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 اش�اره:  سیاس�ت های کلی نظام در زمینه ه�ا و موضوعات گوناگون از 
س�وی مجمع تش�خیص مصلحت نظام تدوین و تصوی�ب و جهت اجرا به 
قوای س�ه گانه ابالغ شده اس�ت. بررس�ی های میدانی موید این واقعیت 
اس�ت که سیاست های کلی از س�وی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید 
مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با 
عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و 
نق�ش و کارآم�دی آن در جامعه بیان کنند. این نوش�تار به معرفی، نقد و 
بررس�ی سیاست های کلی در بخش منابع آب می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
رتبه ایران در مدیریت منابع آبی از بین 133 کشور 130 است. در واقع این آمار 
بیان کننده شرایط بحران آب در کشورمان است. ایران در منطقه نیمه خشک 
و خشک واقع شده است و در سال های اخیر تغییرات آب و هوا و اقلیم، میزان 
بارندگی را کاهش داده است به طوری که کارشناسان آب این کاهش را در این 
سال ها بین 20 تا 25 درصد تخمین زده اند و میزان بارش های کشور را کمتر 
از 250 میلی متر برآورد می کنند. عمر منابع آبی ایران تا 60 سال آینده است 
و از طرفی در پی این کاهش منابع آبی س��الیانه 10 دش��ت آبی کشور از 600 
دشت موجود دچار بحران می شوند که این مسئله بر وضعیت روستاهای کشور 
تأثیرگذار است. بررسی ها نشان می دهد که بارندگی در کشور پراکنش خیلی 
گسترده ای دارد به همین دلیل این بارندگی ها خیلی مؤثر نیست.90 درصد 
بارندگی ها در فصل های سرد سال، 52 درصد از بارندگی ها در 25 درصد از 
مناطق کش��ور و 70 درصد هم در فصل های غیرمصرف اتفاق می افتد. منابع 
آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد متر مکعب به 100 میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته و آمار رس��می این میزان را 120 میلیارد متر مکعب اعالم کرده 
اند. استفاده بیش از اندازه از منابع آب تجدیدشونده طبیعتاً باعث می شود که 
بسیاری از اکوسیستم های کشور لطمه بخورد و همچنین سبب می شود که 
اکثر تاالب های کش��ور خشک شوند یا به سمت خشک شدن و تبدیل شدن 
به نمک زار پیش روند. ضمناً برداشت از ذخایر تجدیدپذیر دیربازده آبخوان ها 
شدت یافته است و کسری حجم سالیانه مخازن بلندمدت کشور علیرغم الزام 
به کاهش تدریجی آن در قانون برنامه پنجس��اله سوم و چهارم توسعه، شدت 
یافته است. این امر موجب شده است تا با افت شدید و نگران کننده سطح آب 
زیرزمینی مواجه ش��وند به نحوی که در حال حاضر 291 محدوده )دش��ت( از 
نظر برداشت آب ممنوعه و بحرانی اعالم شده و میزان افت سالیانه سطح سفره 
آب زیرزمینی در اغلب دش��ت های کش��ور بین 1 تا 3 متر در سال رسیده که 

متأسفانه پیامدهای مخرب بسیاری را به همراه داشته است. 

معرفی سياست هاي  كلي  نظام  در بخش  منابع  آب 
1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و 

آمایش سرزمین در حوضه هاي آبریز کشور.
2- ارتق��اي به��ره وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنیتي و سیاس��ي آب در 

استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزایش میزان اس��تحصال آب، به حداقل رس��اندن ضایعات طبیعي و غیر 

طبیعي آب در کشور از هر طریق ممکن.
4- تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناس��ب در اجراي طرح هاي س��د و 
آبخیزداري و آبخوان داري و ش��بکه هاي آبیاري و تجهیز و تس��طیح اراضي و 
استفاده از آب هاي غیرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقویت نقش مردم در 

استحصال و بهره برداري.
5- مهار آب هایي که از کشور خارج مي شود و اولویت استفاده از منابع آب هاي 

مشترك.
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاس�خ های مجمع تشخیص مصلحت 
نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات 

مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی 
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها 

آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن 
به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خالصه باشد )برنامه ریزی استراتژیک 
کیفیت جامع، رس��ول محمدعلی پور(. هدف ه��ای آرمانی برگرفته از تصویر 
مطلوب چش��م انداز بلندمدت کشور اس��ت، بیان انتظارات و مقاصدی دست 
یافتنی اس��ت که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تالش خس��تگی 
ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود )مبانی نظری و مستندات برنامه 
چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867(. در مواردی از سیاست های کلی بخش 
منابع آب با آرمان ها خلط شده است. کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی 

اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز 

چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که 

مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای 
ویژگی های جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است )سازمان 
برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص 9(. چشم 
ان��داز آمی��زه ای از ارزش داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیس��ت محیطی جامعه است )مبانی نظری و 
مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867(. در مواردی از سیاست 
های کلی بخش منابع آب با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی 
اجتماعی تعاریف چش��م انداز و سیاس��ت های کلی دارای تفاوت های اساسی 

است و هر یک دارای کاربردهای ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادست

تدوین سیاس��ت های کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری، هعمچون 
شبکه ای به هم پیوسته است که زایش الیه های گوناگون آن بر اساس منطق 
ش��بکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبس��تگی سیاست های کلی با اسناد 
فرادس��ت کش��ور، دستاورد زایش های سلس��له مراتبی در سیاست های کلی 
اس��ت آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و فرودست 
تدوین، تصویب و ابالغ ش��ود. سیاست های کلی بخش منابع آب نیز همچون 
سایر سیاست های کلی، محصول زایش درونی و زبانی سیاستگذاری نیست و 
هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.

- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند
در مواردی از سیاست های کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی 
از وجود اشکاالت شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری 
سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معموال 
سیاس��ت های کلی مورد اقبال و اس��تقبال دس��تگاه های اجرایی قرار نگرفته 
است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاست ها 
و اجراکنندگان آن تاکنون موجب ش��ده است که عمال سیاست های کالن تا 
اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل تصویب و ابالغ کنندگان 
و اجراکنندگان سیاس��ت ها به گونه ای تنگاتنگ و سیس��تماتیک نیست تا از 
تصویب سیاست های ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاست های 
کلی بخش منابع آب به دلی��ل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و 

نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلی 

اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود 
داش��ته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست های 
کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای ش��ان متصور نباش��د سرانجامی 
ج��ز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگ��ذار و قانونگذاری ندارد. اینکه 
بصورت شکلی سیاست های کلی کشور با سایر کشورهای جهان مقایسه شود 
و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نشریات دارای اعتبار 
علمی پژوهش��ی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. 
سیاس��ت های کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع ملی و 

ملت ایران نقش آفرینی کند.
- عدم وجود همکاری الزم بین مجمع و قوای سه گانه

مش��اهدات میدانی بیانگر این واقعیت است که بین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و قوای سه گانه در تدوین و تصویب و اجرای سیاست های کلی، همدلی و 
همفکری و همکاری الزم وجود نداشته است که در همزبانی ادبیات برنامه ریزی 
کالن ظهور و بروز داشته باشد. ناهمزبانی قوای سه گانه، هویت سیاست های 
کلی را با مش��کل مواجه ساخته است و توانایی آن را در ساماندهی موضوعات 
مرتبط را به حداقل ممکن رس��انده است. سیاست های کلی تاکنون نتوانسته 
است موضوعات و امور مرتبط با خود را در راستای حل مشکالت زندگی مردم 
س��اماندهی کند. به عبارت دیگر سیاست های کلی تدوین و تصویب سیاست 
های کلی نظام مشخص نیست تا بر اساس آن قوای سه گانه بتوانند به توافق 

برسند.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با قوانین موجود و جاری در کشور

روند اجرایی سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه 
ای است که در موارد متعدد با قوانین موجود و جاری کشور دارای ناهماهنگی 
اس��ت و شاید در بس��یاری از موارد متناس��ب با آن قوانین جدیدی در کشور 
مصوب گردد. عدم حمایت قوانین موجود از سیاس��ت های کلی نظام در س��ه 
دهه گذش��ته موجب ش��ده است که از یکس��و قوانین بدون ارتباط با سیاست 
های کلی و از س��وی دیگر سیاس��ت های کلی بدون داش��تن قوانین مرتبط 
و م��ورد نیاز با خود در جامعه اجرایی نش��وند. از ای��ن رو ناکارآمدی در هر دو 
بخش قابل مالحظه و منجر به تداوم و تش��دید مش��کالت مرتبط در زندگی 

مردم شده است.
- تکراری بودن گزاره های موسوم به سیاست های کلی با دیگر سیاست ها

بدون تردید در چهار دهه گذشته جامعه با انواع و اقسام سیاست ها و سیاست 
گذاری آش��نا شده است. معموال در برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم، 
برنامه های س��االنه کش��ور و برنامه های بخش��ی و منطقه ای )وزارتخانه ها و 
اس��تان ها( بخش مشخصی با عنوان سیاست ها وجود دارد که از ویژگی های 

ثابت اصول برنامه ریزی جامع است. مالحظه این همه تکاپوی برنامه و برنامه 
ریزی جامعه را با حجم انبوهی از سیاست های تکراری مواجه ساخته است که 
تکراری بودن آن، اصالت و سپس کارآمدی آنها را با اشکال مواجه ساخته است. 

از این رو به نظر می رسد که این همه سیاست از یکدیگر کپی شده اند. 
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 

سیاست های کلی بخش منابع آب دارای ضمانت اجرایی الزم و کافی نیست. 
علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه 
امر سیاس��ت و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، آنچنان 
که باید و ش��اید مورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد این بی توجهی نیز در 
س��اماندهی اقدامات اجرایی کشور و در تداوم و تشدید مشکالت زندگی مردم 
خو.د را بصورت آشکار نشان داده است. دستگاه های اجرایی و سایر بخش های 
قانونگذاری کشور نیز امور فاقد یا دارای ضمانت اجرایی ضعیف را برنمی تابند 

و نقش محوری برای آن قایل نبوده و نیستند.
- تورم سیاست های کلی در مجمع

قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، سال هاست که به بیماری مزمن تورم قانون 
و قانونگذاری مبتالست. با وجود بیش از 110 سال سابقه قانونگذاری در ایران 
باید اعتراف کرد که علیرغم سابقه طوالنی، جامعه هنوز از قانونگذاری کارآمد و 
توانمند محروم است. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند سایر 
بخش های قانونگذاری از بیماری تورم سیاس��ت گذاری در رنج است. داشتن 
صدها سیاس��ت کلی که نتواند کوچک ترین تاثیری در حل مشکالت زندگی 
مردم داشته باشد. سیاست های کلی آنگاه به بیماری تورم مبتال می شوند که 
با وجود ناکارآمدی همانند ماشینی خودکار به تدوین و تصویب سیاست های 
کالن بصورت سریالی ادامه داده شود تا جایی که انبوهی از سیاست های کلی 

در جامعه بر حجم سایر قوانین و مقررات کشور بیفزاید.
- عدم بروزرسانی سیاست های کلی از زمان تصویب تاکنون

در تدوین و تصویب سیاس��ت های کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود 
ندارد و معلوم نیست که سیاست های کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست اند 
و حالت کلی خود را حفظ می کنند. شاخصه های تداوم زندگی سیاست های 
کلی نظام در منظومه شلوغ قنونین کشور چیست؟ این گزاره های هیجانی بر 
اساس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کشورند و با ناکارآمدی 
شاهد تداوم و تشدید مشکالت زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سیاست های کلی 
امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاست موجب می شود که در گذر زمان و 

تحوالت سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا و جا نمانند.
- ناکارآمدی سیاست های کلی در حل مشکالت زندگی مردم

در سه دهه گذشته همزمان با تدوین، تصویب، تایید و ابالغ سیاست های کلی 
نظام در بخش های مختلف، نه تنها مش��کالت زندگی مردم برطرف نشده که 
تداوم و تشدید شده است. این مهم نشانه آشکار ناکارآمدی سیاست های کلی 
و سایر اسناد فرادست کشور است که قدرت مداخله اجتماعی و تغییر موازنه به 
نفع مردم ندارند. اینکه تعداد فراوانی سیاست کلی وجود داشته باشد که نتواند 
و نمی تواند مش��کالت جامعه را حل کند برای جامعه به هیچ عنوان سودمند 
نیس��ت و نباید به آن مباهات کرد. چراکه همه هویت و توانمندی قانونگذاری 
در سطوح مختلف، حل و فصل کردن مشکالت جامعه است و اگر منافع و خیر 

عمومی نبود شاید دلیلی بر تصویب سیاست های کلی هم وجود نمی داشت.
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاست های کلی در کوتاه مدت

زمینه های اجتماعی در تصویب سیاست های کلی دارای اهمیت و نقش فعال 
اند. با تغییر زمین های اجتماعی، ضرورت تغییر سیاست های کلی دور از انتظار 
نیست. اجرای آزمایشی سیاست های کلی، آزمونی است تا بتوان آنها را از نظر 
تحقق اهداف از پیش تعیین ش��ده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در 
سیاس��ت های کلی آزمایشی بهتر از سیاست های کلی دایمی انجام می شود 
و مراجعه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم 
نیز در پذیرش آثار سیاس��ت های کلی آزمایش��ی فعال تر برخورد می کنند و 
آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای سیاست های کلی آزمایشی و بررسی 

کمیت و کیفیت آنها دارند. 
- نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاست های کلی

وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذیل یک قانون دامنه شمولیت 
قانون اصلی و قوانین تغییر یافته را با مشکل مواجه می سازد. عدم وجود مبانی 
نظری کافی پیرامون جایگاه سیاس��ت و سیاست های کلی در منظومه ادبیات 
برنامه ریزی کالن کشور و عدم گفتمان سازی موثر در نزد برنامه ریزان کشور 
موجب ش��ده است سیاس��ت های کلی تدوین و تصویب شده در موارد متعدد 
با سیاست های کلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از این رو در محدوده 
عملکرد مجریان آن قرار نگرفته اس��ت. باورکردنی نیست اینکه سیاست های 
کلی نظام همچون نخ به دانه های تسبیح نظم و انسجام بدهند و کسی راضی 

به استفاده از آن نباشد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در سیاست های کلی

عن��وان بندی بخش ه��ای گوناگون در سیاس��ت های کل��ی در واقع فضایی 
محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی 
موضوعات ریز و درشت مرتبط با سیاست های کلی به گونه ای است که نمی 
ت��وان بدون جمع آوری و کنار هم ق��رار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. 
عنوان بندی مطالب در سیاست های کلی، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط 
با سیاس��ت های کلی برای س��هولت استفاده از آن اس��ت. عنوان بندی نوعی 
فراخ��وان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط اس��ت که در نوع خود 
نوعی نظم بخش��ی به محتوای سیاس��ت های کلی است. وجود محتوای بدون 
عنوان بندی در سیاست های کلی به مانند یک انبار بزرگ کاالی بدون قفسه 
و طبقه بندی است که برای یافت هر کاال باید همه بسته های موجود در انبار 

را جستجو کرد.
- عدم تعیین جامع حدود صالحیت سیاست های کلی 

نقشه راه قانونگذاری در کشور شامل همه مراکز و مراجع قانونگذاری مشخص 
نیس��ت و اساسا تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعالوه اینکه 
ب��رای مراکز و مراج��ع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای س��ازماندهی و 
نظارت بر مراکز موازی در دس��ت نیس��ت. با وجود مراک��ز متعدد قانونگذاری 
در کش��ور، حدود و شرایط تقنینی آنها مش��خص نیست. با وجود تعدد مراکز 
تقنینی، س��اماندهی آنها به لحاظ اهمیت حاکمی��ت قانون در جامعه ضروری 
است. طراحی سلسله مراتب قانونگذاری و سطح بندی تقنین در امور مختلف 
جامعه و تعیین س��ازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های 

مهم اجرای سیاست های کلی در جامعه است.
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تالطم سياست های  كلی نظام  در بخش  منابع  آب در بین خشکسالی و ترسالی!؟


