
 
 

 

 اردکانیانجناب آقای دکتر 

 وزیر محترم نیرو
 

 ا اهداء سالم و آرزوی توفیق؛ب

 
در خصوص  ارائه نظرات و پیشنهادها»موضوع ، 20/11/1399مورخ  100/31/43845/99پیرو رونوشت نامه شماره  احتراما

و با  در این زمینهفراخوان رویکرد نظرخواهی و اعالم  سپاس از ضمن، «نهائی ینسخهویرایش نخست الیحه قانون آب جهت درج در 

و نیز تأکید مؤکد بر طی مراحل مقدماتی طراحی و تدوین غیردولتی و دولتی، تأکید ویژه بر جلب مشارکت حداکثری تمامی ذینفعان 

 یا اصالح قانون قانون جدید یین ضرورتهای تدوینقانون موجود، تب شناسی، از قبیل: آسیبیا اصالح و تنقیح قوانین لوایح قانونی

 ، ارائه گزارش شفاف از آثار اجرا و عملکردکندتبیین الزامات یا نیازهای جدید ذینفعان که تولد یا اصالح قانون را توجیه می ،موجود

 رویکردها وتدوین قانون جدید یا اصالح قانون جاری )برای طرح توجیهی ارائه  ،ترقانون جاری )بیان مضار و منافع( و از همه مهم

اد نهای مردمو روش اجرا(، بدینوسیله نکات ذیل، به عنوان نظر مقدماتی شورای هماهنگی تشکلهانداز و اهداف خطوط کلی و چشم

 شود.تقدیم مینویس قانون آب/ویرایش نخست، در خصوص متن پیش ،محیط زیست و منابع طبیعی کشور

محورهای ویژه ، خطوط قرمز، تشریح بدیهی است متن مبسوط و تشریحی اظهارنظر در این خصوص، حاوی بیان مواضع اصولی

و مصادف با روز ملی آب، به صورت رسمی  99اسفند  13نویس به طور مصداقی، در روز ازمند اصالح و برخی از مفاد متن پیشنی

 قرار خواهد گرفت.ن انویس قانون آب و عموم ذینفعان و گرودارمنتشر خواهد شد و در اختیار گروه کاری تدوین پیش

 

بر آن انگشت  بدرستی صدرالذکر ذکر شده و حضرتعالی نیز در نامهپیشنهادی قانون  نخستآنگونه که در متن ویرایش  یکم:

عامه، حقوق نسلهای  به آب با رعایت منافع ملی، مصالحتضمین حق دسترسی عموم بایست هدف از قانون آب میاید، تأکید نهاده

رود که این هدف در قانون مذکور، به یک یا دو باشد و این انتظار میدی اجتماعی و اقتصا ،زیستیآینده و نیز ارتقای پایداری محیط

 ،که روح قانون رسوخ نمایدای به گونهمفاد و محتوای آن و در بیرون آمده  انتزاععبارت در تعلیل تدوین آن محدود نگشته، از قالب 

اجتماعی سخت، بیش از شده و شرایط حادث محیط زیستیکارکرد آب در عصر حاضر به جهت بحرانهای  خود گویای آن هدف باشد؛

پایدار و مشارکت ذینفعان آن گره زده گونه موفقیتی در مدیریت آن را با اصول توسعهکه هر مهم و پیچیده شده ، آنچنانهر زمانی

ه کشاورزان و جوامع حوظ گردد، خواهای آنها ملهای طبیعی باشند که بایستی مطابق قوانین حقابهاست، خواه ذینفعان اکوسیستم

 و.... محلی

کند، تفاوتهای عمیق و بنیادین با از مشارکت مراد می توان گفت که آنچه سازمان تحت مدیریت شما،تقریبا به یقین می دوم:

. هرچند نفس کشور دارد «در توسعه پایدارشراکت ذینفعان »مفهوم عبارتی، به نهاد و مورد نظر تشکلهای مردم اصول مشارکت

رد آن را در نگاه کالن  توانشود و مینویس قانون آب، یک گام به جلو محسوب میمتن پیشنظرخواهی وزارت محترم نیرو در زمینه 

فعال مدیریت کنونی وزارت نیرو پی گرفت که در جای خود شایسته تقدیر است اما از آنجا که این کف مطالبات تشکلهای اجتماعی، 

مسیری طوالنی تا درک ضروریات تحقق شراکت ست که یهی، بدمان محترم تعریف و تلقی شده استسقف ظرفیت و قابلیت آن ساز

شمول که پایدار دو سوی میز، باید طی شود تا روزی دیگر و در فرازی دیگر، آنگاه که قرار است موضوعی با این اهمیت حیاتی و ایران

زیر، نه همکاران دولتی، دهد، مطرح شود، فهرست مخاطبان نامه وکلیه شئون زندگی ساکنان سرزمین ایران را تحت تاثیر قرار می

در این روند و فرآیند، محسوس بوده است و شان به شدت خالیجای  بلکه ذینفعان غیردولتی حوزه مدیریت منابع آبی باشد که

 در هر فرد دیگریکه خود بهتر از همانگونه  تادولت، مانند بسیاری از نقاط دنیا به نقش تسهیلگری خود بازگشته شاءاهلل ان

 صفحه یکم ---پیوست:                 30/11/1399تاری    خ:                583شماره: 



 

 

 

 
امکان بروز و اندرکاران غیردولتی محور و مشارکتی، با حضور یکایک دستاجتماعالگوی مدیریت اطالع دارید، ساختار حکمروایی، 

 یابد. تحققظهور و 

و عموم اندرکاران این حوزه ی حضرتعالی و همکاران محترم نباشد ولی قطعا برای دستشاید الزم به یادآوری برا سوم:

نهاد در جلسات حضور نمایندگان تشکلهای مردمنهاد، شایان ذکر است که مکنشگران و فعاالن محیط زیستی و مدیران تشکلهای مرد

تخصصی در خصوص مفاد و محورها و مواد آن،  اتار نظرهاظ نویس قانون وحضوری کمیته راهبردی و کمیته راهبری تدوین پیش

در  اد پیشنهادشده،ای از مفبخشهای عمده نبوده و طبیعتانظرات بخش غیردولتی در این متن صددرصدی اعمال  رج ومساوی با د

آبه ها مبنی بر اولویت حقهای تخصیص، نظر محیط زیستیاگرچه در فرازهایی مانند تعیین اولویت .شوندمتن نهایی مشاهده نمی

روند درج در راستای تحقق شفافیت و آگاهی از شده که ایجاد نیز ، انتظاری تبعی ار شرب تثبیت شده اما در مجموعنطبیعی، در ک

نهایی عبارات در متن پیشنهادی، دالیل رد پیشنهادهای حاضران در جلسات و یا سایر پیشنهادهای دریافتی که راه به متن اصلی 

 اند، بیان شود.پیدا نکرده

که بدون  الح و یا ایجاد یک متن قانونیاصل و اساس ورود به تغییر، اص رسد کهذکر این نکته نیز ضروری به نظر می چهارم:

د، این پرسش را به ذهن متبادر یان دارتقیم بر زندگی حال و آینده ایران، اثرات جدی مستقیم و غیرمسآن شک، هر فراز و هر بند

نویسی چند دهه باید منطبق بر الگو و چارچوب و رویکرد قانون ، دقیقایکارآمدمدعی که چرا یک قانون مدرن، روزآمد و  سازدمی

ریزی الگویی به های منعطف و سیال و پیهای نو، رویهزه تجربه ساحتتدوین شود و اجا پیش و بدون کوچکترین ابتکار و خالقیتی

ات عوامل بیرونی همچون تغییرات آب و هوایی، سیاستهای جمعیتی، درک مقتضیات بومی و محلی، اثرکلی متفاوت و ناشی از 

 داده نشود؟دیپلماسی آبی، سیاستهای امنیت غذایی و ... 

نهاد که بر مبنای اصول مشارکت و مبتنی بر کدهای اخالقی حاکم بر کنش تشکلهای مردمباری، با عنایت به اینکه  پنجم:

گرانه و گرانه، درخواستنه، میانجیداند و صبورانه، بر وظایف تسهیلگرای پایداری سرزمین میهاسنگ بنایکی از پایداری مشارکت را 

ورزد و نیز با عنایت به اینکه کنش تشکلهای این حوزه، طبیعتا معطوف به حفظ ارائه راهکارهای کاربردی و کارشناسی، اصرار می

و ارتقاء وضعیت محیط زیست و  ها و کمک به بهبودها و آسیبها و تخریباندازیحداکثری محیط زیست و منابع طبیعی از دست

ها و خطوط قرمز منابع طبیعی در کنار تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است، موارد ذیل، مصداقا به عنوان بخشی از کلیدواژه

نها مبادرت و مادامیکه نسبت به اصالح آنویس حتما مورد توجه قرار گرفته کلی و رویکردهای کالنی که الزم است در اصالح متن پیش

گذرد و امید است که مواجهه آن ورزیده نشود، پروسه اصالح این قانون، مبتال به اشکال و نقص اساسی خواهد بود، از نظرتان می

وزارت محترم با این موارد، تعاملی و مبتنی بر درک و فهم چارچوبهایی فراتر از تخصیص منابع و تحصیل درآمد و توزیع آب و اعمال 

 .. باشد.مالکیت و .
 نویسمدیریت منابع آب در این پیشساختار  تغییراتگیری با شکاف و فاصله عمیق میان اصل مشارکت مردم در تصمیم -1

 اطالعات آب و هواشناسینه فقط برای  گیری،کت مردم در تصمیمطالعات مورد نیاز برای مشاردسترسی آزاد به تمامی الزوم  -2

وضعیت بحرانی منابع آب در ایران و عدم تعادل منابع و  وجود باعدم وجود رویکرد حفاظتی و دامن زدن به ناپایداری منابع،  -3

 مصارف

 های انتقال آبعه منابع آب و طرحهای توسراهکار نظارتی بر تصویب و اجرای طرحفقدان  -4

 حقوق معیشتی کشاورزان بدون جبرانها و تبدیل آنها به پروانه و سلب نادیده گرفتن حقابه -5

بسترها و  یسند برا ذمصوب با قصد تملک و تصاحب و اخ نیها و قواندستگاه ریسا فیو وظا یمل یاراض یکپارچگیتعرض به  -6

 .یاب منطقهآ یهاشرکت یبرا یآب یهابدنه

 های خاص.برداریتغییرات بنیادین در اقتصاد سیاسی در جهت بهرهبسترسازی تبدیل موضوع آب و مدیریت آن، به محور  -7

 شدهبا وجود توزیع نامتوازن و غیرمنطقی اعضاء حاضر در ساختارهای تعریف جدی، عمیق و پایدارمردمی عدم تحقق مشارکت  -8
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نویس قانون آب محسوب این موارد و موارد دیگری از این دست، قطعا محورهای مهم بازنگری و اصالح متن پیش ششم:

با پذیر و مبتنی بر خرد جمعی که وزارت محترم نیرو در پیش گرفته است، ند و انتظار این است که با توجه به روند مشارکتشومی

ها به انحاء گوناگون از سوی بخشهای مختلف الذکر و انبوهی از موضوعات بسیار مهم دیگر که در این روزها و هفتهعنایت به موارد فوق

و  ها، مصاحبهها، وبینارهاافته یا در سخنرانیاستادان دانشگاه، کارشناسان و فعاالن این حوزه، نگارش و نشر یاندرکار و ذینفع، دست

نمودن متن، به نهاییمورد توجه قرار گرفته، روند تدقیق و تعمق در هر یک از محورها، ادامه یافته و از تعجیل در  جلسات مختلف

نویس پیشنهادی قانون آب پرهیز شود. حقیقت این است که آنچه سبب مانایی و ماندگاری این حرکت عظیم و بسیار مهم عنوان پیش

بندی و ارسال آن در این وضعیت، به دولت و نهایتا مجلس محترم شود، نه جمعو اثرگذار در تاریخ کشور،  دولت و وزارت نیرو می

 های گوناگون و چندباره، آزمودن و صیقل دادن است.ی اسالمی، بلکه تمرکز و تدقیق و تعمق بیشتر و به سنگ محکشورا

با سپاس از توجه و صبوری جنابعالی و همکاران و مشاوران محترم، همانگونه که در صدر این مرقومه نیز عنوان شد، متن 

و همزمان با روز ملی آب، تقدیم حضرتعالی  99اسفند  13نویس قانون آب/ویرایش نخست، در تاریخ تفصیلی و تحلیلی مرتبط با پیش

 خواهد شد و نشر عمومی خواهد یافت.

 توفیق و سربلندی جنابعالی و همه خدمتگزاران صدیق ایران اسالمی را از خداوند متعال خواستاریم.

 

 با سپاس و احترام دوباره

 نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشورتشکلهای مردمشورای هماهنگی شبکه 
 صادق پناهی

 استان اردبیل

 مسعود موالنا

 استان مازندران

 سعید طهماسبیان

 استان تهران

 احمد رحمانی

 استان آذربایجان

 شرقی

موتیمحمد اله  

 استان قزوین

 محمدرضا پاداش

 استان گلستان

 

محمدحسن 

 کلیدری

استان خراسان 

 رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 سازمان حفاظت محیط زیست های مردمیآموزش و مشارکتمعاون محترم ؛ سرکار خانم مهندس آقایی

 ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرومدیرکل محترم دفتر برنامه سرکار خانم دکتر ترابی؛

 نماینده محترم مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی سرکار خانم دکتر رفیعی؛

 استانها یعیو منابع طب ستیز طیمح یتشکلها یهماهنگ یمحترم شوراها رانیدب

 سراسر کشور یاز منابع آب انتیو ص یعیمنابع طب ست،یز طینهاد حوزه محمردم یو اعضاء محترم تشکلها رانیمد

 یآب و کشاورز ،یعیمنابع طب ست،یز طیمحترم حوزه مح انیفعاالن، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجو

 بردارانبهره یهایو تعاون ریعشا ،یکشاورز یمحترم تشکلها ندگانیو نما رانیمد

 یو شهر ییروستا یجوامع محل ندگانیو نما یاسالم یاعضاء شوراها اران،یده

 شبکه شورای محترم عالی و شورای محترم نظارت و داوری
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