
  آقاى پاپلى! شما قانون جامع آب را مطالعه 
كرده ايد؟

بله.

كرديد؟ مالحظه  را  چندم  ويرايش    
. هشتم

خصوص   در  را  شما  نظرات  مى خواستم    
بدانم؟ آب  جامع  قانون  از  ويرايش  اين 

خيلى  مباحث  هشتم،  ويرايش  آب  جامع  قانون 
خوبى بخصوص از ديدگاه مردم دارد. اگر اين قانون 
مشاركت هاى  كه  است  اين  معنايش  شود،  تصويب 
از  توسعه  مرحله  يك  وارد  و  شده  ديده  مردمى 
دولت  را  قبلى  قوانين  چون  شديم.  باال  به  پايين 
را  مردم  نظر  و  مى كرد  تاييد  و  مى نوشت  باال  از 
خانه  مختلف،  انجمن هاى  همين كه  نمى خواست. 
اين،  خود  دادند  نظر   ... و  پسته  انجمن  كشاورز، 
چون  است.  اجرا  مهم  ولى  است.  پيشرفت  نوع  يك 
مسئله  نباشد،  بد  شايد  مملكت  اين  در  ما  قوانين 
چه  اينكه  و  نظارت هاست  نحوه ى  و  كنترل ها  اجرا، 
بوده  هم  قبلى  قوانين  در  كند.  اجرا  مى خواهد  كسى 
اكثر  در  االن  ولى  نكند"  حفر  مجاز  غير  چاه  "كسى 
مجاز  غير  چاه هايش  سوم  يك  حداقل  ما  دشت هاى 
مى خواهند  چگونه  بوده،  كه  قانون  اين  خوب  است. 

كنند؟ اجرا 

از  سليقه اى  برداشت هاى  نگران  شما    
قانون هستيد؟ يا نگران نحوه اجراى اين قانون؟

هر دو؛ هم نحوه ى اجرا و هم برداشت هاى سليقه اى. 
خصوصى  بخش  به  هم  اجرا  دستگاه  بايد  من  نظر  به 
ها  دشت  كه  است  اين  من  نظر  دهد.  ويژه  اهميت 
بخش  هاى  تشكل  و  ها  تعاونى  به  شود  واگذار  بايد 
خصوصى. اين را قبًال در زمانى كه آقاى دكتر زرگر 
معاونت وزارت نيرو بودند، در مشهد و جاهاى ديگر 
كردند  صادر  اى  بخشنامه  ايشان  بوديم.  كرده  اقدام 
ها،  تعاونى  محدوده  كنترل  و  نظارت  و  مديريت  كه 
به  شود  واگذار  ها  تعاونى  جغرافيايى  حوزه  يعنى 
انجمن  يك  شيروان  دشت  مثًال  ها.  تعاونى  خود 
صنفى دارد كه قرار شد دشت شيروان را تحويل اين 
نه  دولت-  تصدى گرى  كارهاى  تمام  و  دهند  انجمن 
ولى  دهد.  انجام  انجمن  اين  را  حاكميتى-  كارهاى 
اينكه  وجود  با  آب  منطقه اى  شركت   كارمندان  باز 
مملكت  در  ما  نكردند.  اجرا  بود،  هم  وزير  دستور 
سليقه اى  برداشت  يا  قوانين  كه  داريم  خوبى  قوانين 
و  نمى كنند  اجرا  اجرايى،  دستگاه هاى  يا  و  مى شود 

است.  دستگاه  چندين  كارى  هر  متولى  يا 
آب  تامين  مسوول  آب  شركت  نيرو  وزارت  خود  در 
مسووليتش  شد،  تبديل  فاضالب  به  آب  وقتى  است، 
كند.  تصفيه  را  فاضالب  بايد  آبفا  و  است  آبفا  با 
شركت  اختيار  در  آن  آب  شد،  تصفيه  آب  كه  زمانى 

چه  كه  ببينيد  شما  آب،  چرخش  يك  در  است.  آب 
جامع  قانون  ويرايش  در  بنابراين  مى افتد.  اتفاقى 
دولت  تصدى گرى  كه  كنيم  پافشارى  بايد  آب 
است.  شده  ديده  هم  قانون  در  كند.  پيدا  كاهش 
و  شود  دولت  تصدى گرى  كاهش  حداكثر  بايد  ولى 
هستند  ها  آب  مالكين  كه  مردم  خود  به  اختيارات 

شود. داده 
مانده،  مبهم  هنوز  قانون  در  كه  ديگرى  بحث 
آب هاى  اصلى  سرمايه گذارى هاى  كه  است  اين 
و  است  دولت  مال  شبكه ها  و  سدها  يعنى  سطحى 
آب هاى  از  را  خود  حقوق  و  حق  نمى تواند  دولت 
آب هاى  سرمايه هاى  درصد   99 ولى  بگيرد.  سطحى 
تاسيسات  و  چاه ها  يعنى  است.  مردم  مال  زيرزمينى 
و  اند  داده  پول  مردم  را  چاه ها  برق  و  چاه ها 
مال  است،  شرب  آب  كه  چاه هايى  فقط  اند.  خريده 
اختيار  در  كشاورزى  آب  درحقيقت  است.  دولت 

است. دولت  دست  سطحى  آب  است،  مردم 
سطحى  آب  بودجه هاى  كه  است  سى سال  مدت   
بودجه  درصد   97 تا   95 بين  تقريباً  نيرو  وزارت  در 
يعنى  مى دهد.  اختصاص  خودش  به  را  نيرو  وزارت 
تا  سه  بين  فقط  سال  سى  طول  در  نيرو  وزارت 
براى  را  اعتبارش  درصد  هفت  جديداً  و  درصد  پنج 
تعادل  عدم  يعنى  است.  گذاشته  زيرزمينى  هاى  آب 
آب  اعتبارات  بين  نيرو  وزارت  در  بزرگى  خيلى 
دارد.  وجود  سطحى  هاى  آب  و  زيرزمينى  هاى 
طرف  به  بيشتر  مشاورين،  كه  شده  باعث  همين 
بزرگ  مشاورين  كنند.  پيدا  گرايش  سطحى  آب هاى 
بيشتر  و  ندارند  كارى  زيرزمينى  آب هاى  به  كشور 
آب هاى  سازى  شبكه  و  سدسازى  روى  همت شان 
آب هاى  كه  است  اين  نتيجه اش  است.  سطحى 

است. شده  فراموش  زيرزمينى 

بايد  چه  زيرزمينى  آب هاى  براى   
بكنند؟ بايد  چه  بگويم  بهتر  يا  مى كردند؟ 

نيرو،  وزارت  اعتبارات  درصد   30 حداقل  بايد 
درصد   30 اگر  مى بود.  زيرزمينى  آب هاى  براى 
آب هاى  بخشى  تعادل  براى  را  اعتباراتشان 

دكترمحمد حسين پاپلى يزدى در گفت وگوى اختصاصى با ماهنامه پسته هشدار داد:

تصدى گرى دولت در بخش آب كاهش يابد

هاى  دانشگاه  در  تدريس  سابقه ى  پسته-  ماهنامه 
پاريس   سوربن  و  تهران  مدرس  تربيت  مشهد،  فردوسى 
بران  آب  تعاونى هاى  اتحاديه  عامل  مدير  دارد.  را 
ارزنده اى  تجارب  و  هست   هم  بزرگ  خراسان  استان 
پاپلى  محمدحسين  دارد.  كشاورزى  و  آب  بخش  در  هم 
صاحب  و  مسئول  مدير  پاپلى،  انتشارات  مسئول  يزدى 
و  مسئول  مدير  و  جغرافيايى  تحقيقات  فصلنامه  امتياز 
صاحب امتياز فصلنامه اقليم است كه اين بار پاسخ گوى 
پرسش هاى ماهنامه پسته انجمن پسته ايران شده است 

كه مى خوانيد. 
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نبود.  اينطورى  وضع  بودند،  گذاشته  زيرزمينى 
كه:  داشت  را  اين  امكان  دولت  يعنى 

بگيرد.  را  مجاز  غير  چاه هاى  حفر  جلوى   -1
ببرد. باال  را  زيرزمينى  آب هاى  از  بهره ورى   -2

روى  مناسب  كشت  الگوى  كه  كند  كارى   -3
بهينه  استفاده  الگوى  و  باشد  زيرزمينى  آب هاى 

شود.  ايجاد  آب  از 
در  سودى  چون  نكردند،  را  كار  اين  ما  مشاورين 
هم  نداشته  اعتبار  نيرو  وزارت  هم  است.  نبوده  آن 
است  اينجا  جالب  است.  نبوده  مردم  دست  اختيار 
اكثريت  كه  زيرزمينى  آب  در  را  دخالتش  دولت  كه 
مى رساند؛  حداكثر  به  است  مردم  مال  آن  مطلق 
زمانى  يك  دولت  است.  مردم  مال  كه  چيزى  در 
هر  ولى  نمى گيرد.  االن  كه  مى گرفته  حق النظاره 
از  دهند؛يعنى  انجام  بخواهند  مردم  كه  كارى  گونه 
بردارى  بهره  شكنى،  كف  حريم،  تعيين  چاه،  زدن 
كه  صورتى  در  است،  دولت  عهده  به  آن  تمام   ... و 
آمده  دولت  يعنى  است.  خصوصى  بخش  سرمايه 
بدون  مى كند.  كنترل  را  خصوصى  بخش  سرمايه 
و  خصوصى  بخش  اصناف  خود  دهد  اجازه  اينكه 
در  كنند.  دخالت  خصوصى  بخش  تشكل هاى 
است،  دولت  مال  سرمايه ها  كه  جايى  كه  صورتى 
يعنى  ندارند.  نظارتى  و  نقش  گونه  هيچ  مردم 

هستند. كاره  هيچ  مردم  نيست.  قضيه  معكوس 

رابطه  اين  كردن  متقابل  خواهان  شما   
مذموم  را  دولت  نظارت  اساسًا  يا  هستيد 

مى دانيد؟
و  كشور  در  آب  كمبود  علت  كه  معتقدم  اساساً 
است  دولت  حد  از  بيش  تصدى گرى  كشور  مشكالت 
تمام  يعنى  كند.  پيدا  كاهش  بايد  تصدى گرى  اين  و 
دولت  تصدى گرى  كاهش  جهت  در  بايد  ما  قوانين 
قبول  را  دولت  حاكميتى  بخش  ما  البته  باشد. 
پيدا  كاهش  بايد  دولت  تصدى گرى  ولى  داريم، 
و  نظارت  حد  در  بايد  نيرو  وزارت  دستگاه  كند. 
انجمن ها  به  مردم،  به  بايد  بقيه اش  و  باشد  كنترل 

شود. واگذار  مردمى  تشكل هاى  و 

يا  خصوصى  بخش  در  پتانسيل  اين    
اين  كه  دارد  وجود  مردمى  تشكل هاى  همان 
بگيرد؟ صورت  نيرو  وزارت  سوى  از  واگذارى 

سال  هزار  سه  است.  داشته  وجود  سال  هزار  سه 
دولت  دخالت  بدون  را  مملكت  اين  آب  مردم، 
 30 بخصوص  و   سال    70  ،60 كردند.  مديريت 
كارها  همه ى  مى خواهد  دولت  كه  است  اخير  سال 
در  پتانسيل  اين  آيا  شما  سوال  عكس  بر  بكند.  را 
اين  با  چرا  داشته  اگر  است؟  داشته  وجود  دولت 

شديم؟  روبرو  مشكالت  و  كم آبى 
براى  نيرو  وزارت  ”كارمندان  نمى گويد  كه  دولت 
با  ندهند،  دست  از  را  خودشان  شغل  و  پست  اينكه 
صورتى  در  مخالف اند."  مردمى  تشكل هاى  و  مردم 
تشكل هاى  و  NGOها  سوى  به  دنيا  همه ى  كه 
داشتيم.  سال  هزار  سه  هم  ما  است.  رفته  مردمى 
اگر  مردم  نيستند."  توانمند  "مردم  مى گويند: 
كه  مى كنند  بدتر  اين  از  بكنند،  هم  خرابكارى 
تاالب ها،  درياچه ها،  است؟  خراب  دشت ها  همه 
خشك   ... و  خونى  گاو  باتالق   زاينده رود،  رودخانه ى 

نمى شود. بدتر  اين  از  است.  شده 
ما  دارد.  وجود  تفاوت  رهاسازى  و  واگذارى  بين 
كه  مى خواهيم  كند،  رها  دولت  كه  نمى خواهيم 
واگذار  كه  مى خواهيم  وقتى  كند.  واگذار  دولت 
مستلزم  مشاركت،  اين  است.  مشاركت  نوعى  كند، 
امروز  كه  نمى گوييم  است.  توانمندسازى  و  آموزش 
كارها  همه ى  دولت  فردا  كرديم،  درست  تشكل 
و  ضوابط  در  كه  همانطور  بدهد.  تشكل  اين  به  را 
به  تشكل  كجا  هر  است،  بين المللى  استانداردهاى 
اين  سال،  دوازده  تا  هفت  بين  است،  آمده  وجود 
آن ها  به  و  شوند  مى  نظارت  و  حمايت  تشكل ها 
استوار  خودشان  كار  به  تا  مى شود  داده  آموزش 

شوند.
نياز  مى تواند  هند  كشور  كه  داليلى  از  يكى   
است.  تشكل ها  وجود  كند،  تامين  را  غذايى اش 
بنابراين دولت نشان داده كه توان اداره ى منابع آب 
بيش  دخالت هاى  از  بحران ها  اين  و  ندارد  را  كشور 
صورتى كه  در  است.  امور  همه ى  در  دولت  حد  از 
مى شد،  مردمى  تشكل هاى  خود  تحويل  دشت ها  اگر 
كه  نمى دادند  اجازه  و  مى كردند  نظارت  مردم  خود 
هر  و  شود  برداشته  زمين  از  بى رويه  آب،  همه  اين 

كند.  آبيارى  مى خواهد  كه  طور  هر  كسى 

طرح  در  كه  بران  آب  تشكل هاى  آيا    
بود  شده  بينى  پيش  آب  منابع  بخشى  تعادل 

جايگاه  و  مكانيزم  يا  است،  نياز  اين  پاسخگوى 
مى خواهد؟ مشخص  و  جديد 

تشكل  ولى  كردم.  درست  تشكل   74 حدود  من 
مى كند  رها  دولت  بالفاصله  مى شود،  درست  كه 
يعنى  كنيد.  كار  دولت  براى  برويد  مى گويد  و 
كه  اند  نشسته  دولتى  دستگاه  كارمندان  عمًال 
هيچ گونه  بدون  آن ها،  براى  ديگرى  عده ى  يك 
را  تشكل ها  ما  كنند.  كار  پشتيبانى،  و  آموزش 
ولى  مى دهد،  پول  نيرو  وزارت  مى كنيم،  درست 
امكانات  و  آموزش  و  نمى كند  پشتيبانى  آن  از  بعد 
بند  نيم  تشكل هاى  همين  حال  عين  در  نمى دهد. 
سد  زير  تعاونى  هشت  ما  مثال،  عنوان  به  موثرند. 
دوستى  سد  آب  دارند  كه  كرديم  درست  دوستى 
حدود  ما  مى كنند.  توزيع  مرافعه  و  دعوا  بدون  را 
 5 كرديم،  درست  شيروان  سد  زير  تشكل   7  ،6
تشكل  دو  كرديم.  درست  شيرين دره  سد  زير  تشكل 
به  تشكل ها  اين  كرديم.  درست  اسفراين  سد  زير 
مى كنند،  توزيع  را  آب  دولتى،  دستگاه هاى  جاى 
براى  نيرو،  وزارت  كارشناسان  و  كارمندان  ولى 
را  تعاونى ها  جلوى  نشوند  بيكار  خودشان  اينكه 
كمك  تعاونى ها  اين  كه  زمانى  فقط  و  مى گيرند 
براى  را  كار  اين  برويد  مى گويند  هستند  آن ها  كار 
تشكل،  هر  ازاى  به  شود.  نمى  كه  اين  بكنيد؛  ما 
وقتى  يعنى  شوند.  كم  نيرو  وزارت  كارمندان  بايد 
يك  آب  مى كند،  درست  تشكل  نيرو  وزارت  كه 
به  روز  ولى  مى دهد،  مردم  تحويل  را  بزرگى  سد 
مى كند  زياد  را  خودش  كارمندان  تعداد  هم  روز 
بر  ناظر  مهندس  يك  بايد  ندارد.  فايده اى  اينكه 
مثال  عنوان  به  كند.  نظارت  و  باشد  تشكل ها  اين 
يك  آب  شركت  نبودند،  تشكل ها  وقتى  سرخس  در 
تشكل ها  كه  بعد  است.  داشته  كارمند  نفر  دو  يا 
مى دهند،  انجام  را  كارشان  دارند  و   شدند  درست 
شدند  جمع  نفر  بيست  منطقه اى  آب  شركت  در 
باشد  بنا  اگر  كه  بينند  مى  نفر  بيست  همين  و 
بيكار  عمًال   شود،  واگذار  تشكل ها  به  كارها  همه ى 
اين  مى گيرند.  ايراد  دارند  دائم  بنابراين  مى شوند، 
خانه ها  وزارت  همه ى  در  نيرو  بين  تعادل  عدم 
كل  در  يعنى  هست.  هم  نيرو  وزارت  در  و  است 
درصد   85 كه  رسيده  حدى  به  تصدى گرى  كشور 
اينكه  يعنى  است.  جارى  اعتبارات  كشور  اعتبارات 

كند. مى  مشكل  را  كار  همين  و  دهند  حقوق  بايد 
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