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چكیده
ظرفیت رسانههای اجتماعی باعث شده است که موضوع بحران آب به عنوان بزرگترين مشکل
زيستمحیطی کشور به يکی از موضوعات مهم در تويیتر فارسی تبديل شود .موضوع اين پژوهش،
چارچوب بندی پیامهای بحران آب بر مبنای رويکرد عدالت زيستمحیطی است .سوال پژوهش
پیشرو اين است که روزنامهنگاران محیطزيست و کنشگران محیطزيست فعال در تويیتر چگونه
بحران آب را بر اساس عدالت زيستمحیطی چارچوببندی میکنند؟ برای پاسخ به سوال مذکور،
صفحۀ تويیتر  30روزنامهنگار محیط زيست و کنشگر محیطزيستی فعال در تويیتر در بازۀ زمانی 12دی
 95تا  15خرداد  98رصد شده و تويیتهای مرتبط با بحران آب جمعآوری شده است .پس از تعیین
موضوع ،دادههای مرتبط با عدالت زيستمحیطی استخراج شده و سپس با روش کیفی تحلیل
چارچوب ،تحلیل شده است .در فضای تويیتر به دلیل غالب بودن نگاه سیاسی در بسیاری موارد از
فیک نیوزها برای چارچوب بندی مسائل استفاده شده است اما به دلیل تاثیرگذاری اين فیک نیوزها
ناچار هستیم که در تحلیل ها به انها نیز توجه داشته باشیم .يافتههای پژوهش حاکی از آن است که
مهمترين مولفه های مرتبط با چارچوب عدالت اجتماعی در حوزۀ آب از نگاه روزنامهنگاران
محیطزيست عبارتند از :کم توجهی به حقوق قومیت ها يا غفلت از آن در موضوع آب ،حاکم بودن
الگوی مرکز  -پیرامون در طرحهای مديريت آب ،بیتوجهی به زنان به مثابه قربانیان اصلی بحران آب.
واژگان کلیدی :ارتباطات زيستمحیطی ،چارچوببندی ،اينترنت ،تويیتر ،بحران آب ،عدالت
زيستمحیطی
 1پست الکتريکی ssameli@ut.ac.ir :
 2پست الکتريکیbikaranlou@ut.ac.ir :
 3پست الکتريکی پست نويسنده رابط؛ farzadgholami@ut.ac.ir
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مقدمهوطرحمسئله
میتوان دو رويکرد اصلی را در بحث درباره چالشهای زيستمحیطی و راه حل های مرتبط با
آن تشخیص داد :رويکرد فناوری محور و رويکرد رفتارمحور .کلوچنر )2015( 1خاطرنشان
میکند که در سالهای اخیر رويکرد دوم ترجیح داده شده و آشکار شده که فناوری نمیتواند به
تنهايی بحرانها و مسايل زيستمحیطی را حل کند .در رويکرد رفتارمحور توجه ويژهای به
فرهنگ ،آموزش و ارتباطات وجود دارد .در اين نگاه همان گونه که میلستین 2و ديگران (:2017
 )3-2تأکید میکنند :نخست ،شیوهای که ما ارتباطات برقرار میکنیم ادراکات اکولوژيکی ما را
شکل میدهد و دوم ،اين ادراکات به ما میگويد که ما چگونه در اين جهان رفتار خواهیم کرد.
سوم اينکه بازنمايیهای بشری از اين زيستکره تحت تأثیر عاليق و منافع اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی شکل میگیرد .از سوی ديگر و با گسترش روزافزون اينترنت ،وضعیت جهان به
گونهای شده است که پارادايمهای جديد برای تحلیل وضعیت جهان اجتماعی و مسائل آن بر
مرکزيت «ارتباطات» تأکید دارند .بر همین اساس است که پاراديمهايی مانند جامعۀ شبکهای
(کاستلز ،)1997 ،دو فضايی شدن جهان (عاملی )1380 ،و مفاهیمی ديگری چون جامعۀ
اطالعاتی و جامعۀ دانايیمحور شکل گرفته است.
ارتباطات رايانهمحور میتواند ارتباطات متنوعی را به وجود آورد و هزينههای ايجاد
هماهنگی برای فعالیتهای جمعی را کاهش دهد .اين ويژگیها توانايی کارزارهای گروههای
زيستمحیطی در افزايش همکاریهای بینالمللی را افزايش داده و مشکالت ارتباطات درونی را
تسهیل بخشیده است (زلويترو 1998 ،و اولیرا 1997 ،به نقل از پکريل .)102 :2003 ،بنابراين،
اينترنت يکی از ابزارهای اصلی سازماندهی و بسیج طرفداران محیطزيست در سراسر دنیا است
(کاستلز .)280 :2001 ،می توان گفت ظهور فضای مجازی در کنار فضای واقعی باعث
مطرحشدن الگوهای جديد حکمرانی شده است که در اين الگوها يکی از مؤلفهها توجه به
محیطزيست و عدم تخريب آن است (عاملی.)16 :1394 ،
طرفداران محیطزيست در فضای سايبر در تکاپو هستند تا اطمینان حاصل کنند که ارتباطات
رايانهمحور را می توان به نفع خود به کار گیرند .اين کشمکش بازتاب مُباحثات گستردهتری
1 Klöckner, C. A
2 Milstein
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است که در خصوص استفاده از فناوریهای جديد قرار میگیرد و دنیای کوچکی از مناظرات
گستردهتر مربوط به آينده تکنوپولیها و جامعه را بازنمايی میکند (پکريل.)102 :2003 ،
استفاده از ارتباطات رايانهمحور برای افزايش مشارکت میتواند ظرفیت طرفداران
محیطزيست را برای بیان اعتراضات افزايش دهد؛ چراکه با استفاده از ارتباطات رايانهمحور می-
توان با کمترين هزينه و در سريعترين زمان ممکن به مخاطبان بینالمللی دست يافت؛ يا اينکه
فعاالن محیطزيست میتوانند ضمن هماهنگسازی برگزاری اعتراضات جهانی ،ايدهها و
راهحلها را با فعاالن بینالمللی محیطزيست به اشتراک گذارند (پیکريل .)12 :2003 ،علیرغم
وجود تنشها بین استفاده از فناوریها ،محدوديتهای دسترسی و تهديدات ناشی از نظارت و
قانونگذاری ،استفادۀ طرفداران محیطزيست از ارتباطات رايانهمحور ،ظرفیت چشمگیری را
برای گسترش دامنۀ کارها در اختیار میگذارد.
اينترنت به شکل نامتعارفی باعث ارتقای قابلیت کمپینسازی گروههای طرفدار محیطزيست
شد و بر میزان همکاریهای بینالمللی افزود (کاستلز .)594 :1393 ،بر همین اساس وار کنیتن
( )2001به تحلیل کاربردهای اينترنت توسط برخی سازمانهای مردمنهاد و فعال زيستمحیطی
پرداخت و به نقش مهم اينترنت در تقويت خدمات اعضا ،اشاعۀ منابع اطالعاتی و تشويق
مشارکت سیاسی اشاره کرد (کاستلز.)594 :1393 ،
تحقیقات داخلی 1و خارجی 2مختلف نشان دادهاند که رسانههای اجتماعی مجازی و
اينترنت ،تفاوتها و ظرفیتهای جديدی برای ارتباطات زيستمحیطی در معنای عام آن دارند.
 1برای مثال داودی ( )1390نشان میدهد که چگونه ماهیت رسانههای شهروندی به گونهای است که به کاربر
برای پوشش خبری اقدامات آزادی عملی میدهد ،در رسانههای شهروندی پیامها بیشتر جنبۀ افشاگرانه داشته است،
در حالیکه موضوع پوشش خبری در رسانههای جريان اصلی ،بیشتر ايفای وظايف ماموران دستگاههای دولتی بوده
است؛ رضايی ( )1395که به مطالعه نقش مثبت استفاده از فناوری اطالعات (در سه گروه رسانههای ارتباطی،
رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی) در سواد زيست محیطی(در ارتقای آگاهی ،نگرش و رفتارهای محیط
زيستی دانشجويان) پرداخته است .نتايج پژوهش قنبری ( )1394نیز نشان میدهد شبکههای اجتماعی مجازی بر
آموزش محیطزيست و ارتقای سطح دانش محیطزيستی کارشناسان محیطزيست و همچنین کاهش و رفع
معضالت محیطزيستی و اطالعرسانی بهتر و سريعتر در امور محیطزيستی و تأثیرگذار بودهاند.
2يانگ و لیو ( )2018نشان می دهند چگونه خود شرکتها هايپرلینکهای بین بخشی با سازمانهای غیردولتی را
به مثابه نوعی از ارتباطات از نوع مسئولیت اجتماعی سازمانی بر میسازند تا مسائل اجتماعی و زيستمحیطی را
مديريت کنند؛ يا بر اساس پژوهش راس ( )2017عامه مردم و حتی مخاطبان غیرعامه اطالعات خود درباره پروژه-
های توسعهای را بیش از اين که از متن پروژهها بگیرند از وبسايتها و گزارشهای خبرنگاران میگیرند .هارت و
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اين رسانهها عالوه بر نقشی که در ادراکات و نگرشها دارند با ويژگیهای فیزيکی خود می
توانند ارتباطات زيستمحیطی را متأثر سازند .آرام ( ) 2012با طرح اين مسئله که حتی در
اوقات عادی پوشش خبری و رسانهای درباره تغییرات اقلیمی عمدتا از منابعی در غرب انجام
میشود و با نقل از شاناهان )2009( 1خاطر نشان می کند که مشکالت اصلی روزنامهنگاران
کشورهای در حال توسعه برای پوشش مشکالت زيستمحیطی همچون تغییرات اقلیم و بحران
آب فقدان تحقیق محلی و اخبار محلی و کارشناسان محلی که آماده همکاری با روزنامهنگاران
باشند ،موانعی در راه دسترسی به اطالعات و فهم موضوع ،سختی مجاب کردن سردبیران درباره
اينکه اين موضوعات مهم است ،و در آخر منابع ناکافی برای مسافرت به مناطق دور يا
کنفرانسهای مرتبط است .اينها داليلی است که چرا رسانههای کشورهای در حال توسعه به
اعتماد بیشتر به گزارشهای آژانسهای خبری بینالمللی در قیاس با گزارشهای محلی ادامه می
دهند (آرام .)2012 :اين در حالی است که يکی از مفاهیمی که تحت تأثیر ويژگیهايی که برای
اينترنت و نقش آن در افزايش آگاهیهای زيستمحیطی برشمرديم ،عدم محدوديت و آزادی
کاربران برای چارچوببندی پیامهای مدنظرشان است؛ چراکه نسلهای اخیر اينترنت ،بر خالف
رسانههای جريان اصلی ،آزادی عملی بیشتری به کاربران خود میدهد .به عبارتی ،ظهور
نسلهای اخیر اينترنت ،ظرفیت و فرصتهای مشارکت عمومی را برای ساختن چارچوب بسیار
گسترش داده است .کاربران رسانههای اجتماعی میتوانند به شکل فعاالنهای دربارۀ مسائل
مختلف در سطح محلی بحث و گفتگو کنند ،ديدگاههای خود را تبلیغ و ترويج کنند و در انتشار
اطالعات و چارچوببندی موضوعات مشارکت داشته باشند (تانگ و هوه .)4 :2013 ،بنابراين
يکی از ظرفیتهای اينترنت و به صورت خاص ،رسانههای اجتماعی برای طرفداران
محیطزيست در ايران نیز امکان چارچوببندی پیامهای مدنظرشان فارغ از محدوديت
رسانههای جريان اصلی ،چه به لحاظ قیود سیاسی اجتماعی چه به لحاظ موانع اقتصادی است.
فلدمن ( )2016نیز نشان میدهد که چگونه تصوير و متن در پوششهای خبری تغییرات اقلیمی میتوانند ادراکات
مردم از کارامدی متصور راهکارها و اهمیت متصور برای مسايل ،که همگی ارتباط مثبت با تغییر رفتاری دارد ،را
متاثر سازند .مطالعهای ديگر در سطح ملی نشان میدهد مصرف رسانههای مجازی با آگاهی و تغییرات رفتاری
ارتباط مث بت دارد .اين ارتباط نه فقط در استفادۀ گزينشی از اخبار مرتبط بلکه با کلیت استفاده آنان از اين رسانهها
ارتباط دارد (آرت و ديگران)2011 :
1 Mike Shanahan
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در اين میان ،نقش روزنامهنگاری محیطزيست ،به خصوص در فضای مجازی ،نقش ويژهای
است .به روزنامهنگاری جديد ،بهويژه روزنامهنگاری محیطزيست ،همیشه بهعنوان عاملی مهم
در فراهمآوری منابع برای فرايند جمعآوری اطالعات و ارزيابی و سنجش ،و کنش نگريسته
شده است .اخبار ،بهويژه خبرهای زيستمحیطی ،آن چیزی است که روزنامهنگاران آن را
میسازند؛ بر طبق فیستید 1مأموريت روزنامهنگاران اين است که به مخاطبانشان-شهروندان -با
اطالع دادن به آنها دربارۀ اتفاقات جديد (اخبار) ،و نامگذاری و تفسیر وقايع ،و توجه دادن
نسبت به کاستیهای مختلف خدمات بدهند .اين خدمات را میتوان در سه چیز 2خالصه کرد:
ارائه سابقه و تاريخچه (آگاهیبخشی دربارۀ آنچه اتفاق افتاده است)؛ نقادی (حمايت از مخاطبان
و هشدار دادن به آنها درباره خطرها و کمبودها)؛ تفسیر (توضیح و تفسیر آنچه اتفاق افتاده
است) (جیانولیس3و ديگران .)2010:بنابراين ساخت روايتها و چارچوبهای ديدنِ جهان
مسائل زيستمحیطی ،يکی از جنبههای مهم کار خبرنگاران است .برای فهم بحثهای سیاسی و
عمومی دربارۀ تغییرات اقلیمی الزم است ساختارهای روايی سازندۀ اين گفتمانها را بفهمیم .اين
روايتها که در رسانهها ،گفتمان عامه ،خطمشیهای سیاسی يا حتی در بحثهای علمی اتفاق
میافتد ،واسطهای برای فهم پديدههای پیچیدهای همچون تغییرات اقلیمی هستند .دانش پشت
اين موضوعات (ارتباط متقابل پیچیده ،و تفاوتهای میان اتفاقات روزانه هوايی با اقلیم ،میان
عوامل مختلف -از داليل طبیعی تا اقلیم در حال تغییر تا تغییرات اقلیمی انسانی -و تعداد زياد
مناقشات در اين حوزهها) ،اين مباحث را به مورد سختی برای «فروش» به مخاطبان تبديل
میکند .4سیاستهای تغییرات اقلیمی و بحرانهای زيستمحیطی پیچیده هستند و به توجه به
عوامل و جنبههای زيادی نیاز دارند .ما در حايگاه انسانهای روايتگر و قصهگو ،واقعیتها،
اعداد و موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی را به صورت داستان درک میکنیم (آرنولد،
 .)2018در اين میان ،گروههای ذینفع با توجه به خردهفرهنگی که در آن زندگی میکنند،
)1 Fjæstad (2007
2 3c: Chronicle, Criticism, Commentary
3 Giannoulis

4چیزی که بندور ( )2013با طرح آن و ذ کر اينکه ماهیت پیچیده موضوعات در ارتباطات و پیچیدگی موضوعات
زيست محیطی منجر به سردرگمی در اين حوزه شده است ،در صدد پاسخگويی به آن برمیآيد و با ذکر دو پارادايم
«اطالعات ناقص» و «تلفیقگرا» بحثش را تکمیل میکند.
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موقعیت اجتماعی ،ذهنی و ...واقعیت موجود را به اشکال متفاوتی برساخت میکنند .هر کدام از
اين گروهها راهحلهای خودشان را برای مسائل زيستمحیطی دارند و با توجه به موقعیت
اجتماعی-فرهنگیشان پیامدهای بحران را تشريح میکنند (نجفیخواه.)1393 ،
يکی از کالن چارچوبهای نگاه به مسائل زيستمحیطی ،چارچوب عدالت زيستمحیطی
است .همچنان که بحران زيستمحیطی به چالش برانگیزترين مسالۀ سیاسی اجتماعی زمان ما
تبديل میشود ،نیاز روزافزونی به ارتباطات زيستمحیطی برای درگیر شدن با سواالتی که
محققان رسانه از قبل با آن آشنا بودهاند ،ايجاد میشود :نه تنها سواالتی دربارۀ نابرابریهايی در
قدرت و منابع بخصوص در میان دروازهبانانی که ارتباطات زيستمحیطی را شکل داده و تحت
تاثیر قرار میدهند .بلکه همچنین سواالتی درباره ماهیت مادی سیستمهای ارتباطاتی (بروينی:1
 )2016ريچارد دوسرت ( )2015با اين ايده که «ارتباطات نحوۀ تجربه و فهم طبیعت برای مردم
را برساخت میکند و مالکیت شرکتی رسانهها محتوا را تحت تاثیر قرار میدهد» نشان میدهد
که چگونه بیعدالتی زيستمحیطی میتواند از کنشهای ارتباطی حاصل شود و برای اغلب
شهروندان عقايد بنیادين درباره محیطزيست با فرهنگ مصرفی شکل میگیرد و رسانهها نیز
پارادايم غالب رشد اقتصادی را بازتولید میکنند تا جايی که زمان آن رسیده است تا نحوۀ
برساخت و بازنمايی رابطه انسان محیطزيست در رسانه ها را تغییر دهیم .با اين همه و اگرچه
کسانی در پايگاه نظری هستند که تأکید میکنند رسانهها حتی در مسائل زيستمحیطی خود
بخشی از نظام نئولیبرالند و اين رسانه همان عناصر بازار آزاد را بازتولید میکند (مورفی،2
و با وجود اينکه مطالعات نشان میدهد همچنان فناوریهای جديد ارتباطی تورشهای همسانی
با رسانههای قديمیتر دارند و با وجود رتوريک دربرگیرندگی ،در عمل گروههايی در حاشیۀ
تصمیمگیری و بهکارگیری آن قرار میگیرند (برای نمونه رک .استیوز و کوامی )2019 ،اما
مطالعهای درخصوص روزنامهنگاری در رسانههای اجتماعی مجازی (رک .غالمی )1398 ،نشان
میدهد يکی از چارچوبهای کالنی که روزنامهنگاران ايرانی ،مسائل بحران آب ايران را با آن
چارچوببندی کردهاند ،مسالۀ عدالت زيستمحیطی است .با توجه به رشد روزافزون جهانی
استفاده از فضای مجازی و آنچه دربارۀ نقش روزنامهنگاری محیطزيست در تبديل موضوعات
1 Brevini
2 Patrick D. Murphy
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زيستمحیطی به موضوع توجه عامه از طريق ايجاد روايتها و چارچوبها گفته شد ،اين
تحقیق در پی آن است تا با توصیف و تحلیل تويیتهای روزنامهنگاران ايرانی به اين موضوع
بپردازد که روزنامهنگاری محیطزيست در ايران ،بحران آب را چگونه در چارچوب عدالت
زيستمحیطی قرار میدهد و چنین چارچوبی را چگونه و با چه جزيیاتی ارائه میدهد.

مبانینظری 
اين پژوهش عدالت زيست محیطی و نظريۀ چارچوب بندی را مبنای تحلیل نظری خود قرار
داده است.

عدالتزیستمحیطی 

مباحث مرتبط با محیطزيست امروزه با عدالت اجتماعی پیوند خورده است (کهیل)21 :1393 ،؛
چراکه آسیبهای زيستمحیطی معموالً بین همه اعضای يک جامعه به صورت مساوی تجربه
نمیشوند ،معموالً افراد ساکن در مناطق فقیرنشین و اقلیتها بیشتر با اين موضوع دست به
گريبان هستند (يانگ ،1تیکسیرا 2و هارتنت .)1 :2015 ،3تبعیض زيستمحیطی برای توصیف
شرايطی به کار میرود که بخشهايی از يک جامعه به طور نامتناسبی بار مشکالت و آسیبهای
زيستمحیطی را به دوش میکشند .در کشورهای صنعتی اين بخشها معموالً منطقههايی هستند
که اوضاع اقتصادی اجتماعی مناسبی ندارند يا اقلیتهای نژادی در اين مناطق ساکن هستند
(نیمانیس .)6 :2012 ،4جنبش عدالت زيستمحیطی به مثابه بخشی از جنبش بزرگتر دفاع از
حقوق مدنی که در دهۀ  1950شروع شده بود ،ظهور کرد (همان) .گفتمان عدالت زيستمحیطی
در دهۀ  1980در آمريکا ظهور کرد و مباحث حوزۀ محیطزيست را تغییر داد و بخشی از نگاهها
را معطوف به خود کرد .عدالت زيستمحیطی مربوط به حقوق افرادی است که بر اثر آلودگیِ
محیطزيستشان آسیب ديدهاند ،بنابراين تمرکز اين گفتمان بر حقوق افراد است تا حقوق
طبیعت (هانگین.)100 :1393 ،5
1 Young
2 Teixeira
3 Hartnett
4 Neimanis
5 Hannigan
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تحقیقات اولیهای که در مورد عدالت زيستمحیطی در آمريکا منتشر شده است به اين
موضوع پرداختهاند که سهم اقلیتهای نژادی از استفاده از زمین ،کمتر از ساير گروههای جامعه
است؛ اما از آن زمان تاکنون طرفداران عدالت زيستمحیطی دامنۀ فعالیتهای خود را گسترش
دادهاند و موضوعاتی مانند آلودگی هوا ،مشکالت مکانهای دفع زبالههای سمی و محرومیت
اقلیتها در تصمیمگیریهای مرتبط با محیطزيست را نیز در بر گرفته است (نیمانیس)6 :2012 ،
بحث دفن زبالههای سمی از مهمترين موضوعات بوده است و «گروههای عدالت زيستمحیطی
بر مبارزه علیه مکانيابی اماکن زبالههای سمی و اماکن زبالهسوزی در مناطق شهری که دارای
جمعیت کارگری زياد يا اقلیتهای قومیاند ،تمرکز کردهاند» (ساتن .)183 :1393 ،1بر اين
اساس ،کیفیت محیطزيست و نابرابریهای طبقاتی با هم مرتبط هستند (همان) .به طور خالصه،
هدف عدالت زيستمحیطی ،مطالعۀ توزيع اجتماعی هزينهها و سودهای محیطزيستی است.
طبق اين ديدگاه معموالً [در غرب] جامعه هزينهها را بر دوش فقرا و رنگینپوستان میاندازد که
در موقعیتهای پايین اجتماعی قرار دارند (دژاردن .)567 :1396 ،عدهای اين امر را نژادپرستی
زيستمحیطی میدانند (دژاردن.)568 :1396 ،
چهار مؤلفۀ اصلی گفتمان زيستمحیطی عبارتند از .1« :حق کسب اطالعات دربارۀ موقعیت
فرد  .2حق دادرسی جدی به هنگام طرح دعاوی مربوط به آلودگی  .3حق غرامت گرفتن از
کسانی که محیطی را آلوده کردهاند و  .4حق مشارکت دموکراتیک در تصمیمگیری برای آيندۀ
يک اجتماع آلوده» (کیپک 1993 ،به نقل از هانگین.)100 :1393 ،
در اجالس رهبری زيستمحیطی رنگینپوستان که در سال 1991در آمريکا برگزار شد ،سه
موضوع به عنوان شاخههای اصلی عدالت زيستمحیطی مطرح شد .1 :برابری نظامنامهای؛
منظور اين است که قوانین و مقررات به شکل يکسانی اعمال شوند .2 .برابری جغرافیايی؛ برای
رفع تبعیض از مناطق و محالتی به شکل ناعادالنهای درگیر زبالههای خطرناک هستند ،تالش
شود  . 3برابری اجتماعی؛ بايد نژاد ،طبقه و ساير عوامل فرهنگی در تصمیمگیریهای
زيستمحیطی لحاظ شوند (هانگین.)107 :1393 ،
بر اساس اصول مذکور ،همۀ افراد «حق برخورداری از هوای پاک ،زمین ،آب و غذا و حق
کار در محیطی امن و سالم را دارند» (هانگین .)107 :1393 ،مبارزات عدالت زيستمحیطی مبین
1 Sutton
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اين امر است که نابرابریهای اجتماعی و فقر با مسائل محیطزيست مرتبط هستند و محیط
زيستگرايی چیزی بیش از دفاع از طبیعت است (ساتن.)185 :1393 ،
عدالت زيستمحیطی دامنه فعالیتهای خود را گسترش داده است و خود را محدود به
چارچوبهای ملی و درون کشورها نکرده است بلکه به نابرابریهای زيستمحیطی در سطح
جهانی و بین کشورها نیز توجه کرده است(نیمانیس .)7 :2012 ،بر اين اساس ،احتمال اين که
کشورهای جهان سوم متحمل تباهیهای محیطزيستی شوند در مقايسه با کشورهای ثروتمندتر،
بیشتر است (دژاردن.)569 :1396 ،1
بسیاری از موضوعات مرتبط با عدالت زيستمحیطی بر مفهوم عدالت توزيعی تمرکز دارند،
به اين معنا که تمام آسیبها و مزايای زيستمحیطی بايد به صورت مساوی بین همه بخشهای
جامعه تقسیم شوند (نیمانیس.)7 :2012 ،
طبق گفتمان عدالت زيستمحیطی «آنهايی که از آسیبهای زيستمحیطی در رنجاند ،به
ندرت از منافع اقتصادیاش ،بهرهمندند» (اپلگیت .)162 :1397 ،عدالت رويهای يعنی بهکارگیری
فرآيندهايی که اطمینان میدهند همۀ اشخاص از جمله اجتماعات فقیر و اقلیتها در تصمیمات
زيستمحیطی رای و نظر سرنوشتساز دارند (اپلگیت.)169 :1397 ،
جنسیت هم يکی از مهمترين موضوعات در فهم عدالت زيستمحیطی است .راشلو 2و
ديگران ( )1996به لحاظ نظری ،جنسیت و محیطزيست را در سه زمینه متقاطع میدانند :اول،
جنسیتی بودن دانش بومی بقا و رفتار با محیطزيست در زندگی روزمره .دوم ،جنسیتی بودن
حقوق زيستمحیطی و مسئولیت های زيست محیطی؛ بدين معنا که حقوق کنترل و دسترسی به
محیط زيست ،جنسیتی است .سوم ،جنسیتی بودن کنشگری زيستمحیطی؛ بدين معنا که در اين
کنشگری و میزان اين کنشگری ،تفاوتهای جنسیتی وجود دارد (به نقل از ناگت و شاندرا،
 .)209 :2009دسته دوم چیزی است که در چارچوب اکوفمینیسم در اين تحقیق مدنظر است.
واندا شیوا )1989( 3با مرور تحقیقات مرتبط با زنان و محیطزيست به اين نتیجه رسیده
است که بیشتر تحقیقات به اين مسئله پرداختهاند که زنان قربانیان اصلی تخريب محیطزيست
هستند (اکبری .)41 :1391 ،به عبارت ديگر ،يکی از داليل پیوند محیطزيست و فمینیسم اين
1 Des Jardins
2 Rocheleau
3 Vandana Shiva
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است که اصوالً زنان بیشتر از مردان از آسیبهای محیطزيست تأثیر میپذيرند و به همین دلیل
میتوان گفت محیطزيست اصوالً مفهومی جنسیتی است (مشیرزاده 1385 ،به نقل از عنايت و
فتحزاده.)48 :1388 ،
همان گونه که هاتفیلد تأکید کرده است ،می توان نوع قشربندی يک جامعه را در مسائل
محیط زيستی آن جامعه نیز ديد (سرايی و علیرضانژاد 1390 ،به نقل از احمدی و ديگران،
 .) 7 :1396بر همین اساس با توجه به قشربندی جامعه ايران میتوان انتظار داشت بحث
جنسیت يکی از موضوعات کلیدی باشد که در فضای رسانه ای کشور ،خصوصاً فضای تويیتر
مطرح است .

نظریۀچارچوببندی:چتریمفهومیبرایمطالعاتارتباطی 

از لحاظ تاريخی ،نظريۀ چارچوببندی به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم برمیگردد .به
لحاظ مفهومی هم نظريۀ چارچوببندی ريشههای متنوعی دارد .دلیل اين امر اين است که از
رشتههای مختلفی همچون جامعهشناسی و روانشناسی نشئت گرفته است (شفر 1و اونیل،2
 .)1 :2017گافمن 3اين مفهوم را در سال  1974در کتابش با عنوان «تحلیل چارچوبها» مطرح
کرد (جانسن .)16 :2015 ،4گافمن از مفهوم چارچوب برای جلب توجه به شیوههايی که ما در
موقعیتهای اجتماعی برای تفسیر طرحهای خاص که نسبت به آنها آگاه نیستیم ،استفاد کرد
(اندرسون .)41 :2014 ،5در سادهترين حالت ،چارچوببندی به اين معنا است که وقتی ما در
مورد جهان صحبت میکنیم ،چگونه آن را برساخت میکنیم .بنابراين ،مفهوم چارچوببندی از
سنت برساختگرايی اجتماعی نشئت گرفته است که تأکید میکند آنچه ما آن را واقعیت فرض
میکنیم ،به صورت اجتماعی برساخت شده است (همان) .چارچوبسازی برای شکلدهی به
ديدگاههای افراد ضروری است زيرا به آنان کمک میکند تا از توالی بیمعنای رويدادها معنا
کسب کنند (دی ورس 6و لکلر.)2011 ،7
1 Schäfer
2 O'Neill
3 Goffman
4 Johannessen
5 Anderson
6 de Vreese
7 Lecheler
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مطالعات متعددی نشان دادهاند که چارچوبها تأثیرات واضحی بر ادراک ما دارند؛ به ويژه
زمانی که ما در مورد يک مسئله ترجیح مشخصی نداشته باشیم يا زمانی که چارچوبها از
ديدگاههای ما پشتیبانی کنند (جانسن.)17 :2015 ،
چارچوببندی به قدری گسترده است که میتوان ادعا کرد «چیزی به نام اطالعات
چارچوببندی نشده وجود ندارد» (نیومن 1و نیسبت .)361 :2015 ،2محققان چارچوببندی بر
اين باورند که کل فرآيندهای ارتباطی را میتوان با اين دريچه (لنز) مفهومی تجزيه و تحلیل کرد
(شفر و اونیل .)4 :2016 ،به عبارتی ،تحلیل چارچوببندی برای تحلیل گامهای مختلف
فرآيندهای ارتباطی با روشهای مختلف استفاده شده است.
انتمن چارچوبسازی را به حوزۀ مطالعات رسانه وارد کرد .از نظر وی چارچوببندی
رسانهای شامل« :تعريف مشکل ،تفسیر علّی ،ارزيابی اخالقی و ارائه راه حل است» (انتمن،3
 .)52 :1993طبق نظر انتمن چارچوبها زمانی خلق میشوند که ارتباطگران برخی از جنبههای
يک مسئله را برای مخاطب برجستهتر میکنند .همانطور که انتمن میگويد چارچوبهای
ارتباطی يک مشکل را توضیح میدهند ،عوامل را شناسايی میکنند و راهحلهايی ارائه میدهند
(جاسپر .)69 :2016 ،4در مطالعات رسانهای ،چارچوببندی سازوکار مهمی دانسته میشود که
از طريق آن رسانهها بر نگرشهای عمومی تأثیر میگذارند .چارچوبها به شیوههای ارائه و
تفسیری اشاره دارند که واقعیتهای اجتماعی را ايجاد میکنند (تانگ 5و هوه.)4 :2013 ،6
روزنامهنگاران برای تهیه گزارشهای جالب و جذاب ،سیاستمداران برای تعريف
تصمیمگیریها و سیاستهای اتخاذشده و کارشناسان برای سادهسازی مسائل فنی پیچیده از
چارچوبها استفاده میکنند (نیومن و نیسبت .)361 :2015 ،بنابراين چارچوبسازی يک عمل
محوری در ارتباطات و روزنامه نگاری است .انتخاب يک چارچوب برای يک رويداد يا يک
خبر ،مهمترين تصمیمی است که يک روزنامهنگار يا ارتباطگر بايد اتخاذ کند (زيلمان 7و
ديگران)58 :2004 ،؛ چراکه چارچوبها به توالی رويدادهای بیمعنی (هر رويداد به تنهايی
1 Newman
2 Nisbet
3 Entman
4 Jasper
5 Tang
6 Huhe
7 Zillmann
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منظور است) معنی میبخشند (همان) و مهمتر اينکه انتخاب چارچوب مناسب ،مخاطبان را به
خواندن خبر ترغیب و تشويق میکند .بنابراين ،چارچوببندی يا شیوۀ ارائه يک پیام به مخاطب
تأثیر زيادی بر چگونگی تفسیر آن توسط مخاطب

دارد.

اطالعات خبری در اينترنت هم حاوی چارچوب هستند .برخی از پژوهشگران ،تأثیر
چارچوببندی در اينترنت را مطالعه کردهاند .برای مثال ،زيلمان و ديگران ( )2004استدالل
میکنند که در مقايسه با مخاطبان رسانههای سنتی ،کاربران اينترنت آزادی عمل بیشتری برای
انتخاب مقاالت خبری و خواندن آنها دارند ،در نتیجه ،چارچوبهای خبری در اينترنت از
اثرگذاری بیشتری برخوردارند.
کوپاز )2008( 1استدالل میکند که اينترنت به دلیل فراهمکردن امکان رهايی از فلیترينگ
رسانههای سنتی و خبرنگاران آنها ،فرصتهای بینظیری را برای طرح مسائل مدنظرکاربران
فراهم میکند .با وجود نقش فعال کاربران اينترنت در چارچوببندی رويدادهای خبری ،تاکنون
به نقش مهم اينترنت در چارچوببندی ،توجه چندانی نشده است .آنچه اينترنت را متمايز
میکند تغییر نسبی در موقعیت خبرنگاران و کاربران بهويژه در تولید اخبار و چارچوببندی آن
است (تانگ و هوه.)4 :2013 ،
در رسانههای سنتی ،نقش کاربران رسانهها به دلیل هزينههای هنگفت ارسال پیام و
محدوديتهای اعمالشده توسط مقرارت دولتی بسیار محدود است .به همین دلیل ،پژوهشگران
حوزۀ چارچوببندی به طور عمده بر مباحث داخلی مانند گرايش سیاسی روزنامهنگاران،
ارزشهای حرفهای و محدوديتهای سازمانی تمرکز کردهاند (ژو 2و موی.)81 :2007 ،3
مانند تمام اشکال ارتباطات ،ارتباطات زيستمحیطی نیز در معرض چارچوبسازی قرار
میگیرد .چارچوبسازی حتی قبل از رسیدن پیام به مخاطب صورت میگیرد .چگونگی رسیدن
يک موضوع زيستمحیطی به میز يک روزنامهنگار شروع فراگرد چارچوبسازی است.
روزنامهنگاران يا يک موضوع را تعیین میکنند يا يک فردی خارج از حوزۀ کار آنان زنجیرهای
از رويداد را آغاز میکند که منجر به يک خبر میشود .منبع يک خبر تا حد زيادی نحوۀ
1 Kopacz
2 Zhou
3 Moy
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بستهبندی خبر را ذيل يک چارچوب تعیین میکند (ديدرينگ .)14 :2008 ،1اگر دانشمندان،
محققان و شهروندان بخواهند ارزيابی و يا مشارکت در مُباحثات زيستمحیطی را به خوبی
انجام دهند ،آنها نیاز به درک چارچوبها به مثابه فرآيندی شناختی ،اجتماعی و سیاسی دارند
(نیومن و نیسبت .)361 :2015 ،به عبارت ديگر ،عموم جامعه برای درک مسائل پیچیده
زيستمحیطی و گفتمانها متکی به چارچوبها هستند.

روشتحقیق 
اين تحقیق رويکردی کیفی دارد و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،روش تحلیل چارچوب
برای تحلیل دادهها انتخاب شده است.
روشتحلیلچارچوب 
رويکرد تحلیل چارچوب در دهۀ  1980توسط محققان حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی مرکز ملی
مطالعات اجتماعی انگلیس برای تحلیل دادههای کیفی استفاده شد (اسمیت 2و فرث:2011 ،3
 .)53تحلیل چارچوب در فرآيند تجزيه و تحلیل دادهها انعطافپذير است؛ به اين دلیل که به
کاربر اجازه میدهد يا ابتدا تمام اطالعات را جمعآوری کند و سپس آن را تجزيه و تحلیل کند
يا تجزيه و تحلیل دادهها را در طول فرايند جمعآوری انجام دهد .در مرحلۀ تجزيه و تحلیل
دادهها ،دادههای جمعآوریشده بر اساس موضوعات و مضامین اصلی ،غربال ،مرتب و
طبقهبندی میشوند (تامپسون و سريواستاو .)75 :2009 ،اين فرآيند شامل  5مرحله است.1 :
آشنايی با دادهها  .2شناسايی يک چارچوب موضوعی  .3نمايهسازی  .4جدولبندی  .5ترکیب و
تفسیر (تامپسون و سريواستاو.)76-75 :2009 ،
در مرحلۀ اول ،محقق با دادهها آشنا میشود ،اطالعات کلی راجع به دادهها به دست
میآورد ،در دادهها غوطهور میشود .در اين مرحله ،محقق از ايدههای کلیدی و مضامین تکراری
مطلع میشود و از آنها يادداشت برمیدارد .در اين پژوهش و در مرحله اول با غور در
تويیتهای مرتبط با بحران آب که به شیوه جستجوی در نرمافزار کاربردی انجام شده است،
1 Diedring
2 Smith
3 Firth
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حجم عظیمی از تويیتها مشاهده شده و روزنامهنگاران تويیتری که در موضوع محیطزيست
فعالند نیز شناسايی شدهاند .در اين مرحله ،بدون تحديد ،مضامین و ايدهها يادداشت شده است.
مرحلۀ دوم وقتی آغاز میشود که محقق پس از آشنايی با دادهها ،مضامین يا موضوعات
اصلی را در دادهها شناسايی کند .ممکن است مضامین يا موضوعات در حال پديدارشدن از
همان مضامین و موضوعات پیشین باشند ،اما در اين مرحله محقق بايد اجازه بدهد که دادهها،
مضامین و موضوعات اصلی را آشکار کنند .در اين پژوهش ،محققان با مرور مجدد تويیتها
چارچوبهای اصلی در اين تويیتها را شناسايی کردهاند .يکی از اين چارچوبها عدالت
زيستمحیطی بوده است.
مرحله نمايهسازی به اين معناست که يک واحد يا بخشی از دادهها که به يک مضمون يا
چارچوب موضوعی مرتبط هستند ،شناسايی شوند .اين فرآيند بر تمام دادههای جمعآوری شده
اعمال خواهد شد .برای اين مرحله میتوان از نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی استفاده کرد .در
اين پژوهش ،محققان ،همۀ تويیتهای نمونه تحقیق را از نظر گذرانده و با توجه به چارچوب
تشخیصی ،تجويزی و انگیزشی هر تويیت آن را ذيل يک چارچوب کلی نمايهزنی کردهاند.
در جدولبندی ،پس از نمايهسازی دادهها بر اساس چارچوبهای موضوعی ،دادهها در
جدولهای موضوعی خالصه میشوند .دادهها از متن اصلی خود جدا میشوند و در جدولهايی
قرار میگیرند که دارای عنوانها و زيرعنوانهايی هستند که در مرحلۀ شناسايی چارچوبها
تعیین شده يا از تحقیقات پیشین گرفته شدهاند.
مرحله نهايی تجزيه و تحلیل موضوعات کلیدی است که در جدولها ارائه شده است .اين
تجزيه و تحلیل بايد بتواند طرح کلی از رويدادها يا پديدهها فراهم کند .بنابراين پژوهشگر را در
تفسیر دادهها راهنمايی و هدايت میکند .در اين مرحله ،هدف پژوهشگر تجزيه و تحلیل کیفی
دادههاست که عبارت است از :تعريف مفاهیم ،ترسیم ماهیت و محدودۀ پديدهها ،سنخشناسیها،
ارتباط بین مفاهیم ،توسعه استراتژیها و ارائه توضیحات.

نمونۀتحقیق
با توجه به ماهیت تحقیقات کیفی از نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .بدين صورت که با
توجه به آنچه در طرح مسئله درباره بحران آب بهمثابه کالنمعضل زيستمحیطی ايران گفته شد،
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صفحۀ تويیتر  30روزنامهنگار محیطزيست و کنشگر محیطزيستی فعال در تويیتر در بازۀ زمانی
 12دی  1395تا  15خرداد 1398رصد شده و تويیتهای مرتبط با آب از اين صفحات
جمعآوری شده است .پس از مشخصکردن موضوع هر تويیت ،تويیتهای مرتبط با عدالت
زيستمحیطی ،انتخاب و با روش تحلیل چارچوب ،تحلیل شدهاند.

یافتههایتحقیق

مقوالت برآمده از تويیتهای صفحات تويیتر فارسی روزنامهنگاران محیطزيست و کنشگران
محیطزيستی فعال در اين شبکه بر اين واقعیت داللت دارد که بخش بزرگی از محتوای
تولیدشده در حوزۀ مسائل آب در ايران مرتبط با چارچوب «عدالت زيستمحیطی» است.
برخالف ديگر چارچوبها و گفتمانهای محیطزيستی که محیطزيست و حفظ طبیعت در
کانون آنها قرار دارد ،در گفتمان عدالت زيستمحیطی ،محیطزيست واسطه يا ابزاری برای طرح
نابرابریهای اجتماعی و تبعیضهايی میشود که به واسطۀ محیطزيست بر برخی گروههای
اجتماعی جامعه اعمال میگردد .بنابراين ،موضوع و محوريت بحث در اينجا نابرابریهای
اجتماعی است؛ به اين معنا که محیطزيست و مسائل نابرابری با يکديگر مرتبطند و از خالل
محیطزيست میتوان به تحلیل نابرابریهای اجتماعی پرداخت.
در اين مقاله ،آنچه در جامعۀ تحقیق ديده شده است عمدتاً مبتنی بر عدالت قومیتی و
جنسیتی بوده است؛ چراکه با توجه به اينکه به لحاظ تاريخی در جامعۀ ايران بحث نژاد
جايگاهی در میان موضوعات اجتماعی ندارد ،در میان تويیتهای نمونۀ تحقیق نیز موردی از
چارچوببندی در قالب عدالت نژادی ديده نشده است.
:عدالتزیستمحیطی 

جدول1
چارچوبکالن

عدالتزیستمحیطی




مقوالتمیانی

کدهایاصلی

حقوق قومیتها

غفلت/کمتوجهی به حقوق قومیتها در دسترسی به آب

مرکز-پیرامون
آب و جنسیت

دسترسی نداشتن روستايیان به آب شرب
انتقال آب استانهای پیرامونی به استانهای مرکزی
زنان ،قربانی اصلی بحران آب
لزوم مشارکت زنان در تصمیمگیریها
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حقوققومیتها 

جامعۀ ايران ،جامعهای چندقومیتی است؛ کردها ،ترکها ،ترکمنها ،بلوچها ،لرها و عربهای
خوزستان از قومیتهای ايرانی هستند .تحلیل تويیتهايی که با چارچوب عدالت زيستمحیطی
منتشر شدهاند ،نشان میدهد اقوام در قالب مباحث محیطزيستی ،نابرابریهای اجتماعی را طرح
کردهاند و آن را در کانون مطالبات خود قرار دادهاند .به نظر میرسد آن گونه که برخی
صاحبنظران درباره برنامههای توسعه معتقدند ،به دلیل غالببودن رويکردهای نئولیبرال در
برنامههای توسعه از ديرباز و طبعاً متمرکز بودن سیاستهای توسعهای بر مرکز و توجه کمتر به
پیرامون ،نابرابریهايی در حیطۀ اقوام وجود داشته است که در مسائل زيستمحیطی و به طور
خاص در توزيع منابع آب هم انعکاس پیدا کرده است.
يافتههای اين تحقیق حکايت از آن دارد که روستاهای زيادی در کشور با مشکل آب
نوشیدنی مواجهند و مؤثر واقع نشدن سیاستهای دستگاههای مربوطه در حل مشکل کمآبی اين
مناطق باعث شده است در فضای رسانهای اين موضوع به مثابه مصداق عدم تحقق «عدالت
زيستمحیطی» طرح شود:
«منطقه دشتیاری چابهار است .ببینید مردم چطور در سیستان و بلوچستان با بحران آب دست
و پنجه نرم میکنند .حقوق اقلیتها ،حقوق بشر است!»

اين تويیت ،دسترسی نداشتن به آب شرب را در چارچوب حقوق قومیتها و در بستر بزرگتر
حقوق بشر مطرح کرده است .در اينجا ،از اعتراض به وضعیت محیطزيست ،بهمثابه واسطه يا
ابزاری برای طرح نابرابریهای اجتماعی و تبعیضهای ساختاری که برای قومیت پیرامونی در
سیستان و بلوچستان ايجاد شده ،استفاده شده است .موضوع و محوريت بحث در اين تويیت،
نابرابریهای اجتماعی است که در مسائل محیطزيستی و بحران آب نیز جاری میگردد.
«صدای استان ما را بشنويد!!! بحران آب برای ما کابوس شده!!! بیش از  3هزار روستای
#سیستان_بلوچستان از زيرساختهای شبکۀ آبرسانی محروم است و تنها به هزار منطقه
تانکر میرود! سهم مردم از توسعه سواحل #بلوچستان چیست؟»

اين تويیت نیز «کابوس بحران آب» در روستاهای سیستان و بلوچستان را با جزيیات آن
(محرومیت سه هزار روستای استان از زيرساختهای شبکه آبرسانی) در دل مفهوم کلی
توسعه در سیستان و بلوچستان و تسهیم نامتناسب مواهب آن در استانها طرح کرده است .در
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اين مورد ،بحث پیش و بیش از آنکه مسالۀ بحران آب و زيرساختهای آبرسانی باشد،
موضوعی ساختاریتر و در حیطۀ عدالت توزيعی است؛ به اين معنا که آسیبها و مزايای
زيستمحیطی به صورت مساوی بین مناطق کشوری تقسیم نشده است.
موضوعات طرحشده در خصوص عدالت زيستمحیطی در فضای شبکههای اجتماعی چنان
واضح و صريح طرح میشوند که ديگر نیازی به تحلیل آنها برای کشف معنايشان نیست .برای
مثال ،عبارات« :آنها فقط آب برای زنده ماندن پیدا میکنند» يا عبارت «فراموش نکنیم اينها هم
جزئی از اين کشورند» در تويیت ذيل به وضوح بحث نابرابری اجتماعی و غفلت از قومیتها را
برجسته کرده است:
«مردم در برخی روستاهای چابهار10 ،روز هم به حمام نمیروند .آنها فقط برای زنده ماندن
آب پیدا میکنند ...ساکنان روستاها آب شرب را با احشام شريکند! فراموش نکنیم اينها هم
جزئی از همین کشورند!»

در اين تويیت نیز با يادآوری تعلق چابهار و مناطق محروم آن به ايران ،بهرهمندی ساکنان آن از
مزايا و منافع کشوری را به طور کلی نفی کرده و با کنايه ،آنان را در حقوق انسانی و مزايای زيست
در حیطه دولت-ملتِ ايران همسنگ با احشام ذکر مینمايد .اين چنین کالمی اساساً موضوع را از
صِرف بحران آب خارج کرده و آن را در چارچوبی بزرگتر به نام عدالت قرار میدهد.
«کشور دچار بحران آب و خشکسالی شده و کاری که مسئولین برای مديريت بحران انجام
میدن :انتقال آب به کشور دوست و همسايه و برادر ،عراق .سیستان و بلوچستان هم که جزء
ايران نیست».

در اين تويیت ،خبر جعلی و نادرست انتقال آب از ايران به عراق طرح شده است و گفته
شده که دولت حاضر است آب به عراق انتقال دهد اما حاضر نیست برنامهای برای حل مشکل
آب در سیستان و بلوچستان داشته باشد .در اينجا عدالت به مرزهايی خارج از مرز دولت-ملت
کشانده شده و مردم سیستان و بلوچستان با هويت نمادين اهل سنت در برابر مردم عراق با
هويت نمادين تشیع قرار گرفتهاند .همانگونه که پیشتر ذکر شد ،در تويیتر مطالبی با اهداف
سیاسی طرح میشوند که در آنها از عناصر حقوق بشری استفادۀ ابزاری میشود و لزوماً تطابقی
با واقعیت جامعه ندارند .در اين تويیت به صراحت مشخص است که با اهداف سیاسی
غرضورزانه و برای ايجاد اختالف و تنش ا ز خبر جعلی استفاده شده است .در عین حال،
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روشن است که بسیاری از گفتمانهای غالب اجتماعی برخاسته از محتوای رسانههای اجتماعی
با شهرت جهانی است.

مرکز-پیرامون 
تهران شهری است با نزديک به  10میلیون نفر جمعیت و طبیعتاً آب خودِ تهران پاسخگوی
نیازهای شهری با اين جمعیت نیست .تمرکز صنايع در اطراف اين شهر بر نیاز به آب افزوده
است .به همین دلیل ،آب از استانها و شهرستانهای همجوار به تهران منتقل میشود .از نظر
کنشگران محیطزيستی فعال در شبکههای اجتماعی ،اين انتقال آب تبعیض علیه شهرستانها و
استانهای همجوار تهران است و بیانگر نابرابری اجتماعی است که بر شهرستانها اعمال
میشود .آنها انتقال آب شهرستانها و استانهای ديگر به تهران را مصداق بیعدالتی
زيستمحیطی میدانند؛ چراکه منفعت اين انتقال آب برای تهران و رنج آن برای شهرستانهای
پیرامون است .
«ساکنان تهران اعم از دولت و مردم ،نه تنها زندگی رو بر خودشون تلخ و سخت کردن ،بلکه
منابع همه سرزمینهای اطراف رو هم دارن میبلعن .همه بايد به مسؤولیت خودشون آگاه
باشن .اين کامالً بیمعنیه که ديگران هزينه زندگی تهرانیها رو بپذيرن .انتقال آب برای
سیراب کردن ولع اين شهر ،خیانت به سرزمینه»
«شهروندان تهران مسؤوالنه زندگی نمیکنند و قاعدتاً نمیتوانند مسؤوالنه تصمیم بگیرند .نتیجه
اينکه استانهای همجوار بايد تن به ويرانی و خشکسالی بدهند تا آب تهران تامین شود .از
قزوين و مازندران و گیالن و زنجان برای سبک زندگی تهرانیها دارد هزينه میشود».

در اين دو تويیت ،ساکنان تهران در کنار دولتیها و در مقابل ديگر مناطق ايران قرار گرفته-
اند .در اينجا مسئله نه فقط کمبود منابع آبی ،که زندگی مرکزنشینان با هزينۀ پیرامونیهاست .اين
قرارگرفتن مسئلۀ بحران آب در چارچوب عدالت زيستمحیطی ،گاه به صورتی بسیار صريح در
تويیتها ديده میشود:
«تفکری که انتقال آب به هر قیمتی را توجیه و اجرا میکند ريشههايی جز ديگریستیزی،
خودبرتربینی و منطقهگرايی ندارد .نگاهی که با حذف ديگری به عنوان ناشهروند در نهان به
حذف وجود او میانديشد .همه برای ما و ما برای خودمان».
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در اين تويیت به نحو واضح ،انتقال آب جزئی از ساختاری نابرابر و خشن معرفی شده
است؛ ساختاری که در آن ما و ديگری با مرزهای شديداً صلب تعريف شدهاند و ريشۀ اصلی
بحران آب و مسائل آن به ديگریستیزی ،خودبرتربینی ،منطقهگرايی نسبت داده شده است و
غايتش ،حذف ناشهروندان پیرامونی از جهان فرصتهای مرکزنشینان ذکر شده است.
در برخی موراد حتی موافقان طرحهای انتقال آب نیز رفتار مخالفان طرح انتقال آب را با
«قومگرايی» توضیح میدهند .واضح است که چنین بیانی را نمیتوان در چارچوب عدالت
زيستمحیطی تحلیل کرد:
«نماينده مردم ايذه با اعالم زمان اولتیماتوم تا صبح سهشنبه در خصوص لغو دستور رياست
جمهوری برای احیاء زاينده رود و نجات پنج میلیون نفر از مردم استان اصفهان از تشنگی،
با نگاه کردن قومی قبیلهای به بحران آب ،روحانی را تهديد به اعتراض شديد نمايندگان
قومگرا در مجلس کرد».

آبوجنسیت 
از نظر کاربران رسانههای اجتماعی ،زنان يکی از قربانیان اصلی بحران آب هستند که توجه
جدی به آنها نمی شود و اصوالً هم سیاستگذاران و حتی کنشگران و فعاالن اجتماعی توجه
جدی به زنان ندارند .بنابراين ،زنان از منظر مسائل محیطزيستی به طور عام ،و مسائل آب به
طور خاص ،از قربانیانی هستند که کسی صدای آنها را نمیشنود .حال اگر به مسائل زنان،
ويژگی «روستايیبودن» را هم بیفزايیم ،بايد از مضاعفشدن اين وضعیت سخن بگويیم؛ چراکه
در روستاها اغلب زنان هستند که تأمین آب شرب و مصارف خانگی را بر عهده دارند و با
کمبود و بحران آب ،مجبورند سختی بیشتری را تحمل کنند .به عبارتی ،همانگونه که
اکوفمینیستها میگويند ،زنان بیشتر از مردان قربانی کمبود و بحران آب هستند:
«تنش آبی در روستاهای محروم بالی جان زنان است .زنان مسئولیت تهیه آب خانوده دارند،
اين سه کودک از دست رفته چابهاری تنها قربانیان پیامدهای خشکسالی نیستند ،صدها زن از
حمل آب آسیب ديدهاند و کسی آنها را هرگز نديده است .هیچ وقت آنها را نمیبینند».

در اين تويیت ،عالوه بر اينکه به تقسیم نابرابر تبعات و آثار کمبود آب پرداخته شده است،
به طور کلی ،تويیت در چارچوب نابرابریهای جنسیتی قرار گرفته است.
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«انرژی ،آب و تغییرات اقلیمی يک بُعد اجتماعی و بسیار نابرابر دارد .در عسلويه ،فارس
کهنوج پژوهش کردم .بخشی از اين نابرابری جنسیتی ،زنان روستايی هستند».

در اين تويیت نیز به بُعد اجتماعی نابرابری جنسیتی در بن مسائل زيستمحیطی و بحران
آب اشاره شده است.
ناديدهگرفتن زنان در تصمیمگیری های حوزۀ آب و اجازۀ مشارکت ندادن به آنها نیز يکی از
مؤلفههای مهمی است که در فضای رسانههای اجتماعی به آن توجه شده است .به عبارتی ،از
نظر کاربران اگرچه زنان قربانی اصلی بحران آب هستند اما در سیاستگذاریها و
تصمیمگیریهای حوزۀ آب نیز هیچ نقش و جايگاهی برای زنان تعريف نشده است و بخشی از
زنان هم به اهمیت جايگاه خود در اين موضوع واقف نیستند.
«زنان روستايی تامینکنندۀ آب در خانواده هستند .برای تهیۀ آب مجبورند کیلومترها مسافت
طی کنند و با مشکالت متعدد مواجهند ،اما هیچ کسی توجهی به آنها ندارد و زنان مثل ساير
عرصهها ناديده گرفته میشوند»

بنابراين يکی از چارچوبهای کالن که برای فهم بحران آب از سوی کنشگران فضای
رسانههای اجتماعی به آن توجه شده است و ظرفیت تبیینی زيادی برای فهم وضعیت موجود دارد،
چارچوب اکوفمینیسم است که در قالب نابرابریهای جنسیتی موضوع را تشريح کرده است.

نتیجهگیری 
در مواجهه با چالشهای زيستمحیطی ،در سالهای اخیر به رويکرد رفتارمحور توجه شده و
آشکار شده که فناوری نمیتواند به تنهايی بحرانهای زيستمحیطی را حل کند .در اين
رويکرد ،تمرکز ويژهای بر فرهنگ ،آموزش و ارتباطات وجود دارد و تأثیر ارتباطات انسانی و
اجتماعی در تشکیل ادراکات انسانی و در نتیجه رفتار زيستمحیطی در نظر گرفته میشود .با
گسترش روزافزون اينترنت ،نقش آن در فضای کنشگری محیطزيستی نیز بهمثابه يکی از
ابزارهای سازماندهی و بسیج طرفداران محیطزيست در سراسر دنیا برجسته شده است .با
استفاده از ارتباطات رايانهمحور میتوان با هزينه کم و در زمان کم به مخاطبان بینالمللی و در
نتیجه مشارکت گسترده دست يافت .اين رسانهها عالوه بر اثرگذاری بر ادراکات و نگرشها ،به
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دلیل ويژگیهای خاص خود میتوانند با تغییر منابع و جريانهای خبری ارتباطات زيست-
محیطی را متأثر سازند.
به روزنامهنگاری جديد ،بهويژه روزنامهنگاری محیطزيست ،همیشه بهمثابه عاملی مهم در
فراهمآوری منابع برای فرايند جمعآوری اطالعات و ارزيابی و کنش نگريسته شده است که
خدماتِ ارائه سابقه خبر ،نقادی و هشدار ،و تفسیر ارائه میدهد .بنابراين ساخت چارچوبهای
ديدنِ جهانِ مسائل زيستمحیطی که بعضاً دانش پشت آن ،پیچیده و چندرشتهای است يکی از
جنبههای مهم کار روزنامهنگاران است.
يکی از ظرفیتهای رسانههای اجتماعی در فضای مجازی برای روزنامهنگاران و طرفداران
محیطزيست در ايران امکان چارچوببندی پیامهای مورد نظرشان فارغ از محدوديت رسانههای
جريان اصلی ،چه به لحاظ قیود سیاسی اجتماعی و چه موانع اقتصادی ،است .همانگونه که
گفته شد ،چارچوبسازی به شکلدهی به ديدگاههای افراد و ايجاد معنا در توالی بیمعنای
رويدادها میانجامد .چارچوببندی رسانهای در بحرانهای زيستمحیطی مشکل را تعريف و
تفسیر علّی کرده و راهحل ارائه میدهد .مانند تمام اشکال ارتباطات ،ارتباطات زيستمحیطی نیز
در معرض چارچوبسازی قرار میگیرد و اين اتخاذ چارچوب تصمیمی مهم برای يک
روزنامهنگار است .عموم جامعه برای درک مسائل پیچیده زيستمحیطی و گفتمانها متکی به
چارچوبها هستند.
تحلیل تويیتهای صفحات تويیتر فارسی روزنامهنگاران محیطزيست و کنشگران
محیطزيستی فعال در اين شبکه بر اين واقعیت داللت دارد که بخش بزرگی از محتوای
تولیدشده در حوزۀ مسائل آب در ايران مرتبط با چارچوب عدالت زيستمحیطی است.
برخالف ديگر چارچوبها ،در اينجا محیطزيست واسطه يا ابزاری برای طرح نابرابریهای
اجتماعی و تبعیضهايی میشود که به واسطه محیطزيست بر برخی گروههای اجتماعی جامعه
اعمال میگردد .محوريت بحث در اينجا نابرابریهای اجتماعی است و تکیه بر اين است که
مسائل محیطزيست و مسائل نابرابری با يکديگر مرتبطند.
آنچه در میدان تحقیق ديده شده است عمدتاً مبتنی بر عدالت قومیتی ،جنسیتی و طبقاتی
(مرکز-پیرامون) بوده است .روزنامهنگاران گاه دسترسی نداشتن به آب شرب را در چارچوب
حقوق قومیتها و در بستر بزرگتر حقوق بشر مطرح کردهاند .قیاس وضعیت مناطق برخوردار از
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آب با مناطق دچار بحران آب ،و يادآوری تعلق هر دوی اين مناطق به کلیتی به نام ايران از اين
دست است .گاه نیز عدالت به مرزهايی خارج از مرز دولت-ملت کشانده شده و مقايساتی میان
وضعیت مناطق محروم و دچار تنش آبی با انتقال آب به خارج از مرزها صورت گرفته است.
گاه روزنامهنگاران مسئله بحران آب را در چارچوب مرکز-پیرامون در دو بعد دسترسی نداشتن
روستايیان به آب شرب و مسئله انتقال آب استانهای پیرامونی به استانهای مرکزی طرح کرده-
اند .از نظر کنشگران محیطزيستی فعال در شبکههای اجتماعی ،انتقال آب تبعیض علیه
شهرستانها و استانهای همجوار تهران است و بیانگر نابرابری اجتماعی است که بر شهرستانها
اعمال می شود؛ انتقال آب جزئی از ساختاری نابرابر است که در آن ما و ديگری با مرزهای
شديداً صلب تعريف شدهاند و ريشۀ اصلی بحران آب و مسائل آن به ديگریستیزی،
خودبرتربینی ،منطقهگرايی نسبت داده شده است و غايتش ،حذف ناشهروندان پیرامونی از جهان
فرصتهای مرکزنشینان ذکر شده است .در برخی موارد حتی موافقان طرحهای انتقال آب نیز
رفتار مخالفان طرح انتقال آب را با «قومگرايی» توضیح میدهند.
در طرح موضوع نابرابری جنسیتی در بحران آب ،مسئله را در دو بعد زنان بهعنوان قربانی
اصلی بحران آب ،و لزوم مشارکت زنان در تصمیمگیریها چارچوببندی کردهاند .ناديدهگرفتن
زنان در تصمیمگیریهای حوزه آب و اجازه مشارکت ندادن به آنان در سیاستگذاریها و
تصمیمگیریهای حوزۀ آب نیز يکی از مؤلفههايی است که در فضای رسانههای اجتماعی به آن
توجه شده است .اگر آن گونه که گفته شد ،به لحاظ نظری ،جنسیت و محیطزيست را در سه
زمینه «جنسیتی بودنِ دانش بومی بقا و رفتار با محیطزيست در زندگی روزمره»« ،جنسیتی بودن
حقوق زيستمحیطی و مسئولیتهای زيستمحیطی» و «جنسیتی بودن کنشگری زيستمحیطی
متقاطع بدانیم» ،در چارچوببندی پیامهای بحران آب در ايران به بعد جنسیتی بودنِ منافع و
حقوق زيستمحیطی پرداخته شده است و از منظرهای ديگر به موضوع پرداخته نشده است.
به طور کلی فضای روزنامهنگاری و کنشگری دربارۀ بحران آب ايران در فضای مجازی (در
اينجا تويیتر) نشان میدهد که در طرح مسئله بحران آب در چارچوب عدالت زيستمحیطی
بیشتر به کلیتها پرداخته شده و درچارچوب عدالت زيستمحیطی ،تکثر موضوعی ديده نمی-
شود .اين چارچوببندی اگرچه در وجوه انگیزشی و القای ترس و برانگیختن عاطفه غنی است
اما در تشخیص و توصیفها جامعاالطراف نیست .اين نوع چارچوببندی برخی بخشهای
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جامعه که به طور نامتناسبی متحمل مشکالت زيستمحیطی هستند را تصوير میکند و خود
میتواند ادراکات و نگرشهايی را در پی بیاورد؛ گرچه هنوز غنای الزم برای توصیف توزيع
اجتماعی هزينهها و سودهای محیطزيستی در آن ديده نمیشود.
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