
«واكاوى بحــران آب در روابط ايران و 
افغانستان» عنوان ديگري از سلسله نشست هاى 
«راه گفتگو» در موسسه اطالعات است كه با 
حضور محسن روحى صفت، ديپلمات ارشد 
سابق كشــورمان در افغانستان و دكتر جعفر 
حق پناه، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل 
افغانستان با حضور محمد خدادى دبير جلسه 
برگزار شد. آنچه در ادامه مى خوانيد ماحصل 

اين نشست است.
خدادي: طبيعتاً اثر گفتگو و بهره از آن، راه 
حل نهادينه بشر در رابطه با هر موضوعي بوده 
است و هر توسعه و هر نتيجه اي هم اگر بر مبناي 
گفتگو باشد، منافع حداكثري و خسارت هاي 
حداقلي دارد. در مؤسســـه اطالعات پايه « راه 
گفتگو» در فضاي بحران هاي اخير كشور، نهاده 
شده اســـت، چون اساساً وظيفه رسانه، تبيين 
زاويه هاي پنهاني است كه كمتر مورد توجه قرار 
دارند. امروز رســـانه نقش اصلي را در تحليل 
اخبار دارد و در اين نشســـت هم در خدمت 
كارشناساني هستيم كه از درون درباره افغانستان 
و مســـائل آن كار كرده اند. زيرا نگاه از درون و 
بيرون به مسايل تفاوت هاي فاحشي دارند. نگاه 
از بيرون در واقع فقط به دليل برداشت از يك 
موضوع و تصور نسبت به آن وجود دارد. در 
حالي كه ممكن است واقعيت هاي يك موضوع 
فاصله بسيار زيادي با برداشت هاي بيروني آن 

داشته باشد. 
مسأله آب، از داليل اصلي جنگ هاي آينده 
در جهان خواهد بود و از هر موضوع ديگري 
امكان بيشتري دارد. ما عالوه بر مسأله بحران 
آب در داخل كشور با همسايگاني مانند تركيه 
و عراق و افغانســـتان هم درباره اين موضوع، 
چالش داريم. در روزهاي اخير به مناســـبت 
سفر رئيس جمهوري به سيستان و بلوچستان 
و طرح مسأله حقابه هيرمند و واكنش مقامات 
افغانستاني، در نگاه اول به اين موضوع، تلقي 
همگان اين اســـت كه دولت طالبان حق ما را 
نمي دهد كه  اين مســـأله باعث ايجاد تنش و 
تقابل هايي شـــد. از اينرو، مسأله آب و تنش 
روابط ايران و افغانستان، موضوع اين نشست از 

سلسله نشست هاي روزنامه اطالعات است.
آمريكا و سياست كنترل از راه دور افغانستان

روحي صفت: درباره افغانستان ابتدا بايد 
بگوييم كه اين كشور وارد مرحله جديدي پس 
از امضاي قرارداد «دوحه» شده است. آمريكا با 
ناديده گرفتن دولت قانوني اشرف غني، تالش 
كرد تا قدرت را تحويل طالبان بدهد تا ضمن 
خروج امن از افغانستان، هزينه هايي را كه در 
افغانستان داشت، به دوش منطقه بگذارد. ضمن 
اينكه به گفته خود آمريكايي ها، سياست كنترل 
از راه دور را در مورد افغانستان در پيش گرفته 
است. اگرچه برخي ها در ايران معتقد بودند كه 
طالبان، آمريكا را شكست نظامي داده و ماهيت 
طالبان عوض شده اســـت، در حالي كه خود 
طالبان اذعان داشتند كه عوض نشده اند، بلكه 
پخته تر شـــده اند. كما اينكه 20 نفر از اعضاي 
طالبان كه در «گوانتانامو» زنداني بودند. اآلن در 
افغانستان، پست هايي را در اختيار گرفته اند. از 
نظر من هزينه هاي حفظ نظام قبلي افغانستان، 
كمتر از وضعيت فعلي بود كه نياز  به درايت، 
سياست و شجاعت داشت، كه نوعي تنگ نظري 
نسبت به اين مسأله ديده مي شد. طالبان به وسيله 
آمريكا به قدرت رسيد و از اينرو  مشروعيتي از 
مردم افغانستان كسب نكردند، در حالي كه دولت 
قبلي مشروعيت داخلي و جهاني داشت. ما هم 
شهادت ديپلمات هاي خودمان در مزار شريف 
را فراموش نكرده ايم و نخواهيم كرد. افغانستان 
يك كشور پيچيده و چند قومي و چند نژادي 
و چند فرهنگي است و سياست ما در برخورد 
با آنها بايد پيچيده و چند اليه باشد. در 45 سال 
گذشته كشورهايي در افغانستان حضور داشته اند 
و محل رقابت روســـيه و آمريكا بوده است، 
بنابراين سياست ما  در اين مورد بايد پيچيده 
باشد. حتي صداوسيماي ما با ساده نگري سعي 
كرد، قدرت كاذبي به طالبان بدهد كه حتي باعث 
ايجاد يك ذهنيت غلط در طالبان شد كه عليه ما 
مي تواند استفاده شود كه به هر حال اين غرور 
كاذب بايد جايي تخليه مي شد. از طرفي ما نبايد 
خودمان را هدف طالبان قرار دهيم و ضمن اينكه 
بايد سبب تحكيم قدرت طالبان هم نباشيم. اآلن 
ماهيت قدرت در افغانســـتان برخاسته از يك 
تفكر تماميت خواه قومي و پشتوني با جنبه هاي 

مذهبي است.
ما در برخورد با افغانســـتان، بايد  مردم 
محوري را اســـاس كار قرار دهيم و با همه 
جناح ها و گروه ها تماس داشته باشيم. در 45 

سال گذشته، 5 نظام سياسي در افغانستان عوض 
شده اســـت و اآلن هم ما امكان  بقاي طالبان را 
در كوتاه مدت و ميان مدت بيشتر از فروپاشي 
آن مي دانيم، ولي تحوالت در آنجا زياد است 
و طالبان با سياســـت عدم برقراري يك دولت 
فراگير، خودشان را دچار بي ثباتي خواهند كرد. 

ورود افغانستان به عصر تنش هاي آبي
حق پناه: با ســـپاس از مؤسسه اطالعات 
كه وارد بحث بحران آب شده اند، كه با توجه 
به سنت دوران مرحوم آقاي دعايي همين انتظار 
هم برمي آمد. در رخوت فضاي آكادميك و نبود 
فضاي مطالعاتي در اتاق هاي فكر و تصميم گيري 
از طريق محافل وگعده ها و تصميم گيري هاي 
هيأتي، شـــايد بيش از اين به اعتبار مؤسسه 
اطالعات نيازمنديم كه به اين مسائل مهم ورود 
كند و جور انديشكده ها و اتاق هاي فكر را هم 

بكشد.
در مورد مســـأله آب، هر برداشتي كه از 
بحران داشته باشيد، در تنش اخير صدق مي كند. 
مسأله تغييرات اقليمي و كنشگري از ناحيه ايران 
و افغانستان، مهم ترين ابعاد اين بحران است و در 
مورد تغييرات اقليمي، برآوردها نشان مي دهد كه 
افغانستان وارد عصر تنش هاي آبي خواهد شد. 
براساس مطالعات آينده پژوهانه و ميداني ما و به 
ويژه در 2حوضه آبريزي كه با ما برخورد دارد، 

اين مسأله بسيار حادتر مي شود.
در 2حوضه آبريز «هيرمند» و «هريررود» 
ما فقط در مورد هيرمند قرارداد معروف سال 
1351 را داريم كه براساس آن ساالنه 820 ميليون 
مترمكعب حقابه ايران از اين رود است. در حالي 
كه همين حاال مصرف آبي حوضه هيرمند ما 
4 تا 5 ميليارد مترمكعب در مصارف كشاورزي، 
شرب و محيط زيست است و مصرف محيط 
زيســـتي هم بر تمامي حوزه ها مقدم است. در 
حالي كه وزارت نيرو با مقدم شمردن تأمين آب 
شـــرب، ضمن ايجاد هزينه هاي زياد، مشكلي 
را هم حل نخواهد كرد. مسأله ديگر، موضوع 
تاالب ها و همكاري هاي فني و مهندسي است 

كه كمتر به آن پرداخته شده است.
مقدمه دوم اين اســـت كه مسأله آب، در 
ارتباط با موضوع خاص ساكنان اقليمي است كه 
بيشترين پيوندهاي قومي، قبيله اي و زباني را با 
ما دارند و همچنين يك مرز مصنوعي جداكننده 
و كامالً به ضرر ايران، سبب شده است كه در 
موضوع آب در برخورد با افغانستان ما در پائين 
دست قرار داشته باشيم و اين شرايط اوضاع را 

پيچيده تر هم مي كند.
افغانستان معاهده 1351 را نقض كرده است

روحى صفت: خوشبختانه در مورد آب 

با افغانستان مشكل حقوقي نداريم و مرزهايمان 
كامالً مشخص است. 8 درصد از كل آب هاي 
ورودي ما از خارج از كشور، وارد ايران مي شود 
و 3 درصد كل آب هـــاي ايران هم مربوط به 
هيرمند است كه رقم بااليي نيست. البته در مورد 
رودهايي كه از افغانستان سرچشمه مي گيرند 
و آب سد دوســـتي و درياچه هامون را تأمين 
مي كند؛ هنوز قرارداد مشخصي نداريم. مشكل 
خشكسالي در سيســـتان و بلوچستان از دوره 
ناصرالدين شاه شروع شـــد، ولي از اوايل دهه 
50، ايران به ظاهر شـــاه فشار آورد كه در اين 
زمينه به چارچوب مشخصي برسند كه باالخره 
با ميانجيگري آمريكا، قرارداد 1351 امضا شد. 
البته آقاي «َعَلـــم» اين قرارداد را يك جام زهر 
مي داند چون تا قبل از آن ما و افغانســـتان، به 
طور مساوي حق استفاده از هيرمند را داشتيم. 
قرارداد 1351 حاشيه هاي ديگري مانند اعطاي 

وام هاي بدون بهره به افغانستان، اجراي 60 طرح 
توسعه كشاورزي و صنعتي از سوي ايران براي 
افغانستان هم داشت. محمود فروغي در سال 61 
در كتابش مي نويسد كه با توجه به عدم اجراي 
حواشي قرارداد ما قطعاً به مشكل برمي خوريم. 
البته اين قرارداد در افغانستان هم به سختي امضا 

شده بود. 
نظارت بر اجراي اين معاهده يعني محل 
اندازه گيري آب فقط قســـمتي بوده كه اجرا 
نشده اســـت. در سال هاي پُر آبي ميزان حقابه 

ايران مشخص است، ولي در ديگر در سال ها به 
ميزاني كه خشكسالي است، از رقم حق ايران 
كاسته مي شود. تعيين ميزان حقابه هم از محل 
«سنجش آب» است كه در ورودي سد كجكي 
قرار دارد، ولي چون سال هاي گذشته كمتر با 
اين تنش مواجه بوده ايم، طرف ايراني تاكنون 
بازديد و سنجشـــي نداشته است. ولي حاال با 
تقاضاي طرف ايراني، طالبان به بهانه تخريب 
محل سنجش آب، مانع بازديد ما شده است. 

يكي ديگر از بندهاي معاهده يادشده اين 
است كه افغانستان، كاري نكند كه ايران از حقابه 
خود محروم شود، در حالي كه سد «كمال خان» 
كه افغانستان احداث كرده است، همين بند از 
معاهده را نقض مي كند. سد «كجكي» ظرفيت 
مخزني زيادي ندارد و فقط انحرافي است كه 
براي ما مشكل ايجاد كرده است، زيرا پُر شدن، 
آب آن به ســـمت باتالق «گود زره» سرازير 

مي شود. سال گذشته هم وقتي قرار بود 2 ميليارد 
مترمكعب آب با استفاده از همين سد انحرافي، 
وارد ايران شود، به باتالق «گود زره» رسيد. البته 
سيمان سد كمال خان هم از سوى طرف ايراني 
كه در افغانستان كارخانه سيمان داشت، تأمين 

شده است. 
آب، ابزار ديپلماسي افغانستان براي تنظيم روابط با 

همسايگان است
خدادي: آقاي دكتر حق پناه، شـــما هم 
اگر در زمينـــه واكاوي موضوع، نكته اي داريد، 

بيان فرمائيد.
حق پناه: در مورد سياســـت ها و اقدامات 
افغانستان در موضوع آب، پيش از هر چيزي بايد 
بگوئيم كه افغانستان آن گونه نيست كه ما از آن 
به عنوان يك كشور نيمه ويران، مخروبه و كامًال 
وابسته به خارج تصور داريم. افغانستان، سند 
سياست آب دارد در حالي كه ما نداريم. براي 
نخبگان افغانستاني، آب يك ثروت بالفعل است 
كه حوضه هاي آبريز آن همجوار با كشورهاي 
ديگر قرار دارد و آب ابزار ديپلماسي تنظيم روابط 
با همسايگاني مانند ايران، تركمنستان، پاكستان و 

تاجيكستان و ازبكستان است.
نكته ديگـــر اينكه، مســـأله آب، ابزار 
سياستگذاري هاي داخلي و ابزار تنظيم مناسبات 
دولت افغانستان هم با اقوام است. «موسي شفيق» 
نخست وزير ظاهرشاه به موجب همين قرارداد 
1351، متهم به خيانت به افغانستان شد. آب، 
ابزار مداخله قدرت هاي رقيب در افغانســـتان 
هست، زيرا افغانســـتان همواره عرصه وقوع 
جنگ هاي نيابتي بوده است. شما همين انگلستان 
را ببينيد كه چگونه در تنظيم مرزها و سرحدات 
تا سدســـازي هايي كه در افغانستان انجام شده 
است، رويكرد خصمانه نسبت به ما داشته است. 
جالب است كه بيشـــترين مطالعات در حوزه 
آب افغانستان توسط دولت هاي اروپايي انجام 
مي شود. در دولت آقاي اشرف غني شاهد بوديم 
كه بالفاصله پس از مذاكرات ما با اين دولت، 
هيأت هايي از كشورهاي اروپايي به افغانستان 
مشاوره مي دهند. ديگر آنكه، طرف افغانستان 
برخالف تصور ما با نگاه نخبگي به موضوع نگاه 
مي كند و كامالً  از تناقضات و ناهماهنگي بين 
نهادها و نخبگان ما واقف هستند و به موقع در 
چانه زني ها از آن استفاده مي كنند. اينجاست كه 
بايد گفت «آبادي بتخانه ز ويراني ماست!» آنها 
كامالً از نقطه ضعف هاي ما آگاهند و نه  اينكه 
مسئوالن ما فقط در زمان انتخابات به ياد حقوق 
از دست رفته مردم  مي افتند! بحث ها در كشور ما 

جناحي و وارد فضاي رسانه اي شده است.
موضوع ديگر اين كه معاش در افغانستان با 
كاشت و قاچاق موادمخدر گره خورده است و 
كشت خشخاش عمدتاً در واليات جنوب غرب 
افغانستان و حوضه آبريز هيرمند انجام مي گيرد 
و جمعيت بيشتري وارد اين منطقه مي شود و از 
اينرو خود به خود مصرف آب در اين حوضه 
آبريز باال رفته است. در افغانستان با حاكميتي 
روبرو هستيم كه هيچ تعهد منطقه اي و بين المللي 
ندارد و در موضوع آب، بدنه كارشناسي دولت 
سابق افغانستان تقريباً باقي مانده و همان رويكرد 

سابق حاكم است. 
مسأله آب، تنها موضوعي نيست كه دچار 
مخمصه شده باشد. همين 2 هفته پيش طالبان 
اجازه نداد كه هيچ ناشر افغانستاني در نمايشگاه 
كتاب ايران شركت كند. ما بايد همه جنبه هاي 
تحوالت داخلي و خارجي افغانستان را ببينيم 
و بعد در مورد مســـأله آب تصميم بگيريم. 
صحبت هاي پيرامون حقابه ايران به نفع طالبان 

تمام شده است.  
روحي صفت: ما چگونه مي توانيم حقابه 
خود را از طالبان بگيريم؟ آب در افغانســـتان 
موضوع حساسي است و اگر مردم افغانستان 
متوجه شوند كه كســـي از حقوق آنان در اين 
زمينه دفاع مي كند، برايشان بسيار با ارزش است. 
صحبت هاي پيرامون حقابه ايران بيش از آنكه به 
نفع كشور ما باشد، به نفع طالبان تمام شده، زيرا 

براي طالبان مشروعيت ايجاد كرده است.
حال آن كه رفتار و سياســـت ما در دولت 
جديد افغانستان، داراي يك فقدان عنصر اقتدار در 
سياست هاي اعمالي، نسبت به افغانستان است،، 
حال اين سؤال مطرح مي شود كه براي فراهم 
ساختن عنصر اقتدار در مقابل سياست هاي اخير 
چه برنامه هايي بايد داشته باشيم؟  و در وضعيت 

فعلي ما چه نوع اعمال سياستي داريم؟
در حال حاضر نهادي كه سياست هاي ايران 
نسبت به افغانستان را اعمال مي كند يك نوع رفتار 
حداكثري براي طالبان دارد. يعني اينكه يك امتياز 
حداكثري را براي آنان به اميد اينكه شرايط ما 

محقق شود، مطرح مي كند.
2 ســـال پيش كه طالبان برسر كار آمدند، 
خطوط قرمز خـــود را با آنان مطرح و  در اين 
زمينه براي اينكه به خواست هاي خود برسيم، 
اعالم همكاري با طالبـــان را مطرح كرده ايم؛ 
اما با گذشت 2 سال هيچ كدام از شاخص هاي 
مطرح شده تحقق پيدا نكرده است، نه در زمينه 
امنيت هاي مرزي، نه در مـــورد مواد مخدر و 

حتي در مورد شيعيان كه طالبان آنان را به عنوان 
بازيگران سياسي به هيچ عنوان قبول ندارد و فقط 
اجازه حيات را به آن ها داده اند! زبان فارسي هم با 
وجود قدمت چندين ساله اش در اين دولت در 

حال نزول است!
از اينرو سياست ما در افغانستان متأسفانه 
شخصي سازي شده است و ابعاد كامل و جامعي 
نداريم كه اين مسأله بايد اصالح شود. البته بنده 
هرگز موافق تقابل با طالبان نيستم. به هر حال 
گرفتن حقابه از طالبان كه عنصر اقتدار يكي از 

موارد آن است نيز هم مؤلفه هايي دارد. 
يكي از اين مؤلفه ها بي نيازي كشور ما به 
آب يعني عدم اتكا به آب است. 5 سال پيش اداره 
حقوقي وزارت امور  خارجه طرح و پكيجي را 
با عنوان «رويين  تن سازي سيستان و بلوچستان» 
تصويب كرد و به هيأت دولت ارائه داد. در اين 
طرح پيش بيني شده بود كه شايد ما روزي ممكن 
است هيچ آبي از افغانستان به سوي ايران سرازير 
نشود و تكليف ايران در آن زمان چيست كه در 

واقع بدترين سناريو را در نظر گرفته بودند.   
حال پيشنهاد داده اســـت كه بايد مدل 
توســـعه اقتصادي در سيستان و بلوچستان از 
حالت كشـــاورزي و  مصرف آب كامالً تغيير 
كند. مثالً ما كه داراي 3 نوع آب شرب، صنعتي 
و كشاورزي هستيم اين ها بايد تفكيك شوند. 
ولي متأسفانه وزارت نيرو هيچ گونه اقدامي براي 
اجرايي كردن پكيج ارائه شده انجام نداده،زيرا 

اين كار بســـيار سخت بوده است و هماهنگي 
بين دستگاه ها و فرهنگ سازي در اين رابطه را 
مي طلبيده و وزارت نيرو از اجراي آن صرف نظر 
كرده است. متأسفانه نوع مصرف آب در سيستان 
و بلوچستان بي آب مانند مصرف آب در شمال 

كشور و شهر تهران پيش مي رود! 
در اين رابطه نمايندگان مجلس بودجه اي 
را تصويب كردند كه براساس آن، طرح توسعه 
كشاورزي در سيستان و بلوچستان و شهري كه 
وابسته به آب بيگانگان است، اين گونه طرح ها 
پيگيري شود، بنابراين تا زماني كه مدل توسعه 
تغيير نكند، امكان اصالح وجود ندارد. به نظر 
مي رسد چون تغيير مدل توسعه در داخل كشور 
سخت اســـت، راحت ترين كار اين است كه 
تقصير مشكل كم آبي در سيستان و بلوچستان را 
به گردن افغانستان بيندازيم و سرازير نشدن آب از 

افغانستان را مالك اصلي قرار دهيم! 
اما مي توانيم با صرف هزينه هاي درست 
و اصولي براي تغيير خطـــوط لوله هاي آب 
آشاميدني شهر و چاه نيمه هايي كه در فضاي 
تبخير قرار دارند و بيش از 50 درصد آب آن ها 
تبخير مي شود و به آسمان مي رود، اقدام كنيم. 
اما وزارت نيـــرو در اين رابطه هيچ تمهيداتي 
نينديشيده است. در واقع بهينه كردن مصرف آن 
در بخش هاي آشاميدني، كشاورزي و صنعتي و 
بهينه كردن پايداري آب و نيز ايجاد جايگزين 
براي آن مي تواند در رابطه با مشكل كم آبي در 

اين استان تأثيرگذار باشد.
مثالً كشورهاي قطر، امارات و عربستان 
براي تأمين آب دستگاه هاي آب شيرين كن را 
برروي آب دريا قرار داده اند و اين مسأله حتي 
باعث شده است كه قطر كشوري كه آب ندارد به 

كشور صادر كننده آب بدل شود.  
حال ما از درياي عمـــان خط لوله آب 
كشيده ايم يا استان يزد كه از افتخارات دولت آقاي 
روحاني بوده، انجام شده است، اما براي سيستان 
و بلوچستان اين خط لوله كشيده نشده است و 
شـــرايطي كه بودجه آن در مجلس تصويب و 
پرداخت شده، اما گويا در جاي ديگري بودجه 
صرف شده اســـت. بنابراين تا در سيستان و 
بلوچستان خود اتكا به آب نشويم عنصر اقتدار در 
ديپلماسي ما با افغانستان جايگاه مناسبي نخواهد 
داشت. به نظر مي رسد با توجه به شناختي كه از 
روحيات مردم افغانستان دارم و تفاوتي هم ميان 
دولت هاي اين كشور ندارد، مي توانم بگويم كه 
افغانستان يك سياست واحد در مقابل آب دارد.

بنابراين ما بايد احساس بي نيازي در طرف 
مقابل در مورد آب را برانگيزيم تا آن ها احساس 
نكنند كه ما ديپلماسي ملتمسانه در مقابل آنان 

داريم و بي نيـــازي خود را اعالم كنيم تا باعث 
درخواست آنان شويم تا آنان نيز از ثروت بالفعل 

خود براي منافع كشورشان استفاده كنند.
افغانستان پيشنهاداتي را مطرح مي كند تا در 
مقابل ارائه آب به كشور ما، منافع ديگري را براي 
كشورش مانند انرژي و جاده دريافت كند، اما تا 
زماني كه دست نياز به سوي طرف افغان دراز 
و محتاج بـــودن خود را اعالم كنيم در رابطه با 
دريافت حقابه كشورمان به نتايج مطلوبي با طرف 

افغان نمي رسيم.
بنابراين ديپلماسي ملتمسانه در مورد حقابه 
كشورمان مؤثر نخواهد بود. با توجه به تجربه 
37 ساله خود در موضوع افغانستان اين مسأله 
را مطرح مي  كنم كه افغان ها به هيچ كس متعهد 
نيستند! درواقع افغانستان كشوري به ظاهر ساده 
نيست و محل رقابت قدرت هاي بزرگ بوده و 
هست و به همين دليل مردم افغانستان را ساده 
نبينيم و ضروري است كه مديريتي پيچيده در 

مقابل افغانستان داشته باشيم.
حق پناه: ابتدا چند نكته در مورد سياست هاي

ايران در مقابل افغانستان را مطرح مي كنم. 
به طور كلي سياست هاي توسعه در ايران
بيشتر دچار مشكالت مفهومي شناختي بوده
اســـت. مثالً در مورد واژه توسعه نيز با مشكل
روبرو شده ايم كه آيا بايد به جاي توسعه از واژه

پيشرفت استفاده كنيم؟
وقتي اين موضوع تا اين اندازه پيچيده شده
است بنابراين در اجرائيات آن مشكالت عديده

مي شود.
در واقع سياست هاي توسعه اي در كشور
مبتني بر واقعيت هاي كم آبي در ايران نبوده است
و رهيافت هاي اشتباه از كشاورزي و فهم غلط
از امر خودكفايي باعث شده است كه در شرايط
فعلي قرار بگيريم. البته مسائل دهه اول جنگ
تحميلي و نيز اجراي پروژه هاي صنعتي بزرگي
كه در شـــهر اصفهان اجرا شد در صورتي كه
جايگاه اصلي آن در جنوب ايران و دركنار دريا
بود. تمامي اين موارد تا سياست هاي پوپوليستي
كه در دولت هاي مختلـــف كم و بيش وجود
داشته،سياست هاي توسعه در كشور را منحرف

كرده است.
در واقع همين مسأله و همين نگاه باعث
شد كه مساله آب شرق كشور را هم از راه هاي
غلطي طي كنيم. مثالً پرهزينه ترين راه ها براي
حل مشكل كم آبي شرق كشور را طي كرديم كه
حداقل بهره برداري را داشته ايم. در برخي مواقع
تعمدي در كار بود كه منابع آب را تهي كنيم تا
فشار بر دريافت آب از افغانستان وارد شود، در
حالي كه برآوردها نشان مي داد كه نمي توان بر
روي منابع ناپايدار آب در افغانستان در سراسر
سرحدهاي شرق كشور حساب كرد. افغانستان يا
آبي ندارد و يا به ما آب نمي دهد كه در هر حالت
فرقي نمي كرد و جايگزيني هاي آن بايد در ايران
دنبال مي شد. مثالً بحث باز چرخان آب كه در
همه جاي دنيا اجرا مي شود كه اجراي آن هيچ
ارتباطي به افغانستان ندارد. سياست ما در مقابل
دچار مشكالتي است. مثالً هيچ وقت افغانستان
براي ما در اولويت نبوده اســـت و ما كشوري
بسيار خاورميانه زده هستيم. در شورزار خاورميانه
تخم بي حاصلي كاشتيم و در منطقه اي كه خيلي
ظرفيت داشته است اقدامات اساسي نكرديم و
حاال به اين جا رسيده ايم كه مي توانستيم در زمينه
آب برنامه هايي اساسي را اجرا مي كرديم و حاال به

بهره برداري از آن ها مي رسيديم.
در مورد افغانستان سياست هاي ما بيش از
حد تابع متغييرهاي مداخله هاي خارجي بوده
است و به نوعي در خصوص افغانستان، آمريكا
زده بوده ايم يعني اصل واقعيت افغانستان را كمتر
مي ديديم و با عينكي كه ديگران در آن كشور چه
كار مي كنند به افغانستان نگاه مي كرديم، نتيجه آن
شد كه روابط مطالبه گري با تمامي قوم هاي ديني

و مذهبي نداشتيم.
در مجموع ما به جايي رسيده ايم كه ابزار
نفوذ ما در افغانستان همين شرايط فعلي است.
اگر ما مثل راه آهن بين مشهدـ  هرات و پروژه
چاربهار را داشتيم، مزيت هاي بيشتري داشتيم
و  مي توانســـتيم 3 كار را براي حل بحران آب

كشورمان پيش ببريم:
1ـ  به لحاظ منابـــع داخلي الگوهاي باز

چرخاني و بي نيازي از آب افغانستان
2ـ  داشتن ابزارهاي نفوذ و تعامل با دولت

افغانستان 
 3ـ  ابزارهاي ارائه مشوق با طرف افغانستان
را دنبال مي كرديم كـــه در حال حاضر ناكافي

است.
در حال حاضر ما با يك طرف متعادل و
محاسبه گر در افغانستان مواجه نيستيم، در واقع
موضوع آب به يك مساله حيثيتي بدل شده است

كه نبايد به اين مرحله مي رسيد.
ما در موضـــوع آب هيچ زماني رويكرد
بين المللـــي را دنبال نكرده ايـــم. حال آن كه
حقوق بين الملـــل مي تواند به ما كمك كند تا
از ظرفيت هايي اســـتفاده كنيم تا طرف مقابل
مثالً حقابه محيط زيستي را درنظر بگيرد، در
بخش هاي مهم ديگـــري مانند مهاجرين كه
مي تواند در تعامل با طالبان در موضوع آب مبنا
قرار بگيرد كه مورد استفاده قرار نگرفته است.
تركيه 3 ميليون مهاجر از سوريه داشت كه براي
آن ها ساالنه 3 ميليارد يورو از اتحاديه اروپا كمك
مي گيرد، اما ميزان كمك به ايران درباره مهاجرين
افغانستاني چقدر است؟ ما اساساً كشور خود
را محروم كرد ه ايم و نخواسته ايم كه بين المللي

باشيم.
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لزوم تغيير رويكرد آبي با افغانستان
از سياسي به فني وحقوقي

در نشست راه گفتگو با عنوان «واكاوي بحران آب در روابط ايران و افغانستان» مطرح شد

* دكتر جعفر حق پناه، اسـتاد دانشـگاه 
و پژوهشـگر مسـائل افغانسـتان:  آب، 
ابزار سياستگذاري هاي داخلي و تنظيم 
مناسبات دولت افغانسـتان با اقوام آن 

كشور است
* در موضـوع آب تأكيـد مي كنـم كـه 
اساسـاً بايـد مسـائل ديگـري را دنبال 
كنيم كـه يكـي از آن ها بحث كشـت هاي 
جايگزيـن و كشـت هاي فراسـرزميني 

است كه ميان 2 كشور قابل اجرا است

* محسن روحي صفت، ديپلمات ارشد 
سابق ايران در افغانسـتان: سياست 
مـا در مـورد افغانسـتان متأسـفانه 

شخصي سازي شده است 
* يكـي از مؤلفه هـاي عنصـر اقتـدار 
كشورمان، بي نيازي و عدم اتكا به آب 

است 
* نـوع مصـرف آب در سيسـتان و 
بلوچستان بي آب، مانند مصرف آب در 
شمال كشور و شهر تهران پيش مي رود! 
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تجديد مناقصه عمومى (نوبت دوم)
 خريد 2000 كيلوگرم قلع با خلوص 99/9 درصد

شـــركت اوزان (ســـهامى خاص) به شـــماره ثبت 13381 و شناســـه ملى 
10100509215 در نظـــر دارد مناقصه عمومـــى خريد 2000 كيلوگرم قلع با 

خلوص 99/9 درصد را تجديد نمايد. 
بدينوســـيله از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى و تشـــكل هاى قانونى ذيصالح 
عالقمنـــد كه در اين زمينه داراى تخصص و تجربه و حســـن ســـابقه اجرايى و 
ســـرمايه مالى و امكانات الزم مى باشند، دعوت بعمل مى آيد از روز چهارشنبه 
1402/03/03 ســـاعت 08:00 صبح تا روز سه شنبه 1402/03/09 ساعت 13 
جهت دريافت اســـناد مناقصه همراه با معرفينامه ممهور به مهر شركت متقاضى 
به شركت اوزان به نشـــانى تهران خيابان استاد نجات الهى پايين تر از كريمخان 
پالك 277 مراجعه نماييد. همچنين آخرين زمان تحويل اســـناد به دبيرخانه 
محرمانه حراست روز سه شـــنبه 1402/03/09 ساعت 16 مى باشد. بازگشايى 
پاكات روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 ساعت 15 در دفتر شركت مى باشد. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 02188804690 داخلى 177 تماس 

حاصل نمايند.  

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
 اتحاديه شركت هاى فنى مهندسى حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى

به شماره ثبت 31054 و شناسه ملى 10320852012 
بدينوســـيله از اعضاء اصلى با گواهينامه معتبر اتحاديه شركت هاى فنى مهندسى حفاظت 
الكترونيك و شـــبكه هاى ايمنى دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
 كه از ساعت 15:00 الى 17:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 در محل اتاق بازرگانى ،

 صنايع ، معادن و كشـــاورزى ايران  به آدرس : تهران، خيابان  طالقانى  نبش خيابان شهيد 
موسوى (فرصت)، شماره 175 برگزار خواهد شد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : 
1-گزارش هيات مديره  2-گزارش خزانه دار پيرامون بيالن ســـال گذشته و بودجه جارى 
و تصويب آن ها 3-گزارش بازرس 4-بررســـى و تصويب ترازنامه و گزارش مالى ســـاليانه 
5-بررسى پيشنهاد هيات مديره و تصويب بودجه سال آينده وحق عضويت و وروديه اعضاء 
و خط مشى كلى اتحاديه 6- گزارش روساى كميسيون ها در خصوص نحوه عملكرد يكساله 
كميسيون . 7-انتخاب بازرس اصلى و على البدل  8-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار  9-ساير 

مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه اتحاديه مى باشد .
هيات مديره اتحاديه شركت هاى فنى مهندسى
 حفاظت الكترونيك و شبكه هاى ايمنى
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افقي :
 1 - كنايه از كســى كه دائمــا او را به جاى ديگرى 

ارجاع مى دهند ! - پيشوند نفى
 2 - تيم فوتبال اسپانيايى - سرزنش و مالمت كردن

 3 - عجيب ترين مايع - توده - از كاركنان هواپيمايى
 4 - طاقت - قسمتى از پا - تفاوت - امر به آمدن

  5 - خط ســير ســيارات - لباس بلنــد خانم ها -
 نام پالتينى اسطوره فوتبال فرانسه

 6 - پافشارى كردن - غزال - حرف شانزدهم
  7 - تعبير نويســنده از خــود - صداى گريه بچه -

 قدرت تشخيص
 8 - نه چندان بد ، نسبتا خوب - نويسنده آمريكايى 

«وداع با اسلحه» - خزنده گزنده
 9 - الغر و تكيده - شانه و دوش - فيلمى از مسعود 

جعفرى جوزانى
 10 - جــاده آهنى - ســگ بيمار - « نيروى دريايى 

جمهورى اسالمى ايران «
 11 - بين ســر و تن - فاقد جنبه ضرورى - در لغت 

به معناى عهده دار شدن است
 12 - پيشوند يكدهم - ماهى - درياچه لرستان - طاقت

 13 - تيــم فوتبال ايتاليايى - چوب به انگليســى - 
منقار كوتاه

  14 - پولى كه بر ســر عــروس و داماد مى ريزند -
 از جام هاى معتبر كشتى به نام قهرمان بلغارى

 15 - تنها - برنده نوبل فيزيك 1923
عمودي :

  1 - لقبــى كــه هندى ها به گانــدى داده بودند -
 احترام و گراميداشت

 2 - هواپيماى كاغذى - شاخه تازه روييده
 3 - خبر افشاگرانه - كم عرض و نازك - رادار

  4 - نيم صداى ساعت - باالى زانو - عداوت و دشمنى -
 شهرى در فارس

 5 - عقب افتاده - نامعلوم - انكار كردن
 6 - نامى پسرانه - شهر آرزو - ماهى كنسروى

 7 - قيمت بازارى - شــاعر قصيده سراى قاجاريه 
مولف « پريشان» - نوعى سالح كمرى

 8 - قرض بانكى - شهر خراسان جنوبى - ماه فوتبالى
 9 - دســتگاه ارســال تصاوير از راه دور - گلفام - 

پايتخت ايتاليا
  10 - شــهر خراســان قديم - تكرار حرف سى ام - 

پيرو حضرت موسى (ع)
 11 - بخشى از خانه - كى بود مانند ديدن ؟ - شيوه كار
 12 - رنگ - هواپيماى جنگى روسى - سختى - پست

  13 - به هر چيز با ترديد و ســو ظن نگاه مى كند - 
بلند نظرى - آرواره

 14 - دعا ، مناجات - لقب خرم ، شاه هند از سلسله 
گوركانــى ، او تاج محل را براى مقبره  همســرش 

ممتاز محل ساخت
 15 - سرانجام كار - عطر خوشبو كننده

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي 
با  اخذ سپرده 

RHS-0148901-T17 :درخواست شماره
موضوع آگهي:

خريد ماده ضدخوردگي
 براي كســب اطالعات بيشــتر به ســايت اين شركت

 www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.
روابط عمومي و امور بين الملل

« آگهى مزايده »
 مزايده عمومى فروش تجهيزات كارخانه آب شيرين كن 5000 متر مكعبى

مزايده گزار: شركت سرمايه گذارى صنايع عمومى تأمين (سهامى عام)
موضوع مزايده : شركت ســـرمايه گذارى صنايع عمومى تأمين (سهامى عام) در نظر دارد تجهيزات كارخانه آب شيرين كن 5000 مترمكعبى را طى 

برگزارى مزايده عمومى به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. 
محل تجهيزات: منطقه آزاد قشم

متقاضيان مى توانند جهت دريافت اســـناد مزايده و فرم شركت در مزايده به ســـايت www.tgi.co.ir و يا به آدرس : تهران، سعادت آباد،خيابان عالمه 
طباطبايى جنوبى، خيابان شهيد حق طلب غربى، پالك 47  مراجعه نموده و پس از تكميل مدارك، پيشنهادهاى خود را تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهى 

در پاكت هاى دربسته و الك و مهر شده به شرح ذيل به واحد حراست شركت سرمايه گذارى صنايع عمومى تأمين تحويل نمايند:
پاكـــت الف) وجه تضمين شـــركت در مزايده به مبلغ پانزده ميليارد ريـــال (معادل يك ميليارد و پانصد ميليون تومان) بـــه صورت ضمانت نامه بانكى 
و ضمانت نامه صادره از ســـاير موسســـات زير نظر بانك مركزى / چك تضمين شـــده بانكى / فيش واريز وجه نقد به حســـاب جارى شـــبا شـــماره        

IR 680130100000000283562894كارفرما نزد بانك رفاه كارگران  بنام شركت سرمايه گذارى صنايع عمومى تأمين ارائه گردد.
پاكت ب) اسناد و مدارك مذكور در شرايط مزايده.

پاكت ج) پيشنهاد قيمت.
شماره تماس هاى شركت سرمايه گذارى صنايع عمومى تأمين: 02188583156 داخلى 544 (معاونت فنى). 09128636402

* حضور كارشناســـان فنى پيشنهاد دهندگان در محل انبار تجهيزات جهت بررسى و كسب اطالعات الزم از شرايط موجود تجهيزات، با هماهنگى واحد 
فنى شـــركت سرمايه گذارى صنايع عمومى تأمين ضرورى مى باشـــد. مع ذالك بازگشايى پاكات توسط كميسيون معامالت شركت مزايده گزار و بدون 

حضور مزايده گران صورت خواهد پذيرفت.
* شركت سرمايه گذارى صنايع عمومى تأمين در رد يا قبول تمامى پيشنهادها مختار مى باشد.

*هزينه برگزارى مزايده و كارشناس رسمى دادگسترى به عهده برنده مزايده مى باشد.

ت سوم)
 (نوب

بدينوسيله از كليه ســـهامداران محترم شـــركت البراتوارهاى رازك(سهامى عام) يا 
نماينـــدگان قانونى آنان دعوت بـــه عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى 
ســـاليانه صاحبان سهام براى ســـال مالى منتهى به 1401/12/29 اين شركت كه  در 
 ساعت 13 روز پنج شـــنبه مورخ 1402/03/18 در محل : كيلومتر 18 جاده مخصوص
 تهران – كرج -خيابان داروپخش – ســـالن اجتماعات شركت كارخانجات داروپخش 

تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1-  استماع گزارش هيئت مديره براى عملكرد سال مالى منتهى به  1401/12/29.
2-  اســـتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى در خصوص صورت هاى مالى  سال مالى 

منتهى به 1401/12/29.
3-  بررسى و تصويب عملكرد و صورت هاى مالى سال مالى منتهى به 1401/12/29.

4-  تصويب ميزان سود تقسيمى.
5-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونى براى سال مالى منتهى به 1402/12/29 و تعيين 

حق الزحمه ايشان.
6-  تصويب ميزان پاداش هيئت مديره و همچنين تعيين حق حضور اعضاى غيرموظف 

هيات مديره براى سال مالى منتهى به 1402/12/29.
7-  انتخاب روزنامه كثيراالنتشـــار و سامانه كدال بعنوان روش الكترونيكى جهت درج 

آگهى هاى شركت.
8-  ســـاير مواردى كه به موجب قانون تجارت تصميم گيرى در مورد آن در صالحيت 

مجمع عمومى عادى مى باشد.
توضيحات :

 ســـهامداران محترم مى توانند از طريق پايگاه اطالع رســـانى شـــركت به نشـــانى
 www.RazakPharma.com  مجمع را بصورت آنالين مشاهده نمايند .

نحوه دريافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترم يا نمايندگان قانونى آنها كه مايل به حضور در جلسه مذكور مى باشند، 
مى توانند در مورخه 1402/03/17 با مراجعه به واحد ســـهام شركت واقع در كيلومتر 
10 جاده مخصوص تهران – كرج با در دست داشتن مدارك مالكيت سهام و كارت ملى و 
يا وكالتنامه معتبر از طرف صاحبان ســـهام خود نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام 

نمايند. دريافت برگه ورود به مجمع بر اساس ماده 99 قانون تجارت الزامى مى باشد.
توجه :

جهت ورود به جلســـه، ارائه كارت ملى براى افراد حقيقى و ارائه معرفى نامه (مشتمل بر 
شناسه ملى و شماره ثبت شخص حقوقى و كارت ملى نماينده) براى نمايندگان اشخاص 

حقوقى الزامى مى باشد.
هيئت مديره شركت البراتوارهاى رازك(سهامى عام) 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام
شركت البراتوارهاى رازك ( سهامى عام )

به شماره ثبت  9593 تهران  و شناسه ملى 10860385410


