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 ورودیه
ــل     ــک سرفص ــه ی ــدیل ب ــته تب ــال گذش ــوع آب در س موض

وضـعیت   .گذاري و یک موضوع روشنفکري شده است سیاست
نامناسب آب در کشور، بازاندیشی در خصوص مسایل گذشـته  
را ضرورتی انکارناپذیر کرده اسـت. امـروزه پرسـش پیرامـون     

هـاي   که در سـال  واري لجام گسیخته و شهوتهاي  سدسازي
شدن کشـور شـناخته    گذشته به عنوان یکی از مظاهر صنعتی

ورد تردید قرار گرفته اسـت. حملـه بـه سدسـازان و     شد؛ م می
هاي عمرانی کـه در توسـعۀ سدسـازي بـازیگر اصـلی       شرکت

رسـد   هاي گذشته تشدید شده است. به نظر می اند، در ماه بوده
توانــد وضــعیت بررســی را بــه موضــوعی  هــا مــی ایــن حملــه

کـردن امـور    کنـد! سیاسـی  تبدیل اي و حتی سیاسی  غیرحرفه
، کـه  هاي تاریخی بوده یشگی در ارزیابیهم یکی از خطرهاي

با توجـه  امکان یادگیري تاریخی را همواره کاهش داده است. 
جمیع این دالیل ضرورت دارد تا به خود موضـوع محکـوم   به 

اي فعال در این صـنعت، بـا    کردن سدسازان و نیروهاي حرفه
تواند  سازي نمی ادامۀ این محکوم عینکی دیگر نگریسته شود.

گــذاري شــود.  بــه نتــایج مطلــوب در عرصــۀ سیاســتمنجــر 
به منظور بهبـود   پیشنهاد سیاستی سههمچنین در این نوشته 

نیز ارائـه شـده    توسعه در حوزة مدیریت منابع آبی تدبیر نظام
 است.

 مساله طرح -1
 هاي پوپولیستی خطري در کمین است: گرایش

از این نظر که توانسـته اسـت، ضـرورت    » مادرکشی«مستند 
 سابقه به اهمیت یک موضوع را نشان دهد، مستندي بی توجه

پژوهشگري  ، به مثابۀبوده است. کمیل سوهانی و قابل تقدیر
کنـد و بـه او    جستجوگر، بیننده را در پژوهش خود همراه مـی 

هاي مربوط  احداث سدها و سیاستدهد، بازنگري در  نشان می
در ایـن   .یابد می غیرقابل انکارگذشته، گاه ضرورتی به آب در 

 شود.  گذاري پرداخته می مستند به پیامدهاي این سیاست
هاي مختلف  اکران این مستند در مراکز، شهرها و دانشگاه

در کشور، نیز توانسـته اسـت بـه ایـن تاثیرگـذاري اجتمـاعی       
هاي این مستند، پس از اکران عمومی  بیافزاید. به دنبال اکران

شـود.   سان برگزار میهایی با حضور کارشنا فیلم، اغلب نشست
هـایی در   گذرد؛ کلیـپ  در چندماه گذشته که از اکران فیلم می

هـاي   هـاي کارشناسـان در شـبکه    خصوص برخی از صـحبت 
 گذاري است. اشتراك اجتماعی در حال به

فـیلم در دانشـگاه فردوسـی     به عنوان نمونه در اکران این
از  ، دکتر پاپلی یزدي، یکـی 1394ماه  دي 7مشهد، در تاریخ  

نام این دانشگاه، در خصوص مافیاي  اعضاء هیات علمی خوش
کـه   پیچیـده  کند. مافیـایی  سدسازي و انتقال آب صحبت می

هدفشان کسب سود بیشتر است و به مخاطب خود این پیام را 
دهـد، کـه کسـانی کـه در خصـوص مسـاله آب صـحبت         می
خواهنـد در   کنند؛ یا از ایـن مافیـا اطـالع ندارنـد، یـا نمـی       می

هاي آن را افشا کننـد.   خصوص آن صحبت کنند و پشت پرده
هـاي گذشـته تـا کنـون را      هـا و سیاسـت   ایشان کـل برنامـه  

داننـد. اسـتقبال عمـومی در     هاي این مافیا مـی  بازي شب خیمه
تـوان در ارسـال ایـن کلیـپ در      خصوص این موضوع را مـی 

 هاي اجتماعی سنجید.   شبکه
ت آب شـاهد  آنچه در روزهـاي اخیـر در خصـوص سیاسـ    

ی در خصـوص  تهستیم؛ افـزایش نـوعی از گـرایش پوپولیسـ    
ــه    ــت دارد ک ــه دوس ــی ک ــت. گرایش ــازي اس موضــوع سدس

گذاري را به یک دلیل ساده تقلیـل   موضوعات پیچیده سیاست
بـر   هـاي بـزرگ!   دهد: مافیاي بزرگ، فاسد و منـافع شـرکت  

گـذاران و فعـاالن حـوزة     اساس این اسـتدالل، کـل سیاسـت   
)مافیـاي فاسـد و   1انـد:   دو دسـته قابـل تقسـیم   سدسازي بـه  
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ایـن   بـازي مافیـا.   شب هاي خیمه )عروسک2باندهاي قدرت و 
یـا در  هـاي بعـد از فـیلم،     ها و صحبت پیام خطرناك در کلیپ

 در حال رشد است.ها  مقاالت و سخنرانی
این مقاله ابتدا تالش دارد تا ایـن نگـاه پوپولیسـتی رو بـه     

پیامـد جـدي و    سـه حـداقل   دهد و بهرشد را مورد توجه قرار 
 :این نوع نگاه بپردازدخطرناك 

 بینانه : امتناع تحلیل واقع1پیامد 
تبدیل مسائل پیچیدة اجتماعی به حضور بانـدهاي قـدرت، در   

 بـرد.  عمل امکان بررسی و تحلیل عمیق مسائل را از بین مـی 
بـه ایـن نـوع از     تـوان  جـدي کـه مـی    فارغ از انتقاد اخالقـی 

اي جـز   این اسـتدالل پوپولیسـتی نتیجـه     ،داشت ها نیز تهمت
ناپذیر بودن بررسی و حل مساله به همـراه نـدارد. ایـن     امکان

انگارانه ارائـه   اي راه حل را ساده استدالل به صورت یک طرفه
اش آن  فریبانـه، نتیجـه   دهد. همواره این نوع تحلیل عـوام  می

اگـر   و اسـت خفتـه  در اراده مسـوولین  تنهـا   راه حل است که
گذاران و مدیران موضوع آب فاسد نباشند، مسـاله آب   سیاست

این در حالی است کـه واقعیـت مسـالۀ     .کشور حل خواهد شد
 گیري ساده است. تر از این نتیجه آب بسیار پیچیده

گذاري بـه مناقشـه    : تبدیل مسالۀ سیاست2پیامد 
 گذاران میان سیاست

ـ    هــاي  وع از نگــاهیکـی دیگــر از پیامـدهاي نــامطلوب ایــن ن
تــوان در ایجـاد دودســتگی و یــارگیري در   پوپولیسـتی را مــی 

در ایـن  تعریـف مسـاله   گذاري مشـاهده کـرد.    فضاي سیاست
یابد؛ مساله اصلی آب نیسـت؛ بلکـه مسـاله     وضعیت تغییر می

برخـوردار  و  ، صاحب قدرتاصلی دعواي میان سدسازان فاسد
 فاقـد و  دیـده  سـتم ، در یک سو و منتقدان پاك ،ابزار قدرت از

در سوي دیگر است. در حالی کـه مسـاله فراتـر از ایـن      ،ابزار
تر و  هایی عمیق دوگانۀ ساده است. سیاست آب نیازمند تحلیل

بنـدي در مسـاله آب    هاي جدي است. نتیجۀ این جبهه حل راه
که بسیاري از مدافعان پیشین سدسازي، زمانی  آن خواهد بود
بینننـد، بـه    می شیطانی دي در طرفبن جبههاین که خود را در 

کننـد. احتمـاال    هاي احساسی و متقابل اقدام مـی  گیري موضع
آنان نیز سخنان تندي علیه سخنرانان مخالف سدسازي بیـان  

گـذاري   خواهند کرد؛ و به همین سادگی یک مسـاله سیاسـت  

تبدیل هـر مسـالۀ    حاصل خواهد شد. تبدیل به یک دعواي بی
راهبـردي   یفرشته اشـتباه -طانگانۀ شیگذارانه به دو سیاست

تـرین حالـت نیمـی از بـازیگران      بینانه است؛ چرا که در خوش
توانمند در حل مسـاله را بـه اتهـام شـیطان بـودن از دسـت       

 دهید. می

 : تخریب سرمایه نمادین3پیامد 
هـا بـه عنـوان یکـی از      تصویر سـدهاي بـزرگ، بـراي سـال    

مختلف تبلیغ شده اسـت.  هاي  هاي کشور، در رسانه توانمندي
هاي نمادین کشور  سدسازي به مرور تبدیل به یکی از سرمایه

در حوزة عمرانی، زیرساختی و حتی فناوري بومی شده اسـت.  
اي نبوده است، که یک شـبه ایجـاد    سدسازي توانمندي ساده

مــدت  شــود؛ بلکــه ایــن توانمنــدي حاصــل انباشــت طــوالنی
هـاي   سـت. بـراي سـال   ها و مهندسان توانمند بـوده ا  شرکت

هاي کشور، بهترین  طوالنی رشتۀ مهندسی عمران در دانشگاه
هـا   کـرد؛ بـراي سـال    هاي کنکور سراسري را جـذب مـی   رتبه

هــاي مهندســی فعــال در ایــن حــوزه بهتــرین       شــرکت
هاي مختلف جذب کردنـد و   التحصیالن کشور را در حوزه فارغ

ۀ هاي متمـادي سدسـازي بـه عنـوان یـک سـرمای       براي سال
سـازي و توانمنـدي داخلـی بـوده      نمادین کشور، مظهر بـومی 

تواند به راحتـی   گذاري می است. آنچه در این موضوع سیاست
تخریب شود؛ سرمایۀ نمادین کشور در حوزة سدسازي اسـت.  

زیستی با سدسازي  به همان اندازه که سرمایه طبیعی و محیط
اقـب  هاي جدي دیده است؛ باید مر هاي گذشته آسیب در سال

هـاي عمرانـی و    بود که با این انتقـادات جدیـد نیـز، سـرمایه    
 فناوري کشور آسیب نبینند.

و  هـاي پـیشِ رو   بنـدي دوبـارة مسـاله    صورت -2
 پیشنهادهاي سیاستی

مـا  «: تغییر نگاه بـه موضـوع سدسـازي:    1مساله 
 »تو فاسدي!«به جاي » همگی با هم اشتباه کردیم!

ــحنه ــتند   در ص ــایی مس ــاي انته ــی«ه ــدس »مادرکش ، مهن
کالنتري، یکی از وزراي اسبق کشاورزي، با اعترافی سـنگین  

کند. اعتـراف بـه اشـتباهی کـه در      بیننده را با خود همراه می
به نظر  داند. ها داشته است و خودش را مقصر می گیري تصمیم

 رسد، این اعتراف یک جنبۀ دیگر نیز دارد: اشتباه جمعی! می
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صـوص مسـالۀ سدسـازي، در    واقعیت آن اسـت کـه در خ  
هاي گذشته، آنچه نباید نادیده گرفته شود، اشتباه جمعـی   سال

 منـابع  مـدیریت  در اي سازه راهکارهاي یک جامعه در انتخاب
راه حل سدسـازي بـراي مسـاله آب بـوده      آب و پناه بردن به

کنند؛ بـه احتمـال قـوي در     است. کسانی که امروزه انتقاد می
هاي سدهاي بـزرگ کـه بـه     تر از دیدن صحنه هاي قبل سال

یک احساس هاي داخلی بنا شده است؛ لحظاتی  دست شرکت
چه در این خصوص روي داده  اند. آن هرا تجربه کردغرور ملی 

جمعی توسط کلِ جامعه بوده است. مـا   ستهاست، یک اشتباه د
همگی با هم اشـتباه کـردیم. موضـوع واقعـی آن اسـت کـه       

اجـرا کـرده   دیـروز  هاي عظـیم را   شرکت سدسازي که پروژه
فهم امروز ما باشـد. اگـر ایـن     تواند پیکان حمالت است؛ نمی

هـایی را انجـام    هایشـان پـروژه   ها به واسطۀ توانمندي شرکت
زمان پژوهشـگران و   کار اصلی نیستند! بلکه هماند، تقصیر داده

ها  اند. فهم امروزین ما نتیجۀ سال روشنفکران نیز اشتباه کرده
تغییر و دیدن پیامدهاي نـامطلوب بـوده اسـت؛ کـه بـا فهـم       

 پیشین ما در این مساله متفاوت است. 
توان بـا پیـدا کـردن مقصـري بـه نـام        موضوع آب را نمی

گـذار   یافته تلقـی کنـیم. سیاسـت    هاي سدسازي، خاتمه شرکت
هاي سیاستی بـراي   تر و ارائه بسته باید به دنبال تحلیل عمیق

ــداف     ــا اه ــت ب ــال روي دادن اس ــه در ح ــد. آنچ ــده باش آین
ــۀ    سیاســت ــت. مســتند مادرکشــی بهان ــاوت اس ــذاري متف گ
براي تبدیل مسالۀ آب بـه یـک دسـتورکار     است گذار سیاست

نتیجـه گرفتـه شـود کـه     عمومی. اما این که از ایـن مسـتند   
سدسازان تنها مسببان وضعیت آب هستند سرآغاز یک اشتباه 

 جمعی دیگر خواهد بود.

 رويِ دست مانده : توانمندي2مساله 
هاي مهندسی  واقعیت آن است که امروزه با انبوهی از شرکت 

هـاي   به رو هسـتیم کـه در طـول سـال     پیمانکار و مشاوره رو
بیــات سدســازي را بــه دســت پیشــین دانــش انباشــته از تجر

ها به صورت طبیعی با مسالۀ جذب پروژه  اند. این شرکت آورده
ــل  ــدیران، تحلی ــاالیی از م ــداد ب ــران و  مواجــه هســتند. تع گ

هـا   قیمتی کـه در ایـن شـرکت    مهندسان توانمند و البته گرانی
حضور دارند؛ ماشین بوروکراسی را بـه سـمت تعریـف مجـدد     

هـاي انتقـال آب    بدتر از آن طرحهاي جدید سدسازي یا  پروژه
هـا و از طـرف    سوق خواهد داد. از یک طرف کـاهش پـروژه  

توانـد   دیگر اتهام فاسد بودن و عضـویت در مافیـاي آب؛ مـی   
هـا   یافته در ایـن شـرکت   منجر به ریزش این توانمندي شکل

شود یا به صورت افراطی بـه صـورت اصـرار بـر ادامـۀ رونـد       
ار باید بتواند براي مسـیر آینـدة   گذ کنونی، تجلی یابد. سیاست

ها راهی ارائـه دهـد. راهـی کـه بتوانـد بیشـترین        این شرکت
 منفعت جمعی را به همراه داشته باشد.

 پیشنهادهاي سیاستی -3
سـرریز فنـاوري در سـایر    : 1ي سیاست پیشنهاد

 ها حوزه
مفهومی شـناخته شـده در حـوزة اقتصـاد و مـدیریت       1سرریز
توانـد   وزه مـی هاي یک حـ  فعالیت بر اساس این مفهوم، .است

هاي غیرمرتبط شـود. بـه عنـوان     داراي تاثیرات در سایر حوزه
توانـد از یـک شـرکت فعـال در      مثال دانش یـا فنـاوري مـی   

هـاي دیگـري کـه در     اي ماننـد سدسـازي، بـه شـرکت     حوزه
یابـد.   فعال هستند؛ انتقال مـی  ،مانند راهسازي ،اي دیگر حوزه

گــذاري  لــب همــراه بــا سیاســتســرریز فنــاوري و دانــش اغ
شـود تـا از    هوشمندانه همراه است. بر این اساس تـالش مـی  

هاي  گرفته در یک حوزه، منافعی در حوزه هاي شکل توانمندي
دیگر ایجاد شود. به عنوان مثـال از منـافع دانـش و فنـاوري     
ایجاد شده در بخش دفاعی به منظور ارتقـاء کیفیـت زنـدگی    

و فنــاوري د. اســتفاده از دانــش شـهروندان نیــز اســتفاده شـو  
هاي پس از جنگ جهـانی   در ایاالت متحده در سال اي هسته

ــا توســعۀ  اي هســتههــاي  دوم و اســتفاده از آن در نیروگــاه ی
هایی هستند که از بخش دفاعی  هایی از فناوري نت نمونهتراین

 اند.  ها سرریز شده به سایر بخش
تیجـه رسـیده   اگر فهم عمومی و اجماع خبرگانی به ایـن ن 

هاي گذشته بوده  است که سدسازي سیاست اشتباهی در سال
شک این تغییر جهت، نیازمند توجه به مسـالۀ آینـدة    است؛ بی

هاي سدسازي و توانمنـدي کشـور در ایـن حـوزه نیـز       شرکت
هاي سدسازي، انباشـتی ارزشـمند از تجربیـات     شرکتهست. 

هاي زیرساختی  تواند در حوزه این عرصه را برخوردارند؛ که می

1 -Spillover 
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دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اتخاذ این سیاست به معناي آن 
است که باید زمینۀ الزم براي این گذار از حوزة سدسازي بـه  

هاي دیگر مانند راهسازي یا تولید انبوه مسـکن، فـراهم    حوزه
گـذاري   توان انتظار داشت بدون هیچگونـه سیاسـت   شود. نمی

صورت خـود بـه خـود و گسـترده     مناسبی شاهد این اتفاق به 
 باشیم. 

ــدي در    ــه توانمن ــازي ب ــدي سدس ــذار از توانمن ــۀ گ برنام
نیازهـاي حـداقلی شـامل     هاي زیرساختی نیازمنـد پـیش   حوزه

 موارد زیر است:
هاي آتی ایـن   هاي هدف براي فعالیت انتخاب حوزه •

هـا در سـایر    گیري از توانمندي ایـن شـرکت   ها و بهره شرکت
توانـد   ها در یک نگاه ساده مـی  ؛ این حوزههاي راهبردي حوزه
هاي عمرانی مانند راهسازي، یـا تولیـد انبـوه مسـکن و      حوزه

هـاي سـاخت و    هاي مسکن گسترده، یا پـروژه  مدیریت پروژه
، یـا  هاي کشاورزي صنعتی نصب کارخانجات صنعتی، یا پروژه

هاي عمرانی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و ساخت  پروژه
 را شامل شود. ها پلنت
هاي هدف  هماهنگی میان نهادهاي متولی در حوزه •

انتخاب شده؛ به عنوان مثال میان وزارت نیـرو و وزارت راه و  
در زمینۀ راهسازي یـا میـان وزارت نیـرو و وزارت    شهرسازي 

 هاي نفت و گاز و پتروشیمی نفت در حوزة فعالیت
هـاي   ت شناختن ایـن توانمنـدي در حـوزه   یبه رسم •

تخاب شده؛ به عنوان مثال پذیرش بخشـی از سـوابق   هدف ان
ــزاري مناقصــات و انتخــاب   شــرکت ــازي در برگ ــاي سدس ه

که نیازمند بـازبینی   هاي هدف شناسایی شده پیمانکار در حوزه
کـه  اسـت (  هـاي پیمانکـار    بندي شرکت در سازوکارهاي رتبه

انجـام  کشـور   ریـزي  برنامـه  و مـدیریت  سازمانتحت نظارت 
 .)شود می
هایی براي تغییـر حـوزة فعالیـت ایـن      اد مشوقایج •

 هاي هدف شناسایی شده ها به سمت حوزه شرکت
هـاي هـدف    هاي بزرگ ملی در حـوزه  تعریف پروژه •

ها و همچنین ایجاد  گیري از توانمندي شناسایی به منظور بهره
 هاي مناسب مشوق

المللـی بـا    هـایی بـراي همکـاري بـین     ایجاد زمینه •
تی به منظور تسریع در فرآیند دوران بزرگ چندملیهاي  شرکت

هاي نفت و گـاز و پتروشـیمی و    گذار؛ به طور خاص در پروژه
 راهسازي
ــن   آگــاه • ســازي و ایجــاد زمینــۀ فکــري الزم در ای

  خصوص و استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند نظام مهندسی 

: یادگیري فرهنـگ پـذیرش   2سیاست پیشنهادي 
 اشتباهات جمعی

نیازمند یادگیري در پذیرش اشتباهات است. فرهنگ کشور ما 
مقایسه با سایر کشورهایی کـه اشـتباهات بـزرگ تـاریخی را     

دهنـدة ایـن ضـعف فرهنگـی اسـت.       انـد، نشـان   مرتکب شده
بسیاري از کشورها در مواجهه با اشتباهاتی ماننـد کشـتارهاي   

هـاي جهـانی،    هـاي آن در جنـگ   جنگی یا قومیتی، که مثـال 
اند.  از کشور یا بازماندگان عذرخواهی کردهشناخته شده است؛ 

 مـدنی  هـاي  عمـل  ابتکار کمیسیونر ،»ارلر گرنوت«زمانی که 
اقـدامات   بابـت  بـه صـورت رسـمی    آلمان خارجه امور وزارت
کـرد؛   مـی  عذرخواهی بالروس از سوم، رایش در دوران آلمان
 مـا  کـه  اسـت  جرمی این«اي بیان کرد با این مضمون:  جمله
 ». .کرد نخواهیم فراموش و کنیم شفرامو نباید
ایم تا بـراي   ما به مثابۀ جامعۀ ایرانی همواره تالش داشته 

موضوعات مختلف مقصرانی را بیابیم تا از خطـر عـذرخواهی   
اي تولیدي باشیم، چـه مـدیر    فرار کنیم. ما، چه رئیس کارخانه

یک موسسۀ فرهنگی، چه سفیر، چه سیاسـتمدار؛ عـذرخواهی   
گـردیم تـا    در زمین و آسمان به دنبال مقصر می کنیم. ما نمی

عذرخواهی نکنیم. در خصوص اشـتباهات جمعـی شـاید ایـن     
تر هم هست. ما باید یاد بگیریم که با خود صادق  مسالۀ جدي

؛ ما به صورت جمعی اشتباه کردیم. روشـنفکر و مـدافع   باشیم
هاي اخیر به فهمی دست یافته است که  محیط زیست در سال

سال پیش چنین فهمی نداشـت. بـا اتکـاء بـه فهـم       15الزاما 
 توان عملکرد گذشـته را خیانـت دانسـت. مـا بایـد      امروز نمی

فهم امروز نتیجۀ یادگیري جمعی ما بوده اسـت و  بپذیریم که 
اشـتباهی   ایـن «در خصوص این مساله آشکارا بیان کنیم که: 

 فرامـوش  و کنـیم  فرامـوش  نبایـد  مـا  کـه  اسـت  جمعی بوده
 و از آن بسیار خواهیم آموخت. ».کرد نخواهیم
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: پاسخگویی سـرآغاز  3سیاست پیشنهادي اصلی 
 ارتقاء نظام تدبیر

در انتهاي دوران آپارتاید در آفریقاي جنوبی، زمانی که نلسون 
شـد و افکـار    جو می ماندال داشت تبدیل به یک قهرمان صلح

زدایـی از تغییـرات    سمت خشونتتند سابقش در حال تغییر به 
طرفـداران  » ببخش، امـا فرامـوش نکـن!   «انقالبی بود؛ شعار 

 .کرد پیدا میخودش را 
اي  ببخش اما فراموش نکن! یک مانیفست است؛ نه نسخه

تنها براي آفریقاي جنوبی؛ که الگویی قابل بازتولیـد در سـایر   
یـک  هاي مشابهی که بازاندیشی در  جوامع و در سایر موقعیت

 شود.  رت میاشتباه بزرگ تاریخی، یک ضرو
هـا،   خودخواستۀ نهادها و سـازمان  2گویی از دیگر سو، پاسخ

ــی ســازمان ــردم حت ــق انتشــار   هــاي م ــاد (ســمن) از طری نه
اي، تمرین آموزندة دیگري بوده است که در  هاي دوره گزارش

در سـطح   . امـروزه انجام شده استهاي گذشته در جهان  سال
هــاي پاســخگوییِ اختیــاري و  بــا انبــوهی از گــزارش جهــان

و  عـام رو هستیم کـه جامعـه را بـه صـورت      اي روبه داوطلبانه
نفعان یک سازمان را به صورت خاص مخاطب خود قـرار   ذي
هـاي   هـا کـه اغلـب توسـط سـازمان      دهند. ایـن گـزارش   می

تـرین ابزارهـاي    لیشوند؛ تبـدیل بـه اصـ    نهاد منتشر می مردم
هـا و نهادهـاي    جامعـه از عملکـرد سـازمان    میِارزیابی عمـو 

  مختلف اعم از دولتی یا خصوصی هستند.
بـه صـورت سـالیانه    شـود تـا    به این ترتیب پیشـنهاد مـی  

توسط یک سازمان مردم نهـاد یـا توسـط    » گزارش ملی آب«
خود وزارت نیرو، ارائـه شـود. واقعیـت آن اسـت کـه اعتـراف       

د حداقل با دو مالحظـه  گذاران به اشتباهات گذشته بای سیاست
» فرامـوش کـن!  «)اعتراف بـه معنـاي فرمـان    1همراه شود: 

نباشد؛ بلکه بر عکس باید فراموش نکـرد؛ چـرا کـه ارزیـابی،     
هــا و  یـادگیري جمعــی و توســعه از خـالل فرامــوش نکــردن  

)اعتـراف تبـدیل بـه    2دهد.  ها روي می ها و ارزیابی بازاندیشی
ت دیگـر اعتـراف همـراه بـا     گیري نشود؛ بـه عبـار   ابزار انتقام

بخشش اجتماعی باشد؛ خصوصا زمانی که اشتباه، یک اشـتباه  
 جمعی بوده است. 

2- Accountability 

هایی که توسـط کنگـره    گزارش ملی آب، به مانند گزارش
تواند سـرآغاز   شود، می ایاالت متحدة آمریکا تدوین و ارائه می

توانـد حـداقل شـامل     مـی  این گزارشحرکتی اصالحی باشد. 
 :باشدموارد زیر 

 تشریح وضعیت آب و مدیریت آب در کشور •
هاي بدیل در مدیریت منابع آبـی و تحلیـل    سیاست •

 ها   منافع و مشکالت هر یک از سیاست
ــه • ــواع  هــاي تخصــیص هزین ــه در خصــوص ان یافت

هـاي پسـماند و    یـا طـرح  سدسـازي   هاي بدیل مانند سیاست
  هاي انتقال آب و ... بازیافت آب، طرح

هـا و ارزیـابی اشـتباهات     سیاسـت تحلیل وضـعیت   •
 هاي بدیل موجود و پیشین در انتخاب سیاست

 هزینه اشتباهات برآورد  •
تاثیرگـذار بـر انتخـاب     هاي رویهتحلیل فرآیندها و  •

   ها نادرست سیاست
ارائــۀ پیشــنهادهایی در خصــوص حاکمیــت آب در  •
 کشور

اي دربـاره وضـعیت موجـود،     تولید گزارش مکتـوب و دوره 
گذاري در منابع آب،  ارهاي اصالح فرایند سیاستعلل، و راهک

در » ببخش، اما فراموش نکن!«شدة همان عبارت  سازي پیاده
گذاري است. اعتـراف بـه تنهـایی بـراي بهبـود       حوزة سیاست

گذاري کافی نیست؛ باید این اعتراف تبـدیل بـه یـک     سیاست
فرآیند یادگیري جمعی شود. فرآیندي کـه امکـان تصـحیح و    

آورد؛ امـا ابـزار سیاسـتمداران و     ها را فراهم می استتکامل سی
 شود. هاي پوپولیستی نمی دیدگاه

 
  

 .استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
 متون سیاستی منتشرشده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً نظر

نیست. این شبکه

                                                           



 

 

 
1 

 


