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درباره پیشنويس اليحه جديد قانون آب
چکیده
پيشنويس قانون جديد آب اخيراً از طرف وزارت نيرو به نظرخواهي عمومي گذاشته شده و قرار است بهزودي براي تصويب به
مجلس فرستاده شود .اين يادداشت جمعبندي فشرده اي ست از  78نظر ابراز شده درسايت وزارت نيرو ،اظهارنظرهاي مندرج
درروزنامههاي کشور و گروههاي مجازي تخصصي کارشناسان و دانشگاهيان فعال در حوزه آب .در اين نوشته مجموعه
ديدگاهها در سه عنوان نقدهاي مثبت ،نقدهاي پرسشگر و نقدهاي محتوايي دستهبندي شده و بر لزوم بررسي و تحليل علل
ناکامي عملکرد قانون قبلي به عنوان يک پيشنياز ت أکي د شده است .ضرورت نگرش چند وجهي به مديريت آب شامل مديريت
عرضه ،مديريت تو أم با مهار تقاضاهاي متنوع مصرف و آيندهنگر و بيشتر از آن شفافسازي نوع تغييرات موردنظر در شيوه
حکمراني آب نظر مشترک اين ديدگاههاست .تقريباً در تمامي اظهارنظرها واکاوي عميق تر و بازنگري بنيادين در ساختار الي حه
توصي ه شده است .يادداشت نهايتاً نتيجهگيري ميکند که با توجه به همزماني ماههاي پاياني کار دولت و آغاز کار مجلس
جديد زمان الزم براي تجديدنظر در بافت و محتواي پيشنويس قانون جديد در دسترس ني ست و الزم به نظر ميرسد که
فرصت بيشتري براي بازنگري بنيادين اليحه در نظر گرفته شود و تکميل کار به دولت آينده واگذار گردد که دير آمدنت
رواست باز آي درست.
واژگان کلیدي :ايران ،اليحه قانون آب ،تاريخچه قانون آب ،نظرات کارشناسان

آشنايي با سوابق
ايجاد يک نظام قانونمند و همهسونگر براي بهرهگيري از منابع محدود آب در کشوري مانند ايران که بيش از  %85مساحت آن
در سيطره اقليمهاي خشک و نيمهخشک قرار دارد دغدغه هميشگي مردم اين سرزمين بوده است .دغدغهاي که رد پاي
تاريخي مکتوب آن از تقسيمنامه آب زايندهرود شيخ بهايي ( 1000- 925ش) تا پيشنويس قانون آب وزارت نيرو (بهمن
 )1399ديده ميشود .هرچند با نگاهي منصفانه تر و توجه به شواهد تاريخي ،جغرافيايي و سياسي سرزمين ايران قدمت چن ين
قوانيني به  2000سال قبل نيز برميگردد.
سال  1347که طي آن مقرراتي راجع به حفظ و حراست از آبهاي زيرزميني وضع شد را ميتوان آغاز ورود قانوني دولت به
چالشهاي استفاده از آب در ايران دانست .مقرراتي که متوالي اً بر حسب ضرورت در دست بازنگري و تکميل قرار گرفتهاند.
اينک پس از چند دهه که ازتصويب"قانون توزيع عادالنه آب" در 1367ميگذرد ،وزارت نيرو اليحه جديد قانون آب را با هدف
"تضمين حق دسترسي عموم به آب و استفاده بهينه از آن با رعايت منافع ملي  ،مصالح عامه و حقوق نسل آينده و نيز ارتقاي
پايداري محيط زيستي ،اجتماعي و اقتصادي و تامين توامان امنيت آبي و غذايي کشور با مشارکت آحاد جامعه" مطرح کرده
است .هدفي بسيار شفاف و گويا که در صورت تحقق گامي بلند در جهت پايداري سرزمين و مديريت بنيادي آب کشور به
شمار ميآيد.
جاي تشکر است که وزارت نيرو به رغم شتابي که براي به فرجام رساندن اليحه دارد ،متن کامل آن را در حجمي بالغ بر 140
صفحه براي اظهارنظر و نقد نهادهاي مرتبط و کارشناسان آب کشور منتشر کرده و باب گفتگو در اينباره را در سايتي باز
گذاشته است .هرچند به علت کوتاه بودن مهلت پاسخدهي استفاده ازتمامي ظرفيت اين نظرخواهي ممکن نشده است.
همچنين از جمع کثير دغدغهمندان به خصوص کارشناسان باتجربه و مديران سابق حوزه آب نيز براي بيان مسئوالنه
ديدگاههايشان در اين موضوع الزم است سپاسگزاري شود .بررسي نظرات در سايت مذکور نشان ميدهد که  78نظر
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کارشناسي از طرف سازمانها و نهادهاي درگير در مسائل آب و يا کارشناسان حقيقي و مستقل در اين فراخوان منعکس شده
است .دانشگاهيان و محققين مستقل نيز هر چند مستقيماً دعوتنامهاي براي آنها ارسال نشده نيز نظرات خود را در گروههاي
تخصصي و يادداشتهاي روز در جرايد کشور وحت ي مستقيم اً در مکاتبه با وزارت نيرو بازگو کرده اند .اين گالي ه به جا در ب ين
نظرات نيز ديده ميشود که در جمع دعوت شدگان رسمي براي نظرخواهي ،اسمي از « وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» برده
نشده است؛ وزارتخانهاي که در بيشتر دانشگاههايش دپارتمانهاي تخصصي آب ،حقوق ،محيط زي ست و ساير بخشهاي مرتبط
با آب وجود دارد .فرهنگستان علوم نيز قبالً هشداري در مورد بحران آب انتشار داده بود که مورد توجه قرار گرفته است .نگاه ي
گذرا به اين مستندات انبوه دستمايه اين يادداشت است.
بدون تردي د پيشنهاد اين اليحه با هدف سامان بخشيدن به چالشهاي موجود وبا صرف وقت زياد تدوين شده و تهي ه آن کاري
سنگين و نفسگير بوده است .ولي به روايت تعداد زيادي از دي دگاهها ،در اينکه اين اليحه بتواند با ساختار فعلي بر اين
چالشها فايق آيد و نتيجه بهتري از آنچه هست به دست آورد ترديدهايي ابراز شده است .در اين اظهارنظرها زمينههاي
مختلف از جمله ابهام درباره مباني نظري ،دکتري ن و منطق حاکم بر پيشنويس قانون پيشنهادي زي ر سوال رفته و بسياري از
کاستيهاي مربوط به جنبههاي حقوقي آب ،چگونگي برخورد با تخلفات احتمالي و جرائم آبي  ،نحوه نگارش متن قانون،
تعارض برخ ي مواد با قواني ن مرتبط موجود و بسياري ديگر نيز بازگو شده است .جمعبندي نظرات و همچنين پيگيري اينکه
اين اظهارنظرها تا چه اندازه در تنقيح پيشنوي س قانون آب اثر داشته است نياز به زمان و فضاي نگارش بيشتري دارد و در اين
مختصر نميگنجد ولي انبوه نظرات منعکس شده و جمعآوري شده را به طور اجمال ميتوان به صورت زير جمعبندي کرد.

ديدگاهها
يکم :از جمله ديدگاههاي مثبت ذکر شده در اين مستندات ،تالش براي استفاده از نظرات گروههاي مرتبط و کارشناسان،
توجه به مديريت حوضه اي به جاي مديريت استاني ،توجه به سهم محيط زي ست شرب و بهداشت و تالش براي قانونمند
کردن سهم مشارکتهاي دولتي و غيردولتي از مؤلفههاي سهگانه آب را ميتوان ذکر کرد.
دوم :از جمله ديدگاه هاي انتقادي :کوتاه بودن مهلت براي اظهارنظر ،عدم توجه به معيشتهاي جانشين در برخورد با چاهها و
يا ساير استفادههاي غير مجاز ،عدم توجه به ارتقاء سواد آبي عمومي ،ناديده گرفتن شرايط عميقاً بحراني آبهاي زيرزميني ،
عدم توجه به طرح ها و کوششهايي که در سالهاي اخير براي سازگاري با کمآبي و تعادلبخشي آبخوانها انجام شده،
مشارکت دادن بسيار کمرنگ جامعه محلي کشاورزان در تعيين تکلي ف حقابهها و مسائل بوم ي آنان ،تقابل کسب درآمد با
ايمنسازي حريم بستر ،تداخل وظايف متوليان بهداشت و محيط زيست در بخش آلودگي آبها ،عدم توجه به مديريت
محرکهاي مصرف آب (نظير توسعه شهرها ،شهرکسازي و فعاليتهاي کشاورزي غيرمرتبط با امنيت غذايي) در رابطه با توان
اکولوژيکي و ظرفيت آبي حوضههاي آبريز و نظاير آن قابل ذکر است.
سوم :نگاه محتوايي کلي
 روح حاکم بر پيشنويس ارائه شده متکي بر جنبههاي مهندسي استحصال وتوزيع آب و تمرکز بر مديريت دولتي آن بوده وتحوالت اجتماعي اقتصادي وا قليمي آينده در نظر گرفته نشده است .بهويژه مشخص ني ست اين پيشنويس بر اي ايجاد چه نوع
تغييراتي در شيوه حکمراني آب تدوين شده است و قرار است چه مشکالتي را بر طرف نماي د.
 در شکل فعلي ،قانون جدي د در حقي قت قانون وزارت نيرو است که به شدت متأثر از رويکردهاي قبلي يعني مديريت عرضهآب ميباشد و تفاوت آشکاري با محتواي قانون فعلي در آن ديده نميشود و تبعاً تصوي ب آن با دوبارهزايي مشکالت پي شين و
محتمالً با تشديد آنها همراه خواهد بود .در صورتيکه شراي ط آينده و ني ازهاي ناشي از توسعه ايجاب مينمايد که مديريت
تقاضا ،مصرف ،صيانت و حفظ منابع موجود قوياً در ميدان ديد قرار گيرد.
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جمع بندي و نتیجه
 -1پيشفرض ضرورت تدوين اليحه جديد اين است که قانون " توزيع عادالنه آب" که در حال حاضر مرجع عمل است ديگر
پاسخگوي چالشهاي زمان حاضر ني ست و تجربه چندين ساله اجراي قانون مذکور کارايي آن را مثبت يا مناسب ارزيابي نکرده
است .بر اين پاي ه الزم است قبل از هر اقدام داليل عملکرد ناکام قانون تشريح و تبيين گردد و بر اساس آن ،شاخصهاي
بازنگري قانون جديد تعريف و تغييرات الزم داده شود.
 - 2تدوين قانون جديد آب به اعتبار اينکه اثرات آن ايران شمول است يک اقدام ملي بايد تلقي گردد و بر اين اساس ايجاد
يک راهکار مديريت ي براي مشارکت واقعي همه بخشهاي مرتبط با آب در فرايند تصميمسازي ي ک ضرورت است .ول ي چنين
به نظر ميرسد که بهرغم کار سنگيني که انجام شده ،براي آسيبشناسي تحليلي قانون توزيع عادالنه آب فعلي و استفاده ار
انبوه نظرات کارشناساني که در نظرخواهي اليحه جديد مشارکت داشتهاند نياز به زمان بيشتري است و هنوز همه صداها
شنيده نشده و وقت کافي براي کساني که حرفي براي گفتن دارند نيز موجود نبوده و در هر حال زمان ارسال اين اليحه به
مجلس هنوز فرا نرسيده است .قانون جديد در حقي قت قانون وزارت نيروست و ميتواند با تأمل بيشتر به قانون جامع آب
کشورتبديل شود.
 - 3و نکته آخر اينکه زمان طرح اين اليحه از نظر همزماني آغاز کار مجل س با ماههاي پايان ي کار دولت ي ک عجله غير مفيد به
نظر ميرسد و پيشنهاد ميشود حال که از طراحي اين اليحه پنج -شش سالي ميگذرد مدتي ديگر هم به کارگروه پيشنهادي
فرصت داده شود تا با مالحظات کارشناسي اراِئه شده نسخه نهايي را پختهتر و پشتگرم تر به دولت و مجلسي که فرصت کاف ي
براي بررسي خواهد داشت ارائه دهد که "دير آمدنت رواست باز آي درست".
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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.
Keywords: Iran, Water law bill, History of water regulations, Expert comments
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