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 بسمه تعالی
 

 

 سرکار خانم دکتر ترابی

 )دبیرخانه تدوین قانون آب(ریزی کالن آب و آبفادفتر برنامهکل محترم مدیر

 بموضوع: الیحه قانون آ

 با سالم،

آن دفتر با موضوع دعوت به جلسه و  29/22/77مورخ  924/66942/77 و 924/66474/77های شماره بازگشت به نامه

اید، در نظرخواهی پیرامون ویرایش نخست الیحه قانون آب، ضمن تشکر فراوان از فرصتی که در اختیار اینجانب قرار داده

 انم:رسزیر برخی نظرات انجمن پسته ایران را به استحضار می

ترین منبع تجدیدپذیر این سرزمین بوده و هست. از همین ترین و استراتژیکبدلیل خشکی فالت ایران، آب کمیاب -2

آوری رو، تحوالتی که در طول تاریخ کشور پیرامون این منبع خدادادی رخ داده، از پیدایش کشاورزی و ابداع فن

های دین مبین اسالم و ها با آموزهبرداری آبکیت و بهرهقنات در ایران باستان گرفته تا تلفیق قواعد عرفی مال

گذاری مدون، تخریب منابع و تأسیسات آبی بر اثر حمله مغول در دوران پس از ظهور اسالم و نهایتاً شروع قانون

 های انرژی در دوره معاصر، همه و همه اثراتورود تکنولوژی چاه عمیق، پیروزی انقالب اسالمی و اعطای یارانه

گیری اند. تصمیمبسیار عمیقی بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی تمدن اقوام و مردم ایرانی گذاشته

های آینده را تحت تأثیر راجع به چنین موضوع راهبردی و مهمی که زندگی تمام مردم ایران در نسل حاضر و نسل

موضوع، با پختگی کامل و در نظر گرفتن منافع ملی، حصول خود قرار خواهد داد، باید پس از بررسی تمامی جوانب 

های فردی، گروهی و یا فشارهای سیاسی صورت گیرد؛ روندی که از اقناع جمعی و بدون عجله و فارغ از انگیزه

 رسد رعایت شده باشد.ها، اخبار و مرور الیحه، به نظر نمیشنیده

روز فرصت برای ارائه نظرات  7بهمن، تنها  24این الیحه به تاریخ وزیر محترم نیرو در نامه نظرخواهی خود پیرامون  -2

اگر منظور این است که ما یک "اید: تعیین کردند. همچنین به نقل از شما گزارش شده که اخیراً در وبیناری فرموده

ا برای این امر ههفته فرصت اظهارنظر را افزایش دهیم، ما در خدمت دوستان هستیم. اما اگر منظور این است که ماه

به  ."شود و عمالً تالشی نخواهد بود که به نتیجه برسدکنم اصل ماجرا خدشه دار میفرصت تعیین شود، تصور می

 گیری راجع به چنین موضوع رسد این عجله، تناسبی با وقت الزم و معقول برای بررسی، اظهارنظر و تصمیمنظر می
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به را ایجاد کرده که شاید تعجیل در این امر بیشتر ناشی از فشار سیاسی یا پیچیده، مهم و خطیری نداشته و این شائ

 های آینده.رو به اتمام بودن عمر دولت حاضر است تا مصلحت کشور و نسل

های خاصی از عالقمندان، دعوت به مشارکت شده، اما به نظر علیرغم اینکه در روند تدوین الیحه از افراد یا گروه -9

 مانع از حصول اقناع جمعی بر سر این الیحه شده است:رسد دو ایراد می

اول آنکه تالش واقعی و کافی از سوی دبیرخانه تدوین قانون آب برای شناسایی، دعوت و جلب اعتماد بسیاری از 

نفع در این موضوع نشده است. بعنوان نمونه، خاطر نشان می سازم در حالیکه نظر یا ذیهای عالقمند، صاحبگروه

بردار غالب منابع آب فالت مرکزی ایران، کشاورزان هستند، در همان روز ارسال نامه شما به این و بهرهمالک 

انجمن، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی 

 یهاییر قانون، سست کردن پایهاز تغ وریهدف وزارت ن"ایران در مصاحبه با پایگاه خبری زیست آنالین می گوید: 

آب که  قانونی نفعان اصلیذ از رویبود که وزارت ن یعیطب"وی ادامه می دهد:  ".است یبخش کشاورز یهابهاقح

 ."مینداشت یانتظار نیدعوت به مشارکت نکند و ما هم چن ،است یبخش کشاورز

کنند اکنون فکر میتی هم که به بازی گرفته شده بودند، همهای غیردولرسد معدود افراد و گروهدوم آنکه به نظر می

ای بوده که تر جلوه دادن الیحهکه شاید هدف از دعوت آنها به جلسات و آوردن نام و عناوین آنها، صرفاً مشروع

طی های ایشان، نهایتاً بر اساس دیدگاه خاص وزارت نیرو نسبت به موضوع تدوین شده؛ بدون آنکه نظرات و دغدغه

یک روند شفاف، بررسی، اعمال، اصالح و یا حتی رد شده یا اینکه اقناعی حاصل شده باشد. الزم به ذکر است، 

کردند، از همان ابتدا، حاضر به همکاری بینی مینفعان هم که چنین احتمالی را پیشنظران و ذیبسیاری از صاحب

ماد آنها نسبت به روند طراحی شده برای تحلیل و نقد نشدند و از سوی آن دبیرخانه هم تالش کافی برای جلب اعت

 نویس الیحه جدید صورت نگرفته است.قوانین گذشته و تدوین پیش

با توجه به فرصت کوتاه موجود، در اینجا صرفاً به سه نمونه از انتقادات بنیادین قابل طرح در خصوص الیحه  -6

به این موارد نبوده و احصا کامل آنها فرصت بیشتری را  شود. مسلماً انتقادات وارده منحصرپیشنهادی اشاره می

 طلبد:می

رسد الیحه پیشنهادی در راستای سلب مالکیت منابع آب حیازت شده از افراد، آن هم بدون جبران به نظر می الف(

از الیحه  29الی  27و  24، 6، 9. دست کم، مواد خسارت، و سپردن آنها به دست وزارت نیرو طراحی شده است

زمین به پشتوانه ای به بار خواهند آورد. این در حالی است که اساس تمدن چندهزار ساله ایرانپیشنهادی چنین نتیجه

های مولد کشاورزی و گذارینهاد مالکیت خصوصی منابع آب شکل گرفته و همچنان نیز تولید، خلق ثروت و سرمایه

ی در فالت مرکزی ایران بر همین نهاد استوارند. الزم به توضیح است که فلسفه ورود دولت به حیطه منابع آب صنعت

و مالکیت خصوصی افراد بر پایه  ؛در تمامی قوانین قبلی، حفاظت از این منابع ارزشمند بوده و نه مالکیت بر آنها

حیازت » در این رابطه، توجه به قواعد عرفی و فقهی .است قواعد عرفی، شرعی و قانونی همواره محترم شمرده شده

قانون توزیع  2، همچنین اظهارنظرهای شورای محترم نگهبان پیرامون ماده «ال ضرر و ال ضرار»و « مباحات

 « نامه ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آبتصویب»و حتی  عادالنه آب در زمان بررسی و تصویب این قانون
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به تصویب دولت رسیده، خالی از لطف نیست. البته امروز، پس از  2929وزارت نیرو در سال هاد که به پیشن

هزار رشته قنات موجود در فالت مرکزی ایران ظرف چهل و پنج سال گذشته، دیگر  74خشکیدگی و انهدام قریب 

اسدار خوبی برای منابع آبی تواند پبر کسی پوشیده نیست این تصور طراحان قوانین قبلی که دولت به تنهایی می

تواند با سست کردن مملکت باشد، خیالی خام بود. خالصه اینکه، از نظر این انجمن، الیحه پیشنهادی هم اکنون می

 های مالکیت خصوصی بر منابع آب، کاری را که مغول نتوانست به سرانجام برساند، تکمیل کند.پایه

مور و تصمیمات اقتصادی و تجاری افراد جامعه در همه کشورهای در حال ها از دخالت در اامروزه، پرهیز دولت ب(

توسعه یا پیشرفته، اصلی پذیرفته شده است. اصرار الیحه پیشنهادی به تعیین تکلیف دولت راجع به نوع، اولویت و 

تحاد جماهیر خورده االیحه، یادآور ایدئولوژی ویرانگر و شکست 22و  24، 7، 6الگوی مصرف آب منجمله در مواد 

 شوروی کمونیستی است.

جامع و مانع  ت،یو شفاف داشتن وضوح ،یبا قانون اساس نیبه مطابقت قوان توانیم یسینوقانون هیاز اصول اول ج(

 ضیاز تبع زیپره ی واجرا، نگاه بلندمدت و مل یتقابلدر نظر گرفتن  ،یو اصطالحات حقوق اتی، استحکام در ادببودن

 ی،رحقوقیغ و مبهم ،یسرشار از اصطالحات کل یشنهادیپ حهیمتأسفانه ال اما .اشاره کرد یقانون یهاو استثنا

تفویض  دولتی بسیار مهم و تأثیرگذاری که بعداً باید تهیه شود و به اسنادو بدون تعیین حدود و ثغور ارجاعات متعدد 

رانت،  ض،یتبع جادیا نهیزم شکیاست که ب یونفراقانالعاده و فوق اراتیبا اختدولتی  ییو شورا هاونیسیکماختیار به 

کشور را فراهم خواهد  یمنابع آببرداران مالکین و بهرهبا  انیمجر یاقهیسل یو برخوردها کیستماتیانحصار، فساد س

 آورد.

زم برخوردار از آنجا که به زعم انجمن پسته ایران و بنا به دالیل مذکور، روند تهیه و مفاد الیحه قانون آب از مشروعیت ال

معذور است.  49/22/77باشد، ضمن عرض پوزش از محضر گرامی شما، این انجمن از پذیرش دعوت به جلسه مورخ نمی

منتها، چنانچه دبیرخانه تدوین قانون آب عالقمند به مشروعیت بخشی واقعی به روند تحلیل، نقد و اصالح قوانین آب 

کمکی که در توان داشته باشد فروگذار نخواهد کرد. در پایان، ضمن عرض کشور باشد، انجمن پسته ایران از انجام هر 

کنید، آرزوی احترام و خسته نباشید به شما و همکارانتان به خاطر تالشی که با نیت خیر صرف خدمت به مملکت می

 پیشرفت، آبادانی و سربلندی ایران عزیز را دارم.

 

 با احترام،                                                                                     

 محمد صالحی                                                                                     

 رئیس هیئت مدیره                                                                                     
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 ونوشت ها: ر

 .راستحضا جهت نایرا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محترمرئیس  -شافعی غالمحسین جناب آقای مهندس

 .راستحضا محترم رئیس جمهور جهت اول معاون -دکتر اسحق جهانگیریجناب آقای 

 .راستحضا جهت نیرو محترم وزیر -جناب آقای دکتر رضا اردکانیان

 .راستحضا جهت جهاد کشاورزی محترم وزیر -خاوازی جناب آقای دکتر کاظم

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار. -جناب آقای مهندس علیرضا رزم حسینی

 .راستحضا جمهور جهترئیس معاون محترم حقوقی  -جنیدیلعیا سرکار خانم دکتر 

 .راستحضا جهت های استراتژیکمرکز بررسی حترممرئیس جمهور و رئیس محترم مشاور  -الدین آشنادکتر حسامجناب آقای 

هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت رئیس معاون محترم وزیر در امور آب و آبفا و  -تقی زاده خامسی قاسم جناب آقای مهندس

 منابع آب ایران جهت استحضار.

 جهت استحضار. اسالمی های مجلس شورایمرکز پژوهش محترم رئیس -جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی

 محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی جهت استحضار.رئیس  -ساداتی نژاد سیدجواد جناب آقای دکتر

 محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهت استحضار.رئیس  -ملک زاده محمدشفیع جناب آقای مهندس

 

 

 

 

 
                         

 


