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روابط قدرت دخیل در صورت بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در 
روزنامه های شرق و ایران

هادی خانیکی١، سیده ثریا موسوی٢

چکیده
مقالــۀ پیــش  رو بــه دنبــال شــناخت روابــط قــدرت دخیــل در صورت بنــدی گفتمانــی مســئلۀ آب ایــران 
ــا  ــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی و ب ــه ایــن منظــور، ب در روزنامه هــای شــرق و ایــران اســت. ب
کاربــرد الگــوی فــرکالف و ون دایــک، ١۴ نمونــۀ معــرف از ایــن روزنامه هــا در بــازۀ زمانــی ١٣٩٢/۵/١٢ تــا 
١٣٩٨/١٢/٢٩ بررســی شــده اند. طبــق یافته هــا، برخــی از متــون روزنامــۀ شــرق بــا هــدف زمینه ســازی بــرای 
ــۀ  ــر شــده  اســت. در روزنام ــم منتش ــم و دوازده ــای یازده ــا و سیاســت گذاری های دولت ه اجــرای برنامه ه
ایــران نیــز نقــش مســئوالن و سیاســت گذاران در ایجــاد بحــران و مســئولیت آنــان در حــل آن کم اهمیت قلمداد 
می شــود. برخــی از متــون ایــن روزنامــه غیرمســتقیم در خدمــت توجیــه علــت ناموفق بــودن دولت هــای یازدهم 
و دوازدهــم در حــل بحــران آب و کاهــش مطالبــات مــردم از دولــت اســت. در روزنامــۀ ایــران، مــردم به علــت 
مشــارکت نکردن در حــل بحــران ســرزنش می شــوند. بــه ایــن ترتیــب، ســاختارهایی که مانــع از مشــارکت مردم 
در مســائل می شــوند رؤیت ناپذیــر می شــوند و مشــارکت مــردم بــه صرفه جویــی تقلیــل می یابــد. ایــن روزنامــه 
جامعــه را ناجــی آب جلــوه می دهــد و آنــان را از تغییــر سیاســت گذاری های دولتــی دلســرد می کنــد. بــر اســاس 
نتایــج، اثــر قدرت هــای سیاســی و اقتصــادی بــر صورت بنــدی گفتمــان مســئلۀ آب در ایــن روزنامه هــا مشــهود 
اســت. رســانه های موردبررســی، به جــای اینکــه نماینــدۀ مــردم باشــند، بــه ســخنگوی دولــت  تبدیــل شــده اند. 
پرداختــن بــه مســئلۀ آب بــه بهانــه ای بــرای ناکارآمد جلــوه دادن جنــاح مخالف، کاهــش انتظــارات از دولت های 

یازدهــم و دوازدهــم و رفــع مســئولیت از قــوۀ مجریــه و نماینــدگان مجلــس تبدیــل شــده اســت.
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مقدمه
در ســال های گذشــته، کمبــود آب بــه یکــی از مســائل زیســت محیطی ایــران تبدیــل شــده 
ــل١  ــر فالکــن مــارک و شــاخص ســازمان مل اســت، به طــوری کــه شــاخص های مختلــف نظی
از نامســاعدبودن اوضــاع آب حکایــت دارنــد. نشــانه های ایــن مســئله بــا کاهــش ســطح 
دریاچه هــا و آ ب هــای زیرزمینــی، خشک شــدن رودخانه هــا و فرونشســت زمیــن آشــکار شــده 
ــد.  ــن و اساســی ترین مســائل جهانی ان اســت. مســائل زیســت محیطی یکــی از نگران کننده تری
برخــی از اندیشــمندان و محققــان معتقدنــد کــه رســانه ها در ادراک مــردم از ایــن مســائل 
نقــش دارنــد. مثــًال، بویکــوف و بویکــوف٢ می نویســند کــه رســانه های جمعــی در شناســایی و 
تفســیر موضوعــات زیســت محیطی نقشــی اساســی ایفــا می کننــد (٢٠٠٧: ١١٩٢). می تــوان 
ادعــا کــرد، در دنیــای امــروز، رســانه  بــه یکــی از منابــع اصلــی فهــم و درک جهــان  تبدیــل شــده 
اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه محتــوای رســانه خنثــی نیســت و در برســاخت واقعیــت نقــش 
ــا اســتفاده  ــی ب ــاد اســت کــه جریان هــای اطالعات ــن اعتق ــر ای دارد. اندرســون٣ (٢٠١۴: ٣) ب
از رســانه ها و بــه نفــع قدرت هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مدیریــت و 
دســت کاری می شــوند. ون دایــک۴ (١٩٩٣: ٢۵۴) نیــز معتقــد اســت کــه برخــالف گذشــته کــه 
قــدرت مســتقیم و بــا اجبــار نمایــان می شــد، در دنیــای امــروز قــدرت بیشــتر شــناختی اســت؛ 
ایــن نــوع قــدرت مؤثرتــر اســت و صاحبــان آن بــا کمــک شــیوه هایی، نظیــر اقنــاع و دســت کاری 
ــا عالیــق و منافــع خــود تغییــر می دهنــد. اینجاســت کــه  افــکار، ذهنیــت دیگــران را مطابــق ب
اهمیــت تحلیــل گفتمــان انتقــادی روشــن می شــود، زیــرا دســت کاری و کنتــرل اذهــان صریــح 
نیســت و در متــون و گفتــار روزمــره پنهــان می شــود تــا خــود را طبیعــی و مقبــول جلــوه دهــد. 
فــرکالف نوعــی رابطــۀ دیالکتیکــی بیــن رخدادهــای ارتباطــی و نظم هــای گفتمانــی قائــل اســت. 
بــه اعتقــاد او، رخدادهــای ارتباطــی نظم هــای گفتمانــی را بازتولیــد می کننــد و بــا کاربــرد 

ــس۵، ١٣٩٧: ١٢۵‑١٢۶). ــد (یورگنســن و فیلیپ ــر می دهن ــان آن را تغیی ــۀ زب خالقان
در ســال های گذشــته و به مــوازات آشکارترشــدن نشــانه ها و پیامدهــای بحــران آب، رســانه های 
ــار  ــه انت ش ــه ب ــن زمین ــی را در ای ــب مختلف ــد و مطال ــه کرده ان ــن موضــوع توج ــه ای ــز ب ــی نی جمع
رســانده اند؛ امــا همان طــور کــه اشــاره شــد، متــون رســانه ای خنثی نیســتند و جریان هــای قــدرت آن را 
١. بر پایۀ شاخص فالکن مارک (Falkenmark)، ایران دچار «تنش آبی» است؛ بر اساس شاخص سازمان ملل نیز، ایران در 

وضعیت «بحران شدید آبی» قرار دارد.
2. Boykoff & Boykoff 
3. Anderson 
4. Van Dijk 
5. Jørgensen & Phillips 
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مطابــق منافــع خــود تغییــر می دهنــد. یکــی از پرســش هایی کــه در ایــن زمینــه بــه ذهن خطــور می کند 
ایــن اســت کــه چــه روابــط قدرتــی در صورت بنــدی گفتمانــی مســئلۀ آب ایــران در رســانه ها نقــش 
ــران و شــرق  ــر روزنامه هــای ای ــن پرســش، ب ــرای روشن ترشــدن پاســخ ای ــه، ب ــن مقال ــد. در ای دارن
تمرکــز کرده ایــم و درصــدد شــناخت روابــط قــدرت دخیــل در صورت بنــدی گفتمانــی مســئلۀ آب 
ایــران در ایــن روزنامه هــا برآمده ایــم. بــه ایــن منظــور، بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی، 
ــا ١٣٩٨/١٢/٢٩ بررســی  ــی ١٣٩٢/۵/١٢ ت ــازۀ زمان ــه را در ب ــن دو روزنام ــرف از ای ــۀ مع ١۴ نمون
کرده ایــم. اهمیــت ایــن شناســایی را می تــوان در آشکارشــدن منافــع و اهــداف نهفتــه در پــِس ایــن 
متــون دانســت. بــه ایــن ترتیــب، مشــخص می شــود کــه کنتــرل اذهــان در ایــن متــون چگونــه اســت و 
در جهــت منافــع چــه قدرت هایــی اســت. در حــال حاضــر، رســانه های برخــط، بــا دســترس پذیری 
جهانــی، مســائل زیســت محیطی را پوشــش می دهنــد؛ امــا نمی  تــوان اهمیــت رســانه های جمعــی 
را نادیــده گرفــت. محققــان ارتباطــات دریافته انــد کــه رســانه های جمعــی بخشــی جدایی ناپذیــر از 
فراینــد شــکل گیری عقایــد سیاســی و اجتماعی انــد و عرصــه ای را بــرای بحــث پیرامــون موضوعات 
موردعالقــۀ عمــوم فراهــم می کننــد (Friedman, 2015: 144-145). درنتیجه، هرچند در ســال های 
گذشــته رســانه های اجتماعــی گســترش یافته انــد و پژوهش هــای جدیــد دانشــگاهی نیــز بــه بررســی 
ایــن رســانه ها توجــه کرده  انــد، نبایــد فرامــوش کــرد کــه رســانه های جمعــی در شــکل گیری عقایــد 
و افــکار عمومــی در خصــوص مســائل گوناگــون و به ویــژه مســائل زیســت محیطی نقــش دارنــد. 
ازایــن رو، پژوهــش دربــارۀ محتــوا و گفتمان هــای موجــود در رســانه های جمعــی ضــروری اســت.

مبانی نظری پژوهش
در ایــن قســمت نخســت در بخش هــای «کمبــود آب ایــران» و «تغییرات مدیریــت آب در ایران» 
ــان می شــوند. در ادامــه، مفاهیــم «روزنامه نــگاری  ــه موضــوع بی ــه ای مربــوط ب اطالعــات زمین
ــی  ــان، چارچــوب مفهوم ــرور می شــوند. در پای ــگاری توســعه» م محیط زیســت» و «روزنامه ن

مقالــه توضیــح داده می شــود.

کمبود آب ایران
تعریــف کمبــود آب١ آســان نیســت و اینکــه منطقه ای «کم آب» محســوب شــود به مــوارد مختلفی 
بســتگی دارد. بــر اســاس تعریــف بخــش آب ســازمان ملــل٢، کمبــود آب ممکــن اســت به ســبب 
کمبــود فیزیکــی یــا کمبــود دسترســی بــه آب باشــد (وبــگاه آب ســازمان ملــل، ٢٠٢٠). ایــران 

1. Water scarciry
2. UN-Water
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در بخشــی از کــرۀ زمیــن جــای گرفتــه کــه از نظــر فیزیکــی آب در آن کمیــاب اســت. رایزبرمــن١ 
(٢٠٠۶: ٣) معتقــد اســت آب در مناطــق خشــک و پرجمعیــت آســیای میانــه از لحــاظ فیزیکــی 
واقعــاً کمیــاب اســت و ایــن کمبــود بیشــتر بــرای تولیــد مــواد غذایــی اســت تــا مصــارف خانگــی.

ــود فیزیکــی آن نیســت،  ــران فقــط کمب ــد کــه مســئلۀ آب در ای برخــی از محققــان معتقدن
ــران بیشــتر از ظرفیــت منابــع اســت. همان طــور کــه مســگران  ــزان مصــرف آب در ای بلکــه می
و آزادی (١٣٩٧: ٧) می نویســند، میانگیــن مصــرف ســاالنۀ آب در ایــران حــدود ٩۶ میلیــارد 
ــر (٨٩  ــع آب تجدیدپذی ــتر از کل مناب ــم ٨ درصــد بیش ــن رق ــرآورد می شــود. ای مترمکعــب ب

میلیــارد مترمکعــب) اســت؛ یعنــی، ٨٠ درصــد بیشــتر از حــد آســتانۀ کمبــود کشــور.
ــدود ١٠٠  ــاورزی اســت. از ح ــزان مصــرف آب در بخــش کش ــترین می ــار، بیش ــق آم طب
میلیــارد مترمکعــب مصــرف آب در کشــور حــدود ٩٢ درصــد آب بــه بخــش کشــاورزی، 
۶/۵ درصــد آن بــه شــرب و بهداشــت و ١/۵ درصــد آن بــه صنعــت مربــوط اســت (ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، ١٣٩۴: ١٠). برخــی محققــان می گوینــد فقــط ۶٠ درصــد آب 
بایــد صــرف کشــاورزی شــود (والیتــی، ١٣٩٧: ٢٠). کشــاورزی ایــران به طــور فزاینــده ای بــه 
منابــع زیرزمینــی آب وابســته اســت (Madani, Aghakouchak & Mirchi, 2016). والیتــی 
(١٣٩٧: ٢٣٩) معتقــد اســت توســعۀ کشــاورزی از دهــۀ ١٣۵٠ بــه بعد مشــکالت زیــادی را در 
مصــرف آب بــه دنبــال داشــته اســت؛ به ویــژه، از دهــۀ ١٣۶٠ بــه بعــد کــه بهره بــرداری آب از 

چاه هــای عمیــق بــه اوج رســید و ایــن مخــازن به مــرور بــا کمبــود آب مواجــه شــدند.
برخــی از پژوهشــگران نظیــر کالینــز٢ و مدنــی و همــکاران٣، سیاســت خودکفایی گنــدم را یکی 
از علــل بحــران آب ایــران می داننــد. بــه اعتقــاد کالینــز، تمرکــز دولــت بــر خودکفایــی گنــدم در بروز 
مســئلۀ آب ایــران نقــش مهمــی داشــته اســت. البتــه، او ایــن سیاســت  را واکنشــی بــه روابط سیاســی 
پرتنــش (ازجملــه تحریم هــا) و سیاســت داخلــی پیچیــدۀ ایــران می دانــد (١٣٩۶: ۵ ـ ٨). بــه نظــر 
او، افزایــش تنــش بــا امریــکا، جنــگ ایــران و عــراق و تحریم هــا در اتخــاذ سیاســت خودکفایــی 
گنــدم نقــش داشــته  اســت. مدنــی و همــکاران نیــز تحــوالت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی ایران 
را در اتخــاذ سیاســت خودکفایــی گنــدم دخیــل می داننــد. بــه نظــر ایشــان، انقــالب و فشــارهای 

.(Madani et al. 2016:1000) بین المللــی بــر ایــران تمایــل ایــران بــه اســتقالل را تقویــت کــرد
ــه اعتقــاد برخــی از محققــان، ســوءمدیریت۴ علــت اصلــی مســئلۀ آب  ــر ایــن، ب افــزون ب

1. Rijsberman 
2. Collins 
3. Madani et al. 
4. Mismanagement
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ایــران اســت. مدنــی و همــکاران بــر ایــن نظرنــد کــه ســاختار مدیریــت آب ایــران به علــت تعــدد 
ذی نفعــان و سیاســت گذاران از هماهنگــی الزم برخــوردار نیســت و بــر اقدامــات کوتاه مــدت 
متمرکــز اســت. بــه همیــن علــت، اصــل «پایــداری» مــورد غفلــت واقــع می شــود، پیشــگیری 
ــا برچســب «بحــران» شــناخته نشــده اند،  ــا زمانــی کــه مشــکالت اصلــی ب ــدارد و ت اولویــت ن
مغفــول می ماننــد. ســازمان محیط زیســت کــه مســئول حراســت از محیط زیســت اســت، 
ــد، از آســیب های زیســت محیطی  ــه بای ــد، چنان ک ــدرت سیاســی محــدودی دارد و نمی توان ق

.(Madani et al. 2016: 1003-1004) جلوگیــری کنــد

تغییرات مدیریت آب در ایران
بــه اعتقــاد برخــی از محققــان، دولتی شــدن مدیریــت آب در ایــران یکــی از عوامــل ایجــاد بحــران 
اســت. تــا هنگامــی کــه قنــات تنهــا راه برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی بــود، قواعــد غیررســمِی 
مبتنــی بــر عــرف و روابــط بیــن مــردم برداشــت آب را تعییــن می کــرد. در ایــن دوران «باورهــا» 
نقــش برجســته ای داشــتند و بهره بــرداری انــدک بــود. افــزون بــر ایــن، حفــر و نگهــداری و 
بهره بــرداری از قنــات بــه مشــارکت مدنــی نیــاز داشــت. تــا ســال ١٣۴٧ نظــام حقــوق آب ایــران 
بــر حقــوق خصوصــی مبتنــی بــود. به مــرور، پــس از تصویــب قوانینــی نظیــر «اصالحــات ارضــی 
(١٣۴٣)، قانــون حفــظ و حراســت منابــع آب هــای زیرزمینــی کشــور (١٣۴۵) و قانــون آب و 
ــد»  ــته تر ش ــور برجس ــع آب کش ــت مناب ــت در مدیری ــش دول ــدن آن (١٣۴٧)، نق ــوۀ ملی ش نح
(فرزانــه، باقــری و قوام آبــادی رمضانــی، ١٣٩۶: ٧٠). بــه دنبــال آن، بهره بــرداری از منابــع 
آب زیرزمینــی در حــوزۀ حقــوق عمومــی جــای گرفــت. ســال ١٣۶١ قانــون توزیــع عادالنــۀ آب 
تصویــب شــد. درنتیجــه، نقــش دولــت در فراینــد مدیریــت آب افزایــش و مشــارکت مدنــی در 
بهره بــرداری پایــدار از آب کاهــش یافــت. بــه دنبــال ایــن تغییــرات، تعــادل بیــن برداشــت و تغذیــۀ 
آب هــای زیرزمینــی بــه هــم خــورد (فرزانــه و همــکاران، ١٣٩۶: ٧٠). بــا تصویــب قانــون توزیــع 
عادالنــۀ آب، اســتخراج منابــع آب زیرزمینــی افزایــش یافــت. کاهــش ذخایــر آب هــای زیرزمینــی 
ــال  ــت. س ــای ٧٠ و ٨٠ شــدت گرف ــد و در دهه ه ــوس ش ــۀ ۶٠ ملم ــور از ده ــتراتژیک کش اس
١٣٨۴ قانــون «الحــاق یــک مــاده بــه قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن 
ــرداری»  ــۀ بهره ب ــد پروان ــون «تعیین تکلیــف چاه هــای فاق ــن»؛ و ســال ١٣٨٩ قان ــوارد معّی در م
تصویــب شــد (عبدالمنافــی و مظاهــری، ١٣٩۵: ١٠ ـ ١١). بــه ایــن ترتیــب و بــر اســاس ایــن 

قانــون، بــرای ده هــا هــزار چــاه عمیــق و نیمه عمیــق غیرقانونــی مجــوز صــادر شــد.
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مقاله علمى _ پژوهشى

 روزنامه نگاری محیط زیست
می شــود.  محســوب  محیط زیســت  ارتباطــات  از  بخشــی  محیط زیســت  روزنامه نــگاری 
شــریفی، مظفــری، دالور و فرهنگــی (١٣٩٧: ۵۵) معتقدنــد کــه روزنامه نــگاری محیط زیســت 
بــا هــدف ارتقــای آگاهــی شــهروندان و آمــوزش مســائل زیســت محیطی در دنیــا مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. ردمکیــرز١ بــر ایــن بــاور اســت کــه به مــوازات تغییــر مســائل زیســت محیطی 
از مســائلی نظیــر نگهــداری محیط زیســت بــه مــوارد مدرن تــر، شــیوۀ پوشــش رســانه از 
ــی  ــگاری محیط زیســت نوع ــاور او، روزنامه ن ــه ب ــده اســت. ب ــون ش ــز دگرگ محیط زیســت نی
حــوزۀ پیچیــده شــده کــه مــواردی فراتــر از محیط زیســت را در بــر می گیــرد و سیاســت، اقتصــاد 
ــه اعتقــاد اندرســون، رســانه ها  و مســائل اجتماعــی در آن نقــش دارنــد (٢٠٠۴: ١۴ ـ ١۵). ب
ــاد  ــیوۀ ایج ــا از محیط زیســت و ش ــناخت و ادراک م ــی ش ــی در چگونگ ــای ارتباط و فراینده
ــا اســتفاده  ــه نظــر او، ب ــد. ب مباحثــات و مناقشــات زیســت محیطی نقــش مهمــی ایفــا می کنن
از رســانه  ها و ارتباطــات اســت کــه جریان هــای اطالعاتــی بــه نفــع قدرت هــای سیاســی، 
 Anderson, 2014:) اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مدیریــت و دســت کاری می شــوند
ــو٢ یکــی از کارکردهــای ارتباطــات محیط زیســت را برســاخت گربودن آن  3). کاکــس و پزول
می داننــد. منظــور از ایــن کارکــرد نقشــی اســت کــه زبــان و نمادهــای دیگــر در شــکل دهی بــه 
ــا  ــان، ب ــه نظــر آن ــد. ب ادراک مــردم از واقعیــت و ماهیــت مســائل زیســت محیطی ایفــا می کنن
ایــن دو کارکــرد اســت کــه ارتباطــات محیط زیســت بــه درک مــا از محیــط  طبیعــی و رابطــۀ مــا 

بــا آن شــکل می دهــد (٢٠١٧: ٣۴ ـ ٣۵).
معمــوًال مســائل زیســت محیطی تــا زمانــی کــه بــه مرحلــۀ بحرانــی نرســند، مــورد غفلــت 
واقــع می شــوند. بــاوادام٣ معتقــد اســت کــه روزنامه نــگار زیســت محیطی بایــد بــه ایــن 
موضوعــات مغفــول بپــردازد. بــه نظــر او، روزنامه نــگاران محیط زیســت بایــد از گزارشــگری 
صــرف و تعاریــف مقبــول آن فراتــر برونــد و وقایــع را پیش بینــی کننــد. روزنامه نــگاری 
زیســت محیطی خنثــی نیســت؛ بلکــه اســتانداردها و معیارهــای خــود را دارد؛ روزنامه نــگاران 
ــده و  ــه ها و واژگان انتخاب ش ــند و کلیش ــن باش ــی بدبی ــد متعادل ــا ح ــد ت زیســت محیطی بای

.(Bavadam, 2010: 3-9) ایده هــای پذیرفته شــده را بــا دقــت بکاونــد
فعالیت هــای  می نویســند،  تحقیقــی  مطالــب  محیط زیســت  حرفــه ای  روزنامه نــگاران 
ــن  ــد. ای ــه مشــکالت زیســت محیطی  درحال ظهــور می پردازن ــد و ب ــی را افشــا می کنن غیرقانون
1. Rademakers 
2. Cox & Pezzullo 
3. Bavadam
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روزنامه نــگاری نیازمنــد پژوهش هــای پیش زمینــه و مصاحبــه اســت. میشــل فــروم، پروفســور 
ــگری  ــر از گزارش ــگاری محیط زیســت را فرات ــنگتن، روزنامه ن ــترن واش ــگاه وس ــین دانش پیش
صــرف می دانــد. بــه نظــر او، روزنامه نــگاری محیط زیســت شــامل «بیــان درگیری هــا، صداقــت 

ــدی، خطــر و فــداکاری و مراقبــت از جهــان غیر انســانی» اســت.١ و هدفمن

روزنامه نگاری توسعه
توســعه ایــده ای مناقشــه برانگیز اســت و دربــارۀ تعاریــف آن اختالف  نظــر وجــود دارد. بــه همیــن 
ــوًال،  ــه نظــر برســد. معم ــم ب ــز ممکــن اســت مبه ــگاری توســعه نی ــوم روزنامه ن ــب، مفه ترتی
روزنامه نــگاری توســعه در تناقــض بــا دیدگاه هــای نظــری و اخالقــی غربــی تثبیت شــده دربــارۀ 
روزنامه نــگاری توســعه از مدل هــای  روزنامه نــگاری مفهوم ســازی می شــود. ایــدۀ اصلــی 
ــا گذشــت زمــان  ــن نظریه هــا ب ــه و به مــوازات ای نظریه هــای ارتباطــات و توســعه نشــئت گرفت
ــۀ صــرف  ــه ارائ ــگاری توســعه ب ــر کــرده اســت (Chattopadhyay, 2019: 1). روزنامه ن تغیی
واقعیــت محــدود نمی شــود؛ بلکــه توضیحــی انتقــادی دربــارۀ برنامه هــا و طرح هــای مختلــف 
مربــوط بــه توســعه را در بــر می گیــرد (Chalkley, 1980: 215-217).  بــه  عبــارت روشــن تر، 
ــه مــردم عــادی امــکان  روزنامه نــگاری توســعه، از طریــق اصــل رویکــرد توســعۀ مشــارکتی، ب
می دهــد تــا از سیاســت ها و برنامه هــای مربــوط بــه بهبــود شــرایط زندگــی خــود مطلــع شــوند. 
ایــن نــوع روزنامه نــگاری بایــد تأثیــر برنامه هــا، طرح هــا، سیاســت ها و مســائل مختلــف را بــر 
.(Chattopadhyay, 2019: 1) مــردم بررســی کنــد. همچنیــن، باید بــه نیازهــای مــردم بپــردازد

به مــرور زمــان، عناصــر جدیــدی نظیــر محیط زیســت و بوم شناســی بــه روزنامه نــگاری توســعه 
افــزوده شــده اســت (Vilanilam, 2009). بدبینــی زیــادی بــه کاربــرد ایــن روزنامه نــگاری وجــود 
ــرای  ــعه ب ــگاران توس ــه روزنامه ن ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــی از محقق دارد (Ogan, 1982: 3). برخ
گــردآوری اخبــار و اطالعــات فقــط بــه منابــع دولتــی وابســته اند؛ بنابرایــن، ایــن احتمال وجــود دارد 
کــه برخــی از دولت هــا، به منظــور جلــب حمایــت عمومی، برای انتشــار اطالعــات نادرســت دربارۀ 
 Chattopadhyay,) ــد ــتفاده کنن ــعه اس ــگاری توس ــت از روزنامه ن ــای دول ــی ها و طرح ه خط مش
2 :2019). ازایــن رو، برخــی از محققــان از اصطــالح «روزنامه نــگاری توســعه ای»٢ بــرای اشــاره بــه 
ایــن فراینــد اســتفاده می کننــد. روزنامه نــگاری توســعه ای غیرانتقــادی اســت و بــرای دســتیابی بــه 
اهــداف توســعه  از حکومــت حمایــت می کنــد. منتقــدان روزنامه نــگاری توســعه ای معتقدنــد ایــن 
 .(Shah, 2008: 2) نــوع روزنامه نــگاری بــه ابــزاری بــرای کنتــرل مطبوعــات تبدیــل شــده اســت
1. http://www.environmentalscience.org/career/environmental-writer
2. Developmental journalism
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روزنامه نــگاری توســعه ای  بــه دولــت وابســته اســت و عینــی نیســت؛ درنتیجــه، کارکنــان رســانه در 
خدمــت دولت انــد. در مقابــِل آن روزنامه نــگاری توســعه قــرار دارد کــه در پی مشــارکت مردم ســاالر 
اســت (Kalyango et al. 2017: 577-578). کالینگــو و همــکاران (٢٠١٧: ۵٧٩) بــر ایــن نظرنــد 
کــه در رســانه های دولتــی کــه کنتــرل نهادینــه شــده اســت، روزنامه نــگاران بیشــتر محتمــل اســت که 
در جهــت روزنامه نــگاری توســعه ای اجتماعــی شــوند یــا به اجبــار در ایــن چارچــوب عمــل کننــد.

چارچوب مفهومی
ــامل  ــی آن ش ــوب مفهوم ــت، چارچ ــر روزنامه هاس ــه ب ــن مقال ــز ای ــه تمرک ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مفاهیــم روزنامه نــگاری محیط زیســت و به طــور ویــژه روزنامه نــگاری توســعه اســت و در 

ــم کــرد. ــم اســتفاده خواهی ــن مفاهی ــون از ای ــل  مت تحلی
روزنامه نــگاری محیط زیســت نوعــی حــوزۀ پیچیــده شــده کــه مــواردی فراتر از محیط زیســت 
را در بــر می گیــرد و سیاســت، اقتصاد و مســائل اجتماعــی در آن نقش دارند. یکــی از کارکردهای 
روزنامه نــگاری زیســت محیطی برســاخت گربودن آن اســت. مطبوعــات در شــکل گیری آگاهــی 
زیســت محیطی مــردم نقــش دارنــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه جریان هــای اطالعاتــی بــه نفــع 

قدرت هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی دســت کاری می شــوند.
ــه  ــوط ب ــگاری توســعه متضمــن نقــد و بررســی برنامه هــا و طرح هــای مختلــف مرب روزنامه ن
توســعه اســت. ایــن مفهــوم نخســت بــا هــدف ارزیابــی انتقــادی برنامه هــای توســعه و در نظر گرفتن 
نیازهــای مــردم شــکل گرفــت. ایــن نــوع روزنامه نــگاری بایــد تأثیــر برنامه هــا و طرح هــا را بــر زندگــی 
مــردم بررســی کنــد؛ امــا عــده ای از محققــان بــر ایــن نظرنــد کــه برخــی از دولت هــا از روزنامه نــگاری 
توســعه سوءاســتفاده می کننــد. آن هــا بــا اصطــالح «روزنامه نــگاری توســعه ای» بــه ایــن فراینــد اشــاره 
می کننــد. ایــن نــوع روزنامه نــگاری غیرانتقــادی اســت و بــه ابــزاری بــرای کنتــرل مطبوعــات تبدیــل 
می شــود. بــه نظــر محققــان، روزنامه نــگاری توســعه ای بیشــتر در رســانه های دولتــی بــروز می کنــد.

به طورکلــی، رســانه ها در ادراک مــا از مســائل زیســت محیطی (ازجملــه مســئلۀ آب) نقــش 
دارنــد؛ امــا قدرت هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جریان هــای اطالعاتــی را 
ــه  ــا ب ــه بهانه هــای مختلــف مطالــب روزنامه هــا را کنتــرل می کننــد ت دســت کاری می کننــد و ب

فهــم عمومــی از مســائل جهــت دهنــد.

روش پژوهش
در پژوهــش پیــش  رو، از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی اســتفاده شــده اســت. تحلیــل گفتمــان 
ــه کار  ــن  بازنمایــی اجتماعــی ب ــوا، ســاختارها و راهبردهــای بنیادی به منظــور آشکارســازی محت
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روابط قدرت دخیل در صورت بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه های شرق و ایران 

مــی رود (کوبلــی١، ١٣٨٧: ۶٠٢). ایــن روش از اواســط دهــۀ ١٩۶٠ در رشــته های مختلفــی نظیر 
علــوم اجتماعــی، علــوم سیاســی و ارتباطــات رایــج شــده اســت (بهرام پــور، ١٣٧٩: ٧ ـ ٨). در 
ایــن پژوهــش، بــرای بررســی مطالــب روزنامه هــا از تلفیــق رویکــرد فــرکالف و ون دایک اســتفاده 
شــده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه طبــق الگــوی فــرکالف هریــک از نمونه هــای معــرف در ســطوح 
ــرای اســتخراج  ــی ب ــف، از جدول ــۀ توصی ــل شــدند. در مرحل ــن تحلی ــف، تفســیر و تبیی توصی
ــدی، واژگان مثبــت و  اطالعــات اســتفاده شــد کــه برخــی از عناصــر آن (پیش فــرض، قطب بن
منفــی، کنایــه و نقل قــول) برگرفتــه از الگــوی ون دایــک و برخــی دیگــر (اســتعاره، جمــالت معلوم 
و مجهــول) برگرفتــه از الگــوی فــرکالف بودنــد. افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش، 
مفاهیــم مربــوط بــه مســئلۀ آب (علــل، راه حل هــا و مقصــر) نیــز در جــدول گنجانــده شــده بــود.

در مرحلــۀ تفســیر، بــا اســتفاده از الگــوی فــرکالف، ظاهــر و معنــای کالم، معانــی ضمنــی، 
ــن  ــای محــوری مت ــم و ســپس، معن ــن و انســجام موضعــی آن را بررســی کردی داللت هــای مت
ــه الگــوی فــرکالف (عوامــل اجتماعــی و  ــا توجــه ب ــز ب ــۀ تبییــن نی ــم. مرحل را مشــخص کردی
ایدئولوژی هــا) صــورت گرفــت. در ایــن مرحلــه، متن هــا بــا توجــه بــه اطالعــات به دســت آمده 
از مراحــل توصیــف و تفســیر و پاســخ بــه دو پرســش تحلیــل شــدند: ١. عوامــل اجتماعــی: چه 
نوعــی از روابــط قــدرت در ســطوح گوناگــون نهــادی، اجتماعــی و موقعیتــی در شــکل دادن بــه 
ایــن گفتمــان مؤثــر اســت؟ ٢. ایدئولــوژی: چــه عناصــری از دانــش زمینــه ای کــه مــورد اســتفاده 

ــد؟ ــع شــده اند ویژگی هــای ایدئولوژیــک دارن واق

جامعۀ آماری
بــرای دســتیابی بــه هــدف پژوهــش، مطالــب روزنامه هــای ایــران و شــرق در بــازۀ زمانــی 
١٣٩٢/۵/١٢ تــا ١٣٩٨/١٢/٢٩ بررســی شــده اند. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش همــۀ مطالبــی 
اســت کــه در ایــن دورۀ زمانــی بــا مضمــون مســئلۀ آب ایــران در روزنامه هــای ایــران و شــرق چاپ 
شــده اســت. علــت انتخــاب بــازۀ زمانــی پژوهــش ایــن اســت کــه در تاریــخ ١٣٩٢/۵/١٢ دولــت 
ــت مســائل زیســت محیطی را در دســتور کار خــود  ــن دول ــاز کــرد و ای یازدهــم کار خــود را آغ
قــرار داده بــود. بــا توجــه بــه برجسته شــدن مســائل زیســت محیطی در رســانه ها در ایــن ســال ها، 
ایــن تاریــخ را برگزیدیــم. تاریــخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ نیــز نزدیک تریــن تاریــخ بــه زمــان اجــرای ایــن 
پژوهــش بــود. روزنامــۀ شــرق به ســبب توجــه ویــژه بــه مســئلۀ آب و روزنامــۀ ایــران به ســبب تعلــق 

بــه دولــت انتخــاب شــدند. علــت دیگــر گزینــش ایــن روزنامه هــا سراســری بودن آن هــا بــود.

1. Cobley 
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روش نمونه گیری و حجم نمونه
پژوهشــگر در پژوهــش کیفــی در جســت وجوی مــوارد و نمونه هایــی اســت کــه غنــی از اطالعــات 
ــدۀ  ــارۀ پدی ــه درب ــی اســت ک ــا بینش ــش نمونه ه ــت گزین ــی عل ــن، در پژوهــش کیف ــند؛ بنابرای باش
موردبررســی فراهــم می کننــد. افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه اینکــه تحلیــل داده هــای کیفــی در ذهــن 
 .(Ayres, 2007: 242) محقــق انجــام می شــود، انــدازۀ نمونــه نبایــد بیــش از ظرفیــت ذهــن او باشــد
ــت،  ــن عل ــه همی ــری ضــروری نیســت. ب ــودن در نمونه گی ــل گفتمــان، رعایــت تصادفی ب در تحلی
محقــق از نمونه گیــری غیرتصادفــی هدفمنــد اســتفاده می کنــد و از بیــن مجموعــه ای کــه در اختیــار 
اوســت، نمونه هایــی را برمی گزینــد کــه بیشــترین ســازگاری را بــا اهــداف پژوهش دارنــد (فرانکفورد 
ــد  ــی هدفمن ــری غیرتصادف ــز از روش نمونه گی ــش نی ــن پژوه ــاس١، ١٣٨١: ٢۶۴). در ای و نچمی
اســتفاده شــده اســت. در ایــن شــیوه، نمونه هــا، نه به ســبب ســهولت دسترســی کــه بر مبنــای قضاوت 

پژوهشــگر انتخــاب می شــوند.
انتخــاب نمونه هــای ایــن پژوهــش در چنــد مرحلــه صــورت گرفته اســت. در مرحلۀ نخســت، 
تمــام مطالــب روزنامه هــای ایــران و شــرق کــه به طــور خــاص بــه مســئلۀ آب ایــران مربــوط بودنــد 
انتخــاب شــدند. در ایــن مرحلــه، مطالــب مربــوط بــه مســئلۀ جهانی آب یا مســائل آب در شــهرها 
یــا اســتان های خــاص از پژوهــش کنــار گذاشــته شــدند. در نهایــت، پــس از بررســی و دســته بندی 

و مطالعــۀ عمیــق تمــام مطالــب، ١۴ نمونــۀ معــرف انتخاب و تحلیل شــدند:
شــرق،  ظفرنــژاد،  فاطمــه  تاریخــی،  فرصت ســوزی  و  آب  بحــران  یادداشــت:   .١

.٩ ص   ،٢٠٨٨ شــمارۀ   ،١٣٩٣/۵/٢۵
٢. یادداشــت: کــدام دشــمن؛ بحــران آب، علــی شــمس اردکانــی، شــرق، ٢۵/۵/١٣٩٧، 

ــمارۀ ٣٢٢٢، ص ١. ش
٣. یادداشــت: ریشــه های بحــران آب در ایــران، امیــن علیــزاده، ١٣٩۵/۴/٢٣، شــرق، 

شــمارۀ ٣٢٢٢، ص ١.
ــری،  ــد صاب ــم، وحی ــال کرده ای ــت مبت ــالی نف ــه ب ــری: آب را ب ــزارش: عیســی کالنت ۴. گ

شــرق، ١٣٩۴/٢/٧، شــمارۀ ٢٢٨۶، ص ۴.
۵. یادداشــت: بحــران آب و جامعــۀ کوتاه مــدت، صــادق زیبــاکالم، شــرق، ٣/٢١/١٣٩۴، 

شــمارۀ ٢٣٢١، ص ٢٠.
ــری، شــرق، ١١/١۵/٩۶،  ــی باق ــود آب باقــی اســت، عل ــد، کمب ــرف باری ۶. یادداشــت: ب

شــمارۀ ٣٠٧٨، ص ١.

1. Frankfort & Nachmis 
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٧. سـرمقاله: نمونـۀ شـمارۀ ٧: آتـش بر جان آب، قاسـم تقـی زاده  خامسـی، شـرق، ١٣٩۵/۵/۵، 
ص ١.

٨. یادداشــت: گنــج نهفتــه در صرفه جویــی مصــرف آب، ســید حمیــد احمــدی، شــرق، ۴ 
/١٣٩٣/۶، شــمارۀ ٢٠٩٧، ص ٩.

ــد منصــوری، شــرق، ۶/۴/١٣٩٣،  ــی بی هــدف، حام ــی و صرفه جوی ٩. یادداشــت: کم آب
شــمارۀ ٢٠٩٧، ص ٨.

١٠. یادداشــت: داســتان اینکــه چــه شــد آب تمــام شــد، قطره قطــره آب می شــویم از 
خشک ســالی، دکتــر جبــار رحمانــی، ایــران، ١٣٩٧/٢/٢۶، شــمارۀ ۶٧۵١، ص ١۵.

ــد؛ بحــران آب، چشــمۀ جوشــان  ــه می ده ــه آب ُکشــی ادام ــران ب ــۀ ای ١١. گــزارش: جامع
ناهنجاری هــای اجتماعــی، رضــا فرخــی، ایــران، ١٣٩۴/٧/١، شــمارۀ ۶٠٣۵، ص ١۶.

١٢. گــزارش: ارتقــای بهــره وری آب رویکــرد دولــت در بخــش کشــاورزی، ســهیال 
.٧ ص   ،۶١٧٨ شــمارۀ   ،١٣٩۵/١/۴ ایــران،  یــادگاری، 

١٣. خبــر: وزیــر نیــرو در کنفرانــس ملــی اقتصــاد آب: مصــرف بی رویــۀ آب بقــای تمــدن 
ایــران را تهدیــد می کنــد؛ پیــام قیمــت آب بــه مــردم ایــن اســت کــه هرچــه می توانیــد 

بیشــتر مصــرف کنیــد! ایــران، ١٣٩۵/۵/۶، شــمارۀ ۶٢٧١، ص ۵.
ــران،  ــاف، ای ــه لب ــدل شــد، عطی ــران ب ــه بحــران قــرن ای ١۴. گــزارش: آب طــی٢٠ ســال ب

ص۴.  ،٧۶٠۴ شــمارۀ   ،١٣٩۶/٧/١۶

قابلیت اعتماد (اطمینان پذیری)
پژوهشــگر کیفــی بایــد نحــوۀ گــردآوری داده ها را بــه خوانندگان توضیح دهد و نشــان دهد کــه داده ها 
ــا دقــت الزم گــردآوری شــده اند. بــه عبــارت روشــن تر، بایــد بــه خواننــدگان  ســاختگی نیســتند و ب
نشــان دهــد کــه چــرا بایــد بــه داده هــای پژوهــش او اطمینــان کننــد (محمــدی، ١٣٩٠: ١٣٩). بــه 
ایــن منظــور، در پژوهــش پیــش رو، جزئیــات روش پژوهــش، جامعــۀ آمــاری، روش نمونه گیــری، 

اطالعــات نمونه هــای معــرف و الگــوی استفاده شــده بــرای تحلیــل را بیــان کرده ایــم.

یافته های پژوهش
بــا توجــه بــه حجــم زیــاد توصیــف، تفســیر و تبییــن صورت گرفته بــرای نمونه هــای معــرف، در این 

قســمت، صرفــاً یافته هــای حاصــل از تحلیــل ایــن متــون به تفکیــک هــر روزنامه بیان می شــوند.
روزنامۀ شرق

در نمونــۀ شــمارۀ ١ نویســنده عوامــل مدیریتــی، برنامه ریــزی متمرکــز و... را مســبب بحــران قلمداد 
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مقاله علمى _ پژوهشى

ــد. او خواهــان  ــز می کن ــه پرهی ــن زمین ــا جناحــی خــاص در ای ــد و از متهم کــردن دولــت ی می کن
تغییــر سیاســت های کالن اســت. نویســنده دســته ای از واژگان منفــی را حــول برنامه ریــزی متمرکــز 
و پیامدهــای آن بــه کار بــرده اســت. در ایــن متــن، واژه هــای «ناســازگار» و «مغایــر بــا توســعۀ پایدار» 
چندیــن بــار در متــن تکــرار شــده اند تــا بــر مغایــرت برنامه ریــزی متمرکــز بــا توســعۀ پایــدار تأکیــد 
ــای  ــزی متمرکز ـ روش ه ــن «برنامه ری ــدی بی ــاد قطب بن ــا ایج ــنده، ب ــن، نویس ــر ای ــزون ب ــود. اف ش
بومــی تصمیم گیــری»، برنامه ریــزی متمرکــز و رویکــرد موجــود بــه توســعه را نقــد می کنــد. در ایــن 
ــرگان،  ــه توصیه هــای خب ــا هــدف نقــد بی توجهــی مســئوالن و فن ســاالران ب نوشــتار، کنایه هــا ب
نقــد ساخت وســازهای ناســازگار بــا طبیعــت، انتقــاد از ترجیــح منافــع سیاســی بــر دفــاع از طبیعت 
کشــور بــه کار رفتــه اســت. نویســنده نقــش عوامــل مدیریتــی را در بحران زایــی برجســته می کنــد و 
نســبت دادن بحــران بــه طبیعــت یــا مــردم را مســئولیت گریزی تلقــی می کنــد. مثــًال در قســمتی از 
متــن می  خوانیــم: «... هــرگاه ســروصدا بلنــد می شــود دیوان ســاالران و مهندســان همــه چیــز را بــه 
گــردن طبیعــت یــا مــردم بومــی بــدون وکیــل مدافــع می اندازنــد.» (روزنامــۀ شــرق، ش ٢٠٨٨: ٩)

افــزون بــر ایــن، در نمونــۀ شــمارۀ ١، نویســنده عملکــرد دولــت یازدهــم را نقــد می کنــد. 
طبــق ایــن متــن، مســئولیت کارگــروه احیــای دریاچــۀ ارومیــه بــه مســبب اوضــاع (وزارتخانه هــا) 
ــه  ــت  یازدهــم را در رســیدگی ب ــن نوشــتار ظاهرســازی دول ــن، ای ســپرده شــده اســت؛ بنابرای

ــم: ــن می خوانی ــن مت ــد. در ای ــر می کن مســئلۀ آب رؤیت پذی
«در ٢٧ مرداد ١٣٩٢ تشکیل کارگروه نجات ارومیه در دولت یازدهم تصویب 
شد و شعلۀ امیدی در دل ها افکند؛ اما مسئولیت کارگروه به وزارتخانه هایی 
داده شد که خود در پنج دهه با مدیریت غلط عامل خشکیدن دریاچه بودند. 
گرفته  نظر  در  ارومیه  نجات  برای  راهکار  شد ١٩  اعالم  بهمن ٩٢  در ٢٣ 
شده که ماهیت برنامه ریزی متمرکزبخشی وزارتی با رویکرد سازه ای مغایر 
با توسعۀ پایدار داشت. ١٩ گانۀ نخست کارگروه سرشار از رویکرد سازه ای 
طرح های  یا  خزر!  ارس،  از  آب  انتقال  طرح  چندین  با  بود  آب  مدیریت  به 
عجیبی چون برداشت نمک از سطح خشکیدۀ دریاچه برای نجات آن که با 

نقد خبرگان روبه رو شد.» (روزنامۀ شرق، ش ٢٠٨٨: ٩)
در نمونــۀ شــمارۀ ٢، نویســنده گذشــتگان (شــاه اســماعیل صفــوی) و کشــورهای همســایه 
(افغانســتان و ترکیــه) را مســبب ایجــاد مشــکالت فعلــی قلمــداد می کنــد و نقــش مســئوالن و 

ــم: ــن می خوانی ــن مت ــد. در ای ــان می دان ــر از آن ــت را کم اهمیت ت دول
«اگر شاه اسماعیل صفوی بر طبل جنگ نمی کوبید و در مقابل پیشنهاد سلطان 
عثمانی صوفی مسلک، سلطان بایزید که گفت حاضر است حوزۀ حکومتی 
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جدیدالتأسیس  حکومت  قلمرو  در  را  حسن)  اسماعیل (اوزون  مادری  جد 
صفوی به رسمیت بشناسد، سرچشمه های دجله و فرات ... در قلمرو ایران 
می ماند و شامات و عتبات عراق و کلیۀ کردستان ایرانی می ماند و مثل امروز 
هم آب دجله و فرات در ترکیه با زدن سدهای عظیم ذخیره نمی شد و حقابۀ 
خفه  گردوخاک  در  عراق  جنوب  و  خوزستان  و  می رسید  هم  هورالعظیم 

نمی شد.» (روزنامۀ شرق، ش ٣٢٢٢: ١)
ــه  ــا نظــرات عوام گرایان ــژاد) ب ــژه احمدی ن ــن، مســئوالن دولــت قبلــی (به وی ــق ایــن مت طب
دشــت اصفهــان را خشــکانده  و محاســبات شــیخ بهایــی را بــر هــم زده انــد. نماینــدگان دورۀ 
هشــتم مجلــس نیــز بــا تصویــب قانــون تعیین تکلیــف چاه هــای آب فاقــد پروانــۀ بهره بــرداری 
در ایــن زمینــه نقــش داشــته اند. البتــه، تمــام ایــن اشــارات در متــن تلویحــی اســت. در قضیــۀ 
ایــران و ترکیــه، ریشــۀ مشــکالت بــه شــاه اســماعیل صفــوی نســبت داده می شــود و مســئوالن 
ــا به ســبب رســیدگی نکردن،  ــن، دادگاه ه ــن مت ــرا می شــوند. در ای ــر مب ــن ام ــی از ای دولــت فعل
ــان  دولــت ایــران به ســبب ناتوانــی، مراجــع قانونــی و فقهــای عظــام حوزه هــا و شــورای نگهب

ــم: ــن می خوانی به ســبب ســکوت ســرزنش می شــوند. در قســمتی از مت
«عجیب است که صدای اعتراضی از مراجع قانونی و از فقهای عظام در حوزه ها 
و در شورای نگهبان درنمی آید؟! به کجا از شکستن حرمت تعرض به حق الناس 
باید شکایت برد؟ این فقهای معظم چرا در مقابل ابطال طومار شیخ بهایی (ره) 
ساکت نشسته اند؟ زمانی یک استان همسایه بدون توجه به حق الناس موجود با 
سابقۀ تاریخی از زمان مادها بر اساس یک نظر ساده انگارانه و عوام گرا اعالم 
می کند تپه های دو طرف زاینده رود را که هیچ گونه سابقۀ کشت ندارند، بکارید و 
درنتیجه، دشت تاریخی و تمدن ساز اصفهان را می خشکاند (!) زمانی حق الناسی 
را که یکی از بزرگ ترین دانشمندان تاریخ تشیع، مرحوم شیخ بهایی اعلی الله 
مقامه در طومار معروف خود محاسبه، ثبت و عمومی کرده، یک عوام فریب بر 
هم می زند و فرصت طلبان نیز حق مشروع مردمان پایین دست رودخانه را نادیده 

می گیرند.» (روزنامۀ شرق، ش ٣٢٢٢: ١)
بنابرایــن، مشــکالت را مســئوالن و حاکمــان گذشــته ایجــاد کرده انــد و بخش هــای 
مختلــف حکومــت فعلــی صرفــاً به ســبب حل  نکــردن ایــن مشــکالت مســئول شــناخته 
ــژاد را  ــا کاربــرد واژگان منفــی احمدی ن ــۀ شــمارۀ ٢، نویســنده ب می شــوند. همچنیــن، در نمون
در جایــگاه منفــی قــرار می دهــد و بــا عنــوان «عوام فریــب» از او یــاد می کنــد. در گفتمــان ایــن 

ــم زده اســت. ــر ه ــاس» را ب ــه «حق الن ــرادی اســت ک ــی از اف ــن، او یک مت
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در برخــی از جمــالت نمونــۀ شــمارۀ ٣ کنشــگری ها مشــخص اســت و نویســنده از 
ــای ضمنــی ایــن جمــالت، نهادهــای  ــر اســاس معن ــوم اســتفاده کــرده اســت. ب فعل هــای معل
دولتــی بــه خدمت رســانی بــه شهرنشــینان مشــغول اند، درحالی کــه نیــاز اولیــۀ روستانشــینان بــه 
آب آشــامیدنی تأمیــن نشــده اســت. بــر پایــۀ ایــن متــن، طرح هــای آبــی کــه در ســال های گذشــته 
ــرده  ــاه ک ــتاییان را تب ــی از روس ــی برخ ــد زندگ ــرا کرده ان ــره» اج ــالح خب ــان به اصط «کارشناس
ــا  ــه م ــن اســت ک ــارت ای ــن عب ــرض ای ــته ایم.» پیش ف ــار آن گذش ــادگی از کن ــا به س اســت. «م
(نویســنده و خواننــدگان متــن) بایــد بــه ایــن موضــوع حساســیت نشــان می دادیــم؛ امــا افــرادی 
ــد  ــدگان متن ان ــی ســرزنش می شــوند شهرنشــینان و خوانن ــن بی اعتنای ــن به علــت ای کــه در مت
ــی بحــران آب را  ــا اســتعارۀ «شــاهرگ» ریشــۀ اصل ــن، نویســنده ب ــر ای ــزون ب ــه مســئوالن. اف ن
ــل از  ــگاه حکومــت قب ــن، جای ــن مت ــد. در ای ــل از انقــالب قلمــداد می کن نظــام «ولخــرج» قب
انقــالب و مســئولیت آن در اســتخراج آب هــای زیرزمینــی برجســته  می شــود. در مقابــل، نقــش 
تحــوالت بعــد از انقــالب در اســتخراج آب هــای زیرزمینــی کم اهمیــت قلمــداد می شــود. ایــن 
نوشــتار، هنــگام اشــاره بــه برخــی از اقدامــات نادرســت گذشــته، تأکیــد می کنــد کــه ایــن امــور 
گاهــی از اقدامــات گذشــته  گاهــی بــوده اســت. بــه نظــر می رســد تأکیــد متــن بــر ناآ از روی ناآ
و نســبت دادن ریشــۀ آن بــه حکومــت قبــل از انقــالب سرپوشــی بــر نقــش منافــع اقتصــادی و 
سیاســی در خلــق بحــران کنونــی اســت. ایــن امــر انگیزه هــا، منافــع اقتصــادی و سیاســی افــراد 
و نهادهایــی را کــه در ایــن زمینــه نقــش داشــته اند رؤیت ناپذیــر می کنــد. همچنیــن، نویســنده 

اقدامــات دولــت یازدهــم را در جایــگاه مثبــت قــرار می دهــد:
«شواهد نشان می دهد در حال حاضر حکمرانان آب کشور به جد در جهت 
حل این معضل گام بر می دارند ... بااین همه، نباید برخی اقداماتی را که شروع 
شده، ولو به نتیجۀ کامل نرسیده باشد، نیز از نظر دور داشت. اقداماتی مانند 
قانون توزیع عادالنۀ آب، فعال شدن شورای عالی آب، تأسیس نظام مهندسی 
کشاورزی، قانون بهره وری آب و کشاورزی، آیین نامۀ رسیدن به تعادل بخشی 
به صورت  آب  است  قرار  آبیاری که  ملی  سند  یا  زیرزمینی  آب  دشت های 
حجمی و در حد نیاز به کشاورزان تحویل شود و وزارتخانه های نیرو و جهاد 

کشاورزی ملزم به اجرای آن هستند.» (روزنامۀ شرق، ش ٢۶٢٩: ۵)
ــت  ــاد بحــران روای ــی ایج ــه چگونگ ــن ک ــن مت ــن، در برخــی از جمــالت ای ــر ای ــزون ب اف
می شــود، کنشــگری ها مجهول انــد. در بعضــی جمــالت نیــز از ضمیــر مــای انضمامــی اســتفاده 
شــده اســت و «مــا» جایگزیــن مســئوالن، تصمیم گیــران و سیاســت مداران شــده اســت. کنشــگر 
حذف شــدۀ برخــی جمــالت متــن مســئوالن، تصمیم گیــران و سیاســت گذاران بخــش آب 
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کشــورند. انگیــزۀ ایدئولوژیــک ایــن حــذف و اســتفاده از ضمیــر «مــا» به جــای کنشــگر اصلــی را 
می تــوان پنهان کــردن نقــش مســئوالن، تصمیم گیــران و سیاســت گذاران در مســئلۀ آب کشــور 
در نظــر گرفــت. بــا نامشــخص بودن کنشــگری ها، ســاختارهای قــدرت و سیاســت ها و منافــع 

اقتصــادی افــرادی کــه در ایــن ساخت وســازها نقــش داشــته اند رؤیت ناپذیــر می شــوند.
یکــی از اهــداف انتشــار نمونــۀ شــمارۀ ٣ را می تــوان زمینه ســازی بــرای اجرای سیاســت های 

تعادل بخشــی و تغییر سیاســت خودکفایی دانســت.
در نمونــۀ شــمارۀ ۴، کمبــود منابــع آب بــه اشــتباهات گذشــته در سیاســت گذاری ها نســبت 
داده می شــود. برخــی از قســمت های ایــن متــن بــه موانــع کاهــش مصــرف در بخــش کشــاورزی 
اشــاره می کنــد. طبــق قســمت هایی از متــن کــه نقــل ســخنان عیســی کالنتــری اســت، مــردم از 
ــه»  ــان را «توجی ــد آن ــد و مســئوالن بای گاه ان ــزوم کاهــش مصــرف آب در بخــش کشــاورزی ناآ ل
کننــد: «مــا یک ســال اســت در حــوزۀ دریاچــه ارومیــه در حــال توجیــه مــردم بــرای مصــرف کمتــر 
ــۀ شــرق، ش  ــی انجــام شــود.» (روزنام ــد در ســطح مل ــن کار بای ــتیم. همی ــاورزی هس آب کش
٢٢٨۶: ۴) ایــن ســخنان بــر عوامــل سیاســی و اقتصــادی کــه در روی آوردن مــردم بــه کشــاورزی 
نقــش داشــته ســرپوش می گــذارد. بخشــی از ســخنان کالنتــری بــه اشــتباهات متعــدد در مدیریت 
منابــع آب اشــاره دارد. در جمــالت او، مــا جایگزیــن مســئوالن و سیاســت گذاران شــده اســت. به 
ایــن ترتیــب، مســئولیت آنــان در ایــن اشــتباهات رؤیت ناپذیــر می شــود. همچنیــن، در بخشــی از 
متــن کــه بــه سیاســت اشــتباه کشــت گنــدم در اوایــل انقــالب اشــاره می شــود از جمــالت مجهــول 
اســتفاده شــده اســت. به این ترتیب، افرادی که مســئول سیاســت گســترش کشــت گندم در اوایل 
انقــالب بودنــد پنهــان می ماننــد: «در محاســبۀ مــکان ایــن ســد اشــتباه شــده اســت... سیاســت ها 
بــدون درنظرگرفتــن مســئلۀ توســعۀ پایــدار اعمــال می شــد... در ســال های اول انقــالب دســتور 

داده شــد در تمــام مراتــع گنــدم کشــت شــود.» (روزنامــۀ شــرق، ش ٢٢٨۶: ۴)
افــزون بــر ایــن، در نمونــۀ شــمارۀ ۴، عیســی کالنتــری، حســن روحانــی، دولــت یازدهــم 
و کارشناســان در جایــگاه مثبت انــد. در ایــن متــن، نوعــی قطب بنــدی بیــن دولــت یازدهــم و 
برخــی از نماینــدگان مجلــس ایجــاد شــده اســت. دولــت یازدهــم در جایــگاه مثبــت اســت و 
نماینــدگان مجلــس در جایــگاه منفــی. در گفتمــان متــن، مشــکالت آب را دولت هــای گذشــته 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــود ده ــم قصــد دارد اوضــاع آب را بهب ــت یازده ــد. دول ــاد کرده ان ایج
هــدف کالنتــری از ایــن قطب بنــدی نشــان دادن فشــارهایی اســت کــه بــرای اجرانشــدن 
ــکار عمومــی  ــوان کاهــش انتظــار اف ــر را می ت ــن ام ــزۀ ای تصمیمــات دولــت وجــود دارد. انگی
از دولــت یازدهــم بــرای حــل بحــران آب و احیــای دریاچــۀ ارومیــه دانســت. نمونــۀ شــمارۀ ۴ 
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ســال ١٣٩۴ و در آســتانۀ تدویــن برنامــۀ ششــم توســعه منتشــر شــده اســت. ایــن متــن بــر نقــد 
ــدم متمرکــز شــده اســت و کاهــش مصــرف در بخــش کشــاورزی را  سیاســت خودکفایــی گن
راهــکار قلمــداد می کنــد. یکــی از اهــداف اصلــی انتشــار ایــن مطلــب زمینه ســازی بــرای تغییــر 
سیاســت های تخصیــص آب اســت. افــزون بــر ایــن، برخــی از بخش هــای متــن زمینه ســازی 

ــرای اجــرای طــرح تعادل بخشــی اســت. ب
یکــی از اهــداف انتشــار نمونــۀ شــمارۀ ۵ را نیــز می تــوان مســئلۀ جلــوه دادن آب و یادآورشــدن 
لــزوم سیاســت گذاری  در ایــن زمینــه دانســت؛ امــا بــه نظــر می رســد هــدف پنهــانِ آن تــالش بــرای 
تغییــر سیاســت خودکفایــی گنــدم اســت. به ویــژه اینکــه متــن بــر بلندمدت بــودن برنامه ریزی هــا 
ــد و ایــن یادداشــت پیــش از تدویــن برنامــۀ ششــم توســعه نگاشــته شــده اســت.  ــد می کن تأکی
همچنیــن، قرائــن متــن نشــان می دهــد نویســنده بــا انتقــاد از سیاســت های موجــود در پــی توجــه 

سیاســت گذاری ها و ســرمایه گذاری دولــت یازدهــم در زمینــۀ کاهــش مصــرف آب اســت.
در نمونــۀ شــمارۀ ۶، مســئوالن وزارت نیــروی دولــت دوازدهــم در جایگاه اطالع رســانی اند: 
«مســئوالن وزارت نیــرو تأکیــد می کننــد کــه ایــن بارش هــا تأثیــر زیــادی در وضعیت حــاد منابع 
ــرل و  ــه «حفاظــت، کنت ــۀ شــرق، ش ٢٢٨۶: ۴)؛ درحالی ک ــی کشــور نداشــته اند.» (روزنام آب
بهره بــرداری از منابــع آب هــای ســطحی و زیرزمینــی» از اهــداف تشــکیل ایــن وزارتخانــه اســت 
(وبــگاه وزارت نیــرو، ١٣٩٩). در ایــن یادداشــت، هیــچ انتقــادی بــه مســئوالن وزارت نیــرو 
در زمینــۀ کنترل نکــردن آب ناشــی از بارندگی هــا وارد نمی شــود. ایــن موضــوع را می تــوان 
ــود آب  ــد، کمب ــرف باری ــن «ب ــوان مت ــر کــرد. عن ــت دوازدهــم تعبی در جهــت حمایــت از دول
باقــی اســت.» نیــز هماهنــگ بــا ایــن هــدف اســت. می تــوان انگیــزۀ پنهــان نمونــۀ شــمارۀ ۶ را 
حمایــت از سیاســت های دولــت دوازدهــم در زمینــۀ آب در نظــر گرفــت. بــه عبــارت روشــن تر، 
ایــن متــن نوعــی زمینه چینــی بــرای سیاســت های دولــت اســت. افــزون بــر ایــن، نویســنده بــرای 
معیشــت جانشــین کشــاورزی ذکــر می کنــد: «به منظــور کاهــش مصرف آب، الزم اســت بخشــی 
از معیشــت ســنتی مــردم از کشــاورزی بــه شــغل های جایگزینــی ماننــد گردشــگری تغییــر پیــدا 
کنــد.» (روزنامــۀ شــرق، ش ٢٢٨۶: ۴). پیش بــردن فعالیت هــای اقتصــادی کشــور بــه ســمت 
گردشــگری از برنامه هــای دولــت دوازدهــم بــود؛ بنابرایــن، ایــن متــن نوعــی زمینه چینــی بــرای 

ــت دوازدهــم اســت. سیاســت گذاری ها و برنامه هــای دول
در نمونــۀ شــمارۀ ٧، دورۀ هشت ســالۀ ریاســت جمهوری احمدی نــژاد در جایــگاه منفــی اســت. 
عنــوان متــن «آتــش بــر جــان آب» اســتعاره ای از ایــن دوران اســت. نویســنده، در ایــن متــن، دورۀ 
ــئوالن  ــا مس ــد، ام ــی می کن ــامان آب تلق ــژاد را مســبب اوضــاع نابس ریاســت جمهوری احمدی ن
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دورۀ کنونــی افــرادی قلمــداد می شــوند کــه بــرای کاهــش مصــرف آب تــالش می کننــد و تــالش 
آنــان بی ثمــر اســت؛ زیــرا «احســاس زوال اجتماعــی» در دورۀ هشت ســالۀ قبلــی بــر جامعــه حاکــم 
شــده اســت. در ایــن متــن، وظیفــۀ مســئوالن دولــت یازدهــم در زمینــۀ آب منحصــر بــه درخواســت 
صرفه جویــی و ارائــۀ آمــار و اطالعــات اســت. درنتیجــه، وظایــف و مســئولیت های اصلــی آنــان 
رؤیت ناپذیــر می شــود. افــزون بــر ایــن، نویســنده وظیفــۀ مســئوالن را بــه درخواســت صرفه جویــی 
محــدود می کننــد و علــت موفق نشــدن آن هــا را نیــز بــه مــردم و اوضــاع جامعــه نســبت می دهــد:

«... اما چرا مردم نسبت به آن حساسیت نشان نمی دهند و هرچه مسئوالن 
ذی ربط تالش می كنند، نتیجۀ عكس می گیرند؟! چون صیانت از منابع آبی 
نیازمند «محیط اجتماعی» است و اگر در جامعه ای احساس زوال اجتماعی 
می سپارد  به «اعتماد»  را  خود  جای  و «تقدیرگرایی»  شود، «انفعال»  حاكم 
لبیك  می طلبند، كمتر  استمداد  برق  و  آب  مصرف  برای كاهش  هرچه  و 
نشان  را  آنان  با  «همراهی»  از  جامعه  ادراكی  فضای  سکوتی كه  می شنوند؛ 

می دهد.» (روزنامۀ شرق، ش ٢۶۴٠: ١)

حتــی در قســمتی از متــن، مــردم و جامعــه به جــای کنشــگر اصلــی ســرزنش می شــوند. افــزون 
بــر ایــن، کاربــرد «لبیــک» در ایــن جملــه هــم بیانگــر لــزوم تبعیــت مــردم از مســئوالن اســت و هــم 
بیانگــر تنهامانــدن مســئوالن در اجــرای سیاســت های صرفه جویــی. در گفتمــان ایــن متــن، مــردم 
و دولت هــای نهــم و دهــم در جایــگاه منفی انــد. بــه ایــن ترتیــب، دولت هــای نهــم و دهــم مســبب 
ایجــاد بحــران و احســاس زوال اجتماعــی معرفــی می شــوند. مردم هــم در این متــن در جایگاه منفی  
هســتند، رکــورد مصــرف آب را شکســته اند و بــه درخواســت های مســئوالن اعتنایــی نمی کننــد. 

بــه ایــن ترتیــب، مســئولیت دولــت یازدهــم در زمینــۀ حــل مشــکل آب بــه حاشــیه رانــده می شــود.
ــان  ــش آن ــه نق ــاره ب ــئوالن و اش ــه مس ــتقیم ب ــاد مس ــمارۀ ٨ از انتق ــۀ ش ــنده در نمون نویس
ــن اســت  ــد ای ــا آب وارد می کن ــط ب ــای مرتب ــه نهاده ــه ب ــتقیمی ک ــد مس ــا نق ــزد. تنه می پرهی
کــه درخواســت آنــان بــرای صرفه جویــی شــهروندان بــر راهــکاری هدفمنــد مبتنــی نیســت. در 
جمالتــی ماننــد «فرهنــگ صرفه جویــی در تمــام فصــول ســال بایــد ... نهادینــه شــود.» از شــکل 
مجهــول اســتفاده می کنــد؛ اینکــه چــه نهــاد یــا فــردی بایــد عهــده دار ایــن کار باشــد نامشــخص 
اســت. ایــن نوشــتار مســئلۀ آب را ناشــی از عوامــل طبیعــی نظیــر خشک ســالی قلمــداد می  کنــد 
و تنهــا عامــل انســانی دخیــل در ایجــاد بحــران را مصــرف زیــاد مــردم برمی شــمارد. همچنیــن، 

ــمرد: ــی برمی ش ــران را صرفه جوی ــت از بح ــکار برون رف ــا راه تنه
متأســفانه کمبــود و بحــران آب ناشــی از خشک ســالی های پی درپــی بســیار جــدی شــده اســت 
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و درخواســت های مــداوم و البتــه عــاری از راهــکار هدفمنــد نهادهــای مرتبــط بــا تأمیــن آب کشــور 
مبنــی بــر صرفه جویــی شــهروندان در مصــرف آب نشــان از شــرایط وخیــم و بحرانــی در تأمیــن آب 
ــۀ  ــد اخالقــی در صرفه جویــی و مصــرف بهین ــا وجــود توصیه هــای اکی مصــارف شــهری دارد. ب
آب، بایــد ایــن حقیقــت را پذیرفــت کــه طبــق نظــر وزیــر نیــرو، در حــال حاضــر، ایرانی هــا دو برابــر 
اســتاندارد جهانــی آب شــهری اســتفاده می کننــد و در بخــش کشــاورزی نیــز بــا راندمــان مصــرف 

آب بســیار کــم در حــدود ٣٣ درصــد آب را هــدر می دهنــد. (روزنامــۀ شــرق، ش ٢٠٩٧: ٩)
 ایــن متــن را می تــوان حامــی قدرتــی دانســت کــه نقــش خــود را در ایجــاد بحران پنهــان می کند 
و وظیفــۀ خــود را در حــل آن بــه ترویــج فرهنــگ صرفه جویــی تقلیــل می دهد. نویســنده در قســمتی 
از متــن بــه وزیــر نیــرو اســتناد کــرده اســت. اســتناد او بــه وزیــر نیــرو و پرهیــز از نقــد اقدامــات 
دولــت را می تــوان نشــانی از حمایــت از دولــت یازدهــم دانســت. به ویــژه، بــه ایــن علــت کــه وزیــر 
نیــرو در ایــن متــن در جایــگاه منبــع خبــر اســت نــه مقــام مســئول. ایــن نکتــه را می تــوان در جهــت 

مســئولیت زدایی از او محســوب کــرد. درواقــع، مســئولیت او از ایــن متــن حــذف شــده اســت.
در نمونۀ شــمارۀ ٩ نویســنده غیرمســتقیم پیشینیان را در تقابل با «مســئوالن فعلی» قرار می دهد. 
همچنیــن، او در مــواردی کــه کنشــگر اصلــی مســئوالن اند، از حــذف کنشــگر اســتفاده می کنــد و بــا 
جایگزینــی ضمیــر مــا به جــای مســئوالن، از اشــارۀ مســتقیم بــه آنــان می پرهیــزد: «بهتــر اســت قبــل از 
آنکــه فرصت هــا بــه تهدیــد تبدیــل شــوند، به جای تبلیــغ بی برنامــۀ «صرفه جویی»، در مســیر درســت 
احــداث و اصــالح طرح هــا گام برداریــم.» (روزنامــۀ شــرق، ش ٢٠٩٨: ٨) همچنیــن، در ایــن متــن، 
واژۀ مثبــت «مســیر درســت» بــا احــداث و اصــالح طرح هــا هم نشــین شــده اســت. با توجــه به معنای 
کانونــی متــن و راهکارهایــی کــه پیشــنهاد می شــود، ایــن متــن را می تــوان نوعــی زمینه چینــی بــرای 

اجــرای برنامه هــای دولــت یازدهــم و اختصــاص منابــع بــه طرح هــا دانســت.
روزنامۀ ایران

ــی» اوضــاع را  ــانی و اجتماع ــل انس ــه «عوام ــی اســت ک ــنده مدع ــۀ شــمارۀ ١٠ نویس در نمون
ــرای  ــارت عوامــل انســانی و اجتماعــی نوعــی پوشــش ب بحرانــی کــرده اســت. اســتفاده از عب
نقــش عوامــل مدیریتــی اســت، زیــرا نویســنده می توانســته، به جــای ایــن کلمــات، از عبــارت 

ــد: ــز اســتفاده کن «عوامــل مدیریتــی» نی
طبــق پیش بینی هــا و بررســی های علمــی، ایــران وارد برهــه ای از خشک ســالی شــده اســت کــه 
حداقــل ســه دهــه طــول خواهــد کشــید و اکنون در هشــتمین ســال این دورۀ خشک ســالی هســتیم. 
عــالوه بــر ایــن وضعیــت بغرنــج طبیعــی، عوامــل انســانی و اجتماعــی مزیــد بــر علــت شــده و ایــن 

وضعیــت طبیعــی را بــه یــک بحــران بــدل کــرده  اســت. (روزنامــۀ ایــران، ش ۶٧۵١: ١۵)
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 انگیــزۀ پنهــان او را می تــوان کم رنــگ  جلــوه دادن نقــش عوامــل مدیریتــی در ایجــاد بحــران 
دانســت. افــزون بــر ایــن، نویســنده در قســمتی از متــن از ایــن عبــارت اســتفاده کــرده اســت: 
«چرایــی واکنــش درســت/غلط جامعــۀ ایرانــی و نظــام سیاســت گذاری آن.» ایــن عبــارت 
ــه ایــن معناســت کــه نظــام سیاســت گذاری برآمــده از جامعــۀ ایــران اســت. در ایــن  تلویحــاً ب
متــن، نویســنده از اشــارۀ مســتقیم بــه سیاســت گذاران و انتقــاد از آنــان می پرهیــزد. در مقابــل، 
ــه و  ــب، نویســنده وظیف ــه ایــن ترتی ــد. ب ــن مردم ان ــوم ایــن مت کنشــگرِ برخــی از جمــالت معل
ــپارد.  ــردم می س ــه م ــر آب را ب ــی ب ــی متک ــاد رانت ــر اقتص ــران آب و تغیی ــل بح ــئولیت ح مس
درنتیجــه، وظایــف مســئوالن در حــل بحــران و ناتوانــی آنــان در ایجــاد تغییــرات رؤیت ناپذیــر 
می شــود. طبــق ایــن متــن، اقتصــاد ایــران به «آب» و «نفت» وابســته اســت و کشــاورزان از «آب» 
«ارتــزاق» می کننــد. شــخصیت نوکیســه نیــز برخاســته از ایــن نظــام اقتصادی اســت و مســتقیماً 
ــن  ــه ای ــع نقــش دارد. ب ــی در غــارت مناب ــا مصــرف تجمل ــا «خام خــواری» و غیرمســتقیم ب ب
ترتیــب، گفتمــان متــن، غیرمســتقیم، در خدمــت توجیــه علــت ناموفق بــودن سیاســت گذاران 

و دولــت در حــل بحــران آب اســت.
نمونــۀ شــمارۀ ١٠ از ســاختارها انتقــاد نمی کنــد و بیشــتر بــر نقــد کنش هــا متمرکــز اســت. 
نویســنده در بنــد آخــر یادداشــت خــود می گویــد کــه راه حل صرفاً در ســاختارهای سیاســی نیســت:

نمی تــوان راه حــل را صرفــاً در ســاختارهای سیاســی جســت؛ بلکــه به طــور هم زمــان بایــد 
ســاختارها، کارگــزاران و کنشــگران کوچــه و خیابــان هــم در حــل ایــن بحــران همــراه و همــدل 
شــوند. جامعــه بایــد بــه فکــر نجــات خــود باشــد، هرچنــد قطعــاً آخریــن نقطــه ای کــه حرکــت 
می کنــد، سیاســت گذاران خواهنــد بــود... هــر کــس بایــد در حــد وســع خــود در محیــط خــود 

و در خــودش اصــالح را شــروع کنــد. (روزنامــۀ ایــران، ش ۶٧۵١: ١۵)
بــه نظــر می رســد بــا ایــن جمــالت می خواهــد بــه مخاطبــی کــه منتظــر راه حل هــای بــاال بــه 
پاییــن اســت بقبوالنــد کــه «جامعــه بایــد بــه فکــر نجــات خــود باشــد». بــر اســاس ایــن نوشــتار، 
اصــالح ایــن ســاختارها از جامعــه آغــاز می شــود. ســاختارها بحــران را ایجــاد کرده انــد، امــا 
مــردم بایــد اصــالح را آغــاز کننــد. ایــن متــن در روزنامــۀ ایــران کــه رســانۀ وابســته بــه دولــت 
ــه نقــش سیاســت گذاری ها در ایجــاد بحــران  ــد به ظاهــر ب اســت، چــاپ شــده اســت. هرچن
اشــاره می شــود؛ بــا ســپردن وظیفــۀ بحــران آب بــه مــردم، نقــش و وظیفــۀ مســئوالن در حــل 
آن بــه حاشــیه رانــده می شــود. انگیــزۀ پنهــان انتشــار آن در روزنامــۀ ایــران را می تــوان کاهــش 
مطالبــات مــردم از دولــت دوازدهــم در زمینــۀ آب دانســت. در ایــن متــن، مــردم به علــت 
مشــارکت نکردن در حــل بحــران ســرزنش می شــوند. بــه ایــن ترتیــب، ســاختارهایی کــه 
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مقاله علمى _ پژوهشى

ــه  ــردم ب ــر می شــوند و مشــارکت م ــردم در مســائل می شــوند رؤیت ناپذی ــع از مشــارکت م مان
ــد. ــل می یاب ــی تقلی صرفه جوی

در نمونــۀ شــمارۀ ١١ نویســنده از همــان آغــاز (تیتــر) جامعــۀ ایرانــی را بابــت «آب ُکشــی» 
ــران، ش ۶٠٣۵:  ــۀ ای ــه می دهــد.» (روزنام ــه آب ُکشــی ادام ــران ب ــۀ ای ــد: «جامع ســرزنش می کن
١۶) طبــق معنــای ضمنــی عبــارت «آب کشــی»، مســئلۀ آب ناشــی از عوامــل طبیعــی نیســت. در 
گفتمــان ایــن متــن، جامعــۀ ایرانــی مســئول مــرگ آب اســت و به ســبب هــدردادن آب و بی توجهی 
ــگاه اطالع رســانی اند  ــن، مســئوالن در جای ــن مت ــدگان ســرزنش می شــود. در ای ــه نیازهــای آین ب
ــر در جهــت  ــن ام ــا و مصــرف آب منحصــر می شــود. ای ــار بارش ه ــه ذکــر آم ــان ب ــۀ آن و وظیف
رؤیت ناپذیر کــردن وظایــف و مســئولیت های اصلــی آنــان اســت. طبــق جمــالت معلــوم 
ــدۀ آب بازنمایــی  ــه مســئلۀ آب و هدردهن ــز، جامعــۀ ایرانــی بی توجــه ب و مجهــول ایــن متــن نی
شــده  اســت؛ درحالی کــه مســئوالن هشــداردهنده و در نقــش خنثــی بازنمایــی شــده اند، گویــی 
کــه هیــچ مســئولیت و وظیفــۀ دیگــری بــر عهــدۀ آنــان نیســت و نقشــی در ایجــاد بحــران 
نداشــته اند. نادیده گرفتــن ســاختارها و نقــش عوامــل مدیریتــی و نیروهــای اقتصادی  سیاســی و 
مقصــر جلــوه دادن مــردم و ســپردن مســئولیت حــل بحــران بــه آنــان در جهــت مســئولیت زدایی 
ــی آب اســت و  ــی نســل جــوان جان ــن جمــالت کــه «فردگرای ــۀ ای از مســئوالن اســت. جان مای

ــن هــدف اســت. ــا همی ــگ ب ــد.» هماهن ــی را حــل می کن ــی مشــکل کم آب صرفه جوی
در نمونــۀ شــمارۀ ١٢ نیــز وظایــف دولــت بــه ارائــۀ آمــار و اطالعــات، تأمیــن تســهیالت، 

تجهیــز فنــی و برنامه ریــزی تقلیــل می یابــد:
دولــت در راســتای حمایت هــای مالــی از کشــاورزان در اجــرای طرح هــای نویــن آبیــاری، 
ــاری  ــار آبی ــر هکت ــرای ه ــان و ب ــون توم ــاری تحت فشــار ۴ میلی ــار آبی ــر هکت ــرای اجــرای ه ب
قطــره ای ۵/۵ میلیــون تومــان تســهیالت بالعــوض بــه کشــاورزان می دهــد... بــا پیگیری هــای 
رئیس جمهــوری و عنایــت ویــژۀ رهبــر معظــم انقــالب بیــش از ایــن مبلــغ نیــز از ســایر منابــع 
بــرای چگونگــی اســتفادۀ بهینــه از منابــع آبــی و اجــرای طرح هــای آبیــاری تحت فشــار 

ــران، ش ۶١٧٨: ٧) ــۀ ای ــت... (روزنام اختصــاص یاف
ــۀ شــمارۀ ١٢، «بیــش از ٧۵ درصــد آب مصرفــی» در بخــش کشــاورزی هــدر  طبــق نمون
مــی رود. پیش فــرض اصلــی متــن ایــن اســت کــه مصــرف زیــاد آب در بخــش کشــاورزی ناشــی 
ــر  ــم اســت. ســاختار متــن ب ــا اقلی ــاری و عــدم تناســب محصــول ب ــی آبی از سیســتم غیراصول
ــی  ــاد آب در بخــش کشــاورزی علت ــرا اگــر مصــرف زی ــن پیش فــرض اســتوار اســت؛ زی همی
غیــر از اشــکاالت باغــداری و کشــاورزی داشــته باشــد، اقدامــات و طرح هــای دولــت بی ثمــر 
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روابط قدرت دخیل در صورت بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه های شرق و ایران 

بــه نظــر می رســد. بــه دنبــال ایــن پیش فــرض، «اعمــال شــیوه  های صحیــح مصــرف» راهــکار 
انحصــاری مقابلــه بــا کمبــود آب معرفــی می شــود. منظــور از شــیوه های صحیــح مصــرف در 
ــت کشــت های  ــوی کشــت، محدودی ــار، اصــالح الگ ــاری تحت فش ــن اســتفاده از آبی ــن مت ای
آب بــر و کشــت گلخانــه ای اســت کــه در بخش هــای مختلــف به تفکیــک توضیــح داده می شــود. 
بــا نســبت دادن مصــرف زیــاد آب در کشــاورزی بــه آبیــاری ســنتی و نــوع کشــت، ســاختارها و 
سیاســت ها و تصمیماتــی کــه در افزایــش مصــرف آب در بخــش کشــاورزی در ایــران اثرگــذار 
ــن  ــن در خدمــت ای ــی، سلســله پیش فرض هــای مت ــر می شــوند. به طورکل ــد رؤیت ناپذی بوده ان
ــن،  ــن مت ــد. در ای ــوه ده ــت جل ــاورزی را مثب ــۀ آب و کش ــت در زمین ــرد دول ــه عملک اســت ک
ســاختارها و افــرادی کــه در هدررفــت آب نقــش داشــته اند رؤیت ناپذیــر می شــوند و هدررفــت 
آب بــه سیســتم های آبیــاری یــا عواملــی ماننــد نــوع الگــوی کشــت نســبت داده می شــود. برخــی 
جمــالت ایــن متــن آن را بــه گــزارش عملکــرد دولــت شــبیه کــرده اســت: «حرکــت روبه جلــو 
ــزرگ الهــی  ــن موهبــت ب ــه از ای ــار آب هــا و اســتفادۀ بهین ــۀ دولــت یازدهــم در مه ــا برنام و ب
بی نظیــر اســت.» (روزنامــۀ ایــران، ش ۶١٧٨: ٧) ایــن متــن را می تــوان گــزارش اجرایی شــدن 
برنامه هــای زیســت محیطی دولــت یازدهــم قلمــداد کــرد. بــه همیــن علــت اســت کــه نویســنده 
ــر روش هــای  ــرای تغیی ــه کشــاورزان ب ــن از اعطــای تســهیالت ب در قســمت های مختلــف مت

آبیــاری ســخن بــه میــان مــی آورد.
طبــق نمونــۀ شــمارۀ ١٣، مــردم در مصــرف آب زیــاده روی می کننــد و ریشــۀ زیــاده روی در 

مصــرف بــه قیمــت کــم  آب نســبت داده می شــود:
ــاً آب  ــدگان دائم ــد، مصرف کنن ــرم می کن ــالی دســت وپنجه ن ــا خشک س ــه ب در کشــوری ک
ــروش آب  ــن ف ــه قیمت هــای پایی ــد اســت ک ــرو معتق ــر نی ــد... وزی بیشــتری را تقاضــا می کنن
ــی کــه قیمــت آب  ــل نباشــند... زمان ــرای مصــارف خــود حــدی قائ ــا مــردم ب موجــب شــده ت
اصــالح نشــود، چــراغ ســبز مصــرف بیشــتر بــرای مصرف کننــدگان روشــن اســت. (روزنامــۀ 

ایــران، ش ۶٢٧١: ۵)
درنتیجــه، بــه عوامــل اجتماعی ـ سیاســی دیگــری (نظیــر فاصلــۀ دولــت و ملــت) کــه در ایــن 
زمینــه نقــش دارنــد هیــچ اشــاره ای نمی شــود. همچنیــن، مســئولیت دولــت در زمینــۀ کاهــش 
ــئولیت های  ــف و مس ــی آن، وظای ــود. در پ ــته می ش ــت آب فروکاس ــم قیم ــه تنظی مصــرف ب
دیگــر دولــت نادیــده گرفتــه می شــوند. ایــن متــن حتــی «تهدیــد حیــات تمــدن ایرانــی» را بــه 
مصــرف مــردم نســبت می دهــد. درنتیجــه، ســاختارها و سیاســت هایی کــه در بحــران آب 
نقــش داشــته اند رؤیت ناپذیــر می شــوند. در گفتمــان ایــن متــن، دولــت و نهادهــای مختلــف 
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آن وظیفــۀ تنظیــم قیمــت آب، هشــداردهی بــه مــردم، ابــراز تأســف، ارائــۀ آمــار و ارقــام، تأمیــن 
آب بــا راهکارهــای فنــی و ســرمایه گذاری را بــر عهــده دارنــد. همچنیــن، جمــالت تهدیدآمیــزی 
ــد،  ــه مــردم هشــدار می دهــد اگــر مصــرف آب کاهــش نیاب ــرو نقــل می شــود کــه ب ــر نی از وزی
دولــت قیمــت آن را افزایــش خواهــد داد. بــه عبــارت روشــن تر، در گفتمــان ایــن متــن، دولــت 

هشــداردهنده و سرزنشــگر مــردم اســت.
در نمونۀ شــمارۀ ١٣ نویســنده خواهان همکاری متخصصان و اندیشــمندان فنی و علوم انســانی 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه عوامــل طبیعــی و به ویــژه مصــرف زیــاد را مســبب وضعیــت آب قلمــداد 
می کنــد و راه حــل افزایــش قیمــت و ســرمایه گذاری را بــرای آن در نظــر می گیــرد، بــه نظــر می رســد 
منظــور همــکاری بــرای مــواردی نظیــر کاهــش مقاومــت مــردم در برابــر افزایــش قیمــت آب باشــد؛ 
بنابرایــن، اگــر متــن خواهــان همگانی شــدن مســئلۀ آب اســت، صرفــاً تســهیل راهکارهــای بــاال بــه 

پاییــن، فنــی و دولتــی را مــد نظــر دارد، نــه مشــارکتی کــه الزمــۀ حکمرانــی مطلــوب آب اســت.
ــۀ شــمارۀ ١۴، بحــران از  گذشــته ایجــاد شــده و علــت اصلــی  طبــق پیش فرض هــای نمون
ــای  ــه معن ــران زا» ب ــت بح ــن، «مدیری ــن مت ــه قرائ ــه ب ــا توج ــران زا» ســت. ب ــت بح آن «مدیری
سدســازی ، اشــتباهات مدیریتــی و برنامه ریــزی نادرســت و تبدیــل مطالعــات سدســازی 
ــد از اینکــه مدیریــت نادرســت را  ــه بع ــن نوشــتار، بالفاصل ــروژه اســت. ای ــه پ ــا ب امریکایی ه
ــازی ها را  ــا سدس ــردازد؛ ام ــازی ها می پ ــه سدس ــد، ب ــداد می کن ــران آب قلم ــی بح ــت اصل عل
ــد از  ــئوالن، سیاســت گذاران بع ــش مس ــد و نق ــبت می ده ــی ها نس ــا و انگلیس ــه امریکایی ه ب

ــد: ــیه می ران ــه حاش ــازی را ب ــرکت های سدس ــالب و ش انق
ســدهایی کــه پیــش از انقــالب مطالعــات آن هــا را امریکایی هــا و انگلیســی ها انجــام 
داده بودنــد... درســت زمانــی کــه دارســی بــرای بهره بــرداری از منابــع نفتــی وارد ایــران شــد، 
امریکایی هــا بــرای بررســی مکان یابــی ســدها بــه ایــران آمدنــد و مناطقــی را مشــخص کردنــد 

ــران، ش ٧۶٠۴: ۴) ــۀ ای ــه پتانســیل سدســازی دارد... (روزنام ک
در ایــن نوشــتار، بحــران آب امــری مربــوط بــه گذشــته تلقــی می شــود. همچنیــن، مدیریــت 
بحــران زا علــتِ نخســت بحرانی شــدن اوضــاع اســت، امــا ایــن مدیریــت امــری مربــوط بــه گذشــته 
قلمــداد می شــود؛ گذشــته ای کــه نقــش امریــکا و انگلیــس در آن مشــخص تر از سیاســت گذاران و 
مســئوالن بعــد از انقــالب اســت. بــه نظــر می رســد ایــن امــر در جهــت مســئولیت زدایی از دولــت 
دوازدهــم در حــل بحــران آب اســت. افــزون بــر ایــن، یکــی از وعده هــای دولــت یازدهــم احیــای 
دریاچــۀ ارومیــه بــود. در قســمتی از متــن ذکــر شــده: «احیــای برخــی از منابــع نظیــر دریاچــۀ ارومیــه 
بعیــد بــه نظــر می رســد.» (روزنامــۀ ایــران، ش ٧۶٠۴: ۴) طبــق معنــای ضمنــی ایــن جملــه، احیــای 
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روابط قدرت دخیل در صورت بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه های شرق و ایران 

ارومیــه کاری بعیــد اســت، نــه اینکــه دولــت قــادر بــه عمل کــردن کامــل بــه وعــدۀ خــود نباشــد.
ــر معظــم انقــالب» در  ــور و رهب ــس، رئیس جمه ــت، مجل ــۀ شــمارۀ ١٢، «دول ــق نمون طب
ــاری تحت فشــار نقــش داشــته اند.  ــه آبی ــز اراضــی ب ــرای تجهی ــاز ب ــع مالــی موردنی تأمیــن مناب
در ایــن متــن، نقــش حکومــت در حــل بحــران آب بــه تأمیــن منابــع مالــی تقلیــل یافتــه اســت. 

کشــاورزان نیــز افــرادی منفعــل و نیازمنــد حمایــت تلقــی می شــوند:
ــاری...  ــن آبی ــی از کشــاورزان در اجــرای طرح هــای نوی دولــت در راســتای حمایت هــای مال
تســهیالت بالعــوض بــه کشــاورزان می دهــد... مجلــس شــورای اســالمی هــزار میلیــارد تومــان بــه 
اعتبــارات آبیــاری تحت فشــار اضافــه کــرد... بــا پیگیری هــای رئیس جمهــوری و عنایــت ویــژۀ رهبر 
معظــم انقــالب بیــش از ایــن مبلــغ نیــز از ســایر منابع برای چگونگی اســتفادۀ بهینــه از منابــع آبی و 

اجــرای طرح هــای آبیــاری تحت فشــار اختصــاص یافــت. (روزنامــۀ ایــران، ش ۶١٧٨: ٧)
ــن  ــد در مت ــرا کن ــد اج ــت بای ــه دول ــی ک ــف اقدامات ــمارۀ ١۴، تکلی ــۀ ش ــاس نمون ــر اس ب

مشــخص شــده اســت:
«طرح آمایش سرزمین، جلوگیری از ورود آالینده ها اعم از پسماند و پساب ها 
به منابع آبی، پرداخت حقابۀ محیط زیست، اجرای طرح تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان ٢۵ تا ٣٠ میلیارد 
مترمکعب طی ۵ سال ازجمله اقداماتی است که باید با جدیت اجرا شود.» 

(روزنامۀ ایران، ش ٧۶٠۴: ۴)
 ایــن اقدامــات شــامل مــواردی اســت کــه دولــت بــرای آن هــا برنامــه دارد. همان طــور کــه 
ــۀ  ــص حقاب ــت، «تخصی ــده اس ــر ش ــم ذک ــت دوازده ــی دول ــه و خط مش ــد ١‑٩ برنام در بن
ــای  ــی آب ه ــرح تعادل بخش ــرای ط ــا» و «اج ــا، دریاچه ه ــا، تاالب ه ــتی رودخانه ه محیط زیس
زیرزمینــی» (برنامــه و خط مشــی دولــت دوازدهــم، ١٣٩۶: ٧٠) مــواردی هســتند کــه دولــت 
دوازدهــم بــرای آن هــا برنامه ریــزی کــرده اســت. بــه ایــن ترتیــب، بــا انتشــار ایــن متــن، حرکــت 

دولــت دوازدهــم در مســیر حــل بحــران آب قلمــداد می شــود.
ــرار  ــد اشــتباهات گذشــته را تک ــه بع ــن ب ــد از ای ــر شــده «بای ــن ذک ــن مت در قســمتی از ای
نکنیــم.» (روزنامــۀ ایــران، ش ٧۶٠۴: ۴) در ایــن جملــه از فعــل اول شــخص جمــع اســتفاده 
ــاوری  ــازی و فنّ ــان سدس ــته هم ــتباهات گذش ــور از اش ــن، منظ ــن مت ــق قرائ ــده اســت. طب ش
حفــر چــاه اســت. اســتفاده از عنــوان کلــی «اشــتباهات گذشــته» به جــای ذکــر دقیــق مصادیــق 
اشــتباهات را می تــوان در جهــت اشــاره نکردن بــه ایــن موضــوع دانســت کــه در زمــان انتشــار 

ایــن متــن، سدســازی و حفــر چــاه همچنــان ادامــه دارد.
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بحث و نتیجه گیری
مقالــۀ پیــش  رو در صــدد شــناخت روابــط قــدرت دخیــل در صورت بنــدی گفتمانــی مســئلۀ آب 
ــود.  ــا ١٣٩٨/١٢/٢٩ ب ــی ١٣٩٢/۵/١٢ ت ــازۀ زمان ــران در ب ــران در روزنامه هــای شــرق و ای ای
بــه ایــن منظــور، ١۴ نمونــۀ معــرف از ایــن دو روزنامــه بــا روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی و بــا 
الگــوی فــرکالف تحلیــل شــدند. برخــی از مهم تریــن نتایــج ایــن پژوهــش بــه ایــن شــرح اســت:

ــا و  ــرای برنامه ه ــرای اج ــازی ب ــدف زمینه س ــا ه ــرق ب ــۀ ش ــدۀ روزنام ــون بررسی ش ــتر مت بیش
سیاســت گذاری های دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم (نظیــر طرح تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینی) 
منتشــر شــده  اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن روزنامــه متعلــق بــه اصالح طلبــان اســت و آن هــا 
حامــی دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بودنــد. کوشــش بــرای تغییــر سیاســت  خودکفایــی گنــدم و 

ایجــاد مطالبــۀ تغییــر سیاســت های کالن از دیگــر اهــداف پنهانــی متــون شــرق اســت.
روزنامــۀ شــرق بــه شــیوه های مختلــف از نقــد عملکــرد دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم 
می پرهیــزد (ازجملــه: نســبت دادن بحــران بــه دولــت هشت ســالۀ احمدی نــژاد و قابل حــل دانســتن 
آن بــا صرفه جویــی). برخــی از متــون روزنامــۀ ایــران نیــز غیرمســتقیم در خدمت توجیــه علت ناکامی 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در حــل بحــران آب و کاهــش مطالبــات مــردم از دولــت اســت. ایــن 
روزنامــه متعلــق بــه دولــت اســت. درنتیجــه، در متــون آن، نقــش عوامــل مدیریتــی در بحران آفرینــی 
ــت گذاران  ــئوالن و سیاس ــه مس ــتقیم ب ــاد مس ــندگان از انتق ــود و نویس ــوه داده می ش ــگ  جل کم رن

می پرهیزنــد؛ بنابرایــن، پرهیــز از نقــد عملکــرد دولــت در هــر دو روزنامــه مشــهود اســت.
جایــگاه  در  دولــت  مســئوالن  شــرق،  روزنامــۀ  متــون  از  برخــی  در  ایــن،  بــر  افــزون 
اطالع رســانی اند. همچنیــن، وظیفــۀ آنــان در زمینــۀ آب منحصــر بــه درخواســت صرفه جویــی 
ــار و  ــۀ آم ــه ارائ ــت ب ــف دول ــز، وظای ــران نی ــۀ ای ــات اســت. در روزنام ــار و اطالع ــۀ آم و ارائ
اطالعــات، تأمیــن تســهیالت، تجهیــز فنــی و برنامه ریــزی تقلیــل می یابــد؛ بنابرایــن، در هــر دو 

روزنامــه، مســئولیت ها و وظایــف اصلــی مســئوالن دولــت   رؤیت ناپذیــر می شــوند.
هــر دو روزنامــه نقــش تحــوالت بعــد از انقــالب را در ایجــاد بحــران آب کم اهمیــت جلــوه 
می دهنــد. در روزنامــۀ ایــران، سدســازی ها بــه امریکایی هــا و انگلیســی ها نســبت داده می شــود 
و نقــش مســئوالن، سیاســت گذاران بعــد از انقــالب و شــرکت های سدســازی بــه حاشــیه رانــده 
می شــود. در برخــی از متــون شــرق نیــز، نقــش تحــوالت بعــد از انقــالب در اســتخراج آب هــای 

زیرزمینــی کم اهمیــت قلمــداد می شــود.
در روزنامــۀ ایــران، مــردم به علــت مشــارکت نکردن در حــل بحــران آب ســرزنش می شــوند. 
ــان در حــل  ــل، نقــش مســئوالن و سیاســت گذاران در ایجــاد بحــران و مســئولیت آن در مقاب
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ــع از مشــارکت مــردم  ــب، ســاختارهایی کــه مان ــه ایــن ترتی آن کم اهمیــت قلمــداد می شــود. ب
می شــوند رؤیت ناپذیــر می شــوند. همچنیــن، مشــارکت مــردم بــه صرفه جویــی تقلیــل می یابــد. 
ایــن روزنامــه جامعــه را ناجــی آب جلــوه می دهــد و آنــان را از تغییــر سیاســت گذاری های 
دولتــی دلســرد می کنــد. افــزون بــر ایــن، بــا ســپردن وظیفــۀ حــل بحــران آب بــه مــردم، نقــش و 
وظایــف مســئوالن را در حــل بحــران بــه حاشــیه می رانــد. ایــن مــوارد بیانگــر مطابقــت متــون 

بررسی شــدۀ ایــن روزنامــه بــا روزنامه نــگاری توســعه ای و وابســتگی آن بــه دولــت اســت.
روزنامــۀ ایــران در مــواردی، به ظاهــر، بحــران آب را بــه «ســوءمدیریت» نســبت می دهــد، امــا 
ــران و مســئوالن فعلــی. حتــی  ــه مدی ــه گذشــته قلمــداد می شــود ن ایــن مدیریــت امــری مربــوط ب
به علــت ایــن ســوءمدیریت «مــردم» را ســرزنش می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، فرایندهــا، سیاســت ها، 
منافــع اقتصــادی و سیاســی ای کــه مانــع از مشــارکت مــردم در حکمرانــی آب می شــوند رؤیت ناپذیر 
می شــوند. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه نویســندگان متــون موردبررســی ایــن روزنامــه در چارچــوب 

روزنامه نــگاری توســعه ای عمــل می کننــد و از نقــد دولــت و عملکــرد آن می پرهیزنــد.
در روزنامــۀ شــرق نیــز نقــش ســاختارها، سیاســت ها و روابــط قــدرت در نابرابــری توزیــع 
آب شــهر و روســتا و مســئولیت مســئوالن حــذف می شــود. همچنیــن به علــت محافظــه کاری، 
گاهــی نســبت داده می شــود تــا منافــع اقتصــادی و سیاســی  اشــتباهات مدیــران گذشــته بــه ناآ
ــائل  ــاد و مس ــت، اقتص ــه سیاس ــد ک ــان می ده ــده نش ــوارد یادش ــود. م ــر  ش ــان رؤیت ناپذی آن
اجتماعــی در روزنامه نــگاری محیط زیســت نقــش دارنــد و همان طــور کــه اندرســون (٢٠١۴) 
عنــوان کــرده بــود، رســانه ها جریان هــای اطالعاتــی را بــه نفــع قدرت هــای سیاســی، اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی دســت کاری می کننــد.
ایــن موضــوع کــه بحــران آب بیشــتر ناشــی از فعالیت هــای انســانی اســت در ســطح جهانــی 
ــا١ (٢٠١٠) ادعــا می کننــد کــه بســیاری از  ــه شــده اســت. بیرمــان، بتســیل و گوپت ــاً پذیرفت تقریب
مشــکالت آب ناشــی از فعالیــت انســان و روش مدیریتــی چندپــاره اســت. از دهــۀ ١٣۴٠ تــا کنــون 
سیســتم مدیریــت آب ایــران به صــورت دولت محــور اداره می شــود. در ایــن سیســتم، دولت حضور 
برجســته ای دارد و جامعــۀ مدنــی غایــب اســت. بــه همیــن علــت، ذی نفعــان در تصمیم گیری هــا 
مشــارکت ندارنــد؛ امــا در برخــی متــون روزنامه هــای موردبررســی، مــردم کــه خــود قربانــی ایــن 
سیســتم اند، به ســبب مشــارکت نکردن ســرزنش می شــوند. در مقابــل، ایــن متــون در جهــت کاهــش 

انتظــارات از دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم و رفــع مســئولیت از قــوۀ مجریــه اســت.
روزنامه نــگاری توســعه دربرگیرنــدۀ ارزیابــی انتقــادی برنامه هــای مرتبــط بــا توســعه و اثرهــای 

1. Biermann, Betsill & Gupta  
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آن بــر جامعــه و مــردم اســت. درنتیجــه، فقــط در روزنامــۀ شــرق اســت کــه روزنامه نــگاری توســعه 
توانســته تــا حــدودی نقــش ایفــا کنــد و آنچــه در روزنامــۀ ایــران مشــاهده می شــود بیشــتر مطابــق بــا 
روزنامه نــگاری توســعه ای اســت کــه در آن رســانه ها در خدمــت دولت انــد. درحالی کــه بــا توجــه 
بــه مســائل زیســت محیطی ای کــه ایــران بــا آن مواجــه اســت، نیــاز بــه رســانه هایی کــه برنامه هــای 

توســعه را بــا دیــد انتقــادی و ارزیابانــه بررســی کننــد بیــش از گذشــته احســاس می شــود.
بخشــی از انتقــادات در روزنامه هــای شــرق متوجــه محمــود احمدی نــژاد، رئیــس دولت هــای 
نهــم و دهــم، اســت. بــه نظــر می رســد، بــا توجــه بــه کنترلــی کــه در دورۀ ریاســت جمهوری او بــر 
مطبوعــات وجــود داشــته اســت، نویســندگان فضــای اندکــی بــرای نقــد اقدامــات و سیاســت های 
او کــه بــر حــوزۀ آب اثــر گذاشــته اســت، داشــته اند و پــس از تغییــر دولــت، از گشــایش نســبی  
ایجادشــده اســتفاده کرده انــد. درواقــع، ایــن نقدهــا بــرای اثرگــذاری بایــد در زمــان خــود صــورت 
می  گرفتــه اســت. بــه  نظــر می رســد کنتــرل موجــود بــر مطبوعــات مانــع از ایــن امــر شــده اســت. 

درنتیجــه، روزنامه هــا نتوانســته اند کارکردهــا و وظایــف خــود را به خوبــی ایفــا کننــد.
همان طــور کــه اشــاره شــد، برخــی از متــون روزنامه هــای موردبررســی بــا هــدف زمینه ســازی 
منتشــر  دوازدهــم  و  یازدهــم  دولت هــای  طرح هــای  اجــرای  و  سیاســت گذاری ها  بــرای 
ــه حتــی در روزنامــۀ شــرق کــه دولتــی نیســت، مشــاهده می شــود. می تــوان  شــده اند. ایــن نکت
نتیجــه گرفــت روزنامه هــای بــزرگ در مواقــع بحــران نقــش دســتگاه تبلیغاتــی نهادهــای اجرایی 
را بــر عهــده می گیرنــد. بــه عبــارت روشــن تر، رســانه های اصلــی، به جــای اینکــه نماینــدۀ مــردم 

باشــند، بــه ســخنگوی دولــت  تبدیــل می شــوند.
در روزنامه هــای موردبررســی، پرداختــن بــه مســئلۀ آب بــه بهانــه ای بــرای ناکارآمد جلــوه دادن 
جنــاح مخالــف، کاهــش انتظــارات از دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم و رفــع مســئولیت از قــوۀ 
مجریــه و نماینــدگان مجلــس تبدیــل شــده اســت؛ اما گفتمانــی که مســئلۀ آب را فراتر از مســئله ای 
ــه  ــن روزنام ــون ای ــۀ شــرق حضــور دارد. برخــی مت ــون روزنام ــرد در مت جناحــی در نظــر می گی
حکمرانــی غلــط آب و توســعۀ ناپایــدار را در مســئلۀ آب دخیــل می دانــد. ایــن روزنامــه مســتقل تر 
از روزنامــۀ ایــران اســت؛ بنابرایــن، بــه ابعــاد گســترده تری از مســئلۀ آب پرداختــه اســت. ازایــن رو، 
پیشــنهاد می شــود زمینه هــا بــرای تقویــت رســانه های آزاد، مســتقل و کثرت گــرا کــه بتواننــد فــارغ 

از گرایش هــای جناحــی و حکومتــی بــه مســئلۀ آب بپردازنــد، فراهــم شــود.
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