
Joint project with:

چكيده 

 STEER  اين  مقالهٔ   راهبرد ي، يکی از شش مطالعه ٔ   موردي  پروژٔه
براي   آب   است.  منابع  مديريت  هماهنگی  در  چالشهای  در زمينٔه 

ساير مناطق نيز متنهاي جداگانهاي در دسترس است.   

پاسخ   بدون  اغلب  و  است  به  افزايش  ايران  رو  در  آب  مشکالت 
ايران، در  اصلی  رودخانههای  از  زاينده رود،  ماندهاند.  رودخانٔه 

طي   آب  تقاضای  افزايش  با  است.  همگام  آب  شديد  کمبود  دچار 
دهههاي اخير، رقابت بين  بخشي و بين  منطقهای بر سر آب فزوني

اين  به  آب  انتقال  است.  تاکنون  راهبرد  اصلی  اين  مشکل،  يافته 
کمتر آب،  کمبود  سياسی  و  اجتماعی  داليل  به  و  بوده  حوضه 

قابل  كشمكشهاي  و  تنشها  حاضر،  حال  است.  در  شده  پرداخته 
توجهی بر سر آب شكل گرفته که با وقوع تغييرات و نوسانات آب  
و هوايي نيز  تشديد شده است .  با اينكه سازوكارهاي هماهنگي در
قوانين و مقررات  ايران  پيشبيني شده و در سايه ٔ  مديريت آمرانه  از  
ولي  ميرود؛  كمتري  ناهماهنگي  پايين  دولت،  انتظار  به  باال 
برنامهريزی جزيرهاي، عدم تبادل آمار و اطالعات، تمركزگرايی

در  قانونگذاري، تصميمگيریهای غيرشفاف، عدم مسئوليتپذيري 
و نبود هماهنگی به روشني آشكار است. تداوم اين چالشها گوياي
آن است که کمبود آب، نشانه  ٔ  مشکلی ريشهایتر است که به آثار 
دولت نفتی در ايران  مربوط میشود.  درآمدهاي نفتي، نقش دولت  
را به عنوان دريافتکنندٔه اصلی اين رانت بيرونی دگرگون كرده 
است. ويژگی بارز اين شيوه  ٔ   حكومتداري، تمرکز  قدرت در سطح

ملی، گسترش بوروکراسی و دخالتهای روزافزون است كه سبب 
تضعيف اقتدار بخش عمومی و ظرفيتهای سياستگذاری موثر و

منسجم  شده است. 

و سياستها  و  اجرای  در  تدوين  دولت  قابليتهای  ضعف 
بههمريختگي دستگاه اداری، منجر به ناهماهنگیهاي گسترده شده
است.  نمود اين کمبودها در حوضٔه زاينده رود به شكل نظارت و
کنترل محدود بر برداشتهاي آب، به ويژه از چاهه ا  (که  نيمی  از
قانون،  سازوكارهاي  هستند)،  نبود  حاكميت  آنها  غيرمجاز 
مشاركت عدم  مشخص،  ساختارهای  بدون  ولي  هماهنگی  فراوان 
اين رفع  براي  اثربخش  برنامهاي  و  راهبرد  نبود  و  ذینفعان 

چالشها، بروز يافته است .  حاكميت  رويكردي فنساالرانه  با توسعه  ٔ  
ضعف نقاط  سدها،  ساخت  و  بينحوضهاي  آب  انتقالهاي 
انگيزههای و  است  كرده  پنهان  را  آب  بخش  نهادی  ظرفيتهاي 

مديريت   زمانبر   مانند  و  پيچيده  راهبردهاي  سوي  به  چرخش 
جامعنگر  تقاضای آب را از بين برده است.  بنابراين ما اين اقدامات 

را پيشنهاد میکنيم: 

امكان  دسترسی  با  همراه   شفافيت بيشتر در تصميمگيریها، 
ارائه  ٔ   و  آب  مختلف  مصارف  اطالعات  و  آمار  به  همگاني 

تصويري واقعبينانه از رودخانه؛ 

 افزايش آگاهی همگاني درباره ٔ   مسئوليت اجتماعي افراد جامعه
از  حاصل  اجتماعی  منافع  و  رودخانه  اين  حفظ  قبال  در 

همکاری موفقيتآميز بهجاي كشمكش بر سر آب؛ 

 قطع ارتباط  ميان رانت نفت و توهّ م اينکه آب به وفور وجود 
و با  توسعهٔ   پويشها  عمومي  جلب پشتيبانی  دارد، از طريق 

كارزارهايي برای گذار از مديريت عرضهمحور آب.
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مقدمه 

بحران آب يكي از پنج خطر جهانی از  نظر  شدت تاثير در دهه  ٔ   پيش   
رو است .  يک چهارم جمعيت جهان با بيشترين درجه  ٔ   تنش آبی رو به  
رو هستند .  بيشتر کشورها  يی  كه  در معرض باالترين بحران آبي با  
بيشترين خسارات اقتصادی   از کمبود آب  هستند؛  در منطقه   ٔ  خاورميانه  
و شمال آفريقا واقع شده اند .  ايران نيز هم اکنون با مشکالت پرشماری  
در زمينه ٔ   آب مواجه است .  برخی از اين مشکالت در ايران باعث  
افزايش   در  که  شده،  سياسی  –   اجتماعی  و  امنيتی  چالش های  ايجاد 
شمار اعتراضات طی سال های اخير مشهود بوده است .  يکی از اين  
رودخانهٔ   زاينده رود ،  رود خانهٔ   اصلی   موضوعات   چالش برانگيز، 
فالت مرکزی ايران  است .  رودخانه ای که در تمام طول سال  جاري   
بوده، ولی هم اکنون به علت کمبود شديد آب ،   به رودی  فصلي   بدل  
چندين   وجود  است   (Mohajeri & Horlemann, 2017).  با  گشته 
انتقال آب ميان حوضه ای به اين رود  ( شکل  ١) ، رقابت فزاينده  ٔ   بين  
بخشی و بين منطقه ای بر سر سهم بيشتر از منابع   آب رودخانه، منجر
به بهرهبرداری بيش از  ظرفيت آبی  و به دنبال آن، شکاف اجتماعی

به  پاسخ  است.  در  شده  ذینفعان  ميان  کشمکش  و  تنش  ايجاد  و 
استانهای ميان  ويژه  هماهنگی  –  به  کمبود  و  رودخانه  خشکی 

تغيير  شيوه  مديريت   از  بختياری  –  پس  و  چهارمحال  و  اصفهان 
سال  ١٣٨۴،  در  استانها  مرزهای  به  از  مرز  حوضه  آب  منابع 
شورای عالی آب در سال  ١٣٩٢  « شورای هماهنگی مديريت به هم 
پيوسته حوضه رودخانه زاينده رود»  را تشکيل داد .  اين شورا  به  
آن دستاوردهای  مهمترين  و  میشد  برگزار  نيرو  وزير  رياست 
محدود کردن مجوزهای جديدِ   برداشت آب و نيز برای اولين بار
سطح باالترين  در  استان  دو  کشاورزان  نمايندگان  فعال  مشارکت 
پابرجا همچنان  اصلی  چالشهای  اين،  وجود  با  بود.  آب  مديريت 
مختلف مصارف  در  آب  منابع  از  حد  از  استفادهٔ   بيش  و  هستند 

اقتصادی،  مشکالت  ايجاد  صنعتی  سبب  و  خانگی  کشاورزی، 
اجتماعی  و  زيستمحيطی میشود.  استدالل ما اين است که تداوم 
چنين مشکالتی فراتر از کمبود فيزيکی آب است و  كاوش  بيشتر در

بستر اجتماعی و سياسی را میطلبد.  اين  مقالهٔ   راهبردي، بر پايهٔ   
يافته های يک پژوهش موردی در پروژه ٔ  تحقيقاتی  «بهبود حکمرانی 

–

   (STEER)  «برای دستيابی به  اهداف مديريت  به هم پيوسته ٔ  منابع آب
است.  هدف اين پروژه ،  شناسايی پيچيدگی سيستمهای حکمرانی آب 
  با تمرکز بر هماهنگی و همکاری ميان کنشگران مختلف  –  و 
فهم  چگونگی  تا ٔثير  بستر  محيطی و اجتماعی کشورها بر عملکرد

. (Pahl-Wostl, et al., 2020) حکمرانی بوده است

يافته ها   

 

  – 

–

سياسی   وضعيت  تأثير  از  برآمده  ريشهای  مشکالت  اين  بخش، 
مقوله ٔ   چهار  میکند  و  بازگو  را  آب  حکمرانی  بر  اجتماعی  ايران 
همبسته را در بر میگيرد:  قابليتهای  اندک  دولت، توسعه اقتصادی 
  اجتماعی وابسته به مسير، عدم مسئوليتپذيری و رواج گستردهٔ 

رانتخواهی. 

درآمدهای نفتی و ضعف توانمندی  دولت

طبق قوانين ايران، تمام  پهنه های آبی در زمره ٔ   مشترکات هستند و  
خانگی، مصارف  برای  آب  از  استفاده  مجوزهای  تخصيص 
مورد است.  در  نيرو  عهدهٔ   وزارت  بر  صنعتی  و  کشاورزی 

ملی  سطح  در  قاعدهگذاريها  بيشترتصميمات  مهم  و  زايندهرود، 
اتخاذ ميشوند؛ به اشتراكگذاري اطالعات ميان استانها، بخشها

و سطوح حكمراني  (ملی، استانی، حوضهای و محلی)  بسيار اندك  
در نمیکند.  گرچه  ايفا  تصميمگيریها  در  است  و  «دانش»  نقشی 
قوانين و مقررات، ابزارهايی برای هماهنگی افقی  (ميان استانها
حكمراني) سطوح  عمودی  (بين  هماهنگی  نيز  بخشها)  و  بين  و 

ميان  جمعی  تصميم گيری  برای  نهاد  چندين  و  شده  پيشبيني 
عمل  در  دارد؛  اما  حكومتي  وجود  مختلف  دستگاههای 
هماهنگی  يعنی  نهاد  میدهد.  مهمترين  ناهماهنگيهای  زيادی  رخ 
پيوستهٔ   رودخانه،  نتوانست  بههم  مديريت  هماهنگی  شوراي 
اختالفات بر سر حق استفاده از آب را حل کند.  تصميمگيریها بر

پايهٔ   مذاکرات با حاصل جمع صفر (برد  –  باخت) و چانه زني بر 
سر مواضع ،  همراه با مخفی نگه داشتن اطالعات بوده است.  تمركز

شوراي هماهنگي بيشتر بر رويكردهاي عرضهمحور مانند انتقال 
آب و زمانبندی رهاسازي آب از سد  زاينده رود  بوده، و برنامه و 

شکل  ١:  نقش ٔه حوض ٔه زايندهرود و استانهای اصفهان و چهارمحال و بختياری

منبع: نويسندگان 
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و سطحی  آبهای  از  برداشتها  کنترل  برای  موثری  اقدام 
زيرزمينی وجود نداشته است . با وجود حكمفرمايي مديريت آمرانه 
و سلسله مراتبی دولت، ضعف در اقتدار و حاكميت قانون و نبود  
ديده  وضوح  به  محلی،  سطح  در  شورا  مصوبات  اجراي  ضمانت 

میشود.  

مشکل ضعف ظرفيت هاي نهادی بخش آب را به سختی می توان فقط   
در  همان بخش چاره جويی کرد ، زيرا به نظر می رسد که پاره اي از  
آن به پيامدهای رانت نفت در ايران پيوند خورده است .  تاکنون صنعت  
ملی نفت، موتور رشد اقتصادی بوده است :  کمابيش  نيمی از   بودجهٔ   
دولت را  درآمد نفت  تشکيل می دهد،  نفت  منبع اصلی درآمد هاي ارزی  
بوده   و مستقيما بر پروژه های توسعه ای بخش عمومی تاثير می گذارد .  
با اين حال، رانت نفت چارچوب تصميم گيری را دگرگون می سازد  
می شود .   اصلی  حکومت داری   تبديل  سازوکار  به  کردن  خرج  و 
درآمدهای حاصل از رانت نفت، نقش بخش عمومی را با گسترش  
در   می دهد،  تغيير  روزافزون  مداخله  و  قدرت  تمرکز  بروکرا سی، 
اجرای   و  تدوين  جهت  الزم  ظرفيت های  فاقد  دولت  که  حالی 
سياست های موثر است .  در   حوضهٔ   زاينده رود، شورای عالی آب به  
علت   تداوم کشمکش بر سر آب و ضرورت بهبود هماهنگی، شورای  
آن،   جای  به  و  کرد  سال  ١٣٩٨  لغو  در  را  رودخانه  هماهنگی 
« کارگروه احيای زاينده رود »   را تشکيل داد .  اين کارگروه به رياست  
معاون اول رئيس جمهور  است   و  برخالف گذشته،  نماينده کشاورزان  
عضو آن نيست .  پنداشته می شود که عدم اقتدار دولت با تمرکزگرايی  
درمان می شود .  حال  آنكه،  رشد   کاهش مشارکت ذی نفعان  بيشتر و 
بروکراسی های جديد درکنار عدم سازماندهی تشکيالت قبلی، منجر  
ناهماهنگی ها   تشديد  و  اداری  دستگاه  به هم ريختگی  و  نابسامانی  به 
می شود  ( Karl, 1997) .  در هنگامی که، اين چالش ها ايجاب می کند  
تصميم گيری های   اين  باشد،  منسجم تر  هميشه  از  بيش  دولت  که 

. سياسی ،   اقتدار بخش   عمومی را بيشتر تضعيف می کند   

توهّ م فراوانی آب و توسعٔه اقتصادی – اجتماعی وابسته به 
مسير  

اليهٔ   ديگری از چالشهای  رودخانهٔ   زاينده رود به توهّ م فراوانی آب  
مربوط است. رانتهای بادآوردهٔ  نفتي اين توهّ م را ايجاد می کند که 
توسعهٔ   اقتصادی  به  سوي  کشور  حرکت  عمدهاي  در  مسير  موانع 
از طريق کشور را  انتظارات  اهداف و  نفت،  ندارد.  درآمد  وجود 

به   توجه  و  عدم  و  ولخرجي  میکند  بزرگ  مخارج  رشد 
كشور  اقتصاد  كل  برای  زيستمحيطي،  الگويی  محدوديتهاي 
میشود.  بنابراين، رانت نفت باعث قدرتگرفتن كنشگران و  ايجاد 
مزيت براي فعاليتهايی میشود که منابع آبي را ناكارامد استفاده
پروژههای سياستگذاران،  نفتی،  سايه ٔ   درآمدهای  میکنند.  در 
اجرای و  پيگيري  جای  به  را  عرضهمحور  و  کوتاهمدت  بزرگ، 

مانند مديريت تقاضای آب و بهبود  گزينههای دشوارتر اما پايدار 
سد   ساخت  سده ی  گذشته،  نيم  می کنند.  در  دنبال  آب  بهرهوری 
و پمپاژ  فناوری  به  دسترسی  آب،  انتقال  تونلهای  و  زايندهرود 

سيطرهٔ   به  منجر  ترسالي،  دوره هاي  با  همزماني  و  ارزان  انرژی 
توسعه ٔ   با  آب  تقاضای  شديد  افزايش  و  طبيعت  بر  پيش  از  بيش 
اراضی کشاورزی  –  به ويژه در اراضی شيبدار و دشتهای فاقد 
حقابه  –  و صنايع پرمصرف انرژی  و  آببر  شده است (شکل  ١). 
براي چندين دهه، دغدغهٔ   سياستگذاران مشكل کمبود آب و کنترل  
توسعه  ٔ  معطوف  به  برههاي،  در  و  حتي  است  نبوده  برداشتها 
شبكههاي زهکشی اراضي بوده است.  وابستگی به مسير ناشي از
پيوند در  همتنيدهٔ   معاش افراد و استفادهٔ   فراوان از آب در کنار شمار

زياد و متنوع ذی نفعان با منافع گوناگون و همچنين وقوع تغييرات  
شرايط اين رودخانه را بسيار بغرنجتر نوسانات آب و هوايی،  و 

که  دارد  مسئله  بدخيم  ماهيت  بر  داللت  وضعيت  اين  است.  کرده 
پيچيدگی   و  بازخورد  ابهام،  قطعيت،  عدم  آن  اصلی  ويژگیهای 

 سيستمهای اجتماعی – بومشناختی  است.

صنايع رانتمحور  و انتقال آب: ريشه رفتار منفعت طلبانه

وابستگی مالی به درآمدهای نفتی، گرايش به سوی رانت خواهی  را
نهادينه کرده است.  دسترسی به رانت نفت از طريق معافيتها و

كمكهاي مالي دولت،  از مهمترين منابع قدرت و ثروت البي های 
سياسی و اقتصادی است.  يکي از راههاي كسب اين رانت، توسعهٔ 
سپس و  نيز  معادن  پتروشيمی  و  فوالد،  جمله  از  بزرگ  صنايع 

فوالد  شرکت  سود  نمونه،  است.  براي  يارانه ٔ   انرژی  از  استفاده 
دالر   به  ١  ميليارد  نزديك  سال  ١٣٩٣  چيزی  در  اصفهان  مبارکه 
بوده، ولي بدون يارانه گاز، زيان اين شركت حول و حوش  ٢٢٠ 
سرسامآوری ثروتهاي  رانت ها،  است.  اين  دالر  می شده  ميليون 

پشتيباني  را  فساد  توي  در  تو  شبكههاي  رواج  و  میکنند  ايجاد 
میکنند.  با اين اوصاف، اين صنايع به آب نياز دارند و تصميماتِ   
سياسیِ   انتقال  آب به مديريت موثر تقاضای آب ترجيح داده ميشود. 
و   صنعتی  بزرگ  توسعهٔ   کارخانههای  حوضهٔ   زايندهرود،  در 
رانت جويانه  و  رفتارهاي  آب،  انتقال  پروژههای  همچنين 
منفعتطلبانه را تشديد کرده است.  پيامدهاي ديگر آن، رقابت فزاينده  
ميان استانهای اصفهان و چهارمحال و  بختياری بر سر سهم بيشتر

بودن   در  ناعادالنه  بي عدالتي  احساس  ايجاد  نيز  و  آب  منابع  از 
دسترسي به آب  و  رانت نفت و  در پي آن،  بروز شكاف اجتماعي  و  
کاهش سبب  است.  به  گسترده  کشمکشهای  و  ناهماهنگیها 

درآمدهاي نفتی طي ساليان اخير، تامين مالي پروژههای بخش آب 
بهطور فزايندهای به سوي روشهاي مشارکت عمومي-  خصوصی 
و   بزرگِ   شبهدولتی  شرکتهای  اين  است.  اگرچه،  يافته  سوق 
رانتمحور هستند كه نقش بخش خصوصیِ   سرمايهگذار را بازي 
ميكنند  و  تقاضای آب بيشتری را در  قبال  تأمين مالي اين پروژهها

دارند.  در نتيجه، در درازمدت باعث افزايش وابست گی به مسير و  
مقاومت در برابر اصالح الگوی مصرف آب میشود. 

اخبار ساختگی و شکاف مسئوليتپذيری

و   دارد  وجود  تصميم گيری ها  در  کمی  شفافيت  كنوني،  شرايط  در 
شکل   به  كليدي  است .  تصميمات  مشهود  مسئوليت پذيري  شکاف 
سياسی پشت درهای بسته اتخاذ می شود .  اغلب، مشخص نيست که  
چه  کسی تصميم نهايی را می گيرد و تغيير برنامه ها و راهبردها و  
كنشگران   از  شمارِ   بسياری  کردن  متقاعد  اقدامات ،   نيازمند  اجرای 
درگير است . براي نمونه،  رويه ها  و   مصوباِت موجود   در   مورد عدم  
همچنين  نقش آفريني های    و  تصميمات  جزئيات  افشای  اطالعات   و 
اخير  شورای امنيت ملی   را  می توان   نام برد. از ديگر موارد می توان  
نمايندگان مجلس در  امور   اجرايي  نامرتبط با وظيفه شان    به   مداخلهٔ  
برای   پيگيری منافع   منطقه اي و محلي شان ، مانند ساخت سد و انتقال  
کلی،   طور  کرد .  به  اشاره  صنعتی  کارخانه های  راه اندازي  و  آب 
شفافيت پيش نيازي براي  آشکار سازي منافع پنهان ذی نفعان،  بنيانی   
برای  راستی يابی به صورت جمعی   و نيز ،   الزام كنشگران به پذيرش  
  .  (Islam & Susskind, 2013 )  مسئوليت اقدامات شان تلقی می شود
واقعيت هاي   دربارٔه  صحيح  اطالعاتي  به  همگاني  دسترسی  نبود 
زاينده رود و همچنين عدم آگاهی عمومی در مورد  علل اين چالش ها،  
بستر مناسبی را برای سوء استفاده از رسانه های اجتماعی در راستاي  
است .  هم اكنون،   کرده  مهيا  جعلي  و  نادرست  اطالعات  گسترش 
اخبار   پراكندن  با  را  آب  سر  بر  كشمكش  اجتماعی  رسانه های 
اطالعات   مانند :  انتشار  می کنند،  تقويت  گزينشي  يا  و  گمراه کننده 
آشاميدنی   آب  به  که  خانوارهايی  مورد  در  آميز  اغراق  يا  ساختگي 
و   منافع  مورد  در  ادعاهايی  مظلوم نمايي؛  جهت  ندارند  دسترسی 
مزاياي اقتصادی  –   اجتماعی استفاده از آب در يک منطقه  و  يا يک  
فعاليت اقتصادی خاص و متهم  كردن منطقه يا بخش ديگر به برداشت  
و   آب  قوانين  راي  تفسيرِ   به  به  مي توان  موارد  ديگر  آب  .  از  زياد 
مصوبات شوراي هماهنگي در مورد ح قا به ها و مجوزهای برداشت  
منافع خودشان   عمومی در راستاي  آب برای تاثيرگذاری بر افکار 
شكاف هاي   و  تنش ها  افزايش  كنوني ،  ادامٔه  روند  با  نمود.  اشاره 
. اجتماعي و به دنبال آن نابودي سرما يه اجتماعی دور از ذهن نيست
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جمع بندي 

نسخٔه جهانشمولی برای چيرگی بر نبود ظرفيتهای نهادی موثر
بايد کشوری  خوب، هر  حکمرانی  به  دستيابی  ندارد.  برای  وجود 
و  زيستمحيطی  اجتماعی،  سياسی،  بستر  پائه  بر  را  مسيرش 
اقتصادی خود توسعه دهد.  بروکراسی متمرکز و در حال  گسترش 
در كنار قدرت نفوذ کم،  منجر به  تضعيف ظرفيتهای نهادی بخش 
آب شده است.  اين کمبودها نمیتواند تنها از طريق اصالحات در 

بخش آب جبران شود. 

راه  سد،  و  آب  انتقال  پروژههای  ساخت  بر  تمرکز  و  ولخرجی 
حلهای ميانبر و ساده اي را  در اختيار سياستگذاران قرار  میدهد

میکند.  پنهان  را  آب  بخش  نهادی  ظرفيتهای  ضعف  نقاط  و 
بنابراين، اقدامات دشوار و پيچيده  –  مانند تقويت حاکميت قانون، 
زمانبر همگی  که  آب،  بهرهوری  بهبود  و  آب  تقاضای  مديريت 

دارند  –  در   همراه  کوتاهمدت  به  در  اندکی  را  و  مزايای  هستند 
اولويت قرار نمیگيرند.  

ِصرف وجود نهادهای تصميمگيریِ   جمعی،  برای رفع ناهماهنگیها 
و مشارکت  مناسبي  برای  بستر  آن،  تدارك  نيست.  به  جای  کافی 
و اطالعات  اشتراکگذاری  به  و  تبادل  ذینفعان،  توانمندسازی 
بسزايی اهميت  از  هماهنگی،  از  ساير  سازوکارهای  استفاده 

برخوردار هستند.   

کمبود  آگاهی  همگانی دربارهٔ   مزايای همکاری در استفاده از منابع 
آب  (و هزينهٔ   تنشهای کنونی)  و نبود ارادهٔ   سياسی برای شفافيت و 
مسئوليتپذيری بيشتر، دشواريهاي فراواني را براي چارهجويي 
به ويژه در مناطقي كه ترِس   روبهرو شدن با بیآبی  وجود دارد،

. ايجاد ميكند  

پيشنهادها 

 .

از به روز  و  دسترس  در  فهم،  قابل  اطالعات  و   با  ارائهٔ   آمار 
و  ايجاد  زيرزميني  و  سطحي  آب  منابع  مختلف  مصارف 
تصويری واقعبينانه از شرايط رودخانه، با  جريانهايي  که به  

دروغپراکنی مشغول هستند، مبارزه کنيم.  
در فرد  هر  اجتماعی  دربارهٔ   مسئوليت  را  همگاني   آگاهی 

راستای حفظ  اين رودخانه و همچنين منافع اجتماعی حاصل از 
افزايش  سرِ   آب  را  بر  كشمكش  بهجاي  موفقيتآميز  همکاری 

دهيم.
پشتيبانی   جلب  راستای  در  كارزارهايی  و  توسعهٔ   پويشها   با 
همگانی، سياستگذاران را از توسعهٔ   پروژههای انتقال آب و 
سدسازی جديد در حوضهٔ   زايندهرود و همچنين حوضهٔ   کارون 

منصرف کنيم. 
با  توقف   را  آب  توهّ م  فراوانی  و  نفت  رانت  بين   رابطه 
رويکردهای عرضهمحور  در مديريت منابع آب   قطع کنيم، تا 
جهتگيری سياستگذاران به سوی مديريت تقاضای آب سوق

يابد
 با سازماندهی و تقويت شبکه ٔ  تشکلهای کشاورزان در حوضه،

قابليت های آنها را برای هماهنگی، مشارکت و مسئوليتپذيریِ   
بيشتر بهبود بخشيم.

 سازوکارهايی برای گفتوگو  و  بحث ميان ذی نفعان در مورد 
مسائل حوضه طراحی کنيم  تا با مشارکت واقعی آنها، امکان
به  اطالعات،  آوری  جمع  برای  راستیيابی،  ظرفيتسازی 
مهيا اجماعسازی  و  مشارکتی  نظارت  دانش،  اشتراکگذاری 

شود.
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