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 چکیده
 قربانیاا  ایاج جارایم جز ای    افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهة گذشته،  باوجود
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دیادگی مناابع آبای زیرزمینای و ت  ای       سندرم بازه  با حلّی برای مبارزهاست  چرا که، یافتج هرگونه راه 
امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام ن ست نیازمند شناسایی دالیل 
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 مقدمه

میلیاارد نفار بارای     2 2، 2112لال متحاد در ساال    بر اساس گزارش جهانی توسعة آب ساازما  م 
حجم برداشات   %3تا  %1که؛ ساالنه های زیرزمینی احتیاج دارند، درحالیهای روزانة خود به آبنیاز

از  %81وجاود   .(Chaisemartin & others, 2017: 206) یاباد از منابع آب زیرزمینی افزایش می
ها به ایج عن ر حیاتی، حکایات از آ   تگی حیات انسا زمیج و وابسذخایر آب شیریج جها  در زیر

دارد که توسعة اقت ادی و امنیّت ملّی جوامع بدو  صیانت از ایج منابع ممکج ن واهد باود  تساریع   
ماندگی ، در نتیجة تولید مح والت کشاورزی بیشتر و گذر از عقب1هاروند افت سطح آب در آب وا 

تاریج عوامال   اقادامات، از مهّام   2فایاده  –گی بدو  ارزیابی هزینه یافتاقت ادی و تالش برای توسعه
باشاند  کمرناش شاد  امنیّات آب در بسایاری      های اخیر میتهدیدکنندة امنیّت منابع آبی در دهه

المللی را فراهم های اجتماعی و نبردهای داخلی و بیجتواند منشأ آغاز بسیاری از ناآرامیازموارد، می
هاا و  های باارزی از تاأثیر بحارا  آب بار آشاوب     رواندا و نبرد دارفور خود نمونهکشی در سازد  نسل

 .(Tulloch, 2009)باشندنبردهای داخلی می

ها به ماواد غاذایی، ایجااد    جرایم علیه منابع آب )اعم از آلودگی آب شرب و یا نفوذ ایج آلودگی

حق بشری آب و باشند و افراد میآلودگی خاک، هوا و    ( در زمره جرایم علیه بهداشت و سالمتی 
علیارغم باه رسامیّت شاناخته       General Assembly,2010N .(U(کنندرا نقض می 3بهداشت

شد  ایج حق در اسناد و معاهدات فراوا  حقوق بشری، هر ساله شاهد افازایش جارایم علیاه آب و    
های محیطی در دههزیستهای توجّهی به رفتارهای آسیبافزایش بی باشیم جرایم مرتبط با آ  می

اخیر و تهدید حیات همة ساکنیج کرة خاکی، مجمع عمومی سازما  ملل متحد را بر آ  داشات تاا   
المللای در جریاا    حلی برای مقابله با ایج معضال برآیاد  در نتیجاه، جامعاة بایج     درصدد یافتج راه

ی ا صادور اعالمیاه  با  4دوازدهمیج کنگرة پیشگیری از جرم و عدالت کیفاری ساازما  ملال متّحاد    
زیسات را تحات   ها و مشکالت فراوا  ناشی از جرایم  نوظهوری که محایط سالوادور بر وجود چالش

هاا و جارایم را   دهد اشاره کرده و از اعضا درخواست نمود تا علّت بروز ایاج نابهنجااری  تأثیر قرار می

 UN General)دهااایی باارای خااروج از ایااج واااعیّت ارا ااه نمایناا  حاالشناسااایی کاارده و راه

Assembly,2010: para 12).   

دلیل قرار داشتج در کمربند خشکسالی از یکساو و ساودمدیریّت مناابع آبای از     کشور ما نیز به 
هاا افازوده   های بسیاری در ایج حیطه مواجه بوده و هر روز نیاز بار شامار آ    سویی دیگر، با چالش

                                                           
1. Aquifer   

2. Cost–Benefit Analysis (CBA) 

3. Human Right To Water and Sanitation 

4. United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice 
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رساا ، خشا     ریب خاک، احادا  سادهای آسایب   زایی و تدلیل بیابا شود  بروز ریزگردها بهمی

بار از جملاه   هایی همچو  هورالعظیم، ارومیه و شادگا ، احادا  صانایع آب  ها و دریاچهشد  تاالب
هاایی از  های ممنوعه در طای پنجااه ساال گذشاته تنهاا نموناه      برابر شد  تعداد دشت 21فوالد و 

ارتکاب جرایم دهشاتناک علیاه مناابع آب     بوم طبیعی در نتیجةدیدگی گسترده انسانی و زیستبزه
ها و راهبردهای جاامع مباارزه باا جارایم     در ایج راستا، هرگونه تدویج سیاستباشند   زیرزمینی می

چرا جارایم علیاه مناابع    محیطی، در گام ن ست نیازمند پاس گویی به ایج پرسش  است که زیست
دیادگی ایاج جارایم چنادا      قی شده و بازه کنند عادی تلّآبی زیرزمینی که حیات بشر را تهدید می

برای پاسخ به ایج پرسش الزم است به وجود هنجاری کاذب در برخی از جوامع  باشد؟نکوهیده نمی

ماذکور بادیج معنای اسات کاه       2اشاره کنیم  ساندرم  1محیطیدیدگی زیستسندرم بزهبه نام 

اشته و آ  را همانناد بسایاری   محیطی را ب ش عادی از زندگی هر فرد پندهای زیستجامعه آسیب

 شناسد از بالیای طبیعی غیرقابل کنترل )همچو  زلزله، فورا  آتشفا ، گردباد و    ( می
دیدگی جرایم علیه منابع آب زیرزمینی به شناسی سندرم بزهرو با اعتقاد بر ارورت علّتاثر پیش

تاریج  اشته شده و به بررسای مهّام  عنوا  گام اصلی تدویج راهبردهای پیشگیرانه و کنترلی قهری نگ
دیدگی جرایم علیه منابع آب زیرزمینای در کشاورما  پرداختاه اسات  ایاج      دالیل وجود سندرم بزه

دیدگی جرایم علیه منابع آب زیرزمینی نوشتار در قالب چهار گفتار، سعی در ارزیابی علل سندرم بزه
شناسی سابز، باه عناوا  بساتر     معرفی جرمدر جامعه ایرا  دارد  در همیج راستا، در گام ن ست به 

دیادگی  مطالعاتی جرایم علیه منابع آبی زیرزمینی، خواهیم پرداخت و پس از آ  به بررسی اقسام بزه
ی اثار باه ارزیاابی تف ایلی دو مش ّ اة اصالی       پردازیم  در ادامهزیرزمینی میجرایم علیه منابع آب

دیادگی ایاج جارایم و    نی در ایرا ، یعنی ماهیّات بازه  زیرزمیمنابع آبدیدگی جرایم علیهسندرم بزه

 امنیّت اخالقی کاذب در جامعه خواهیم پرداخت 
 

 دیدگی منابع آبی زیرزمینی در پرتو جرم شناسی انتقادیعلت شناسی سندرم بزه .1
شناسی انتقادی تحوّالت مفهومی متعادّد و  های دیگر جرمشناسی سبز همانند بسیاری از شاخهجرم
را بایاد معلاول همایج تحاوّالت مفهاومی       قارنی را پشت سر گذاشاته و دساتاوردهای ناویج آ    نامت

                                                           
1. Environmental Victimization Syndrome 

شود کاه حااکی   ها و عال م بالینی اطالق میای از نشا است، به مجموعه Syndrome  نشانگا  که معادل فارسی واژة 2

شناسای، واژه ساندرم وارد   ای جارم رشاته باشد  با توجه به ماهیّات میاا   بیماری خاصی در فرد می از وجود اختالل و یا

ادبیات علوم جنایی شده است و چه بسا با استفاده از واژة نشانگا  نتوا  مفهوم سندرم را باه خواننادگا  منتقال نماود      

-شناسای و جامعاه  یج مفهوم در بستر مطالعاات جارم  امیدواریم که با گسترش آثار ایج حوزه و آشنایی بیشتر جامعه با ا

 شناسی، جامعة علمی آمادگی پذیرش معادل فارسی ایج واژه را داشته باشد 
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شناسی از اصطالح جرایم یقه سفید تا اصطالح جارم سابز،   برشمرد  تحوّل تاری ی ایج شاخه از جرم

شناسای  شناسای سابز و جارم   شناسی زیست محیطی و تمایز دو حوزه جرمشناسی سبز تا جرمجرم
شناساا  باه ایاج شااخه نوظهاور از      شناساانة متفااوت جارم   هاای علّات  حااکی از نگااه   1اکوانتقادی

(  در همیج راستا، در ایج قسمت بر آ  هستیم تاا علال   3931382باشد )گرجی فرد، شناسی میجرم
شناسی انتقادی بررسای  شناسی سبز را از منظر خواستگاه اصلی آ  یعنی جرمتحوّالت مفهومی جرم

دیادگی مناابع آبای زیرزمینای باه عناوا  یکای از        شناسی سندرم بازه ه؛ هرگونه علّتنماییم، چرا ک
 فایده خواهد بود   شناسی انتقادی بیی نظری جرمگاهمحیطی، بدو  توجّه به تکیههای زیستآسیب

 

 محیطیهای زیستشناسی سبز، رویکردی نوین در برابر نابهنجاریجرم .1 .1
ی در اثر حرکت لجام گسای تة انساا  معاصار بارای پیشارفت، در      محیطهای زیستافزایش آسیب

را بر آ  داشت تا با نگرشای   2شناسان انتقادیجرمگروهی از  1891و اوایل دهة 1891اواخر دهة

محیطی متمرکاز  ، توجه خود را به علل و پیامدهای رفتارهای نابهنجار زیست3محیطی(سبز )زیست

است کاه باه عناوا      1شناسی سبز جرمگیری نویج، ج جهتنتیجة ای .(South, 1990: 3) کنند

 شناسی انتقادی، به من ة ظهور رسید  های جدید جرمیکی از شاخه
شناسااا ، منجاار بااه ارا ااة تعاااریز م تلفاای از جاارایم شناسااا  و جامعااهنگاااه متفاااوت جاارم

زیست محیطی یبتوا  انتظار داشت که بتوا  همة دالیل وقوع آسنمی"محیطی شده است و زیست
گروهی، جرم را م لاوق قاانو      (White, 2003:493) "شناسی یافتخاصی را در ی  نظریة جرم

هر فعل یا ترک فعلای را کاه باه موجاب نا  قاانو  بارای        » 2،دیدگاه قانونیدانسته و با پذیرش 

 :Situ & Emmons,2000) دانناد را جرم مای « رساند  به محیط زیست ممنوع شده استآسیب

شناس معروف در ایج گروه جای دارد  وی با پذیرش عادم قانونگاذاری جاامع و    ساترلند، جامعه. (3
رسا  در ، امج پذیرش عدم انعکاس همة رفتارهای آسیب9سفیدمانع، در اثر معروف خود، جرم یقه

d, (Sutherlanعنوا  مبنایی برای تعریز جرم برگزیده اسات  را به 9قوانیج، اابطة عمل غیرقانونی

محیطای کاه در قاانو  ذکار     رسا  زیسات بنابر ایج تعریز، آ  دسته از رفتارهای آسیب .(1949:9
 اند، جرم نیستند نشده

                                                           
1. Eco Critical Criminology 

2. Critical Criminology  

3. Green Perspective   

4. Green Criminology   

5. Legal Approach 

6. White Collar Crime 

7. Illegal Act 
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هاای کاال  و پرخطار    توجّاه باه علال وقاوع آسایب     شناساا  باا  در مقابل، گروهی دیگر از جرم

ساتگاه عادالت   را برگزیدند و بر ایج باورناد کاه د   1 محیطیعدالت زیستمحیطی، دیدگاه زیست

منح ر » محیطی غفلت ورزد  به نظر ایج گروه،کیفری نباید از دالیل اصلی رفتارهای م رب زیست

 «انجاماد رسا  به جرایم منادرج در قاانو ، باه تعریاز مضاّیق جارم مای       ساختج رفتارهای آسیب

(Siegel,2013:46)  شاماری  گاذارا  و با مقتضای عدالت هم وانی ندارد  همچنیج برخی از قانو ،

از   )White & Heckenberg, 2014: 256(نمایناد  انگااری نمای  رسا  را جارم از رفتارهای آسیب

محیطی فاار  از  های زیستاند که همة اشکال آسیبرو، آنا  با توسعه مفهوم جرم بر ایج عقیدهایج

کاه توساط    محیطای های زیستآسیبدرج آنها در قانو ، جرم هستند  طبق ایج دیدگاه بسیاری از 

اناد نیاز جارم هساتند     یابند و در قانو  ذکار نشاده  های قدرت ارتکاب میها و گروهها، شرکتدولت

   (3831382)وایت،

شناسا  انتقادی سبز، فراتار از  جرم شناسا  انتقادی است خواستگاه ایج تعریز در اندیشة جرم

مارکسیسمم  نماینااد  یمکاتااب اولیّااه علّاات جاارم را در عواماال کااال  و ساااختاری جسااتجو ماا  
شناسا  سانتّی  گیری از مطالعات بنیادیج و میدانی به انتقاد از تمرکز جرمبا بهره 2،محیطیزیست

محیطی نظاام  م رّب زیست شناسا  را به رفتارهایبه جرایم طبقة فاقد قدرت پرداخته و توجّه جرم

 ,Burkett: 2009, 2014)نماید میداری جلب ی سرمایهداری، به عنوا  ابزاری برای توسعهسرمایه

1988Foster: (1992, 2000, 2002; O’Connor:شناس و اقت اددا  آمریکایی، ، جامعه3  اکونور

، با عباور از نظریاة سانتّی بحارا      "ای نظریداری، طبیعت و سوسیالیسم3 مقدمهسرمایه"در مقالة 

شناسا  دستمزدها و    (، توجّه جامعه نظیر م رف بیش از حدف کمبود تولید، کاهشداری )سرمایه

  (O’Connor, 1988: 21). جلب نمود  4داری طبیعتسرمایهرا به 

اابطه از منابع طبیعی، برای دستیابی به تولید و در نتیجه قدرت بیشتر از رویه و بیاستفاده بی

کیّات در جامعاة   محیطی پنها  نمانده اسات  باه نظار آنهاا، توزیاع مال     های زیستنگاه مارکسیست

تأثیر قارار داده و در اختیاار طبقاات بااالی جامعاه قارار       داری دسترسی به طبیعت را تحتسرمایه

هاای  های صنعتی، از بیج برد  گوناه آلودگی 2،هاکشدهد  تغییرات آب و هوایی، تردمیل حشرهمی

از لاوازم تولیاد در    هاای ارتبااطی  های طبیعی بارای ایجااد راه  بومحیوانی و طبیعی، ت ریب زیست

داری، تقاااای  توساعة روزافازو  سارمایه    .(Foster,1992:78-79)باشاند  داری میجامعة سرمایه

                                                           
1. Environmental Justice Approach  

2. Ecological Marxism 

3. O’Connor 

4. Capitalization of Nature  

5. The Pesticide Treadmill 
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و در نتیجه، ت ریب بیشتر زیست بوم را  بوم طبیعی توسط صاحبا  سرمایهاستفاده بیشتر از زیست

کاال  توساط طبقاة     محیطای های زیسات در پی خواهد داشت  به نظر آنا ، بسیاری از انواع آسیب

صاحب قدرت اقت ادی انجام شده و افراد طبقه پاییج جامعه امکانات و توانایی انجام ایاج جارایم را   

هاای کاال    ندارند  با توجّه به نفوذ و جایگاه ایج گروه از مجرما  در نظاام عادالت کیفاری، آسایب    

بارات مابهم و دوپهلاو بارای    شوند و یا در صورت درج در قانو ، از عانگاری نمیمحیطی جرمزیست

شود  همچنیج، عدالت کیفری نیز با ایاج دساته از مجرماا  باا تساامح      انگاری آنها استفاده میجرم

کند یاا در صاورت   محیطیِ ارتکابی توسط آنا  را تعقیب نمیکند  چرا که، جرایم زیستبرخورد می

شاود و یاا اینکاه    ا صاادر مای  ها احکام خفیفای بارای آ   رسد، یا تعقیب به مرحله صدور حکم نمی

نتیجه آنکه، ریشة اختالفات موجود در ارا ة تعریفی واحاد از  شود  کیفرهایشا  به اجرا گذاشته نمی

 شناسی سبز را باید در مبانی ایج رشته جستجو کرد  جرم

 

 محیطیدیدگی سبز: تالشی برای تحقق عدالت زیستتحوّل مفهوم بزه .2 .1

، بلکاه؛  همنوعاانش شاده   عظیم بر درد و رنج تحمّل طبیعت، نه تنها موجب هیازی ابناد بشر بدست

صیانت از حقوق  طلبی و جهالت انسا  مدر  ساخته است بوم طبیعی را هم دست وش افزو زیست

سایر موجودات زنده در مقابل جرایم سبز، از طریق به رسمیّت شناختج آنها به عنوا  قرباانی جارم   

، جارایم زیسات   1مدارانمه های انسمان دیدگاهبا تکیه بار   شناسا ی از جرممیسّر خواهد بود  برخ

یکای از   ).:6Sollund & others, 2016( دهناد قرار می 2دیدهمحیطی را در زمرة جرایم بدو  بزه

دیادگی  انگاشتج بازه توا  در نادیدهرا می 3محیطی(زیستشناسی سبز )دیدهتریج علل ظهور بزهمهم

نگااهی   5محیطی،زیست دیدگاهشناسا  سبز با اتّ اذ دیدهجستجو کرد  بزه 4سانیموجودات غیران

طبیعای نیاز در    باوم زیسات » بوم را رد نموده و برایج باورناد کاه   به زیست9و یا سودانگارانه9ابزاری

 .)Spapens & Others,2016:144(«گاردد مای  دیاده صورت بروز رفتار نابهنجار یا غیرقانونی بازه 

هاا و پساماندهای صانعتی در زیارزمیج؛ خااک، مناابع آب       ا  نمونه، در اثار ت لیاه فاااالب   عنوبه

 شوند دیده میهای گیاهی و حیوانی موجود در خاک بزهزیرزمینی و تمام گونه

                                                           
1. Anthropocentric Approach 

2. Victimless Crimes 

3. Green / Environmental Victimology 

4. Non-human Entities 

5. Ecocentrism  Approach 

6. Instrumental  

7. Utilitarian 
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شناساا  سابز را بار آ     محیطی، برخای از جارم  های بلندمدت جرایم زیستخسارات و آسیب 

های آیندة ابنای بشر را که از فعل یا ترک فعل عامدانه یا نسل داشت تا عالوه بر اش اص و طبیعت،

محیطی اجتماعی زیست_غیرعامدانه ناشی از تغییرات شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژی و یا روانی

)-دیدگا  بالقوّة جارایم زیسات محیطای باه رسامیّت بشناساند      اند را هم به عنوا  بزهآسیب دیده

 43)& others, 2016:1Spapens  .دار پیامدهای جارایم  موارد آیندگا  میرا  چرا که، در بعضی

تمایز قایل شد  بیج قربانیا  حال و آینده و محاروم سااختج گاروه     زیستی پیشینیا  خواهند شد 

با اصول بنیادیج حقاوق بشار منافاات     2و جبرا  خسارت من فانه، 1دوم از حق دسترسی به عدالت

ای اچ پمی علیمه   در پرونادة  1812شر سازما  ملل متّحد در ساال  کمیتة حقوق ب 3خواهد داشت 
محایط زیساتی اجاازه داد باه عناوا        و به یکی از مدیرا  گروه 2ایج نظر را پذیرفت 1دولت کانادا

دیادگا   نمایندة نسل حاار و آینده به ارا ة دفاعیات بپردازد  بنابرایج، با پاذیرش رویکارد دوّم، بازه   

گیارد  باه عناوا     بوم طبیعای را در برمای  آنها و تمام زیست ها و آیندگا محیطی همة انسا زیست

تواناد  زیرزمینای، مای  های ناشی از ورود فلزات سنگیج همچو  آرسینی  به منابع آبنمونه بیماری

های آینده شود و آنها را قرباانی جارایم اسالفشاا     هایی نظیر سرطا  در نسلمنجر به بروز بیماری

 سازد 

 

 دیدگی منابع آبی زیرزمینی در جمهوری اسالمی ایرانشناسی سندرم بزهت. عل2ّ

باوجود رویارویی با دورة جدیدی از بحرا  آب و لزوم تأکید بیش از پیش بر امنیّت آبی، جرایم علیه 

دهاد کاه   منابع آب زیرزمینی همچنا  ادامه دارد  نگاهی گذرا به آراد محاکم دادگستری نشاا  مای  

دیدگی را حس نماید، برای احقاق حق خاود تاالش کارده و در بسایاری از     ه خطر بزهچنانچه جامع

موارد از حق جبرا  خسارت گذشت ن واهد کارد  امّاا، ایاج امار در ماورد جارایم علیاه مناابع آب         

برناد   دیدگا  ایج جرم در بسیاری از موارد در خاموشی کامل به سر میزیرزمینی صدق نکرده و بزه

                                                           
1. Access to Justice  

2. Fair Reparation  

ی اوّل  المللی حقوق بشری نیز اتّ اذ شده است  باه عناوا  نموناه، مااده    ای و بیجایج مواع در برخی از اسناد منطقه  3

و دسترسای باه عادالت در موااوعات زیسات      هاا  کنوانسیو  دسترسی به اطالعات، مشارکت عمومی در ت میم گیاری 

ی کمیسیو  اقت ادی سازما  ملل برای اروپا، بدو  هیچگونه تماایزی، هماه  1881محیطی )معروف به آرهاس( م وب 

زیست ساالم  مندی از حق محیطی ذینفعا  بهرهاند یا خیر، در زمرهافراد را فار  از اینکه در زما  بروز آسیب متولد شده

   (UNECE,1998: Art 1)  تقرار داده اس
4. E.H.P. v. Canada 

 در ایج پرونده به دلیل مالحظاتی، نام شاکی آورده نشد و درآراد از ایج عنوا  استفاده شده است   2



ح(02،ح)ایپپیحح9318حتمنپمییزحهوحزمسح،حدهوم،حشممرهحدهمژپهوشنام هحقوق حیفری ح/حسملححمحمدحصففیح،حعبدالرضمحجقانحجعری ححهوحزرهاحفراهد حآالشتیحححححححححححححح 144

 

شناسای حقاوقی باه بررسای دو     های جامعهشناسانه و با تأکید بر آموزهبا نگاهی جرمدر ایج قسمت 

دلیل عمده سکوت جوامع به خ وص جامعه ایرا  در برابر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی خواهیم 

 پرداخت 

 

 دیدگان در پرتو ماهیّت متمایز جرای  علیه منابع آبی زیرزمینیهچالش شناسایی بز .1 .2

گرداناد،  غافل مای  منابع آبی زیرزمینیاز عللی که افکارعمومی را از آثار دهشتناک جرایم علیه  یکی

تر از قتلی اسات کاه در   گردد  قتل ناشی از ارب و جرح، بسیار ملموسبه ماهیّت ایج جرایم بازمی

ررسی نقش پیوندد  در ایج قسمت درصدد بنتیجة استفاده از منابع آب زیرزمینی ناسالم به وقوع می

دیادگی ایاج جارایم و    طبیعت متفاوت جرایم علیاه مناابع آب زیرزمینای در عاادی پنداشاتج بازه      

دیدگی هستیم  در همیج راستا، در قالب دو قسمت به بررسای ابعااد ماهیّات    گیری سندرم بزهشکل

 جرایم علیه منابع آبی زیرزمینی خواهیم پرداخت  

 

 ها نامرئی بودن آسیب .1. 1. 2

 محیطیعلیه منابع آبی زیرزمینی، مانند بسیاری از جرایم زیست بسیاری از رفتارهای مجرمانه نتایج

بسایاری از جارایم زیسات محیطای     »هستند   1نامرئیدیگر برای افراد عادی قابل مالحظه نبوده و 

تاوا   گذارند تا بدیج طریق بها اثری از خود باقی نمیشوند و تا مدّتمحسوس نیستند یا کشز نمی

محیطای نسابت باه    رو، رقم سیاه جرایم زیسات از ایج .(Korsell, 2001:133) «آنها را کشز کرد

-»باشد  بر اساس نتاایج تحقیقاات برخای از پژوهشاگرا  ایاج حاوزه،       سایر جرایم بسیار بیشتر می

تاا   %21شود که غالب ایج جرایم رقام سایاهی بایج    محیطی سبب میناشناخته بود  جرایم زیست

از  (.Pereira, 2015:10)« رساد هام مای   %81داشته باشند و در برخی موارد ایاج عادد باه     41%

دیدگا  ایج دسته از جرایم بالتّبع رفتاار مجرماناه نااملموس، قابال شناساایی نیساتند و       رو، بزهایج

دیمدگان  بمزه دیادگا  جارایم خیاباانی کاه     ، در مقابال بازه  2دیدگان ممبه  بزهتوانیم آنها را می

 هستند، بنامیم  3وسمحس

حاکی از آ  است که  4المللیمرکز ارزیابی منابع آبی زیرزمینی بینآخریج نتایج تحقیقات 

گرفتج سوداستفاده غیرملموس بود  منابع آبی زیرزمینی برخالف منابع آب سطحی، منجر به نادیده

                                                           
1. Invisible  

2. Obscure Victims   

3. Visible Victims 

4. International Groundwater Resources Assessment Centre 
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 ی باود  ایاج   نتیجاة ناامر   .(IGRAC, 2018:5) از ایج منابع در بسیاری از کشاورها شاده اسات   

محیطای دیگار اسات     ها، آسا  بود  ارتکاب ایج جرایم در مقایسه با بسیاری از جرایم زیستآسیب

های زیرزمینی دشت برازجا  باه نیتارات در اثار عادم کنتارل م ارف       آب آلودگیبه عنوا  نمونه، 

و ساجادی،  زاده هاای منطقاه )مظفاری   هاا و مرغاداری  های داماداری کودهای نیتراته و ورود پساب

 در دشات سارخس  زیرزمینی و شوری آب مناابع آب زیرزمینای   افت سطح آب(، 3839-832 1383

تاا   رساا  دیگار  بسیاری از رفتارهای آسایب و ( 1383) ف اری، ب ش شمالی و جنوبی سد دوستی

توانند قتل، سرقت به عنز، ارب و جرح و بنابرایج، اگرچه که مردم می ها م فی مانده بودند مدت

هاای زیرمینای از دیاد بسایاری از     ریب اموال عماومی را مشااهد نمایناد، امّاا؛ جارایم علیاه آب      ت 

شهروندا  پنها  است  افراد عادی حق ورود به صنایع و کارخانجاات بازرر را ندارناد و در صاورت     

ها توسط نهادهاای نظاارتی ایاج    ها توسط مرتکبا  و عدم پیشگیری از آسیبساختج آسیب م فی

 یابند همچنا  ادامه می رفتارها

تار  رساا  زماانی برجساته   ها و عدم پیشاگیری از رفتارهاای آسایب   اهمیّت نامر ی بود  آسیب

ای از شود که بادانیم بسایاری از جارایم علیاه مناابع آب زیرزمینای، منجار باه ایجااد زنجیاره          می

شاود   افازوده مای  دیادگا  و خساارات وارده   محیطی شده و بر شمار بزههای انسانی و زیستآسیب

هاای گساترش   های احتمالی ناشی از خش  شد  دریاچة ارومیه یکای از مهّمتاریج نموناه   بیماری

باشاد   هاا در کشاورما  مای   مجاور دریاچاه زیرزمینی یازی به منابع آبدیدگا  جرم دستبزه دامنه

ریزی مدیر دفتر برنامه بوم طبیعی، بنابر س نا بر ت ریب دریاچه و از بیج رفتج زیستچراکه، عالوه

افازایش   البیدو یا اشعه نوری بازگشتی از کاز دریاچاه ارومیاه   ، و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

مشاکالت  وجاود   منطقاه، کانو  غبار فرد ساکج در  11های پزشکی بر روی آزمایشانجام  یافته و با

 (    1382در تعداد قابل توجهی از آنا  احراز گردیده است )ایسنا، تنفسی

دهناد   محیطی عالوه بر جسم، روح ابنای بشر را نیز آماج خود قرار مای رفتارهای م رب زیست

هاای  بنابر تحقیقات اخیر پژوهشاگرا  داخلای و خاارجی، وجاود همبساتگی میبات میاا  آسایب        

محیطی و سالمت روانی ساکنا  مناطق آلوده به اثباات رسایده اسات )ظااهری و مجناونی،      زیست

دانشمندا  وجود  (. Pun Et al. 2016,Et al. 2016Mieczyslaw ,؛Sass, Et al. 2017؛1389

نظیر ااطراب، افسردگی، تحری  پذیری، بی ثبااتی و  ارتباط مستقیم بیج مشکالت روانشناختی )»

 .(Williams, 1999) «اندبی اعتمادی( با آلودگی منابع آبی زیرزمینی را تأیید کرده

دیدگا  ایج جرایم مدهای م رب جرایم علیه منابع آب زیرزمینی، شناسایی بزهگرفتج پیانادیده

شاوند و یاا بااوجود  ورود    ساازد  چارا کاه، بسایاری از ایاج جارایم کشاز نمای        را بسیار دشوار می

رسا  مطلع ن واهناد شاد  در نتیجاه،    های بسیار، قربانیا  ایج جرم از منشأ رفتارهای آسیبآسیب
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های انسانی همچنا  اداماه داشاته و جاز    محیطی در پوستة فعاّلیّتجرایم زیستدیدگی سندرم بزه

 شود عادی از زندگی روزمره قلمداد می

 

 هابودن آسیب بلندمدت .2. 1. 2

های زیست محیطی، برخالف جرایم سنتی، فاقد تاأثیرات آنای هساتند و تاا     شمار بسیاری از آسیب

باا مش  اة     محیطای رو، غالاب جارایم زیسات   ناد  از ایاج  مانها بعد از وقوع جرم پنهاا  مای  مدت

ها از ارتکاب محیطی تا دههدیدگا  زیستشوند  برخی از بزهها شناخته میآسیب 1بلندمدّت بودن

و به همیج دلیل، فرآیند اجرای عادالت باه    ((Eman, 2012: 136 جرم علیه خودشا  مطلّع نشده

های ناشی از برداشت بای رویاه از   آسیبطول خواهد انجامید  ها به ها تا مدّتعلّت عدم بروز آسیب

منابع آب زیرزمینی همچو  نشست زمیج، شوری آب و کاهش سطح آب در سفره و در آخر ت لیاة  

کامل آب وا  به ی  باره آشکار ن واهند شد، بلکه؛ پس از سپری شد  سالیا  طوالنی اثارات خاود   

 را نشا  خواهند داد 

تراز آب ایج  مشاهده کرد  2پالیاتوا  در تبدیل شد  دریاچة ارومیه به امر را مینمونة بارز ایج  

ایج دریاچه برای افراد عادی قابل درک نبوده و بدو  گذشت زما  و تغییر محساوس در حجام آب   

هایی از ایج نوع مبیّج ایج امر محیطی علیه آ  را نداشتند  میالتوانایی تش ی  ارتکاب جرم زیست

ها بعد از ارتکاب جرم، نقاش  ر پیامدهای م رّب جرایم علیه منابع آب زیرزمینی مدّتاست که ظهو

دیادگا  بسایار دشاوار و گاهااً     دیدگی دارد  چرا که، شناسایی بزهچشمگیری در  تقویّت سندرم بزه

شاوند  از  دیدگا  ایج جرایم به فراموشی سپرده مای باشد و حتی در برخی از موارد بزهغیرممکج می

دیادگا   دیدگی  بیشتر، مستلزم کشز سریع ایج جرایم و تعییج بزهرو، هرگونه پیشگیری از بزهجای

 دیدگا  احتمالی، باید پس از بروز پیامدهای بلندمدّت شناسایی شوند فعلی بوده و سایر بزه

 

 زیرزمینیای امن برای بزهکاری علیه منابع آب امنیّت اخالقی، حاشیه  .2. 2

 3همراس اخالقمی  شناس معروف اهل آفریقای جنوبی، برای ن ساتیج باار از واژة   هجامع« کوهج»

ها، مناافع و  استفاده کرد  هراس اخالقی به هرگونه ترس غیرمعقول وگسترده نسبت به تهدید ارزش

ای آغااز شاده و   شود  موج هراس اخالقی اغلب با پوشاش وسایع رساانه   امنیّت اجتماعی اطالق می

                                                           
1.Long Term 

هاا، زماانی   شود  ایج زمیجهای پوشیده شده از گل، خاک رس و نم  اطالق می، به زمیج(playa)پالیا یا بستر نمکی  2

 بستر دریاچه بودند 
3. Moral Panics 
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شود و در صورت استمرار تشویش اذها  عماومی، در قالاب   فالسفه تشدید می توسط اندیشمندا  و

 به هما  نسبت که کنشگرا  هراس اخالقی .(Cohen,1973)رسدها به نتیجه میقوانیج و سیاست

رسانه، مردم و دولت( در تقویت شوک روانی نقش دارند، ساهم چشامگیری نیاز در ایجااد امنیّات      )

هاای ذینفاع هماواره در ایجااد دغدغاه در جامعاه       ند  چرا که، مناافع گاروه  کنروانی کاذب ایفا می

باشد، بلکه بالعکس؛ هرگونه تولید، فعالیّت و ادامة حیات اقت اادی و اجتمااعی آنهاا مناوط باه      نمی

های ناراای، مانع از ادامه فعّالیّات  وجود ثبات روانی در جامعه است و تغییر واعیّت و فعّالیّت گروه

 ی آنها خواهد شد و سودآور

بنابرایج، برعکس اندیشة هراس اخالقی که ترس نامعقولی در جامعه حکمفرما است، در امنیّت  

شود و شرایط موجاود میبات قلماداد    اخالقی موجی از احساس آرامش نامعقول در جامعه ایجاد می

یاباد و  یکااهش ما  محیطمی  عدالت زیستگری افکار عمومی برای شود  در ایج حالت، مطالبهمی

دهناد  در چنایج   ای اماج رفتارهاای م ارب خاود را اداماه مای      محیطی در حاشیهمجرما  زیست

شاود و  خطر تلقّای مای  ای و کمای حاشیهمحیطی کتما  شده و یا پدیدهدیدگی زیستشرایطی، بزه

 در قالب سندرمی که جزیی از زندگی روزمره است، به فعالیّت خود ادامه خواهد داد 

شمار علیاه مناابع آبای    ه به قرار داشتج کشور ما درکمربند خشکسالی و وجود فجایع بیتوجبا 

دنبال پاس گویی باه ایاج پرساش هساتیم کاه چارا در       های زیرزمینی، در ایج قسمت بهویژه آببه

جامعة امروز ایرا  موجی از هراس اخالقی نسبت به جرایم علیه منابع آب زیرزمینای جااری وجاود    

بیج امنّیت اخالقی نسابت باه مناابع آب زیرزمینای و فقادا  سیاسات تقنینای کارآماد         ندارد؟ آیا 

محیطی دست وش واکنش اندک سیستم قضاایی شاده اسات؟    ارتباطی وجود داد؟ آیا عدالت زیست

رساا   هاای آسایب  های ذینفع در حساسیت پاییج )یا تحمّل باالی( جامعه نسبت به رفتاار آیا گروه

 هستند؟   محیطی تأثیرگذارزیست

 

 گیرانه نسبت  به جرای  علیه منابع آب زیرزمینیسیاست تقنینی سهل  .1. 2. 2

ها باوده و  مورد پذیرش غالب جوامع و گروه 2محیطیاخالق زیست،  1گرایی اخالقیباوجود کیرت

رو، از ایاج  باشاند  مندی از محیط زیست سالم و عدم تهدیاد حیاات خاود مای    همگا  خواها  بهره

دشممن   رساا  باه مناافع ش  ای،    را  زیست محیطی، برخالف برخای از بزهکاارا  آسایب   بزهکا
محیطای هماواره ارزشامند هساتند  از طرفای      شوند  در نتیجه، قوانیج زیستقلمداد می 3مشترک

                                                           
1. Moral pluralism 

2. Environmental Ethics 

3. Common Enemy 
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گاذارا   محیطی، حاکی از ارزش جسم و روح شهروندا  نزد قاانو  دیگر، وجود قوانیج کارآمد زیست

ت نقش سیاست تقنینی جمهوری اسالمی ایرا  را در ایجاد و یا تقویّت امنیّت باشد  در ایج قسممی

 دیدگی جرایم علیه منابع آب زیرزمینی بررسی خواهیم کرد اخالقی و طبیعی پنداشتج بزه

 

 1های زیرزمینی فرامرزیرسان علیه آبرفتارهای آسیب انگاریجرم .1 .1. 2. 2

مارزی ماواد   های دریایی ناشی از اکتشاف و انتقال برو ودگیآلمحیطی نظیر برخی از جرایم زیست

نمایناد   المللی دارند و حیات همة شهروندا  دهکدة جهانی را تهدیاد مای  ماهیّت بیجزا دِ خطرناک 

محیطای دیاده   هاای زیسات  آبی، صدمات بسیاری از آلودگی دلیل داشتج دو شاهراهکشور ما نیز به

و همچنایج آلاودگی    هاای کلاره  کربجهیدروفارس در اثر خلیجی دریای عنوا  نمونه، آلودگاست  به

دریای خزر در اثر فعّالیّت اسکلة نفتی کشورهای روسیه و آذربایجا  و سوانح نفتی از جملاه جارایم   

 محیطی فرامرزی است که سالمت زیست بوم و شهروندا  ایرانی را نشانه گرفته است زیست

رغام  توا  دریافات کاه علای   محیطی جمهوری اسالمی ایرا  میستبا نگاهی گذرا به قوانیج زی

محیطی فرامارزی از نگااه قانونگاذار پنهاا      تورّم قوانیج کیفری ایج حیطه، بسیاری از جرایم زیست

مانده و یا چه بسا عمدًا دیدگا  خود را در مقابل ایاج فجاایع فارو بساته اسات  باه عناوا  نموناه،         

 کشاورهای  باه  آ  سارایت  و فاارس  خلیج و خزر دریای در ایرا  توسط نفت استانداردغیر است راج

مقنج کشورما  با حفا  ایاج رویکارد در ماورد      ( 9231382ناری، دانششود )مجاور جرم تلقّی نمی

جرایم علیه منابع آبی زیرزمینی فرامرزی، بسترهای قانونی خاصی را برای ایج جرایم در نظر نگرفته 

های زیرزمینی فرامرزی به عنوا  دارایی مشترک کشورهای ونه صیانت از آبکه، هرگاست  در حالی

هاای حقاوقی جاامع و ماانع ممکاج خواهاد باود         از طریق تدویج و اجرای چهارچوبحوزة آب یز، 

هاای فرامارزی از آ  روسات اسات کاه در بسایاری از ماوارد        ناماه اهمیّت وجود مقرّرات و موافقت

اصمل  و  2اصل همسایگی خموب الملل عرفی، نظیر ادیج حقوق بیجکشورهای ذینفع به اصول بنی
آورند  المللی به شمار نمیمانند و یا حتی آنها را عرف بیجپایبند نمی 3حاکمیّت سرزمینی مضیّق

به عنوا  نمونه، قاای کل ایاالت متّحده در پاسخ به اعترااات دولت مکزی  برای استفاده ناصحیح 

منادی از ایاج مناابع،    هنامه مشاترک بهار  زیرزمینی، با توجه به فقدا  توافق ایج کشور از منابع آبی

                                                           
1. Trans Boundary Ground Water 

توا  یابی به منافع ملّی، نمی، برای دست(Principle of Good Neighbourhood)سایگی خوب به موجب اصل هم  2

هاا  ها نباید از سرزمینشا  برای نقض حقوق سایر دولتدولت»حقوق و منافع سایر همسایگا  را پایمال نمود  در نتیجه، 

  (Beyerlin, 1997: 539)« بدهندی ارتکاب اعمال ناقض حق سایر کشورها را استفاده نمایند و یا اجازه

3. Principle of  Limited Territorial Sovereignty 
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الملل تعهّدی برای ایاالت متّحده ایجاد های حاکم بر حقوق بیجقواعد و عرف»قاطعانه اعالم کرد که 

در نظااام حقااوقی کشااورما  نیااز باااوجود قااوانیج و     .(Schwabach,2018:3)« نمایاادنماای

باه   ایالمللی مشاترک، اشااره  های بیجمندی و صیانت از آبای برای بهرهامنطقههای فرنامهموافقت

هاای  هاایی هام بارای مادیریت آب اوا      ناماه منابع آبی زیرزمینی فرامرزی نشده و قوانیج و موافقت

 ناماه که، فقادا  هرگوناه قاانو  و موافقات    مشترک با کشورهای همسایه واع نشده است  در حالی

عناوا  نموناه، در صاورت آلاودگی مناابع آب      آورد  باه وجاود مای  شکالت بسیاری را بهالمللی مبیج

زیرزمینی در کشور مجاور نیز آلوده خواهد شاد  م اداق باارز    زیرزمینی در آنسوی مرزها، منابع آب

هاای  بارداری مساتمر از آب  توا  در اقدامات دولت ترکمنستا  برای سرقت و بهاره ایج حالت را می

هاای عمیاق در منااطق    همشترک با کشورما  مشاهده کرد  دولت ترکمنستا  با حفر چازیرزمینی 

های زیرزمینی مشترک، ایج شهر را با مشکل کم مرزی مشترک با ایرا  در شیروا  و استح ال آب

 (  1382آبی مواجه کرده و منابع آبی ایج منطقه را به سرقت برده است )خبرگزاری فارس،

مندی ناعادالنه از منابع و بهره حقوقی داخلی برای پیشگیری از ورود آسیب هاینبود چهارچوب

آبی زیرزمینی فرامرزی و نادیده گرفتج آسیب به ایج منابع ملّی، ایاج اندیشاه را باه ذهاج متباادر      

ای به درگیار سااختج خاود در    کند که کشورهای درگیر در ایج عرصه از جمله کشورما ، عالقهمی

المللی ندارند  از طرفی دیگر، حقیقت امر آ  است که افکار عمومی جامعه کیفری بیجفرآیند حقوق 

پوشای مقانّج از   آگاهی چندانی از واعیّت منابع آب زیرزمینی فرامارزی مشاترک ندارناد و چشام    

های قانونی الزم برای صیانت از ایج منابع، نوعی آراماش خااطر کااذب در جامعاه     تدویج چهارچوب

ناپاذیر وارد بار سارمایة ملّای     هاای جبارا   ید  آرامشی که ناشی از عدم اطّالع از آسیبنماایجاد می

گری جامعه از قوای مقنّنه و قضا یه و گساترش ساندرم   باشد  نتیجة ایج واعیّت، فقدا  مطالبهمی

   1باشد دیدگی منابع آبی زیرزمینی میبزه

 

 های زیرزمینی داخلیبرسان علیه آانگاری رفتارهای آسیبجرم .2 .1. 2. 2

عنوا  باالتریج سند حقوقی کشور در اصال چهال و پانجم،    قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  به

و به  های عمومی برشمردهرا جزد انفال و ثروت عمومی هایها و سایر آبها، رودخانهدریاها، دریاچه

غیرقابل جبرا  باه محایط زیسات را    موجب اصل پنجاه، هرگونه فعّالیّت منتج به آلودگی یا ت ریب 

                                                           
ای شد  مواوع سارقت مناابع آب زیرزمینای فرامارزی کشاورما ، مسائوال  جمهاوری        الزم به ذکر است که رسانه  1

ترک مارزی و  دیپلماسای   هاای مشا  های زیرزمینی، آباسالمی ایرا  را در اقدامی دیرهنگام به فکر تنظیم سندهای آب

 آب انداخته است، سندی که هنوز به مرحلة ت ویب نرسیده و تاراج ثروت عمومی همچنا  ادامه دارد  
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های قبل و بعد از پیروزی انقالب اساالمی، از  ممنوع ساخته است  قانونگذارا  کشورما  نیز در دوره

به عنوا  نمونه، محیطی را ممنوع ساختند  های زیستایج مهّم غافل نبوده و برخی از اشکال آسیب

قاانو   ، 1321 م وب کشور م ابرات و گاز و برق و آب تأسیسات در کنندگا  اخالل مجازات قانو 

 اماوال  باه  تجااوز  باه  راجاع  قاانونی  ، الیحاه 1322 باصالح قانو  جلوگیری از ت رف عدوانی م و

، قاانو  توزیاع عادالناه آب م اوب     1321 م وب حقوقی و حقیقی اش اص از اعم مردم و عمومی

، 1392قاانو  تعزیازات    911ه ، مااد 1399 ساال  م اوب  آب آلودگی از جلوگیری نامة، آییج1391

قاانو    114قانو  برنامة پانج ساالة دوم، ماادة     13تب ره  و1313 م وب پسماندها مدیریت قانو 

 ایارا   اساالمی  جمهاوری  توساعه  پانجم  ساله پنج برنامه قانو  ششم پنج سالة سوم و ف ل برنامه

 باشند   تریج  ایج قوانیج میاز مهم1318 م وب

اجراهاای کیفاری   شود ایج است که باوجود امانتبطه به ذهج متبادر میپرسشی که در ایج را

زیست و امکا  رجوع قضات به مواد عمومی مذکور برای تحمیل کیفر بار بزهکاارا    در حوزة محیط

هاای بازرر و حتای    جرایم علیه منابع آبی زیرزمینی، چرا بزهکارا  خرد و کال  )صنایع و شارکت 

ای امج به رفتارهای مجرمانة خود از اجرای عدالت ندارند و در حاشیهصنایع دولتی( هراس چندانی 

 دهند؟ می ادامه

هاای  ویاژه آب دیادگی جارایم علیاه مناابع آبای، باه      یکی از دالیل عادی پنداشتج ساندرم بازه  

مشااهده نماود  مادل قانونگاذاری      هاانگاریپراکندگی جرمتوا  در زیرزمینی در کشورما  را می

ای متفاوت برای جارایم یکساا  در   کند و رویهای یکسا  تبعیّت نمیمنابع آب از شیوه جرایم علیه

محیطی فراوا  ناشی از های زیستآبی در کشور و آسیبوجود بحرا پیش گرفته است  در نتیجه، با

رسا  به ایاج  بیج رفتج منابع آب زیرزمینی، هنوز مجموعه قانونی که بطور مستقل رفتارهای آسیب

تاوا  در تعیایج   انگااری را مای  انگاری نمایند، وجود ندارد  نتیجة ایج پراکندگی جارم مطه را جرحی

 های متعدد برای رفتار واحد مشاهده کرد   مجازات

، صارفاً بار   نویسمی بدون توجه به اصمول قمانون  از سویی دیگر، در بسیاری از موارد، مقنّج  

چنگال عدالت را فراهم نماوده اسات  باه عناوا  میاال،       سیاهه قوانیج افزوده و راه گریز مرتکبیج از

آلوده کرد  منابع آبی را ممنوع سااخته، لایکج؛ در    1391قانو  توزیع عادالنة آب م وب  49ماده 

اجرایی تعییج نکرده است  گویی ماادة ماذکور در مقاام بیاا      صورت ارتکاب ایج عمل، هیچ امانت

تواناد در مقاام صایانت از    معلّم اخالقی نبوده و زماانی مای  ای اخالقی است  درحالیکه، مقنّج قاعده

 مقانّج هنگاامی   انگااری اجرا تعییج نمایاد  ایاج ساهل   های اخالقی برآید که برای آنها امانتارزش

 باه  وااع  اعاده برای مت رفا  بدو  مجوز حق آب دیگری کیفر ،42 ماده در که شودمی تربرجسته

 خساارت  جبارا   تاأدیبی و  حابس  روز 12 باا  و شالق اربه 21 تا 11 مجازات تحمّل سابق، حالت
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مجازاتی در نظار نگرفتاه    گونههیچ آبی منابع کنندگا آلوده برای ولی؛ بینی نموده است،پیش وارده

  ( 13231382)خالقی و رشنوادی، است 

نیاز نقاش    با عمل مجرمانمه  اجراهای قانونی نامتناسبضمانتهمچنیج، در موارد بسیاری 

اجراهاا ارزش  کنند  ایج امانتدیدگی منابع آبی زیرزمینی ایفا میری در تقویّت سندرم بزهچشمگی

شود کاه جارایم   نمایند و ایج ت وّر در جامعه ایجاد میدیدگا  ایج جرایم را منعکس نمیواقعی بزه

نمونه بنابر عنوا  کنند  بهناپذیری به منافع عمومی وارد نمیعلیه منابع آب زیرزمینی لطمات جبرا 

طبق قاوانیج خااص   که قانو  مجازات اسالمی، تهدیدکنندگا  بهداشت عمومی درصورتی 911مادة 

مقنّج  برای مرتکبا   .به حبس تا ی  سال محکوم خواهند شد ،شدیدتری نباشندات مشمول مجاز

 یخطرنااک  اعماال »محیطی مجازاتی همچو  مرتکبیج جرایم خارد در نظار گرفتاه و    فجایع زیست

 زبالاه  ری اتج  چو  اعمالی کنار در را آلوده آشامیدنی آب توزیع و آشامیدنی آب کرد  آلوده مانند

« است دانسته مجازات ی  دارای و داده قرار دودزا نقلیه وسیلة آورد  در حرکت به یا هاخیابا  در

بار فقادا  عازم    اجراهای مندرج در قوانیج مربوطه به واوح امانت  (21231318 صادقی، محمد میر)

ویژه جرایم صاحبا  قدرت و ثاروت علیاه مناابع آب    راسخ مقنّج  در پیشگیری و مبارزه با جرایم، به

گذارد  گویی قلمرو محیط زیسات از ساوی مقانّج در حاال تحدیاد و از ساوی       زیرزمینی، صحّه می

   باشد مرتکبا  جرایم درحال تهدید می

دیدگی جارایم  ار عمومی جامعه نسبت به سندرم بزهتریج دلیل عدم حساسیّت افکآخریج و مهم

باشاد   مای  رسان صاحبان قدرتانگاری ناقص رفتارهای آسیبجرم علیه منابع آب زیرزمینی،

رسااا  هاا علیااه منااابع آب زیرزمینای در کشااورما  ناشاای از رفتارهاای آساایب   بسایاری از آساایب 

های نامناساب، احادا    ست  سدسازیمحیطی کارخانجات و صنایع کال  دولتی و غیردولتی ازیست

هاایی از ایاج جارایم هساتند      های فوالد و ورود فااالب و پسماند کارخانجاات تنهاا نموناه   کارخانه

بوم انسانی و طبیعی کشور را با چالش مواجه از مرتکبیج، زیست های کال  و نامر ی ایج گروهآسیب

هاا  تار و مباارزه باا آ    هاای کاال   آسایب ساخته و وجود قوانیج کیفری عن ر بدیهی پیشاگیری از  

هاا علیاه مناابع آب زیرزمینای را باه عناوا  جزیای از        باشد  با ایج حال، مقانّج  ایارا ، آسایب   می

های زندگی مدر  پذیرفته و گویی نتوانسته میاا  پیشارفت و صایانت از ایاج مناابع تعاادل       بایسته

قدرت و گاهی با توجیه رشد اقت اد ملّی، ساعی  های که؛ برای حمایت از گروهبرقرار نماید، تا  جایی

ها را قانونی های م رب آنها داشته و بسیاری از ایج فعّالیّتهای کال  فعّالیّتگرفتج آسیبدر نادیده

هاای  گذار اغلب بر جرایم گروهشود که قانو شناخته است  در نتیجه، ایج اندیشه به ذهج متبادر می

کاه،  باشد  تا جاییدد افزایش دامنة شمول جرایم صاحبا  قدرت نمیفاقد قدرت تمرکز کرده و درص



ح(02،ح)ایپپیحح9318حتمنپمییزحهوحزمسح،حدهوم،حشممرهحدهمژپهوشنام هحقوق حیفری ح/حسملححمحمدحصففیح،حعبدالرضمحجقانحجعری ححهوحزرهاحفراهد حآالشتیحححححححححححححح 122

 

دریافات  1رسا  ایج گاروه را تاا حاد ت لّاز تنازّل داده اسات       در برخی از موارد تا رفتارهای آسیب

 باشد نفوذ میهای ذیمیالی آشکار از صیانت از گروهعوارض از عامال  آالیندگی زیست محیطی 

قانو  مالیات بار ارزش افازوده    31توا  در صدر تب رة ن ست مادة را می نمونة بارز از ایج امر 

محیطای ناشای از فعّالیّات    مشاهده کرد  ایج تب ره، نه تنهاا ایجااد آلاودگی زیسات     1319 م وب

 اقادام که در طی سال را واحدهایی انگاری ننموده است، بلکه؛ آ  دسته از واحدهای تولیدی را جرم

یند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازما  حفاظت محیط زیست از فهرسات  یندگی نمابه رفع آال

گرداند و واحد مذکور دوباره به فعّالیّت خود ادامه خواهد داد و درصاورت  ه خارج میالیندواحدهای آ

شناسای  تکرار رفتار زیانبار، ایج چرخة معیوب دوباره تکرار خواهد شد  باا نگااهی باه مواااع جارم     

طبقة حاکم مرتکب جارم  »های اینچنینی را به خوبی درک کرد  توا  تفاوت قانونگذاریانتقادی می

گیارد،  شود، امّا؛ توصیز قانونی برای اعمال آنها وجود ندارد و عنوا  رفتار مجرمانه به خود نمای می

د بنابرایج جاای تعجبای نادار    (.,2001:13Croall)« شودبلکه مشمول قوانیج مدنی و یا اداری می

هاا و یاا   های علیه مناابع آب زیرزمینای منتساب باه حاکمیّات     ای از فعّالیّتزمانی که قسمت عمده

های مرتبط با آنها باشد، درصدد صیانت از مناافع خاود برآیناد  در  چنایج وااعیّتی، ساکوت       گروه

سارپوش  مقنّج به عنوا  نمایندة جامعه، جوّ امنی برای بزهکارا  یقه سبز ایجاد نموده و منجار باه   

 شود دیدگی میدیدگی منابع آبی زیرزمینی و یا به کم اهمیّت تلقی کرد  بزهگذاشتج بر بزه

اجراهاای ساب    انگاری رفتارهای ایج گروه، امانتهمچنیج در برخی از موارد، در صورت جرم

کیفرهای  های گریزی قانونی برای عدم تحمّلشود و یا راهبرای اعمال ارتکابی آنها در نظر گرفته می

قانو  حفاظت و بهسازی محایط   11گیرد  به عنوا  نمونه، بنابر مادة سنگیج در اختیار آنها قرار می

 ااوابط  و مقارّرات  باه  توجاه  باا  ، سازما  محیط زیسات 1323زیست م وب مجلس شورا م وب 

 آلاودگی  موجباات  کاه  هاایی کارگااه  و کارخانجاات  11 در ماادة  ماذکور  هاای ناماه آییج در مندرج

 یاا  صاحبا  به مورد حسب بر دال ل ذکر با کتباً را مراتب و نماید مش  می فراهم را زیستمحیط

 از یاا  مباادرت  آلاودگی  موجبات رفع به نسبت معیّنی مدت ظرف که نمایداخطار می آنها مسئوال 

و  کار از سازما  دستور به ننمایند اقدام مقرّر مهلت در که صورتی در  کنند فعالیت خودداری و کار

ت لاز باه    در صاورت همایج قاانو     12آمد و به موجب ماادة   خواهد عمل به ممانعتآنها  فعّالیّت

و یا  تاا    ش ت و ی  روز تا ی  سال و یا پرداخت جازای نقادی از پانج هازار    ای از حبس جنحه

مااده  اجراهاای مقارر در   باا نگااهی باه اامانت     .پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد

اجراها با جرم ارتکابی پی برد، مقنّج  قاای را م یّر به انت اب یکای  توا  به عدم تناسب امانتمی

                                                           
رو است که غالب مراجعیج نظام عدالت کیفاری را افارادی همچاو  کشااورزا  و یاا صااحبا  صانایع کوچا          از ایج  1

 مومی دولتی و غیردولتی درگیر ایج فرآیند نیستند های عدهند و صاحبا  صنایع بزرر و شرکتتشکیل می
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اجرای اندک حبس را مقرر نماوده اسات  بناابرایج،    از کیفرهای مندرج در قانو  گردانیده و امانت

یج مجازات مندرج در تواند به کمترمدیر کارخانة آالیندة منابع آب زیرزمینی به موجب ایج ماده می

قانو  یعنی حبس ش ت و ی  روز محکوم شود  همچنیج، از آنجایی کاه قاانو  ممناوعیتی بارای     

تواند مجازات حابس ماذکور را نیاز کااهش     ت فیز مجازات مندرج در ماده واع ننموده، قاای می

منفعات  »هاای وارده تناساب ندارناد و    چنینای باا وساعت آسایب    اجراهای قانونی ایجامانتدهد  

« هاا و کارخانجاات بیشاتر از معایاب کیفار اسات      برداری و استیمار منابع طبیعی برای شرکتبهره

(Eman, 2012: 82).   ساود و زیاا  حاصال از     1رویکمردی عقالنمی  در ایج حالت، آنها با اتّ ااذ

گیرناد  در حالیکاه،   دهناد و ت امیم بار ارتکااب جارم مای      تحمیل کیفر را مورد سنجش قرار مای 

هاای غالاب مارتکبیج ایاج     بایست جرایم م تلز و نیاز ویژگای  گذارا  کیفری ن ست میستسیا»

)جوا  جعفری « اجرای مناسب برای آنها کنندجرایم را بازشناخته و آنگاه مبادرت به تعییج امانت

(  عدم نسخ چنیج قاوانینی حااکی از آ  اسات کاه مقاّنج  شاناخت کاافی از        9431382و دیگرا ، 

 سبز ندارد  بزهکارا  یقه

نبود نظام حقوقی م مّم در مبارزه با صاحبا  قدرت، موجب قانونی شناختج رفتارهای نابهنجار 

رساا  ایاج رفتارهاا فااش نشاود، جامعاه در       آنها شده است  از سوی دیگر، زمانیکه ماهیّات آسایب  

ها مال حاکمیّتگیرد که اعواعیّت امنیّت اخالقی بسر برده و ایج اندیشه نزد افکار عمومی قوت می

مندی پردازند، منافاتی با حق بهرههای بزرگی که در چهارچوب قوانیج جاری به فعّالیّت میو شرکت

آنها از محیط زیست سالم ندارد  ناآگاهی افکار عمومی جامعه از فقدا  وجود چنیج قوانیج، حاشایة  

هاای خاود اداماه    فعّالیّات  نماید و در آرامش و ساکوت خباری باه   امنی را برای مرتکبیج ایجاد می

 دهند می

 

 سیاست قضایی ناکارآمد در مقابل بزهکاران جرای  علیه منابع آبی زیرزمینی .2. 2. 2

هاای زیرزمینای توساط    های مرتبط با منابع آبی کشور به خ اوص آب پیگیری جرایم و نابهنجاری

اشت  هرگونه حساسایت  رسانی به افکار عمومی خواهد دمقامات قضایی نقش چشمگیری در آگاهی

ها نسبت به سودمدیریت و اساتفاده نامناساب از مناابع آبای، جامعاه را نسابت باه مناابع         دادستا 

ای عاادی  دیدگی جرایم علیه منابع آب زیرزمینی پدیاده کند و در نتیجه، بزهمحیطی آگاه میزیست

اخته ماناد  آنهاا و تاداوم    که؛ عدم تعقیب و محاکمه بزهکارا  سبز به ناشان شود  درحالیتلقّی نمی

 کند دیدگی کم  میچرخة سندرم بزه

                                                           
1. Rational Approach 
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قاانو  اساسای،    21و در راساتای اصال    1382قاانو  آیایج دادرسای کیفاری      22ماده  مطابق

وظیفاة   عماومی، برعهادة دادساتا  اسات      واجدِ جنبة حف  حقوق عامه و تعقیب جرایمِ ئولیّتمس

ری و حفاظت اجتماعی، ستاد پیشگیری و مبارزه باا  ها برای عضویت در ستاد پیشگیقانونی دادستا 

المال در امور اراای و مناابع  جرایم خاص، شورای عالی پیشگیری از جرم، شورای حف  حقوق بیت

هاا و  ها در پیشگیری از آسایب ها و شهرستا های استا طبیعی خود شاهدی بر نقش بارز دادستا 

هاا و در  هاای شهرساتا   در همیج راستا، دادستا  1( 1383باشد )گلدوست جویباری، انحرافات می

زیسات  رأس آنها دادستا  کل کشور به عنوا  نمایندة عموم جامعه موظّز به تضمیج حاق محایط  

هااای باشااند  تاادابیر قهرآمیااز، تنهااا یکاای از ابزارهااای آنااا  باارای پیشااگیری از آساایبسااالم ماای

پیشاگیرانة غیرقهرآمیاز غفلات ورزیاد       باشاد و نبایاد از نقاش چشامگیر تادابیر     محیطی میزیست

هاای پیشاگیری از وقاوع جارم،     با ها با استفاده از راهبردهای پیشگیرانة واعی نظیر دیدهدادستا 

هااای باارخط جااامع اطالعااات مردماای نظیاار  گاردهااای ویااژة مراقباات از محاایط زیساات، سااامانه 

هااای مراقبتاای و ی گشااتانااداز، راه1214هااای تلفناای پیشااگیری از جاارم ماننااد سااامانه2سااجام،

توانناد  صیانت از محایط زیسات مای    مضامیج هایی باسازی از طرقی نظیر تابلوها و کاتالورفرهنش

باوم طبیعای بردارناد  در    ناپذیر به زیستهای جبرا های عملی مؤثّری برای پیشگیری از آسیبگام

هاا  باازوا  اجرایای دادساتا     عناوا   ها، باه های پیشگیری از وقوع جرم استا همیج راستا، معاونت

شامار   3باشاند  محیطی و اتّ اذ تدابیر پیشگیرانه الزم میهای مشکوک زیستمکلّز به رصد فعّالیّت

                                                           
ماادة اخت ااص داده    24در  1382خطیر سازمانی، قانو  آییج دادرسی کیفری م اوب   علیرغم وجود چنیج وظیفه  1

از دالیال   شده به تبییج وظایز دادستا ، از تشریح وظیفة پیشگیری از جرم غفلت ورزیده است  همچنایج یکای دیگار   

بعادی یافات  ایاج ناوع از     های تا  انگاریتوا  در برخی از موارد در جرمناکارآمدی نهاد تعقیب در امر پیشگیری را می

ی آتی را برای مقامات تعقیاب و  های بالقوّهقانونگذاری، راه را برای مرتکبیج ایج جرایم باز گذاشته و پیشگیری از آسیب

یا    تاوا  در رأی شاعبه  های ناشی از ایج نوع ساب  قانونگاذاری را مای   نمونة بارز آسیبسازد  اابطیج آنها دشوار می

قاانو  حفاظات و    11و  11، 1تش ی  دیوا  عدالت اداری مشاهده کارد  در پرونادة ماذکور، دیاوا  باا اساتناد ماواد        

-ساازما  حفاظات محایط   قانو  نحوة جلوگیری از آلودگی هوا، اختیااری بارای    13و  12بهسازی محیط زیست و مواد 

باشاد،  ایی که خطرات بالقوّه دارند و ایج خطرات مورد تأیید مت  ّ ا  سازما  میزیست برای شکایت از صنایع آالینده

بان  داده آراد پژوهشاگاه  قرار نداده است و توقّز فعّالیّت کارخانة آالیندة سیما  را منوط به وقوع آلودگی نموده است  )

 ( 1382قوه قضا یه، 

و 129در راستای بند پانجم اصال    www.sajam.adliran.irسیستم جامع اطالعات مردمی )سجام( با نشانی برخط   2

هاای  های پیشگیری از وقوع جرم و حذف واساطه با قانو  اساسی، با هدف جذب افراد به عنوا  دیده 121بند اول اصل 

 اندازی گردیده است ی قضا یه راهجرم قوهخبری و حف  آبروی مردم توسط معاونت پیشگیری از وقوع 

گیرناد و هرگوناه اهماال ایاج ااابطیج در گازارش ماوارد        ها در ایج مسیر از اابطیج خاص نیز کم  مای دادستا   3

قانو  توزیع عادالنه آب، تعادادی از   31سازد  به عنوا  نمونه، بر اساس ماده ها را دشوارتر میمشکوک، وظایز دادستا 
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ساازد کاه   فراوا  جرایم علیه منابع آبی زیرزمینی در کشورما  ایج ساؤال را باه ذهاج متباادر مای     

فاذ مقاماات قضاایی پنهاا  ماناده و باه       کنندة ایج منابع چگونه از دیدگا  ناهای کال  تهدیدپروژه

العموم درصدد صیانت از منافع جمعی برنیامدند؟ برای پاس گویی به ایج پرساش بایاد   عنوا  مدّعی

 به دو نکته مهّم توجه نمود  

محیطیِ کال  علیه منابع آب زیرزمینی، توساط اقلّیتای   ، بسیاری از جرایم زیستنخست آنکه

مرتکبا  ایج جرایم در بسیاری از موارد کنشگرا  اقت ادی هساتند کاه   » یابند  نفوذ ارتکاب میذی

شا ، ابایی از ارتکاب ایج جارایم ندارناد و حتای باه مقابلاه باا قاوانیج زیسات         دلیل نفوذ سیاسیبه

هرگونه تسامح و تساهل در برخورد با ایاج   .)Spapen & Others, 2016:2(« پردازندمحیطی می

افزاید  آمارها نیز مؤیّد آ  است کاه بسایاری از   می خاکستری بزهکاری رق دسته از مرتکبیج بر 

شوند و یا در صورت کشز، مرتکبیج آنها با در اختیار داشتج منابع محیطی کشز نمیجرایم زیست

 توا  ارتکاب جرم را به فرد یا افراد خاصی نسبت داد  قدرت، شناسایی نشده و نمی

ای دارند و با توجه باه ماهیّات   زیرزمینی دامنة شمول گسترده بسیاری از جرایم علیه منابع آب

هایی مطلّاع خواهناد شاد  باه عناوا       کننده از وجود چنیج نابهنجاریها، مقامات تعقیبمستمر آ 

زار های ایج منطقه را باه شاوره  آور آبادانی در آبادا  باشد، جلگهمیال، سد گتوند که قرار بود ارمغا 

های زراعی، را از آنها سلب نموده است  هشدارهای زندگانی کشاورزا ، زمیج ایهمبدّل ساخته و سرم

شناسی قبل از آغاز پروژه داده شد و به گفتاه وزیار وقات    بسیاری از سوی اساتید حوزه آب و زمیج

(  پرسشای کاه در ایاج    1383از ابتدا شناسایی شد )خبرگازاری ایرناا،    1نیرو، مشکالت پتوی رسی

عناوا  نمایناده افکاار عماومی باه      شود ایج است که آیا دادستا  کل کشور وقت، بهمیرابطه ایجاد 

سال  9نمود؟ چرا با وجود گذشت خ وص اهالی جنوب کشور نباید مبادرت به تحقیق و تفح  می

محیطی آ ، شااهد پیگیاری قضاایی و تشاکیل     از احدا  ایج سد و آشکار شد  ابعاد م رب زیست

 ایج جرم نیستیم؟  پرونده برای مرتکبا 

                                                                                                                                              
وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنا  وزارت کشاورزی که دارای ابال  م  وص از سوی وزیر نیرو باشند و باه  کارکنا  

شوند را به عنوا  اابط دادگستری معرفی کرده تا در صورت مشاهده جرایم و ت لفات علیاه مناابع آبای    دادسرا معرفی 

 مراتب را به دادستانی گزارش دهند  

اناد،  های آبرفتی با نفوذپذیری زیاد احادا  شاده  کنترل نشت از زیر سدهای خاکی که بر روی پی هاییکی از روش»  1

استفاده از ی  الیه پوشش با نفوذپذیری خیلی کم در سطح بستر رودخانه و کز م ز  و ات اال آ  باه هساته میاانی     

  و در نتیجه افزایش افت پتانسایل و  ها طوالنی کرد  مسیر جریاسد است که در واقع نقش ایج پوشش و اینگونه روش

کاهش انرژی آب است که در نهایت موجب کاهش مقدار آب نفوذی و تلفات حاصل از آ  است  ایج نوع پوشاش پتاوی   

 ( 2831389)نوری و سلماسی، « شودرسی نامیده می
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حقیقت امر آ  است که در بسیاری از موارد در کشورما  از راهبردهاای توساعه پایادار پیاروی     

نشده است  توسعه و محیط زیست به میابة دو نیروی متضاد در نظر گرفته شده و محیط زیست باه  

یم بزهکارا  کاال   نگرش، جرا (  در نتیجه ایج1389شود )همشهری آنالیج، بهانة توسعه قربانی می

شاوند   شوند و حتی به سود منافع ملّی و کم  به گذار از روزهای س ت تعبیر میسبز، ردیابی نمی

شوند و مقامات قضایی گماا  بار تهدیاد    در همیج راستا، بسیاری از حقایق موجود وارونه تعبیر می

مجوّزهاای صاادره از ساایر    توجّاه باه   کنند  در برخی از موارد، مراجع قضاایی باا  منافع عمومی نمی

کنناد   نمایند و حتّی گما  بر وجود منفعت عمومی میصالح، وقوع آسیب را احراز نمینهادهای ذی

 واحاده  مااده  2 عنوا  نمونه، بنابر نظر شعبه هشت بدوی دیوا  عدالت اداری، به موجاب تب اره  به

 هاای آبچاه و ستفاده از ا"  3181 م وب برداری بهره پروانه فاقد آب هایچاه تکلیز تعییج قانو 

 باا  آ  تشا ی   که است دولت آبیاری هایطرح و عمومی م الح به اارار عدم به منوط زیرزمینی

(  در نتیجه، عدم درج رفتارهاای  1381بان  داده آراد پژوهشگاه قوه قضا یه، ) "باشدیم نیرو وزارت

ای بر عدم تهدید منافع عمومی یرو، قرینهرسا  ارجاعی به محاکم در لیست شناسایی وزارت نآسیب

 آید به حساب می

رسا  به منابع آب زیرزمینی به نام پیشرفت و توسعه آغاز های آسیبهمچنیج، بسیاری از پروژه

درازی باه مناابع آبای    زایای، باه دسات   شوند و بسیاری از بزهکارا  سبز نیاز باا توجیاه اشاتغال    می

آیند  چاه بساا وجهاه بااالی اجتمااعی،      سود حداکیری بر میزیرزمینی پرداخته و در جهت کسب 

هاای  خطر بود  فعّالیّتت وّر بی ثروت فراوا ، صدور مجوز غیرکارشناسی و تداخل نهادهای نظارتی

های خش  کشور ) نظیر اصفها  بر استا آب عنوا  نمونه، استفادة صنایعمذکور را ایجاد بنماید  به

آبی را تشدید کرده اسات )خبرگازاری   خ وص آب زیرزمینی روند بحرا  کمو یزد( از منابع آبی به 

زایای بیشاتر، باا بحارا      های فوالد و اشاتغال (  تضاد عجیبی بیج صدور مجوز کارخانه1382ایسنا، 

ای ناه چنادا    های کم آب کشور و مهاجرت اجباری بسیاری از ساکنیج آنها در آیناده آبی استا بی

عنوا  کاارگزارا  احقااق حاق عاماه،     ها بهتا  کل کشور و دادستا  ایج استا دور وجود دارد  دادس

باید از پس وجهه میبت افزایش نرخ اشتغال عبور کرده و روی تاری  تهدید حیات انسانی و طبیعی 

 را مشاهده بنمایند 

 های بیشمار آسیب به محیط زیست در اثر ارتکاب جارایم علیاه مناابع آب زیرزمینای در    نمونه 

ی هاا نموناه  همچو  دریاچه هامو ، پریشا ، بادهای صاد و بیسات روزه سیساتا  و ده   کشورما  )

هاای ناشای از آ    محیطی و آسیبکند که هر چه وسعت جرایم زیستدیگر( ایج ت وّر را ایجاد می

 هاای موجاود در ساامانه آراد   بیشتر باشد، احقاق حق کمتری انجام خواهد گرفت  با توجه به پرونده

های خرد، نظیر حفر چااه بادو  مجاوز، تشاکیل داده و     ها را پروندهغالب پرونده، قضایی قوة قضا یه
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در  1اناد  محیطی به ندرت تحت تعقیاب و محاکماه قارار گرفتاه    رسا  کال  زیسترفتارهای آسیب

ی محیطی ابال  شده از ساو های کلّی زیستقانو  اساسی و سیاست 21نتیجه، باوجود  اصل متعالی

، باه  محمادجعفر منتظاری  االساالم  رهبر انقالب اسالمی، همانگونه که دادستا  کل کشاور، حجات  

 عنوا  یکی از باالتریج مقامات مسئول پیشگیری از جرم گفته است، حقیقت امر آ  است که3 

اگار انجاام    ؛چراکه  عامه انجام نشده استکاری برای دفاع از حقوق»
 هاا، ی، کاوه تجااوز باه مناابع ملّا     ض وشد، شاهد ایج میزا  تعارّ می

ایاد    بهاا نباودیم  ها و منابع طبیعی کشاور و جنگال  دریاها، رودخانه
هاایی از جملاه   هاای دولتای، وزارت اناه   ساازما   اعتراف کنایم کاه  

جهادکشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و دستگاه قضا به وظایز خاود  
، آلاوده  یعمل نکردند که اکنو  شاهد ایج هماه ت ریاب مناابع ملّا    

 ( 1382)شبکة خبر،  «ها هستیمهای زیرزمینی و رودخانهشد  آب
شاود کاه حجام عظیمای از     محیطای آ  مای  نتیجة برخورد دوگانه با مارتکبیج جارایم زیسات   

های موجود جرایم علیه منابع آب زیرزمینای متعّلاق باه بزهکاارا  خارد باوده و بسایاری از        پرونده

طی بررسی نویسندگا  در مورد میازا    ینی هستند  به عنوا  نمونه،ی کال  از ایج امر مستهاپروژه

در استا  خراسا  جناوبی،   82تعقیب و محکومیّت کیفری جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در سال 

رأی  91هیچ رأی محکومیّت و یا تعقیب کیفری نسابت باه کارخانجاات اساتا  صاورت نگرفتاه و       

ای اساتا   به کشاورزا  صادر شده است  شارکت آب منطقاه   های استا  نسبتمحکومیت از دادگاه

ها، به عنوا  شاکی وارد شده و در مجموع ایج رقم حدود ساه  خراسا  جنوبی در تمامی ایج پرونده

 کال  دادگساتری  فناوری و آمار دهد  )معاونتهای کیفری استا  را تشکیل میدهم درصد از پرونده

 ( 1389جنوبی،  خراسا  استا 

 تعداد اتهام اتهامعنوان 

 1 باشد های آبی که مضّر به م الح عمومی میبرداری از چاهبهره

کننده آب به دستورهای فنّی وزارت نیرو عمل نکرد  و عدم توجّه م رف

 یا وزارت کشاورزی

1 

 91 برداری از منابع آب بدو رعایت مقرّراتحفر چاه یا قنات یا بهره

 

                                                           
 8218891811911219اری تجدیدنظر دیاوا  عادالت اد   3های ذیل رجوع بفرما ید3 رأی شعبه برای میال به پرونده  1

و  24/12/1381بادوی دیاوا  عادالت اداری ماورخ      1شعبه  8118891811112423، رأی شماره 11/11/1382مورخ 

 بدوی دیوا  عدالت اداری  33شعبه  8218891813311134رأی شماره 
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 تاوا  در محیطای در کشاورما  را مای   قضاایی زیسات  د عدالت عدم وجو ی دیگر از دالیلیک

که مجموعاه قاانو  مادوّنی بارای جارایم سابز       که، زمانیایج برخورد دوگانة قانونگذار یافت  ن ست

رسا  کال  علیه منابع آبی زیرزمینی باا عناوا  ت لّاز در    وجود ندارد و بسیاری از رفتارهای آسیب

و تمرکز ابزارهای ارتباط جمعای   ):18Sollund, & others, 2016 (یابندقوانیج اداری انعکاس می

های ناموسی، احتکار و باازار ملتهاب ارز و یاا جرایمای از ایاج ناوع اسات،        بر جرایمی همچو  قتل

آیند  همچنیج، بر اساس نظریة بازدارنادگی،  میمقامات قضایی نیز درصدد رسیدگی به ایج جرایم بر

ای احتمالی توسط بزهکار، وی را از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده باز از کیفره 1شدت ادراک شده

هاای حقاوقی، را بادو  ارعااب از طریاق      توا  بزهکارا  یقه سفید، بویژه شرکتنمی"خواهد داشت 

هاا انساا    تحمیل کیفرهای شدیدتر از ارتکاب جرم بازداشت، چرا که در غیراین ورت، باه میلیاو   

اجراهای کیفاری خفیفای   بنابرایج، تحمیل امانت. (Dutcher,2006" 1296) "آسیب خواهند زد

همچو  جریمه نقدی و یا حبس از شش ماه تا ی  سال با توجه به مزایای احتمالی عمل مجرماناه،  

خاصیّت بازدارندگی نداشته و به عبارتی سود حاصل از بزه بیشتر از زیا  احتماالی آ  خواهاد باود     

یابناد  مای ای رشد پیدا کارده و چاه بساا زمانیکاه در    نیز با چنیج اندیشه بسیاری از مقامات قضایی

نمایند و یا باه  پوشی میاهمیّت ایج جرایم نزد قانونگذار بسیار اندک است، از تعقیب مرتکبیج چشم

 کنند های اندک راایت داده و با رویکردی کم خطر برخورد میهما  مجازات

نیروگاه بایش از ساه   »قضاییه استا  اصفها ، ها موجود در قوهدهعنوا  نمونه، در یکی از پرون به

کرده کاه درنتیجاة ایاج    سال از سوخت مازوت که تهدیدی علیه بهداشت عمومی است استفاده می

اکسید گوگرد وارد هوای مناطق مجاور شده و پساماندهای نیروگااه   تج دی 32اقدام روزانه بیش از 

قااای پروناده ماذکور باه     «  های زیرزمینی نیز خواهد شدگی آببه خاک نفوذ کرده و موجب آلود

قاانو  نحاوه    19آ  و همچنایج ماادة    2و 1قاانو  تعزیارات اساالمی و تب ارة      911استناد ماادة  

)شاااملو و جلااوگیری از آلااودگی هااوا مااتهم را بااه یاا  سااال حاابس تعزیااری محکااوم نمااود      

خاک از حیث ورود پساب سایانور نیروگااه باه    دیدگی قاای ایج پرونده صرفاً بزه ( 9231389دیگارا ، 

دیدگی غیرمستقیم خااک باه علّات آلاودگی هاوا را باه رسامّیت        خاک را به رسمیّت شناخته و بزه

شود ایج است آیا کیفر ی  سال حبس تعزیری برای جارم  نشناخت  پرسشی که در اینجا ایجاد می

مرتکبیج را از ارتکاب مجدّد ایج جرم باز تهدید علیه بهداشت عمومی و ورود آلودگی آب به نیروگاه 

دارد؟ آیا عدم توقز فعّالیّت و تعطیلی موقّت یا دا م نیروگاه با توجه به مالحظاتی صورت نگرفتاه  می

بودنااد، هاام اخطاار داده   1311گوناه کااه دادساتا  کال کشااور در ساال     اسات؟ در نتیجاه همااا   

                                                           
1. Perceived Severity 
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ی مجاارمیج جاارّت»رآمااد هسااتند و اجراهااای تحمیلاای باار مجاارمیج زیساات محیطاای ناکاااامانت

  ( 1311)دادگستری کل استا  کرما ،  «محیطی حاصل اهمال در روند برخوردهاستزیست
 

 فریبی بزهکاران شرکتی سبز، راهکاری برای ایجاد امنیّت اخالقیعوام .3. 2. 2

کلیادی  محیطی، نقاش  دیدگی زیستعنوا  بازیگرا  اصلی سندرم بزهصنایع و کارخانجات بزرر به

افزایش آگاهی افکار عمومی جامعة جهانی پیرامو  م اطرات رو کنند  در ارتکاب ایج جرایم ایفا می

هاای فراوانای   رشد ناشی از فعّالیّت صاحبا  قدرت و ثروت، ادامة حیات ایاج گاروه را باا چاالش    به 

آناا ، مناوط باه     رو، بقاد در چنیج شرایطی و ادامة سودآوری اقت اادی از ایج 1مواجه ساخته است 

باشاد  باه عباارت دیگار، ایاج      هاا و ماهیّات ساالم آنهاا مای     ارا ة ت ویر اجتماعی میبت از فعّالیّات 

ها و کارخانجات برای اداماه بقااد و فعالیّات نیااز باه رااایت جامعاه )حمایات سیاسای و          سازما »

ای خود نزد افکارعمومی هب ش از فعّالیّتاجتماعی( دارند  لذا؛ سعی وافری دارند تا ت ویری راایت

  (.,Watson & Emery (746 :2004« ارا ه دهند

یکی از رایجتریج طرق کساب اعتباار نازد افکاار عماومی و انحاراف افکاار         2سبزشوییراهبرد 

رساا  باه محایط    باشد  در ایج تکنی ، صاحبا  صانایع آسایب  جمعی از ارتکاب جرم علیه آنها می

دهند و با صرف مبالغی برای حمایت از محیط زیست و یاا  میزیست خود را دوستدار طبیعت نشا  

کنناد و منجار باه انحاراف     های خود را همسو با محیط زیست معرفی میتبلیغات گسترده، سیاست

شوند  هر چه قدرت سبزشویا  بیشتر باشاد،  رسا  خود میهای آسیبتوجّه افکار عمومی از فعّالیّت

شاوند  در همایج راساتا، باه نظار      ازه از مرکز توجّه خارج مای محیطی نیز به هما  اندجرایم زیست

تاریج آالینادگا  محایط زیسات     تریج سبزشویا  دنیا، بزرربزرر»شناسا  انتقادی، برخی از جرم

تااوا  بااه ال اااق دروغاایج از مهّمتااریج م ااادیق سبزشااویی ماای .)White,2010:97(« هسااتند

ادعاهاای درو    کاالها، شعارها و نمادهای سابز،  های حامی محیط زیست بر رویهای گروهپرچسب

باه   های مح والت تولیدی اشاره کرد کش( و سکوت در مورد آسیبهمچو  تولید پنبه بدو  آفت)

هاای سااخته   کرد که زمیجهای بازی گلز ادعا میسازنده زمیج 3عنوا  نمونه شرکت کامنچ تریس،

در حالیکاه؛   کناد، مناابع آب طبیعای وارد نمای    شدة آنها دوستدار محیط زیست بوده و آسیبی باه 

 &Deen)هاا اثباات شاد   هاای سامّی ایاج شارکت    کاش های زیرزمینی به وسیلة آفات آلودگی آب

                                                           
اهی رساانی درباارة ت ریاب غیرمجااز مناابع طبیعای       ها برای آگتوا  به تهیة طومار از سوی سمجمیبه عنوا  نمونه   1

گساترده در فضاای مجاازی در م الفات باا        خراسا  شمالی به اساتا  گلساتا  و پاویش    برای طرح ات ال ریلی استا 

 اشاره کرد  89برداشت از معاد  در خرداد سال  ت ریب جزیره هرمز برای 

2. Green washing 

3. Comanche Trace 
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Advocate,2012)  .  تبلیغات دروغیج مذکور، امنیّت اخالقی کاذبی در جامعه ایجاد نموده و افکاار

 سازد یرسا  نبود  ایج رفتارها مطمئج معمومی را نسبت به آسیب
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

شناسی تبادیل  هرگونه مدیریت کیفری جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در گام ن ست نیازمند علّت

دیادگیِ  باشد  عوامل متعدّدی در شکلگیری سندرم بزهدیدگی منابع آب زیرزمینی به سندرم میبزه

هّمتریج ایج عوامل به ماهیّات ایاج جارایم    جرایم علیه منابع آب زیرزمینی دخیل هستند  یکی از م

گردد  بسیاری از  جرایم علیه منابع آبی ماهیّتی پنهانی دارند و افکار عماومی از ارتکااب آنهاا    بازمی

شوند و تا زماانی  شوند  همچنیج، پیامدهای ناشی از ایج جرایم نیز در بلند مدت پدیدار میآگاه نمی

های ها و نهادهدیدگی ن واهد کرد  از طرفی دیگر، دستگار بزهکه من ة ظهور نرسند، جامعه گما  ب

تقنینی، اجرایی و قضایی گویی نه تنها به منظور صیانت و حفاظت از منابع آب زیرزمینای احسااس   

آبی نقشی پررنش ایفا کنند، بلکه؛ به عنوا  یکی از عوامل تشدیدکننده بحرا  بینگرانی و خطر نمی

نمونه، سیاست کیفری تقنینی ایرا  با خألهای ساختاری بسیاری در قبال ایاج   نمایند  به عنوا می

هاا،  جرایم مواجه است  با اعتقاد بر نقش بازدارندة قانونگذاری کیفری در پیشاگیری از ورود آسایب  

محیطای مباادرت باه    رود که مقنج جمهوری اسالمی ایرا ، با بازنگری در قاوانیج زیسات  انتظار می

هاای زیسات   ها نماید و با توّجه باه نقاش حاداکیری بزهکاارا  یقاه سابز در آلاودگی       بروزرسانی آن

 های ناشی از اعمال آنها تعییج نماید   محیطی، کیفرهایی متناسب با شدّت و گسترة آسیب

محیطی توسط قوة قضا یه در گاام ن سات،   همچنیج، هرگونه مقابله با انحرافات و جرایم زیست

هاا  باشد  در همیج راستا، از یکسو باید به مالحظاات برخای از دادساتا    ینیازمند نظارت گسترده م

برای عدم اقدام قانونی، به عنوا  مجرای قانونی پیشگیری از جرم، در راساتای آنچاه کاه ملزوماات     

شود، پایا  داده شود و از دیگر سو، از موازی کاری نهادهای مسئول پیشاگیری از  خوانده می توسعه

انگاری رفتارهای مجرما  یقه سابز  یطی در قوة قضا یه و مجریه اجتناب گردد  جرممحجرایم زیست

محیطی و ت  ی  مقام مستقلی با عنوا  دادیار حاوزة  های جرایم زیستو ایجاد دادسراها و دادگاه

پیشگیری از جرایم زیست محیطی، مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، نیز نقش چشامگیری  

محیطی خواهد داشت  همچنیج، قاوّة قضاا یه باه عناوا  باازوی      های زیستاز آسیب در پیشگیری

گااذار، بایااد نقاش پویاااتری در کیفررسااانی بزهکااارا  کاال  ایفااا نمایااد  بزهکااارا    اجرایای قااانو  

محیطی کال  کشورما ، غالباً به ساختارهای نامشروع قدرت دسترسی دارند و چه بسا همیج زیست

رو، پیشانهاد نویساندگا  بار    ها و قضات را به خطر بیاندازد  از ایجو روانی دادستا امر امنیّت مادی 

کنناده باه ایاج    ایج است که با اتّ اذ آ یج دادرسی افتراقی، از شناسایی مقاماات قضاایی رسایدگی   
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محیطای  جرایم پیشگیری شود و همچنیج، امکانات قانونی الزم برای مبارزه با جرایم کاال  زیسات  

 کننده محیّا گردد   امات رسیدگیبرای مق

آخریج پیشنهاد نویسندگا  نیز آ  است که هرگونه مبارزه با جرایم علیه مناابع آب زیرزمینای   

های ناشی از اقت ااد بیماار، نیازمناد آگااهی افکاار      ناشی از رفتارهای روزمرة شهروندا  و یا آسیب

ویژه رساانه  های جمعی بهباشد  رسانهیای وسیع معمومی جامعه از وقوع ایج اعمال و پوشش رسانه

ی جمعای  گار توانند نقش چشمگیری در ایجاد حساسیّت در افکار عمومی جامعه و مطالباه ملّی، می

های مردم نهاد برای محیطی ایفا نمایند  تشویق سازما های زیستبرای مقابله و پیشگیری از آسیب

ی و اصالح ایاج مااده و افازود  بار اختیاارات ایاج       دادرسی کیفرقانو  آ یج 99اقدام در قالب مادة 

تواند ارتکاب جارایم  عنوا  معیج دستگاه عدالت کیفری، میها در جریا  دادرسی کیفری بهسازما 

 محیطی را به عملی پرخطر برای بزهکارا  تبدیل نماید زیست
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