حکمرانی آب در ایران
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تهیهکننده :سید احمد حسینی

 .1مقدمه

در ای ــران چندین دهــه اســت کــه منابع
آب بــه صــورت ب ـیرو یــه و نــاپــایــدار مــورد
بـ ـه ــرهب ــرداری قـ ــرار م ـیگ ـیــرد .مـ ــروری بر
سیاستهای کلی و هدفهای کیفی
در ســه ده ــه گــذشـتــه بــه روش ـنــی نشان
میدهد که توجه به شرایط اقلیمی ایران
و سازگاری مدیریت جامعه با محدودیت
آب ،بــه ط ــور بـ ــارزی در سـیــاسـتهــای
برنامهای بــروز و ظهور پیدا کــرده است.
ولــی در مقام عمل کـ متــوانــی در اجــرای
یشــود .شواهد
تصمیمات مشاهده م ـ 
بر ایــن موضوع افــزایــش ساالنه برداشت
غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی توأمان
با روند توسعه چاههای مجاز و غیرمجاز
در دشـتهــای ممنوعه کشور علیرغم
تصویب قوانین متعدد برای جلوگیری از
ادامــه این روند است .در چارچوب آمار
و اطالعات کمی و کیفی موجود ،دالیل
کماثر بــودن تدابیر و کمتوانی در اجــرای
برنامههای عملیاتی ناظر به اهــداف را
1
باید در حکمرانی آب جست.
 .1نوشتار حاضر بــر پایه گ ــزارش «ارز یــابــی مقدماتی
حکمرانی آب ک ـشــور ،انــدیـشـکــده تدبیر آب ای ــران،
 »1394تهیه شده است.

 .2موضوعات و مأموریتهای اصلی در حکمرانی آب

در حکمرانی آب ،عالوه بر موضوع کیفیت انجام فعالیتهای مرتبط با مدیریت و
بهرهبرداری از منابع آب ،حوزههای دیگری چون مدیریت مناقشات و مراقبت از
داراییها و حقوق کلیه گــروداران اعم از حقیقی و حقوقی و صیانت از ارزش ذاتی
محیطزیستی به عنوان دارایی متعلق به عموم ،از دیگر موضوعات اصلی مورد توجه
محسوب میشوند.
همچنین سازماندهی و ظرفیتسازی ،برنامهریزی راهبردی ،تخصیص آب ،توسعه
مقررات حوزههای اصلی عملکردی از مأموریتهای
و مدیریت منابع آبی و تنظیم
ِ
اصلی حکمرانی آب محسوب میشوند که تحول و بهبود آنها باید مورد توجه قرار
گیرد .همچنین ،موضوع حقوق آب و نقشها و مسئولیتهای مرتبط با آن به دلیل
وابستگی زیادی که به سازماندهی و هماهنگی عوامل سازمانی بخش آب دارد ،روابط
پیچیدهای با حکمرانی آب پیدا کرده است .افزون بر این ،برای گسترده کردن عرصه
بخش خصوصی و بازار در میدان حکمرانی آب و اجازه دادن به مبادله این حقوق،
ُبعد اقتصادی جدیدی به پیچیدگی حکمرانی آب اضافه میشود.

 .3اقـ ــتـ ــدار 2و مــؤلــف ـههــای
اثرگذار بر آن در حکمرانی آب

 مؤلفههای سهگانه اثرگذار• سرمایه اجتماعی

به اعتقاد برخی صاحبنظران ،اساس
نظریه سرمایه اجتماعی اهمیت دادن به
روابط است ،از این رو سرمایه اجتماعی
را باید سازهای ارتباطی دانست .سرمایه
اجتماعی نشانه آمــادگــی جامعه بــرای
همکاری با هدف حل مسئلهای مشترک
اســت .این همکاری بر اســاس اعتماد،
هنجارهای اجتماعی و شبکه ارتباطات

• سطوح حکمرانی

حـ ـکـ ـم ــران ــی آب در ســی ــس ــتــمه ــای
پیچیدهای تحقق پیدا میکند و از این
رو ،پیداکردن و پیادهسازی راهحلهایی
که با همه شرایط سازگار باشد ،دشوار به
نظر میرسد.
موضوعات و چالشهای آب به طریقی
اســت که بــرای ایجاد مــوازنــه و تناسب
در تصمیمگیریها ،بــایــد هــمــزمــان در
سطوح مختلفی (افقی و عــمــودی) به
آنها توجه کرد و از این نظر حکمرانی
آب را به «رقــص» در سطوح مختلف
تشبیه کردهاند.
منظور از سـطــوح یعنی )1 :سطح باال
و افـقــی مـیــان وزارت ـخــان ـههــای مختلف
یــا ادارات کــل یــک وزارتـخــانــه در سطح
دول ــت مــرکــزی؛  )2سطح عــمــودی بین
الیـ ـ هه ــای مـخـتـلــف دولـ ــت در ســطــوح
مـحـلــی ،مـنـطـقـهای و اس ـتــانــی و حتی
فــرامـلــی و  )3در سطح پائین و بــه طور
افقی میان کنشگران مختلف در پائینتر
از سطح ملی.
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2. Authority

از جمله دالیــل ضعف در اقتدار نظام
حکمرانی ،پشتیبانی و حمایت نکردن
واقعی مردم و بدنه اجرایی و اعمالکننده
تهــا و قــوان ـیــن از تصمیمات
س ـیــاس ـ 
اتخاذشده (شامل سیاستها و قوانین)
است .در این شرایط ممکن است نظام
تهــای خــو بــی نیز
حـکـمــرانــی از ظــرف ـی ـ 
برخوردار باشد ،اما این ظرفیتها بالفعل
و جاری نباشد.

حکمرانی آب در ایران

اقـ ــتـ ــدار مــح ــور اصــل ــی ی ــا دال مــرکــزی
تعریفهای مربوط به حکمرانی است.
در فــرهـنــگ انـگـلـیـسـیز بــان آ کـسـفــورد،
اقتدار ،قدرت به رسمیت شناختهشده،
م ــش ــروع و مـ ــورد پ ــذی ــرش ســاخ ـتــارهــای
اجــتــمــاعــی اسـ ــت .ب ــه اع ـت ـقــاد بــرخــی،
«اقــتــدار ،قــدرت مشروع قانونی و مقبول
اســت که باید در شرایط مقتضی مورد
اط ــاع ــت و ف ــرم ــانب ــرداری قـ ــرار گ ـیــرد،
بنابراین اقتدار ،قدرتی است که مبتنی
بر رضایت و حاکمیت مردم باشد ،ولذا
قدرت بدون پشتوانه مردمی فاقد اقتدار
است».
بــرایــن اس ــاس در یــک نـظــام حکمرانی
م ــم ــک ــن اس ـ ـ ــت ح ـ ــق فـ ــرمـ ــانـ ــدهـ ــی و
تصمیمگیری نهایی با اقـتــدار ضعیفی
هــمــراه بــاشــد و در نتیجه تصمیمات
صاحبان قدرت به خوبی اعمال نشود.
پــذیــرش و تــوانــایــی اع ـمــال تصمیمات
و حـلوفـصــل مـنــاقـشــات در شـیــو ههــای
حکمرانی بسیار اهمیت دارد.

ن ــات ــوان ــی در اع ـ ـمـ ــال ت ـص ـم ـی ـمــات از
مهمترین چالش نظام حکمرانی کشورها
به شمار میآید.

تحقق پیدا میکند .این سرمایه در کنار
ســرمــایــه اق ـت ـصــادی و ان ـســانــی منافعی
را فعال میکند و از ایــن رو مــورد نیاز و
توجه است .سرمایه اجتماعی میتواند
ُ
در سه سطح کــان ،میانی و خــرد مورد
شناسایی قرار بگیرد .سرمایه اجتماعی
در سطح کالن به بستر نهادی که در آن
سازمانها عمل میکنند (محیط عمومی
یش ــود .ســرمــایــه
فـعــالـیـتهــا) ارجـ ــاع مــ 
اجتماعی در سطح میانی بــه «سرمایه
اجتماعی راب ــط» م ـعــروف اس ــت .بــرای
نمونه ،به روابــط بین گروهها ،سازمانها
و بنگاهها با یکدیگر میپردازد که وابسته
به یک سری عوامل و مؤلفهها در سطح
ُ
کــان و یک ســری عوامل در سطح خرد
است .در سطح خرد ،سرمایه اجتماعی
در قــالــب رواب ـ ــط فـ ــردی و شــبــکـههــای
ارتباطی بین افراد ،هنجارها و ارزشهای
غیررسمی حاکم بر آنها مورد بررسی قرار
میگیرد.

• سازوکارهای حکمرانی

یک عامل دیگر مؤثر بر اقتدار در حکمرانی
ً
آب ،شیوههایی است که معموال برای
یشــود،
اج ـ ــرای تـصـمـیـمــات اتـ ـخ ــاذ م ـ 
ً
سازوکارهایی است که معموال در نظام
یگـیــرنــد.
حـکـمــرانــی م ــورد تــوجــه ق ــرار مـ 
ایــن سازوکارها عبارتند از سازوکارهای
سلسلهمراتب اداری (دستور و کنترل)،
س ــازوک ــاره ــای اق ـت ـصــادی و بــازارم ـحــور
(حقوق مالکیت و مبادله آن ،قیمت،
مالیات و یارانه) ،و سازوکارهای شبکه
ارتباطی (اعتمادسازی ،مشارکتجویی
و تــواف ـقــات داوط ـل ـبــانــه) .از طــر یــق ایــن
فــرای ـنــدهــا اس ــت کــه ت ـعــامــات ن ـهــادی
حـکــومـتــی ،بـخــش خـصــوصــی و مدنی
ب ــرای تحقق تصمیمات ممکن است
به سرانجام برسد یا نرسد .ممکن است
در یک نظام بعضی از سازوکارها بسیار
کمرنگ یا غیررسمی باشند .آنچه در این
نهــا
میان اهمیت دارد تناسب میان آ 
است؛

تنظیم رویههایی برای برنامهریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی ،استفاده از رویههای
قضایی و به کارگیری امکانات اداری بوده است .به بیانی دیگر ،در مقابله با مشکالت
و چالشهایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده ،تدابیر اقتصادی و بازار و توافق،
همفکری و مشارکت عموم و تکاپو در شبکههای اجتماعی از سهم ناچیزی برخوردار
بوده است.
مــروری بر سیاستهای کلی و هدفهای کیفی دو دهه گذشته به روشنی نشان
میدهد که موضوع توجه راهبردی به شرایط اقلیمی ایــران و ضــرورت سازگاری
مدیریت جامعه با محدودیت آب ،به طور بارزی در سیاستهای برنامهای بروز
و ظهور پیدا کــرده اســت؛ امــا بنا به دالیلی متأسفانه بخش مهمی از اهــداف و
سیاستها تحقق پیدا نکرده است.
گروهبندی نوع سیاستها و اهداف تحققنیافته عبارتند از:
• کنترل و مدیریت تقاضا و مصرف آب
• افزایش بهرهوری آب کشاورزی
• تعادلبخشی آب زیرزمینی
• مدیریت کیفیت آب
• اصالحات ساختاری و تنوعبخشی به فرایندهای مدیریت آب
شکل زیر ،چارچوب تحلیلی را نشان میدهد.

مشارکت
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در شکلگیری نظام حکمرانی خــوب،
انتخاب سازوکارها و نحوه توازن آنها
مـیتــوانــد مــوجــب تقویت یــا فرسایش
سرمایه اجتماعی شود و از این طریق
بــر درج ــه اق ـتــدار نـظــام حکمرانی تأثیر
تعیینکنندهای بگذارند.

 .4تحلیلی از حکمرانی آب
کشور

در ای ــران ،مانند بسیاری از کشورهای
ج ـهــان چ ـنــدیــن ده ــه اس ــت کــه منابع
آب بــه صــورت ب ـیرو یــه و نــاپــایــدار مــورد
یگـیــرد .بــا تغییرات
ب ـهــر هبــرداری ق ــرار مـ 
چشمگیر در روال حکمرانی آب ایــران
از دهه  ،1340دست دولت یا حکومت
در حلوفصل امــور باز و مقدورات بقیه
جامعه در مـشــارکــت در ام ــور مختلف
مـحــدود شــد .در نتیجه ،ســازوکــارهــای
ً
حکمرانی آب تا به اآلن عمدتا منحصر به

تمرکززدایی
رسمیت یافتن
تنوع سازوکارها

قانونمداری
الگوی حکمرانی

انشاء صحیح قانون
وجدان عمومی
مالحظات اجتماعی و
اقتصادی
تنوع سازوکارها

مشروعیت
کاریزما
سنتها
قوانین
تنوع سازوکارها

اقتدار
کاریزما
سنت
عقالنیت
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)Douglass Cecil North (1920-2015

در ای ــن چ ــارچ ــوب تحلیلی ،ف ــار غ از
چیستی الگوی حکمرانی آب در ایران،
ســه اص ــل مـبـنــایــی )1 :مـشــروعـیــت)2 ،
قانونمداری و  )3مشارکت در تدوین
راهــبــردهــای ارت ـقــای درج ــه اق ـتــدار در
حــکــمــرانــی آب ایـ ــران ح ـضــور ج ــدی و
معناداری دارند.
بــراســاس ایــن الگو ،در فرآیند انتخاب
الـ ــگـ ــوی مـ ـن ــاس ــب بـ ـ ــرای ب ــازس ــاخ ــت
آب ایـ ــران ،بــایــد بــه تأثیرات
حکمرانی ِ
آن بــر ایــن ســه اصــل مبنایی کــه برپایه
مؤلفههای سهگانه مؤثر بر شاخص اقتدار
(سرمایه اجتماعی ،سطوح حکمرانی،
ســازوکــار حکمرانی) انتخاب شدهاند،
توجه گردد تا بتوان مبتنی بر راهبردهای
اســتــخــراجشــده نــاظــر بــه ایــن ســه اصــل،
امید به بهبود درجه اقتدار در حکمرانی
آب داشت.
در ایــن چــارچــوب تحلیلی ،مشارکت
یعنی وج ــود امـکــان بــرقــراری ارت ـبــاط دو
یا چندجانبه و وجــود تعامل همکارانه
میان بخشهای عمومی ،خصوصی و
نهادهای مردمی .قانونمداری به مفهوم

احـتــرام بــه قوانین و مـقــررات و حجیت
آن در تصمیمات و قضاوتها به عنوان
رو یــه حاکم و غالب نظام حکمرانی؛ و
باالخره مشروعیت ،یعنی قبول ،رعایت
و س ــازگ ــاری بــا قــواعــد ،اس ـتــانــداردهــا و
تصمیمات نظام حکمرانی.
در ادامه درباره هر یک از مفاهیم اصلی
و ارتباط میان آنها سخن خواهد رفت.

• مشارکت

همانطور که میدانیم توسعه به مفهوم
جدید که به فعلیت رسیدن ظرفیتهای
ً
انسانی است ،صرفا با مشارکت گروداران
در فرایندهای تصمیمگیریهای مرتبط
با آب و از طریق یادگیری گروهی اتفاق
میافتد .همچنین با مشارکت گروداران
در تـعـیـیــن ق ــواع ــد ن ـهــادهــا ،تـبـعـیــت از
نهــا
قــواعــد (قــانــونمــداری) و پــذیــرش آ 
(مـشــروعـیــت) نیز بــا مشکالت کمتری
مواجه خواهد بود.
از دی ــدگ ــاه ح ـک ـمــرانــی خـ ــوب ،اص ــاح
حکمرانی با حضور مؤثرکنشگران دیگر
(به جز حکومت) تحقق خواهد یافت.
کنشگرانی که با حضور فعال و سازنده

آنها در صحنه عمل ،از طریق بازتعریف
نقشها و توزیع مجدد حوزههای قدرت
و م ـس ـئــول ـی ـتهــا و چ ـگــونــگــی ارت ــب ــاط
یهــای اق ــت ــدار در
نه ـ ــا ،کــاس ـت ـ 
م ـیــان آ 
نظام حکمرانی برطرف میشود .با این
نگاه باید به سه پیشنیاز مهم تقویت
مشارکت نهادی تأ کید شود:
• تـ ـم ــرک ــززدای ــی ،ت ـقــو یــت و تــوســعــه
ظرفیتهای حکمرانی محلی آب.
• رسمیت دادن به حضور تشکلیافته
بخش خصوصی و جامعه مدنی.
• تــن ــوعبــخــش ــی بـ ــه سـ ــازوکـ ــارهـ ــای
حکمرانی.

• قانونمداری

خصوصیت مهم دیگر که در چارچوب
تحلیلی مــورد تأ کید قــرار گرفته است،
«قـ ـ ــانـ ـ ــونمـ ـ ــداری» اس ـ ـ ــت .م ــن ــظ ــور از
«قانونمداری» احترام به قوانین و مقررات
نه ــا در تصمیمها و
و حجیت ب ــودن آ 
تهــا اس ــت .دا گـ ــاس ن ــورث در
ق ـضــاو 
مراسم دریافت نوبل اقتصاد  1993چنین
گفته است:
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«گ ــر چــه رش ــد اق ـتــصــادی م ـیتــوانــد در
کوتاهمدت توسط رژیمهای خودکامه
م ـح ـقــق ش ـ ــود ،امـ ــا رشـ ــد درازمـ ـ ــدت
اق ـت ـصــادی مـسـتـلــزم حــا کــمــیــت قــانــون
است».
ب ـس ـیــاری از م ــؤس ــس ــات ،داش ــت ــن یک
نـظــام قضایی ب ـیطــرف ،منصف و در
دسترس همراه با یک دولــت با پشتوانه
م ــردم ــی را ب ــه عــن ــوان عــنــاصــر کلیدی
حاکمیت قــانــون م ـیدانــنــد .همچنین
از دیدگاه صاحبنظران نظام حقوقی،
جامعهشناسی و علوم سیاسی ،تدابیری
چــون رفــع عیوب فنی و درون ــی قوانین،
سازگاری و وفاق میان مبانی اجتماعی
و اقتصادی جامعه با مبانی قوانین به
منظور برنیانگیختن مقاومت طبیعی
مـ ــردم و س ــازگ ــاری ب ــا ع ــرف و وج ــدان
عمومی ،پایداری در اجــرای منصفانه و
بــدون تبعیض قانون و رفــع بینظمیها
و پــرهـیــز از ت ـعــدد مــراکــز قـ ــدرت ،ایــجــاد
همگرایی و پاالیش قواعد غیررسمی و
مقررات نانوشته عرفی جاری و رسمیت
نهـ ـ ــا ،ب ــاع ــث تــقــویــت
ب ـخ ـش ـیــدن ب ــه آ 
ق ــان ــونم ــداری اس ــت .در ای ــن زمــیــنــه بر
تقویت پنج حوزه زیر تأ کید میشود:
• توسعه نظام پارلمانی
• مـســاعــدت بــه نــظــام ف ــوق از طریق
سامانهها و فرایندهای رأیگیری
• بهبود دسترسی به عدالت و حقوق
بشر
• پشتیبانی از تمرکززدایی و حکمرانی
محلی
• بـ ــازسـ ــازی اداره ام ـ ــور عــمــومــی و
خدمات شهروندی

• مشروعیت

ایــن اصــل در حکمرانی با نشانگرهایی
چـ ــون قــاب ـل ـیــت پ ــذی ــرش ســیــاس ـتهــا،
قــواعــد و فرایندهای حا کم بــر نهادها و
سازمانهای مرتبط با اقدامات جمعی
سر و کــار دارد .منابع مــدرن مشروعیت

از دیدگاه برخی صاحبنظران عبارت
اســت از :اخــاق ،صالحیتهای فنی،
قــانــونگــرایــی ،مـ ــرد مسـ ــاالری و رهـبــری
کــاریــزمــات ـیــک .او حـکـمــرانــی در سطح
جهانی را بیشتر به صالحیتهای فنی
مرتبط میداند .همچنین ممکن است
مشروعیت در شرایطی بر اساس کاریزما
یا سنت حاصل شود؛
ب ـ ـ ـیتـ ـ ــردیـ ـ ــد ی ـ ـکـ ــی از مـ ـهـ ـمت ــری ــن
سرچشمههای مهم و باثبات مشروعیت،
حا کمیت قانون و قانونمحوری است.
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سنتهای فرهنگی و فلسفی از دیگر
ســرچـشـمـههــای مـشــروعـیــت محسوب
مــیش ــود .در تبیین و ارز ی ــاب ــی شــرایــط
حکمرانی کشورها بر اساس رویکردهای
فرهنگی و سنتهای فلسفی متفاوت
دنیا میتوان آنها را به پنج گروه کلی یا
عمده تقسیم کرد:
• رو یـکــردهــای فلسفه ق ــارهای ارو پ ــا و
آمریکای التین
• مـ ـک ــات ــب ف ـ ـکـ ــری پــرا گ ـمــات ـی ـســم
انگلستان کــه تجربهگرایی پایههای
آنها را تشکیل میدهد.
• رویکردهای سازگارانه و انعطافپذیر
ایاالت متحده آمریکا به حکمرانی آب
• رویکردهای حاصل از تلفیق قانون
مــدنــی (بــا منشأ قــانــون روم باستان)
و قــانــون عــرفــی یــا ع ــوام (پراگماتیسم
انگلیسی)
• نــظ ــا مه ــای ــی ب ــا س ــای ــر ر ی ـش ـ ههــای
بــاس ـتــانــی ،مــان ـنــد آمــر ی ـکــای ق ـبــل از
دوره ک ـل ـمــب ،ه ـنــد و ک ـشــورهــای
اســامــی و دی ـگــر نـظــا مهــا بــا ح ـقــوق و
مسئولیتهای اجتماعی که سنتی و
بدون طبقهبندی حقوقی باقی مانده و
ً
لزوما کمتوانتر نیستند.
ای ـ ــران ک ــه ج ــزو گـ ــروه پـنـجــم محسوب
م ـیشــود ،دارای ر ی ـش ـ ههــای تــار یـخــی و
فرهنگی گـسـتــرده و سـتـبــری اس ــت که
سابقه چندهزار ساله دارد .بــه و یــژه در
حوزه آب که با توجه به موقعیت اقلیمی

و تدابیری که در طول تاریخ به فعلیت
رسیده ،انتظار میرود دارای پشتوانههای
مـحـکــم و اسـ ـت ــواری ب ــاش ــد .چگونگی
برخورد با این سابقه در توانمندسازی و
تقویت ریشهای اقتدار حکمرانی آب به
ناگزیر باید مورد بررسی و چارهجویی قرار
گیرد.

 .5جمعبندی
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بــا تــوجــه بــه دالی ــل اص ـلــی شکلگرفتن
شرایط موجود ،کاستیهای نهادی مهم
حکمرانی آب کشور عبارتند از:
 )1تمرکز بیشازحد نهاد مدیریت آب
که به طور یکجانبه و از باال به پائین و بر
اساس نظام سلسلهمراتب اداری تصمیم
میگیرد و عمل میکند؛
 )2منسجم و اثربخش نبودن برنامهریزی
فرابخشی آب برای مدیریت پیشرانهای
تغییر مــانـنــد خـصــوصـیــات جمعیتی،
تهــای ک ــان تأمین
فـ ـن ــاوری ،س ـیــاس ـ 
ســامــت و امـنـیــت غــذایــی ،اشـتـغــال و
معیشت و توسعه اقتصادی و مکانیابی

اندیشکده تدبیر آب ایران

فعالیتها و مراکز جمعیتی؛
شهــا بــرای
 )3بــه سرانجام نرسیدن تــا 
اصــاحــات جامع یــا منسجم سیاستی
و قانونی ،مؤثر نبودن هدفگذار یهای
جــدیــد بـخــش آب ب ــرای تعادلبخشی
آبخوانها و غلبه سیاستهای نادرست
و ناکارآمد گذشته (از جمله توجه به آب
به عنوان عامل توسعه و نوسازی بخش
کشاورزی)،
 )4کـماثــر یــا ناکافی بــودن ظرفیتهای
اثرگذاری در سطح «شــورای عالی آب»،
حوضه آبریز و سطح محلی و مشکالت
مالی و نـیــروی انسانی سایر تشکیالت
در سطوح استانی و ملی که توان و رمق
چندانی برای آنها باقی نگذاشته است،
و
شهــای
 )5نــارســا و نــامــؤثــر بــودن پــژوه ـ 
ان ـجــا مشــده و در دســت ان ـجــام و تولید
دانـ ــش ج ــدی ــد ،ب ــه دل ـیــل تــوجــه ان ــدک
نهــا به اقتضائات محیط استراتژیک
آ
و خألهای سیاستی ،حضور کمتأثیر و
غیرفعال صاحبان مسئله و خبرگان آب.
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