بدون توجه به این واقعیت مسهلم هنهوز ههم شهاهد وجهود تعهداد
بیشماری طرحهای انتقال بینحوضهای ،سدسازی و بطور کلی سازه های عرضه آب هستیم.
پیشنماد ما برای حل این موضو همان است که در بیانیهای که تعهدادی از نخبگهان آب کشهور بهرای آقهای رئهیس
جممور ارسال کردند و در آن در شده« :تعیین تکلیف طرحهای نیمه تما توسعهی منابع آب در انطباق واقعی آنمها
با اصول و مبانی توسعه پایدار و ممندسی دوباره» ما پیشنماد داریم که یر گروه مستقل متشهکل از نخبگهان و افهراد
مورد وثوق تشکیل شود و این طرح های نیمه تما را از بعد اصول توسعه پایدار و با توجه به اصول ممندسی مجددا
بازبینی کند .امیدواریم این پیشنماد مورد توجه دولت قرار گیرد.
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سوال دیگری مطرح شده که منظور از دههی همکاری ملی چیست؟ ما در آن بیانیه به آقای رئهیس جممهور پیشهنماد
کردیم که برای برونرفت از شرایط موجود دولت بهصورت قانونی الیحه ای بهه مجلهس ارائهه دههد کهه بهر اسها
آن،دههی  1396تا  1406بهعنوان دهه ی ملی آب در نظر گرفته شود .به این معنا که در این دهه ما بتوانیم دوره گذار
را با فراهم کردن رویکردهای نوینی که گوشه هایی از آن در این جلسهه بیهان شهد و آمهاده کهردن پلتفهر ههای الز
بگذرانیم تا بتوانیم شرایط را به شرایط مناسبی که قابل کنترل باشد برسانیم .اگهر قهرار اسهت مها مدهرف آب را 3٥
میلیارد متر مکعب کاهش دهیم ،برای این کار نیهاز بهه برنامهه ،زیرسهاختهها ،قهوانین ،سهاختارها ،نیهروی انسهانی،
ظرفیت سازی و ...داریم .به این شکل خواهیم توانست در طی دو برنامهی پنجسهاله کهه آن را ریاضهت آبهی نامیهد
دورهی گذار را با هزینههای کمتری طی کنیم.


هادی خانیکی:

از مشارکت دوستان عزیز در طرح مباحث و نظرات و سوالها ممنون هستم .ابتدا سعی میکنم به چمار سوالی که از
من پرسیده شده پاسخ دهم .سپس چند نکته برای جمعبندی اکر میکنم.
مطرح کردند که وقتی از اجتماعی کردن
مسههئلهی آب صههحبت کههردیم ،گفتههیم
ترساندن از بحران مسئلهای الط اسهت.
سوال شده که پس چهه چیهزی درسهت
اس هت؟ مههن ایههن را بههر اسهها

نتههایج

مطالعات موردی اعهال کهرد  .یکهی از
دانشجویان من که رسالهی دکتری خهود
را بهها موضههو آب در کرمههان انجهها
میدهد و از بحثهای انتزاعی و فلسفی
دور است ،در بخشی از رسهاله ی خهود
که هنوز به پایان نرسیده نوشته بود تجربهی جلسات گفتگویی که برای پروژهی مديريت مشاركتي منابع آب زيرزمينيي

و تسهيلگري انجمن آب در کرمان برگزار شده و اینفعان نیز درگیر آن بودند نشان میدهد کشاورزانی که در گفتگوهها
شرکت داشتند قبول کردند و درک میکنند که کمیت و کیفیت آب کاهش یافته اما معتقدند هشدارهایی ماننهد اینکهه
کرمان تا دو سال دیگر جایی برای زندگی نیست یا تا ده سال دیگر تبدیل به کویر میشود مانع همکاری آنمها بهرای
حل مشکل آب است .این کشاورزان معتقدند وقتی امید از بین میرود ،رقابت بهرای تمها کهردن بهاقیمانهدهی آب
بیشتر میشود و با منبع نادری مواجه میشوند که به چگونگی استفادهی بیشتر از آن میاندیشند.
تیترهای رسانهای نیز معموال در پی عجیب بودن هستند .هرچه خبر به جنبههای منفهی بیشهتری نهاظر باشهد ،تیتهری
فراگیرتر خواهد بود .این اخبار در حوزه ی آب فراوان است و منجهر بهه رقهابتی مبتنهی بهر تهر  ،ناامیهدی و عهد
همکاری و عد احسا

تعمد بر سر آب شده است .ما دربرابر این وضعیت به فمم مشترک اشاره کردیم .اما نهه بهه
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این معنی که با فمم مشترک اوضا به سامان و مشکالت حل میشود .بلکه با فمم مشترک همگان مسئله را مسهئلهی
خودشان میدانند.
تجربهی دیگر مربوط به دانشجوی رشته ی جغرافیای گردشهگری درمهورد حهل یهر مسهئلهی زیسهت محیطهی در
جزیرهی قشم است .او با خطر انقراض یر گونه الک پشت در جزیرهی قشم مواجه شد و بهرای جلهوگیری از ایهن
اتفاق تدمیم گرفت کاری کند که مرد جزیره این مسئله را از آن خود بداننهد .ایهن دانشهجو بهه زنهان ایهن جزیهره
کارهای دستی مثل گلدوزی طرح این الک پشت روی پارچه را آموزش داد .این کار منجر شد الکپشهت در حهال
انق راض به صنعتدستی و درآمدزایی پیوند بخورد .به مرور وضع مالی این زنان با کمر طرح این الک پشت بمتر شد
و مسئله برای زنان ممم تلقی گردید .این الک پشت به نمادی در زندگی این زنان تبهدیل شهد و چهون موفقیهت بهه
همراه داشت ،برای بقای نسل آن کوشیدند.
باید بدانیم اطالعاتی که از مسئلهی آب در حال انتشار است ،عد اجما میآفریند .در این عد اجما وزارت نیهرو،
وزارت کشاورزی و سازمان محیط زیست تقدیر را گردن یکدیگر میاندازند .ما ابتدا فکر مهیکهردیم تنمها بها نمهاد
دولت مواجمیم .اما بعد از ورود به مسئله دیدیم قسمتهای مختلفی در نماد دولت وجهود دارد کهه حهرف مشهترک
نمی زنند .این موضو عینا در میان نخبگان هم وجود دارد .به همین دالیهل ،درک مشهترک و حهس مشهترک بهدون
تمکید صرف بر وحشت و ایجاد تر

مدنظر است.

نکته اینجاست که نمیتوان با استفاده از تبلیغات گفتمان ساخت .گفتمان میتواند در کهانون امهر اجتمهاعی سهودمند
باشد.
در سواالت گفته شده که به نظر می رسد گفتگوهای زیادی برای اجتماعی کهردن مسهئلهی آب درگرفتهه امها االهب
حرفهایی تکراری و موضع گیرانه است و امکان ایجاد اجما ندارد .پرسیده شهده کهه مهن چهه مکهانیزمی پیشهنماد
میکنم؟
باید دانست گفتگو زمانی شکل میگیرد که به نفع طرفین باشد .نمیتوان برای اثبات حقهی گفتگهو کهرد و رقیهب را
ساکت نمود .ما در رشتهی ارتباطات مقولهای با عنوان «ارتباطات مشارکتی» داریم که جان سهروا

آن را در امریکها

مطرح کرده و در مالزی و سنگاپور پیش برده اسهت .ارتباطهات مشهارکتی تبهدیل «ارتباطهات از بهاال بهه پهایین» بهه
«ارتباطات برابر» را مدنظر دارد .یعنی ارتباطات و گفتوگو از باال به پایین نباشهد و کسهانی کهه مهیداننهد در برابهر
کسانی که نمی دانند قرار نگیرند .کشاورزان در بسیاری از مواقع نسبت به مروجان کشاورزی تجربهی بیشتری دارنهد
اما ممندسان و مروجان قدد نگاه از باال به آنما را دارنهد .نمونههی ارتباطهات مشهارکتی ،مدرسهه در مزرعهه اسهت.
تجربهی موفق مرحو بممنبیگی در مدار

عشایری نمونهای اصیل و فرهنگی از آن است.

در سوال دیگری یکی از نمادهایی که تجربهی کار توسعه محلی دارند تجربهی خود را از توجه به سیاستهای خرد
درمقابل سیاستهای کالن گفتهاند .به این شکل که وقتی برای احیاد قنات یا مرمت قناتهای منطقه اقدا میکننهد و
با مرد محلی کار میکنند ،ناگمان سروکلهی بخش خدوصی برای خرید و فروش پیدا میشود که قدد هتهلسهازی
با آب قنات دارند و مواردی از این قبیل .در نمایت به این اشاره کردهاند که اگر سیاستگذاریهای کالن الط باشد،
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توجه به سیاستهای خرد بی نتیجه خواهد بود .من به سیاست خرد در برابر سیاست کالن به این منظور اشاره کهرد
که در سطح خرد به درک مشترکی برسیم وگرنه مرتبا به فرافکنی میافتیم.
من فکر میکنم اگر میخواهیم از گفتگو بر سر مسئله ی آب ،اجتماعی شدن آن ،نقش نمادهای مهدنی و شهبکهههای
اجتماعی در آن حرف بزنیم ،بهعنوان نقطهی شرو باید گفتگو را آااز کنیم و بپذیریم کسی نیست که اشهتباه نکهرده
باشد .قبول کنیم سیاستگذاران ،جامعهشناسان و دانشگاهیان همه و همه اشتباه کردهاند اما از نقطهای که قبهول کننهد
اشتباه کردهاند ،میتوان سیاست موفقتری را پیش برد.

به درستی از دانشگاه در کنار سهگانهی دولت و جامعه مدنی و بخش خدوصی نا برده شده .نقد دانشگاه نیز کمتهر
از نقد دولت یا جامعه مدنی نیست .باید بتوانیم دانشگاه را به حرف بیاوریم و بر سهر منفعهت ملهی زبهانآور کنهیم.
مشکل آب مثل هر مشکل دیگری محدول جامعهای است که به زبان نیامده یا لکنت زبان دارد یا گوش شنوا نهدارد.
کار ما در جامعهی مدنی این است که دانشگاهیان ،کارشناسان ،رسانه ها ،نمادهای مدنی و ...را به زبان بیاوریم و البته
انتظار داریم در طرف دیگر گوش شنوایی هم وجود داشته باشد.
نقد ما به نماد دولت یا نماد حاکمیت این است که چقدر گوشها را برای شنیدن این حرفها باز کرده؟ جوانان ما به
دلیل آگاهی های بیشتری که دارند امکان آموزش و یادگیری بیشتری در فضای مجازی برای آنما فراهم اسهت .بهالتبع
حرفهای زیادی دارند که شنیده نمیشود .برای رسیدن به مسئلهی مشترک نیاز به گفتن و شنیدن توأمان داریم.
مرتبا این سوال مطرح شده که درک ما از رویکردهای نو چیست؟ تمرکز ما بر رویکردهای نو و مشارکت جامعهه در
امر مدیریت آب است و اینکه مسئلهی آب در ایران و جمان چندوجمی و عمیق و استراتهیر است و برای حهل آن
نگاهی فراتر از دولت مورد نیاز است .گفتهیم کهه بحهران آب راه حهل کوتهاهمهدت نهدارد و مجبهوریم از گفتگهوی
اجتماعی استفاده کنیم.
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مسئله ی گفتمان آب و سیاست اجتماعی آب مدنظر من است که فارغ از نمادهای مدنی و بخش خدوصهی فعهال و
انجمنهای علمی و شبکهها ایجاد نخواهد شد .گفتمان اجتماعی آب زمانی به برنام عملیاتی میرسهد کهه نمادههای
مدنی میدان دار این عرصه شوند و جامعه را به کنش مؤثر ترایب کنند .حکمرانی آب بدون برخورداری از زمینههای
شمروندی راه به جایی نمیبرد و الز است همهی سطوح محلی و ملی در این زمینه فعال شوند .سهطوح محلهی در
این فرایند نقش مممی دارند .اگر جامعه از مسئله ی واقعی و کهالن آب آگهاه نباشهد ،خطرآفرینهی یها تمدیهدانگاری
تبدیل به پتانسیل رجو جامعه به موضوعات مناقشه برانگیز میشود .مثال این موضهو دو دانشهگاه در دو منطقههی
هویتی چمارمحال و اصفمان است که بسیار بر سر آب مناقشه دارند و حاضر به برگهزاری نشسهت مشهترک بهر سهر
مسئله آب نبودند.
ما نیاز داریم از رسانهها بهعنوان زمینهساز فضای گفتگو استفاده کنیم .رسانهها فضای تبلیغهات رسهمی دسهتگاههها و
دولت برای تزریق تدمیمات ابالغشده به جامعه نیستند .رسانه عامل ایجاد فضای گفتگوست .در کنار آن نیاز داریهم
که عرصه ی عمومی گسترش یابد ،صداهای ناشنیده به گهوش برسهد و مشهارکت همگهانی میسهر شهود .الز اسهت
نظارهگری حوزهی رسانه به ایجاد کنندهی مشارکت تبدیل شود.
در عالم ارتباطات زمینهی جدیدی با عنوان روزنامههنگهاری اجتمهاعی و روزنامههنگهاری کهنشگهر داریهم .در ایهن
روزنامهنگاری ،افراد ،شبکههای اجتماعی و نمادها سعی میکنند جامعه را به جامعهی فعال تبدیل کننهد .رسهانهههای
محلی اهمیت ویههای در این زمینه دارند .نشریههای محلی نقش مممی در جلب مشارکت دارند و نقش انسانهها در
این مشارکت ،آگاهیبخشی و تسمیلگری است .بسیاری از سیاستمداران بحهران آب را در حهال ورود بهه مسهئلهی
زیست اجتماعی کشور می دانند که در شمار ابربحرانهای پهیش رو قهرار مهیگیهرد .در چنهین چشهمانهدازی قطعها
گسترش بحران آب و زمین و جمعیت و منازعات و جنگهای محلی و منطقهای در پیش است که در این شرایط در
کنار ماندن روشنفکران و سیاستمداران و هنرمندان و احزاب و گروهها ناممکن است.
اگر بحران آب با فمم نادرست «اجتماعی» شود و با مدیریت الط «اجرایی» شود ،با مشارکت اندک اجتماعی ،مسهئله
به صورت مضاعفی پیچیدهتر خواهد شد .بحران آب بحران در همه چیز است و از این رو بحث سیاست آب مطرح
می شود .بحران آب بحران امنیت ملی ،منافع ملی و توسعه ملی است و وقتی بحران بها چنهین ابعهاد وسهیعی مطهرح
میشود ،ای نفعان و کنشگران آن افزایش مییابند .برای توجه به مسئلهی آب به فعالسازی سطوح ملی و محلی نیاز
داریم.
صحبتم را با بیتی از موالنا به پایان میبر :
آب کم جو تشنگی آور به دست


تا بجوشد آبت از باال و پست

محمدامین قانعی راد:

دوستان پرسیدهاند رویکردهای نو چه هست؟ رویکردهای نو در  1٥نشست و یر همایش و تعداد زیادی مستندات
دیگر که انجمنها ،اندیشکدهها و ...منتشر کردهاند گفته شده .ما برای تعریف رویکردهای نو به اینجا نیامهدهایهم .مها
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آمدهایم تا در آستانهی تشکیل دولت دوازدهم بگوییم این رویکردهای نوی منتشر شده و گفته شده را مطالعه کهن و
به کار ببند.
نوشته شده که چرا بیشتر حرفها حول مخالفت با طرحهای توسعه است و به جهای مخالفهت صهرف پیشهنماد داده
نمیشود؟ بحث جامعهشناسی و جامعهشناسان ایران این است که مخالفتشان با طرحهای توسعه به معنای مخالفهت
با توسعه نیست .بلکهه بههمعنهای
مخالفهههت بههها ناپایهههداری ایهههن
طرح هاست .بنهابراین از نظهر مها
مممترین ویهگی طرح های توسعه
پایداری است.
سهههوال شهههده کهههه چهههرا ایهههن
دسههتاوردهای مهها بههرای آگههاهی
جامعه مدنی منتشر نشده اسهت؟
مجددا اعال میکنم که اسهناد 1٥
نشست آب ،فرهنگ ،جامعه چاپ و منتشر شده .اکنون وقت آن است که دولت ،جامعه مدنی ،دانشگاه و مهرد ایهن
نتایج را بخوانند .دکتر شریعتی راجعبه ماشینیز صحبت کرد بود و مرد در این فکر بودند که سفر به مکه با ماشهین
راحتتر است .اما او ماشین را آنچه میداند که سوار آن میشویم اما ماشینیز را سوار بر ما میداند .اکنون طرحههای
توسعه اقتدادی سوار ما هستند .الگوهای توسعه سوار بر ما هستند و ما میخواهیم بهه آنمها تسهلط داشهته باشهیم و
بنابراین مخالفتها باید طرح شود.
گفته شده که وقتی از آثار زیست محیطی بدون ارزشگذاری اقتدادی صحبت میکنیم زبان مشترکی ایجاد نمیشود
و ظرفیت اجتماعی شکل نمیگیرد .پاسخ این است که آثار منفی زیستمحیطی با اقتداد قابهل سهنجش نیسهت .آیها
میتوان گفت فالن پروژهی اقتدادی  nریال آثار منفی و  mریال آثار مثبت دارد و حاال اگهر آثهار مثبهت بزرگتهر از
آثار منفی بود ،اجرای آن اشکالی ندارد؟ من مخالف این محاسباتم .امر اجتماعی و امر زیستمحیطی استقالل دارنهد.
نمیتوان آنما را با نگاه اقتدادی سنجید .نگاه اقتداد محور همه چیز را ابتدا به پول تبدیل کرده و سپس دربهارهی آن
حرف میزند .در این نگاه که امروزه حاکم است ،مها همهه چیهز را از جهنس پهول مهیدانهیم و بها منهافع اقتدهادی
میسنجیم .حاضر میشویم یر جامعهی محلی از هم بپاشد و در مقابل آن صنعتی با ایجاد اشتغال  200ههزار شهغل
ایجاد شود ،کدا ارزندهتر است؟ نمیتوان مقایسه کرد .نمیگویم نمیشود انتخاب کرد اما اینکه آن را تبدیل به معیار
عینی کنید و بعد انتخاب کنید ایرممکن است .شما درمیان دنیای ارزشها دست به انتخاب زدهاید!
الز است به مسئولین گوشزد کنیم که محیط زیست و جامعه قابل سنجش با پول نیست .ببینید برای ایجهاد چنهدین
شغل با زیستگاههای خاکی و آبی چه میشود .بر سر کوه و جنگل چه میآید .چرا اقتداد زندگی و سیاست زنهدگی
برای ما ممم نیست؟ اولویت را به زندگی بدهیم یا اقتداد؟ در نظر من اولویت با زنهدگی اسهت .عامههی مهرد کهه
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داداهی شکم و گرسنگی دارند ،محق هستند که اولویت را به اقتداد و نان بدهند .ولهی نخبگهان کهه تها انهدازهای
تممین هستند ،باید زندگی را در اولویت بدانند.
در نمایت پیشنمادات من به شرح زیر است:
 تخدیص منابع مالی مؤثر برای طرحهای ارزیابی تسمیالت اجتماعی ه فرهنگی و زیست محیطی
 وزرا و شخدیتهای سیاسی به مشاوران اجتماعی و مشاوران زیست محیطی و اکنون به مشاوران
آب نیاز دارند.
 زین پس طرحهای عمرانی بدون مجوز زیست محیطهی افتتهاح نشهوند .اکنهون مهرد نسهبت بهه
سیاست های پوپولیستی به سطحی از آگاهی اجتمهاعی رسهیدهانهد کهه ههر چیهزی را بهه راحتهی
نمیپذیرند و درمقابل وزیر بایستند و اجازهی انجا چنین کارهایی را ندهند ..مهرد بهه شهما رأی
دادند چون حد

زدند عاقلتر هستید .اکنون عاقالنه این است که بدون مجهوز زیسهت محیطهی

طرحی اجرا نشود .برای این کار من معتقد به تقسیم کار بین سیاستمهدار حرفههای و دانشهگاهی
حرفهای هستم.
 فساد زدایی از فعالیتهای اقتدادی ه صنعتی.
 توازی بین اقتداد زندگی و اقتداد کاالیی.
 گسترش گفتگوهای اجتماعی یا اجتماعی کردن مسئلهی آب.
 پیوست آب برای همه سیاست ها و طرحمای توسعه که فراتر از پیوستهای زیسهتمحیطهی الز
است.
 به رسمیت شناختن فعالیتهای جامعه مدنی درمورد محیط زیست.
 ایر سیاسی کردن مسئلهی محیط زیست.
 بمبود نظا حکمرانی آب و نظا حکمرانی توسعه که با یکدیگر پیوند دارند.
 اسناد پیوست فرهنگی ه اجتماعی و زیست محیطی طرحهای عمرانی قبهل از اجهرای طهرحههای
عمرانی روی سایت دولت و وزارت خانه قرار بگیرد و فرصتی برای اظمهار نظهر کارشناسهان داده
شود و بعد از آن به مرحلهی اجرا برسد.
 آمایش سرزمین


حجت میان آبادی:

چند نکته را درباره ی بحث هیدروپلتیر و دیپلماسی آب که قابل توجهه خبرنگهاران و جامعهه مهدنی اسهت مطهرح
می کنم تا بتواند به رویکردهای نوین ما در مدیریت آب کمر نماید .اگر میخواهیم برای پرسشهای این نشست به
یر جواب قاطع برسیم باید به این یر جملهی کلیدی دقت کنیم :یکی از بزرگتهرین معضهالتی کهه مها در کشهور
داریم” ،توهم توسعه“ است .آنچه در کشور ما اتفاق میافتد یقینا توسعه نیست؛ بلکه توهم توسعه است .همههی مها
بهعنوان جوامع مدنی یکی از وظایف جدیای که داریم آنست که از دولتمردان و سیاستگزاران مطالبهه کنهیم کهه
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تعریف آنما از توسعه چیست؟ اگر ما بتوانیم به تعریف درستی از توسعه برسیم ،بسیاری از مسهائل برطهرف خواههد
شد.
نکتهههی تکمیلههی در ادامهههی صههحبتهههای دکتههر
خانیکی بحث مذاکرات آبی در خار از کشور و
بسیاری از کشورهای پیشهرفته اسهت کهه اکنهون
بهعنوان رشته ی دانشگاهی وجود دارد و یکهی از
افلههتهههای کشههور ماسههت .مسههئلهی افههزایش
جمعیت و امنیت اذایی نیز بحثی بسیار پیچیده و
طههوالنی اسههت و مهها لزومهای نمههیتههوانیم افههزایش
جمعیت را عامل بحران آب بدانیم .اما و اگرههای
بسیاری در این زمینه وجود دارد و سالهای سهال
است که این مسئله در دنیا مورد واکاوی قرار دارد .من آن را نه رد میکنم و نه تمیید .درمهورد بحهث الگهوبرداری از
طرح های موفق نیز باید اکر کنم اگر یر طرح منابع آبی در شمال هلند موفق باشد ،هیط تضمینی نیست که آن طرح
در جنوب هلند نیز موفق عمل کند .زیرا سهاختارهای اجتمهاعی و اقتدهادی متفهاوت اسهت .اگهر شهرایط سیاسهی،
اقتدادی و اجتماعی متفاوت باشد ،الگوبرداری جوابگو نیست .من استفاده از الگوهای موفق دنیا را نفهی کهنم ،ولهی
لزوما آن را در معنای کپی برداری موفق نمیدانم.
نکتهی دیگر نقش فوقالعاده پررنگ جنبشها و حرکتهای اجتماعی و نمادهای مدنی در دیپلماسی آب است .یکهی
از مممترین معضالت کنونی ما تعامل با افغانستان است .در کشور ما نگاه مثبت و درستی بین فضای عمومی نسهبت
به اقوا افغانستانی وجود ندارد .این نگاه ناپسند نهادپرستانه بین ما و جامعه ایرانی یکی از بزرگترین ضربههها را بهه
دیپلماسی آب کشور ما میزند .پاکستان در ایجاد ناامنیهای اقتدادی و تروریسم ،هزینههای بسیاری برای افغانسهتان
ایجاد می کند درحالیکه اقدامات ایران همیشه برای افغانستان مثبت بوده .هند در افغانسهتان و در حهوزهی دیپلماسهی
آب نفوا زیادی دارد اما کمرهایی که هند به افغانستان میکند درمقابل کمرهایی که ایران به آن میکند هیط است.
اما چرا تقریبا تما اقدامات ما در قبال افغانستان همیشه نتیجهی معکو

داده و میدهد؟ یکی از بزرگترین عوامهل

آن ،همین دیدگاه منفی است .لذا اگر می خواهیم به امنیت آبی شرق کشور کمر کنیم ،الز اسهت روی ایهن بحهث
کار کنیم .ما پیشنماد دادهایم کارگاهی برای رسانهها و جوامع مدنی با عنوان کارگاههای دیپلماسی آب برگزار شهود و
به این بپردازیم که چگونه می توان از دیپلماسی رسانه بهه نفهع دیپلماسهی آب اسهتفاده کهرد .ایهن موضهو را در آن
کارگاه واکاوی خواهیم کرد.
سوال دیگری که مطرح شده است آنست که امنیتی کردن مسئله ی آب به چه معناست؟ به ایهن نمونهه توجهه کنیهد.
اکنون در کشور ،یر پروژه انتقال آب ملی داریم که همزمهان ههم درحهال اجهرا و ههم در حهال مطالعهه اسهت .در
جلسات متعددی اعال کردهایم که این پروژه ،گذشته از ابعاد منفی زیست محیطی شهدید ،تبعهات جهدی سیاسهی و
اجتماعی و هیدروپلیتیکی برای کشور دارد .اساتید حاضر اشارات بسهیاری بهه طهرحههای مشهارکتمحهور و لهزو
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مشارکتهای مردمی در جلسه مطرح کردند اما جالب است که پس از صحبتها و هشدارهای متعهدد در خدهوص
این پروژه ،در نمایت کارفرمای محتر این پروژه نامه ای به مشاور نوشته کهه گزارشهی بها عنهوان بررسهی مقابلهه بها
تمدیدات مرد محور در پروژهی انتقال آب مذکور تمیه شود!!! .اینجاست که مشخص میشود تفاوت میان مشهارکت
مرد و تمدیدات مرد محور کجاست .بین ابعاد امنیتی آب و نگاه امنیتی به مسایل آب چه تفاوتهایی وجود دارد.
خالصه و صحبت پایانی بنده آنکه درخدوص رویکردهای نو در مدیریت آب به زبان ایرتخددی و بسهیار سهاده،
عقیدهی من بر این است که اگر ما چمار زیرسیستم اکر شده را بهطور رسمی در کنار هم و با مرز یکسهان بپهذیریم،
میتوان رویکردهای نوینی در آینده در این خدوص ایجاد کرد.

3٥



آقای اسفندیاری:

من چند نکته را بهعنوان جمعبندی مطرح میکنم:
امروز به مسئلهی افلت ها توجه شد و اکنون بخشی از این افلتها آشکار شده .یعنی دو وجه عینی (زوال کمهی و
کیفی منابع آب کشور)افلتی است که آشکار گردیهده و پیامهدهای آن امهروزه بهه همگهان ثابهت شهده اسهت .امها
افلتهای دیگر به رابطهی آب و توسعه و توهمی که ما در ارتباط آب و توسعه داریم برمیگهردد .اینکهه مها آب را
پیشران توسعه میدانیم و توسعهی بیشتر را با آب بیشتر میسر میدانیم از اهم افلت هایی است که هنوز همهه ابعهاد
آن آشکار نشده است .به این معنی که ما در کشور تقاضای ممار نشهده و افسارگسهیختهای بهرای آب بیشهتر داریهم
(چون هر قد برای توسعه را وابسته به ایجاد تقاضا و مدرف آب بیشتر کرده ایم)علیرام اینکهه هزینههههای تهممین
آب با نسبتی که عرض کرد افزایش مییابد.
جمعیهت ،شمرنشهینی ،فنهاوری و موازنههی بهین انهرژی و اههذا و آب همگهی از پیشهرانههای توسهعه هسهتند کههه
سیاستگذاری ناصحیح در مورد آن ها منجر به خطرات جبران ناپذیری است و از اینرو الز اسهت درمهورد آنمها در
نظا جدیدی گفتگو کنیم تا منجر به دامن زدن به تقاضهای اضهافی نشهود .بهراین اسها

رویکردههای نهو بهه ایهن

میپردازند که برای ایجاد نیروی پشتیبانی اجتمهاعی از تغییهرات و دگرگهونی در تدهمیمیات جدیهد بهرای توسهعه
کشور ،این موضوعات را از پشت درهای بسته بیرون آوریم و در نظا جدیدی مطرح کنیم که دولتمحهور نباشهد.
این موضو اصلی ما در داداههای مدیریت توسعه است.
ایجاد درک مشترک از مفاهیم و اصالح نظا بینشی و توزیع منافع نیز مسئلهی بسیار مممی در مسیر دگرگهونی نظها
حکمرانی آب است .ورود زودهنگا به قاعدهگزاری های جدید بدون توجه و پرداختن به این مسائل خطاست و بهه
دادن آدر

های نادرستی منجر می شود .در ضمن ،در جلسهی امروز مسئلهی آب فراتر از بحثهای صهرفهجهویی

فردی مطرح شد و این نکتهی جدید ومثبتی در طرح رویکردهای مدیریتی به آب بود.
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انعکاس نشست در رسانهها

با توجه به مقطع زمانی شرو به کار دولت دوازدهم و حساسیت و هوشیار بودن جامعه در مهورد برنامهه دولهت در
حوزه های مختلف انعکا

رسانه ای مناسب و گسترده این نشست برای تاثیرگهذاری بهر حهوزه عمهومی جامعهه و

جمتگیری سیاستی تدمیمگیران از اهداف کلیدی این نشست بود .بنابراین با یر برنامهریهزی خهود در ایهن زمینهه
تالش شد که حوزه گسترده ای از رسانه ها به انتشار یافته های این نشست اقدا کنند.
رسانه هایی که به صورت مستقیم یا بازنشر خبر ،مباحث و یافتههای این نشست را منتشر کردنهد در جهدول شهماره
یر آورده شده است.
ردیف عنوان رسانه
1

سایت ایران

عنوان خبر منتشر شده در رسانه
غفلت تاريخي از مديريت تقاضاي آب

نوع انعکاس خبر
بازنشر از ایرانا

اکونومیست
2

نشریه مستقل

سياستهاي دولت محور بايد تغيير كند

بازنشر از ایرنا

3

سایت وقایع اتفاقیه

گفتگوي اجتماعي براي رفع معضل آب

بازنشر از ایرنا

4

پایگاه خبری عطنا ـ

آب و رويکردهاي نو در گذر تاريخي ايران

دانشگاه عالمه

تولیدی-گزارش
تدویری

طباطبایی
5

خبرگزاری ایلنا

مردم را از بحران آب نترسانيم

تولیدی

6

خبرگزاری ایرنا

غفلت تاريخي از مديريت تقاضاي آب

تولیدی

7

خبرگزاری ایانا

نشست آب و رويکردهاي نو در گذر تاريخي

تولیدی

8

خبرگزاری خبروان

جمعبندي سخنان اعضاي پنل در نشست «آب و

بازنشر

9

پیشگامان کشت پایدار

غفلت تاريخي از مديريت تقاضاي آب

10

خبرگزاری صمت ـ

بحران آب عزم سياسي و ملي ميخواهد

رويکردهاي نو در گذر تاريخي ايران ،يک دهه همکاري
ملي آب»
بازنشر از ایرنا
تولیدی

گسترش صنعت ،معدن،
تجارت
11

روزنامه اعتماد

بحران آب ،بحران امنيت ملي است

تولیدی

12

خبرگزاری شبستان

خانيکي :جامعه بايد درگير مسئله آب شود

بازنشر
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13

سالمت نیوز

14

انجمن ایرانی مطالعـات بايد جامعه درگير مسأله آب شود

بحران آب ،بحران امنيت ملي است

بازنشر
تولیدی

فرهنگی و ارتباطات
15

مرکـــز تققیقـــات و عضو شوراي راهبردي انديشکده تيدبير آب گفيت :هزينيه

بازنشر از ایانا

آمــوزش کشــاورزی و تامين آب نسبت به سيدهاي نسيل او  ۱۰۰ ،برابير شيده
منابع طبیعی

است.

16

روزنامه ایران

گذر از  ۱۰سا « رياضت آبي» نيازمند برنامه ملي است

تولیدی

17

جهان سبز

لزوم گفتوگو و همکاري همه نهادهاي اجتمياعي در رفيع

تولیدی

18

انرژی امروز

ديپلماسي آب به معناي مذاكره و گفت و گوي آب نيست

19

هشتک

اسييفندياري در نشسييت "آب و رويکردهيياي نييو در گييذر

20

اندیشکده پایا

سه غفلت تاريخي در مديريت منابع آب

21

سایت خبری بازدید

گذر از  ۱۰سا «رياضت آبي» نيازمند برنامه ملي است

22

سایت خبری آفتاب

سياسييي كيياري مسييئله آب را پيچيييده كييرده اسييت /

23

سایت خبری سـرپوش فرق «كمبود آب» و «بحران آب» چيست؟

معضل آب
تولیدی

تاريخي ايران؛ يک دهه همکياري مليي آب" اعيمم كيرد:
هزينه تامين آب  ۱۰۰برابر شده است
بازنشر از خبرگزاری
ایانا

حركتهاي زيست محيطي ژستهاي شيک نيست

اجتماعی

بازنشر از رکنا
بازنشر از خبرگزاری
ایلنا
بازنشری از روزنامه
شرق

24

روزنامه شرق

مناقشات آب در قدر مطلق

25

پایگاه خبـری و اطـال

گذر از  ۱۰سا « رياضت آبي» نيازمند برنامه ملي است

رسانی رکنا
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تولیدی

پیوست شماره یک :منتخبی از خبرهای مرجع انعکاس یافته از نشست در رسانه ها
عنوان خبر
نویسنده

عباسقلی جهانی :سه غفلت تاریخی در مدیریت منابع آب کشور داشتهایم
-

زمان انتشار
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نوع رسانه

خبرگزاری

عنوان رسانه

ایانا

کنار "گذاشتن سهاختارهای محلهی مهدیریت آب"" ،عهد مهدیریت عرضهه " و "عهد
مدیریت تقاضا" سه افلت تاریخی مدیریت منابع آب در کشور بوده است .بهدون توجهه
به فرآیند تاریخی تکوین مدیریت آب در کشور ،حل مسایل کالن در این حهوزه سهخت
است .بنابراین به صورت کوتاه ،نگاهی به فرآیند تاریخی و افلتهای این حوزه خهواهم
داشت .می توان سه دوره مجزا برای مدیریت منابع آب کشور در نظهر گرفهت .دوره اول
دوره فراوانی نسبی ،دوره دو مدیریت عرضه و دوره آخر دوره مدیریت تقاضها خواههد
بود .اشکالی که در مدیریت منابع آب ایران همزمان با افزایش تقاضا رخ داد این بهود کهه
چند افلت بزرگ تاریخی را در این دوره شاهد بودیم کهه نتیجهه آن پیهدایش وضهعیت
امروز است .ا تغییر نظا مدیریت آب ،دولت کامال فعهال مایشهاد شهد .در مهدیریت آب
تما ساختارهای قبلی که متکی بر جوامع محلی بود به کنار گذاشته شد .دولهتهها فکهر
کردند که با برنامه ریزی تحکمی و متمرکز ،بها اسهتفاده از پهول و تکنولهوژی مهیتواننهد
خالصه خبر

جوابگوی این توازن باشند .بنابراین به نوعی ایهن افلهت موجهب شهد بهدون توجهه بهه
شرایط و به هم خوردن توازن و اشتراک مرد و بمرهبرداران ،شکل جدیهدی از مهدیریت
آب در کشور ایجاد شود که در پول ،تکنولوژی ،برنامه ریزی متمرکهز و تحکمهی از بهاال
به پایین خالصه میشد .افلت ممم دیگر این بود که تشخیص داده نشهد در چهه زمهانی
باید بسترهای مناسب برای مدیریت تقاضا ایجاد شود .دولتها مست پول و منابع مالی و
بودجه بودند و دولت صرفا به مدیریت هزینه پرداخت و به صورت سرسا آور کارههایی
ساده بدون توجه به مرز و سقف مدیریت تقاضا را در دستور کار خود قرار داد .ما بهرای
مدیریت تقاضا برنامه نداشتیم .سوار قطاری شدیم که از ایستگاه مدیریت تقاضا رد شهده
و هنوز متوجه نیستیم که از ایستگاه مورد نظر گذشتهایم .ب ررسیها نشان مهیدههد کهه
 97درصد منابع بخش آب صرف جنبه های مدیریت عرضه شده و طبیعی است که با این
وضعیت ما زمان زیهادی را بهرای مهدیریت تقاضها از دسهت دادهایهم .بهرای سهاماندهی
وضعیت کنونی ،نیازمند بازسازی حکمرانی آب و تجدید نظر کامل در شیوههای گذشهته
مدیریت آب همچنین اتخاا رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه اجتماعی هستیم.
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عنوان خبر
نویسنده

محمد امین قانعی راد :حرکت سریع کشور به سمت پتروشیمیاالیز شدن !
-

زمان انتشار

 17مرادماه 1396

نوع رسانه

خبرگزاری

عنوان رسانه

ایانا

خالصه خبر

جامعه شناسی در مسایل آب ایران جدی گرفته نمیشود .االهب بهودن تفکهر ممندسهی در
بخش آب دلیل این مسئله است .بدون اجتماعی کردن مسئله آب ،نمیتوان راه حلهی بهرای
آن ارائه کرد .در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که وضعیت قبلی ادامه یابد و نمادههای
مدنی و انجمن های علمی به عنوان نمادهای کم توقع و صاحب ایده ،همچنان نادیده گرفتهه
شوند .انتظار ما این است که انجمنههای علمهی در جلسهات کارشناسهی دعهوت شهوند و
ایده های آنما جدی گرفته بشود و با آنما تعامل الز انجا شهود .نقهد مها بهه فعالیهتههای
ممندسی ندیده گرفتن منابع حیهاتی اسهت .در ایهر ایهن صهورت فعالیهتههای ممندسهی،
فعالیتهایی خالقانه هستند .ما میخواهیم تنو زیستی داشته باشیم ،نخلستانهای مها زنهده
باشد ،ماهیها در دریا به حیات خود ادامه دهند .امها فعالیهتههای صهنعتی خهاک و آب را
آلوده می کنند .همان عناصر اربعه که در گذشته مبنای توسعه معرفی میشد امهروز در حهال
نابودی است .خاک دچار فرسایش شدید شده است و نه تنما منابع سطحی بلکهه منهابع آب
زیرزمینی نیز به اسم اقتداد آلوده میشوند .این مسئله برای ما نگران کننهده اسهت .شهرایط
گفتگو درباره آب با سیاسی شدن مسئله بسیار پیچیده شده است .ما بهرای حهل مسهئله آب
نیازمند سرمایه اجتماعی چندگانه هستیم تا اینفعان مختلف در مسهئله آب را بهه یکهدیگر
پیوند بزند .مخالفت جامعه شناسان با طرحهای توسعه ،به مفمو مخالفت با توسهعه نیسهت
بلکه مخالفت با ناپایداری طرحهای توسعه است .وقتی پروژهای پیوسهت اجتمهاعی نهدارد،
اجرای آن در جامعه گسست ایجاد میکنهد .ایهد بهرای ارزیهابیههای اجتمهاعی و زیسهت
محیطی ،منابع مالی به موسسات اختداص یابد .تمامی وزرا و شخدیتهای سیاسی کشهور
مشاور آب داشته باشند .طرحهای عمرانی بدون مجوز افتتاح نشود .سیاستمداران بهه جهای
مدرک گرایی به دنبال کار حزبی باشند .فساد زدایی از فعالیتهای اقتدادی ،صنعتی ،آب و
پتروشیمی در دستور کار قرار گیرد .مسهئله آب اجتمهاعی شهود .فراتهر از پیوسهت زیسهت
محیطی ،هر طرح پیوست آب داشته باشد .مسئله محیط زیست ایر سیاسهی شهود .فعالیهت
سمنها به رسمیت شناخته شود .نظا حکمرانی آب بمبود یافتهه و بهه کارشناسهان فرصهت
مطالعه و اعال نظر درباره پروژههای عمرانی از طریق سهایت وزارتخانههههای مهرتبط داده
شود و در نمایت طرح آمایش سرزمین تمیه شود.
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عنوان خبر
نویسنده

حجت میان آبادی :کمبود آب منجر به جنگ نمیشود
-

زمان انتشار

 17مرادماه 1396

نوع رسانه

خبرگزاری

عنوان رسانه

ایانا

آب ترکیب در هم تنیدهای از مسایل طبیعی و انسانی است که در دهههای اخیر ،با افلت
بسیار عجیب و معنا داری در استفاده از حوزه علو انسانی در مدیریت منابع آب مواجهه
شده است .در نقطه مقابل شاهد توجه افراطی و نگاه کاریکاتوروار به مسایل ایهن حهوزه
با نگاه صرفا ممندسی بودهایم .در نگاه صرفا ممندسی ،رویکردهای مدیریت منابع آب بهر
عرضه متمرکز می شود .برای اینکه بخواهیم این رویکرد را در کشهور اصهالح کنهیم ،بهه
عنوان اولین گا  ،باید به تعریهف مشهترک و واحهدی از مقولهه آب برسهیم .بسهیاری از
تعاریفی که از آب در دانشگاههای ما و طرحهای کالن سیاسهتگزاری و برنامههریهزی در
کشور ارائه میشود ،ناقص و یا الط است .ابتدا باید آب و سیسهتمههای آبهی را تعریهف
کنیم تا بتهوانیم مسهایل آب کشهور را حهل کنهیم .وقتهی د از مهدیریت و برنامههریهزی
سیستمهای آبی میزنیم ،اول باید آب و بعد سیستم منهابع آب را بشناسهیم تها بتهوانیم از
مدیریت منابع آب صحبت کنهیم .آب دارای چمهار زیهر سیسهتم "طبیعهی و ممندسهی"،
خالصه خبر

"اقتدههادی -اجتمههاعی"" ،اداری و حقههوقی" و "سیاسههی و هیههدروپولتیر" اسههت.
هیدروپولتیر تعاریف متعددی دارد .علم مطالعه و بررسی اثرات و مناسبات سیاسهی بهر
منابع آب را هیدروپلتیر گویند .هیدروپولتیر علم بررسی اثرات و مناسبات سیاسهی در
جوامع ،ملتها و دولت ها بر منابع آب و اثرات منهابع آبهی بهر مناسهبات در سهه سهطح
جوامع ،دولتها و ملتها در سه مقیا

محلی ،ملی و بینالمللی است .بایهد بهین ابعهاد

امنیتی آب و امنیتی کردن آن تفاوت قائل شهویم .بها نگهاه عملهی بهه مسهئله دیپلماسهی،
ابزارهای متعدد و متنوعی برای دیپلماسی تعریف میشود کهه در جامعهه در حهال پیهاده
شدن است .رویکردها در دیپلماسی با توجهه بهه شهرایط مختلهف بهینالمللهی و داخلهی
تعریف میشود .ابزارهایی که در دیپلماسی آب به کار گرفته مهیشهود بهرای ههر منطقهه
متفاوت است .در مسایل هیدروپولتیر دچار بخشی نگهری هسهتیم .در مسهئله آب سهه
گروه دولت ،دانشگاه و مرد مقدر هستند .بنابراین باید این سهه گهروه را در دیپلماسهی
آب دخیل کنیم اما در هر سه گروه ضعیف هستیم.
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عنوان خبر
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هادی خانیکی :ترساندن جامعه از بحران آب ،مشارکت در حل مشکل را بهبود نمیدهد
-

زمان انتشار

 17مرادماه 1396

نوع رسانه

خبرگزاری

عنوان رسانه

ایانا

خالصه خبر

هادی خانیکی :حل مسئله آب در گرو درگیر کردن جامعه و تبدیل مسئله آب به یر مسهئله
اجتماعی ،به همراه جلب مشارکت عمو شمروندان و نخبگان در این حهوزه اسهت .مسهئله
آب فقط مسئله دولت ،ممندسان یا دستاندرکاران علو اجتماعی نیست .باید سیاستههای
کالن کشور مبتنی بر آب تدوین شود .سیاست آب مثهل سیاسهتههای زنهدگی جنبههههای
مختلفی دارد که باید به آن توجه شود .در کانون قرار دادن مسئله آب به معنی ایجهاد خطهر
درباره آب نیست .اگر جامعه را بترسانیم که چند سال دیگر منابع آب پایهان مهییابهد ،ایهن
رفتار منجر به افزایش مشارکت نمیشود .حتی مطالعات دانشجویانم در قالب پایان نامههای
دانشجویی نشان میدهد که این هشدارها می توانهد منجهر بهه عهد مشهارکت مهرد شهود.
تیترهای منفی درباره آب در عرصه رسانه زیاد است و این تیترها سبب شده رقابت بهر سهر
آب مبتنی بر تر

و ناامیدی شکل بگیرد .این مسئله عد همکاری بهین کشهاورزان ایجهاد

کرده و حس عد تعمد را در آنما تقویت کرده است .باید مسئله به نحوی مطرح شهود کهه
مرد مسایل آب را از خودشان بدانند .برنامه ریزی دولتی معموال عمودی و از باال به پهایین
است .این نو برنامه ریزی تمرکز گرایانه بوده و نقش دیگر بهازیگران در آن نادیهده گرفتهه
میشود .بدنه دولت (مجموعه قوای حاکم) نمادهای اجتماعی و دانشگاهها را ندیهده گرفتهه
و حرفهای آنما را نمیشنوند .تکیه بر برنامه های پر هیمنه مثل انتقال آب خلهیج فهار

و

دریای عمان و روشهای ضربتی اکتشاف آب ژرف را راه حلهای کوتاه مدت برای مسهئله
آب است .باید در نمایت به قاعده گفتگو و جلب مشارکت مرد روی آوریم .دولهت نبایهد
خود را باالتر از جامعه ببیند .به راه حلهای فوری از باال به پایین نبایهد توجهه شهود .بلکهه
باید حرف نمادهای مدنی ،شبکههای اجتماعی و کمپینها که فرصت مبارکی برای کمر بهه
دولت است ،شنیده شود .اگر این اتفاق رخ دهد ،میتوان خطهر را بهه یهر فرصهت تبهدیل
کرد .وضعیت امروز حاصل جامعهای است که به زبان نیامهده و حکمروایهی اسهت کهه بهه
خواستهها گوش نداده است.
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انوش نوری اسفندیاری :هزینه تامین آب  1۰۰برابر شده است
-

زمان انتشار

 17مرادماه 1396

نوع رسانه

خبرگزاری

عنوان رسانه

ایانا

خالصه خبر

برای تداو روند گذشته چمار مکانیز محدود کننده داریم .مکانیز اول قیمهت تمها شهده
آب اضافی برای کشور است که به شدت رو به افزایش است .به لحاظ شهرایط عرضهه آب
در کشور ،برای تامین هر متر مکعهب آب اضهافه هزینهه زیهادی از نظهر اقتدهاد و زیسهت
محیطی باید پرداخت شود .هزینه تامین هر متهر مکعهب آب بهرای سهدهای نسهل اول٥0 ،
ریال بود .این رقم در حال حاضر به پنج هزار ریال برای هر مترمکعهب آب رسهیده اسهت.
یعنی قیمت هر متر مکعب آب تنظیمی  100برابر شده ست .این رقم در سال  ،7٥نسبت به
هزینه تامین آب سدهای نسل اول حدود  17برابر شده بهود .دومهین مکهانیز  ،رشهد ممهار
نشده تقاضا برای آب است .سراسر ایران به دنبال دریافت آب بیشتر هستند .سهومین عامهل
محدود کننده تداو سیاست های گذشته در بخش آب ،فشار فقر و نابرابری است که منجهر
به تعرض به محیط زیست شده است .بنابراین هیط منطقهی نمهیپهذیرد کهه سیاسهتههای
گذشته بدون پذیرش افلتها ادامه یابد .دشوار شدن ارائه راه حلهای جایگزین چمهارمین
عاملی است که لزو تغییر در سیاستهای گذشته را اثبات میکند .هرچه مهیگهذرد میهدان
عمل ما محدودتر می شود و پیدا کردن راه حل جایگزین را برای ما سخت میکند .همهواره
توزیع منافع را عامل لجاجت در سیاستهای گذشته معرفهی مهیکنهیم .شهاید ایهن مسهئله
درست باشد .اگر ما به دنبال سیاستهای جدید باشیم و به این مسایل توجمی نشود ،مسهیر
درست را نمیتوانیم طی کنیم .سیاستگزاریها همواره سد راه تغییهرات اساسهی مهیشهوند.
اینکه منافع چگونه در جامعه توزیع شود ،در چارچوب اقتداد سیاسی آب میگنجهد .بایهد
راهی پیدا کنیم که وضعیت توزیع منافع را تغییر داده و آن را در مسیر منافع ملی قرار دهیم.
حضور مرد شرایط را در عرصه عمل برای تدهمیمسهازان تنهگ کهرده و منجهر بهه ایجهاد
تحوالت می شود .باید در مذاکرات ،تفکیر منافع ایجاد کرد و با طهرح صهورت مسهئله بهه
صورت شفاف ،فضا را برای به نتیجه رسیدن گفتگوها فراهم کنیم .رای آااز گفتگوها بایهد
از مفاهیم ،درک مشترکی داشته باشیم تا گفتمان شکل بگیرد.
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هادی خانیکی :مردم را از بحران آب نترسانیم /جامعهای در حال ریسک هستیم /راه حلهای نمایشی حل مسئله آب قابلیتت
اجرا ندارند
-

زمان انتشار
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خبرگزاری

عنوان رسانه

ایلنا

هادی خانیکی :دولت دوازدهم در حال تشکیل است و ما در نظر داریم که آنچه را کهه طهی
این مدت دریافته ایم به دولت منتقل کنیم و سهخنان را بهه حکمرانهان و سیاسهت گهذاران
رسانده تا راه حلی را پیدا شود .حل مسئله آب در گرو درگیر کردن جامعه و تبدیل مسهئله
آب به یر مسئله اجتماعی ،به همراه جلب مشارکت عمهو شهمروندان و نخبگهان در ایهن
حوزه است .مسئله آب فقط مسئله دولهت ،ممندسهان یها دسهتانهدرکاران علهو اجتمهاعی
نیست .سیاست مبتنی بر آب یعنی سیاست زندگی ،ما مسلمانان معتقدیم آب منشها زنهدگی
است .سیاست آب همان سیاست زندگی عمو را به مداخله،مشارکت ،دوری از خشونت و
یر جانبه گرایی دعوت می کند ،مسئله آب می تواند به مسئله ای تبدیل شود کهه در مهتن
همه عرصه های زندگی از جمله اقتداد  ،سیاست و فرهنگ و هنر وجود دارد .البته این در
کانون بودن به معنای ترساندن و ایجاد وحشت و خطر نیسهت ،گهاه گمهان مهی کنهیم اگهر
جامعه را از اینکه چند سال آینده در معهرض نهابودی و خطهر هسهتند ،بترسهانیم،منجر بهه
مشارکت می شود اما تجربه اجتماعی نشان می دهد گاهی منجر به عد مشارکت ههم مهی
خالصه خبر

شود بنابراین طرح شعار و مباحث نگران کننده منجر به عد مشارکت می شهود .گنهاه بهی
توجمی را بر د وش گروهی خاص انهداختن چهه دولهت و یها جامعهه ،شهمر یها روسهتا و
متخدص یا عامه سیاست درستی نیست ،رویکرد نو باید مبتنی بر توزیع مسئولیت باشد که
البته حتما دولت بار سنگین تری دارد که البته سنگینی بار رسانه ،نماد مدنی و جامعه را کهم
نمی کند .راهبرد جدید باید گفت وگو محور و مبتنی بر آگهاهی درسهت و حسها

کهردن

جامعه به گونه ای که سمم و نقش خود را پیدا کنند .اگر گفته می شود که رویکهرد دولتهی
قادر به حل مسئله آب نیست به معنای نادیده گرفتن نقش دولهت یها ممندسهان نیسهت امها
مسئله این است که مممترین نقیده برنامه ریزی دولتی ایهن اسهت کهه از بهاال بهه پهایین و
تمرکزگرایانه است که نقش دیگران را نادیده می گیرد .داداه کاهش و خطر آب نشان مهی
دهد ما دریر جامعه در مخاطره و در ریسر هستیم که ایهن جامعهه مهی توانهد بها جلهب
مشارکت دیگران راهی برای رهایی خود بیابد و یا به سمت نابودی و خطر بیشتر برود .اگر
خطر آب را همه با هم ببینیم و دولت خود را باالتر از جامعه نبیند و به راه حلهای فهوری
و نمایشی از باال به پایین که قابلیت اجرا ندارد ،توجه نکند و به حرفههای خهرد نمادههای
مدنی ونخبگان هم توجه کند ،می توان خطر را به یر فرصت تبدیل کرد.در ادبیات سیاسی
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گفته می شود ضربهای که ما را نابود نکند باعث رشدمان مهیشهود ایهن مسهئله ههم چنهین
قابلیتی دارد ،به شرط اینکه گفتگو ،نمادهای مدنی وشبکههای اجتماعی دیده شهوند و یهر
عز ملی با مشارکت همگان شکل بگیرد  .گفتگو زمانی شکل می گیرد که مسهئله مشهترک
باشد اما تجربه نشان داده اگر هر اینفعی برای قانع و ساکت کهردن رقیهب تهالش کنهد بهه
جایی نمیرسد ،که ارتباطات باید مشارکتی باشد یعنی کسانی که میدانند در برابهر کسهانی
که نمیدانند ،قرار ندارند چرا که در ایر ایهن صهورت بهه فرافکنهی منجهر خواههد شهد .از
سیاستگذاران تا دانشگاهیان همه ممکن است اشتباهاتی داشته باشند امها زمهانی کهه اشهتباه
پذیرفته شود مسئله قابل حل است و می توان سیاست موفق اتخاا کرد.
نقد به دانشگاه کمتر از نقد به دولت و یا جامعه نیست ،دانشهگاه بایهد زبهان آور شهود امها
اکنون جامعه مدنی و دانشگاه بر سر منفعت ملی بر سر زبان نیامده و حکمرانان نیهز گهوش
شنوا ندارند.
مسئله آب چند وجمی واستراتهیر است و فراتر از دولت باید آن را حل کرد ،فارغ از نمهاد
مدنی و سازمان های مرد نماد حل نمی شهود.حکمرانی آب بهدون توجهه بهه زمینهه ههای
اجتماعی راه به جایی نمیبرد .اگر جامعه از مسئله واقعی آب آگاه نباشد پتانسیل جامعه بهه
سمت موضوعات مناقشه برانگیز میرود.
باید از رسانهها به عنوان زمینه ساز فضای گفتوگو استفاده شود و نه اینکه خواسته شود از
رسانه به عنوان فضای تبلیغات رسمی دستگاهها و دولت بمرهبرداری کهرد ،نبایهد از رسهانه
برای تزریق آنچه دولت میخواهد به افکار جامعه استفاده کرد .رسانهها باید از نقش نظهاره
گری به مشارکت کننده تبدیل شوند.نیاز است که حهوزه عمهومی گسهترش یابهد و صهدای
ناشنیده به گوش برسد و مشارکت همگانی میسر شود.
بحران آب ،بحران امنیت ملی ،توسعه ملی و منافع ملی است وقتی اینقدر بحران وسهیع مهی
شود اینفعان هم برای حل مشکل بیشتر می شوند بنا بر این در این عرصه باید نقش رسهانه
ها ونمادهای مدنی بیشتر دیده شود.
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عنوان خبر
نویسنده

غفلت تاریخی از مدیریت تقاضای آب/سیاست های دولت محور باید تغییر کند
-

زمان انتشار
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نوع رسانه

خبرگزاری

عنوان رسانه

ایرنا

عباسقلی جمانی:
طرح مسائل کالن آب بدون توجه به فرایند تاریخ تکوین مهدیریت آب درسهت نیسهت.
تاریخچهای از فرایند تاریخی مدیریت آب شامل دوره اول فراوانی نسهبی آب ،دوره دو
مدیریت عرضه توسط دولت و دوره سو مدیریت تقاضا است .با تغییهر نظها مهدیریت
آب دولت فعال مایشاد شد و تما ساختارهای قبلی متکی بر جوامع محلهی کنهار رفهت،
شکل جدیدی از مدیریت آب به وجود آمد که از نظر فناوری و پول متمرکز و از باال بهه
پایین بود .افلت دیگر آماده نکردن زمینه برای مدیریت تقاضا به جهای مهدیریت عرضهه
بود .برای دوران گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا اقداماتی باید انجا می دادیهم
که هنوز صورت نگرفته است .باید از سرمایه اجتماعی برای مدیریت تقاضا کمر گرفته،
در حکمرانی آب تجدیدنظر کنیم و رویکردهای نو را متکی بر مشارکت همه اینفعان بهه
کار ببندیم .باید در دوره  10ساله تا  1406با عز ملی و سیاسی همه طرف هها از جملهه
جوامع مدنی ،نخبگان ،کارشناسان و مرد عادی دوره گذار از مدیریت عرضهه آب را بهه
مدیریت تقاضای آب طی کنیم.
خالصه خبر

حجت میان آبادی :باید همه زیرسیستم های سیستم آبی را در نظر بگیریم
گا برای حل مشکل آب ارائه تعریف مشترکی از آب است .هر سیستم آبی شامل چمهار
زیرسیستم است؛ زیرسیسهتم طبیعهی ،اقتدهادی و دفهاعی ،سیاسهی و هیهدروپولیتیکی و
سازمانی و اداری که معموال در ایران فقط زیرسیستم طبیعی دیده شده است .نگاه بخشی
و جزئی نگر به مسائل و زیرسیستم طبیعی نادرست است .بایهد بهین ابعهاد امنیتهی آب و
امنیتی کردن آب تفاوت قایل شهویم ،افلهت از مسهائل و ابعهاد امنیتهی طهرح ههای آب
پذیرفته نیست اما نباید موضو آب را امنیتی کرد .ابزارهای مختلف دیپلماسهی علمهی در
دنیا فراهم شده و به کار می رود ولی ما باید ابزارهای دیپلماتیر خهود را در ایهن زمینهه
بیابیم و با همسایههای مختلف به کار ببریم .دولت ،دانشهگاههها و مهرد در ایهن زمینهه
دخالت دارند و متاسفانه در هر سه گروه ضعف داریهم .کمبهود آب در دنیها ثابهت شهده
است ولی به معنای بروز جنگ آبی نیست .آب های مشترک ههم باعهث اخهتالف و ههم
باعث همکاری در کشورهای گوناگون شده اند.
هادی خانیکی :مشکل آب محدول جامعه ای است که لکنت زبان دارد و حکمرانانی که
گوش شنوا ندارند.
46

مشکل آب را فقط مساله دولت یا دست اندرکاران اجتمهاعی نبایهد بهدانیم ،درگیرکهردن
جامعه ،تبدیل آن به مساله اجتماعی و جلب مشارکت نخبگان بخشهی از راهکهار اسهت.
سیاست بر پایه آب یعنی سیاست زندگی و آب منشا زندگی است و ایهن امهر در کهانون
فرهنگ ،هنر ،جامعه و زندگی وجود دارد .رسانه ها ،نمادهای مدنی ،راهبرد جدید گفهت
کهردن مهرد جامعهه بهه شهکل درسهت از دیگهر

و گو محور آگاهی درسهت و حسها

رویکردهاست .تفکر ممندسی قادر به حل مساله آب نیست ،برنامه ریهزی دولتهی از بهاال
به پایین ،تمرکزگرایانه و نادیده گرفتن نقش دیگران ممم تهرین معضهالت در ایهن زمینهه
است .نقد اقدامات مجموعه حکومت باید جدی گرفته و حرف های دانشگاه باید شهنیده
شود؛ البته دانشگاه ها هم مقدر هستند و باید برای گفتن موضوعات تخددی به میهدان
بیایند .مشکل آب محدول جامعه ای است که حرف نمهی زنهد یها لکنهت زبهان دارد و
حکمرانانی که گوش شنوا ندارند .روشهای ضربتی مانند انتقال آب از خلهیج فهار

یها

استحدال آب از منابع جوی و ...راه حل های نقطهه بهه نقطهه اسهت کهه در سهال ههای
گذشته بیشتر به آنما توجه شد؛ به جای توجه بر قاعهده گفهت وگهو و جلهب مشهارکت
مرد  .جامعه ما در مخاطره است و اگر راهی برای جلب مشارکت نیابد ،به سمت نابودی
پیش میرود .دولت باید به نظرهای خرد و کالن نمادهای مدنی ،شبکه ههای اجتمهاعی و
کمپین ها هم توجه کنند.
محمد امین قانعی راد :تفکر ممندسی قادر به حل مساله آب نیست
نگرانیم در دولت دوازدهم هم در بر همان پاشنه بچرخد ،وضهعیت قبلهی تهداو یابهد و
نمادهای مدنی در این مجموعه نادیده گرفته شوند به این دلیهل خواسهتار برگهزاری ایهن
نشست اکنون شدیم .مممه فعالیت های اقتدادی فعلی کشور به سهمت آلهودگی خهاک،
آب و هوا پیش می رود .اقتداد کشور به دلیل همین انتقادها یه سمت پتروشیمیایی شدن
پیش می رود .با انکه بخش کشاورزی منابع آبی زیادی را مدرف میکند بخهش صهنعت
به ویهه صنایع پتروشهیمی منهابع آبهی و محهیط زیسهت را بهه شهدت آلهوده مهیکننهد .
وی ادامه داد :استدالل های ساده نباید ما را به خداحافظی بها نخلسهتان هها و کشهاورزی
بکشاند .این بحران به سوی شکل گیری منازعه جامعه مدنی با دولت ،منازعات قهومی و
بازار و دولت پیش می رود .سیاسی شهدن مسهاله آب و پیونهد آن بها الگهوی توسهعه و
جامعه صنعتی چارچوب پیچیده ای ایجهاد و پهای گهروه ههای مختلهف اجتمهاعی را در
بحران آب باز کرده است .ما نیاز به سرمایه اجتماعی چندگانه داریم .این سهرمایه دولهت
را به جامعه مدنی ،صنعتگر را به بازرگان ،کشاورز را به اقتداد مهدرن پیونهد مهی زنهد و
دولههت بایههد در جمههت ایههن پیونههدهای پههیش برنههده در جامعههه مههدنی گهها بههردارد .
انوش نوری اسفندیاری :عرصه عمل سیاست های دولت محور تنگ شده است
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مکانیز های محدود کننده برای توزیع آب داریم که شامل گران تمها شهدن تهامین آب
اضافی است .قیمت تولید آب در سدهای نسل اول  ٥0ریال برای هر متر مکعهب بهود و
اکنون با افزایش  100برابری به  ٥000ریال رسیده اسهت .یکهی دیگهر از مکهانیز ههای
محدودکننده را رشد ممارنشده تقاضا برای آب در همه استان های کشور است .فشار فقر
و نا برابری که در برابر عمل مقاومت و به محیط زیسهت را تعهرض مهی کنهد .همچنهین
محدودشدن گزینههای دولت را از دیگر مکانیز های محدود کننده می باشد .مشهکل آب
را باید با گفت وگوهای گسترده با نخبگان ،کارشناسان حوزه های مختلف ،انجمن هها و
سازمان های مرد نماد و مرد عادی با مشارکت رسانه ها پیش ببریم.
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عنوان خبر

گذر از  10سال« ریاضت آبی» نیازمند برنامه ملی است

نویسنده

مژگان جمشیدی

زمان انتشار
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نوع رسانه

روزنامه

عنوان رسانه

ایران

عباسقلی جمانی :ساختارهای محلی مدیریت آب ،مدیریت نکردن عرضه و تقاضا را سهه
افلت تاریخی مدیریت منابع آب در کشور است .همه آنچهه در کشهور از آن بها عنهوان
توسعه یاد می شود ،تنما توهم توسعه است ،ما اصالی مفمهو توسهعه را در ایهران درسهت
نفممیدیم .آنچه امروز در کشور با آن مواجه هستیم اسمش عمهران نقطهه ای اسهت و بها
توسعه همخوانی ندارد .در مدیریت آب تما ساختارهای قبلی که متکی بر جوامع محلی
بود به کنار گذاشته شد .دولتها فکر کردند که با برنامهریزی تحکمی و متمرکهز و نگهاه
از باال به پایین و با استفاده از پول و تکنولوژی میتواننهد جوابگهوی ایهن تهوازن باشهند.
بنابراین به نوعی این افلت موجب بحران امروز شد .ما برای مهدیریت عرضهه و تقاضها
برنامه نداشتیم سوار قطاری شدیم که از ایسهتگاه مهدیریت تقاضها رد شهده و هنهوز ههم
متوجه نیستیم که از ایستگاه گذشتهایم .از سوی دیگر بررسیهها نشهان مهیدههد کهه 97
درصد منابع بخش آب صرف جنبههای مدیریت عرضه شده و طبیعی اسهت کهه بها ایهن
وضعیت ما زمان زیهادی را بهرای مهدیریت تقاضها از دسهت دادهایهم .بهرای سهاماندهی
وضعیت کنونی ،نیازمند بازسازی حکمرانی آب و تجدید نظر کامل در شیوههای گذشهته
خالصه خبر

مدیریت آب همچنین اتخاا رویکرد نو و متکی به استفاده از سهرمایه اجتمهاعی هسهتیم.
اگر قرار است ما افلتهای گذشته را جبران کنیم ،ناچاریم نقشهه راههی مبتنهی بهر یهر
دوره گذار ترسیم کنیم؛ اسم این دوره را «ریاضت آبی» میگذار باید تالش کنیم در ایهن
دوره که حداقل  10سال به طول میانجامد ،با یر عز ملی و تجمیز نخبگان ،تکنیسینها
و سرمایههای اجتماعی ،برنامه ریزی کنیم و شرایط را به جایی برگردانیم کهه ایهن اشهتباه
تاریخی از آن نقطه شرو شده است .پیشنماد ما که در بیانیهه نخبگهان آب نیهز مطهرح و
برای رئیس جمموری ارسال شد ،این است که تما طرحهای نیمه کاره توسعه منهابع آب
با شرایط واقعی انطباق داده شوند .این طرحها به کمر افراد مهورد وثهوق و نخبگهان بها
توجه به اصهول توسهعه پایهدار و ممندسهی دوبهاره ،بایهد مهورد بهازنگری قهرار گیرنهد.
محمد امین قانعی راد :جامعه شناسی در نظا مدیریتی ایران بویهه در بخهش آب ایهران
جدی گرفته نمیشود و حاکم بودن تفکر صرفای ممندسهی در بخهش آب را دلیهل بحهران
امروز آب در کشور است .بدون اجتماعی کهردن مسهمله آب ،نمهیتهوان راه حلهی بهرای
مشکل پیدا کرد و در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که وضعیت قبلهی ادامهه یابهد و
نمادهای مدنی و انجمنهای علمی به عنوان نمادهای کم توقع و صهاحب ایهده ،همچنهان
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نادیده گرفته شوند .متمسفانه در این کشور هیط وقت ما را به بازی دعهوت نکردنهد و مها
به عنوان جامعه مدنی همیشه خودمان ،خودمان را به بازی انداختیم گویی در ایهن کشهور
جامعه شناسی درکل نخودی است .در این  4سال به جامعهه مهدنی کمتهر توجهه شهده و
متمسفانه تما ظرفیتهای جامعه مدنی نادیده گرفته شد در حالی کهه مهیتوانسهت یهر
شور اجتماعی در این دوره برانگیخته شود که نشد حتی انتظار مها ایهن بهود کهه حهداقل
انجمن های علمی را در جلسات کارشناسی دعوت کنند و ایدههای آنما جدی گرفته شود
که این هم تحقق نیافت .باید آثهار اجتمهاعی ،فرهنگهی و زیسهت محیطهی فعالیهتههای
عمرانی در کشور به دقت بررسی شود ،حفظ منابع حیاتی را یکی از اولویتههای اصهلی
جامعه شناسان است .نقد ما به فعالیت های ممندسی نادیده گرفتن منابع حیاتی اسهت .مها
میخواهیم تنو زیستی داشته باشیم ،نخلستانهای ما در جنوب زنده باشهند ،مهاهیهها و
همه آبزیان در دریا به حیات خود ادامه دهند اما بسیاری از فعالیتهای صنعتی و عمرانی
کشور خاک و آب را آلوده کردند و همه عناصر چمارگانه که در گذشته مبنا و زیرساخت
توسعه لحاظ می شد امروز تما آنما در حال نابودی است .خاک کشهور دچهار فرسهایش
شده و نه تنما منابع سطحی بلکه منابع آب زیرزمینی نیز با توجیه اقتدادی در حال آلهوده
شدن و زوال تدریجی اخایر است و همین ما را نگران کرده است .بیتوجمی نسهبت بهه
مسمله محیط زیست تحت عنوان بحهران آب در کشهور نمهود پیهدا کهرده اسهت .امهروز
می بینیم که عمالی اقتداد ایران بسرعت به سمت پتروشیمیایی شدن در حال حرکت است
و نشانه های این گفته را روز چمهار مهرداد در بخهش آبهپخش شمرسهتان دشتسهتان در
بوشهمر شههاهد بههودیم زمههانی کهه وزیههر صههنعت بههرای افتتهاح یههر طههرح فاقههد مجههوز
زیست محیطی به منطقه سفر کرد با اعتراض مرد  ،این طهرح متوقهف شهد .حهاال سهؤال
اینجاست که یر وزیر چگونه به خود اجازه می دهد بدون دریافت مجوز زیست محیطی
و دیگر مجوزهای الز طرح پتروشیمی را افتتاح کند؟ و بعهد مهرد بحهق بیاینهد و از او
بپرسند که پساب را به کجا میخواهید بریزید و آب مورد نیازش را از کجها مهیخواهیهد
تممین کنید .امروز دیگر همه می دانند قدرت ویرانگری بخهش صهنعت قابهل مقایسهه بها
کشاورزی نیست .حرکتهای زیست محیطی ژستهای شیر نیسهت بلکهه بها سهالمت
مرد سر و کار دارد .اینکه گفته میشود در شرایط نبهودن اشهتغال شهعار محهیط زیسهت
نباید داد ،بدترین شکل مسمله پردازی در کشور است و این شکل برخورد فقط نزا بهین
جامعه مدنی ،دولت و بازار را تشدید میکند .شرایط گفهتوگهو دربهاره آب بها سیاسهی
شدن مسمله بسیار پیچیده شده است .ما برای حل مسهمله آب نیازمنهد سهرمایه اجتمهاعی
چندگانه هستیم تا اینفعان مختلف در مسمله آب را به یکدیگر پیوند بزند .امروز مخالفت
جامعه شناسان با طرحهای توسعه ،به مفمو مخالفت با توسعه نیسهت بلکهه مخالفهت بها
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ناپایداری طرحهای توسعه است .وقتی طرحی پیوسهت اجتمهاعی نهدارد ،اجهرای آن در
جامعه گسست ایجاد می کند و شرایط به گونهه ای اسهت کهه انگهار طهرحههای توسهعه
اقتدادی سوار ما شدهاند و ما سوار الگوهای توسعه نشدهایم .ما مهیخهواهیم ایهن رویهه
عوض شود چون دیگر نمی توان حفظ محیط زیست را با پول سنجید .ایهن نگهاه الطهی
است که همه چیز را تبدیل به پول کنیم .بین حق حیات یر جانور و پول نسبتی وجهود
ندارد .فراتر از پیوست زیست محیطی ،هر طرح عمرانی و صنعتی باید یهر پیوسهت آب
داشته باشد و به کارشناسان فرصت مطالعه و اعال نظر درباره طرحهای عمرانی از طریق
سایت وزارتخانههای مرتبط داده شود تا بتوانند نظرات شان را ظرف یر تا دو ماه اعهال
کنند.
حجت میان آبادی :آب ترکیب در هم تنیدهای از مسائل طبیعهی و انسهانی اسهت کهه در
دهههای اخیر ،با افلت بسیار عجیب و معناداری در اسهتفاده از حهوزه علهو انسهانی در
مدیریت منابع آب مواجه شده است .در نقطه مقابل شاهد توجه افراطی و نگاه کاریکاتور
وار به مسائل حوزه آب با نگاه صرفای ممندسی بودهایم .امروز بسهیاری از تعهاریفی کهه از
آب در دانشگاهها و طرحهای سیاستگذاری و برنامهریزی در کشور ارائه میشود ،نهاقص
یا الط است .ابتدا باید آب و سیستمهای آبی را تعریف کنیم تا بتوانیم مسائل آب کشهور
را حل کنیم .آب دارای چمهار زیهر سیسهتم ممندسهی ،اقتدهادی -اجتمهاعی ،حقهوقی و
«سیاسی و هیدروپلیتیر» است اما در ایران فقط به بخش ممندسی آن توجه شهده اسهت.
باید بین ابعاد امنیتی آب و امنیتی کردن آن تفاوت قائل شویم .مسائل آب در بعد ملهی و
بینالمللی امنیتی است اما افلت از مسائل و ابعاد امنیتی طرحها ،سیاستها و رویکردهها،
پذیرفته نیست .این مسمله بهه معنهی امنیتهی کهردن آب نیسهت .در نمادههای سیاسهتگذار
بحثهایی می شنویم که مسائل آبی را با نگاه امنیتی مورد توجه قرار میدهند .این مسهمله
خطرناک است .مهذاکرات آبهی یکهی از ابزارههای دیپلماسهی اسهت و ابزارههایی کهه در
دیپلماسی آب به کار گرفته می شود برای هر منطقه بایهد متفهاوت باشهد .ابهزاری کهه در
افغانستان بر سر هیرمند قابل استفاده است ،لزومای در همین کشور بر سر هریهرود کهاربرد
ندارد .از این ابزارها برای مذاکره با سایر کشورها نظیر ترکیه یا نهواحی دیگهر کهه دارای
مناقشه آبی با ایران هستند ،نمیتوان بمره گرفت .رسانههای ایران در مسمله دیپلماسی آب
در خوشبینانهترین حالت به صورت خنثی عمل میکنند.
انوش نوری اسفندیاری برای تداو روند گذشهته چمهار مکانیسهم محهدودکننهده داریهم.
مکانیسم اول قیمت تما شده آب اضافی برای کشور اسهت کهه بشهدت رو بهه افهزایش
است .به لحاظ شرایط عرضه آب در کشور ،برای تممین هر متر مکعب آب اضهافه هزینهه
زیادی از نظر اقتداد و زیست محیطی باید پرداخت شود .هزینه تهممین ههر متهر مکعهب
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آب برای سدهای نسل اول ٥0 ،ریال بود .این رقم در حال حاضر به پنج هزار ریال برای
هر مترمکعب آب رسیده است .یعنی قیمت هر متر مکعب آب تنظیمهی  100برابهر شهده
است .این رقم در سال  ،7٥نسبت به هزینه تممین آب سدهای نسل اول حهدود  17برابهر
شده بود .دومین مکانیسم ،رشد ممار نشده تقاضا برای آب است .سومین عامل ،فشار فقر
و نابرابری است که منجر به تعرض به محیط زیست شهده اسهت .بنهابراین ههیط منطقهی
نمیپذیرد که سیاستهای گذشته بدون پذیرش افلتها ادامه یابد و چمارمین عامل ههم
دشوار شدن ارائه راه حل های جایگزین است .حضور مرد در نماد تدمیمگیهری باعهث
ایجاد تحوالت می شود بنابراین باید در مذاکرات ،تفکیر منهافع ایجهاد کهرد و بها طهرح
صورت مسمله به صورت شفاف ،فضا را برای به نتیجه رسیدن گفتوگوها فهراهم کنهیم.
هادی خانیکی :حل مسمله آب در گرو درگیر کردن جامعه و تبهدیل مسهمله آب بهه یهر
مسمله اجتماعی ،به همراه جلب مشارکت عمو شمروندان و نخبگان در این حوزه است.
مسمله آب فقط مسمله دولت ،ممندسان یا دستاندرکاران علو اجتماعی نیست .در کانون
قرار دادن مسمله آب به معنی ایجاد خطر درباره آب نیست .اگهر جامعهه را بترسهانیم کهه
چند سال دیگر منابع آب پایان می یابد ،این رفتار منجر به افهزایش مشهارکت نمهیشهود.
حتی مطالعات دانشجویانم در قالب پایان نامهههای دانشهجویی نشهان مهیدههد کهه ایهن
هشدارها میتواند منجر به مشارکت نکردن مرد شود.
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عنوان خبر

بحران آب عزم سیاسی و ملی میخواهد

نویسنده

-

نوع خبر

خبر

زمان انتشار

 18مرادماه 1396

نوع رسانه

روزنامه

عنوان رسانه

صمت

عباسقلی جمانی :بدون توجه به فرآینهد تهاریخی تکهوین مهدیریت آب در کشهور ،حهل
مسائل کالن در این حوزه سخت است .بنابراین بهه صهورت کوتهاه ،نگهاهی بهه فرآینهد
تاریخی و افلت های این حوزه خواهم داشت .مشکلی که در مهدیریت منهابع آب ایهران
همزمان با افزایش تقاضا رخ داد این بود که چند افلت بهزرگ تهاریخی را در ایهن دوره
شاهد بودیم که نتیجه آن پیدایش وضعیت امروز است .با تغییر نظا مدیریت آب ،دولهت
فعال مایشاد شد .در مدیریت آب تما ساختارهای قبلی که متکی بر جوامهع محلهی بهود
کنار گذاشته شد .دولتها فکر کردند که با برنامه ریزی تحکمی و متمرکز ،بها اسهتفاده از
پول و فناوری می توانند جوابگوی این تهوازن باشهند .افلهت ممهم دیگهر ایهن بهود کهه
تشخیص داده نشد در چه زمانی باید بسترهای مناسب برای مدیریت تقاضا ایجهاد شهود.
ما برای مدیریت تقاضا برنامه نداشتیم .برای ساماندهی وضعیت کنونی ،نیازمند بازسهازی
حکمرانی آب و تجدیدنظر کامل در شیوهههای گذشهته مهدیریت آب و همچنهین اتخهاا
رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه اجتماعی هستیم .اگر قرار است مها افلهتههای
خالصه خبر

گذشته را جبران کنیم ،ناچاریم نقشه راهی مبتنی بر یر دورهگذار ترسیم کنهیم .نها ایهن
دوره را ریاضت آبی می گذار  .باید تالش کنیم در این دوره که حداقل 10سال بهه طهول
میانجامد ،با یر ملی و تجمیز نخبگان ،تکنیسینها و سرمایههای اجتماعی ،بتوانیم بهرای
عبور از این دوره برنامه ریزی کنیم و شرایط را به جایی برگردانیم که این اشتباه تهاریخی
از آن نقطه شرو شده است.
حجت میان آبادی :نخستین گا برای رفع مشکل آب ارائه تعریف مشترکی از آب اسهت.
هر سامانه آبی شامل  4زیرسیستم است؛ زیرسیستم طبیعی ،اقتدادی و دفاعی ،سیاسهی و
هیدروپولیتیکی و سازمانی و اداری که در ایران فقط زیرسیستم طبیعی دیده شهده اسهت.
نگاه بخشی و جزئی نگر به مسائل و زیرسیستم طبیعی نادرسهت اسهت .بایهد بهین ابعهاد
امنیتی آب و امنیتهی کهردن آب تفهاوت قائهل شهویم ،افلهت از مسهائل و ابعهاد امنیتهی
طرحهای آب پذیرفته نیست اما نباید موضو آب را امنیتهی کهرد .دولهت ،دانشهگاههها و
مرد در این زمینه دخالت دارند و متاسفانه در هر  3گروه ضعف داریم .او تدریح کهرد:
می توانم اینگونه نتیجه گیری کنم که کمبود آب در دنیا ثابت شده است اما به معنای بهروز
جنگ آبی نیست .آب های مشترک هم باعث اختالف و نیز باعث همکاری در کشورهای
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گوناگون شدهاند.
هادی خانیکی :مشکل آب را فقط مسئله دولت یا دستاندرکاران اجتماعی نبایهد بهدانیم،
درگیرکردن جامعه ،تبدیل آن به مسئله اجتمهاعی و جلهب مشهارکت نخبگهان بخشهی از
راهکار است .سیاست بر پایه آب یعنی سیاست زندگی و آب منشم زندگی اسهت و ایهن
امر در کانون فرهنگ ،هنر ،جامعه و زندگی وجود دارد .تفکر ممندسی قادر به حل مسئله
آب نیست ،برنامهریزی دولتی از باال به پایین ،تمرکزگرایانه و نادیده گرفتن نقش دیگهران
ممم ترین معضالت در این زمینهه اسهت.باید از رسهانههها بهه عنهوان زمینههسهاز فضهای
گفت وگو استفاده شود .بحران آب ،بحران امنیت ملی ،توسعه ملهی و منهافع ملهی اسهت
وقتی به این شدت بحران وسیع میشود اینفعان هم برای حل مشکل بیشهتر مهیشهوند
بنابراین ،در این عرصه باید نقش رسانهها و نمادههای مهدنی بیشهتر دیهده شهود.از نگهاه
کارشناسان میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که مشکل آب محدول جامعههای اسهت کهه
حرف نمی زند یا لکنت زبان دارد و حکمرانانی که گوش شنوا ندارند .روشهای ضهربتی
مانند انتقال آب از خلیجفار

یا استحدال آب از منابع جوی و...راهحهلههای نقطهه بهه

نقطه است که در سالهای گذشته بیشتر به آنما توجه شد .جامعه ما در مخهاطره اسهت و
اگر راهی برای جلب مشارکت نیابد ،به سهمت نهابودی پهیش مهیرود .دولهت بایهد بهه
نظرهای خرد و کالن نمادهای مدنی ،شبکههای اجتماعی و کمپینها هم توجه کنند.
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پیوست شماره  :2اسامی شرکتکنندگان در نشست رویکردهای نو
ردیف

نام خانوادگی

نام

ارگان مربوطه

تخصص

مرتبه علمی  /سمت

1

نصيب علي

صابر

دانشگاه

علوم ارتباطات

دانشجو

2

جهانشاهلو راد

مهدي

خبرگزاري عطانا .دانشگاه عممه طباطبايي

3

سلماني

دانش

مركز تحقيقات دانشگاه شريف

خبرنگار

4
طراحي شهري

5

نوروزي

شايان

6

ملک محمدي

فهميمه

روزنامه صمت

7

فاطمي

سيد حميدرضا

مركز همکاريهاي فناوري رياست جمهوري

8

نظري

مهدي

مركز همکاريهاي فناوري رياست جمهوري

9

قنبرپور

سينا

هفتهنامه كليد ملي

10

موسوي

سيده ثريا

دانشگاه عممه طباطبايي

11

معتقد

علي

وزارت نيرو

12

برديافر

نيما

پايگاه دادههاي فرهنگي

13

يميني

ولي اهلل

شركت مديريت منابع آب و خاک

14

يميني

فاطمه

جهاد دانشگاه دانشگاه تهران

15

علي ياري

حامد

مؤسسه آب دانشگاه تهران

16

رزم خواه

علي

مؤسسه توسعه پايدار (سنستا)

روزنامه نگار

سردبير هفتهنامه كليد ملي
علوم ارتباطات

دانشجو
بازنشسته

دكتري

دانشجو

17

مناقب

مينا

دانشگاه

كارشناسي ارشد علوم اجتماعي

دانشجو

18

ملک زاهدي

عطيه

دانشگاه

كارشناسي ارشد علوم ارتباطات

دانشجو

19

غفاري

سامان

دانشگاه

كارشناسي ارشد سازههاي آبي

دانشجو

20

قلي پور

زهرا

خبرگزاري ايلنا

خبرنگار

21

سجاديان

عفيفه

22

رضوي

خديجه

23

پيمان

پريسا

24

جمشيدي

مژگان

25

بخشي

محمد

26

نوروزي

مهدي

27

پير صوفي املشي

محمد

كارشناسي ارشد جامعه شناسي
مؤسسه توسعه پايدار (سنستا)
برنامهساز تلويزيون و بخش خصوصي
روزنامه نگار

روزنامه ايران

پژوهشگر

28
29

شوشتري

منصوره

30

واثق

پيام

31

پيپل زاده

فرشته

32

حسيني

فاطمه زهرا

خبرنگار

خبرگزاري ايرنا

خبرنگار

خبرگزاري پارس

فعا حوزهي نيرو

33

خباز

سميرا

خبرگزاري

خبرنگار حوزهي محيط زيست

34

قبادي

فرزانه

روزنامه اعتماد

روزنامه نگار

35

طاهري

حافظ

دانشگاه تهران

كشاورزي

36

محمودي

مريم

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتري علوم اجتماعي

37

آشتياني

مريم

دانشگاه پيام نور

علوم اجتماعي

38

الجوردي

حميد

39

وطن شناس

مهدي

آزاد

40

سلطاني

زهرا

وزارت نيرو

41

سيد علوي

سيد مهدي

وزارت نيرو

42

مجتهدي

مهدي

انجمن دامون

43

ورجاوند

حسين

انجمن دامون

44

ابراهيمي

ميترا

جغرافياي انساني
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دانشجو

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
سيستان و بلوچستان

45

جهان تيغ

حميدرضا

46

بهشتي پور

امير

47

قاصدي

خديجه

دانشگاه

48

پورثاني

مريم

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

49

محمود زاده

مجيد

مهاب قدس

50

رحمتي

الهام

مهاب قدس

51

رئيسي

محمد ابراهيم

مهاب قدس

52

بهلو وند

عباس

رياست جمهوري

كارشناسي ارشد اقتصاد

٥7

دانشجو

پیوست شماره سه :پوستر نشست

