
نقش مدیریت مشارکتی در آب، آبادانی ست
اپــنــی در کــتــاب خــود بــا عنوان  "وادا" تسهیلگر ژ
"فراتسهیلگری" نقل می کند: زمانی که در یکی از 
روستاهای دورافتاده یکی از کشورهای فقیر شرق 
آسیا به عنوان تسهیلگر خدمت می کــرده است 
وقتی از اهالی روستا پرسیدند مهمترین نیاز شما 
چیست؟ همه یک صدا گفتند:حفر چاه آب شرب، 
چرا که مجبوریم هرروز مسافتی طوالنی طی کنیم 
تا بتوانیم آب ازبرکه برداریم در حالی که آب برکه بو 

دارد و احتمال آلودگی آن هم باالست.
، چــاه مــورد درخــواســت  در نتیجه گــروه تسهیلگر
را حفر و آن را مجهز به پمپ کردند و آمــاده بهره 

برداری، تحویل روستائیان شد.
"وادا" ادامه می دهد که چندسال بعد وقتی از حوالی 
آن روستا می گذشتیم، سری هم به آن روستا زدیم. 
در کمال تعجب دیدیم چاه از مــدار بهره بــرداری 
ج شده و اتاقک چاه به ویرانه ای تبدیل شده  خار
است و روستائیان مثل گذشته از برکه آب شرب 
خویش را تامین می کنند. اهالی را جمع کردیم و 
پرسیدیم مگر حیاتی ترین نیاز خود را تامین آب 
شــرب از طریق چــاه اعــام نکردید؟ همگی تایید 
کردند. گفتیم پس چرا چاه به این شکل درآمــده 
است و دوبــاره از برکه آب می آوریــد؟ گفتند:ابتدا 
همه چیز خــوب بــود چــاه خــوب کــار می کــرد و آب 
شــرب، ما را راضــی می کرد ولی وقتی پمپ خراب 
شد نمی دانستیم باید چکار کنیم کسی نبود آن را 
برای ما تعمیرکند و حتی پول تعمیر آن را نداشتیم 
پس ترجیح دادیم که دوباره از برکه آب شرب خود 
گر همان روز  را تامین کنیم."وادا" نتیجه می گیرد ا
اول که روستائیان مهمترین نیاز خود را تامین آب 
شرب اعام کردند یک تشکل، شکل گرفته بود و 
مدیریت مشارکتی را به آن ها آموزش داده بودیم 
هم چاه احداث می شد و هم بهره برداری پایدار از 

آن انجام می شد.
ظاهرا دکتر پاپلی یزدی در جایی نقل کرده است 
که قدیمی ترین شرکت جهان ، سازمانی است که 
برای مدیریت قنوات شکل گرفته است.سازمانی که 
حداقل طی یک هزاره، موفق  شده است مدیریتی 
بی بدیل  را در ایجاد و بهره بـــرداری از قنوات و 
مدیریت آبیاری اراضی مربوطه به نمایش بگذارد.

متاسفانه بــا تخریب و کمرنگ شــدن قــنــات در 
سیستم تامین آب کشور که بررسی علل و منشاء آن 
خود، موضوع مفصلی است مدیریت مشارکتی نیز 
به فراموشی سپرده شد و ضعیف شدن تشکل های 
آب  بران مدیریت آب در حوزه آبخوان ها به سمت 
مدیریت آب درهمان روستا رفت با این تفاوت که 
در پایان داستان آن روستا،چاه و چاه خانه مخروبه 

شد و در اینجا چاه و آبخانه رو به تخریب است.
محمد مهدی جوادیان زاده
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

سال دوم  شماره 9  مهـــرمـــــــــاه 1401
شماره مجوز: 88370ماهنامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

تشکل های مردم نهاد و توسعه پایدار

توجه ویژه به عایق، خواسته  ها 
و نیازهای مــردم به عنوان رکن 
اساسی توسعه پایدار و بهره گیری 
از توانمندی های ظرفیت های 
مردمی در به ثمرنشاندن تفکر 
توسعه پایدار امری بسیار ضروری 
می باشد. تا وقتی مــردم ضــرورت موضوعی را درک نکنند 
در عمل شاهد تغییر و بهبود نخواهیم بود. سازمان های 
مردم نهاد به عنوان گروه های مردمی مورد تأیید و نظارت 
دولت ضمن آشنایی با نیازها و خواسته های مردم می توانند 
تأثیرگذاری بسیار خوبی بر آن هــا داشته باشند. در واقع 
تشکل های مردم نهاد یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها 
گر اهتمام نهادهای دولتی بر شکل دهی توسعه  می باشند و ا
پایدار باشد سازمان های مــردم نهاد می توانند به عنوان 
نهادهایی مستقل، تسهیل گر رابط بین دولت ها و مردم 
بوده و در زمینه اشاعه این مفهوم و ساده سازی آن برای 
شکل گیری فهم همگانی و همت جمعی در سطح جامعه 

فعالیت نمایند. 
ــه تعریفی جــامــع از ایـــن تشکل ها باید  ــ در راســتــای ارائ
گفت تشکل مردم نهاد نهادی غیردولتی، غیرسیاسی و 
غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از 
اشخاص حقیقی به  شکل داوطلبانه در موضوعی مشخص 
به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می رسد. 
این  تشکل ها پس از دریافت پروانه فعالیت از حقوق ذیل 

برخوردار می شوند:
ــاوره، اظــهــارنــظــر و ارائــــه پــیــشــنــهــاد راهــکــارهــا به      ــشـ مـ

ع  دستگاه های اجرایی متناسب با تخصص و موضو
فعالیت تشکل.

دیده بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش های جامعه در     
زمینه فعالیت تخصصی خود.

ارائه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت.    
مشارکت در اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های     

اجرایی و بخش خصوصی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد.
عقد تفاهم نامه و قــرارداد همکاری با اشخاص حقیقی     

و حقوقی اعــم  از دولتی و غیردولتی مطابق قوانین و 
مقررات  جاری  کشور.

بــرگــزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق     

اهـــداف تشکل پــس از کسب مــجــوز از مــراجــع قانونی 
مربوط.

ارائــه خدمات آمــوزشــی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه     
اینترنتی و استفاده از سایر ابــزارهــای اطــاع رســانــی و 
محصوالت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین 

و مقررات مربوط.
دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی     

کیفری و سایر قوانین مربوط. 
به طور کلی سازمان های مردم نهاد می توانند در سه مرحله 
به مــدد نهادها یا سازمان های دولتی یا عمومی برآیند. 
در گــام اول تشکل های مردمی با ایفای نقش مشورتی، 
درشکل گیری بــرنــامــه  ریــزی مشارکتی و بــرنــامــه ریــزی در 
راستای توسعه پایدار بسیار مؤثر خواهند بود. همچنین 
ح ها می توانند به عنوان  سمن ها با ورود به عرصه اجرای طر
یکی از اساسی ترین اشاعه دهندگان تفکر توسعه پایدار 
گرچه اشاعه تفکر پایدار نیازمند اهتمام  محسوب شوند. ا
دولــتــی و مــردمــی اســت امــا زمــانــی کــه گــروه هــای مردمی 
دغدغه مند، خود بر عموم جامعه و دولت ها نظارت کنند 
می توانند خط مشی های تعیین شده را دنبال کــرده و در 
ــداف برنامه نقش آفرینی موثری  تحقق چشم انداز و اه
داشته باشند. عاوه بر این NGOها به عنوان نهادهایی 
مردمی نظارت دقیق تر و قضاوت بی طرفانه  تری را نسبت به 
اجرای برنامه ها داشته و می توانند کمک مطلوبی به ارتقاء 

و رفع کاستی های آن  داشته باشند.
در نهایت بــایــد گفت ســازمــان هــای مـــردم نــهــاد در همه 
سطوح گسترش یافته تا مردم در تصمیم گیری ها دخالت 
بیشتری داشته باشند و به این ترتیب خود ضامن اجرای 
آن تصمیمات باشند. الزمه این امر این است که مسئولین و 
دولتمردان کشورها به نقش و اهمیت این تشکل ها واقف 
شوند و به  جای جلوگیری یا ایجاد محدودیت برای فعالیت 
آن ها، این تشکل ها را حمایت نموده و بستر مناسبی برای 
فعالیت آن ها فراهم نمایند. بنابراین با توجه به نقش مهم 
، الزم  و تأثیرگذار سازمان های مــردم نهاد در جوامع امــروز
است تا جایگاه آن ها در تصمیم  گیری ها و برنامه ریزی ها 
ح هــا و برنامه ها مــورد توجه قــرار گرفته و از  و اجـــرای طــر
ظرفیت های مــردمــی تشکل ها در حــوزه هــای تخصصی 

مختلف بهره برداری گردد. 
جمال قهرمانی
 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد
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نقش های اجتماعی مرتبط با آب
انسان موجودی ذاتا اجتماعی است. از بدو تولد تنها ضامن 
حفظ بقاء و ادامــه حیات کــودک، اطرافیان او هستند. چرا 
که انسان تازه متولد شده هنوز توانایی های الزم برای اداره 
ــدارد. این انسان تــازه متولد شده در سایه  زندگی خود را ن
حمابت والدین و خانواده کم کم رشد می کند و با محیط های 
مختلف اجتماعی ارتباط برقرار می کند. از گروه همساالن 
گرفته تا اقوام و فامیل و حتی مدرسه و دانشگاه. طی سالهای 
متمادی انسانی که در ابتدا کودکی نوپا بیش نبود چنان از 
رشد جسمی، فکری،عاطفی،اجتماعی و... برخوردار می شود 
که در موقعیت ها و گروه های مختلف نقش های گوناگونی را 
بر عهده می گیرد. از یک عضو کوچک در خانواده ای کوچک 

گرفته تا اداره یک سازمان بزرگ و... .
بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که جامعه مدت ها پیش 
از اینکه ما به عنوان افراد جامعه وارد آن شویم ، وجود داشته 
و بسیاری از نقش های از پیش تعیین شده را به ما عرضه می 
کند. در اصطاح فنی نقش اجتماعی به هنجارها یا حقوق و 
مسئولیت هایی اطاق می شود که در یک نظام اجتماعی 
به یک سمت ویژه تفویض می شود. و نظام اجتماعی به هر 
گروه یا سازمان اجتماعی که افراد آن با هم در تعامل هستند 

اطاق می شود. 
 یکی از چیزهای مهمی که از ابتدای حیات بشریت نیاز 
اساسی او محسوب می شده " آب" است. آب عامل و ضامن 
حفظ بقاء بشر و سایر موجودات عالم است که از ابتدا زندگی 
وابسته به آن بــوده و هست. امــا، تامین،انتقال،حفظ و 
نگهداری این ماده حیاتی نقش های مختلفی را در جامعه 
می طلبد و نیازمند مشارکت اجتماعی است. کودکی که در 
ابتدا حیاتش وابسته به آب است نه تنها از وجودش اطاعی 
ندارد، بلکه از سختی های و مشقات ناشی از آن چیزی نمی 
داند . اما، هر چه از عمر او می گذرد با اهمیت آن بیشتر آشنا 
شــده و حتی ممکن اســت بــرای استحصال و حفظ آن در 

جامعه نقش آفرینی کند.
در زمان های گذشته بشر به فراخور نیاز جامعه خود تدابیر 
مختلفی برای تامین و نگهداری این ماده حیاتی اندیشیده 
بود که بعضا بسیار سخت و طاقت فرسا هم بود. مانند حفر 
گر به محله های قدیمی یزد  قنات، تاسیس آب انبار و... . ا
سفر کرده باشید به راحتی متوجه می شوید که نسل دیروز با 
چه سختی های زیادی آب را از اعماق زمین به مناطق شهری 
و روستایی هدایت می کــرده و با چه مشقاتی طی فصول 
مختلف سال از آن محافظت می کرده و چگونه در مصارف 
مختلف از آن استفاده می کرده است. بنابراین قدر و ارزش آن 
را هم بیشتر می دانسته و برای آب احترام خاصی قائل بوده 
است. چنانکه در آیین ها و آداب و رسوم مختلف مراسمی 

برای گرامیداشت آن برگزار می کرده است. 
در جامعه امروز نیز افرادی در نقش ها و سمت های مختلف 
مسئولیت تامین و حفظ آب را بر عهده دارند که بیشتر تحت 
عنوان شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضاب شناخته 
می شوند . اما، این بدان معنی نیست که این مسئولیت از 
سایر اقشار جامعه سلب شده و آنها فقط باید از این ماده 
حیاتی استفاده کنند. امروز جامعه بشری با کمبود شدید آب 
سالم و بهداشتی مواجه است. بنابراین، مشارکت و همکاری 
کلیه اقشار جامعه را می طلبد تا در تامین ، استحصال، انتقال 
و حفظ و نگهداری آن موفق تر عمل کند. به خاطر مخاطرات 
زیــادی که امــروزه بشر به دست خود برای محیط زیست و 
همچنین آب بوجود آورده است، برخی تشکل های اجتماعی 
بوجود آمده اند تا در این راستا فعالیت کنند واز مخاطرات 
انسانی در طبیعت بکاهند. چه خوب است همه ما نیز قدر و 
ارزش مایه حیات را بدانیم و حفظ و نگهداری آن را به عنوان 
یک مسئولیت اجتماعی برای خود و اطرافیانمان تلقی کنیم. 
ایزدپناه

تبیین موانع حکمرانی مشارکتی آب در کشور
ح تعادل بخشی آب هــای  طــر
زیرزمینی در ســال 1384، با 
ایجاد  بحث  کشیدن  پیش 
ــورای آب بــــران« از اولین  ــ »ش
ــرای  کـــوشـــش هـــای دولـــــت بـ
مشارکتی شدن حکمرانی آب 
محسوب می شد. پیش از این 
و از دهه 40 شمسی و با افزایش بهره گیری از تکنولوژی های 
حفر چاه های عمیق و بر مبنای قانون »حفظ و حراست منابع 
آب های زیرزمینی کشور«، حکمرانی آب منحصرا به وزارت 
آب و برق محول شده بود. همچنین در قانون »آب و نحوه 
ملی شــدن آن« مصوب 27 تیرماه 1347، آب یک ثروت 
ملی محسوب شد که مسئولیت حفظ و بهره برداری و اداره 
تأسیسات توسعه منابع آب با وزارت آب و برق بود. »قانون 
توزیع عادالنه آب« مصوب سال 1361 نیز مسئولیت صدور 
مجوز حفر و پروانه بهره برداری از آب را به وزارت نیرو محول 
کرد. ایده شورای آب بران می کوشید تا از کسری مداوم و شدید 
مخازن آب زیرزمینی )متوسط 7 میلیارد متر مکعب در سال 
در دهه 70( و این بار با کمک خود کشاورزان جلوگیری کند و 

تعادل را به سفره های آب زیرزمینی بازگرداند.  
به دالیل مختلفی از جمله کاهش اعتبارات و عدم تحقق 
ح شکل گیری شورای آب بران  مبانی اجتماعی اجرای طر
گاهی بهره برداران آب از چیستی و  عمدتا به دلیل عدم آ
ح، عدم تخصیص اعتبارات الزم و فقدان جایگاه  منافع طر
ــران در نــظــام حکمرانی  ــ ــورای آب ب حقوقی مشخص شـ
، 1388؛ شکری و همکاران،  آب)زارعــی، 1387؛ اسدپور
ح موسوم  1393(، افزایش میزان اراضی کشت آبی در طر
به »فدک« و رها شدن پروژه نصب کنتورهای هوشمند در 
کنار عدم تغییر نوع مصرف آب)بیگری و همکاران، 1395(، 
عدم اطاع رسانی دقیق)گرانمایه پور، 1395( و عدم تمایل 
کشاورزان برای مشارکت)رحیمی، 1393؛ شمس، 1395( 

ح به سرانجام نرسید.     این طر
ح احیا و تعادل بخشی منابع آب  دستورالعمل اول طــر
زیرزمینی ایــران که بحث مدیریت مشارکتی منابع آب 
زیرزمینی را به پیش کشید امیدهای زیــادی برای بهبود 
رونــد کاهش ذخیره آب هــای زیرزمینی برانگیخت. این 
دستورالعمل با عنوان »توسعه و پیادهسازی مدیریت 

مشارکتی منابع آب زیرزمینی« که در تیرماه 1394 اباغ 
شد، می کوشید تا با »درسگرفتناز تجربه هایی که در دو دهه 
گذشته بـا عنـوان مطالعـات ایجـاد تشـکل هـای کشـاورزان 
ــرداری منابع آب  ــهــره ب در زمینـه مــدیــریــت حفاظت و ب
زیرزمینی و همچنین تجربه استقرار مدیریت مشارکتی آب 
در شبکه آبیـاری، رویکرد مدیریت مشارکتی و ارتقاء نقش 
کــشــاورزان ذینفع در مدیریت منـابع و تاسیسـات آبـی در 
وزارت نیرو« را تقویت کند.  اما همچنان به دالیل مختلفی از 
جمله عدم توجه به معیشت جایگزین برای کشاورزان، خرد 
شدن مستمر اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها، کمبود 
نیروی انسانی متخصص در استان ها به ویژه در بخش 
امور اجتماعی، ارزان بودن آب کشاورزی از طریق برداشت 
از طریق چــاه هــا، عــدم وجــود آمــار دقیق و پشتوانه های 
ح و عدم انگیزه  مالی روشن تعریف شده برای اجــرای طر
ح، اجــرایــی شــدن آن را  کــشــاورزان بــرای مشارکت در طــر
به مخاطره انداخت. اینک با نزدیک به گذشت 2 دهه 
ح شــدن ایــده شــورای آب بـــران، همچنان جایگاه  از مطر
بخش غیردولتی در حکمرانی آب مبهم است. بر مبنای 
ع فضای کنشگری  مصوبات شـــورای عالی آب، مجمو
کنشگران غیردولتی در حکمرانی آب شامل تشکل های 
آب بران، سمن ها، کشاورزان و نمایندگان صنف کشاورزان 
به عنوان جامعه مدنی تنها برابر با 2.49 درصــد از کل 
کنشگری در حکمرانی آب ایــران اســت. از منظر بخش 
دولتی حکمرانی آب، مهم ترین رویکرد ممکن می تواند 
تسهیل ورود جامعه مــدنــی بــه حکمرانی آب از طریق 
کثری مسئولیت به شورای محلی آب بران  گــذاری حدا وا
باشد. همچنین مشارکت جامعه مدنی در حکمرانی آب 
ــازه ای بگیرد.  می تواند از طریق همین تشکل ها شکل ت
مشارکت همه ذی نفعان در حکمرانی آب ابتدای دگرگونی 
حکمرانی به نفع محیط زیست است که ما از میانه راه با 
تعدیل پروانه های بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و 
هوشمند کردن کنتور چاه های کشاورزی آغاز کرده ایم و 
ح و  هنوز هم همان مخاطره ی به سرانجام نرسیدن طر
استمرار کاهش سطح آب های زیرزمینی در آن وجود دارد. 

حکمرانی مشارکتی تنها راه نجات آب است.
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

ح مختصر فعالیتهای صورت گرفته شر
1-تهیه سند توسعه سامانه های اطاعات 
ــا  رویـــکـــرد بــرنــامــه ریــزی  مــکــان مــحــور بـ

استراتژیک 
2-تهیه مدل مفهومی اطاعات مکانی 
ــداف شرکت  بــا استفاده از ماموریت واهـ
ح وظائف واحد ها و پست  وهمچنین شر

های سازمانی 
3-تهیه الیه های اطاعات مکانی مورد 
نیاز به همراه اطاعات توصیفی ، سیمبل 

گذاری ، گروه بندی 
4-اســتــقــرار ســامــانــه مــدیــریــت اطــاعــات 

مکان محور
ــازی ســامــانــه مــدیــریــت  ــ ــارچــه س ــکــپ 5-ی
اطاعات مکان محور با سامانه حفاظت 
وبهره بــرداری منابع آب)ساماب ( و سایر 

سامانه های اطاعاتی مکان مبنا
6-پیاده ســازی کاربرد های مــورد نیاز با 

استفاده از مدل مفهومی 
7-برگزاری دوره آموزشی وایجاد دسترسی 

کاربران به سامانه 
8-ایجاد اپلیکیشن موبایل برداشت داده 

های مکانمند در محل 
9-برقراری ارتباط سامانه مدیریت اطاعات 

مکان محور با نرم افزار آرک جی آی اس 
10-انــجــام اقــدامــات الزم جهت برقراری 
ــاط ســـامـــانـــه مـــدیـــریـــت اطـــاعـــات  ــ ــب ــ ارت
مـــکـــان مـــحـــور بـــا ســـامـــانـــه کــنــتــورهــای 
هوشمند،سامانه اطاعات ایستگاه های 
، سامانه  هواشناسی وچــاه های پیزومتر

سامیر)رودخانه( ، وسامان 
ــام اقـــدامـــات الزم جــهــت ایــجــاد  11-انـــجـ

داشبوردهای مدیریتی مکانی 
این سامانه با ایجاد داشبورد های مکانی، 
مدیریت بر بهره برداری منابع آب راتسهیل 
می نمایدهمچنین انجام امور کارشناسی 
را تسهیل وضمن کاهش هزینه ها کیفیت 

گزارشات را تضمین میکند
استفاده از برنامه ریــزی استراتژیک در 
تدوین سند اولیه، ایجاد واستفاده از مدل 
مفهومی در استقرار، اتصال به سامانه های 
اطاعاتی دیگر در ایجاد الیه های مکانی 
وتوصیفی وبــروزآوری آنها،ایجاد موبایل 
اپلیکیشن در برداشت داده ها در محل، 
ارتباط سامانه با آرک جی آی اس، ایجاد 
داشبورد های مکان محور، نمونه هایی از 
نوآوری وخاقیت های بکار گرفته شده در 

استقراراین سامانه می باشد.

استقرار جی آی اس سازمانی منابع آب با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و مدل مفهومی 



سال دوم  شماره 9   مهــــــــرماه 1401ماه نامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

تاثیر تشکلهای زیست 
محیطی در حفظ 

محیط زیست 
محیط زیــســت سرمایه 
ــروت  ــ اجـــتـــمـــاعـــی و ثـ
مشترک است و بر اساس 
اصـــل پــنــجــاهــم قــانــون 
اساسی همگان در حفظ 
و احیای آن مسئولند. از 

طرفی با توجه به بستری که تشکل ها از طریق 
ساماندهی و بروز عایق در مورد این مسئولیت 
فراهم می کنند، می توان گفت که تشکل ها در 
تحقق رهیافت حفاظت اصولی از محیط زیست 
نقش اساسی دارند که این نقش در فرآیند توسعه 

الزم و ضروری می باشد.
ادارات و ســازمانهای دولتــی نیــز بــا توجــه بــه 
فراهم شــدن این بســتر، همکاری ســایر نهادهای 
غیــر دولتی و عامه مــردم را می طلبند و اینجاســت 
کــه نقــش موثــر تشــکل هــا بــه عنــوان پــل ارتباطــی 
بیــن مــردم و دولــت خــود را نشــان مــی دهــد. 
از طرفــی در قــرن حاضــر اثــرات تغییــرات آب و 
هوایــی شــرایط زندگــی بخش هــای بزرگــی از 
جهــان را تهدیــد می کنــد چــرا کــه کمبــود مــواد 
غذایــی و کمبــود آب، تخریــب محیــط زیســت، 
فقــر و گســترس بیمــاری مهاجــرت تــوده ای مــردم 
را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه هــر کــدام از ایــن  
پارامترهــا می توانــد بــه تنهایــی بــه امنیــت یــک 

کشــور خدشــه وارد کنــد.
ایـن طبیعـی اسـت کـه آن دسـته از کشـورهایی که 
بیشـتر از تغییـرات آب و هوایـی آسـیب می بیننـد، 
بایـد بـه دنبـال راههایـی جهـت بهبـود رژیـم آب و 
هوایـی، هـم از طریق روشـهای قانونی و هم سـایر 
روشـهایی کمتـر رسـمی، مانند اسـتفاده از تشـکلها 
در راسـتای شناسـاندن تغییـرات آب و هوایـی و 
همچنیـن جلوگیـری از ایجـاد معضـات زیسـت 
محیطـی باشـند. تشـکلها در بسـیاری از مواقـع بـا 
قـدرت خـود در زمینـه همـراه کـردن تـوده مـردم و 
کمـک گرفتـن از آحـاد جامعـه و در بعضـی مواقـع 
اسـاتید دانشـگاهی مـی تواننـد مجوزهـای داده 
شـده از سـوی مراجـع را لغـو و از تخریـب محیـط 
زیسـت، منابـع آب و حیـات وحـش جلوگیـری بـه 

عمـل آورنـد.    
ناهید غالمنژاد
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب

مشارکت مردمی: سرمایه اجتماعی
و عامل توسعه پایدار 

ایـــن مــهــم از دو منظر حائز 
ــی بــاشــد  ــه مـ ــوجـ اهــمــیــت وتـ
. مشارکت هــم عــامــل رشــد و 
پیشرفت ودر واقع توسعه به 
کلمه است  مفهموم واقــعــی 
وهــم از ســویــی دیــگــر میزان 
وجــــــــودش در هــــر جــامــعــه 
آن  یافتگی  توسعه  شاخص 
جامعه تلقی می گــردد. هیچ 
سازمان وگروه وجامعه کوچک یا بزرگی نمی تواند مدعی 
توسعه یافتگی پایدار و طبیعی وبومی و خود ساخته باشد 
مگر با مشارکت مــردم. البته رشد و پیشرفت به زور سُرم 
وتزریق بی محابا وموقت سرمایه های مــادی جامعه یا 
وارداتی و سیاسی برای فریب افکار عمومی در کوتاه مدت 
و ناپایدار دیــده شده است که در یک مقطع به یک رشد 
ظاهری موقت وناپایدار وآن هم تک بعدی برای تظاهر 
ونفاق در برخی سازمانها وجوامع مستبد، قابل مشاهده 

است اما نه توسعه پایدار.
کید   از نشانه های توسعه یافتگی همه جانبه بــودن و تا
می شود خاصه پایداری ومهمتر از همه درون زا بودن آن 
است. می شود در یک محور یا در یک مقطع به یک رشد 
گر این پیشرفت از سه خصیصه دیگر  ظاهرا خوب رسید اما ا
گسترده و دائمی و درونی وبومی بودن ، همراه نباشد، نمی 
توان به آن توسعه پایدار گفت. واین خصلتهای توسعه 
ــردم بــا اعتقاد  پــایــدار بدست نمی آیــد مگر بــا مشارکت م
واعتماد به مدیریت آن سازمان وجامعه. اما این مشارکت 
را به انــواع مختلف می تــوان شاهد بــود. یک مصداق آن 
مشارکت انتفاعی مستقیم است که شرکت ها وتعاونی ها به 
اشکال مختلف نمونه هایی از آن هستند. مردم به انگیزه 
سود مشهود ورضایت بخش، وارد عرصه سازندگی وتوسعه 
ســازمــان وجامعه می شوند که متعارف وحــق اســت وگاه 
سهم مهمی را هم از توسعه به عهده می گیرند که صد البته 
باید دانسته وبا برنامه وهدفمند باشد وحق همه اضاع 
وعوامل موثر در پیشرفت دیــده شده باشد. حق سرمایه 
گــذار یا مشارکت جــوی و سهم جامعه و دولــت ونیز دیگر 
عوامل موثر چون کارگران وکارکنان مجموعه، هر ضعفی در 
انتفاعی از این موارد باشد این مشارکت ناپایدار است، چون 
بر مبنای عدل استوار نبوده وهر آنچه از عدل وانصاف به 
دور باشد متزلزل وچون بنایی سست و عنکبوتی است! 

اما از میان مشارکت های مردمی نوعی خالصانه است که 
مردم با انگیزه غیر انتفاعی وبرای انجام رسالت اجتماعی 
وانسانی خود، وارد عرصه آن می شوند که این خود نیاز 
به رونــد مدیریت خالص ودرســت سازمان وجامعه دارد. 
گستردگی وقــوام واثــر بخشی آن به ایــن شیوه مدیریت 
مشخص وتعیین مــی شــود. در جــوامــع مستبد ودر هم 
ریخته غیر آزاد و با مدیریت سو وکار نابلد و رانت خوار وسوء 
استفاده گر وغیر عادل، این همدلی ومشارکت بسیار کم 
سو وبی رنگ وغیر ملموس و ناموثر در توسعه پایدار است. 
تشکلها وسازمان های مردم نهاد از جنس این نوع مشارکت 
هستند. درواقع مردم مخلص با انگیزه سازماندهی شده اند 
برای رفع مشکات وکاستی های جامعه و یا بهره برداری 
درست از فرصت ها ومنابع موجود جامعه به نفع همگان 
وتوسعه پایدار آن جامعه. هر چه اعتماد و بــاور مــردم به 
گاهی  مدیریت سازمان وجامعه یی بیشتر باشد همراه با آ
وفرهیتخگی آن جامعه، این مشارکت قوی تر وموثر تر نمود 
می یابد ودر توسعه کشور نقش ایفا می کند. رشد ودرواقع 
توسعه ماندگار وتمدن ساز هر ملتی به این نوع مشارکت 
گر آن  بستگی مستقیم وبسیار حساس وملموس دارد که ا
گاهی، زیر ساخت این نوع مشارکت  باور واعتماد یا انگیزه وآ
ضعیف و سست باشد میل مردم به آن کاسته وگاه به صفر 
وحتی منفی یعنی مبارزه زیر زمینی علیه مدیریت سازمان و 
آن جامعه می انجامد. امروز ممالک پیشرفته جهان بعضا 
با عدم برخورداری از منابع مادی الزم اما صرفا با داشتن 
همدلی ســازمــانــی واجتماعی بــه بیشترین پیشرفت ها 
وتوسعه مثال زدنی روز دنیا رسیده اند وبرعکس سازمانها 
وجوامعی با داشتن بیشترین منابع مادی اما با فراری دادن 
مردم دچار خسران وفرو پاشی در همه زمینه ها گردیده اند. 
گر خوب نگاه کنیم در هیمن اطراف خود به راحتی شاهد  ا
مثال فراوان از هر دو سازمان وجامعه می باشیم. جوامعی 
خ  گاه ومطمئن وفرهیخته با باالترین نر با مردمی آزاد وآ
مشارکت در اقسام آن و در مقابل ممالک و سازمان هایی با 
داشتن همه منابع مادی کم نظیر جهان اما در جهل مرکب 
و ادعای واهی، توسعه کاذب تک بعدی و ناپایدار وارداتی 
وسُرمی به قیمت فنا رفتن همه منابع وحتی خون وجان 
مردم خویش ودر سرازیری سقوط حتمی که نمونه های 
آن در گذشته نه چندان وحال دنیا می توان ماحظه کرد...
سید عباس هاشمی
مدیر جمعیت واقفین سبز
نماینده گروه ودبیر شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیستی استان یزد



چالش های مهم حقوق آب در ایران
از منظر مقایسه ای چنانچه بخواهیم 
یك ارزیابی کلی از دو رویکرد اعمال شده 
ــه دهیم ، باید به طور  در کشور ایــران ارائ
ــه در نــظــام حــقــوقــی حقوق  کــلــی گــفــت ک
خصوصی، منابع آبــی به عنوان مــاِل یك 
مالك خصوصی به حساب آمده و نامبرده 
می توانست از همه ظرفیت های مالکانه 

خود انتفاع ببرد. 
امــا در نظــام حقوقی حقــوق عمومــی، حتی 
دولــت نیــز مالکیــت مســتقلی نــدارد، بلکــه 
بــه نمایندگــی از اجتمــاع بــر منابــع آبــی 
حکمرانــی مــی نمایــد. از ایــن کــه ایــن تغییــر 
ــا  ــوان ب ــی ت ــوده ،م ــی ب ــا ومنطق ــرد بج رویک
الت فقهــی، حقوقــی، اجتماعــی  اســتدال
،سیاســی و حتــی فرهنگــی دفــاع کــرد. امــا 
درخصوص جنبــه های اقتصــادی و بحث 
گیــر دولــت بــر اقتصــاد ممکــن  دخالــت فرا
اســت ماحظاتــی وجــود داشــته باشــد. بــا 
ایــن وصــف مــی تــوان بــه جــرات ادعــا کــرد 
ــا تغییــر ایــن رویکــرد  کــه منافــع متعــددی ب
، بــه عمــوم شــهروندان تخصیــص یافتــه 

اســت. 
امروزه از بعد بحث های حقوقی مهم ترین 
مشکل ایــن اســت که رشته حقوق آب در 
کشور ما رشته ای نوپاست که حدود و ثغور 
و ظرفیت های آن ناشناخته و مبهم است. 
مرزهای دانش آن تعریف روشنی نــدارد و 
انسجامی از جهت تحقیقات حقوقی بر آن 
متمرکز نبوده و همین امر ،مشکل را در ابعاد 
مختلفی پیچیده و در هاله ای از ابهام فرو 

برده است.
برهمین مبناست که امــروزه این دغدغه 
در وزارت نیرو ایجاد شده که بایستی به 
صورتی مستقل در مجموعه های آموزشی 
دانشگاهی کشور ،این رشته راه انــدازی و 
اساتیدی خاص در این باب تربیت گردند. 
این دغدغه تا به حدی است که برخی از 
صاحب نظران و دست انــدرکــاران بخش 
حقوقی آب معتقدند، آینده به وجود این 

رشته ، بیشتر از خیلی از رشته های متداول 
کنونی نیاز خواهیم داشت. 

بخواهیـم  چنانچـه  وصـف  ایـن  بـا      
رشـته  ایـن  کلیـات  بـاب  در  موضوعاتـی 
برشـماریم مـی تـوان بـه مسـائلی از ایـن 
کم بر  دسـت اشـاره نمـود. نظـام حقوقـی حا
کم بر  مالکیت منابـع آبی، نظام حقوقـی حا
سیاسـت کیفـری منابع آبـی ، نظـام حقوقی 
کـم برحریـم منابـع آبـی، نظـام حقوقـی  حا
کم بـر آلودگـی منابع آبـی، نظـام حقوقی  حا
کـم بـر بهـره بـرداری از منابـع آبـی، نظام  حا
افـراد  مالکیـت  سـلب  بـر  کـم  حا حقوقـی 
بـرای ایجـاد و یـا توسـعه منابـع آبی)نظـام 
اسـتماك اراضـی و امـاك مـورد نیـاز منابـع 
کـم برحقابـه هـای  آبـی(، نظـام حقوقـی حا
کـم  موجـود منابـع آبـی، نظـام حقوقـی حا
آبـی، نظـام حقوقـی  برتخصیـص منابـع 
کـم برمشـارکت هـای مردمـی درمنابـع  حا
کـم بـر منابـع آبـی  آبـی، نظـام حقوقـی حا
نظـام  خارجـی،  همسـایگان  بـا  مشـترك 
بـازار  و  گـذاری  خ  نـر بـر  کـم  حا حقوقـی 
کـم  آب در منابـع آبـی، نظـام حقوقـی حا
برصنایـع بـرق آبـی بـر منابـع آبـی )مالکیـت 
کوچـك(، نظـام  نیروگاههـای خصوصـی 
کـم برمناقشـات مالـی در منابـع  حقوقـی حا
کـم بـر انتقـال بیـن  آبـی، نظـام حقوقـی حا
حوضـه ای منابـع آبـی و مناقشـات بیـن 
کم بردستگاه  حوضه ای ، نظام حقوقی حا
هـای متولـی و ناظربـر منابـع آبـی، نظـام 
کـم برتاسیسـات منابـع آبـی،  حقوقـی حا
کم برتخریـب منابع آبی با  نظام حقوقی حا
قصد ایجـاد اخـال در نظم عمومـی، نظام 
کـم برتخریـب منابـع آبـی بدون  حقوقـی حا
قصـد ایجـاد اخـال در نظـم عمومی،نظام 
کـم برمصـرف و اخـذ جرائـم  حقوقـی حا
ناشـی از مـازاد مصـرف در منابـع آبـی، نظام 
کـم برسـرقت منابـع آبـی،  نظـام  حقوقـی حا
کـم بـر منابـع آبـی غیرمتعـارف.  حقوقـی حا
شـاید چنانچه تامل بیشـتری هـم بنمائیم 
طیـف وسـیع تـری از جنبـه هـای مرتبـط را 
دریابیـم کـه نیازمنـد تحقیـق و پژوهـش در 

ایـن بـاب باشـد.                   
    بــا ایــن ماحظات، حقوق آب در کشور 
ما، علیرغم اهمیت روز افزون خود از چند 
چالش مهم بــرخــوردار است که در شمارۀ 

بعد به آن خواهیم پرداخت.
ادامه در نشریه بعدی...
سید ابوالفضل میردهقانی تفتی
سرپرست مدیریت حقوقی

گاهی بخشی در جهت بسترسازی برای      اجرای سیاستهای اطاع رسانی و آ
حل چالش های مدیریت منابع آب

برنامه ریزی جهت بهبود و افزایش ضریب نفوذ اطاع رسانی    
پیمایش، پژوهش و افکارسنجی در خصوص مسائل و معضات اجتماعی     

بخش آب
برنامه ریزی و مدیریت افکار عمومی در خصوص مسائل و چالش های     

بخش آب
نظارت، راهبری و هماهنگی روابط عمومی شرکت های تابعه    
برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مردم به ویژه آب بران از طریق اجرای     

سیاست های آموزش همگانی
ارائه مشاوره در حوزه های ارتباطی و اجتماعی به مدیران و مسئوالن    
برنامه ریزی جهت اطاع رسانی در خصوص نحوه مواجهه با چالش های     

مدیریت منابع آب از قبیل: ارزش اقتصادی آب، انتقال بین حوضه ای، 
صادرات آب، آب مجازی، آب و میراث تاریخی، آب و محیط زیست، آب و 

مسائل اجتماعی و سیاسی مدیریت منابع آب
انعکاس اخــبــار و فعالیت هــای بخشهای مختلف از طریق انتشارات     

الکترونیکی، چاپی، صوتی و تصویری
پاسخگویی به ابهامها و اطاع رسانی در خصوص مسائل حوزه آب    
رصد، پایش، تحلیل و انعکاس اخبار و تحلیل های منتشره در خصوص     

مسائل آب
همکاری بــا رســانــه هــای جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای     

بخشهای مختلف
اجرای مناسب مراسم، همایشها و نمایشگاهها    
ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئوالن از طریق برگزاری جلسات داخلی    
پیگیری مسائل مربوط به ارتباط با کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی     

در حوزه آب
ج از کشور همکاران     پیگیری و هماهنگی در خصوص مأموریت های خار
پایش و اطاع رسانی در خصوص فعالیت ها، وقایع، همایش ها و نمایشگاه     

های بین المللی در حوزه آب و هماهنگی در صورت لزوم
انجام امور و هماهنگی در خصوص تشریفات و مسائل بین المللی    

 وظایف مدیریت روابط عمومی
و امور اجتماعی
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