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 لویه تلوسه
 برخه مهدیرش پنځه

 

 د اوبو بین المللی قوانین
 یپرکڅ لورمڅ

 وروستۍ پایلی

په ملی کچه زمونږ د اوبو سیاست او ستراتژي روښانه دی خو له سیندونو د اوبو تامینولو او د لیرې پرتو سیمو د 

 انرژۍ په برخه کې زمونږ سیاست روښانه نه دی.

له پولو آخوا / بهر د اوبیزو سرچینو او د وارداتو او صادراتو د پراختیا، او نړیوالو اوبو په سرچینو کې د پانګې  – ۱

 اچولو)پانګونی( د لورلید سند ترتیب او هغه تصویب کړو .

و او ژوند ـ موجود جوړښتونه بشپړ کړو او کسري جوړښتونه جوړ کړو. لدې ډلې په بهرنیو چارو وزارت کې د اوب ۲

 چاپیلایر چارو د مرستیالَی په حد کې یو جوړښت تاسیس کړو. په سفارتونو کې د اوبو د چارو اَتشه ولرو.

انرژی وزارت کې موجود پولیز او له پولوآخوا جوړښتونه بشپړ کړو او هغه وغځوو. انرژی وزارت کې د  - ۳

 پام کې ونیسو. پولیزو او پولو بهر اوبو د مرستیالۍ په حد کې یو جوړښت په

د هلمند او هریرود په څیر پولیزو سیندونو حقابې په چارو کې یوازې د حقابې غوښتنه پریږدو او د دغه کتاب  - ۴

ستراتژي یانې د ګډو حوضو سیمه ییزه ټیکاومنه مشارکتي پراختیا تعقیب کړو. د دغې نظرېې په چوکاټ کې خپله 

 پراختیا باید په ګډه ټولو لپاره وي. حقابه هم تر السه کړو. اوبه او ټیکاومنه

 سایبریا او والګا سړو اوبو او د سهیل قطب د کنګلونو ترالسه کولو په لټه کې واوسو. - ۵

 د اوبو نړیوال بورس بازار او اوبو سره تړلي صنایع او اوبیز تاسیسات ایجاد کړو . - ۶

کې زمونږ د کار اساس پولیزو او له پولی تیریدونکو )آخوا( په پولیزی او پوله تیریدونکو )آخوا( اوبو په ډېپلماسی 
اوبو ته زمونږ د هیواد پر اړتیا والړ ده باید داسې کار وکړو چې هم اوبو او حقابې ته ورسیږو او هم د پانګې سود 

 او سیمه ییزې پراختیا او هم سیاسي نفوذ او نړیوال قدرت ته.

 

دي. اوبه د پېر او پلور وړ یو ارزښتمن  او قلعي مس اوبه لکه نفت او ګاز، اوسپنهاوبه یو اقتصادي توکۍ/ کالی دی. 

مصرفي توکی دی. په اوبو کې، د اوبو په پیرودنه کې د لویو رودونو دحقابې په پېرودنه کې، د نړۍ لویو اوبیزو 

کې، د سهیل قطب یخونو د سرچینو څخه د اوبو د ونډې په لرلو کې. د خوږو او خوندورو اوبو د چینو په پېرودنه 

ونډې په پېرودنه کې، د اوبو په وارداتو او صادراتو کې پانګونه ګټوره ده او په راتلونکې کې به ال زیاته ګټوره وي. 

 که غواړو د هیواد راتلونکې لپاره پانګونه وکړو په اوبو کې هم پانګه واچوو. هغه هیواد چې څو لسیزې مخکې ېې له

ولی ده اوبو لپاره دې هم په بهر کې پانګونه وکړي. د نړی په بیالبیلو هیوادونو کې په اوبیزو هیواده بهر پانګه اچ
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تاسیساتو کې، په بندونو کې، د اوبیزی برېښنا په تاسیساتو کې، د اوبو په چاڼخونو کې، په خوږو اوبو کې، او د بسته 

اوبیزو تاسیساتو په زمینه کې خپل بورس بازارونه بندي شویو اوبو په کارخونو کې پانګونه وکړو. د اوبو ونډو او د 

 فعال کړو. دغه کارونه ډېپلماسی ته، جوړښتیزې او عملیاتي شوې، غوړیدلې او دایمي ډېپلماسي ته اړتیا لري.

د اوبو په سرچینو کې د تفاهم لیکونو، ژمنلیکونو، معاهدو، مقاوله لیکونو، پروتوکولونو او .... لرل. او اوبیزو  – ۷

سیساتو په پانګونه او پیرودنه کې مشارکت، د دولت، بهرنیو چارو، د انرژی وزارتونو د سوداګری وزارت ، او د تا

 کرهڼې د جهاد وزارتونه په ټینګ مالتړ یوې روشانه ډېپلماسی ته اړتیا لري.

تعاوني برخی،  –دې ته اړتیا ده چې د ایران بورس بازارونه پدې برخه کې ډېر فعال شي. ایران کې خصوصي  – ۸

 برخې هدایت او هڅونې ته اړتیا لري.( ۳۷دولتي او دولتې ډوله برخو او وقف)

 

اصل د وقف په برخه کی پاملرنه نده کړې. د هغه په اړه چوپه خوله دي. حال دا  ۴۴)د ایران د اساسی قانون  (۳۷)

ود او لري ېې. اوسمهال لکه قدس چې د ایران په اقتصاد کې د وقف حسنه سنت، له پخوا زمانو اساسي رول درل

رضوی والیت، دقم د معصومې درشل، اوقافو سازمان او ....داسی نورو په څېر ستر تشکیالت موجود دي چې د 

وقف مالونو الرښوونه ېې پر غاړه دی. د وقف اقتصاد نه دولتي اقتصاد دی نه د خصوصي برخې اقتصاد دی نه د 

کیږي چې اساسي قانون په دې برخه کې اصالح شي او د وقف کلمه هلته یاد شی. تعاوني برخې. نو لدې امله وړاندیز 

 په اساسی قانون کې د وقف کلمې شتون به پراخی قانوني پایلی ولري چې دلته ېې د توضیح ورکولو ځای نه ده(

 

ا له اوکراین تر اوسمهال چې ایراني پانګوال او سوداګر د عالم په ټولو لیرې برخو کې له چین څخه تر امریک - ۹

نیوزیالند له لبنان تر موزامبیک او چیلې پورې د جایداد او کورونو او سوداګرۍ خونو او صادراتو او وارداتو د 

پانګونې په لټه کې دي. ولې د چینو د اوبو پېرودنې د بندجوړونې او د اوبیزې برېښنا تاسیساتو، د اوبو د بنډل بندیو د 

رکتونو په برخه کې پانګونه ونکړي ؟ او خپل هیواد لپاره پانګوال او د اوبو مالتړ رامنځ کارخونو او د اوبو د محلی ش

ته نکړي.؟ د ایران امنیت او د ایران ملت راتلونکې نړیوالو اوبو په سرچینو کې زمونږ په ډېپلماسۍ او زمونږ په 

امنیت، د فوسیلي انرژۍ پر سرچینو څخه زیاتو کلونو په اوږدو کې د لویدیز  ۱۵۰که له پانګونې پورې تړلی دي. 

په پانګونې او پر هغوی ولکې او تسلط سره تړلی ول په راتلونکې کې زمونږ امنیت او زمونږ د ملي ګټو ساتنه د 

نړۍد خوږو اوبو پر سرچینو باندې پر ولکه او برالسي کې دی. په راتلونکې کې زمونږ امنیت او زمونږ د ملي ګټو 

. سیندونو، د سیندونو بسترونه، چینې، یخچالونه، واورې و اوبو پر سرچینو په واکمنۍ کې دهساتنه په نړۍ کې د خوږ

او اوبیز تاسیسات واخلئ خپلې ېې کَړی او په واک کې ېې راولَئ څو هم پانګې څخه ګټه واخلئ او هم د ایران ګټې او 

ن څخه د باندې بل هیڅ ډول پانګونه، زمونږ ملي امنیت سنبال کړی. لکه د اوبو په سرچینو کې د پانګونې په څېر ایرا

ګټې او ملي امنیت نه تامینوي. البته که چیرې د اوبو د سرچینو اخیستل د ځمکو او ځنګلونو له پېرودنې سره یوځایي 

 وي ګټه ېې دوه چنده کیږي.

ړښت چې په نړی کې د اوبو په برخه کې له ټولو نړیوالو کنوانسیونونو سره یوځای شو. د اوبو هر نړیوال جو - ۱۰

شتون لري مونږ ېې غړي شو. په نړیواله صحنه کې زمونږ حضور زمونږ له غیبت په کراتو ګټور دی. که په نړیواله 

صحنه کې حضور ولرو، د متن په برابرولو کې او د کنوانسیونونو په تصویبولو کې به دخالت وکړو. نه داچې په 

و وروسته یا وغواړو هغه خپل لید لوري سره سم اصالح کړو یا هغه صحنه کې نه وو او د کنوانسیون له تصویبید

 سره یوځای نشو.

ـ ورته حال کې باید لکه؛ د ملګرو ملتونو سازمان تاییدوړ نړیوالو نویو جوړښتونو رامنځ ته کولو په لټه کې وو.  ۱۱

شوي جوړښتونه په پام کې ونیسو.  مونږ باید لکه د نیل، مکانګ او... په څېر دځینو سیندونو په شاوخوا کې رامنځ ته

او فرات، دجلی، اروند، ارس، اترک، هلمند او هریرود سیندونو په تړاو پاخه او ال بشپړ شوي جوړښتونه جوړ کړو. 

که وکړای شو له خپلو پولو لیری سیندونو په اوبو کې لکه سند، اُب، ایرتیش، لنا، کانګو، زامبرز، آمازون، یا بل هر 

 او د اړوند کنوانسیونونو شریکو غړو په عنوان واوسو. ځای کې شریک شو
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 ـ ایران اسالمي جمهوریت باید په اوبو کې او د نړی د اوبو په صنعت کې حضور ولري. ۱۲

ـ زمونږ ډېپلماسي بایده ده د اوبو صنعت صادرولو او د فني خدماتو پراخیدو په لټون کې وي. یوه فعاله ډېپلماسي  ۱۳

 رې سیمو کې زمونږ شرکتونو لپاره د کارمیندو توان ولري.باید د نړۍ په لی

ـ د ککړو اوبو )فاضالب( په چاڼولو کې ال هم کمزوري یاستو باید هومره مخته تګ وکړو چې نه یوازې کورنۍ  ۱۴

 اړتیاوې له منځه یوسو بلکې پدې برخه کې وکړای شو په نړیوال مارکیټ کې وییلو لپاره څه خبرې ولرو. 

وه )مالګینو( اوبو، د مالګې او د الس ته راغلو امالحو د پروسس تبدیلولو د لویو چاڼخونو په زمینه کې بایده ـ د تر ۱۵

 دي لویه پانګونه وکړو. د خوږو اوبو جوړونکو په برخه کې هم همداسی.

اقتصادي ګټورتیا ـ مونږ تر دې مهاله اوبو په برخه کې په ملیاردونو تومانونو پانګونه کړې ده خو دغه پانګونه  ۱۶

 نلري. بلکې دولت بایده دي پرلپسې او دایمی توګه سوبساید او السنېوی وکړی.

باید په نړیواله پانګونو کې د اوبو په برخه کې سود ترالسه کړو، هغه ګټه )سود( نه یوازی بایده دي دکورنیو  -

 ولري.لګښتونو ملتیا وکړې بلکې په کورنیو لګښتونو سربیره هیواد لپاره هم ګټه 

د موډرنېټې او پست موډرنېټې یوه غټه ځانګړنه د شبکو غځول دي. نننی نړۍ د شبکو عصر َدی. سخت  -

اوزاره شبکې او نرم اوزاره شبکې، د اوسپنالرو، واټونو، هوایي ډګرونو، هوایي الوتنو، د اوبو او غازو 

 و ...شبکه، بریښنا، نفت، مخابراتو شبکه ، اینټرنیټ ، د رادیویي څپو شبکه ا

پدې لړ کې ځینې شبکې ټېکنولوجیکي نظره له کتاره ووځي. او ځینې شبکې پراخیږي. هغه د غځېدو په حال  -

کې یوه شبکه د اوبو شبکه دی. اوبیزې لیږدونې کانالونو پراختیا غځولو لپاره د اوبو شبکه یا د کرهڼی اوبو 

اخیدو په حال کې دي. کله چې ایران څخه د تسهیالتو لپاره د اوبو شبکه او له ټولو غوره د څښاک اوبه پر

غازو د نل لیکو شبکې نورو سیمو ته غځیږی باید په پام کې ونیسو چې نورو سیمو څخه د اوبو شبکې ایران 

ته راولیږدوي. دغه اوبه کوالی شي آمو دریا څخه ایران ته راولیږدول شي. او یا په نه چندان لیرې 

لنا، او د یني سیی سیندونو اوبه ایران ته راوړل شي. اروپاییان د روسېې راتلونکې کې والګا، اب، ایرتیش، 

او سایبریا د غازو کلک او پیاوړي مشتریان شوي دي. آیا په راتلونکې کې به مونږ د سایبریا سیندونو یو 

کلک او هوډمن مشتري واوسو؟ باید له همدې مهاله د دغې مسئلې په فکر کې واوسو چې نن اساسي نه ده 

 راتلونکو کلونو کې به اساسي وي.  ۳۰- ۲۰و خ

ورته حال کې باید خپل کورنی جوړښتونه رامنځ ته او هغه څه چې شته ځواکمن کړو. د انرژی ) نفت او  -

انرژي( او بهرنیو چارو او د سوداګری ....وزارتونه باید د اوبو په برخه کئې خپل ننني جوړښتونه بشپړ 

ګډ جوړښت رامنځ ته کړي. په تېره بیا بهرنیو چارو وزارت باید د  کړي او جمهوري ریاست نظر الندې

اوبو نړیوالو مسئلو په برخه کې د وزارت د مرستیالی په حد کې یو جوړښت رامنځ ته کړي. مونږ باید په 

 زیاتو هیوادونو کې، د اوبیزو مسئلو اتشه ولرو.

ل جوړښتونه بشپړ کړو. خپلې پانګې دې د نړی په اوبیزو سرچینو باندې سلطې لپاره خپل ملي او نړیوا -

صنعت ته هدایت کړو. پراخې او هر اړخیزې څېړنې څه په فني او څه په ټولنیزو، حقوقي او د نړیوالو 

 سیاستونو په برخو کې وغځوو او پدې برخه کې په سلګونو زره بوختیاوې )شغلونه( رامنځ ته کړو. 

 

 سرچینې او ماخذ ) د کتاب له اصلي فارسي متن څخه (

 ـ قرآن مجید ۱

، وزارت نیرو، سال دوم ویژه نامه ۴ترجمه مصطفی بزرګ زاده و دیګران فصلنامه آب و توسعه« آب وجمعیت»ـ  ۲

 .۱شماره 

هنګي ، قاسم بن یوسف، رساله طریق قسمت آب قلب، پژوهشګاه علوم انساني ومطالعات فر ـ ابونصر هروي، ۳

 . ۱۳۸۶تهران، چاپ دوم 
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 بی تا. -ـ آشتیاني، آیت هللا میرزامحمد باقر، ملکیت و بهره برداری ازر زمین از دیدګاه اسالم ۴

اختالفات مرزی در مورد استفاده از منابع آبی و راه حل آن، مجموعه مقاالت » ،  ۱۳۷۷اچ زیدی، اقتدار،  ـ ۵

 ان اسالم، دانشګاه امام حسین)ع(، تهران.سیمیناربین المللی مسائل جغرافیایی جه

 ، مقاالت ایران شناسی، انتشارات نسل دانش. ۱۳۶۹افشار سیستانی، ایرج،  ـ ۶

و بهار  ۸پاسکال مارشال،آمایش ولګا،ترجمه ابوالحس سروقد مقدم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایي، شماره  ـ ۷

 ۱۳۶۷سال

 . ۳۹، هریرود فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره ۱۳۷۴ـ پاپلي یزدي، محمدحسین،جاللی، عباس،  ۸

، آخرین واحه)آب مایه حیات(، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده و امین علیزاده، ۱۳۷۳پاستل، ساندر،  ـ ۹

 ګوتنبرګ،مشهد.

، مرزهای خراسان وقراردادهای مرزی با کشورهای همسایه، استانداری ۱۳۷۴ـ ثاقب حسین پور، غالم رضا،  ۱۰

 امنیتی. –معاونت سیاسی  خراسان،

 تاییپي. –ـ جامی موالنا عبدالرحمن ، طومار آب هریرود، خطی  ۱۱

سیاسي. مطالعه موردی: ګناباد،  –، آب و تنش های اجتماعي ۱۳۸۱ـ حافظ نیا،محمد رضا نیکبخت، مهدي،  ۱۲

 . ۶۵. -۶۶فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

 ت جیوپولیتیکي، پنجاب در پاکستان، الهدی، تهران.، وضعی۱۳۷۹ـ حافظ نیا، محمد رضا، ۱۳

 .۵۰۵ص  ۲۱مساله  ۳ـ خمینی، امام روح اله، تحریرالوسیله، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی، ج  ۱۴

 ، جلد اول.۱۳۶۷ـ دایره المعاف بزرګ اسالمی،  ۱۵

اقتصادیسفارت جمهوری اسالمی ، بولتن ۸/۴/۸۳ـ روابط عمومي سفارت جمهوری اسالمي ایران در ارمنستان،  ۱۶

 . ۱۷۲ایروان،شماره  –ایران 

 جلد. ۲،قانون توزیع عادالنه آب درآیینه حقوق ایران،  ۱۳۸۲ـ رشیدي، حمید  ۱۷

، بخش  ۱۹۸۲دسامبر ۱۰، کنوانسیون سازمان ملل مربوط به قوانین دریا، مصوب ۱۹۸۲ـ سازمان ملل، ۱۸

 اوقیانوسها و قوانین دریایي سازمان ملل.

 ، منابع و مسایل آب ایران؛ انتشارات پیام نور، نهران.۱۳۷۴ـصداقت، محمود ۱۹

، دولتین ایران و افغانستان در مورد رود هیرمند، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللي، ۱۳۷۱ـ فخاري، غالم رضا، ۲۰

 تهران.

 ـ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوری اسالمي ایران. ۲۱

 ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوری اسالمي ایران. ۲۲

اجتماعي،  –، مجله سیاسي «هیرمند و هامون در چشم انداز هیدروپولیتیک خاور ایران» ـ مجتهد زاده، پېروز:  ۲۳

 .۱۰۲ – ۱۰۱شماره 

 . ۲۰۰۲اګست ۹ –ـ نشریه اسرائیل اینسایدر  ۲۴
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پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق ړانشګاه مفید قم، استاد رهنما دکتر مرتضی نجفی  ،۱۳۸۶ـ نوروزي، علی اکبر،  ۲۵

 اسفاد

بحران اب در خاورمیانه، مرکز پژوهشهای علمي و مطالعات استراتژیک خاور  ۱۳۷۸ـ نهازی، غالم جسین ۲۶

 میانه، تهران.

  http://www.hambastagi.comـ وب سایت، رسمي امیرمحمداسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان  ۲۷

 انتشارات دفتر مطالعات سیاسي و بین المللي. –، کتاب افغانستان ۱۳۸۶ـ وزارت امور خارجه،  ۲۸

منابع اب کشور، ناشر روابط ، شرکت مدیریت آب ایران،راهبردهای توسعه بلندمدت  ۱۳۸۲ـ وزارت نیرو،  ۲۹

 عمومي و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع اب ایران،

۳۰  ۸ـ والیتي سعد هللا، منابع مسائل آب زیر زمیني دشت نیشاپور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایي، شماره . 

 ـ ویکی پېدیا، دانشنامه آزاد. ۳۱

 ترجمه دکتر شاپور ګودزري نژاد، سمت، تهران.،  ۲، جغرافیا ترکیبی نو،جلد  ۱۳۷۵هاګت، پېتر،  ـ ۳۲

ـ طرح ماندال،شامل چندین پروژه مطالعاتي بین المللي است که با حمایت سازمان ملل انجام و نتایج آن برای  ۳۳

 استفاده عموم در سایت اینترنیتی قرار می ګیرد.

 to 2008 2000 ICE Study Cases,1997& 1998 and ICE Study Cases  
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