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چکیده
،نتایج بررسیهاي جامع و گسترده کشورها و سازمانهاي بینالمللی مرتبط
حاکی از آن است که قوانین ناکارآمد و نامتناسب با چالشهاي موجود و
 از مهمترین،فقدان آینده نگري توأم با نگاه پایدار به منابع طبیعی سرزمین
 اصالحات، در چنین مواردي.موانع در حرکت بر مسیر حکمرانی خوب است
 بر همین اساس و در چند.قانونی فرصتی براي بهبود شرایط ارائه میدهد
 بسیاري از کشورها با سطوح مختلف توسعهیافتگی و مسائل،دهه اخیر
 ضمن بازنگري در قوانین قدیمی و یا تدوین قوانین،گوناگون در موضوع آب
جدید مبتنی بر اصول و ارزشهاي حکمرانی خوب بر بستر دموکراسی و با
 سعی در مدیریت بهتر منابع آبی داخلی و یا،هدف دستیابی به توسعه پایدار
مشترک خود با هدف جلوگیري از تبدیل چالشهاي موجود به تنشهاي آتی
 تاریخی قانون توزیع عادالنه- این در حالی است که ارزیابی تطبیقی.داشتهاند
 به عنوان قانون حاکم بر نظام مدیریت آب کشور و1961 آب مصوب سال
اصل چهل وپنجم قانون اساسی که مرجع تنظیم آن بوده مبین آن است که
 مبتنی بر قوانین و،تثبیت مالکیت و اقتصاد دولتی بر این اصل و آن قانون
 داراي تعارض ماهوي با ارزشهاي،اندیشههاي نظام هاي سوسیالیستی
بنیادین دموکراسی و از موانع قانونی براي حرکت در مسیر حکمرانی و
،مدیریت کارآمد و مؤثر بر منابع آبی سرزمین است و با تجْري قانون مذکور
.حصول به توسعه پایدار در این حوزه متصور نیست

Abstract
The results of comprehensive and extensive studies of
countries and related international organizations indicate that
inefficient and disproportionate laws with the existing
challenges and lack of foresight with a sustainable view of the
natural resources, are the most important obstacles to moving
towards good governance. In such cases, legal reform provides
an opportunity to improve the situation. Accordingly, in recent
decades, many countries with different levels of development
and various issues in the field of water, while reviewing the old
laws or formulating new laws based on the principles and
values of good governance in the context of democracy and
with the aim of achieving sustainable development Have tried
to better manage their internal or shared water resources in
order to prevent the transformation of existing challenges into
future tensions. Meanwhile, the comparative-historical
evaluation of the Law of Fair Distribution of Water approved
in 1982 as the law governing the country's water management
system and the forty-fifth principle of the Constitution, which
was the reference for its regulation, shows that the
consolidation of state ownership and economy on this principle
and that law, Based on the laws and ideas of socialist systems,
has a quiddity conflict with the fundamental values of
democracy and is one of the legal obstacles to move in the
direction of governance and effective management of the
country's water resources. The results of the present article
shows that with the implementation of the law of Fair
Distribution of Water, sustainable development in this area is
not conceivable and it is necessary to adopt a new law based
on the principles of good governance.
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دستور کار مسؤولین وقت قرار گرفته و در سال  1961به تصویب
مجلس رسید .در طول سالیان اجراي این قانون ،معضالت
زیستمحیطی و تنشهاي اجتماعی گستردهاي در حوزة آب کشور
ظهور و بروز نموده که هرچند نمیتوان تمامی آنها را ناشی از قانون
مذکور دانست ،لیکن بخش عمدهاي از این چالشها که دیگر به بحران
تبدیل شدهاند متأثر از همین قانون است که داراي تعارضات جدي
براي تطبیق با مفاهیم و رویکردهاي جدید بوده و قادر به پاسخگویی
به موضوعات فعلی و آتی آب کشور نیست .بنابراین الزم است تا طی
برنامهاي هدفمند نسبت به آسیبشناسی قانون توزیع عادالنه آب با
هدف شناخت بهتر نقاط ضعف آن همراه مطالعهاي تطبیقی مبتنی بر
مفاهیم حاکم بر حکمرانی خوب اقدام گردد.

حقوق ،پدیداري تاریخی است و در تاریخ حقوق
موضوعه هیچ قانونی وجود ندارد که کامل و براي
همه زمانها تدوین شده باشد.
جواد طباطبایی
نظریه حکومت قانون در ایران
جلد دوم

 -7مقدمه
آب عنصر مهمی براي ثبات اجتماعی است و اساساً توسعه اقتصادي
هر جامعه ،کشور یا تمدن ،به وجود آب بستگی دارد .در همه کشورها
تأمین آب شرب ،توسعه کشاورزي و صنعت مستلزم اجراي تأسیسات
آبی مانند سیستمهاي آبیاري و مخازن آبی است .میزان دسترسی به
آب در عین حال که یکی از شروط اصلی توسعه اقتصادي هر کشوري
است ،میتواند عامل محدودکننده نیز باشد .در صورتی که مصرف آب
به شکل مؤثري ،مدیریت و برنامهریزي نشود ،استفاده کمی و کیفی از
آب منجر به ایجاد اثرات جانبی زیانباري بر منابع آب و دیگر منابع
طبیعی میگردد .توسعه ،حفاظت و کاهش تقاضا در منابع آب ،تا حدود
زیادي به میزان کارآیی نهادها و قوانین آب هر کشور بستگی دارد
(.)Kaponera and Nanni, 2013

با عنایت به مسائل پیشگفته مقالۀ حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش
است که آیا امکان استقرار حکمرانی مطلوب با تجْري قانون توزیع
عادالنه آب مصوب  1961بر منابع آبی کشور وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال به نظر میرسد؛ قانون توزیع عادالنه آب؛ متأثر
از نظریه دولتِ حداکثر و اقتصاد دولتی و بدون توجه به حقوق مالکیتی
اشخاص ،مبتنی بر انگارهها و قوانین نظامهاي سوسیالیستی تدوین
گردیده و داراي تعارض ماهوي با اصول و ارزشهاي حکمرانی است
که بر ارزشهاي دموکراسی یعنی احترام به حقوق مالکیت فردي و
اقتصاد آزاد بنا شده و جایگاه نهاد دولت با حضور جامعۀ مدنی و بخش
خصوصی ،محدود و با تعریف تنظیمگري ،کنترل شده است.

افزایش کارآمدي قوانین و کارایی سازوکارهاي حقوقی و ساختارهاي
حاکمیتی ذیربط ،وابسته به پیادهسازي و رصد مستمر آنها با هدف
ممانعت از هرگونه انحراف از منافع عمومی است .به همین جهت،
ایجاد سیستمی تحت حاکمیت قانون 1براي حصول بــه اهداف
مطلوب ،ضروري بــه نظر میرسد .یکی از مفاهیمی که در دو سه
دهه اخیر بــه شکل گستردهاي بـراي رسیدن به اهداف مذکور مــورد
تــوجـه کشورها قـرار گرفته است ،مفهوم حکمرانی 3آب میباشد .بـر
اساس بیانیه سومین نشست جهانی آب در سال  ،3449ارتقاي سطح
عملکرد در مدیریت منابع آب ،بــه راهکارهاي مواجهه بـا سه مـوضوع
مهم یعنی استقرار حکمرانی آب ،ظرفیتسازي و انتقال دانش ،و در
آخـر تجهیز منابع مالی وابسته است .در ایــن نشست مسأله اصلی
اکثر کشورها ،بحران حکمرانی تا کمبود آب عنوان شـده است
(.9)World Water Forum, 2003

مقاله حاضر براي اثبات این فرضیه در دو گفتار اصلی به تحلیل موضوع
میپردازد .ابتدا و در گفتار اول مفهوم حکمرانی آب و اصول حاکم بر
آن معرفی میگردد .این گفتار ضمن تعریف مبانی الزم براي ورود به
گفتار دوم از این منظر نیز واجد اهمیت است که با توجه به ضعف متونِ
ادبیات حقوق آب در واشکافی فلسفۀ حاکم بر حکمرانی ،میتواند با
تولید محتوا ،دریچهاي براي پژوهشهاي مشابه بگشاید .سپس و در
گفتار دوم ،با هدف مقایسه بهتر ،ضمن مطالعهاي تطبیقی -تاریخی،
تثبیت ارزشها و بنیانهاي سوسیالیسم بر مواد  31 ،1و  34قانون
توزیع عادالنه آب که روح و ماهیت آن را شکل میدهد و اصل
چهلوپنجم قانون اساسی که قانون توزیع عادالنه به استناد آن تدوین
یافته است ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

براي حرکت از مدیریت آب به سوي حکمرانی آب ،نیاز به آسیبشناسی
قوانین حاکم با هدف بازنگري و اصالح آنها و یا تصویب قوانین جدید
ضمن ارتقاي جایگاه ذینفعان و بخش خصوصی در برابر دولت است.
از سوي دیگر نزدیک به چهار دهه از استیالي قانون توزیع عادالنه
آب بعنوان قانون حاکم بر منابع آبهاي داخلی کشور میگذرد .قانونی
که طرح اولیۀ آن ،بالفاصله پس از انقالب اسالمی سال  1951در

 -8گفتار اول :حکمرانی آب
از هنگام پیدایش علم اقتصاد توسعه ،سیاستگذاري در کشورها را به
سه دوره میتوان تفکیک کرد .1 :دوره دولت حداکثري .3 ،دوره دولت
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نیست؛ توسعه پایدار در صورتی تحقق مییابد که دموکراسی ،برابري
و حفظ محیط زیست توأمان دنبال شوند .هرچند در کوتاهمدت
میتـوان با تحمیل دیکتاتوري ،تشدید نابرابريها و تخریب محیط
زیست ،رشد کمی اقتصادي را تسریع کرد؛ اما قطعاً کیفیت رشد تنزل
مییـابد بطوریکه در بلندمدت چنین رشدي تداوم نخواهد یافت
( .)Meidari, 2003حکمرانی خوب با ایجاد سازوکارهاي الزم ،در
مسیر مقابله با فساد ،جرایم سازمانیافته و مدیریت ناکارآمد که از موانع
رشد اقتصادي یک کشور هستند ،گام برمیدارد .نظام اجتماعی سالم و
پایدار که بر قوانین نظاممند شفاف ،بازار مؤثر و منصفانه و متکی بر
تنظیمگري فعال بنا شده ،از دالیل اصلی مبارزه با فقر و توسعهنیافتگی
عنوان شده است ( .)García Quesada, 2011حکمرانی ،محصول
مشارکت هر سه نهاد دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی است و با
این نگاه ،عمالً اداره دولت از روش مدیریت عمومی به روش حکمرانی
عمومی ارتقاء مییابد .بنابراین در حکمرانی ،دولت تنها یکی از
بازیگرانی است که جایگاه آن بسته به سطح جامعه مورد بررسی
متفاوت است .براي نمونه در یک جامعه روستایی ،بازیگران ممکن
است شامل تشکلهاي آببران و شرکتهاي تعاونی زراعی و مواردي
این چنین بوده و حضور دولت محدود به سازماندهی و نظارت بر
عملکرد باشد .بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد،
حکمرانی عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت
قانون ،مشارکت گسترده عمومی در فرایند تصمیمگیري و دستگاه
قضایی کارآمد و عادالنه (.)UNDP, 1995

حداقلی و  .9دوره دولت مطلوب یا حکمرانی مطلوب .دوره نخست از
پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده و تا اواخر دهه  1314میالدي ادامه
مییابد .نظریهپردازان دوره اول یا توسعه دولتمحور که در راس آنها
جان کینز 4قرار داشت ،بر این اعتقاد بودند که مداخله گسترده دولت
براي دستیابی به توسعه اجتنابناپذیر است و دولت ،مجاز به دخالت در
اقتصاد است .در پایان دهه هفتاد میالدي و به دنبال ناکارآمدي دولت
حداکثر ،الگوي دولت حداقل مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و
واگذاري امور به سازوکار قیمتها و بازار جاي آن را گرفت که از آن
به توسعه بازارمحور نیز یاد میشود .در اواسط دهه  34میالدي و پس
از آزمون و شکست هریک از دو رویکرد توسعه دولتمحور و بازارمحور،
رویکرد نوینی -البته با گرایش به دولت بازارمحور -با عنوان دولت
موافق بازار یا دولت کوچک تنظیمگر ظهور نمود .در این اندیشه جدید،
دولت به عنوان نهادي اجتماعی معرفی میشود که حضوري حداقلی و
محدود به تنظیمگري را ایفا مینماید .اولیور ویلیامسون 5برنده جایزه
نوبل اقتصاد اولین نظریهپردازي بود که در سال  1313ایدة دولت
موافق بازار را مطرح نمود .سپس بانک جهانی ،کمیته عمران سازمان
ملل و صندوق بینالمللی پول بر اساس نظریه وي« ،حکمرانی خوب
یا حکمرانی مطلوب» را به منظور دستیابی به الگوي دموکراتیک اداره
جامعه با مشارکت سه بخش دولتی ،خصوصی و جامعه مدنی از یک
سو و تقویت بخش خصوصی ،استقرار و نهادینهسازي جامعه مدنی در
کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي در حال توسعه با هدف دستیابی
به توسعه پایدار انسانی بسط دادند که در آن بر کاهش فقر ،ایجاد شغل
و رفاه پایدار ،حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و ارتقاي
کیفیت زندگی زنان از سوي دیگر تأکید شده است .این الگو راهکار
تـوسعه را یک دولت حـداقل مطلوب و مؤثر یـا دولت کوچک تنظیمگر
در بـرابـر دولت بزرگ تصديگر معرفی مینمایـد .در ایـن حالت
مسأله اصلی براي حل مشکل توسعه ،کیفیت دولت میباشد
( .)Haghshenas and Komijani, 2014در مطالعهاي که توسط
) Mohamadzade et al. (2017صورت گرفته به ارتباط معنادار
اندازه دولت و شاخصهاي حکمرانی اشاره و بیان گردیده است که
هرچه اندازه دولت بزرگتر باشد ،این شاخصها تنزل مییابد .همچنین،
در مطالعهاي دیگر ،بــه تأثیر منفی و معنیدارِ بزرگبودن انـدازة دولت
و اقتصاد بسته بر عملکرد محیط زیست تأکید شـده است
(.)Mohamadzade and Ghahremani, 2017

در خصوص حکمرانی آب نیز تعاریف متعدد و جامعی از سوي نهادهاي
بینالمللی و اشخاص صاحبنظر این حوزه ارائه شده است .کمیته فنی
نهاد مشارکت جهانی آب (« ،)GWPحکمرانی آب» را مجموعهاي از
سیستمهاي سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي و اداري تعریف میکند که با
هدف توسعه ،مدیریت و ارایه خدمات آب به سطوح مختلف جامعه در
جایگاه مناسب خود قرار گرفتهاند ( .)Rogers and Hall, 2003از این
رو ،این اصطالح نخست به اولویتبندي دقیق موضوعات تنظیمگري،
تخصیص و کنترل کیفیت منابع آب یک کشور تأکید دارد .عالوه بر
آن ،حکمرانی آب به ایجاد سازوکارهایی با هدف تصمیمگیري و
مدیریت بهتر با هدف دستیابی به توسعه پایدار نیز اشاره میکند
( .)Jamali, 2021در سند نهایی کنفرانس ریو 34+موسوم به
«آیندهاي که میخواهیم» نیز تأکید گردیده است که توسعه پایدار به
«دموکراسی ،حکمرانی خوب و حاکمیت قانون در سطوح ملی و
بینالمللی شامل نهادهاي «مؤثر ،شفاف ،مشارکتمدار و پاسخگو»
بستگی دارد ( U.N. Rio+20 Conference on Sustainable
 .)Development, 2012حکمرانی آب ،بهعنوان راهکار بنیادي براي
استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب 6نیز معرفی شده است .در فصل

الف -شناخت مفاهیم :از حکمرانی خوب تا حکمرانی آب

حکمرانی خوب پیوند وثیقی با نوع ساختار حکومت دارد و ساختارهاي
دموکراتیک از شرایط پیشینی حکمرانی خوب است ()Zarei, 2004
در دوره حکمرانی مطلوب ،تنها هدف ،دستیابی به رشد اقتصادي
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زیست را به هم پیوند میزند .افزون بر این ،کنوانسیون بر تعامل و
گفتمان میان مقامات دولتی و عموم مردم در سیاق دموکراسی تأکید
دارد» ( .)Ramezani, 2010با هدف توسعه این اصول ،کنوانسیون
آرهوس به مقامات دولتی تأکید میکند که اطالعات زیستمحیطی را
به طور فعاالنه منتشر کرده و دسترسی به اینگونه اطالعات را تضمین
نماید .در خصوص مشارکت عمومی ،کنوانسیون آرهوس از نهادهاي
دولتی میخواهد که نظرات سازمانهاي دولتی و غیردولتی
زیستمحیطی در مورد طرحهاي پیشنهادي ،برنامهها و پروژههایی که
محیطزیست را تحت تأثیر خود قرار میدهد را اخذ کرده و توجیهات
الزم را ارایه نمایند .کنوانسیون ،همچنین بر حمایت از حق بر به
چالشکشیدن تصمیمگیريهاي دولتی که بدون توجه به اصول
دسترسی به اطالعات ،رعایت مشارکت عمومی ،و غیر منطبق بر حقوق
محیطزیست است ،تأکید میورزد ( Aarhus Convention, Article
 .)4, 5 and 9, 1998این کنوانسیون سهم بسزایی در تبیین مفهوم
حکمرانی در حوزه محیط زیست داشته و مجموعهاي از استانداردها را
که کشورهاي متعاهد باید ضمانت کنند ،مشخص کرده است.
کنوانسیون آرهوس در ارزیابی حقوقی حکمرانی آب ،نقطه شروع
مناسبی تلقی میگردد ( .)García Quesada, 2011در مجموع
همانطور که بیان شد در حکمرانی خوب از منظر زیستمحیطی بطور
عام و در حوزه آب بطور خاص ،سه اصل دسترسی به اطالعات،
مشارکت در فرآیند تصمیمگیري و دسترسی به دادرسی عادالنه ،ارکان
اصلی حقوقی به شمار میروند .همانطور که در ادامه اصول مذکور
تشریح خواهند شد ،نشان داده میشود که بنیادهاي فلسفی حاکم بر
این ارکان مبین ارتباط ماهوي و درهمتنیدة آنها با دموکراسی است.

 11دستور کار  31کنفرانس ریو  1333موسوم به محیطزیست و توسعه
با عنوان «حمایت از کیفیت و ذخیره منابع آب شیرین :اعمال
رویکردهاي بهم پیوسته در توسعه ،مدیریت و استفاده از منابع آبی»
رهیافت مدیریت بهم پیوسته منابع آب به عنوان توصیه اصلی و اولویت
اول برنامهاي این فصل معرفی شده است ( U.N. Agenda 21,
 .)1992بر اساس تأکید نهاد مشارکت جهانی آب ،عمالً استقرار
مدیریت بهم پیوسته منابع آب وابسته به پیادهسازي سه اصل بنیادین
« دسترسی به اطالعات ،مشارکت و نیز مبارزه با فساد از طریق
پاسخگویی» عنوان شده است (.)GWP, 2009
ب -عناصر حقوقی حکمرانی آب

حکمرانی آب از منظر حقوقی ارکان و عناصري دارد که در برخی اسناد
حقوقی متعین شده است .در صدر اصل  14اعالمیه ریو ضمن تأکید بر
مشارکت همه شهروندان ،به حق دسترسی آنها به اطالعات
زیستمحیطی اشاره میشود .این اصل اشعار میدارد که ... :در سطح
ملی هر فرد باید کامالً به اطالعاتی که مقامات عمومی در مورد
محیطزیست در اختیار دارند ...دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ
تصمیمات مشارکت نمایند .دولتها باید با دادن اطالعات به مردم،
حساسیت و مشارکت عمومی را تسهیل و تشویق نمایند .همچنین از
دولتها میخواهد بر دسترسی مؤثر بر اقدامات اجرایی و قضایی از
قبیل سیاستهاي اصالحی و جبران خسارت اطمینان حاصل کنند .بر
اساس اصل مذکور که رویه حقوق محیط زیست را شکل داده ،بهترین
رویکرد در موضوعات زیستمحیطی آن است که محیطزیست به
شهروندانی واگذار شود که در یک سیستم از آن متأثر هستند ( Rio
 .)Declaration on Environment and Development, 1992در
سند نهایی کنفرانس ریو 34+نیز مجددا بر اهمیت زیاد دسترسی به
اطالعات ،مشارکت عمومی و جبرانهاي قضایی به عنوان اصول
حکمرانی در عرصه محیطزیست تأکید شده است ( U.N. Rio+20
.)Conference on Sustainable Development, 2012

اصل اول :دسترسی به اطالعات -شفافیت

شفافیت سیستمی است که بر قوانین منتشره و روشن ،مبتنی بر
اطالعات و رویههایی که براي عموم در دسترس بوده و بر اساس
چارچوب و روش عملیاتی مشخص تنظیم شدهاند ،پایهگذاري شده
است ( .)Hood, 2007شفافیت به عنوان عنصر ذاتی دموکراسی تلقی
میگردد؛ زیرا افرادي که تحت تأثیر تنظیمگري هستند ،میتوانند به
اطالعات مربوطه درباره قوانین و مقرراتی که بر آنها اثر میگذارد،
دسترسی بیشتري داشته و بنابراین نظارت کارآمدي بر این تصمیمات
اعمال کنند ( .)Beales et al., 1981شفافیت کامالً به دو موضوع
تضمین دسترسی و تسهیل دسترسی به اطالعات وابسته است.

از اسناد بینالمللی مهم دیگر که به تبیین عناصر حقوقی حکمرانی
محیط زیست پرداخته و قابل کاربرد در حوزة آب نیز میباشد میتوان
به کنوانسیون آرهوس 1اشاره کرد .1این کنوانسیون که بر اساس اصل
 14اعالمیه ریو تدوین یافته ،اولین سند منطقهاي است که حق
همگانی دسترسی مستقیم به اطالعات ،حق همگانی بر مشارکت در
تصمیمگیري و حق بر دستیابی به دادرسی عادالنه در موضوعات
زیستمحیطی را به رسمیت میشناسد« .این سند تأکید دارد که توسعه
پایدار فقط از طریق مشارکت کلیه ذینفعان در تصمیمگیريها
امکانپذیر است و بدین طریق ،پاسخگویی دولت و حمایت از محیط

دسترسی به اطالعات زیستمحیطی ،شهروندان را قادر میسازد تا به
شکل هدفمند و معناداري در تصمیمگیريهاي اجتماعی و سیاسی مؤثر
بر محیطزیست مشارکت نمایند .ضمن اینکه شهروندان با مشارکت
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موضوع مشارکت اختصاص یافته ،صراحتاً بر لزوم ارزیابیهاي
زیستمحیطی و توجه به جایگاه ذینفعان در فرآیند تصمیمگیري در
خصوص فعالیتهاي معینی تأکید دارد که از جملۀ آن میتوان به
طرحهاي انتقال آب بین حوضهاي (با حجم انتقال بیش از یکصدمیلیون
مترمکعبدرسال یا برداشت بیش از پنجدرصد از رودخانهاي با آورد
متوسط بیش از دوهزارمیلیون مترمکعب در سال) ،طرحهاي برداشت
از آبخوان یا تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی (با حجم بیش از دهمیلیون
مترمکعب در سال) و سدها (با حجم مخزن بیش از دهمیلیون
مترمکعب) اشاره کرد (.)Aarhus Convention, 1998

خود بر مبناي اطالعاتی که در دسترس دارند ،پاسخگویی و شفافیت را
در کلیه خطمشیگذاريهاي مرتبط با مسائل زیستمحیطی ارتقاء داده
و از این طریق به مبارزه با فساد ،جرایم سازمانی و سوءمدیریت کمک
میرسانند .بعالوه ،مشارکت مؤثر عمومی در تصمیمگیريها به تحقق
کامل حق بر دسترسی به اطالعات صحیح و به روز بستگی دارد.
اصل دوم :مشاركت عمومی در فرآيند تصمیمگیری

مشارکت به عنوان پیششرط دموکراسی تلقی میگردد ،که از طریق
آن ،شهروندان ،قدرت خود را یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر
مستقیم از طریق دموکراسی شورایی یا نمایندگی 3اعمال میکنند .در
رژیمهاي دموکراتیک ،مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیمگیري یک
اصل ماهوي و ذاتی است ( .)Irvin and Stansbury, 2004مشارکت
در تقویت ارتباطات و گفتگو میان شهروندان و دولت ،تعمیق
دموکراسی با هدف ایجاد بسترهاي جدید براي حضور شهروندان،
افزایش اثربخشی 14و تساوي بیشتر در سیاست عمومی 11نقش بسزایی
دارد ( .)Cornwall and Coelho, 2007مشارکت فقط دعوت به
حضور در بخشی از یک فرآیند نیست ،بلکه دادن حق و تکلیف با هدف
رسمیت دادن جایگاه اشخاص به عنوان یک شهروند به جاي ذینفعان
یا مشتریان 13و استقرار نهادهایی حقوقی است تا اقدامات محرومیتزا19
و تبعیضهاي ناروا 14را رصد کنند (.)Cornwall and Coelho, 2007
مشارکت عمومی ،عالوه بر اینکه عنصر شاخص دموکراسیهاي
توسعهیافته میباشد ،در خروجی نهایی اقتصاد یک کشور نیز تأثیرات
مثبتی دارد ( .)Stern and Holder, 1999به عبارت دیگر ،توسعه
همکاري بین نهادها ،مصرفکنندگان و دیگر بازیگران ،باعث افزایش
سطح کیفی تصمیمگیريها شده و امکان سیاستگذاريهاي کارآمد و
مؤثرتر را فراهم میآورد .در پژوهشی که توسط پاالست و همکاران
انجام شده ،ایشان استدالل کردهاند که تعریف مشارکت در سامانههاي
تنظیمگري ،عالوه بر تأثیرات مناسب بر اثربخشی و قابلیت اعتماد،15
با کاستن از میزان سنجشناپذیري اطالعات ،نتایج مثبتی بر کاهش
قیمت تمامشده و هزینههاي ارایه خدمات در بازارهاي برق ایاالت
متحده داشته است (.)Palast et al., 2003

اصل سوم :دسترسی به دادرسی -پاسخگويی

مفاهیم پاسخگویی و دسترسی به دادرسی ،ستونهاي یک سیستم
دموکراتیک کارآمد هستند که بر حاکمیت قانون بنا شدهاند .اصلیترین
کارکرد حاکمیت قانون در نظام حقوق داخلی ،محدودیت قدرت عمومی
دولت به منظور حفظ حقوق و آزاديهاي شهروندان است .در نظام
حقوق داخلی ،مهمترین مخاطبان حاکمیت قانون ،مقامات دولتی
هستند که بر اساس آن تمامی اعمال و تصمیمات آنها باید منطبق با
موازین قانونی باشد .حاکمیت قانون ،ساختار هنجاري و نهادینهاي است
که بر مبناي آن ،نظام سیاسی ،وظیفۀ حمایت از حقوق فردي را از
طریق محدودیت قدرت سیاسی و جلوگیري از سوءاستفاده از قدرت و
اعمال آن به صورت خودسرانه بر عهده دارد ( Costa and Danilo,
)2007؛ زیرا برخی از پژوهشها مبین نگرانیهاي خاصی در مورد
ضعف حمایتهاي حقوقی براي اقشار کمدرآمد و مصرفکنندگان
آسیبپذیر میباشد ( .)Cornwall and Gaventa, 2007در مجموع،
تحلیل دسترسی به دادرسی ،امکان ارزیابی سازوکارهاي اصالح و
بازداري نهادهاي تصمیمگیر به علت انحراف از منافع عمومی را فراهم
میسازد .پاسخگویی و دسترسی به دادرسی ،موضوعاتی مهم در ارزیابی
کیفیت حکمرانی یک ساختار به شمار میروند .کاربرد اصل پاسخگویی
زمانی عینیت مییابد ،که به چالشکشیدن یک تصمیم به نحو مؤثري
امکانپذیر باشد ( .) Stern and Holder, 1999اگر تصمیمی به
چالش کشیده شود ،شخص یا سازمان مسوول باید توجیه منطقی به
شخص یا هر گروه ذينفع دیگري در خصوص تصمیمات خود ارایه
دهد (.)Graham, 1998

آب یک منبع طبیعی مشترک است و بنابراین همکاري و مشارکت
مؤثر مصرفکنندگان از آن را میطلبد .موضوع مهمی که زیربناي تمام
حقوق و تکالیف مدیریت آن را شکل میدهد ( Berlin Rules on
 .)Water Resources, 2004مشارکت را به عنوان معیاري براي
حضور سیاسی شهروندان ،به ویژه گروههاي آسیبپذیر ،در ارایه
خدمات آب و در جهت اهداف توسعه میدانند ( Hall and Lobina,
 .)2005پیوست اول مربوط به ماده  6کنوانسیون آرهوس نیز که به

در گفتار اول به تحلیل و تفسیر مفهوم حکمرانی آب و ارتباط ماهوي
آن با دموکراسی پرداخته شد تا زیربناي الزم براي ورود به گفتار بعدي
و امکان مقایسه بهتر فراهم گردد .حکمرانی در پی مهار حوزة اقتدار و
صالحیت دولت با رعایت حقوق مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد ذیل
حاکمیت قانون است .به تبع آن ،ارکان حکمرانی آب یعنی شفافیت و
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قانون توزیع عادالنه آب همانطور که در ماده  1آن هم آمده ،بر اساس
اصل چهلوپنجم قانون اساسی 13مصوب  1951تدوین شده است .در
قانون اخیر «غلبه ي دولت هم از بعد اختیارات و هم از بعد وظایف بر
بخشهاي مهم اقتصادي کشور مشهود و سلب اختیار از بخش
خصوصی و تجمیع تمامی فعالیتهاي عمده اقتصادي در قالب
نهادهاي دولتی در بندهاي  44 ،49 ،94و  45قانون اساسی نمایان
است ... .توسل به این رویه در اصل  45قانون اساسی کامالً مشهود
است» ( .)Agah and Hasani, 2015در تهیه و تدوین قانون اساسی
جمهوري اسالمی ،گروهها و جریانهاي متنوعی در بدو امر مشارکت
داشته و هریک با مرامی خاص ،ایدهآلهاي خویش را از قانون اساسی
در ذهن میپرورانیدند .تکثر و تنوع این گروهها که از جریانهاي لیبرال
و غربگرا گرفته تا طرفداران نظام کمونیستی و از روشنفکران دینی
گرفته تا سنتگرایان دینی گسترانیده بود ،نزاعهاي فکري و جدلی
مفصلی را پیرامون قانون اساسی جدید درمیانداخت ( Gorji and
 .)Rezaei, 2014اما آنچه به نظر میرسد ،در میان تمامی این گروهها،
نقش حزب توده به عنوان ارگان نظام سوسیالیستی کشور شوروي
سابق در ایران ،به مراتب مؤثرتر و ماندگارتر از دیگر گروهها بود
( .)Velayati, 2015حزب توده به عنوان یکی از منسجمترین احزاب
سیاسی و قدیمیترین تشکل جریان مارکسیسم در تاریخ معاصر ایران،
نقش عمدهاي در تحوالت سیاسی و اجتماعی دهههاي بیست تا شصت
ایفا کرده است ( .)Moharamkhani and Anbarmu, 2014حضور
این حزب ریشهدار در سالیان اولیه انقالب در عرصههاي مختلف ،آن
قدر پررنگ و حسابشده و مبتنی بر رفتارهاي حرفهاي سیاسی براي
کسب قدرت پایدار است که تقریباً در تمامی زمان و مکانهاي خاص
مشهود است .آیتاهلل سیدعلی خامنهاي از رهبران اولیه انقالب در
اینباره میگوید « :در یک برهه از زمان و در همان اوایل انقالب همه
چیز در تیول حزب توده بود  ...چنین حالتی را من و هرکسی در اوایل
انقالب حس میکرد که تودهايها و جریان چپ ،به خصوص حزب
توده بر همه چیز مسلط بودند و اصال حرکت انقالب را میخواستند
منحرف کنند  .)Nameye mardom, 1993( »...اسناد حکایت از آن
دارد که پیشنویس تهیهشده قانون اساسی ،مورد تأیید حزب توده و
بسیاري دیگر از گروههاي چپ بوده است .بهرغم عدم حضور افراد و
گروههاي چپ و مارکسیست در مجلس خبرگان ،آنها چندان در روند
تصویب قانون اساسی بیتأثیر نبودند .برخی معتقدند تدوینکنندگان
قانون اساسی ،تحت هژمونی گروههاي چپ ،بازرگانی و اقتصاد دولتی
را در قانون اساسی آوردند] .طی اصالحات شوراي انقالب[ مهمترین
تحوالت در پیشنویس قانون اساسی نسبت به مصوبۀ دولت موقت،
در زمینۀ اصول اقتصادي قانون اساسی بود که تا حدودي چپگرایانهتر
شده بود ( .)Gorji and Rezaei, 2014حسین حقگو با تمرکز بر
دیدگاههاي اقتصادي حاکم بر احزابِ اوایل انقالب که به نوعی مبین

دسترسی به اطالعات ،مشارکت در فرآیند تصمیمگیري ،و دسترسی به
دادرسی نیز با ایجاد حدود به منظور مهار قدرت بخش دولتی ،جایگاه
دو بخش خصوصی و جامعه مدنی را با هدف نیل به توسعه پایدار ارتقاء
می دهند .در گفتار دوم ،با تمرکز بر دو موضوع محوري حق مالکیت
خصوصی و اقتصاد آزاد ،جایگاه دولت در اصل چهلوپنجم قانون
اساسی و مواد مرتبط قانون توزیع عادالنه آب بعنوان قانون حاکم بر
منابع آبی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ضمن مطالعهاي
تطبیقی و در راستاي اثبات فرضیه مقاله ،نشان داده خواهد شد که
قانون مذکور قرابت نزدیکی با انگارههاي بنیادین سوسیالیسم یعنی
مالکیت و اقتصاد دولتی داشته و بنابراین ،به طور ماهوي قابلیت تطبیق
و تطابق با ارزشهاي حاکم بر دموکراسی و حکمرانی خوب ندارد.
 -3گفتار دوم :بررسی تاريخی -تطبیقی قانون توزيع
74

عادالنه آب

در این گفتار مواد  31 ،1و  34قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1961
با هدف ارزیابی جایگاه اقتصاد و مالکیت دولتی در این قانون بررسی
خواهد شد .11مواد مذکور همانطور که خواهد آمد ،عمالً ماهیت و روح
حاکم بر قانون فوق را شکل دادهاند.
طرح قانون توزیع عادالنه آب حدود هفت ماه پس از تشکیل دوره اول
مجلس شوراي ملی در مهرماه سال  1953در صحن علنی مجلس
مطرح شد .طرح مذکور ،علیرغم وجود نمایندگانی از طیفها با تفکرات
و تعارضات ایدئولوژیک ،لیکن به دلیل اشتراک نظر قاطبۀ ایشان در
چند موضوع از جمله نفی حق مالکیت فردي و تصدیق اقتصاد دولتی
که محوریت طرح مذکور را تشکیل میدهد ،سرانجام در اسفند سال
 1961و پس از سه بار اعالم مغایرت از سوي شوراي نگهبان -مشتمل
بر پنج فصل موضوعی ،پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره -به
تصویب رسید و جامه قانون به تن کرد .11ذکر این نکته ضروري است
که خواستگاه ورود دولت در مدیریت منابع آبی ،به قانون اجازه تاسیس
بنگاه مستقل آبیاري مصوب سال  1933باز میگردد .یعنی دههاي که
به علت ضعف حکومت مرکزي به واسطۀ سالیان پس از جنگ جهانی
دوم و اشغال بخش عمدهاي از کشور توسط ارتش سرخ اتحاد جماهیر
شوروي ،حزب توده از امنیت ویژهاي در فضاي داخلی کشور براي
فعالیتهاي گستردة سیاسی و ساختارسازي در بدنۀ حکومت برخوردار
بود .بنگاه مستقل آبیاري به عنوان اولین تشکیالت دولتی در بدنۀ
وزارت جهاد کشاورزي ،تاسیس و پس از حدود دو دهه در سال 1943
در وزارت تازهتاسیس آب و برق ،ادغام گردیده و عمالً هستۀ اصلیِ
بخش آب این وزارتخانه را که در سال  1959به وزارت نیرو تغییر نام
مییابد را شکل میدهد.
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بیشتر و افزایش حوزه اقتدار و تصديگري دولت بر منابع آبی و نفی
هرگونه مالکیت خصوصی بوده است .رویکردي که به تضییع حقوق
دیگر بخشهاي جامعه از جمله ذینفعان و حقابهبران تاریخی انجامیده
است .میل شدید دولت به طور عام و وزارت نیرو به طور خاص در
استفاده از همین جملۀ کوتاه انتهاي ماده  1به اندازهاي بوده که عمالً
واژه مشترکات که ناظر بر مالکیت عمومی این منبع بوده به حاشیه
رفته است.

مهمترین چالش اختالفبرانگیز این احزاب و یکی از اصلیترین عواملِ
سیاسیِ اختالفی و عاملی بر حضور اندیشه و تفکر این گروهها در آینده
سیاسی کشور است ،ارجاعاتی به نظرات عزتاهلل سحابی میدهد؛
«عزتاهلل سحابی میگوید :تمام انقالبیون قبل از انقالب به جز نهضت
آزادي نظرشان در گرایش اقتصادي تفکرات چپ بود ... 34.نیروهاي
مذهبی هم که طی ده سال قبل از انقالب به صحنه آمده بودند ،خواه
مجاهدین خلق و خواه هفت گروهی که بعدها جمع شدند و مجاهدین
انقالب اسالمی نام گرفتند ،از نظر اقتصادي چپ و حتی چپ رادیکال
بودند» ( .)Haghgu, 2015شبیه همین نقطهنظرها را مسعود نیلی به
شکل دیگري بیان میکند .وي در پاسخ به این سوال که آیا در ابتداي
پیروزي انقالب ،تدوین قوانین اصلی تحت تأثیر جریان فکري خاصی
قرار داشت ،اظهار میدارد که «آنچه در بازه زمانی  1951تا 1961
تصمیمگیري شد را نوعی برداشت ابتدایی از مبانی فکري دو دهه قبل
از انقالب میتوان دانست .به گونهاي که عمالً در این دوره ،استقالل
به معناي خودکفایی و عدالت اجتماعی به دخالت مستقیم دولت در
اقتصاد ترجمه شد» .وي در پاسخ به سوال دیگري ادامه میدهد:
«رویکرد ]حوزة سیاستگذاري[ به عدالت اجتماعی با دیدگاه
سوسیالیستی وجوه اشتراک فراوانی داشت و شاید عمده این اشتراک
در عرصه سیاستگذاري ،اتکاي همراه با اعتماد مطلق به دولت بود] .در
این دوره[ مسألهاي با کمونیسم در سطح سیاستگذاري نداشتیم... .
آزاديهاي اقتصادي به شدت نفی می شد و مکانیسم قیمت و بازار31
به عنوان یک موضوع مذموم شناخته میشد» (.)Nili, 2013

از دیگر ابهامات ماده  ،1استفاده از واژه «بهرهبرداري طبق مصالح
عامه» است .این عبارت بسیار کلی ]بوده[ و میتواند معانی وسیعی را
در برگیرد .عدهاي معتقدند «مصالح عمومی» از منظر اقتصادي با
احترام به پاسداري از مالکیت خصوصی و عدم دخالت دولت در بازار
حاصل میشود .حال آنکه از نگاه حزب توده و برخی عدالتخواهان
چپ ،مصلحت عمومی در زمینه اقتصادي یعنی سپردن اختیار تولید و
قیمتگذاري به قوه مجریه .به نظر میرسد در قانون توزیع عادالنه آب
استفاده از اصطالح «مصالح عمومی» به خاطر مصالح حزب توده که
مصالح عمومی را در دولتیکردن امور میدانست به نگارش در آمد
(.)Agah and Hasani, 2015
از مواد مؤثر دیگر که ماهیت دولتی را بر شاکلۀ قانون توزیع عادالنه
آب تسري داده ،ماده  31است .بر اساس این ماده؛ «تخصیص و اجازه
بهرهبرداري از منابع عمومی آب براي مصارف شرب ،کشاورزي ،صنعت
و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است» .چنان که از نص این ماده
روشن است ،صالحیت هرگونه برداشت و بهرهبرداري از انواع منابع
آبی بطور کامل و انحصاري در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است .این
ماده نیز مشابه ماده  1ضمن اینکه بصورت غیرمستقیم حقوق
حقابه داران را تضییع نموده ،امکان هرگونه مشارکت در فرآیند
تصمیمگیري در خصوص برداشت از منابع آبی را با مانعی جدي روبرو
ساخته است .صالحیت اعطایی این ماده یکی از عوامل اصلی قانونی
در تخصیصهاي بیضابطه و برداشتهاي نامحدود بر منابع آبی کشور
بوده که نمود آن در صورت خشکیدة رودخانهها و تاالبهاي کشور
مشهود است.

مطابق ماده  1قانون توزیع عادالنه آب به عنوان مادة بنیادین این
قانون؛ «بر اساس اصل چهلوپنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی
ایران ،آبهاي دریاها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبیعی و درهها و
هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیالبها و فاضالبها
و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههاي طبیعی و چشمهسارها و
آبهاي معدنی و منابع آبهايزیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار
حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آنها بهرهبرداري میشود.
مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداري از آنها به دولت محول
میشود» .در این ماده پس از ذکر سلسلهوار انواع منابع آبی ،چند عبارت
وجود دارد که داراي ابهام و حتی معانی متعارض با یکدیگر هستند.
واژگان و مفاهیمی چون «مشترکات»« ،در اختیار حکومت اسالمی»،
و «جایگاه دولت در خصوص حفظ و اجازه و بهرهبرداري» از منظر
حقوقی میتوانند به تعابیر و تفاسیر متمایزي منجر شوند .عدم توجه
قانونگذار به این موضوع ،باعث شده تا برآیند این ماده بعنوان ماده
بنیادي قانون توزیع عادالنه آب در سالیان پس از تصویب قانون در
جملۀ آخر آن که بر انحصار دولت بر منابع آبی اشاره دارد خالصه شده
و آنچه ماحصل آن در طی حاکمیت این قانون بوده ،سیطرة هرچه

از دیگر مواد پرابهام قانون توزیع عادالنه که مجوز اعمال صالحیت
گسترده و انحصاري وزارت نیرو و به نوعی اعمال مالکیت روزافزون
دولت را بر منابع آبی فراهم میکند ،ماده  34این قانون میباشد 33،که
علیرغم اهمیت آن ،سابقهاي در متون حقوقی در توجه و ارزیابی آن
دیده نمیشود .شاید در نگاه اول ،ماده  34داراي وصف فنی و فاقد
بنیانهاي حقوقی به نظر بیاید ،اما به واقع آن را در جهت افزایش
جایگاه دولت در دخل و تصرف منابع آبی و افزایش روزافزون حقوق
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مالکیتی دولت بر این منابع میتوان دانست .بند ب این ماده بدین معنا
است که اجراي هر پروژهاي توسط وزارت نیرو ،باعث مالکیت منبع
آبی حاصله ،از سوي وزارتخانه مذکور میگردد .به نظر ،این موضوع
پرشبهه را میتوان یکی از دالیل اصلی گرایش و تمرکز وزارت وزارت
نیرو به اجراي پروژههاي سازهاي دانست .بند الف آن نیز به طور غیر
مستقیم بر مالکیت دولتی آبهاي عمومی تأکید دارد؛ زیرا اولین چیزي
که از مشترکات به عنوان اموال عمومی تلقی میشود این است که
قابل تملک دولتی نیست ( .)Mohagheghdamad, 2014ولی در این
ماده مجوز تصرف ،بهرهبرداري و فروش منابع آبی به دولت داده شده
است .39به تحقیق ،ماده  ،34مؤثرترین ماده در بین مواد قانون توزیع
عادالنه آب در جهت افزایش مستمر حقوق مالکیتی دولت بر منابع آبی
و تضییع حقوق مالکیتی اشخاص و حقابههاي ذینفعان بوده و حدودِ
نامحدود صالحیت اعطایی آن به وزارت نیرو به اندازهاي است که از
بزرگترین تا کوچکترین پیکرههاي آبی کشور را با تهدید جدي مواجه
و به عنوان یک منبع درآمدي براي دولت و وزارت نیرو فراهم ساخته،
به گونهاي که ساختارهاي این وزارتخانه در جهت اجراییسازي این
مادة قانونی درآمدزا شکل گرفته است.

 -6نتیجهگیری
حکمرانی ،نحوه اداره و مصرف صحیح منابع عمومی با همکاري
مشترک ،و تعریف جایگاه جامعه مدنی و بخش خصوصی در تراز دولت
است و خواستگاه آن بر ارزشهاي بنیادین دموکراسی یعنی احترام به
حقوق مالکیت فردي و اقتصاد آزاد بنا شده که با پیرایه شفافیت،
مشارکت همگانی در فرآیند تصمیمگیري و دسترسی به دادرسی
عادالنه بر اساس حاکمیت قانون ،آراسته شده است ،ارزشهایی که
قابل پیادهسازي بر هر بستر قانونی نیست.
قانون توزیع عادالنه آب مبتنی بر نظریه دولت بزرگ تصديگر و با
اتکا به انگارههاي نظامهاي سوسیالیستی ،فاقد نگاه مترقی و داراي
تعارض ماهوي با نظریه حکمرانی است که بنیاد آن بر دولت کوچک
تنظیمگر استوار گردیده است .آنچه از این تحقیق بر میآید؛ قانونگذار
با تأثیر پذیري از مکتب سوسیالیسم که بر پایه نفی مالکیت خصوصی
و سیطره اقتصاد بزرگ دولتی بنا شده ،به تدوین قانون توزیع عادالنه
آب پرداخته و هدف اصلی آن ،سلطۀ روزافزون حوزة صالحیت دولت
بر منابع آبی بدون توجه به حقوق ذینفعان بوده است .نتیجۀ حدود
چهاردهه تجْريِ قانون مذکور؛ بروز بحرانهاي روزافزون امنیتی،
تنشهاي متعدد اجتماعی ،و چالشهاي گستردة زیستمحیطی بوده
است که خشکی دریاچهها ،تاالبها ،رودخانهها و دیگر پیکرههاي آبی
کشور تنها بخشی از آنها میباشد.

از موضوعات قابل ذکر دیگر در رابطه با مواد  31 ،1و  34قانون توزیع
عادالنه آب -که همان طور که گفته شد روح و ماهیت آن را شکل
میدهند -قرابت نزدیک و تأثیرپذیري آنها از مواد و اصول قوانین
مختلف نظام اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی سابق است .34به
عنوان نمونه بر طبق اصل ششم قانون اساسی شوروي سابق« :منابع
آبی ... ،امالک دولت سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروي ... ،به شمار
میروند» .به جز اصل ششم قانون شوروي سابق ،در قانون اصالحات
ارضی مصوب  31اکتبر  1311این کشور نیز ،مالکیت خصوصی منابع
آب به طور کامل منسوخ شده است .بر اساس ماده  9قانون آب مصوب
 1314شوروي سابق که به استناد اصل ششم قانون اساسی این کشور
تنظیم شده است ،نیز بر حق مالکیت انحصاري دولت بر منابع آب
تصریح شده است .35مورد اخیر به طور خاص شباهت بسیاري با تبصره
 1ماده  31قانون توزیع عادالنه دارد که بر اساس آن هرگونه تخصیص
و اجازه بهرهبرداري از منابع عمومی آب منحصراً به وزارت نیرو واگذار
شده است.

در شرایط کنونی ،اولین گام در راستاي حرکت بر مسیر حکمرانی ،رفع
موانع قانونی و در مرحله نخست تصویب یک قانون جامع جدید با
هدف کاهش اقتدار و دخالت دولت و با محوریت عناصر سهگانه حقوقی
حکمرانی آب یعنی شفافیت ،مشارکت در فرآیند تصمیمگیري و
دسترسی عادالنه به دادرسی همراه با ضمانتهاي حقوقی قوي براي
حصول اطمینان از حاکمیت قانون است تا کشوري که در فالتی
خشک ،همواره با تعریف نظامات بدیع حقوقی و ابتکارات چشمگیر فنی
در مدیریت بر منابع آبی -که نمونۀ خاص آن در نظامات آبیاري قنوات
در سراسر ایران و سامانه آبی شوشتر و زایندهرود داراي شهرتی جهانی
است -به خود بالیده و علیرغم تطورات زمانه ،بارها و بارها ،ققنوسوار،
تجدید حیات کرده ،قادر به به تداوم توسعه و بالندگی با رویکردي پایدار
باشد.

در این گفتار طی یک بررسی تاریخی به جایگاه اقتصاد و مالکیت در
قانون توزیع عادالنه آب پرداخته شد و ضمن بیان مصادیق در یک
مرور تطبیقی به تشابه مواد اصلی این قانون با قوانین مرتبط اتحاد
جماهیر شوروي سوسیالیستی اشاره گردید تا امکان مقایسه بهتر آن با
اصول و مفاهیم حکمرانی فراهم گردد.
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 -13انفال و ثروتهاي عمومی از قبیل زمینهاي موات یا رهاشده ،معادن،
دریاها ،دریاچه ،رودخانهها و سایر آبهاي عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها،
نیزارها ،بیشههاي طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون وارث ،و اموال
مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار
حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.
 -34البته با توجه به تنظیم پیشنویس قانون اساسی توسط نهضت آزادي با
بهره گیري از قوانین کشورهایی نظیر شوروي و الجزایر ،و تأثیرپذیري
بنیا دهاي فکري این گروه و انشعابات آن از موهومات ذهنی اشخاصی چون
علی شریعتی ،ادعاي عزتاهلل سحابی در خصوص عدم گرایش نهضت آزادي
به تفکرات چپ ،مقرون به صحت به نظر نمیرسد.
 -31اشاره به بازار در این مقاله به معنی تأیید و استقرار بازار آب نیست .بازار
آب بعنوان مقوله اي پیچیده و به علت رابطه درهم تنیده آن با موضوعات
مهمی چون امنیت غذایی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،و نیز دسترسی به آب
بعنوان یک حق بشري ،نیاز به بررسیهاي جامع و گستردهاي دارد که جاي
آن در این بحث نیست.
 -33ماده  -34وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهاي الزم براي آبهاي
مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد
اجازه بهرهبرداري صادر میکند:
الف -آبهاي عمومی که بدون استفاده مانده باشد؛ ب -آبهایی که بر اثر
احداث تأسیسات آبیاري و سدسازي و زهکشی و غیره به دست آمده و میآید؛
ج -آبهاي زائد بر مصرف که به دریاچهها و دریاها و انهار میریزند؛ د -آبهاي
حاصل از فاضالبها؛ هـ -آبهاي زائد از سهمیه شهري؛ و -آبهایی که در مدت
مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد؛
ز -آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد و ح -آبهایی
که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهاي ظاهر میشود.
 -39از منظر اسالم ،اصوالً یک مال عمومی ،نه میتواند به فروش برسد و
نه منتقل شود ،زیرا این اموال متعلق به عموم مردم یا مسلمین هستند.
 -34قوانین اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي که در این مقاله به آنها اشاره
شده ،از قسمت  1فصل پنجم از منبع زیر برداشت شده است:
کاپونئرا ،دانته آگوستو و مارسال نانی .1933 .اصول حقوق و مدیریت آب.
ترجمه عبدالهی ،محسن و اصلی عباسی .چاپ اول .تهران :انتشارات موسسه
مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش.
 -35از جملۀ اقدامات اولیه و اصلی کشورهاي استقاللیافته پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروي در حوزة قانونگذاري ،حذف مواد مربوط به مالکیت
دولت بر منابع آبی بود .مشابه این اقدام در کشورهاي اروپاي شرقی که تحت
نفوذ نظام سوسیالیستی بودند نیز دیده میشود.

پینوشتها
1- The Rule of Law

 -3در این مقاله هرجا به عبارت حکمرانی اشاره میشود ،منظور سیستم یا
نظام حکمرانی است که براي تلخیص ،واژه سیستم یا نظام حذف شده است.
3- The 3rd World Water Forum (2003) Final Report.
Kyoto, Japan
)4- John Maynard Keynes (1883-1946
)5- Oliver E. Williamson (1932-2020
)6- Integrated Water Resources Management (IWRM
7- Convention on Access to Environmental Information,
Public Participation in Decision-making and Access to
Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention),
adopted in 1998.

 -1براي آشنایی بیشتر با متن کنوانسیون آرهوس به سایت مربوطه به نشانی
زیر مراجعه شود:
https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html

الزم به ذکر است که ترجمه فارسی متن کنوانسیون که توسط دکتر محسن
عبدالهی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی انجام شده،
در سایت اصلی کنوانسیون به آدرس فوق بارگذاري شده و قابل دسترسی
است.
9- Representative or Deliberative Democracy
10- Effectiveness
11- Public Policy
12- Beneficiaries or Clients
13- Exclusionary Practices
14- Embedded Bias
15- Reliability

 -16هارولد برمن ( )1311-3441استاد برجسته حقوق بینالملل دانشگاه
هاروارد معتقد بود ،مطالعه حقوق ،بدون توجه به تاریخ و سیر تحوالت حقوق،
امري بیفایده است.
 -11در قانون  53مادهاي توزیع عادالنه آب ،مجموعاً  119بار از واژه دولت
و وزارت استفاده شده است (بیش از  3بار بازاي هر ماده).
 -11مبانی نفی حق مالکیت خصوصی و تئوریزهکردن اقتصاد دولتی را در
آثار و گفتار علی شریعتی ،سیدمحمدباقر صدر ،سیدمحمود طالقانی ،حبیباهلل
پیمان ،مرتضی مطهري ،سیدمحمد بهشتی و سیدابوالحسن بنیصدر که از
ایشان به عنوان تئوريسازان اقتصاد ایران در دورة گذار انقالبی یاد میشود،
میتوان یافت .دورة اول مجلس شوراي اسالمی ،به نوعی شاهد حضور
مستقیم یا تفکرات ایشان بود.
براي آشنایی بیشتر در این رابطه نک:
هفتهنامه تجارت فردا« .چه کسانی اقتصاد دولتی را در ایران تئوریزه کردند؟».
 34مرداد .1934
در پانوشت اول نوشتار فوق آمده است؛ در تهیه این گزارش از پژوهش
منتشرنشده جمعی از دانشجویان رشته اقتصاد که زیر نظر دکتر موسی
غنینژاد و با عنوان «پژوهشی پیرامون قرائتهاي چپگرایانه از اقتصاد
اسالمی :بررسی موردي متفکرین تاثیرگذار بر انقالب اسالمی ایران» فراهم
آمده ،استفاده شده است.
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