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 چکیده

برداری از آن کمبود آن در بخش بزرگی از جغرافیای خشک ایران و رقابت بر سر تصاحب و بهرهبه لحاظ « آب»

ب که بر های توسعه و انتقال آهای اخیر، اجرای طرحاکنون به یک سوژه مهم اجتماعی تبدیل شده است. در دهههم

است؛ اما  شدت و سرعت بیشتری گرفتهشود، ای دیگر تعریف میمبنای فراوانی آب در یک نقطه و کمبود آن در منطقه

ماعی تبدیل ها فاقد نگاه اجتماعی دقیق و حساس بوده و مناطق میزبان طرح را به کانون مسائل مختلف اجتاین طرح

دهد که های میزبان طرح نشان میها و همچنین وضعیت کنونی مناطق و استانکرده است. بررسی پیشینه این طرح

 عی یا درست انجام نشده و یا اینکه انجام آنها فرمالیته و ظاهری بوده است.مطالعات ارزیابی اجتما

جرای این های انتقال آب پس از ااین پژوهش به دنبال مطالعه عمیق و شناسایی آثار و پیامدهای اجتماعی طرح

ترین استان کشور پرتنشها در مبدا انتقال است و برای میدان پژوهش خود استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان طرح

بنیاد )گرندد مینهنظریه ز»های واقعی میدان پژوهش، در موضوع انتقال آب انتخاب کرده است. به منظور استفاده از داده

های کمی و کیفی برای های این روش، طیف متنوعی از دادهبه عنوان روش تحقیق انتخاب شده تا با قابلیت« تئوری(

ها و ها، فضای مجازی، مقالههای حاصل از اسناد، مصاحبهار این پژوهش قرار گیرد. تحلیل دادهبررسی و تحلیل در اختی

رمایه اجتماعی سها در مناطق اجرای طرح از بعد معیشت، نابرابری، پیمایش انجام شده نشان از تاثیرات عمیق این طرح

 اند.رار گرفتههای انتقال آب قعی تحت تاثیر طرحهای مختلف اجتماو شهروندی دارد و این مناطق به شدت از نظر شاخص
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 مقدمه و طرح مسئله

های مداوم به عنوان یک واقعیت مستمر و تکرارشونده در ایران، باعث شده که موضوع آب آبی و خشکسالیکم

محابای مصرف و کننده و رقابتی در کشور ما تبدیل شود. متخصصان حوزه آب، روند فزاینده و بیبه یک شاخص تعیین

برداری از منابع آب کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت ذاتی و ضعف منابع تجدیدشونده کشور را بسیار نامتعادل بهره

های آینده بدون در نظر گرفتن حفظ منابع موجود و نیاز نسلناپذیر مصرف دانند که این عطش سیریو ناموزون می

های شدید زمین، تواند به ورشکستگی آبی کشور بینجامد. این وضعیت در کشور ما با شواهدی همچون فرونشستمی

زار هشداری بزرگ برای زندگی ها به شورهها و تبدیل تاالبها و چشمهها، خشک شدن قناتممنوعه و بحرانی دشت

شود؛ اینجاست که های بزرگی از جغرافیای ملی ما محسوب میها و ادامه تمدن در بخشاجتماعی، پایداری سکونتگاه

دیگر آب، منحصرا یک ماده طبیعی جاری طبیعت برای تامین نیازهای اولیه مردم یک منطقه یا روستا نیست و تبدیل 

شود گفت که ی و حتی درگیری قومی شده است. بنابراین میای، اختالف بین استانبه عاملی برای رقابت، تنش منطقه

 است.« ماده و موضوع اجتماعی»آب یک 

سازان دولتی شد که نگاه اجتماعی به موضوع آب، بسیار دیرهنگام و زمانی وارد ادبیات دانشگاهی و تصمیم

قرن به صورت عریان در کشور مهای آب در طول بیش از نیهای فراوان ناشی از فقدان نگاه اجتماعی به طرحخسارت

ای و ها و مشکالت ناشی از آب، هم در ابعاد  توسعه ملی، محلی و منطقهنمایان شده و آثار اجتماعی و اقتصادی چالش

 هم در معیشت مردمان مشهود است. 

ر کمیت و های رفاه اجتماعی و تغییر دهای توسعه مانند انتقال آب باید برای بهبود شاخصاینکه اساساً طرح

ها با هدف افزایش شود که اجرای این طرحشوند، اما چه میکیفیت شهروندان با تامین نیازهای اساسی آنها اجرا 

شود. برخورداری و رفاه جمعی در یک منطقه یا استان، باعث پیامد منفی، آسیب و تنش اجتماعی در منطقه دیگر می

ای بخشی از جمعیت ساکن در یک جغرافیای ملی است، باعث تشدید ای که به دنبال تامین رفاه اجتماعی برتوسعه

شود. به عنوان یک نقطه ضعف و عدالتی برای بخش دیگر مردم همین سرزمین مینابرابری اجتماعی، نارضایتی و بی

 مند و توجهی به مردم ساکنشود، هیچ پژوهشی نظامچالش جدی، چرا وقتی یک طرح توسعه در یک منطقه انجام می
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های پژوهش شناختی و روشخواهد با بینش جامعهشود؟ این مقاله میهای توسعه انجام نمیدر جغرافیای میزبان طرح

های انتقال آب را بررسی های انتقال آب، عوامل اجتماعی بروز تنش و پیامدهای جمعی طرحاجتماعی به موضوع طرح

 کند.

ها در مناطق مبدا های اجتماعی ناشی از این طرحها و تنشو پیامد "انتقال آب"موضوع محوری در این مقاله 

های تامین آب به روش انتقال هستیم و هنوز زمان درازی از این برداران آب است. ما در ابتدای برنامهو در بین بهره

و سیاسی  ها نگذشته است، اما سیر حوادث و رویدادها در کشور نشان می دهد که توجه بیش از حد به ابعاد فنیطرح

مناقشه و منازعه "موضوع انتقال آب، پیامدهای اجتماعی آن را در غفلت فروبرده و هر روز موضوع جدیدی تحت عنوان 

های مذکور و بروز اعتراض در شکل درگیری و ضد و آورد. تکرار این وضعیت در استاندر کشور سر برمی "بر سر آب

این واقعیت است که نظم و انسجام اجتماعی در این مناطق از حالت طبیعی گر خورد و برجای گذاردن تلفات انسانی نشان

 و بهنجار خارج شده و به یک چالش عمومی تبدیل شده است.

رویکرد جدیدی را در  "انتقال آب"در حقیقت موضوع این مباحث، آغاز یک بحث جامعه شناختی جدی است. 

مشترک همة آنها عبارت است از تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی در ایران است، مفهوم –امر توسعه اقتصادی 

اجتماعی، نگرش مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع در رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر مطلق. )ازکیا و غفاری؛ 

1388 :78 ) 

است، با توجه به اینکه هدف مدیریت منابع آب در نهایت تامین آب و رفاه اجتماعی برای افراد یک جامعه 

بنابراین شناخت دقیق این جامعة انسانی و زمینه ها و ویژگی های جامعه شناختی آن در گام اول و شناخت و تحلیل 

رابطة بین نهاد مدیریت آب و نهادهای توسعة اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه در گام بعدی امری ضروری است. 

ایم. در دستیابی به توسعه روند، فرایند، ماهیت وعملکرد معکوس داشتههای انتقال آب بنابراین باید پرسید چرا در طرح

در پاسخ به این پرسش از یک سو باید به ساختار و کارکرد ارکان عناصر و مولفه های تشکیل دهنده در جامعه انسانی 

و ناعادالنه در درون جستجو کرد و از طرف دیگر در وهله اول پیامدهای آن را در شکل گیری روابط اجتماعی نامتعادل 

گیری روابط و ارتباطات نامتعادل و ناعادالنه بین جوامع انسانی جستجو کرد. جوامع انسانی و در وهله دوم در شکل

 (43: 1386الهی، )سیف
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های ز اجرای طرحهای انتقال آب است. از آغا( در طرحAfter Effectsتاکید این مقاله بر پیامدها و تاثیرات بعدی )

های انتقال را حهای مجری طرح بر اساس الزام های قانونی، مطالعات ارزیابی اجتماعی طرقال آب در کشور، دستگاهانت

ه و با استانداردهای های اجرای طرح قرار دادند، با فرض اینکه این مطالعات در حد رفع تکلیف و فرمالیته نبودجزو ضرورت

های نون دستگاهماند که آیا تاکها مین نقطه ابهام و تاریک در این طرحپژوهش اجتماعی انجام گرفته است، باز هم ای

اند تا جام دادهمجری یا هر دستگاه نظارتی دیگر، پس از اجرای یک طرح عمرانی بزرگ همچون انتقال آب، پژوهشی را ان

ای را دربر ینه نتیجهابعاد اجتماعی و پیامدهای اجرای طرح در منطقه اجرا مشخص شود؟ جستجوی اولیه در این زم

 نداشته است. 

به نقطه  اکنون بحث انتقال آب به فالت مرکزی و شهرهای نیمه شرقی کشور همچون اصفهان، یزد و کرمانهم

ل و بختیاری ها تبدیل شده است، در چند سال گذشته، خط انتقال آب از چهارمحاتنش و آشوب در برخی شهرها و استان

صفهان تخریب شده اتوسط کشاورزان اژیه و ورزنه  97بار در سال  28و حدود  95و آبان  91ماه به یزد، دو بار در اسفند

های های چهارمحال و بختیاری و خوزستان چندین مرحله نسبت به طرحاست، همچنین طی پنج سال گذشته استان

دید روز افزون این نشانگر تکرار و تشهای دز، کرخه و کارون اعتراض کرده اند و روند کنونی بزرگ انتقال آب از سرشاخه

 ها و تنش هاست.اعتراض

نین های واقعی میدان تحقیق و همچها بر اساس دادهاین مقاله به دنبال شناخت عمیق از این حساسیت

رایط و ای و در نهایت کمک به درک و شناخت شنفعان منطقهبینی و تبیین رفتارهای اجتماعی کنشگران و ذیپیش

 گذارن کشور است.ریزان و سیاستا توسط برنامههموقعیت

شود، در ای، به سادگی اولین برداشتی است که از این عبارت در ذهن متبادر میمفهوم انتقال آب بین حوضه

باالیی  "1دارای توان هیدرولوژیکی"حقیقت برداشتن میزان مشخصی آب از یک حوضه آبریز که مازاد آب دارد و اصطالحاً 

های انتقال آب پاسخی است به ناهماهنگی در توزیع شود. طرحای که کمبود آب دارد گفته میتقال آن به حوضهاست و ان

جمعیت انسانی و تمرکز نا متوازن منابع آب که رشد روزافزون جمعیت، توسعه اراضی کشاورزی، رشد صنایع، گسترش 

ترین عوامل رویکرد به آن به شمار با کیفیت مناسب، از مهمروزافزون نیاز و تقاضا در جامعه برای دستیابی به منابع آب 

                                                      
1 .Hydrologic Power 
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های امروزی فناوری چندان دیرآشنایی نیست و عواقب فنی، اقتصادی و اجتماعی رود. انتقال آب به این شکل و با حجممی

های ماعی پروژهآن نیز به تازگی مورد توجه پژوهشگران و متخصصان قرار گرفته است. در این میان در کشور ما آثار اجت

های شمسی که انتقال آب مسبب بروز برخی ناآرامی 80انتقال آب از ریشه مغفول بوده است و این موضوع از اواسط دهه 

اجتماعی شده است، به طور جدی مورد توجه متخصصان و مسئوالن قرار گرفته و چند مورد پژوهش در خصوص آثار 

 اجتماعی انتقال آب انجام شده است.

ها تاثیرات اجتماعی رج از ایران کارهای پژوهشی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد که در بسیاری از آندر خا

در این حوزه، علت این امر، و کارشناسان  و گو با برخی صاحبنظرانها به طور ویژه مورد تاکید است. در گفتاین طرح

های انتقال آب همیشه شود و اینکه طرحدر دنیا عنوان میهای انتقال آب گیرانه بودن تصمیم برای اجرای طرحسخت

گیرانه با این موضوع برخورد آخرین گزینه برای تأمین آب در نظرگرفته شده و در بحث انسانی و اجتماعی بسیار سخت

 شود.می

هادهای ها و ننگاهی به مفاهیم و چشم اندازهای توسعه ای مرتبط با آب و اسناد تدوین شده از سوی سازمان

ها از همدیگر المللی در این زمینه، نشان از ارتباط تنگاتنگ دو مقولة آب و توسعه و تاثیرگذاری و تأثیرپذیری آنبین

هایی از قبیل بهداشت، آموزش، ریشه کن کردن فقر، پایداری زیست محیطی و مشارکت جهانی در دارد. تاکید بر جنبه

، همگی داللت 1992دوبلین در سال  "آب و محیط زیست"ل مصوب کنفرانس و نیز در اصو "اهداف توسعة هزاره"سند 

 (UNDP, 2009: 71) های اجتماعی در مدیریت به هم پیوسته منابع آب دارند.بر ضرورت توجه به جنبه

با تاکید بر آینده آب در  "ایانتقال آب بین حوضه"، یونسکو نشستی را در پاریس تحت عنوان 1999در سال 

های مختلف انتقال آب در کشورهایی همچون اسپانیا، آفریقای جنوبی، آمریکا، هند، بنگالدش، گزار کرده و تجربهجهان بر

 استرالیا، آلمان و فنالند توسط پژوهشگران ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

یر را برای و در دهمین کنگره خود در آتن معیارهای ز 1978المللی آبیاری و زهکشی در سال کمیسیون بین

 های انتقال آب پیشنهاد داد:ارزیابی طرح

نیازهای کنونی و آینده حوضه صادرکننده باید به طور کامل تأمین شود، یعنی آبی که از یک حوضه یا یک منطقه  -1

 بینی باشد.شود باید مازاد بر تأمین تمام نیازهای حوضه در آینده منطقاً قابل پیشصادر می
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برداری از منابع موجود دیگر آب در مقصد واردکننده آب باید با این راهکارها به حداقل برسد: الف( بهرهنیاز حوضه  -2

تر از هزینه آب انتقال یافته پیشنهادی باشد. ب( در مصارف کنونی آب بدون آسیب به استثنای شرایط خاص باید ارزان

 جویی شودبه کارایی صرفه

ال آب در حوضه صادرکننده، تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی، منافع زیباشناختی و انسانی اثرات نامطلوب ناشی از انتق -3

گیرند باید به حداقل برسد. )اندیشکده تدبیر آب ایران به های انتقال قرار میآب و امالک و اراضی که تحت تأثیر طرح

 ((2008در زاگ: نقل از )گوبتا و ون

های خشک و نیمه خشک و د با توجه به اینکه کشور ایران جزء سرزمینگوینهای انتقال آب میموافقان طرح

ها آب به اندازه آید و توزیع مکانی منابع آب نیز در آن یکنواخت نیست، از این رو در برخی حوضهکم آب به حساب می

امل تاثیرگذار و کافی وجود دارد و برخی مناطق با کمبود شدید آب مواجه هستند. خشکسالی های دوره ای نیز از عو

شود. تشدیدکننده کم آبی در این مناطق بوده و در مواردی باعث کوچ اجباری و ترک محل زندگی ساکنین این مناطق می

از سوی دیگر، به دلیل توزیع نامناسب آب، خاک و جمعیت که موجب عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی منابع و 

تر منابع و نیازها ای به حوضه دیگر برای برقرای این توازن و توزیع همگن مصارف آبی شده است، انتقال آب از حوضه

های تأمین نیاز آبی در منطقه مقصد باشد. بر این اساس انتقال آب بین حوضه ترین و موثرترین راهتواند یکی از مهممی

گیرد. مطالعه و اجرا قرار میای به عنوان ابزاری جهت رسیدن به توسعه پایدار و کاهش استرس آب در منطقه، مورد 

 (1391)توکلی شیرازی و اکبری: 

های آب برای دسترسی به استفاده بهینه از هر قطره آب است. استدالل مخالفان انتقال آب، تکامل سامانهاما 

یک بخش شود مازاد توان به مازاد و کسری تقسیم کرد و بنابراین نمیهای رودها را نمیشناسی جدید، حوضهدر علم آب

شناختی. را برای تأمین کسری بخش دیگر انتقال داد. در بافت هر حوضه رود، هیچ قطره آبی نه مازاد است نه فاقد نقش بوم

بینی آب و مصرف پیششناختی خاص خود را دارد. توصیف حوزه رودخانه بر اساس روانهر قطره آب در حوزه، نقش بوم

شود. ای است و امروزه به نام آبشناسی عددی خوانده میکنندهدیدگاه گمراههای اقتصادی، اش در برخی فعالیتشده

شوند. شاید بتوان مقداری از دستی، در همه جا ارائه میسازگانی از آبریز باالدستی گرفته تا نقاط تالقی پایینخدمات بوم

 (1396آید. )باندیوپادهیای: وارد میسازگانی ها منحرف کرد، اما به طور مسلم خسارتی بر خدمات بومآب را از حوضه
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 چارچوب نظری

شیوه تولید »توان نظریه شناسی آب را میشناختی منسجم در زمینه جامعهترین نظام فکری جامعهقدیمی

به همراه مفاهیم روابط تولیدی و ابزار تولید، مفاهیم مرکزی دستگاه « شیوه تولید»کارل مارکس عنوان کرد. « آسیایی

رل مارکس هستند و این مفاهیم بیشتر از دل مناسبات سیاسی و اجتماعی جوامع اروپایی آن دوره استنتاج مفهومی کا

ویژه چین و هند به مفهومی متفاوت در شده بودند، اما مارکس در اواخر عمر خود با مطالعه تجربی در جوامع شرقی به

 .خواند« شیوه تولید آسیایی»این زمینه رسید که آن را 

پی گرفت و بر  (Carl A.Wittfogel)مارکسیستی مبتنی بر آب و سرزمین را کارل آگوست ویتفگل  نظریه

را به نگارش درآورد. به عقیدة ویتفوگل در آن دسته « استبداد شرقی»مارکس کتاب « شیوه تولید آسیایی»مبنای تئوری 

های عظیم آبیاری کرده آبی اقدام به ایجاد شبکههای کشاورزی شرقی که دولت برای مهار و مقابله با کماز جوامع و تمدن

ساالر به وجود ها و تاسیسات ایجاب کرده تا یک دولت مرکزی مقتدر و دیوانبرداری و نگهداری از این شبکهاست، بهره

 (332: 2009)موله و دیگران،  شود.آید که به استبداد شرقی از آن یاد می

کاتوزیان با نقد نظریه فئودالیسم ایرانی به طرح دیدگاه خود در غالب نظریه در ایران نیز محمد علی همایون 

شیوه »ویتفوگل و همچنین نظریه « جامعه هیدرولیک»پردازد. به نظر وی بر خالف نظریه می« آب و پراکندهجامعه کم»

ام کارهای بزرگ مانند (، سیستم آبیاری مصنوعی و انجMaurice Godelierمارکس و موریس گودلیه )« تولید آسیایی

خشکانیدن آب رود نیل، هیچ یک منشاء پیدایش دولت مستبد شرقی در ایران نبوده است، بلکه فقر طبیعت از یک سو 

باعث پراکندگی و جدا افتادگی واحدهای کار و زندگی اجتماعی )روستاها( از یکدیگر شده و از سوی دیگر موجبات ضعف 

ها را فراهم نمود. در نتیجه با دسترسی نیروی نظامی قوی و متحرک )که عموماً ایالت قدرت اقتصادی و نظامی این واحد

گیری استبداد سیاسی فراهم شد. )وثوقی، آرام، سلمانی: های شکلبودند( بر مازاد تولید واحدهای جدا افتاده، زمینه

1391) 

اش در مورد شرق های طرح گونهنوشته ها ومارکس در بیشتر یادداشت»یرواند آبراهامیان با استناد به اینکه 

در خصوص منشاء « بخصوص در گروندریسه، بر فرضیه جامعه پراکنده بیش از فرضیه خودکامگی دیوانی تأکید دارد

(، اما برخالف کاتوزیان که 1376گیری استبداد سیاسی در ایران با دیدگاه جامعه پراکنده موافق است )آبراهامیان،شکل
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حقوقی را مورد مطالعه قرار داده، آبراهامیان در صدد کشف این مسئله  -بر ساختار رسمی نظام سیاسی تأثیر فقر طبیعت

های اجتماعی دارد. به نظر وی اگر اجتماعی( بین گروه –است که فقر طبیعت چه تأثیری بر تعیین نوع روابط )اقتصادی 

ساالری گسترده )دیدگاه قوی )دیدگاه کاتوزیان( و دیوانچه مطابق دیدگاه صاحبنظران شیوه تولید آسیایی؛ نیروی نظامی 

های استبدادی که هیچ یک از این ویتفوگل و گودلیه( ابزار اصلی اعمال قدرت استبدادی هستند، اما بسیار بودند حکومت

اجتماعی حاکم  های با استفاده از شرایطها بود. چنین رژیمدو ابزار اصلی را نداشتند، حکومت قاجار یکی از این نمونه

 کرد، خودها را تضمین می( شرایط اجتماعی که قوام این حکومت1376کردند )آبراهامیان، ماندگاری خود را تأمین می

 .شدتوسط فقر طبیعت تعیین می

 ریزی شده و پیامدهای اجتماعی آنهای برنامهدخالت

اجتماعی قلمداد شود. افزایش تقاضا برای های تواند سرمنشأ چالشآب به عنوان کاالیی محدود و پرتقاضا می

های مرتبط را برای استفاده هر چه بیشتر آب از یک طرف و کمبود ذاتی منابع آب در ایران از طرف دیگر، رقابت و تنش

های محلی، اهمیت این امر تا حدی است که در بعضی مناطق در مقیاس .از منابع آب مشترک، افزایش داده است

های المللی، موضوع امنیت را تحت الشعاع قرار داده است. در این راستا منابع آب مشترک و سازهی بینای یا حتمنطقه

ها همواره در معرض خطر تهدیدات سیاسی و نظامی قرار گرفته و در تعیین سرنوشت نهایی مناقشات، نقش وابسته به آن

درگیر، قدرت نسبی جوامع درگیر و امکان دسترسی به عواملی مانند درجه کمبود آب، تعداد جوامع  .انداساسی داشته

کند. پراکنش غیریکنواخت مکانی منابع آب جایگزین، منابع آب را به عنوان یک هدف برای رقابت بین جوامع تبدیل می

و زمانی منابع آب و توسعه جوامع باعث شده است تا سرانه آب تجدیدپذیر در بعضی از جوامع به حدی کاهش یابد که 

 (1397های مجلس: )مرکز پژوهش .ه عنوان سدی برای توسعه عمل کرده و به منازعات آبی بیشتر دامن زندب

ترین و در عین حال گویاترین تعاریفی که از توسعه صورت پذیرفته است، توسعه به مثابه در یکی از ساده

ر حرکت پیش رونده خویش، کاهش جریانی چند بعدی )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعریف شده است که د

فقر، بیکاری، نابرابری و صنعتی شدن هر چه بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش 

های متفاوت و در حد و مشارکت مردم در امور سیاسی جاری را، در پی دارد. این جریان در جوامع مختلف، به صورت

یگیری، اعمال و تجربه شده است. در همین زمینه پژوهشگران حوزه توسعه سواالتی را مطرح های گوناگون، پاندازه
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باشد. مثالً؛ چه رابطه ای میان توسعه و ها در درک بهتر و دقیق تر این دو مفهوم مؤثر میکنند که پاسخ به آنمی

گردد؟ آیا حرکت های قومی میرنگی هویت های قومی وجود دارد؟ آیا فرایند نوگرایی، موجب استحاله، ادغام و کمهویت

های قومی برای کسب جایگاه بهتر در هرم قدرت های قومی شده و تقاضای گروهبه سوی مدرنیزه، موجب رشد هویت

سیاسی، ثروت و شأن اجتماعی را افزایش خواهد داد؟ دوران گذار چه تاثیری بر مناسبات قومی بر جای خواهد نهاد؟ 

های قومی در چه شرایطی افزایش پیدا ای قومی در مرحله چگونه خواهد بود؟ و نهایتاً اینکه ستیزههسرانجام درگیری

 (141: 1382خواهد کرد؟ )مقصودی، 

مند و نتیجه ها نیتشوند و بیشتر این دگرگونیای پی در پی دچار دگرگونی میاجتماعات انسانی به گونه

ها( است که توسط دولت و به وسیله ها یا پروژهها، برنامه)سیاستگذاری ها، طراحیای ریزی شده توسعهمداخالت برنامه

های اجتماعی، در سطوح محلی، ایالتی و ملی بنانهاده یا اجرا شده است. در حالی که مداخالت بخش خصوصی یا گروه

ای ریزی نشدهواژگونه و برنامه شوند و همیشه عوارضریزی شده به منظور دستیابی به اهداف مد نظر طراحی میبرنامه

گذارند. برای تصمیم در باره مناسب بودن یک نوع مداخله خاص، مانند این که آیا نیز بر محیط زیست و مردم باقی می

باید مقررات خاصی تصویب شود یا نه و یا این که چه شرایطی باید اعمال شود، ارزیابی پیامدهای احتمالی مثبت یا منفی 

 (423: 1398است. )ونکلی،  امری ضروری

تحلیل، نظارت و مدیریت پیامدهای »( فرایند Social Impact Assessmentارزیابی اثرات اجتماعی )

تواند منافع اش، رویکردی قدرتمند است که میکم در شکل آرمانیدهد. این گونه ارزیابی، دسترا تشکیل می« اجتماعی

برند. این اجتماعات گیری بیشتر سود میتر از راه برخورداری از قدرت تصمیمچکبسیاری در بر داشته باشد. اجتماعات کو

شود و شود، از اثرات مضر دوری مییابند، سرمایه اجتماعی ساخته میبه دلیل سهیم شدن در قدرت زندگی دوباره می

شوند. مند میاز اطالعات بهتر، بهره رسد. در ضمن، کارگزاران دولتی نیز به دلیل برخورداریمنافع اجتماعات به حداکثر می

گذاران عمده بهره بیشتری تر با اجتماعات محلی، نیروی کار و سرمایهبخش خصوصی نیز از راه دستیابی به روابط گسترده

های جبرانی کند و خطر پرداختشود، تصمیمات مرتبط با مکان یابی پیشرفت میبرد، از اشتباهات پرهزینه دوری میمی

 (424: 1398یابد. )ونکلی، ها( نیز کاهش مییمهیا جر
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المللی ونکلی در کار جامع خود در زمینه ارزیابی کارآمد اثرات اجتماعی، با استفاده از مطالعات انجمن بین

( ابعاد مختلف این موضوع را استخراج کرده که در بررسی میدانی بسیار کاربردی و حائز اهمیت IAIAارزیابی تاثیرات )

از نظر او اگر ارزیابی اجتماعی از سوی شرکتی چندملیتی و به عنوان بخشی از رویه درونی شرکت به عهده گرفته  است.

گذار شود، متفاوت است با ارزیابی اثرات اجتماعی که از سوی یک مشاور و در پاسخ به خواسته مقامات مسئول یا سرمایه

پذیرد، تفاوت دارد؛ ت اجتماعی که از سوی یک کارگزار توسعه انجام میها نیز با ارزیابی اثراانجام شود، و هر دوی این

مند است از بهترین نتایج حاصل از نظراتی که به عنوان دستیار ارائه داده است، مطمئن شود. در کارگزاری که عالقه

ه و به نمایندگی از یک جماعت ها، با ارزیابی اثرات اجتماعی که از طریق کادر یا دانشجویان دانشگاضمن، همه این ارزیابی

دهد، متفاوت است. درباره اینکه ارزیابی اثرات اجتماعی شود با ارزیابی که توسط جماعت محلی خود صورت میانجام می

های بسیار گوناگونی وجود دارد و در این خصوص که مراحل گوناگون در هر مدل چگونه باید چگونه باید اجرا شود مدل

 های متفاوتی حاکم است.یدگاهپیموده شود نیز د

های توسعه، اولویت یافتن صداهای غلبه برداشت اقتصادی در ارزیابی طرحباید این را هم در نظر گرفت که 

ای و محروم، درک ناقص از روابط متقابل و سیستمی های حاشیهتوجهی به گروهها و بیقدرتمندتر در جریان سیاستگذاری

ها توجهیشده به جوامع به سبب این بیهای تحمیلمحیطی و سرانجام هزینهبدی و زیستمیان موضوعات انسانی، کال

کند، موجب ظهور پارادایم ارزیابی اثرات اجتماعی شد. ایده که در نهایت پایداری توسعه و عدالت اجتماعی را تهدید می

های شوند و به سبب محدودیتمی و دغدغه اصلی این رهیافت، مردمی هستند که کمتر از منافع توسعه برخوردار

 (1389)فاضلی:  .ریزان ندارندهای خود به برنامهاجتماعی، صدای رسایی برای رساندن خواسته

اجتماعی که ابزار توسعه در  -های اقتصادیریزیاکنون به وضوح در کشور قابل تشخیص است که برنامههم

های های قومی جامعه منجر نشده، هرچند هدف برنامهروهشود، به همگرایی اجتماعی، فرهنگی گکشور محسوب می

اجتماعی -های اقتصادی محور در سیاستگذاریهای قومی نباشد؛ اما فقدان توسعه پایدار انسانتوسعه، واگرایی گروه

های قومی جامعه شده است. بر همین اساس، مسئله های توسعه، موجب واگرایی اجتماعی، فرهنگی گروهبرنامه

های انتقال آب قابل شناسایی و بررسی است. این های ناشی از طرحها و تنشهای مبتنی بر قومیت در مخالفتاضاعتر

های مربوط به یک قم خاص برای اتحاد و گیرد که از نمادها و نشانهها زمانی رنگ قومی به خود میها و تنشاعتراض

های ویژه برای نمونه استفاده از اشعار حماسی قومی و آهنگشود. جلب مشارکت در سازماندهی و اعتراض استفاده می
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کنندگان با اشاره و ارجاع به تاریخ های اعتراضی با لباس محلی، تهیییج مشارکتبرای جلب حمایت، حضور در تجمع

ل های پیرامون موضوع قابهایی است که در موضوع انتقال آب و اعتراضدالوری و شجاعت در قوم خاص همگی نمونه

 بحث است.

تعادلی در توسعه است. در بسیاری موارد دولت در جایگاه سیاسی و های انتقال آب مصداق بارز بیطرح

گیری کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک نفعان تصمیمبوروکراتیک، بدون مشورت ذی

چ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی ای که امروز در فساد آن هیدر اختیار بوروکراسی« آب»بزرگ 

مثابه کاالی برداری از آب بههای بهرهنمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزه

یابد. اهی نمیعمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقالنیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگ

اند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقالنه نشان داده

شود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رأی منافعی که از وضعیت عایدشان می

فرستد، دولت نمایش کند و محصوالت غیراقتصادی به بازار میمحدودی کار میزند، مدت گیرد، کشاورز چاه میمی

های دهند، دانشگاهیان پروژهای را نمایش میخرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازهدهد و مشروعیت میتوسعه می

شوند: و ناشنیده نابود می کنند؛ اما صداهای ضعیفدهند، و مهندسان سروری میتحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می

روند، کند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی میتغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می

نوردند. شود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمیتر میها دامنشان گستردهخشکند، بیابانها میقنات

یابند، و ها زوال میبازد، مشروعیتآوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ میه دستاین فرایند، هم

 (1396شوند. )فاضلی: آبرو میای بیهای پیمانکاری و مشاورهشرکت

و تساوی آحاد مردم فارغ از قوم و نژاد و « شهروندی»های توسعه، اصل وجه مهم شاخص اجتماعی در طرح

های عنوان شهروندان ساکن در یک جغرافیای سیاسی و یک قلمرو سرزمینی است. با نگاهی به گستره وسیع نظریهزبان به 

 :های مشترکی دارندتوان دریافت که این تعاریف هستهشهروندی می

 .نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه  -1
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ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و حقوق، تکالیف و مسئولیتای از وظایف، مجموعه به هم پیوسته -2

 .فرهنگی همگانی، برابر و یکسان

های اقتصادی، سیاسی، احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزه -3

 .اجتماعی و فرهنگی

جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و برخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای  -4

 (1383)توسلی و نجاتی حسینی : «. فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی

های خود بر اصل آزادی و تحصیل حداکثر های فردی در نوشتهجان رالز نیز در حیطه حقوق شهروندی و آزادی

کنیم که اوال حافظ آزادی ما باشد و در ضمن بهزیستی ای را برای زندگی خود انتخاب میعنی ما جامعهکند، یتاکید می

فقیرترین افراد را به حداکثر برساند. بنابراین جامعه رالزی شامل دو محور خواهد بود؛ اصل اول اینکه تمام افراد نسبت به 

بر دارای حق مساوی هستند که در واقع با نظام آزادی برای همگان ای و براهای پایهنظام عمومی ناظر بر حداکثر آزادی

ای مدیریت شود که هم در جهت تامین های اجتماعی و اقتصادی باید به گونهیکی است. و اصل دوم اینکه نابرابری

پذیر و دسترسها را برای همگان باز ها و موقعیتها باشد و هم ضمن برقراری برابری فرصتترینحداکثر منفعت محروم

 (66: 1381نقل از فیتزپاتریک، 302: 1972) رالز،کند. 

بخشد. بر اساس شهروندی در نگاه لیبرالی بر این باور است که افراد جامعه، آرمان همگان گرایی را تجلی می

شند، به طور توانند ادعای شهروندی دولت را داشته بااین ادعا فرض بر این است که همه افرادی که به طور مشروع می

های شهروندی سهیم هستند. اما از دید بعضی منتقدان، این آرمان ممکن است به مثابه یک برابر در حقوق و مسئولیت

خواهیم تا از محروم شدن برخی افراد از منافع شهروندی بخاطر گفتمان انحصاری قدرتمند عمل کنند. بنابراین اگر می

 آید، الزم است عالوه بر حقوق فردی، حقوق گروهی را نیز به رسمیت بشناسیم. جنسیت، نژاد یا مذهب جلوگیری به عمل

شود، در پی احیای نوعی تعبیر می« شهروندی چندفرهنگی»ویل کیمیلیکا در آرای خود پیرامون نظریه شهروندی که به 

ولت چند فرهنگی هم شامل شمارد. یک نظریه جامع عدالت در یک دها را محترم مینظریه لیبرالی است که حقوق اقلیت

شود و هم حقوق ویژه متمایز گروهی حقوق همگانی است که به افراد صرف نظر از عضویتشان در گروهی خاص اعطا می

های اقلیت. وی  سه نوع حقوق گروهی را مد نظر قرار می دهد: اول حقوق خود گردانی که یا موقعیت ویژه برای فرهنگ
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های مالی ها درون دولت است. دوم حقوق چند قومی هستند که از طریق کمکت به اقلیتدر بردارنده واگذاری اختیارا

کنند. سوم حقوق نمایندگی خاص هستند که نمایندگی های اقلیت از هویت گروهی حفاظت میقانونی و عمومی فرهنگ

 (.119، 1381دهند. )فالکس: ها در نهادهای سیاسی جامعه میای را به اقلیتتضمین شده

تی. اچ. مارشال دگرگون شد. مارشال  شناختیهای جامعه، با تحلیل1945بحث شهروندی و عدالت بعد از سال 

موقعیت اعطاشده به کسانی ”به تضاد میان برابری صوری و تداوم نابرابری اجتماعی اشاره کرد. شهروندی از نظر مارشال 

افراد دارای این موقعیت با توجه به حقوق و وظایف اعطاشده به  است که عضویت تمام عیار اجتماع را دارا  هستند. تمام

 (17: 1964)مارشال،  .“آنان، با یکدیگر برابرند

مارشال به تفکیک سه نوع حقوق شهروندی که در یک توالی تاریخی و به واسطه ایجاد نهادهای مناسب توسعه 

هجدهم ظهور کرد و شامل آزادی فردی در برابر تجاوز  بود که در قرن“ شهروندی مدنی”کند. نخست اند اشاره مییافته

آزادی بیان اندیشه، مالکیت و عدالت بود. در قرن نوزدهم، حقوق مدنی به حقوق غیرقانونی دولت به مالکیت خصوصی، 

ه کند. این نوع شهروندی از طریق رشد نهاد دادگاظهور می« شهروندی سیاسی» خورد که به وسیله آنسیاسی پیوند می

که به حق برخورداری از رأی و حق “ شهروندی سیاسی”و تحول در نظام حقوقی و نظام قضایی شکل گرفته است. 

شود، ناشی از نهادسازی در نظام سیاسی است و با نهاد پارلمان های سیاسی مربوط میگیریمشارکت در قدرت و تصمیم

 .ظهور کرده است

توسعه یافت، نتیجه تحول در نظام اجتماعی نظام آموزشی و تأمین که در قرن بیستم “ شهروندی اجتماعی”اما 

اجتماعی در این قرن است و دربرگیرنده مجموع حقوق مربوط به رفاه و  خدمات اجتماعی، حق اشتغال، حق آموزش و 

 (80-78: 1964های اجتماعی است. )مارشال، حق برخورداری از بیمه

کند و آن را حرکتی به سوی برابری بیان سال بررسی می 250ی مارشال مراحل تحول حقوق شهروندی را ط

کند. زیرا طبقه اجتماعی نظام نابرابری، ولی شهروندی حتی در کند. او به تضاد طبقه اجتماعی و شهروندی اشاره میمی

تضاد و تنش میان  ( او به عنوان یک اندیشمند سوسیال لیبرال از19: 1964اشکال اولیه مبتنی بر برابری است. )مارشال، 

داری بوده، آگاه است. این تنش تاثیر منفی بر گرایانه شهروندی و نابرابری اقتصادی که در ذات سرمایههای مساواتارزش
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ها نظم اجتماعی و بنابراین اعمال شهروندی دارد. از این رو، مارشال از استفاده از حقوق اجتماعی که از محل مالیات

 (.41: 1381کند. )فالکس، های نابرابری دفاع میخنثی کردن بدترین جنبهشوند، برای تأمین می

بخشند، زیرا بر پایة منابع عمومی استوار است. از نظر مارشال حقوق اجتماعی به شهروندی محتوای واقعی می  

شتن حقوق کامل انواع مختلف حقوق است که بر اساس، آن دا« وابستگی متقابل»یکی از وجوه اصلی اثر مارشال نظریه 

 (.214: 1382پذیر نیست )کاستلز و دیویدسون، مدنی و سیاسی بدون وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی امکان

های درآمدی، خدمات و تامین اجتماعی، آموزش و مسکن، مارشال در تحلیل خود از حقوق اجتماعی، با توجه به نظام

ها نشان دهد. در این فرآیند حق شهروند، انتخاب و تحرک، یعنی حق برابری بریکند تاثیر آن را بر کاهش نابراتالش می

توان های مربوط به توسعه و انتقال آب می( این نکته دقیقا جایی است که در بحث17: 1964هاست. )مارشال،فرصت

و آباد کردن یک منطقه  طرح کرد. در اجرای طرح توسعه فرصت و منفعت باید به طور مساوی بین تمام مردم توزیع شده

 ای دیگر منجر نشود.به خراب شدن منطقه

 شناسی پژوهشروش

این پژوهش، یک پژوهش توصیفی از نوع بنیادی است، زیرا در صدد هستیم که وضع موجود را بدون دستکاری 

خواهد بداند و میمتغیرهای مورد مطالعه بررسی نماییم. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است 

کند و به توصیف منظم پدیده، متغیر، شیء یا مسئله چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می

ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی پردازد و ویژگیدار وضعیت فعلی آن میو نظام

 نماید.می

هدف اصلی این بود که  بنیادزمینهنظریه یفی است و هم کمّی، در انتخاب روش کیفی و پژوهش حاضر هم ک

تر و کسب اطالعات بیشتر در مورد شرایط پیچیده موضوع، داشتن نگاه جامع به مسئله فارغ از برای درک عمیق

ش انجام شود. اما های روش کمی و بدون در نظر گرفتن چارچوب نظری مشخص و از پیش تعیین شده پژوهمحدودیت

 نامه نیز به کار گرفته شد.منظور افزایش روایی درونی و روایی بیرونی پژوهش، روش کمی با تکنیک پرسشدر ادامه به
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( را انتخاب شد. این روش، نوعی از پژوهش است که Grounded theory) بنیادزمینهبرای این پژوهش، روش نظریه 

شی، یا عالئق نظری مشخص تعهدی ندارد و تنها در پی توسعه مفاهیم است. در به هیچ نوع داده خاص، راهبرد پژوه

ها ساخته ها و تحلیلهای مفهومی است که در رفت و برگشت دائم میان دادهها در قالب چارچوبواقع، ترکیب داده

اساس یک روش منعطف و ( این روش در 54: 181آید. )ذکائی،ها به دست میمند دادهآوری نظامشود، یعنی از جمعمی

شود. ها به صورت منظم و حتی تکرارپذیر انجام میآوری و تحلیل دادهترمیمی است که جمع-ای تکمیلیچرخه

 (241: 1395)میرزایی،

ای و هم حضور در میدان تحقیق است. بخش نظری و مرور بر این اساس، این پژوهش هم نیازمند کار کتابخانه

ها به صورت های انتقال آب و جوامع درگیر در این طرحن تهیه اطالعات مربوط به طرحهای پیشین و همچنیپژوهش

های ناشی های واقعی از پیامدها و تنشآوری دادهگیرد. اما بخش دیگر پژوهش که جمعای و اسنادی انجام میکتابخانه

دریجی بودن گردآوری داده در این های انتقال آب است در میدان پژوهش انجام خواهد شد. به تبع تاز اجرای طرح

های برداری در محل، بررسی سندها، مدارک و عکسپژوهش، ابزارهای مختلف همچون مصاحبه، عکس و فیلم، یادداشت

ها به صورت موجود در میدان تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به ویژه اینکه گردآوری داده، تحلیل و کدگذاری آن

های کانونی پیش ها را به سمت اشباع نظری و کشف مقولهاهد افتاد، بنابراین هر ابزاری که بتواند دادهزمان اتفاق خوهم

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.ببرد، می

روش نظریه زمینه بنیاد به سه صورت گالسری، اشتروسی و برساختی مطرح است که در این پژوهش از روش 

ها هستند و بنابراین روش گالسری مبتنی بر این ادعا است که همه چیز داده "است. زمینه بنیاد گالسری استفاده شده

توانند نه تنها از طریق مصاحبه و مشاهده به ها میتوان صرفا آن را یک روش کیفی به حساب آورد، چرا که دادهنمی

ای باشند که با کمک ادبیات پژوهشی یسهتوانند حاصل پیمایش و تحلیل آماری و حتا فرآیندهای مقادست آیند، بلکه می

 (240: 1395گیرند. )میرزایی، صورت می

است ، بنابراین  "رخداد"( آمده که واحد تحلیل در این روش 1393بنیاد )میرزایی: در تشریح روش زمینه

زندگی و جغرافیای  جامعه آماری این پژوهش نیز از بین جوامع و افرادی انتخاب خواهد شد که رخداد انتقال آب در محل

ها اتفاق افتاده است. پیش فرض ما نیز انتخاب نمونه از میان افراد و مناطقی است که در مبدا طرح انتقال آب یعنی آن
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اند. در انتخاب بوده "پس از اجرا"استان چهارمحال و بختیاری و مناطق تحت تأثیر پیامدهای طرح انتقال در مرحله 

ا را محدود به یک منطقه و شهر خاصی نماییم، چرا که در این صورت، قدرت تعمیم در نظریه هتوانیم نمونهنمونه نمی

پایانی برای این استان به عنوان مبدا طرح انتقال آب کاهش خواهد یافت. بر این اساس، جامعه آماری پژوهش، مردم و 

اری شامل طرح انتقال آب به یزد، طرح های بزرگ اجرا شده انتقال آب در استان چهارمحال و بختیساکنان مبدأ طرح

ها به تنش و مناقشه گانه کوهرنگ و طرح قمرود خواهد بود؛ چرا که اجرای این طرحهای سهآباد، حاشیه تونلبهشت

 های مسیر و مقصد انتقال یعنی اصفهان و یزد انجامیده است.آشکار اجتماعی در این استان نسبت به استان

گیری سازگاری ( محاسبه شد که برای اندازهCronbach’s Alphaاز آلفای کرونباخ ) پژوهش "پایایی"در بحث 

شود. در حقیقت از طریق این معیار، میانگین همبستگی سواالت نامه یا ابزار پیمایش به کار گرفته میدرونی پرسش

دهند. بر اساس استفاده قرار میموجود در یک ابزار نظرسنجی محاسبه و برای سنجش قابلیت اطمینان پرسشنامه مورد 

های بخش اجتماعی معادل و برای گویه 78/0های انتقال آب به میزان پیش آزمون انجام شده، آلفای کرونباخ برای گویه

 دست آمد که این رقم دارای پایایی الزم بوده و قابل قبول است.به 75/0

های میدان  ها، اسناد، محتواهای تلگرامی و دادهرای مصاحبهها از دو شیوه تحلیل کیفی ببرای تجزیه و تحلیل داده

 و همچنین تحلیل کمی برای پرسشنامه تنظیم شده برای این پژوهش استفاده شده است:

 ها و رابطههای باز، محوری و گزینشی جهت طراحی مفهومتحلیل محتوای کیفی و مفهومی از طریق کدگذاری (1

 هاها و مفهومخت مقولهآنها با همدیگر از طریق سا

گیری تصادفی برای اطمینان از معرف بودن که از طریق آزمون نمونه _های پارامتریاز آنجایی که شرایط آزمون (2

مهیا بود،  _ای( ها به شبه فاصلهها )تبدیل دادهها، و پیوسته بودن دادهاسمیرنف محقق شد، برابری واریانس-کلموگرف 

 های پرسش نامه از آزمون فریدمن استفاده شد.داده برای تحلیل نهایی

 

های انجام شده به دنبال این پاسخ به این محورها بودیم که عوامل، ها، با استفاده از نتایج مصاحبهدر تحلیل یافته

ه این های انتقال آب چیست و اینکها و منازعات اجتماعی در اثر اجرای طرحها و بسترهای بروز و گسترش تنشزمینه
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ها چه پیامدهایی را برای جوامع درگیر باطرح به ویژه در جامعه مبدا انتقال آب یا ذینفعان قدیمی منبع آب به دنبال طرح

 داشته است.

 مدل نظری ارتباط مفهوم انتقال آب با متغیرهای استخراج شده

 

در خصوص انتقال آب تفاوتی وجود  های موجوددهد بین نقطه ضعفدر بخش کمّی پژوهش نیز آزمون فریدمن نشان می

توان گفت که اجرای طرح انتقال آب به یک ندارد و همه موارد ذکر شده در یک رده و اولویت قرار دارند. بنابراین می

 اندازه موجب به وجود آمدن هر یک از موارد شده است.
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 بختیاری های انتقال آب در استان چهارمحال وهای اجرای طرحبندی نقطه ضعفاولویت

 برونداد نتایج آزمون فریدمن -جدول یک

Output Friedman test results 

 عنوان
انحراف  میانگین

 معیار

 هاصدک بزرگترین کوچکترین

Percentiles 

Title Average 
Standard 

deviation 

the 

smallest 

The 

biggest 
25 50 75 

 4.00 3.00 1.00 6 1 1.658 3.04 های قومیافزایش تنش

 5.00 4.00 2.00 6 1 1.674 3.86 نادیده گرفتن ضوابط قانونی

 5.00 3.00 2.00 6 1 1.601 3.28 عدالتیتبعیض و بی

 5.00 3.00 2.00 6 1 1.666 3.28 تخریب محیط زیست

 5.00 4.00 2.00 6 1 1.544 3.79 افزایش مهاجرت

 6.00 4.00 2.00 6 1 1.985 3.75 گسترش فقر

 

ها، برآورده نشدن انتظارات مردم چهارمحال و بختیاری از نظر تامین امکانات، عدم رعایت حقوق نتایج حاصل از داده بنابر

و منافع مردم چهارمحال و بختیاری، مشکالت اقتصادی، درآمد پایین، انتقال آب در زمینه کشاورزی و صنعتی، بیکاری، 

، بی کفایتی مسئوالن استان در خصوص انتقال آب، انتقال آب بدون ظلم به مناطق کم برخوردار چهارمحال و بختیاری

در نظر گرفتن شرایط اقلیمی استان، نادیده گرفتن کشاورزان، بروز مشکالت زیاد برای مردم استان، فقر مردم و کشاورزان 

هی استان همجوار، ریزی درست، تبعیض بین مردم استان با استان همجوار، زیاده خوااستان، نبود مدیریت و برنامه

های ها از جمله عوامل بروز تنش بین مردم استان چهارمحال و بختیاری و استانمهاجرت، در نظر نگرفتن حد و مرز استان

همجوار است. بنابر نتایج عدم رعایت حقوق و منافع مردم چهارمحال و بختیاری، تبعیض بین مردم استان با استان 

ها است. این امر نیز حاکی از آن است که مردم استان چهارمحال و بختیاری دچار نشهمجوار، از دالیل عمده بروز ت

 اند.ها شدهاحساس عدم برابری با ساکنان سایر استان
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 گیریبندی و نتیجهجمع

ناگفته پیداست که شرط اصلی توسعه پایدار چیزی نیست جز توجه به جوانب اجتماعی و فرهنگی توسعه، در 

های منابع تجدیدناپذیر برای حفظ حقوق نسل حاضر و آینده، شنیدن صدای ضعیف ها و ظرفیتمحدودیتنظر گرفتن 

ها، لحاظ کردن روابط سیستماتیک و ارگانیک بین مقوالت انسانی، مختصات محیط توان جوامع بومی و میزبان پروژهو کم

ای های توسعهنی است که در میدان و محیط طرحزیستی و طبیعی در محیط توسعه و در نظر گرفتن نظرات و منافع کسا

گوید زمانی که این راه و این شرایط را نادیده بگیریم، ناگزیر باید منتظر های جهانی میاند. همین تجربهقرار گرفته

 پیامدهای منفی و نادیده آن نیز باشیم، پیامدهایی همچون فاصله گرفتن و شکاف بین واقعیت توسعه با اهداف درنظر

ها و فرآیند توسعه، ایجاد رضایتی های گزاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به پروژهگرفته شده برای آن، تحمیل هزینه

ناشی از عدم تحقق اهداف توسعه چه در دولت و چه در میان مردم و در نهایت برجای ماندن تخریب به جای توسعه به 

 شوند.یامدهای منفی آن میهای آینده درگیر پطوری که هم نسل حاضر و هم نسل

های انتقال آب بین های بزرگ توسعه بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، طرحنمونه واقعی و بارز اجرای طرح

ویژه در هایی که بر مبنای جغرافیای خشک ایران، پراکندگی منابع آب، توزیع نامتوازن جمعیت بهای است. طرححوضه

ش برای تأمین آب شرب و صنعت در مراکز جمعیتی بزرگ به هر قیمت ممکن طراحی آب و تالفالت مرکزی و مناطق کم

دهد که هیچگونه مطالعه مؤثر و مهمی در خصوص آثار و پیامدها ها نشان میاند. اما سوابق اجرای این طرحو اجرا شده

از سوی دیگر، اکنون که چند سال های انتقال آب انجام نگرفته است. ها در مبدأ و مقصد طرحی این طرح"پیش از اجرا"

ی طرح انجام "پس از اجرا"ای نیز در خصوص تاثیرات های بزرگ و مهم در این حوزه گذشته است، مطالعهاز اجرای طرح

های ای باشد تا شرنگ و تلخی ناشی از طرحهای توسعهنشده تا حداقل این مطالعات چراغ راهی برای آینده این طرح

 ان سرزمین دیگری برجای نگذارد.گذشته در کام مردم

این پژوهش در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان میزبان چندین پروژه انتقال آب به فالت مرکزی انجام گرفته است 

توان ها، به طور مستند و دقیق میهای مجری این طرحها و شرکتو طی بررسی و جستجوهای انجام گرفته از سازمان

ها انجام نشده است. ای مربوط به مطالعات ارزیابی اجتماعی برای این طرحنامهابط قانونی و آیینگفت هیچکدام از ضو
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ها تبدیل شده که از این کار هیچ منافعی برای سایر استان "کارگاه بزرگ عملیات انتقال آب"این استان در واقع به یک 

گر به علت انجام نشدن مطالعات اتا در این استان، برای جمعیت ساکن و میزبان پروژه ایجاد نشده است. از طرف دی

های اجتماعی بیرونی و در این استان تبدیل شده که بخشی از آن واقعیت "مسئله بزرگ"موضوع انتقال آب به یک 

های پژوهش مورد بحث قرار بخشی دیگر پروبلماتیک ذهنی برای شهروندان استان هستند که در ادامه بر اساس یافته

 رفت.خواهد گ

گیرد، ای از اعداد و ارقام میلیون مترمکعب و میلیارد مترمکعب قرار میوقتی یک شهروند در محاصره مجموعه

ناخودآگاه این موضوع به دغدغه و چالش ذهنی برایش تبدیل خواهد شد. در موضوع انتقال آب از چهارمحال بختیاری 

های کارون بزرگ از استان چهارمحال و بختیاری انجام هدرصد از انتقال آب از سرشاخ 67شود که حدود عنوان می

 1.1میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، حدود  1.7( حدود 1396شود. اگر میزان انتقال را طبق آمارهای وزارت نیرو )می

حالی است که میلیارد مترمکعب از آب انتقال یافته از منابع آبی و جاری استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. این در 

های استان در وضعیت ممنوعه قرار دارند. در چنین شرایطی، ای همان استان، تمامی دشتبنا به اعالم شرکت آب منطقه

کشاورز و باغدار که با کمبود آب مواجه است، شاهد انتقال منابع آب با حجم چند میلیون مترمکعب در سال به نقاط 

 نارضایتی و اعتراض ختم خواهد شد.دیگر بوده و بدیهی است این روند به 

 زوال احساس شهروندی 

کند؛ یعنی از یک سو به امتیازات دولت شهروندی اصلی است که بر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت می»

شود. با اینکه اعتبار فرد را در جامعه مشخص و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرآیندهای تاریخی مربوط می

کند تاکید دارد؛ به بیان دیگر شهروندی پیوندهای کند، اما همچنان بر بسترهای اجتماعی نیز که فرد در آن رفتار میمی

ها و نهادها ارائه سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروهمیان فرد و جامعه را در قالب حقوق و تعهدات منعکس می

 (8: 1382)شیانی،« کند.می

رهای جهان دغدغه اصلی دولتمردان، محققان و دیگر افراد درگیر در مسائل اجتماعی، آماده ساختن در بسیاری از کشو

های تری که در عرصههای مختلف جامعه برای مشارکت در یک زندگی جمعی و مدنی است. با توجه به تغییرات سریعگروه

های ارتباطی، ضرورت درگیر ساختن جامعه با سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در حال وقوع است و نیز رشد سریع فناوری
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حتی در مواردی با گذر از  .شودتر احساس میگرایی منافع و احساس و عمل مشترک اجتماعی بیشهای مدنی، همنقش

محیطی، بومی و فرهنگی مطرح شده است؛ سه ملت، سه گونه شهروندی فراملی شامل شهروندی زیست-مفهوم دولت

محیط زیستی امن، سرزمین و فرهنگ بومی و »سه دسته جدید از حقوق در پیوند است، یعنی با گونه شهروندی که با 

شهروندی «. شوندشناختی، پشتیبانی میبه وسیله حقی کلی، با عنوان حق امنیت هستی»که همگی « هویت قومی

ای فراتر از شهروندی ملی به مرحلهها و ناپایداری اجتماعی بنا شده است، ضرورتا پذیری انسانفراملی که بر پایه آسیب

های جدید خطرات جهانی را بازتاب دهد. این نوع آرمان شهروندی که حقوق بشر را به قالب امنیت رود تا واقعیتمی

های فرهنگی و توجه به شأن نظارت بر محیط زیست، احترام به تفاوت»آورد، شامل مسئولیت برای شناختی در میهستی

 (291: 1398)وایت،  می شود.« انسانی

أکید قرار های حقوقی شهروندی را مورد تالبته در تغییرات مختلف مفهوم شهروندی، اغلب این تعاریف جنبه

های اجتماعی فراد و گروهااند. با این همه، تجربه شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی ندارد، بلکه به روابط بین داده

جربه کند هایی را در اجرای نقش شهروندی خویش تگروهی ممکن است، فشارها و محدودیتنیز متکی است. هر فرد یا 

ها به نظام اجتماعی ها و احساس تعلق و وابستگی آنها نیز به نوبه خود بر هویت افراد و گروهو این فشارها و محدودیت

از آن برخوردار  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گذارد. بدین ترتیب، شرایطی که یک نظام اجتماعی به لحاظ حقوقی،تأثیر می

که به جدایی و کنار ساز احساس مشترک میان اعضای آن جامعه به عنوان شهروند شود و یا آنتواند زمینهاست، می

 (1382ها بیانجامد. )ذکایی:ماندن آن

وم ت، سه مفهکردن دخالت شهروند در امور جامعه و حکومطرح مفهوم شهروندی و پذیرش و بدیهی تلقی»

ده زندگی هایی در دنیای زنگیرد و مصداقخود میکردن، ابعادی عملی و زمینی بهبودن و نمایندگیگویی، حساسپاسخ

)پیران: «. شوداندیش تلقی نمینیافتنی انسانِ محالآورد و دیگر در ذهن این و آن یا آرزوی دستزمینی به کف می

1385) 
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به حقوق مدنی، سیاسی و  1یم بندی حوزه شهروندی یعنی تقسیم بندی تی.اچ. مارشالترین تقساگر ما بر طبق ساده

اجتماعی پیش برویم خواهیم دید که حقوق اجتماعی ناظر بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی برای 

 (124:1383تز پتریک،گیرد. )فیشهروندان است که به عنوان مزایای مشارکت از حیات جامعه به افراد تعلق می

ش و مسکن در های درآمدی، خدمات و تأمین اجتماعی، آموزمارشال در تحلیل خود از حقوق اجتماعی با ارجاع به نظام

بری یعنی حق برا ها است. در این فرایند حق شهروند انتخاب و تحرک،تالش برای نشان دادن تأثیر آن بر کاهش نابرابری

ربندی اجتماعی طریق آموزش و رابطه آن با ساختار شغلی، شهروندی به عنوان یک ابراز قش ها است. برای مثال ازفرصت

یه داری آگاه های مساوات طلبانه شهروندی و نابرابری اقتصادی در نظام سرماکند. مارشال از تنش میان ارزشعمل می

کند. از فاع میدهای منفی نابرابری ن جنبهگردد برای خنثی کردها تأمین میبود و از حقوق اجتماعی که از محل مالیات

 ,Marshal. )بخشد، زیرا بر پایه منابع عمومی استوار استنظر مارشال حقوق اجتماعی به شهروندی محتوای واقعی می

 (1381نقل از شیانی، 1964,17-21

ه کین بود کرد، اهای این پژوهش بیش از پیش ذهن را مشغول میآنچه در مرحله گردآوری میدانی داده

های مجازی و نبه خود گرفته بود. فعاالن کمپی "قومیت"ها به انتقال آب در چهارمحال و بختیاری بیشتر رنگ اعتراض

شعار حماسی های محی بختیاری، اای همچون لباسگیری از نمادهای قومی و قبیلههای محیط زیستی منطقه با بهرهگروه

نشینان همچون جنگاوران ها از طرف پایتختوارده بر آن "ظلم"ها در برابر تیاریقومی و تاکید بیش از حد بر اتحاد بخ

های انجام شده نتایج و بختیاری در زمان مشروطه سعی در بسیج افکار عمومی و تهییج مردم داشتند، اما در مصاحبه

ده از و پیمایش انجام شدست نیامد. این موضوع را در بخش دوم پژوهش ها بهمستنداتی از قومی شدن این حرکت

ین نارضایتی بدهد رابطه قوی و قابل استنادی شهرندان با طرح چند سؤال در پرسشنامه پیگیری شد که نتایج نشان می

 ها وجود ندارد. های قومیتی آنشهروندان و گرایش

هروندی است های انتقال در بعد روانی و ذهنی، موضوع شموضوع مهم دیگر برای ادامه بحث پیامدهای طرح

قابل بحث است. شرایط انتقال آب در این حوضه آبریز طبق  "احساس شهروندی"و  "حقوق شهروند"که در دو بعد 

های کارون واقع در زردکوه بختیاری که در استدالل طراحان و مجریان دولتی بدینگونه است آب مازاد در سرشاخه

                                                      
1 T.H.Marshal 
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نوان یک منبع و ظرفیت ملی برای تأمین آب شرب و صنعت محدوده استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد، به ع

های مقصد اقتضا ها یعنی اصفهان و یزد باید انتقال یابد. حقوق شهروندی مردم ساکن دراستانشهروندان دیگر استان

مبدأ های کویری تأمین کند و در استان نیازهای موجود برای آب را در این استان "به هر نحو ممکن"کند که دولت می

نیز طبق همین حقوق شهروندی، به تناسب جمعیت، نیاز صنعت و اقلیم منطقه، حقابه مورد نیاز مردم استان اختصاص 

 یابد.

گیرد اما در ذهن یک شهروند چهارمحال و بختیاری به عنوان حوضه مبدأ انتقال آب، تصویری که شکل می

های ثروتمند و برخورداری همچون اصفهان و یزد به در استان اینگونه است که دولت برای ارتقای رفاه، صنعت و اشتغال

کند، در حالی که خود استان مبدأ یعنی چهارمحال و هر شکل ممکن و از هر جای ممکن آب مورد نیاز را فراهم می

ده نماید و تواند برداشت و استفابختیاری که تنها مزیت رقابتی آن داشتن منابع آب زیاد است، این منابع برای خود نمی

 دانند.این امر را یک تبعیض آشکار در حقوق شهروندی می

از نظر آنها، دولت به بهای انجام برنامه خود حتی مالحظات کارشناسی و قوانین و ضوابط ملی را به نفع دیگر 

 "های انتقال آبرعایت شرایط و ضوابط قانونی در اجرای طرح"گیرد. برای نمونه در سوال مربوط به ها نادیده میاستان

ها که ها را در نظر نگرفته و این طرحدرصد پاسخگویان معتقد هستند که دولت ضوبط قانونی اجرای این پروژه 80حدود 

 های دیگر نادیده گرفته شده است، غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است.زیان مردم یک استان در مقابل منافع مردم استان

، یک شهروند "حقوق"های مختلف آن، باید گفت از منظر و جنبه "حق شهروندی"تر موضوع در بررسی عمیق

چهارمحالی، همچون یک شهروند اصفهانی و یزدی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدنی و حتی قومی وضعیت 

را دارد، چرا که تصویر ایجاد شده  "جه دوشهروند در"همیشه حس  "احساس شهروندی"تقریباً یکسانی دارد، اما از نظر 

های در ذهن یک شهروند ساکن چهارمحال و بختیاری از وضعیت اقتصادی و معیشی این استان در مقایسه با استان

دست این حوضه آبریز یعنی اصفهان و یزد تصویری کامالً نابرابر و مخدوش است. شهروند چهارمحالی این احساس پایین

های نسبی او را به نفع مردم لت به عنوان قدرت مرکزی، پاسبان و ناظر حق شهرندی، حقوق و مزیترا دارد که دو

قرار دارد. این احساس است که با  "فرودست"گیرد و او همیشه در موقعیت های دیگر نادیده میبرخوردارتر در استان

ها و انتقادها برای ر این استان شده و تمامی حرکتبسیار قدرتمند د "سازیدیگری"ها، منجر به محوریت تاثیرگذار رسانه
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گیری یک رقابت بسیار های مجاور است، و به شکلها در استانوطنان آنباشد که از قضای روزگار هم "دیگری"نفی آن 

 شود.آلود منجر میتنش

ملت  –دولت یکی از وجوه مهم شهروندی، همین داشتن احساس تعهد و وفاداری نسبت به اجتماع سیاسی و 

تواند مشروعیت سیاسی، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از آن در برابر بیگانه متبوع است. این تعهد در ارتباط با دولت می

باشد و در برابر ملت، تعهد و احترام گذاشتن به حقوق متقابل سایر شهروندان؛ از این روست که افول احساس شهروندی 

ها و یا به صورت حس رقابت با های گذشته به شکل اعتراضات مدنی، تحصنالدر استان چهارمحال و بختیاری در س

 های دیگر و حتی احساس اجحاف و تضییع حقوق بروز کرده است.استان

سازد. بر ای را آشکار میهای مختلف اجتماعی یک طرح توسعهاین مقاله و نتایج به دست آمده از آن، جنبه

های توسعه ارائه داد تا گذاران و مجریان طرحریزان، سیاستهاد اجرایی برای برنامهتوان چند پیشنها میاساس یافته

ها در کنار دگرگونی کالبدی و شکلی جامعه میزبان رعایت و عملیاتی شود. در چنین اهداف انسانی و اجتماعی این طرح

 محور سخن بگوییم:حالتی است که ما خواهیم توانست از توسعه پایدار و انسان

در موقع اجرای یک طرح انتقال آب، ها، قوانین و استانداردها: شرطوکاست پیشرعایت دقیق و بدون کم -1

های ارزیابی اجتماعی هم در مبدا و هم در مقصد مشخص است، اما ضوابط و شرایط فنی و قانونی اجرایی با انچام طرح

ها وارد زنیشود. در اینجاست مالحظات سیاسی و چانه مهم این است که این شرایط در هنگام اجرا نیز به دقت رعایت

ها نادیده انگاشته شوند، باید یقین شرطکند. چنانچه هر کدام از این مسائل و پیششود و جزئیات اجرا را منحرف میمی

 رو خواهیم بود.بدانیم که در آینده با چالش روبه

های انتقال آب، منتقل کردن و از دسترس خارج یت طرحماهاقدامات جبرانی برای برقراری عدالت اجتماعی:  -2

کردن بخشی از منابع ارزشمند آب از یک منطقه به نفع منطقه دیگر است، همین موضوع باعث ایجاد یک ناترازی در 

های شود. این کمبود خود را در کاهش منابع آب کشاورزی، کمبود آب برای طرحمنطقه مبدا نسبت به مقصد انتقال می

شود. لذا ید، کاهش امنیت آبی و حتی روانی جمعیت مبدا و در مجموع نقصان در امکانات در دسترس منطقه میجد

ها صورت بگیرد. همین کند که یک سری اقدامات جبرانی برای پر کردن و جبران این کاستیعدالت اجتماعی حکم می

 داشته باشد و حس عدالت و برابری را بین مردم تقویت کند.  تواند از بعد روانی نیز در جامعه مبدا تاثیر مثبتاقدامات می
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های بزرگ توسعه تمامی طرحگری اجتماعی با تمرکز بر سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم: انجام تسهیل -3

دت شود، به شها حساب میهای انتقال آب نیز جزو این نوع طرحشود و طرحکه باعث تغییرات بنیادی در یک منطقه می

مقیاس دیده های توسعه بزرگخالی است. آنچه در میدان اجتماعی طرح« گری اجتماعیتسهیل»های جای خالی طرح

نوعی تغییر است  و این « ایهای توسعهتبدیل افراد منفعل به افراد فعال ودرگیر در پروژه»شود این است که فرایند می

ها ترویج وآموزش به عنوان ارکان اصلی توسعه یا تحلیل و تدوین سیاستها اعم از تحقیق، اکنون در تمامی عرصه»تغییر 

شود و های توسعه الزم و ضروری است. اما این فرایند تغییر، ناگهانی و بدون برنامه و تدبیر حاصل نمیو مدیریت پروژه

یرا درعمل ثابت شده بدیهی است که متضمن حضور و فعالیت افراد متخصصی است که بتوانند آن را مدیریت کنند، ز

گری است که نیازمند های خاصی است. این فرایند تغییر همان تسهیلاست که این امر نیازمند برخورداری از ویژگی

های تواند در مناطق اجرای طرحگری می( تسهیل1388گر را دارد. )سیارپور: حضور افراد متخصص به عنوان تسهیل

ها، در جلب مشارکت و اعتماد مردم موثر باشد، ال اطالعات از اهداف و جزئیات پروژهانتقال آب، عالوه بر آموزش و انتق

واسطه و ارتباط برقرار کردن با مردم است تا اینکه مفهوم بهتری از آنچه در گوی بیگری نوعی گفتدر حقیقت تسهیل

ورت است که یک منطقه و یا استان گذرد را به عنوان یک حق انسانی و اجتماعی درک کنند. در این صاطراف مردم می

 از یک جغرافیای ملی، به نگاه دچار افول شدید سرمایه اجتماعی و واگرایی از قدرت و دولت نخواهد شد.

های مرتبط با موضوع انتقال این پژوهش، تمامی حوضهانتقال آب؛ باید آخرین انتخاب و فقط برای شرب باشد:  -4

شناسی، توسعه و حتی هیدرولوژی را مورد بررسی قرار ی،  اقتصادی، فرهنگی، بومهای سیاسی، اجتماعآب یعنی جنبه

های مثبت های انتقال آب نسبت به جنبههای منفی طرحصدا بر بیشتر بودن جنبهها باالتفاق و همداد و تمامی این شاخه

مفهومی به نام فزونی آب در یک حوضه و ها بر این تاکید دارند که گرای آن تاکید دارند. تمامی متون و نظریهو توسعه

انتقال آن برای جبران کسری در حوضه دیگر یک استدالل غلط و رد شده است و این استدالل توجیه مناسبی برای 

وری مصرف آب در مناطق تحت تعریف یک طرح انتقال نیست. تمامی نتایج موید این نتیجه است که باید بر روی بهره

ها سازی منابع موجود برای تامین آب موردنیاز تالش کرد. انتخاب روش انتقال از سایر حوضهه بهینهتنش آبی کار کرد و ب

زند، چرا که یک تغییر بزرگ را هم بر حوضه مبدا و هم بر حوضه مقصد ترین مسیر ممکن را رقم میترین و پراشتباهساده

 ر این مناطق است.شمار برای مردم ساکن دکند که سرآغاز پیامدهای بیوارد می
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Social consequences of water transfer projects with emphasis on citizenship 

Abstract 

"Water" has become an important social subject in terms of its lack in a large part of Iran's 

dry geography and the competition for its appropriation and exploitation. In recent 

decades, the implementation of water development and transfer plans, which are defined 

based on the abundance of water in one place and its scarcity in another area, has increased 

in intensity and speed; But these plans lack a precise and sensitive social view and have 

turned the plan's host areas into the focus of various social issues. Review of the history 

of these projects as well as the current situation of the host regions and provinces shows 

that these studies or They have not been done properly or they have been done formally 

and ostensibly. 

This research seeks to deeply study and identify the effects and social consequences of 

water transfer projects after the implementation of these projects at the source of the 

transfer and has chosen Chaharmahal and Bakhtiari province as the most tense province 

in the country in terms of water transfer. In order to use the real data of the research field, 

"Grounded Theory" was chosen as a research method so that with the capabilities of this 

method, a diverse range of quantitative and qualitative data can be provided for this 

research. The analysis of the data obtained from the documents, interviews, virtual space, 

articles and survey shows the deep effects of these plans in the project implementation 

areas in terms of livelihood, inequality, social capital and citizenship in Water transfer 

has been placed and these areas are strongly affected by the projects in terms of various 

social indicators.  
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