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سرزمینملیآمایشنظراز

ایراناخلدبهدریاهاازآبانتقالعدمیاانتقالسیاستبهتوجهبدون

وآبورامدرماالمللیبینورابطوآبدیپلماسیبهتوجهبدونو

ایشآمیکبهرسیدنامکانآبزمینهدرماگذاريسرمایهاندازه

.نیستمطلوبملی



اید به اگر پطرکبیر وصیت کرده است که روسیه ب
آب هاي گرم برسد من معلم دانشگاه وصیت 
می کنم ایران به آب هاي سرد سیبري و ولگا 

به آب هایی که به اقیانوس قطب شمال . برسد
)مثل ولگا(می رود به آب هایی که از مناطق سرد 

مار پطر کبیر می خواست با جنگ و استع. می آید
، لحبرسد و من توصیه می کنم با صآب هاي گرمبه 

آب هاي سرمایه گذاري و خرید سهام به تعامل، 
.  برسیمسرد



:پیشنهاد می شود
سیاست کاهش مصرف و کاهش  
تقاضاي آب را که قانون هم دارد  

برنامه چهارم و ماده  17ماده ( 
به طور جدي و) برنامه پنجم140  

.با عزم ملی دنبال کنیم



ف  گزارش توسعه منابع آب جهانی که از طر
یونسکو در برنامه بررسی آب جهان ارائه

نشان  ) WWDR, 2003(شده است 
می دهد که  سرانه آب  براي هر نفر در  

کاهش  %  40تا % 30به 2023جهان تا سال 
.خواهد یافت



دیپلماسی آب

 ر سر آبهاي مدیریت بو برخورد و خشونت و بالفعل تعامل و تفاهم  دیپلماسی آب به معنی توان بالقوه

ی شود مذي نفع، ذي مدخل و ذي ضرر مربوط آب به توانایی کشورهاي دیپلماسی . بین المللی است 

) طی ، مشترك آبی، مشترك کشتیرانی ، مشترك زیست محیکه مایلند منابع آبهاي مشترك 

نابع یعنی م. یک وضعیت پایدار به وجود آیدسیاسی و زیست محیطی کنند که از نظر مدیریت 

تفاده مورد اسذي مدخل ، -ذي نفعهرگونه تنش یا منازعه اي بین طرفین یا طرفهاي بدون مشترك 

"اسی آبانعطاف در دیپلم"لذا .  گیرد و هیچ یک از طرف ها بابت استفاده دیگري متضرر نشودقرار 

یب پذیري آس". به عنوان توان پیچیده انسانها و محیط زیست براي سازگار شدن با تغییرات می باشد

ه آبی یک حوضبه معنی خطر منازعات سیاسی در نظام هاي بهره برداري مشترك "در دیپلماسی آب 

.و با یک حوضه زیست محیطی است



 هاي آب از نظر جغرافیایی می تواند فراتر از مدیریت آبدیپلماسی با این تعریف 

ه آب برخی کشورها اهداف خود را در دستیابی ب. مشترك المنافع مرزي تعریف شود

فراتر از محدوده رودها و یا آب هاي مشترك  و یا پایداري زیست محیطی شیرین

زیست وآبیدیپلماسی آب می تواند شامل کلیه اهداف . المنافع خود تعیین کرده اند

ب یک کشور حتی دستیابی به یخ هاي قطب جنوب یا آب هایی که به قطمحیطی

هدف ما در این کتاب این است که دیپلماسی آب ایران باید. شمال می رود، باشد

شامل دست یابی مسالمت آمیز به بخشی از آب هاي شیرین جهان در همه قاره ها 

.باشدحتی قطب جنوب 



درعین حال دیپلماسی آب ایران باید مکمل دیپلماسی زیست
از این بدان معناست که اگر یک حوضه دوردست. محیطی ما باشد

ت ایران که با ما مشترك نیست ولی تغییرات در آن منافع زیس
ما با مثال. محیطی ما را به خطر  می اندازد بی نظر و ساکت باشیم

دریاچه آرال هیچ رود مشترکی نداریم ولی اگر قرار باشد خشک
شدن دریاچه آرال براي ما ریزگرد و گرد و غبار و یا تغییرات 

رال اقلیمی همراه داشته باشد ما باید با کشورهاي حوضه دریاچه آ
. وارد مذاکره گردیم



اي بر این اساس کشوري موفق تر است که انعطاف پذیري را جایگزین آسیب پذیري نماید که دار

:مشخصات زیر باشد 

.  بین المللی در این زمینه باشدعضویت در نهاد هاي ) حقوقی(داراي قراردادهاي -1

.و مشارکت بین المللی داشته باشدهمکاري هاي بین المللی از پروژه هاي سابقه اي -2

.باشدداشته بین المللی پروژه هاي اجرا شده در سطح  از تاریخچه اي -3

.باشدبین المللی فعال، مثبت و سازنده داشته ارتباطات دیپلماسی و  -4

.  در توسعه اقتصادي خود توسعه زیست محیطی پایدار را در دستور کار داشته باشد-5

آن ها توسعه کشور خود را در توسعه بخش وسیعی از کشورهاي پیرامونی خود بداند نه در تضعیف-6

.  بسیار قوي ، عمیق و گسترده داخلی و بین المللی باشد) NGO(داراي ساختارهاي مردمی -7



:از طرف دیگر شرایطی که به طرف آسیب پذیري میل می کند عبارتند از 

سریع زیست محیطی تغییرات -1

تغییرات اقلیمی  -2

)  منجر به خشکسالی و سیل (رژیم هاي بارشی نامنظم -3

پوشش گیاهی ضعیف-4

اقتصادي ناهماهنگرشد سریع جمعیت و رشد -5

جانبه و ملی محور و ناهماهنگ  توسعه اي یک پروژه هاي -6

شده در سطح ملی و بین المللینهادینه فقدان  ساختارهاي -7

...)هاي فعال و NGOعدم مشارکت مردمی ، کمبود ( عدم حضور مردم -8

نداشتن روابط دوستانه عمیق و گسترده و همه جانبه با همسایگان و مجامع بین المللی-9



:است کهاین بنابراین یکی از پیشنهادات 

وخود را در امور آب و محیط زیست بیش از پیش فعال نمایدهايساختارسازمان ملل متحد 

. ر کندو حفظ محیط زیست را فعال تآبآب، توسعه منابع مربوطه بهتخلفاترسیدگی به 

هانی  ها، تشکل هاي آب بران و حقابه بران در سطح بین المللی، تشکیل بانک جNGOایجاد 

و تاسیسات و توسعه مشترك حوضه هاي آبی آب ، خاك و محیط زیستمنابعتوسعه 

.را بیشتر هماهنگ و فعال نمایدبین المللی 

لی نه البته تشکیالت موجود بخشی از این کارها را انجام می دهد ولی ساختار و اعتبارات فع

یریت و داراي مداستتنها پاسخگو نیست بلکه بین واحدهاي مختلف سازمان ملل پراکنده 

.واحد نیست



یراناپیشنهادي دیپلماسی آب شیرین استراتژي 

ونفتسنگزغالانرژي،جستجويدرصنعتیکشورهايطرفاینبه19قرنازکهطورهمان-١

درجهانراسرسدردیپلماتیکپشتیبانیابزارهايودیپلماتیکابزارهايتمامبابایدمابوده اند...وگاز

،یخچال هاوبرفچال هاچشمه ها،رودخانه ها،(شیرینآبمنابعتصرفوتصاحبخرید،آب،جستجوي

تااییمبنمراتالشحداکثرباید.باشیم)...وقطبییخ هايشیرین،آبدریاچه هايزیرزمینی،آب هاي

.اشدبداشتهفعالسرمایه گذاريوفعالحضوربایدایرانهستشیرینآبکجاهربرسیمهدفبه

.باشدجهانشیرینآبمنابعتصرفوتصاحبوتملکدربایدمادیپلماسی



تگو و  آب باید براي دیپلماسی ایران در مرحله اول وسیله گف-2

گ  گفته شده است که جن. مذاکره براي رسیدن به صلح باشد

یل شود  باید این تهدید به فرصت تبد. آینده جنگ بر سر آب است

هدف ما باید به دست. وسیله صلح باشدآب و محیط زیست و 

و فتگو لذا باید براي آب گفتگو و گ. آوردن آب توام با صلح باشد

جربه،  در این راه احتیاج به دیپلمات هاي با ت. سرمایه گذاري کنیم

براي  . داریمدان و سیاستمدار متخصص، آب شناس و حقوق 

.  رسیدن به هدف نیاز به ساختار دیپلماتیک مناسب داریم



ویممستقوارداتوصادراتقابلاقتصاديکااليعالی ترینبایدآب-3

1400-1410دههدر.باشدبین المللیسطحدرماتجاريومستقیمغیر

انایرتوسطجهاندرآبصنعتوآبیتاسیساتآب،درگذاريسرمایه

این.باشدسودآورمابراينفتارزيدرآمدهاي%25معادلحداقلباید

1430دههدروارزيدرآمدهاي%50بهباید1410-20دههدردرآمدها

ازپسوباشدفسیلیانرژي هايصدورازارزيدرآمدهايمعادلبایستی

هبورودبدونایران.گرددافزونفسیلیانرژيدرآمدازماآبیدرآمدبایدسالآن

.بودنخواهدپایدارآبالمللیبیناقتصادعرضه



:  دولت ایران باید3رسیدن به هدف بند براي -4
یجاد  اقتصادي بسیار فعال در زمینه سرمایه گذاري آب در سطح بین الملل اساختارهاي -1-4

.  کند
طح بین باید مستقیما در خرید، تصاحب و تصرف منابع آب و تاسیسات آبی در سدولت -2-4

.  الملل اقدام نماید
سات  باید بانک هاي دولتی و خصوصی را موظف کند تا در خرید منابع آب و تاسیدولت -3-4

.آبی در سطح بین المللی سرمایه گذاري کنند
ذاري بین  خصوصی و شبه خصوصی ایران را تشویق به سرمایه گبه ویژه بخش باید دولت -4-4

.  المللی در زمینه آب نماید
.  نمایدباید بازار بورس ایران را در زمینه تاسیسات آبی داخلی و بین المللی فعالدولت -5-4
از و. را براي تاسیسات آبی جز آنها که جنبه امنیتی دارد، اجرا نماید44باید اصل دولت -6-4

ود ایجاد این طریق بخش خصوصی توانمندي که بتواند در سطح بین المللی وارد عرصه کار ش
.  نماید

.  دولت تالش کند قیمت آب را در ایران به قیمت واقعی آن نزدیک کند-7-4
البته دولت باید با کاهش تصدي گري خود در آب هزینه هاي اداري آب را به حداقل  -8-4

.برساند



رانایاسالمیجمهوريدولتمی کنندپیشنهادکتابنویسندگان-5

نهدهآیندر.نمایدخریداريراجنوبقطبسرزمینازبخشیکندتالش

وکژئوپلیتیمسائلدرمهمیبسیارنقشجنوبقطبقارهدورچندان

وتطبیقاداره.داشتخواهدجهانشیرینآبتامینمسئلهجملهاز

هواییآبومحیطیزیستمسائلدرمهمینقشآنپیرامونمناطق

.داشتخواهدایرانوجهان



وخریدزمینهدربایدروسیهبامادیپلماتیکآتیاندازهايچشمازیکی-6

لگا،وسئی،ینیاُب،لنا،هايرودخانه(آبهايسایروسیبريآبیمنابعتصرف

آبلانتقاونقلدربایدایراناسالمیجمهوري.باشدکشورآن)ولگاکانالدن،

هامسرودخانه هااینآبیبرقتاسیساتومرکزيآسیايبهسیبريرودخانه هاي

بهرااُبشعبهایرتیشآبکهکاراگانداـایرتیشکانالدربایدما.باشدداشته

ايدریبهجاآنازومی کندمنتقلآرالدریاچهبهباالخرهو)سیحون(سیردریا

.باشیمشریکوکنیمسرمایه گذاريپروژه هااین امثالومی رسدخزر

بهزمینهکتارمیلیون7ازبیشبهعظیمپروژهایندرگذاريسرمایهبابایدما

.کنیمپیدادسترسیفراسرزمینیکشتصورت



1037حدودکانالطولIRTICH-KARAGANDAکاراگاندا-ایرتیشکانال.

دورآیندهدرمی رسدسیردریاکناردرDJEZQAZGHANشهربهوکیلومتر

چنداتاستممکنفقط.بودخواهدشیرینآبسربرروسیهبامامعامالتبزرگترین

بایدماهايدیپلمات.شودمستقلکشوروشودجداروسیهازسیبريدیگردهه

)خارجیستانترکیااوبغورستان(کیانگسینسیبري،ژئوپلیتیکیوسیاسیتحوالت

.باشندداشتهنظردرراچینمغولستانومنجوريو



ستنپیواحتمالیمضراتومنافعبررسیازپسایراندولتمی شودپیشنهاد-7
.نمایداقدام1997کنوانسیونبه
وسطحیآبهايدربارهجانبهچندمعاهداتپایه گذاربایدایراندولت-8

سوریه،ه،ترکیشامل(النهرینبینآبهايبین المللیکمیسیونجملهاززیرزمینی
جانآذربایارمنستان،ترکیه،شامل(ارسبین المللیکمیسیون)...وایرانعراق،

وایرانافغانستان،شامل(هریرودبین المللیکمیسیون،)ایران،)نخجوان(
ین المللیبکمیسیونو)ایرانوافغانستانشامل(هیرمندکمیسیون)ترکمنستان

.باشددیگرکمیسیون هايو)ترکمنستانوایرانشامل(اترك
وآرالدریاچهحوزهدرکمیسیونیدرسیاسیودیپلماسینظرازبتوانیمبایدما

.باشیمداشتهشرکتمدخلذيوذینفعکشورهاي
ذینفعکشورهايجرگهواردتاجیکستانازبرقخریدقراردادبااخیراپاکستانمثال

.استشدهآرالدریاچهحوضهدر
؟نهماچرا



باید تالش کند در رودخانه هاي بزرگ دنیا داراي حقابه، سهام،ایران -9

ات اجازه کشتیرانی، تاسیس برق آبی، شیالت، ایجاد امکانات و تاسیس

گردشگري، اجازه انتقال آب، خرید زمین هاي حاشیه اي و اجازه آباد کردن

ل این رودخانه ها می تواند شام(باشد ) کشت فراسرزمینی( مناطق مجاور، 

). آمازون، کنگو، یانگ تسه کیانگ و یا هر رودخانه دیگري باشد

ه باید سعی کند هر کجا چشم) به همراه بخش خصوصی(ایران دولت -10

ادي است که جنبه اقتص) جهت آب بطري(آب شیرین و یا تاسیسات آبی 

. دارد حضور داشته باشد

ریا، ایران باید در صنایع آب شیرین کن ـ تصفیه خانه هاي آب ددولت -11

. در صحنه بین المللی حضور فعال داشته باشد



البفاضوآبتصفیهزمینهدرباید)خصوصیبخشهمراهبه(ایراندولت-12
بزرگشهرهايدرخصوصبهدنیاسراسردرفاضالبوآبشبکه هايایجادو

.باشدداشتهفعالحضوريجهان
راسرسدرآبیبرقـآبیتاسیساتساختدرکندسعیبایدایراندولت-13

.باشد...ومتصرفومالکباشد،داشتهسهامباشد،داشتهحضوردنیا
ومشاورانباایرانخصوصیشبهوخصوصیبخشبایدایراندولت-14

درفاضالبوآبزمینه هايهمهدرکهکندترغیبوتشویقراآبپیمانکاران
.باشندداشتهانسانینیرويوخدماتصدوروداشتهحضوردنیاسراسر

)رهغیوتوربینلوله،ساختقوي،هايپمپ(برقوآببهمربوطصنایع-15
.استپیشرفتهبسیار

شداندارايفسیلیهايآبازبرداريبهرهواستخراجاکتشافدربایدما-16
دههتاراهتجربودانشاینکنممیپیشنهادمنتهی.باشیمعلمیتجربهعلمی
لنسبرايبایدفسیلیهايآبذخایر(.کنیمعملیایرانازبیروندر1450
.بماندبعدهاي



یعیطبدریاچه هايازاعمدنیاشیرینآبدریاچه هايدرکندتالشباید(ایراندولت-17

بزرگسدهايدریاچهمثلمصنوعیدریاچه هايیا)بالخاشوبایکالدریاچه هايمثل(

.شودبهره برداريمتعدداجازه هايوآبسهامداراي)اسوانسدناصردریاچهمثل(

نیغکارستیزیرزمینیآب هايکهجهانازمناطقیدرکندتالشبایدایراندولت-18

ک،تملگذاري،سرمایهزمینهدرفعالحضوراستاقتصاديآنازبهره برداريوداردوجود

.باشدداشته...وتصرف

.باشیمداشتهحضوربایدماداردوجودشیرینآبدنیاهرکجاي-19

عنوانهببتوانندتاباشدمثبتوفعالآنچنانبایدآبزمینهدرایراندیپلماسی-20

میانجیوواسط

از(دآوربایدسودیپلماسیاینخود.گرددمذاکرهواردآبسربرالمللیبیناختالفاتدر

.باشد)اقتصاديروابطتحکیموسیاسینظر



:دستیابی به منابع آب باید با دو هدف عمده انجام شود

دستیابی به منابع آب جهت انتقال آب به ایران -1

نه دستیابی به منابع آب جهت سرمایه گذاري ایران در زمی-2

براي ... به دست آوردن حقابه، تاسیسات صنعت آب و 

....و گسترش نفوذ سیاسی ـ فرهنگی اقتصادي وسودآوري 



دستیابی به منابع آب جهت انتقال به ایران
رودخانه ها را می توان از نظر جغرافیایی و سرزمینی

:به دوقسمت تقسیم کرد

رودخانه هاي مرزي  
رودخانه هایی که به نحوي در سرچشمه یا در 

مصب با ایران داراي مرز مشترکند و مشترکاتی
مانند دو رودخانه فرات و دجله که به اروند. دارند

.  رود می ریزند



رودخانھ ھای مرزی بین ایران و کشورھای ھمسایھ



رودخانه هاي مهم در منطقه و اطراف ایران



رودخانھ ھای مھم آسیای مرکزی و قفقاز



رودخانھ ھای مھم آسیای مرکزی و قفقاز



آنتالیاپروژهشرقيجنوبدرسدھاموقعیت



سدهاي احداث شده بر روي 

رودخانه هاي فرات و دجله و سرشاخه هاي آن



موقعیت سدهاي اصلی بر روي دجله و فرات



یرد و دیپلماسی ایران در قبال رودخانه هایی که از کشور ترکیه سرچشمه می گ

از طریق سوریه و عراق به مرزهاي ایران می رسد یعنی دو رود بزرگ دجله و  

؟فرات چه بوده است و باید چه باشد

سد سازي ترکیه بر روي سرشاخه هاي فرات و دجله و عدم توجه براي محیط

دن زیست سوریه و عراق و ایران فاجعه بار بوده است، نتایج آن را در خشک ش

.  هورها و تاالب ها و افزایش ریزگردها می بینیم



:پیشنهاد می شود

در وزارت امور خارجه معاونتی به عنوان معاونت آب، آب و هوا و محیط زیست ایجاد  

ان این معاونت باید کامال هماهنگ با وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و سازم.گردد

. هواشناسی کل کشور باشد

. دفتر دیپلماسی آب ایجاد شده است1396از سال 

ه یک وابسته آب ک) حداقل در کشورهایی که داراي منابع آب است(در سفارتخانه ها 

هنگی مثل وابسته فر(از طرف وزارت نیرو معرفی می شود و یک وابسته محیط زیست 

. حضور داشته باشد) یا نظامی



:از مهمترین وظایف این وابسته 

رصد کردن فعالیت هاي آبی کشور محل ماموریت -1

ورود به مذاکرات جهت رسیدن به یک کنوانسیون دو یا چند -2

ر دارد جانبه که حقابه ها و حفاظت از مسائل زیست محیطی که بر ما اث

.و منافع ملی ما را تامین کند

ه ورود ب) دولتی و بخش خصوصی و بانکی(سرمایه گذاري ایران -3

. بورس آب را در امور آب کشور محل ماموریت تسهیل کند



حوضه رودخانه ارس



منطقه جلفا-رودخانه ارس



:می شودپیشنهاد

حوضهکشورهاياتحادیهعنوانتحتمللسازماننظرزیراتحادیه اي

شودایجادایرانوآذربایجانارمنستان،کشورترکیه،چهارشاملارس

کهدیگريعنوانهریاناظرعنوانبهمی تواندنیزنخجواننماینده(

نیزاکنونهمنخجوانالبته.)باشدداشتهحضورباشدموافقآذربایجان

وقراردادهابهبایداتحادیهاین.داردحضورکمیسیون هابرخیدر

.شودثبتمللسازماندرکهبرسدکنوانسیونی



:خالصه
تانگلسعهدنامهازمختلفنامه هايمقاولهنامه،تفاهمقوانین،ارسرودخانهدرباره

عمجامدرشدهثبتقانونیساختاریکولی.داردوجودحاضرحالتاچايترکمنو

راارسحوضهجامعمدیریتطرحوباشدحوضهکشورهايشاملکهبین المللی

نافعمحفظبرايما.نداردوجودباشدداشتهنظارتاجرادروکندتصویبوتنظیم

گامپیشباید...وبهداشتآب،کیفیتمحیطی،زیستانرژي،آبی،امنیتوخود

تامنیوصلحبخصوص...وتوسعه ايسیاسی،اهدافتاباشیمساختاراینایجاد

.کنیمحفظرامنطقه



تاندیپلماسی آب با افغانس



ه براي رسیدن به یک قرارداد عادالنه حقاب

یران و تثبیت شده و پایدار با افغانستان و ا

شترك ترکمنستان پیشگام توسعه پایدار م

.  منطقه اي حوضه هریرود شویم



و آیا زمان آن نرسیده است که ما و افغانستان هر د

سیاست هاي خود را عوض کنیم و به جاي مذاکره 

صرف بر سر حقابه درباره توسعه پایدار مشترك

منطقه در دو سوي مرز مذاکره کنیم؟



در یک در همه جا و بخصوص با همسایگانحلپس راه 

ا و یاین سیاست در توسعه دو . سیاست برد ـ برد است

بزرگ و توسعه پایدار مشترك منطقه سیستانجانبه چند 

.و ارغنداب و حوضه هریرود است) هلمند(و دره هیرمند 



ود که حوضه کشف ر. پایدار مشارکتی کامل حوضه هریرود استتوسعه پیشنهاد 

بنابراین . دشت مشهد بخشی از آن است یکی از زیرحوضه هاي هریرود است

توسعه منطقه اي حوضه هریرود شامل حوضه هریرود در افغانستان به خصوص

دشت هرات وحوضه هریرود در ایران شامل دشتهاي تربت جام، کشف رود،  

توسعه .دشت سرخس و دشتهاي فرعی و در ترکمنستان حوضه تجن است

ت  دشت هرات و دش. متقابل یعنی هر بخشی بتواند مکمل بخش دیگر باشد

. مشهد می توانند مکمل یکدیگر باشند

یق و  دولت ایران با مذاکره با افغانستان طرحی دق: بنابراین پیشنهاد می گردد

قابل اجرا جهت توسعه پایدار مشارکتی منطقه اي حوضه هریرود به خصوص 

. دشت هرات ارائه نماید



دیپلماسی آب با ترکمنستان 



:ترکمنستانباآبدیپلماسیخالصه

ترانزیتکشوربزرگترینترکمنستاندورچنداننهآیندهدر:مدتبلندبرنامه-1

رسیدنمسیرترکمنستانساله25اندازچشمیکدر.بودخواهدایرانبرايآب

باآبمدتکوتاهدیپلماسیگونههر.ولگاستوسیبريآب هايوآمودریاآببه

.باشدداشتهنظردرهمرامدتبلنداندازچشمبایدترکمنستان



:مدتمیانبرنامه-2
سرشاخه هايواتركپنجموچهارمبرنامهقانونطبقبایدمدتمیاندر-2-1

امهنتفاهماتركبرايشورويسپسوروسیهزماندرچون.کنیمکنترلراآن

.بماندحسنهترکمنستانباروابطکهکنیمحرکتچارچوبیدربایدداشته ایم

وسعهتدرکهکنیمتشویقراترکمنستانبایدمدتکوتاهومدتمیاندر-2-2

.کندهمکاريافغانستانوماباهریرودحوضهمنطقه ايمشارکتیپایدار

کهکوچکیرودخانه هايتمامآب هايبایدمدتهمیندر:مدتکوتاهبرنامه-3

در.مکنیکنترلرامی رودترکمنستانبهومی گیردسرچشمهخراسانشمالاز

ومدتمیانسیاست هايبهکهباشدطوريمادیپلماسیروابطبایدحالعین

.نشودواردلطمه ايمدتبلند



آمودریاآرانحوضهمشخصات کلی 
...و سیردریا و



بهآمودریاحوضهکشورهايازیکهیچموجودشرایطدرکهآنخالصه

اینفتدبیاتفاقاینباشدقراراگر.بفروشدایرانبهآبینمی تواندتنهایی

هندهدانجامکاريتنهاییبهزمینهایندرمی تواندکهاستافغانستان

کشورهاکلازکمیسیونیبتوانیمدیپلماتیکنظرازبایدما.تاجیکستان

نپاکستااکنونهم.بشویمآنعنصرخودوکنیمایجادآرالحوزهوحوضه

عرصهواردافغانستانراهازآنانتقالوتاجیکستانازبرقخریدقرارداد

عرصهاینواردزوديبهچین.استشدهآرالحوضهدرنفعذيکشورهاي

.شدخواهد



، ایرتیش و سایر رودخانه هاي بآدیپلماسی با کشورهاي حوضه رودخانه  ولگا، 

سیبري روسیه

ولگارودخانه 

ق روسیه این سیاست بلند مدت ما باید باشد مذاکره با روسیه سرمایه گذاري تشوی

در ادامه کار شوروي در احداث کانال ایرتیس خزر و سرمایه گذاري مشترك با آن

کشور و کشورهاي ذي نفع



حوضه رودخانه ولگا و سرشاخه هاي آن



1999تا 1934سدهاي احداث شده بر رودخانه ولگا از 



اینوکنیمسرمایه گذاريآبیپروژه هايدربایدمااقتصادينظرازشودتوجه

انتقالرانایبهراآببتوانیمسرمایه سودبابایستی.باشدسودآوربایدسرمایه گذاري

کنیممشارکتآمودریاآبیبرقپروژه هايدربایدمثالطوربه.سرمایهاصلبانهدهیم

آبانتقالمی رسدنظربهصورتهردر.کنیممنتقلایرانبهآبآندرآمدهايازو

شودتترانزیآن هاازآببایدکهکشورهاییوروسیهبامذاکرهنظرازچهایرانبهولگا

مراتببهحقوقیواجتماعینظرازچهوانرژيصرفنظرازچهوفنینظرازچهو

شهرهايوتهرانبهولگاعالوهبه.بودخواهدایرانبهآمودریاآبانتقالازراحت تر

اینبهيروزپطرکبیروصیتشاید.شهرهااینبهآمودریاتااستنزدیکترایرانمرکزي

)عماندریايوفارسخلیج(آزاددریايبهروسهاکهآنجايبهکهشودعملیصورت

.برسندجنوبگرمآب هايبهسیبريآب هايهمشایدوولگارودخانهآببرسند



و ایرتیشب حوضه رودخانه آ



نشیریآبدرقراردادومعاهدهداشتنسرمایه گذاري،براي

هدفمندساختاریکایراناطرافبزرگرودهاي

الزمساله100و50مدتبلندبرنامهبرايآبدیپلماتیک

.است



اونی،تعدولتی،سرمایه هايطریقازچهراخودبین المللیسرمایه گذاري هايبایدما

بآچشمه هايوحقابهخریدآبی،تاسیساتوآب،زمینهدروقفوخصوصیبخش

تاريسیبازژاپن،تااسترالیاازجنوب،قطبتاشمالقطبازدنیاسراسردرشرب

 المللیبیناقتصادودیپلماسیاصلیاهدافازیکی.دهیمافزایشوبررسیآالسکا

دریبین المللسرمایه گذاريبایدخصوصیبخشدرچهودولتیبخشدرچهایران

یکیبهتبدیلبایدایرانبورسبازار.باشدآبامتیازآوردندستبهوآبزمینه

کهبودمطمئنمی توان.شوددنیاآبیتاسیساتوبرقوآببورسبازارازعمده ترین

21قرندومنیمهدرباید.بودخواهدجهاندربورسسودآورترینبرقوآببورس

ردسرمایه گذاريازونمردتشنگیازتابودقدرتمندوقوياقتصادیکصاحب

.بردکالنسودهايبرقی–آبیتاسیسات



خزر-آرال -پروژه هاي آبی سیبري 



یخ هاي قطب جنوب  

میالدي هیچ کشوري 21قرن واسطابا اطمینان می توان گفت که از 

اره  نمی تواند جزو قدرت هاي برتر عالم باشد مگر آن که بخشی از ق

.قطب جنوب را مالک باشد یا در تصرف داشته باشد



ینه سرمایه گذاري بین المللی ایران در زم

چشمه هاي آب معدنی در فرا مرز 



:آبمنابعدرسرمایه گذاريبین المللیبانکایجاد-ب

خصوصیبانکتعدادایندههیکظرفدرجهاندرکشوريکمتردرشاید

وملیامنیتجهتدرزیاديسرمایه گذاريبایدبانک هااین.باشدشدهایجاد

بین المللیبانکمی شودپیشنهادلذا.دهندانجامایرانبین المللی

صیخصوبانک هايتمامدولت.گرددتاسیسایرانآبمنابعدرسرمایه گذاري

.دنماینسرمایه گذاريبانکایندرراخودسرمایهازدرصديکهکندموظفرا



وسهمییابیمحضورماهستخریداريقابلآبچشمهجهانکجايهردربنابراین

تااستواییآفریقايدرنیلسرچشمه هايدرواقعچشمه هاياز.بخریمراآناز

رقیف.تبتفالتیاتیان شانکوه هايوپیرنهوآلپکوه هايوهیمالیاوآندکوه هاي

تهداشحضوربایدایرانیوایرانباشدفروشقابلآبمنابعوآبکجاهرنمی کند

وجزآبمگرندارند؟حضورهستانرژيکجاهرنفتیبزرگشرکت هايمگر.باشد

برايحداقل.استمهم ترنفتازآبدیگردههچندتامی گوییمنیست؟انرژي

.بودخواهدمهمترنفتازآبایرانمثلخشکیمناطق

.بگردیمآبدنبالدربهدرحاالکهکردیمتمامرازیرزمینیآب هايچراآخر



ت دیپلماسی درباره آب هایی که امکان انتقال آن به ایران نیس
چشمه ها  . 1

رودخانه هاي دور از ایران . 2

قابل کشتیرانی در مناطق پر جمعیت رودخانه هاي -3

طقآب رودخانه هاي قابل کشتیرانی به سایر مناانتقال -4

بخشی از آب رودخانه هاي پر آب در مناطق کم جمعیت  خرید -5

رودخانه آمازون

رودخانه کنگو 



مبنايبرفقطمرزيفراومرزيآب هايدیپلماسیدرماکاراساس

کهمکنیکاريباید.ستنیمرزيفراومرزيآب هايبهکشوراحتیاج

ومنطقه ايتوسعهوسرمایهسودبههموبرسیمحقابهوآببههم

االيکآبولیاستنیازموردآب.بین المللیقدرتوسیاسینفوذهم

.استفرهنگیواجتماعیمحیطی،زییست–سیاسی



سال امنیت غرب بستگی به 150اگر در طول بیش از 

ته داشسرمایه گذاري و تسلط بر منابع انرژي فسیلی 

ط بر  در آینده امنیت ما و حفظ منافع ملی ما در تسلاست 

.دنیاستمنابع آب شیرین در 
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