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 دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها

 نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشورتشکلهای مردممدیران و اعضاء محترم 

 فعاالن، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی

 بردارانهای بهرهمدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی

 ین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آبمدیران و مشاور

نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم 

 فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

 ه مدیریت منابع آب کشورها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزکارشناسان محترم وزارتخانه

 

 با سالم و آرزوی توفیق؛

اندرکاران همانگونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذینفعان و دست

نویس قانون جامع آب و نیز پیرو برگزاری مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش

ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران ضور مدیرکل محترم دفتر برنامهجلسه مشترک فیمابین، با ح

نهاد تخصصی این حوزه که منجر به برگزاری بیش از بیست محترم تدوین قانون و مدیران تشکلهای مردم

این جلسات جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور شد و 

تناوبا در حال برگزاری است، مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله تخصصی، م

اندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که در یادداشتهایی، در اختیار کلیه ذینفعان و دست

ها، بندی، زمانهای کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانونبند، حاوی توصیه 5

نهاد جهت مشارکت شناسی مقررات موجود و اعالم آمادگی تشکلهای مردمپذیری، آسیبکیفیت مشارکت

 منتشر شد. 99آذر  18در تاریخ تر در این فرآیند بود، جدی

در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادالنه آب، طی جلساتی که در محل 

شود، اظهارنظر موضوعی تشکلها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور وزارت نیرو برگزار می

آبه ها به ویژه حقآبهها، حقموضوعاتی همچون مالکیت، حریم و بستر رودخانهدر این مسیر، کار قرار گرفت که 

ها، آبهای زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب و چندین و چند سرفصل موضوعی تاالب

دیگر، با حضور کارشناسان مختلف در جلسات کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه مورد بحث و گفتگو و 

هایی شد ها اخذ شده و تبدیل به یادداشتها یا بیانیهل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی تشکلها در این زمینهتباد

بندی، منتشر شده و به اطالع عموم مردم عزیز کشورمان برسد که در این راستا، که مقرر شد بر اساس زمان

 منتشر شد. 99دی  20با موضوع مالکیت، در تاریخ دوم بیانیه 

ی محیط آبهها به طور کلی و حقآبهیکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، موضوع حقبا توجه به اینکه 

های مرتبط ص بود که بسیاری از موضوعات و پدیدهها به طور اخی تاالبآبهویژه حقزیستی به طور خاص و به

 دهد.با مدیریت منابع آبی کشور را تحت تأثیر خود قرار می
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شود که با عنایت به وجود قانون حفاظت، احیاء و مدیریت اهمیت این موضوع، آنجا دوچندان می

های کشور و اصالحیه آن، لزوم توجه به تدوین یک نظام حقوقی مناسب، متناسب و یکپارچه در این تاالب

بیش از پیش  حوزه خاص، با ملحوظ داشتن ظرفیتهای محلی و نظامات بومی و عرفی و دانش جوامع محلی،

شایسته وزارت نیرو در بسترسازی ن سپاس دوباره از رویکرد ضمبدینوسیله بایست مورد توجه قرار گیرد. لذا می

نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با محوریت مین اظهارنظر تشکلهای مردمچهارمشارکت ذینفعان، 

 گذرد.این موضوع، به شرح ذیل، از نظرتان می

 

بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در 

را به خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود 

شاءاهلل، خروجی دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا ان

اندرکاران و ذینفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری حاصل از خرد جمعی دست

 م شود.شود، گردآوری و تنظیسازان تدوین میرساندن به مسؤوالن و تصمیم

 

 و اما بعد:

 

 ریس ،یدگیچند دهه خشک یو ط یتهاجم یمهندس کردیواسطه روهب یتاالب هایکرهیپ -1

 یهااز چالش یکیمبدل به  ،زگردیر دیتول خاطربه نکیاها همتاالب کهیطوربهاند. را تجربه کرده ییقهقرا

 دراز عوامل  یکیتواند یم یقانون فعل یهاکشور شده است. لکنتمحیط زیستی  نیآفرمهم و بحران

از  یتاالب یهابهآحق نیو تام صیدر عدم تخص سوکیمساله بوده باشد اما اصل ماجرا از  نیا شیدایپ

ارزشمند در مطالبه  یهاپهنه نیا یدستگاه متول یا ضعف انفعال ،گرید یو از سو طرف دستگاه موظف

و  مونیرخداد نام نیدر ا ستیز طیو سازمان مح رویرخ داده است. وزارت ن ها،آبهاین حق یجد

 یقانون فیبوده و هستند. عدم انجام تکال توان و ظرفیت قانونی خود، دارای تقصیراندازه  به، زسونیسرزم

 اتیاز تجرب یامجموعه اب ،جهان بود یتاالب ونیکنوانس نیاول زبانیم یکه روزگار یباعث شده کشور

 .ها شناخته شوداین عرصه در زمینه مدیریتخورده شکست

به عنوان یکی از  ،2/1396 /30کشور مصوب  یهاتاالب تیریو مد ءایاح قانون حفاظت، -2

های و مصادیق توجه سازمان حفاظت محیط زیست به این عرصهترین اقدامات تسهیلگرانه درخشان

مربوطه در حفاظت از تاالبها پرداخته  یهادستگاه یقانون فیبه تکال تیبه صراحت و کفافرد، منحصربه

 ریشده در متن اخ نییتع یقانون یهابا توجه به ضرورت است که ستهیبا یدیلذا هر قانون جد ؛است

به بهانه اشتراک در  "جامع"تحت عنوان  یشود. ورود مجدد به موضوع تاالبها در متن احتمال نیتدو

 .نخواهد داشت یوردادست ،آب، جز تداخل و تراکم قانون تیماه
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و مورد  یآنچه که بصورت فراقانونند مان –کشور  یتاالب یتملک بسترها یگونه سوداهر -3

قرمز  طو عبور از خطو یجامعه مدن دیشد تیحساسب موج – ها رخ داده استدر بستر رودخانه ،اعتراض

 .است نیسرزم نیا عتیمندان طبدغدغه

از آب از طرق  یفقط تدارک حجم ،موضوع ها الزم به ذکر است کهبه تاالبآر مورد حقد -4

به  ازمندیها ن. تاالبستیها نتاالب دهیتبر بستر تف یمصنوع یواسطه کانالهاهب قیو تزر یمهندس

جراها و مدر متعدد  یهاسازه لهیشده هستند که متاسفانه بوسنییتع تیفیو با ک یعیطب یهاانیجر

به مقدار  انیجر تیو هم کم یعیطب تیفیک افتیشده است. لذا هم در غیاز آنها در مسیرهای ورودی،

 .است یمدن هبوده و مورد مطالبه جامع یدر مصب تاالبها ضرور یآب ازین

به استناد اصل دهم  یستیز طیمح یها در حسابرسستمیاکوس نیا یواقع یرزشگذارا -5

و تبصره ماده  یمقام معظم رهبر یابالغدر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، نظام  یکل یهااستیس

 یهاپهنه نیا نیهمچنموضوع اساسی دیگری است که نباید مغفول بماند. قانون برنامه پنجم توسعه،  192

 یفروپاش ،آنها یعیبه طبآدارند که با برهم خوردن حق یمتنوع یشتیو مع یاجتماع یکارکردها یعیطب

کما اینکه تاکنون نیز دهها  .داد هدخوارخ  عیوس اسیدر مق یو عموم یفرد وقحق عییو تض یتیجمع

 انیها و زیعدالتیب نیاست که جبران ا یهیبد و پیگیری است.هایی قابل رصد مورد از چنین پریشانی

 .است تیبر عهده حاکم ،داریپا یهاستمیمجدد اکوس ءایبا اح دگانیدخسارت

 یکل یها استیدو و شش س ،کیو آب طبق اصول  یعیمنابع طب کپارچهیجامع و  تیریمد -6

و پرداخت عادالنه  یآب یهاستمیاکوس یضامن بقا واندتیم و منابع طبیعی، ستیز طیمح حوزهنظام در 

 .باشد یحقوق تاالب در زمان خشکسال عییهمه بخشها و ممانعت از تض نیآب ب یکسر میبه و تقسآحق

 ینیرزمیبه بواسطه منابع زآحق نیاز ا یبلکه بخش ستندین یها صرفا وابسته به آب سطحتاالب -7

منظور  یدر حساب مطالبات تاالب دیناکارآمد و ناموفق با تیواسطه اعمال حاکمههم ب شود که آنیم نیتام

 شود.

کرده و  یمستثن قیها را از شمول مصادچشمه یدرسته ب ،عادالنه آب عیقانون توز کیماده  -8

توسعه چشمه اعمال کرده است. را بر  تیدمحدو 3فقط صرفا در ماده  ؛است اوردهین انیاز آنها به م یذکر

 هرکشور بر عهده داشته و لذا  یهاکوهستان و جنگل و دشت ستمیاکوس یدر بقا یاتیها نقش حچشمه

و  ستیز طیحق مح عییتض ،یعیطب ریمس یبند و انتقال آنها قبل از طانیگونه دخل و تصرف در م

 اراتیاخت شیدست اقدامات و گسترش افزا نای. دانهمنبع داشت نیه اتام ب یاست که وابستگ یمندانتسیز

 یو فروپاش یعیطب هایهم خوردن فزونتر چرخه بر باعث ،منابع یو بدنبال جستجو یبا نگاه فن یدستگاه

ها بر چشمه یخصوص تیکه مالک یحقوق افراد عتضیی بر عالوه هاصاحب چشمهت خواهد شد. یستمیاکوس

 هاآنحق  تیبر حرمت و رعا ،است که در شرع مقدس یجانداران اتیموجبات نقض حق شرب و ح، دارند

 .دستورات موکد داده شده است

در روند اصالح  رویوزارت نپیشنهادی متاسفانه در متون ذکر این نکته بسیار ضروری است که  -9

 ند در برابر ـهر چست. ا افتهی لیتقل یاالبـبه تآه حقـب، لتـفـه غـپس از شش ده ،عتیبه طبآقانون، حق
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اختصاص همین اندک هم، مقاومت بسیاری وجود دارد اما باید این نکته، مؤکدا در مرکز توجه قرار گیرد 

آن دست موضوعات قابل مذاکره نیست که بخواهیم پس از طی روندهای هرچند  که اساسا این موضوع، از

مشارکتی، در خصوص میزان و کیفیت آن، به توافقی دست یابیم. بلکه مساله به طور واضح این است که 

ی تاالبی، از حقوق بنیادین سرزمین و مآال از آبههای طبیعی و محیط زیستی، و در مرکز آنها، حقآبهحق

 آزادیآب و  یعیطب یهاشناختن چرخه تیبه رسم وق بنیادین شهروندان آن هستند و ضمن اینکهحق

های آبههای آن، بدیهی است، مطالبه جدی و اصلی، در واقع، در اولویت نخست قرار گرفتن حقریمس

 رتبه با اولویت شرب است.طبیعی، پیش از اولویت شرب و یا نهایتا و با اغماض، هم

 

آنها  تیرعا هستند که یحقوق آب دارای هاخود رودخانه یجنگلها، مراتع و حت دشتها،در مجموع، 

 ستمندانیها و زستگاهیز هیآب رخ خواهد داد. کل یعیحق گردش طب تیمهم در رعا نیو ا الزامی است

 یهایمنبع هستند که متاسفانه با درازدست نیحق شرب مقدم بر ا یدارا ،آب یعیطب ریمس کیموجود در 

 پیش ازآن است که  ستهیبا ،یشده است. در هر قانون آت عیضا یعیو طب یحقوق شرع نیا ،یفن

 تیمشخص و به رسم ،با صراحت ،موجودات نیا یعیحقوق طب ،یشرب و صنعت و کشاورز یهاصیتخص

 د.نشناخته شو

 

 
 با سپاس و احترام دوباره

 شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور
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