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نشســت تخصصــی نقــش ارتباطــات اجتماعی 
ــی  ــع آب زیرزمین ــت مناب ــاح مدیری در اص
شــهید  دانشــگاه  در   9۷ اردیبهشــت   ۲۰
باهنــر کرمــان  بــا حضــور جمعــی از اســاتید 
کشــاورزان،  جامعه شناســی،  و  ارتباطــات 
بــه  عاقه منــدان  ســایر  و  کارشناســان 

ــد. ــزار ش ــئله آب برگ مس
از  هم اندیشــي  نشســت،  ایــن  از  هــدف 
طریــق گفت و گــو در مــورد مســئله آب از 
ــش  ــادی نق ــه نق ــود و ب ــات ب ــگاه ارتباط ن
مســائل  پوشــش  در  داخلــی  رســانه های 
ــعار  ــا ش ــت ب ــن نشس ــد. ای ــه ش آب پرداخت
»هیــچ راه حــل ســاده اي وجــود نــدارد، 
بیاییــد گفت و گو کنیــم« قصــد داشــت در 
ــون آب  ــو پیرام ــت گفت و گ ــه اهمی ــل ب عم
ــه ایــن هــدف از  بپــردازد. بــرای دســتیابی ب
همــان ابتــدا تریبــون آزاد در اختیــار مهمانان 
ــی  ــل تخصص ــپس در پن ــت و س ــرار گرف ق

ــدند. ــط داده ش ــرح و بس ــات ش موضوع
ــد  ــوت ش ــران دع ــه از حاض ــه برنام  در میان
ــازل  ــد. پ ــازل شــرکت کنن ــازی پ ــک ب در ی
منظــره زیبــای دریاچــه و یــک پــل در میــان 
ــود. شــرکت کنندگان قطعــه  ــوه ب جنــگل انب
پازلــی را کــه در ابتــدای مراســم در پوشــه ای 
دریافــت کرده بودنــد را روی میــز پــازل قــرار 
دادنــد و بــه کمــک تســهیلگران نشســت آن 
را جایابــی کردنــد. بعضــی افــراد قطعــه 
ــد و بعضــی دیگــر  خــود را پنهــان کرده بودن
پیــش از پایــان نیمــه اول، نشســت را تــرک 
کردنــد. بعضــی نیــز عاقــه ای بــه شــرکت در 
بــازی نداشــتند. در نهایــت از تحلیــل نتیجــۀ 
نشســت  موضــوع  جمع بنــدی  در  بــازی 

استفاده شــد.
گفت و گو در تریبون آزاد 

ــر  ــکار، مدی ــدس زراعت ــش اول، مهن در بخ
ــا موضــوع  بخــش مطالعــات آب منطقــه ای ب
وضعیــت آب اســتان و راهکارهــای پیــش رو 
ــود.  ــئله ب ــده مس ــاز کنن آغ
زینلــی،  بهــروز  ســپس 
کشــاورز نمونــه و تســهیلگر 
نــوق  یادگیــری  کانــون 
سیاســت ها  نقــد  بــه 
کشــاورزی  علیــه  جبهه گیری هــای  و 
ــده  ــت زن ــا مملک ــت: » م ــت. وی گف پرداخ
ــی  ــروز زینل ــد به ــتیم« نق ــرده پرس ــِش م ُک
ــرایطی  ــه در ش ــت ک ــن داش ــر ای ــد ب تأکی
ایــن  محصــول  ارز آورتریــن  پســته  کــه 

ــه شــکل های  ــون ب ــا کن ــت اســت و ت مملک
مختلــف توســعه کشــاورزی از طریــق وام هــا 
دولــت  از طــرف  گوناگــون  و مجوزهــای 
بــه یک بــاره  تشــویق می شــده، چگونــه 
کشــاورزان متهم تریــن گــروه هدردهنــده 

شــده اند؟! شــناخته  کشــور  آب 
حســین رضایــی، رئیــس 
جهاد کشــاورزی رفســنجان 
از دیگــر شــرکت کنندگان 
نشســت بــود. وی گفــت: 
»صنعــت پســته بهتریــن 
صنعــت موجــود در منطقــه اســت، ولــی ایــن 
مســئله اهمیــت دارد کــه مــا فشــار را از روی 
ــای  ــم. راهکاره ــی برداری ــع آب زیرزمین مناب
ــو  ــون جوابگ ــظ آب تاکن ــرای حف ــود ب موج
نبوده انــد، چــرا کــه اگــر یکــی از آنهــا 
جــواب داده بــود مــا امــروز در ایــن موقعیــت 
ــن  ــد ای ــه نق ــی ب ــین رضای ــم.« حس نبودی
ارشــد  مقامــات  کــه  پرداخــت  مســئله 
ــت  ــد صنع ــد بای ــد دارن ــاً تأکی ــور دائم کش
ــه  ــرد، درحالی ک ــاورزی ک ــن کش را جایگزی
ــاورزی  ــل کش ــت در مقاب ــتغال زایی صنع اش
ــئوالن  ــرد »مس ــد ک ــت. وی تأکی ــز اس ناچی
دقیــق و شــفاف بایــد بگوینــد کــه آیــا 
ــوالد را  ــد ف ــی مانن ــد صنعت ــاز می خواهن ب
راه انــدازی کننــد کــه آب بیشــتری از پســته 
ــان آب و  ــای پنه ــد و یارانه ه ــرف می کن مص

انــرژی دارد؟«
محمــد میرزایــی، اســتاد 
ــه  ــدار منطق ــگاه و باغ دانش
ــئله آب  ــل مس ــرود، ح چت
ســطح  ســه  گــرو  در  را 
کان،  تصمیم گیــری 
ــر  ــرد. از نظ ــی ک ــردم معرف ــی و م کارشناس
وی ســطح تصمیم گیری هــای کان فراتــر 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــس الزم اس ــت و مجل از دول
ــی  ــار اضاف ــط در ســطح کان ب سیاســت غل

گذاشته اســت. کشــاورزی  روی 
و  مــردم  نقــش  بــا  رابطــه  در  وی 
فرهنگ ســازی تأکیــد کــرد: » مــن اطمینــان 
ــه در  ــی ک ــا اطاعات ــاورزان م ــر کش دارم اگ
ــه اول  ــد را در ده ــاب دارن ــم انق ــه چهل ده
انقــاب داشــتند، درصــد 
اصــرار  زیــادی  بســیاری 
ســمت  بــه  نمی کردنــد 

برونــد«  کشــاورزی 
عضــو  ارجمنــد،  نویــد 

هیــأت امنــای انجمــن پســته ایــران از دیگــر 
کســانی بــود کــه در تریبــون آزاد قــرار 
گرفــت و بــه نقــد عــدم دقــت و شــفافیت در 
اطاعــات پرداخــت. نبــود اطاعــات بــه روز، 
عــدم وجــود قوانیــن کارآمــد، وجود تــرس از 
بیــان حقایــق مجموعــه عواملــی بودنــد کــه 
ــری  ــع تصمیم گی ــد مان ــد ارجمن ــر نوی از نظ
ــدوارم  ــت: » امی ــدند. وی گف ــت می ش درس
ــا را  ــی نســل های آینــده م ــم، ول اشــتباه کن
ــا در توجــه  ــرد، چــون م ــد ک ــن خواهن نفری
ــه  ــده ب ــم. از آین ــدگان جــدی نبودی ــه آین ب
ــم  ــم. سوبســید گرفتی ــرض دادی ــان ق خودم
و منابــع نســل های آینــده را در جایــگاه 
ــگاه  ــم. در جای ــت خوردی ــا دول ــاورز ی کش
رســانه بــا بیــان نکــردن حقیقــت وگســترده 
بــه  عمومــی  ســطح  در  دانــش  نکــردن 
خودمــان اجــازه دادیــم ایــن مملکــت را 
تخریــب کنیــم. بــه صورتــی کــه شــاید 
وی  نمی توانســتند.«  هــم  دشــمنان مان 
ایــن مســئله فکــر  اضافــه کــرد: » بــه 
ــاختار  ــی س ــی، یعن ــاختار فعل ــم در س کنی
ــه  ــی، چ ــارت ناکاف ــا نظ ــی ب ــز دولت متمرک
ــم  ــا بتوانی ــه م ــود دارد ک ــی وج گفت و گوی
بــه آن بپردازیــم و اثرگــذار باشــد و تغییــری 
ــاد  ــه حاکمیــت بدهــد؟! وقت مــان زی در روی
نیســت. خیلــی هــم بخواهیــم گفت وگــو 
کنیــم آب تمــام می شــود. مــا بایــد بــه 
صــورت اورژانســی بــا اتــکای بــه حقیقــت و 
بــدون رو دربایســتی بــا خودمــان و دیگــران 
و  داشته باشــیم  عمیــق  صحبت هــای 
ــواب  ــه ج ــه روز ب ــق و ب ــار دقی ــاس آم براس

ــیم.« برس
ســیدطه علــوی کارشــناس آب زرنــد بــا ایــن 
نقــد آغــاز کــرد کــه چــرا نماینــدگان ســایر 
ــاب و  ــهرداری، آب و فاض ــد ش ــا مانن نهاده
ــرد:  ــد ک ــد. وی تأکی ــور ندارن ــت حض صنع
ــید  ــد رس ــواب خواه ــه ج ــی ب » گفت وگوی
ــرکت  ــوع در آن ش ــن موض ــه طرفی ــه هم ک
ــد  کننــد. مــن در جایــگاه کارشــناس در زرن
تــاش می کنــم کشــاورزان را قانــع کنــم کــه 
کاهــش برداشــت داشته باشــند. آن وقــت 
کشــاورز می پرســد اگــر آب نیســت ایــن 
ــل  ــه مث ــه ک ــه کارخان هم
قــارچ ســبز شــده اند بــا 
ــد؟!« ــدام آب کار می کنن ک

رامبــد اخاص پــور کشــاورز 
منطقــه ارزوئیــه در تریبــون 

در نشست تخصصی نقش ارتباطات اجتماعی حول مسئله آب، مطرح شد:

قطعات پازل آب کجایند؟
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ــود  ــد ب ــد. وی معتق ــر ش ــت حاض آزاد نشس
مــردم مظــروف ظــرف دولــت هســتند و 
حــوزه  در  دولــت  سیاســت گذاری های 
اشــتغال، مــردم را بــه ســمت کشــاورزی 
ــدارهای  ــود هش ــا وج ــت و ب ــوق داده اس س
ــت  ــون دول ــا کن ــه ۳۰ ت ــان از ده کارشناس
را روی منابــع آب  اشــتغال  تمــام فشــار 
در  نتیجــه  در  گذاشته اســت.  زیرزمینــی 
مجــازات ایــن اشــتباه دولــت وظیفــه دارد از 
ــه مــردم و  ــار رود و آب را ب مدیریــت آب کن

ــپارد. ــان بس کارشناس
نقــد  بــر  عــاوه  پــور  اخــاص  رامبــد 
ســاختار مدیریــت تقاضــا در مســئله آب 
بــه نقــد دخالت هــای از بــاال بــه پاییــن 
ــت:  ــن گف ــن چنی ــت. وی ای ــت پرداخ دول
»بزرگتریــن رنجــی کــه کشــاورزان می برنــد 
اقتصــاد دســتوری اســت. مســئولین آن بــاال 
می نشــینند و می گوینــد فــان محصــول 
را بکاریــد یــا نکاریــد. گویــی کــه مایــی کــه 
ــا ایــن مســئله درگیریــم، آگاهــان  هــر روز ب
مســئله نیســتیم و آقایــان پشــت میــز نشــین 
بهتــر از مــا می داننــد. امــروز کشــاورزان 
از  اجتماعــی  شــبکه های  در  حضــور  بــا 
کارشناســان و مقــاالت علمــی مختلفــی 
مدیریــت  از  ناتــوان  مــا  می برنــد.  بهــره 

خردمنــد هســتیم.«
باغــدار  حامــدی  نــادر 
پســته در منطقــه ســیرجان 
ــود  ــه نب ــان جلســه ب در پای
نماینــدگان در ســطوح بــاال 
در جمــع اعتــراض کــرد. 
هــزار   ۲۱۰« گفــت:  وی 
هکتــار بــاغ پســته در کل اســتان وجــود 
دارد. هــر هکتــار یــک تانکــر ســم الزم دارد 
و بــه ازای هــر تانکــر ســم ۲ هــزار لیتــر آب 
ــار کل باغــات  الزم اســت. اگــر فقــط یــک ب
اســتان کرمــان سم پاشــی شــود، 4۲۰ هــزار 
ــرار  ــر ق ــی اگ ــت، ول ــب آب الزم اس مترمکع
ــی  ــال سم پاش ــار در س ــل ۵ ب ــد حداق باش
ــب  ــزار مترمکع ــد ه ــون و ص ــم ۲ میلی کنی
آب مصــرف می شــود. ســموم بی کیفیــت 
در  و  سم پاشــی  تعــداد  افزایــش  باعــث 
نتیجــه مصــرف چندبــاره آب اســت. ضــروری 
اســت اســتانداری حضــور داشــته باشــند تــا 
ــت  ــموم بی کیفی ــت واردات س ــاره وضعی درب

ــد.« ــخگو باش پاس
در پایــان صحبت هــای حاضــران، بهــروز 
ــازی پــازل کــه  ــا الهــام از نتیجــه ب زینلــی ب
ــئله آب  ــان در مس ــهم ذی نفع ــی از س حاک
بــود، ایــن راه حــل را اعــام کــرد کــه بــرای 

ــه ســمت مســیری  ــد ب حــل بحــران آب بای
ــم کــه  مشــخص شــود هــر قســمت از  بروی
ــه  ــت و چگون ــی اس ــه کس ــت چ ــازل دس پ
بــازی می کنــد تــا بتــوان مســئله آب را 

ــرد. حــل ک
پنل تخصصی ارتباطات اجتماعی

برخــی  نظــرات  نقطــه  ارائــه  از  بعــد 
مســئله  در  مختلــف  ذی نفــع  گروه هــای 
آب، پنــل تخصصــی بــا موضــوع نقــش 
ارتباطــات اجتماعــی در اصــاح مدیریــت 
منابــع آب زیرزمینــی بــا حضــور دکتــر اکبــر 
نصرالهــی، اســتاد ارتباطــات و متخصــص در 
حــوزه رســانه، دکتــر هــادی خانیکــی، اســتاد 
ارتباطــات و مختصــص در حــوزه گفت وگــو، 
مهنــدس انــوش اســفندیاری، پژوهشــگر 
ــی آب و  ــوزه حکمران ــص در ح آب و متخص
ــناس و  ــتانی جامعه ش ــوش بوس ــر داری دکت
ــا  ــی ب ــائل اجتماع ــوزه مس ــص در ح متخص

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــرد کیف رویک
ــه  ــم، ن ــانی می خواهی ــل انس  راه ح

ــی تکنیک
ــفندیاری  ــوش اس ــت ان ــا صحب ــل ب ــن پن ای
ــا  ــود. ب ــع آب همــراه ب ــر بازتخصیــص مناب ب
توجــه بــه ایــن کــه بازتخصیــص منابــع آب از 
اختصــاص آب جدیــد ســخت تر و پیچیده تــر 
اســت، وی گفــت: »در برنامــه ششــم توســعه 
میلیــارد   ۱۰ کــه  شده اســت  پیش بینــی 
متــر مکعــب از برداشــت های مــا کاســته 
شــود. براســاس آمــار کرمــان بــرای پایــداری 
ســفره بایــد یــک ســوم آب فعلــی برداشــت 
ــت ها  ــردن برداش ــوم ک ــک س ــن ی ــود. ای ش
متعلــق بــه یــک نظــام اجتماعــی اســت، در 
ــود دارد.  ــر آن وج ــت در براب ــه مقاوم نتیج
ــه لحــاظ  ــاز تخصیــص ب در شــرایط فعلــی ب
اقتصــادی بــا مســئله کارایــی روبــه رو اســت 
و بــه لحــاظ اجتماعــی بــا مســئله انصــاف و 
عدالــت؛ در نتیجــه فراینــدی بســیار پیچیــده 

و ظریــف اســت.«
انــوش اســفندیاری در نقــد راه حل هایــی 
ــت:  ــده اند گف ــام ش ــوزه اع ــن ح ــه در ای ک
»موضــوع ســر ایــن اســت کــه ایــن مســئله 
یــک مســئله اجتماعــی اســت. ولــی ما بــا آن 
یــک برخــورد فنــاوری و تکنیکــی می کنیــم. 
ــم  ــه اش می کنی ــن را خاص ــه ای ــی اینک یعن
ــره ای  ــا قط ــاری م ــیوه های آبی ــر ش ــه اگ ک
ــاله  ــود مس ــوض ش ــا ع ــوند و روش کار م ش
حــل می شــود. یعنــی در واقــع مســئله را بــه 
ــم در  ــزل می دهی ــک موضــوع تکنیکــی تن ی
صورتــی کــه موضــوع، انســانی اســت و بایــد 
از راه هــای انســانی و اجتماعــی ایــن موضــوع 
را مــورد توجــه قــرار دهیــم و نیازمنــد یــک 

همبســتگی و انســجام اجتماعــی اســت.«
 آب در رسانه ملی؛ زیر 30 ثانیه

ــر نصرالهــی از منظــر ظرفیت هــای رســانه   اکب
ــود:  ــد نم ــرد و تأکی ــاره ک ــئله آب اش ــه مس ب
از نقــش خــود در مواجــه  »اگــر رســانه ها 
بــا بحــران غفلــت کننــد خودشــان دچــار 
ــب را  ــاز مخاط ــه نی ــرا ک ــوند، چ ــران می ش بح
نمی شناســد و منعکــس نمی کننــد.« وی در 
ــرد:  ــاره ک ــیب اش ــه آس ــه س ــانه ب ــوزه رس ح
ــوزه  ــائل ح ــه مس ــن ب ــوه پرداخت ــک: نح » ی
ــت؛  ــور اس ــهرت مح ــدادی و ش ــی، روی آب کل
یعنــی محــدود می شــود بــه مصــرف آب و 
اصــراف کــه کلــی هســتند و اولویــت آب ایــن 
مســائل نیســت. اگــر مســئولین در ایــن مــورد 
می شــود،  پرداختــه  آن  بــه  بزننــد  حرفــی 
ــه  ــد ب ــت کن ــادی صحب ــخصی ع ــر ش ــا اگ ام
آن نمی پردازنــد. دو: موضــوع آب را مســئله 
اجتماعــی نمی داننــد. اگــر بپذیریــم مســئله آب 
ــا نســخه های  ــی اســت، ب ــک مســئله اجتماع ی
ــوم،  ــد. س ــاق نمی افت ــزه ای اتف ــی، معج تزریق
ــم.  ــات آب بدانی ــع ارتباط ــک ضل ــانه را ی رس
ــم  ــرف مه ــک ط ــوان ی ــه عن ــانه را ب ــد رس بای

ــم.« ــر کنی ــا درگی ــرا در فراینده ماج
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ــود را از  ــق خ ــج تحقی ــی نتای ــر نصراله اکب
ــوان  ــه عن ــک ب ــبکه ی ــوای ش ــل محت تحلی
یــک رســانه سراســری و شــبکه ۵ تهــران بــه 
ــه  ــوال ک ــن س ــا ای ــی ب ــانه محل ــوان رس عن
ــانه  ــه در رس ــا آنچ ــان آب ب ــگاه مختصص ن
منعکــس می شــود چه قــدر تناســب دارد 
ــاری نشــان  ــج آم ــه شــرح داد: »نتای این گون
می دهــد شــبکه یــک، رســانه سراســری 
و قدیمی تریــن بخــش خبــری در مســئله 
آب پوشــش حداقلــی دارد، یعنــی تنهــا 
آب  مســئله  بــه  اخبــار  از  درصــد  یــک 
بحــران  می پردازنــد، در حالی کــه مســئله 
آب مربــوط بــه کل کشــور اســت. در شــبکه 
در  و  اخبــار  درصــد   ۲ ســاعت۱۸:۳۰،   ۵
ــه  خبــر ســاعت ۲4 کمتــر از یــک درصــد ب
مســئله آب پرداخته اســت. شــکل پرداختــن 
ــی و مقطعــی اســت. زمــان  ــه مســئله جزئ ب
ــا آب  ــط ب ــار مرتب ــه اخب اختصــاص شــده ب
کمتــر از ۳۰ ثانیــه اســت؛ کمتــر از ۳۰ ثانیــه 
ــه ایــن کــه مســئوالن  یعنــی فقــط اشــاره ب

ــد.« ــه گفتن چ
قــدرت نبایــد در گفت وگــو دخیــل 

ــد باش
ــرط های  ــش ش ــه پی ــتانی ب ــوش بوس داری
در  و  پرداخــت  آن  موانــع  و  گفت وگــو 
ادامــه چنــد توصیــه براســاس تجربیــات 
ــرد:  ــه ک ــو ارائ ــود از گفت و گ ــی خ اجتماع
»در شــرایط فعلــی صحبت هــای مــا وارد 
دیالــوگ نشده اســت. مــا هنــوز در مرحلــه 
گفت و گــو  هــم  بــا  و  هســتیم  منولــوگ 
نمی کنیــم. برنامه هــای مــا کامــًا از بــاال 

ــود.  ــی می ش ــویه طراح ــک س ــن و ی ــه پایی ب
مواجهــه مــا بــا ســاختار اجتماعــی بــه گونه ای 
ــوده اســت کــه هنجارهایــی را شــکل داده و  ب
زمــان آن رســیده کــه ایــن هنجــار را بشــکنیم. 
ــودن  ــا پیــش شــرط قابــل درک ب گفت و گــو ب
)بــرای ذی نفعــان(، ادعــای حقیقــت و دوری از 
ــا دوری از اثرگــذاری  دروغ، ادعــای صداقــت ب
قابــل  بیــان  در  آزادی  و  قــدرت  براســاس 
ــرط  ــد پیش ش ــن چن ــا ای ــت. ب ــتیابی اس دس

ــود.« ــی ش ــاز م ــی آغ ــوی واقع گفت و گ
قــدرت  گفت وگــو،  »در  کــرد:  تأکیــد  وی 
نبایــد دخالــت کنــد. اگــر قــدرت آمــد، 
اســتدالل پنهــان می شــود و تنهــا معیــار 
آن  در  و  باشــد  اســتدالل  بایــد  گفت وگــو 
ــری از  ــدار باالت ــه م ــم ب ــا می توانی ــورت م ص
حقیقــت دسترســی پیــدا کنیــم. آزادی بیــان 
ــی از  ــی یک ــر ارتباط ــی و در ه ــر تعامل در ه
ــار عنصــر را  ــن چه ــر ای پیش شرط هاســت. اگ
ــد و  ــاق نمی افت ــو اتف ــیم گفت وگ ــته باش نداش

ــت.« ــکننده اس ش
گفت و گــو  مخاطــره،  در  جامعــۀ   

نمی کنــد
هــادی خانیکــی بــه عنــوان آخریــن ســخنران 
پنــل در ابتــدا شــیوه برگــزاری نشســت را 
ــد  ــرار باش ــر ق ــرد: »اگ ــد ک ــمرد و تأکی قدرش
بایــد در عمــل  آغــاز کنیــم  از گفت و گــو 
ایــن کار را تمریــن کنیــم و ســخنرانان را 
ایــن  تــا  بگذاریــم  شــنیدن  موقعیــت  در 
ســوءتفاهم بــه وجــود نیایــد کــه کســی آمــده 
ــد،  ــد کن ــود بهره من ــای خ ــا را از رهنموده م
ــو  ــال گفت وگ ــد در ح ــی بای ــا همگ ــه م بلک

باشــیم.« وهم اندیشــی 
وی در ادامــه بــه مدیریــت منابــع آب و ســپس 
شــرایط گفت و گــو پرداخــت و گفــت: »اولویــت 
در مســئله آب، مدیریــت منابــع آب اســت و آن 
را ســاده بــه دولــت محــدود نکنیــم. محتــوای 
صحبت هــای ســخنرانان نشــان داد قوانیــن 
ــود  ــاب وج ــد از انق ــل و بع ــم قب ــی ه خوب
ــه  ــاال ب ــه خاطــر ســاختار از ب ــی ب داشــته، ول
برنمی انگیــزد.  را  مــردم  مشــارکت  پاییــن 
ــد  ــم فراین ــه کنی ــه چ ــت ک ــن اس ــوال ای س
تصمیم گیــری بــه گونــه ای باشــد کــه از ابتــدا 
ــا انتهــا مشــارکت مــردم را در خــود داشــته  ت
باشــد؟« ســپس خانیکــی بــا تأکیــد بــر نــگاه 
ــت: »  ــوان فرصــت گف ــه عن ــه مســئله آب ب ب
ــه  ــا از زاوی ــئله آب تنه ــی مس ــرایط فعل در ش
مخاطــره بررســی می شــود، مســئله آب جــدی 
اســت، ولــی تــا وقتــی اعتمــاد، امیداجتماعــی، 
همســبتگی اجتماعــی دیــده نشــود، قابــل حل 
شــدن نیســت. جامعــه در مخاطــره، جامعــه ای 
نیســت کــه بتوانــد گفت و گــو کنــد. گفت و گــو 
فراینــد انتخابــی بــا احســاس اثرگــذاری اســت. 
و  تــرس  نگرانــی،  شــرایط  در  گفت وگــو 

ــرد.« ــورت نمی گی ــونت ص خش
در پایــان نشســت، تصویــری از پــازل بــا 
حاضــران  از  کــدام  هــر  کــه  قطعه هایــی 
بــر روی صفحــه آن قــرار داده بودنــد روی 
شــده بود.  ظاهــر  ســالن  نمایــش  صفحــه 
ــور،  ــا اخاص پ ــده بود. روی ــل نش ــازل تکمی پ
ــع آب  ــت مشــارکتی مناب ــروژه مدیری ــر پ مدی
ــح داد:  ــازی توضی ــن ب ــاره ای ــی درب زیرزمین
ــه  ــرای آب چ ــم ب ــت نمی دانی ــا در واقعی » م
ایده آلــی داریــم، بــرای زمیــن خودمــان حتــی 
ــده آل  اگــر هیــچ محدودیتــی نباشــد، یــک ای
ــرای  ــم ب ــد می دانی ــرض کنی ــی ف ــم، ول نداری
آن  می خواهیــم  و  می خواهیــم  چــه  آب 
ایــده آل را بســازیم. امــروز در ایــن جلســه 
پــازل چشــم اندازمان را ســاختیم. ایــن تصویــر 
ــد. بعضــی  کامــل نشــد، چــون بســیاری نبودن
ــات  ــد. اطاع ــه خــود را پنهــان کرده بودن قطع
بســیاری پنهــان اســت. بعضــی رفته انــد و 
ــیاری از  ــی بس ــد. یعن ــول نکرده ان ــی قب بعض

گروه هــا پــای میــز نمی آینــد.«
وی در جمع بنــدی خــود چنیــن اعــام کــرد: 
ــم  ــا بدانی ــتیم ت ــو هس ــد گفت و گ ــا نیازمن »م
ــم  ــرای آب داری ــه ب ــی ک ــر  ایده آل آن تصوی
ــم  ــا ه ــر ب ــم اگ ــاور نداری ــوز ب ــت. هن چیس
ــد  ــاخته خواه ــی س ــر زیبای ــینیم تصوی بنش
شــد. هنــوز امیدواریــم کســی پوســتر زیبــای 

ــد.« ــوار برگردان ــاره روی دی ــاده را دوب آم


