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سخن سردبیـــــر
در کشـــور ایـــران تا قبـــل از قانون آب و نحوه ملیشـــدن
آن ،مصـــوب ســـال  ۱۳۴۷بـــه مبحـــث مالکیـــت
اشـــخاص بـــر منابـــع آبـــی و حفـــظ حقـــوق آنهـــا بـــه
صراحـــت اشـــاره و آن را محتـــرم میشـــمرد .از قانـــون
آب و نحـــوه ملیشـــدن آن بـــه بعـــد حقـــوق اشـــخاص
در بهرهبـــرداری از منابـــع آب موکـــول بـــه صـــدور پروانه
بهرهبـــرداری (مـــواد  ۱۸و  ۱۹و  ۲۱قانـــون توزیـــع عادالنـــه
آب) شـــده اســـت؛ اما علیرغم گذشـــت چندین دهه
از تصویـــب ایـــن قوانیـــن ،آنگونه که شایســـته اســـت،
تدابیـــر و مقـــررات مناســـب و هدفمنـــد در راســـتای
ایـــن سیاســـت تدویـــن نشـــده اســـت و قوانیـــن حاضر
دچـــار ابهامـــات و کاســـتیهای فـــراوان اســـت کـــه در
ناکارآمـــدی نظامهای بهرهبـــرداری از منابع آب موجود
بســـیار مؤثر اســـت.

اگـــر بـــه دالیـــل کاســـتیهای قانونمحـــوری در ایجـــاد
بحران آب کشـــور توجه شود (کاســـتی در قانوننویسی،
اجـــرای قانـــون و موانـــع اجتماعـــی و اقتصـــادی و
مقاومـــت مـــردم) نقـــش قوه مقننـــه و دســـتگاه قضایی
در این زمینه نســـبت به قوه مجریه اگر بیشـــتر نباشـــد،
ً
مطمئنـــا کمتـــر نیســـت .از جملـــه در صـــدور مجـــوز و
واگذاری بیـــش از ظرفیت مجوز برداشـــت جدید برای
حفـــر چـــاه و منابـــع آب زیرزمینـــی ،به ارتبـــاط فیزیکی
میـــان ذرات آب یـــک آبخـــوان و تأثیـــر برداشـــتهای
جدیـــد بر کمیت و کیفیت حقوق برداشـــتهای قدیم
بیتوجهـــی میشـــود و ایـــن امـــر نوعی دســـتاندازی و
موجبـــات اضـــرار به غیـــر را فراهم کرده اســـت .موضوع
فنـــاوری چاه عمیـــق ،از دیـــدگاه ســـهولت در حیازت
کـــه مبنـــای اســـباب تملـــک در فقه اســـامی به شـــمار
مـــیرود نیز قابل بررســـی اســـت .بهطور کلـــی نهادهای
مرتبـــط بـــا مدیریـــت آب زیرزمینـــی باید با شـــرایط این
ً
فنـــاوری تطابـــق پیدا کنند .مثـــا تحـــول در تکنولوژی
حفـــر چاهها ،حیـــازت آب زیرزمینی را کـــه مدت زمان
ً
نســـبتا زیـــادی نیـــاز داشـــت ،در مـــورد حفر قنـــات ،به
دههـــا ســـال زمان احتیاج داشـــت بـــه چنـــد روز تقلیل
داد .این ســـهولت حیـــازت امکان حفر دیگـــر چاهها را
چندیـــن برابر ســـرعت بخشـــید و بهطور جـــد ضرورت
اعمـــال مدیریـــت در حیـــازت منابـــع آب را مطـــرح
ســـاخته است.

«ع ــدم شـــفافیت و جامع و مانع نبـــودن قوانین مالکیـــت در حـــوزه آب (بهویژه منابع
آب زیرزمینـــی) ،در مقام اجرا ،تخلفات و خســـارات جبرانناپذیری بـــه این منابع وارد
س ــاخته و حقوق مکتســـبه بســـیاری از بهرهبرداران را تضییع نموده اســـت».

عدم شـــفافیت و جامع و مانع نبـــودن قوانین مالکیت
در حـــوزه آب (بهویـــژه منابـــع آب زیرزمینـــی) ،در مقام
اجـــرا ،تخلفـــات و خســـارات جبرانناپذیـــری بـــه ایـــن
منابـــع وارد ســـاخته و حقـــوق مکتســـبه بســـیاری از
بهرهبـــرداران را تضییـــع نمـــوده اســـت .حتـــی تکالیف
قانونـــی تعیینشـــده در چند قانـــون برنامه اخیـــر درباره
روشـــن کـــردن حقـــوق مالکیـــت آب از طریـــق صـــدور
ســـند آب (از برنامـــه ســـوم توســـعه تاکنـــون) بـــا اقدام
باقـــی مانده اســـت .در نتیجـــه ،رعایت قوانیـــن مرتبط
بـــا آب از هـــر دو جنبـــه حقـــوق خصوصـــی و عمومـــی
و اجـــرای سیاســـتها بـــا مشـــکالت و موانـــع جـــدی
روبـــرو اســـت .آنچـــه مســـلم اســـت در جریـــان انتقـــال
نظـــام حقوقـــی آب از ســـال  1347تاکنـــون از فضـــای
حقـــوق خصوصـــی به فضـــای حقوق عمومـــی ،خألها
و کمبودهـــای مهـــم و قابـــل تأملـــی بـــروز کرده اســـت.
ایـــن خألهـــا ازنظـــر تطبیـــق بـــا مبانـــی فقهـــیُ ،عرفـــی و
اقتصـــادی جای رســـیدگی جدی و مســـتمر دارد تا کار
بـــه نتیجه مشـــخصی برســـد.

