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چکیده
مجــازات انعکاس یافتــه در آرای قضایــی، یکــی از ابزارهــای حکمرانــی دولــت در زمینــه   
صیانــت و مدیریــت منابــع آب در طــرح آبیــاری نویــن دشــت بحــران زده سیســتان بــه شــمار 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــازات، نق ــاد مج ــفی نه ــرد فلس ــل رویک ــن و تحلی ــتا، تبیی ــن راس ــی رود. در ای م
عملکــرد دســتگاه قضایــی را در زمینــه مقابلــه بــا جرایــم آبــی بــه  وضــوح نمایــان می ســازد. 
ــت  ــت، حکای ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص ــی ـ تحلیل ــل توصیف ــا روش تحلی ــه ب ــی ک ــن بررس ــج ای نتای
را  ســزاگرایی  رویکــرد  دیگــر،  برخــی  و  فایده گرایــی  رویکــرد  محاکــم،  برخــی  کــه  دارد  آن  از 
ــی در  ــن دوگانگ ــد ای ــال، پی آم ــن ح ــا ای ــد. ب ــرار داده ان ــل ق ــاک عم ــده م ــای تعیین ش در مجازات ه
رویکــرد فلســفی، سیاســت های 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 
ــوزه  ــود در ح ــای موج ــه بحران ه ــد ب ــری بای ــام تصمیم گی ــز در مق ــی رود و دادرس اداری نی ــمار م ش
ــده  ــای تعیین ش ــزان، کیفره ــر می ــه ه ــه ب ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــه کن آب توج
ــی و ظرفیــت فرهنــگ ســازش و مصالحــه در عرصــه حــل  و فصــل  ــه محل ــا انتظــارات عمومــی جامع ب
ــای  ــت آموزه ه ــه ظرفی ــه ب ــار توج ــرح، در کن ــن ط ــی در ای ــع آب ــان مناب ــان ذی نفع ــات می اختاف
ــد.  ــد ش ــر خواه ــی منج ــم آب ــازات در جرای ــدی مج ــه ناکارآم ــد، ب ــته باش ــری داش ــه کم  ت ــی توج دین
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مقدمه
در طــول تاریــخ، مشــکل کم آبــی در ســرزمین خشــک و نیمه خشــک ایــران، ماحظــات و 
محدودیت هایــی بــرای ســاکنانش در پــی داشــته  اســت. ایــران در قلــب منطقــه خشــک خاورمیانــه قــرار 
دارد کــه ایــن منطقــه حــدود 14 درصــد از مســاحت کــره زمیــن را دربرگرفتــه اســت، امــا بــا دارا بــودن 
تنهــا 2 درصــد از کل بــارش جهــان، بحرانی تریــن منطقــه جهــان از نظــر منابــع آب محســوب می شــود. 
پیش بینــی می گــردد کــه در دهه هــای آینــده، بــه دالیلــی از جملــه افزایــش جمعیــت، تغییــر اقلیــم و 

پایــان یافتــن ذخایــر آب زیرزمینــی، وضعیــت در ایــن منطقــه بــه مراتــب، وخیم تــر شــود.1
ــب  ــران موج ــتان در ای ــت سیس ــوزه دش ــی در ح ــران کم آب ــای بح ــر، پی آمده ــال های اخی در س
بــروز مشــکات عدیــده از جملــه معضــات اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و زیســت محیطی در ســطح 
منطقــه شــده اســت. بــدون تردیــد، یکــی از مهم تریــن علــل آســیب پذیری ایــن دشــت، بــه وابســتگی 
ــتگاه آن در  ــه خاس ــردد ک ــد بازمی گ ــه هیرمن ــع آب رودخان ــه مناب ــه ب ــن منطق ــن آب ای ــع تأمی مناب

خــارج از مرزهــای جغرافیــای سیاســی ایــران یعنــی کشــور افغانســتان اســت.2
بــا ایــن حــال، خشک ســالی کــه از ســال 1۳۷۶ آغــاز شــده و در ۵۰ ســال اخیــر بی ســابقه بــوده، 
ــه  جــا گذاشــته اســت.۳ از  ــوری منطقــه ب ــر اکوسیســتم گیاهــی و جان ــوب ب تأثیــری مخــّرب و نامطل
ــای  ــه مرزه ــط ب ــود آب در سیســتان فق ــه بحــران کمب ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــی، بای طرف
ــی  ــی از زیســتگاه های طبیع ــون، یک ــی هام ــاالب بین الملل ــود؛ چــون ت ــوط نمی ش ــران مرب ــی ای داخل
مهــم جهــان بــه شــمار مــی رود و در ایــن دشــت قــرار دارد. بنابرایــن، اراده جامعــه جهانــی بــرای تأمیــن 

ــه شــمار مــی رود. ــر ب ــی اجتناب ناپذی ــا هــدف حفاظــت از آن ، ضرورت ــن دشــت ب ــه ای حق آب
دسترســی بــه آب ســالم بــه عنــوان یــک حــق انســانی در ســطح جهــان شــناخته شــده اســت، بــه 
طــوری کــه در ســال 2۰۰2، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در نشســت بیســت و نهــم کمیتــه 
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ضمــن پذیــرش حقــوق آب بــه عنــوان یکــی از اساســی ترین 
مقوله هــای حقــوق بشــر اظهــار داشــت کــه کشــورهای عضــو بایــد اقدامــات مؤثــری انجــام دهنــد تــا 

بــدون تبعیــض، حقــوق آب را تحقــق بخشــند.4
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طــرح آبیــاری نویــن مدیریــت بهره بــرداری آب در بخــش کشــاورزی کــه از آن بــه طــرح 4۶ هــزار 
ــع آب در  ــه مناب ــت بهین ــرای مدیری ــاد می شــود، راهبــردی حاکمیتــی ب ــاری دشــت سیســتان ی هکت
ایــن منطقــه محســوب می گــردد. ایــن طــرح در ســطح 4۶ هــزار هکتــار و بــا مبلــغ پانصــد میلیــون 
ــه  ــرح ب ــن ط ــد. ای ــام گردی ــه آن انج ــه موافقت نام ــال 1۳9۳، مبادل ــر س ــد و در اواخ ــوب ش دالر مص
ــر  ــی آن ب ــی و سیاس ــوار اجتماع ــای ناگ ــه و پی آمده ــاکنان منطق ــرت س ــری از مهاج ــال جلوگی دنب
کل کشــور، حفــظ و پایــداری سیســتان بــه  عنــوان منطقــه اســتراتژیک در جغرافیــای امنیتــی کشــور، 
ــتم  ــت اکوسیس ــظ و تثبی ــردم، حف ــه م ــکان رضایت مندان ــزی و اس ــل  برنامه ری ــاورزی قاب ــای کش احی
ــل  ــه تولیــد و تبدی ــع پای ــه از مناب طبیعــی و انســانی دشــت سیســتان، بهــره وری هوشــمندانه و بهین
منطقــه بــه قطــب تولیــد محصــوالت کشــاورزی و تولیــد بــرای منطقــه و کشــور و حــل مشــکل اشــتغال 

شــرق کشــور و درآمــد ســاکنان اســت.1
بــا ایــن حــال، تعــارض منافــع شــخصی، مدیریــت نامناســب در بخــش حق آبــه، متناســب بــا عــرف 
و آداب منطقــه و هم چنیــن وجــود قوانیــن مبهــم و انطبــاق نداشــتن مقــررات بــا شــرایط بحــران آبــی 
کشــور کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه می شــود، زمینــه بــروز رفتارهــای مجرمانــه علیــه منابــع آب را 

در ایــن طــرح و اراضــی حــوزه دشــت سیســتان فراهــم ســاخته اســت. 
از ایــن  رو، تمســک بــه ظرفیــت مجــازات در واکنــش بــه جرایــم آب بــه  عنــوان یکــی از ابزارهــای 
ــی  ــرح، ضرورت ــن ط ــی در ای ــع آب ــن مناب ــت از ای ــه و صیان ــت بهین ــق مدیری ــرای تحق ــی ب حاکمیت
ــد  ــاد مجــازات ضمــن تأکی ــق نه ــری از طری ــت کیف ــی رود. دســتگاه عدال ــه شــمار م ــر ب اجتناب ناپذی
بــر اهمیــت هنجارهــای رســمی در ایــن حــوزه، در آمــوزش و جهت دهــی بــه عملکــرد اجتمــاع بــرای 
رعایــت مقــررات آبــی در ایــن طــرح نقشــی بی بدیــل دارد. بــه همیــن دلیــل، تحقــق ایــن امــر نیازمنــد 
ریل گــذاری مناســب در راســتای تعییــن راهبردهایــی کارآمــد در تمامــی ابعــاد ناظــر بــر نهــاد مجــازات 
در زمینــه جرایــم آب بــه  ویــژه شناســایی مناســب ترین 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 بهره گیــری از ظرفیــت فنــی و علمــی نهــاد مجــازات تلقــی 
می شــود. بنابرایــن، بررســی تحــوالت گفتمان هــای حاکــم دربــاره مبانــی فلســفه کیفــر کــه نمودهــای 
مختلفــی دارد و گاه هنــگام سیاســت گذاری کیفــری و گاهــی هنــگام تعییــن واکنــش در برابــر جــرم 
ــه  ــی در مقول ــب قضای ــار مناس ــن معی ــرای تعیی ــی ب ــات اساس ــی از ملزوم ــوند،2 یک ــر می ش جلوه گ
فلســفه مجــازات کارآمــد در عرصــه جرایــم آب محســوب می شــود. تفــاوت در اهدافــی کــه هــر یــک از 

ــرح(،  ــی ط ــرد اجتماع ــتان )رویک ــت سیس ــن دش ــاری نوی ــرح آبی 1. مهندســین مشــاور آب کاوش ســرزمین، ط
ــاورزی، 1۳98، ص ۳۶. ــاد کش ــاک وزارت جه ــت آب و خ ــران: معاون ته

2. جــوان جعفــری بجنــوردی، عبدالرضــا و زهــرا فرهــادی آالشــتی، »تأملــی بــر خوانــش فیلســوفان اصالــت فایــده از 
بازدارندگــی کیفــر مــرگ«، مجلــس و راهبــرد، دوره بیســت و ششــم، 1۳98، شــماره 1۰۰، ص 98.
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محاکــم از اعمــال مجــازات در جوامــع و زمان هــای مختلــف دنبــال می کننــد،1 می توانــد ســبب تنــّزل 
ــناخت مناســب ترین  ــب، ش ــن ترتی ــه ای ــردد. ب ــی گ ــم آب ــرل جرای ــرای کنت ــازات ب ــدی مج در کارآم
ــان  ــی از می ــات قضای ــه درک روشــن عملکــرد مقام ــی ب ــم آب ــاره جرای رویکــرد فلســفی مجــازات درب

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 پیش بینــی شــده اســت. بــر ایــن اســاس، در نظــام حقوقــی 
ــای  ــا »دادگاه ه ــی« ی ــبه قضای ــع ش ــوان »مراج ــا عن ــی ب ــی، نهادهای ــع قضای ــار مراج ــران در کن ای
ــد از:  ــه عبارتن ــد2 ک ــی انجــام عمــل شــبه قضایی ان ــه متول ــی شــده اند ک اختصاصــی اداری« پیش بین

ــه صــدور پروانه هــا. ــه امــور آب هــای زیرزمینــی و کمیســیون رســیدگی ب کمیســیون رســیدگی ب
قانــون اساســی ایــران، حــاوی اصولــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه حفاظــت 
از محیــط زیســت مربــوط می شــود یــا بــرای حفاظــت از آن قابــل اســتفاده و اســتناد اســت. نگاهــی 
بــه ســابقه قضایــی ایــران نشــان می دهــد کــه متأســفانه قــوه قضاییــه بــا این کــه از ســازوکار قانونــی 
الزم و مناســب بــرای حمایــت و حفاظــت از محیــط زیســت برخــوردار اســت، تاکنــون نتوانســته اســت 

نقشــی قابــل قبــول در ایــن زمینــه ایفــا کنــد.۳
ــی نهادهــای  ــرای شناســایی رویکردهــای عمل ــن ترتیــب، مطالعــه حاضــر، تاشــی اســت ب ــه ای ب
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 مفهوم شناسی

ــه تعریــف اصطاحــات اساســی ایــن  ــا کلیــات و مبانــی نظــری در ایــن گفتــار ب ــرای آشــنایی ب ب
ــم. ــش می پردازی پژوه

1. مــرادی، فرزانــه، ســید حســین هاشــمی، ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد دارابــی، »نقــش مجــازات در پیش گیــری 

از جــرم بهره بــرداری غیــر مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی«، مجلــه آب و فاضــاب، دوره ســی ام، 1۳98، شــماره ۳، 

ص ۵2.

ــگاه آن هــا در حقــوق  ــی و جای ــی نظــری مراجــع شــبه قضای 2. امامــی، محمــد و ســید نصراللــه موســوی، »مبان

ــی شــیراز، دوره بیســت و یکــم، 1۳8۳، شــماره 41. ــات حقوق ــه مطالع ــران«، مجل ای

۳. ارشــدی، محمدیــار، »نقــش قــوه قضاییــه هنــد در حفاظــت از محیــط زیســت«، مجلــه مــدّرس علــوم انســانی، 

ــم، 1۳84، شــماره ۳، ص 4. دوره نه

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت
 منابع آب )مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان(
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بند اول. دادرسی اداری و کیفری در حوزه آب و مراجع صالح
ــده می شــود  ــه ایــن دلیــل، عینــی خوان در برداشــت کاســیک، هــدف آییــن دادرســی کیفــری ب
ــا،  ــن دورنم ــرد مطــرح اســت. در ای ــه ف ــت انتســاب آن ب ــی و قابلی ــه در آن جــا فقــط عمــل جنای ک
مســئله ای 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 جرم هاســت. از نظــر فنــی، الگویــی از 
نظــام آییــن دادرســی کیفــری کــه بــا ایــن هــدف منطبــق باشــد، الگــوی تفتیشــی اســت. بــه عکــس، 
ــورت  ــی ص ــت احتمال ــورد مجرمی ــه و ژرف در م ــی بی طرفان ــه بررس ــد ک ــا می کن ــرد اقتض ــع ف مناف
ــه  ــی ارتکاب نایافت ــرای جرم ــت ب ــق و محکومی ــرد، تحقی ــدادن پی گ ــه از رخ ن ــه ای ک ــه گون ــرد، ب پذی
بتــوان اطمینــان یافــت. دســت یابی بــه ایــن مهــم از نــگاه فنــی در نظــام دادرســی اتهامــی امکان پذیــر 

اســت.1
ــه صــورت    ــا توســل ب ــی و خصوصــی ب ــت عموم ــان دو منفع ــازش می ــی، س ــای طوالن ــا مدت ه ت
ــکل  ــرد، مش ــت ف ــرم و مجرمی ــل ج ــه دلی ــه منزل ــت ب ــن واقعی ــاره یافت ــکل گرفته درب ــای ش آیین ه
ــه  ــود.2 در نظــام حقوقــی فرانســه، تبییــن مفهــوم دادرســی اداری ب اصلــی آییــن دادرســی کیفــری ب
ــوه  ــه ق ــای اداری زیرمجموع ــن رســیدگی در دادگاه ه ــرد و منظــور از آن، آیی ــی صــورت می پذی راحت

ــه اســت.۳ مجری
ــت  ــر رعای ــی و اداری از نظ ــتگاه های دولت ــراد از دس ــکایت اف ــه ش ــیدگی ب ــی اداری، رس دادرس
ــان اداره و  ــی می ــت و دعوای ــخاص اس ــای اش ــوق و آزادی ه ــض حق ــررات و نق ــن و مق ــدن قوانی نش
ــری  ــری از خودس ــهروندان و جلوگی ــای ش ــا و آزادی ه ــن حق ه ــن، در تضمی ــت. بنابرای ــهروند اس ش
ــون  ــاختن قان ــم س ــی اداری، حاک ــدف از دادرس ــژه دارد. ه ــی وی ــات اداری جایگاه ــتگاه ها و مقام دس
ــر دســتگاه های اداری، جلوگیــری از خودســری مقام هــای اداری و حفــظ حقــوق شــهروندان اســت.4  ب
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــال اداری، اعمال ــور از اعم ــت. منظ ــال اداری اس ــی اداری، اعم ــوع دادرس موض
صــورت مســتقیم، بــه دســت دولــت یــا زیــر نظــر آن بــا هــدف حفــظ نظــم عمومــی و تأمیــن منافــع 
ــه  ــای خــود ب ــوق و آزادی ه ــی نقــض حق ــر گاه شــهروند، مدع ــن، ه ــی انجــام می شــود. بنابرای عموم

1. نک: آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری )جلد 1(، تهران: سمت، چاپ دهم، 1۳8۳.

2. نــک: گســن، رمــون، »مالحظه هایــی دربــاره هــدف آییــن دادرســی کیفــری«، ترجمــه: شــهرام ابراهیمــی، مجلــه 

حقوقــی دادگســتری، 1۳8۵، شــماره ۵۶.

ــکی،  ــین کوش ــن و غام حس ــاس تدی ــی، عب ــهرام ابراهیم ــه: ش ــه، ترجم ــی فرانس ــای قضای ــرو، نهاده ــک: روزه، پ ۳. ن

ــبیل، 1۳82. ــران: سلس ته

4. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1۳8۷، ص 48.
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ــوق  ــت حق ــه دادرســی اداری تحــت حاکمی ــا توســل ب ــات اداری باشــد، ب ــا و اقدام موجــب تصمیم ه
ــه رســیدگی  ــور منصفان ــه ط ــای وی ب ــه ادع ــه ب ــرای وی میســر می شــود ک ــکان ب ــن ام ــی، ای عموم

صــورت گیــرد.1
اصطــاح »دادرســی اداری« در ادبیــات حقوقــی ایــران و بــه صــورت خــاص، حقــوق اداری، جدیــد 
ــران،  ــت اداری در ای ــوان عدال ــا تأســیس و اســتقرار دی ــدارد. ب اســت و در قوانیــن و مقــررات ســابقه ن
برخــی نویســندگان بــه ایــن نــوع دادرســی نیــز پرداخته انــد. آنــان، آییــن دادرســی اداری را »مجموعــه 
اصــول و قواعــدی می داننــد کــه شــاکی در مقــام طــرح شــکایت در مراجــع اداری و طــرف شــکایت 
ــد  ــرای آن بای ــدور رأی و اج ــیدگی و ص ــام رس ــع اداری در مق ــکایت و مراج ــه ش ــخ ب ــام پاس در مق
رعایــت کننــد.« برخــی دیگــر نیــز رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری و دادگاه هــای اختصاصــی اداری 

ــد.2 ــوب کرده ان ــی اداری محس را دادرس
ــوق آب،  ــوزه حق ــکایات در ح ــات و ش ــمی تظلم ــع رس ــی، مرج ــون اساس ــل 1۵9 قان ــر اص براب
دادگســتری اســت. بــا ایــن حــال، بنــا بــه ماحظــات و محــذورات و مشــکات قضایــی، نظیــر کمبــود 
امکانــات الزم و مناســب بــرای رســیدگی بــه انبــوه اختافــات و شــکایت و نیــز قضازدایــی و کیفرزدایــی 
ــرار دارد و از ســوی دیگــر، حــل ســریع  ــن مراجــع ق ــت ای و تخصصی ســازی موضــوع کــه در صاحی
اختافــات و فــوری بــودن رســیدگی را می تــوان از دالیــل ایجــاد مراجــع غیــر قضایــی دولتــی دانســت 

ــی نیــز نامیــده می شــوند.  کــه مراجــع شــبه قضای
هنگامــی کــه قانون گــذاران کیفــری، از رهگــذر راهبــرد پیشــروی نتوانســتند از دامنــه جرایــم ارتکابی 
ــگاری  ــان از جرم ان ــا عقب نشــینی حقوقــی کیفــری متوســل شــدند. آن ــه راهبــرد پســروی ی بکاهنــد، ب
دســت برداشــتند و بــه ابزارهــای جرم زدایــی، کیفرزدایــی و قضازدایــی زیســت محیطی تمســک جســتند. 
ــوزه  ــار آن در ح ــب زیان ب ــر از عواق ــرف نظ ــت محیطی، ص ــی زیس ــی جرم زدای ــل و مبان ــه دالی از جمل

محیــط زیســت، تــورم کیفــری و کاهــش بــار کیفــر از ســوی مقام هــای قضایــی اســت.۳

بند دوم. حکمرانی آب
منظــور از  واژه »حکمرانــی«، تأکیــد بــر تدبیــر خردمندانــه امــور اســت، بــه گونــه ای کــه منجــر بــه 
نتایــج مطلــوب شــود. از نظــر آلبــرو، حکمرانــی بــه معنــای مدیریــت جامعــه بــه وســیله مــردم اســت. 

1. ابوالحمــد، عبدالحمیــد، حقــوق اداری: ســازمان های اداری ایــران )جلــد 1(، تهــران: دانشــگاه تهــران، چــاپ ســوم، 

1۳۵1، ص۶.

2. نک: هداوند، مهدی و مسلم آقایی طوق، دادگاه های اختصاصی اداری، تهران: خرسندی، 1۳89.

ــا، تهــران: خرســندی، 1۳88، ص  ــا و رویه ه ــت: نظریه ه ــط زیس ــوق محی ــادر ســاعد، حق ۳. محســن زاده، احمــد و ن

.12۵

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت
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حکمرانــی، نظامــی پیچیــده  از تعامــات بیــن ســاختارها، ســنت ها و کارکردهــا و فرآیندهاســت کــه بــه 
وســیله ســه ارزش کلیــدی یعنــی پاســخ گویی، شــفافیت و مشــارکت مشــخص می شــود.1

ــعه و  ــاره توس ــری درب ــه در تصمیم گی ــود ک ــاق می ش ــی اط ــت نظام های ــه کلی ــی آب ب حکمران
مدیریــت منابــع آب دخیــل هســتند. در واقــع، حکمرانــی آب، مفهومــی کامل تــر از حکومــت اســت کــه 
بــر روابــط بیــن جامعــه و دولــت تأکیــد می کنــد. هم چنیــن ایــن مفهــوم بــه معنــای سیاســت گذاری 
و مدیریــت منابــع آبــی اســت کــه بــه گونــه ای از نظــر اجتماعــی پذیرفتــه شــده باشــد و هــدف آن، 
توســعه پایــدار، کاربــرد صحیــح منابــع آبــی و اجــرای ایــن سیاســت ها بــا همــکاری مؤثــر ذی نفعــان و 

کنشــگران درگیــر در ایــن فرآینــد اســت.2
ــه متصــدی  ــی، اقتصــادی و اداری ک ــای سیاســی، اجتماع ــارت اســت از نظام  ه ــی آب عب حکمران
هســتند و مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر بهره بــرداری، توســعه و مدیریــت منابــع آب و خدمات رســانی 
ــی آب«  ــور »حکمران ــول مح ــی ح ــرد اصل ــد. دو رویک ــر می گذارن ــه اث ــف جامع ــطوح مختل آب در س
ــا،  ــد کــه هــدف از آن ه ــا می دان ــه ای از ابزاره ــی آب را مجموع وجــود دارد. رویکــرد نخســت، حکمران
ــی  ــی »حکمران ــرد را گاه ــن رویک ــت. ای ــت آب اس ــی مدیری ــری و اثربخش ــدی، براب ــای کارآم ارتق
ــه  ــا ب ــرد ت ــد طراحــی ک ــه بای ــزاری اســت ک ــی، اب ــن رویکــرد، حکمران ــد. در ای خــوب« هــم می نامن
ــری  ــای تصمیم گی ــل فرآینده ــر تحلی ــر ب ــی، ناظ ــرد دوم، حکمران ــید. در رویک ــخصی رس ــج مش نتای

مناقشــه برانگیز اســت.۳
اصــول حکمرانــی خــوب آب شــامل شــفافیت، مشــارکت عمومــی، مســئولیت پذیری، قانون مــداری، 
کارآمــدی، کارآیــی و انســجام اســت. در مــورد بررســی بهــره وری آب در کشــور و نقــش حکمرانــی ایــن 
مــاده حیاتــی، ابهام هــای زیــادی مطــرح اســت. نظام هــای اجتماعــی و ســازوکارهایی کــه بــر چرخــه 
ــا و  ــد در چارچــوب نهاده ــت آب هســتند و موضــوع بحــران آب را بای ــر از مدیری ــد، فرات ــر دارن آب اث

نظام هــای اجتماعــی بررســی کــرد.4

1. نــک: معمــارزاده، غام رضــا، جــواد جاســبی و نــدا نفــری، »حکمرانــی خــوب: اکولــوژی متعــادل«، مجلــه آینده پژوهــی 

مدیریــت، دوره بیســت و یکم، 1۳89، شــماره 1.

2. نــک: ســاالری، فاطمــه، مهــدی قربانــی و آرش ملکیــان، »پایــش اجتماعــی شــبکه ذی نفعــان در حمکرانــی محلــی 

منابــع آب )منطقــه مــورد مطالعــه: حوضــه آب خیز رزیــن، شهرســتان کرمانشــاه(«، نشــریه مرتــع و آب خیــزداری، 

دوره شــصت و هشــتم، 1۳94، شــماره 2.

ــادی«،  ــر نه ــا و تدابی ــا، ابزاره ــم، چالش ه ــر مفاهی ــروری ب ــی آب: م ــه، فاطمــه، »حکمران ــک: عســکری بزای ۳. ن

ــماره 1. ــاورزی، 1۳9۵، ش ــت آب در کش نشــریه مدیری

ــی  ــی حکمران ــدل مفهوم ــه م ــی، ســید محمــد شــبیری و محمدرضــا ســرمدی، »ارائ ــم الریجان ــه، مری 4. قائمــی، آالل

پایــدار در مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب کشــور بــا تأکیــد بــر آمــوزش و ظرفیت ســازی«، مجلــه آب و 

فاضــاب، دوره بیســت و هشــتم، 1۳9۶، شــماره 4، ص 2۵.
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ــی  ــا، بی توجه ــت تقاض ــت از مدیری ــد غفل ــایی هایی مانن ــا نارس ــران ب ــی آب در ای ــه حکمران برنام
ــه مشــارکت مــردم روبه روســت.  ــی آب،  نبــود جامع نگــری در مطالعــات و بی توجهــی ب ــه ارزش ذات ب
نبــود اراده در سیاســت گذاری و عــزم جــدی در نهادهــای قانون گــذاری و اجرایــی، بــر تحقــق اهــداف 

ــده دارد.1 ــری تعیین کنن ــی آب اث ــای حکمران برنامه ه

گفتار دوم. دادرسی اداری در حوزه آب

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و تدویــن قانــون اساســی در ســال 1۳۵8، اصــل چهــل و پنجــم 
ــال و ثروت هــای عمومــی قلمــداد  ــق مهــم انف ــا را از مصادی ــا و دریاچه ه ــا، دریاه ــون اساســی، آب ه قان
کــرد و زمینــه حکومــت رژیــم حقــوق عمومــی بــر منابــع آب را فراهــم آورد. در کنــار قانــون اساســی، 
ــارض  ــه آب، تع ــت یک پارچ ــدار، مدیری ــعه پای ــت آب، توس ــن امنی ــون تأمی ــی هم چ ــات مهم موضوع
مالکیــت خصوصــی و منافــع عمومــی، ناکارآمــدی نظــام بــازار و خصوصی ســازی آب، از جملــه دالیلــی بــه 
شــمار می رونــد کــه ضــرورت مداخلــه دولــت و نظــام حقــوق عمومــی را در حــوزه آب اثبــات می کنــد.2 

بند اول. کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ــرو،  ــه وزارت نی ــوب 1۳۶1، چنان چ ــه آب، مص ــع عادالن ــون توزی ــاده ۳ قان ــره م ــاس تبص براس
هــر یــک از چاه هــای موضــوع ایــن قانــون را حداقــل طبــق نظــر دو کارشــناس خــود، بــرای مصالــح 
عمومــی، زیان بــار تشــخیص مــی داد، چــاه بــدون پرداخــت هیــچ گونــه خســارتی مســدود می گردیــد 
ــع  ــا وض ــد. ب ــار می ش ــون رفت ــن قان ــاده 4۵ ای ــق م ــان طب ــا متخلف ــوع و ب ــرداری از آن ممن و بهره ب
قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن، 
مصــوب 1۳84/4/12، وزارت نیــرو موظــف شــد وضعیــت چاه هــای بــدون پروانــه حفرشــده در مناطــق 
ممنوعــه، قبــل از تصویــب قانــون توزیــع عادالنــه آب، موضــوع تبصــره ذیــل مــاده ۳ قانــون یادشــده 
را تــا پایــان ســال 1۳84 تعییــن تکلیــف کنــد. بــا انقضــای ایــن مهلــت، تبصــره ذیــل مــاده ۳ قانــون 
توزیــع عادالنــه آب لغــو شــد. همــان طــوری کــه در مــاده 14 آیین نامــه اجــرای قانــون الحــاق یــک 
مــاده بــه قانــون وصــول برخــی درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن تأکیــد شــده اســت، از 
ابتــدای ســال 1۳8۵، چاه هــای موجــود کــه بــدون دریافــت مجــوز حفــر شــده اند، غیــر مجــاز تلقــی 

گردیــد. 

1. عرب پــور، امیرحســین، »ارائــه الگــوی حکمرانــی آب مبتنــی بــر بازاریابــی اجتماعــی در راســتای تغییــر رفتــار 

مصرفــی آب«، فصل نامــه مجلــس و راهبــرد، ســال بیســت و هشــتم، 1۳92، شــماره 1۰۶، ص 1۰۵.

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

دوره دهــم، 1۳9۷، شــماره 1.
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ــرداری، مصــوب 1۳89/4/1۳،  ــه بهره ب ــد پروان ــون تعییــن تکلیــف چاه هــای آب فاق ــن قان ــا تدوی ب
ایــن موضــوع بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــد؛ زیــرا بــر اســاس مــاده واحــده قانــون یادشــده، نــه تنهــا 
چــاه مســدود نمی شــد، بلکــه وزارت نیــرو مکلــف بــود تــا دو ســال تمــام پــس از ابــاغ ایــن قانــون و 
ــان  ــل از پای ــه در دشــت های کشــور قب ــه ک ــدون پروان ــال ب ــای آب کشــاورزی فع ــه چاه ه ــرای هم ب

ــد.1 ــرداری صــادر کن ــه بهره ب ــایی شــده اند، پروان ــر و شناس ســال 1۳8۵ حف

 الف. حدود صالحیت و اختیارات کمیسیون
برابــر قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای آب فاقــد پروانــه بهره بــرداری، حــدود صاحیــت و اختیــارات 

کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی شــامل مــوارد زیر اســت:
1. رسیدگی به اختافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف؛

ــیدگی  ــوع رس ــارات موض ــف و اختی ــدود وظای ــت در ح ــه دول ــخاص علی ــکایات اش ــی ش 2. بررس
ــیون؛ کمیس

ــرای  ــت مطروحــه در محاکــم عمومــی کــه ب ــه دول ــه دعــاوی اشــخاص علی ــه کلی ۳. رســیدگی ب
ــه شــده اســت؛ ــه ایــن کمیســیون احال اتخــاذ تصمیــم ب

4. رسیدگی به اعتراض مالکان دستگاه های حفاری در خصوص مجوز فعالیت و کارت تردد؛
۵. رسیدگی به اعتراض مالکان در خصوص توقیف دستگاه های حفاری مختلف.2

ــای کمیســیون ضــروری اســت.  ــدی در خصــوص صاحیت ه ــم و کلی ــه مه ــد نکت ــه چن ــاره ب اش
ــای  ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس ــه کمیس ــت ک ــن اس ــد، ای ــر ش ــد متذک ــه بای ــه ای ک ــن نکت اولی
ــده را بررســی و رأی  ــت پرون ــد ماهی ــط می توان ــه فق ــی اســت ک ــبه قضای ــد ش ــک واح ــی، ی زیرزمین
کمیســیون صــدور پروانــه را تأییــد یــا نقــض کنــد. بــا ایــن حــال، نمی توانــد حکــم کیفــری متناســب 

ــراد خاطــی صــادر کنــد.۳ جــرم اف

ب. ترتیب رسیدگی در کمیسیون
ــت  ــه درخواس ــیدگی ب ــرای رس ــت. ب ــه ای اس ــی یک مرحل ــبه قضای ــع ش ــن مرج ــیدگی در ای رس
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 

1. نک: رشیدی جهان آباد، رشید، مراجع شبه قضایی، تهران: مجد، 1۳9۵.

ــی:  ــای زیرزمین ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس ــی آب در کمیس ــژه، محمدرضــا و مســلم میــری، »دادرس ــک: وی 2. ن

ــماره 1. ــوم، 1۳9۶، ش ــرژی، دوره س ــوق ان ــات حق ــه مطالع ــا«، مجل ــا و راهکاره چالش ه

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

ــاری و آب، ســال پنجــم، 1۳9۳، شــماره 18. ــه مهندســی آبی ــرداری«، فصل نام ــه بهره ب ــد پروان ــای آب فاق چاه ه
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ــال  ــیون ارس ــای کمیس ــرای اعض ــه و ب ــوط را تهی ــزارش مرب ــدارک، گ ــول م ــس از وص ــیون پ کمیس
می کنــد. پــس از آن، نماینــدگان شــرکت آب منطقــه ای و جهــاد کشــاورزی عضــو کمیســیون فرصــت 
ــه کمیســیون اعــام کننــد. در مرحلــه بعــد،  ــه دبیرخان ــا 2۰ روز ب ــد نظــر کارشناســی خــود را ت دارن
دبیرخانــه بــا ارســال گــزارش و نظرهــای یادشــده بــرای قاضــی عضــو کمیســیون، پرونــده را در نوبــت 
ــود و قاضــی  ــه اعضــا تشــکیل می ش ــا حضــور هم ــد. کمیســیون ب ــرار می ده ــرح در کمیســیون ق ط
کمیســیون بــا توجــه بــه نظرهــای کارشناســی دو عضــو دیگــر رأی می دهــد. دبیرخانــه کمیســیون نیــز 
ــد  ــه رأی کمیســیون، معتــرض باشــد، می توان ــه شــاکی ابــاغ می کنــد. حــال اگــر ذی نفــع ب رأی را ب

در مرجــع صالــح طــرح دعــوا کنــد.1

ج. ابهام های موجود در صالحیت کمیسیون
اولیــن ابهــام بــه حــدود صاحیــت کمیســیون برمی گــردد. گروهــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه صاحیت 
ــا  ــدور پروانه ه ــه ص ــیدگی ب ــیون رس ــکایت از آرای کمیس ــه ش ــا ب ــت و تنه ــاص اس ــیون خ کمیس
رســیدگی می کنــد. گروهــی دیگــر اعتقــاد دارنــد کــه صاحیــت کمیســیون عــام اســت و در تبصــره 
ــن تبصــره،  ــق ای ــده اســت. طب ــرداری آم ــه بهره ب ــد پروان ــای آب فاق ــف چاه ه ــن تکلی ــون تعیی ۵ قان
بــه همــه اختافــات ناشــی از اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای آب فاقــد پروانــه بهره بــرداری و 
قانــون توزیــع عادالنــه آب در ایــن کمیســیون رســیدگی می شــود. هم چنیــن همــه دعــاوی مطــرح در 
محاکــم دادگســتری بایــد بــه ایــن کمیســیون ارجــاع گــردد کــه منظــور از دعــاوی، اعــم از کشــاورزی 

و دامــداری اســت.2
ــرداری، و تبصره هــای  ــه بهره ب ــون تعییــن تکلیــف چاه هــای آب فاقــد پروان ــا کمــی تأمــل در قان ب
ــر  ــش در نظ ــر از صاحیت ــی فرات ــیون، اختیارات ــرای کمیس ــذار ب ــه قانون گ ــت ک ــوان دریاف آن می ت
گرفتــه اســت؛ زیــرا در تبصــره ۵ قانــون، رســیدگی بــه همــه اختافــات ناشــی از اجــرای قانــون توزیــع 
ــون  ــه روشــن اســت، قان ــه ک ــان گون ــرار دارد. هم ــن کمیســیون ق ــت ای ــز در صاحی ــه آب نی عادالن
ــه مســائل آب ســطحی و  ــه موضوعــات آب زیرزمینــی نپرداختــه، بلکــه ب ــًا ب ــه آب صرف توزیــع عادالن

دیگــر موضوعــات نیــز اشــاره کــرده اســت. 
بــا ایــن وضعیــت و بــا توجــه بــه این کــه فلســفه وضــع قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای آب فاقــد 
پروانــه بهره بــرداری، تعییــن تکلیــف چاه هــای غیــر مجــاز اســت، آیــا کمیســیون صاحیــت رســیدگی 
بــه موضوعــات غیــر از آب زیرزمینــی ماننــد آب هــای ســطحی را نیــز دارد؟ بــه نظــر می رســد پاســخ 

1. ویژه و میری، پیشین، ص 12۵.

2. گزارش »نشست تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی«، تهران، 

.1۳94
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بــه ایــن پرســش منفــی باشــد؛ زیــرا ایــن موضــوع بــا فلســفه تأســیس قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای 
آب فاقــد پروانــه بهره بــرداری، مغایــرت آشــکار دارد.1

بند دوم.کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
بــر اســاس مــاده ۳ قانــون توزیــع عادالنــه آب، هر شــخص اعــم از حقیقــی و حقوقــی و وزارت خانه ها 
و دســتگاه ها و ارگان هــای دولتــی و نهادهــای انقــاب اســامی بخواهنــد از آب هــای زیرزمینــی در هــر 
نقطــه از کشــور بــه وســیله حفــر چــاه یــا احــداث قنــات یــا از طریــق تعمیــق یــا تغییــر محــل چاه هــای 
موجــود و ادامــه پیشــکار قنــات و توســعه چشــمه یــا طــرق دیگــر اســتفاده کنــد، بایــد تقاضــای کتبــی 
خــود را همــراه مــدارک اثبات کننــده آن بــه ســازمان ها و شــرکت های آب تابعــه وزارت نیــروی محــل 

ــل دهند. تحوی

الف. صالحیت و اختیارات کمیسیون
صاحیــت 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 پیش بینــی گردیــده اســت، عبارتنــد از:
1. صدور مجوز بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی؛
2. بررسی و حل اختاف در خصوص مسائل حریمی؛

۳. صدور پروانه مصرف بهینه آب برای مصرف کنندگان آب کشاورزی؛
4. صدور پروانه کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه؛

۵. تقلیل و ابطال پروانه های صادره توسط کمیسیون.2

ب. آیین رسیدگی در کمیسیون
بــر اســاس مــاده ۳ قانــون توزیــع عادالنــه آب، هــر شــخص اعــم از حقیقــی و حقوقــی و 
ــای  ــد از آب ه ــامی بخواهن ــاب اس ــای انق ــی و نهاده ــای دولت ــتگاه ها و ارگان ه ــا و دس وزارت خانه ه
زیرزمینــی در هــر نقطــه از کشــور بــه وســیله حفــر چــاه یــا احــداث قنــات یــا از طریــق تعمیــق یــا 
ــا طــرق دیگــر اســتفاده  ــات و توســعه چشــمه ی ــر محــل چاه هــای موجــود و ادامــه پیشــکار قن تغیی
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــه س ــده آن ب ــدارک اثبات کنن ــراه م ــود را هم ــی خ ــای کتب ــد تقاض ــد، بای کن

ــد.  ــل ده ــرو تحوی ــه وزارت نی آب تابع

1. نک: ویژه و میری، پیشین.

2. نــک: جعفــری ندوشــن، علی اکبــر و امیــد شــیرزاد، »ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی حقــوق آب ایــران«، 

فصل نامــه حقــوق اداری، ســال ششــم، 1۳98، شــماره 18.
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کارشــناس ضمــن بازدیــد از محــل و بررســی وضــع زمینــی کــه تقاضــای حفــر چــاه یــا قنــات در 
آن شــده و بــه وســیله مالــک یــا نماینــده معرفی شــده از طــرف وی ارائــه می شــود، محــل مناســبی را 
حتی المقــدور بــا نظــر ایشــان و رعایــت حریــم منابــع آب اطــراف و شناســایی طبقــات مختلــف زمیــن 
و اســتعداد آب دهــی و امــکان بهره بــرداری متناســب بــا مســاحت اراضــی، مشــخص و بــا تعییــن عمــق 
چــاه و آب دهــی تقریبــی و بــرآورد هزینــه حفــر و تجهیــز آن، گــزارش الزم را همــراه بــا کروکــی محــل 

بــرای اقــدام بــه ســازمان متبــوع خــود تســلیم می کنــد. 
کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانه هــا پــس از وصــول پرونــده امــر و بررســی آن، در صــورت 
موافقــت بــا نظریــه کارشــناس، مراتــب را بــه شــرکت یــا ســازمان متبــوع اعــام می کنــد و گرنــه بــا 
ــه تشــخیص  ــاز، کمیســیون ب ــد و در صــورت نی ــوط مجــدداً رســیدگی می کن حضــور کارشــناس مرب
ــه  ــا توجــه ب ــا کارشناســان دیگــری ارجــاع می دهــد. در نهایــت، ب ــه کارشــناس ی خــود، موضــوع را ب
ــرداری  ــر و بهره ب ــه حف ــدور پروان ــورد ص ــی در م ــای فن ــی و ضرورت ه ــای زیرزمین ــت آب ه وضعی

ــرد.1 ــم می گی تصمی

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

بــا توجــه بــه اصــل 1۷۳ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و نیــز بنــد دوم مــاده 1۰ قانــون 
ــع  ــده از مراج ــر آرای صادرش ــی ب ــارت قضای ــت اداری، نظ ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیات و آیی تش

دادرســی آب بــر عهــده شــعب دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد.

ــا و  ــدور پروانه ه ــیون ص ــته در کمیس ــوع خواس ــه موض ــدن ب ــیدگی نش ــف. رس ال
ــی ــای زیرزمین ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس ــی در کمیس ــرح ابتدای ط

بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره ۵9۰  هیئت عمومی دیــوان عدالــت اداری، مــورخ 1۳94/4/۵،  
پیــش از رســیدگی بــه خواســته در کمیســیون  رســیدگی بــه  صــدور پروانه هــا، موضــوع مــاده 4  قانــون 
توزیــع عادالنــه آب، خواســته قابــل رســیدگی در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی 
ــر  ــه آب، مــورخ 1۳۶۳/8/19 ب ــع عادالن ــون توزی ــی قان ــاده 4 آیین نامــه اجرای نیســت. هم چنیــن در م
ایــن امــر تأکیــد شــده اســت. اگــر قبــل از طــرح پرونــده در کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانه هــا، 
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی وارد رســیدگی شــود، ایــن مــورد از مــوارد نقــض 

تصمیــم کمیســیون در شــعبه های دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود.

1. همان، ص 4۰.
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ب. اقدام به پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس دادنامــه شــماره 149 مــورخ 1۳82/4/1۵ چنیــن 
تصمیــم گرفتــه اســت: »تفویــض مســئولیت حفــظ و نظــارت بــر بهره بــرداری انــواع آب هــای ســطحی 
و  زیرزمینــی بــه دولــت و ضــرورت اخــذ اجــازه از وزارت نیــرو، مفیــد جــواز پلمــپ منصوبــات چاه هــای  
فاقــد پروانــه قانونــی و مســلوب المنفعه نمــودن چــاه آب یــا جمــع آوری منصوبــات چاه هــای آب مجــاز 

ــرداری می نماینــد و انســداد آن توســط وزارت نیــرو نمی باشــد«.  کــه  بیــش از حــد مقــرر بهره ب
ــا  ــه، »ب ــوه قضایی ــی ق ــورخ 1۳9۵/1/24 اداره حقوق ــه مشــورتی شــماره 9۷/9۵/۷ م ــق نظری مطاب
ــون  ــه قان ــون الحــاق یــک مــاده ب ــر اســاس قان ــه آب، ب ــع عادالن ــون توزی لغــو  تبصــره ۳ مــاده ۳ قان
وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن، مصــوب 1۳84 و هم چنیــن عــدم 
ــد  ــور نمی توان ــه مزب ــرو، وزارت خان ــر و  مســلوب المنفعه نمــودن چاه هــا توســط وزارت نی پیش بینــی پ

ــد«.  ــا را صــادر نمای ــر، دســتور مســدود نمــودن چاه ه ــررات فوق الذک ــق مق طب
ــا  ــم ی ــدور حک ــاه، ص ــردن چ ــدود ک ــاز مس ــده، پیش نی ــررات بیان ش ــاس مق ــر اس ــن، ب بنابرای
دســتور مرجــع قضایــی اســت و وزارت نیــرو نمی توانــد رأســًا نســبت بــه پــر و مســلوب المنفعه کــردن 
چاه هــا اقــدام کنــد. همیــن امــر از مــاده 4۵ قانــون توزیــع عادالنــه آب نیــز مســتفاد می شــود. پــس 
ــه  ــی، ب ــع قضای ــم مرج ــدور حک ــدون ص ــی ب ــای زیرزمین ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس ــر کمیس اگ
مســلوب المنفعه بــودن چــاه رأی دهــد، تصمیــم صادرشــده از کمیســیون، در شــعبه های دیــوان قابــل 

نقــض اســت.

گفتار سوم. مبانی نظری فلسفه مجازات درباره جرایم آب 

در چارچــوب پژوهــش حاضــر، شــناخت مبانــی نظــری فلســفه مجــازات1 در حــوزه آب بــرای تحقــق 
دو ضــرورت تحلیلــی، اهمیــت بنیادیــن دارد: نخســتین ضــرورت، شــناخت مناســب ترین رویکرد فلســفی 
ــن  ــت. دومی ــم آب اس ــرل جرای ــاره کنت ــی درب ــردی قضای ــت گذاری راهب ــتای سیاس ــازات در راس مج
ضــرورت، ارزیابــی نگــرش و رویکــرد فلســفی قضــات محاکــم حــوزه سیســتان در مــورد مجــازات ایــن 
جرایــم اســت کــه نشــان دهــد تحــت تأثیــر کــدام  یــک از مکتب هــای فلســفی قــرار دارنــد. بنابرایــن، 
راهبــرد ایــن پژوهــش در تفکیــک خوانــش فاســفه در حــوزه مجــازات جرایــم آب، دربرگیرنــده تمایــز 

تحلیلــی میــان ســه دیــدگاه فلســفی واپس نگــر،2 پی آمدگــرا۳ و نظریــه ترکیبــی4 اســت. 

1-Philosophy of Punishment.

2-ConsequentialistـNon.

3-Consequentialist.

4-Combinatorial.
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ــال  ــه دنب ــه مجــازات ب ــاور اســتوار اســت ک ــن ب ــر ای ــه مجــازات ب ــی در توجی مکتــب پی آمدگرای
تحقــق اهدافــی مشــخص ـ بازدارندگــی، اصــاح، ناتوان ســازی ـ در آینــده اســت.1 بنتــام، از ســردمداران 
ایــن مکتــب در رســاله »مجازات هــا و پاداش هــا« ضمــن دفــاع از ایــن دیــدگاه می گویــد کــه انســان، 
ــود.  ــرم می ش ــب ج ــر مرتک ــت بیش ت ــب منفع ــتای کس ــه در راس ــت ک ــب اس ــودی منفعت طل موج
ــت  ــب منفع ــرای جل ــا ب ــرد: ی ــرار می گی ــاد ق ــر متض ــل دو ام ــرم در مقاب ــکاب ج ــگام ارت ــرم هن مج
ــر  ــرف  نظ ــرم ص ــکاب ج ــا از ارت ــد ی ــل می کن ــازات را تحم ــود و مج ــب می ش ــرم مرتک ــر، ج بیش ت
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــد ب ــر می رس ــه نظ ــاس، ب ــن اس ــر ای ــرد. ب ــازات را می پذی ــر مج ــد و خط می کن
پیش گیــری از جرایــم آب بایــد بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه پــاداش و نتیجــه حاصــل از ارتــکاب جــرم، 
کم  تــر از تحمــل رنــج و مشــقت مجــازات باشــد تــا بتوانــد انگیــزه ارتــکاب جــرم را از میــان بــردارد.2  
در تقابــل بــا ایــن نگــرش، رویکــرد ســزاگرایی قــرار دارد کــه می گویــد طبیعــت، نظمــی فرابشــری 
دارد و مبتنــی بــر اصــول و مفاهیــم اخاقــی اســت و انســان نیــز بــه  حکــم فطــرت خویــش همــواره بــه 
دنبــال دســت یابی 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 اخاقــی ماننــد عدالــت را مخــدوش می ســازد. عدالــت کیفــری نیــز نظــم مختل شــده 

ــاره احیــا می کنــد.۳ را دوب
اندیشــه ســزاگرایی بــر پایــه ایــن اســتدالل، مجــازات را یــک اصــل اخاقــی برمی شــمارد و اعتقــاد 
دارد کــه مجرمــان بایــد متناســب بــا اشــتباه خــود محاکمــه شــوند. بــا ایــن حــال، ســزاگرایان بــر ایــن 
ــته  ــم داش ــت ه ــای مثب ــر، پی آمده ــن اســت کیف ــه ممک ــد ک ــد می ورزن ــم و اساســی تأکی ــه مه نکت

باشــد، امــا هــدف از وضــع مجــازات، فوایــد حاصــل از آن نیســت.4
ــرد،  ــن رویک ــه ای ــت. در اندیش ــی اس ــرد ترکیب ــازات، رویک ــاره مج ــفی درب ــدگاه فلس ــر دی دیگ
ــرا مجــازات  ــد؛ زی ــه شــمار می رون ــاد مجــازات ب ــال نه ــی، دو ب ــای ســزاگرایی و پی آمدگرای رهیافت ه
ــه  ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س ــداری می کن ــی پاس ــای اجتماع ــی و هنجاره ــول اخاق ــو، از اص ــک  س از ی
دنبــال تحقــق بخشــیدن بــه اهدافــی مشــخص در آینــده اســت. بنابرایــن، کارآمدســازی مجــازات بــه 

ــتگی دارد. ــی بس ــی و پی آمدگرای ــه کارکردگرای ــی نظری ــول و مبان ــان از اص ــری هم زم بهره گی

1. منک: جوان جعفری بجنوردی و فرهادی آالشتی، پیشین، صص 21۵ـ241.

2. نــک: جاویــدی، مجتبــی، »بکاریــا، از اصالــت عقــل تــا اصالــت تجربــه: تحلیــل معرفت شــناختی 

ــماره 1، صــص 44ـ21. ــم، 1۳9۷، ش ــی، دوره هجده ــه اندیشــه دین ــا«، فصل نام ــزار بکاری ــری س ــه های کیف اندیش

ــناخت  ــی در ش ــم و کارکردگرای ــاداتی، »دورکهای ــواد س ــید محمدج ــا و س ــوردی، عبدالرض ــری بجن ــوان جعف ــک: ج ۳. ن

ــص 124ـ1۰1. ــماره 4، ص ــد، 1۳92، ش ــوق، دوره جدی ــی حق ــه تعال ــر«، فصل نام کیف

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 مناســب ترین و کارآمدتریــن فلســفه کیفــر در حــوزه جرایــم آب، نیازمنــد 
ــت.  ــود اس ــن موج ــه در قوانی ــای صورت گرفت ــگاری و مجازات انگاری ه ــه از جرم ان ــی واقع بینان تحلیل
ایــن بررســی بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه قانون گــذار کــدام رویکــرد فلســفی را در حــوزه مجــازات، 
ســرلوحه تعییــن اهــداف راهبــردی قــرار داده اســت. بــا ایــن رویکــرد، بــه بررســی ایــن نهــاد در قانــون 

ــم.  ــه آب می پردازی ــع عادالن توزی

بند اول. رویکرد فلسفی قانون گذار درباره مجازات در جرایم آب 
ــمار  ــه ش ــم آب ب ــگاری جرای ــوزه جرم ان ــل در ح ــن مراح ــی از مهم تری ــذاری، یک ــد کیفرگ فرآین
ــن  ــگاری صورت گرفتــه در ای ــرای تحقــق اهــداف جرم ان ــد از ظرفیــت الزم ب مــی رود؛ چــون کیفــر بای
ــن  ــری از ای ــم آب، پیش گی ــه جرای ــگاری در حیط ــداف جرم ان ــی از اه ــد. یک ــوردار باش ــوزه برخ ح
جرایــم اســت. بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کنیــم کــه ناکامــی مجــازات در تحقــق ایــن هــدف از فرآینــد 
جرم انــگاری جرایــم آبــی، مدیریــت بهینــه منابــع آب را مختــل می کنــد و بــه گســترش غیــر قانونــی 

بهره بــرداری از آن می انجامــد.
بــرای تقویــت نهــاد مجــازات در مقابلــه بــا جرایــم آبــی، بررســی و تحلیــل علمــی ابعــاد مختلــف 
ــر اســت. یکــی از راهکارهــای بررســی همه جانبــه ایــن موضــوع نیــز تحلیــل فرآینــد  آن اجتناب ناپذی
ــرد،  ــن رویک ــا ای ــت. ب ــود اس ــن موج ــفی آن در قوانی ــاد فلس ــه و ابع ــای صورت گرفت مجازات انگاری ه
ــه در  ــوب 1۳۶1 ک ــه آب، مص ــع عادالن ــون توزی ــی در قان ــم آب ــگاری جرای ــد مجازات ان ــی فرآین بررس
حــال حاضــر، بیش تریــن کاربــرد را در نظــام حقوقــی کشــور دارد، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر بــه شــمار 

مــی رود. 
ــازات در  ــدی مج ــودن کارآم ــازل ب ــل ن ــایی عل ــرای شناس ــل ب ــه تحلی ــد، اقتضــای هرگون بی تردی
ــت؛  ــود اس ــن موج ــه در قوانی ــای صورت گرفت ــفی مجازات انگاری ه ــل فلس ــم آب، تحلی ــوزه جرای ح
چــون در گام نخســت بایــد آشــکار شــود کــه قانون گــذار در فرآینــد مجازات انــگاری بــرای رســیدن بــه 
اهــداف جرم انــگاری 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 4۵ قانــون اساســی در ســال 1۳۶1 بــه تصویــب 
مجلــس شــورای اســامی رســید، مبنــا و اســاس نظــام حقوقــی آب کشــور و قانــون حاکــم در بخــش 
ــف  ــارف مختل ــرای مص ــص آب ب ــال و تخصی ــن، انتق ــن رو، تأمی ــود. از ای ــوب می ش ــور محس آب کش
ــزوم  ــر ل ــون ب ــن قان ــرد.1 ای ــورت می گی ــون ص ــن قان ــتناد ای ــه اس ــور ب ــع آب کش ــت مناب و مدیری

1. نک: ذوالفقاری، یوسف، حقوق آب، تهران: مجد، 1۳9۵.
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ــران در  ــی ای ــی تقنین ــت جنای ــرد در سیاس ــک راهب ــوان ی ــه  عن ــی ب ــای بدن ــری مجازات ه به کارگی
برخــورد بــا جرایــم آبــی تأکیــد دارد. بررســی مــواد ایــن قانــون نشــان می دهــد کــه عمدتــًا بــه مســائل 
ــه اســت1 و  ــع ارزشــمند پرداخت ــن منب ــرداری و حفاظــت از ای ــع آب، بهره ب ــه مالکیــت مناب ــوط ب مرب

ــه شــمار مــی رود.2 برقــراری نظــام توزیــع عادالنــه آب، راهبــرد و هــدف اصلــی ایــن قانــون ب
انتظــار جامعــه از تصویــب هــر قانونــی آن اســت کــه تصویب کننــدگان قوانیــن، مســیر و ســرانجام 
ــرای  ــار اج ــا و آث ــه جنبه ه ــن هم ــر گرفت ــان در خصــوص در نظ ــای آن ــا ادع ــد ت ــرای آن را ببینن اج
ایــن قانــون پذیرفتنــی باشــد.۳ پژوهــش حاضــر می کوشــد مجازات انگاری هــای صورت گرفتــه 
ــاده 4۵  ــل م ــون، ذی ــن قان ــم ای ــه در فصــل پنج ــی ک ــم آب ــا جرای ــه ب ــرای مقابل ــون را ب ــن قان در ای
ــکاس  ــور را انع ــی کش ــم آب ــاره جرای ــازات درب ــای مج ــی از گونه ه ــای کل ــت و نم ــده اس پیش بینی ش
ــی  ــایی مبان ــه شناس ــل، زمین ــن تحلی ــد. ای ــل و بررســی کن ــازات تحلی ــد فلســفه مج ــد، از بع می ده

ــازد. ــم می س ــون فراه ــن قان ــازات را در ای ــفی مج فلس
ــن  ــه در ای ــگاری صورت گرفت ــل جرم ان ــت، مکم ــه در حقیق ــاده 4۵ ک ــده در م ــازات تصریح ش مج
قانــون اســت، اشــعار مــی دارد: »اشــخاص زیــر عــاوه بــر اعــاده وضــع ســابق و جبــران خســارت وارده 
ــه نظــر حاکــم  ــر حســب مــوارد جــرم ب ــا 1۵ روز حبــس تأدیبــی ب ــه شــاق و ی ــا 1۵ ضرب ــه 1۰ ت ب

ــوند. ــوم می ش ــرع محک ش
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 اندازه گیــری آب کنــد یــا بــه نحــوی از انحــا، امــر بهره بــرداری 

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 بهره بــرداری از 

منابــع آب مبــادرت کنــد.
تبصره ـ در مورد بندهای ب و ج و د، با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می شود«.

پیــش از تحلیــل فلســفی مجــازات منــدرج در ایــن مقــرره قانونــی بایــد گفــت کــه ارزیابــی فلســفه 

1. نک: خداخواه، نسیم و امیرحسین نوربخش، مبانی حقوق آب، تهران: جاودانه جنگل، 1۳9۷.

2. نک: کریمیان سردشتی، نادر، دانش نامه آب و آب شناسی در قرآن کریم، تهران: بی نا، 1۳82.

۳. نک: بدیسار، سید ناصرالدین، سید محمد صادق احمدی و مسعود راعی، »نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران«، 

تحقیقات منابع آب ایران، دوره سیزدهم، 1۳9۶، شماره 1، صص 11۰ـ1۰1.

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت
 منابع آب )مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان(
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ــذف  ــه در ح ــت ک ــائلی اس ــن مس ــی از مهم تری ــی، یک ــم آب ــرل جرای ــوزه کنت ــازات در ح ــع مج وض
ــر در  ــه تغیی ــر گون ــد، ه ــرد. بی تردی ــه آن توجــه ک ــد ب ــد بای ــا وضــع مجــازات جدی ــک مجــازات ی ی
ــار و نتایــج  ــاره جرایــم آبــی نیازمنــد آن اســت کــه کارنامــه روشــنی از آث ــگاری جدیــد درب مجازات ان
ــن  ــازات جای گزی ــدی از مج ــی جدی ــد ارزیاب ــر آن، بای ــزون ب ــم. اف ــر بگیری ــابق را در نظ ــازات س مج
انجــام شــود. ایــن راهبــرد، مطالعــات فلســفی مــا را در مســیر شــناخت آثــار کیفرهــا و میــزان موفقیــت 

ــاند.1 ــاری می رس ــداف ی ــه اه ــت یابی ب در دس
پرســش اساســی آن اســت کــه نهــاد مجــازات در قانــون توزیــع عادالنــه آب بــا کــدام  یــک از مبانــی 
ــه  ــا 1۵ ضرب ــزان 1۰ ت ــا می ــر، آی ــارت  دیگ ــه  عب ــری دارد؟ ب ــت بیش ت ــازات قراب ــفی مج ــی فلس علم
ــروی  ــرد ســزاگرایی پی ــون، از رویک ــن قان ــاده 4۵ ای ــدرج در م ــی من ــس تأدیب ــا 1۵ روز حب شــاق ی

ــت؟ ــی اس ــرد فایده گرای ــه رو رویک ــا دنبال ــد ی می کن
ــک سیاســت و  ــوان ی ــه  عن ــی ب ــای بدن ــه مجازات ه ــذار ب ــه توســل قانون گ ــم ک ــان کنی ــد اذع بای
راهبــرد در مقابلــه بــا جرایــم آبــی، قابــل دفــاع بــه نظــر نمی رســد؛ چــون وضــع مجــازات شــاق کــه 
مجــازات بدنــی خوارکننــده بــه شــمار مــی رود، حکایــت از آن دارد کــه قانون گــذار بــه کارکــرد ارعابــی، 
ســزادهی و اصاحــی ایــن  گونــه مجــازات نظــر داشــته اســت. در حقیقــت، قانون گــذار در وضــع ایــن 
مجــازات بــه علــت جــرم توجــه کافــی نداشــته اســت. مجــازات شــاق بــه دلیــل آثــاری کــه بــر بــدن 
ــا رویکــرد فایده گرایــی مجــازات  مضــروب بر جــا می گــذارد، پی آمدهــای ناگــوار جســمانی دارد2 کــه ب

ســنخیت و قرابــت نــدارد. 
ــا  ــه ای دیگــر از مجــازات اســت کــه در ایــن مقــرره مشــاهده می شــود. گوی مجــازات حبــس، گون
ــر در  ــق تغیی ــی از طری ــم آب ــرل جرای ــال کنت ــه دنب ــی آن ب ــرد تأدیب ــر کارک ــد ب ــا تأکی ــذار ب قانون گ
شــخصیت مجرمــان اســت. بــا ایــن حــال، در ایــن نــوع مجــازات بــه گروه هــای هــدف کــه ایــن جرایــم 
ــم، کشــاورزانی هســتند کــه  ــن جرای ــان ای ــر مرتکب را مرتکــب می شــوند، توجــه نشــده اســت. بیش ت
بــا اشــتغال در اراضــی کشــاورزی بــه دنبــال معــاش هســتند و عمدتــًا روحیــه جامعه ســتیزی ندارنــد. 
بنابرایــن، مجــازات حبــس تعیین شــده، کارکــرد اصاحــی مــورد نظــر قانون گــذار را نــدارد و حداکثــر 
ــا هــدف  ــرای آن تصــور کــرد، کارکــرد ناتوان ســازی موقــت مجرمــان آب ب ــوان ب کارکــردی کــه می ت

ممانعــت از تکــرار جــرم اســت.

ــار، 1۳8۷، شــماره 12،  ــواه به ــده«، گ ــی فراموش ش ــا، ضرورت ــی مجازات ه ــن، حجــت، »جامعه شناس ــک: مبی 1. ن

صــص 8۰ـ۷۵.

ــازات در  ــش مج ــی، »نق ــه، ســید حســین هاشــمی، ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد داراب ــک: مــرادی، فرزان 2. . ن

ــه آب و فاضــاب، دوره ســی ام،  ــی«، مجل ــع آب زیرزمین ــاز از مناب ــر مج ــرداری غی ــرم بهره ب ــری از ج پیش گی

ــماره ۳. 1۳98، ش
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بنــد دوم. تحلیــل فلســفی مجــازات انعکاس یافتــه در آرای حــوزه دشــت 
ن سیستا

ــی دولت هــا در حــوزه  ــی حکمران اســتفاده از ظرفیــت مجــازات، یکــی از ابزارهــای فنــی و عملیات
ــه   صیانــت از منابــع آب بــه شــمار مــی رود. در ایــن راســتا، ضــرورت دارد دســتگاه عدالــت کیفــری ب
ــای  ــی در پرونده ه ــات قضای ــه مقام ــش از آن ک ــور، پی ــی کش ــت سیاس ــی از ارکان حاکمی ــوان یک عن
مرتبــط بــا جرایــم آب، مجــازات تعییــن کننــد، بــه آمــوزش و آشناســازی آنــان بــا مبانــی جرم انــگاری 

و خوانــش نظــر فاســفه در حــوزه مجــازات دربــاره جرایــم آب اهتمــام جــّدی داشــته باشــد. 
در بحــث از تحلیــل فلســفی آرای قضایــی مبنــی بــر این کــه نهــاد مجــازات در زمینــه جرایــم آب، 
ــری  ــای کیف ــی از دادنامه ه ــد نمونه های ــه، نیازمن ــرد پی آمدگرایان ــا رویک ــزاگرایانه دارد ی ــرد س رویک
مرتبــط بــا ایــن جرایــم هســتیم. از ایــن رو، آرای بیش تــر شــعبه های کیفــری حــوزه دشــت سیســتان 
بررســی شــد. در مجمــوع، 4۳ پرونــده  ثبت شــده از ســال 1۳9۵ تــا فروردیــن 14۰۰ گــردآوری گردیــد. 
ــوع نگــرش  ــه ن ــا آب ب ــط ب ــای مرتب ــزان پرونده ه ــودن می ــن ب ــل پایی ــی اســت یکــی از عل گفتن
ــم آب را  ــًا جرای ــم عموم ــن جرای ــان ای ــردد. مرتکب ــه بازمی گ ــن مقول ــه ای ــی سیســتان ب ــه محل جامع
ــز  ــم آب نی ــدگان جرای ــرف بزه دی ــی از ط ــگاه حت ــن ن ــد. ای ــور می کنن ــده تص ــی و بزه دی ــدون قربان ب
ممکــن اســت مشــاهده شــود کــه خــود را بزه دیــده ایــن جرایــم نپندارنــد. دورنمــای چنیــن نگرشــی، 
مطــرح نشــدن دعــوا از جانــب شــاکی خصوصــی اســت، بــه  ویــژه اگــر ایــن جرایــم در فهرســت جرایــم 

قابــل  گذشــت تعریــف  شــده باشــد. 
ــم آب  ــا جرای ــه ب ــات در مقابل ــفی قض ــرش فلس ــاخته نگ ــن آرا، برس ــه در ای ــازات انعکاس یافت مج
ــن  ــه اســت. ای ــز یافت ــاد تمرک ــن نه ــداف مصــّرح ای ــر اه ــا ب ــی تحلیل ه ــون اصل دانســته شــده و کان
ــود.  ــی می ش ــع آب تلق ــت از مناب ــوزه صیان ــان در ح ــی دادرس ــای ذهن ــی از جنبه ه ــا، بازتاب ارزیابی ه
از ایــن رو، در نــوع خــود ارزشــمندند؛ زیــرا نتایــج ایــن قبیــل تحلیل هــا، بــه شــکل مؤثــری در زمینــه 
ــال،  ــن ح ــا ای ــود. ب ــد ب ــذار خواه ــی اثرگ ــی و قانون ــت گذاری قضای ــانی، سیاس ــروی انس ــوزش نی آم
مجــازات انعکاس یافتــه 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 مــی رود. از 
ایــن  رو، بــر اســاس مبانــی نظــری فلســفه پی آمدگرایــی و فلســفه ســزاگرایی می تــوان اهــداف فلســفی 

ــرد.  ــک ک ــده را تفکی ــای تعیین ش مجازات ه
در مطالعــه حاضــر، معیــار فایده گرایــی مجــازات بــر مبنــای شــاخص افزایــش هزینه هــای جــرم ـ 
ــزه کار  جبــران خســارت، مجــازات، پرداخــت هزینه هــای اســتفاده از منابــع آب و پیش بینــی اصــاح ب
ـ در مقابــل منافــع حاصــل از جــرم، تعییــن و معیــار ســزاگرایی مجــازات بــر اســاس مفهــوم بنیادیــن 

»مجــازات اســتحقاقی« یعنــی صرفــًا تعییــن کیفــر در نظــر گرفتــه  شــده اســت.

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت
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الف. رویکرد افزایش هزینه در جرایم آب
مجــازات در تغییــر محاســبات ذهنــی مرتکبــان نقــش کلیــدی ایفــا می کنــد. از ایــن رو، مقامــات 
ــه اصــل واقع بینــی مجــازات کــه یکــی از اصــول مهــم در مباحــث نظــری در قلمــرو  ــد ب ــی بای قضای
فلســفه کیفــر بــه شــمار مــی رود، توجــه الزم را داشــته باشــند.1 مقصــود از ایــن اصــل بــر اســاس مبانــی 
ــه  ــد ب ــم آب بای ــازات جرای ــرای مج ــت اج ــزان و کیفی ــوع، می ــه ن ــت ک ــه آن اس ــدگاه فایده گرایان دی

گونــه ا ی باشــد کــه رنــج حاصــل از تحمیــل آن بــر منافــع اکتســابی غلبــه پیــدا کنــد. 
در چارچــوب تقویــت ایــن دیــدگاه، مکتــب اصالــت فایــده بیــان مــی دارد کــه جــرم، عملــی انتخابــی 
و فرآینــد تصمیم گیــری بــرای ارتــکاب آن مبتنــی بــر محاســبات هزینــه ـ فایــده اســت2 و مرتکبــان بــا 
ســبق تصمیــم و محاســبه ســود ـ زیــان بــه جــرم دســت می زننــد. بررســی برخــی مقــررات کیفــری 
ــدگاه اشــراف علمــی داشــته اســت.  ــن دی ــی ای ــه مبان ــذار ب ــز نشــان می دهــد قانون گ ــن حــوزه نی ای
بــرای نمونــه، در مــاده 4۵ قانــون توزیــع عادالنــه آب مقــرر داشــته اســت: »اشــخاص زیــر عــاوه بــر 
اعــاده وضــع ســابق و جبــران خســارت وارده بــه 1۰ تــا ۵۰ ضربــه شــاق و یــا از 1۵ روز تــا ســه مــاه 

حبــس تأدیبــی بــر حســب مــوارد جــرم بــه نظــر حاکــم شــرع محکــوم می شــود«. 
ــه  ــاده، هدفمندان ــن م ــازات در ای ــن مج ــی در تعیی ــرد فایده گرای ــه رویک ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــز دارد.  ــج ارعاب آمی ــر نتای ــی، بیش ت ــالب آزادی و بدن ــای س ــرا مجازات ه ــت؛ زی ــده اس ــی نش طراح
البتــه واقعیــت آن اســت کــه تعییــن ایــن نــوع از مجــازات بــا عنایــت بــه زمــان تصویــب ایــن قانــون در 
ســال 1۳۶۳ تحــت تأثیــر وضعیــت سیاســی حاکــم بــر کشــور در دوران ابتــدای انقــاب بــوده اســت و 

ــد.  ــن می ش ــاق تعیی ــس و ش ــه حب ــر پای ــا ب ــر مجازات ه در آن دوره، بیش ت
ــت  ــم ماهی ــن جرای ــد ای ــان می ده ــوزه نش ــن ح ــزه کاران ای ــت ب ــه فعالی ــوط ب ــای مرب تحلیل ه
اقتصــادی دارنــد. پــس مجــازات بایــد بــه شــکلی هوشــمندانه، هزینه هــای اقتصــادی ارتــکاب جــرم را 
افزایــش دهــد. نکتــه دیگــر، وجــود اصطــاح »حبــس تأدیبــی« در ایــن مقــرره قانونــی اســت کــه در 
ــه مجــازات مصــداق پیــدا می کنــد. هــدف تأدیبــی پــس از اعمــال مجــازات و  رویکــرد فایده گرایــی ب
در آینــده تحقــق می یابــد. بــا ایــن  حــال، چــون یکــی از ابعــاد پژوهــش حاضــر، تحلیــل آرای قضایــی 
حــوزه سیســتان در پیونــد بــا رویکــرد فلســفی مجــازات در جرایــم آب اســت، پــس از تبییــن داده هــای 

ــم. ــل آن می پردازی ــه تحلی ــی ب میدان

1. نک: شــاه ملك پور خشــك بیجاری، حســن، »فلســفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسالم«، 

پژوهش نامه حقوقی، دوره اول، 1۳9۰، شماره 2، صص ۷۷ـ۵۷.

2. نک: جوان جعفری بجنوردی و فرهادی، پیشین.
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نمودار شماره 1 ـ تحلیل اهداف مجازات جرایم آب در دشت سیستان
ــر  در نمــودار دایره ای شــکل شــماره 1، تحلیــل اهــداف مجــازات جرایــم آب در حــوزه سیســتان ب
اســاس مجموعــه داده هــای ایــن تحقیــق آمــده اســت. بــا عنایــت بــه درصــد فراوانــی داده هــا، فلســفه 
ــه  ــل از آن، ب ــع حاص ــل مناف ــرم در مقاب ــکاب ج ــای ارت ــش هزینه ه ــاخص افزای ــا ش ــی ب پی آمدگرای
میــزان بیــش از 41 درصــد، بیش تریــن رویکــرد فلســفی مجــازات را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــه، دادنامــه شــماره 9۷۰998۵4۷89۰198۰ مــورخ 1۳99/1/۳1، صادرشــده از شــعبه  ــرای نمون ب
1۰2 دادگاه کیفــری شــهر زابــل بــا موضــوع اتهــام اســتفاده غیــر مجــاز از تأسیســات آب نشــان می دهد 
کــه دادگاه عــاوه بــر جبــران خســارت، متهــم را بــه جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم 
ــرم  ــای ج ــش هزینه ه ــتای افزای ــدی در راس ــزای نق ــارت و ج ــران خس ــی از جب ــت. ترکیب ــرده اس ک

ــی اســت. ــل  تحلیــل و ارزیاب ــا فلســفه پی آمدگرایــی، قاب ــق ب مطاب
ــعبه 1۰1 دادگاه  ــده از ش ــورخ 1۳99/9/29، صادرش ــماره 99۰99۷۵44۰۶۰12۳۰ م ــه ش دادنام
کیفــری دو شــهر زهــک بــا موضــوع اتهــام دخالــت غیــر قانونــی در تأسیســات آب، حکایــت از آن دارد 
کــه دادگاه، رویکــرد فایده گرایــی را در زمینــه مجــازات پــی گرفتــه؛ زیــرا محکــوٌم علیــه را عــاوه بــر 
جبــران خســارت، بــه پرداخــت مبلــغ بهــای خدماتــی و جــزای نقــدی در حــق دولــت محکــوم کــرده 
اســت. ایــن حکــم بــه  وضــوح نشــان می دهــد کــه پیش فــرض ذهنــی قاضــی صادرکننــده بــر محــور 
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نظریــه عقانیــت مجــرم قــرار دارد؛ زیــرا مجــازات تعیین شــده بــا هــدف افزایــش هزینه هــای ارتــکاب 
جــرم در مقابــل منافــع آن صــورت پذیرفتــه اســت. 

ــرای صــدور مجــازات  ــر قضــات حــوزه دشــت سیســتان ب ــه نظــر می رســد دلیــل تمایــل بیش ت ب
ــی  ــت های کل ــی از سیاس ــم آب، ناش ــف جرای ــای مختل ــارت در گونه ه ــران خس ــدی و جب ــزای نق ج
ــودن  ــی ب ــه اصــل قانون ــدی ب ــن، پای بن ــر ای ــاوه ب ــی اســت. ع ــی در راســتای حبس زدای نظــام قضای
جــرم و مجــازات، اختیــارات مقامــات قضایــی را بــه تعییــن مجــازات مقــرر و جبــران خســارت قانونــی 

محــدود کــرده اســت.
ــا جرایــم آب، رویکــرد  ــه ایــن ترتیــب، اگــر اهتمــام حاکمیــت در حــوزه مجازات هــای مرتبــط ب ب
ــا منافــع آن تعریــف  شــده باشــد، در گام نخســت بایــد منافــع  افزایــش هزینه هــای جــرم در مقابــل ب
ــای  ــرآورد هزینه ه ــبکه، ب ــب ش ــارت تخری ــت آب، خس ــزان برداش ــی می ــم یعن ــن جرای ــل از ای حاص
رفــع آلودگــی از  منابــع آب و مــواردی از ایــن قبیــل، بــه  صــورت 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. در  واقــع، موفقیــت رویکــرد فایده گرایــی مجــازات بــه جرایــم آب 

بــه تعییــن معیــار میــزان ضــرر بــه منابــع آب وابســته اســت.
ــش از 1۳  ــزان بی ــه می ــان ب ــاح مجرم ــاخص اص ــا ش ــی ب ــفه پی آمدگرای ــن، فلس ــر ای ــاوه ب ع
ــه  ــت. چنان ک ــی اس ــه در آرای قضای ــرش فایده گرایان ــای نگ ــد فراوانی ه ــر از درص ــی دیگ ــد، یک درص
ــاره  ــاری درب ــث ج ــم در مباح ــه محاک ــان اندیش ــده گفتم ــن آرا، بازتاب دهن ــود، ای ــاهده می ش مش
اهــداف مجــازات بــا محوریــت پیش بینــی اصــاح مجرمــان در حــوزه جرایــم آب اســت. بــرای مثــال، 
دادنامــه شــماره 9۵۰99۷۵44۰۶۰۰۳1۰ مــورخ 1۳9۵/۵/21، صادرشــده از شــعبه 1۰1 دادگاه کیفــری 
دو شــهر زهــک بــا موضــوع اتهــام انشــعاب غیــر مجــاز آب، بــا بحــث فلســفه پی آمدگرایــی بــا هــدف 
اصــاح ارتبــاط دارد؛ زیــرا دادگاه بــه  صراحــت، هــدف از تعلیــق مجــازات تعیین شــده را اظهــار ندامــت 

محکــوم و پیش بینــی اصــاح مرتکــب اعــام کــرده اســت. 
ــر  ــم آب را ب ایــن توجیه هــا نشــان می دهــد برخــی محاکــم، رویکــرد فایده گرایــی در حــوزه جرای
ــای  ــب، عملکرده ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار داده ان ــان، شــاخص ق ــی اصــاح مجرم ــار پیش بین ــای معی مبن
ــه  شــدت  ــای مــورد نظــر از ایــن نهــاد را ب ــا رویکــرد فلســفی واحــد، تحقــق مزای متفــاوت محاکــم ب
ــاوت،  ــای متف ــا معیاره ــد ب ــردی واح ــن رویک ــش گرفت ــی در پی ــئله یعن ــن مس ــد. ای ــش می ده کاه
پیامــی نامناســب در خصــوص اهمیــت هنجارهــای مرتبــط بــا جرایــم آب بــه جامعــه مخابــره می کنــد. 
هم چنیــن 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 

ــد. ــق می انجام ح
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ب. رویکرد تنبیهی درباره جرایم آب
ــه  مــوازات رویکــرد افزایــش هزینه هــای جــرم، برخــی محاکــم حــوزه دشــت سیســتان، نگــرش  ب
تنبیهــی در زمینــه جرایــم آب دارنــد. ایــن رویکــرد کــه در مبانــی اندیشــه ســزاگرایی ریشــه دارد، بــه 
ــر  ــه ایــن هــدف ب ــرای رســیدن ب دنبــال احیــای هنجارهــای اخاقــی در مــورد جرایــم آب اســت و ب
معیــار »اســتحقاق مجرمانــه« تأکیــد دارد. مقصــود از ایــن معیــار آن اســت کــه بــزه کار تنهــا دربــاره 

آن چــه مســتحق اســت، کیفــر ببینــد.1
ــه   ــه ب ــد توج ــرد، نیازمن ــن رویک ــفی ای ــداف فلس ــر اه ــه  بهت ــر چ ــق ه ــال، تحق ــن ح ــا ای ب
ــه اســت. ایــن  ــرای معیــار اســتحقاق مجرمان پیششــرط های الزم در خصــوص شــاخص های مناســب ب

ــد از:  ــتند، عبارتن ــه هس ــازات عادالن ــای مج ــر ویژگی ه ــه بیانگ ــا ک مؤلفه ه
یک ـ کسانی که از نظر اخاقی، مرتکب جرایم می شوند، سزاوار تحمل مجازات متناسبند؛

دو ـ مجازات مجرمان از نظر اخاقی ذاتًا خوب است؛
ســه ـ از نظــر اخاقــی، تحمیــل مجــازات نامتناســب، عمــل قبیــح محســوب می شــود و خاطیــان 

بایــد مجــازات شــوند. 
ــر مجــازات غیــر  در همیــن راســتا، کانــت عقیــده داشــت »ایــن وظیفــه مــردم اســت کــه در براب
ــه دنبــال  ــًا ب قابــل  تحمــل حاکــم ســتمگر مقاومــت کننــد«.2 در  واقــع، در ایــن رویکــرد، دادگاه صرف
مجــازات کــردن مجــرم بــه دلیــل ارتــکاب جــرم اســت. البتــه ممکــن اســت بــه دنبــال مجــازات، برخــی 
از نتایــج دیگــر ماننــد اصــاح بــزه کار و پیش گیــری از جرایــم آب نیــز محقــق شــود، امــا ایــن نتایــج، 

هــدف مجــازات نخواهــد بــود. 
بــا ایــن مقدمــه بایــد اشــاره کنیم کــه بیــش از 18 درصــد فراوانــی مجازات هــای صادرشــده صرفــًا 
ــه، دادگاه در دادنامــه  ــرای نمون ــه تعییــن کیفــر پــس از احــراز مجرمیــت اختصــاص  یافتــه اســت. ب ب
شــماره 99۰99۷۵4۷۷8۰۰1۶۰ مــورخ 1۳99/1/۳1 صادرشــده از شــعبه 1۰2 دادگاه کیفــری دو زابــل 
بــا موضــوع اتهــام اســتفاده غیــر مجــاز از تأسیســات آب، مجــرم را بــه پرداخــت جــزای نقــدی در حــق 
دولــت محکــوم کــرده اســت. در  واقــع، دادگاه در واکنــش بــه ارتــکاب جــرم اتهامــی، مجــرم را مســتحق 

جــزای نقــدی دانســته اســت. 

1. نک: جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا و ســید محمدجواد ســاداتی، »ســزاگرایی در فلســفه کیفر«، پژوهش نامه 

حقوق کیفری، دوره سوم، 1۳91، شماره 1، صص۵9ـ81.

2-Richard, R. & E. Kania, “Philosophies of Punishment”, Wiley online library, 2015:www.doi.

.org/10.1002/9781118519639.wbecpx258

۳. شاه ملك پور خشك بیجاری، پیشین.
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در خصوص این رویکرد تنبیهی، بیان دو نکته اهمیت دارد: 
نخســت ـ صــرف مجــازات کــردن، مانــع از رعایــت اصــل واقع بینــی در تعییــن کیفــر خواهــد بــود؛۳ 
چــون هــدف از مجــازات در حــوزه آب، صیانــت و مدیریــت مناســب بهینــه ایــن منابــع بــرای دسترســی 

عمــوم جامعــه بــه آب بــه  عنــوان یــک حــق بشــری اســت. 
دومیــن ـ بــه بــاور اندیشــه ســزاگرایی، مجــازات می خواهــد بــا وجــدان اخاقــی جامعــه ارتباطــی 

عمیــق برقــرار کنــد.1
در حــوزه سیســتان بــه دلیــل فقــر حاکــم بــر منطقــه کــه در سیاســت های نادرســت در حوزه هــای 
مختلــف از جملــه آب ریشــه دارد، تحمیــل مجــازات بــدون توجــه بــه وضعیــت اجتماعــی ایــن منطقــه 

ســبب فاصلــه گرفتــن از وجــدان جمعــی می شــود.

1. جوان جعفری بجنوردی و ســاداتی، پیشــین.
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نتیجه گیری
ــده  ــی صادرش ــه در آرای قضای ــازات انعکاس یافت ــفی مج ــل فلس ــی و تحلی ــی از بررس ــدف اصل ه
ــه  ــی در رســیدگی ب ــات قضای ــی مقام ــی علم ــش مبان ــا و افزای ــت ظرفیت ه ــم آب، تقوی ــاره جرای درب
ــگاه  ــش ن ــل در خوان ــن راســتا، تأم ــه دشــت سیســتان اســت. در ای ــم آب در منطق ــای جرای پرونده ه
فلســفی در زمینــه نهــاد مجــازات گویــای آن اســت کــه دانــش فلســفه در عرصــه مجــازات، نگرش هــای 
متفــاوت دارد. سیاســت های قضایــی نیــز از نــوع نگــرش فلســفی قانون گــذار دربــاره جرایــم آبــی اثــر 

می پذیــرد. 
ــر  ــی جلوه گ ــفه پی آمدگرای ــب فلس ــو در قال ــک س ــا از ی ــن نگرش ه ــل از ای ــای حاص رهیافت ه
ــدار اســتوار اســت کــه آن چــه باعــث  ــن پن ــر ای ــًا قبیــح می پنــدارد و ب می شــوند کــه مجــازات را ذات
ــری از آن  ــر بهره گی ــی ب ــتگاه قضای ــود و دس ــم آب می ش ــوزه جرای ــاد در ح ــن نه ــمردن ای ــاز ش مج
تأکیــد مــی ورزد، در حقیقــت، تحقــق فوایــدی اســت کــه در افــق آینــده از مجــازات انتظــار مــی رود. 
ــای  ــش هزینه ه ــا افزای ــم آب ب ــکاب جرای ــری از ارت ــد از: پیش گی ــد عبارتن ــن فوای ــته ترین ای برجس

ــزه کاران و دیگــر مــوارد.  جــرم، اصــاح ب
در مقابــل، رویکــرد ســزاگرایی در خصــوص ماهیــت مجــازات در جرایــم آب قــرار دارد کــه بیــان 
ــع آب می انجامــد؛ چــون  ــت از مناب ــه احیــای ارزش هــای اخاقــی در حــوزه صیان می کنــد مجــازات ب
ذاتــًا دارای حســن اســت. بنابرایــن، هــدف از اعمــال کیفــر، فوایــد احتمالــی حاصــل از آن نیســت، بلکــه 

احیــای ارزش هــای مــورد احتــرام جامعــه اســت. 
ــی و  ــای اجتماع ــل هزینه ه ــا حداق ــفی، ب ــرد فلس ــب ترین رویک ــاب مناس ــال، انتخ ــن ح ــا ای ب
حداکثــر کارآمــدی در صیانــت از منابــع آب، نیازمنــد درک هوشــمندانه مبانــی نظــری فلســفه کیفــر 
ــش  ــر هم کن ــی، ب ــای میدان ــی و پژوهش ه ــی علم ــد مبان ــر پیون ــی ب ــت. درک مبتن ــن راستاس در ای
متقابــل میــان مبانــی علمــی قضــات و عملکــرد دســتگاه عدالــت کیفــری در مبــارزه بــا ایــن جرایــم 

ــر خواهــد گذاشــت. اث
پژوهــش حاضــر بــرای نخســتین بــار بــه تحلیــل فلســفه مجــازات جرایــم آب در آرای قضایــی حوزه 
دشــت سیســتان پرداختــه  اســت. بررســی نمونــه آرای ایــن حــوزه نشــان می دهــد کــه عمومــًا فلســفه 
مجــازات بــر اســاس مبانــی علمــی قضــات و اختیــارات قانونــی اعطاشــده در دو رویکــرد فایده گرایــی 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 می تــوان 
ــردی  ــن رویک ــش گرفت ــرای در پی ــف ب ــعبه های مختل ــی ش ــات قضای ــری مقام ــود انســجام فک ــه نب ب
ــی فکــری آن اســت  ــن پراکندگــی در مبان واحــد در زمینــه فلســفه مجــازات اشــاره کــرد. پی آمــد ای
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کــه صیانــت از منابــع آب از طریــق ظرفیــت نهــاد مجــازات بــا دشــواری روبــه رو شــود.
نتایــج حاصــل از تحلیــل فلســفی مجــازات در قانــون توزیــع عادالنــه آب بــه وضــوح نشــان داد کــه 
قانون گــذار از طریــق ارعــاب ناشــی از تحمیــل مجــازات خوارکننــده شــاق و هم چنیــن مجــازات حبــس 
ــگاری  ــد مجازات ا ن ــن ســبک از فرآین ــی اســت. ای ــم آب ــزه کاران جرای ــال اصــاح ب ــه دنب ــدت ب کوتاه م
ــن  ــق ای ــن حــال، امکان ســنجی تحق ــا ای ــت دارد. ب ــی در فلســفه مجــازات قراب ــا رویکــرد فایده گرای ب
اهــداف در حــوزه دشــت سیســتان نشــان می دهــد اساســًا مرتکبــان جرایــم آبــی در طــرح 4۶ هــزار 
هکتــاری، کشــاورزان هســتند کــه روحیــه جامعه ســتیزی ندارنــد. تحمیــل مجــازات خوارکننــده شــاق 
بــرای کســانی کــه بنــا بــر اعتقــادات دینــی، آب را نعمــت خداونــد می داننــد و بــرای امــرار معــاش بــه 
دنبــال زراعــت هســتند، نمی توانــد بازدارندگــی ایجــاد کنــد. از طرفــی، اعمــال مجــازات حبــس نیــز در 
ــم  ــدارد و حداکثــر عملکــرد آن، ناتوان ســازی مرتکــب از تکــرار جرای کوتاه مــدت، کارکــرد اصاحــی ن

ــود. آبــی در کوتاه مــدت خواهــد ب
ــه 1۳8۰،  ــذاری در ده ــت قانون گ ــات مثب ــت از اقدام ــد گف ــز بای ــی اداری نی ــوزه دادرس در ح
ــه حفــظ ســفره های آب  ــه ب ــی اســت ک ــرداری از آب هــای زیرزمین ــورد بهره ب ــی در م ــب قوانین تصوی
زیرزمینــی کمــک شــایانی می کنــد. پیش بینــی دادرســی اداری در حــوزه آب ایــن فایــده را دارد کــه 
عــاوه بــر جلوگیــری از ورود و تشــکیل پرونده هــای متعــدد در دادگســتری ســبب می شــود رســیدگی 
بــه دعــاوی موضــوع قانــون، بــه صــورت تخصصــی و بــا حضــور نماینــدگان ســازمان جهــاد کشــاورزی و 
شــرکت آب منطقــه ای اســتان بــه عنــوان اعضــای فنــی کمیســیون و بــا حضــور قاضــی واجــد شــرایط 

و انشــای رأی از جانــب وی صــورت گیــرد.
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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)

Saeed Gohari *
Seyed Hossein Hosseini**
Abdolreza Javan Jafari Bojnordi***

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 ap-
proach has rendered the policies of the justice system in the protection of water re-
sources 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.

Keywords: water crimes, philosophy of consequentialism, philosophy of punish-
ment, prevention of water crimes.
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