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اين مقاله با توجه به اهميت موضوع و تاييد شوراي علمي مجله مقرر شد تا در اين شماره به زيور طبع آراسته . 1

  . گردد

  

مصرف آب در سال هاي اخير به علل رشد جمعيت، گسترش شهرها و توسـعه كـشاورزي از افـزايش                    

ر مورد استفاده   اين مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بين كشورها د          . چشم گيري برخوردار بوده است    

اين موضوع رودخانه هاي مرزي ايران و عراق را نيز در بر گرفتـه              . از آب رودخانه هاي مرزي شده است      

ايران در مورد بهره برداري از آب رودخانه هاي مرزي طبق موازين حقوق بـين الملـل عمـل كـرده            . است

، مشغول بررسي سهم هـر يـك از         در حال حاضر نيز كميسيوني متشكل از كارشناسان ايران و عراق          . است

  .  هستند1975طرفين از آب رودخانه هاي مرزي مطابق با موافقتنامه منعقده بين دو كشور مورخ دسامبر 

 

 چكيده
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  مقدمه 

برخي براي آينـده آب،  . امروزه آب در مناسبات بين كشورها يك عامل بسيار تأثيرگذار است  
 توان زندگي كرد، ولـي      بدون نفت مي  . ارزش و اهميتي به مراتب بيشتر از نفت قايل مي شوند          

مصرف آب در سال هـاي اخيـر بـه نحـو بـي سـابقه اي                 . امكان زندگي بدون آب وجود ندارد     
جمعيـت  . اين امر ناشي از رشد جمعيت و توسـعه كـشاورزي بـوده اسـت             . افزايش يافته است  

.  ميليارد نفر در پايان قرن بيستم رسـيده اسـت          6 به حدود    1900 ميليارد نفر در سال      1جهان از   
 برابـر شـده     5 بـيش از     1900همچنين مجموع سطح زير پوشش آبياري جهان نسبت بـه سـال             

   .است
 ميليارد نفري را در     2 ميليارد نفري را در دهه آينده و         1سازمان ملل متحد يك رشد جمعيت       

رشـدي كـه تقاضـاي سـنگيني بـر منـابع اب             . دو دهه آينده، براي جهان پيش بينـي مـي كنـد           
دامنه اين تقاضاها وقتي در برابر محدوديت هاي        . سعه تحميل خواهد كرد   ال تو حكشورهاي در 

منابع آب و بي برنامگي براي رويارويي با خشكسالي ها سنجيده شـود، آشـكار مـي شـود كـه                     
 منطقه در سطح جهان به عنـوان        70جهان با بحران آب روبرو استهم اكنون به علت كمبود آب،            

  . )196: 1384 ساري صراف،(كانون هاي بحران شناخته شده است
اكنون سرمايه گذاري بر روي آب و بهره گيري بهينه از آن، در بسياري از كـشورهاي جهـان                   

 را قرن آب    21برخي از صاحب نظران قرن      . بخشي از اصول سياست آن ها را تشكيل مي دهد         
. واهد گرفت به نظر آن ها منازعات جهاني براي استفاده از آب در اين قرن شدت خ              . ناميده اند 

جنگ هاي آينـده خاورميانـه بـه خـاطر          ": كل پيشين سازمان ملل گفته است     پطرس غالي دبير    
بلكه بيشتر به خاطر آب خواهد بود كه پيوسته مقدار آن در اين منطقه كاهش            . نفت نخواهد بود  

ب مقايسه رشد جمعيت با مقدار ذخـاير آ       .  خاورميانه اصوالً با كمبود آب روبرو است       "مي يابد 
 متـر مكعـب آب در       1000موجود در خاورميانه نشان مي دهد كه براي هر نفر مقـدار حـداقل               

در اغلب اين . اين مقدار آب در مقايسه با كشورهاي صنعتي بسيار اندك است        . سال وجود دارد  
از سوي ديگر كشاورزي نيز     . ب، مردم بي رويه آب مصرف مي كنند       كشورها، با وجود كمبود آ    

  .  به شيوه سنتي است و ميزان اتالف منابع آب بسيار باال استدر اين كشورها
افزايش مصرف آب در    . اين مسئله در موردكشور همسايه ايران يعني عراق نيز صدق مي كند           

دولت  .عراق و عدم استفاده بهينه از آن موجب بروز اختالف بين اين كشور و ايران شده است                
جام برخي اقدامات بر روي رودخانـه هـاي مـرزي موجـب             عراق اخيراٌ ادعا كرده كه ايران با ان       

معاون وزارت امور خارجه ايران ضـمن رد ايـن          . كاهش ميزان آب ورودي به عراق شده است       
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ادعا آمادگي ايران را براي انجام مذاكرات فني در مورد تقسيم آب رودخانه هاي مرزي با عراق                 
بـراي   2008مـارس   افق ايران و عراق در      وي با اشاره به تو    . و سهم دو كشور اعالم كرده است      

 افزوده كه در موافقتنامه تقـسيم آب       1975حل همه مشكالت ميان دو كشور براساس معاهدات         
، ميزان سهم براي هـر يـك از دو كـشور مـشخص نيـست و                 1975ها منعقده در سال      رودخانه

ــرفي     ــك از ط ــر ي ــهم ه ــين س ــال تعي ــت در ح ــان دو دول ــشكل از كارشناس ــسيوني مت ن كمي
  ).1388 شهريور 26ايران،(هستند

در اينجا چند سئوال مطرح مي شود، آيا ايران حاكميت بر منابع آب رودخانه هاي مـرزي را                  
نظر حقوق بـين  م حاكميت دولت ها نسبت به رودخانه هاي مرزي از        ؟حق مطلق خود مي داند    

 به بهره بـرداري از      مربوطايران و عراق     1975 در موافقتنامه سال     ؟الملل مطلق است يا محدود    
دربـاره ادبيـات     براي تقسيم آب انديـشيده شـده اسـت؟        آب رودخانه هاي مرزي چه تدابيري       

 ارونـدرود كتـب و مقـاالت         كشتيراني و مـرز در       موضوع بايد اشاره نمود، در حاليكه در مورد       
اق، رودخانـه هـاي مـرزي ايـران و عـر     ساير بسياري نوشته شده، اما مسأله بهره برداري از آب   

  .مورد كم توجهي پژوهشگران قرار گرفته است

در اين مقاله ابتدا نگرش ايران و عراق به مسأله آب سپس پيشينه مـذاكرات دو كـشور را در                    
آن . حقوق بين الملل اشـاره خواهـد شـد        مقررات  پس از آن به     . اين مورد بررسي خواهيم كرد    

فاده از آب رودخانـه هـاي مـرزي مـورخ           گاه مفاد موافقتنامه منعقده بين دو كشور در مورد است         
 راهكارهـايي را  "سـخن پايـاني  "باالخره تحـت عنـوان   . ود را بررسي خواهيم نم  1975دسامبر  

  . براي مذاكره با طرف عراقي پيشنهاد خواهيم كرد
  

  نگرش ايران و عراق به مسأله آب 

رودخانـه  . عراق هيچ رودخانه اي ندارد كه از داخل خاك آن كشور سرچشمه گرفتـه باشـد               
با اينحال عـراق بيـشترين      . هايي كه وارد عراق مي شوند، از ايران و تركيه سرچشمه مي گيرند            

از خاك تركيـه رودهـاي دجلـه و فـرات           . ادعاها و اعتراضات را به تركيه و ايران داشته و دارد          
از آنجا كه سرچـشمه دجلـه و فـرات در خـاك             . سرچشمه گرفته و وارد خاك عراق مي شوند       

از ايـران   . يه است، اين كشور كنترل ميزان آبي را كه وارد عـراق مـي شـود، در دسـت دارد                   ترك
  : خاك عراق شده كه مهمترين آن ها عبارتند ازاروند رود يا رودخانه هاي زيادي وارد 

پيوسـته و مهمتـرين رود ايـران از نظـر حجـم آب              » دز«درود كارون به رود     :  رود كارون  -1
 مي ريزد و از اين نظر، با هر يك از رودخانه هاي دجله و فـرات قابـل                   است كه به اروند رود      
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 متر مكعب آب را بـه ارونـد رود          750رود كارون در هر ثانيه به طور متوسط         . مقايسه مي باشد  
 كيلـومتر از    100آب رودخانه كارون به قدري زياد است كه اين رودخانـه بـه طـول                . مي ريزد 

: 1342يونـسكو،   (ودخانه قابل كشتيراني ايـران اسـت      تنها ر مصب خود، قابل كشتيراني است و       
57.(  

اين رودخانه زماني به شكل مستقل به خليج فارس مي ريخت ولي هم اكنون              :  رود كرخه  -2
 رودخانـه هـاي زاب      -3. در نزديكي سوسنگرد متوجه مغرب شده و به رود دجلـه مـي ريـزد              

ب بزرگ در جنوب موصل، زاب كوچك       زا. بزرگ، زاب كوچك و دياله نيز به دجله مي ريزند         
ـ   در نزديـك تكريـت و دي    ,Encyclopedia Americana(مـي ريزنـد   ه دجلـه  الـه در بغـداد ب

 رودخانـه هـاي كبـور،       -4. زاب كوچك در ايران به رود سردشت معروف اسـت         ). 1963:623
  . سيروان و الوند نيز از خاك ايران سرچشمه گرفته و به دجله مي ريزند

وزارت امور خارجـه ايـران،      ( رودخانه جريان دارد   36هاي ايران و عراق     ر مرز به طور كلي د   
 هاي مرزي ايـران و عـراق آمـده           ويژگي هاي برخي از رودخانه     1در جدول شماره    . )5: 1355
در جدول مشاهده مي شود  اكثر اين رودخانه از كوههاي واقع در دو استان         كه   يبه طور . است

  .شوند  كرمانشاه و ايالم سرچشمه گرفته و وارد عراق ميايراني همجوار با عراق يعني
   ويژگي هاي برخي از رودخانه هاي مرزي ايران و عراق

  1  شماره جدول
مرز مشترك ايران و عراق  )كيلومتر(درازا در ايران  موقعيت جغرافيايي  نام رود  رديف

 ) كيلومتر(

 45 155 آذربايجان غربي زاب كوچك 1

 15 28 تانكردس قزلجه سو 2

 75 79 كرمانشاه كنگاگوش 3

 55 117 كرمانشاه الوند 4

 34 45 كرمانشاه قوره تو 5

 - 10 كرمانشاه زيمكان 6

 42 95 كرمانشاه سيروان 7

 - 82 ايالم چنگوله 8

 4 50 ايالم تلخاب 9

 205 69 ايالم كنجان چم 10

 25 202 ايالم دويرج 11

 25 161 ايالم ميمه 12

  .73، ص 1388 شهريور -، مرداد263-264 اقتصادي، شماره -طالعات سياسيا: منبع
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عراق سبز، كه شرق اين كشور      . عراق را از نظر جغرافيايي مي توان به دو قسمت تقسيم كرد           
گرفتـه و   را در بر مي گيرد و سرسبزي آن مديون رودخانه هايي است كـه از ايـران سرچـشمه                    

ايـن  . عراق خشك، كه غرب كشور را شامل مـي شـود          ديگري  .  مي شوند  وارد خاك آن كشور   
قسمت در مجاورت مرزهاي سوريه، اردن و عربستان سعودي واقع شده است و كوير و بيابـان                 

 اين قـسمت بلنـد        ايران را فرا گرفت، از      2009سال  گرد و غباري كه در      . آن را پوشانيده است   
  . شده بود

شهرها و توسعه كشاورزي ميزان مـصرف       در طي ساليان، به علت افزايش جمعيت، گسترش         
 ميليـون   29 به   1973 ميليون نفر  در سال       10جمعيت عراق از    . آب در عراق افزايش يافته است     

اين مسأله نشان مي دهد     .  افزايش يافته است يعني حدود سه برابر شده است         2009سال  نفر در   
از سـوي ديگـر دولـت       .  برابر گرديده اسـت    3كه مصرف آب آشاميدني در اين مدت در عراق          

 نام برده و به منظور توسعه كـشاورزي         "نفت پايدار " از كشاورزي به عنوان      1970عراق از دهه    
از جملـه سـدهاي زيـادي را    . و احياي اراضي طرح هاي زيادي را بمورد اجـرا گـذارده اسـت           

ار به   ميليون هكت  6دولت عراق اعالم كرده كه اراضي زيركشت كشور را از           . احداث كرده است  
هدف مقامات عراقي از افـزايش سـطح زيـر    .  برابر افزايش خواهد داد4 ميليون هكتار يعني  24

ـ            ارس و سـاير كـشورهاي عربـي        كشت، صدور محصوالت كشاورزي بـه كـشورهاي خلـيج ف
  ).Saker, 1982: 158(است

 برابـر، بـه مفهـوم       4 برابر و افزايش سطح زير كـشت بـه           3بديهي است كه رشد جمعيت به       
عراق همزمان طـرح هـايي را بـراي صـادرات آب بـه              . زايش مصرف آب به چند برابر است      اف

اين كشور از دهه سوم قرن بيستم همواره اعالم آمادگي كرده كه آب بـه           . كويت ارائه داده است   
 قراردادي را   1989تا اينكه دو كشور در سال       . كويت و ساير كشورهاي خليج فارس صادر كند       

آب صادراتي به كويت از اروند رود تأمين         1. عراق به كويت امضاء كردند     براي صادرات آب از   
عالوه بر آن ، به طـوري       . رودهاي ايران است  از   درصد آب اروند رود نيز       67بيش از   . مي شود 

 ديده مي شود رودهـاي كـارون ، كرخـه ، دز و زيمكـان پـر آب تـرين                     2كه در جدول شماره     
   . مي شوندرودهاي ايران هستند كه وارد عراق

                                                 
بموجب ايـن   .  يك موافقتنامه انتقال آب شيرين از عراق به كويت بين دو كشور به امضاء رسيد               1989در مارس    . 1

 ميليون گالن آب شيرين از طريق اروند رود به كويت ارسال شـود و               350تنامه قرار شد در مرحله اول روزانه        موافق
 گالن جهت آبيـاري     500از اين رقم روزانه     .  ميليون گالن افزايش يابد    700در مرحله دوم اين رقم به دو برابر يعني          

مچنين گفته شد كه كويت در نظر دارد تـا از آب            ه. زمين هاي كشاورزي و بقيه به مصرف آب آشاميدني مي رسيد          
  . شيرين رودخانه هاي جنوب عراق يك درياچه مصنوعي در شمال كشور احداث كند



 
 1388، بهارو تابستان 26سال يازدهم، شماره /پژوهش حقوق و سياست  68

علت اين امر آبياري بيش از انـدازه        .  عراق بسيار باال است    دراز سوي ديگر اتالف منابع آب       
اورزي، ويران شدن سدها و مديريت غير واقع بينانه آب در اين كـشور اسـت                 زمين هاي كش  

 حدود  1991 در جريان بمباران هاي هوايي نيروهاي متحدين در سال           ).81-83 :1372ايزدي،  (
سدهاي دوكان و حديثه نابود شد و آب بند رمادي و سدهاي صدام و سامره به طور                  درصد   75

عـراق  . )83: همـان ( درصد خـسارت وارد گرديـد      50به سد دربندي خان نيز      . كلي از كار افتاد   
تنها راهـي   . مصرف آب در كشور را بهينه كند      سدهاي ويران شده را بازسازي نموده و        نتوانسته  

ايـران در حاليكـه ميـزان       . افزايش تقاضا انتخاب كرده، فشار بر ايران بوده اسـت         كه براي تأمين    
استفاده از آب رودخانه هاي مرزي خود را افزايش داده، اما بهيچوجه موجب تضييع حق عراق                

  . در بهره برداري از آب نشده است
ربند بياباني، يكي   ايران به دليل قرار گرفتن در كم      . اصوالً ايران خود با كمبود آب روبرو است       

 ميليمتر و   300 تا   250متوسط بارندگي ساالنه در ايران حدود       . از مناطق خشك خاورميانه است    
با اينحال  . است)  ميليمتر 860(يا به عبارتي كمتر از يك سوم متوسط بارندگي ساليانه كره زمين             
كميت بـر منـابع آب   تركيه حا .ايران هرگز سياست تركيه را در قبال عراق در پيش نگرفته است  

اين كشور معتقد اسـت كـه آب يـك منبـع            . 1رودخانه هاي دجله و فرات را حق خود مي داند         
باالي رودخانه است و استفاده كنندگان پايين رود نمي توانند بگويند كه دولـت تركيـه از منبـع      

از خود چگونه استفاده كند، همان طور كه نفت يك منبع متعلق بـه سرچـشمه آن در بـسياري                    
ايـزدي،  (د كه چگونه از آن استفاده كننـد  كشورهاي عرب است و دولت تركيه به آنها نمي گوي        

 اعالم كـرد ممكـن اسـت بـراي          1990-91جنگ خليج فارس در     تركيه در هنگام    ). 69: 1372
وادار كردن دولت عراق به خروج نيروهايش از كويت آب رودخانه هاي دجله و فرات را قطع                 

يز تركيه تهديد كرده بود كه اگر كشورهايي كه به كردها كمك مي كنند، كمـك  قبل از آن ن . كند
: 1382جعفري ولداني،   ( فرات را بر روي آنها خواهد بست       خود را متوقف نكنند، آب رودخانه     

39.(  
            

                                                 
دجله و فرات و شاخه هاي آن ها، آب هايي ":  اعالم كرد1992 ژوئيه 22سليمان دميرل نخست وزير تركيه در . 1

تركيه هم هر طور كه مايل باشد از آب هايش .  تعلق دارندهستند كه از اين كشور جاري مي شوند و به تركيه
     Keyhan International, 26 July 1992 "استفاده مي كند
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  )2(جدول شماره   ويژگيهاي رودهاي پر آب مرزي ايران و عراق

  

ي را كـه از خـاك       در حاليكه ايران هيچگاه قائل به حاكميت مطلق خود بر آب رودخانه هـاي             
مي شود، نبوده و در هيچ زماني تهديد به قطع          يا اروند رود    خود سرچشمه گرفته و وارد عراق       

از سوي ديگر ايران مي توانـست در        . نكرده است  به خاك عراق     دي خو جريان آب رودخانه ها   
تي نيـز   مقابل عراق همان سياست افغانستان نسبت به ايران را در پيش گيرد، اما به چنين سياسـ                

سال هـا آن    رمند به ايران كاسته و در برخي        افغانستان از ميزان آب وارده هي     . متوسل نشده است  
 كه ميزان آب وارده بـه       1973افغانستان حتي به موافقتنامه سال      . را به طور كلي قطع كرده است      

  .1ايران را تعيين كرده، پاي بند نبوده است
امي كه مغاير با مقـررات      ورد رودخانه هاي مرزي، اقد    ايران بر خالف تركيه و افغانستان در م       

 مربوط بـه اسـتفاده از آب رودخانـه          1975 بين الملل باشد، و يا در تناقض با موافقتنامه           حقوق
                                                 

افغانـستان بـا    . آب رودخانه هيرمند از نظر آبياري براي سيستان و بلوچستان ايـران بـسيار حـايز اهميـت اسـت                   . 1
يزان آب وارده به ايران كاسته و در برخي از سال هـا آن              احداث سد بر روي اين رودخانه و انحراف مسير آن، از م           

اين مسأله از قرن نوزدهم تا كنون همواره در مناسبات بين دو كـشور مطـرح بـوده                  . را به طور كلي قطع كرده است      
 افغانستان با قطع آب رودخانه هيرمند، استان سيستان و بلوچستان ايران را كه زماني انبار غله شرق به شـمار                   . است

  .مي رفت، به سرزمين نيم خشكيده اي تبديل كرده است
 

حوزه   نام رود  رديف

  جغرافيايي

 به درازا

  كيلومتر

شيب به 

  درصد

ميانگين آبدهي ساالنه   ريزابه به  مسير كلي

  به ميليون متر مكعب

ميانگين بارندگي 

  ساالنه به ميلي متر

وسعت حوضه 

آبگير به 

  كيلومتر مربع

لرستان و   زيمكان   1

  كرمانشاه

  2400  -  5/18  سردربندخان  شمال باختري  1  160

  1200  -  -  له دج  جنوب باختري  1  84  ايالم   چنگوله  2

كردستان و   سيروان   3

  كرمانشاه

  -  -  1100  دياله   باختري   7%  100

آذربايجان   زاب كوچك  4

  باختري

زاب   جنوب خاوري  4/1  180

  كوچك

280/1  -  -  

  2400  -  -  -  جنوب باختري  8/1  90  ايالم   كنجان چم  5
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 سـال جنـگ هيچگـاه       8ايران حتي در طول     . هاي مرزي بين دو كشور باشد، انجام نداده است        
يكه دولت عراق پس از برقراري آتش بـس و           در حال  .تهديد به تغيير مسير رودخانه مرزي نكرد      

. آغاز مذاكرات صلح چندين بار اعالم كرد كه در نظر دارد جريان آب اروندرود را تغييـر دهـد                  
صدام حسين در جلسه اي با حضور گروهي از فرماندهان نظامي از جمله ژنرال عدنان خيـراهللا                 

براي ما امكـان دارد مـسير شـط          «: گفت 1988سپتامبر  وزير دفاع و وزير صنايع اين كشور، در         
 چند روز بعد نيز طه      ).1367 شهريور   30جمهوري اسالمي،   (»  دهيم را تغيير ) اروندرود(رب  الع

 اعالم كرد كه كـشورش قـصد دارد مجـراي شـط             نيزياسين رمضان معاون نخست وزير عراق       
 و آبـادان    العرب را به سوي سرزمين داخلي عراق منحرف كند تـا راه آبـي دو بنـدر خرمـشهر                  

همچنين عصمت كتاني نمايندة عراق در سازمان ملل گفت كه اگر ايران و عـراق               . مسدود گردد 
در مورد اروندرود به توافق نرسند، عراق از آبراهي كه در خاك خود حفر كرده اسـت اسـتفاده                   

 وي گفت اين طرح هزينه هاي زيادي در بردارد و براي هر دو كشور ابلهانه است،               . خواهد كرد 
زيرا انحراف آب به داخل آبراه جديد سطح آب را كاهش خواهد داد و استفاده از بنـادر ايـران                    

 خواهـد   وي اضافه كرد اما اگر عـراق ناچـار شـود، ايـن كـار را انجـام                 . غيرممكن خواهد شد  
  ).1367  آبان5 راديو بي بي سي،(داد
  

  پيشينة مذاكرات ايران و عراق در مورد رودهاي مرزي

ايران و عراق مـسأله     مي شود كه مسأله بهره برداري از آب رودخانه هاي مرزي            اغلب تصور   
در واقع اختالفات ايران و عراق در مورد اروند         . جديدي است كه در گذشته مطرح نبوده است       

. كـم رنـگ شـود   اختالفات دو كشور در مورد سـاير رودخانـه هـاي مـرزي             رود سبب شده تا     
روندرود بيشتر مربوط به مرز دو كشور، راهنمايي كشتي هـا،           اختالفات بين دو كشور در مورد ا      

در مورد ساير   در حاليكه   . كشتيراني و نحوه هزينه آن بوده  است       مسأله پرچم، دريافت عوارض     
  .تفاده از آب آنها مطرح بوده استرودخانه هاي مرزي ايران و عراق، مسأله اس

 رودخانه ها بـين ايـران و عثمـاني و          سال است كه مساله بهره برداري از آب اين         100حدود  
براي نخستين بار مساله استفاده از آب اين رودخانـه هـا در             . بعد بين ايران و عراق مطرح است      

.  مطـرح شـده اسـت      1914 و صورتجلـسات     1913جريان مذاكرات انعقاد پروتكـل اسـتانبول        
ز بنـدهاي ايـن      يكـي ا   تنها در . پروتكل استانبول مربوط به تعيين مرزهاي ايران و عثماني است         

بـين دو   ) سـومار (يد حدود بـراي تقـسيم آب هـاي كنگيـر          كميسيون تحد "پروتكل چنين آمده    
 امـا در مـذاكرات مربـوط بـه          ."كشور ايران و عثماني موافقتنامه مخصوص تنظيم خواهد كـرد         
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تحديد حدود دو كشور، مساله استفاده از آب رودخانه هاي مرزي به تفصيل مورد بررسي قرار                
  . شرح مفصل آن است1914رفته است، به نحوي كه در صورتجلسات تحديد حدود گ

بار دومي كه مساله بهره برداري از آب رودخانه هاي مرزي بـين دو كـشور مطـرح شـده در                     
 طي يك كودتا قدرت را در عراق بدسـت          1958وي در سال    . زمان عبدالكريم قاسم بوده است    

ن و عراق تشديد شد و منجر به بروز بحـران ارونـدرود             در زمان وي اختالفات بين ايرا     . گرفت
اما اختالفات بين دو كشور محدود بـه ارونـدرود نـشد، بلكـه              .  گرديد 1959-60در سال هاي    

دولـت  . دولت عراق مساله استفاده از آب ساير رودخانه مرزي بين دو كشور را نيز مطرح نمود               
عراق ادعـا نمـود   .  مرزي بين دو كشور كرد عراق ايران را متهم به برگرداندن آب رودخانه هاي        

، كنجان چم و الوند را تغيير داده و با اين اقدام خود زيـان هـايي                 گيركه ايران مسير رودهاي كن    
 و موازين بـين     1914دولت عراق اين امر را مغاير صورتجلسات        . به آن كشور وارد كرده است     

حقـايقي دربـاره    «عـراق تحـت عنـوان       ارت امـور خارجـه      در كتابي كه وز   .  المللي اعالم نمود  
 درباره مقررات حقوق بين الملل در مورد آب          انتشار داد،  1960در سال   » مرزهاي ايران و عراق   

  .  آمده بودرودخانه هاي مرزي
شترك در آبهـاي    هيچ دولتي بدون عقد قرارداد قانوني خاص و بدون موافقت دول ديگر مـ             «

آن را تغيير دهد يا آبهاي آن را به نحوي كه نسبت بـه    بين المللي حق ندارد مسير       يك رودخانه 
يكي از امـوري كـه بـه صـورت          . دول ذي عالقه ديگر زيان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد          

يك قاعده بين المللي ثابت و مورد اعتراف در آمده آن است كه هيچ دولتي حق ندارد در وضع                   
طبيعي خاك دولت همجوار آن زيان داشـته        طبيعي كشور خود تغييري بدهد كه نسبت به وضع          

به موجب اين قواعد و اصول بين المللي نه تنها دولتها از متوقف نمودن يـا تغييـر مـسير                    . باشد
آب رودخانه اي كه از خاك آنها مي گذرد و از مرزهاي آنها گذشته، وارد خاك دولت ديگـري                   

اي ايـن رودخانـه هـا بـه نحـوي كـه             مي گردد، ممنوع هستند، بلكه عالوه براين استفاده از آبه         
موجب زيان دولت همجوارشان شود يا مانع استفاده مناسب آن دولت از آبهـاي آن قـسمت از                  

-49: 1376جعفري ولداني،   (»رودخانه كه در اراضي آن جريان دارد، گردد نيز ممنوع مي باشند           
148(.  

ين الملل و مندرجات    در مقابل دولت ايران اعالم داشت كه عملي برخالف مقررات حقوق ب           
 انجـام نـداده و بـه هيچوجـه قـصد تـضييع حـق                1914صورتجلسات كميسيون تحديد حدود     

همسايه خود عراق را نداشته و با توجه به نيازهاي خود به آب براي كشاورزي و بهبود سيستم                  
آبياري، حاضر است كليه اختالفات موجود بين دو كشور را به نحـوي كـه مـورد رضـايت دو                    
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با اينحال تا زماني كه عبدالكريم قاسـم قـدرت را در عـراق در               . اشد، حل و فصل نمايد    طرف ب 
  .دست داشت، هيچگونه مذاكره اي بين دو كشور صورت نگرفت

. ، عبدالسالم و عبدالرحمن عارف به قدرت رسيدند       1963با سقوط عبدالكريم قاسم در سال       
جود آمد و شرايط براي مذاكره دو كشور بدنبال آن يك آرامش نسبي در روابط ايران و عراق بو          

بر همين  . در مورد مسائل مورد اختالف از جمله استفاده از آب رودخانه هاي مرزي فراهم شد              
 در مـورد نحـوه      1966اساس در جريان ديدار وزير امـور خارجـه ايـران از عـراق در دسـامبر                  

ر اعالميـه پايـان مـذاكرات       د. استفاده از آب رودخانه هاي مرزي بين دو كشور نيز مذاكره شـد            
آمده بود، طرفين موافقت كردند كه نمايندگان دو كشور بـراي انجـام مـذاكرات دربـاره نحـوه                   
استفاده از آب رودخانه هاي مرزي مطابق با اصول حقوق بين الملل و بـه منظـور رسـيدن بـه                     

ديـدار   در طـي     .)309-310: 1376جعفـري ولـداني،     (.نتايج قطعي هر چه زودتر تعيين شـوند       
 دو كشور مجـدداً تاكيـد       1967عبدالرحمن عارف رئيس جمهوري عراق نيز از ايران در مارس           

كردند كه مذاكرات دو كشور در مورد طريقه بهره برداري از آب رودخانه هاي مشترك بر وفق                 
  . اصول حقوق  بين الملل ادامه يابد

بد طاهر يحيي نخـست وزيـر       همچنين در اعالميه مشترك ايران و عراق كه پس از ديدار سپه           
 صادر شد، آمده بود كه طرفين موافقت كرده انـد كـه كميـسيون               1969عراق از تهران در ژوئن      

هاي مختلطي براي حل و فصل اختالفات و مسايل بين دو كشور از جمله ادامه مذاكرات قبلي                 
اما به . امه يابدرودخانه هاي مرزي براساس حقوق بين الملل اد     نحوه استفاده از آب هاي       درباره

 و تشديد اختالفات بين دو كـشور،        1968دنبال به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق در سال           
  . اين مذاكرات قطع شد
آنچه در  .  شاهد برخوردهاي شديد مرزي بين دو كشور بوديم          1968-75در طول سال هاي     

ران بر روي رودخانـه  اين برخوردها مهم بود، تالش عراق براي ويران سازي سدهايي بود كه اي           
 جنگنـده   1973به عنوان مثال در برخوردهاي سال       . هاي مرزي بين دو كشور احداث كرده بود       

اين امر نگراني هـاي شـديدي       . هاي عراقي تأسيسات سد گنجان چم را مورد تهديد قرار دادند          
د  سـ  .را در ايران بوجود آورد زيرا در صورت ويراني سد خسارات زيادي به وجـود مـي آمـد                  

گنجان چم به منظور آبياري اراضي زراعي دشت مهران بـر روي ايـن رودخانـه سـاخته شـده                     
دولـت  .  هزار هكتار از زمين هاي اطراف رودخانه را آبياري مـي كنـد             10اين سد حدود    . است

عراق به احداث اين سد اعتراض داشت و ادعا مي كرد كه احـداث ايـن سـد موجـب كـاهش                      
  . ه استميزان آب وارده به عراق شد
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  حقوق بين الملل 

به هر حال به طوري كه گفته شد ايران همواره آمادگي خـود را بـراي تقـسيم آب رودخانـه                     
        در زيـر مقـررات حقـوق       .  بـود  هاي مرزي براساس مقررات حقـوق بـين الملـل اعـالم كـرده             

 دانـان،   نظـرات حقـوق   جا به ترتيب    در اين   . بين الملل در مورد رودهاي مرزي آورده مي شود        
رويه هاي قضايي داخلي و بين المللي، تصميمات متخذه در نهادها و كنفرانس هاي بين المللي                

  .  حقوق بين الملل مورد بررسي قرار مي گيردملل متحد به ويژه كميسيونو سازمان 
  

  نظرات حقوقدانان  .1

 بين المللي   نظرات علماي حقوق بين الملل در مورد صالحيت دولتها نسبت به رودخانه هاي            
 اصـل تماميـت ارضـي       -1اصل حاكميت سرزميني مطلق   : را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد       

 .4 اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها-3 اصل استفاده مشترك از آبها-2مطلق

به موجب اين اصل، آن قسمت از رود بين المللـي كـه    :  اصل حاكميت سرزميني مطلق    -الف
ان دارد به عنوان آبهاي داخلي تلقي مي شـود و دولـت مـذكور مـي                 در سرزمين دو كشور جري    

تواند جريان آب را منحرف سازد و يا به هر صورت كه ضـروري بدانـد در رودخانـه دخالـت                     
هر يك از كشورهاي ساحلي رودخانه مي توانند جهت         « : هايتمن در اين مورد مي گويد     . نمايد

 ,Hayton( »ن آب رودخانـه را منحـرف كننـد   ريـا بهره برداري از آب رودخانـه بـه تنهـايي ج   

1967:24 (.  

نيز معروف است در روابط بين دولتهـا ايجـاد          » دكترين هارمون « اصل حاكميت مطلق كه به      
عالوه بر آن ، اين اصل برخالف عدالت و انصاف بوده  و به همين جهت                . هرج و مرج مي كند    

ثال، فوشيل به تفصيل ايـن مـسئله را مـورد           به عنوان م  . مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است     
بررسي قرار داده و تأكيد كرده است كه كشور ساحلي رودخانه نمي تواند بـه اقـدامي مبـادرت                

                                                 
1.The Principle of absolute Territorial Sovereignty 
2.The principle of absobute Territorial integrity 
3.The Principle of a Community in Waters 
4. The Principle of Restricting the Free use of the Waters 
 
 
 
 

 
 



 
 1388، بهارو تابستان 26سال يازدهم، شماره /پژوهش حقوق و سياست  74

كند كه منجر به تغيير مـسير رود گـردد و يـا در جريـان آزاد آب رودخانـه مـانعي بـه وجـود                          
محـل ورود رود را بـه       هـيچ كـشور سـاحلي نمـي توانـد           « :  وي در اين مورد مي گويـد      .آورد

منزلـه تغييـر    چنين امـري بـه      . سرزمين كشور ساحلي ديگر، بدون رضايت آن كشور تغيير دهد         
   .»سرزمين آن كشور است

 نيز همين نظر را دارد و هر چند حقوق حاكميت هر كشور را در حـوزه رودخانـه               الترپاخت
جب وارد شدن خسارت بـه      در داخل سرزمين خود تأييد مي كند ولي هرگونه اقدامي را كه مو            

 در ايـن مـورد بـه        الترپاخـت . كشورهاي ساحلي ديگر رودخانه شود، غير قانوني مـي شـمارد          
بين المللي تحت تسلط و اختيار دلخـواه هيچيـك از           جريان رودهاي   «: ار مي دارد  صراحت اظه 

د دولت هاي ساحلي رودخانه نيست و براساس اصول حقوق بين الملل، هيچ دولتي اجازه ندار              
بـه  . كه وضع طبيعي سرزمين خود را به زيان وضع طبيعي سرزمين دولت همسايه تغييـر دهـد                

اين دليل، دولت ها نه فقط از متوقف ساختن يا تغيير دادن مسير رودي كه از سرزمين آنهـا بـه                     
اراضي دولت همسايه جاري است مجاز نيستند، بلكه اسـتفاده از آب آن بـه نحـوي كـه بـراي                     

ــه شــود، غ دولــت همجــوار ز ــرداري از رودخان ــا مــانع بهــره ب يرقــانوني يــان داشــته باشــد ي
   ).Oppenheim,1955,474(»است

به طور كلي اصل حاكميت مطلق يك كشور بر روي رودخانه، توسط انديشمندان حقوق بين         
امروزه اصول و مقررات حقوق بين الملل وجود چنـين حقـي را             . الملل و دولتها رد شده است     

 اند وضع طبيعي سرزمين خود را به زيان كشور ديگر تغيير دهد نفـي مـي كننـد                 كه كشوري بتو  
)Caffrey,2001,470-5(.              به موجب اين اصول هيچ كشوري نبايد جريان طبيعـي آب رودخانـه 

اي را كه برحسب طبيعت از سرزمين او به سرزمين كشور ديگـري جـاري اسـت، متوقـف يـا                     
ضرار كشور همجوار شود از آن استفاده كند يا او را           منحرف سازد و نبايد به نحوي كه موجب ا        

دولتهـا نيـز در مـوارد مختلـف بـا           . از استفاده معمول از آن رودخانه در سرزمين خود بـازدارد          
   .1قراردادهايي كه ميان خود منعقد كرده اند، اصول مذكور را در عمل پذيرفته اند

لي رودخانه ها موظفند كه به موجب اين اصل، دول ساح: اصل تماميت ارضي مطلق. ب
اجازه دهند جريان طبيعي آب رودخانه ها ادامه يابد و به هيچوجه حق ندارند موجبات 

ماكس هوبر و اوپنهايم از  .)252: 1348گنجي، (انحراف آب رودخانه ها را فراهم نمايند

                                                 
 و قـرارداد مـودت ايـران و    1946، قـرارداد عـراق و تركيـه در سـال         1905قرارداد ميان سوئد و نروژ در سـال         . 1

  . از اين نوع هستند1931شوروي در سال 
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اي مشترك تغيير دادن جريان آبه«: وپنهايم در اين مورد مي نويسدا. طرفداران اين اصل هستند
زيرا اين يك قاعده بين المللي است كه هيچ . تحت اختيار يكي از دول مجاور آب نيست

دولتي نمي تواند وضع طبيعي كشور خود را به نحوي تغيير دهد كه موجب زيان كشور مجاور 
مثالً جريان آب رودخانه اي را كه در كشور همسايه جريان دارد متوقف و يا منحرف . شود

 ماكس هوبر نيز با اوپنهايم هم عقيده است و به دولتهايي كه به .)Caffrey,2001,475(» .نمايد
به . اتكاي حاكميت مطلق بر سرزمين خود به منافع ساير دولتها زيان وارد مي كنند تاخته است

نظر وي هرگونه تغيير مسير رودها كه به حقوق مكتسبه دول ديگر زيان وارد نمايد، غيرقانوني 
  . است
به موجب اين اصل، كشورهايي كه در ساحل يك رودخانه : اصل استفاده مشترك از آبها -ج

به عبارت . بين المللي واقع شده اند نسبت به آن رودخانه داراي حق حاكميت مشترك هستند
 استفاده كنندوي ديگر، تمام كشورهاي مذكور مي توانند از آب رودخانه به طور متسا

ِCheshire,1962:293).(بدون توجه به مرزهاي  –ساس اين اصل يك رودخانه بين الملليبرا
 يك واحد اقتصادي محسوب شده و آب آن متعلق به تمام كشورهاي ساحلي –مابين كشورها

 در اين مورد مي گويد كه وقتي رودي بين المللي از 1مريگ ناك )Carreston,1967,18. (است
 حاكميت كشورهاي مذكور است و هر سرزمين چند كشور مي گذرد، تابع حقوق مالكيت و

  . كشوري در اعمال حقوق خود، بايد حقوق ساير كشورها را نيز در نظر داشته باشد
به موجب اين اصل، حاكميت هر يك از كـشورهاي          :  اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها      -د

 محـدود   ساحلي رودخانه با توجه به وظايفي كه آنها طبق حقوق بين الملـل بـه عهـده دارنـد،                  
به عبارت ديگر، حاكميت هر يك از كشورهاي ساحلي رودخانه محدود به وارد نكـردن               . است

اسميت حقوقدان انگليسي كه تحقيقـات گـسترده اي در          . خسارت به كشور ساحلي ديگر است     
اين مورد انجام داده معتقد اسـت كـه حاكميـت و صـالحيت ملـل، محـدود بـه وارد نيـاوردن            

ظهار مي دارد كه هيچيك از دول ساحلي رودخانه حـق ندارنـد از آب               وي ا . خسارت مي باشد  
رودخانه بدون مشورت با دول مجاور به طريقي استفاده كنند كه موجب وارد آمدن خسارت به                

 يكـي ديگـر از حقوقـدانان ،    2 كاراتدوري.)Smith,1951: 159(منافع قانوني دول مذكور گردد 

                                                 
1. Merig Nhac 
2. Carathedory 
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 در پيدايش رودها نداشته اند و بنابراين نمي تواننـد بـر             معتقد است كه دولتها هيچگونه دخالتي     
آن حاكميت مطلق داشته باشند و با تغيير مسير آن موجبات وارد آوردن ضـرر و خـسارت بـه                    

  .)Dellapenna, 2003(. دول ديگر را فراهم آورند
امروزه اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها به عنوان يك اصل كلي حقوقي و يـك واقعيـت                  

بررسي قراردادهاي بـين المللـي، عقايـد علمـاي حقـوق بـين              . هان كنوني پذيرفته شده است    ج
الملل، احكام دادگاه هاي بين المللي و تصميمات متخذه توسط سازمانهاي بين المللـي بيـانگر                
آن است كه دولتها ديگر به هيچوجه اصل حاكميت ارضي مطلـق را قبـول ندارنـد و در مـورد                     

در قسمتهاي  . لمللي براساس اصل محدوديت استفاده از آبها رفتار  مي كنند          رودخانه هاي بين ا   
بعدي ، احكام صادره از دادگاه هاي بين المللي و تصميمات متخـذه توسـط سـازمانهاي  بـين                    

  . المللي را مورد بررسي قرار خواهيم داد
  

   رويه هاي قضايي -2

د ايالت يك كشور مـي گذرنـد در         گرچه رودهايي كه از دو يا چن      : رويه هاي قضايي داخلي   
 از محـاكم  هزمره رودهاي بين المللي محسوب نمي شوند، لكن با توجـه بـه اينكـه آراء صـادر            

المللي است، اشاره مختصري به اين آراء بي فايده نخواهد بـود             داخلي مشابه با آراء قضايي بين     
در اينجا به چنـد     .  نبوده است  به ويژه كه اين آراء در تصميمات سازمانهاي بين المللي  بي تأثير            

رأي صادره از دادگاه عالي فدرال سوئيس، ديوان عالي ايـاالت متحـده امريكـا و ديـوان عـالي                    
  . آلمان اشاره خواهيم كرد

شايد يكي از نخستين آرايي كه در مورد انحـراف آب رودخانـه هـا در كـشورهاي اروپـايي                    
ي فـدرال سـوئيس در اختالفـي كـه بـين      دادگاه عـال . صادر شده مربوط به كشور سوئيس باشد 

 در اين مورد به وجود آمده       – دوكانتون از كشور سوئيس    –كانتون زوريخ و كانتون شاف هازن       
 خود انحراف آب رودخانه ها را غيرقانوني اعـالم نمـوده            1878 ژانويه   12بود، طي راي مورخ     

  . است
. آمريكا بسيار جالـب توجـه اسـت       اما در اين مورد آراء صادره از ديوان عالي اياالت متحده            

 در ديـوان عـالي ايـاالت متحـده          1901دعواي ايالت كانزاس عليه ايالت كلورادو كـه در سـال            
آمريكا مطرح شد، نخستين دعوي در مورد انحراف آب رودخانه ها در اياالت متحـده آمريكـا                 

دخانه آركانزاس  مورد اختالف مربوط به رو    . بود كه در ديوان مذكور مورد رسيدگي قرار گرفت        
ايالت كانزاس بـه طرفيـت ايالـت كلـورادو در مـورد             . بود كه بين دو ايالت مذكور جريان دارد       
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دادگـاه در   . انحراف آب رودخانه آركانزاس به ديوان عالي اياالت متحده آمريكا شـكايت كـرد             
در آنهـا را از دخالـت       «اوي حقوق و انصاف بين دو ايالـت          اعالم نمود كه اصل تس     1907سال  

 اين رأي در حقوق بين الملـل بـه   .)Warth, 1940: 580-81(» جريان آب رودخانه باز مي دارد
   .صورت سابقه در آمده و در موارد بسياري توسط حقوقدانان مورد اسـتناد قـرار گرفتـه اسـت                  

)Khadduri,1975: 109.(   
 دو ايالت از    –ادوهمچنين ديوان عالي اياالت متحده آمريكا در اختالف بين ويومينگ و كلور           

ادعاي ايالت كلورادو مبني بـر اينكـه حـق          « :  اعالم كرد  1922 در سال    –اياالت متحده آمريكا    
دارد با توجه به اينكه يك ايالت به شمار مي رود ، بنابر تشخيص خود و بدون توجه به زيـاني                     

ي است تغييـر    مي شود، آبهايي را كه در سرزمينش جار        اعمال خود متوجه ديگران      كه در نتيجه  
 1 اين رأي در دعواي ايـاالت كـانكتيكوت        .»مسير دهد و از آن بهره برداري كند، مسموع نيست         

 و در بسياري موارد ديگـر مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه و                1930به طرفيت ماساچوست در سال      
ــين الم   ــوق ب ــده حق ــك قاع ــه صــورت ي ــروزه ب ــده   ام ــع ش ــوم واق ــذيرش عم ــورد پ ــل م ل

   ).Simsarian,1958: 488-518ْ(است
ديوان عالي آلمـان    . مسئله انحراف آب رودخانه ها در ديوان عالي آلمان نيز مطرح شده است            

 در  – دو ايالت از جمهوري آلمان       - در دعواي بين ايالت ورتمبرگ برايالت بادن       1927در سال   
: كردمورد انحرافي كه در مورد جريان آب رودخانه توسط ايالت بادن صورت گرفته بود، اعالم                

دولتها بايد به جريان طبيعي آب تن در دهند و هر دولت ساحلي وظيفه دارد كه منـافع سـاير                    « 
  .)Carretson, 1967,19(» .دولتها را مراعات نمايد و به آنها زياني وارد نكند

دولت آلمان در نامه اي به وزراي مختار خود در لندن و پـاريس در               : رويه قضائي بين المللي   
اين رودخانه بين هلند و بلژيك مشترك اسـت         «:  مي نويسد  2 مورد رودخانه موز    در 1862سال  

و هر يك از اين دولتها در بهره برداري از آب اين رودخانه حق دارند، اما در اين مورد هـر دو                      
» دولت موظفند از انجام اقـداماتي كـه موجـب زيـان بـه دولـت ديگـر گـردد، اجتنـاب كننـد                       

)Carretson.1967,25(.  

                                                 
1.Connecticut 
2. Meuse 
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ن دائمي دادگستري بين المللي نيز در مورد انشعاب آبهاي رودخانه مـوز در راي مـورخ                 ديوا
 خود، مداخالتي را كه در مورد انشعاب آبهـاي ايـن رودخانـه بـدون موافقـت                  1937 ژوئن   28

بر طيق اين حكم هر دو دولـت      . دولتين بلژيك و هلند صورت گرفته بود، غيرقانوني اعالم كرد         
.  منعقده بين هلند و بلژيـك انجـام ندهنـد          1863غاير با روح كنوانسيون     موظف شدند اقدامي م   

ـ         د و بلژيـك بـه دريـاي    رود موز از فرانسه سرچشمه مي گيرد و پس از عبور از كشورهاي هلن
همچنين ديوان عالي آلمان در اخـتالف مربـوط         ). 134-35: 1367فرشاد گهر،   ( شمال مي ريزد  

 خاطر نشان نمود كه هـيچ دولتـي حـق نـدارد بـا      1927 ژوئن 18به رود دانوب در راي مورخ    
. استفاده از آبهاي يك مجراي طبيعي آب، به منافع دولـت ديگـر زيـان و خـسارت وارد سـازد                    

 بين المللي، دو اصل اساسي زير را در مورد تغيير مسير رودخانـه هـاي                بطور كلي رويه قضايي   
  : بين المللي مورد تاكيد قرار داده است

ي حق ندارد در سرزمين خود، بدون مـشورت بـا دولـت هـاي ديگـر و بـدون                     هيچ دولت  -1
  . راه حلهاي معقول، اقدام به تغيير مسير رودها نمايد يافتن مذاكره با آنها براي

 هر دولتي كه به نحوي در جريان آب رودخانه دخالت كند و سبب وارد شـدن خـسارت                   -2
  .)Dellpanna,2009(ود به دولت ديگر شود، مسئول خسارات وارده خواهد ب

  
  تصميمات متخذه در نهادها و كنفرانسهاي بين المللي . 3

شورها بـر آب  اين انستيتو در مورد محدوديت حق حاكميت ك    :  انستيتوي حقوق بين الملل    �
بين المللي تاكيد نموده و معتقد است كه هيچ دولتـي نمـي توانـد بـدون جلـب                   رودخانه هاي   

كه در استفاده از آب رودخانه سهيم هستند، مـسير رود را تغييـر              موافقت دولت يا دولت هايي      
ايـن انـستيتو در اجـالس سـال        . دهد و موجب وارد شدن خسارت به دول ساحلي ديگر شـود           

  :  خود در مادريد تصريح نمود1911
هيچ دولتي نمي تواند بدون جلب رضـايت دولـت ديگـر و بـدون كـسب مجـوز قـانوني                     « 

ها يا اشخاص، تغييراتي در رودخانه به وجود آورد و يا از انجـام              مخصوص ومعتبر توسط شركت   
هـيچ دولتـي    . چنين اقداماتي جلوگيري نكند و سبب وارد شدن خسارت به دولت ديگر گـردد             

ير مستقيم توسط اشخاص يا شركتها در سرزمين خود به نحـوي            حق ندارد به طور مستقيم يا غ      
از آب رودخانه بهره برداري كند كه به بهره برداري مستقيم يا غير مستقيم دولتهاي ديگر زيـان                  

  .)Institute of int'l Law, Yearbook, 1911.vol.24,p.365(» .برساند
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اي دو كشور جـاري اسـت، چـه         بستر رودخانه كه در مرزه    «: اين مؤسسه همچنين مي افزايد    
طبيعي باشد و چه در زماني غير معلوم ايجاد شده باشد، به وسـيلة سـازمانهاي هيچيـك از دو                    

 انـستيتوي حقـوق بـين الملـل         .)Ibid(» .دولت، بدون جلب رضايت ديگري، قابل تغيير نيست       
اي بـين   بهره بـرداري غيـر كـشتيراني از آبهـ         «س سالزبورگ طرحي در مورد      همچنين در كنفران  

بهـره بـرداري دول از آب   «:  آن گفته شـده اسـت      4 ارائه كرد كه در مادة       1961در سال   » المللي
در » .رودخانه ها نبايد به نحوي باشد كه موجب وارد شدن زيان و خسارت به دول ديگر گردد                

در صورتي كه دولتـي بـا انجـام چنـين اقـداماتي بـه دولـت ديگـر                   : اين ماده اضافه شده است    
  .)Colombos,1964,230. (وارد نمايد بايد غرامت آن را بپردازدخسارت 

در اين اعالميه تأكيد شده كه حق بهره بـرداري از آب رودخانـه              : 1933اعالمية مونته ويدئو    
در ايـن   . مشروط بر آن است كه موجب وارد شدن خسارت بـه دولـت سـاحلي ديگـر نـشود                  

وجب وارد شدن خسارت بـه دولتـي ديگـر          مسير هيچ رودي را كه م     : اعالميه اضافه شده است   
اين اعالميه در واقع، اصل محـدوديت       . گردد نمي توان بدون جلب موافقت آن دولت تغيير داد         

  . استفادة آزاد از آبها را مورد تأييد قرار داده است
اين مؤسسه از زمان جنگ جهاني دوم تالش هاي گـسترده اي در             : مؤسسة حقوق بين الملل   

ممنوعيت انحراف آب رودخانه ها به عنوان يك قاعدة حقوق بين الملـل بـه               جهت تنظيم اصل    
 1966نتيجه بررسيها و مطالعات اين مؤسسة در كنفرانس هلـسينكي در اوت             . عمل آورده است  

مورد تصويب قرار گرفت    » مقررات مربوط به بهره برداري از رودهاي بين المللي        «تحت عنوان   
به موجب اين مقررات اگر دولتي مسير رودهاي بين         . ف است كه به مقررات هلسينكي نيز معرو     

همچنـين اگـر    . المللي را به زيان دولتي ديگر تغيير دهد، مسئول كلية اعمال خود خواهـد بـود               
دولتي در نظر داشته باشد كه طرحهاي جديـدي را در رودخانـه بـه مـورد اجـرا گـذارد و يـا                        

ر باشد، بايد قبالً با آن دولت ها مذاكره كـرده،           تغييراتي در آن بدهد كه به زيان دولت هاي ديگ         
در صورت عدم جلب موافقـت دولـت ديگـر، اقـدامات يكجانبـة              . موافقت آنها را جلب نمايد    

 :Wortly,1960(انجام شده توسط دولت مذكور ايجاد هيچگونه حقي براي آن دولت نمي كند 

  :  بموجب موافقتنامه بين المللي هلسينكي.)596-602
  كشورهاي واقع در مسير رودخانه نسبت به بهره برداري از آب حق مساوي دارند، همه . 1
هيچ كشوري حق استفاده از آب رودخانه را در صورتي كه ضرري متوجـه كـشور ديگـر                  . 2

  واقع در مسير شود، ندارد؛ 
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 خود را به طور مرتب در اختيار ديگـران          هايتمام كشورها موظف اند كه اطالعات و آمار       . 3
 كـشورهاي اروپـايي مقـررات ايـن         .ر داده و برنامه هاي خود را بـه اطـالع آن هـا برسـانند               قرا

تقسيم آب بين خود امضاء كـرده        قرارداد   100موافقتنامه را رعايت كرده و بر اساس آن بيش از           
   .)574-75: 1373سياست خارجي، (اند

ـ               ين المللـي مـصوب     قطعنامة مربوط به اصول حقوقي حاكم بر مصرف آبها و درياچه هـاي ب
 و نيـز طـرح كنوانـسيون        1957اتحادية لنگرگاه هاي داخل امريكا در بوئنوس آيـرس در سـال             

مربوط به مصرف صنعتي و كشاورزي رودخانه ها و درياچه هاي بين المللي مـصوب سـازمان                 
 صراحت دارد كه هيچ كشوري حق ندارد به طـور يكجانبـه             1965كشورهاي امريكايي در سال     

طرح و اجراي پروژه ها بر روي اين نوع رودخانـه هـا بپـردازد و بـدون جلـب نظـر و         به تهية   
توافق با ساير دولتهاي ذينفع در اين مورد اقدامي به عمل آورد مگر اينكه كلية عواقب ناشـي از      
اجراي اينگونه طرحها را تقبل نمايد، و در اين صورت، ساير كشورهاي ذينفع هيچگونه تعهـد                

   ).17، ص 1362وزارت امور خارجه، (به كشور مذكور نخواهند داشتنسبت و الزامي 
كه بـا حـضور     » نقش آب در همگرايي و توسعه كشورهاي خاورميانه       «همچنين در كنفرانس    

:  آنكارا برگزار شد، گفتـه شـده          در 1994كشورهاي خاورميانه، اتحاديه اروپا و آمريكا در سال         
انه هايي كه در منطقـه خاورميانـه از كـشوري بـه             چگونگي بهره برداري مشترك از آب رودخ      «

كشور ديگر جاري است مي تواند هم به عنوان عنصري براي ايجاد دشـمني و هـم بـه عنـوان                     
 بهـره بـرداري قـرار گيـرد و در صـورت              مورد   ابزاري در جهت گسترش روابط ميان كشورها      

از اين آب ها، در آينـده       نرسيدن اين كشورها به تفاهم در مورد چگونگي بهره برداري مشترك            
   .»مشكالتي در روابط ميان آنها پديد خواهد آمد

  
   اقدامات سازمان ملل متحد -4

، مجمع عمومي سازمان ملل متحد حق حاكميت دولتها بر بهره بـرداري از              1972در سال       
الحيت منابع آب خودشان را تصويب كرد؛ مشروط بر اين كه به حوزه هاي فراتر از حدود صـ                 

 سـازمان ملـل متحـد در        1977كنفـرانس آب    ) لماعالميه استكه (ضايي ملي آسيب وارد نسازد    ق
مـساوات، حاكميـت و     «ماردل پالتا نيز بر همكاري بين كـشورهاي حـوزه رودخانـه براسـاس               

  ).143: 1372ايزدي، (تاكيد كرده است» ضي تمامي كشورهاتماميت ار
 نيـز در مـورد اسـتفاده غيـر كـشتيراني از             كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد           

ـ   . رودخانه ها اصولي را وضع كرده است       و » آبراههـاي بـين المللـي   «وط بـه  از جمله طـرح مرب
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ن طرح دولتهـا بايـد از منـابع         طبق اي .  مي باشد  1991در سال   » كشورهاي حاكم بر اين آبراهها    «
استفاده نمايند،  » داري بهينه از آبها   بهره بر «براي دستيابي به    » به شيوه اي منصفانه و معقول     «آب  

و براساس منافع متقابل و حفاظت اكولوژيكي با يكديگر همكاري كنند، هـيچ تركيـب متقاعـد                 
كننده اي از مقررات بين المللي بر اثر اين مشاوره ها پديد نخواهد آمد و چنين مقرراتي را تنها                   

 آخـرين اقـدام كميـسيون حقـوق      .)همـان (در صورت تصويب دولتها مي توان به اجرا گذاشت        
سازمان ملل تصويب كنواسيون استفاده هاي غير كشتيراني از آبراه هـاي بـين المللـي در سـال                   

   : مورد بررسي قرار مي گيرد است كه در زير 1997
دولت فنالند از كميسيون حقوق بين الملل درخواست نموده بود تا با بهره برداري از آب 

 سال 2كميسيون حقوق بين الملل پس از . ر كار خود قرار دهدرودهاي مشترك را در دستو
مجمع عمومي بررسي اين .  اصل به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه كرد22طرحي  را در 

اين كميته نيز سرانجام .  مجمع عمومي يعني كميته حقوقي واگذار نمود6طرح را به كميته 
  . 1براي امضاء و الحاق به آن آماده كرد ماده 37 در 1997كنوانسيون نيويورك را در سال 

 6ماده .  كنوانسيون براصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه ها تاكيد شده است5در ماده 
  : شاخص هاي استفاده معقول و منصفانه را بشرح زير بر شمرده است

  ي و اجتماعي كشورهاي كناره آبراه؛نيازهاي اقتصاد -
   ؛براه در هر يك از كشورهاي واقع در كناره آبراهميزان جمعيت ساكن در كناره آ -
جاي مي تاثيراتي كه استفاده يا استفاده هاي يك كشور آبراهي بر كشور ديگر آبراه بر  -

   گذارد؛
  ؛استفاده هاي بالفعل و بالقوه از آبراه ها -
 كشور آبراهي براي نگهداري و توسعه آبراه به منظور استفاده بهينه و هزينه هايي كه يك -

  .اقتصادي از منابع آب آبراه صرف مي كند
 كشورهاي آبراهي از انجام اقداماتي در خاك خود كه موجب وارد شدن خسارت 7 در ماده 

 گفته شده كه كشورهاي آبراهي به 20در ماده . هاي شديد به كشور ديگر شود، منع شده اند
ماده . ا حفظ خواهند كردطور انفرادي و يا در صورت لزوم به طور مشترك اكوسيستم آبراه ر

                                                 
  : ن اين كنوانسيون بنگريد بهبراي سوابق فعاليت كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل در زمينه تدوي. 1

U.N. The Work Of The International Law Commission, 1th ed. Vol. 1., 2005. 
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بر طبق اين ماده كشورها موظف اند از آلوده .  نيز اشاره به جلوگيري از آلودگي آبراه دارد21
  . 1د، اجتناب نمايندرد كنكردن آبراه كه ممكن است به كشور ديگر خسارت وا

 كشور 35براي اجرا شدن نياز به تصويب  2اين كنوانسيون هنوز به مورد اجرا در نيامده است
 جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 3 كشور آن را تصويب كرده اند16 فقط 2008دارد كه تا 

بنابراين آنچه در حال حاضر در مورد رودهاي مرزي ايران و عراق حاكم . ملحق نشده است
 است كه در زير 1975است، موافقتنامه منعقده بين دو كشور در مورد استفاده از آب در سال 

  . بررسي قرار مي گيردمورد 
  ايران و عراق در مورد استفاده از آب  1975موافقتنامه 

به طوري كه گفته شد ايـران در جريـان مـذاكرات بـا عـراق در مـورد بهـره بـرداري از آب              
البته دولت ايـران معتقـد      . رودخانه هاي مرزي، همواره براصول حقوق بين الملل تأكيد مي كرد          

 4 مي كرد كه كليه اختالفات دو كشور به طـور يكپارچـه و يكاسـه               يبود و در مذاكرات پافشار    
 كه شـرايط بـراي حـل و فـصل اختالفـات دو              1975به همين دليل در سال      . حل و فصل شود   

كشور فراهم شد، تمام مسائل مورد اختالف مورد مذاكره قرار گرفت و تمـام آن هـا بموجـب                   
و از تـصويب مراجـع ذي صـالح دو كـشور            موافقتنامه هايي كه بين دو كشور به امضاء رسيد          

 موافقتنامه بين 4 پروتكل، و 3در اين سال يك عهدنامه، يك الحاقيه،     . گذشت، حل و فصل شد    
  . 5دو كشور به امضاء رسيد

                                                 
1.U.N. Convention On The Law of The Non-Navigational Uses of International Watercourses 
1997. Copyright Of United Nations 2005. 
General Assembly Resolution 5/229, Annex, Official Recordes of The General Assembly, 
Fifty- First Session, No. 49(A/51/49) 
Http. //en wilipedia. org. Wili Convention on The Law of Navigationl Uses of International 
Watercourses. 
2. General Assembly Resolution 5/229, Annex, Official Recordes of The General Assembly, 
Fifty- First Session, No. 49(A/51/49) 
3.Http. //en wilipedia. org. Wili Convention on The Law of Navigationl Uses of International 
Watercourses. 
4. Package Deal 

مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عهدنامه مربوط به :  عبارتند از1975 منعقده در سال قراردادهاي.5
عراق، پروتكل راجع به عالمت گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق، پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه 
اي بين ايران و عراق، پروتكل مربوط به امنيت در مرز بين ايران و عراق، موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به 

شتيراني در اروند رود، موافقتنامه راجع به تعليف احشام، موافقتنامه راجع به كالنتران مرزي و مقررات مربوط به ك
  موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي
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اين . يكي از اين موافقتنامه مربوط به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي بين دو كشور است               
در ماده يـك    .  ماده است  7به امضا رسيد شامل يك مقدمه و         1975 دسامبر   26موافقتنامه كه در    

موافقتنامه رودخانه هاي مرزي بين دو كشور به دو دسته تقسيم شده است، يكي رودخانه هاي                
محاذي كه در امتداد خط مرزي بين دو كشور جريان دارد و ديگري رودخانه هاي متـوالي كـه                   

تو ه  ، آب هاي رودخانه هاي بناواسوته، قور      2 در ماده . خط مرزي دو كشور، آن را قطع مي كند        
همچنين بموجـب ايـن مـاده آب        . و كنگير به دو سهم مساوي بين دو كشور تقسيم شده است           

و دويرج براساس صورتجلـسات كميـسيون       ) ميمه(هاي رودخانه هاي الوند، كنجان چم، تيب        
ساير رودخانـه هـاي   آب .  و عرف تعيين خواهد شد    1914تحديد حدود ايران و عثماني مورخ       

  . محاذي و متوالي نيز براساس اين موافقتنامه تقسيم خواهد شد
، دو كشور يك كميسيون دايمـي فنـي مخـتلط متـشكل از تعـداد مـساوي از            3بموجب ماده   

وظيفه اين كميـسيون انجـام مطالعـات و نظـارت بـر        . كارشناسان دو كشور تشكيل خواهند داد     
اين مطالعـات شـامل تنظـيم طرحهـاي         . اذي و متوالي است   مسايل مربوط به رودخانه هاي مح     

يا تكميل تأسيسات و    ) اندازه گيري آب  (مشترك، ايجاد تأسيسات و ايستگاه هاي هيدرومتريك        
  . ايستگاه هاي موجود خواهد بود

، كميسيون ياد شده، امكانات استفاده بهتر از رودخانه هاي محـاذي و متـوالي               4براساس ماده   
سـهمي را   ) آب شناسـي  (براي اين منظور، طي يك سال هيدرولوژيك        . د نمود را بررسي خواه  

كه از آب رودخانه هاي الوند، كنجان چم، تيب و دويرج به هر يك از طرفين تعلق مي گيرد را                    
اين كميسيون مناسب ترين ترتيبات براي استفاده بهتر از آب ساير رودخانه            . تعيين خواهد نمود  

  .ي را مورد بررسي قرار خواهد دادهاي مرزي محاذي و متوال
، دو كشور متعهد شده اند جريان طبيعي آب هاي موجود در رودخانه هـاي      5به موجب ماده    

همچنـين از   . محاذي و متوالي را طبق ترتيبات تقسيم مقـرر در ايـن موافقتنامـه تـأمين نماينـد                 
ين موافقتنامه بوده و يا به      استفاده از رودخانه هاي محاذي و متوالي براي مقاصدي كه مغاير با ا            

  .  منافع طرف ديگر لطمه وارد مي كند، خودداري نمايند
 نيز گفته شده كـه در صـورت بـروز اخـتالف نـسبت بـه تفـسير يـا اجـراي ايـن                        6در ماده   

 عهدنامه مربوط به مـرز      6موافقتنامه، دو كشور اختالف را طبق ترتيبات پيش بيني شده در ماده             
 . حل و فصل خواهند نمـود      1975 ژوئن   13 بين ايران و عراق مورخ       دولتي و حسن همجواري   

در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طـرفين،  اختالف به اين ترتيب كه    
در صـورت عـدم     . از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين حـل و فـصل خواهـد شـد                
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 يك دولت ثالث دوست متوسـل خواهنـد          ماه به مساعي جميله    3توافق، دو كشور ظرف مدت      
شد و در صورت خودداري يكي از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موفقيت مـساعي                  

  . جميله، اختالف طي مدت يكماه پس از آن از طريق داوري حل و فصل مي گردد
يـل  در راستاي اجراي مفاد اين موافقتنامه، اولين جلسه كميسيون دايمي فنـي مخـتلط در آور               

كميـسيون در ايـن     .  در بغداد تـشكيل شـد      1977 در تهران و دومين جلسه آن در نوامبر          1977
 C  ،B  ،Aجلسات با تشكيل كميته هاي فرعي مشترك صحرايي بـراي رودخانـه هـاي گـروه                 

كميسيون همچنين راجع به محلس ايـستگاه انـدازه گيـري و نحـوه تقـسيم آب                 . موافقت نمود 
اما تصميم گيري در مورد تعيـين ميـزان سـهم           . ماتي را اخاذ كرد   ، تصمي Aرودخانه هاي گروه    

 را موكول به اجالس سوم خـود در         B  ،Cبري هر يك از دو كشور از آب رودخانه هاي گروه            
 در تهران نمود كه به دليل اوضاع سياسي آن زمان، تشكيل جلسه ياد شـده امكـان                  1978فوريه  

  .پذير نشد
 اجـالس خـود مـالك هـا و معيارهـايي را بـراي تقـسيم و                  با اين وجود، كميسيون در اولين     

  كميسيون همچنين  .1استفاده بهينه از آب اين رودخانه ها تصويب كرد كه همچنان معتبر است
 در مـورد تقـسيم آب       C و   Bمقرر نمود كه كميته هاي فرعي مربوط به رودخانه هاي گروه            

در مـدت يكـسال اقـدام نمـوده و     اين رودخانه ها براساس معيارهـا و مـالك هـاي يـاد شـده        
 28 و   21اطالعـات،   (گزارشات خود را براي اقدامات بعدي به كميسيون دائمـي ارائـه نماينـد               

  ). 12، 1388بهمن 
 آب رودخانـه هـاي      ، موافقتنامه 2به طوري كه گفته شد طبق ماده        : 1975 ارزيابي موافقتنامه 

به نظر مي رسـد     . اوي تقسيم خواهد شد   ر ميان دو كشور به طور مس      يتو و كنگ  ه  ه، قور تبناواسو

                                                 
 : اين معيارها عبارتند از . 1

 بازديد مسير رودخانه؛  -
 تشخيص محل هاي انشعاب آب در هر طرف؛ -
 ب؛اندازه گيري آب رودخانه قبل از انشعا -
 مطالعه هيدرولوژي هر يك از رودخانه ها؛  -
 تعيين مساحت اراضي آبياري شده؛ -
 تعيين برنامه هاي زراعي؛  -
 تعيين تاريخ اجراي زراعت آبي؛  -
 تعيين روش هاي آبياري؛ -
 تعيين تبخير و تعريق و مصرف مفيد آب؛  -
 تاسيسات موجود مربوط به آب؛ ) بازديد(بررسي  -
  بع آب؛ارزيابي ظرفيت توسعه آتي منا -
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 حقوق بين الملل در مورد تقسيم آب        زيرا. ايران در اين مورد بسيار بذل و بخشش نموده است         
با توجه  . )335: 1379ضيايي بيگدلي،   (رودخانه ها بر اصول منصفانه و عادالنه بودن تاكيد دارد         

 برابر عراق است و از سـوي ديگـر          3 برابر عراق و جمعيت آن بيش از         4به اينكه وسعت ايران     
 در ايران يك سوم عراق است، بنابراين اصل انصاف و عدالت در تقـسيم آب                رندگيميانگين با 

زيرا با توجه به اين مساله بايد سهم ايران از آب اين            . اين رودخانه ها در نظر گرفته نشده است       
الً در مورد رود هيرمنـد اعمـال   اين نحوه تقسيم آب عم.  برابر عراق باشد   3رودخانه ها حداقل    

 مك ماهون يك سوم آبدهي ايـن آبـراه يعنـي            1905 آوريل   10بموجب راي مورخ    . شده است 
بـا اينحـال افغانـستان ايـن ميـزان آب را هـم              .  متر مكعب در ثانيه به ايران اختصاص يافت        45

، ميـزان سـهم     1973 مارس   13تا اينكه بموجب موافقتنامه تقسيم آب هيرمند در         . مراعات نكرد 
 متر مكعب در ثانيه در نظر گرفته شد كه نصف ميزان آبي بود كـه مـك مـاهون بـراي            22ايران  

  .)74: 1371فخاري، (ر گرفته بودران در نظاي
به طور كلي در ارزيابي اين موافقتنامه بايـد گفـت كـه فقـط نـاظر بـه بهـره بـرداري از آب                         

 زيرا با توجه به اينكـه ايـران و          ، طبيعي است  اين مساله هم  . رودخانه ها در امر كشاورزي است     
عراق در منطقه خشك واقع شده و با كمبود آب روبرو هستند، استفاده از منـابع آب رودخانـه                   

  . ها براي كشت و زرع اولويت نخست هر دو كشور است
به همين دليل در اين موافقتنامه ذكري از مسايل ديگر ماننـد، مـاهيگيري،  تخليـه فـصوالت                   

ي، كشاورزي و خانگي به رودخانه ها و سد سازي و ديواره سـازي بـه منظـور تنظـيم و                     صنعت
در برخي موافقتنامه هـاي منعقـده بـين كـشورها از جملـه              . سامان دهي آب بميان نيامده است     

.  در مورد نحوه ماهيگيري پيش بيني شده اسـت         مقرراتي شوروي و افغانستان،     1958موافقتنامه  
ه ها و حفاظت محيط زيست نيز در بسياري از موافقتنامه ها مطرح شـده               مساله آلودگي رودخان  

همچنين در بسياري از    . 1و كشورها مكلف شده اند كه از آلودگي رودخانه ها جلوگيري نمايند           
در . موافقتنامه ها مقرراتي در خصوص احداث سد براي تنظيم آب هاي جاري ديده مـي شـود                

. نعقده بين ايـران و شـوروي در مـورد رود ارس اشـاره كـرد               اين مورد مي توان به موافقتنامه م      
، حداكثر استفاده از آب و نيز مهار و مبارزه با آثار زيان بار آن بـه هنگـام                   هدف از اين مقررات   

از سوي ديگر ايران وعراق زماني كه بيشترين نياز را به آب براي كشاورزي دارنـد،                . سيل است 
                                                 

  : در مورد حفاظت محيط زيست رودخانه ها بنگريد به . 1
Owen McIntyre, Environment Protection of International Watercourses under International 
Law, Hardcover, Ashgate Publisher, 2007 
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ندگي كاسته شده و جريان آب رودخانـه هـا كـاهش مـي              معموالً هنگامي است كه از حجم بار      
همچنين مطابق  . لذا احداث سد و ذخيره سازي آب بهترين چاره در اين گونه موارد است             . يابد

 كنوانسيون كارس ايران و عراق مي توانند براي جلـوگيري از فرسـايش و انهـدام كنـاره        6ماده  
 مشروط بـه اينكـه طـرف ديگـر را آگـاه             ،دهاي رودخانه ها، سنگ چين و ديواره هايي بنا كنن         

 موافقتنامه آب هيرمند نيز پيش بيني شده كه به منظور استحكام بـستر رود،               7 در ماده ي  . نمايند
 و  9مطابق بـا مـواد      . دوهر نوع تاسيساتي كه الزم باشد، بعد از موافقت طرفين ايجاد خواهد ش            

مرزي، براي حفظ كرانه ها از خرابـي، در   ايران و شوروي راجع به انتظامات      1957 قرار داد    10
  . صورت موافقت طرفين، رودخانه هاي مرزي كرانه بندي خواهند شد

در خاورميانه تنها دو قرار داد      . استفاده ديگر از رودهاي مرزي، توليد برق از نيروي آب است          
گـري  رمـوك بـين سـوريه و اردن و دي        يدر اين مورد به امضاء رسيده كه يكي مربـوط بـه رود              

، ايـران و شـوروي      1957براسـاس قـرار داد      . مربوط به رود ارس ميان ايـران و روسـيه اسـت           
ايـن تاسيـسات    .  بر روي رود ارس اعالم كردند      ليكي را با ايجاد تاسيسات هيدرو     خودموافقت  
 كيلو وات بـرق توليـد   4400اين تاسيسات .  به پايان رسيد1971 آغاز و در سال    1963در سال   

  ). 325: 1375هوشنگ مهدوي، ( طور مساوي بين دو كشور تقسيم مي شود مي كند كه به
به طوري كه گفته شد در موافقتنامه بسته شده ميان ايـران و عـراق هيچيـك از ايـن مـسايل                      

كلي فقـط بـه طـرح هـاي مـشترك دو            ي   به طور مبهم و خيل     3تنها در ماده    . مطرح نشده است  
 احتماالً منظور همان تاسيسات مربـوط بـه انـدازه           كشور و ايجاد تاسيسات اشاره شده است كه       

  . گيري آب است
  

  سخن پاياني

اختالف در مورد استفاده از آب رودخانه هاي مرزي در منطقه خاورميانه را نمي توان بـدون                 
براين اساس اشاره به    . توجه به مسايل تاريخي و روابط سياسي دولت ها مورد بررسي قرار داد            

زيابي روند حقوقي بهره برداري از آب رودخانه هاي مشترك ضروري مي          چند نكته در مورد ار    
  : نمايد

همه موافقتنامه ها در خاورميانه به گونه دو جانبه بوده و تاكنون حتي يـك كنوانـسيون يـا                    .1
موافقت نامه چندجانبه در مورد بهره برداري از آب حوزه هـاي آبـي مـشترك پـا نگرفتـه                    

 در حد تئوري باقي مانده و تاكنون هيچگاه كشورها ايـن            به همين دليل قواعد عرفي    . است
  .امكان را نيافته اند كه توانايي خود را در حل مسائل چند جانبه در زمينه آب بيازمايند
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بي كه بـه عنـوان يـك        تاكنون در زمينه ترتيبات بين المللي و ايجاد تشكيالت حقوقي مناس           .2
ه گونه فراگير مسائل مربـوط بـه چگـونگي     بين المللي در خاورميانه بتواند ب مرجع حقوقي 

بهره برداري از آب حوزه هاي آبگير مشترك ميان چند كـشور را بررسـي و حـل و فـصل               
  .، اقدام جدي به عمل نيامده استكند

براساس مقررات و اصول حقوق بين الملل، انحراف جريان آب رودخانه ها توسط دولـت                .3
هيچ دولتـي اجـازه     « رودخانه ممنوع است و      باال دست رودخانه به زيان دولت پايين دست       

ــر          ــود تغيي ــساية خ ــت هم ــان دول ــه زي ــود را ب ــرزمين خ ــي س ــرايط طبيع ــدارد ش ن
 به موجب مقررات حقوق بين الملل، دولتي كـه بـا دولتـي ديگـر                .)Hall,1924:175(»دهد

ساحل نشين يك رودخانه است، نسبت به طرحـي كـه ممكـن اسـت موجـب وارد شـدن               
چنين دولتي حـق دارد بـا هـر تغييـري كـه در              . او گردد، حق وتو دارد    خسارت و زيان به     

يكي از موارد كاربرد اين نظريه، در       . وضع موجود در رودخانه صورت بگيرد، مخالفت كند       
 .  بود1921 در سال 1دعواي بين بوليوي و شيلي در مورد رودخانة مامور

دولت ايران هم در . ل بوده است رفتار ايران در مورد رودخانة مرزي طبق مقررات بين المل    .4
بـر همـين اسـاس در       . نظر و هم در عمل پايبندي خود را به اين مقررات نشان داده است               

، ايـن   هاي مرزي با عراق امضاء كرده است        قراردادي براي تقسيم اب رودخانه     1975سال  
 .قرار داد كامالً به نفع عراق و به زيان ايران منعقد شده است

 برخالف موافقتنامه مربوط به بهره برداري از آب رودخانه هاي مرزي منعقده             ايران، اقدامي  .5
عراق به علت اسـتفاده نادرسـت از آب منجملـه            در واقع .  انجام نداده است   1975در سال   

آبياري به شيوه غرقابي و عدم بازسازي سدها و كانال هاي انتقال آب كه در جريان حملـه                  
در حاليكه اگـر    . ادعا مي كند كه با كمبود آب روبرو است        آمريكا به اين كشور آسيب ديد،       

به نحو صحيح از منابع آبي خود استفاده كند و سدها و كانال هاي انتقـال آب را بازسـازي        
وزارت امـور خارجـه ايـران،       (نمايد، مساحت زير كشت اين كشور دو برابر خواهـد شـد             

وبـرو اسـت و از ايـن رو          عراق همچنين ادعا مي كند كه با خشكـسالي ر          .)67صص1355
 جالـب آنكـه عـراق خواسـتار اسـتفاده از آب             .2انتظار دريافت آب بيشتر از ايـران را دارد        

عـراق  .  نمي گنجـد   1975رودهايي است كه اساساً مرزي نيستند و درچارچوب موافقتنامه          

                                                 
1.Mamore 

 م آمادگي كرد تا در زمينه انتقال آب شرب بسته ايران اعال1388در طي ديدار وزير آب عراق از ايران در آبان . 2
  ).1388 آبان 6روزنامه ايران، (بندي شده با عراق همكاري نمايد
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عراق ادعا مي كند كـه بـصره         1خواستار دريافت آب از رودخانه هاي كرخه و كارون است         
ايـران مـسير    . در حاليكه ايران نيز با كمبود بارش روبرو مي باشـد          . شكي روبرو است  با خ 

 سـال   8رودخانه هاي مرزي را تغيير نداده كاري كه عراق در نظر داشـت بعـد از تحميـل                   
رفتار ايران در مورد استفاده از آب رودخانه هاي مرزي مطابق با            . جنگ به ايران انجام دهد    
 بوده و به هيچوجه از ميزان آب وارده به عراق نكاسته و موجـب               موازين حقوق بين الملل   

در حال حاضر نيز كميسيون پيش بيني شـده         . وارد شدن خسارت به اين كشور نشده است       
 موافقتنامه مربوط به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي تشكيل شده تا سهم هـر                3در ماده   

  .  نمايديك از دو كشور را از آب اين رودخانه ها تعيين
ايـران  . اما اينكه رفتار ايران همواره يك طرفه و به نفع عراق بوده و هست، بايد تغيير كنـد                  .6

 ساله كه سازمان ملل عراق را متجاوز اعالم نمود، مسأله دريافت غرامـت از        8بعد از جنگ    
 97سازمان ملل خسارت وارده به ايـران را حـدود           . اين كشور را به طور جدي دنبال نكرد       

.  ميليارد دالر است1000يارد دالر اعالم نمود در حاليكه ايران اعالم كرد خسارت وارده     ميل
 مربوط بـه    1975عدم پيگيري مطالبات ايران سبب شد تا عراق پيشدستي نموده و عهدنامه             

اگـر ايـران همچنـان كـه        . مرز دولتي و حسن همجواري بين دو كشور را زير سـئوال بـرد             
 پافشاري مي كند، براي دريافت خسارت از عراق نيـز اصـرار مـي               براعتبار عهدنامه مذكور  

ورزيد، جالل طالباني رئيس جمهوري عراق به خود اجازه نمي داد سـخناني نـسنجيده در                
جعفري ولـداني،   ( بر زبان آورد كه بعد ناگزير شود آن را تكذيب كند             1975مورد عهدنامه   

1387 :54 .( 

 استفاده از آب رودخانه هاي مرزي ضروري اسـت          در خصوص موافقتنامه مربوط به نحوه      .7
  : كه

مشخص شود كه آيا عراق هنوز به اين موافقتنامه پـاي بنـد هـست يـا نـه، ايـن                      .1
اگر به آن پاي بند هست، چـرا        . موافقتنامه نيز در زمان صدام حسين منعقد شده است        

پـي گيـري     موافقتنامه فقط اجراي اين يكي را        4 پروتكل و    3 ،   1975از بين عهدنامه    
  . مي كند

ايران بايد به طرف عراقي بدون رودر بايستي ، همانگونه كه مقامات عراقي عمل               .2
مي كنند، اعالم نمايد كه عراق نمي تواند خواستار اجراي يكي از موافقتنامه هاي سال               

                                                 
1. w.w.w. Khabar Online. Ir/news-19295.aspx 
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عراق اجراي موافقتنامه مربـوط     .  كه فقط در راستاي منافع آن كشور است، شود         1975
 اروند رود را پيگيري نمي كند، چون آن را در راستاي منافع ملي خود               به كشتيراني در  

 . نمي بينند

. موافقتنامه مربوط به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي، برگ برنده ايران اسـت              .3
 ايران بايد مسأله اجـراي موافقتنامـه        .ايران بايد از اين برگ به نحو احسن استفاده كند         

خانه هاي مرزي را موكول و مشروط به اجراي عهدنامـه           مربوط به استفاده از آب رود     
، اجراي موافقتنامه مربوط بـه كـشتيراني در ارونـد رود            )عالمت گذاري مرزها   (1975

زيرا به طوري كه گفته شد اين موافقتنامه        . و نيز پرداخت خسارت نمايد    ) اليروبي آن (
اص را انتخـاب    ها به صورت يك بسته است و نمي توان از يك بسته ، يك مورد خـ                

  .كرد
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