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حکمرانی آب (مدیریت یکپارچه منابع آب)
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 -0دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -9رئیس گروه طرحهای آبرسانی ،شرکت آب منطقهای گلستان
 -4کارشناس گروه طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی ،شرکت آب منطقهای گلستان
 -5رئیس امور اداری ،شرکت آب منطقهای گلستان
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مقدمه
"حکمرانی آب" به کلیت نظامهايی اطالق میشود که در تصمیم گیری درباره توسعه و مديريت منابع آب دخیل
هستند .به زبان همکاری جهانی آب" ،حکمرانی آب" «به طیفی از نظامهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و اداری مربوط
میشود که برای توسعه و مديريت منابع آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه وجود دارند».
در حکمرانی آب بحث راه و رسم تصمیمگیری درباره آب مطرح است :چگونه ،به دست چه کسی ،و تحت چه شرايطی.
هم طريقهای که تصمیمات درباره تخصیص و تنظیم آب گرفته میشود ،و هم نهادهای رسمی و غیررسمی که توسط آنها
اختیارات اعمال میشود.
"حکمرانی آب" ماهیتاً فرايندی سیاسی است ،بدين معنا که برای برقراری توازن میان منافع رقیب درباره اينکه چه
کسی مستحق چه خدماتی است ،چگونه خدمات فراهم شوند ،چه کسی پرداخت کند و چگونه میان منافع رقیب توازن
برقرار شود و نیز تصمیمات درباره نحوة حفاظت از منابع آب مستلزم انتخاب سیاسی است .نظامهای حکمرانی آب معموالً
بازتاب واقعیات سیاسی در سطوح ملی ،استانی و محلی هستند .بنابراين بحث کامالً جداگانه حکمرانی آب از حکمرانی
جامعه ناممکن است.
در حالی که تعاريف حکمرانی نسبتاً بحثبرانگیز نیستند ،مؤلفههای حکمرانی خوب فوقالعاده محل بحث است .برخی
معتقدند که گروههای مختلف چشماندازهای مختلفی از «حکمرانی مطلوب» دارند ،که متأثر ايدئولوژی آنان است .برخی
تحقق حکمرانی خوب را عمدتاً با حذف محدوديتها برای هموارشدن عمل بازار و به حداقلرساندن نقش دولت میسر
میدانند ،و حکمرانی بد را بازارهای بیکفايت و دولت حجیم .برخی ديگر نیز ،ويژگیهايی چون شفافیت ،پاسخگويی و حق
تصمیمگیری در پائینترين سطوح را برای حکمرانی خوب برمیشمارند.
بیان مسئله
حکمرانی آب و تخصیص بهینهی آب در ايران اصوالً مانند اکثر بخشهای اقتصاد ايران ،نه مبتنی بر تئوریهای
اقتصادی ،که مبتنی بر تئوریهای رفاقت ،رابطه ،رانت ،البیگری ،نقض قانون ،آزمونوخطا ،تقلیدی و مافیا انجام میشود.
بیشتر پروژههايی که از آب بهعنوان يک نهاده استفاده مینمايند يا پروژههای سدسازی و انتقال آب که محصول نهايی آنها
آب است ،مبتنی بر تئوریهای ذکرشده و بهصورت ناسازگار با زيستبوم ،توسعهی پايدار و متوازن و متناقض با توان
اکولوژيکی حوضهی آبريز ،احداث شدهاند و امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعهی «بحران آب» در کشور را برعهده
نمیگیرد.
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درصورتیکه وزارت نیرو ،شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای مشاور آنها بايد در قبال فاجعهی آب در کشور مورد
بازخواست و پیگرد قانونی قرار گیرند و ارتباط خود با مافیای تخصیص آب در جمهوری اسالمی ايران را شفاف سازند.
منابع آب مانند منابع نفت و گاز نیست که زيان ناشی از عدم تخصیص بهینهی آن در بلندمدت احساس شود و در
کوتاهمدت بتوان با شوکدرمانی فاجعه را به تأخیر انداخت يا با تغییر سیاستها در طی مدتی به روند تخصیص بهینه
بازگشت.
تخصیص غیربهینهی آب در کوتاهمدت خسارات ناگواری در پی خواهد داشت و شوکدرمانی نیز برای جلوگیری از
فاجعهی ناشی از آن مؤثر نیست .بهطوریکه اثرات کوتاهمدت آن اجازهی تجربههای تلخ بلندمدت را نخواهد داد .شايد اين
جملهی جان مینارد کینز که «در بلندمدت همهی ما مردهايم» دقیقاً در ارتباط با تخصیص بهینهی منابع آب قابل تعمیم
باشد .البته در ارتباط با منابع انسانی ،جنگل و خاک نیز سیاستهای مشابه اجرا میگردد.
متأسفانه برخی مسئولین دولتی و نمايندگان مجلس بدون آگاهی يا مغرضانه به حمايت از طرحهای سدسازی و انتقال
آب بین حوضهای و حتی واردات آب از خارج پرداختهاند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است .همچنین
متأسفانه قوهی قضائیه نیز بهدلیل مشغلهی زياد در فسادهای بانکی-مالی ،زمینخواری و رانتهای استخدامی ،هنوز از
فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقويت مافیای آب شده است؛ تا حدی که شايد مافیای آب تبديل به
قدرتمندترين و ثروتمندترين مافیا در ايران شده است.

حکمرانی آب
حکمرانی آب همان رفتار کنترل کننده ای است که از طريق اقدامات مديريتی و /يا با وضع مقررات آب (در طیف وسیعی
از سیستم های سیاسی ،اجتماعی ،زيست محیطی ،اقتصادی و اداری) به کار گرفته می شود و نهايتا منجر به تنظیم
«تخصیص» و بهبود شرايط «بهره برداری» از آب میگردد .حکمرانی آب مشخص میکند که «چه کسی و در چه شرايطی به
آب دسترسی دارد»؛ «حفاظت کمی و کیفی از آب چگونه است»؛ «قاعده مديريت آب چیست و نقش مشارکت گروداران در
تصمیمسازی و تصمیمگیری تا کجاست»؛ «سیاستهای بهرهوری و صرفهجويی در مصارف آب کدامند»؛ «داوری اختالفات
و تعارضها به دست کیست»؛  ...و نقطه تمرکز آن بر سه پرسش محوری قرار دارد« :تصمیمات چگونه اخذ میشوند»« ،چه
کسی میتواند آب را مصرف کند» و «چگونه از پايداری منابع آب حفاظت میشود» دشواری اصلی در حکمرانی آب در يک
جمله میگنجد« :هر گروه و تشکیالتی فکر میکند که آب به او تعلق دارد ،اما کسی اراده ای برای حفاظت از آب ندارد» در
هندوستان به اين نتیجه رسیده اند که تنها دلیل کوتاهیها حکمرانی بد يا ناقص است« .آنچه ما به آن احتیاج داري م
حکمرانی خوب با مشارکت و همراهی گروداران است و نه دولت کامل و بی نقص».
فاصلهگذاری میان فعل (حکمرانی) از فاعل آن (دولت) وضع شده و حکمرانی را فراتر از دولت (و حتی حکومت) مورد نظر
قرار داده است .در اين رويکرد ،نقش دولت و حکومت در جامعه متعادل شده و به نقش مردم و نهادهای مردمی نیز توجه
شده است .دولت يا حکومت را میتوان از دو منظر جداگانه تعريف کرد :به عنوان نهاد و يا به عنوان فرآيند .از منظر نهادی،
دولت يا حکومت مجموعه ای از سازمانها و مؤسسات (تشکیالت ،وزارتخانه )... ،و نیز افرادی که آنها را هدايت و اداره
میکنند است .اما از منظر فرآيندی ،منظور از دولت و حکومت همان عمل يا روش حکومتکردن است .تعريف اخیر بسیار
مشابه تعريفی است که از حکمرانی ارائه میدهند« :عمل ،روش و يا وظیفه حکومتکردن ،نفوذ و کنترل« .اما امروزه
صاحبنظران با ارايه تعاريف ديگری از مديريت و حکمرانی ،آن را گستردهتر تصور کرده و ً صرفا شامل دولت و نهادهای
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دولتی نمیدانند .حکمرانی خوب ،رويکردی است که در نتیجه ناکامی سیاستهای »دولت رفاه و اقتصاد لیبرال« از اواخر دهه
6392میالدی به بعد ،شکل گرفت .اين رويکرد يا نظريه ،با تشويق کشورهای در حال توسعه برای خصوصی ً سازی ،مقررات
زدايی و ساير اصالحاتی که عمدتا رويکرد اقتصادی داشتند ادامه يافت .در حال حاضر ،حکمرانی خوب ،نظريهای است که
فقط رويکرد اقتصادی ندارد و در آن بر «ارايه خدمات عمومی کارآمد»« ،نظام قضايی قابل اعتماد» و «نظام اداری پاسخگو»
نیز تأکید میشود .بانک جهانی در سال  6393گزارش ساالنه خود را به حکمرانی خوب اختصاص داد .همچنین ،حکمرانی
خوب در اعالمیه هزاره ملل متحد ،شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم بیان شده است.
زيرا بايد بپذيريم که امروزه در حکمرانی آب دولت تنها کنشگر نیست .در واقع ،نه تنها فعل بايد به درستی واقع شود ،بلکه
بستر فعل هم بايد آمادگی الزم را يافته باشد تا نتیجه مطلوب پديد آيد .به عنوان يک اصل ،اثربخشی و ماندگاری
تصمیمات مسئولین تا حد زيادی تابع »معقول« و »مقبول« تلقی شدن آنها نزد عموم گروداران است .بديهی است که
مقبولیت به نوبه خود ،نیازمند رعايت »عدالت« و »انصاف« در تصمیمگیريها میباشد .در عمل ،اثر بخشی مديريت آب بر دو
مؤلفه »حکمرانی خوب« و »مديريت بهم پیوسته آب« استقرار مییابد .بنابراين ،چهار خصوصیت حداقلی در مديريت مؤثر
آب را میتوان به شرح زير مشخص نمود
 .6رهبری اخالقمدار و تمرکز همزمان بر حقوق عامه(به ويژه اقشار آسیبپذير) ،حقوق آببران و حقوق محیط زيست؛
 .0تالش برای تمرکززدايی (مشارکت گروداران و بويژه آببران در فرآيند تصمیمسازی) و در عین حال ،حفظ يکپارچگی
مديريت آب؛
 .9فراهم آوردن دسترسی برای تصمیمسازان (و حتی عموم مردم) به اطالعات بهنگام ،موثق و کافی به عنوان مقدمهای
برای جلب همدلی و همیاری ايشان؛ و...
 .4ايجاد ساز و کارهايی برای «گفتگو» و نیز «حل و فصل مناقشات» با حضور متخصصین و نمايندگان جامعه مدنی.
مدیریت جامع منابع آب
هدف از مديريت جامع منابع آب ،ايجاد سیستمی است که ضمن ارتباط دادن متقابل مديريت منابع آب با محیط زيست و
توسعه اجتماعی و اقتصادی ،از انعکاس و بازخور آنها بهرهمند شده و در نهايت با مشارکت بخشهای مختلف تصمیم
گیریهای تخصیص و توسعه منابع آبصورت میگیرد ] .[6حکمرانی جامع منابع آب مجموعهای از قوانین ،روشها و
فرايندهای تصمیمگیری در مسائل مربوط به مديريت منابع آب و خدمات وابسته است که بسیار متاثر از شرايط سیاسی و
روابط حاکم بر امور بینالملل دولت هاست چرا که حکمرانی آب يک مسئله بینالمللی است تا يک موضوع منطقهای ،هر
چند تمامی کارکردهای آن در منطقه بايد اجرا و مديريت شوند به اين موضوع اخیراً در مجله بینالمللی حکمرانی آب
)(IJWGاشاراتی شده است ].[0
شرایط کنونی تخصیص بهینهی منابع آب در ایران
شاخص میزان مصرف آبهای تجديدشونده کشور  2/95است که بهعنوان شرايط «فوق بحرانی» ارزيابی میشود .سالیانه
بهطور متوسط شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زيرزمینی کشور انجام میشود که جزء ذخاير استراتژيک
محسوب میشوند .شاخص پايداری آبخوان کشور نیز که حاصل تقسیم میزان تغذيه به میزان تخلیه از آبخوان است ،عددی
بیش از نود درصد را نشان میدهد که بیانگر «پايداری اندک» است.
در شاخص مديريت منابع آب ايران با امتیاز  0/77از  622در رتبهی  690در بین  699کشور قرار گرفت و بهطور کلی تمام
رودخانهها ،درياچهها ،تاالبها ،آبخوانها و دشتهای کشور با عدم تخصیص بهینهی منابع آب و خشکی مواجه هستند و
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مطمئناً در کشور رانتیر و درحالتوسعهای مانند ايران ،وزارت نیرو ،شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای خصوصی مشاور
آنها ،مسئول اين فاجعه نیستند! ].[9
حکمرانی پایدار منابع آب
دستیابی به حکمرانی پايدار منابع آب ،نه به وسیله يک دستگاه و يک وزارتخانه بلکه به وسیله کل مجموعه دولت هم به
تنهايی میسر نیست .برای دستیابی به حکمرانی پايدار منابع آب می بايست همه اجزای آن در کنار هم قرار بگیرند.
به عبارت ديگر حکمرانی مطلوب منابع آب با مشارکت و همکاری دولت ،جامعه مدنی ،سازمانها و تشکلهای مردمنهاد و
بهطور عام ،مشارکت فراگیر همه اقشار و ذی نفعان آب امکانپذير است .قطعا در مباحث حاکمیتی آب ،بخشی از وظايف بر
عهده دولت ،بخشی بر عهده قوه قانونگذار و بخشی هم بر عهده دستگاه قضاست اما معادل وزن اين سه قوه ،مشارکت مردم
و ذی نفعان مطرح است .مشکل ما اين است که بحث توسعه پايدار و حکمرانی خوب منابع آب را به هم وصل نکرديم .ما
بايد به اين پرسش ،پاسخ دهیم که اعمال چه نوع حکمرانی می تواند پايداری را حفظ کند؟ در دنیا سه نوع حکمرانی عام
بیشتر وجود ندارد.
يکی حکمرانی تامگراست که معموال دولتها به صورت متمرکز آن را بر عهده میگیرند .دوم حکمرانی لیبرالیستی به شیوه
غربی است که بیشتر به افراد و بخش خصوصی بها میدهد .سومین حکمرانی که هماکنون مطرح است ،حکمرانی
مشارکتگرايانه است که جوامع محلی و بهرهبرداران را در اين بحث دخیل میکند .به نظر میرسد که مناسبترين شکل
حکمرانی آب همین شکل سوم باشد .مادامی که شما نتوانید در يک سیستم ،حکمرانی پايدار را اعمال کنید ،با دستور و
بخشنامه نمی توان آن را حل کرد چرا که بحث آب ،ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زيست محیطی ،فنی و...
دارد.
بنابراين برای دستیابی به حکمرانی پايدار آب ،میبايست همه اقشار مردم ،ذینفعان ،سازمانهای مردم نهاد و حتی
سازمانهای صنفی مدافع حقوق مردم وارد فرآيند تصمیمگیری شوند .نمی توان اينها را حذف کرد و مدعی حکمرانی خوب
و پايدار آب شد چرا که دولت به ت نهايی قادر به انجام اين کار نیست .به نظر من ،يکی از پیچیدهترين موضوعات در بحث
اعمال حکمرانی پايدار منابع آب که می توان آن را تمرين مناسبی برای کشور قلمداد کرد ،حوضه درياچه ارومیه است .به
دلیل آنکه وضعیت آب اين درياچه بحرانی است ،مسائل بین استانی مختلف در آن مطرح است ،بحثهای سدها و سازههای
مختلف ،مصارف کشاورزی ،انتقال آب و ...در اين زمینه وجود دارد .بنابراين میبايست از افکار و نظرات مختلف در اين
راستا استفاده شود و امکان مشارکت همه ذینفعان و بهرهبرداران فراهم شود چرا که بیترديد عقل جمعی بهتر از عقل
فردی کار خواهد کرد.
ارزیابی اقتصادی ،زیستمحیطی ،مالی و اجتماعی پروژههای سد و انتقال آب
آمار وزارت نیرو ،شرکتهای آب منطقهای و بهخصوص شرکتهای مشاور آنها در زمینهی ارزيابی زيستمحیطی،
مکانيابی ،نیازسنجی ،گزينهيابی ،ارزيابی مالی (هزينه و فايده) ،پیامد ها ،ارزيابی تطبیقی سدها و پايش نتايج حاصل از
احداث سدها ،کانالها و تونلهای انتقال آب ،بهشدت مخدوش ،مبهم و گمراهکننده است .بسیاری از اطالعات بیالن
حوضههای آبريز ،ذخیرهی سدها ،دبی رودخانه ها و ورود آب به تاالب ،درياچه و درياها فقط در اختیار شرکتهای مشاور
قرار میگیرد تا به صورت ظاهری ،کیفیت تحقیقات دانشگاهی در ارتباط با تحقیقات شرکتهای مشاور باالتر باشد و برخی
حقايق پروژههای سدسازی و انتقال آب پنهان بماند.
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وظیفهی سدها ذخیره ی آب در ترسالی و عرضهی آب در خشکسالی است؛ يعنی مهمترين وظیفهی سدها انتقال آب در
طول زمان و به خصوص بلندمدت است .اما اطالعات ورود و خروج سدها در کشور اين حقیقت را نشان نمیدهد؛ بهطوریکه
سدها در سالهايی که ورود بیشتری داشتهاند ،خرج بیشتری نیز داشتهاند و برعکس در سالهايی که ورود آب به سدها
کاهش يافته ،خروج آب نیز کاهش يافته است.
همچنین در بیشتر مناطق فالت مرکزی ايران ،به دلیل نبود ترسالی مکرر ،بسیاری از سدها نبايد با ظرفیتهای کنونی
احداث میشدند .خشک شدن تاالبها ،درياچهها ،رودخانهها ،چشمهها ،قناتها ،چاهنیمهها ،جلگهها ،دشتها ،افت منابع
آب زيرزمینی ،فصلی شدن آبهای سطحی ،حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق در پايیندست سدها ،بیابانزايی ،تغییر
شرايط اکوسیستمها ،نابودی جنگلها و تغییر مسیر طبیعی رودخانه ها از اثرات مستقیم و انتقال آب بینحوضهای و تغییر
تولید محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف ،تغییر شرايط جوی (مانند سیل ،ريزگرد و غبار) ،تغییر مسیرهای گردشگری،
مهاجرت از روستاها ،اختالفات قومی و اختالفات بینمرزی از اثرات غیرمستقیم احداث سدها در ايران است].[9
بازبینی ساختار مدیریت آب
روند قبلی «مديريتی» در حوزه های مرتبط با عرضه و مصرف آب ،منجر به بهره برداری بیش از حد از منابع آب سطحی و
زيرزمینی در اغلب حوضه های آبی کشور شده است .عمال طی نیم قرن اخیر ادامه اين روند منجر به وخیم تر شدن
مستمر وضعیت منابع آب و نهايتا بروز بحران آب گرديده است .در متون متداول «برنامه ريزی بخش آب کشور» در دو دهه
اخیر میتوان برداشت نمود که غفلت از مواردی چون مديريت تقاضا ،ارزش ذاتی آب ،جامعنگری در مطالعات ،يکپارچگی در
تخصیص و نیز مشارکت مردم از عوامل اصلی بروز بحران شناخته شده اند .عالوه بر اين ،عدم توجه به موازين و معیارهای
اقتصادی در عرضه و تقاضای آب ،منجر به عدم کارايی آب در اقتصاد ملی شده است .نگاهی به گذشته ،نشان میدهد فقدان
اراده سیاسی و عزم جدی در نهادهای قانونگذاری و اجرايی تأثیر تعیین کننده ای در عدم تحقق اهداف برنامه ها داشته
است  .البته ،عدم تعامل کافی با بخش خصوصی نیز در اين شکست نقش داشته است .اکنون عزمی جدی برای تحول پديد
آمده است و وزارت نیرو )به عنوان متولی آب کشور) اقدامات حمايتی در مسیر تحول از «وضع گذشته» به «وضع مطلوب»
را آغاز نموده است .جنبه های اصلی تمايز »وضع گذشته» و «وضع مطلوب» در حکمرانی آب ،از ديدگاه گروداران در
جدول زير بطور خالصه نشان داده شده است.

جنگ آب و حوضههای مشترک آب
ايران در مرزهای افغانستان ،ترکمنستان ،ارمنستان و عراق ،رودخانههای مشترک دارد و حتماً در تمام مرزها نیز حوضههای
مشترک آب زيرزمینی دارد که از حوضههای مشترک نفت و گاز مهمتر است و در آيندهای نهچندان دور ،اين اختالف
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جزئی با همسايگان بر سر آبهای سطحی ،نهتنها عمیقتر ،بلکه به حوضه های زيرزمینی نیز کشانده خواهد شد و ضعف
کنونی اقتصاد ايران در مديريت منابع آب داخلی همچنان که در بین استان های مختلف اختالفاتی را آغاز نموده است ،اين
اختالفات را به عرصهی بینالمللی خواهد کشاند.
نتایج و بحث
براساس ارزش و جايگاه منحصر به فرد منابع آب در تأمین رفاه و بهزيستی جامعه بايستی بر لزوم تداوم دسترسی به آب
کافی و سالم برای همگان در هر زمان تأکید گردد .وجود پیوندهای قوی میان «توسعه اقتصادی پايدار» و «مديريت آب»،
ضرورت اصالح مديريت آب کشور را اجتناب ناپذير کرده است .در اين مسیر بايد «چشمها را شست» و تفسیری نو از
مشارکت دولت و مردم در مديريت آب عرضه نمود .حرکت و رسیدن به چنین سطحی از مشارکت نیازمند تجديدنظر
اساسی در ساختار مديريت آب ِ کشور ذيل گفتمان «حکمرانی خوب آب» و بازتعريف نقشها ،اختیارات و مسئولیتها
میباشد .امروزه ،اين گفتمان در سطح ملی بارز و مطرح است و حتی برخی از عناصر آن در اسناد و برنامههای رسمی کشور
آمده و لذا بنظر می ِ آيد اراده سیاسی در سطح دولت برای دستیابی به حکمرانی خوب (موثر و شايسته) در حوزه مديريت
آب تا حدودی فراهم آمده است .اما پیاده سازی و استقرار يک مديريت «جامع ،مشارکتی و يکپارچه» در حوضه های آبی
کشور ،تحولی چالشدار و زمانبر است که بايستی با همراهی گروداران (به ويژه آببران) به انجام رسد .چنین اقدامی سترگ
(به مثابه يک «برنامه ِ ی تحول«) ،نیازمند اجماع نسبی تمامی عوامل حکمرانی آب از حاکمیت تا گروداران  -در راستای
يک «چشمانداز مشارکتی» است که به جز با تفاهم جمعی حاصل نمیآيد .به عبارت ديگر :برای هر يک از حوضه های آبی
کشور« ،شاه کلید موفقیت در تحول مديريت آب ،همانا تحريک اراده جمعی کنشگران اصلی حوضه در جهتی واحد برای
دستیابی به حکمرانی خوب آب است» .البته ،پیش نیاز دستیابی به اين شاه کلید ،آگاهی کنشگران از ماهیت منابع آب،
وضعیت امروزين اين منابع و نیز روند افزايشی فشارها بر منابع مذکور (ناشی از توسعه ً فزاينده و تغییر اقلیم) است .مسلما،
هوشیاری کنشگران از عواقب ادامه روند فعلی نیز نقشی اساسی در اين تحول دارد .زيرا ،علیرغم اختالفات کنشگران اصلی
حوضه با يکديگر ،اين آگاهی و هوشیاری عناصر اتصال دهنده آنان طی فرآيند تحول میباشند .بديهی است فرهنگ ِ سازی
عمومی و حساس سازی مردم نسبت به ارزش بی همتای آب پاک ،موجب پیدايش يک «سرمايه اجتماعی» قوی (فهیم و
راسخ) برای تداوم مسیر تحول خواهد بود.
متأسفانه بازوی مافیا در سازمانها ،وزارتخانهها و حتی قوای سهگانه دراز شده است؛ بهطوریکه برای مبارزه با مافیای آب،
نیاز به قدرتی ماورای قوا احساس میگردد .تخصیص کنونی آب چنان خسارت گستردهای به اقتصاد ايران وارد نموده است
که در صورت ادامهی وضع کنونی ،امنیت ملی بهشدت تحت تأثیر تخصیص غیربهینهی آب قرار خواهد گرفت.
همچنین مخالفان سدسازی ،مخالف صددرصد سدسازی در کشور نیستند ،بلکه مخالف استفاده از سدسازی و مديريت
سازهای بهعنوان برجستهترين شیوهی تخصیص بهینهی آب در اقتصاد ايران هستند و با افزايش عرضهی آب به روش
سدسازی بهجای سیاستهای کنترل تقاضا مخالفاند .همچنین بايد اقتصاد آب بهعنوان معیار و مالک تخصیص آب در
کشور قرار گیرد و مهندسان و متفکران سازهای برای اقتصاد آب تصمیم نگیرند.
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