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  مقدمه
 در  زيرزمينـي هاي استحصال آب از منـابع           ترين شيوه     متداولترين و        از قنات از مهم    هاستفاد

هاي سطحي ندارنـد، آب    خصوص مناطقي كه آب    در اكثر نواحي به   . شود  ميايران محسوب   
حتـي در منـاطقي كـه بـه دليـل           . شـود     موردنياز مناطق جمعيتي از منابع زيرزميني تأمين مي       

وردارنـد، بـراي تـأمين آب شـرب، از          هاي سطحي فراوانـي برخ        هاي شديد از آب       بارندگي
كننـد      هـاي سـطحي اسـتفاده مـي           تربودن آن نـسبت بـه آب          هاي زيرزميني به دليل سالم        آب

هاي مختلـف     هاي زيرزميني از جنبه       منزلة يكي از منابع آب      قنات به ). 185: 1386كردواني،  (
اي اهميـت بـسياري     دهي باالي آن نسبت به چـاه دار         قدمت، تعداد، ارزش اقتصادي و بهره     

روند، اما عمـدتاً   ترين منشأ تأمين آب به شمار مي        ها اصلي     همچنين كوه ). 304: همان(است  
ها از خاك       در سوي ديگر، در حالي دشت     . اند   كوه براي كشاورزي نامناسب      هاي دامنة     خاك

ات بـا   فنـاوري قنـ   . خيز براي كشاورزي برخوردارند كه آب كافي در اختيار ندارنـد            حاصل
كوه توسعة پايدار     هاي پاي     خيز از آب      هاي حاصل     كردن دشت   تكميل اين چرخه و با سيراب     

هـا تعـادل        در اين ميان تكنيك حفر چاه در حواشي دشـت         . آورد    را براي شهر به ارمغان مي     
  .تكنولوژي قنات را برهم زده است

بـرداري از قنـات در        ره تاريخي حاكي از آن است كه ابتكار احداث و بهـ           ةشواهد و ادل  
عمليـات  . اختيار ايران باستان قرار داشته و از ايران به ساير نقاط جهـان بـسط يافتـه اسـت               

امروزه نيز در كشور مـا       گرفته است، اما     شكلاحداث و حفر قنوات در چند هزار سال قبل          
 نقـاط   ندورتـري  در   زيرزمينـي هـاي       بـرداري از آب      بهره منظور  به بسان گذشته از اين روش    

  .شود   خشك و گرمسير همچون كرمان، يزد و خراسان استفاده ميق مناطخصوص به
از . توان گفت در حال حاضر ايجاد و احداث قنات جديد معمـول و شـدني نيـست                    مي

.  از آن بازسازي، اليروبي، مرمـت و بهـسازي قنـوات اسـت             ة فني، تنها راه براي استفاد     نظر
هـاي      بـرداري از آب     هـاي بهـره       ا در مقايسه بـا ديگـر روش       ه    است كه قنات  شايان يادآوري   

 عوامل طبيعي مانند خشكـسالي     ،از يك سو  .  بيشتري دارند  پذيري  آسيب به مراتب    زيرزميني
 به  در نهايت شوند كه       ها به داخل قنات مي        ها و ورود سيالب        از بين رفتن ميله    سببيا سيل   

شدن قنـات منتهـي      هاي متوالي به خشك       الي خشكس ،همچنين. انجامد    مسدودشدن قنات مي  
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 همواره تهديـدي جـدي عليـه قنـوات بـه شـمار       ي مداخالت انسان  ،از سوي ديگر  . شود    مي
  ).646: 1388  ملكيان، واردكاني  هاتفي (اند آمده

 بـراي مثـال،   . توان راهكارهاي فني ارائه كـرد         هاي وارده به قنات مي         آسيب خصوصدر
ها در بستر و اطراف آن را           هاي چاه     توان تعداد ميله      نند سيل مي   عوامل طبيعي ما   خصوصدر
ها از نفوذ آب به داخل آن جلـوگيري    كردن درپوش براي آن چيني و با نصب     طوقه درستي  به

 بـراي مثـال،   . درخصوص عوامل انساني راهكارهاي فني نيز وجود دارد       بر اين،   عالوه  . كرد
 مـشخص و  ةهـا در محـدود    كـردن آبـراه   روبـي و سـيمان  توان بـا مرمـت، الي       ها را مي      قنات

هـاي       ناشـي از دخالـت     هـاي هـا و خطر       هاي عميق، در برابـر آسـيب          جلوگيري از حفر چاه   
  ).648: همان(د كرناشايست انساني نگهداري 

 نبـوده و وجـود قـوانين در ايـن      مؤثر تنهايي  به مهندسي   -يبا وجود اين، راهكارهاي فن    
بديهي است، وجود قـانون از يـك سـو بـا اعطـاي              .  ايفا كند  بديلي  بي تواند نقش     عرصه مي 

گذارد و در        باز مي  جانبه  همههاي       حمايت منظور  بهن، دست آنان را     اختيارات الزم به مسئوال   
 احتمـالي و انجـام      هـاي   سوءاسـتفاده  ةهـا، زمينـ        از آن  هر كدام سوي ديگر با تعيين وظايف      

 همچنين، وجود قوانين كارآمد عرصـه       .دهد    اقل كاهش مي  رفتارهاي مضر عليه آن را به حد      
يكي از اين مـوارد بحـث حـسابگري    . كند  تر مي  را براي بروز رفتارهاي عليه منابع آبي تنگ 

بيـشتر   اشخاص در صورتي كه عوايد و منافع حاصله از ارتكاب رفتار را           . انجام رفتار است  
محيطي   اين مسئله در حوزة جرايم زيست     . ندگزين    از ضررهاي آن بدانند ارتكاب آن را برمي       

در اين حـوزه، شـخص بـراي انجـام اعمـال            . ويژه جرايم عليه منابع آبي نيز صادق است         به
زنـد و بـا آگـاهي از قـوانين و مقـررات                مي  مجرمانة خود دست به حسابگري سود و زيان       

هاي آبي    ها و شبكه    تكردن و حتي از بين بردن قنا        ها به تخريب، آلوده     موجود در اين حوزه   
هـا ناكارآمـد      از همين رو، اگر قوانين و مقـررات حـوزة حقـوق آب و قنـات               . كند  اقدام مي 

  .شود باشند، شخص به ارتكاب جرم ترغيب مي
از جمله موارد مهم درخصوص حمايت از منابع آبي وجود قـوانين مـدون و جـامع در                  

توان به ميزان حساسيت او در قبـال بحـران             گذار مي     از شيوة گفتمان قانون   . اين حوزه است  
ها در سطح واحد وجود دارد و براي مقابله با              انگاري    آبي پي برد؛ اينكه تا چه ميزان جرم         كم

كـه وضـعيت منـابع        عالوه بر اين، همچنان   . ها از چه الگويي استفاده شده است          آلودگي آب 
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راه بوده آيا قـوانين مربـوط بـه ايـن           اي هم     هاي اخير با تغييرات گسترده      آبي كشور طي سال   
حوزه متناسب با تغييرات آبي، متحول شده است؟ همچنين، سطح تقنيني تا چـه ميـزان بـه                  

  هاي غيركيفري و اقدامات پيشگيرانه اهتمام ورزيده است؟  استفاده از راه
پـي  اي و شيوة تحليلي نگاشته شـده اسـت و در                اين نوشتار با استفاده از منابع كتابخانه      

ي است كه در حوزة تقنينـي و حقـوق كيفـري آب             انتقاداتها و       تحليل مختصر برخي چالش   
  .ويژه قنات مطرح است به
   گناباده قنات قصبكالبدشناسي. 1

هاي خـالي و دانـش           انسان است كه با دست     دست ة و شاهكار ساخت   بديل  بيقنات فناوري   
بـودن مردمـان ايـران در برابـر          كـوش   سـخت انگر  بيـ اين امر   . عالي خرق عادت كرده است    

بـه  فـن آبرسـاني قنـات       . آبي و خشكـسالي اسـت      تنگناهاي محيطي و شرايط نامطلوب كم     
 گونـه   هـيچ بـرداري آب، بـدون         استخراج و بهـره    زيراكند،       خودكار انجام وظيفه مي    صورت  

  .گيرد  افزودن فناوري نوين مكانيكي يا از بين رفتن انرژي صورت مي
گناباد شهري كويري   . شود    ترين منابع تأمين آب گناباد محسوب مي          صليقنات قصبه از ا   

كشاند،      به باال مي   زيرزمين اين شهر كه آب را از صدها متر            است، به همين دليل قنات قصبة     
 رشـته قنـات تـشكيل       هشتگناباد از مجموع    ) قنات يا كاريز  (آب نهر   .  توجه است  درخور

 وجود دارند يا بعـضاً  اي رشته تك  صورت بهها   لباً قناتاين در حالي است كه غا  . ه است شد
 رشـته   هـشت  گناباد با داشـتن      ة اما قنات قصب   ،در برخي نواحي داراي سه رشته آب هستند       

طول قنات قصبه سي و سه هزار و يكـصد و           . آيد     به شمار مي   انگيز  شگفت   قنات يك پديدة  
بيـست  ارصد و   ههاي آن بيش از چ         چاه و تعداد ) بيش از سي و سه كيلومتر     ( متر    و پنج  سي

يـزدي و     پـاپلي  ( عمق مادر چاه آن نيز حدود سيصد متر اسـت          ،همچنين.  حلقه است  و پنج 
  ).66-64: 1389همكاران، 

 گنابـاد ضـروري اسـت تـا         ة قنات قصب  خصوص  به اهميت انحصاري قنوات      به با توجه 
ينـي اعـم از حقـوقي و كيفـري از      در سـطح تقن ويژه به جانبه  همههاي      ها و پشتيباني      حمايت
اي از بايـدها، نبايـدها و هنجارهـاي      تواند مجموعه    حقوق مي  درواقع. گيردها صورت       قنات
بينـي ضـمانت     همچنين با پـيش .  را در قالب قوانين متنوع و البته كارآمد، وضع كند        آور  الزام

 زيـرا   ،قـوقي برآيـد   اجراهاي متناسب، در مقام تأمين امنيت آب و تضمين اجراي قواعـد ح            
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 در كـل .  قـانوني اسـت  هـاي   زيرساخت آب، وجود      ها در حوزة       اثرگذاري ساير بخش     الزمة
 حقوق آب، شناسـايي     ةهاي حوز      براي رفع كاستي   گذاري  سياست ضروري در جهت       مقدمة
  .ها و نواقص اين حوزه و آگاهي كامل بر تهديدهاي ناشي از كمبود آب است  چالش

  ن امنيت آب از امنيت ملينشد تفكيك. 2
 و در سـوئد     2004در سـال    . تـرين عامـل حيـات بـشري اسـت             پرواضح است كه آب مهم    

در . ترين بحث آن بر سر آب بـود           المللي صلح و آزادي زنان برگزار شد كه مهم           بين   اتحادية
ي اي بـرا      توانـد بـه بهانـه             آيا آب مـي   «شد كه       اين كنفرانس درخصوص اين سؤال بحث مي      

طبيعي است كه با كاهش ميزان منـابع        ). 147: 1383سانتينا،  (» هاي آينده تبديل شود؟       جنگ
هاي دسترسي به آب، رقابت بر سر تصاحب آن به شـكلي ذاتـي در بـين       شدن راه   آبي يا كم  

ماننـد   اين امر پيامدهاي مختلفي را بـه همـراه دارد؛         . يابد    مردمان نواحي مختلف افزايش مي    
شود و در سوي ديگـر، بـا            زيست منجر مي     بر سر كسب آب، به تخريب محيط       اينكه رقابت 

هاي شـيرين و قابـل شـرب،            ويژه آب   توجه به افزايش ميزان جمعيت و كاهش منابع آبي به         
آبـي را بـسان يـك     بايست بحران كم  ها در بين مردم بعيد نخواهد بود؛ لذا مي       وقوع درگيري 

  .كند  يت كشور را تهديد ميبحران ملي دانست كه هر آينه امن
ترين منبع آبي گناباد است، از بين رفتن ايـن              توان گفت از آنجا كه قنات قصبه اصلي           مي

.  اجتمـاعي متعـددي خواهـد بـود        -هـاي سياسـي       قنات، مساوي با ايجاد اختالفات و تنش      
يش هاي كاربري آب و در طـرف مقابـل بـا افـزا                درواقع با كاهش طبيعي منابع آبي و روش       

هـاي       آب افراد ساكن در ناحيه        ساالنة   شوند تا سرانة      روية جمعيت، هر دو عامل سبب مي        بي
مختلف جغرافيايي به ميزان قابل توجهي كاهش يابد و در نهايت، رقابت بـر سـر كـسب و                   
تصاحب آب با شدت بيشتري همراه شود تا جايي كه احتمال برخورد و درگيري افـراد بـا                  

 بين اهالي محل دو شهر مجاور قنات   1359مانند تنشي كه در سال      . يابد    مييكديگر افزايش   
برخي انديشمندان ماننـد    . شدن شش نفر بود      آن كشته    اتفاق افتاد كه نتيجة   ) گناباد و كاخك  (
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كند و بر اين نظر اسـت كـه امنيـت آب از امنيـت             گارت پورتر نيز به همين قضيه اشاره مي       
  ).47-45: 1381ا و نيكبخت، ني  حافظ (1ملي جدا نيست

شود مسير يـك سيـستم          عالوه بر آنچه ذكر شد، داليل متعددي وجود دارد كه سبب مي           
داليلي مانند اينكـه    . ها برآمد     مدرن حقوق آب را در پيش گرفت و در مقام شناسايي چالش           

توســعه و  پــذير، بــراي حفــظ حيــات،  منزلــة يــك منبــع محــدود و آســيب  آب شــيرين بــه
منزلـة كـاالي     بـه  اسـت و     همچنين، آب داراي ارزش اقتصادي    . زيست ضروري است   محيط

اي دارد، تـا      كننـده   ها نقـش تعيـين      گذاري   و در بسياري از سياست     شود    اقتصادي شناخته مي  
 حقـوق آب معطـوف بـوده          المللي به حـوزة     هاي بين     هاي اخير اكثر فعاليت       آنجا كه در سال   

  ).Hodgson, 2006: 20(است 
  هاي تقنيني كيفري در صيانت از قنوات  كاستي. 3

منظور حمايـت   پردازد كه به   انگاري مي   هاي قوانين كيفري و روند جرم         اين قسمت به كاستي   
  .و حفاظت از قنوات به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است

  انگاري  پراكندگي جرم. 1. 3
فتارهـاي عليـه مـصالح خـويش را         انـديش اسـت، لـذا اعمـال و ر           نفسه مصلحت   انسان في 

. زنـد     انگـاري مـي     تابد و براساس نفع و مصلحت خـود يـا جامعـه، دسـت بـه جـرم                   برنمي
ضرورت تأمين آب آشـاميدني     .  حقوق آب داراي مباني متعددي است        انگاري در حوزة    جرم

سالم و حفظ بهداشت عمومي، ضـرورت حفـظ حـداكثري رفـاه عمـومي و جلـوگيري از                   
   شـود، از جملـة        ويه و غيرمتعارف كه به از بـين رفـتن منـابع آبـي منجـر مـي                 ر  مصارف بي 

 حقوق آب و وجود واكـنش كيفـري در قبـال آن               انگاري در حوزة    بنابراين، جرم . هاست    آن
  ).33: 1393بديعي، (ضروري خواهد بود 

                                                 

هاي دهة هفتاد و هشتاد درخصوص صادرات آب  الگفتني است، انجام مذاكرات بين ايران و كويت در بين س. 1
براي اطالعات بيشتر در اين . شد ويژه در استان خوزستان منجر ها به به كويت به بروز مشكالت امنيتي و ناآرامي

صادرات آب ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري «). 1384(طارمي، كامران : زمينه رجوع كنيد به
  .135-109، 67، مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، شمارة »اندازها ها و چشم ربهها، تج انگيزه: فارس خليج
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ز  اولين قانوني بود كه به شكل اختصاصي ا        1309قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب        
   از قـوانين ديگـري كـه داراي جنبـة         . منزلة ميراث فرهنگي حمايـت كيفـري كـرد            قنوات به 
توان به قوانين كيفري عمومي همچـون قـانون مجـازات عمـومي          اند مي   هاي كيفري     حمايت

همچنين، قوانين كيفري   .  اشاره كرد  1375 و   1362 و قانون مجازات اسالمي      1352 و   1304
كننـدگان در     قانون مجازات اخالل  : اند از    منابع آبي كشور عبارت    منظور حفاظت از    خاص به 

، قانون اصالح قانون جلوگيري از تصرف       1351تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات كشور        
   ، اليحـة  1358 قانوني جلـوگيري از هرگونـه تجـاوز نـسبت بـه آب                 ، اليحة 1352عدواني  

، 1358اعم از اشـخاص حقيقـي و حقـوقي    قانوني راجع به تجاوز به اموال عمومي و مردم          
 و  1358 دادستاني كل انقالب اسالمي ايران         وسيلة   قانوني راجع به تعقيب اشخاص به        اليحة
 و همكـاران،    هيلعبـدال  (1359 قانوني رفع تجـاوز از تأسيـسات آب و بـرق كـشور                 اليحة
1388 :185.(  

از . يابنـد اقـسام متعـددي دارنـد       توانند عليه قنوات ارتكاب         جرايمي كه طبق قوانين مي    
 قـانون مجـازات     686   مـادة . توان نـام بـرد        منزلة يكي از اين قبيل جرايم مي        جرم تخريب به  

اسالمي در اين خصوص است كه هر نوع خرابكاري اعم از تخريب ابنيه يا از حيـز انتفـاع                   
 قـانون آب و     67   مادةجرم اخالل در    . انگاري كرده است    گونه منابع آبي را جرم      انداختن اين 

گيـري يـا     بيني دخالت غيرمجاز در وسايل اندازه  و پيش) 1367 مصوب(شدن آن     ملي   طريقة
 قـانون رفـع        يـك اليحـة       آب، همچنين جرم دخالت غيرقانوني موضوع مـادة          ايجاد دريچة 

  1.روند هايي از اين جرايم به شمار مي  تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور نمونه
هاي حمايـت       انگاري در زمينه    شود پراكندگي جرم      آنچه در حقوق كيفري ايران ديده مي      

كـشورهاي اروپـايي ماننـد آلمـان بـه لحـاظ            . هاي زيرزميني اسـت       ويژه آب   از منابع آبي به   
تري نسبت به كشور ما قـرار دارنـد، امـا حـساسيت ايـن                   دارابودن آب در وضعيت مناسب    

خـالقي و رشـنوادي،   (نسبت به كشور مـا بـسيار بـاالتر اسـت     كشورها در قبال حقوق آب  
زيست و منـابع      انگاري اعمال عليه محيط     كشوري مانند آلمان منحصراً به جرم     ). 135: 1392

. صورت پراكنده وجـود دارد      ها به     انگاري  آبي پرداخته است، اما در حقوق كيفري ايران جرم        
                                                 

، »)1(زيرزميني  هاي حفاظت قانوني از قنوات و منابع آب«. مدنيان، غالمرضا: براي مطالعة بيشتر رجوع كنيد به. 1
  .www.hvm.irمعاونت حقوقي و امور مجلس،  
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 مقننـه در قبـال         حساسيت كم دولت و قوة       دهندة  ننداشتن قوانين عالوه بر اينكه نشا       انسجام
گـذار قبـل از      گـاه قـانون     توان برداشت كرد كه تقريباً هيچ         گونه مي   حمايت از آب است، اين    

ــه    ــزده اســت و ب ــدام ن ــه اق ــشكل، دســت ب ــروز م ــيش ب ــي    جــاي پ ــاي آت ــي رفتاره بين
وز آن، به انتظـار ظهـور       روية آب و پيشگيري از بر       كنندگان در قبال برداشت بي      سوءاستفاده

 اين در حالي است كه      1.كند    اصطالح عالج واقعه را بعد از وقوع مي         نشيند و به      رفتار مي   سوء
بخـشي بـه قـوانين و         هاي زيرزميني بايد به دنبال نظـام          اساساً براي حمايت از قنوات و آب      

  .قواعد مؤثر باشيم
انگـاري    نداشـتن جـرم      و انـسجام   شايان يادآوري است كه روية قضايي نيز از پراكندگي        

شود ايـن       آنچه در روية قضايي درخصوص حمايت از آب مشاهده مي         . تأثير نبوده است    بي
رسد     به نظر مي  .  آب وجود ندارد     است كه جايگاهي در ايجاد روية منسجم قضايي در زمينة         

 و توجه بيش از     آبي  نداشتن قضات نسبت به بحران كم       توان اين كاستي را ناشي از توجيه          مي
درواقع يكي از ضروريات جدانـشدني ايجـاد سيـستم          . حد به وضع قوانين پراكنده دانست     

مراتبـي در بـين    كيفري در هر نظام حقوقي براي كشورها، شناسايي و ساختن نظـام سلـسله       
شدن يـك نظـام كيفـري، بـا تقـسيم             به تعبير ديگر، نهادينه   . هاي حقوقي جامعه است       ارزش
هاي فرادست و فرودست امكان دارد كه در اين قالب، كارهـاي                 ارزش    دو دستة  ها به     ارزش

عبداللهي، (هاي فرادست ضرورت يافته و قابل توجيه است             منظور حمايت از ارزش     ويژه به 
  .شود  اموري كه جاي خالي آن نسبت به حقوق آب در كشور ما احساس مي). 50: 1382
انگاري وجود دارد كه بتوان       يري از بروز كثرت جرم    توان گفت، هنگامي امكان جلوگ        مي

رسـد بـا        به نظر مي  . ابتدا رفتارهاي موجد آن جرم را شناسايي و از وقوع آن پيشگيري كرد            
شود كه      هاي پراكنده كه در سطح تقنيني صورت گرفته است، اين تفكر ديده مي                انگاري  جرم
ك در حـوزة آب، در مقـام پيـشگيري از وقـوع     هاي رفتارهاي خطرنا  انگاري  توان با جرم     مي

انگـاري و     اين در حالي است كه اساسـاً پيـشگيري از طريـق جـرم             . رفتارهاي مذكور برآمد  
تهديد به اعمال مجازات غير از موارد استثنايي، ارزش چنداني ندارد و به اسـتفاده از سـاير                  

  .شود  هاي پيشگيري توصيه مي  مدل

                                                 

 منجر شد، بحث نبود مرزبندي      1359دن تعدادي افراد در حوادث سال       ش  يكي از داليلي كه به درگيري و كشته       . 1
  .هاي زيرزميني آب بود حريم سفره
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   سالمت آبنكردن كافي از حراست. 2. 3
شوند، امري بـديهي    ها مي  ها و صنايعي كه موجب آلودگي آب         اهميت باالي مقابله با آالينده    

منظـور     و بـه   1»و جعلنا منَ المـاء كُـلَّ شَـيء حـي          «: فرمايد  خداوند در قرآن كريم مي    . است
 مرتكـب   حمايت از آن، تخريب و آلودن آب را فساد در زمين برشمرده است و كساني كـه                

قانون اساسـي   ). 158: 1384قاسمي،  (داند      شوند را مشمول غضب خداوند مي         اين رفتار مي  
در جمهــوري اســالمي، حفاظــت «: دارد  كــشورمان نيــز در اصــل پنجــاه خــود مقــرر مــي 

هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته             زيست كه نسل امروز و نسل       محيط
هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي          از اين رو فعاليت   . گردد  تلقي مي  عمومي     باشند، وظيفة 

  .» جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع استغير قابلزيست يا تخريب  محيط
: دارد    ژاك ايوكوستو در همين خصوص و در مقام بيان ارزش آب سالم و پاك بيان مـي                

ب اسـت كـه در هـوا منتـشر     آلـودگي آ . هاسـت    آلـودگي   آلودگي آب است كه سرچـشمة  «
» كنـد     كند و سرانجام جهان را به بـاتالق آلـودگي تبـديل مـي                 شود، در زمين نشست مي        مي

كـردن مجراهـاي آبـي و         شايان يادآوري است، معموالً تخريب و آلـوده       ). 64: 1388نيلي،  (
هـا و     ها عمدتاً به دست اشخاص حقيقـي كـه خـود داعيـة حفاظـت از قنـات                   ويژه قنات   به

 در ساليان اخير اغلب، اين اشخاص حقـوقي         2.گيرد      زيست را دارند، كمتر صورت مي       محيط
هـاي    كـردن شـديد آب      اند كه موجب آلوده       بوده...) ها، مراكز صنعتي و بهداشتي و         كارخانه(

انـد؛ لـذا در قطعنامـة پـانزدهمين             هاي بزرگ شده    ها و حتي در برخي مناطق قنات        رودخانه
شـوند،      زيست ارتكاب مـي     لمللي حقوق جزا درخصوص جرايمي كه عليه محيط       ا  كنگرة بين 

مقــرر شــد كــه تعقيــب اشــخاص حقــوقي هماننــد اشــخاص حقيقــي كــه مرتكــب جــرم 
دادن جـرم بـه فـرد مشخـصي از            دشواري نـسبت  «شوند، صورت گيرد و         محيطي مي   زيست

» باشد     مجرمين نمي  عنوان عاملي در جلوگيري از تعقيب       عوامل انساني مؤسسات متخلف به    
  ).129: 1389جوزي، جعفرپور و شعاريان، (

                                                 

  .انبيا سورة 30 آية. 1
 و بيانگر تاريخ و هويت يك منطقـه          بااليي دارند  ها ارزش   قنات ه شد  كه گفت  طور  هماناين بدين دليل است كه      . 2

رجوع كنيد (كنند  مي حفاظت از جان نگهداري ةمثاب ها به ت، از آناو لذا افراد حاضر در جوار قنشوند، محسوب مي
  ). همين نوشتار2بند : به
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 گناباد به آن توجـه        ويژه قنات قصبة    ها به     اي كه بايد دربارة قنات        در اين خصوص مسئله   
 قنات    هاي مسكن مهر در محدودة        احداث پروژه . كنندة قنات است    كرد، شناسايي نقاط آلوده   

 سالمت آب قنـات محـسوب         ترين تهديدكنندة     تواند مهم    هاي آن مي      قصبة گناباد و فاضالب   
 مالكان قنات قصبه تا به امروز كيفيـت آب تغييـرات چنـداني نداشـته                 شود، هرچند به گفتة   

 نـسبتاً زيـادي از قنـوات وجـود            ها و منابع آلودگي با فاصلة         همچنين، معموالً آالينده  . است
.  مضربودن آن بـراي قنـات توجـه كمتـري شـود            شود تا به      دارند كه همين امر نيز سبب مي      

هاي شـهري و        هاي كشاورزي، همچنين فاضالب        بيش از اندازه از سموم براي زمين         استفادة
ذكر اين نكته ضروري است كه مبـارزه بـا آلـودگي آب             .  اين موارد است     روستايي از جملة  

 وجود ايـن مـسئله در قـوانين     كه بعد از استخراج آن از مادر چاه نيز بايد به جد دنبال شود            
  .رسد  رنگ به نظر مي تا حدودي كم

  درخصوص مبارزه با آلودگي آب ذكر چند نكتـه ضـروري اسـت؛ نخـست اينكـه چـه                  
منظور شناسايي پديدة جنايي و تعيين مـصاديق مجرمانـه    ميزان از آلودگي يا آلودن آب را به     

تواند جـرم محـسوب         دار باشد مي  توان مشخص كرد؟ به تعبير ديگر آلودن آب تا چه مق              مي
  شود؟ اين در حالي است كه حقوق كيفري براي اعمال و اجراي قواعد خود بايد بـا دقـت                   

شـود      شرايط و اوضاع و احوالي كه منـتج بـه وقـوع جـرم مـي               . و صراحت كامل عمل كند    
  ل بايست صراحتاً در قانون ذكر شود، زيـرا تعريـف قـانوني بـزه، تنهـا رفتـاري را شـام                        مي
  تنهـايي    عالوه بـر ايـن، صـراحت بـه        . شود كه مصرح در قانون جزا و توأم با كيفر باشد              مي

شـده در قـانون كيفـري را همـراه             شرايط تصريح    كافي نيست و بايستي رفتار ارتكابي، كلية      
هايي را بـراي جامعـه          هرچند اين موضوع دشواري   . داشته باشد تا بتوان آن را جرم برشمرد       

شـود تـا قـضات نتواننـد          گونه كه اين نوع برداشت از جرم موجب مـي           بدين. دكن    ايجاد مي 
انـد و در      كنند و ناقض هنجارهاي اجتماعي        اشخاصي را كه به حقوق ديگران لطمه وارد مي        

اردبيلـي،  (كدام از مقررات تقنيني انطباق ندارد، به كيفر برسـانند             عين حال رفتارشان با هيچ    
1392 :33.(  

منزلـة واقعيـت      شود اين اسـت كـه جـرم را بـه              هايي كه از جرم ارائه مي        يكي از تحليل  
  تـر از كيفـر        مراتـب مهـم     در ايـن تحليـل حفـظ جامعـه بـه          . داننـد     انساني و اجتمـاعي مـي     

رسـد منـافع      بهتر است در مواردي كه به نظر مي       ). 134: 1387نوربها،  (رفتار مجرمانه است    
  رو شـده و بـه خطـر افتـاده اسـت، قبـل از         روبـه جامعه مانند منـابع تـأمين آب بـا تهديـد        
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مانند اينكـه بـراي مقابلـه بـا يـك      . وقوع رفتار مجرمانه با حالت خطرناك مجرم مقابله كرد      
كنـد، قبـل از         كردن فاضالب خود، منابع آبي را تهديـد مـي           منظور خارج   واحد صنعتي كه به   
قدري زيانبارنـد     گونه رفتارها به     اين  او، از وقوع آن پيشگيري كرد، زيرا         انجام رفتار مجرمانة  

ويـژه جـايي همچـون منـابع آبـي كـه در        بـه . كنند  كه مقابله با حالت خطرناك را توجيه مي      
: 1375قـوام،   (شدن ديگر امكان بازگشت به حال سابق وجود نخواهد داشت             صورت آلوده 

84.(  
گـذار در مـادة     قـانون . ها نيز وجود دارد        آلودگي آب    پراكندگي مقررات كيفري در حوزة    

منظور جلـوگيري از      ، به 1375 آن در سال        و اصالحية  1346 قانون شكار و صيد مصوب       12
در . بينـي كـرده اسـت         آلودگي آب، كيفر حبس از سه ماه تا سه سال يا جزاي نقـدي پـيش               

، ممانعت  اجراهايي مانند اخطار كتبي        آب را با ضمانت        كنندة  هاي آلوده     قانوني ديگر، آالينده  
 قـانون  11مادة (حذر داشته است  از انجام فعاليت و معرفي به دادگاه صالح از آلودن آب بر           

 قـانون آب و طريقـة ملـي شـدن آن            60   در مـادة  ). 1353زيست    حفاظت و بهسازي محيط   
. كيفر حبس دو تا شش ماه يا جزاي نقـدي در ايـن خـصوص تعيـين شـده اسـت          ) 1347(

نكردن سياست واحد در قبـال رفتارهـاي    گذاري، اتخاذ   سبك از قانون  ترين انتقاد به اين     مهم
هاي ناهمگون براي اعمـال مـشابه دور از             رسد تعيين پاسخ    به نظر مي  .  آب است    كنندة    آلوده

حـدي خطرنـاك و       هـا بـه       طـور كـه گفتـه شـد، آلـودن آب              همچنـين، همـان   . عدالت است 
اين موضوع تنها در . كند  يرعمدي را نيز موجه مي   انگاري اعمال غ      ناپذير است كه جرم     جبران
بينـي      پيش) 1354(هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي             قانون حفاظت دريا و رودخانه     2   مادة

شـايان  . بودن تسري آن به ساير موارد مشابه خالي از اشـكال نيـست              شده است كه ناممكن   
ت كـافي نـسبت بـه رفتارهـاي         اهميـ ) 1361(يادآوري اسـت، قـانون توزيـع عادالنـة آب           

سـاختن آب   آلـوده « بـه ذكـر عبـارت      46   آميز آلودن منابع آبي ندارد و تنها در مـادة             مخاطره
 همان قانون در حـالي كـه در مقـام بيـان             45   حتي در مادة  . بسنده كرده است  » ممنوع است 

بـه  . سـت هاي آن بوده بحث آلودن آب را به سكوت برگـزار كـرده ا                 جرايم آبي و مجازات   
كند كـه مجـازاتي بـراي آن وضـع            تعبير ديگر، در حالي مقنن آلودن آب را ممنوع اعالم مي          

  .نكرده است
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  روزنبودن قوانين كنوني  به. 3 .3
 ارتكاب جرايم نيز در حال تغييـر اسـت و بـه               زمان با پيشرفت دانش و تكنولوژي شيوة        هم

محيطـي و     مـسلماً جـرايم زيـست     . شود  صورت مدرن و پيشرفته نسبت به گذشته انجام مي          
 صـورت قهـري    آميز عليه منابع آبي از اين تحوالت مستثني نبوده است و بـه             اعمال مخاطره 

شـود    به همين دليل است كه امروزه گفته مـي        . ها قرار خواهد گرفت     اسير آثار اين پيشرفت   
ا بتواند خـود را     بايست تدوين شود ت     رژيم كيفري مؤثري براي حفاظت از آب و قنوات مي         

هـا قـديمي و       اما اكثر قوانين موجود در حوزة آب و قنـات          با تحوالت روز دنيا منطبق كند،     
  .اند، لذا بازدارندگي الزم را ندارند  برخي حتي منسوخ شده

  توجهي به آن  اهميت پيشگيري و كم. 1. 3. 3
ابع آبـي كـشور دارد      گذار در قبال منـ      بودن موضع قانون    از جمله مواردي كه نشان از قديمي      

نظـر بـه اهميـت وافـر و         .  اسـت    نكردن اقدامات پيـشگيرانه در ايـن حـوزه          بيني    بحث پيش 
رويـه،    ناپذيربودن هرگونه اقدامي عليه منابع آبي اعـم از آلـودن آب يـا برداشـت بـي               جبران

 در ايـن  . رسـد   هاي پيشگيرانه از وقوع اين نوع اقدامات ضروري بـه نظـر مـي                 اعمال برنامه 
با اقـدامات غيركيفـري ماننـد كـاركردن در محـل        (توان از پيشگيري اصالحي         خصوص مي 

كـه طـي آن     (، پيشگيري وضعي يا مكانيكي      ...)مشخص، تعليم در حوزة آموزشي خاص و        
يا پيـشگيري   ) تواند مرتكب جرم شود       رود و اصطالحاً شخص نمي        زا از بين مي       محيط جرم 

امـا بـا    . يـاد كـرد   ) شود از بين برد       ا كه سبب ايجاد جرم مي     منظور شرايطي ر   (1علّي از جرم  
هاي اخير وارد ادبيات حقوقي ايران شـده          توجه به اينكه بحث پيشگيري نوپاست و در دهه        

از كنتـرل جـرايم     ) جديـد (هـا از ايـن نـسل          ها و قنات    است، قوانين سابق درخصوص آب    
بـه بحـث پيـشگيري اختـصاص داده         بهره است و بهتر است در قانون جامع آب، فصلي             بي

ــه  شــود ــق اجــراي برنام ــا از طري ــؤثر، -هــاي آموزشــي عمــومي  ت ــافي و م  تخصــصي ك
هـاي فرهنگـي و       كردن مردم از قوانين موجود و ديگر برنامـه          هاي مناسب، آگاه    دهي  گزارش

نـي  گفت. ها و منابع آبي جلوگيري كـرد        آموزشي، حداقل بتوان از ورود مواد آالينده به قنات        
 عمل    جامة1392گذار به اين اقدام در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال         است، قانون 

                                                 

1. causal crime prevention. 
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قانون مذكور به بحـث پيـشگيري از جـرم اختـصاص            ) 17 تا   6مواد  (پوشاند كه فصل دوم     
  .ها نيز شكل گيرد   آب  گذاري در حوزة يافته، لذا شايسته است اين سبك از قانون

  ردن حريم هيدرولوژيكينك تعيين. 2. 3. 3
.  تعيين حريم قنات اسـت   روزنبودن قوانين است مسئلة يكي ديگر از مواردي كه حاكي از به    

به اين معني كـه در اثـر پمپـاژ          . اند  ها داراي حريم هيدروليكي       براساس مطالعات فني، قنات   
درنتيجـه  . شـود    شعاع تأثير چاه، افت آب ايجـاد مـي           هاي زيرزميني از چاه، در محدودة         آب

: 1379بهنيـا،  (سازة هيدروليكي در محدودة شعاع تأثير چاه، دچـار افـت آب خواهـد شـد       
بينـي آن در    اما آنچـه نـسبت بـه پـيش     اند،  بيني شده  اين نوع از حريم در قوانين پيش    ). 145

معني كه  بدين. رسد، بحث تعيين حريم هيدرولوژيكي قنات است    قوانين ضروري به نظر مي    
نكردن بيالن، شـاهد افـت        مدت از سطح آب زيرزميني و رعايت        اثر پمپاژ زياد و طوالني    در  

هاي آبي خواهيم بود كه بر سازة هيدروليكي از جمله قنـات                محسوس آب در قسمت سفره    
طبـق آنچـه    (ها در حريم هيـدروليكي          گذارد؛ هرچند اين سازه       تأثير محدوديت برداشت مي   

تـر    مراتب مهـم  بنابراين، تعيين قانوني حريم هيدرولوژيكي قنات به   . نباشند) تر بيان شد    پيش
  .از حريم هيدروليكي آن است

 1361 آب مصوب      توان به قانون توزيع عادالنة        از آنچه تاكنون در قوانين وجود دارد مي       
 آن، شخصي را كه ميزان دبي چاه يا قنات او در اثـر حفـر                5 مادة   2   اشاره كرد كه در تبصرة    

 بـه دادگـاه        غيرممنوعه كاهش يافته است توصيه به مراجعـه          ه از سوي ديگري در منطقة     چا
 جبران خسارت يـاد كـرده          همان قانون صرفاً از گزينة     14   همچنين، در مادة  . كند    صالحه مي 

اين در حالي است كه وجود يا نبود اين مواد تأثير عملي چنداني نـدارد، زيـرا طبـق                   . است
االسالم و برخي مواد قانون مدني ماننـد           الضَرر و ال ضرار في       از جمله قاعدة  قواعد حقوقي   

 آن ورود خـسارت بـه ديگـري           ، اساساً اشخاص از انجام هرگونه عملي كه نتيجة        139مادة  
در سـوي ديگـر، بـه دليـل اهميـت ويـژة حراسـت از منـابع آبـي و                     . باشد ممنوع هـستند   

بينــي اقــدامات پيــشگيرانه و در كنــار آن   يــاز بــه پــيشناپــذيري هــدررفت آب، ن  بازگــشت
انگاري اعمال خطرناك و كيفرانگاري براي آن، كـه هـر آينـه منـابع حيـات انـساني را                  جرم

  .شود  كنند، احساس مي  تهديد مي
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شده، ذكر اين نكته ضروري است كه نظام پيـشگيري و ارعـاب               با توجه به مطالب گفته    
هـاي متناسـب بـا        هـاي احتمـالي در معـرض مجـازات           آالينده هنگامي مؤثر خواهد بود كه    

  ). Michael & Marjolein, 2003: 3(هاي وارده قرار گيرند   خسارت
  نبودن و ناكارآمدي قوانين شفاف. 4. 3

انگـاري و كيفرگـذاري       در قوانين و مقـررات مختلفـي كـه در حـوزة منـابع آبـي بـه جـرم                   
ايم عليه منابع آبي و قنـوات ماننـد تخريـب و آلـودگي              شود كه جر    اند، مشاهده مي    پرداخته

در اكثـر ايـن قـوانين از واژگـاني همچـون            . صورت عام و كلي لحاظ شده اسـت         ها به       آب
گـاه    سخن به ميان آمده است كـه هـيچ        » تهديد عليه بهداشت  «و  » كردن  آلوده«،  »بودن  ممنوع«

زيـست    ه آلودگي و تغيير در محيط     آيا هرگون . خوبي تشخيص داد    توان مصاديق آن را به      نمي
شود؟ و اساساً هر يك از اين عبـارات شـامل چـه               ها جرم محسوب مي     خصوص قنات   و به 
  شوند؟  هايي مي  حوزه

نيز توجـه   ) 1361( آب      قانون توزيع عادالنة   7   گذار در مادة      شايان يادآوري است، قانون   
هـاي كـشاورزي كـه          ا مساحت زمين  الزم درخصوص تناسب ميان ميزان دبي چاه يا قنات ب         

شده در پروانه     قرار است از آن آب سيراب شوند نداشته است، زيرا در كل ميزان دبي تعيين              
بديهي است در ايـن وضـعيت   . بايست به همان ميزان مصرف معقول باشد نه بيش از آن           مي

گفتـه،      انون پـيش   قـ  14   همچنين، مادة . آيد    امكان برداشت اضافي از ذخاير آبي به وجود مي        
يكي از مواردي را كه جبران خسارات واردآمده به صاحب قنات يا چاهي كه در اثـر حفـر                   

دانـد ايـن اسـت كـه خـسارت            چاه جديد ميزان آبدهي او نقصان يافته است ضـروري مـي           
اين در حالي است كه حفر چاه جديد كـه در           . شخص با حفر چاه جديد قابل جبران نباشد       

گذارد يا بدون داشتن مجوز الزم بوده است كه در اين   يا چاه قديم تأثير مي    ميزان دبي قنات    
شـود يـا مجـوز قـانوني الزم را بـراي                صورت بديهي است نسبت به پلمب چاه اقـدام مـي          

حفاري كسب كرده است كه در اين حالت از نبود مطالعات كارشناسي دقيـق درخـصوص                
وضعيت آبي كنوني كشور، حفـر چـاه جديـد          با وجود اين، نظر به      . حفر چاه حكايت دارد   

توان در جبران خسارت سهيم         رسد كارشناس مربوطه را مي        به نظر مي  . راهگشا نخواهد بود  
دانست يا اينكه آن ميزان از دبي چاه جديد كه در ميزان آبدهي قنات يـا چـاه قـديم نقـص                
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واليتـي،  (ري كـرد    بـرداري آن جلـوگي        وارد كرده است را با نصب كنتور مشخص و از بهره          
1395 :246-247.(  

هـاي غيرمجـاز ضـروري اسـت، زيـرا            اي درخصوص چاه    در پايان اين بخش ذكر نكته     
هـا    روية چاه   با اين توضيح كه حفر بي     . روند  ها به شمار مي     آبي قنات   منزلة كانون اصلي كم       به

 از حـد از آب،      بـرداري بـيش     و حتي در مواردي حفر غيرمجاز آن در منطقه، همچنين بهره          
كـشاورزي  (كنـد       هاي موجود در منطقه فـراهم مـي         شدن زودرس قنات    شرايط را بر خشك   

بـرداري و    هـاي بهـره      به گزارش مديركل دفتر نظام    ). 6: 1392،  اوجاقلو و   بشيري،  آباد  حسن
 كـه   1حفاظت آب و آبفا حدود سيصد و سي هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور وجود دارد               

ها و   هاي مجاز در كنار قنات   هاي غيرمجاز نسبت به چاه      رسد وجود چشمگير چاه     به نظر مي  
تعريفـي   تـدوين قـوانين      اندركاران  گذاران و دست    ساير منابع آبي بيانگر اين است كه قانون       

اي از    اند، زيرا در غير اين صـورت شـاهد چنـين گـستره              دقيق از واژة غيرمجازبودن نداشته    
  .تخلفات نبايد بود

هاي غيرمجاز در گناباد نسبت به كل كشور قابـل            درخور توجه است، وضعيت حفر چاه     
مقايسه نيست، زيرا نظر به فرهنگ باالي مردم اين شـهر در حفـظ و حراسـت از قنـوات و      

گونه چاهي در حريم قنات حفر نشده يا در صورت حفاري با واكنش سريع                  منابع آبي، هيچ  
  . حفاري خودداري شده است  امةو شديد مردم مواجه و از اد

   حداقل توسل به حقوق كيفري  هنكردن از قاعد عدول. 4
هاي   هاي موجود درخصوص آب     زيست يكي از چالش     اكثر پژوهشگران حوزة حقوق محيط    

 ايـن در    ).7: 1393نجـد،     پارسا و عليزاده  (دانند    ها مي   دهي  سطحي و زيرزميني را تنوع پاسخ     
توانـد مطلـوب باشـد، زيـرا طبـق        رسد عكس اين عقيده نيـز مـي    ر مي حالي است كه به نظ    

هـاي كيفـري، بلكـه        هاي متنوع نه ضرورتاً پاسـخ       ، وجود پاسخ  2مطالعات كيفرشناسي نوين  

                                                 

، همچنين به نقل از معاون دادسـتاني خراسـان رضـوي     www.iana.ir/fa/news/40554،1395 بهمن 21. 1
، 1395 ارديبهـشت    7:  وجـود دارد   حدود دويـست و هـشت هـزار حلقـه چـاه غيرمجـاز در سـطح ايـن اسـتان                    

www.yjc.ir/fa/news/5583582.  
2. new penology. 
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هاي غيركيفري در مؤثربودن ضـمانت اجراهـا و جلـوگيري از جـرايم                حتي توسل به پاسخ   
  .شدتواند حائز اهميت با  ها و قنوات مي  حوزة آب

آنچه در اين قسمت به آن پرداخته خواهد شد، صـرف ناكارآمـدي حقـوق كيفـري در                  
حـل نبـوده      منزلـة تنهـا راه        معني كه اساساً هميشه حقوق كيفري بـه         بدين. برخي موارد است  

در . شـود     است، بلكه استفاده از اهرم مجازات تنها تحت شرايط استثنايي موجه شناخته مـي             
هاي      مهندسي ضروري است و در برخي مواقع نه مجازات         -مات فني برخي مواقع انجام اقدا   

  .تواند بيش از پيش مؤثر باشد  هاي صحيح مي  سخت و سنگين، بلكه آموزش
  روي افزايش وسعت حريم چالش پيش. 1. 4

قنـات قـصبه    .  گناباد با آن مواجه شده ثبت جهاني آن است            نوظهوري كه قنات قصبة      مسئلة
شد و طبيعتاً مواجهه و برخورد بـا    منزلة يك اثر ملي شناخته مي   يونسكو به تا قبل از ثبت در    

يكي از اين موارد بحـث حـريم قنـات    . گرفت   ميراث فرهنگي ملي صورت مي      آن در اندازة  
گذار مدني درخصوص حريم سازه و حـريم آبـي تفكيكـي              نظر از اينكه قانون     صرف. است

، طبـق قـانون، وسـعت حـريم قنـاتي كـه         )33: 1393 سعدي،  آگاه و حسني  (قائل نشده بود    
 منظـور از تعيـين   1.آيـد   هاي مختلفي به دست مـي   داراي ثبت ملي است با استفاده از فرمول    

ميزان حريم اين است كه تا انتهاي شعاع حريم قنات، انجام هرگونـه عملـي كـه بـه قنـات                     
 خـارج از حـوزة حـريم،        شـود كـه در         نتيجه اين مـي    2.صدمه و آسيبي برساند ممنوع است     

 قنات قصبه بـه ثبـت يونـسكو         1395وساز صنايع، مجاز و قانوني است، اما در سال            ساخت
شـدن قنـات،      يكي از ملزومات جهـاني    . درآمد و از جايگاه اثر ملي به اثر جهاني ارتقا يافت          

شـود بـسيار         حريم آن است كه نسبت به قناتي كه يك اثر ملي محسوب مـي                افزايش حوزة 
يعني در اطراف قنات و . االتر است، لذا در حال حاضر در عمل مشكالتي ايجاد شده است  ب

 صورت قانوني صـنايعي ايجـاد شـده بودنـد، امـا اكنـون بـا                   حريم آن و به      خارج از حوزة  
صـورت قـانوني      شدن قنات و افزايش وسعت حريم آن، صنايعي كه در گذشـته بـه                 جهاني

                                                 

، نـشرية   )1393(هـا و قنـوات        كمي چاه ) حريم(دستورالعمل تعيين محدودة    : براي مطالعة بيشتر رجوع كنيد به     . 1
  . الف، وزارت نيرو419شماره 

، »)2(هاي زيرزميني  قنوات و منابع آب قانوني از ظتحفا«. مدنيان، غالمرضا: براي مطالعة بيشتر رجوع كنيد به. 2
  .www.hvm.irمعاونت حقوقي و امور مجلس،  
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شوند و دقيقاً داخل در حـريم قنـات قـرار               انوني محسوب مي  ايجاد شده بودند امروزه غيرق    
  .اند  گرفته

ماننـد اينكـه    شـود،   براي حل اين مشكل استفاده از راهكارهاي غيركيفـري توصـيه مـي    
اند از سوي دولت خريداري شـوند تـا صـاحبان آن                 حريم قرار گرفته     صنايعي كه در حوزة   

هاي مربوطه از تمديد مجـدد مجـوز كـار          زمانصنايع متضرر نشوند يا اينكه مؤسسات و سا       
. سازي شـود     حريم از وجود صنايع پاك       تدريج حوزة   ها خودداري كنند تا از اين طريق به           آن

توان گفت در صورتي كه عمليات اجرايي شروع نشده باشد، مجوزهـايي كـه                  طور مي   همين
توان اين مسئله را بـا          ت كه نمي  اند سريعاً لغو شوند، اما در اين شرايط بديهي اس             صادر شده 

بيني پاسخ كيفري در قبال آن رفـع كـرد، زيـرا ايجـاد صـنايع از سـوي                     انگاري و پيش    جرم
طور قانوني صورت گرفته است كه اكنـون بـا افـزايش حـريم      هاي قبل به   اشخاص در سال 

 بـه  1.انـد   كرده و نه حتي تقصير      اند، يعني اشخاص نه عمداً مرتكب رفتاري شده           مواجه شده 
همين دليل بود كه مقام قضايي در مقام رسـيدگي بـه اعتـراض ميـراث فرهنگـي مبنـي بـر                      

در ايـن پرونـده     . درسـتي آن را رد كـرد         حريم، بـه     بودن ايجاد صنايع در محدودة      غيرقانوني
نمايندة ميراث فرهنگي طبق بند شش نقشه و ضوابط عرصه و حريم قنات اعتراض خود را                

صـنعتي،    كه طي آن احـداث هرگونـه مـستحدثات، واحـد صـنعتي و نيمـه                 بود مطرح كرده 
هـاي موجـود ممنـوع       كاوي و اكتشاف، توسعه و افزودن ملحقات به سازه            هاي معدن     فعاليت
، تأسيسات صنعتي و دامپروري موجود در حريم قنات         8حتي مطابق تبصرة يك مادة      . است
ام قضايي به اين دليل كه رفتارها تابع قانون زمـان   با وجود اين، مق   . بايست برچيده شوند      مي

وقوع خود هستند، همچنين هنگام ايجاد صنايع منع قانوني وجود نداشته اسـت، قـرار منـع                 
  2.تعقيب صادر كرد

  
  

                                                 

شـدن     جهـاني    ربط مشهود است، زيـرا مـسئلة        ها از سوي برخي نهادهاي ذي       توجهي  در اين خصوص برخي كم    . 1
هـاي    بينـي   كه مسئوالن پيش  رسد در صورتي      به نظر مي  . باره حادث شود    قنات امري ناگهاني نبوده است كه به يك       
  .گر مشكالت كمتري خواهيم بود آوردند، نظاره شدن قنات به عمل  الزم را براي صدور مجوز قبل از جهاني

  .2/3/1394 مورخ 9409985194400150شمارة پروندة . 2
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  ناتواني حقوق كيفري در حمايت از تأمين آب قنات. 2. 4
ة اقدامات فني و ميـداني و       شود و كلي      امروزه قنات قصبة گناباد از طريق هيئت امنا اداره مي         

 اجـرا     فرايند تقسيم آب بين مالكان با توافق ايـن هيئـت و گـروه مقـسمان آب بـه مرحلـة                    
 آبريز قنات بـه       همچنين، در صورتي كه در مناطق باالدست رفتارهايي عليه حوزة         . آيد    درمي

  .ندك آمده معطوف مي  وقوع بپيوندد هيئت مذكور تالش خود را به حل مشكالت پيش
  نظام تقسيم آب. 1. 2. 4

اول اينكـه وجـود بـيش از        . توان برشمرد     درخصوص نظام تقسيم آب قنات سه نكته را مي        
مـالكي    دار در آب قنات از نظام تقسيم آبي حكايـت دارد كـه عمـدتاً خـرده                    هزار نفر سهام  

 بـرداري   ه  اين وضعيت براي حفاظت از قنات مطلوب نيست و مالكاني كـه حـق بهـر              . است
رسـاني      گذاري در قنات را نخواهند داشت و كمـك            اندكي از آب دارند، داعي كافي سرمايه      

 دوم ايـن اسـت كـه ميـان ميـزان مالكيـت                نكتـة . كننـد     خود را موكول به كمك ديگران مي      
برخي نسبت به ميزاني كـه مالـك آب         . هاي كشاورزي و سهام آب تعادل وجود ندارد           زمين

 سومين نكته اينكه    1.ها در اختيار ندارند و بالعكس         كردن زمين   رابهستند آب كافي براي سي    
بـار در اختيـار     توان گفت هر يك از مالكان آب سهم خود را هر بيست و چهار روز يك                 مي

بـا ايـن    .  زماني مذكور رعايت نـشده اسـت         شود كه بازة      دارند، اما بعضي مواقع مشاهده مي     
كنند   ختيار داشتن آب، دو برابر سهم خود را دريافت مي    توضيح كه برخي مالكان هنگام در ا      

اين نوع رفتار از آنجـا ناشـي        .  زماني بعدي سهمي از آب نداشته باشند         تا در عوض در بازة    
شود كه برخي مالكان و كشاورزان در روزها و فصولي كه نياز كمتري به آب دارند مانند         مي

هاي     فتن آب خودداري و در مقابل در فصل       فصولي كه براي كشاورزي مناسب نيست از گر       
گـرفتن آب     رسـد فراينـد پيـشاپيش          به نظر مي   2.كنند  رونق كشاورزي آب خود را مطالبه مي      

طور كه گفته شد، از آنجا كه هر كدام از اشخاص مالك آب يـا زمـين                     همان. عادالنه نيست 
 مالكيت خود هـر       د در محدودة  توانن    شوند قانوناً به اموال خود تسلط دارند و مي          شناخته مي 

                                                 

  .ودش سازي عوامل اساسي توليد محصوالت كشاورزي يعني زمين و آب مي اين امر سبب اختالل در يكسان. 1
هـايي كـه بـه     هاي اخير زمين در سال. گرفتن آب، تغيير الگوي كشت است   از جمله داليل بروز فرايند پيشاپيش     . 2

 روزهاي سـال نيـازي بـه      اند طي سال فقط در چند نوبت معين به آب نياز دارند و در بقية          زير كشت زعفران رفته   
  .آب ندارند
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گونـه      اجراهاي آن در اين       كارگيري حقوق كيفري و ضمانت          نوع تصرفي داشته باشند، لذا به     
رو، درخـصوص       از ايـن    . شـود     موارد موجه نيست و توصيه به راهكارهاي غيركيفـري مـي          

سـمي  صـورت ر    شود كه الگوي كشت يكنواختي در منطقـه بـه               نكات ذكرشده پيشنهاد مي   
هاي اخيـر درخـصوص كـشت برخـي گياهـان در منطقـه تاحـدودي                     در سال  1.ايجاد شود 

يكنواختي رعايت شده است، اما بهتر است با اعتباربخشي بيشتر بـه هيئـت امنـا يـا گـروه                    
صورت مردمي حفـظ كـرد و          آن را به       مقسمان آب درخصوص انجام كارهاي ميداني، ادارة      

طالعات مهندسي كشاورزي، نظـام كـشت اسـتانداردي را          در عين حال يك نهاد رسمي با م       
جانبـه بـر        عدالتي، نظارتي همـه       طراحي كند تا در عين جلوگيري از بروز پيامدهاي منفي بي          

  2. آن در ساير امور ايجاد شود  مصرف آب در امور كشاورزي و منع استفادة
  آب قنات ه تغذي.2. 2. 4

. اسـت كـه تـأمين آب قنـات را بـر عهـده دارنـد               هاي آبـي         ديگر، حمايت از شريان      مسئلة
مانند  هاي قانوني كه در اين خصوص صورت گرفته تاحدودي راهگشا بوده است،              حمايت
هاي غيرمجاز، همچنين صادرنـشدن مجـوز           ها يا پلمپ چاه       بندي برداشت آب از چاه      سهميه

شـوند بايـستي        اجرا مـي  اما در اينكه اين قوانين تا چه ميزان         . براي حفر چاه در حريم قنات     
   انگـاري و مجـازات در همـة         با وجود اين، اقدامات كيفري ماننـد جـرم        . دقت بيشتري كرد  

ماننـد   شـود؛     موارد راهگشا نبوده است و نياز به انجام اقـدامات غيرحقـوقي احـساس مـي               
ي رو شده است و چالش مهم        گناباد براي تأمين آب خود با آن روبه          وضعيتي كه قنات قصبة   

هاي اصـلي كـه تـأمين           به اين شرح كه يكي از شريان      . شود    در راه حفظ قنات محسوب مي     
 چند كيلومتري قنات قرار گرفته است و تنها منبع   آب قنات قصبه را بر عهده دارد در فاصلة        

تأمين آب يكي از روستاهاي گناباد نيز هست و افراد ساكن در روستا آب موردنياز خود را                 

                                                 

 نـسبتاً دور      هاي گذشـتة    هاي مالكان در سال     بودن زمين   ه به وسيع  شايان يادآوري است، كشت يكنواخت با توج      . 1
هـاي    مالكـان، زمـين    بـردن آن از سـوي ورثـة    ها يا به ارث وجود داشته است، اما با به فروش رفتن برخي از زمين  

ي در نتيجه عـدم يكنـواخت  . اي دارند تري تبديل شده است كه هر كدام مالك جداگانه   كشاورزي به قطعات كوچك   
  .كشت به وجود آمده است

منزلـة ميـراث     تواند به  كشاورزي داشته باشد مي-رسد امروزه آب قنات بيش از آنكه ارزش اقتصادي       به نظر مي  . 2
  .فرهنگي گرانبها مورد توجه قرار گيرد و سودآوري توريستي آن بيش از سودآوري كشاورزي باشد
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 در اين وضعيت كه حفظ حيات مردم روسـتا دقيقـاً            1.كنند    ن شريان برداشت مي   تنها از همي  
انگـاري، جلـوگيري يـا        گـذاري، جـرم     توان با قانون       مقابل حفظ قنات قصبه است نمي        نقطة

انگاري يك رفتار     زيرا براي جرم   محدودكردن ميزان برداشت آب درصدد حل مشكل برآمد،       
انگاري يك امر استثنايي      همچنين، جرم .  وجود داشته باشد   پذيري در آن    بايد عنصر سرزنش  

گونه   بنابراين، در اين  ). 95: 1390نوبهار،  (رسد      است كه تنها در حالت نياز موجه به نظر مي         
  . عملي ضروري است-موارد قانون نقش چنداني ندارد و انجام اقدامات فني

ردم روسـتا و تـأمين آب قنـات         رسد اين است كه بايستي بين زندگي م           آنچه به نظر مي   
در ابتدا بايد ديد كه آيا حفظ قنـات بـراي شهرسـتان اهميـت دارد يـا      . يكي را انتخاب كرد 

تر است يا حفظ آب قنات و جلوگيري           خير؟ يا به تعبير ديگر حفظ زندگي مردم روستا مهم         
توجـه بـه    شدن آن؟ بايستي اين نكته را پذيرفت كه حفظ قنات چند هزار ساله با                 از خشك 

منظـور    همچنـين، بـه   . اي دارد     تر شرح آن ذكـر شـد، اهميـت ويـژه            مزاياي فراواني كه پيش   
قنـات  «برداري از منافع قنات براي ساليان متمادي حمايت از آن ضروري اسـت، زيـرا                  بهره

كار روي قنات كاري    . شناسي   مرده و باستان      زنده و اقتصادي است، نه يك پديدة         يك پديدة 
: 1372 يـزدي،  پـاپلي (» شناسانه  اي و نه صرفاً كاري باستان       تصادي، اجتماعي، توسعه  است اق 

شود كه شريان تأمين آب صرفاً براي قنات حفظ و نگهداري شـود و در                   لذا پيشنهاد مي  ). 6
كشي يـا      لوله  توان آبرساني به روستا را با آب           زندگي مردم روستا مي      طرف ديگر براي ادامة   

هاي اقتصادي همراه باشد، زيرا قنات ثروت ملي            رد هرچند اين عمل با هزينه     تانكر عملي ك  
هـاي ديگـري نيـز بـراي            ويژه در شرايطي كه راه      داشتن يك روستا به     است و نبايد براي نگه    

  .تأمين آب آن وجود دارد، ثروت ملي را در معرض نابودي قرار داد
  تسخير نهادي ناظران. 3. 4

ها بدون ارزيابي نتيجه و البته بدون نظارت كـافي بـر    گذاري  و قانون ها    گذاري  انجام سياست 
هـاي صـحيح و عالمانـه، در       گـذاري   معني كه حتـي سياسـت       بدين. آن، تقريباً ناممكن است   

: 1393فـر،       رضـواني (صورتي كه با نظارت دقيق انجام نشود، وافي به مقصود نخواهد بـود              
175.(  
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شدن قوانين در حـوزة آب منتهـي          نهادي كه به ناموفق    تسخير     يكي از داليل بروز پديدة    
به . شود، نبود باور و اعتقاد متصديان امر قضا يعني ضابطان و قضات به بحران آب است                   مي

). 347: 1373،  اميرارجمند(شده در اين حوزه چشمگير نيست         هاي مطرح   همين دليل ارزش  
بـا سـاير جـرايم بـه همـين امـر       محيطـي   كردن جرايم زيست شايد بتوان گفت يكسان تلقي    

هـا و قنـوات بايـد         ربط در حوزة آب     اين در حالي است كه مقامات ذي      . بستگي داشته باشد  
گـذار ايرانـي بـه همـين مناسـبت            همچنين، قانون . تري به اين مورد داشته باشند       نگاه جدي 

  .بايست قوانين شكلي و ماهوي انحصاري به اين حوزه اختصاص دهد  مي
البتـه امـروزه   . خـورد   آبي در ميان ناظران قانوني نيز به چشم مي      ليت بحران كم  عدم مقبو 
زيـست، بهداشـت، درمـان،     ها از جملـه محـيط       تنها حوزة آب بلكه ساير حوزه       اين پديده نه  
 1از اين پديده با عنوان تـسخير نهـادي        . را با چالشي جدي مواجه كرده است      ... آموزشي و   

ر معناي سـاده بيـانگر ايـن اسـت كـه اعـضاي نهادهـاي نظـارتي                  اين نظريه د  . شود    ياد مي 
محيطـي يـا بـه     زيـست بـه داليـل مختلفـي همچـون ناچيزشـمردن جـرايم زيـست         محـيط 
آبي از گزارش اين جرايم به مقامات قـضايي خـودداري             نشناختن بحراني به نام كم      رسميت

رد به دليل نبود قوانيني     محيطي وجود دا    كنند يا بازرسي كه براي نظارت بر جرايم زيست          مي
اعـم از   -گر اعمال نهادهاي متولي باشد، خود در تسخير آن شخص يـا اشـخاص                 كه نظاره 

گيرد، با اين هدف كه همكاري با شركت يا اشخاص متخلـف و        قرار مي  -حقيقي و حقوقي  
أخذ امكانات و منابع مختلف، بهتر از آغاز يك فرايند كيفـري بـراي او خواهـد بـود، زيـرا              

شـود تـا از طريـق           تر تأمين مي      هاي متخلف آسان      منافع بازرس از طريق همكاري با شركت      
به عبارت ديگر، ناظر انتخابي از سوي مقامـات دولتـي بـراي             . آغاز فرايند كيفري در دادگاه    

تـدريج نقـش نظـارتي     هاي آبي و اجراي صحيح قوانين آبي، به         هاي شبكه   نظارت بر فعاليت  
شـود و     داده است و جذب سازمان يا گروه فعاالن مربوطه در آن حوزه مي            خود را از دست     

گونـه شـرايط    رسد در اين    به نظر مي  . دهد    بسان كارمندي براي آنان به فعاليت خود ادامه مي        
هـاي    درستي ايفا كنند و بايستي از طريق آمـوزش  توانند نقش خود را به  ضمانت اجراها نمي  

  . با آن برخاست  ها به مقابلة  رزشكردن ا جانبه و دروني همه

                                                 

1. agency capture. 



  1395ستان زمو پاييز ، 2 ره، شما2 ه، دورمطالعات حقوق انرژي   300
 

   آب    رويـة     هـاي بـي       هـاي نـامطلوب بـر جلـوگيري از برداشـت              توان گفـت نظـارت        مي
يكي از وظـايف دولـت   . با خطرهاي جدي عليه توليدات كشاورزي و ثبات آن همراه است     

  هــاي   هــاي آب   درصــدي برداشــت مــازاد از ســفره25در برنامــة چهــارم توســعه، كــاهش 
ها از منابع آبي   تنها به اين مهم دست نيافته است، بلكه برداشت            زميني بود، اما در عمل نه     زير

 خـرداد   25خبرگـزاري تحليـل ايـران،       (به ميزان بسيار بيشتر از دوران گذشته رسيده است          
1395.(  

  گيري  نتيجه. 5
  شـرايط،  در صورتي كه قوانين مـبهم نگاشـته شـوند يـا متناسـب بـا تغييـر                   توان گفت،       مي

  قـوانيني كـه    . قابليت انعطاف نداشته باشند، تالي فاسـدهايي را بـه همـراه خواهنـد داشـت               
،  اسـت   رسـيده  گـذاري   قـانون ها قبل با توجه به شرايط آبي كشور به تصويب مجلـس                 سال

   زيـرا شـرايط آبـي كـشور         ، كنوني پاسخگوي نيازهاي مربوط نخواهند بـود         طبيعتاً در دورة  
 قوانيني كه هنگام تـصويب،      ،همچنين.  است يافتهبه ميزان زيادي تفاوت     هاي اخير       طي سال 

اند امروزه موضوع خود را از دسـت داده يـا دسـتخوش                 هشدداير مدار موضوع خود وضع      
   نـسبت بـه بحـران آبـي         گـذار   قـانون  نبودن  حساسبر اين،   عالوه  . اند    تغييرات فراواني شده  

  هـاي اخيـر بـه شـكل ثـابتي وجـود                كه طي سـال   در سطح تقنيني       كشور و موضع منفعالنه   
   بـه تـصويب     ،آبـي باشـد    انگر مقابلـه بـا بحـران كـم        بيـ كـه   را  داشته و در قبال آن قـانوني        

  آبـي روز بـه روز بيـشتر خودنمـايي           اين در شرايطي اسـت كـه بحـران كـم          . نرسانده است 
  .كند  مي

   مرحلـة . شود    صيه مي هاي پيشگيري از وقوع جرم تو         در اين خصوص، قطعاً در ابتدا راه      
نكـردن مجـوز      مانند صـادر   منظور حمايت از منابع آب، راهكارهاي غيركيفري است؛         دوم به 

هاي اقتصادي و صـرف        حريم قنات قصبة گناباد، انجام فعاليت        كار براي صنايع در محدودة    
فـظ و  منظـور ح  هاي اراضي و نواحي اطراف قنات قصبة گناباد بـه    هزينه براي تغيير كاربري   

دهنـد و همـواره     اما با توجه به اينكه برخي رفتارها عليه منافع عمومي رخ مي         . نگهداري آن 
ويژه   به. هاي كيفري ناگزير خواهد بود      شوند، استفاده از راه     ها محسوب مي      تهديدي براي آن  

ناپذيري را بر جامعه تحميل       جايي كه خسارات ناشي از رفتارهاي متخلفانه ضررهاي جبران        
ناپذير   قدري جبران   شدن آب آشاميدني يك شهر به       حتي خسارت عظيمي مانند آلوده    . كند    مي
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   وجـود ضـمانت   . توان حتي اعمال غيرعمدي را نيز با واكنش كيفري پاسخ داد              است كه مي  
ويـژه اشـخاص      بخشي كامـل اشـخاص حقيقـي و بـه           اجراهاي متناسب و در مقابل، آگاهي     

تواند به افـزايش دقـت و عملكـرد آنـان در                ن آب هستند، مي   كرد    حقوقي كه در مظان آلوده    
  .جلوگيري از اشتباهات غيرقابل جبران بيافزايد

مانند (ها    روز درخصوص آب    شايان يادآوري است كه قوانين كيفري منسجم، جامع و به         
، رعايـت تناسـب در تعيـين        ) حريم هيدرولوژيكي براي قنات قـصبة گنابـاد          تعيين محدودة 

با توجه به اشـخاص حقيقـي و حقـوقي بـا ايـن نـسبت كـه                  (ت مرتكبان جرايم آبي     مجازا
ضررهايي كه در اثر ارتكاب جرم متحمل خواهند شد به مراتب بيشتر از منافعي باشد كه از                 

منـدكردن سـاختارهاي نظـارتي و اجرايـي           ، نظـام  )شود    ارتكاب رفتار مجرمانه عايد آنان مي     
شدن نقش روية قضايي در نظـام حقـوقي    و پررنگ )  مالي آنان  ديده و تأمين    ناظران آموزش (

ها ما را در نيل به هدف اهم يعني حفاظـت از آب و جلـوگيري از              در مقام حمايت از قنات    
انـد، يـاري خواهـد        ها كه مظهر تاريخ و منبع اصلي تأمين آب سـالم            ويژه در قنات    آبي به   كم

  .رساند
 دبـي قنـات قـصبة گنابـاد و نبـودن صـنايع              همچنين نبود حفر حلقة چـاه مـضر بـراي         

هاي همگاني و نظارت    آب در اين محدوده همگي نشان از اهميت باالي آموزش            كنندة    آلوده
بايد گفت، مردم آنچه را كه براي حمايت از قنـات قـصبه الزم              . مردمي در كنار دولت دارد    

هـاي الزم       بينـي      بايـد بـا پـيش      ربـط     كنند، اما در اين ميـان مـسئوالن ذي            دانند رعايت مي    مي
 جوانب از قنات قـصبة    درخصوص تعيين حريم قنات و صدور مجوز با در نظر گرفتن كلية     

همچنين، در صورتي كه به آب بسان يـك كـاالي اقتـصادي نگريـسته               . گناباد حمايت كنند  
و يكنواخـت   درواقع با ايجاد اراضي يكپارچه      .  از آن متفاوت خواهد بود        استفادة   شود شيوة 

 از    منظور مديريت بهتر منابع آبي و جلوگيري از هدررفت آب استفادة              براي كشت گياهان به   
عالوه بر اين، اعطاي مهلت به اجراي قوانين آبـي بـر مبنـاي ثبـات     . مند خواهد شد  آن نظام 

منابع آب تا با شرايط و اوضاع مناطق مختلف كشور و گذر زمان انعطـاف داشـته باشـد از                    
  . موارد مهمي است كه بايد در تدوين قوانين آبي لحاظ شود  لهجم
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