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 قانون نگاهی بربا موانع حقوقی حکمرانی آب در ايران؛ 
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 چکیده
، رتبطمالمللی هاي بینهاي جامع و گسترده کشورها و سازماننتایج بررسی

هاي موجود و حاکی از آن است که قوانین ناکارآمد و نامتناسب با چالش
ترین نگري توأم با نگاه پایدار به منابع طبیعی سرزمین، از مهمفقدان آینده

مواردي، اصالحات موانع در حرکت بر مسیر حکمرانی خوب است. در چنین 
دهد. بر همین اساس و در چند قانونی فرصتی براي بهبود شرایط ارائه می

یافتگی و مسائل دهه اخیر، بسیاري از کشورها با سطوح مختلف توسعه
گوناگون در موضوع آب، ضمن بازنگري در قوانین قدیمی و یا تدوین قوانین 

بستر دموکراسی و با هاي حکمرانی خوب بر جدید مبتنی بر اصول و ارزش
هدف دستیابی به توسعه پایدار، سعی در مدیریت بهتر منابع آبی داخلی و یا 

ی هاي آتهاي موجود به تنشمشترک خود با هدف جلوگیري از تبدیل چالش
عادالنه  تاریخی قانون توزیع -اند. این در حالی است که ارزیابی تطبیقیداشته

حاکم بر نظام مدیریت آب کشور و  به عنوان قانون 1961آب مصوب سال 
وپنجم قانون اساسی که مرجع تنظیم آن بوده مبین آن است که اصل چهل

تثبیت مالکیت و اقتصاد دولتی بر این اصل و آن قانون، مبتنی بر قوانین و 
هاي هاي سوسیالیستی، داراي تعارض ماهوي با ارزشهاي نظاماندیشه

ونی براي حرکت در مسیر حکمرانی و بنیادین دموکراسی و از موانع قان
مدیریت کارآمد و مؤثر بر منابع آبی سرزمین است و با تجْري قانون مذکور، 

 حصول به توسعه پایدار در این حوزه متصور نیست.

 

حکمرانی آب، حق مالکیت، اقتصاد آزاد، دموکراسی،  :كلمات كلیدی

 سوسیالیسم.
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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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پدیداري تاریخی است و در تاریخ حقوق  ،حقوق
موضوعه هیچ قانونی وجود ندارد که کامل و براي 

 ها تدوین شده باشد. نهمه زما
 جواد طباطبایی

قانون در ایراننظریه حکومت   
 جلد دوم

 

 مقدمه  -7

آب عنصر مهمی براي ثبات اجتماعی است و اساساً توسعه اقتصادي 
 هر جامعه، کشور یا تمدن، به وجود آب بستگی دارد. در همه کشورها

 مستلزم اجراي تأسیسات تأمین آب شرب، توسعه کشاورزي و صنعت
به  ان دسترسیهاي آبیاري و مخازن آبی است. میزآبی مانند سیستم

آب در عین حال که یکی از شروط اصلی توسعه اقتصادي هر کشوري 
تواند عامل محدودکننده نیز باشد. در صورتی که مصرف آب است، می
ی از استفاده کمی و کیفریزي نشود، ي، مدیریت و برنامهمؤثربه شکل 

 آب منجر به ایجاد اثرات جانبی زیانباري بر منابع آب و دیگر منابع
گردد. توسعه، حفاظت و کاهش تقاضا در منابع آب، تا حدود طبیعی می

 زیادي به میزان کارآیی نهادها و قوانین آب هر کشور بستگی دارد
(Kaponera and Nanni, 2013). 

 
افزایش کارآمدي قوانین و کارایی سازوکارهاي حقوقی و ساختارهاي 

دف ها با هتمر آنسازي و رصد مسحاکمیتی ذیربط، وابسته به پیاده
ممانعت از هرگونه انحراف از منافع عمومی است. به همین جهت، 

ه اهداف ــبراي حصول ب 1ایجاد سیستمی تحت حاکمیت قانون
رسد. یکی از مفاهیمی که در دو سه ه نظر میــمطلوب، ضروري ب

ورد ــراي رسیدن به اهداف مذکور مـاي به شکل گستردهــدهه اخیر ب
ر ـباشد. بآب می 3رار گرفته است، مفهوم حکمرانیـرها قه کشوـوجــت

سطح  ارتقاي، 3449سال  در جهانی آب نشست سومین اساس بیانیه
وضوع ـا سه مـه راهکارهاي مواجهه بــآب، ب منابعمدیریت در  عملکرد

دانش، و در  انتقال و سازيظرفیت آب، مهم یعنی استقرار حکمرانی
ن نشست مسأله اصلی ــای. در وابسته استمنابع مالی  ر تجهیزـآخ

 ده استـحکمرانی تا کمبود آب عنوان ش بحران، اکثر کشورها
(World Water Forum, 2003)9.  

 
شناسی براي حرکت از مدیریت آب به سوي حکمرانی آب، نیاز به آسیب

 دیجد نیقوان بیتصو ایها و و اصالح آن يبا هدف بازنگر حاکم نیقوان
جایگاه ذینفعان و بخش خصوصی در برابر دولت است.  ضمن ارتقاي

از سوي دیگر نزدیک به چهار دهه از استیالي قانون توزیع عادالنه 
نی گذرد. قانوآب بعنوان قانون حاکم بر منابع آبهاي داخلی کشور می

در  1951که طرح اولیۀ آن، بالفاصله پس از انقالب اسالمی سال 

به تصویب  1961گرفته و در سال دستور کار مسؤولین وقت قرار 
مجلس رسید. در طول سالیان اجراي این قانون، معضالت 

اي در حوزة آب کشور هاي اجتماعی گستردهمحیطی و تنشزیست
ها را ناشی از قانون توان تمامی آنظهور و بروز نموده که هرچند نمی

ان ردیگر به بح ها کهاي از این چالشمذکور دانست، لیکن بخش عمده
ثر از همین قانون است که داراي تعارضات جدي اند متأتبدیل شده

گویی براي تطبیق با مفاهیم و رویکردهاي جدید بوده و قادر به پاسخ
به موضوعات فعلی و آتی آب کشور نیست. بنابراین الزم است تا طی 

شناسی قانون توزیع عادالنه آب با اي هدفمند نسبت به آسیببرنامه
ر اي تطبیقی مبتنی بت بهتر نقاط ضعف آن همراه مطالعههدف شناخ

 مفاهیم حاکم بر حکمرانی خوب اقدام گردد.
 

ش گفته مقالۀ حاضر به دنبال پاسخ به این پرسبا عنایت به مسائل پیش
 قانون توزیعتجْري آیا امکان استقرار حکمرانی مطلوب با  است که

 وجود دارد؟بر منابع آبی کشور  1961عادالنه آب مصوب 

 
رسد؛ قانون توزیع عادالنه آب؛ متأثر در پاسخ به این سؤال به نظر می

از نظریه دولتِ حداکثر و اقتصاد دولتی و بدون توجه به حقوق مالکیتی 
ن هاي سوسیالیستی تدویها و قوانین نظاماشخاص، مبتنی بر انگاره

است  هاي حکمرانیگردیده و داراي تعارض ماهوي با اصول و ارزش
هاي دموکراسی یعنی احترام به حقوق مالکیت فردي و که بر ارزش

اقتصاد آزاد بنا شده و جایگاه نهاد دولت با حضور جامعۀ مدنی و بخش 
 گري، کنترل شده است. خصوصی، محدود و با تعریف تنظیم

 
مقاله حاضر براي اثبات این فرضیه در دو گفتار اصلی به تحلیل موضوع 

تدا و در گفتار اول مفهوم حکمرانی آب و اصول حاکم بر پردازد. ابمی
گردد. این گفتار ضمن تعریف مبانی الزم براي ورود به آن معرفی می

گفتار دوم از این منظر نیز واجد اهمیت است که با توجه به ضعف متونِ 
 بااند توادبیات حقوق آب در واشکافی فلسفۀ حاکم بر حکمرانی، می

هاي مشابه بگشاید. سپس و در اي براي پژوهشهتولید محتوا، دریچ
اریخی، ت -اي تطبیقیگفتار دوم، با هدف مقایسه بهتر، ضمن مطالعه

قانون  34و  31، 1هاي سوسیالیسم بر مواد ها و بنیانتثبیت ارزش
دهد و اصل توزیع عادالنه آب که روح و ماهیت آن را شکل می

ن عادالنه به استناد آن تدوی وپنجم قانون اساسی که قانون توزیعچهل
 یافته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 حکمرانی آب گفتار اول: -8

ه گذاري در کشورها را باز هنگام پیدایش علم اقتصاد توسعه، سیاست
دولت  . دوره3. دوره دولت حداکثري، 1توان تفکیک کرد: سه دوره می
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مطلوب. دوره نخست از دولت مطلوب یا حکمرانی  . دوره9حداقلی و 
میالدي ادامه  1314پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده و تا اواخر دهه 

ها محور که در راس آنپردازان دوره اول یا توسعه دولتیابد. نظریهمی
قرار داشت، بر این اعتقاد بودند که مداخله گسترده دولت  4جان کینز

لت در لت، مجاز به دخاناپذیر است و دوبراي دستیابی به توسعه اجتناب
اقتصاد است. در پایان دهه هفتاد میالدي و به دنبال ناکارآمدي دولت 
حداکثر، الگوي دولت حداقل مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و 

ها و بازار جاي آن را گرفت که از آن واگذاري امور به سازوکار قیمت
میالدي و پس  34ه شود. در اواسط دهبه توسعه بازارمحور نیز یاد می

محور و بازارمحور، از آزمون و شکست هریک از دو رویکرد توسعه دولت
ت با عنوان دول -البته با گرایش به دولت بازارمحور -رویکرد نوینی

گر ظهور نمود. در این اندیشه جدید، موافق بازار یا دولت کوچک تنظیم
 حداقلی و شود که حضوريدولت به عنوان نهادي اجتماعی معرفی می

برنده جایزه  5نماید. اولیور ویلیامسونگري را ایفا میمحدود به تنظیم
ایدة دولت  1313پردازي بود که در سال نوبل اقتصاد اولین نظریه

عمران سازمان  تهیکم ،یسپس بانک جهانموافق بازار را مطرح نمود. 
خوب  یحکمران» ،يو هیپول بر اساس نظر یالمللنیملل و صندوق ب

اداره  کیبه الگوي دموکرات یابیرا به منظور دست« مطلوب یحکمران ای
 کیاز  یو جامعه مدن یخصوص ،یجامعه با مشارکت سه بخش دولت

در  یجامعه مدن سازينهیاستقرار و نهاد ،یبخش خصوص تیسو و تقو
 یابیکشورهاي در حال توسعه با هدف دست ژهیکشورهاي مختلف به و

شغل  جادیکه در آن بر کاهش فقر، ابسط دادند  یانسان داریبه توسعه پا
ارتقاي و رشد و  ستیز طیمح اتیح دیحفاظت و تجد دار،یو رفاه پا

اهکار این الگو ر. شده است تأکید گریزنان از سوي د کیفیت زندگی
گر ا دولت کوچک تنظیمـی مؤثرداقل مطلوب و ـوسعه را یک دولت حـت

ن حالت ـد. در ایـنمایمعرفی میگر ر دولت بزرگ تصديـرابـدر ب
 باشدکیفیت دولت میله اصلی براي حل مشکل توسعه، أمس

(Haghshenas and Komijani, 2014.) اي که توسط در مطالعه
Mohamadzade et al. (2017)  صورت گرفته به ارتباط معنادار

هاي حکمرانی اشاره و بیان گردیده است که اندازه دولت و شاخص
 ،ینهمچن یابد.ها تنزل میازه دولت بزرگتر باشد، این شاخصهرچه اند
زة دولت داـبودن انبزرگ دارِمنفی و معنی تأثیره ــاي دیگر، بدر مطالعه

 ده استـش تأکیدو اقتصاد بسته بر عملکرد محیط زیست 

(Mohamadzade and Ghahremani, 2017). 
 

 آب  شناخت مفاهیم: از حکمرانی خوب تا حکمرانی -الف

حکمرانی خوب پیوند وثیقی با نوع ساختار حکومت دارد و ساختارهاي 
 (Zarei, 2004) دموکراتیک از شرایط پیشینی حکمرانی خوب است

در دوره حکمرانی مطلوب، تنها هدف، دستیابی به رشد اقتصادي 

رابري راسی، بیابد که دموکنیست؛ توسعه پایدار در صورتی تحقق می
مدت مان دنبال شوند. هرچند در کوتاهتوأو حفظ محیط زیست 

ط ها و تخریب محیوان با تحمیل دیکتاتوري، تشدید نابرابريـتمی
نزل اما قطعاً کیفیت رشد ت ؛زیست، رشد کمی اقتصادي را تسریع کرد

 ابد بطوریکه در بلندمدت چنین رشدي تداوم نخواهد یافتـیمی
(Meidari, 2003). در  ،وکارهاي الزمحکمرانی خوب با ایجاد ساز

ع یافته و مدیریت ناکارآمد که از موانجرایم سازمان ،مسیر مقابله با فساد
 دارد. نظام اجتماعی سالم ورشد اقتصادي یک کشور هستند، گام برمی

کی بر و مت و منصفانه مؤثربازار  ،شفاف مندنظامپایدار که بر قوانین 
نیافتگی رزه با فقر و توسعهبنا شده، از دالیل اصلی مبا گري فعالتنظیم

حکمرانی، محصول  .(García Quesada, 2011)عنوان شده است 
مشارکت هر سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است و با 

اداره دولت از روش مدیریت عمومی به روش حکمرانی  این نگاه، عمالً
ز ادر حکمرانی، دولت تنها یکی یابد. بنابراین عمومی ارتقاء می

بازیگرانی است که جایگاه آن بسته به سطح جامعه مورد بررسی 
متفاوت است. براي نمونه در یک جامعه روستایی، بازیگران ممکن 

هاي تعاونی زراعی و مواردي بران و شرکتهاي آباست شامل تشکل
این چنین بوده و حضور دولت محدود به سازماندهی و نظارت بر 

یف برنامه توسعه سازمان ملل متحد، عملکرد باشد. بر اساس تعر
حکمرانی عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت 

اه گیري و دستگقانون، مشارکت گسترده عمومی در فرایند تصمیم
 .(UNDP, 1995) قضایی کارآمد و عادالنه

 
در خصوص حکمرانی آب نیز تعاریف متعدد و جامعی از سوي نهادهاي 

نظر این حوزه ارائه شده است. کمیته فنی خاص صاحبالمللی و اشبین
اي از را مجموعه« حکمرانی آب»، (GWP) نهاد مشارکت جهانی آب

د که با کنتعریف می اداريهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و سیستم
به سطوح مختلف جامعه در  مدیریت و ارایه خدمات آب ،هدف توسعه

از این  .(Rogers and Hall, 2003) اندجایگاه مناسب خود قرار گرفته
، گريتنظیم دقیق موضوعاتبندي رو، این اصطالح نخست به اولویت

الوه بر دارد. ع کنترل کیفیت منابع آب یک کشور تأکید تخصیص و
گیري و تصمیمسازوکارهایی با هدف ایجاد ، حکمرانی آب به آن

 کندمی نیز اشارهمدیریت بهتر با هدف دستیابی به توسعه پایدار 
(Jamali, 2021.) +موسوم به  34در سند نهایی کنفرانس ریو
 گردیده است که توسعه پایدار به نیز تأکید« خواهیماي که میآینده»
دموکراسی، حکمرانی خوب و حاکمیت قانون در سطوح ملی و »

« وگمدار و پاسخمؤثر، شفاف، مشارکت»المللی شامل نهادهاي بین
 U.N. Rio+20 Conference on Sustainable) بستگی دارد

Development, 2012). عنوان راهکار بنیادي براي هحکمرانی آب، ب
 نیز معرفی شده است. در فصل 6منابع آب بهم پیوستهاستقرار مدیریت 
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زیست و توسعه موسوم به محیط 1333کنفرانس ریو  31 کار دستور 11
 اعمال: یرینش آب منابع ذخیره و کیفیت از حمایت» عنوان با

 «بیآ منابع از استفاده و مدیریت توسعه، در بهم پیوسته رویکردهاي
 اولویت و یاصل توصیه عنوان به آب منابع بهم پیوسته مدیریت رهیافت

 ,U.N. Agenda 21) است فصل معرفی شده این ايبرنامه اول

استقرار  نهاد مشارکت جهانی آب، عمالً تأکیداساس  بر .(1992
نیادین سازي سه اصل بمنابع آب وابسته به پیاده بهم پیوستهمدیریت 

دسترسی به اطالعات، مشارکت و نیز مبارزه با فساد از طریق »
  .(GWP, 2009) عنوان شده است« گوییپاسخ

 

 عناصر حقوقی حکمرانی آب -ب

حکمرانی آب از منظر حقوقی ارکان و عناصري دارد که در برخی اسناد 
 بر تأکید اعالمیه ریو ضمن 14 اصل صدر درحقوقی متعین شده است. 

 اطالعات به هاآن دسترسی حق به شهروندان، همه مشارکت
 سطح در ...: که داردمی اشعار اصل این. شودمی اشاره محیطیزیست

 مورد در عمومی مقامات که اطالعاتی به کامالً باید فرد هر ملی
 اذاتخ روند در و باشد داشته دسترسی دارند... اختیار در زیستمحیط

 مردم، به اطالعات دادن با باید هادولت. نمایند مشارکت تصمیمات
 زا نمایند. همچنین تشویق و تسهیل را عمومی مشارکت و حساسیت

 از قضایی و اجرایی اقدامات بر مؤثر دسترسی بر خواهدمی هادولت
 بر د.کنن حاصل اطمینان خسارت جبران و اصالحی هايسیاست قبیل

 مذکور که رویه حقوق محیط زیست را شکل داده، بهترین اصل اساس
 به زیستمحیط که است آن محیطیزیست موضوعات رویکرد در
 Rio) هستند ثرمتأ آن از سیستم یک در که شود واگذار شهروندانی

Declaration on Environment and Development, 1992.)  در
نیز مجددا بر اهمیت زیاد دسترسی به  34سند نهایی کنفرانس ریو+

عنوان اصول هاي قضایی به اطالعات، مشارکت عمومی و جبران
 U.N. Rio+20 ) شده است تأکیدزیست حکمرانی در عرصه محیط

Conference on Sustainable Development, 2012). 
 

مهم دیگر که به تبیین عناصر حقوقی حکمرانی المللی بیناز اسناد 
توان می باشدنیز میآب و قابل کاربرد در حوزة  پرداختهمحیط زیست 

این کنوانسیون که بر اساس اصل  .1اشاره کرد 1به کنوانسیون آرهوس
اي است که حق ریو تدوین یافته، اولین سند منطقهاعالمیه  14

همگانی دسترسی مستقیم به اطالعات، حق همگانی بر مشارکت در 
 گیري و حق بر دستیابی به دادرسی عادالنه در موضوعاتتصمیم
ه توسعه دارد ک تأکیداین سند »شناسد. محیطی را به رسمیت میزیست

ها گیريان در تصمیمپایدار فقط از طریق مشارکت کلیه ذینفع
گویی دولت و حمایت از محیط پذیر است و بدین طریق، پاسخامکان

زند. افزون بر این، کنوانسیون بر تعامل و زیست را به هم پیوند می
 یدتأکگفتمان میان مقامات دولتی و عموم مردم در سیاق دموکراسی 

ون با هدف توسعه این اصول، کنوانسی .(Ramezani, 2010) «دارد
را  محیطیکند که اطالعات زیستمی تأکیدبه مقامات دولتی  آرهوس

تضمین  اراطالعات گونه اینبه طور فعاالنه منتشر کرده و دسترسی به 
از نهادهاي آرهوس نماید. در خصوص مشارکت عمومی، کنوانسیون 

هاي دولتی و غیردولتی نظرات سازمان کهخواهد دولتی می
 هایی کهها و پروژههاي پیشنهادي، برنامهمحیطی در مورد طرحزیست
ات هرا اخذ کرده و توجی دهدمیخود قرار  تأثیرزیست را تحت محیط

از حق بر به  حمایتهمچنین بر  ،کنوانسیون .الزم را ارایه نمایند
هاي دولتی که بدون توجه به اصول گیريکشیدن تصمیمچالش

 قوقحو غیر منطبق بر  ،رعایت مشارکت عمومی ،دسترسی به اطالعات
 Aarhus Convention, Article) ورزدمی تأکید ،استزیست محیط

4, 5 and 9, 1998.)  کنوانسیون سهم بسزایی در تبیین مفهوم این
اي از استانداردها را داشته و مجموعه در حوزه محیط زیست حکمرانی

 که کشورهاي متعاهد باید ضمانت کنند، مشخص کرده است.

حکمرانی آب، نقطه شروع ارزیابی حقوقی در آرهوس  یونکنوانس
در مجموع  .(García Quesada, 2011) گرددیمناسبی تلقی م

محیطی بطور همانطور که بیان شد در حکمرانی خوب از منظر زیست
 عام و در حوزه آب بطور خاص، سه اصل دسترسی به اطالعات،

رکان درسی عادالنه، اگیري و دسترسی به دامشارکت در فرآیند تصمیم
اصول مذکور طور که در ادامه روند. هماناصلی حقوقی به شمار می

 بنیادهاي فلسفی حاکم برشود که تشریح خواهند شد، نشان داده می
 ها با دموکراسی است. تنیدة آناین ارکان مبین ارتباط ماهوي و درهم

 

 شفافیت -اصل اول: دسترسی به اطالعات

نی بر مبت ،بر قوانین منتشره و روشنکه ست شفافیت سیستمی ا
هایی که براي عموم در دسترس بوده و بر اساس اطالعات و رویه

 شده گذاريپایه، اندچارچوب و روش عملیاتی مشخص تنظیم شده
شفافیت به عنوان عنصر ذاتی دموکراسی تلقی . (Hood, 2007)است 

وانند به تهستند، میگري تنظیم تأثیرزیرا افرادي که تحت  ؛گرددمی
گذارد، ها اثر میاطالعات مربوطه درباره قوانین و مقرراتی که بر آن

دسترسی بیشتري داشته و بنابراین نظارت کارآمدي بر این تصمیمات 
به دو موضوع  شفافیت کامالً .(Beales et al., 1981) اعمال کنند

 دسترسی و تسهیل دسترسی به اطالعات وابسته است. تضمین
 

ه سازد تا بمحیطی، شهروندان را قادر میدسترسی به اطالعات زیست
ؤثر مهاي اجتماعی و سیاسی گیريشکل هدفمند و معناداري در تصمیم

زیست مشارکت نمایند. ضمن اینکه شهروندان با مشارکت بر محیط
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ت را گویی و شفافیخود بر مبناي اطالعاتی که در دسترس دارند، پاسخ
داده  محیطی ارتقاءهاي مرتبط با مسائل زیستگذاريیمشدر کلیه خط

ک مدیریت کمو از این طریق به مبارزه با فساد، جرایم سازمانی و سوء
حقق ها به تگیريعمومی در تصمیم مؤثررسانند. بعالوه، مشارکت می

 کامل حق بر دسترسی به اطالعات صحیح و به روز بستگی دارد.

 

 گیریفرآيند تصمیم اصل دوم: مشاركت عمومی در

ق گردد، که از طریشرط دموکراسی تلقی میمشارکت به عنوان پیش
آن، شهروندان، قدرت خود را یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر 

کنند. در اعمال می 3مستقیم از طریق دموکراسی شورایی یا نمایندگی
یک  يگیرهاي دموکراتیک، مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیمرژیم
مشارکت  .(Irvin and Stansbury, 2004) است ماهوي و ذاتیاصل 

در تقویت ارتباطات و گفتگو میان شهروندان و دولت، تعمیق 
دموکراسی با هدف ایجاد بسترهاي جدید براي حضور شهروندان، 

نقش بسزایی  11عمومی سیاست و تساوي بیشتر در 14افزایش اثربخشی
مشارکت فقط دعوت به  .(Cornwall and Coelho, 2007) دارد

حضور در بخشی از یک فرآیند نیست، بلکه دادن حق و تکلیف با هدف 
 نذینفعادادن جایگاه اشخاص به عنوان یک شهروند به جاي رسمیت

 19ازو استقرار نهادهایی حقوقی است تا اقدامات محرومیت 13یا مشتریان
 .( Coelho, 2007Cornwall and) را رصد کنند 14هاي نارواو تبعیض

هاي مشارکت عمومی، عالوه بر اینکه عنصر شاخص دموکراسی
ات أثیرتباشد، در خروجی نهایی اقتصاد یک کشور نیز یافته میتوسعه

، توسعه دیگربه عبارت  .(Stern and Holder, 1999) مثبتی دارد
دیگر بازیگران، باعث افزایش  کنندگان وهمکاري بین نهادها، مصرف

ارآمد و هاي کگذاريشده و امکان سیاست هاگیريی تصمیمسطح کیف
 پاالست و همکاران آورد. در پژوهشی که توسطراهم میتر را فمؤثر

 هايهسامان تعریف مشارکت دراند که انجام شده، ایشان استدالل کرده
، 15عتمادقابلیت ا و بر اثربخشیمناسب ات تأثیرعالوه بر گري، تنظیم

اهش مثبتی بر ک نتایجناپذیري اطالعات، میزان سنجش کاستن ازبا 
ي ارایه خدمات در بازارهاي برق ایاالت هاو هزینهشده تمامقیمت 
 .(Palast et al., 2003) است داشته متحده

 
 تمشارک و همکاريو بنابراین  است مشترک طبیعی منبع یک آب

 مامت ربنايزی . موضوع مهمی کهطلبدمی را آن از کنندگانمصرف مؤثر
 Berlin Rules on) دهدمی شکلمدیریت آن را  تکالیف و حقوق

Water Resources, 2004).  مشارکت را به عنوان معیاري براي
پذیر، در ارایه هاي آسیبحضور سیاسی شهروندان، به ویژه گروه
 ,Hall and Lobina) دانندخدمات آب و در جهت اهداف توسعه می

کنوانسیون آرهوس نیز که به  6ماده  مربوط بهپیوست اول  .(2005

هاي بر لزوم ارزیابی موضوع مشارکت اختصاص یافته، صراحتاً
یري در گمحیطی و توجه به جایگاه ذینفعان در فرآیند تصمیمزیست

توان به آن می ۀدارد که از جمل تأکیدهاي معینی خصوص فعالیت
یون قال بیش از یکصدمیل)با حجم انت ايهاي انتقال آب بین حوضهطرح

اي با آورد درصد از رودخانهدرسال یا برداشت بیش از پنجمترمکعب
هاي برداشت سال(، طرح در مترمکعب متوسط بیش از دوهزارمیلیون

لیون می)با حجم بیش از ده از آبخوان یا تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی
میلیون )با حجم مخزن بیش از ده سال( و سدها در مترمکعب

 .(Aarhus Convention, 1998) مترمکعب( اشاره کرد
 

 گويیپاسخ -اصل سوم: دسترسی به دادرسی

تم هاي یک سیسگویی و دسترسی به دادرسی، ستونمفاهیم پاسخ
 ترینلیاص اند.شده بناکارآمد هستند که بر حاکمیت قانون  دموکراتیک

 عمومی قدرت حدودیتحقوق داخلی، م نظام در قانون کارکرد حاکمیت

 است. در نظام هاي شهروندانو آزادي حقوق حفظ منظور به دولت

 دولتی قانون، مقامات حاکمیت مخاطبان ترینداخلی، مهم حقوق

 با منطبق باید آنها تصمیمات و اعمال اساس آن تمامی بر که هستند

 است ياههنجاري و نهادین قانون، ساختار باشد. حاکمیت قانونی موازین
 از را فردي حقوق از سیاسی، وظیفۀ حمایت آن، نظام مبناي که بر

 و از قدرت از سوءاستفاده جلوگیري و سیاسی محدودیت قدرت طریق
 ,Costa and Danilo) دارد عهده بر خودسرانه صورت به آن اعمال

 هاي خاصی در موردنگرانیها مبین زیرا برخی از پژوهش ؛(2007
کنندگان فدرآمد و مصرکم اقشارهاي حقوقی براي حمایت ضعف

در مجموع،  .(Cornwall and Gaventa, 2007) باشدمیپذیر بآسی
تحلیل دسترسی به دادرسی، امکان ارزیابی سازوکارهاي اصالح و 

اهم فر گیر به علت انحراف از منافع عمومی راتصمیمبازداري نهادهاي 
 رزیابیا در مهم موضوعاتی ادرسی،د به دسترسی و گوییپاسخ سازد.می

گویی کاربرد اصل پاسخ .روندمی شمار به ساختار یک حکمرانی کیفیت
ي ؤثرمکشیدن یک تصمیم به نحو یابد، که به چالشزمانی عینیت می

اگر تصمیمی به  .(Stern and Holder, 1999 ) پذیر باشدامکان
چالش کشیده شود، شخص یا سازمان مسوول باید توجیه منطقی به 

نفع دیگري در خصوص تصمیمات خود ارایه شخص یا هر گروه ذي
 .(Graham, 1998) دهد

 
در گفتار اول به تحلیل و تفسیر مفهوم حکمرانی آب و ارتباط ماهوي 

عدي رود به گفتار بآن با دموکراسی پرداخته شد تا زیربناي الزم براي و
و امکان مقایسه بهتر فراهم گردد. حکمرانی در پی مهار حوزة اقتدار و 
صالحیت دولت با رعایت حقوق مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد ذیل 

یت و شفافحاکمیت قانون است. به تبع آن، ارکان حکمرانی آب یعنی 
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به  یگیري، و دسترسدسترسی به اطالعات، مشارکت در فرآیند تصمیم
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 

دهند. در گفتار دوم، با تمرکز بر دو موضوع محوري حق مالکیت می
وپنجم قانون خصوصی و اقتصاد آزاد، جایگاه دولت در اصل چهل

د مرتبط قانون توزیع عادالنه آب بعنوان قانون حاکم بر اساسی و موا
 ايمنابع آبی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ضمن مطالعه

تطبیقی و در راستاي اثبات فرضیه مقاله، نشان داده خواهد شد که 
م یعنی سوسیالیس بنیادینهاي قانون مذکور قرابت نزدیکی با انگاره

تطبیق  تیشته و بنابراین، به طور ماهوي قابلمالکیت و اقتصاد دولتی دا
 .ندارددموکراسی و حکمرانی خوب  هاي حاکم برارزش و تطابق با

 

يع توز قانونتطبیقی  -بررسی تاريخی گفتار دوم: -3

 74عادالنه آب

 1961قانون توزیع عادالنه آب مصوب  34و  31، 1در این گفتار مواد 
لکیت دولتی در این قانون بررسی با هدف ارزیابی جایگاه اقتصاد و ما

طور که خواهد آمد، عمالً ماهیت و روح مواد مذکور همان .11خواهد شد
 اند. حاکم بر قانون فوق را شکل داده

 
حدود هفت ماه پس از تشکیل دوره اول  آب عادالنه توزیع طرح قانون

در صحن علنی مجلس  1953در مهرماه سال  ملیمجلس شوراي 
رات ها با تفکمطرح شد. طرح مذکور، علیرغم وجود نمایندگانی از طیف

به دلیل اشتراک نظر قاطبۀ ایشان در و تعارضات ایدئولوژیک، لیکن 
چند موضوع از جمله نفی حق مالکیت فردي و تصدیق اقتصاد دولتی 

سرانجام در اسفند سال  دهد،که محوریت طرح مذکور را تشکیل می
ل مشتم -و پس از سه بار اعالم مغایرت از سوي شوراي نگهبان 1961

به  -تبصره هفت و بیست و ماده دو و بر پنج فصل موضوعی، پنجاه
ذکر این نکته ضروري است . 11تصویب رسید و جامه قانون به تن کرد

یس ازه تاسکه خواستگاه ورود دولت در مدیریت منابع آبی، به قانون اج
اي که گردد. یعنی دههباز می 1933بنگاه مستقل آبیاري مصوب  سال 

به علت ضعف حکومت مرکزي به واسطۀ سالیان پس از جنگ جهانی 
اي از کشور توسط ارتش سرخ اتحاد جماهیر دوم و اشغال بخش عمده

اي در فضاي داخلی کشور براي شوروي، حزب توده از امنیت ویژه
تردة سیاسی و ساختارسازي در بدنۀ حکومت برخوردار هاي گسفعالیت

بود. بنگاه مستقل آبیاري به عنوان اولین تشکیالت دولتی در بدنۀ 
 1943وزارت جهاد کشاورزي، تاسیس و پس از حدود دو دهه در سال 

تاسیس آب و برق، ادغام گردیده و عمالً هستۀ اصلیِ در وزارت تازه
به وزارت نیرو تغییر نام  1959ر سال بخش آب این وزارتخانه را که د

 دهد.یابد را شکل میمی

آن هم آمده، بر اساس  1همانطور که در ماده  توزیع عادالنه آبقانون 
تدوین شده است. در  1951مصوب  31وپنجم قانون اساسیاصل چهل

ي دولت هم از بعد اختیارات و هم از بعد وظایف بر غلبه»قانون اخیر 
تصادي کشور مشهود و سلب اختیار از بخش هاي مهم اقبخش

هاي عمده اقتصادي در قالب خصوصی و تجمیع تمامی فعالیت
قانون اساسی نمایان  45و  44، 49، 94نهادهاي دولتی در بندهاي 

قانون اساسی کامالً مشهود  45توسل به این رویه در اصل  . ...است
 اساسی انونق تدوین و تهیه در .(Agah and Hasani, 2015) «است

 امر مشارکت بدو در متنوعی هايجریان و هاگروه اسالمی، جمهوري

 اساسی قانون از را خویش هايآلایده خاص، مرامی با و هریک داشته

 لیبرال هايجریان از ها کههگرو این تنوع و تکثر پرورانیدند.میذهن  در

 دینی روشنفکران از و کمونیستی طرفداران نظام تا گرفته گراغرب و

 جدلی و هاي فکرينزاع بود، گسترانیده دینی گرایانتا سنت گرفته

 Gorji and) انداختجدید درمی اساسی قانون پیرامون را مفصلی

Rezaei, 2014). ها،رسد، در میان تمامی این گروهاما آنچه به نظر می 
نقش حزب توده به عنوان ارگان نظام سوسیالیستی کشور شوروي 

 ها بودتر و ماندگارتر از دیگر گروهمؤثرسابق در ایران، به مراتب 
(Velayati, 2015.) ترین احزاب حزب توده به عنوان یکی از منسجم

 ن،ریان مارکسیسم در تاریخ معاصر ایراترین تشکل جسیاسی و قدیمی
هاي بیست تا شصت اي در تحوالت سیاسی و اجتماعی دههنقش عمده

حضور  .(Moharamkhani and Anbarmu, 2014) ایفا کرده است
هاي مختلف، آن دار در سالیان اولیه انقالب در عرصهاین حزب ریشه

اي اي سیاسی برشده و مبتنی بر رفتارهاي حرفهقدر پررنگ و حساب
 هاي خاصدر تمامی زمان و مکان کسب قدرت پایدار است که تقریباً

اي از رهبران اولیه انقالب در اهلل سیدعلی خامنهآیت .مشهود است
در یک برهه از زمان و در همان اوایل انقالب همه »گوید: باره میاین

ل ر اوایچیز در تیول حزب توده بود ... چنین حالتی را من و هرکسی د
ها و جریان چپ، به خصوص حزب ايکرد که تودهانقالب حس می

د خواستنتوده بر همه چیز مسلط بودند و اصال حرکت انقالب را می
 آن از تیحکا اسناد .(Nameye mardom, 1993) «... دمنحرف کنن

 و توده حزب دییتأ قانون اساسی، مورد شدههیته نویسپیش که دارد
 و افراد حضور رغم عدمبه است. چپ بوده هايگروه از گریاري دیبس

 در روند چندان هاآن مجلس خبرگان، در ستیمارکس و چپ هايگروه

 کنندگاننیتدو معتقدند ینبودند. برخ تأثیریب یاساس ب قانونیتصو

 یدولت اقتصاد و یبازرگان چپ، هايگروه یهژمون تحت ،یقانون اساس
 ترینمهم ]طی اصالحات شوراي انقالب [.آوردند یاساس قانون در را

 وقت،م دولت ۀمصوب به نسبت اساسی قانون نویسپیش در تحوالت
تر انهگرایچپ حدودي تا که بود اساسی قانون اقتصادي اصول ۀزمین در

حسین حقگو با تمرکز بر  .(Gorji and Rezaei, 2014) بود شده
هاي اقتصادي حاکم بر احزابِ اوایل انقالب که به نوعی مبین دیدگاه
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عواملِ  ترینبرانگیز این احزاب و یکی از اصلیترین چالش اختالفمهم
ها در آینده سیاسیِ اختالفی و عاملی بر حضور اندیشه و تفکر این گروه

؛ دهدمیهلل سحابی اعزتسیاسی کشور است، ارجاعاتی به نظرات 
گوید: تمام انقالبیون قبل از انقالب به جز نهضت اهلل سحابی میعزت»

نیروهاي  ... 34نظرشان در گرایش اقتصادي تفکرات چپ بود. آزادي
ه ، خوامذهبی هم که طی ده سال قبل از انقالب به صحنه آمده بودند
هدین مجاهدین خلق و خواه هفت گروهی که بعدها جمع شدند و مجا

، از نظر اقتصادي چپ و حتی چپ رادیکال انقالب اسالمی نام گرفتند
ه بنظرها را مسعود نیلی شبیه همین نقطه .(Haghgu, 2015) «بودند

وي در پاسخ به این سوال که آیا در ابتداي کند. بیان می شکل دیگري
اصی جریان فکري خ تأثیرپیروزي انقالب، تدوین قوانین اصلی تحت 

 1961تا  1951آنچه در بازه زمانی »که دارد اظهار می اشت،قرار د
گیري شد را نوعی برداشت ابتدایی از مبانی فکري دو دهه قبل تصمیم

در این دوره، استقالل  اي که عمالًتوان دانست. به گونهاز انقالب می
به معناي خودکفایی و عدالت اجتماعی به دخالت مستقیم دولت در 

دهد: وي در پاسخ به سوال دیگري ادامه می .«اقتصاد ترجمه شد
به عدالت اجتماعی با دیدگاه  ]سیاستگذاري ةحوز[ رویکرد»

سوسیالیستی وجوه اشتراک فراوانی داشت و شاید عمده این اشتراک 
در [در عرصه سیاستگذاري، اتکاي همراه با اعتماد مطلق به دولت بود. 

یاستگذاري نداشتیم. ... اي با کمونیسم در سطح سلهمسأ ]این دوره
 31شد و مکانیسم قیمت و بازارهاي اقتصادي به شدت نفی میآزادي

 (.Nili, 2013) «شدبه عنوان یک موضوع مذموم شناخته می
 

قانون توزیع عادالنه آب به عنوان مادة بنیادین این  1مطابق ماده 
قانون اساسی جمهوري اسالمی  وپنجمچهلبر اساس اصل »قانون؛ 

ها و جاري در رودها و انهار طبیعی و دره ران، آبهاي دریاها و آبهايای
دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیالبها و فاضالبها  هر مسیر طبیعی

سارها و چشمه هاي طبیعی وها و مردابها و برکهدریاچه آبها وو زه
 زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیارآبهاي معدنی و منابع آبهاي

د. شوبرداري میحکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره
برداري از آنها به دولت محول بهرهر اجازه و نظارت ب مسئولیت حفظ و

وار انواع منابع آبی، چند عبارت در این ماده پس از ذکر سلسله .«شودمی
وجود دارد که داراي ابهام و حتی معانی متعارض با یکدیگر هستند. 

، «در اختیار حکومت اسالمی»، «مشترکات»واژگان و مفاهیمی چون 
از منظر « برداريجایگاه دولت در خصوص حفظ و اجازه و بهره»و 

دم توجه ع .توانند به تعابیر و تفاسیر متمایزي منجر شوندحقوقی می
این ماده بعنوان ماده تا برآیند قانونگذار به این موضوع، باعث شده 

در ن وتوزیع عادالنه آب در سالیان پس از تصویب قانبنیادي قانون 
ده خالصه ش اشاره دارد انحصار دولت بر منابع آبیکه بر جملۀ آخر آن 

سیطرة هرچه  آن در طی حاکمیت این قانون بوده، ماحصلو آنچه 

فی بر منابع آبی و ندولت گري بیشتر و افزایش حوزه اقتدار و تصدي
حقوق  رویکردي که به تضییع .ستهرگونه مالکیت خصوصی بوده ا

 یدهانجامبران تاریخی هاي جامعه از جمله ذینفعان و حقابهدیگر بخش
در به طور خاص و وزارت نیرو به طور عام است. میل شدید دولت 

اي بوده که عمالً به اندازه 1استفاده از همین جملۀ کوتاه انتهاي ماده 
یه به حاشین منبع بوده که ناظر بر مالکیت عمومی ا واژه مشترکات

 رفته است.
 

 مصالح طبق برداريبهره» واژه از ، استفاده1از دیگر ابهامات ماده 
 را وسیعی معانی تواندمی و ]بوده[ کلی بسیار عبارت این. است «عامه

 با اقتصادي منظر از «عمومی مصالح» معتقدند ايعده. برگیرد در
 بازار در دولت دخالت عدم و خصوصی مالکیت از پاسداري به احترام
 خواهانعدالت برخی و توده حزب نگاه از آنکه حال. شودمی حاصل

 و لیدتو اختیار سپردن یعنی اقتصادي زمینه در عمومی مصلحت چپ،
 آب هعادالن توزیع قانون در رسدمی نظر به. مجریه قوه به گذاريقیمت

 هک توده حزب مصالح خاطر به «عمومی مصالح» اصطالح از استفاده
 آمد در نگارش به دانستمی امور کردندولتی در را عمومی مصالح

(Agah and Hasani, 2015). 
 

دیگر که ماهیت دولتی را بر شاکلۀ قانون توزیع عادالنه  مؤثراز مواد 
تخصیص و اجازه »است. بر اساس این ماده؛  31آب تسري داده، ماده 

ارف شرب، کشاورزي، صنعت برداري از منابع عمومی آب براي مصبهره
چنان که از نص این ماده  .«با وزارت نیرو است منحصراًو سایر موارد 

برداري از انواع منابع روشن است، صالحیت هرگونه برداشت و بهره
آبی بطور کامل و انحصاري در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است. این 

ضمن اینکه بصورت غیرمستقیم حقوق  1نیز مشابه ماده  ماده
داران را تضییع نموده، امکان هرگونه مشارکت در فرآیند حقابه

گیري در خصوص برداشت از منابع آبی را با مانعی جدي روبرو تصمیم
ساخته است. صالحیت اعطایی این ماده یکی از عوامل اصلی قانونی 

شور نابع آبی کبر مهاي نامحدود ضابطه و برداشتهاي بیتخصیصدر 
هاي کشور ها و تاالببوده که نمود آن در صورت خشکیدة رودخانه

 مشهود است.
 

از دیگر مواد پرابهام قانون توزیع عادالنه که مجوز اعمال صالحیت 
گسترده و انحصاري وزارت نیرو و به نوعی اعمال مالکیت روزافزون 

 که 33،باشدنون میاین قا 34کند، ماده دولت را بر منابع آبی فراهم می
 آناي در متون حقوقی در توجه و ارزیابی علیرغم اهمیت آن، سابقه

داراي وصف فنی و فاقد  34شود. شاید در نگاه اول، ماده دیده نمی
هاي حقوقی به نظر بیاید، اما به واقع آن را در جهت افزایش بنیان

 حقوقو افزایش روزافزون  یجایگاه دولت در دخل و تصرف منابع آب
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نا توان دانست. بند ب این ماده بدین معمالکیتی دولت بر این منابع می
اي توسط وزارت نیرو، باعث مالکیت منبع است که اجراي هر پروژه

. به نظر، این موضوع گرددمیآبی حاصله، از سوي وزارتخانه مذکور 
 و تمرکز وزارت وزارتتوان یکی از دالیل اصلی گرایش پرشبهه را می

اي دانست. بند الف آن نیز به طور غیر هاي سازهبه اجراي پروژهو نیر
چیزي  زیرا اولین تأکید دارد؛هاي عمومی مستقیم بر مالکیت دولتی آب

شود این است که می تلقی عمومی مشترکات به عنوان اموال که از
ولی در این  (.Mohagheghdamad, 2014) قابل تملک دولتی نیست

برداري و فروش منابع آبی به دولت داده شده بهرهماده مجوز تصرف، 
ترین ماده در بین مواد قانون توزیع مؤثر، 34. به تحقیق، ماده 39است

عادالنه آب در جهت افزایش مستمر حقوق مالکیتی دولت بر منابع آبی 
هاي ذینفعان بوده و حدودِ و تضییع حقوق مالکیتی اشخاص و حقابه

اي است که از به وزارت نیرو به اندازه نامحدود صالحیت اعطایی آن
 هاي آبی کشور را با تهدید جدي مواجهبزرگترین تا کوچکترین پیکره

 ،فراهم ساخته دولت و وزارت نیروو به عنوان یک منبع درآمدي براي 
سازي این در جهت اجرایی خانهوزارتاین ساختارهاي  اي کهبه گونه

 .شکل گرفته استمادة قانونی درآمدزا 
 

قانون توزیع  34و  31، 1از موضوعات قابل ذکر دیگر در رابطه با مواد 
طور که گفته شد روح و ماهیت آن را شکل که همان -عادالنه آب

ها از مواد و اصول قوانین پذیري آنتأثیرقرابت نزدیک و  -دهندمی
. به 34مختلف نظام اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی سابق است

منابع »ر طبق اصل ششم قانون اساسی شوروي سابق: عنوان نمونه ب
آبی، ... امالک دولت سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروي، ... به شمار 

به جز اصل ششم قانون شوروي سابق، در قانون اصالحات «. روندمی
این کشور نیز، مالکیت خصوصی منابع  1311اکتبر  31ارضی مصوب 

قانون آب مصوب  9اساس ماده  آب به طور کامل منسوخ شده است. بر
شوروي سابق که به استناد اصل ششم قانون اساسی این کشور  1314

تنظیم شده است، نیز بر حق مالکیت انحصاري دولت بر منابع آب 
ره تبصبسیاري با شباهت  مورد اخیر به طور خاص. 35تصریح شده است

 قانون توزیع عادالنه دارد که بر اساس آن هرگونه تخصیص 31 ماده 1
واگذار  نیرو وزارت به منحصراً آب عمومی منابع از برداريبهره اجازه و

 .شده است
 

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 

تشابه مواد اصلی این قانون با قوانین مرتبط اتحاد  به طبیقیمرور ت
جماهیر شوروي سوسیالیستی اشاره گردید تا امکان مقایسه بهتر آن با 

 اصول و مفاهیم حکمرانی فراهم گردد.

  گیرینتیجه -6

حکمرانی، نحوه اداره و مصرف صحیح منابع عمومی با همکاري 
و بخش خصوصی در تراز دولت مشترک، و تعریف جایگاه جامعه مدنی 

هاي بنیادین دموکراسی یعنی احترام به است و خواستگاه آن بر ارزش
حقوق مالکیت فردي و اقتصاد آزاد بنا شده که با پیرایه شفافیت، 

گیري و دسترسی به دادرسی مشارکت همگانی در فرآیند تصمیم
 که هاییاست، ارزشعادالنه بر اساس حاکمیت قانون، آراسته شده 

 سازي بر هر بستر قانونی نیست. قابل پیاده
 

ر و با گقانون توزیع عادالنه آب مبتنی بر نظریه دولت بزرگ تصدي
هاي سوسیالیستی، فاقد نگاه مترقی و داراي هاي نظاماتکا به انگاره

تعارض ماهوي با نظریه حکمرانی است که بنیاد آن بر دولت کوچک 
انونگذار آید؛ قآنچه از این تحقیق بر می گر استوار گردیده است.تنظیم

پذیري از مکتب سوسیالیسم که بر پایه نفی مالکیت خصوصی تأثیربا 
و سیطره اقتصاد بزرگ دولتی بنا شده، به تدوین قانون توزیع عادالنه 
آب پرداخته و هدف اصلی آن، سلطۀ روزافزون حوزة صالحیت دولت 

عان بوده است. نتیجۀ حدود بر منابع آبی بدون توجه به حقوق ذینف
هاي روزافزون امنیتی، بروز بحران ؛قانون مذکور تجْريِچهاردهه 

 هبود محیطیهاي گستردة زیستو چالش ،هاي متعدد اجتماعیتنش
 هاي آبیها و دیگر پیکرهها، رودخانهها، تاالباست که خشکی دریاچه

 باشد. ها میاز آن بخشیکشور تنها 
 

، اولین گام در راستاي حرکت بر مسیر حکمرانی، رفع در شرایط کنونی
تصویب یک قانون جامع جدید با موانع قانونی و در مرحله نخست 

 گانه حقوقیمحوریت عناصر سهبا کاهش اقتدار و دخالت دولت و  هدف
و  گیريحکمرانی آب یعنی شفافیت، مشارکت در فرآیند تصمیم

ي برا هاي حقوقی قويانتضم با دسترسی عادالنه به دادرسی همراه
است تا کشوري که در فالتی حصول اطمینان از حاکمیت قانون 

خشک، همواره با تعریف نظامات بدیع حقوقی و ابتکارات چشمگیر فنی 

که نمونۀ خاص آن در نظامات آبیاري قنوات  -در مدیریت بر منابع آبی
ی شهرتی جهانرود داراي در سراسر ایران و سامانه آبی شوشتر و زاینده

وار، به خود بالیده و علیرغم تطورات زمانه، بارها و بارها، ققنوس -است
تجدید حیات کرده، قادر به به تداوم توسعه و بالندگی با رویکردي پایدار 

 باشد.
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 هانوشتپی

1- The Rule of Law 

شود، منظور سیستم یا هرجا به عبارت حکمرانی اشاره میمقاله در این  -3
 ظام حکمرانی است که براي تلخیص، واژه سیستم یا نظام حذف شده است.ن

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. 

براي آشنایی بیشتر با متن کنوانسیون آرهوس به سایت مربوطه به نشانی  -1
 ود:زیر مراجعه ش

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، 

سیون به آدرس فوق بارگذاري شده و قابل دسترسی در سایت اصلی کنوان
 است.

9- Representative or Deliberative Democracy 

10- Effectiveness  

11- Public Policy 

12- Beneficiaries or Clients 

13- Exclusionary Practices 

14- Embedded Bias 

15- Reliability 

الملل دانشگاه برجسته حقوق بین( استاد 1311-3441) هارولد برمن -16
هاروارد معتقد بود، مطالعه حقوق، بدون توجه به تاریخ و سیر تحوالت حقوق، 

 فایده است.امري بی

 بار از واژه دولت 119اً اي توزیع عادالنه آب، مجموعماده 53در قانون  -11
 .بازاي هر ماده( بار 3 بیش از)است استفاده شده  و وزارت

 در را یدولت اقتصاد کردنتئوریزه و خصوصی حق مالکیت ینف مبانی -11
 اهللبیبح طالقانی، محمودسید صدر، سیدمحمدباقر شریعتی، گفتار علی و آثار

 از که رصدبنی سیدابوالحسن و بهشتی محمدسید مطهري، مرتضی پیمان،
 شود،یم یاد انقالبی گذار دورة در ایران اقتصاد سازانتئوري عنوان به ایشان

 حضور شاهد نوعی به اسالمی، شوراي مجلس اول دورة. یافت توانمی
 .بود ایشان تفکرات یا مستقیم

   :نک رابطه این در بیشتر آشنایی براي
 .«ردند؟ک تئوریزه ایران در را دولتی اقتصاد کسانی چه»فردا.  تجارت نامههفته

 .1934 مرداد 34
 پژوهش از گزارش این تهیه در است؛ آمده فوق نوشتار اول پانوشت در

 یموس دکتر نظر زیر که اقتصاد رشته دانشجویان از جمعی منتشرنشده
 اقتصاد از گرایانهچپ هايقرائت پیرامون پژوهشی» عنوان با و نژادغنی

 فراهم «ایران اسالمی انقالب بر تاثیرگذار متفکرین موردي بررسی: اسالمی
 .است شده استفاده آمده،

 معادن، رهاشده، یا موات هايزمین قبیل از عمومی ثروتهاي و انفال -13

 ها،جنگلها، هدر ها،کوه عمومی، آبهاي سایر و هارودخانه دریاچه، دریاها،

 اموال و وارث، بدون ارث نیست، حریم که مراتعی هاي طبیعی،بیشه نیزارها،

 اختیار در شودمی مسترد غاصبین از که عمومی اموال و المالک مجهول

نماید.  عمل آنها به نسبت عامه طبق مصالح بر تا است اسالمی حکومت
 .کند می معین قانون را هریک از استفاده ترتیب و تفصیل

با  نویس قانون اساسی توسط نهضت آزاديالبته با توجه به تنظیم پیش -34
تأثیرپذیري  گیري از قوانین کشورهایی نظیر شوروي و الجزایر، وبهره
دهاي فکري این گروه و انشعابات آن از موهومات ذهنی اشخاصی چون بنیا

اهلل سحابی در خصوص عدم گرایش نهضت آزادي علی شریعتی، ادعاي عزت
 رسد.به تفکرات چپ، مقرون به صحت به نظر نمی

اشاره به بازار در این مقاله به معنی تأیید و استقرار بازار آب نیست. بازار  -31
اي پیچیده و به علت رابطه درهم تنیده آن با موضوعات مقولهآب بعنوان 

محیطی، و نیز دسترسی به آب مهمی چون امنیت غذایی، اجتماعی و زیست
 اي دارد که جايهاي جامع و گستردهبعنوان یک حق بشري، نیاز به بررسی

 آن در این بحث نیست.

 آبهاي براي الزم هايرسیدگی از پس محل هر در نیرو وزارت -34ماده  -33
 یردگمی قرار وزارتخانه آن مسئولیت و نظارت تحت که نیز زیر در مشروح

  کند:می صادر برداريبهره اجازه
 راث بر که آبهایی -باشد؛ ب مانده استفاده بدون که عمومی آبهاي -الف

آید؛ می و آمده دست به غیره و زهکشی و سدسازي و آبیاري تأسیسات احداث
 آبهاي -دریزند؛ می انهار و دریاها و هادریاچه به که مصرف بر زائد آبهاي -ج

 مدت در که آبهایی -وشهري؛  سهمیه از زائد آبهاي -فاضالبها؛ هـ از حاصل
باشد؛  دهنرسی مصرف به او جانشین یا پروانه دارنده وسیله به پروانه در مندرج

 آبهایی -باشد و ح شده لغو قانونی علل به آن از استفاده پروانه که آبهایی -ز
 .شودمی ظاهر ايمنطقه در طبیعی عوامل سایر یا زلزله اثر بر که

تواند به فروش برسد و یک مال عمومی، نه می اصوالً از منظر اسالم، -39
 نه منتقل شود، زیرا این اموال متعلق به عموم مردم یا مسلمین هستند.

سوسیالیستی شوروي که در این مقاله به آنها اشاره قوانین اتحاد جماهیر  -34
 فصل پنجم از منبع زیر برداشت شده است: 1شده، از قسمت 

. اصول حقوق و مدیریت آب. 1933کاپونئرا، دانته آگوستو و مارسال نانی. 
ترجمه عبدالهی، محسن و اصلی عباسی. چاپ اول. تهران: انتشارات موسسه 

 شهر دانش.مطالعات و پژوهشهاي حقوقی 
ی یافته پس از فروپاشاز جملۀ اقدامات اولیه و اصلی کشورهاي استقالل -35

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 

 شود.نفوذ نظام سوسیالیستی بودند نیز دیده می

https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html
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