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مجــازات انعکاسیافتــه در آرای قضایــی ،یکــی از ابزارهــای حکمرانــی دولــت در زمینــه
صیانــت و مدیریــت منابــع آب در طــرح آبیــاری نویــن دشــت بحــرانزده سیســتان بــه شــمار
مــیرود .در ایــن راســتا ،تبییــن و تحلیــل رویکــرد فلســفی نهــاد مجــازات ،نقــاط قــوت و ضعــف
عملکــرد دســتگاه قضایــی را در زمینــه مقابلــه بــا جرایــم آبــی بــهوضــوح نمایــان میســازد.
نتایــج ایــن بررســی کــه بــا روش تحلیــل توصیفــی ـ تحلیلــی صــورت پذیرفتــه اســت ،حکایــت
از آن دارد کــه برخــی محاکــم ،رویکــرد فایدهگرایــی و برخــی دیگــر ،رویکــرد ســزاگرایی را
در مجازاتهــای تعیینشــده مــاک عمــل قــرار دادهانــد .بــا ایــن حــال ،پیآمــد ایــن دوگانگــی در
رویکــرد فلســفی ،سیاس ـتهای دســتگاه عدالــت در صیانــت از منابــع آب را ناکارآمــد جلــوه داده اســت.
از ســوی دیگــر ،دادرســی اداری در حــوزه آب از مباحــث جدیــد در حقــوق دادرســی اداری بــه
شــمار مــیرود و دادرس اداری نیــز در مقــام تصمیمگیــری بایــد بــه بحرانهــای موجــود در حــوزه
آب توجــه کنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــه هــر میــزان ،کیفرهــای تعیینشــده
بــا انتظــارات عمومــی جامعــه محلــی و ظرفیــت فرهنــگ ســازش و مصالحــه در عرصــه ح ـل و فصــل
اختالفــات میــان ذینفعــان منابــع آبــی در ایــن طــرح ،در کنــار توجــه بــه ظرفیــت آموزههــای
دینــی توجــه کمتــری داشــته باشــد ،بــه ناکارآمــدی مجــازات در جرایــم آبــی منجــر خواهــد شــد.
کلیدواژهها :جرایم آبی ،فلسفه پیآمدگرایی ،فلسفه سزاگرایی ،پیشگیری از جرایم آبی.
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

مقدمه
در طــول تاریــخ ،مشــکل کمآبــی در ســرزمین خشــک و نیمهخشــک ایــران ،مالحظــات و
محدودیتهایــی بــرای ســاکنانش در پــی داشــتهاســت .ایــران در قلــب منطقــه خشــک خاورمیانــه قــرار
دارد کــه ایــن منطقــه حــدود  14درصــد از مســاحت کــره زمیــن را دربرگرفتــه اســت ،امــا بــا دارا بــودن
تنهــا  2درصــد از کل بــارش جهــان ،بحرانیتریــن منطقــه جهــان از نظــر منابــع آب محســوب میشــود.
پیشبینــی میگــردد کــه در دهههــای آینــده ،بــه دالیلــی از جملــه افزایــش جمعیــت ،تغییــر اقلیــم و
1
پایــان یافتــن ذخایــر آب زیرزمینــی ،وضعیــت در ایــن منطقــه بــه مراتــب ،وخیمتــر شــود.
در ســالهای اخیــر ،پیآمدهــای بحــران کمآبــی در حــوزه دشــت سیســتان در ایــران موجــب
بــروز مشــکالت عدیــده از جملــه معضــات اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و زیسـتمحیطی در ســطح
منطقــه شــده اســت .بــدون تردیــد ،یکــی از مهمتریــن علــل آســیبپذیری ایــن دشــت ،بــه وابســتگی
منابــع تأمیــن آب ایــن منطقــه بــه منابــع آب رودخانــه هیرمنــد بازمیگــردد کــه خاســتگاه آن در
2
خــارج از مرزهــای جغرافیــای سیاســی ایــران یعنــی کشــور افغانســتان اســت.
بــا ایــن حــال ،خشکســالی کــه از ســال  ۱۳۷۶آغــاز شــده و در  ۵۰ســال اخیــر بیســابقه بــوده،
ـرب و نامطلــوب بــر اکوسیســتم گیاهــی و جانــوری منطقــه بــهجــا گذاشــته اســت 3.از
تأثیــری مخـ ّ
طرفــی ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بحــران کمبــود آب در سیســتان فقــط بــه مرزهــای
داخلــی ایــران مربــوط نمیشــود؛ چــون تــاالب بینالمللــی هامــون ،یکــی از زیســتگاههای طبیعــی
مهــم جهــان بــه شــمار مـیرود و در ایــن دشــت قــرار دارد .بنابرایــن ،اراده جامعــه جهانــی بــرای تأمیــن
حقآبــه ایــن دشــت بــا هــدف حفاظــت از آن ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر بــه شــمار م ـیرود.
دسترســی بــه آب ســالم بــه عنــوان یــک حــق انســانی در ســطح جهــان شــناخته شــده اســت ،بــه
طــوری کــه در ســال  ،2002مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در نشســت بیســت و نهــم کمیتــه
حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ضمــن پذیــرش حقــوق آب بــه عنــوان یکــی از اساس ـیترین
مقولههــای حقــوق بشــر اظهــار داشــت کــه کشــورهای عضــو بایــد اقدامــات مؤثــری انجــام دهنــد تــا
4
بــدون تبعیــض ،حقــوق آب را تحقــق بخشــند.
 .1وحیــد ،مجیــد و محســن رنجبــر« ،آسیبشناســی بعــد سیاســی حکمرانــی آب در ایــران» ،فصلنامــه
سیاســتگذاری عمومــی ،دوره چهــارم ،1397 ،شــماره  ،4ص .25
Biekmohammadi, H. & H. Noori, “Droughts effects Between 83ـ2-On SiStan rural & strategies to cope with”, 1377
Geographics and Development Journal, 2007, No. 40, p. 63

 .3قنبــری ،احمــد ،علیرضــا کرباســی ،احمــد احمدیــان و حســین قاســمی« ،نگرشــی بــر مدیریــت بحــران آب در
سیســتان» ،کنفرانــس بینالمللــی بحــران آب ،1387 ،ص .253
 .4حســینی ،ســید حســین و حســن یوســفی« ،درآمــدی بــر حمایــت کیفــری از حقــوق آب» ،فصلنامــه آب و توســعه
پایــدار ،دوره پنجــم ،1397 ،شــماره  ،1ص .32
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طــرح آبیــاری نویــن مدیریــت بهرهبــرداری آب در بخــش کشــاورزی کــه از آن بــه طــرح  ۴۶هــزار
هکتــاری دشــت سیســتان یــاد میشــود ،راهبــردی حاکمیتــی بــرای مدیریــت بهینــه منابــع آب در
ایــن منطقــه محســوب میگــردد .ایــن طــرح در ســطح  ۴۶هــزار هکتــار و بــا مبلــغ پانصــد میلیــون
دالر مصــوب شــد و در اواخــر ســال  ،۱۳۹۳مبادلــه موافقتنامــه آن انجــام گردیــد .ایــن طــرح بــه
دنبــال جلوگیــری از مهاجــرت ســاکنان منطقــه و پیآمدهــای ناگــوار اجتماعــی و سیاســی آن بــر
کل کشــور ،حفــظ و پایــداری سیســتان بــهعنــوان منطقــه اســتراتژیک در جغرافیــای امنیتــی کشــور،
احیــای کشــاورزی قابــل برنامهریــزی و اســکان رضایتمندانــه مــردم ،حفــظ و تثبیــت اکوسیســتم
طبیعــی و انســانی دشــت سیســتان ،بهــرهوری هوشــمندانه و بهینــه از منابــع پایــه تولیــد و تبدیــل
منطقــه بــه قطــب تولیــد محصــوالت کشــاورزی و تولیــد بــرای منطقــه و کشــور و حــل مشــکل اشــتغال
1
شــرق کشــور و درآمــد ســاکنان اســت.
بــا ایــن حــال ،تعــارض منافــع شــخصی ،مدیریــت نامناســب در بخــش حقآبــه ،متناســب بــا عــرف
و آداب منطقــه و همچنیــن وجــود قوانیــن مبهــم و انطبــاق نداشــتن مقــررات بــا شــرایط بحــران آبــی
کشــور کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه میشــود ،زمینــه بــروز رفتارهــای مجرمانــه علیــه منابــع آب را
در ایــن طــرح و اراضــی حــوزه دشــت سیســتان فراهــم ســاخته اســت.
از ایــنرو ،تمســک بــه ظرفیــت مجــازات در واکنــش بــه جرایــم آب بــهعنــوان یکــی از ابزارهــای
حاکمیتــی بــرای تحقــق مدیریــت بهینــه و صیانــت از ایــن منابــع آبــی در ایــن طــرح ،ضرورتــی
اجتنابناپذیــر بــه شــمار م ـیرود .دســتگاه عدالــت کیفــری از طریــق نهــاد مجــازات ضمــن تأکیــد
بــر اهمیــت هنجارهــای رســمی در ایــن حــوزه ،در آمــوزش و جهتدهــی بــه عملکــرد اجتمــاع بــرای
رعایــت مقــررات آبــی در ایــن طــرح نقشــی بیبدیــل دارد .بــه همیــن دلیــل ،تحقــق ایــن امــر نیازمنــد
ریلگــذاری مناســب در راســتای تعییــن راهبردهایــی کارآمــد در تمامــی ابعــاد ناظــر بــر نهــاد مجــازات
در زمینــه جرایــم آب بــهویــژه شناســایی مناسـبترین رویکــرد فلســفی مجــازات در ایــن حــوزه اســت.
انعــکاس مجــازات در قالــب آرای قضایــی ،بازتــاب مبانــی علمــی و تفکــر حاکــم بــر محاکــم قضایــی
در حــوزه صیانــت و مدیریــت منابــع آب بــا بهرهگیــری از ظرفیــت فنــی و علمــی نهــاد مجــازات تلقــی
میشــود .بنابرایــن ،بررســی تحــوالت گفتمانهــای حاکــم دربــاره مبانــی فلســفه کیفــر کــه نمودهــای
مختلفــی دارد و گاه هنــگام سیاس ـتگذاری کیفــری و گاهــی هنــگام تعییــن واکنــش در برابــر جــرم
جلوهگــر میشــوند 2،یکــی از ملزومــات اساســی بــرای تعییــن معیــار مناســب قضایــی در مقولــه
فلســفه مجــازات کارآمــد در عرصــه جرایــم آب محســوب میشــود .تفــاوت در اهدافــی کــه هــر یــک از
 .1مهندســین مشــاور آبکاوش ســرزمین ،طــرح آبیــاری نویــن دشــت سیســتان (رویکــرد اجتماعــی طــرح)،
تهــران :معاونــت آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی ،1398 ،ص .36
 .2جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و زهــرا فرهــادی آالشــتی« ،تأملــی بــر خوانــش فیلســوفان اصالــت فایــده از
بازدارندگــی کیفــر مــرگ» ،مجلــس و راهبــرد ،دوره بیســت و ششــم ،1398 ،شــماره  ،۱۰۰ص .98
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

محاکــم از اعمــال مجــازات در جوامــع و زمانهــای مختلــف دنبــال میکننــد 1،میتوانــد ســبب تنـ ّزل
در کارآمــدی مجــازات بــرای کنتــرل جرایــم آبــی گــردد .بــه ایــن ترتیــب ،شــناخت مناســبترین
رویکــرد فلســفی مجــازات دربــاره جرایــم آبــی بــه درک روشــن عملکــرد مقامــات قضایــی از میــان
تحلیــل آرای صادرشــده در ایــن مقولــه نیازمنــد اســت.
عــاوه بــر رویکــرد کیفــری نســبت بــه جرایــم آب از دیــدگاه حقــوق عمومــی نیــز دادرســی اداری
بــه صــورت خــاص در نظــام حقوقــی ایــران پیشبینــی شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،در نظــام حقوقــی
ایــران در کنــار مراجــع قضایــی ،نهادهایــی بــا عنــوان «مراجــع شــبه قضایــی» یــا «دادگاههــای
اختصاصــی اداری» پیشبینــی شــدهاند کــه متولــی انجــام عمــل شــبه قضاییانــد 2کــه عبارتنــد از:
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی و کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا.
قانــون اساســی ایــران ،حــاوی اصولــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه حفاظــت
از محیــط زیســت مربــوط میشــود یــا بــرای حفاظــت از آن قابــل اســتفاده و اســتناد اســت .نگاهــی
بــه ســابقه قضایــی ایــران نشــان میدهــد کــه متأســفانه قــوه قضاییــه بــا اینکــه از ســازوکار قانونــی
الزم و مناســب بــرای حمایــت و حفاظــت از محیــط زیســت برخــوردار اســت ،تاکنــون نتوانســته اســت
3
نقشــی قابــل قبــول در ایــن زمینــه ایفــا کنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،مطالعــه حاضــر ،تالشــی اســت بــرای شناســایی رویکردهــای عملــی نهادهــای
دادرســی اداری در حــوزه آب و نیــز محاکــم سیســتان در زمینــه فلســفه مجــازات دربــاره جرایــم آب
در دشــت سیســتان .عــاوه بــر ایــن ،بــه دنبــال شناســایی علــل ناکارآمــدی مجــازات در ایــن حــوزه و
پیشــنهاددهی راهکارهــای مناســب بــرای کاهــش جرایــم آب اســت.

گفتار اول .مبانی نظری و مفهومشناسی
بــرای آشــنایی بــا کلیــات و مبانــی نظــری در ایــن گفتــار بــه تعریــف اصطالحــات اساســی ایــن
پژوهــش میپردازیــم.

 .1مــرادی ،فرزانــه ،ســید حســین هاشــمی ،ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد دارابــی« ،نقــش مجــازات در پیشگیــری

از جــرم بهرهبــرداری غیــر مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی» ،مجلــه آب و فاضــاب ،دوره س ـیام ،1398 ،شــماره ،3

ص .52
 .2امامــی ،محمــد و ســید نصراللــه موســوی« ،مبانــی نظــری مراجــع شــبه قضایــی و جایــگاه آنهــا در حقــوق
ایــران» ،مجلــه مطالعــات حقوقــی شــیراز ،دوره بیســت و یکــم ،1383 ،شــماره .41

ـدرس علــوم انســانی،
 .3ارشــدی ،محمدیــار« ،نقــش قــوه قضاییــه هنــد در حفاظــت از محیــط زیســت» ،مجلــه مـ ّ
دوره نهــم ،1384 ،شــماره  ،3ص .4
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بند اول .دادرسی اداری و کیفری در حوزه آب و مراجع صالح

در برداشــت کالســیک ،هــدف آییــن دادرســی کیفــری بــه ایــن دلیــل ،عینــی خوانــده میشــود
کــه در آن جــا فقــط عمــل جنایــی و قابلیــت انتســاب آن بــه فــرد مطــرح اســت .در ایــن دورنمــا،
مســئلهای کــه ایــن برداشــت در پــی حــل آن اســت ،تضــاد بنیــادی میــان منافــع فــرد و جامعــه اســت.
حمایــت از منافــع جمــع ،مســتلزم کیفــر ســریع و حتمــی همــه جرمهاســت .از نظــر فنــی ،الگویــی از
نظــام آییــن دادرســی کیفــری کــه بــا ایــن هــدف منطبــق باشــد ،الگــوی تفتیشــی اســت .بــه عکــس،
منافــع فــرد اقتضــا میکنــد کــه بررســی بیطرفانــه و ژرف در مــورد مجرمیــت احتمالــی صــورت
پذیــرد ،بــه گونــهای کــه از رخ نــدادن پیگــرد ،تحقیــق و محکومیــت بــرای جرمــی ارتکابنایافتــه
بتــوان اطمینــان یافــت .دسـتیابی بــه ایــن مهــم از نــگاه فنــی در نظــام دادرســی اتهامــی امکانپذیــر
1
اســت.
تــا مدتهــای طوالنــی ،ســازش میــان دو منفعــت عمومــی و خصوصــی بــا توســل بــه صــورت
آیینهــای شــکلگرفته دربــاره یافتــن واقعیــت بــه منزلــه دلیــل جــرم و مجرمیــت فــرد ،مشــکل
اصلــی آییــن دادرســی کیفــری بــود 2.در نظــام حقوقــی فرانســه ،تبییــن مفهــوم دادرســی اداری بــه
راحتــی صــورت میپذیــرد و منظــور از آن ،آییــن رســیدگی در دادگاههــای اداری زیرمجموعــه قــوه
3
مجریــه اســت.
دادرســی اداری ،رســیدگی بــه شــکایت افــراد از دســتگاههای دولتــی و اداری از نظــر رعایــت
نشــدن قوانیــن و مقــررات و نقــض حقــوق و آزادیهــای اشــخاص اســت و دعوایــی میــان اداره و
شــهروند اســت .بنابرایــن ،در تضمیــن حقهــا و آزادیهــای شــهروندان و جلوگیــری از خودســری
دســتگاهها و مقامــات اداری جایگاهــی ویــژه دارد .هــدف از دادرســی اداری ،حاکــم ســاختن قانــون
4
بــر دســتگاههای اداری ،جلوگیــری از خودســری مقامهــای اداری و حفــظ حقــوق شــهروندان اســت.
موضــوع دادرســی اداری ،اعمــال اداری اســت .منظــور از اعمــال اداری ،اعمالــی اســت کــه بــه
صــورت مســتقیم ،بــه دســت دولــت یــا زیــر نظــر آن بــا هــدف حفــظ نظــم عمومــی و تأمیــن منافــع
عمومــی انجــام میشــود .بنابرایــن ،هــر گاه شــهروند ،مدعــی نقــض حقــوق و آزادیهــای خــود بــه

 .1نک :آشوری ،محمد ،آیین دادرسی کیفری (جلد  ،)1تهران :سمت ،چاپ دهم.1383 ،

 .2نــک :گســن ،رمــون« ،مالحظههایــی دربــاره هــدف آییــن دادرســی کیفــری» ،ترجمــه :شــهرام ابراهیمــی ،مجلــه
حقوقــی دادگســتری ،1385 ،شــماره .56
 .3نــک :روزه ،پــرو ،نهادهــای قضایــی فرانســه ،ترجمــه :شــهرام ابراهیمــی ،عبــاس تدیــن و غالمحســین کوشــکی،
تهــران :سلســبیل.1382 ،
 .4طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1387 ،ص .48

177

اعمال مجازاتهای کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت

منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

موجــب تصمیمهــا و اقدامــات اداری باشــد ،بــا توســل بــه دادرســی اداری تحــت حاکمیــت حقــوق
عمومــی ،ایــن امــکان بــرای وی میســر میشــود کــه بــه ادعــای وی بــه طــور منصفانــه رســیدگی
1
صــورت گیــرد.
اصطــاح «دادرســی اداری» در ادبیــات حقوقــی ایــران و بــه صــورت خــاص ،حقــوق اداری ،جدیــد
اســت و در قوانیــن و مقــررات ســابقه نــدارد .بــا تأســیس و اســتقرار دیــوان عدالــت اداری در ایــران،
برخــی نویســندگان بــه ایــن نــوع دادرســی نیــز پرداختهانــد .آنــان ،آییــن دادرســی اداری را «مجموعــه
اصــول و قواعــدی میداننــد کــه شــاکی در مقــام طــرح شــکایت در مراجــع اداری و طــرف شــکایت
در مقــام پاســخ بــه شــکایت و مراجــع اداری در مقــام رســیدگی و صــدور رأی و اجــرای آن بایــد
رعایــت کننــد ».برخــی دیگــر نیــز رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری و دادگاههــای اختصاصــی اداری
2
را دادرســی اداری محســوب کردهانــد.
برابــر اصــل  159قانــون اساســی ،مرجــع رســمی تظلمــات و شــکایات در حــوزه حقــوق آب،
دادگســتری اســت .بــا ایــن حــال ،بنــا بــه مالحظــات و محــذورات و مشــکالت قضایــی ،نظیــر کمبــود
امکانــات الزم و مناســب بــرای رســیدگی بــه انبــوه اختالفــات و شــکایت و نیــز قضازدایــی و کیفرزدایــی
و تخصصیســازی موضــوع کــه در صالحیــت ایــن مراجــع قــرار دارد و از ســوی دیگــر ،حــل ســریع
اختالفــات و فــوری بــودن رســیدگی را میتــوان از دالیــل ایجــاد مراجــع غیــر قضایــی دولتــی دانســت
کــه مراجــع شــبه قضایــی نیــز نامیــده میشــوند.
هنگامــی کــه قانونگــذاران کیفــری ،از رهگــذر راهبــرد پیشــروی نتوانســتند از دامنــه جرایــم ارتکابی
بکاهنــد ،بــه راهبــرد پســروی یــا عقبنشــینی حقوقــی کیفــری متوســل شــدند .آنــان از جرمانــگاری
دســت برداشــتند و بــه ابزارهــای جرمزدایــی ،کیفرزدایــی و قضازدایــی زیسـتمحیطی تمســک جســتند.
از جملــه دالیــل و مبانــی جرمزدایــی زیســتمحیطی ،صــرف نظــر از عواقــب زیانبــار آن در حــوزه
3
محیــط زیســت ،تــورم کیفــری و کاهــش بــار کیفــر از ســوی مقامهــای قضایــی اســت.

بند دوم .حکمرانی آب

منظــور از واژه «حکمرانــی» ،تأکیــد بــر تدبیــر خردمندانــه امــور اســت ،بــه گونـهای کــه منجــر بــه
نتایــج مطلــوب شــود .از نظــر آلبــرو ،حکمرانــی بــه معنــای مدیریــت جامعــه بــه وســیله مــردم اســت.
 .1ابوالحمــد ،عبدالحمیــد ،حقــوق اداری :ســازمانهای اداری ایــران (جلــد  ،)1تهــران :دانشــگاه تهــران ،چــاپ ســوم،
 ،1351ص.6
 .2نک :هداوند ،مهدی و مسلم آقایی طوق ،دادگاه های اختصاصی اداری ،تهران :خرسندی.1389 ،

 .3محس ـنزاده ،احمــد و نــادر ســاعد ،حقــوق محیــط زیســت :نظریههــا و رویههــا ،تهــران :خرســندی ،1388 ،ص
.125
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حکمرانــی ،نظامــی پیچیــده از تعامــات بیــن ســاختارها ،ســنتها و کارکردهــا و فرآیندهاســت کــه بــه
1
وســیله ســه ارزش کلیــدی یعنــی پاس ـخگویی ،شــفافیت و مشــارکت مشــخص میشــود.
حکمرانــی آب بــه کلیــت نظامهایــی اطــاق میشــود کــه در تصمیمگیــری دربــاره توســعه و
مدیریــت منابــع آب دخیــل هســتند .در واقــع ،حکمرانــی آب ،مفهومــی کاملتــر از حکومــت اســت کــه
بــر روابــط بیــن جامعــه و دولــت تأکیــد میکنــد .همچنیــن ایــن مفهــوم بــه معنــای سیاس ـتگذاری
و مدیریــت منابــع آبــی اســت کــه بــه گون ـهای از نظــر اجتماعــی پذیرفتــه شــده باشــد و هــدف آن،
توســعه پایــدار ،کاربــرد صحیــح منابــع آبــی و اجــرای ایــن سیاسـتها بــا همــکاری مؤثــر ذینفعــان و
2
کنشــگران درگیــر در ایــن فرآینــد اســت.
حکمرانــی آب عبــارت اســت از نظامهــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و اداری کــه متصــدی
هســتند و مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر بهرهبــرداری ،توســعه و مدیریــت منابــع آب و خدماترســانی
آب در ســطوح مختلــف جامعــه اثــر میگذارنــد .دو رویکــرد اصلــی حــول محــور «حکمرانــی آب»
وجــود دارد .رویکــرد نخســت ،حکمرانــی آب را مجموع ـهای از ابزارهــا میدانــد کــه هــدف از آنهــا،
ارتقــای کارآمــدی ،برابــری و اثربخشــی مدیریــت آب اســت .ایــن رویکــرد را گاهــی «حکمرانــی
خــوب» هــم مینامنــد .در ایــن رویکــرد ،حکمرانــی ،ابــزاری اســت کــه بایــد طراحــی کــرد تــا بــه
نتایــج مشــخصی رســید .در رویکــرد دوم ،حکمرانــی ،ناظــر بــر تحلیــل فرآیندهــای تصمیمگیــری
3
مناقشــهبرانگیز اســت.
اصــول حکمرانــی خــوب آب شــامل شــفافیت ،مشــارکت عمومــی ،مســئولیتپذیری ،قانونمــداری،
کارآمــدی ،کارآیــی و انســجام اســت .در مــورد بررســی بهــرهوری آب در کشــور و نقــش حکمرانــی ایــن
مــاده حیاتــی ،ابهامهــای زیــادی مطــرح اســت .نظامهــای اجتماعــی و ســازوکارهایی کــه بــر چرخــه
آب اثــر دارنــد ،فراتــر از مدیریــت آب هســتند و موضــوع بحــران آب را بایــد در چارچــوب نهادهــا و
4
نظامهــای اجتماعــی بررســی کــرد.
 .1نــک :معمــارزاده ،غالمرضــا ،جــواد جاســبی و نــدا نفــری« ،حکمرانــی خــوب :اکولــوژی متعــادل» ،مجلــه آیندهپژوهــی
مدیریــت ،دوره بیســت و یکم ،1389 ،شــماره .1
 .2نــک :ســاالری ،فاطمــه ،مهــدی قربانــی و آرش ملکیــان« ،پایــش اجتماعــی شــبکه ذینفعــان در حمکرانــی محلــی

منابــع آب (منطقــه مــورد مطالعــه :حوضــه آبخیز رزیــن ،شهرســتان کرمانشــاه)» ،نشــریه مرتــع و آبخیــزداری،
دوره شــصت و هشــتم ،1394 ،شــماره .2
 .3نــک :عســکری بزایــه ،فاطمــه« ،حکمرانــی آب :مــروری بــر مفاهیــم ،چالشهــا ،ابزارهــا و تدابیــر نهــادی»،
نشــریه مدیریــت آب در کشــاورزی ،1395 ،شــماره .1
 .4قائمــی ،آاللــه ،مریــم الریجانــی ،ســید محمــد شــبیری و محمدرضــا ســرمدی« ،ارائــه مــدل مفهومــی حکمرانــی

پایــدار در مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب کشــور بــا تأکیــد بــر آمــوزش و ظرفیتســازی» ،مجلــه آب و
فاضــاب ،دوره بیســت و هشــتم ،1396 ،شــماره  ،4ص .25
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

برنامــه حکمرانــی آب در ایــران بــا نارســاییهایی ماننــد غفلــت از مدیریــت تقاضــا ،بیتوجهــی
بــه ارزش ذاتــی آب ،نبــود جامعنگــری در مطالعــات و بیتوجهــی بــه مشــارکت مــردم روبهروســت.
نبــود اراده در سیاس ـتگذاری و عــزم جــدی در نهادهــای قانونگــذاری و اجرایــی ،بــر تحقــق اهــداف
1
برنامههــای حکمرانــی آب اثــری تعیینکننــده دارد.

گفتار دوم .دادرسی اداری در حوزه آب
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و تدویــن قانــون اساســی در ســال  ،1358اصــل چهــل و پنجــم
قانــون اساســی ،آبهــا ،دریاهــا و دریاچههــا را از مصادیــق مهــم انفــال و ثروتهــای عمومــی قلمــداد
کــرد و زمینــه حکومــت رژیــم حقــوق عمومــی بــر منابــع آب را فراهــم آورد .در کنــار قانــون اساســی،
موضوعــات مهمــی همچــون تأمیــن امنیــت آب ،توســعه پایــدار ،مدیریــت یکپارچــه آب ،تعــارض
مالکیــت خصوصــی و منافــع عمومــی ،ناکارآمــدی نظــام بــازار و خصوصیســازی آب ،از جملــه دالیلــی بــه
2
شــمار میرونــد کــه ضــرورت مداخلــه دولــت و نظــام حقــوق عمومــی را در حــوزه آب اثبــات میکنــد.

بند اول .کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

براســاس تبصــره مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،مصــوب  ،1361چنانچــه وزارت نیــرو،
هــر یــک از چاههــای موضــوع ایــن قانــون را حداقــل طبــق نظــر دو کارشــناس خــود ،بــرای مصالــح
عمومــی ،زیانبــار تشــخیص م ـیداد ،چــاه بــدون پرداخــت هیــچ گونــه خســارتی مســدود میگردیــد
و بهرهبــرداری از آن ممنــوع و بــا متخلفــان طبــق مــاده  45ایــن قانــون رفتــار میشــد .بــا وضــع
قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن،
مصــوب  ،1384/4/12وزارت نیــرو موظــف شــد وضعیــت چاههــای بــدون پروانــه حفرشــده در مناطــق
ممنوعــه ،قبــل از تصویــب قانــون توزیــع عادالنــه آب ،موضــوع تبصــره ذیــل مــاده  3قانــون یادشــده
را تــا پایــان ســال  1384تعییــن تکلیــف کنــد .بــا انقضــای ایــن مهلــت ،تبصــره ذیــل مــاده  3قانــون
توزیــع عادالنــه آب لغــو شــد .همــان طــوری کــه در مــاده  14آییننامــه اجــرای قانــون الحــاق یــک
مــاده بــه قانــون وصــول برخــی درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن تأکیــد شــده اســت ،از
ابتــدای ســال  ،1385چاههــای موجــود کــه بــدون دریافــت مجــوز حفــر شــدهاند ،غیــر مجــاز تلقــی
گردیــد.
 .1عربپــور ،امیرحســین« ،ارائــه الگــوی حکمرانــی آب مبتنــی بــر بازاریابــی اجتماعــی در راســتای تغییــر رفتــار

مصرفــی آب» ،فصلنامــه مجلــس و راهبــرد ،ســال بیســت و هشــتم ،1392 ،شــماره  ،106ص .105

 .2نــک :فریــادی ،مســعود« ،نقــش حقــوق عمومــی در کنتــرل مصــرف آب» ،فصلنامــه مطالعــات حقوقــی دانشــگاه شــیراز،

دوره دهــم ،1397 ،شــماره .1
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بــا تدویــن قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،مصــوب ،1389/4/13
ایــن موضــوع بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــد؛ زیــرا بــر اســاس مــاده واحــده قانــون یادشــده ،نــه تنهــا
چــاه مســدود نمیشــد ،بلکــه وزارت نیــرو مکلــف بــود تــا دو ســال تمــام پــس از ابــاغ ایــن قانــون و
بــرای همــه چاههــای آب کشــاورزی فعــال بــدون پروانــه کــه در دشــتهای کشــور قبــل از پایــان
1
ســال  1385حفــر و شناســایی شــدهاند ،پروانــه بهرهبــرداری صــادر کنــد.
الف .حدود صالحیت و اختیارات کمیسیون
برابــر قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،حــدود صالحیــت و اختیــارات
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی شــامل مــوارد زیر اســت:
 .1رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف؛
 .2بررســی شــکایات اشــخاص علیــه دولــت در حــدود وظایــف و اختیــارات موضــوع رســیدگی
کمیســیون؛
 .3رســیدگی بــه کلیــه دعــاوی اشــخاص علیــه دولــت مطروحــه در محاکــم عمومــی کــه بــرای
اتخــاذ تصمیــم بــه ایــن کمیســیون احالــه شــده اســت؛
 .4رسیدگی به اعتراض مالکان دستگاههای حفاری در خصوص مجوز فعالیت و کارت تردد؛
2
 .5رسیدگی به اعتراض مالکان در خصوص توقیف دستگاههای حفاری مختلف.
اشــاره بــه چنــد نکتــه مهــم و کلیــدی در خصــوص صالحیتهــای کمیســیون ضــروری اســت.
اولیــن نکتــهای کــه بایــد متذکــر شــد ،ایــن اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای
زیرزمینــی ،یــک واحــد شــبه قضایــی اســت کــه فقــط میتوانــد ماهیــت پرونــده را بررســی و رأی
کمیســیون صــدور پروانــه را تأییــد یــا نقــض کنــد .بــا ایــن حــال ،نمیتوانــد حکــم کیفــری متناســب
3
جــرم افــراد خاطــی صــادر کنــد.
ب .ترتیب رسیدگی در کمیسیون
رســیدگی در ایــن مرجــع شــبه قضایــی یکمرحلــهای اســت .بــرای رســیدگی بــه درخواســت
متقاضیــان بــرای طــرح در کمیســیون الزم اســت شــاکی ابتــدا شــکایت خــود را بــه صــورت مســتقیم
یــا از ســوی نماینــده قانونــی ،بــا رعایــت ترتیبــات مقــرر تســلیم دبیرخانــه کمیســیون کنــد .دبیرخانــه
 .1نک :رشیدی جهانآباد ،رشید ،مراجع شبه قضایی ،تهران :مجد.1395 ،

 .2نــک :ویــژه ،محمدرضــا و مســلم میــری« ،دادرســی آب در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی:
چالشهــا و راهکارهــا» ،مجلــه مطالعــات حقــوق انــرژی ،دوره ســوم ،1396 ،شــماره .1

 .3نــک :بخشــی جهرمــی و همــکاران« ،تیشــه قانــون بــه ریشــه آب :تحلیلــی پژوهشــی بــر قانــون تعییــن تکلیــف

چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری» ،فصلنامــه مهندســی آبیــاری و آب ،ســال پنجــم ،1393 ،شــماره .18
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

کمیســیون پــس از وصــول مــدارک ،گــزارش مربــوط را تهیــه و بــرای اعضــای کمیســیون ارســال
میکنــد .پــس از آن ،نماینــدگان شــرکت آب منطقـهای و جهــاد کشــاورزی عضــو کمیســیون فرصــت
دارنــد نظــر کارشناســی خــود را تــا  20روز بــه دبیرخانــه کمیســیون اعــام کننــد .در مرحلــه بعــد،
دبیرخانــه بــا ارســال گــزارش و نظرهــای یادشــده بــرای قاضــی عضــو کمیســیون ،پرونــده را در نوبــت
طــرح در کمیســیون قــرار میدهــد .کمیســیون بــا حضــور همــه اعضــا تشــکیل میشــود و قاضــی
کمیســیون بــا توجــه بــه نظرهــای کارشناســی دو عضــو دیگــر رأی میدهــد .دبیرخانــه کمیســیون نیــز
رأی را بــه شــاکی ابــاغ میکنــد .حــال اگــر ذینفــع بــه رأی کمیســیون ،معتــرض باشــد ،میتوانــد
1
در مرجــع صالــح طــرح دعــوا کنــد.
ج .ابهامهای موجود در صالحیت کمیسیون
اولیــن ابهــام بــه حــدود صالحیــت کمیســیون برمیگــردد .گروهــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه صالحیت
کمیســیون خــاص اســت و تنهــا بــه شــکایت از آرای کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا
رســیدگی میکنــد .گروهــی دیگــر اعتقــاد دارنــد کــه صالحیــت کمیســیون عــام اســت و در تبصــره
 5قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری آمــده اســت .طبــق ایــن تبصــره،
بــه همــه اختالفــات ناشــی از اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری و
قانــون توزیــع عادالنــه آب در ایــن کمیســیون رســیدگی میشــود .همچنیــن همــه دعــاوی مطــرح در
محاکــم دادگســتری بایــد بــه ایــن کمیســیون ارجــاع گــردد کــه منظــور از دعــاوی ،اعــم از کشــاورزی
2
و دامــداری اســت.
بــا کمــی تأمــل در قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،و تبصرههــای
آن میتــوان دریافــت کــه قانونگــذار بــرای کمیســیون ،اختیاراتــی فراتــر از صالحیتــش در نظــر
گرفتــه اســت؛ زیــرا در تبصــره  5قانــون ،رســیدگی بــه همــه اختالفــات ناشــی از اجــرای قانــون توزیــع
عادالنــه آب نیــز در صالحیــت ایــن کمیســیون قــرار دارد .همــان گونــه کــه روشــن اســت ،قانــون
توزیــع عادالنــه آب صرف ـاً بــه موضوعــات آب زیرزمینــی نپرداختــه ،بلکــه بــه مســائل آب ســطحی و
دیگــر موضوعــات نیــز اشــاره کــرده اســت.
بــا ایــن وضعیــت و بــا توجــه بــه اینکــه فلســفه وضــع قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد
پروانــه بهرهبــرداری ،تعییــن تکلیــف چاههــای غیــر مجــاز اســت ،آیــا کمیســیون صالحیــت رســیدگی
بــه موضوعــات غیــر از آب زیرزمینــی ماننــد آبهــای ســطحی را نیــز دارد؟ بــه نظــر میرســد پاســخ
 .1ویژه و میری ،پیشین ،ص .125
 .2گزارش «نشست تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» ،تهران،
.1394
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ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

بــه ایــن پرســش منفــی باشــد؛ زیــرا ایــن موضــوع بــا فلســفه تأســیس قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای
1
آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،مغایــرت آشــکار دارد.

بند دوم.کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

بــر اســاس مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،هر شــخص اعــم از حقیقــی و حقوقــی و وزارتخانهها
و دســتگاهها و ارگانهــای دولتــی و نهادهــای انقــاب اســامی بخواهنــد از آبهــای زیرزمینــی در هــر
نقطــه از کشــور بــه وســیله حفــر چــاه یــا احــداث قنــات یــا از طریــق تعمیــق یــا تغییــر محــل چاههــای
موجــود و ادامــه پیشــکار قنــات و توســعه چشــمه یــا طــرق دیگــر اســتفاده کنــد ،بایــد تقاضــای کتبــی
خــود را همــراه مــدارک اثباتکننــده آن بــه ســازمانها و شــرکتهای آب تابعــه وزارت نیــروی محــل
تحویــل دهند.
الف .صالحیت و اختیارات کمیسیون
صالحیــت کمیســیون اعــم اســت از مجموعــه تکالیــف قانونــی کــه در میــان مقــررات موجــود بــه
صراحــت یــا بــه طــور ضمنــی بــه عهــده کمیســیون نهــاده شــده اســت .اختیاراتــی کــه بــرای رســیدگی
بــه وظایــف یادشــده در مقــررات مربــوط بــرای آن پیشبینــی گردیــده اســت ،عبارتنــد از:
 .1صدور مجوز بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی؛
 .2بررسی و حل اختالف در خصوص مسائل حریمی؛
 .3صدور پروانه مصرف بهینه آب برای مصرفکنندگان آب کشاورزی؛
 .4صدور پروانه کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه؛
2
 .5تقلیل و ابطال پروانههای صادره توسط کمیسیون.
ب .آیین رسیدگی در کمیسیون
بــر اســاس مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،هــر شــخص اعــم از حقیقــی و حقوقــی و
وزارتخانههــا و دســتگاهها و ارگانهــای دولتــی و نهادهــای انقــاب اســامی بخواهنــد از آبهــای
زیرزمینــی در هــر نقطــه از کشــور بــه وســیله حفــر چــاه یــا احــداث قنــات یــا از طریــق تعمیــق یــا
تغییــر محــل چاههــای موجــود و ادامــه پیشــکار قنــات و توســعه چشــمه یــا طــرق دیگــر اســتفاده
کنــد ،بایــد تقاضــای کتبــی خــود را همــراه مــدارک اثباتکننــده آن بــه ســازمانها و شــرکتهای
آب تابعــه وزارت نیــرو تحویــل دهــد.
 .1نک :ویژه و میری ،پیشین.
 .2نــک :جعفــری ندوشــن ،علیاکبــر و امیــد شــیرزاد« ،ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی حقــوق آب ایــران»،
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1398 ،شــماره .18
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

کارشــناس ضمــن بازدیــد از محــل و بررســی وضــع زمینــی کــه تقاضــای حفــر چــاه یــا قنــات در
آن شــده و بــه وســیله مالــک یــا نماینــده معرفیشــده از طــرف وی ارائــه میشــود ،محــل مناســبی را
حتیالمقــدور بــا نظــر ایشــان و رعایــت حریــم منابــع آب اطــراف و شناســایی طبقــات مختلــف زمیــن
و اســتعداد آبدهــی و امــکان بهرهبــرداری متناســب بــا مســاحت اراضــی ،مشــخص و بــا تعییــن عمــق
چــاه و آبدهــی تقریبــی و بــرآورد هزینــه حفــر و تجهیــز آن ،گــزارش الزم را همــراه بــا کروکــی محــل
بــرای اقــدام بــه ســازمان متبــوع خــود تســلیم میکنــد.
کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا پــس از وصــول پرونــده امــر و بررســی آن ،در صــورت
موافقــت بــا نظریــه کارشــناس ،مراتــب را بــه شــرکت یــا ســازمان متبــوع اعــام میکنــد و گرنــه بــا
حضــور کارشــناس مربــوط مجــدداً رســیدگی میکنــد و در صــورت نیــاز ،کمیســیون بــه تشــخیص
خــود ،موضــوع را بــه کارشــناس یــا کارشناســان دیگــری ارجــاع میدهــد .در نهایــت ،بــا توجــه بــه
وضعیــت آبهــای زیرزمینــی و ضرورتهــای فنــی در مــورد صــدور پروانــه حفــر و بهرهبــرداری
1
تصمیــم میگیــرد.

بنــد ســوم .دالیــل نقــض آرای صادرشــده از مراجــع دادرســی آب در دیــوان
عدالــت اداری

بــا توجــه بــه اصــل  173قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و نیــز بنــد دوم مــاده  10قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،نظــارت قضایــی بــر آرای صادرشــده از مراجــع
دادرســی آب بــر عهــده شــعب دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد.
الــف .رســیدگی نشــدن بــه موضــوع خواســته در کمیســیون صــدور پروانههــا و
طــرح ابتدایــی در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی
بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره  590هیئت عمومی دیــوان عدالــت اداری ،مــورخ ،1394/4/5
پیــش از رســیدگی بــه خواســته در کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا ،موضــوع مــاده  4قانــون
توزیــع عادالنــه آب ،خواســته قابــل رســیدگی در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی
نیســت .همچنیــن در مــاده  4آییننامــه اجرایــی قانــون توزیــع عادالنــه آب ،مــورخ  1363/8/19بــر
ایــن امــر تأکیــد شــده اســت .اگــر قبــل از طــرح پرونــده در کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا،
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی وارد رســیدگی شــود ،ایــن مــورد از مــوارد نقــض
تصمیــم کمیســیون در شــعبههای دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود.

 .1همان ،ص .40
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ب .اقدام به پر و مسلوبالمنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس دادنامــه شــماره  149مــورخ  1382/4/15چنیــن
تصمیــم گرفتــه اســت« :تفویــض مســئولیت حفــظ و نظــارت بــر بهرهبــرداری انــواع آبهــای ســطحی
و زیرزمینــی بــه دولــت و ضــرورت اخــذ اجــازه از وزارت نیــرو ،مفیــد جــواز پلمــپ منصوبــات چاههــای
فاقــد پروانــه قانونــی و مســلوبالمنفعه نمــودن چــاه آب یــا جمـعآوری منصوبــات چاههــای آب مجــاز
کــه بیــش از حــد مقــرر بهرهبــرداری مینماینــد و انســداد آن توســط وزارت نیــرو نمیباشــد».
مطابــق نظریــه مشــورتی شــماره  97/95/7مــورخ  1395/1/24اداره حقوقــی قــوه قضاییــه« ،بــا
لغــو تبصــره  3مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،بــر اســاس قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون
وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن ،مصــوب  1384و همچنیــن عــدم
پیشبینــی پــر و مســلوبالمنفعه نمــودن چاههــا توســط وزارت نیــرو ،وزارتخانــه مزبــور نمیتوانــد
طبــق مقــررات فوقالذکــر ،دســتور مســدود نمــودن چاههــا را صــادر نمایــد».
بنابرایــن ،بــر اســاس مقــررات بیانشــده ،پیشنیــاز مســدود کــردن چــاه ،صــدور حکــم یــا
دســتور مرجــع قضایــی اســت و وزارت نیــرو نمیتوانــد رأسـاً نســبت بــه پــر و مســلوبالمنفعه کــردن
چاههــا اقــدام کنــد .همیــن امــر از مــاده  45قانــون توزیــع عادالنــه آب نیــز مســتفاد میشــود .پــس
اگــر کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی بــدون صــدور حکــم مرجــع قضایــی ،بــه
مســلوبالمنفعه بــودن چــاه رأی دهــد ،تصمیــم صادرشــده از کمیســیون ،در شــعبههای دیــوان قابــل
نقــض اســت.

گفتار سوم .مبانی نظری فلسفه مجازات درباره جرایم آب
در چارچــوب پژوهــش حاضــر ،شــناخت مبانــی نظــری فلســفه مجــازات 1در حــوزه آب بــرای تحقــق
دو ضــرورت تحلیلــی ،اهمیــت بنیادیــن دارد :نخســتین ضــرورت ،شــناخت مناسـبترین رویکرد فلســفی
مجــازات در راســتای سیاســتگذاری راهبــردی قضایــی دربــاره کنتــرل جرایــم آب اســت .دومیــن
ضــرورت ،ارزیابــی نگــرش و رویکــرد فلســفی قضــات محاکــم حــوزه سیســتان در مــورد مجــازات ایــن
جرایــم اســت کــه نشــان دهــد تحــت تأثیــر کــدامیــک از مکتبهــای فلســفی قــرار دارنــد .بنابرایــن،
راهبــرد ایــن پژوهــش در تفکیــک خوانــش فالســفه در حــوزه مجــازات جرایــم آب ،دربرگیرنــده تمایــز
تحلیلــی میــان ســه دیــدگاه فلســفی واپسنگــر 2،پیآمدگــرا 3و نظریــه ترکیبــی 4اســت.
1-Philosophy of Punishment.
Non.ـ2-Consequentialist
3-Consequentialist.
4-Combinatorial.
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

مکتــب پیآمدگرایــی در توجیــه مجــازات بــر ایــن بــاور اســتوار اســت کــه مجــازات بــه دنبــال
تحقــق اهدافــی مشــخص ـ بازدارندگــی ،اصــاح ،ناتوانســازی ـ در آینــده اســت 1.بنتــام ،از ســردمداران
ایــن مکتــب در رســاله «مجازاتهــا و پاداشهــا» ضمــن دفــاع از ایــن دیــدگاه میگویــد کــه انســان،
موجــودی منفعتطلــب اســت کــه در راســتای کســب منفعــت بیشتــر مرتکــب جــرم میشــود.
مجــرم هنــگام ارتــکاب جــرم در مقابــل دو امــر متضــاد قــرار میگیــرد :یــا بــرای جلــب منفعــت
ف نظــر
بیشتــر ،جــرم مرتکــب میشــود و مجــازات را تحمــل میکنــد یــا از ارتــکاب جــرم صــر 
میکنــد و خطــر مجــازات را میپذیــرد .بــر ایــن اســاس ،بــه نظــر میرســد بــرای تحقــق اهــداف
پیشگیــری از جرایــم آب بایــد بــه گونـهای عمــل کــرد کــه پــاداش و نتیجــه حاصــل از ارتــکاب جــرم،
2
کمتــر از تحمــل رنــج و مشــقت مجــازات باشــد تــا بتوانــد انگیــزه ارتــکاب جــرم را از میــان بــردارد.
در تقابــل بــا ایــن نگــرش ،رویکــرد ســزاگرایی قــرار دارد کــه میگویــد طبیعــت ،نظمــی فرابشــری
دارد و مبتنــی بــر اصــول و مفاهیــم اخالقــی اســت و انســان نیــز بــهحکــم فطــرت خویــش همــواره بــه
دنبــال دسـتیابی بــه ایــن نظــم متعالــی و تحقــق آرمــان ســعادت بــرای خــود اســت .بــر اســاس ایــن
دیــدگاه نظــری ،مجــازات بــه خــودی خــود قبــح ذاتــی نــدارد؛ زیــرا ارتــکاب رفتارهــای مجرمانــه ،کیــان
اخــاق و اصــول اخالقــی ماننــد عدالــت را مخــدوش میســازد .عدالــت کیفــری نیــز نظــم مختلشــده
3
را دوبــاره احیــا میکنــد.
اندیشــه ســزاگرایی بــر پایــه ایــن اســتدالل ،مجــازات را یــک اصــل اخالقــی برمیشــمارد و اعتقــاد
دارد کــه مجرمــان بایــد متناســب بــا اشــتباه خــود محاکمــه شــوند .بــا ایــن حــال ،ســزاگرایان بــر ایــن
نکتــه مهــم و اساســی تأکیــد میورزنــد کــه ممکــن اســت کیفــر ،پیآمدهــای مثبــت هــم داشــته
4
باشــد ،امــا هــدف از وضــع مجــازات ،فوایــد حاصــل از آن نیســت.
دیگــر دیــدگاه فلســفی دربــاره مجــازات ،رویکــرد ترکیبــی اســت .در اندیشــه ایــن رویکــرد،
رهیافتهــای ســزاگرایی و پیآمدگرایــی ،دو بــال نهــاد مجــازات بــه شــمار میرونــد؛ زیــرا مجــازات
از یــکســو ،از اصــول اخالقــی و هنجارهــای اجتماعــی پاســداری میکنــد و از ســوی دیگــر ،بــه
دنبــال تحقــق بخشــیدن بــه اهدافــی مشــخص در آینــده اســت .بنابرایــن ،کارآمدســازی مجــازات بــه
بهرهگیــری همزمــان از اصــول و مبانــی نظریــه کارکردگرایــی و پیآمدگرایــی بســتگی دارد.
 .1منک :جوان جعفری بجنوردی و فرهادی آالشتی ،پیشین ،صص ۲۱۵ـ.۲۴۱
 .2نــک :جاویــدی ،مجتبــی« ،بکاریــا ،از اصالــت عقــل تــا اصالــت تجربــه :تحلیــل معرفتشــناختی

اندیشــههای کیفــری ســزار بکاریــا» ،فصلنامــه اندیشــه دینــی ،دوره هجدهــم ،1397 ،شــماره  ،۱صــص ۴۴ـ.۲۱
 .3نــک :جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و ســید محمدجــواد ســاداتی« ،دورکهایــم و کارکردگرایــی در شــناخت
کیفــر» ،فصلنامــه تعالــی حقــوق ،دوره جدیــد ،1392 ،شــماره  ،۴صــص ۱۲۴ـ.۱۰۱
4-Rob, C., “Probation and the philosophy of punishment”, Probation Journal, 2018, No. 65 (3), 252_268:www.doi.
org/10.1177/0264550518776768
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بــا ایــن حــال ،شناســایی مناسـبترین و کارآمدتریــن فلســفه کیفــر در حــوزه جرایــم آب ،نیازمنــد
تحلیلــی واقعبینانــه از جرمانــگاری و مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه در قوانیــن موجــود اســت.
ایــن بررســی بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه قانونگــذار کــدام رویکــرد فلســفی را در حــوزه مجــازات،
ســرلوحه تعییــن اهــداف راهبــردی قــرار داده اســت .بــا ایــن رویکــرد ،بــه بررســی ایــن نهــاد در قانــون
توزیــع عادالنــه آب میپردازیــم.

بند اول .رویکرد فلسفی قانونگذار درباره مجازات در جرایم آب

فرآینــد کیفرگــذاری ،یکــی از مهمتریــن مراحــل در حــوزه جرمانــگاری جرایــم آب بــه شــمار
م ـیرود؛ چــون کیفــر بایــد از ظرفیــت الزم بــرای تحقــق اهــداف جرمانــگاری صورتگرفتــه در ایــن
حــوزه برخــوردار باشــد .یکــی از اهــداف جرمانــگاری در حیطــه جرایــم آب ،پیشگیــری از ایــن
جرایــم اســت .بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کنیــم کــه ناکامــی مجــازات در تحقــق ایــن هــدف از فرآینــد
جرمانــگاری جرایــم آبــی ،مدیریــت بهینــه منابــع آب را مختــل میکنــد و بــه گســترش غیــر قانونــی
بهرهبــرداری از آن میانجامــد.
بــرای تقویــت نهــاد مجــازات در مقابلــه بــا جرایــم آبــی ،بررســی و تحلیــل علمــی ابعــاد مختلــف
آن اجتنابناپذیــر اســت .یکــی از راهکارهــای بررســی همهجانبــه ایــن موضــوع نیــز تحلیــل فرآینــد
مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه و ابعــاد فلســفی آن در قوانیــن موجــود اســت .بــا ایــن رویکــرد،
بررســی فرآینــد مجازاتانــگاری جرایــم آبــی در قانــون توزیــع عادالنــه آب ،مصــوب  ۱۳۶۱کــه در
حــال حاضــر ،بیشتریــن کاربــرد را در نظــام حقوقــی کشــور دارد ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر بــه شــمار
م ـیرود.
بیتردیــد ،اقتضــای هرگونــه تحلیــل بــرای شناســایی علــل نــازل بــودن کارآمــدی مجــازات در
حــوزه جرایــم آب ،تحلیــل فلســفی مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه در قوانیــن موجــود اســت؛
چــون در گام نخســت بایــد آشــکار شــود کــه قانونگــذار در فرآینــد مجازاتانــگاری بــرای رســیدن بــه
اهــداف جرمانــگاری جرایــم آبــی بــه کــدام یــک از مبانــی فلســفی مجــازات نظــر داشــته اســت .درک
ایــن مبانــی ممکــن اســت بــا ناکارآمــدی کیفــر در کاهــش جرایــم علیــه منابــع آب ارتبــاط مســتقیم
یــا غیــر مســتقیم داشــته باشــد.
قانــون توزیــع عادالنــه آب کــه در راســتای اصــل  ۴۵قانــون اساســی در ســال  1361بــه تصویــب
مجلــس شــورای اســامی رســید ،مبنــا و اســاس نظــام حقوقــی آب کشــور و قانــون حاکــم در بخــش
آب کشــور محســوب میشــود .از ایــن رو ،تأمیــن ،انتقــال و تخصیــص آب بــرای مصــارف مختلــف
و مدیریــت منابــع آب کشــور بــه اســتناد ایــن قانــون صــورت میگیــرد 1.ایــن قانــون بــر لــزوم
 .1نک :ذوالفقاری ،یوسف ،حقوق آب ،تهران :مجد.1395 ،
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بهکارگیــری مجازاتهــای بدنــی بــهعنــوان یــک راهبــرد در سیاســت جنایــی تقنینــی ایــران در
برخــورد بــا جرایــم آبــی تأکیــد دارد .بررســی مــواد ایــن قانــون نشــان میدهــد کــه عمدتـاً بــه مســائل
مربــوط بــه مالکیــت منابــع آب ،بهرهبــرداری و حفاظــت از ایــن منبــع ارزشــمند پرداختــه اســت 1و
2
برقــراری نظــام توزیــع عادالنــه آب ،راهبــرد و هــدف اصلــی ایــن قانــون بــه شــمار م ـیرود.
انتظــار جامعــه از تصویــب هــر قانونــی آن اســت کــه تصویبکننــدگان قوانیــن ،مســیر و ســرانجام
اجــرای آن را ببیننــد تــا ادعــای آنــان در خصــوص در نظــر گرفتــن همــه جنبههــا و آثــار اجــرای
ایــن قانــون پذیرفتنــی باشــد 3.پژوهــش حاضــر میکوشــد مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه
در ایــن قانــون را بــرای مقابلــه بــا جرایــم آبــی کــه در فصــل پنجــم ایــن قانــون ،ذیــل مــاده ۴۵
پیشبینیشــده اســت و نمــای کلــی از گونههــای مجــازات دربــاره جرایــم آبــی کشــور را انعــکاس
میدهــد ،از بعــد فلســفه مجــازات تحلیــل و بررســی کنــد .ایــن تحلیــل ،زمینــه شناســایی مبانــی
فلســفی مجــازات را در ایــن قانــون فراهــم میســازد.
مجــازات تصریحشــده در مــاده  ۴۵کــه در حقیقــت ،مکمــل جرمانــگاری صورتگرفتــه در ایــن
قانــون اســت ،اشــعار مـیدارد« :اشــخاص زیــر عــاوه بــر اعــاده وضــع ســابق و جبــران خســارت وارده
بــه  ۱۰تــا  ۱۵ضربــه شــاق و یــا  ۱۵روز حبــس تأدیبــی بــر حســب مــوارد جــرم بــه نظــر حاکــم
شــرع محکــوم میشــوند.
الــف) هــر کــس عمــداً و بــدون اجــازه ،دریچــه یــا مقســمی را بــاز کنــد یــا در تقســیم آب تغییــری
دهــد یــا دخالــت غیــر مجــاز در وســایل اندازهگیــری آب کنــد یــا بــه نحــوی از انحــا ،امــر بهرهبــرداری
از تأسیســات آب را مختــل ســازد.
ب) هــر کــس عمــداً آبــی را بــدون حــق یــا اجــازه مقامــات مســئول ،بــه مجــاری یــا شــبکه آبیــاری
متعلــق بــه خــود انتقــال کنــد و یــا موجــب گــردد آب حــق دیگــری بــه او نرســد.
ج) هرکس عمداً به نحوی از انحا به ضرر دیگری ،آبی را هدر دهد.
د) هر کس حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
هـــ) هــر کــس بــدون رعایــت مقــررات ایــن قانــون بــه حفــر چــاه و یــا قنــات و یــا بهرهبــرداری از
منابــع آب مبــادرت کنــد.
تبصره ـ در مورد بندهای ب و ج و د ،با گذشت شاکی خصوصی ،تعقیب موقوف میشود».
پیــش از تحلیــل فلســفی مجــازات منــدرج در ایــن مقــرره قانونــی بایــد گفــت کــه ارزیابــی فلســفه
 .1نک :خداخواه ،نسیم و امیرحسین نوربخش ،مبانی حقوق آب ،تهران :جاودانه جنگل.1397 ،

 .2نک :کریمیان سردشتی ،نادر ،دانشنامه آب و آبشناسی در قرآن کریم ،تهران :بی نا.1382 ،

 .3نک :بدیسار ،سید ناصرالدین ،سید محمد صادق احمدی و مسعود راعی« ،نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران»،
تحقیقات منابع آب ایران ،دوره سیزدهم ،1396 ،شماره  ،1صص 110ـ.101
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وضــع مجــازات در حــوزه کنتــرل جرایــم آبــی ،یکــی از مهمتریــن مســائلی اســت کــه در حــذف
یــک مجــازات یــا وضــع مجــازات جدیــد بایــد بــه آن توجــه کــرد .بیتردیــد ،هــر گونــه تغییــر در
مجازاتانــگاری جدیــد دربــاره جرایــم آبــی نیازمنــد آن اســت کــه کارنامــه روشــنی از آثــار و نتایــج
مجــازات ســابق را در نظــر بگیریــم .افــزون بــر آن ،بایــد ارزیابــی جدیــدی از مجــازات جایگزیــن
انجــام شــود .ایــن راهبــرد ،مطالعــات فلســفی مــا را در مســیر شــناخت آثــار کیفرهــا و میــزان موفقیــت
1
در دســتیابی بــه اهــداف یــاری میرســاند.
پرســش اساســی آن اســت کــه نهــاد مجــازات در قانــون توزیــع عادالنــه آب بــا کــدامیــک از مبانــی
علمــی فلســفی مجــازات قرابــت بیشتــری دارد؟ بــ ه عبــارتدیگــر ،آیــا میــزان  ۱۰تــا  ۱۵ضربــه
شــاق یــا  ۱۵روز حبــس تأدیبــی منــدرج در مــاده  ۴۵ایــن قانــون ،از رویکــرد ســزاگرایی پیــروی
میکنــد یــا دنبالــهرو رویکــرد فایدهگرایــی اســت؟
بایــد اذعــان کنیــم کــه توســل قانونگــذار بــه مجازاتهــای بدنــی بــ ه عنــوان یــک سیاســت و
راهبــرد در مقابلــه بــا جرایــم آبــی ،قابــل دفــاع بــه نظــر نمیرســد؛ چــون وضــع مجــازات شــاق کــه
مجــازات بدنــی خوارکننــده بــه شــمار مـیرود ،حکایــت از آن دارد کــه قانونگــذار بــه کارکــرد ارعابــی،
ن گونــه مجــازات نظــر داشــته اســت .در حقیقــت ،قانونگــذار در وضــع ایــن
ســزادهی و اصالحــی ای ـ 
مجــازات بــه علــت جــرم توجــه کافــی نداشــته اســت .مجــازات شــاق بــه دلیــل آثــاری کــه بــر بــدن
مضــروب برجــا میگــذارد ،پیآمدهــای ناگــوار جســمانی دارد 2کــه بــا رویکــرد فایدهگرایــی مجــازات
ســنخیت و قرابــت نــدارد.
مجــازات حبــس ،گون ـهای دیگــر از مجــازات اســت کــه در ایــن مقــرره مشــاهده میشــود .گویــا
قانونگــذار بــا تأکیــد بــر کارکــرد تأدیبــی آن بــه دنبــال کنتــرل جرایــم آبــی از طریــق تغییــر در
شــخصیت مجرمــان اســت .بــا ایــن حــال ،در ایــن نــوع مجــازات بــه گروههــای هــدف کــه ایــن جرایــم
را مرتکــب میشــوند ،توجــه نشــده اســت .بیشتــر مرتکبــان ایــن جرایــم ،کشــاورزانی هســتند کــه
بــا اشــتغال در اراضــی کشــاورزی بــه دنبــال معــاش هســتند و عمدتـاً روحیــه جامعهســتیزی ندارنــد.
بنابرایــن ،مجــازات حبــس تعیینشــده ،کارکــرد اصالحــی مــورد نظــر قانونگــذار را نــدارد و حداکثــر
کارکــردی کــه میتــوان بــرای آن تصــور کــرد ،کارکــرد ناتوانســازی موقــت مجرمــان آب بــا هــدف
ممانعــت از تکــرار جــرم اســت.

 .1نــک :مبیــن ،حجــت« ،جامعهشناســی مجازاتهــا ،ضرورتــی فراموششــده» ،گــواه بهــار ،1387 ،شــماره ،12
صــص 80ـ.75
 . .2نــک :مــرادی ،فرزانــه ،ســید حســین هاشــمی ،ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد دارابــی« ،نقــش مجــازات در

پیشگیــری از جــرم بهرهبــرداری غیــر مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی» ،مجلــه آب و فاضــاب ،دوره ســیام،

 ،1398شــماره .3
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بنــد دوم .تحلیــل فلســفی مجــازات انعکاسیافتــه در آرای حــوزه دشــت
سیستا ن

اســتفاده از ظرفیــت مجــازات ،یکــی از ابزارهــای فنــی و عملیاتــی حکمرانــی دولتهــا در حــوزه
صیانــت از منابــع آب بــه شــمار م ـیرود .در ایــن راســتا ،ضــرورت دارد دســتگاه عدالــت کیفــری ب ـه
عنــوان یکــی از ارکان حاکمیــت سیاســی کشــور ،پیــش از آنکــه مقامــات قضایــی در پروندههــای
مرتبــط بــا جرایــم آب ،مجــازات تعییــن کننــد ،بــه آمــوزش و آشناســازی آنــان بــا مبانــی جرمانــگاری
ـدی داشــته باشــد.
و خوانــش نظــر فالســفه در حــوزه مجــازات دربــاره جرایــم آب اهتمــام جـ ّ
در بحــث از تحلیــل فلســفی آرای قضایــی مبنــی بــر اینکــه نهــاد مجــازات در زمینــه جرایــم آب،
رویکــرد ســزاگرایانه دارد یــا رویکــرد پیآمدگرایانــه ،نیازمنــد نمونههایــی از دادنامههــای کیفــری
مرتبــط بــا ایــن جرایــم هســتیم .از ایــن رو ،آرای بیشتــر شــعبههای کیفــری حــوزه دشــت سیســتان
بررســی شــد .در مجمــوع ۴۳ ،پرونــده ثبتشــده از ســال  ۱۳۹۵تــا فروردیــن  ۱۴۰۰گــردآوری گردیــد.
گفتنــی اســت یکــی از علــل پاییــن بــودن میــزان پروندههــای مرتبــط بــا آب بــه نــوع نگــرش
جامعــه محلــی سیســتان بــه ایــن مقولــه بازمیگــردد .مرتکبــان ایــن جرایــم عمومــاً جرایــم آب را
بــدون قربانــی و بزهدیــده تصــور میکننــد .ایــن نــگاه حتــی از طــرف بزهدیــدگان جرایــم آب نیــز
ممکــن اســت مشــاهده شــود کــه خــود را بزهدیــده ایــن جرایــم نپندارنــد .دورنمــای چنیــن نگرشــی،
مطــرح نشــدن دعــوا از جانــب شــاکی خصوصــی اســت ،بـ ه ویــژه اگــر ایــن جرایــم در فهرســت جرایــم
ل گذشــت تعریــفشــده باشــد.
قاب ـ 
مجــازات انعکاسیافتــه در ایــن آرا ،برســاخته نگــرش فلســفی قضــات در مقابلــه بــا جرایــم آب
مصــرح ایــن نهــاد تمرکــز یافتــه اســت .ایــن
دانســته شــده و کانــون اصلــی تحلیلهــا بــر اهــداف
ّ
ارزیابیهــا ،بازتابــی از جنبههــای ذهنــی دادرســان در حــوزه صیانــت از منابــع آب تلقــی میشــود.
از ایــن رو ،در نــوع خــود ارزشــمندند؛ زیــرا نتایــج ایــن قبیــل تحلیلهــا ،بــه شــکل مؤثــری در زمینــه
آمــوزش نیــروی انســانی ،سیاســتگذاری قضایــی و قانونــی اثرگــذار خواهــد بــود .بــا ایــن حــال،
مجــازات انعکاسیافتــه در آرای قضایــی جرایــم آب حــوزه دشــت سیســتان ،تلفیقــی از مبانــی اندیشــه
فلســفی مقامــات قضایــی در زمینــه کیفــر و اختیــارات قانونــی اعطاشــده بــه آنــان بــه شــمار مـیرود .از
ایــنرو ،بــر اســاس مبانــی نظــری فلســفه پیآمدگرایــی و فلســفه ســزاگرایی میتــوان اهــداف فلســفی
مجازاتهــای تعیینشــده را تفکیــک کــرد.
در مطالعــه حاضــر ،معیــار فایدهگرایــی مجــازات بــر مبنــای شــاخص افزایــش هزینههــای جــرم ـ
جبــران خســارت ،مجــازات ،پرداخــت هزینههــای اســتفاده از منابــع آب و پیشبینــی اصــاح بــزهکار
ـ در مقابــل منافــع حاصــل از جــرم ،تعییــن و معیــار ســزاگرایی مجــازات بــر اســاس مفهــوم بنیادیــن
«مجــازات اســتحقاقی» یعنــی صرفـاً تعییــن کیفــر در نظــر گرفتــهشــده اســت.
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الف .رویکرد افزایش هزینه در جرایم آب
مجــازات در تغییــر محاســبات ذهنــی مرتکبــان نقــش کلیــدی ایفــا میکنــد .از ایــن رو ،مقامــات
قضایــی بایــد بــه اصــل واقعبینــی مجــازات کــه یکــی از اصــول مهــم در مباحــث نظــری در قلمــرو
فلســفه کیفــر بــه شــمار مـیرود ،توجــه الزم را داشــته باشــند 1.مقصــود از ایــن اصــل بــر اســاس مبانــی
دیــدگاه فایدهگرایانــه آن اســت کــه نــوع ،میــزان و کیفیــت اجــرای مجــازات جرایــم آب بایــد بــه
گونـهای باشــد کــه رنــج حاصــل از تحمیــل آن بــر منافــع اکتســابی غلبــه پیــدا کنــد.
در چارچــوب تقویــت ایــن دیــدگاه ،مکتــب اصالــت فایــده بیــان مـیدارد کــه جــرم ،عملــی انتخابــی
و فرآینــد تصمیمگیــری بــرای ارتــکاب آن مبتنــی بــر محاســبات هزینــه ـ فایــده اســت 2و مرتکبــان بــا
ســبق تصمیــم و محاســبه ســود ـ زیــان بــه جــرم دســت میزننــد .بررســی برخــی مقــررات کیفــری
ایــن حــوزه نیــز نشــان میدهــد قانونگــذار بــه مبانــی ایــن دیــدگاه اشــراف علمــی داشــته اســت.
بــرای نمونــه ،در مــاده  ۴۵قانــون توزیــع عادالنــه آب مقــرر داشــته اســت« :اشــخاص زیــر عــاوه بــر
اعــاده وضــع ســابق و جبــران خســارت وارده بــه  ۱۰تــا  ۵۰ضربــه شــاق و یــا از  ۱۵روز تــا ســه مــاه
حبــس تأدیبــی بــر حســب مــوارد جــرم بــه نظــر حاکــم شــرع محکــوم میشــود».
بــه نظــر میرســد کــه رویکــرد فایدهگرایــی در تعییــن مجــازات در ایــن مــاده ،هدفمندانــه
طراحــی نشــده اســت؛ زیــرا مجازاتهــای ســالب آزادی و بدنــی ،بیشتــر نتایــج ارعابآمیــز دارد.
البتــه واقعیــت آن اســت کــه تعییــن ایــن نــوع از مجــازات بــا عنایــت بــه زمــان تصویــب ایــن قانــون در
ســال  1363تحــت تأثیــر وضعیــت سیاســی حاکــم بــر کشــور در دوران ابتــدای انقــاب بــوده اســت و
در آن دوره ،بیشتــر مجازاتهــا بــر پایــه حبــس و شــاق تعییــن میشــد.
تحلیلهــای مربــوط بــه فعالیــت بــزهکاران ایــن حــوزه نشــان میدهــد ایــن جرایــم ماهیــت
اقتصــادی دارنــد .پــس مجــازات بایــد بــه شــکلی هوشــمندانه ،هزینههــای اقتصــادی ارتــکاب جــرم را
افزایــش دهــد .نکتــه دیگــر ،وجــود اصطــاح «حبــس تأدیبــی» در ایــن مقــرره قانونــی اســت کــه در
رویکــرد فایدهگرایــی بــه مجــازات مصــداق پیــدا میکنــد .هــدف تأدیبــی پــس از اعمــال مجــازات و
در آینــده تحقــق مییابــد .بــا ایــنحــال ،چــون یکــی از ابعــاد پژوهــش حاضــر ،تحلیــل آرای قضایــی
حــوزه سیســتان در پیونــد بــا رویکــرد فلســفی مجــازات در جرایــم آب اســت ،پــس از تبییــن دادههــای
میدانــی بــه تحلیــل آن میپردازیــم.

 .1نک :شــاه ملكپور خشـكبیجاری ،حســن« ،فلســفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست كیفری اسالم»،
پژوهشنامه حقوقی ،دوره اول ،1390 ،شماره  ،۲صص ۷۷ـ.۵۷
 .2نک :جوان جعفری بجنوردی و فرهادی ،پیشین.
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

نمودار شماره  1ـ تحلیل اهداف مجازات جرایم آب در دشت سیستان
در نمــودار دایرهایشــکل شــماره  ،۱تحلیــل اهــداف مجــازات جرایــم آب در حــوزه سیســتان بــر
اســاس مجموعــه دادههــای ایــن تحقیــق آمــده اســت .بــا عنایــت بــه درصــد فراوانــی دادههــا ،فلســفه
پیآمدگرایــی بــا شــاخص افزایــش هزینههــای ارتــکاب جــرم در مقابــل منافــع حاصــل از آن ،بــه
میــزان بیــش از  ۴۱درصــد ،بیشتریــن رویکــرد فلســفی مجــازات را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بــرای نمونــه ،دادنامــه شــماره  ۹۷۰۹۹۸۵۴۷۸۹۰۱۹۸۰مــورخ  ،۱۳۹۹/۱/۳۱صادرشــده از شــعبه
 ۱۰۲دادگاه کیفــری شــهر زابــل بــا موضــوع اتهــام اســتفاده غیــر مجــاز از تأسیســات آب نشــان میدهد
کــه دادگاه عــاوه بــر جبــران خســارت ،متهــم را بــه جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم
کــرده اســت .ترکیبــی از جبــران خســارت و جــزای نقــدی در راســتای افزایــش هزینههــای جــرم
مطابــق بــا فلســفه پیآمدگرایــی ،قابــلتحلیــل و ارزیابــی اســت.
دادنامــه شــماره  ۹۹۰۹۹۷۵۴۴۰۶۰۱۲۳۰مــورخ  ،۱۳۹۹/۹/۲۹صادرشــده از شــعبه  ۱۰۱دادگاه
کیفــری دو شــهر زهــک بــا موضــوع اتهــام دخالــت غیــر قانونــی در تأسیســات آب ،حکایــت از آن دارد
کــه دادگاه ،رویکــرد فایدهگرایــی را در زمینــه مجــازات پــی گرفتــه؛ زیــرا محکــو ٌم علیــه را عــاوه بــر
جبــران خســارت ،بــه پرداخــت مبلــغ بهــای خدماتــی و جــزای نقــدی در حــق دولــت محکــوم کــرده
اســت .ایــن حکــم بــهوضــوح نشــان میدهــد کــه پیشفــرض ذهنــی قاضــی صادرکننــده بــر محــور
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نظریــه عقالنیــت مجــرم قــرار دارد؛ زیــرا مجــازات تعیینشــده بــا هــدف افزایــش هزینههــای ارتــکاب
جــرم در مقابــل منافــع آن صــورت پذیرفتــه اســت.
بــه نظــر میرســد دلیــل تمایــل بیشتــر قضــات حــوزه دشــت سیســتان بــرای صــدور مجــازات
جــزای نقــدی و جبــران خســارت در گونههــای مختلــف جرایــم آب ،ناشــی از سیاســتهای کلــی
نظــام قضایــی در راســتای حبسزدایــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،پایبنــدی بــه اصــل قانونــی بــودن
جــرم و مجــازات ،اختیــارات مقامــات قضایــی را بــه تعییــن مجــازات مقــرر و جبــران خســارت قانونــی
محــدود کــرده اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،اگــر اهتمــام حاکمیــت در حــوزه مجازاتهــای مرتبــط بــا جرایــم آب ،رویکــرد
افزایــش هزینههــای جــرم در مقابــل بــا منافــع آن تعریــفشــده باشــد ،در گام نخســت بایــد منافــع
حاصــل از ایــن جرایــم یعنــی میــزان برداشــت آب ،خســارت تخریــب شــبکه ،بــرآورد هزینههــای
رفــع آلودگــی از منابــع آب و مــواردی از ایــن قبیــل ،بــهصــورت دقیــق بــا جلــب نظــر کارشناســان
دادگســتری مشــخص شــود .در گام بعــدی ،بــا اصــاح قوانیــن بایــد میــزان جــزای نقــدی ،حداقــل دو
برابــر منافــع حاصــل تعییــن گــردد .درواقــع ،موفقیــت رویکــرد فایدهگرایــی مجــازات بــه جرایــم آب
بــه تعییــن معیــار میــزان ضــرر بــه منابــع آب وابســته اســت.
عــاوه بــر ایــن ،فلســفه پیآمدگرایــی بــا شــاخص اصــاح مجرمــان بــه میــزان بیــش از ۱۳
درصــد ،یکــی دیگــر از درصــد فراوانیهــای نگــرش فایدهگرایانــه در آرای قضایــی اســت .چنانکــه
مشــاهده میشــود ،ایــن آرا ،بازتابدهنــده گفتمــان اندیشــه محاکــم در مباحــث جــاری دربــاره
اهــداف مجــازات بــا محوریــت پیشبینــی اصــاح مجرمــان در حــوزه جرایــم آب اســت .بــرای مثــال،
دادنامــه شــماره  ۹۵۰۹۹۷۵۴۴۰۶۰۰۳۱۰مــورخ  ،۱۳۹۵/۵/۲۱صادرشــده از شــعبه  ۱۰۱دادگاه کیفــری
دو شــهر زهــک بــا موضــوع اتهــام انشــعاب غیــر مجــاز آب ،بــا بحــث فلســفه پیآمدگرایــی بــا هــدف
اصــاح ارتبــاط دارد؛ زیــرا دادگاه بــهصراحــت ،هــدف از تعلیــق مجــازات تعیینشــده را اظهــار ندامــت
محکــوم و پیشبینــی اصــاح مرتکــب اعــام کــرده اســت.
ایــن توجیههــا نشــان میدهــد برخــی محاکــم ،رویکــرد فایدهگرایــی در حــوزه جرایــم آب را بــر
مبنــای معیــار پیشبینــی اصــاح مجرمــان ،شــاخص قــرار دادهانــد .بــه ایــن ترتیــب ،عملکردهــای
متفــاوت محاکــم بــا رویکــرد فلســفی واحــد ،تحقــق مزایــای مــورد نظــر از ایــن نهــاد را بــهشــدت
کاهــش میدهــد .ایــن مســئله یعنــی در پیــش گرفتــن رویکــردی واحــد بــا معیارهــای متفــاوت،
پیامــی نامناســب در خصــوص اهمیــت هنجارهــای مرتبــط بــا جرایــم آب بــه جامعــه مخابــره میکنــد.
همچنیــن در پیــش گرفتــن معیارهــای دوگانــه ســبب افزایــش احســاس ناعدالتــی دربــاره رســیدگی
بــه جرایــم آب در حــوزه دشــت سیســتان خواهــد شــد کــه بــه گســترش جرایــم آب بــه بهانــه احقــاق
حــق میانجامــد.
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ب .رویکرد تنبیهی درباره جرایم آب
بــهمــوازات رویکــرد افزایــش هزینههــای جــرم ،برخــی محاکــم حــوزه دشــت سیســتان ،نگــرش
تنبیهــی در زمینــه جرایــم آب دارنــد .ایــن رویکــرد کــه در مبانــی اندیشــه ســزاگرایی ریشــه دارد ،بــه
دنبــال احیــای هنجارهــای اخالقــی در مــورد جرایــم آب اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــر
معیــار «اســتحقاق مجرمانــه» تأکیــد دارد .مقصــود از ایــن معیــار آن اســت کــه بــزهکار تنهــا دربــاره
1
آنچــه مســتحق اســت ،کیفــر ببینــد.
بــا ایــن حــال ،تحقــق هــر چــهبهتــر اهــداف فلســفی ایــن رویکــرد ،نیازمنــد توجــه بــه
پیششــرطهای الزم در خصــوص شــاخصهای مناســب بــرای معیــار اســتحقاق مجرمانــه اســت .ایــن
مؤلفههــا کــه بیانگــر ویژگیهــای مجــازات عادالنــه هســتند ،عبارتنــد از:
یک ـ کسانی که از نظر اخالقی ،مرتکب جرایم میشوند ،سزاوار تحمل مجازات متناسبند؛
دو ـ مجازات مجرمان از نظر اخالقی ذاتاً خوب است؛
ســه ـ از نظــر اخالقــی ،تحمیــل مجــازات نامتناســب ،عمــل قبیــح محســوب میشــود و خاطیــان
بایــد مجــازات شــوند.
در همیــن راســتا ،کانــت عقیــده داشــت «ایــن وظیفــه مــردم اســت کــه در برابــر مجــازات غیــر
قابــلتحمــل حاکــم ســتمگر مقاومــت کننــد» 2.درواقــع ،در ایــن رویکــرد ،دادگاه صرف ـاً بــه دنبــال
مجــازات کــردن مجــرم بــه دلیــل ارتــکاب جــرم اســت .البتــه ممکــن اســت بــه دنبــال مجــازات ،برخــی
از نتایــج دیگــر ماننــد اصــاح بــزهکار و پیشگیــری از جرایــم آب نیــز محقــق شــود ،امــا ایــن نتایــج،
هــدف مجــازات نخواهــد بــود.
بــا ایــن مقدمــه بایــد اشــارهکنیم کــه بیــش از  ۱۸درصــد فراوانــی مجازاتهــای صادرشــده صرفـاً
بــه تعییــن کیفــر پــس از احــراز مجرمیــت اختصــاصیافتــه اســت .بــرای نمونــه ،دادگاه در دادنامــه
شــماره  ۹۹۰۹۹۷۵۴۷۷۸۰۰۱۶۰مــورخ  ۱۳۹۹/۱/۳۱صادرشــده از شــعبه  ۱۰۲دادگاه کیفــری دو زابــل
بــا موضــوع اتهــام اســتفاده غیــر مجــاز از تأسیســات آب ،مجــرم را بــه پرداخــت جــزای نقــدی در حــق
دولــت محکــوم کــرده اســت .درواقــع ،دادگاه در واکنــش بــه ارتــکاب جــرم اتهامــی ،مجــرم را مســتحق
جــزای نقــدی دانســته اســت.

 .1نک :جوان جعفری بجنوردی ،عبدالرضا و ســید محمدجواد ســاداتی« ،ســزاگرایی در فلســفه کیفر» ،پژوهشنامه
حقوق کیفری ،دوره سوم ،1391 ،شماره  ،۱صص59ـ.81
2-Richard, R. & E. Kania, “Philosophies of Punishment”, Wiley online library, 2015:www.doi.
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 .3شاه ملكپور خشكبیجاری ،پیشین.
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در خصوص این رویکرد تنبیهی ،بیان دو نکته اهمیت دارد:
نخســت ـ صــرف مجــازات کــردن ،مانــع از رعایــت اصــل واقعبینــی در تعییــن کیفــر خواهــد بــود؛
چــون هــدف از مجــازات در حــوزه آب ،صیانــت و مدیریــت مناســب بهینــه ایــن منابــع بــرای دسترســی
عمــوم جامعــه بــه آب بـ ه عنــوان یــک حــق بشــری اســت.
دومیــن ـ بــه بــاور اندیشــه ســزاگرایی ،مجــازات میخواهــد بــا وجــدان اخالقــی جامعــه ارتباطــی
1
عمیــق برقــرار کنــد.
در حــوزه سیســتان بــه دلیــل فقــر حاکــم بــر منطقــه کــه در سیاسـتهای نادرســت در حوزههــای
مختلــف از جملــه آب ریشــه دارد ،تحمیــل مجــازات بــدون توجــه بــه وضعیــت اجتماعــی ایــن منطقــه
ســبب فاصلــه گرفتــن از وجــدان جمعــی میشــود.
3

 .1جوان جعفری بجنوردی و ســاداتی ،پیشــین.
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نتیجهگیری
هــدف اصلــی از بررســی و تحلیــل فلســفی مجــازات انعکاسیافتــه در آرای قضایــی صادرشــده
دربــاره جرایــم آب ،تقویــت ظرفیتهــا و افزایــش مبانــی علمــی مقامــات قضایــی در رســیدگی بــه
پروندههــای جرایــم آب در منطقــه دشــت سیســتان اســت .در ایــن راســتا ،تأمــل در خوانــش نــگاه
فلســفی در زمینــه نهــاد مجــازات گویــای آن اســت کــه دانــش فلســفه در عرصــه مجــازات ،نگرشهــای
متفــاوت دارد .سیاس ـتهای قضایــی نیــز از نــوع نگــرش فلســفی قانونگــذار دربــاره جرایــم آبــی اثــر
میپذیــرد.
رهیافتهــای حاصــل از ایــن نگرشهــا از یــک ســو در قالــب فلســفه پیآمدگرایــی جلوهگــر
میشــوند کــه مجــازات را ذات ـاً قبیــح میپنــدارد و بــر ایــن پنــدار اســتوار اســت کــه آنچــه باعــث
مجــاز شــمردن ایــن نهــاد در حــوزه جرایــم آب میشــود و دســتگاه قضایــی بــر بهرهگیــری از آن
تأکیــد م ـیورزد ،در حقیقــت ،تحقــق فوایــدی اســت کــه در افــق آینــده از مجــازات انتظــار م ـیرود.
برجســتهترین ایــن فوایــد عبارتنــد از :پیشگیــری از ارتــکاب جرایــم آب بــا افزایــش هزینههــای
جــرم ،اصــاح بــزهکاران و دیگــر مــوارد.
در مقابــل ،رویکــرد ســزاگرایی در خصــوص ماهیــت مجــازات در جرایــم آب قــرار دارد کــه بیــان
میکنــد مجــازات بــه احیــای ارزشهــای اخالقــی در حــوزه صیانــت از منابــع آب میانجامــد؛ چــون
ذاتـاً دارای حســن اســت .بنابرایــن ،هــدف از اعمــال کیفــر ،فوایــد احتمالــی حاصــل از آن نیســت ،بلکــه
احیــای ارزشهــای مــورد احتــرام جامعــه اســت.
بــا ایــن حــال ،انتخــاب مناســبترین رویکــرد فلســفی ،بــا حداقــل هزینههــای اجتماعــی و
حداکثــر کارآمــدی در صیانــت از منابــع آب ،نیازمنــد درک هوشــمندانه مبانــی نظــری فلســفه کیفــر
در ایــن راستاســت .درک مبتنــی بــر پیونــد مبانــی علمــی و پژوهشهــای میدانــی ،بــر همکنــش
متقابــل میــان مبانــی علمــی قضــات و عملکــرد دســتگاه عدالــت کیفــری در مبــارزه بــا ایــن جرایــم
اثــر خواهــد گذاشــت.
پژوهــش حاضــر بــرای نخســتین بــار بــه تحلیــل فلســفه مجــازات جرایــم آب در آرای قضایــی حوزه
دشــت سیســتان پرداختـ ه اســت .بررســی نمونــه آرای ایــن حــوزه نشــان میدهــد کــه عمومـاً فلســفه
مجــازات بــر اســاس مبانــی علمــی قضــات و اختیــارات قانونــی اعطاشــده در دو رویکــرد فایدهگرایــی و
ســزاگرایی انعــکاس یافتــه اســت .ایــن پژوهــش ،نقــاط مبهــم و پیچیــده در عملکــرد دســتگاه قضایــی
حــوزه سیســتان را در زمینــه مجــازات جرایــم آب آشــکار ســاخت .بــرای نمونــه ،از آن میــان میتــوان
بــه نبــود انســجام فکــری مقامــات قضایــی شــعبههای مختلــف بــرای در پیــش گرفتــن رویکــردی
واحــد در زمینــه فلســفه مجــازات اشــاره کــرد .پیآمــد ایــن پراکندگــی در مبانــی فکــری آن اســت
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کــه صیانــت از منابــع آب از طریــق ظرفیــت نهــاد مجــازات بــا دشــواری روبـهرو شــود.
نتایــج حاصــل از تحلیــل فلســفی مجــازات در قانــون توزیــع عادالنــه آب بــه وضــوح نشــان داد کــه
قانونگــذار از طریــق ارعــاب ناشــی از تحمیــل مجــازات خوارکننــده شــاق و همچنیــن مجــازات حبــس
کوتاهمــدت بــه دنبــال اصــاح بــزهکاران جرایــم آبــی اســت .ایــن ســبک از فرآینــد مجازاتانــگاری
بــا رویکــرد فایدهگرایــی در فلســفه مجــازات قرابــت دارد .بــا ایــن حــال ،امکانســنجی تحقــق ایــن
اهــداف در حــوزه دشــت سیســتان نشــان میدهــد اساس ـاً مرتکبــان جرایــم آبــی در طــرح  46هــزار
هکتــاری ،کشــاورزان هســتند کــه روحیــه جامعهســتیزی ندارنــد .تحمیــل مجــازات خوارکننــده شــاق
بــرای کســانی کــه بنــا بــر اعتقــادات دینــی ،آب را نعمــت خداونــد میداننــد و بــرای امــرار معــاش بــه
دنبــال زراعــت هســتند ،نمیتوانــد بازدارندگــی ایجــاد کنــد .از طرفــی ،اعمــال مجــازات حبــس نیــز در
کوتاهمــدت ،کارکــرد اصالحــی نــدارد و حداکثــر عملکــرد آن ،ناتوانســازی مرتکــب از تکــرار جرایــم
آبــی در کوتاهمــدت خواهــد بــود.
در حــوزه دادرســی اداری نیــز بایــد گفــت از اقدامــات مثبــت قانونگــذاری در دهــه ،1380
تصویــب قوانینــی در مــورد بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی اســت کــه بــه حفــظ ســفرههای آب
زیرزمینــی کمــک شــایانی میکنــد .پیشبینــی دادرســی اداری در حــوزه آب ایــن فایــده را دارد کــه
عــاوه بــر جلوگیــری از ورود و تشــکیل پروندههــای متعــدد در دادگســتری ســبب میشــود رســیدگی
بــه دعــاوی موضــوع قانــون ،بــه صــورت تخصصــی و بــا حضــور نماینــدگان ســازمان جهــاد کشــاورزی و
شــرکت آب منطقـهای اســتان بــه عنــوان اعضــای فنــی کمیســیون و بــا حضــور قاضــی واجــد شــرایط
و انشــای رأی از جانــب وی صــورت گیــرد.
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فهرست منابع
 .1فارسی
الف) کتاب
 .1ابوالحمــد ،عبدالحمیــد ،حقــوق اداری :ســازمانهای اداری ایــران (جلــد  ،)1تهــران:
دانشــگاه تهــران ،چــاپ ســوم.1351 ،
 .2آشوری ،محمد ،آیین دادرسی کیفری (جلد  ،)1تهران :سمت ،چاپ دهم.1383 ،
 .3خداخواه ،نسیم و امیرحسین نوربخش ،مبانی حقوق آب ،تهران :جاودانه جنگل.1397 ،
 .4ذوالفقاری ،یوسف ،حقوق آب ،تهران :مجد.1395 ،
 .5رشیدی جهانآباد ،رشید ،مراجع شبه قضایی ،تهران :مجد.1395 ،
 .6رشــیدی ،حمیــد ،قانــون توزیــع عادالنــه آب در آیینــه حقــوق ایــران (جلــد  ،)1تهــران:
دادگستر.1398 ،
 .7روزه ،پــرو ،نهادهــای قضایــی فرانســه ،ترجمــه :شــهرام ابراهیمــی ،عبــاس تدیــن و
غالمحســین کوشــکی ،تهــران :سلســبیل.1382 ،
 .8طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت.1387 ،
 .9کریمیــان سردشــتی ،نــادر ،دانشنامــه آب و آبشناســی در قــرآن کریــم ،تهــران :بــی
نــا.1382 ،
 .10محســنزاده ،احمــد و نــادر ســاعد ،حقــوق محیــط زیســت :نظریههــا و رویههــا،
تهــران :خرســندی.1388 ،
 .11موالبیگــی ،غالمرضــا ،صالحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران:
جنــگل ،چــاپ اول.1393 ،
 .12نوگلی ،جمال ،مالکیت حقآبه و منابع آبی ایران ،تبریز :یانار و آیدین.1395 ،
 .13هداوند ،مهدی و مسلم آقایی طوق ،دادگاه های اختصاصی اداری ،تهران :خرسندی.1389 ،
ب) مقاله
 .1ارشــدی ،محمدیــار« ،نقــش قــوه قضاییــه هنــد در حفاظــت از محیــط زیســت» ،مجلــه
ـدرس علــوم انســانی ،دوره نهــم ،1384 ،شــماره .3
مـ ّ
 .2امامــی ،محمــد و ســید نصراللــه موســوی« ،مبانــی نظــری مراجــع شــبه قضایــی و جایگاه
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آنهــا در حقــوق ایــران» ،مجله مطالعــات حقوقــی شــیراز ،دوره بیســت و یکــم ،1383 ،شــماره .41
 .3بخشــی جهرمــی و همــکاران« ،تیشــه قانــون بــه ریشــه آب :تحلیلــی پژوهشــی بــر
قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری» ،فصلنامــه مهندســی
آبیــاری و آب ،ســال پنجــم ،1393 ،شــماره .18
 .4بدیســار ،ســید ناصرالدیــن ،ســید محمــد صــادق احمــدی و مســعود راعــی« ،نظــام حقوقــی
آلودگــی منابــع آب در ایــران» ،تحقیقــات منابــع آب ایــران ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره ،1
صــص 110ـ.101
 .5جاویــدی ،مجتبــی« ،بکاریــا ،از اصالــت عقــل تــا اصالــت تجربــه :تحلیــل
معرفتشــناختی اندیشــههای کیفــری ســزار بکاریــا» ،فصلنامــه اندیشــه دینــی ،دوره
هجدهــم ،1397 ،شــماره  ،۱صــص ۴۴ـ.۲۱
 .6جعفــری ندوشــن ،علیاکبــر و امیــد شــیرزاد« ،ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی
حقــوق آب ایــران» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1398 ،شــماره .18
 .7جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و زهــرا فرهــادی آالشــتی« ،تأملــی بــر خوانــش
فیلســوفان اصالــت فایــده از بازدارندگــی کیفــر مــرگ» ،مجلــس و راهبــرد ،دوره بیســت و
ششــم ،1398 ،شــماره  ،۱۰۰صــص ۲۱۵ـ.۲۴۱
 .8جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و ســید محمدجــواد ســاداتی« ،دورکهایــم و
کارکردگرایــی در شــناخت کیفــر» ،فصلنامــه تعالــی حقــوق ،دوره جدیــد ،1392 ،شــماره ،۴
صــص ۱۲۴ـ.۱۰۱
 .9جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و ســید محمدجــواد ســاداتی« ،ســزاگرایی در فلســفه
کیفــر» ،پژوهشنامــه حقــوق کیفــری ،دوره ســوم ،1391 ،شــماره  ،۱صــص59ـ.81
 .10حســینی ،ســید حســین و حســن یوســفی« ،درآمــدی بــر حمایــت کیفــری از حقــوق
آب» ،فصلنامــه آب و توســعه پایــدار ،دوره پنجــم ،1397 ،شــماره .1
 .11ســاالری ،فاطمــه ،مهــدی قربانــی و آرش ملکیــان« ،پایــش اجتماعــی شــبکه ذینفعان در
حمکرانــی محلــی منابــع آب (منطقــه مــورد مطالعــه :حوضــه آبخیــز رزیــن ،شهرســتان
کرمانشــاه)» ،نشــریه مرتــع و آبخیــزداری ،دوره شــصت و هشــتم ،1394 ،شــماره .2
 .12شــاه ملكپــور خشـكبیجاری ،حســن« ،فلســفه تنــوع ضمانــت اجراهــا در قتــل از منظــر
سیاســت كیفــری اســام» ،پژوهشنامــه حقوقــی ،دوره اول ،1390 ،شــماره  ،۲صــص ۷۷ـ.۵۷
 .13شــعبانی ،یــاور« ،چیســتی مراجــع شــبه قضایــی در آرای هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری» ،فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال اول ،1396 ،شــماره .3
 .14شــهباز بیگیــان ،محمدرضــا و علــی باقــری« ،تحلیــل سیســتمی آســیبپذیری

199

اعمال مجازاتهای کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت

منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

دشــت سیســتان بــه کاهــش منابــع آب :ارائــه گزینههــای سیاســتی بــا رویکــرد
برگشــتپذیری» ،تحقیقــات منابــع آب ایــران ،دوره دوازدهــم ،1395 ،شــماره  ،۱صــص ۵۵ـ.۴۰
 .15عربپــور ،امیرحســین« ،ارائــه الگــوی حکمرانــی آب مبتنــی بــر بازاریابــی اجتماعــی
در راســتای تغییــر رفتــار مصرفــی آب» ،فصلنامــه مجلــس و راهبــرد ،ســال بیســت و هشــتم،
 ،1392شــماره .106
 .16عســکری بزایــه ،فاطمــه« ،حکمرانــی آب :مــروری بــر مفاهیــم ،چالشهــا ،ابزارهــا و
تدابیــر نهــادی» ،نشــریه مدیریــت آب در کشــاورزی ،1395 ،شــماره .1
 .17فریــادی ،مســعود« ،نقــش حقــوق عمومــی در کنتــرل مصــرف آب» ،فصلنامــه مطالعــات
حقوقــی دانشــگاه شــیراز ،دوره دهم ،1397 ،شــماره .1
 .18قائمــی ،آاللــه ،مریــم الریجانــی ،ســید محمــد شــبیری و محمدرضــا ســرمدی« ،ارائــه مــدل
مفهومــی حکمرانــی پایــدار در مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب کشــور بــا تأکیــد بــر
آمــوزش و ظرفیتســازی» ،مجلــه آب و فاضــاب ،دوره بیســت و هشــتم ،1396 ،شــماره .4
 .19قنبــری ،احمــد ،علیرضــا کرباســی ،احمــد احمدیــان و حســین قاســمی« ،نگرشــی بــر
مدیریــت بحــران آب در سیســتان» ،کنفرانــس بینالمللــی بحــران آب.1387 ،
 .20کشــاورز ،اســدالله ،محمــد آشــوری ،محمدعلــی مهــدوی ثابــت و شــهرام ابراهیمــی« ،تحلیلــی
بــر توســعه متــوازن مناطــق آبــی کشــور بــا تأکیــد بــر گــذر جرمانــگاری و اســتفاده
غیــر مجــاز از منابــع آب» ،فصلنامــه برنامهریــزی منطق ـهای ،ســال نهــم ،1398 ،شــماره .36
 .21گســن ،رمــون« ،مالحظههایــی دربــاره هــدف آییــن دادرســی کیفــری» ،ترجمــه:
شــهرام ابراهیمــی ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،1385 ،شــماره .56
 .22مبیــن ،حجــت« ،جامعهشناســی مجازاتهــا ،ضرورتــی فراموششــده» ،گــواه بهــار،
 ،1387شــماره  ،12صــص 80ـ.75
 .23مــرادی ،فرزانــه ،ســید حســین هاشــمی ،ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد دارابــی« ،نقــش
مجــازات در پیشگیــری از جــرم بهرهبــرداری غیــر مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی»،
مجلــه آب و فاضــاب ،دوره س ـیام ،1398 ،شــماره .3
 .24معمــارزاده ،غالمرضــا ،جــواد جاســبی و نــدا نفــری« ،حکمرانــی خــوب :اکولــوژی
متعــادل» ،مجلــه آیندهپژوهــی مدیریــت ،دوره بیســت و یکــم ،1389 ،شــماره .1
 .25نجابتخــواه ،مرتضــی« ،چالــش فــراروی جایــگاه حقوقــی دیــوان عدالــت اداری در
حــل و فصــل اختالفــات در حــوزه آب» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق انــرژی ،دوره ســوم،1396 ،
شــماره .1
 .26وحیــد ،مجیــد و محســن رنجبــر« ،آسیبشناســی بعــد سیاســی حکمرانــی آب در
ایــران» ،فصلنامــه سیاســتگذاری عمومــی ،دوره چهــارم ،1397 ،شــماره .4
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 .27ویــژه ،محمدرضــا و مســلم میــری« ،دادرســی آب در کمیســیون رســیدگی بــه امــور
آبهــای زیرزمینــی :چالشهــا و راهکارهــا» ،مجلــه مطالعــات حقــوق انــرژی ،دوره ســوم،
 ،1396شــماره .1
 .28هاشــمی ،ســید محمــد« ،حمایتهــا و تضمینــات حقــوق بشــر در حقــوق داخلــی و
نظــام بینالمللــی» ،مجلــه تحقیقــات حقوقــی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی ،1382 ،شــماره .38
ج) دیگر منابع
 .1گــزارش «نشســت تخصصــی قضــات دیــوان عدالــت اداری و اعضــای کمیســیون رســیدگی بــه
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 .2مهندســین مشــاور آبکاوش ســرزمین ،طــرح آبیــاری نویــن دشــت سیســتان (رویکــرد اجتماعی
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ســازمان بهرهبــرداری طــرح انتقــال آب بــه اراضــی دشــت سیســتان.1396 ،
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Imposition of criminal and administrative penalties as
a tool for water resources management (Case study of
modern irrigation in Sistan plain)
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Abstract:
Punishment reflected in judicial rulings is one of the tools of government governance
in the field of protection and management of water resources in the new irrigation plan
of the crisis-stricken plain of Sistan. In this regard, the explanation and analysis of the
philosophical approach of the penitentiary institution clearly shows the strengths and
weaknesses of the judiciary in dealing with water crimes. The results of this study,
which was conducted by descriptive-inferential analysis, indicate that some courts
have used the utilitarian approach and others the punitive approach in the prescribed
punishments. However, the consequence of this dichotomy in the philosophical approach has rendered the policies of the justice system in the protection of water resources ineffective. The results of this study show that any amount of punishments
determined by the general expectations of the local community and the capacity for a
culture of compromise in resolving disputes between water resources stakeholders in
this project, in addition to the capacity of religious teachings to pay less attention to the
inefficiency of punishment. Will lead to water crimes.
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