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  چکیده

این شیوه . شودیمي استفاده ا حوضهآبی در کشور از روش انتقال آب بین  منظور رفع مشکل کمامروزه به

زیستی  آبی را در کشور رفع نکرده است بلکه مسائل اجتماعی، اقتصادي و محیط تنها مشکالت کم نه

ي محلی وها مقاومتهاي اخیر شاهد افزایش  بطوري که در سال. فراوانی را هم ایجاد کرده است

 منظور بهدر این پژوهش . هاي انتقال آب در کشور هستیم ی در برابر طرحستیز طیمحهاي جنبشي ریگ شکل

زیستی در اعتراض  محیط هاي جنبشیکی از به بررسی  یستیز طیمحبررسی سازوکارهاي برساخت مسائل 

وب مفهومی پژوهش چارچ. میپردازیمآباد بهشتکارزار مردمی توقف تونل یعنی هاي انتقال آب به طرح

پژوهش سه  يها دادهبا بررسی. است و روش پژوهش روش مطالعه موردي است گرایی برساخترویکرد 

در . مضمون اصلی برساخت عقالنی مسئله، برساخت روانی مسئله و برساخت عملی مسئله به دست آمد

چارچوب  ی، چارچوب قانونی،زیست محیطبرساخت عقالنی مسئله چارچوب اقتصادي، چارچوب 

در برساخت روانی مسئله ادعاسازان . بودند مؤثرادعاهاي رقیب و تجربه زیسته مردم  ياعتباریب، عدالتی بی

برساخت عملی  منظور بهدوتایی، پیامدهاي ناگوار و رهبري کاریزماتیک استفاده کردند و  يها تقابلاز 

سنگر به سیاسی کردن جنبش، فتح ، غیرگذاران سیاستمسئله فعاالن جنبش از استراتژي جلب حمایت 
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  بیان مسئله

نیباز،یمیرات اقلییتغ.هستیمدر جهان یزیست محیطمتعدديها بحرانبروزشاهدامروزه

هدررفت ویآلودگستی،یزتنوعکاهش ،يجانوريها گونهانقراضازن،هیالرفتن

ریدرگآنباروزهانیادر سراسر جهانها انسانهکاستیمسائلازجملهیعیطبمنابع

يجديها چالشباها انسانیزندگ،یستیز طیمحيها بحرانگرفتن شدتیپدر. هستند

یزندگندرت بهیستیز طیمحيامدهایپ دور،گذشته نسبتاًدراگرچه. استشدهروبرو

ستیز،ها بحرانگذشتهدههدر چنداما،ساختیممواجهچالشباراافرادروزمره

توانینمگرید،که طوري بهساخته استروبرویقیعموگستردهالتکمشبارایانسان

ابعاديداراهم آنبه مربوطلمسائهکستیز طیمحدوگانهتیماه .گرفتدهینادراآنها

آن دربهمربوطمسائلحليبرايزیر برنامهتاشدموجبهستند،یمحلویجهان

  .)50: 1380بري،(شود دنبالیمحلویمل،یجهانمختلفسطوح

زیستی خصلتی جهانی دارند و تمام کشورهاي جهان ازجمله ایران را  یطمحي ها بحران

، ها جنگلب، آلودگی شهرهاي بزرگ، آتش گرفتن بحران آ. گیرند یبرمهم در 

ي صنعتی، ها فاضالب، پساب ها رودخانهبه  ها زبالهریزگردها، سیل، سرازیر شدن شیرابه 

... ازحد انرژي و  ، مصرف بیشها پاركدر معابر عمومی و در طبیعت و  ها زبالهریختن 

نهاد مردمهاي سازمانان در ایر .محیطی در ایران هستند یستزي ها بحرانیی از ها مثال

، اولین حرکت خود را از زیست محیطهاي جنبشبخش  ترین مهمعنوان بهی زیست محیط

روان  يها شنی مردم روستاي اشکذر یزد براي مقابله با زیست محیطبا تشکل  1349سال 

ی دیگري بود که زیست محیطنهاد مردمانجمن حمایت از حیوانات نیز سازمان . آغاز کردند

از رویدادهاي . شد و پس از انقالب منحل گردید سیتأسند سال قبل از انقالب چ

رامسر در سال  یطیمح ستیزبه پیمان  توانیمی مهم دیگر در قبل از انقالب زیست محیط

مهم در  يها نامه موافقتیکی از  ها تاالبپیمان رامسر یا کنوانسیون . اشاره کرد 1350

  ).209: 1378شکري،(است جهان  هاي بتاالخصوص مراقبت و محافظت از 
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نهاد مردمهاي سازمانپس از انقالب به دلیل رویدادهاي مهمی مانند جنگ، روند ایجاد 

هاي سازمان. ادامه داشت 1370ی در ایران متوقف شد و این وضعیت تا دهه زیست محیط

فعالیت  شروع به) ش 1371(1992ی در ایران بعد از کنفرانس ریو در سال زیست محیط

کنفرانس ریو تغییرات ساختاري در نظام سیاسی ایران هم در  ریتأثعالوه بر . کردند

با روي کار آمدن دولت  1370بطوریکه در دهه . گسترش آنها نقش مهمی داشتند

در  نهاد مردمهاي سازمانمردمی و  هاي مشارکتدر ایران و اهمیت یافتن نقش  طلب اصالح

. در این دوره هستیم زیست محیطمردمی در حوزه  هاي سازماناداره کشور، شاهد افزایش

 نظران صاحب، بسیاري از پژوهشگران و 1370از دهه  ها سازمانگسترش این  رغمیعل

 نهاد مردمهاي سازمانو  نگرفته استشکل  یستیز طیمحمعتقدند که در ایران هنوز جنبش 

مرادحاصل ؛1394میرزاده، ؛1387شکري ،(از کمیت و کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند 

). 1394یدي،سع ؛1397ی و خاچکی،رزاق ؛1378ی،افضل ؛1396،یعتیشر ؛1378مزینیو

مانع از مشارکت مردمی در  ها سازمانبه عقیده آنها مسائل و مشکالت فراوان بر سر راه این 

 ها چالشاین ترین مهم. شده است ها سازماناین  مؤثرجدي و  يها تیفعالسطح گسترده و 

  .ساختاري و فرهنگی است يها چالشو مشکالت از دیدگاه این افراد 

هاي سازمانبه تمرکزگرایی دولتی و مداخالت دولت در  توانیمدر سطح ساختاري 

بحرینی و (اشاره کرد اند مواجهبا آن  ها سازمانو موانع و مشکالت امنیتی که این  نهاد مردم

به لحاظ کمی نسبت به  ها سازماناین  نکهیبر اه این افراد، عالوه به عقید). 30: 1379امینی، 

از ایراندرنهاد مردمهاي سازمان، )45: 1395غازي و مالیی، (اند افتهیکاهش1370دهه 

برخوردار نیستدزیست محیطازصیانتحفظ وبهدولتاجبارجهتالزمقدرتونفوذ

وآموزشیيکارهاوها یشهما، ها نشستيربرگزاسطحدربیشترآنهاهاي یتفعالو 

ساختاري، این دسته از  يها چالشبر  عالوه ).1378:15مزینیومرادحاصل(است تبلیغی

با مشکل پایین بودن حساسیت و آگاهی  زیستی یطمحيها سمن معتقدند که نظران صاحب

حمایت از درواقع، فقدان فرهنگ . افکار عمومی و مشارکت مردمی هم مواجه هستند

تجملی و  يا مسئلهعنوان بهزیست یطمحکه مسائل مرتبط با  شده استموجب  زیست محیط
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و مهرابی، ياسد ؛1395:137غازي و مالیی،(فاقد اولویت در افکار عمومی تلقی شود 

ی زیست محیطنهاد مردمهاي سازمانو این مسئله مانع از مشارکت مردمی گسترده در  )1397

  .شود یم

رویکرد غالب در میان پژوهشگران و متفکران ایرانی این است  گفته شدکه  طور همان

عنوان  زیستی به نهاد محیط هاي مردم و مشکالت فراوانی که سازمان ها چالشکه به دلیل 

امروزه شاهد کندي و  اند مواجهزیستی در ایران با آن  محیط هاي جنبشترین اجزاي  مهم

بطوریکه، به دلیل عدم . زیست هستیم عرصه حفاظت از محیط هاي آنها در یتفعالرمقی  یب

زیستی شاهد  اقبال مشارکت مردمی و عدم حساسیت عمومی نسبت به مسائل محیط

هاي  هاي اندك سازمان یتفعالزیست هستیم و  توجهی نهادهاي دولتی به مسئله محیط یب

طورکلی ما  اینکه به .برد یتًا راه به جایی نخواهدنهازیستی در کشور هم  نهاد محیط مردم

زیستی در کشور آنچنان که در سایر کشورهاي  محیط هاي جنبشامروزه شاهد حضور فعال 

حال، در این پژوهش معتقدیم که برخالف این رویکرد  ینباا. جهان وجود دارد نیستیم

 هاي جنبشیري گ شکلهاي اخیر شاهد  ، در سالها چالشرغم تمام مسائل و  یعلغالب، 

یی ها جنبش. در حوزه مسائل مرتبط با آب هستیم مخصوصاًزیستی مهمی در کشور  محیط

در برخی از  اند توانستهجاي کشور با مشارکت گسترده مردمی  يجازیستی که در  یطمح

مخرب  بار فاجعههاي طرحموارد مانع از اجرا و در برخی دیگر از موارد موجب تعدیل 

پی نشان دادن این موضوع هستیم که امروزه نوعی در این پژوهش در . زیست شوند محیط

مواجهه مستقیم مردم با . یري استگ شکلزیستی در میان مردم در حال  آگاهی محیط

هاي  یتفعالطرف و گسترش  یکاززیست  یطمحي بدون مجوز ا توسعهي ها پروژهپیامدهاي 

این بیداري و ي اجتماعی و فضاي مجازي نقش مهمی در ها رسانهزیست در  یطمحفعالین 

هاي جنبشدر این پژوهش نشان خواهیم داد که . داشته استزیستی  یطمحآگاهی 

یافتگی بیشتر در سازماني انسجام و سو بهزیستی فعال در حوزه آب در ایران  یطمح

ي با ا حرفهبه شکلی  ها جنبشزیستی فعال در این  یطمحنهاد مردمهاي  و سازمان اند حرکت

اجتماع محلی و ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه ایران به برساخت  هاي یژگیوتوجه به 
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در ایران در ابتداي راه  ها جنبشهرچند که این . ورزند یمزیستی مبادرت  یطمحمسائل 

تنها افول  ي گذشته نهها دههحال، نسبت به  ینبااهستند و با استاندارهاي جهانی فاصله دارند 

اند و آگاهی و مشارکت مردمی در آنها در  دست یافتهنکرده بلکه به رشد و بلوغ بیشتري 

بنابراین در این پژوهش به بررسی چگونگی فعالیت و نحوه برساخت . حال افزایش است

هاي  آب در سال در حوزهزیستی فعال  یطمحهاي جنبشزیستی در یکی از  یطمحمسائل 

زیست  ه فعاالن محیطبدین معنی ک. پردازیم یمآباد بهشتاخیر، یعنی جنبش توقف تونل 

 متقاعد کردندگذاران را  چگونه مردم و سیاست آباد بهشتدر جنبش مخالفت با انتقال آب 

فعاالن بنابراین پرسش این پژوهش این است که. زیستی مواجه هستیم یطمحکه با مسئله 

  سازند؟ یبرمزیستی را  یطمحزیست چگونه مسائل  یطمح

  

  مرور ادبیات نظري و تجربی پژوهش

  پیشینه پژوهش

شاهد گسترش مطالعات  1970در دهه  زیستی یطمحهاي جنبشبا رشد و گسترش  زمان هم

را به دو  ها پژوهشاین  توان یم، طورکلی به. اجتماعی در این حوزه هستیم يها پژوهشو 

است که به نقش عوامل عینی و  ییها پژوهشدسته اول شامل . دسته کلی تقسیم کرد

که با  ییها پژوهشازجمله. پردازد یمها جنبشت یا شکست این ساختاري در موفقی

 هایی یینارسابا توجه به  1980از دهه . پرداختند ها جنبشرویکرد بسیج منابع به بررسی این 

گرفتن عوامل فرهنگی و نقش عامالن و  یدهنادکه رویکردهاي ساختارگرا داشتند مانند 

با استفاده از  ها پژوهشطیف جدیدي از  یزیست یطمحهاي جنبشاجتماعی در  کنشگران

و تحلیل چارچوب انجام شدند که پژوهش حاضر نیز از این  گرا برساخترویکردهاي 

بخش .پردازیم یمها پژوهشدر ادامه به بررسی این دسته از . خواهد بود ها پژوهشطیف از 

رسی به بر1چارچوب سازيو  گرایی برساختکه با رویکرد  ییها پژوهشمهمی از 

                                                  
1. Framing
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به چگونگی متقاعدسازي مخاطبان و جلب مشارکت  اند پرداختهزیستی یطمحهاي جنبش

  .اند پرداختهمردم در جنبش 

به پژوهش رابرت  توان یماست شده انجامکه در این مورد  ییها پژوهشترین مهماز 

کنش جمعی و واژگان محرك در جنبش خلع  يها چارچوب«با عنوان ) 1993(1بنفورد

در  يا هستهضد سالح  هاي جنبشبنفورد در این پژوهش که به بررسی . نام برد» اتمی سالح

 چهارعنصراز  شان يسازچارچوبدر  ها جنبشمعتقداست که این  پرداخته استآمریکا 

 اند عبارتاساسی براي تحریک و تشویق کنشگران به فعالیت در جنبش استفاده کردند که 

  .م اخالقیاز شدت، فوریت، کارایی و الزا

که  کند ینموجود دارد تضمین  يا مسئلهمردم موافق باشند که  که ینابه عقیده بنفورد  

مردم براي حل آن مشکل اقدامی بکنند براي اینکه مردم حاضر شوند براي حل مسئله 

بنابراین، فعالین با . اقدامی بکنند باید آنها را متقاعد کرد که مسئله جدي و شدید است

که تنها راه عاقالنه، کنش  کنند یممسئله و نشان دادن شدت مسئله آنها را قانع  یینما بزرگ

زیادي  يها تالشدر جنبش خلع سالح اتمی فعالین جنبش . جمعی براي حل مسئله است

که  داد یمشواهد زیادي که نشان  رغم یعل. براي نشان دادن شدید بودن مسئله انجام دادند

خطر جدي براي حیات در کره  يا هستهيافزارها جنگسابقه که م اند موافقها یکاییآمر

 هاي گروهبنابراین، . زمین است، اما اقدام جدي براي پیشگیري از آن انجام نداده بودند

. مردمی فعال براي خلع سالح اتمی آمریکا ترسناك بودن این مسئله را به مردم نشان دادند

و  يا هستهيها سالحکه عظیم بودن تخریب سخنرانان به ارائه آمار و ارقامی پرداختند 

  .ی آن را با جزئیات به مردم نشان دادندزیست محیطپیامدهاي هولناك 

 یرتأثبر شدت مسئله بنفورد معتقد است که بسیج کنشگران تحت  تأکیدعالوه بر 

از طریق نامه و بروشور و خبرنامه و با  يا هستهفعالین جنبش ضد . فوریت مسئله هم هست

از دست رفتن زمان براي  دهنده نشانکه » ساعت رستاخیز«اده از نمادهایی تحت عنوان استف

اقدام در جهت جلوگیري از فاجعه اتمی است سعی در نشان دادن فوري بودن مسئله 

                                                  
1. Benford
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عنوان بهرا  يا هستهيها سالحبدین ترتیب فعالین جنبش موفق شدند که مسئله . داشتند

بر  تأکیدبه عقیده بنفورد . در میان مردم مطرح کنند مسئله حال حاضر جهان ترین مهم

به همین . شدت و فوریت ممکن است موجب دلسردي و ناامیدي مردم در ایجاد تغییر شود

تأکیددائمًاها آن. داشتند تأکیددلیل فعالین جنبش عالوه بر آن، بر کارایی جنبش هم 

براي . باشد یرگذارتأثمشکل  در حل این تواند یمافراد  تک تککه مشارکت  کردند یم

برگزار شد تا به آنها قدرت فردي و مشارکت از طریق  يها کالسکنندگان مشارکتهمه 

عامل مهم دیگر در مشارکت مردم در ها یناعالوه بر . نافرمانی مدنی را آموزش دهند

 درواقع رهبران و سخنگویان جنبش چارچوب مشارکت بر. جنبش، الزام به انجام عمل بود

بدین معنی که نوعی احساس تعهد اخالقی و مسئولیت در . اساس اخالقیات را ایجاد کردند

آینده و مسئولیت اخالقی آنها در برابر حفاظت از کره زمین را  يها نسلبرابر فرزندانشان و 

  .در میان افراد ایجاد کردند

توسط به بررسی نحوه عضوگیري و جلب مشارکت مردمی ) 1995(2و پولسن 1جاسپر

هاي یتفعالی فعال در زمینه حقوق حیوانات و ضد زیست محیطنهاد هاي مردم سازمان

 يها شوك: و دوستان ها یبهغرعضوگیري «در پژوهشی با عنوان  ها آن .پرداختند يا هسته

به این نتیجه » يا هستهاجتماعی در حقوق حیوانات و اعتراضات ضد  يها شبکهاخالقی و 

از دو طریق عمده موفق به جلب مشارکت اعضا جدید  زیستی یطمحهاي جنبشرسیدند که 

به . اخالقی يها شوكاجتماعی دوستان و از طریق ایجاد  يها شبکهاز طریق  شوند یم

اجتماعی از قبل موجود  يها شبکهکه داراي  يا هستهعقیده جاسپر و پولسن در جنبش ضد 

که  ییها جنبشاما در مورد  ردگی یماست جذب اعضا جدید از طریق اعضا قدیمی صورت 

از پیش موجود مانند جنبش حمایت از حقوق هستند و فاقد شبکه اعضا یستأستازه 

. اخالقی است يها شوكحیوانات بهترین شیوه جذب مشارکت گسترده مردمی ایجاد 

فعال در جنبش حمایت از حقوق حیوانات از طریق نهاد  مردمهاي سازمانبدین شکل که 

                                                  
1. Jasper
2. Poulsen
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که در آنها حیوانات غمگین زندانی در قفس و حیواناتی که مورد  ییها عکسپوسترها و 

 شدند یمنگهداري  ها یشگاهآزماو یا حیواناتی که در  گرفتند یمشکنجه و آزار قرار 

توانستند احساس خشم و انزجار عمومی را از مقصران آزار حیوانات در آمریکا یعنی 

دولتی حامی آنها  هاي سازمانو  دهند یمرا  که بودجه آزمایش روي حیوانات ییها شرکت

  .را ایجاد کنند

مسئله  ادعا سازيبرساخت «در پژوهشی با عنوان ) 2009(2و ریکسون 1جاکو

به این موضوع پرداختند که چگونه » در نزاع الیروبی رودخانه بریسبن زیستی یطمح

در ایالت کوئیزلند يساز بتونيها شرکتاستخراج شن و ماسه از رودخانه بریسبن توسط 

محلی تبدیل به یک مسئله اجتماعی شد و توانست نهاد هاي مردم سازماناسترالیا توسط 

جاکو و . از رودخانه کسب کند يبردار بهرهمشارکت مردم محلی و دولت را جهت توقف 

 ها آن. پردازند یمتوسط ادعاسازان  ادعا سازيریکسون در این پژوهش به بررسی فرایند 

هانیگان سه مرحله در برساخت رودخانه  زیستی یطمحادعا سازياده از نظریه با استف

الیروبی، مرحله دوم ارائه  یهعلزیستی یطمحمرحله تجمیع ادعاي . بریسبون مشخص کردند

در مورد  زیستی یطمحی الیروبی و مرحله سوم رقابت ادعاي مسئله زیست محیطادعاي مسئله 

تعریف و  منظور بهالیروبی فعالین جنبش  یهعلادعاي مسئله در مرحله تجمیع . الیروبی است

  . شرح دقیق مسئله به دنبال تغییر ادراك اجتماع محلی از رودخانه بریسبن بودند

مردم محلی از رودخانه را تغییر دهند و نگرش به  تفاوت یببدین معنی که نگرش 

فعالین . سرمایه محلی شودگنداب و فاضالب تبدیل به دارایی طبیعی و  عنوان بهرودخانه 

دارایی جمعی آنها  عنوان بهجنبش تالش کردند تا مردم را متوجه کنند که به رودخانه 

. و با آن مانند یک معدن و فاضالب رفتار شده و این رفتار باید تغییر کند واردشدهآسیب 

یی علمی در مورد رودخانه مبنا ییها کنفرانسمحلی با برگزاري  ادعاسازاناین عالوه بر

همچنین با جلب حمایت شهردار توانستند گروهی متشکل . براي ادعاي خود پدید آوردند

                                                  
1. Jakku
2. Rickson
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و مقامات محلی براي مدیریت رودخانه ایجاد کنند این  زیستی یطمحاز مردم محلی، فعالین 

  .گروه مسئول حل مشکل رودخانه شد

از اقدامات مهم در الیروبی، یکی  زیستی یطمحدر مرحله دوم یعنی ارائه ادعاي مسئله 

. و جلب حمایت شهردار بود ها رسانهعموم مردم به این ادعا، استفاده گسترده از  توجه جلب

دولتی و مقامات ایالتی  هاي سازمانو در مرحله سوم ادعاسازان موفق به جلب حمایت 

و برخی مقامات  يساز بتونيها شرکتدر برابر ادعاي  زیستی یطمحشدند همچنین فعالین 

حلی مبنی بر مزایاي اقتصادي استخراج شن و ماسه از رودخانه براي منطقه اقدام به خنثی م

هاي یآلودگنشان دادن مضرات اقتصادي و و ضد ادعاهاکردن ادعاهاي رقیب با برساخت 

  .ی در برابر منافع اقتصادي آن کردندزیست محیط

زیستی یطمحائل مس چارچوب سازيو  ادعا سازيکه به  ییها پژوهشدر برخی از 

بدین . فرهنگی است –از مشکالت عمده عدم توجه کافی به زمینه اجتماعی  پردازند یم

ی هماهنگی ادعا یا چارچوب زیست محیطمعنی که در برساخت موفق یک مسئله 

فرهنگی 1توسط ادعاسازان با زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه یا رزونانس شده ساختهبر

و  2بویس ازجملهاند پرداختهبه آن  ها پژوهشعداد کمی از اهمیت زیادي دارد که ت

ی با زمینه فرهنگی زیست محیطمسئله  يها چارچوببه اهمیت ارتباط ) 2011(نش اهمکار

بازنمایی : زیستی یطمحيها چارچوبفراسوي «در پژوهش  ها آن. اند کرده اشارهتر یعوس

نشان » یک پارك جنگلی در هلند اجتماعی و رزونانس فرهنگی از طبیعت در نزاع بر سر

بر  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازماندادند که در نزاع میان سازمان حفاظت از طبیعت و 

ی به علت رزونانس زیست محیطنهاد هاي مردم سازمانسر نحوه اداره پارك جنگلی، 

یل ادعاي سازمان حفاظت از طبیعت به دل. با اجتماعی محلی برنده شدند یشانها چارچوب

و عدم رزونانس با فرهنگ مردم محلی مورد استقبال مردم قرار  ییگرا علماتخاذ چارچوب 

موفق به  شناختی یباییزبا اتخاذ چارچوب  زیستی یطمحنهاد  مردمهاي سازماننگرفت اما

  .جلب مشارکت مردم محلی شدند

                                                  
1. Resonance
2. Buijs
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هاي  سازمانحمایت سیاسی : هماهنگی در اجرا«هم در پژوهش ) 2018(1کوآن

چینی در مشارکت در نهاد هاي مردم سازمانعلت موفقیت » در چین زیستی یطمحنهاد ردمم

آنها با نمادهاي  يها چارچوبرا هماهنگی و پیوند  زیستی یطمحهاي گذاري یاستس

به عقیده او تصویب قانون دادخواهی . داند یمدولت و مردم چین  یرشموردپذفرهنگی 

در چین  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمانبه  که) EPIL(محیطی یستزمنفعت عمومی 

را تحت پیگرد قانونی قرار دهند موفقیت  زیست یطمحکنندگان آلودهکه  دهد یماجازه 

بود که به دلیل اتخاذ  2015چینی در سال  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمانبزرگی براي 

ر کل چارچوب ، همکاري، منافع عمومی و دگرایی یملنظم و ثبات،  يها چارچوب

هاي  سازمانيها تالشاین در صورتی است که . آمد به دستهماهنگی 

دموکراسی و حقوق بشر  يها چارچوباز ده سال قبل به علت اتخاذ  زیستی یطمحنهاد مردم

  .نبود آمیز یتموفقو فردگرایی که با فرهنگ جامعه و دولت چین رزونانس نداشت 

، زیستی یطمحو ادعاهاي  ها چارچوبانس فرهنگی رزون یرتأثعالوه بر توجه ناکافی به 

 زیستی یطمحهاي جنبشدر بررسی روابط میان کنشگران مختلف حاضر در  ها پژوهشاکثر 

کپک  مثال عنوان به. کنند یمتأکیدمختلف  هاي گروهبر نزاع و تضاد میان  معموالًیا ذینفعان 

مراجعات  ازآنکه پسکه  نشان داد» زیستی یطمحچارچوب عدالت «در پژوهش ) 1993(

سمی  هاي یآلودگمردم محلی محله کارور در تگزاس به دادگاه و مقامات قضایی به خاطر 

 ها رسانهمنطقه به جایی نرسید با تغییر رویکرد فعالین جنبش یعنی بسیج مردمی و استفاده از 

و  ینینش عقبمجبور به  کننده آلودهاعتراضی دولت و شرکت  هاي یماییراهپو برپایی 

  .جبران خسارت مردم منطقه شدند

: پایداري و نوگرایی در اتحادیه اروپا«در پژوهش ) 1998(3و فوشیو 2تري اندافیلیدو

به بررسی رقابت و نزاع میان کنشگران درگیر » گذاري یاستسرویکرد نظریه چارچوب در 

                                                  
1. Qiaoan
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، زیستییطمحنهاد هاي مردم سازماندر اتحادیه اروپا یعنی  زیست یطمحمسائلدر 

به عقیده آنها این ذینفعان عمده در . پردازد یمتجاري و مقامات اتحادیه اروپا  يها شرکت

، مسئولیت اخالقی، منافع ییگرا علم/يگرا عقليها چارچوباز  زیستی یطمحمسائل 

استفاده  محیطی یستزمتفاوت براي برساخت مسائل  هاي یوهشعمومی و منافع اقتصادي به 

در جوامع غربی  ییگرا عقلبه دلیل اهمیت دانش فنی و تخصصی و  مثال انعنو به. کنند یم

براي اعتبار ادعاي خود  ییگرا علم/ییگرا عقلهر سه گروه از کنشگران از چارچوب 

بر  ها بروکراتدارند،  تأکیدکنشگران بخش تجارت بر عقالنیت اقتصادي . کنند یماستفاده 

  .یی عملیبر کارا گراها زیست محیطنظام تخصصی و 

يها نزاعمتفاوت در  چارچوب سازي«در پژوهش ) 2002(هنک و همکارانش 

يها نزاعدر  چارچوب سازيبه بررسی نقش » ذینفع هاي گروهتوسط  زیستی یطمح

دولتی، بخش  هاي سازمانذینفع یعنی  هاي گروهها آنبه عقیده . پردازند یمزیستی یطمح

متقاعد متفاوت سعی در  يها چارچوباستفاده از با  زیست یطمححامی  هاي گروهتجاري و 

ادعاهایشان را دارند و آنها در این رقابت از چهار چارچوب  برنده شدنمردم و  کردن

از چارچوب ریسک، مدیریت تضاد، قدرت و نگرش  اند عبارتکه  کنند یماصلی استفاده 

  .به طبیعت

» بازگرداندن رودخانهحمایت عمومی براي «در پژوهش ) 2009(همکارانش و  1آرجن

و مردم محلی در هلند به ساختن  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمانبه بررسی اعتراضات

به عقیده آنها این نزاع میان مدیریت رودخانه با چارچوب . پرداختند ها رودخانهسد بر روي 

ی طبیعت زیبا، پیوند و چارچوب روستای يها چارچوببا  زیست یطمحطرفداران امنیت و

که ساخت سد بر روي  کرد یممدیریت رودخانه با چارچوب امنیت ادعا . جریان داشت

در هلند با چالش  1970این رویکرد از دهه . براي جلوگیري از سیل حیاتی است ها رودخانه

جدي مواجه شد و گفتمان جدیدي ظهور یافت که به جاي امنیت بر حفاظت از طبیعت و 

بنابراین در برابر چارچوب حفظ امنیت . داشت تأکیدها خانهرودشناختی یباییزيها جنبه
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جدیدي توسط اجتماع محلی ایجاد شد که به حفظ زیبایی  يها چارچوبمدیران رودخانه 

یک دارایی محلی و فرهنگی و حفاظت از کشاورزي محلی  عنوان بهطبیعی، حفظ رودخانه 

میان کنشگران و ذینفعان  يها اعنزبه  ها پژوهشکه گفتیم اکثر  طور همان.داشتند تأکید

مختلف با  هاي گروهاینکه چگونه . ی پرداختندزیست محیطمختلف در برساخت مسئله 

و تعداد کمتري از  خیزند یبرممتفاوت به رقابت با یکدیگر  يها چارچوببرساخت 

و اتخاذ چارچوب  زیستی یطمحبه همکاري میان ذینفعان براي حل مسائل  ها پژوهش

  . اند اختهپردمشترك 

جنبش  هاي یکتاکتظهور  چارچوب سازي«در پژوهش ) 1996(1دیوید پلو ازجمله

بپردازد که به جاي  زیستی یطمحهاي یتفعالبه مدل دیگري از  کند یمتالش » زیستی یطمح

به عقیده پلو فعاالن . رویکرد غالب منازعه به سمت توافق و همکاري تمایل دارد

 کنند ینماط با دولت یا بخش صنعت از استراتژي مواجه استفاده در ارتب لزوماًزیست محیط

درواقع، امروزه . پردازند یممشترك با مخالفانشان  چارچوب سازيو در برخی موارد به 

که  کنند یماز استراتژي توافق و همکاري استفاده  زیستی یطمحهاي جنبشتعداد بیشتري از 

است  گري یالبرفراندوم و  هاي ینکمپ، استفاده ازيگذار قانونشامل مشارکت در 

البته . مواجهه که مبتنی بر تظاهرات و نافرمانی مدنی و اعتصاب بود هاي ياستراتژبرخالف 

 کالًتنازع را  چارچوب سازيپلو معتقد است که این به این معنی نیست که فعاالن جنبش 

و سایر مخالفان ترکیبی از در ارتباط با دولت  زیست یطمحدر واقع فعاالن  اند گذاشتهکنار 

در واقع هدف . یعنی در سر میز مذاکره برند یممواجه و مذاکره را به شکل نوآورانه به کار 

  .برد است-دستیابی به زمینه مشترك و رسیدن به موقعیت برد

در جوامع غربی که از  زیستی یطمحهاي جنبشمعتقد است که برخالف ) 2018(کوآن 

دولت از طریق بسیج مردمی توانستند به موفقیت دست یابند در طریق رویکرد مواجه با 

هاي  سازمانجوامع شرقی مانند چین چارچوب هماهنگی و همکاري با دولت در موفقیت 

هاي  سازمان، EPILمورد  در .نقش مهمی داشته است زیستی یطمحنهاد مردم

                                                  
1. Peloow
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نگر با دولت با مشکل ی به دولت این پیام را دادند که آنها در یک سزیست محیطنهاد مردم

به جاي  ها آن. در جهت منافع ملی است زیستی یطمحو حل مسائل  جنگند یمزیستی یطمح

بیانیه دادن و رفتن به خیابان به گفتگو و مذاکره با دولت پرداختند و سعی کردند یاران و 

  .همراهانی با خود در درون ساختار قدرت بیابند

يها چارچوبادعاها و  یلدر تحلها وهشپژگفت که اکثر  توان یمدر نهایت 

گفتاري و  يها جنبهبر روي  زیستی یطمحهاي جنبشتوسط  کاررفته بهزیستی یطمح

بکار رفته توسط  هاي یکتاکتو  ها ياستراتژو کمتر به  اند متمرکزشدهها آنرتوریکی 

بکار مهمی که به سازوکارهاي عملی  يها پژوهشیکی از . شده استفعاالن جنبش توجه 

چارچوب سازيکاربرد «به پژوهش  توان یمپرداخته استرفته در موفقیت جنبش 

 ترین مهمدر این پژوهش معتقد است که ) 1991(1مکادام. نام برد» جنبش هاي یکتاکت

و واژگان و عباراتی نبود که  ها یسخنرانعامل در موفقیت جنبش حقوق مدنی آمریکا تنها 

عملی که رهبران جنبش  هاي یکتاکتو  ها ياستراتژبلکه  توسط رهبران جنبش به کار رفت

جنبش حقوق مدنی آمریکا در . به کار گرفتند در موفقیت جنبش نقش اساسی داشت

ایالتی جنوب آمریکا در پی جلب حمایت و مداخله  يها دولتاعتراض به تبعیض نژادي 

سیدن به این هدف از دولت مرکزي در جنوب براي پایان دادن به این وضعیت بود و براي ر

جنبش حقوق مدنی با شیوه راهپیمایی . بدون خشونت بهره برد هاي یماییراهپتاکتیک 

ایالتی و طرفداران جداسازي  يها دولتو بدون خشونت در برابر خشونتی که  یزآم مسالمت

 يها رسانه. آمریکایی را به خود جلب کند يها رسانهتوانست توجه  بردند یمنژادي به کار 

پلیس به آنان و در  يها سگحمله پلیس به راهپیمایان و حمله  يها صحنههرروزمریکایی آ

به جنبش  ها رسانهتوجه . کشیدند یمرا به تصویر  کنندگان تظاهراتمقابل عدم خشونت 

جنبش شد که  يها خواستهموجب توجه عموم مردم به جنبش و حمایت گسترده مردم از 

دولت مرکزي جهت مداخله و پایان دادن به تبعیض  در نهایت موجب فشار عمومی بر

  .جنوبی شد هاي یالتانژادي در 

                                                  
1. Macadam
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در  زیستی یطمحهاي جنبشعمل در پیروزي  هاي یکتاکتهم بر اهمیت ) 2018(کوآن 

در  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمانبه عقیده کوآن در موفقیت . است کرده اشارهچین 

و گفتگو با  گذاران سیاستبودن، دسترسی به  کننده شروعهاي تاکتی EPILتصویب قانون 

نهاد هاي مردم سازمانبودن بدین معناست که  کننده شروع. دولت نقش مهمی داشتند

را براي اولین با دولت مطرح کرد و سایرین  EPILو رهبر آنها لیانگ طرح  زیستی یطمح

کردن  یدانهاد پ اي مردمه سازماندومین تاکتیک . پیگیري کردند آن راوسخت سفتطور به

قبلی رهبران جنبش تنها  يها نسخهبه عقیده کوآن در . بود گذاران سیاستهمراهانی از میان 

. بودند و در نهایت موفق نشدند ها رسانهبه دنبال جلب حمایت از بیرون مانند جلب حمایت 

اسی برآمدند اما در نسخه آخر طرح رهبران جنبش به دنبال جلب حامیانی از درون نظام سی

رهبران جنبش سعی . تاکتیک سوم مذاکره و گفتگو با دولت بود. که نتیجه مثبت بود

  .کردند از طرق مختلف مانند سمینار و میزگرد به مذاکره و گفتگو با دولت بپردازند

عدم توجه به هماهنگی (پژوهشی که ذکر شد  خألهايبنابراین با توجه به 

گ اجتماع محلی، عدم توجه به اشکال متفاوت ارتباط با فرهن شده ساختهيها چارچوب

دولتی و عدم توجه کافی به اقدامات  هاي سازمانبا  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمان

 يها چارچوبما در این پژوهش عالوه بر بررسی و تحلیل ) زیستی یطمحهاي جنبشعملی 

نیز  زیستی یطمحدعاهاي رزونانس فرهنگی در موفقیت ا یرتأثبه  زیستی یطمحادعاهاي 

با سایر  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمانهمچنین اشکال متعدد ارتباط میان . بپردازیم

همچنین عالوه . گرفت یمنظرخواهرا هم در  )...دولتی و هاي سازمان(کنشگران و ذینفعان 

سازان توسط ادعا زیستی یطمحرفتاري برساخت ادعاهاي  يها جنبهگفتاري بر  يها جنبهبر 

  .توجه خواهیم داشت زیستی یطمح
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  هاي نظري یدگاهد

: توان به سه پارادایم عمده تقسیم کرد یمزیست را  یطمحی مسائل شناخت جامعههاي  یهنظر

گرایی برساختو ) اقتصاد سیاسی(، نظریه تضاد )نظریه سیستمی(يساختارکارکردگرایی 

  ).397: 1395مشونیس، (

زیست را به  کرد ساختاري کارکردي مسائل محیطروی :کارکردگرایی ساختاري

محیطی سه اصل  این رویکرد در رابطه با مسائل زیست. کند یمعملکرد کلی جامعه مرتبط 

هرچه تکنولوژي جامعه . زیست دارد مهم دارد اول اینکه تکنولوژي اثر مهمی بر محیط

دوم اینکه فرهنگ بر . بود تر باشد توانایی جامعه براي تغییر دنیاي طبیعی بیشتر خواهد يقو

کند که  یمتحلیل ساختاري کارکردي خاطرنشان . گذارد یمیر تأثزیست  وضع محیط

زیست  گر اعمال او هستند بنابراین وضع محیط یتهداو اعتقادات بشر  ها ارزشچگونه 

طبیعت را منبعی در  عمومًامردم جوامع صنعتی . بیانگر نگرش ما به دنیاي طبیعی است

گرایانه که در آن  يماددرواقع سلطه نوعی فرهنگ . بینند یمع نیازهاي خود خدمت رف

یی و گرا مصرفگیرد و گسترش  یمطبیعت در خدمت آسایش و رفع نیازهاي انسان قرار 

سوم  است یافته یشافزازیست  که امروزه فشار بر محیط شده استي مادي موجب ها ارزش

. ی متقابل همه الگوهاي اجتماعی اشاره دارداینکه تحلیل ساختاري کارکردي بر وابستگ

هاي جو  یندهو آالمثال تولید صدها میلیون اتومبیل فشار زیادي بر منابعی نظیر نفت  عنوان به

  ).398: 1395مشونیس، (زمین است 

کار دشواري است اما  قطعاًزیست  یطمحاین دیدگاه حل مسائل  نظران صاحببه عقیده 

ها  یستمسدارد چرا که بر اساس این دیدگاه  اي بینانه خوشگاه تحلیل ساختاري کارکردي ن

بینیم که  یممثال در مورد آلودگی هوا  عنوان به. کنند یمخود را با شرایط متغیر سازگار 

تدریج  آید اما به یمشدت پایین  کیفیت هوا با گسترش تکنولوژي صنعتی در کشورها به

هاي  يتکنولوژکنند و  یمانین جدیدي وضع دهند و قو یمجوامع غربی مسائل را تشخیص 

محیطی در  به روند افزایش آگاهی زیست ها آن. کنند تا هوا را پاك کند یمجدیدي خلق 

به تکنولوژي پاك  پر دودي ها کارخانهویژه اینکه تولید از  کنند به یمجوامع صنعتی اشاره 
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در جهت رفع آن عمل  زیست آگاه است و اطالعات تغییر کرده و جامعه از مسائل محیط

  ).402: 1395مشونیس، (کند  یم

به . کند یمزیست بر نبوغ انسان تأکید  ژولین سیمون در برابر هشدارهاي نابودي محیط

یابد  یمیر بالقوه جامعه بر محیط طبیعی افزایش تأثتر باشد  یشرفتهپعقیده او هرچه تکنولوژي 

تواند موجب  یمخود تکنولوژي هم حال  یندرعشود اما  یمزیست  و موجب تخریب محیط

به عقیده او امروزه شاهد ظهور انواع جدید انرژي و تکنولوژي . زیست شود نجات محیط

ي ها نمونهاز  تر پاكها بسیار  یلاتومب. زیست مساعد است هستیم جدید تولید که براي محیط

ولید صنعتی تر از ت طورکلی تکنولوژي اطالعات امروز بسیار پاك به. قدیمی آن هستند

ین باشیم که تکنولوژي پیشرفته همچنان ب خوشدالیل خوبی وجود دارد که به آینده . است

زیست کمک کند  کم کند و به حفاظت از محیط ها کارخانهها و دود  یلاتومباز آلودگی 

  ).402: 1395مشونیس، (

منطق رویکرد تضادگرایی یا اقتصاد سیاسی که ریشه در مارکسیم دارد  :تضادگرایی

محیطی موجود  ي زیستها بحرانداري و سیستم اقتصادي نئولیبرال را عامل  یهسرما

در جهان نئولیبرال موفقیت اقتصادي نیازمند رشد مستمر است که شامل . داند یم

. شود یمي تولید کوتاه و فرآیندهاي سریع تخریب ها چرخهمحصوالت جدید، نوآوري، 

تثمار کارگران و منابع انسانی بلکه بر اساس استثمار منابع تنها بر مبناي اس تولید کاالها نه

این استثمار منابع طبیعی امروزه محدود به کشورهاي صنعتی . شود یمطبیعی انجام 

 ,Ritzer(گیرد  یبرمشدن اقتصاد همه جهان را در  یجهانشود بلکه طی فرآیند  ینم

2003: 1282.(  

کند که کارکردگرایی نادیده  یماره درواقع نظریه تضاد اجتماعی به موضوعی اش

پردازان تضاد اجتماعی معتقدند که مسائل  یهنظر. گیرد یعنی قدرت و نابرابري یم

یگر نخبگان با دنبال کردن د عبارت به. هاي اجتماعی است ينابرابرزیست برخاسته از  محیط

از . کنندیمتر  یبحرانزیست را  منافع شخصی خود مستقیم یا غیرمستقیم مسائل محیط

داران از مصرف عظیم  یهسرمادیدگاه آنان سازمان اجتماعی با آغاز انقالب صنعتی اولین 
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داران  یهسرما. سودهاي هنگفت بردند ها کارخانهمواد خام مورد نیاز  تأمینمنابع زمین براي 

طور که توجهی به پیامدهاي اجتماعی عمل خود ندارند، توجه خاصی هم به اثر آن بر  همان

  . زیست طبیعی ندارند یطمح

داري را تهدیدي علیه  یهسرماپردازان تضاد اجتماعی به پیروي از مارکس  یهنظر

داري خواهان سودجویی است که در عمل به معنی  یهسرمااوالًزیرا . دانند یمزیست  محیط

دیگر . یقًا همان الگویی است که شالوده منطق رشد استدقگسترش اقتصادي مستمر و 

هاي باال بردن سود، شامل طراحی و تولید محصوالتی با عمر کوتاه است  يستراتژااینکه 

هایی سود  یاستسچنین . شود یمخوانده  شده ریزي برنامهی مد افتادگکه مفهوم از 

برد اما باعث تاراج بلندمدت منابع طبیعی و تولید کوهی  یممدت باال  را در کوتاه ها شرکت

دومین موضوعی که نظریه تضاد اجتماعی به آن ). 402: 1395مشونیس، (شود  یماز زباله 

این مردم کشورهاي ثروتمند هستند که بخش اعظم منابع . اشاره دارد نابرابري جهانی است

. کنند یمکنند و بخش اعظم آلودگی در هوا و آب و زمین را ایجاد  یمجهان را مصرف 

ی از کشورهاي کش بهرهمادي خود را با تنها شیوه رفاه  دیگر کشورهاي ثروتمند نه عبارت به

  .کنند یموهواي جهان را هم آلوده  کنند بلکه آب یمتأمیندرآمد  کم

یی اجتماعی مسائل سازه گراگرایی یا  دیدگاه برساخت:گرایی اجتماعی برساخت

محیطی فراوانی وجود دارند  بدین معنی که مشکالت زیست. داند یمزیستی را ذهنی  محیط

شوند و به برخی دیگر  یمیابند و تبدیل به مسئله اجتماعی  یمز آنها اهمیت اما برخی ا

محیطی بیشتر به عوامل  ي در اهمیت مسائل زیستبند رتبهاین . شود ینماهمیت چندانی داده 

زا بودن  یبآساجتماعی، فرهنگی و سیاسی بستگی دارد تا میزان خطرناك بودن و 

گرایان  برساخت موردتوجهدرواقع آنچه ). Ritzer, 2003: 1284(محیطی مشکالت زیست

عنوان مشکالت اورژانسی  محیطی به اجتماعی است این است که چرا برخی از مسائل زیست

مهم را در مورد  سؤاالتي از ا مجموعهها آن. شوند و برخی دیگر نه یمدر نظر گرفته 

عاها چیست؟ چگونه اینکه تاریخچه این اد مثالً. کنند یممحیطی مطرح  ادعاهاي زیست

هاي  ي نابرابر گروهها قدرت؟ اند کردهاند؟ چه کسانی این ادعاها را مطرح  گرفته شکل
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اجتماعی چه تأثیري بر شکست یا موفقیت این ادعاها دارند؟معتقدند که مسائل 

شوند و براي حل یک مشکل  یممحیطی تا اندازه زیادي در جامعه ساخته  زیست

هاي اجتماعی انجام داد یعنی باید افکار عمومی را متقاعد کرد  تیفعالمحیطی باید  زیست

محیطی خطرناکی روبرو هستیم و باید براي رفع آن اقدامات فوري  ي زیستا مسئلهکه با 

  . انجام داد

یک مشکل به لحاظ علمی خطرناك باشد تا زمانی که مردم آن را  هراندازهبنابراین       

شود و اقدامی در جهت رفع آن نخواهد  ینممسئله اجتماعی خطرناك ندانند تبدیل به یک 

ي مربوط به آلودگی، کمبود انرژي ها دغدغهبرساخت گرایان اجتماعی اگرچه اعتبار . شد

کنند اما معتقدندکه این مسائل حاصل فرایندهاي  ینمهاي جدید را انکار  يتکنولوژو 

خالصه  طور به .تندپویاي اجتماعی مانند تعریف، مذاکره و مشروع سازي هس

کنند بلکه معتقدند میزان و روال  ینمگرایان نیروهاي قابل توجه طبیعت را انکار  برساخت

ي بند رتبهگرایان معتقدند که  بعالوه برساخت. دارد ها انسانیر بستگی به برساخت تأثاین 

ي واقعی ها ضرورتمحیطی توسط عامالن اجتماعی همیشه با  ادعاهاي مشکالت زیست

فروتن کیا و نواح، (هاست دستورالعملماهیت سیاسی تنظیم  دهنده نشانبیق ندارد بلکه تط

1395 :150.(  

کنیم جهان عینی و  یممعتقد است که ما در دو جهان زندگی ) 1391(یکلوزدانیلین 

گرایی هر مشکل اجتماعی عینی تا زمانی که در ذهن  در نگرش برساخت. جهان معانی

به این . تواند یک مسئله اجتماعی باشد ینمدرك نشود  زا مشکلی صورت شرایط مردم به

تعریف و  زا مشکلعنوان شرایط  بهشود مسئله اجتماعی تا زمانی که یمدلیل است که گفته 

اگرچه ممکن است شرایطی وجود داشته باشد و مردم از آن . ادراك نشود وجود ندارد

ندانند و تا زمانی  زا مشکلآن شرایط را  ها آدمشرایط در آزار و اذیت باشند اما تا زمانی که

توان آن شرایط را مسئله اجتماعی  ینمکه احساس نکنند که درباره آن باید کاري کرد 

محیطی را مسئله اجتماعی نامید که مردم آن  یستزتوان مشکالت  یمبنابراین زمانی . نامید

  .اي حل آن اقدام کنندحل بدانند و بر و قابل زا مشکلرا شرایطی آزاردهنده و 
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شود و براي ساخت یا  یمدر واقع لوزیک معتقد است که مسئله اجتماعی ساخته 

کار مسائل اجتماعی . برساخت یک مسائل اجتماعی باید کار مسائل اجتماعی انجام شود

دهند تا مردم  یمنهاد انجام هاي مردم سازمانهایی است که افرادي مانند اعضا  یتفعال

. یی روبرو هستند و باید براي آن کاري انجام دهندزا مشکلد که با شرایط متقاعد شون

بدین معنی که . برد یمي به نام بازي مسائل اجتماعی نام ا استعارهبعالوه، لوزیک از 

هاي عادي شامل  يبازمحیطی مانند  برساخت یک مسئله اجتماعی ازجمله مسئله زیست

در  برنده شدنکنند و براي  یمبا یکدیگر رقابت ها و بازیگرانی است که  مجموعه فعالیت

و با سایر مسائل اجتماعی به رقابت  بردکارهایی را باید به  ياستراتژبازي مسائل اجتماعی 

  .برخاست

حرف اصلی در مباحثات برساخت موضوعات و مشکالت ) 1394(یگانهانبه عقیده 

زیست تابع  الت محیطمحیطی، این است که پیدایش یا افول موضوعات و مشک زیست

طور مستقیم به  اصول، ضوابط و معیارهاي ثابت و غیراجتماعی نیست بلکه شیوع آنها به

، نگاران روزنامهزیست،  موفقیت ادعاهاي گروهی از کنشگران اجتماعی مانند فعاالن محیط

یر محیطی مانند سا به عقیده هانیگان مشکالت زیست. گردد سیاستمداران و دانشمندان بازمی

محیطی مانند  اجتماعی دارند با این تفاوت که مشکالت زیست منشأمسائل اجتماعی 

هاي علمی مربوط  طور مستقیم به یافته یا گرمایش زمین به ها کش آفتمسمومیت ناشی از 

  ).105: 1394هانیگان، (هستند 

  

  چارچوب نظري

که باهم دارند در  ییها تفاوترغم  یعلدو دیدگاه کارکردگرایی ساختاري و تضادگرایی 

محیطی ارائه  یی که براي مسائل اجتماعی از جمله مسائل زیستها حل راهو  ها علتمورد 

دهند از این نظر اشتراك دارند که هردو به عوامل عینی و ساختاري در تعریف و تبیین  یم

بر گرا برساختهاي  یدگاهداخیر  هاي سالبرخالف این دو در . مسائل اجتماعی توجه دارند
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که به  اند شدهمطرحیستی در تعریف و تبیین مسائل اجتماعی مدرن پستاساس رویکردهاي 

. ورزند یمجاي تأکید بر عوامل عینی و ساختاري بر عوامل ذهنی و آگاهی و نسبیت تأکید 

ها مسائل اجتماعی مستقل از ذهن عامالن اجتماعی وجود ندارد و  یدگاهددر این دسته از 

 یک کدامکنند از میان انبوه مشکالت اجتماعی  یمماعی هستند که تعیین این عامالن اجت

  . اهمیت بیشتري یابند، تبدیل به مسئله اجتماعی شوند و براي حل آنها اقدام شود

بایست  یممحیطی  بنابراین برخالف دو دیدگاه قبلی که براي حل مسائل زیست

گرایی یا  اسی، در رویکرد برساختساختارهاي اجتماعی تغییر کنند مانند تغییر نظام سی

یی، عامالن اجتماعی این امکان را دارند تا از طریق مشارکت اجتماعی در گرا سازه

جلوگیري کنند و موجب تغییرات عمده در  زیست محیطاز تخریب  نهاد مردمهاي سازمان

دمی در بنابراین با توجه به اهمیتی که این رویکرد به نقش مشارکت مر. این زمینه گردند

گرایی اجتماعی  محیطی قائل است در این پژوهش، از رویکرد برساخت یستزحل مسائل 

پردازان  یهنظربدین منظور به بررسی نظرات . شود یمعنوان راهنماي پژوهش استفاده  به

یعنی لوزیک، هانیگان، اسنو و بنفورد در مورد سازوکارهاي برساخت  گرا برساختبرجسته 

  .پردازیمیممسائل اجتماعی 

  

  نظریه برساخت مسائل اجتماعی لوزیک

معتقد است که براي برساخت موفق یک مسئله اجتماعی ازجمله ) 1391(لوزیک 

هایی که براي  یتفعال(ادعا سازي . محیطی، سه مفهوم کلیدي وجود دارد یستزمسائل 

مطرح  افرادي که ادعاهایی را(ادعاسازان ، )شود یمبرساخت یک مسئله اجتماعی انجام 

بینند و  یمدهند یا آنها را  یممردمی که به ادعاها گوش (و مخاطبان یا حضار ) کنند یم

  ).کنند یمرا ارزیابی  ها آن
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  ادعاسازان

آمیز متقاعدشدن مخاطبان نسبت به این  یتموفقیک مسئله اجتماعی  شدن ساختهالزمه 

و اینکه . و گسترده است شایع زا مشکلاین شرایط . وجود دارد زا مشکلاست که شرایطی 

متقاعد کردن مخاطبان کار اصلی . تواند تغییر کند و باید تغییر کند یماین شرایط 

هاي سازماندر  مؤثرطور فعال و  افرادي که به). 52: 1391لوزیک، (ادعاسازان است 

هستندترین گروه ادعاسازان هستند و جز ادعاسازان اولیه  کنند مهم یمفعالیت  نهاد مردم

و  ها مهارت. همه ادعاسازان در کسب اعتبار یکسان و برابر نیستند). 56: 1391لوزیک، (

توان گفت که برخی از ادعاها که  یم. است مؤثرها آندانش ادعاسازان در کسب اعتبار 

شوند و برخی ادعاهایی که از سوي  یمشوند جدي فرض  یمتوسط گروهی از افراد ساخته 

. شود ینماهمیت تلقی شده و به آن توجهی  شوند کم یماخته گروهی دیگر از افراد س

بنابراین گرایششان بر این است که . طورکلی مردم به تحقیقات علمی توجه دارند به

طورکلی  به. ادعاهایی را که دانشمندان و افرادي که منزلت دانشگاهی دارند را باور کنند

  ).66: 1391لوزیک، . (بار قرار دارندمراتب اعت سلسله رأسدانشمندان و دانشگاهیان در 

توان گفت که برد یا باخت یک ادعا تا حد زیادي به افراد و مراجعی  یمبنابراین 

توجهی مخاطبان به یک  یبدر بسیاري از موارد . کنند یمبستگی دارد که آن ادعا را مطرح 

توانند توجه  ینماینکه چرا شرایطی. کنند یمادعا ناشی از کسانی است که ادعاها را مطرح 

سادگی جلب کند ناشی از شخصی است که متولی طرح ادعاهایی  و ذهنیت عمومی را به

قواعد بازي مسائل اجتماعی همان قواعد . در ارتباط با مسئله بودن آن شرایط شده است

 عمومًاتوجهی نشان داده است  یبمسائلی که جامعه به آنها . معمول زندگی اجتماعی است

مراتب اعتبار در بازي  شده از سوي افرادي است که در انتهاي سلسله ل مطرحهمان مسائ

طور که گفتیم ادعاسازان گروهی از  همان). 67: 1391لوزیک، (دارند مسائل اجتماعی قرار 

اما گروهی دیگر از مردم هستند که . افراد هستند که درگیر ساختن مسائل اجتماعی هستند

کنند و با تصمیم  یمان کسانی هستند که این ادعاها را گوش شوند این یممخاطبان نامیده 
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توان باور کرد به موفقیت یا عدم موفقیت یک ادعا  یمیک از ادعاها را  درباره اینکه کدام

  .کنند یمکمک 

  

  )حضار(مخاطبان 

. شده را باورکردنی بدانند شود که مخاطبان ادعاي مطرح یممسئله اجتماعی زمانی خلق 

ي مخاطبان رأبازي مسائل اجتماعی برنده بودن یا بازنده بودن فرد بستگی به در استعاره 

درواقع . کنند یممخاطبان هستند که درباره ادعاهاي مربوط به مسائل اجتماعی داوري . دارد

بریم شامل انواع متفاوتی از مردم  یمواژه عموم مردم را که ما در مورد مخاطبان به کار 

ي از مردم نوع ا دستههر . بینند یمشنوند یا  یمرد مسائل اجتماعی را هستند که ادعاها در مو

روند  یمهاي خاصی  یسخنرانبینند و به  یمي خاصی ها برنامهخوانند،  یمخاصی از نشریات 

ي باز ).68: 1391لوزیک، (پذیرند  یمبنابراین ادعاهاي خاص را مربوط به مسائل اجتماعی 

شود که مخاطبان متقاعد شوند که شرایط خاصی وجود یممسائل اجتماعی زمانی پیروز 

  ).71: 1391لوزیک، (دارد و الزم است که براي بهبود آن شرایط کاري انجام داد 

  

  ادعا سازي

باشند  ها حل راهبه عقیده لوزیک ادعاهایی که درباره اخالقیات، شرایط و مردم و 

-ایی که در آن اخالقیات، شرایطیعنی ادعاه. دهند یمي موفق از ادعاها را شکل ا مجموعه

توانند  یمدهند که  یمي موفق را شکل ا مجموعهدرستی برساخته شوند  به ها حل راهمردم و 

  .مخاطبان را متقاعد کنند

  

  ساختن اخالقیات

پاسخ دهند که چرا شرایطی  سؤالادعاهاي مربوط به مسائل اجتماعی باید به این 

درواقع ادعاهاي . امروزین تنوع اخالقی است هاي دنیاي یژگیو؟ یکی از زاست مشکل
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از شرایط ندارند و چنین  زا مشکلمربوط به مسائل اجتماعی کاري جز ساختن یک ماهیت 

در ادعاهاي مربوط به مسائل اجتماعی درواقع ادعاهایی . کاري یک سازه اخالقی است

موردپذیرش قرار عنوان مسئله اجتماعی  یعنی زمانی یک مشکل به. اخالقیات هستند مورد

یعنی ادعاسازان باید نشان دهند . عنوان یک موضوع غیراخالقی برساخته شود به که گیرد یم

از نظر لوزیک سه نوع اخالقیات وجود دارند . است که اخالقیات مورد تعرض قرارگرفته

ت اخالقیات مذهبی، اخالقیا. کنند یمکه در فرایند ادعا سازي، ادعاسازان از آنها استفاده 

  ).80: 1391لوزیک، (یانسانسازمانی و اخالقیات 

  

  ساختن شرایط و مردم

طور که گفته شد براي برساخت ادعایی موفق یعنی ادعایی که مخاطبان را متقاعد  همان

وجود دارد و باید آن را تغییر داد ادعاسازانی مانند  زا مشکلکند که شرایط آزاردهنده و 

درواقع . ید نشان دهند که شرایط موجود غیراخالقی استنهاد با هاي مردم سازماناعضاي 

اما . شوند که متقاعد شوند با شرایطی غیراخالقی مواجه هستند یممخاطبان زمانی نگران 

هاي خاص  یژگیوعالوه بر آن مخاطبان ادعاهاي مربوط به مسائل اجتماعی خواستار درك 

هاي  یژگیوخواهند  یمها آن. است شده شناختهعنوان مسئله اجتماعی  شرایطی هستند که به

بینند یعنی قربانیان را بفهمند همچنین آنها  یمخاص افرادي را که از این شرایط زیان 

هاي افرادي را که بوجود آورنده این شرایط هستند یعنی مقصران را  یژگیوخواهند  یم

هاي مسئله،  علتبنابراین در برساخت مسائل اجتماعی ادعاسازان باید مقوالتی از . بدانند

  ).110: 1391لوزیک، (مقصران مسئله و افرادي که قربانی این شرایط هستند را بسازند 

. ادعاها باید محتواي دقیق شرایط مسائل اجتماعی را بسازند :ساختن انواع شرایط

باید . یژه باید مخاطبان را متقاعد سازند که با نوع خاصی از شرایط مواجه هستندو بهادعاها 

بار  یک صرفًاشود و  یمن دهند که این شرایط علت خاصی دارد، این شرایط تکرار نشا

  .زاست مشکلافتد و اینکه پیامدهاي این شرایط از نظر اخالقی  ینماتفاق 
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بدون مطرح کردن ادعاهایی درباره افرادي که در یک شرایط  :ساختن انواع مردم

اولین شرط براي . جتماعی کافی نیستندخاص قرار دارند ادعاهاي مربوط به شرایط مسائل ا

قربانی داشته باشد و  حتمًااینکه یک شرایطی مسئله اجتماعی باشد آن است که آن شرایط 

ساختن قربانی بدین . دومین شرط یک مسئله اجتماعی امکان داشتن یک فرد مقصر است

و اینکه  معنی است که ادعاسازان نشان دهند که افرادي در شرایط مشکلی قرار دارند

مثل کسانی که قربانی سیل یا . خودشان مسئول این شرایط نیستند و قربانی هستند

زیست  توان در مورد ادعاهاي تخریب محیط یمها  عالوه بر انسان. اند شدهخشکسالی 

بنابراین ادعاسازان باید نشان دهند این . عنوان قربانی معرفی کرد حیوانات و طبیعت را هم به

کنند و این شرایط از شرایطی که مخاطبان در آن  یمیط سختی زندگی افراد در شرا

مقصران کسانی . است و اینکه خودشان مسئول مشکلشان نیستند تر سختکنند  یمزندگی 

نظام  مثالًمقصر ممکن است ساختارها باشند . هستند که مسئول شرایط خاصی هستند

در مورد مسئله  مثالً. یا اینکه هردوداري یا ممکن است افراد باشند و  یهسرماسیاسی یا 

توانند مقصران  یمآیند  یمین به خیابان سرنش تکهاي  یلاتومبآلودگی هوا هم افرادي که با 

  .ونقل عمومی مسئله باشند و هم سیستم حمل

  

  ها حل راهساختن 

هاي  حل یعنی باید راه. هاست حل راهآخرین اقدام در ساختن مسائل اجتماعی ساختن 

اند و دو نوع  یاجتماعي مسائل اجتماعی عبارت از تغییر ها حل راهتمام . ارائه شودمسئله 

هاي  یاستسوجود دارد تغییرات فردي و تغییر  ها حل راهکلی از تغییرات اجتماعی و 

  .عمومی

  زیستی هانیگان نظریه ادعا سازي مسائل محیط

عات و مشکالت حرف اصلی در مباحثات برساخت موضو) 1394(یگانهانبه عقیده 

زیست تابع  محیطی، این است که پیدایش یا افول موضوعات و مشکالت محیط زیست
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طور مستقیم به  اصول، ضوابط و معیارهاي ثابت و غیراجتماعی نیست بلکه شیوع آنها به

، نگاران روزنامهزیست،  موفقیت ادعاهاي گروهی از کنشگران اجتماعی مانند فعاالن محیط

محیطی مانند سایر  به عقیده هانیگان مشکالت زیست. گردد انشمندان بازمیسیاستمداران و د

محیطی مانند  اجتماعی دارند با این تفاوت که مشکالت زیست منشأمسائل اجتماعی 

هاي علمی مربوط  طور مستقیم به یافته یا گرمایش زمین به ها کش آفتمسمومیت ناشی از 

  ).105: 1394هانیگان، (هستند 

محیطی  یستزمحیطی براي تعریف مشکالت  یستزهانیگان ادعاسازان مسائل به عقیده 

. شوند ها فعالیتتوجه جامعه و ترغیب مخاطبان براي اقدام، باید درگیر انواعی از  و جلب

یشی عملی جامعه اند چارهبه تعاریف جمع از مشکالت و برخی به  ها فعالیتبرخی از 

محیطی سه کار  یستزبراي برساخت یک مسئله  طورکلی، ادعاسازان به. شوند یممربوط 

محیطی، ارائه ادعاهاي  یستزتجمیع ادعاهاي : اند از اصلی را باید انجام دهند که عبارت

  ).110: 1394هانیگان، (محیطی  یستزمحیطی و رقابت ادعاهاي  یستز

محیطی کشف و  یستزمنظور از تجمیع ادعاهاي  :محیطی یستزتجمیع ادعاهاي 

کشف، تعریف و  -1: اقدام اساسی انجام داددر این مرحله باید سه. مشکل است شرح اولیه

تعیین  -3تعیین مبناي علمی، فنی، اخالقی یا قانونی براي ادعاها و  -2.شرح دقیق مسئله

  ).114: 1394هانیگان، (.تواند مشکل را حل کند یماینکه چه کسی بهتر 

زیستی دو  راستاي ارائه مسئله محیطادعاسازان در  :زیستی ارائه ادعاهاي محیط

هانیگان، (ادعاهایشان  مشروع سازيتوجه عموم مردم و دیگري  یکی جلب: یت دارندمأمور

1394 :120.(  

همچنان بخشی  ها رسانهاگرچه حمایت علمی و توجه  :زیستی رقابت ادعاهاي محیط

یست باید به رقابت در ز دهند اما ادعاسازان مسائل محیط یممهم از فرایند ادعا را تشکیل 

کاري ظریف  یاسیسهاي  گذاري یاستسعرصه سیاست بپردازند که البته این کار در جریان 

 هاي گروهخود را به کمک آن دسته  هاي طرحزیست باید ماهرانه  متخصصان محیط. است
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یندازند و بیر تأخذینفع و اغلب متعارض سیاسی جلو ببرند که هریک قادرند طرح را به 

ندرت از فرایند عقالنی شناسایی مشکل  زیست به هاي عمومی محیط یاستس. لک کنندمسته

ي ا مجموعهیجه درنتتدریج  ها به یاستسبیشتر . شوند یممناسب و دقیق منتج  حل راهو تطبیق 

که بازتاب تعصبات، اهداف و تقویت نیازهاي  ها مصالحهها و  یزن چانهپیچیده از 

آیند  یمو کارفرمایان سیاسی بلندپرواز است بوجود  هاانجمنربط،  ذي هاي سازمان

  ).119: 1394هانیگان، (

محیطی عالوه بر  موفقیت یک ادعاي زیست :محیطی مخاطبان ادعاهاي زیست

مهارت ادعاسازان و شرایط خود ادعا ممکن است به زندگی مخاطبانی نیز که در اثر آن 

پیگیري باشد هم رشد  نظر مخاطبان قابلمشکلی که از . مرتبط باشند اند شدهادعا بسیج 

محیطی خیلی  ادعاهاي زیست معموالً. تواند توجیهات سیاسی جلب کند یمکند و هم  یم

کند که یک سبک زندگی مهم را کنار بگذارند  یمپیچیده و آنهایی که مخاطبان را مجبور 

  ).124: 1394هانیگان، (شود  ینممخاطبان واقع  موردقبول

  

  اسنو و بنفورد 1سازي چارچوبنظریه 

اجتماعی اولین بار از آثار گافمن  هاي جنبشاستفاده از مفهوم چارچوب در مطالعه 

ی زن برچسبعنوان الگوي تفسیري که افراد را قادر به دریافت، تشخیص و  اقتباس شد به

به رویدادها معنا  ها چارچوب). Benford & Snow, 2000: 2(سازد یمرویدادها 

بر اساس تئوري . شوند و راهنماي اعمال هستند یمدهی تجارب  موجب سازمانبخشند و  یم

شده  شناخته قبالًچارچوب مردم تمایل دارند به تجربیاتشان با مرتبط کردن آن با الگوهاي 

نظم بدهند و افراد عناصر جدید را با ارجاع به ساختار شناختی از قبل موجود درك 

چارچوب دهی و برساخت معنا را  یمعنعی این کار اجتما هاي جنبشمتفکران . کنند یم

                                                  
1. Framing
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یک چارچوب مجموعه به هم مرتبط از ). Benford & Snow, 2000: 2(یدندنامسازي

  .براي تفسیر یک مسئله است ها برچسبمقوالت و 

به . اجتماعی مطرح کردند هاي جنبشرا در  چارچوب سازياسنو و بنفورد تئوري 

متراکم ي و ساز سادهمعی این کارکرد تفسیري را با ي کنش جها چارچوبعقیده آنها 

هایی که به بسیج هواخواهان  یوهشدهند اما به  یمي مختلف جهان بیرون انجام ها جنبهسازي

 & Benford(منظور افزایش حمایت مخاطبان و متفرق کردن مخالفان  بالقوه بپردازند به

Snow, 2000: 4 .( ي ها مجموعهي کنش جمعی اه چارچوبتوان گفت که  یمبنابراین

 هاي جنبشهاي  ینکمپبخش اعمال و  کنش محور هستند متشکل از باورها و معانی که الهام

ي کنش جمعی توسط طرفداران جنبش با مذاکره بر سر ها چارچوب. اجتماعی هستند

یا شرایطی که به نظر آنها باید تغییرکند برساخته  زا مشکلدرك مشترك برخی شرایط 

ي از تنظیمات براي ا مجموعهي بند مفصلي کنش جمعی ها چارچوبدرواقع، . شود یم

  ).Benford & Snow, 2000: 4(برانگیختن افراد به کنش جهت ایجاد تغییرات است 

عامل مهم دیگر در برساخت موفق مسئله توسط  چارچوب سازيعالوه بر اهمیت      

با اجتماع  برساخته شدهفعالین جنبش و جذب مخاطبان، رزونانس فرهنگی چارچوب

رزونانس فرهنگی عامل ). Benford & Snow, 2000: 10(است تر بزرگمحلی و جامعه 

مهمی در موفقیت یک چارچوب است و کاربرد یک چارچوب را به دلیل احساس طبیعی 

به عقیده اسنو و بنفورد رزونانس . دهد یمبا فرهنگ جامعه افزایش و آشنا بودن آن

، تجربیات روزمره ها ارزشچوب شامل هماهنگی چارچوب با باورها و فرهنگی یک چار

 ).Benford & Snow, 2000: 15(است ي مسلط آن جامعه ها اسطورهها و  یترواافراد، 

 برساخته شدهي ها چارچوبموفق  چارچوب سازيتوان گفت که در  یم ،طورکلی به

ي فرهنگی، ها تممنظور از . دي فرهنگی جامعه رزونانس دارنها تمتوسط فعاالن جنبش با 

طور گسترده در  معانی فرهنگی، تصاویر و احساسات و نگرش اولیه به جهان هستند که به

  ).1995n, oulsePasper &J :15(اند مشتركجامعه 
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  روش تحقیق

مطالعه موردي، مطالعه موضوعی . در این پژوهش از روش مطالعه موردي استفاده شد

یک محیط یا (ررسی یک یا چند مورد درون یک سیستم محدود از طریق ب یزبرانگ بحث

، نوعی طرح کیفی یا یک ابژه مطالعه و یشناس روشمطالعه موردي یک . است) یک بافت

مطالعه موردي رویکردي کیفی است که در آن . همچنین نوعی خروجی پژوهش است

محدود سیستم  و یا چندین) یک مورد(محدود طی زمان به بررسی یک سیستم  گر پژوهش

 مآخذتفصیلی و عمیق از  يها دادهو این کار را با گردآوري  پردازد یم) چند مورد(

و ) ها و گزارشمشاهده، مصاحبه، مطالب دیداري و شنیداري و اسناد (اطالعاتی چندگانه 

  ).98:1394کرسول،(دهد یممبتنی از مورد انجام  يها مضمونارائه توصیفی از مورد و 

و یا مطالعه ) یک مورد(محدود به مطالعه موردي  توان یملعه موردي را مطا انواع

کرسول،(کرد يبند دستهبرحسب هدف تحلیل موردي ) چند مورد(چندگانه موردي 

یا مسئله  یزبرانگ بحثبر یک موضوع  گر پژوهشدر تحلیل موردي محدود ). 100:1394

ي به تصویر کشیدن این موضوع و سپس یک مورد محدود و منفرد را برا شود یممتمرکز 

در مطالعه موردي چندگانه یا مطالعه موردي جمعی یک . کند یمانتخاب  یزبرانگ بحث

را  يا چندگانهاما پژوهشگر مطالعات موردي  شود یمیا مسئله انتخاب  یزبرانگ بحثموضوع 

عه براي مطال) 1394(کرسول .کند یمانتخاب  یزبرانگ بحثبراي روشن کردن این موضوع 

  :گیرد یمموردي مراحل زیر را در نظر 

باید تعیین کند که آیا روش مطالعه موردي براي مسئله پژوهشی  گر پژوهشنخست -1

موردهاي  گر پژوهشمطالعه موردي زمانی مناسب است که . او مناسب است یا خیر

مشخص و محدودي در اختیار داشته باشد و درصدد فهم عمیق این موردها یا مقایسه 

در این پژوهش از روش مطالعه موردي استفاده شد زیرا در پی ارائه . ن مورد باشدچندی

 يها مقاومتانتقال آب و  يها تونلیعنی  یزبرانگ بحثتوصیفی عمیق از موضوعی خاص و 

  .محلی در برابر آن در ایران بودیم
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. باید مورد یا موردهایش را شناسایی و مشخص کند گر پژوهشمرحله  ینازا پس-2

در . ن است این موردها یک یا چند فرد، یک یا چند برنامه، رویداد یا فعالیت باشندممک

اما بهتر . هدفمند در دسترس است یريگ نمونهزیادي از  يها گونهانتخاب مورد مطالعه 

متفاوت به مسئله، فرآیند یا رویداد  يها نگاهدهنده نشاناینکه  بر اساساست که موردها را 

 توان یماما . شود یمحداکثر هدفمند نامیده  یريگ نمونهکرد کهاب مدنظر باشند انتخ

در این پژوهش . و موردهاي غیرمعمول را هم انتخاب کرد در دسترسموردهاي معمولی، 

. بررسی کنیم جانبه همهطور بهاز مطالعه موردي محدود استفاده شد تا بتوانیم یک مورد را 

با بررسی کارزارهاي موجود  گر پژوهشبود که انتخاب مورد در این پژوهش بدین ترتیب

 آباد بهشتدر حوزه آب و مشورت با متخصصان و فعاالن حوزه آب در ایران مورد جنبش 

اخیر انتخاب  هاي سالکارزارهاي موجود در حوزه آب در  ترین مهمیکی از  عنوان بهرا 

  .کرد

اطالعاتی  مآخذن گسترده و شامل چندی نوعاًدر پژوهش موردي  ها دادهگردآوري -3

به  2003(ین . مانند مشاهده، مصاحبه، مطالعه اسنادي و مطالب دیداري و شنیداري است

: کند یمنوع شیوه گردآوري داده را در مطالعه موردي توصیه  6) 1394نقل از کرسول،

در این . مطالعه اسناد، اطالعات آرشیوي، مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی و مصنوعات

مطالعات اسنادي و مشاهده استفاده  هاي روشاز  ها دادهگردآوري  منظور بهم پژوهش ه

و  ها گزارش، ها یلمف، ها عکس، ها برنامه، مقاالت، ها نامهاسناد مورد بررسی شامل انواع . شد

  . باشد یمتلگرام  هاي گروهو  ها کانالفعاالن جنبش در  يها پست

. استفاده شدا حدودي مشاهده مشارکتی هم همچنین از روش مشاهده مستقیم و ت       

تلگرامی که فعاالن جنبش در آنها  هاي گروهبدین ترتیب که پژوهشگر با عضویت در 

در فضاي مجازي و همچنین  ها گروهعلت مشاهده . به مشاهده پرداخت کردند یمفعالیت 

 هایی يآزاداول اینکه امروزه به علت. گردآوري اسناد از فضاي مجازي به چند دلیل بود

 ها جنبشاجتماعی این امکان را که  يها رسانهکه در فضاي مجازي وجود دارد و اینکه 

 هاي جنبشهاي یتفعال، اکثر اند کردهبتوانند با مخاطبان گسترده در ارتباط باشند را فراهم 
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این به عالوه بر. تا در دفاتر رسمی آنان شود یماجتماعی انجام  يها رسانهاجتماعی در 

در ایران حساسیت زیادي به لحاظ  زیستی یطمحهاي جنبشعلت اینکه نسبت به فعاالن 

  . دهند یماجتماعی انجام  يها شبکهخود را در  هاي یتفعالامنیتی وجود دارد فعاالن جنبش 

بنابراین به دالیلی که ذکرشده یعنی دسترسی به مخاطبان گسترده و امکان گمنامی و 

 يها رسانهامروزه در  زیستی یطمحي کانون کارزارهاي آزادي عمل در فضاي مجاز

عالوه بر این شرایط کلی، به دلیل شیوع ویروس . اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام است

زیستی یطمحهاي جنبشو ممنوعیت ارتباطات اجتماعی فعالیت  1399کرونا در سال 

مام اطالعات مربوط به جنبش و ت شد یمدر فضاي مجازي انجام  آباد بهشتکارزار  ازجمله

بنابراین فضاي مجازي به . شد یمتلگرامی در اختیار اعضا قرار داده  هاي گروهاز طریق 

از طرف دیگر به علت شیوع ویروس . بود شده یلتبدها دادهمکان مناسبی براي گردآوري 

 ها دادهگردآوري  منظور بهچهارمحال و بختیاري  استاندر کشور امکان سفر به  19ید وکو

  .وجود نداشت گر پژوهشبراي 

از نوع تحلیل  تواند یمدر این روش  ها دادهتحلیل . هاست دادهمرحله بعد تحلیل  -4

باشد یا مطالعه کل مورد یا تحلیل درونی یعنی تحلیل یک بعد خاص مورد مدنظر  نگر کل

د ارائه نوعی تحلیل تفصیلی از موار ها دادهمجموعه  بر اساس). 182:1394کرسول،(

که در آن پژوهشگر ابعادي مانند سرگذشت مورد یا ترتیب زمانی رویدادها و  شود یم

به موضوع  تواند یمگر پژوهشتوصیف،  ینازا پس. دهد یمتوضیح  یلتفص بهفعالیت را 

عمده یا  برانگیز بحثبه چندین موضوع  تواند یمگر پژوهش. عمده بپردازد برانگیز بحث

یک استراتژي . البته نه براي تعمیم بلکه براي فهم پیچیدگی مورد. دتحلیل مضمون بپرداز

درون هر مورد و سپس  برانگیز بحثشناسایی و تعیین موضوعات  تواند یمتحلیلی در اینجا 

  .پرداختن به مضامین مشترك میان موردها باشد

معمول این است که نخست  يها قالبباشد یکی از  شده انتخابوقتی چندین مورد 

. شود یموصیفی از هر مورد و مضامین درون آن ارائه شود که تحلیل درون موردي نامیده ت

شود یمسپس یک تحلیل از همه موردها صورت گیرد که تحلیل میان موردي نامیده 
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مدل کرسول مراحل زیر  بر اساستوان یمبا توجه به آنچه گفته شد ). 102:1394کرسول،(

  :ه موردي در نظر گرفتمطالع يها پژوهشرا در تحلیل 

  ارائه توصیفی از بستر یا محیط مورد مطالعه-1

  جداگانه صورت بهتوصیف هرکدام از موردها -2

  ها آناستخراج مقوالت و مضامین مربوط به هر مورد و شرح کامل -3

و  ها شباهتبه معنی مقایسه موردها باهم و مشخص کردن : گر پژوهشتفسیر -4

  موردها يها تفاوت

یعنی ابتدا شرحی از . رویکرد کرسول انجام شد بر اساسها دادهحلیل در این پژوهش ت

سپس توصیفی از مورد پژوهش یعنی تونل . انتقال آب در ایران ارائه شد يها پروژه

در . پژوهش ارائه و شرح داده شد يها دادهسپس مضامین مربوط به . ارائه شد آباد بهشت

وع محدود یا تک موردي بود مرحله چهارم این پژوهش به دلیل آنکه مطالعه موردي از ن

تحلیل درون موردي انجام  صرفًایعنی تحلیل میان موردي و مقایسه موردها را نداشتیم و 

  .شد

  

  تحقیق هاي یافته

  اي حوضه ینبانتقال آب 

در واقع فرآیند برداشت منابع آب در طول سال با استفاده از حفر  يا حوضهانتقال آب بین 

 نسبتاًهیدورلیکی  با توانانتقال فیزیکی آب از نواحی  باهدفا لوله بوده که تونل، آبراهه ی

و پاسخی به  شده انجام) حوضه مقصد(به سایر نواحی با کمبود آب ) مبدأحوضه (خوب 

نیازهاي انسانی در برابر افزایش  تأمینمسئله توزیع جمعیت انسانی است که با اهداف 

رحیمی زاده و بزرگ (شوند یمیر الگوي زیست اجرا تقاضا، بهبود کیفیت زندگی و تغی

ولی ضرورت  گردد یبرماگرچه قدمت انتقال آب به صدها سال پیش ). 2: 1397زاده،

اوج طراحی و اجراي . سال پیش تاکنون بیشتر احساس شده است 200طرح این موضوع از 
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 1970و 1960يها دههبزرگ انتقال آب در کشورهاي صنعتی پیشرفته به  يها پروژه

در جهان  يا حوضهانتقال آب بین  يها پروژهاما امروزه با پیشرفت اجرایی . شوند یممربوط 

  .پیامدها و آثار منفی آن بروز کرده است تدریج به

 .استبودهآبازبرداران بهرهموردتوجهقدیمازآبانتقالهاي طرحایراندر

بحثشمسی،هجري1012سالدرصفوي وعباس شاهحکومتدوراندربارنخستین

بررسیمأموررابهرامسريجهانگیرخاناووشدمطرحرود ندهیزابهکارونآبانتقال

نیزچلگردبهکوهرنگگردنهورفتجلواندکیطرحکههرچند .موضوع کرداین

سالدرطرحایندر نهایت .ماندباقیناتمامطرحاینعباس شاهمرگباشد،شکافته

اخیر در  هاي سالدر .رسیديبردار بهرهبه1کوهرنگطرحنامباشمسیهجري1337

انتقال  هاي طرحایران نیز به دلیل کمبود و توزیع نامناسب منابع آبی تمایل زیادي به انجام 

در به لحاظ فنی عملی بوده ولی بدون  ها پروژهکه اکثر این  شود یمدیده  يا حوضهآب بین 

  .اند شدهو اجرا  ییدتأزیستی یطحمگرفتن مسائل  نظر

اجرایی این همچنین آمارهاي مستند و در دسترس در خصوص حجم، هزینه و شرایط

طوالنی و با احداث تونل همراه  يها در مسافتها پروژه، اکثر باشد ینمدر دسترس  ها طرح

مقصد  و مبدأگرفتن نیاز آبی مناطق  در نظربدون  زیست یطمحیببر تخربوده که عالوه 

انتقال آب به  يها پروژههمچنین ظرفیت آبی انتقالی که در مشخصات . اند شده یزير طرح

که ظرفیت آبی  است یحالو این در  اند ذکرشدهبراي اهداف شرب  خورد یمچشم 

که  باشند یمبراي نیل به اهداف کشاورزي  ظاهرًاچند برابر نیاز شرب منطقه و  موردبحث

انتقالهاي طرحهرسال). 140: 1396،لحیصا(دهند یمنشان در خودردپاي سیاست را 

وخشکهاي استاننمایندگانسويازسیاسینفوذوقدرتپشتوانهبازیاديآب

کهشوندیمبیانشرایطیدرطورکلی بهها طرحاین .شودیمارائهبه دولتخشک نیمه

آبانتقالبهازنیمقصد هاي استاندردسترسدرآبازصحیحمصرفصورتدر

آبکمبوداثرهايکاهشبرايروشیتواندیمآبانتقالحل راهگرچه .ابدی یمکاهش

موردها طرحگونه نیااجرايدرينگر جامعطورمعمول بهامامقصد باشد،هاي استاندر
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ترین مهمجدول زیر ). 8: 1397رحیمی زاده و بزرگ حداد،(ردیگیمقرارغفلت

  .دهدیمل آب در ایران را نشان انتقا هاي طرح

  

  انتقال آب در ایران هاي طرحترین مهم-1جدول

  
  1397رحیمی زاده و بزرگ حداد،: منبع

  

  آباد بهشتتونل 

جانباز1389سالدريفالت مرکزبهآباد بهشتحوضهآب ازانتقالطرح

 هاي استاندهنیآسال35شرب تاآبيازهاینازیبخشتأمینمنظور بهرو ینوزارت

ونیلیم580زانیمبه یآبشد،مقررآناساسبرود یگردمطرحو کرمانزدیاصفهان،

یاصلسرشاخه ياریبختوچهارمحالاستان آباد بهشتاز حوضهسال،درمترمکعب
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دست پایینقسمت درشداعالموشودمنتقلزدیوکرمان اصفهان،هاي استانبهکارون

با یمخزنسداردل،شهریحوالدرآباد بهشتو کوهرنگانهرودخدویتالقمحل

خطصورت بهیتونلواحداث مترمکعباردیلیمدویبیتقرحجمباومتر184ارتفاع

تاسدمخزنهیالیمنتهاز متر 2000تا300حداقلعمقبالومتر،یک65با طولمیمستق

 .گرددریسرازرود ندهیزابهآباد تبهشآبتاشوديحفاربهادران در اصفهانباغیحوال

هرکدامکه باشدیمزینلومتریک12طولبهیدسترستونل 6شاملنیهمچنطرحنیا

  .)9: 1399داس مه،(داشتخواهنددنبالبهیفراوان محیطی زیستيامدهایپییتنها به

  

  آباد شماي کلی طرح انتقال آب بهشت-1شکل 

  
  1394روفی،: منبع

  

همان ابتدا اعتراضات وسیعی را در میان متخصصان، دانشگاهیان، فعالین  این طرح از

 هاي یتفعالیجهدرنتبطوریکه . و مردم محلی برانگیخت زیستی یطمحنهاد مردمهاي سازمان

در شهرکرد انجام شد که  1393آنان راهپیمایی مردمی با مشارکت باالي مردم در سال 

عوامل تونل  مجددًا1399در فروردین  ینباوجودا. شدمنجر به تعطیلی تونل و توقف پروژه 
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منجر به  مجددًااین اقدام . اقدام به تجهیز کارگاه و فعالیت براي احداث تونل کردند

مقاومت مردمی در استان چهارمحال و بختیاري شد و اقدامات اعتراضاتی  یريگ شکل

ات و مسئوالن استانی و ، مقامزیستی یطمحنهاد مردمهاي سازمانمتعددي توسط فعالین 

  .مردم محلی انجام شد که در نهایت منجر به تعطیلی کارگاه و توقف احداث تونل شد

 1399در ادامه به بررسی چگونگی برساخت مسئله توسط فعالین جنبش در سال 

  .آمده است 2این پژوهش در جدول  يها دادهبرآمده از مقوالت ترین مهم. پردازیم یم

  

  ها دادهوتحلیل  یهتجزت حاصل از مقوال –2جدول 

  ها مضمون  ها مقوله  کدها

ي ها گونه، نابودي ها گسلنابودي منابع آب، فعال شدن 

  آلودگی هواگیاهی و جانوري،

    زیستی یطمحچارچوب 

  

  برساخت عقالنی مسئله

  

  

  

  

  

  برساخت روانی مسئله

  

  

  

  

  برساخت عملی مسئله

  چارچوب اقتصادي  هزینه بودن تونلنابودي کشاورزي، بیکاري و مهاجرت، پر

  عدالتی چارچوب بی  محیطی، تبعیض قومیتی تبعیض زیست

رعایت  عدم زیست، شکستن پلمپ تونل، یطمحعدم مجوز 

  المللی ینبقوانین 

  چارچوب قانونی

اعتباري آب مازاد  یباعتباري کمبود آب شرب در مقصد،  یب

  مبدأدر 

  اعتباري ادعاهاي رقیب بی

  تجربه زیسته مردم  باشکوه گذشته تبعیض، فقر و محرومیت، احساس

/ ینان نش زاگرسیزید، / اسرائیل، امام حسین/ فلسطین

  کویرنشینان

  ي دوتاییها تقابل

  پیامدهاي ناگوار  3تونل قمرود، تونل کوهرنگ 

  محیطی، هاي زیست یتفعالاي،  یریهخهاي  یتفعال

  مردمهاي مذهبی، پیوند عاطفی با  یتفعال

  رهبري کاریزماتیک

  گذاران جلب حمایت سیاست  حمایت مقامات محلی، حمایت مقامات کشوري

ي انقالب، مشارکت جانبازان و خانواده ها ارزشپایبندي به 

  شهدا

  غیرسیاسی کردن جنبش

  فتح سنگر به سنگر  ی وسیع، تجمعات محدود، تجمعات گستردهرسان اطالع

  ي مختلفها رسانهاستفاده از   ي سنتیاه رسانهي مجازي، ها رسانه



  

  

  

1400، زمستان 49شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  252

  برساخت عقالنی مسئله

ادعاسازان است که یمنطقو دالیل عقالنی و  ها استداللبرساخت عقالنی مسئله شامل 

بکار بردنبدین معنی که ادعاسازان جنبش با . متقاعدسازي مخاطبان به کار بردند منظور به

که با  متقاعد کنندرا  گذاران سیاستم و منطقی و عقالنی سعی کردند مرد يها استدالل

  .که نیازمند اقدام فوري است اند مواجهمشکل مهمی 

  زیست یطمحچارچوب 

مردم منطقه از  آگاه کردنزیست سعی در  یطمحفعاالن جنبش با برساخت چارچوب 

زیست منطقه و اقناع آنها براي پیوستن به جنبش  بر محیط آباد بهشتتأثیرات مخرب تونل 

اولین مقوله در چارچوب . کنند یمد و بدین منظور ادعاي خود را از چند جنبه بیان دارن

در  آباد بهشتیر تونل تأثفعاالن جنبش همواره بر . زیست نابودي منابع آب است یطمح

طورکلی تمامی منابع آبی که در مسیر این تونل  و به ها چاه، ها رودخانه، ها چشمهخشکی 

  .کنند یمشود تأکید  یمشامل  است و نیمی از استان را

آن کیلـومتري  67طولو بهتونلاطرافبهکیلومتر 35حدودتونلوروديازدرست«

و،شـوند  یمـ آبکـم بسـیار وخشـک  ،یـب تخر زیـاد، وکمباشدتيمتر 1500و عمق

شـروع ها چشمهزیرزمینیهاي آبيها رگهو قطع یرسطحیزو سطحیهاي آبزهکشی

مرکـزي منـاطق بیشـتر زیرزمینـی آبو منابع ها چشمه .داردادامهتونلروجیو خانتهاو تا

و سـد افتتـاح ازبعـد . گیرنـد  یمقرار کاملشدندرخطر خشکبختیاريچهارمحالاستان

در اسـتان همیشـگی بندي یرهو جشربآبشدیدبا بحرانآباد بهشتو شومجهنمیتونل

  .»جنبش فعال»«شوند یمو نابودغرقدسدر دریاچهشد و شهرکاجخواهیمروبرو

  .در منطقه است لرزه ینزمدر مسیر تونل و ایجاد  يها گسلدیگر امکان فعال شدن  مقوله

اردلخیـز  زلزلـه منطقـه درمیـانی زاگـرس گسـل ابـر رويبـر درستآباد بهشتسد«

بـه توجـه باآباد، بهشتتونلوسدازبرداري بهرهوتکمیلصورتدرکهشود میاحداث

منطقـه مـردم خـاك، درپـی  پیهاي رانشوآبرفتیوسستخاكومنطقهبودنخیز زلزله

تـرین  حسـاس کـه شـود  میاحداثمحلیدرتونلاین... شوند میمواجههولناکیفاجعهبا
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قـرار آباد بهشتمسیردرگسل45کهيا گونه بهقرارگرفتهمنطقهآندرزاگرسهاي گسل

شـدن تخلیهدلیلبهمناطقایندراست حفاريحساسالعاده فوقها آنزامورد5کهدارد

خواهـد ایجـاد منطقـه برايرازیاديمشکالتها چشمهشدنخشکوها گسلدرونآب

  .»کمیته صیانت از آب استانعضو مهدي پژوهش،«».کرد

که با  فعالین جنبش معتقدند. دیگر است مهم گیاهی و جانوري مقوله يها گونهنابودي 

، منابع طبیعی و ها گسلفعال شدنعالوه بر خشک شدن منابع آبی منطقه و احداث تونل 

  . شوند یمهم نابود منطقه  يو جانورگیاهی  يها گونهمنطقه و انواع  شده حفاظتمناطق 

درهآبشـار صـیاد، تنـگ شـده  حفاظـت منـاطق آبـاد،  بهشـت آبانتقالطرحاجرايبا«

تاالبشکارممنوع،وقرقمناطقوسولگان چغاخور،تاالب،کالروسبزکوهغربعشق،

هاي کوهستانجانوريوگیاهیهاي گونهوزیستیتنوعووحش یاتح،آباد یعلگندمان،

منطقـه خـدادادي وطبیعیاکوسیستموقرارگرفتهانقراضوجديخطرمعرضدراطراف

کمیتـه صـیانت از    عضـو  پـژوهش، دکتر »«.شدخواهنداقلیمیشدیدتغییراتدچاراستانو

درفرودسـتش يهـا  دشـت وهـا  دامنـه ومیـانی زاگـرس کـل اکوسیسـتم طـرح این«.»آب

هـزاران زندگیویختهر هم بهرامناطقاینکلطبیعیشرایطودادهتغییرراشرقیهاي یال

  .»زیست محیطفعال «»کند یمنابودراجانوريوگیاهینادرگونه

در افزایش  آباد بهشتاحداث تونل و سد  یرتأثادعاسازان به  ه شدگفتعالوه برآنچه 

  .دهندیموا و ریزگردها در منطقه هشدار آلودگی ه

وهـا  نمـک بهآلودهگردوغبارشدنمعلقموجب،ها تاالببویژهمنطقهشدنخشک«

ابـ وداشـت خواهـد دنبـال بـه راهـوا شـدید آلودگینتیجهدروشدههوادرشیمیاییمواد

ونخالـه مترمکعـب میلیـون چهـار بـر  بـالغ شـود،  میبینی یشپآنطولوتونلابعادبهتوجه

مصـالح عظـیم حجمایندپويوخواهد شدتخلیهمنطقهدرونبهتونلحفراثردرمصالح

»بـود خواهـد منطقـه زیسـت  محیطبرايجديتهدیدمختلفجوانبازطبیعتدرنخالهو

  .»زیست محیطفعال «
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  رچوب اقتصاديچا

به  آباد بهشتاقتصادي که حفر تونل  مضراتدر چارچوب اقتصادي ادعاسازان به 

کنند ازجمله از بین رفتن کشاورزي منطقه، بیکاري،  یممنطقه وارد خواهد آورد اشاره 

مهاجرت و آوارگی بخش زیادي از مردم استان همچنین فعاالن جنبش به هزینه بسیار باالي 

کنند و اینکه در مقایسه با راهکارهاي جایگزین تونل مانند اصالح  یمه احداث تونل اشار

است  تر گرانآب دریا این طرح بسیار  شیرین کردنالگوي کشت، تصفیه فاضالب و حتی 

عنوان صرفه  هیچ بنابراین این طرح به. کند یماي هنگفت را به کشور تحمیل  ینههزو 

  .ندارداقتصادي 

درزیـرا شـود،  مـی تبـدیل کـویر بهبختیاريوچهارمحالازینیمتونلایناجرايبا«

چشـمه 456وقنـات رشـته 217چاه،حلقه 1400آبتونلایناجرايکیلومتري25مسیر

بـه وابسـته آبـاد  بهشـت حـوزه درخـانوار هزار19معیشت .شود میخارجاستاناززهکش

ایـن درکشـاورزي اراضیازارهکتهزار22آباد بهشتتونلاحداثبا... است کشاورزي

  .»بختیاريوچهارمحالکشاورزخانهاجرایییردب طاهر نوربخش،»«شود میخشکمنطقه

روسـتاي سـه وکـاج شـهر رفـتن آبزیرباعثطرف ازیکآباد، بهشتسدآبگیري«

حـدود مساحتیباماهیپرورشواحد46تعدادنیزوپیلسنگومحمودشیخآباد، بهشت

هـاي  آبـادي سـکنه منطقـه، دربیکاريآماررفتنباالتربرعالوهوشدخواهدارهکت4/15

درنیـاز مـورد آبدیگـر طـرف ازو. دادخواهنـد دسـت ازراخـود مانوخانموصوف،

لـدار ،)عباسپورشهید(1کارون،2کارون،3کارون،4کارون،5کارونسدهاينیروگاه

سـدها ایـن مطمـئن وکـل تولیـدي انـرژي کـاهش باعثوگذاشتهتأثیرعلیاگتوندولندر

خواهـد تحمیـل کشوراقتصادبهراهنگفتیوناپذیر جبرانخساراتیبابتاینازوشود یم

دررغبـت کـاهش طـرح، اجـراي اثـر درمنطقـه درتوسعهپتانسیلچشمگیرکاهش...نمود

مشـکل خـود ایـن کهشت،داخواهددنبالبهرامنطقهاقتصاديرونقتنزل،گذاري یهسرما

نـرخ افـزایش ...نمـود خواهـد فراهمرايا گستردهاجتماعیمشکالتینۀزموبودهعظیمی

منبـع تـأمین جهـت منطقـه مـردم رویـۀ  یبـ مهـاجرت موجبطرح،اجرايازناشیبیکاري

بـه راخـود خـاص اجتمـاعی مشـکالت نیـز امراینکهشد،خواهددیگرمناطقبهمعیشت

  .»فعال جنبش»«داشتخواهددنبال
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  چارچوب قانونی

به علت اعتراضات گسترده  1393در سال  ذکر شدهمانطورکه در ابتداي این بخش 

ي ها پژوهشمردمی و طبق نظر مجامع رسمی کشور ازجمله سازمان بازرسی کشور و مرکز 

پ و طور قانونی پلم این تونل به آباد بهشتبار احداث تونل  مجلس مبنی بر پیامدهاي فاجعه

توجهی  در اوج بحران کرونا و تعطیلی بخش قابل 1399باوجوداین در فروردین . تعطیل شد

ي استان اصفهان اقدام به بازگشایی و حفاري تونل نمود که ا منطقهاز کشور، اداره آب 

فعالین . یري جنبش مردمی در اعتراض به آن شدگ شکلطور که گفتیم منجر به  همان

زیست است و  یطمحونی بودن این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز جنبش همواره بر غیرقان

ي مجلس ها پژوهشهم اینکه از طرف نهادهاي رسمی مانند سازمان بازرسی کشور و مرکز 

  .و غیرقانونی بودن شکستن پلمپ تونل و از سرگیري حفاري تأکید داشتند شده استرد 

ازحفاظـت معیارهـاي رعایـت نـه طـرح، مجریـان وآبمافیايکهاستاینواقعیت«

علـل نـه وانـد  داشـته الضـرر قاعـدة والناسحقوقبهعنایتینهواند نمودهرازیست محیط

وملـی منـافع پایـدار، توسـعۀ اجتمـاعی، اقتصادي،فنی،مختلفزوایايازراطرحموجهۀ

ایـن بـا انـد،  ربـوده رایشکن قانوندرسبقتگوينظرهرازواند دادهقرارموردتوجهغیره

کـل بازرسـی سـازمان ازجملهرسمیمراجعطرفازاینکهضمنآباد بهشتطرحاوصاف

شـده   اعـالم غیرقانونیوقرارگرفتهشدیدمخالفتموردمجلسهاي پژوهشمرکزوکشور

وغیرقـانونی اقـدامی آناجـراي وبـوده مـوجهی جایگاهفاقدایرانحقوقینظامدر،است

  .»سپهري، وکیل جنبش»«.ودش میتلقینامشروع

زیست  عالوه بر غیرقانونی بودن حفر تونل به سبب آنکه فاقد مجوز سازمان محیط     

، فعالین جنبش بر شده استاست و همچنین توسط سازمان بازرسی کل کشور هم ممنوع 

 المللی ازجمله شروط یونسکو براي انتقال آب این تأکید دارند اجراي این تونل قوانین بین

شرط در  5ي ا حوضهیونسکو براي انتقال آب بین . کرده استي را هم نقض ا حوضهبین 

  :اند از که عبارت گرفته استنظر 



  

  

  

1400، زمستان 49شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  256

وآبتأمینجایگزینمنابعازاستفادهصورتدربایستی،مقصدناحیه: 1معیار* 

وفعلینیازهايتأمیندرهمبازآب،تقاضايکاهشبرايمنطقیاقداماتتمامی

  .باشدداشتهجديکمبودشده، بینی پیش

چشمگیرمحدودیتباآب،کمبودسبببهنبایستیمبدأحوضهآتیتوسعه: 2معیار* 

  .شودروبرو

ازمعقولیسطحکهدهدنشانبایستیمحیطی زیستپیامدهايجامعارزیابی: 3معیار* 

مبدأحوضهدرارمحیطی یستز کیفیتاساسیشکلانتقال بهطرحکهداردوجودقطعیت

  .کند ینم تخریبمقصدیا

سطحکهدهدنشانبایستیفرهنگی-اجتماعیپیامدهايجامعارزیابی: 4معیار* 

فرهنگی-اجتماعیاساسیاختاللبروزسببانتقال،طرحکهداردوجودقطعیتازمعقولی

  .شدنخواهدمقصدیامبدأحوضهدر

ومبدأهاي حوضهمیانعادالنهبایستیطرحاجرايازناشیخالصمنافع: 5معیار* 

  .شودتقسیممقصد

کدام از معیارهاي یونسکو رعایت نشده  آباد هیچ به عقیده ادعاسازان در طرح بهشت      

آب مورد نیاز از سایر  تأمینیی براي ها تالش) استان اصفهان(مبدأ در حوضه . است

شده، ممانعت از  زیابی آب مصرفاصالح الگوي کشاورزي و با(تر صرفه هاي به روش

همچنین احداث این تونل موجب . نشده است) کشت محصوالت آب بر مانند برنج

خواهد شد مانند ) استان چهارمحال و بختیاري(مبدأیري به حوزه ناپذ جبرانخسارات 

و رودها و نابودي کشاورزي استان، کمبود آب شرب،  ها چشمهو  ها رودخانهخشکی 

مدت  یطوالنهاي انتقال آب در  از طرفی دیگر طرح... . از جمعیت استان وبیکاري نیمی 

زیرا انتقال آب موجب جذب جمعیت بیشتر . هم خواهد شد) اصفهان(مبدأبه ضرر استان 

. نشینی و جرم جنایت خواهد بود یهحاشبه این استان و افزایش مشکالتی مانند آلودگی هوا، 

  .آور است یانزالمللی هم ناموجه و  ینبن بنابراین این طرح به لحاظ قوانی
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  عدالتی یبچارچوب 

به عقیده . محیطی و تبعیض قومیتی است یستزعدالتی شامل تبعیض  یبچارچوب 

ترین مشخصه استان چهارمحال و بختیاري محرومیت است که ناشی از  فعالین جنبش مهم

و  عدالتی یببر مسئله  دتأکیگفت که فعاالن جنبش با  توان یمدرواقع . عدالتی است یب

و  یآب کمکه در این مورد در میان مردم وجود دارد و پیوند آن با مسئله  هایی یتینارضا

موفق به بسیج مردم محلی و افزایش مشارکت مردمی براي جلوگیري از  آباد بهشتتونل 

 توسط فعاالن شده مطرحمفهومی است که در سراسر مباحث  عدالتی یب. احداث تونل شدند

انتقال آب  يها پروژهجنبش وجود دارد و نقش مهمی در بسیج مردمی و اقدام براي توقف 

  .از این استان دارد

زیست اشاره  یطمحهاي مختلفی در حوزه  یضتبعمحیطی ادعاسازان به  یستزدر تبعیض 

استان  مخصوصًاکنند که میان مردم استان چهارمحال و بختیاري و سایر نواحی کشور  یم

  .و یزد و کرمان وجود دارد اصفهان

وعقلـی دلیـل اصـفهان آبکـم اسـتان دريکـار  بـرنج ومـدرن غیـر کشـاورزي آیا«

پرداخـت بایـد خوزستانازجملهها استانسایرحتیومااستانراآنتاوانوداردتوجیهی

دلیلـی چـه شـرایط ایـن درهـا  یاصفهانقولبهخاورمیانهباغینتر بزرگاحداثآیاکند؟

افـزایش بـه روروزهـر کـه درخت در اصفهانهزارهزارانآبیاريدارد؟قانونیومنطقی

دلـیلش باشـد  ینمـ تـر  آبکـم درختـان جـایگزینی ونـژاد اصـالح بـه حاضرحتیواست

  .»عضو جنبش«»چیست

غرقـابی و کشـت دهزیانصنایعجهت آور سرسامبا هزینهشربطبیعیچرا باید آب«

و مرغـوب هـاي  ینزمـ لـی یابد وانتقالکاشان ،قم ،یزد،کرمان صفهان،اشرقکویرهايبه

) چهارمحـال و بختیـاري  (مبدأو زحمتکشمحرومو کشاورزو چشمه کنار رودیزحاصلخ

  .»عضو جنبش»«باشد؟نداشتهآببرداشتحق

کلی و در سایر  در سطحفعالین جنبش مسئله تبعیض در حوزه آب را به مسئله تبعیض 

زنند و معتقدند که نسبت به استان چهارمحال و  یمي دیگر هم پیوند ها حوزهمسائل و 
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و این  شده استعدالتی  یبطورکلی قومیت لر در همه جوانب تبعیض و  بختیاري و به

  .شود ینمعدالتی تنها محدود به مسئله انتقال آب  یب

کمتر  ،محروم یر،فق برخوردار،کمترهاي در صدر استاناستاناینآمارييها شاخص طبق«

تا بیکاري هستیمی و قطبآوارگ مظلومیت،بدبختی،قطبیعنی ما. قرار دارد و بیکاریافتهتوسعه

کهایرانجايهرواال«. »عضو جنبش«»يپرور دام ي،گردشگر ،مثل دولتی،کنک  خوش دل عناوین

مردمدرآمدوتالشورکاوباندهسهباندهدويها اکثرًا جاده اینکهحداقل. رفتممنبگینشما

چوله  چاله پريها جاده تويازاولروبدبختیوفقرمیشیچهارمحالمرزواردهمینکهولیعالی،

بشی ائمهتمامبهمتوسلبایدجونقونسمتبريبخايکهفارسونراهدوازشاهدهخدادید،میشه

بهفقطمردممایخوش دل...وهاولیاستانداردهايبدونیکش خط بدونجاده.برسیسالمت  به تا

موندمدیگه. کننتبدیلشکویربهمیخواناونمکههستبهاريهوايصباچندوسرسبزياین

  .»عضو جنبش»«باشهخوشدلمونبهشکهداریمچی

  

  اعتباري ادعاهاي رقیب بی

رقابت با ادعاهاي رقیب  زیستی یطمحیکی از مراحل مهم و اساسی در برساخت مسائل 

هم ادعاسازان  آباد بهشتدر مورد مسئله تونل ). 1391؛ لوزیک، 1395هانیگان،(است

در ) اصفهان و وزارت نیرو يا منطقهآب (گوناگون با ادعاسازان رقیب  هاي یوهشجنبش به 

درواقع، در این مرحله . برساخت مسئله و جلب حمایت مخاطبان به رقابت برخاستند

ادعاي رقیب  کردن اعتبار یبمنظور بهضد ادعاهاادعاسازان جنبش اقدام به برساخت

کمبود آب شرب در  -1: ادعاهاي رقیب در دو محور عمده بود يساز اعتبار بی. کردند

  .وجود آب مازاد در چهارمحال و بختیاري -2اصفهان 

میلیــونآینــده هشتصــدســالبیســتطــیمرکــزيفــالتشــربآبکــلبـراي نیــاز «

تونـل سـه بـا اکنـون  هـم کـه اسـت حـالی درایـن شـود  یمـ بینی پیششربآبمترمکعب

به فالت مرکزي منتقل آبمترمکعبیلیونم 900آبریزيها سرشاخهدر 1،2،3کوهرنگ 

بـه نیـازي واسـت منتفـی  آباد بهشتاز طریق تونل شربآبانتقالضرورتپس.شود یم

ضـرورت عـدم ويا قـه منطنـه کلـی وملـی نگـاه بالذا...باشد ینمآباد بهشتتونلاجراي
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ازبعـد مـازادي آبگونـه  یچهـ مضـافًا . مخـالفیم مـذکور طـرح اجـراي باشربآبتأمین

درازمـدت هـاي  یبررسکهندارددر چهارمحال و بختیاري وجودگانه سهيها تونلاجراي

ذخیـره يسـدها پشـت ،ها رودخانهدرجاريوموجودهاي آبحجمباگذشتهسالچهل

آبـاد  بهشـت تونلباآبانتقالصحنه پشتطراحانکهمهمینکته.. .ستاشدنیاثباتآب

المـال  یـت بهزینـه تومـان میلیاردهـا آیـا . اسـت مرکزيفالتکشاورزيآب کنند یمدنبال

فـالت بـه بنـدرعباس نزدیکـی بـه بـا توجـه  یـا اسـت؟ صرفه بهکشاورزيآبانتقالجهت

مرکزيفالتکشاورزيآبمشکلوانت یمکمترهزینهباکن یرینش آبنصببامرکزي

. ..استگندمصادرکنندهدومینطریقهمینازکهاستعربستانآننمونهکهکردحلرا

حتـی بختیـاري وچهارمحالاستان-1.شوداجرانبایدآباد بهشتطرحذیلدالیلبهنتیجتًا

.نـدارد مـازادي آبهـیچ  کوهرنگ 3و  2و  1يها تونلاجراي ازبعدنیزترسالیزماندر

اسـتان دوکشاورزي-3.استتأمینقابلگانه سهيها تونلبامرکزيفالتشربآب-2

  .»فعال جنبشدکتر ستاري، »«دارندقراراولویتدرکشاورزيآبتأمیندرسرشاخه

  

  تجربۀ زیستۀ مردم

گفت مقوالت برساختی فعاالن جنبش هماهنگی زیادي با تجربه  توان یمطورکلی به

 & Snow(یسته اجتماع محلی دارد که موضوع مهمی در برساخت موفق ادعاهاستز

Benford, 1998: 205(. انتقال  يها پروژهو تبعیض در  عدالتی یبفعاالن جنبش بر  تأکید

آب از استان، هماهنگی زیادي با تجربه زیسته مردم استان چهارمحال بختیاري دارد و همین 

احساس تبعیض در میان مردم این استان . نطقه شده استموجب جلب مشارکت مردم این م

بسیار زیاد است و آنها معتقدند که چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب همواره مورد 

و  توجهی یبو معتقدند که بخش زیادي از این  اند قرارگرفتهمسئوالن کشور  توجهی یب

  .وجود داردمحرومیت آنها به علت تبعیض قومیتی است که در جامعه 

زیادي بر  تأکیدجلب مشارکت مردم منطقه  منظور بهاز طرفی دیگر رهبران جنبش 

ایلیاتی خود و یادآوري قهرمانان و  ینهزم پسبر  تأکید. گذشته باشکوه قوم بختیاري داشتند
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ایل بختیاري مانند سردار اسعد بختیاري، علیمردان خان  ساز یختارو  آور ناميها چهره

بر وقایع مهم تاریخی که به دست این قوم رقم خورد  تأکیدمریم بختیاري،  بی یببختیاري، 

قوم بختیاري در برابر مغوالن  يها رشادتمانند جنبش مشروطه و فتح تهران، فتح اصفهان، 

زیادي دربرانگیختن مردم محلی براي مشارکت در جنبش و  یرتأثو جنگ ایران و عراق 

  .شتمقاومت در برابر مافیاي آب دا

ینو مـدافع مبارزاناستاناینجا.نکنیدشکشود یمعملی آنهااتحادبامردمخواست«

 ..اسـعدها سردار ..علیمردانهاشیرمثلمبارزانیوپارسهسرزمیناینجاتاریخهطولدروطن

پشـتوانه بـه مـورد هـم  ایندراستاناین.دارداتیزمبارشناسنامهسرتاسر.هاست یممربی یب

سـرداران دیـار اینجـا «.»فعـال جنـبش  «»شـوند  یمـ پیـروز خدایاريو بازنانشورداندلیرم

ینجـا ا .انـد  کـرده حکومـت اصـفهان بـه روزيکهستسردارانیدیارینجاا .استمشروطه

ومـردان شـیرعلی دیـار ینجـا ا .انـد  واداشتهکرنشبهراشاهانیچهکهاست یسرداراندیار

دیـار ایندرراخودپرکهمغروريپرندگانچه .استونبرهیمحمدخانواسعدسردار

ازبترسـید . نکنیـد لگـدمال راو اصالت، افتخار و غرورمـان تاریخاینازبیش. اند ندادهباج

وخاکمـان  آبمـا . یدا بردهکاربهها یلهحصداقتشانپیازشوندمتوجهمردماینکهروزي

  .»فعال جنبش«».فروشیم ینمرا

  

  وانی مسئلهبرساخت ر

متقاعدسازي مخاطبان سعی کردند که احساسات آنها را  منظور بهادعاسازان جنبش 

قرار دهند و با ایجاد هیجاناتی مانند ترس، اضطراب و خشم آنها را از لحاظ  یرتأثتحت 

  .روانی برانگیزند

  ي دوتاییها تقابلبرساخت 

ي دوتایی سعی در ها ابلتقبا برساخت  آباد بهشتادعاسازان جنبش مخالفت با تونل 

ین منظور آنها از تشبیه و بد .منظور اقدام عملی داشتند ایجاد خشم و برانگیختن مردم به

 ها آنترین مهمکردند که  یمي دوتایی در سخنان خود جهت تهییج مردم استفاده ها تقابل
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ي آب به تشبیه مردم چهارمحال و بختیاري به امام حسین و یارانش در مقابل تشبیه مافیا

یزید و لشگریانش و یا تشبیه چهارمحال و بختیاري به فلسطین و مافیاي آب به اسرائیل و یا 

  .ینان و کویرنشینان استنش زاگرستقابل 

طبیعـت ومـردم حـق دربشـري جنایـات ینتـر  بـزرگ ازیکـی آبـاد  بهشتتونلحفر«

تاریخیفاصلهباهداستسیدالشکاروانرويبرآبو بستنکربالواقعهیادآوروباشد یم

واقعـه اسـت قـرار آیـا . کودکـان خشکلبانبرسالم. لب تشنهحسینیا. سال1400حدود

ولینئمسـ ولـی هـا  یاصفهانوهموطنانمبهاحترامهمهبا«.»شودتکرارامروزایراندرکربال

 .گفتنـد چـه هـا  یلیاسرائمگه. هستندعمل کردنحالدرها یلیاسرائمانندمتأسفانهاصفهان

ورانتوپولباکردنشروعواستموعودسرزمینفلسطینمدهآعتیقکتابتويگفتند

ويبـاز  حقـه بـا هـم ها اصفهانی. ها ینزماینگرفتنسپسوخریدنراها ینزممردمتطمیع

غالـب دارنـد اسـتان ولینئمسـ بـه امتیـاز دادنوهـا  ینزمـ خریـد ومـردم زدنگولورانت

ییهـا  قسـمت سادهوگناه یبمردمبا مخصوصًابختیاريوچهارمحالدرهمناآل. شوند یم

انـرژي و منـابع آب،قـانون طبـق  ،گوینـد  یمـ مسـئولین «.»کنند یمراکارهمینبختیارياز

ثـروت همهایناز چرا ملت،به) عادالنه(تقسیمجهتدولتاختیاردروی و ملاستانفال

و و نـداري  و فالکـت فقـر  ،يدر دربـه فقـط  لرهـا و خاكنشینزاگرسمناطقدرتولیدي

ان و قـافش نکویرنشـی مـال نـونش  قانون،ازسهم آنهاست وو بیکاريو محرومیتحسرت

  .»زاگرس نشینانمال

  

  پیامدهاي ناگوار

بر پیامدهاي ناگوار احداث تونل  تأکیدروانی بر مخاطبان،  تأثیرمنظور بهاستراتژي دیگر 

بر پیامدهاي ناگوار ساخت تونل  تأکیدبا  آباد بهشتش مخالفت با تونل فعاالن جنب. است

یکی از اقدامات مهم در . سعی در ایجاد ترس در مخاطبان براي انجام اقدام فوري کردند

در  بار فاجعههاي نمونهبا  آباد بهشتاین زمینه مقایسه پیامدهاي منفی احداث سد و تونل 

و تونل سوم  برد میقمرود که آب را از لرستان به قم  سایر نقاط کشور بود مانند تونل

  .برد میکوهرنگ که آب را از کوهرنگ در چهارمحال و بختیاري به اصفهان 
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وآوارگـی بـا رابـه مافیـاي آب   اعتمادشانواشتباهتاوانلرستاندر الیگودرزمردمان«

کـرد نـابود رازرالیگودکهقمرودمانندوکنیماشتباهنبایدهمماپس.دهند یمپسآبی یب

مـن «.»هسـتیم تونـل تخریبخواستارفقطوفقطما.شودنابودوخشکاستانمانبگذاریم

کوهرنـگ رو سـوم تونـل وبیرگانسدنتیجهوبزنندبیرگانبهسریهمردمکنم یمپیشنهاد

و گـان بیرمنطقـه يهـا  چشـمه تمامخشکیکارایننتیجه.کنندمالحظهبیرگانمنطقهتوي

واصــفهانيا منطقــهآبتوســطمــردمهــاي ینزمــخریــدمرواریــد،چشــمهاونــارأسدر

فعـال  »«اسـت سـد دسـت زیـر روسـتاهاي مـردم بـه   و مهـاجرت مردمپولنکردنپرداخت

  .»جنبش

اخالقی و ایجاد ترس از پیامدهاي یک  هاي شوك)1995(2و پولسن 1جاسپربه عقیده 

  .در جذب مخاطبان به جنبش باشد مؤثريراتژي است تواند میی زیست محیطمسئله 

  

  رهبري کاریزماتیک

ي مردمی متعددي فعالیت ها و گروهنهاد  هاي مردم سازمان آباد بهشتدر جنبش تونل 

آباد،  مردمی جنبش مخالفت با انتقال آب تونل بهشت گروه :اند از داشتند که عبارت

آب چهارمحال و بختیاري، سمن نهاد زاگرس مهربان، کمیته صیانت از  سازمان مردم

کشاورز، نظام صنفی  خانه بختیاري،مشایخآبخیزداريطبیعیمنابعوزیست یطمح حامیان

باوجود این رهبري فردي و . کشاورزي و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاري

در این جنبش نقش رهبري جنبش و . هاي مهم این جنبش است یژگیوکاریزماتیک از 

واسطه بهاي شخصیتی و منزلت و اعتبار رهبر جنبش یعنی آقاي رضویان ه یژگیو

پیوند عاطفی عمیق  مخصوصًااي ایشان و  یریهخمحیطی و  هاي اجتماعی، زیست یتفعال

واسطه ایشان با مردم  یبایشان با اعضا جنبش که به خاطر ارتباط نزدیک، همدالنه و 

  .حمایت مردم داشتیر بسیاري در جلب عالقه و تأثیجادشده بود ا

                                                  
1. Jasper
2. Poulsen
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  برساخت عملی مسئله

منظور  ي عقالنی و تأثیرات روانی، فعاالن جنبش بهها استداللیري کارگ بهعالوه بر 

زیستی مهمی روبرو هستند که نیازمند اقدام  متقاعدسازي مخاطبان به اینکه با مسئله محیط

  .پردازیم یمها آنترین مهمفوري است اقدامات عملی را هم انجام داد که در ادامه به 

  گذاران جلب حمایت سیاست

 گذاران سیاستمهم فعالین جنبش، جلب حمایت و همکاري  يهاياستراتژیکی از 

را عامل مهمی در برساخت موفق مسائل  يگریالب) 1918(کوانو ) 1996(پلو. است

جب یافتن حامیانی درون نظام سیاسی براي همکاري با جنبش مو. دانندیمیستیز طیمح

که جنبش از قدرت قانونی و سیاسی باالتري در پیگیري مطالبات خود برخوردار  شودیم

در  گذاران سیاسترا در جهت جلب همکاري و حمایت  ییها تالشفعاالن جنبش . شود

  :از اند عبارتها آنترین مهمسطح محلی و ملی انجام دادند که 

اعالم حمایت از جنبش و  جلب حمایت شوراهاي شهرها و روستاهاي استان در -

  تر یهبلندپاي متقاعد کردن مقامات براتالش شوراها 

 ازمتشکل(استان طبیعیمنابعوخاكآب،حقوقازصیانتکمیتهتشکیل -

توسط رئیس ) بختیاريواستان چهارمحالروستاوشهرشوراهايونهاد مردمهاي  سازمان

  .براي ممانعت از احداث تونلشوراهاي اسالمی استان چهارمحال و بختیاري

استیبه رياریبختوچهارمحالاستانيروستاوشهريشوراهانامه-

  90اصلونیسیکمياعضاو هیقضائقوهاستیر، یملتیامنیعاليشورا

  فقیه در استان یولبا نماینده استاناسالمیشوراياعضايدیدار -

آباد  و درخواست توقف تونل بهشت جمهور یسرئنامه دانشجویان فعال در جنبش به  -

  و ایجاد کارزاري براي گردآوري امضا از مردم

جنبش مردمی مخالفت با انتقال آب و ارسال آن به دفتر رهبري و تهیه طومار توسط -

  رئیس قوه قضاییه
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جلب حمایت نمایندگان مجلس توسط فعاالن جنبش و اقدامات نمایندگان استان  -

  منظور جلب حمایت مقامات کشوري چهارمحال و بختیاري به

چهارمحال و بختیاري به وزارت نیرو در مورد غیرقانونی  يا منطقهنامه مدیرعامل آب -

  آباد بهشتی تونل زیست محیطبودن و ایجاد مشکالت اجتماعی و 

نامه کمیته صیانت از آب استان و نظام صنف کشاورزي و خانه کشاورز به استاندار  -

  اريچهارمحال و بختی

قوهرئیسبهخوزستانوبختیاريوچهارمحالاستان  دودانشجوییفعال170نامه -

  قضائیه

  مالقات تعدادي از فعاالن جنبش با معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاري -

  تهیه طومار و ارسال آن به رئیس قوه قضاییه توسط فعاالن جنبش -

  نیرووزارتبهبختیاريورمحالچهااستانکشاورزخانهاعتراضینامه-

از جنبش و درخواست از قوه قضاییه براي حمایت از  شهر فرخجمعه امامحمایت -

  مردم

  از جنبش شهر فرخحمایت شهردار  -

از سوي ) آباد پیمانکار بهشت(یااالنب خاتمدرخواست مالقات با فرمانده قرارگاه  -

اري و پذیرش درخواست و سفر سردار فعاالن جنبش و مسئوالن استان چهارمحال بختی

یندگان مجلس،نما شهرکرد،جمعه  امام ،تأمین سعید محمد به استان و دیدار با شوراي

  محیطی زیستفعاالنواستانشوراياعضاي

  وبودجه برنامهنامه فعاالن جنبش به رئیس سازمان  -

و تحویل  در شهرکرد) آقاي رئیسی(دیدار فعاالن جنبش با رئیس قوه قضاییه -

  به ایشان آباد بهشتطومارهاي مردمی براي توقف پروژه 

نیرووزیراستیضاحزیستی براي محیطنهاد مردمهاي  سازمان وها  تشکل درخواست -

  آبانتقالويسدساز يها پروژه قانونیمجوزاتفاقدومخفیانهاجرايعلتبه
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  غیرسیاسی کردن جنبش

فعاالن جنبش با توجه . یرسیاسی کردن جنبش استاستراتژي مهم دیگر فعاالن جنبش غ

از سوي عوامل مافیاي آب برچسب  معموالًزیستی که  یطمحهاي جنبشبه تجربیات سایر 

و از این طریق با اتهامات سیاسی و امنیتی مانع  اند زدهبودن و برانداز بودن به آنها  ضد نظام

همواره از ابتداي فعالیت خود بر مردمی  ها اتهام، براي ممانعت از این اند شدهاز فعالیت آنها 

که به  داشته استو همواره تأکید  داشته استهایش تأکید  یتفعالبودن و غیرسیاسی بودن 

ي انقالب اسالمی و نظام ها ارزشاي وابسته نیست و به  یگانهبهیچ جناح سیاسی و یا کشور 

به ) مافیاي آب(یبرقی از سوي زن اتهامي براي سو استفاده و ا بهانهوفادار است تا هیچ 

  .جنبش وجود نداشته باشد

یـن ا.. دارنـد حـق   بـه  مطالبـات مـردم فرمودیـد شمامظلومان، شخصرهبر  عزیز،رهبر«

آبـاد  بهشـت جهنمـی تونـل بـا کـه اسـت محـروم وسـو   سـمت  هرازاستانمردمحق  مطالبه،

حـق   به حقکنیم یم البهمطخود راحقبختیاريوچهارمحال  غیورمردمما ..کنندمخالفت

اسـتکباري کشـورهاي بـه وابسـته مـردم مـا . نیسـتیم آشـوبگر واغتشاشگرمردمما .. خود را

ایـن بـراي راخـود جـان کـه هسـتیم مردانـی دالورخـون وشهداخونبهوابستهما . نیستیم

  .»پیام فعالین جنبش به رهبري»«..کردندفدااستاناینوکشور

ر این زمینه جلب حمایت خانواده شهدا و جانبازان جنگ از یکی از اقدامات مهم د

هر«. بودن جنبش جلوگیري شود ضد نظاموسیله از اتهامات سیاسی و  ینبدجنبش است تا 

وگر  اغتشاش هیچواستایرانمقدسزیر پرچمشهدا ویادبه  خدا،نامباماپیاموحرکت

 مصنوعیيبا پاجانباز جنگ هستم و من«.»فعال جنبش«»نداردجاییمابیندرضدانقالبی

وتر یبعث همعراقیهاي یبعث ازباشمنگفتهگزافآگه  کهآبرا از مافیايام تا حقم  آمده

بدین منظور همواره در تمام تجمعات خانواده شهدا و . »فعال جنبش«»بگیرمترنخائن

هایی  یامپاردهایشان کردند و در شعارها و پالک یمجانبازان جنگ پیشاپیش مردم حرکت 

که نشانگر همسویی آنها با نظام و رهبري و مخالفت آنها با مافیاي آب است را ارائه 

  .دادند یم
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  فتح سنگر به سنگر

استراتژي فتح سنگر به  آباد بهشتهاي مهم جنبش مخالفت با تونل  ياستراتژیکی از 

نهایی است که شامل سه تا کسب نتیجه  مرحله به مرحلهسنگر است که به معنی اقدامات 

فعاالن جنبش ابتدا .ی وسیع، تجمعات محدود و تجمعات گستردهرسان اطالعمرحله است 

ي مردم استان شروع کردند زیرا معتقد بودند علت ساز آگاهی و رسان اطالعکار خود را با 

ي زیادي در استان چهارمحال بختیاري ها تونلاینکه مافیاي آب تاکنون توانسته است 

ناآگاهی ) 3و 2و  1ي کوهرنگ ها تونلمانند (کند و منابع آب استان را غارت کند حفر

ی وسیع در فضاي مجازي و تشکیل رسان اطالعبنابراین عالوه بر . مردم منطقه بوده است

ابرگروه تلگرامی، اعضا جنبش در مناطق مختلف استان از طریق پخش تراکت، اطالعیه و 

ي مردم از آغاز به ساز آگاهی و رسان اطالعره به چهره به صورت چه نصب بنر، همچنین به

در مرحله بعدي پس از تبلیغات و .کار مجدد تونل و پیامدهاي احداث تونل پرداختند

که  برگزار شدي مردم، تجمعات کوچکی در برخی از شهرها و روستاهاي استان ساز آگاه

زیست مقابل استانداري در  ن محیطفعاال تجمع مردمی در شهر جونقان، تجمع :اند از عبارت

 تجمع ي استان چهارمحال و بختیاري،ا منطقهشهرکرد، تجمع معترضان در مقابل اداره آب 

آخر برگزاري تجمعات گسترده با مشارکت  مرحله .خراجی در شهردر شهر دستنا، تجمع 

ی در و تشکیل زنجیره انسان شهر فرخوسیع مردم در شهرهاي بزرگ بود مانند تجمع در 

  .اعتراض به حفر تونل

بنابراین با توجه به استراتژي فتح سنگر به سنگر فعالین جنبش فعالیت خود را در فضاي 

ي مردم در سطح ساز آگاهی پرداختند در مرحله بعد به رسان اطالعمجازي شروع کردند و به 

دادند و شهرها و روستاها پرداختند و سپس تجمعات کوچکی در نقاط مختلف استان تشکیل 

درواقع آنها . برگزار کردندو زنجیره انسانی  شهر فرخدر نهایت تجمع چند هزارنفري در 

  .سعی کردند مردم و سیاستمداران را با خود همراه کنند مرحله به مرحلهو  آرام آرامصورت به
  

  ي مختلفها رسانهاستفاده از 

مجازي و سنتی براي  يها رسانهاز انواع  آباد بهشتفعاالن جنبش مخالفت با تونل 

استفاده از انواع مختلف . رساندن پیام جنبش به گوش مردم و مسئولین استفاده کردند
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نسبت به  زیست محیطموجب شد که طیف وسیعی از مردم، مسئولین و دوستداران  ها رسانه

را جذب  يا گستردهتونل بهشت آگاهی یابند و جنبش بتواند مخاطبان  محیطی زیستفاجعه 

گروه فعال  ترین مهم.جنبش در فضاي مجازي رقم خورد يها تیفعالبخش مهمی از  .کند

اش در فضاي مجازي  یاصلآباد پایگاه  در جنبش یعنی گروه مخالفت با انتقال آب بهشت

ي اجتماعی و فضاي مجازي در ها رسانهبه دلیل اهمیت یافتن نقش . تلگرام بود مخصوصًا

در دوران  19ویدکوهمچنین به علت شیوع ویروس  ارتباط با بخش وسیعی از مردم و

فعاالن جنبش عمده فعالیتشان را در فضاي مجازي  1399فعالیت جنبش یعنی ابتداي سال 

  .دادند یمانجام 

آباد دفتري در شهر جونقان داشت اما  با اینکه گروه مخالفت با انتقال آب بهشت       

درواقع اکثر . عضو بود 20000می جنبش با عمده فعالیتش در فضاي مجازي و گروه تلگرا

در  ها تجمعها و  ی از فعالیترسان اطالعها و  یزير برنامهارتباطات رهبران جنبش با مردم و 

هاي فعال در  نهاد و گروه هاي مردم عالوه بر این سایر سازمان. شد یمگروه تلگرامی انجام 

. کردند یمی رسان اطالعبا اعضا و جنبش هم از فضاي مجازي استفاده زیادي براي ارتباط 

نهاد زاگرس مهربان، سمن مشایخ بختیاري و خانه  مانند کمیته صیانت از آب، سازمان مردم

ي سنتی مختلف مانند ها رسانهي مجازي فعاالن جنبش از ها رسانهعالوه بر . کشاورز استان

نبش از فاجعه ي مخاطبان و انتشار اخبار جساز آگاهو نشریات هم براي  ها روزنامه

ي را در ا بالقوهتوانند مخاطبان  یمي جمعی ها رسانه. آباد استفاده کردند زیستی بهشت محیط

اختیار ادعاسازان قرار دهند تا آنان بتوانند پیام خود را در جمع بسیار بزرگی از مردم مطرح 

روي جمع ي جمعی این است که ادعاسازان رویاها رسانهیل اهمیت طرح ادعاها در دل .کنند

هم معتقداست که زمانی یک مشکل ) 1395(گانیهان.گیرند یمبزرگی از مخاطبان قرار 

در غیر این . کند جلبرا  ها رسانهی تبدیل شود که بتواند توجه زیست محیطبه مسئله  تواندیم

  .ردیگینمصورت یک مشکل هرچند مهم در دستور کار عمومی قرار 
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  گیري یجهنت

زیستی  یطمحاجتماعی موفق  هاي جنبشي ها نمونهیکی از  آباد بهشتکارزار توقف تونل

بطوریکه با برساخت موفق ادعاسازان توانست . هاي اخیر است در حوزه آب در سال

حمایت و مشارکت وسیعی را چه در سطح مسئوالن سیاسی و چه در سطح مردمی به خود 

 گرایی برساختاساس رویکرد هایی که بر  یژگیودر این کارزار بسیاري از . جلب کند

هاي  یژگیوازجمله . خورد یمزیستی است به چشم  یطمحهاي جنبشالزمه موفقیت 

و  ها چارچوبو کاریزماتیک رهبري جنبش، استفاده مناسب از انواع  فرد منحصربه

منظور متقاعدسازي مردم  هاي عملی مناسب به یکتاکتها و  ياستراتژیري انواع کارگ به

  .گذاران براي انجام اقدامات مناسب جهت جلوگیري از فعالیت تونل تمحلی و سیاس

مخصوصاًها رسانهاز ویژگی مهم دیگر این جنبش توانایی باالي آن در استفاده از       

هرچند که این کارزار تاکنون . ي اجتماعی براي جلب مشارکت مردمی استها رسانه

ینی نش عقبی تخریب کامل تونل دست یابد اما ي فعاالن آن یعنها خواستهنتوانسته به تمام 

توانایی جلب مشارکت باالي مخاطبان  در کنارتوان  یمکارفرما و توقف احداث تونل را 

زیستی در حوزه آب در  یطمحعنوان جنبش  به آباد بهشتجنبش موفقیتی براي کارزار تونل 

توان پیشنهادهاي زیر را  یمد آبا بنابراین با توجه به تجربه کارزار تونل بهشت. کشور دانست

  :زیستی پیشنهاد کرد یطمحهاي جنبشبراي موفقیت 

. یري از ادعاسازانی که از منزلت اجتماعی باالیی در میان مردم برخوردارندگ بهره-1

  .وجود رهبرانی که از کاریزماي باالیی برخوردارند مخصوصًا

  .اجتماع محلی متناسب باشدو فرهنگ  ها ارزشیی که با ها چارچوباستفاده از  -2

گذاران و مردم  هایی که به جلب حمایت و مشارکت سیاست ياستراتژاستفاده از  -3

نهاد هاي مردم سازمانمعتقد است که ) 2011(1ریتیگ. منجر شود توأمانمحلی 

ایفا  توانند یمسه نقش عمده را  زیستی یطمحهاي یاستسبر  یرتأثمنظور بهزیستی یطمح

                                                  
1. Rietig
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 گیري یمتصممشاور یا بخشی از گروه  عنوان بهنقش درونی یعنی  - 1از  اند عبارتکنند که 

از طریق نفوذ بر  گري یالبنقش نیمه بیرونی یا  -2در کنار سیاستمداران حضور داشته باشند 

تجمعات  دهی سازماننقش بیرونی که با فشار بر سیاستمداران از طریق  -3گذاران سیاست

به عقیده . کنند زیست محیطبه اتخاذ تصمیمات درست براي حفظ مردمی آنها را وادار 

نقش درونی داشته باشند و  توانند یمکمتر  زیست یطمحفعاالن  معموالً) 2011(یتیگر

تجمعات  دهی سازمانو بیشتر از طریق  گري یالباز طریق  يتا حدآنها  یرتأثبیشترین 

باشد، پوشش  یزآم صلحزمانی که  به عقیده ریتیگ برگزاري تجمعات مردمی. مردمی است

جنبش واضح و ساده باشد و تعداد زیادي  يها درخواستوسیع داشته باشد، پیام و  يا رسانه

حوزه  یرانگ یمتصمزیادي بر  یرتأثمستمر در تجمعات حضور داشته باشند،  طور بهاز مردم 

هم بیشتر  گري یالبمثبت تجمعات مردمی از  یرتأثبه عقیده او . خواهد داشت زیست محیط

  .است

و هماهنگی با سیاستمداران  گري یالبیرتأثمعتقداست که ) 2018(کوان از طرف دیگر 

ی در زیست محیط نهاد هاي مردم سازمانکه  دهند یماو نشان . از تجمعات خیابانی بیشتر است

ون و یافتن حامیانی در گري یالبچین زمانی که استراتژي خود را از تجمعات خیابانی به 

را تبیین  ها تفاوتاین  تواند یمآنچه . یافتنددستنظام سیاسی تغییر دادند به موفقیت بیشتري 

در آن فعالیت  زیست یطمحاجتماعی و سیاسی متفاوتی است که فعاالن  هاي ینهزمکند 

در کشورهاي اروپایی و  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمانریتیگ با بررسی . کنند یم

درواقع . یافتنددستدر چین به این نتایج  زیستی یطمحنهاد هاي مردم سازمانکوان با بررسی

که پاسخگویی سیاستمداران در  علت ینا بهگفت که در کشورهاي دموکراتیک  توان یم

 يرأکه پایگاه  شود یمبرابر مردم بیشتر است اعتراضات و تجمعات وسیع مردمی موجب 

قرار دادن آنها  فشار تحتاقدام مناسبی براي  تواند یمبنابراین . سیاستمداران کاهش یابد

اما درکشورهاي . باشد زیست یطمحبراي جلوگیري از اتخاذ تصمیماتی در جهت تخریب 

از . شود یماقتدارگرا مانند چین تجمعات مردمی موجب واکنش منفی از طرف دولت 

و از همکاري  طرف دیگر دولت چین به دنبال هماهنگی و یکپارچگی دولت و مردم است
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و یافتن  گري یالببنابراین بهترین استراتژي . کند یماستقبال نهاد هاي مردم سازمانبا 

  .حامیانی از درون نظام سیاسی است

هاي جنبشگفت که بهترین استراتژي  توان یمبه نتایج این پژوهش  با توجه

است که  هایی یژگیوو تجمعات مردمی با  گري یالبدر ایران ترکیبی از  زیستی یطمح

شاهد بودیم که فعاالن جنبش هم  آباد بهشتبطوریکه در جنبش تونل . ریتیگ متذکر شد

و یافتن حامیانی درون نظام سیاسی داشتند مانند  گذاران سیاستسعی در جلب حمایت 

نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، اعضا شوراهاي شهر و روستا، سازمان حفاظت از 

مدنظر  هاي یژگیوتجمعات مردمی و فشار از پایین را هم با  الح یندرع... و  زیست محیط

غیرسیاسی بودن و عدم مخالفت (بودن جنبش  یزآم صلحبر  تأکیدیعنی  بردندکار بهریتیگ 

ها رسانهکه گفته شد جنبش از انواع  طور همانوسیع که  يا رسانه، پوشش )جنبش با نظام

و  يچند هزارنفرهمچنین تجمعات . ا برداجتماعی حداکثر بهره ر يها رسانهمخصوصًا

 ها سالجنبش  هاي یتفعالبطوریکه . گردآوري طومار و استمرار در کار هم وجود داشت

  .طول کشیده است

ادعاهاي مخالفان  کردن یخنثهاي مناسب براي  یکتاکتها و  ياستراتژاستفاده از -4

مسائل اجتماعی نوعی  فرآیند برساخت) 1391(یکلوزبه عقیده ). ادعاهاي رقیب(جنبش 

کنند و گروهی  یمهاي مختلفی براي پیروزي رقابت  بازي یا مسابقه است که در آن گروه

برنده بازي است که بتواند ادعاهاي رقیبان را خنثی کند و مردم را متقاعد کند که ادعاي 

هم  آباد بهشتدر مورد مسئله تونل . آنان صحیح است و ادعاي طرف مقابل نادرست است

رقابت ادعا سازي از طرفی میان فعاالن جنبش و در طرف دیگر وزارت نیرو و آب 

ي ادعاهاي ساز اعتبار یبمنظور  ي استان اصفهان وجود داشت و فعاالن جنبش بها منطقه

  .یی را مطرح کردندها استداللرقیب 

نهاد درگیر در مسئله و سایر  مردم هاي سازمانیی متشکل از تمامی ها شبکهایجاد -5

منظور موفقیت  یکی از اقدامات بسیار مهم به. ها فعالیتمنظور انسجام و هماهنگی  ذینفعان به

هاي  به این معنی که تمامی ذینفعان که شامل سازمان. ي استساز شبکهدر ادعا سازي، 
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دهی  طور منسجم، هماهنگ و سازمان هاي مردمی شود به نهاد، مقامات محلی و گروه مردم

هماهنگی و همکاري کلیه ذینفعان نقش بسیار مهمی در قدرتمند شدن . شده فعالیت کنند

  .تواند داشته باشد یمزیستی  محیط هاي جنبش

منظور رساندن  ي فضاي مجازي بهها رسانهمخصوصًاي مختلف ها رسانهاستفاده از  -6

 هاي جنبشنقش بسیار مهمی در موفقیت  ها رسانهامروزه . تر گستردهپیام جنبش به مخاطبان 

زیستی  هاي محیط بنابراین جنبش. ي فضاي مجازيها رسانهمخصوصاًکنند  یماجتماعی ایفا 

هم باید حداکثر استفاده را از امکانات فضاي مجازي براي جلب مشارکت حداکثري مردم 

  .و رساندن صداي جنبش به افراد بیشتر بکنند
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