
 
 

 
 دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها

 نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشورمدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم

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

 بردارانهای بهرهمدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی

 مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب

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

 ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشورکارشناسان محترم وزارتخانه

 
 قیتوف یا سالم و آرزوب

 

شده  نییتع یتخصص تهیگزارش کمانتشار همگان منتظر  کهیدر حالو  گذشت 98 سال بیمه یهاالبیحدود دوسال از س

 طیمحنهاد مردم یتشکلهاشورای هماهنگی نشده است.  هئبه جامعه ارا یگونه اطالعات رسمچیور هستند، هنوز هجمه رئیستوسط 

 .ه استپاسخ ماندیب تاکنونمتاسفانه  هفشرد ک یمهم پا نیا بر کشور، طی چندین نوبت مکاتبه، یعیو منابع طب ستیز

نسبت  ییپاسخگو یبه جا رویوزارت محترم نیته مطرح شده است، این کم یجلسات تخصص از سویی، با توجه به اخباری که از

تحت  یمتن هئاقدام به اراها، با ادعای ضعف اختیارات در زمینه مدیریت رودخانه ،البیپرابهام مخازن سدها در هنگام س تیریبه مد

از آن، تر و مهم یعیو طب یآب یهاکرهیپخود بر  اراتیاختو  قدرت شیافزا ،یو به نوع نموده« هاحفاظت از رودخانه حهیال»عنوان 

 .کندپیگیری میقانون  یسینوبا کمک بازرا تملک بستر 

 یتیحاکم فیتعرض به وظا زیکارآمد و ن تیریو مد تیموضوع مالک نیبا توجه به عدم ارتباط معنادار باین در حالی است که 

خود را در متون  ،انهیجوتیاما متاسفانه همان تفکر مالک شود.یم ها رددر نشست حهیال نیا ،یها و البته حقوق عمومدستگاه ریسا

شرکت توسعه منابع آب « عادالنه آب عیاز قانون توز یاصالح مواد » حهیال ایو « نهم قانون جامع آب سینوشیپ»مانند متن  یگرید

تا  شده استمواجه  یتیحاکم یهادستگاه و یمدن یبا مخالفت نهادها ،دست متون نیتمام اسازد که خوشبختانه می انینما رانیا

 دهد.قرار می قانون آب یدر بازنگر نفعانیمبنا را بر مشارکت همه ذ ،رویوزارت ن نکال صیدفتر تخص تایآنکه نها

جلسات اند، ، چنانچه همه بزرگواران استحضار دارند و طی گزارشهای شبکه، در جریان جزئیات روند قرار گرفتهمبنا نیهم بر

نموده و همچنان در آنها خود اقدام به مشارکت فعال  یذات فیطبق وظا زین یمدن هاینهاد که شدبرگزار  رویدر وزارت ن یاهفشرد

را مورد تاکید  یعیطب یهاپهنه ریبا سا یگو همبست یکشور به اموال عموم یآب یو تعلق بسترها یمل یاراض یکپارچگیبه حفظ  دیتاک

قبل از ارسال به  نفعانیمنتشر و در معرض نقد و اصالح همه ذ یعموم یدر فضا یقانون آب در حال حهیالبا این حال،  .قرار دادند

االشاره فوق ونیسیدر کم «هاحفاظت از رودخانه»عنوان  اب یگرید حهیهمزمان ال دیقرار داشت که متاسفانه خبر رس ییربنایز ونیسیکم

 .است یدگیدر حال رس

 یو با نگاه فرابخش انتقاد جدی بودهمورد  ،و تعارضات قانونی یفن ایرادات و اشکاالتعالوه بر  رویزارت ناقدام و نیافارغ از اینکه 

 .محکوم است مذموم و زینمحور و در چارچوب اقدام مشارکت یاز لحاظ اخالقمتاسفانه  ،آب منافات تام داردموضوع حکمروایی به 

 مدخلیجامعه ذ تیبا کل گفتگو حال در ،از بدنه خود یبخش قیاز طر رویوزارت نبسیار مایه شگفتی و البته دردناک است که 

یا  ییجومنفعت ،یبا اهداف خاص سازمان گرید یبخش و تآب اس نوین و جامع برای یقانون و تدوینساخت  یارز براهم یهاو دستگاه

، کل این فضا را تحت تاثیر و تضعیف یمشارکت یزدن فضاو دور  یسازقانون قیاز طر یآب یهاتملک بدنه در قالب هر دلیل دیگری،

 جاد ـکنی و ایتغال ذینفعان به تدوین قانون جامع آب، هدفی جز رد گمـسازد که گویی، اشن متبادر میـدهد و اینگونه به ذهقرار می
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 حهیالبه عبارتی وقتی آب نداشته است.  زمینه برای پیشبرد اهداف خاص در فضای امن ناشی از تمرکز ذینفعان بر موضوع قانون

قانون آب  حهیالنویس پیش ۳۶و  ۳۲مواد  ایبدان اشاره شد و  ،فوق الذکردر دست تدوین  حیاست که در لوا یهمان مواد یمزبور حاو

که از قضا، موضوع  شده ها تکرارالیحه حفاظت از رودخانه 8و ماده  1، عینا در ماده آب شده نهعادال عیقانون توز ۲ماده  نیگزیجاکه 

 توان از این اقدام موازی وزارت نیرو داشت.بوده، الجرم، برداشت دیگری نمیهمه گروداران سوی از  هامخالفت نیشتریب و محمل

شد، چه بسا کلیه اقداماتی که ضمن اینکه طبیعی است چنانچه گزارش مفصل و مبسوط کمیته تخصصی سیالب، منتشر می

های اجرایی جدید، در حال پیگیری وین مختلف، از قبیل تغیر ساز و کارها، تدوین قوانین جدید و یا حتی تعریف پروژهاکنون، با عناهم

 یافت.است، صورتی دیگر می

 ؤکدامضمن اعالم مجدد تقاضای انتشار گزارش ملی سیالب، و منابع طبیعی کشور،  ستیز طیمح یتشکلهاهماهنگی  یشورا

امکان مذاکره و مشارکت،  زیبه م یبندیو با پا دهیدست کش یو پوشش یدست اقدامات مواز نیاز ا رویارت نخواستار آن است که وز

 .قانون فراهم سازد یبازنگر یرا برا نفعانیهمه ذ حضوربا  یبخشنینگاه بحاکمیت و تحقق 

مهم  نیا ،گریکدیبه  یتمام منابع آب یوستگیبا نگاه پ دیبا ،ردیقرار گ یسیقرار است قانون آب مورد بازنو اگربدیهی است که 

خصوصا در  ؛از دستور هرگونه اقدامی خارج شود ،در محافظت آن به صورت مجزا یبه رودخانه و سع یو نگرش انتزاع پذیرفتهصورت 

اخذ  یرابه قصد تملک و رقابت ب اخود ر یجا، خوب و فارغ از منفعت یحکمران یتالش براشود که اینگونه برداشت میکه  یطیشرا

 داده است. یتیحاکم یهابا دستگاه ،سند

کنند، ها و ضعفها در هر یک از بخشهای جامعه تالش میتوفیق همه خدمتگزارانی که صادقانه در جهت کاستن از پریشانی

 آرزوی قلبی همه ماست.

 با سپاس و احترام دوباره

 عی کشورنهاد محیط زیست و منابع طبیشورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم
 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:

 ور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولتدبیر محترم کمیسیون ام

 شورای محترم عالی و شورای محترم نظارت و داوری شبکه
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