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 سخن نخست

 آب قانوننويس اليحه جديد درباره پیش

 دهیچک

ب به يتصو يبرا يزودگذاشته شده و قرار است به يعموم يخواهرو به نظريراً از طرف وزارت نيد آب اخيقانون جدنويس پيش

مندرج  يهانظررو، اظهاريت وزارت نيدرسانظر ابراز شده  78ست از يفشرده ا يبندداشت جمعادين يمجلس فرستاده شود. ا

ن نوشته مجموعه يان فعال در حوزه آب. در ايکارشناسان و دانشگاه يتخصص يمجاز يهاکشور و گروه يهادرروزنامه

ل علل يو تحل يشده و بر لزوم بررس يبنددسته ييمحتوا يهاگر و نقدپرسش يمثبت، نقدها يهاها در سه عنوان نقددگاهيد

ت يريت آب شامل مديريبه مد يد شده است. ضرورت نگرش چند وجهيکأاز تينشيک پيبه عنوان  يعملکرد قانون قبل يمناکا

وه ينظر در شرات مورديينوع تغ يسازشتر از آن شفافينگر و بندهيمتنوع مصرف و آ يهام با مهار تقاضاأت تويريعرضه، مد

حه ين در ساختار الياديبن ينگرتر و بازقيعم ياظهارنظرها واکاو يباً در تماميهاست. تقرگاهدين ديآب نظر مشترک ا يرانحکم

کار دولت و آغاز کار مجلس  يانيپا يهاماه يکند که با توجه به همزمانيم يريگجهيتاً نتيادداشت نهايه شده است. يتوص

رسد که يست و الزم به نظر ميد در دسترس نيس قانون جدينوشيپ ينظر در بافت و محتواديتجد يد زمان الزم برايجد

ر آمدنت ينده واگذار گردد که ديل کار به دولت آيحه در نظر گرفته شود و تکمين الياديبن ينگرباز يبرا يشتريفرصت ب

 درست.  يرواست باز آ

 کارشناسان نظرات آب، قانون خچهيتار آب، قانون حهيال ران،يا :يدیکل واژگان

 با سوابق ييآشنا
مساحت آن  %85از  شيکه ب رانيمانند ا يدر کشور محدود آباز منابع  يريگبهره ينگر براسونظام قانونمند و همه کي جاديا

 يکه رد پا يادغدغه. بوده استن ين سرزميمردم ا يشگيدغدغه همقرار دارد خشک مهيخشک و ن يهامياقل طرهيدر س

)بهمن  رويقانون آب وزارت ن سينوشيش( تا پ 1000-925) ييبها خيرود شندهينامه آب زاميمکتوب آن از تقس يخيتار

ن يران قدمت چنين ايسرزم ياسيو س يياي، جغرافيخيتر و توجه به شواهد تارمنصفانه ي. هرچند با نگاهشوديم دهي( د1399

 گردد.يز برميسال قبل ن 2000به  ينيقوان

دولت به  يتوان آغاز ورود قانونيوضع شد را م ينيرزميز يهاراجع به حفظ و حراست از آب يآن مقررات يکه ط 1347سال 

اند. ل قرار گرفتهيو تکم ياً بر حسب ضرورت در دست بازنگريکه متوال يران دانست. مقرراتياستفاده از آب در ا يهاچالش

د قانون آب را با هدف يحه جديرو اليگذرد، وزارت نيم 1367در "عادالنه آبع يقانون توز"بيدهه که ازتصوچند نک پس ازيا

 يز ارتقاينده و ني، مصالح عامه و حقوق نسل آيت منافع ملينه از آن با رعايعموم به آب و استفاده به يق دسترسحن يتضم"

مطرح کرده  "کشور با مشارکت آحاد جامعه ييو غذا يت آبين توامان امنيو تام يو اقتصاد ي،اجتماع يستيط زيمح يداريپا

به  آب کشور ياديت بنيرين و مديسرزم يداريبلند در جهت پا يا که در صورت تحقق گاميار شفاف و گويبس ياست. هدف

 د. يآيشمار م

 140غ بر بال يحه دارد، متن کامل آن را در حجميبه فرجام رساندن ال يکه برا يرو به رغم شتابيتشکر است که وزارت ن يجا

باز  يتيباره را در سانيمرتبط و کارشناسان آب کشور منتشر کرده و باب گفتگو در ا يهااظهارنظر و نقد نهاد يصفحه برا

ممکن نشده است.  يخواهن نظريت ايظرف ياستفاده ازتمام يدهگذاشته است. هرچند به علت کوتاه بودن مهلت پاسخ

والنه ئان مسيب يز برايران سابق حوزه آب نيخصوص کارشناسان باتجربه و مدمندان به ر دغدغهين از جمع کثيهمچن

نظر  78دهد که يت مذکور نشان مينظرات در سا يشود. بررس ين موضوع الزم است سپاسگزاريشان در ايهاگاهديد
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ن فراخوان منعکس شده يو مستقل در ا يقيا کارشناسان حقير در مسائل آب و يدرگ يهاها و نهاداز طرف سازمان يکارشناس

 يهاز نظرات خود را در گروهيها ارسال نشده نآن يبرا ياماً دعوتنامهيز هر چند مستقين مستقل نيان و محققياست. دانشگاه

ن يدر ب به جا هيگال نيا اند.گو کردهرو بازيماً در مکاتبه با وزارت نيمستق يد کشور وحتيروز در جرا يهاداشتاديو  يتخصص

« برده يقات و فناورياز » وزارت علوم، تحق ياسم، يخواهنظر يبرا يرسمدگان دعوت شجمع  که درشود يده ميد زين نظرات

مرتبط  يهابخشر يسا ست ويط زي، مححقوق ،آب يتخصص يهاش دپارتمانيهادانشگاهشتر يدر بکه  يا؛ وزارتخانهنشده است

 يکه مورد توجه قرار گرفته است. نگاه در مورد بحران آب انتشار داده بود يز قبالً هشداريفرهنگستان علوم ن با آب وجود دارد.

 داشت است.ادين يه ايمادست ن مستندات انبوهيگذرا به ا

 يه آن کارين شده و تهياد تدويموجود وبا صرف وقت ز يهادن به چالشيحه با هدف سامان بخشين اليشنهاد ايد پيبدون ترد

ن يبر ا يحه بتواند با ساختار فعلين الينکه ايها، در ادگاهياز د ياديت تعداد زيبه روا ير بوده است. وليگن و نفسيسنگ

 يهانهيظرها زمن اظهارنيابراز شده است. در ا ييهادياز آنچه هست به دست آورد ترد يجه بهتريد و نتيق آيها فاچالش

از  يارير سوال رفته و بسيز يشنهاديس قانون پينوشيپ ن و منطق حاکم بري، دکترينظر يباره مبانمختلف از جمله ابهام در

، نحوه نگارش متن قانون، يو جرائم آب يبرخورد با تخلفات احتمال يآب، چگونگ يحقوق يهامربوط به جنبه يهايکاست

که نيا يريگين پينظرات و همچن يبندز بازگو شده است. جمعيگر نيد يارين مرتبط موجود و بسيمواد با قوان يتعارض برخ

ن يدارد و در ا يشترينگارش ب ياز به زمان و فضايس قانون آب اثر داشته است نينوشيح پين اظهارنظرها تا چه اندازه در تنقيا

 کرد.  يبندر جمعيتوان به صورت زيشده را به طور اجمال م يآورو جمعانبوه نظرات منعکس شده  يگنجد وليمختصر نم

 هادگاهيد
 کارشناسان، و مرتبط يهاگروه نظرات از استفاده يبرا تالش مستندات، نيا در شده ذکر مثبت يهادگاهيد جمله از :کمي

 مندقانون يبرا تالش و بهداشت و شرب ستيز طيمح سهم به توجه ،ياستان تيريمد يجا به ياحوضه تيريمد به توجه

 . کرد ذکر توانيم را آب گانهسه يهامؤلفه از يدولتريغ و يدولت يهامشارکت سهم کردن

 و هاچاه با برخورد در نيجانش يهاشتيمع به توجه عدم اظهارنظر، يبرا مهلت بودن کوتاه : يانتقاد يهادگاهيد جمله از :دوم

 ،ينيزمريز يهاآب يبحران قاًيعم طيشرا گرفتن دهيناد ،يعموم يآب سواد ارتقاء به توجه عدم ،مجاز ريغ يهااستفادهر يسا اي

 شده، انجام هاآبخوان يبخشتعادل و يآبکم با يسازگار يبرا رياخ يهاسال در که ييهاکوشش و هاطرح به توجه عدم

 با آمددر کسب تقابل آنان، يبوم مسائل و هاحقابه فيتکل نييتع در کشاورزان يمحل جامعه رنگکم اريبس دادن مشارکت

 تيريمد به توجه عدم ها،آب يآلودگ بخش در ستيز طيمح و بهداشت انيمتول فيوظا تداخل بستر، ميحر يسازمنيا

 توان با رابطه در( ييغذا تيامن با مرتبطريغ يکشاورز يهاتيفعال و يسازشهرک ها،شهر توسعه رينظ) آب مصرف يهامحرک

 .است ذکر قابل آن رينظا و زيآبر يهاحوضه يآب تيظرف و يکياکولوژ

 يکل ييمحتوا نگاه :سوم

 آن بوده و يت دولتيريع آب و تمرکز بر مدياستحصال وتوز يمهندس يهابر جنبه يس ارائه شده متکينوشيروح حاکم بر پ -

جاد چه نوع يا ياس برينوشين پيست ايژه مشخص نيونده در نظر گرفته نشده است. بهيآ يميوا قل ياقتصاد يتحوالت اجتماع

 د. يطرف نمارا بر ين شده است و قرار است چه مشکالتيآب تدو يوه حکمرانيدر ش يراتييتغ

ت عرضه يريمد يعني يقبل يهاکردياست که به شدت متأثر از رورو يقت قانون وزارت نيد در حقي، قانون جديدر شکل فعل -

ن و يشيمشکالت پ ييزاب آن با دوبارهيشود و تبعاً تصويده نميدر آن د يقانون فعل يبا محتوا يباشد و تفاوت آشکاريآب م

ت يريد که مدينمايجاب ميعه ااز توس يناش يهاازينده و نيط آيکه شرايها همراه خواهد بود. در صورتد آنيمحتمالً با تشد

 رد. يد قرار گيدان دياً در ميانت و حفظ منابع موجود قويتقاضا، مصرف، ص
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 جهیو نت يجمع بند
گر يکه در حال حاضر مرجع عمل است د "ع عادالنه آبيتوز"ن است که قانون يد ايحه جدين اليفرض ضرورت تدوشيپ -1

نکرده  يابيا مناسب ارزيآن را مثبت  ييکارا قانون مذکور ين ساله اجرايست و تجربه چنديزمان حاضر ن يهالشچا يپاسخگو

 يهان گردد و بر اساس آن، شاخصييح و تبيل عملکرد ناکام قانون تشريه الزم است قبل از هر اقدام دالين پاياست. بر ا

 رات الزم داده شود. ييف و تغيد تعريقانون جد ينگرباز

جاد ين اساس ايگردد و بر ا يد تلقيبا يک اقدام ملين شمول است راينکه اثرات آن ايد آب به اعتبار اين قانون جديتدو - 2

ن يچن يک ضرورت است. ولي يسازميند تصميمرتبط با آب در فرا يهاهمه بخش يمشارکت واقع يبرا يتيريک راهکار مدي

و استفاده ار  يع عادالنه آب فعليقانون توز يليتحل يشناسبيآس يکه انجام شده، برا ينيرغم کار سنگرسد که بهيبه نظر م

ها هنوز همه صدا است و يشترياز به زمان بياند ند مشارکت داشتهيحه جديال يخواهکه در نظر يشناسانانبوه نظرات کار

حه به ين اليز موجود نبوده و در هر حال زمان ارسال ايگفتن دارند ن يبرا يکه حرف يکسان يبرا يوقت کاف ده نشده ويشن

شتر به قانون جامع آب يمل بأتواند با تيروست و ميقت قانون وزارت نيد در حقيده است. قانون جديمجلس هنوز فرا نرس

 ل شود. يکشورتبد

د به ير مفيک عجله غيکار دولت  يانيپا يهاس با ماهآغاز کار مجل يزمانهم حه از نظرين الينکه زمان طرح ايا و نکته آخر - 3

 يشنهاديگروه پگر هم به کاريد يگذرد مدتيم يشش سال -حه پنجين اليا يشود حال که از طراحيشنهاد ميرسد و پينظر م

 يکه فرصت کاف يمجلسگرم تر به دولت و تر و پشترا پخته ييه شده نسخه نهائاراِ يفرصت داده شود تا با مالحظات کارشناس

 ."درست ير آمدنت رواست باز آيد"ه دهد که ئخواهد داشت ارا يبررس يبرا
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Editorial Topic 

 

About the draft of new bill of Iran's water law 
 

 

Abstract 

The draft of Iran’s new water law has recently been released by the Ministry of Energy for reviewing and further 

examination of the draft by experts and public opinions. The bill will soon to be sent to Parliament for approval. 

This editorial note proposes a concise summary of the 78 comments posted on the Ministry of Energy Website, 

commented in the country's newspapers as well as viewed by virtual groups of professionals, specialists and 

academicians long engaged in the water industry. In this note all comments and responses have been divided 

into three categories: positive standpoints, raising questions, and theoretical criticisms. Regardless of their 

differences, these views have emphasized on the need for investigation, analyzing and assessing the causes of 

the unsuccessful implementation of the previous law before taking any action. Commentators widely emphasize 

on the need for a multidimensional approach to water management including managements of water supply 

diversification, water use and control, water demands and consumption, and moreover, clarification of strategies 

for desired changes in water governance. Almost all views make strong recommendations for a profound 

analysis and evaluation of the structure of the bill. Finally, the writer concludes that since the current 

government term will end within a few months, it would be wise and rational to postpone the implementation of 

the new regulation until after the formation of the new cabinet. This will provide a sufficient time for experts 

and professional to review, evaluate and examine all raised questions and address the issues and the matters of 

concerns. 
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