
  
 

ایران خانه آب  www.WaterHouse.ir 

  

  

  

  

  

  

 روهاي پیشو افق 1394ال در زمینه اجتماعی در س احیاي در یاچه ارومیه عملکرد ستاد

 گفتگو با دکتر  احمد محسنی

 هاچه ارومیعضو کمیته نظارتی ستاد احیاي دری  

 

www.WaterHouse.ir 



 

  
 

 روهاي پیشو افق 1394ال در زمینه اجتماعی در س احیاي در یاچه ارومیه عملکرد ستاد

 

1 

 www.WaterHouse.ir خانه آب ایران

بسیاري بر این باورند که احیاي دریاچه ارومیه تنها با مشارکت همگانی مردم محقق خواهد شد؛ بدین منظور گفتگویی با دکتر  

احمد محسنی عضو کمیته نظارتی ستاد احیاي دریاچه ارومیه در این باره ترتیب دادیم و نظر ایشان در ارتباط با عملکرد اجتماعی 

 هاي پیش رو جویا شدیم. در ادامه آنچه در این مصاحبه بیان شده است را خواهیم خواند.ستاد در سال جاري و برنامه

  ؟کنیدیرا چگونه ارزیابی م 1394ال عملکرد ستاد در زمینه اجتماعی در س

از همان ابتدا که بحث مسایل اجتماعی مطرح شد، اولین بحثی که در ذهن ما شکل گرفت این بود که چگونه با مردم برخورد 

ن، اهاي ستاد بسیار متفاوت است، زیرا با طیف وسیعی از مخاطبان از جمله اساتید، فرهنگینماییم؟ اگرچه ابعاد اجتماعی فعالیت

هاي مختلف مردم و از همه مهمتر کشاورزان و یا روستاییان که بیشترین مقدار اصحاب رسانه، کارشناسان، دانشجویان، قشر

مصرف آب توسط این گروه صورت گرفته است، مواجه هستیم. بنابراین، نحوه برخورد با این مخاطبان بسیار حائز اهمیت است؛ 

مصوبات نیز بوده، اطالع رسانی، آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردم است. در بحث ارتباطات  اولین گام در این راستا که یکی از

هاي ارتباط جمعی چون رادیو، تلویزیون، وبسایت، خواهیم با گروه وسیعی ازجامعه ارتباط برقرار نماییم به سراغ رسانهزمانیکه می

یار کلی است و سنجش آن کار آسانی نیست. عمدتا ستاد در ها بسگذاري این نوع رسانهنشریات و غیره خواهیم رفت. اثر

ها به صورت کلی و عمومی رسانیهاي خود به منظور اطالع رسانی و افزایش آگاهی مردم از این ابزار استفاده نموده و اطالعفعالیت

توانند ارتباط برقرار نمایند. (خصوصا ها مخاطبان خاصی دارند در نتیجه بسیاري از مخاطبان مهم ما نمیبوده است. این نوع رسانه

مخاطبان جوامع محلی که ذینفعان اصلی طرح هستند).  این مسئله از اثربخشی عملکرد اجتماعی ستاد کاسته است. به بیان 

ه این چ اند که به طور مستقیم منافع آنان به دریاچه ارومیه گره نخورده است؛ اگرها افرادي بودهدیگر، مخاطبان اصلی این رسانه

افراد بسیار دلسوز دریاچه و خواستار احیاي آن هستند، اما به دلیل اینکه ذینفعان اصلی دریاچه نیستند اقدام اساسی توسط این 

  آید! ها بر میدانند براي احیاي دریاچه ارومیه چه کمکی از دست آنیگیرد و یا نمافراد صورت نمی

ي هاگیرد باید تمرکز بر روي افرادي باشد که مصرف کنندهماعی که صورت میهاي اجتدر راستاي کاهش مصرف آب، فعالیت

هاي اصلی ما کشاورزان هستند. بنابراین اگر بخواهیم نقدي بر دانیم مصرف کنندهاصلی آب در حوضه هستند و همانطور که می

را به خوبی تحت پوشش قرار داده است و  توان گفت: اگر چه مخاطبان عامي اجتماعی داشته باشیم، میعملکرد ستاد در زمینه

ها آشنا نموده است و  از حیث اطالع رسانی کل اذهان عمومی را با ابعاد مختلف موضوع چون شرایط موجود، تهدیدات و راهکار

ی خوب ربط در کل کشور بههاي ذيهاي ستاد در راستاي احیاي دریاچه ارومیه به جامعه کارشناسان، اساتید و دستگاهفعالیت

اي انجام ههاي ستاد بیشتر ستادي بوده و یا بهتر بگویم مستند سازي شیوهعمل نموده است، اما براي مخاطبان اصلی، فعالیت

صورت  هایی عمومی که بهها در گیر هستند و یا فعالیتها (اینکه چه باید کرد؟)، شناخت مسائل و مشکالتی که با آنکار و فرایند

ها با همکاري ايمحیط زیست و آب منطقه هاي مربوطه چون جهاد کشاورزي، وزارت نیرو، سازمانسازمانمجزا توسط هریک از 

تر به مسئله ورود خواهد کمیته اجتماعی به صورت دقیق 95ستاد در حوضه صورت گرفته، بوده است. شاید بتوان گفت در سال 

  نمود.

  توان کرد؟تر شدن عملکرد ستاد چه میبراي اثر بخش

این  توان ازبخشی عمومی بدون برنامه خیلی اثر گذار نخواهند بود و یا میتوان گفت: آگاهیدر پاسخ به این سوال می

اي در حال انجام است، جامعه همزمان هاي عمومی تابعی یاد کرد؛ یعنی زمانیکه پروژهفرایند به عنوان افزایش آگاهی

ي مشارکت خود آشنا شود. اگر مردم را به صورت کلی و عمومی آگاه نماییم، هها و نحوبا اجراي پروژه با اهداف، ماموریت
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ه هاي اجتماعی جداگانها در راستاي احیاي دریاچه ارومیه چگونه است. بنابراین دیگر نباید برنامهدانند جایگاه آننمی

تباط با ابعاد مختلف موضوع چون هر آنچه نیاز بود در ار 94براي احیاي دریاچه ارومیه داشته باشیم. یعنی تا سال 

 گذار در خشک شدننگري، اتفاقاتی که رخ داده، تهدیدات ناشی از عدم احیاي دریاچه، عوامل تاثیربحران دریاچه، آینده

  دریاچه ارومیه به حد کافی صحبت شده است و براي کسی در حوضه پوشیده نیست.

توانند داشته است که چه نقشی در احیاي دریاچه ارومیه می مشکلی که در حال حاضر مردم با آن مواجه هستند این

ها ایجاد شده است که باید آب کمتري مصرف نمایند. باشند. اگر مخاطبان اصلی را در نظر بگیریم ذهنیتی در آن

ماییم ن بندي از حوضه داشته باشیم و بعد از آن مشخصهاي سال آینده در ابتدا باید پهنهبنابراین براي شروع برنامه

هایی باید آگاه شوند و چه رفتاري از مردم آن اي که از دریاچه دارند در چه زمینهها با توجه به فاصلههر یک از پهنه

نماید چگونه حس این فرد را نسبت به دریاچه برانگیزانیم؟ منطقه انتظار داریم. مثال براي فردي که در سراب زندگی می

هاي زیرزمینی و طوفان کند و با تهدیداتی چون شوري خاك و آبدیک دریاچه زندگی میدر حالیکه براي فردي که در نز

  نمکی آشناست این مسئله متفاوت خواهد بود.

هاي متولی زیادي در راستاي احیاي دریاچه ارمیه وجود دارد که نکته مهم دیگري که وجود دارد این است که سازمان

اي خاص که نزدیک مرکز استان است ل نمایند. براي مثال، ممکن است در نقطهباید رویکرد واحد و هماهنگی را دنبا

ي متفاوت که هیچگونه هم ها در آن نقطه متمرکز شوند و از نقاط دیگر غافل شوند و یا در چند نقطهتمام این سازمان

  گرفته شود.هاي ناپیوسته و ناهماهنگ دافزایی با هم ندارند فعالیت نمایند، باید جلوي این رویکر

هایی که توسط ستاد در نظر گرفته شده است، چه مطالعاتی و چه ي حائز اهمیت دیگر این است که کلیه پروژهمسئله

فعالیتی  نماید هیچداشته باشند و عالوه بر این اگر کمیته اجتماعی در منطقه فعالیت می اجرایی، باید پیوست اجتماعی

 قه انجام نشود. بدون هماهنگی با این گروه در منط

ها و یا افرادي را به عنوان افراد معین دریاچه شاید در این راستا الزم باشد در هر منطقه ( شهر و یا روستا) شرکت

ارومیه معرفی نماییم؛ براي مثال، در هر روستا به یک فرد کارت عضویت در شبکه افراد معین دریاچه ارومیه داده شود 

برداري، سازي، نمونهسازي آب، توانمندلی و بین المللی که براي انجام هر نوع فعالیتی چون رهاو هر گروه و یا سازمان داخ

بانان ورود به منطقه مواجه شود و در صورت شود با این افراد به عنوان دروازهها وارد منطقه میمطالعاتی و دیگر فعالیت

الزم  هايهایی داشت توسط این افراد همکاريعات و راهنماییلزوم نشستی با این افراد داشته باشد و اگر نیاز به اطال

اي براي هر منطقه است که اطالعات عمومی اي که در این راستا باید به آن توجه شود، تهیه شناسنامهصورت گیرد. نکته

... اطالعاتی  چون تعداد خانوار، جمعیت روستا، تعداد کشاورزان و دامداران منطقه، شغل اصلی و فرعی مردم روستا و

 هایینمایند، سازمانتخصصی چون اقداماتی که تا کنون انجام شده و یا در حال انجام است و اهدافی را که دنبال می

که در منطقه مشغول فعالیت هستند، افراد ذي نفوذ منطقه چه کسانی هستند؟ و دیگر موارد را در بر گیرد. براي مثال 

ها اند و اکثر آنها آمدههاي مختلفی به منطقه آنگویند افراد و گروهایم که میهشنیدها ها از اهالی برخی روستابار

اند؛ در نهایت، این مسئله بالتکلیفی و سردرگمی مردم منطقه اند و مردم دیگر خسته شدهسواالت یکسانی را پرسیده

انی را تحت عنوان سازمان اجتماعی در را به همراه داشته است. در نتیجه براي حل این مشکل شاید نیاز است سازم
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منطقه تاسیس نماییم و وظیفه این سازمان کنترل اینگونه مسائل باشد؛ با این کار مردم را از بال تکلیفی و آلودگی 

توان گفت در سال آینده ما نیازمند ساماندهی مطالعات اجتماعی و ایم. در مجموع میاجتماعی ایجاد شده نجات داده

  فراتر از مطالعات اجتماعی خواهیم بود.یا مسائلی 

هاي عمومی بدون موضوع هاي اجتماعی باید پروژه محور باشند؛ افزایش آگاهیهمانطور که اشاره شده است فعالیت

  موثر و پایدار نخواهد بود.

دریاچه  که این هاي تکرارياي در ارتباط با دریاچه صحبت نماییم به جز حرفبراي مثال تصمیم بگیریم با مردم منطقه

رسد و این هاي جدي میبخشک شده است، وضعیت دریاچه رو به وخامت است، در صورت خشک شدن به شما آسی

ها اگر پرسیده شود که چگونه ي این صحبتوظیفه شماست که کمک نمایید و آب کمتري مصرف نمایید و اما در ادامه

یم، اگر با کاهش مصرف آب در آمد کشاورز کم شود چه راهکاري این اتفاق بیافتد و چه الگوي کشتی را انتخاب نمای

اندیشیده شده است و یا با تغییر الگوي کشت آیا تمهیداتی براي فروش محصوالت جدید در نظرگرفته شده است و 

اثیر چه تها در نظر نگرفته باشیم، صحبت تنها در ارتباط با دریااي براي آنسواالتی از این دست، و ما پاسخ و برنامه

د نماییم بایاي خاص تعریف میهایی که براي منطقهها و پروژهچندانی بر عملکرد افراد نخواهد داشت. بنابراین طرح

  همه جانبه محور باشد.

هایی باشیم که با کاهش مصرف آب و سطح  زیر کشت، میزان تولید و درآمد مردم به طور کلی باید به دنبال طرح

ور در کشور ما دارد، با حل مشکالت موجود این هدف دست ه به مشکالتی که کشاورزي نابهرهافزایش یابد. با توج

ود؛ ها کم شاي که بسیار حائز اهمیت است ما نباید به کشاورزان پیشنهاداتی دهیم که درآمد آنیافتنی است. نکته

ي اول ضرري در این کار متحمل هنماید که در وهلکشاورز زمانی در کاري که از وي خواسته شده است همکاري می

اي را براي وي در شود، بابت این زحمت ارزش افزودهنشود و سپس اگر در ازاي انجام این کار زحمتی را متحمل می

ش اي از کشاورز داریم منجر به افزاینظر بگیریم. بنابراین این نکته باید همواره براي ما یک اصل باشد که اگر خواسته

  حداقل تامین درآمد قبلی وي شود. درآمد وي و یا

ي نهایی اینکه، اگر از کشاورزان بخواهیم تنها به خاطر دریاچه کم بکارند و کم برداشت نمایند، شاید درخواست نکته

هاي احیاي دریاچه ارومیه شویم استقبال از برنامههاي شهري میمنطقی نباشد. به همین دلیل است  وقتی وارد محیط

 هاي مختلف راها ذي نفعان اصلی دریاچه نیستند. بنابراین الزم است سازمانست؛ زیرا در حال حاضر آنبسیار زیاد ا

توجیه نماییم که چه محتوائی را براي جلب مشارکت مردم در مناطق مختلف مطرح نمایند. حتی در برخی مناطق 

اي که حجم اید. براي مثال اگر در ناحیههاي احیا نباید اجازه دهیم سازمان به خصوصی دخول نمبراي پیگیري طرح

رو خواهد شد؛ اي ورود نماییم، طرح با شکست روبههاي آب منطقههاي زیرزمینی باالست، اگر با نیرواستفاده از آب

طبیعتا ساکنین آن منطقه کارشناسان این سازمان را به عنوان افرادي که منافع مخالفی با مردم آن منطقه دارند و به 

توان عملکرد اجتماعی با کنند. با اجرا و درنظر گرفتن  نکات اشاره شده میها هستند قلمداد میقطع روزي آن دنبال

  تري را انتظار داشت.تاثیرگذاري مطلوب
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توان گفت ستاد در زمینه اجتماعی نیازمند تغییر رویکردي اساسی است. باید این حس را در مردم منطقه در مجموع می

شد. در ه بگویند کاش زودتر براي دریاچه این اتفاق افتاده بود که اوضاع زندگی ماهم زودتر خوب میایجاد نمود ک

هایی کنیم و حقایقی را روشن سازیم تا احساس اي بوده است که برویم و صحبتحالیکه نگرش ما تا کنون به گونه

گوییم دریاچه هاست که مید همراه سازیم. ما سالها را با اهداف خوجامعه را نسبت به دریاچه بر انگیزانیم و سپس آن

هاي تنفسی و یا هایی چون سرطان و بیماريوضعیت بحرانی دارد و خشک شدن آن خطراتی چون افزایش بیماري

ایم و اگر حسی بوده در ها انسان را به همراه خواهد داشت و هر آنچه که بوده را به گوش مردم رساندهمهاجرت میلیون

  دهند و با خشک شدن دریاچه مشکلی ندارند؟العملی نشان نمیجاد کردیم، اما چرا عکسمردم ای

رویکرد ما باید اینگونه باشد، به جاي اینکه مردم را دلسوز دریاچه نماییم، چند گام مثبت در راستاي بهبود معیشت 

ها رخ داده رات مثبت در زندگی آنها حس نمایند به علت نجات دریاچه ارومیه این تغییمردم برداریم، بطوریکه آن

توان گفت:  این رویکرد و نگاهی متفاوت است و در راستاي احیاي دریاچه ارومیه با ما همسو شوند. در نهایت می

 گرو این تغییر رویکرد خواهد بود.است که نجات دریاچه ارومیه در 
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