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ثؤختة:
لةسةردةمي ئيَستادا،جيهان توشي قةيراني ئاو بووة.رِووبارةكان وةكؤ يةكيَك لةسةرضاوة سةرةكيةكاني دابينكردني ئاو،بة
فاكتةرةيكي زؤرطرنط لة ثيَوةندية سياسي و ذينطةيةكاني نيَوان ولَاتان هةذمار دةكريَت.لة بارودؤخي كةم ئاويدا،هاوبةش بوون
لة ئاوي رِووبارة سنووريةكان،دةبيَتة مايةي كيَشةوناكؤكي نيَوان ولَاتةكان لةسةرضؤنيةتي بةكارهيَناني ئةم سةرضاوة
ئاويانة.نةبووني رِيَككةوتن لة نيَوان ولَاتةكان سةبارةت بةكارهيَنان ئةم سةرضاوة ئاوية هاوبةشانة دةتوانيَت ئةم كيَشانة زؤرتر
بكات.لةدوخيَكي ئةوهادا،بةهؤي كةمبووني ئاو لةاليةن يةكيَك لةدةولَةتةكانةوة ،ناكؤكي سةرهةلَدةدات ودةبيَتة هؤي ئالَؤزي
و(طوشار)لةسةر سةرضاوةكاني ئاو.لةم دؤخةدا،رِوونكردنةوةي اليةنة ياساييةكاني ئةم ناكؤكيانة وشةفافيةت سةبارةت بةماف و
ياسا ودةسةالَتي دةولَةتة كةناراويةكان،لة بةكارهيَناني ئاوي رِووبارةكان،دةتوانيَت ضارةسةري كيَشة بكات.سةرةرِاي ثيويسيت
رِةضاوكردني هةنديَك بابةتي زؤرطرنط وةكؤ :طةشةي بةردةوامي ثيَدراو ي ()Sustainable Developmentحةوزي
رِووبارةكان و بةرِيَوةبردني يةكثارضةي سةرضاوة ئاويةكان وثاراستين ذينطة،تاوتويَ كردني تيَوريةياساييةكاني ثةيوةست بة
بةكارهيَناني ئاوةي رِووبارة سنووريةكان بؤ طةيشنت بةرِيَككةوتنيَكي بةردةوام وجيَطر زؤر ثيويستة.لةنيَوان ضوار تيوري((
حوكمرِاني نيشتماني رِةها(بيَ سنوور)،يةكثارضةيي نيشتماني ،هاوبةش بووني ضةند ولَات لة بةكارهيَناني ئاوي يةك رِووبار،
حوكمرِاني نيشتماني سنوودار لة بةكارهيَناني ئاوةكان))"،بنةماي حوكمرِاني نيشتماني سنوودار" وةكؤ بنةمايةكي طشيت ياسايي
و رِاستيةكي جيهاني وطةشتطري،قبولَ كراوة.تاوتويَ كردني ثةمياننامة نيَودةولَةتيةكان و رِاو و بوضووني ثسثؤرِاني بواري ياسا
نيَودةولَةتيةكان ،شيَوازي دادوةري ناوخؤيي و نيَودةولَةتي ،برِيارةكاني رِيَكخراوةكان وكوَنفرانسة نيَودةولَةتيةكان ونةتةوة
يةكطرتووةكان،بة تايبةت ليَذنةي ياسا نيَودةولَةتيةكان سةبارةت بةئاوي رِووبارة سنووريةكان،ثيشاندةري ئةوية كة دةولَةتةكان
بنةماي(بنةماي حوكمرِاني نيشتماني سنوودار) ثةيرةو دةكةن.بةشيَوةيةكي طشيت ئةم بنةماية جةخت لةسةر ئةوة دةكات كة
هةركامة لةم دةولَةتانة كة لة كةناري ئاوةرِيَة هاوبةشةكانن،مايف سوودوةرطرتن لة ئاوي رِووبارة سنووريةكانيان هةية ،بةمةرجيَك
كة دادثةروةرانة بيَت.
ثةيظيَن سةرةكى :ئاو ،رِووبارةكان ،رِووبارة سنووريةكان،ياسا نيَودةولَةتيةكان ،رِيَككةوتننامةي
 .1ثيَشةكي
لةسةردةمي ئيَستا،ئاو وةكؤ هؤكاريَكي زؤر كاريطةر لة
ثيَوةنديةكاني نيَوان ولَاتان لةقةلَةم دةدريَت.زؤر لةثسثؤرِان بؤ
داهاتووي ئاو،بةها وطرنطيةكي زؤرتر لة نةوت دادةنيَن و
سةدةي( )21بة سةدةي ئاو ناو دةبن.بةكارهيَناني ئاو لةم
سالَانةي دوايية بةشيَوةيةكي ضاوةرِوان نةكراو زيادي كردووة كة
هؤكارةكةي دةطةرَيَتةوة بؤطةشةي دانيشتوان و ثةرةسةندني
كشتوكالَ.دانيشتواني جيهان لة()1ميليارد لة سالَي ()1990

1975

طةيشتوةتة زياترلة()7ميليارد كةس لةسةرةتاي سةدةي بيست
ويةكةم.رِيَكخراوي نةتةوةيةكرتووةكان طةشةي دانيشتوان
بةرِيَذةي()2ميليارد كةس بؤدوو دةيةي داهاتوو بؤ جيهان ثيَشبيين
دةكات كة ئةم طةشةية داواكاريَكي قورس لة سةر
سةرةضاوةئاويةكاني ولَاتاني جيهاني سيَهةم دةسةثيَنيَت هةروةها
كؤي طشيت رِووبةري ئاوديَري كراوي جيهان بةبةراوةرد لةطةلَ
بووة
زياد
بةرامبةر
لة()5
سالَي()1990زياتر
(.)www.fao.orgقورسايي داواكاريةكاني سةرضاوة ئاويةكان
كاتيَك كة لةبةراميةري سنووداربووني ئةم سةرضاواونة و بيَ ثالني
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بؤ رِووبةرِووبوونةوةي وشكةسالَيةكاندا هةلَسةنطاندن بكريَت،

لةسةدي بةنداوةكاني دوكان و حةديسةي ويَرانكرد وهةروةها

ئاشكرا دةبيَت كةجيهان توشي قةيراني ئاو بووةتةوة وئيَستا
بةهؤي كةمي ئاو()70ناوضة لةجيهان وةكؤ ناوةندةكاني قةيران

بةنداوةكاني رِومادي وسةدام وسامةرِا بة تةواوي ويران بوون و
بةنداوي دةربةندخيانيش()50لةسةد زياني وةبةركةوت (هةمان

ناسراون(ساري،صراف .)194:1384،لة كاتي ئيَسادا
سودوةرطرتين طوجناو لةئاو وسةرمايةطوزاري لةسةريدا،بةشيَكي
طرنط لةسياسةت و ثالنةكاني زؤربةي ولَاتاني جيهان لةخؤدةطريَت

سةرضاوة،ل.).84،عيَراق نةيتوانيوة بةنداوة ويَرانكراوةكاني نويَذن
بكاتةوة تا لةفريِوضووني ئاو رِيطري بكات.تةنها رِيَطايةك كةعيَراق
بؤدابينكردني بةرزبوونةوةي داواكاري ئاو هةلَبذاردوة فشار لةسةر

و ثيَشبيين دةكريَت شةرِ و كيَشمةكيَشي جيهاني بؤ بةكارهيَناني
ئاو لةم سةدةيةدا توند ببيَتةوة.ثرتوَس غالي سكرتيَري ثيَشووي

ئيَران بؤ دابينكردني ئاوة.ئيَران لة كاتيَكدا رِيَذةي بةكارهيَناني
ئاوي رِووبارة سنووريةكاني بةرز كردوتةوة،كة ثيَ واية بةهيَض

نةتةوةيةكطرتووةكان لةم بارةيةوة دةليَت(:شةرِةكاني داهاتووي
رِؤذهةالَتي ناوةرِاست بةهؤي نةوتةوة نية،بةلَكوو زياتر بةهؤي
ئاوةوة دةبيَت كة بةبةردةوام رِيَذةكةي لةم ناوضةية لة

شيَوةيةك مايف عيَراقي لةبةكارهيَناني ئاوثيَشةل نةكردووة.
دةولَةتي عيَراق لةم دواييةدا رِاطةياندووة كة ئيَران بة
جيَبةجيَيكردني كؤمةلَة ضاالَكيَك لةسةر رِووبارة سنووريةكان بووة

كةمبوونةوةية) (كالنرتي.)1395،23:جطة لة كةمبووني رِيَذةي
ئاو لة ناوضةكة ،بةثيَي كولتووري بةكارهيَناني ئاو و شيَوازي كؤني

بةهؤي كةمبوونةوةي رِيَذةي ئاوي دةربازبووي عيَراق كة وةزارةتي
دةرةوةي ئيَران ئةم وتةية رِةتكردوةتةوة و دةلَيَت ئيَران ئامادةية

كشتوكالَ بةفريِوضووني رِيَذةي ئاو زؤرترة.بةتايبةت ئةم كيَشة
سةبارةت بة دوو ولَاتي ئيَران و عيَراقيش رِاستة.زؤر بةكارهيَناني
ئاو لةولَاتي عيَراق و بةكارهيَناني نةطوجناوي ئاو لةم ولَاتة بووة

بؤ دانوستاندني تةكنيكي سةبارةت بة دابةشكردني ئاوي رِووبارة
سنووريةكان لةطةلَ دةولَةتي عيَراق .هةروةها ئاماذة بةرِيَككةوتين
عيَراق وئيَران لةسالَي( )2008بؤ ضارةسةركردني هةموو كيشةكان

بةهؤي ناكؤكي نيَوان عيَراق وئيَران كة هؤيةكي دةطةرِيَتةوة بؤ
طةشةي دانيشتوان ،ثةرةسةندني شارةكان وثيَشكةوتين

نيَوان هةردوو ولَات بةثيَي رِيَككةوتننامةي( )1975كردووة كة لةم
رِيَككةوتننامةية رِيَذةي بةشي هةريةك لةدوو ولَاتة دياري

كشتوكالَ.رِيَذةي دانيشتواني عيَراق لة()10مليؤن لةسالَي ()1973
طةيشتوتة زياترلة()38مليؤن لةسالَي(www. ( )2018
.)Worldometers.infoواتا نزيكةي()3سيَ ئةوةندة زيادي

نةكراوة،بؤية كوَمسيونيَك كة ثيَكهاتووة لةثسثؤرِاني هةردوو
ولَاتةكة خةريكي دياريكردني بةشي ئاوي هةريةك لةم ولَاتانةن
(ايران  26 ،شهريور.)1388،

كردوة.كة ثيشاندةري ئةوةية بةكارهيَناني ئاو لةم ماوةية()3
ئةوةندة زيادبووة.لةاليةكي ترةوة دةولَةتي عيَراق لة دةيةي
( )1970بة مةبةسيت ثيَشخستين كشتوكالَ ضةندين ثرؤذةي

سةرةرِاي ئةوةي كة سةبارةت بة كةشتيواني و سنوور و
رِووبارةسنووريةكان وةكؤ رِووباري ئةروةند كتيَب و تويَذينةوةي
زؤركراوة،بؤ منوونة(:منازعات ايران با همسايطانش بر سرمنابع

جيَبةجيَ كردوة،لةوانة:داناني ضةندين بةنداوة لةسةر
رِووبارةكان.دةولَةتي عيَراق رِاطةياندبوو كةرِووبةري زةوية

اب،ضاث 1395ك.بررسي اختالفات ايران وعراق درمورد
اروندرود،ضاث 1388ك.طزيدة اسناد سياسي ايران و عثماني،ضاث

كشتوكالَيةكان لة( )6مليوَين هيَكتار دةطةينيَتة( )24مليوَين
هيَكتار.كة مةبةستةكةي هةناردة كردني بةرهةمي كشتوكالَي
بةولَاتاني كةنداو و ولَاتاني تري نيشتماني عةرةبي بوو ( Naomi

1369ك.ضالشها وتعامالت ايران وعراق درنيمةي خنست قرن
بيستم،ضاث 1378ك.بررسي تارخيي اختالفات مرزي ايران
وعراق،تاليف اصغر جعفري ولداني ضاث1376ك .بررسي اختالفات

.)saker,198, P.76هاوكات عيَراق ضةند ثرؤذةيَك بوَ
هةناردةكردني ئاو بؤ ولَاتي كويت بةطةرخست تا ئةوةي كة لة

حقوقي ايران وعراق در مورد اروندرود،مركز ثذوهشهاي جملس
شوراي اسالمي،ضاث  1388ك.علي احلاج ،األزمة املائية بني العراق

نيَوان هةردوو ولَات لةسالَي( )1989طريَبةستيَك بؤ هةناردة كردني
ئاو بؤ كويت واذووكرا كة ئاوي هةناردةكراو بؤ كويت لة
رِووباري(ئةروةند)دابني دةكرا.كة زياتر لة()67لةسةدي ئاوي ئةم

و جريانة.)2009،جيَي ئاماذةية ئةم ليَكؤليَنةوة وبةلَطةنامانة
زؤرتر لةسةر جيوثؤلؤتيكي ضةند رِووباريَكي باشوور وباشووري
رِؤذئاوا(وةكؤ رِووبارةكاني ئةروةند،طةنطري و كوجنانضةم )

رِووبارة لةئيَرانةوة ديَت .لةاليةكي تريشةوة،بةفيَرِوضووني
دةرامةتي ئاو لةعيَراق زؤرة.هؤيةكةشي دةطةرِيَتةوة بؤ ئاوديري

تةركيزيان كردووة.بةلَام ثرسي بةكارهيَناني ئاوي هةنديَك لةرِووبارة
طرينطةكاني ئةم سنوورانةي ئاماذةثيَكراو وهةروةها سنوورةكاني

كردني لةرِادةبةدةري زةوةية كشتوكالَيةكان،لةناو ضووني
بةنداوةكان و بةرِيَوةبردني نادروسيت ئاوة لةعيَراق (طزارش
مؤسسةي مطالعات اسرتاتذيك لندن،1372،ص )78،و هةروةها

باكووري رِؤذئاوا و رِؤذئاوا وةكؤ ثيويست ليَكؤليَنةوة لةسةر نةكراوة
بةتايبةت اليةني بةكارهيَناني ئةم سةرضاوةئاويانة بةطويَرةي ياسا
ناوخؤيي ونيَودةولَةتيةكان.بؤية لةم تويَذينةوةدا دوسية

بوردمانةكاني هيَزة هاوثةميانةكان لةسالَي( )1991نزيكةي()75

جياوازةكان كة سةبارةت بةم بابةتة هةية،تاوتويَ كراوة و
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هةولَدراوة شيَواز و رِيَساي نيَودةولَةتي طوجناو بؤ سوود وةرطرتين

باران كة بةطويَرةي رِاثؤرتي رِيَكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان

داد ثةروةرانة و بة طويَرةي ثاراستين بةرذةوةنديةكاني هةردوو
ولَاتةكة بؤ ئةم رِووبارة نيَو دةولَةتيانة ،لة ئاسيت هةريَمي و

سةبارةت بة بارودؤخي ثيَوةري قةيراني ئاو لةناوضة جياوازةكاني
جيهان لةسالَي(،)2011ولَاتي ئيَران بةولَاتيَكي قةيراناوي لةقةلَةم

جيهاني دا خباتةرِوو.

دةريَت(خشتةي ذمارة.)1بؤية طةيشنت بة رِيَككةوتننامةيةكي
جيَطري و بةردةوام بة طويَرةي ياسا ناوخؤيي ونيَو دةولَةتيةكاني
تايبةت بة بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان كة بةشي هةر

ِ .1.1ريَبازي ليَكؤليَنةوة:
رِيَبازي ليَكؤلينةوة رِيَبازي شيكاري ـ وةسفية كة سةرةتا ثيَشينةي
دانوستاندةكاني هةردوو ولَات سةبارةت بة بابةتةكة تاوتويَ
كراوة.لةدواييدا ئاماذة بة ياساورِيَنماييةكاني ياسا نيَو دةولَةتيةكان

 .4.1ثرسيارةكاني ليَكؤليَنةوة:

كراوة.ئينجا ناوةرِؤكي رِيَككةوتننامةي نيَوان هةر دوو ولَات
سةبارةت بة بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان كة
لةسالَي()1975ز بةسرتاوة ،تاوتويَ كراوة و لة كؤتايدا ضةند

.1ئايا ئيَران دةسةلَات و سةروةريي لةسةر ئاوي رِووبارة
سنووريةكان بة مايف رِةهاي خؤي دةزانيَت؟
.2دةسةلَات و سةروةري دةولَةتةكان سةبارةت بة رِووبارة

ثيَشنياريك بؤضارةسةري كيَشةكة ئاراستة كراوة.

سنووريةكان لة رِوَانطة ياسا نيَودةولَةتيةكانةوة بةشيَوةي رِةهاية
يان سنووردارة؟

 .2.1ئاماجني ليَكؤليَنةوة:
ئاماجني ئةم ليَكؤليَنةوة بةكؤرتي ئةوةية كة سةبارةت بة
بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكاني هةر دوو ولَاتةكة لةاليةن
ليَذنةيةكي ثسثؤر و تايبةمتةندةوة لة هةردوو ولَات ،دانؤستاندني
بنياتنةرانة بكريَت بؤ ئةوةي رِيَككةوتننامةيَك لة لةنيَوان ئيَران و
عيَراق ببةسرتيَت كة بةطويَرةي ياسا ناوخويي و نيَودةولَةتيةكان
بيَت كة هةموو رِووبارة سنووريةكاني لةخؤ بطريَت و مايف هةر دوو ال
لة بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان بيثاريَزريَت و هيَض اليةنيَك

ولَاتيَك تيَدا دياربيَت،زؤر طرنطة.

.3لة رِيَككةوتننامةي سالَي( )1975نيَوان عيَراق و ئيَران ثةيوةست
بةبةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان،ض رِيَكاريَك بؤ
دابةشكردني ئاودا دانراوة؟
 .2ناساندني ناوضةي ليَكؤليَنةوة
ناوضةي ليَكؤليَنةوة بريتية لةناوضةكاني رِؤذئاوا وباكووري
رِؤذئاوا،باشوور و باشووري رِؤذئاواي ئيَران كة ثاريَزطاكاني
ئازةرباجياني رِؤذئاوا،كرماشان،كوردستان وئيالم،لورِستان و

تيَدا زةرةرمةند نةبيَت.

خوزستان لةخؤدةطريَت وهةوةها وناوضةكاني رِؤذهةلَات و باشووري

 .3.1طرنطي ليَكؤليَنةوة:

رِؤذهةلَاتي عيَراق كة ناوضة سنووريةكاني ثاريَزطاكاني
سليماني،ديالة،واست ،ناسرية،بةسرة وعمارة لة خؤدةطريَت كة

بةطويَرةي ئةوةي كة رِووبارةكان سةرةكيرتين سةرضاوةي ئاوي
ولَاتي عيَراقن وعيَراق هيَض رِووباريكي نية كة لةناوخؤي خاكةكةي
سةرضاوةبطريَت وئةو رِووبارانةي ديَنة ناو عيَراقةوة ،لةئيَران وسوريا
وتوركيا سةرضاوة دةطرن و ئةم ولَاتانة جطةلة سوريا،رِووبةر و
رِيَذةي دانيشتوانةكةيان نزيكةي()3سيَ ئةوةندةي ولَاتي عيَراقة
وثيويستيان بةرِيَذةيةكي زؤرتر لة بةرهةمهيَناني كشتوكالَي بةثشت
بةسنت بة ئاوي ئةم رِووبارانةوة هةية ولة هةمان كاتدا هةم عيَراق و

شويَين جوطرايف ئةم رِووبارانة وناوضةي تيَكةلَ بوونيان بةولَاتي
عيَراق لةنةخشةي ذمارة()1وناوضة سنووريةكاني عيَراق كة لةئاوي
رِووبارةكاني ئيَران سوودمةند دةبن،لةنةخشةي ذمارة()2وهةروةها
رِيَذة و تايبةمتةنديةكاني رِووبارةسنووريةكان لةخةشتةي
ذمارة()2و تايبةمتةنديةكاني رِووبارة ثرِئاوةسنووريةكان ئيَران
لةخشتةي ذمارة()3ثيشان دراوة.

هةم ولَاتاني ئيَران وسوريا وتوركيا دةكةونة ناوضةي وشك و كةم
خشتةي ذمارة(،)1بارودؤخي ثيَوةري قةيراني ئاو لةناوضة جياوازةكاني جيهان لة سالَي(.)2011سةرضاوة) www.fao.org(:
ناوضةكان

رِيَذةي دابارين()mm

بةكارهيَناني ئاوي شريين

سةرضاوة ئاوي شريين
بةش لة سةرضاوة ئاوية شريينةكاني جيهان بة%

سةرانة بة M

ئةفريقيا

678

9,3

3746

5

ئةمةريكا

1085

45,1

20272

4

ئاسيا

827

28,0

2816

20

رِؤذهةلَاتي ناوةرِاست

217

ئيَران

228

1,1
٪٣

1559

55

1718

72,3

ئةوروثا

577

15,5

8884

5

3
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ئؤسرتاليا

576

2,1

30447

2

جيهان

813

100

6079

9

نةخشةي ذمارة(:)1ناوضةي تيَكةلَ بووني ئاوةكاني ئيَران وعيَراق و ئةورِووبارانةي لةئيَرانةوة دةرِذنةعيَراق.و نةخشةي ذمارة(:)2ناوضة
سنووريةكاني عيَراق كة ئاوي رِووبارة سنووريةكاني ئريان بةكارديَننَ.سةرضاوة(:عزتي و نامي1388:ك.ه،ل)102،

خشتةي ذمارة( )2تايبةمتةندي رِووبارة سنووريةكاني ئيَران وعيَراق .سةرضاوة :زانياري سياسي ـ ئابووري ،ذمارة 263ـ ،264جوالي ـ
ئاطوست1388.ك.ه ،ل .73
ذ

ناوي رِووبار

شويَين جوطرايف

دريَذي لة ئيَران (كم)

سنووري هاوبةشي ئيَران و عيَراق( كم)

1

ئةروةندرود

خوزستان

175

81

2

زي بضووك

ئازةرباجياني رِؤذئاوا

155

45

3

قزلَجةسو

كوردستان

28

15

4

كةنطاطوش

كرماشان

79

75

5

ئةلَوةند

كرماشان

117

55

6

قؤرِةتؤ

كرماشان

45

34

7

زميكان

كرماشان

160

-

8

سريوان

كرماشان

95

42

9

ضةنطولَة

ئيالم

82

-

10

تةلَخاو

ئيالم

50

4

11

كوجنانضةم

ئيالم

69

205

12

دويَرةج

ئيالم

202

25

13

مةيَمة

ئيالم

161

25

خشتةي ذمارة()3تايبةمتةنديةكاني رِووبارة ثرِئاوة سنووريةكان ئيَران وعيَراق .سةرضاوة ( :جعفري ولداني.)7 ،1388 ،
ذ

تيَكرِايي ئاوي ساالَنة

رِووبةري حةوزي

ليَذي

ئاراستةي طشيت

دةرِذيَت بة

رِووبار

شويَين جوطرافيايي

دريَذي بةكم

بةملوين m

رِووبار بة كم

1

باكووري رِؤذئاوا

بةنداوي دةربةندخيان

18.5

2400

 1زميكان

لورِستان و كرماشان

160

باشووري رِؤذئاوا

دجيلة

0

1200

ديالة

1100

 2ضةنطولَة

ئيالم

84

1

 3سريوان

كوردستان و كرماشان

100

-

%7

رِؤئاوا

1.280

-

 4زي بضووك

ئازةرباجيان رِؤذئاوا

180

1.4

باشووري رِؤذهةالَت

زي بضووك

-

2400

 5كوجنانضةم

ئيالم

90

1.8

باشوري رِؤذئاوا

-

بة%

189
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 .3شيَوازناسي ليَكؤليَنةوة(ميَتؤدؤلؤذي)
َاتاني ئريان وعيَراق سةبارةت
 .1.3ثيَشينةي دانوستاندني ول
بة رِووبارة سنووريةكان:
زوَربةي كات ئةوها بريدةكريَت كةتةوةرةي سوودوةرطرتن لة ئاوي
رِووبارة سنووريةكاني ئيَران وعيَراق،تةوةريةكي نويَية و لة رِابردوودا
باسي ليَ نةكراوة.لةراِستيدا كيَشةي ئيَران وعيَراق سةبارةت
بةرِووباري(ئةروةند) بوو ،كيَشةي نيَوان هةردوو ولَاتةكة سةبارةت
بةرِووباري ئةروةند زياتر دةطةرِيَتةوة بؤ :سنووري هةردوو ولَات،
رِيَنويَين و رِيَنيشانداني كةشتيةكان ،كيَشةي ئاالَ،وةرطرتين باجي
كةشتيواني و ضؤنيةتي سةرف كردني باج بووة.لةكاتيَكدا سةبارةت
بةرووبارة سنووريةكاني تري ئيَران وعيَراق ،بة ثيَضةوانةي رِووباري
ئةروةند ،هةميشة تةوةرةي(بةكارهيَناني ئاو) ،تةوةرةيةكي
سةرةكي بووة .نزيكةي()100سالَة كة بابةتي سوود وةرطرتن لة
ئاوي ئةم رِووبارة سنووريانة لةنيَوان ئيَران وعومسانيةكان و لةدواتر
نيَوان ئيَران وعيَراقدا،بابةتيكي طرينط بووة وهةميشة كةوتووتة بةر
باس وطوفتوطؤدا.بؤجاري يةكةم بابةتي بةكارهيَناني ئاوي ئةم
رِووبارانة لة دانوستاندنةكاني بةستنةوةي ثروتوكولي ئةستةنبؤل لة
سالَي ()1913و كونووسي كوبوونةوةي سالَي()1914دا تاوتويَ
كراوة .ثروتوكولي ئةستةنبؤل سةبارةت بة دياريكردني
سنوورةكاني ئيَران وعومساني بوو.تةنيا لةيةكيَك لة تةوةرةكاني
ئةم ثروتوكولة ئةوها باس دةكريَت(ليَذنةي دياريكردني سنوور بؤ
دابةشكردني ئاوي رِووباري طةنطري،لةنيَوان ئيَران وعومساني
رِيَكةوتننامةي تايبةت دادةرِيَذيَت).بةالَم لة دانوستاندنةكاني
ثيَوةندي دار بةدياريكردني سنوورةكاني هةردوو ولَات(ئيَران و
عومساني)،تةوةرةي بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان بة
تريوتةسةلي باسي ليَكراوة،بةجؤريَك لة كونووسي كوبوونةوةي
دياري كردني سنوور لة سالَي( )1914وردة كاريةكاني بةدريَذي
باسكراوة.جاري دووةم كة ئةم تةوةرةية تاوتويَ كراوة

()1914و بنةماكاني ياسانيَودةولَةتيةكانة .دةولَةتي عيَراق لة
كتيَبيَكدا بةناونيشاني(رِاستيةكان سةبارةت بة سنوورةكاني ئيَران
وعيَراق) لةاليةن وةزارةتي دةرةوة لة سالَي( )1960بالَو كردةوة،
سةبارةت بة رِينماييةكاني ياسا نيَودةولَةتيةكاني تايبةت بةئاوي
رِووبارة سنووريةكان هاتووة(:هيَض دةولَةتيَك مايف ئةوةي نية بةبيَ
بةستنةوةي طريَبةسيت ياسايي تايبةت و بةبيَ رِيَطةثيَداني
دةولَةتاني تر كةلة بةكارهيَناني ئاوي رِووباريةكي نيَودةولَةتي دا
هاوبةشن ،رِيَرِةو وئاراستةي رِووبارةكة بطؤرِيَت يان بةجؤريَك
بةكاري بهيَنيَت كة بؤ دةولَةتيكي تر كة بةهاوبةشيانة ئاوي
رِووبارةكة بةكار ديَنيَت ،زياني هةبوبيَت.يةكيَك لةو بوارانةي كة
بةشيَوةي ياسايةكي نيَودةولَةتي نةطؤرِ و دانثيَدانراو دةرهاتووة
ئةوةية كة هيَض دةولَةتيَك مايف نية لةبارودؤخي سروشيت ناوخؤي
ولَاتةكةي طؤرِانكاريك بكات كة ببيَتة هؤي زةرةر و زيان بؤ
بارودؤخي سروشيت دةولَةتي دراوسيَ.بةثيَي ئةم ياسا
نيَودةولَةتيانة نةك دةولَةتةكان لةرِاطرتن يان طؤرِيين رِيَرِةوي ئاوي
ئةو رِووبارانةي كة لةناوخؤي ولَاتةكانياندا تيَدةثةرِيَت و دةربازي
ولَاتي تر دةبيَت،قةدةغة دةكريَن،بةلَكوو جطة لةوةش بةكارهيَناني
ئاوي ئةم رِووبارانة ئةطةر ببيَتة هؤي طةياندني زيان بةدةولَةتاني
دراوسيَ كة لةئاوةي رِووبارةكةدا هاوبةشن يان رِيَطربيَت لة
بةكارهيَناني طوجناوي ئةم دةولَةتانة لةو بةشةئاوةي لة
رِووبارةكةدا كة بة خاكي ولَاتةكةي دا تيَدةثةرِيَت ،قةدةغةية
(جعفري ولداني.1387.ل .)56.لة بةرامبةردا دةولَةتي ئيَران
رِاطةياند كة كردةوةيةك كة بةثيَضةوانةي رِيَنماييةكاني ياسا
نيَودةولَةتيةكان وخالَةكاني كونووسي كوميسيوني دياريكردني
سنووري سالَي ()1914ي ئةجنام نةداوة و بةرِةضاوكردني
ثيويستيي خؤي بة ئاو بؤ بةرهةمهيَناني كشتوكالَي و ثةرةثيَداني
سيستةمي ئاوديَري ،ئامادةية هةمووي ئةو ناكؤكي وئالَؤزيانةي
نيَوان هةر دوو ولَات بةجؤريَك كةرِةزامةندي هةردوو اليةن تيَدابيَت،
ضارةسةر بكات.بةلَام تا ئةو كاتةي عةبدولكةريم قاسم لة حوكمرِاني

دةطةرِيَتةوة سةردةمي عةبدولكةريم قاسم .لة كاتي دةسةالَتداري
عةبدولكةريم قاسم ،ئالَؤزي لة نيَوان ئيَران وعيَراق لةسةرئاوي

دابوو،هيَض دانوستاندنيَك نيَوان هةردوو ولَاتةكة سةبارةت بةم بابةتة
نةكرا.لة دواي رِووخاني عةبدولكةريم قاسم لةسالَي (،)1963عةبدو

رِووباري ئةروةند لةسالَي (.)1959بةلَام ئالَؤزيةكاني نيَوان هةردوو
ولَاتةكة تةنها بة رِووباري ئةروةند سنووردار نةكرا،بةلَكوو لةسالَي

سةالم و عةبدو رِةمحان عارف هاتنة سةر حوكم .لة سةردةمي
دةسةالَتداري ئةو دوو سةركردةية ثيَوةندي نيَوان ئيَران و عيَراقدا
سةقاميطريي بةخؤةبيين و بارودؤخيَكي طوجناو دروست بوو بؤ

رِووبارة سنووريةكان ثةري سةند و بوو بة هؤي رِووداني قةيراني

( )1960دةولَةتي عيَراق تةوةرةي بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة
سنووريةكاني تري نيَوان دوو ولَات خةستة بةرباس ،دةولَةتي
عيَراق ،ئيَراني تاوانباركرد كة رِيَرِةو و ئاراستةي رِووبارةكاني
(طةنطري،كوجنانضةم و ئةلَوةند)ي طؤرِيوة و بةم كردارة زةرةر و
زيانيكي زؤر بة عيَراقي طةياندوة.دةولَةتي عيَراق رِاطةياند كة ئةم
كردةوةي دةولَةتي ئيَران بة ثيَضةوانةي كونووسي كوبوونةوي سالَي

دانوستاندن نيَوان هةردوو ولَات سةبارةت بة كيَشة و ناكؤكيةكان،
لةوانة بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان .بةثيَي ئةم بارودؤخة
طوجناوة يةكيَك لة تةوةرةكاني ضاوثيَكةوتين وةزيري دةرةوةي
ئيَران لة عيَراقدا لة ( ،)1966دانوستاندن سةبارةت بة ضؤنيةتي
بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكاني نيَوان ئيَران وعيَراق بوو.لة
رِاطةيندراوي كؤتايي دانوستاندنةكان هاتبوو ،هةردوو اليةن رِازيني
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كة نويَنةرةكاني هةردوو ولَات بؤجيَبةجيَي كردني دانوستاندن

بوضووني زاناياني بواري ياساي نيَودةولَةتي سةبارةت بة دةسةالَتي

سةبارةت بة ضؤنيةتي بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان
بةطويَرةي بنةماكاني ياسا نيَودةولَةتيةكان و بة مةبةسيت طةيشنت

دةولَةتةكان لة سةربةكارهيَناني رِووبارة نيَودةولَةتيةكان بةضوار لق
دابةش دةكريَت:

بة ئةجنامي يةكالكةرةوة بةزووترين كات دياري بكريَت(جعفري
ولداني.1376.ل.)34.هةروةها لة ضاوثيَكةوتين عةبدورِةمحان
عارف سةرؤك كؤماري عيَراق لة ئيَران لة( ،)1967هةردوو ولَات

أ) بنةماي سةروةري هةريَمي رِةها( The Principle of
 )absolute Territorial Sovereigntyب) بنةماي
يةكثارضةيي هةريَمي رِةها( The principle of absolute

دووبارة ثيَداطريان لةوة كرد كة دانوستاندني هةردوو ولَات
سةبارةت بة نةخشةرِيَطاي بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكاني

 )Territorial integrityج) هاوبةشبووني ضةند ولَات لة
بةكارهيَناني ئاوي يةك رِووبارThe Principle of a ( ،

هاوبةش بةثيَي بنةماكاني ياسا نيَودةولَةتيةكان بةردةوام بيَت.
هةروةها لة رِاطةيندراوي هاوبةشي ئيَران وعيَراق كة لةدواي
ضاوثيَكةوتين جةنرالَ تاهري يةحيا سةرؤك وةزيراني عيَراق لة تاران

)Community in Watersد) بنةماي سنووداربووني
بةكارهيَناني ئازادانة لة ئاوةكان ( The Principle of
.)Restricting the Free use of the Waters

لة( ،)1969باس لةوة كراوة كة هةردوو ال رِةزامندييان دةربرِيوة
بؤ ئةوةي ضةندين ليَذنةي تايبةمتةند بؤ ضارةسةركردني

 .1.3.3بنةماي سةروةري هةريَمي رِةها :بة طويرةي ئةم
بنةماية ،ئةو بةشة لةو رِووبارةنيَودةولَةتيةكان كة لةناو دوو

ناكؤكيةكاني نيَوان هةردوو ولَات و لةوانة دريَذةثيَدان بة
دانوستاندنةكاني ثيَشوتر سةبارةت بةضؤنيةتي بةكارهيَناني ئاوي
رِووبارة سنووريةكاني هاوبةش بةثيَي ياسا نيَودةولَةتيةكان ثيَك

ولَاتداية،بؤ هةركامةيان وةكؤ ئاوي ناوخؤيي هةذمار دةكريَت و هةر
كامة لةم دةولَةتانة دةتوانن رِيَرِةوي ئاوةكة بطؤرِن يان بة هةر
شيَوةيةك بةثيويست بزانن دةستيَوةردان لة ئاوي رِووبارة

بهيَندريَت.بةالَم لةدواي ئةوةي حزبي بةعس لةسالَي()1968دا
هاتةسةر حوكم و قوولَبووني ناكؤكيةكاني نيَوان هةردوو ولَاتةكة،

بكةن.زانا(هاينت)لةم بارةيةوة دةلَيَت(:هةريةك لةولَاتةكاني كةناري
رِووبارةكة بةتةنهايي و بيَ ئاطاداركردنةوي ولَاتي تري كةناراوي كة

ئةم دانوستاندنانة ثضرِان .بةدريَذايي ساالَني()1975 - 1968
ثيَكداداني توندي سنووري لةنيَوان هةردوو ولَات رِووي داوة.ئةوةي
لةم ثيَكدانانةدا طرنط و جيَي سةرنج بووة ،هةولَي دةولَةتي عيَراق

بةشدارة لةئاوي رِووبارةكة دةتوانن بة مةبةسيت بةكارهيَناني ئاوي
رِووبارةكة
وئاراستةي
رِووبارةكة،رِيَرِةو
بطؤرِن)( .)Carretson,A.H.Hayton.1976.p.88بنةماي

بؤ رِووخاندني ئةو بةنداوانة بووة كة لةاليةن ئيَرانةوة لةسةر
رِووبارة سنووريةكاني نيَوان هةردوو ولَاتدا سازكرابوون.وةكؤ منوونة
لة ثيَكدادانةكاني سالَي ( ،)1973فرِؤكةجةنطيةكاني عيَراق

حوكمرِاني نيشتماني رِةها كة بة(دوكتوَريين هارموَن) بةناوبانطة،
لةثيَوةندي نيَوان ولَاتةكاندا دةبيَتة هؤي بيَ سةرةوبةرةيي.جطة
لةوةش،ئةم بنةماية بةثيَضةوانةي دادثةروةرية،هةر بؤية ثسثؤرِاني

هةرِةشةيان لةسةر ليَداني دامةزراوةكاني بةنداوي(كوجنانضةم)
كرد.ئةم بابةتة ترس و دلَةرِاوكيةكي زؤر لة ئيَراندا دروست كرد،

بواري ياسا رِةخنةي زؤريان ليَ طرتووة.وةكؤ منوونة
زانا(فوشيل)بةوردي ئةم بنةماية تاوتويَ كردوة و جةخيت كردوتةوة

لةبةرئةوةي كة ئةطةر هاتوو ئةم بةنداوة ويَران بكرابا ،زيانيَكي
يةكجار زؤر بة دوايدا دروست دةكرد.دةولَةتي عيَراق طازندةي
لةسةر بوو و باسي ئةوةي دةكرد كة سازكردني ئةم بةنداوة بووة

كة ولَاتي كةناراوي رِووبار ناتوانيَت ضالَاكيَك بكات كة ببيَتة هؤي
طؤرِيين ئاراستةي رِووبار يان لةرِيَرِةوي رِؤيشتين ئازادانةي ئاوي
رِووبارةكة بةربةستيَك دابنيَت،هةر لةم باريةوة دةلَيَت(:هيَض

بةهؤي كةمبوونةوةي ئةو رِيَذة ئاوةي كة لة رِووباري كوجنانضةمةوة
دةربازي عيَراق دةبيَت (سةرضاوةي ثيَشوو،ل.)56،

ولَاتيَكي كةناراوي ناتوانيَت شويَين هاتين رِووبار بة ناوةوةي
ولَاتيكي كةناراوي تر بةبيَ رِةزامةندي ئةو ولَاتة بطؤرِيَت،ئةطةر

َةتيةكان:
 .2.3ياسا نيَودةول

هاتوو ئةوها بكات كةواتا ئةم كردارة بة طؤرِانكاري لةم ولَاتةدا
هةذمار دةكريَت)  .هةروةها زانا(الترثاخت)هةمان بوضووني
هةية،هةرضةندة جةخيت لةسةر مايف حوكمرِاني هةر ولَاتيَك

ليَرةدا ئاماذة بةرِيَنماييةكاني ياسا نيَودةولَةتيةكان سةبارةت
بةرِووبارة سنووريةكان دةكريَت .و رِاو وبوضووني ثسثؤرِاني
ياسا،شيَوازي دادوةري ناوخؤيي ونيَودةولَةتي،ئةو برِيارانةي لة
اليةن رِيَكخراوةكان وكوَنفرانسة نيَودةولَةتيةكان و نةتةوة
يةكطرتووةكان،بة تايبةت ليَذنةي ياسا نيَودةولَةتيةكان سةبارةت
بةئاوي رِووبارة سنووريةكان دةرضووة ،تاوتويَ دةكريَت:
 .3.3بوضووني ثسثؤرِاني بواري ياسا:
191

لةحةوزةي رِووبار لة ناوةوةي ولَاتي خؤي دةكات بةلَام هةر جؤرة
ضاالَكيك كة ببيَتة هؤي طةيشتين خةسارةت و زيان بة ولَاتة
كةناراويةكاني تري رِووباركة،بة ناياسايي هةذمار دةكات.الترثاخت
بة رِاشكاوانة لةم باريةوة دةلَيَت(:رِةوتي رِووبارة نيَودةولَةتيةكان
لةذيَر كونرتولَي هيَض كامة لةولَاتة كةناراويةكاندا نية وبةثيَ
بنةماكاني ياسا نيَودةولَةتيةكان ،هيَض دةولَةتيَك مايف ئةوي نية كة
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طؤرِانكارييك لة دؤخي سروشيت نيشماني خؤي بكات بة جؤريَك

رِووبارةدا هةية.بة وتةيةكي تر،هةموو ولَاتة كةناراويةكان دةتوانن

كةببيَتة هؤي طةياندني زةرةر بة بارودؤخي سروشيت ولَاتي
دراوسيَ(بؤ منوونة سازكردني بةنداوةكان).هةر بؤية ولَاتةكان نةك

ئاوي رِووبارةكة بةشيَوةي يةكسان بة كاربهيَنن
(.)Cheshire.1962.p.94بةطويَرةي ئةم بنةماية ،رِووباريَكي

تةنها رِيَطة ثيَدراو نني لةرِاطرتن يان طؤرِيين ئاراستة و رِيَرِةوي ئةو
رِووبارةي كة لة ولَاتةكةيانةوة بؤ ناوةوةي ولَاتيكي تر
دةرِوات،بةلَكوو بةكارهيَناني ئاوي رِووبارةكةش،بةجؤريَك كة ببيَتة

نيَودةولَةتي وةكؤ يةكةيةكي ئابووري هةذمار دةكريَت و ئاوةكةي بؤ
هةموو ولَاتة كةناراوةيةكانة ( Carretson,A.H.
 .)Hayton.1976,p.256زانا (مريط ناك ( Merig

هؤي طةيشتين زيان بة دةولَةتيَكي تر يان رِيَطربيَت لة بةكارهيَناني
ئاوي رِووبارةكة بؤ دةولَةتيَكي تر ،بة ناياسايي هةذمار دةكريَت

)Nhacلةم بارةيةوة دةلَيَت(:كاتيَك رِووباريكي نيَودةولَةتي
لةخاكي ضةندين ولَاتدا تيَدةثةرِيَت،دةكةويَتة بازنةي ياساي

(.)Oppenheim .1955,p.93بةشيَوةي طشيت،بنةماي
حوكمرِاني رِةهاي يةك ولَات لة سةر رِووباريكدا ،لة اليةن زاناياني
ياسا نيَودةولَةتيةكان وهةروةها دةولَةتةكانيشةوة رِةت كراوةتةوة.

خاوةنداريةتي و حوكمرِانيي ئةم ولَاتانة،وهةر ولَاتيَك لة جيَبةجيَي
كردني مايف خؤي،ثيويستة مايف ولَاتاني تريش رِةضاو بكات).
 .4.3.3بنةماي سنووداربووني بةكارهيَناني ئازادانة

لة كاتي ئيَستادا،بنةما و رِيَنماييةكاني ياسا نيَودةولَةتيةكان ئةو
مافة بة هيَض ولَاتيَك نةداوة كة بتوانيَت بارودؤخي سروشيت ولَاتي

لةئاوةكان :بةطويَرةي ئةم بنةماية ،دةسةالَتي هةريةك لة ولَاتاني
كةناراوي رِووبار بةرِةضاوكردني ئةو ئةركانةي كة بةطويَرةي ياسا

خؤي بطؤرِيَت بؤ ئةوةي زةرةر بطةينيَتة ولَاتيَكي تر
(.)StephenC.Mc Caffrey.2001,p.213دةولَةتةكانيش
بة بةستنةوةي طريَبةست لة نيَوانياندا،بةكردةيي ئةم بنةمايانةيان

نيَودةولَةتيةكان لة ئةستويان داية،سنوودارة.بة وتةيةكي تر،
دةسةالَتي هةريةك لة ولَاتة كةناراويةكان بة نةطةياندني زيان بة
ولَاتي كةناراوي تردا سنووردار دةكريَت.زانا(ئيسميت) ياساناسي

قبولَ كردووة(طريَبةسيت نيَوان سويد ونةرويج لة سالَي(،)1905
طريَبةسيت عيَراق و توركيا لةسالَي ( )1946و طريَبةسيت

بةريتاني باوةرِي واية كة دةسةالَتي دةولَةتةكان سنووداردةكريَت
بةنةطةياندني زيان.هةروةها ناوبراو دةلَيَت هيَض كامة لة دةولَةتة

دؤستايةتي(مودت) ئيَران ويةكيةتي سؤظيةتي جاران لةسالَي
( ،)1931هةموو لةم جؤرة طريَبةستانةن).
 .2.3.3بنةماي يةكثارضةيي هةريَمي رِةها بةطويَرةي ئةم

كةناراويةكاني رِووبار مايف ئةوةي نية كة ئاوي رِووبارةكة
بةكاربهيَنيَت بةبيَ ثرس و رِاويَذ كردن بة دةولَةتةكاني دراوسيَ كة
ببيَتة هؤي طةياندني زةرةر بة بةرذةوةندية ياساييةكاني ئةو

بنةماية،ئةركي دةولَةتة كةناراويةكاني رِووبارةكانة كة رِيَطة بدةن
رِةوتي سروشيت ئاوي رِووبارةكان دريَذةي هةبيَت و بة هيَض
شيَوةيةك مايف ئةوةيان نية رِةوتي ئاوي رِووبارةكة الر بكةنةوة يان

ولَاتانة( .)Smith H.A. 1951. p. 84زانا
(كاراتدوري()Carathedoryوةكؤ يةكيكي تر لة ياساناسان

بيطؤرِن (طنجي.1348،ل .)54.زانايان(ماكس هوير و ئؤثنهايم)
اليةنطةراني ئةم بنةمايةن.ئؤثنهايم لةم باريةوة دةنووسيَت(:طؤرِيين
رِةوتي ئاوة هاوبةشةكان لة دةسةالَتي هيَض كامة لةدةولَةتة
كةناراويةكاندا نية.لة بةرئةوةي كة ئةم بابةتة ياسايةكي
نيَودةولَةتية كة هيَض دةولَةتيَك ناتوانيَت لة بارودؤخي سروشيت
خؤي بة جؤريَك طؤرِانكاري بكات كة ببيَتةهؤي زيان بؤ ولَاتي
Stephen
C.Mc
Caffrey
(
دراوسيَ.

دةلَيَت(:دةولَةتةكان هيَض رِؤِلَيكيان لةدروست بووني رِووبارةكاندا
نةبووة،بؤية ناتوانن دةسةالَتي رِةها وبيَ سنووريان لةسةر بيَت و
بة طؤرِيَين رِيَرِةوةكي،ببنة هؤي طةياندني خةسارةت بة دةولَةتاني
رِووبارةكان
ئاوي
لة
بةشدارن
كة
تر
( .)JosephW.Dellapenna.2003.p.95ئيَستا بنةماي
سنووداربووني بةكارهيَناني ئازادانة لةئاوةكان :وةكؤ بنةمايةكي
طشيت ياسايي و رِاستيةكي جيهاني قبولَ كراوة  .تاوتويَ كردني
طريَبةستة نيَودةولَةتيةكان،رِاو بوضووني زاناياني ياسا

(.).2001,p.178ماكس هوير)يش لةطةلَ ئؤثنهاميدا هاورِاية و لةو
وتةكانيدا هيَرش دةكاتة سةر ئةو دةولَةتانةي كة بةثشت بةسنت بة
فةرمانرِةوايي رِةها لةسةر ولَاتةكانيان ،دةبنة هؤي طةياندي زيان بة

نيَودةولَةتيةكان ،برِيارةكاني دادطا نيَو دةولَةتيةكان و ئةو
برِيارانةي كة لة اليةن رِيَكخراوة نيَودةولَةتيةكانةوة دةرضووة،
ثيشاندةري ئةوةية كة دةولَةتةكان بةهيَض شيَوةيةك بنةماي

بةرذةوةنديةكاني ولَاتاني تر.بة بوضووني ماكس هوير،هةر جؤرة
طؤرِيين رِيَرِةوي رِووبارةكان كة ببيَتة هؤي زياني بةرذةوةنديةكاني

(دةسةالَت و حوكمرِاني رِةها و بيَ سنوور)يان قبولَ نية و سةبارةت
بة رِووبارة نيَودةولَةتيةكان بةطويَرةي(بنةماي حوكمرِاني نيشتماني

ولَاتاني تر،ناياسايية.
َات لة بةكارهيَناني ئاوي يةك
 .3.3.3هاوبةشبووني ضةند ول
رِووبار ،بةطويَرةي ئةم بنةماية،ئةو ولَاتانةي كةوتونةتة كةنار يان

سنوودار لة بةكارهيَناني ئاوةكان :رِةفتار دةكةن .ليَرةدا
برِيارةكاني دادطا نيَو دةولَةتيةكان و ئةو برِيارانةي لة اليةن
رِيَكخراوة نيَودةولَةتيةكان دا دةرضووة تاوتويَ دةكريَت.

ليَواري رِووباريكي نيَودةولَةتيدا،مايف حوكمرِانيي هاوبةشيان لةم
192
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بةرامبةري هةريَمي ماساضؤست لة سالَي ( )1930و لةزؤر بابةتي

 .4رِةوت وشيَوازي دادوةري
 .1.4رِةوت و شيوازي دادوةري ناوخؤيي:
هةرضةند ئةو رِووبارانةي لةناوةوةي ضةند هةريَمي ولَاتيَكدا
تيَدةثةرِين وةكؤ رِووبارةي نيَودةولَةتيدا هةذمار ناكريَن،بةلَام بة
رِةضاوكردني ئةوةي كة ئةو برِيارانةي كة لة دادطا ناوخؤييةكانةوة
دةردةضن ،رِيَك وةكؤ برِيارة دادوةريةكاني نيَودةولَةتني ،ثيويستة
ئاماذة بةم برِيارانة بكةين بة تايبةت بؤئةوةي ئةم رِاو بوضوونانة
كاريطةريان هةبووة لة سةر برِيارةكاني رِيَكخراوة
نيَودةولَةتيةكان.ليَرةدا ئاماذة بةضةند برِياريَك دةكةين كة لةاليةن
دادطاي باالَي فيدرالي سويسرا،دادطاي باالَي وياليةتةيةكطرتووةكاني
ئةمةريكا و دادطاي باالَي ئةلَمانيا دةرضووة.لةوانةية يةكةمني برِيار
كة سةبارةت بة طؤرِيين ئاراستةي ئاوي رِووبارةكان لةولَاتة
ئةوروثيةكان دةرضوو بيَت ،برِياري دادطاي ولَاتي سويسرا
بيَت.دادطاي باالَي فيدرالَي سويسرا،لة سةر ناكؤكيي كة لةنيَوان
كانتوني زوريخ و كانتوني شاف هازن دا دروست بوو،لة بةرواري

هاوشيَوةي تر وةكؤ بةلَطة بةكارهاتووة و لةكاتي ئيَستادا وةكؤ
بنةمايةكي ياساي نيَودةولَةتي لةاليةن هةمووانةوة قبولَ
كراوة()James Simsarian.1958.p.11بابةتي طؤرِيين
ئاراستةى ئاوي رِووبارةكان لة دادطاي باالَي (ئةلَمانيا)شةوة باسيَ
ليَكراوة .دادطاي باالَي ئةلَِمانيا لةسالَي ( )1927لةسةر ئالَؤزي
نيَوان هةريَمي ورمتربط و هةريَمي بادن،سةبارةت بة الر كردنةوةي
رِةوتي ئاوي رِووبار لةاليةن هةريَمي بادن ،رِاطةياند :دةولَةتةكان
دةبيَت دةستيَوةردان لةرِةوتي سروشيت ئاوةكان نةكةن و ئةركي
هةر دةولَةتيَكي كةناراوية كة بةرذةوةنديةكاني دةولَةتاني تري
هاوبةش لة ئاوي رِووبارةكان دا بيثاريَزيَت و هيَض زيانيَك ثيَيان
نةطةينيَت(.)Carretson, A.H.Hayton .1976.p.67
َةتي:
 .2.4رِةوت وشيَوازي دادوةري نيَودةول
دةولَةتي ئةلَماتيا لةنووسراويَك بؤنويَنةراني خؤي (كة بة
وةزيرموختارـ نويَنةري دةولَةتيَك لة ثايتةخيت دةولَيت تر ،بالَويَزي
ثلة دوو) ناسراوبوون لة شارةكاني لةندةن و ثاريس سةربارةت بة

( 12مانطي جوني سالَي  )1878برِيار دةركرد كةالركردنةوةي
ئاوي رِووبارةكان ناياسايية.بةلَام سةبارةت بةم بابةتة برِياري
دادطاي باالَي وياليةتةيةكطرتووةكاني ئةمةريكا زؤر

رووباري موز( )Meuseدةنووسيَت(:ئةم رِووبارة لةنيَوان
دةولَةتاني هولَةندا وبلجيكا هاوبةشة و هةريةك لةم ولَاتانة مايف

سةرةجنرِاكيَشة.سكاالَي هةريَمي كانزانس بة دذي هةريَمي كلورادو
لةسالَي()1901لة دادطاي بالَاي ئةمةريكا تؤمار كرا ،يةكةمني
سكاالَ لة سةر الركردنةوةي ئاوي رِووبارةكان لة ئةمةريكا بوو.سكاالَ

بةكارهيَناني ئاوي ئةم رِووبارةيان هةية،بةالَم لةم بابةتة ئةركي
هةردوو دةولَةتةكة ئةوةية رِيَطري بكةن لةجيَبةجيَي كردني
هةرجؤرة ضاالَكيَك كة ببيَتة هؤي طةياندني زيان بة دةولَةتي تر

سةبارةت بة ناكؤكي لةسةر رِووباري ئاركانزاس بوو كة لة نيَوان دوو
هةريَمي (كانزاس ـ كلرادو)دا بوو.هةريَمي كانزاس سكاالَي لةسةر

(.)Carretson,A.H.Hayton.1976.p.23هةروةها ديواني
(دادطا) هةميشةيي دادوةري نيَودةولَةتي سةبارةت بة لقةكاني ئاوي

الركردنةوةي رِووباري ئاركانزاس لةاليةن هةريَمي كلرادوةوة لة
دادطاي باالَي ئةمةريكا تؤماركرد.دادطا لةسالَي()1907رِاطةياند كة
بنةماي :يةكساني ماف و دادثةروةري نيَوان هةردوو هةريَم(رِيَطري

رِووباري موز ،لةبرِياريَك كة لة بةرواري (28ي جوني )1937
دةركردوة،ئةو دةستيَوةردانانةي كة سةبارةت بة لقةكاني ئاوي ئةم
رِووبارة بةبيَ رِةزامةنديي دةولَةتةكاني بلجيكا و هولَةندا كراوة،بة

دةكات لة هةردوو هةريَم كة لةرِةوت و رِيَرِةوي ئاوي رِووبارةكة
دةستيَوةردان بكةن)(.)W.E.Ken Wortly. 1960. P.185

ناياسايي هةذمار كرد.بة طويَرةي ئةم برِيارة فةرزكرا لةسةر هةردوو
دةولَةت هيَض ضاالَكيَك نةكةن كة ثيَضةوانةي ثةمياننانة 1863بيَت،

ئةم برِيارة لة ياسا نيَودةولةتيةكان وةكؤ ثيَشينةيةك دةرهاتووة
كة زؤرجار لةاليةن ثسثؤرِاني ياسايي وةكؤ بةلَطة

كة لةنيَوان بلجيكا وهولَةندا بةسرتابوو(.فرشاد طهر.1367.ل،)52.
هةروةها دادطاي باالَي ئةلَمانيا سةبارةت بة ناكؤكي لةسةر رِووباري

هةروةها

دانوب،لة برِياريك كةلة بةرواري (18ي جوني سالَي )1927دا

بةكارهاتووة(khadduri.1975.p.98

.)Majid

دادطاي باالَي ئةمةريكا لة سةر ناكؤكي نيَوان هةريَمةكاني ويومينط
و كلرادو لةسالَي ( )1922رِاطةياند (داواكاري هةريَمي كلرادو لةسةر

دةركردوة،دةلَيَت :هيَض دةولَةتيَك مايف ئةوةي نية بة بةكارهيَنان
يان طؤرِيين رِيَرِةوي سروشيت ئاو ،زيان بطةينيَتة بةرذةوةنديةكاني
دةولَةتيَكي تر.بةشيَوةيةكي طشيت رِةوتي دادثةروةري

ئةوةي كة وةكؤ هةريَميَك هةذمار دةكريَت،مايف هةية بة ثيَي
ليَكدانةوةي خؤي و بةبيَ رِةضاوكردني ئةوي كة لةئةجنامي
ضاالَكيةكاني خةسارةت دةطاتة هةريَمي ويومينط ،رِيَرِةو و

نيَودةولَةتي ،جةخت دةكات لةسةر دوو بنةماي سةرةركي و
بنةرِةتي سةبارةت بة طؤرِيين رِيَرِةوي رِووبارة نيَودةولَةتيةكان،

ئاراستةي ئةو ئاوانةي كة هاوبةشن لةنيَوان خؤي و هةريَمي
ويومينط بطؤرِيت يان بةكاريان بهيَنيَت،قبولَ ناكريَت) .ئةم برِيارة
لةداواكاري هة1ذريَمي كانكتيوكوت ( )Connecticutلة

بةشيَوةي خوارةوة:
 .1هيَض دةولَةتيَك مايف ئةوةي نية لة ولَاتي خؤي،بةبيَ ثرس و رِاويَذ
كردن بة دةولَةتةكاني ترةوة كة بةشدارن لةئاوي رِووبارةكان و
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بةبيَ دانوستاندن لة طةلَيان بؤ دوزينةوةي رِيَطة ضارةي

بةهؤي طةياندني زيان بة دةولَةتيَكي تر ،ئةم دةولَةتة ثيويستة

طوجناو،رِيَرِةوي رِووبارةكان بطؤرِيَت.
.2هةر دةولَةتيَك كة بة هةرشيَوةيَك دةستيَوةردان لةرِةوتي ئاوي

هةموو ئةو خةسارةت و زيانةي كة بة دةولَةتي بةرامبةر طةيشتووة،
قةرةبوو بكاتةوة (.)Colombos, C.J. 1964.p.236

رِووبارةكان بكات وببيَتة هؤي طةياندني خةسارةت بة دةولَةتي تر،
بةرثرسة لة هةرجؤرة زيانيَك كة بة دةولَةتي بةرامبةر
بكةويَت( Joseph W Dellpanna and Joyeeta Gupta.

 .2.3.4رِاطةيةندراوي ()1933ي مونتةويدئؤ :لةم
رِاطةيةندراوةدا جةخيت لةوة كراوة كةمةرجي مايف سودوةرطرتن لة
ئاوي رِووبارةكان ئةوةية ،نةبيَتة هؤي طةياندني زيان بةولَاتي

.)2009.p.24

كةناراوي تردا.هةروةها لةم رِاطةيةندراوة باس لةوة كراوة كة:
نابيَت رِيَرِةوةي هيَض رِووباريَك كة ببيَتة مايةي طةيشتين زيان

 .3.4ئةو برِيارانةي كةلةاليةن ِريَكخراوةكان وكونفرانسة
َةتيكانةوة دةرضووة:
نيَودةول
َةتيةكان :ئةم
 .1.3.4ثةميانطاي( )Institueياسا نيَودةول
ثةميانطاية جةخيت لةسةر سنوورداربووني مايف دةسةالَتداري و
بةكارهيَناني ولَاتةكان لة سةرئاوي رِووبارة نيَودةولَةتيةكان كردوة
و باوةرِي واية كة هيَض دةولَةتيَك ناتوانيَت بةبيَ وةرطرتين
رِةزامةندي دةولَةت يان دةولَةتانيَك كة لة بةكارهيَناي ئاوي رِووباردا
بةشدارن ،رِيَرِةوي رِووباريَك بطؤرِيَت و ببيَتة هؤي طةياندني زيان بة
ولَاتاني تري كةناراوي رِووبارةكة.ئةم ثةميانطاية لة كوبوونةوةي
سالَي ()1911ي خؤيدا لةشاري مةدريد،بةرِاشكاوانة رِاطةياند(:هيَض
دةولَةتيَك ناتوانيَت بةبيَ وةرطرتين رِةزامةندي دةولَةتي تر و بةبيَ
وةرطرتين مؤلَةتي ياسايي تايبةت و باوةرِثيَكراو لةاليةن
كؤمثانياكان يان كةسة تايبةتةكانةوة (وةكؤ منوونة سةرؤك
وةزيران يان وةزيري سةرضاوكاني ئاو)،طؤرِانكاري لة رِيَرِةو ،رِةوت
يان ئاراستةي ئاوي رِووبار بكات يان رِيَطر نةبيَت لة جيَبةجيَي
كردني ضاالَكيَكي هاوشيَوة و ببيَتة هؤي طةياندني زيان بة
دةولَةتيَكي تر.هيَض دةولَةتيَك مايف نية بةشيَوةي رِاستةوخؤ يان نا
رِاستةوخؤ لةاليةن كةس يان كةسانيَك ياخود كؤمثانيايةك لة
ناوخؤي ولَاتي خؤي،بةجؤريَك ئاوي رِووبار بةكاربهيَنيَت كة بة
سوودوةرطرتين رِاستةوخؤ يان نارِاستةوخوي ولَاتاني تر زيان
بطةينيَت( .)Institute of int'l Law.1911.P.267هةروةها
لة رِيَنماييةكاني ئةم ثةميانطاية هاتووة(:بةستيَن و ثانتايي
رِووباريك كة لة سنوورةكاني دوو ولَاتدا تيَدثةرِيَت ،لةاليةن رِيَكخراو
و دامودةزطاكاني هيَض كامة لةم دوو دولَةتةدا ،بةبيَ وةرطرتين
رِةزامةندي دةولَةتي بةرامبةر،نابيَت بطؤرِدريَت (سةرضاوةي
ثيَشوو،ل .)371،ثةميانطاي ياسا نيَودةولَةتيةكان هةروةها لة
كؤنفرانسي سالَزبؤرط ثروطراميَك سةبارةت بة"سوود وةرطرتين
غةيري كةشتيواني لة ئاوة نيَودةولَةتيةكان" لةسالَي ()1961
خستةرِوو،كة لة تةوةرةي ( )4ضوارةمي باس لةوة دةكات
كة(:سودوةرطرتين دةولَةتةكان لة ئاوي رِووبارةكان نابيَت
بةشيَوةيةك بيَت كة ببيَتة هؤي طةياندني زيان بة دةولَةتاني تر،
ئةطةر هاتوو سوود وةرطرتين دةولَةتيَك لة ئاوي رِووبارةكة بؤ

بةولَاتيَكي تر بةبيَ وةرطرتين رِةزامةندي ولَاتي بةرامبةر،
بطؤرِدريَت.لةرِاستيدا ئةم رِاطةيةندراوة،ثيَداطري لةسةر بنةماي
حوكمرِاني نيشتماني سنوودار لة بةكارهيَناني ئاوةكان دووثات
دةكاتةوة.
َةتيةكان :ئةم
 .3.3.4دامةزراوةي(مؤسسة)ياسا نيَودةول
دامةزراوةية لةكاتي شةرِي جيهاني دووةمةوة لة هةولَي
بةردةوامداية بؤ رِيَكخستين بنةماي قةدةغةبووني طؤرِين و
الركردنةوةي رِيَرِةوي ئاوي رِووبارةكان وةكؤ بنةمايةكي ياسا
نيَودةولَةتيةكان .دةرئةجنامي ليَكؤليَنةوة و تاوتويَ كردنةكاني ئةم
دامةزراوةية لةكؤنفرانسي هةلسينكي لة(مانطي ئؤتي سالَي
")1966رِيَنماييةكاني ثيَوةندي دار بة سوودوةرطرتن لةئاوي
رِووبارة نيَودةولَةتيةكان"ثةسةند كرا ،كة بة رِيَنماييةكاني
هةلسينكي ناسراون .بةطويَرةي ئةم رِيَنماييانة ،ئةطةر دةولَةتيَك
رِيَرِةوي رِووباريَكي نيَودةولَةتيدا بطؤرِيَت كة بةم هؤيةوة زيان بة
دةولَةتيَكي تر بكةويَت،ئةم دةولَةتة لة بةرامبةر هةموو زيانةكاندا
بةرثرسة و ثيويستة قةرةبوويان بكاتةوة.هةروةها ئةطةر دةولَةتيَك
بيَةويَت ثرِؤذةيةكي نويَ لةسةر رِووبارةكةدا جيَبةجيَ بكات و يان
طؤِرِانكاريك ليَ بكات كةببيَتة هؤي زياني دةولَةت يان دةولَةتاني تر،
ثيويستة ثيَشرت لةطةلَ ئةم دةولَةتانة دانوستاندن بكات و
رِةزامةندييان وةربطريَت،ئةطةر رِةزامةندي دةولَةت يان دولَةتاني
بةشدار لة ئاوةي رِووبارةكة وةرنةطريَت ،ئةو ضاالَكيانةي كة ئةم
دةولَةتة بة تةك اليةنة سةبارةت بة رِووبارةكة دةكات ،نابيَتة هؤي
هيَض جؤرة مافيَك بؤ ئةم دةولَةتة بؤئةوةي كة دةستكاري لة رِةوت
و رِيَرِةو و ئاراستةي رِووبارةكة بكات( W.E.Ken Wortly
 .).1960 .P.256بةثيَي رِيَككةوتننامةي نيَودةولَةتي هلسينكي:
هةموو ئةو ولَاتانةي لة رِيَرِةوي رِووباريَكدان،لةرِووي مايف
بةكارهيَناني ئاوي رِووبارةكةوة،يةكسانن :هيَض ولَاتيَك مايف
بةكارهيَناني ئاوي رِووبارةكةي نية،ئةطةر هاتوو ببيَتة هؤي
طةياندني زيان بة ولَاتي تري بةشدار لةئاوي رِووبارةكةدا :ئةركي
هةموو ولَاتةكاني بةشدار لة ئاوي رِووبارة نيَودةولَةتيةكانة كة داتا
و زانياريةكانيان بةشيَوةي رِيَك وثيَك بدةن بةيةكرتي و ئاطاداري
سةبارةت بة بةرنامةكانيان لة سةر جيَبةجيَي كردني ثرِؤذةكاني
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ثيَوةندي دار بة ئاوةي رِووبارةكانةوة بدةن يةكرتيدا.ولَاتاني

مطالعات اسرتاتذيك لندن.1372 .ل.)138.هةروةها ليذنةي ياسا

ئةوروثي رِيَنماييةكاني ئةم رِيَككةوتننامةيان جيَبةجيَي كردوة و
زياتر لة( )100طريَبةسيت دابةشكردني ئاو لة ناوياندا واذوو كردوة

نيَودةولَةتيةكاني رِيَكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان سةبارةت بة
بةكارهيَناني غةيري كةشتيواني لة ئاوي رِووبارةكان ضةند ياسا

(سفارت مجهوري اسالمي ايران.برن.1373،ل.)24.برِيارنامةي
ثةيوةست بة بنةما ياساييةكان لةسةر بةكارهيَناني ئاوي رِووبار
ودةرياضة نيَودةولَةتيةكاني ثةسةند كراو لةاليةن يةكيةتي لةنطةرطا

وبنةمايةكي لة سالَي( )1991ثةسةند كرد ،لةوانة :ثرِؤذة ياساي
ثةيوةست بة"ئاوةرِيَة نيَودةولَةتيةكان"و ئةو ولَاتانةي كة
سةيتةرةيان هةية لةسةر ئةم ئاوةرِيَيانة" لةخؤدةطريَت بة طويَرةي

(شويَين مانةوةي كةشيت لة بةندةرةكان) ناوخؤيةكاني ئةمةريكا
لةبوينس ئايرس لة سالَي( )1956و هةروها ثرِؤذة ياساي

ئةم ثرِؤذة ياسايانة ،ثيويستة دةولَةتةكان لة سةرضاوةكاني ئاو
بةشيَوةي "دادثةروةرانة وعاقالَنة"بة مةبةسيت طةيشنت بة"

ثةمياننامة ثةيوةست بة بةكارهيَناني ئاوي رِووبار ودةرياضة
نيَودةولَةتيةكان بؤ كشتوكالَ و ثيشةسازي ،ثةسةندكراو لةاليةن
رِيَكخراوي ولَاتة ئةمةريكيةكان لة سالَي ( ،)1965بة رِاشكاوانة

بةكارهيَناني طوجناوي ئاوةكان" سوودمةند بن و بةثيَ بةرذةوةندي
دوو اليةنة و ثاراستين ذينطة هاوكاري يةكرتبن ،ئةم رِيَنماييانة،
ئةطةر لةاليةن دةولَةتةكانةوة ثةسةند كرابيَت ،جيَبةجيَي دةكريَن(

دةلَيَن :هيَض ولَاتيَك مايف ئةوةي نية بةشيَوةي تةك اليةنة،ثالن يان
ثرِؤذةيةك لةسةرئةم جؤرةرِووبارانة دابرِيَذيَت يان جيَبةجيَي بكات و

سةرضاوةي ثيَشو،ل. )147،دوايني هةنطاوي ليَذنةي ياسايي
نةتةوةيةكطرتووةكان ،ثةسندكردني ثةمياننامةي سوودوةطرتين

بةبيَ وةرطرتين رِةزامةندي و رِيَككةوتن لة طةلَ ولَاتاني تري بةشدار
لةئاوي رِِووبارةكان،ضاالَكيَكي هاوشيَوة بكات ،مةطةر ئةوةي كة
دةرئةجنام و كاردانةوةي حيَبةجيَي كردني ئةم ضاالَكيانة بطريَتة

غةيري كةشتيواني لة ئاوةرِيَذة نيَودةولَةتيةكان لة سالَي()1997ة
كة ليَرةدا بةكورتي تاوتويَي دةكةين:
دةولَةتي فينالند داواي لة ليَذنةي ياسا نيَودةولَةتيةكان كردبوو

ئةستؤ.و لةم دؤخةدا ،ولَاتاني تري بةشدار لةئاوي ئةم جؤرة
رِووبارانة هيَض بةرثرسايةتيَكيان بةرامبةر بةم ولَاتة ناميَنيَت(ادارة

بؤئةوةي تةوةرةي سوودوةرطرتن لة ئاوي رِووبارة هاوبةشةكان
خباتة بةرباس وطوفتوطؤي لةسةربكات.ليَذنةي ياسا

كل امورحقوقي ومعاهدات وزارت امورخارجة.1362 .ل)83.هةروها
لة كؤنفرانسي"رِؤلَي ئاو لة يةكطرتنةوة و ثةرةسةندني ولَاتاني
رِؤذهةالَتي ناوةرِاست" كة بة بةشداريكردني ولَاتاني رِؤذهةالَتي

نيَودةولَةتيةكان دوو سالَ لةدواي داواكاري دةولَةتي فينالند،
ثرِؤذةيةك كة( )22بنةما لةخؤدةطرت،ثيَشكةشي ئةجنومةني طشيت
رِيَكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان كرد .ئةجنومةني طشيت ،تاوتويَ

ناوةرِاست ،يةكيةتي ئةوروثا وئةمةريكا لة سالَي ()1994لة ئانكارا
بةرِيَوةضوو ،هاتووة( :ضؤنيةتي سوودوةرطرتن و بةكارهيَناني
هاوبةش لةئاوي ئةو رِووبارانةي كة لة رِؤذهةالَتي ناوةرِاست ،لة

كردني ئةم ثرِؤذةية خةستة ئةستؤي كؤميتةي()6ي ئةجنومةن،واتا
كؤميتةي ياسايي .ئةم كؤميتةيةش لة كؤتاييدا،ثةمياننامةي
نيويوَرك لة سالَي ()1997لة( )37تةوةر بؤ واذوو و هاوثيَض بة بةم

ولَاتيَك بؤ ولَاتيَكي تر دةرِؤن،دةتوانيَت هةم وةكؤ بنةماييك بؤ
دروست بووني دوذمنايةتي و هةم وةكؤ هؤكاريَك بؤ ثةرةسةندني

ثرِؤذةية ئامادة كرد.
لة بابةتي()5ثيَنجةمي

ثيَوةندي نيَوان ئةم ولَاتانة بةكاربيَت و ئةطةرهاتوو ئةم ولَاتانة
لةسةر ضؤنيةتي بةكارهيَناني هاوبةش لةم ئاوانة نةطةيشنت
بةرِيَككةوتن،ئةوا لة ثيَوةنديةكانيان لة داهاتوو ،ئالَؤزي و كيَشة و

سوودوةرطرتين عاقالَنة و دادثةروةرانة لة ئاوةرِيَةكان.لة بابةتي()6
شةشةم،ثيَوةرةكاني سوودوةرطرتين عاقالَنة و دادثةروةرانة بةم
شيَوةي خوارةوة دياريكراوة:

طرفت دروست دةبيَت).

ثيداويستية ئابووري وكؤمةالَيةتيةكاني ولَاتاني كةناري ئاوةرِيَ،
رِيَذةي دانيشتواني نيشتةجيَي لةكةناري ئاوةرِيَ لة هةريةك لةو

 .4.4هةنطاوةكاني ِريَكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان:
لةسالَي(،)1972كؤرِي طشيت رِيَكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان،
مايف دةسةالَتداري وسةروةري دةولَةتةكان لةسةر سوود وةرطرتن
لةسةرضاوة ئاويةكانيان ثةسةند كرد ،بةمةرجيَك بةناوضةكاني
دةرةوةي سنووري دةسةالَتي ياسايي ودادوةري نيشتمانييان ،زيان
وةبةر نةكةويَت .هةروةها كؤنفرانسي ئاوي ()1977ي رِيَكخراوي
نةتةوةيةكطرتووةكان لة ماردل ثالتا ،جةخيت لةسةر هاوكاري
نيَوان ولَاتاني حةوزي رِووبار بةطويَرةي(يةكساني ،سةروةري و
يةكثارضةيي خاكي هةموو ولَاتةكان)كردووة (طزارش موسسة
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دةكاتة

سةر

ولَاتانةي كة دةكةونة ليَواري ئاوةرِيَ ،كاريطةريةكاني بةكارهيَنان و
سوودوةطرتين ولَاتيَكي ليَواري ئاوةرِيَةكان لةسةر ولَاتة كةناريةكاني
تر ئاوةرِيَ(جا ض كاريطةريي ئةريَين بيَت يان نةريَين)،
بةكارهيَنانةكاني كردةيي (بالفعل) و شاراوة(بالقوة)لة ئاوةرِيَ ،ئةو
خةرجيانةي كة ولَاتيَكي كةناري ئاوةرِيَ بؤثاراسنت و ثةرةثيَداني
ئاوةرِيَ بة مةبةسيت بةكارهيَناني طوجناو و ئابووريانةي
سةرضاوةكاني ئاوةرِيَ سةرف دةكات.
لة بابةتي()7حةؤتةم ،ولَاتاني كةناري ئاوةرِيَ لةهةرجؤرة ضاالَكيَك
كة بيَتةهؤي خةسارةت بة ولَاتاني تر قةدةغة كراون.
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لة بابةتي ()20بيستةم باس لةوة كراوة كةولَاتاني كةناري ئاوةرِيَ

رِووبارانةي كة بةدريَذايي هيَلَي سنووري نيَوان هةردوو ولَاتدا

بة تةنهايي و يان بةثيَ ثيويست بةشيَوةي هاوبةش ذينطةي ئاوةرِيَ
دةثاريَزن .هةروةها بابةتي ( )21بيست و يةكةم ئاماذة بة رِيَطري

دةرِوون،و سنووري هةردوو دةولَةت ليَك جيادةكةنةوة.و ئةوةي
تريان ،رِووبارة متواليةكان:كةبريتني لةو رِووبارانةي كةهيَلَي

كردن لة ثيسبووني ئاوةرِيَ دةكات .بةطويَرةي ئةم بايةتة ،ئةركي
ولَاتةكانة رِيطري بكةن لةثيس كردني ئاوةرِيَ كة لةوانةية ببيَتة
هؤي طةياندني زيان بة ولَاتاني تر( U.N.Convention

سنووري دوو يان ضةند ولَات دةبرِن.لةبابةتي()2دووةم ئةم
رِيَككةوتننامةية،ئاوي رِووبارةكاني(بناواسوتة،قؤرِةتو و طةنطري)

 .)1997& 2005.p.174ئةم ثةمياننامةية هيَشتا جيَيةجيَي
General
Assembly
نةكراوة(
Resolution.2007.5/229,Annex,Official
Recordes of The General Assembly,Fifty-First
) )Session, No.(A/51/49و بؤ ئةوةي جيَبةجيَي بكريَت،
ثيويستة لة اليةن()35ولَاتةوة ثةسةند بكريَت كة تا سالَي
( )2008تةنها ()16ولَات ئةم ثةمياننامةيةيان ثةسند كردووة
(Http.//en wilipedia.org. Wili Convention on
the Law of Navigationl Uses of International
 .)Watercoursesولَاتي كؤماري ئيسالمي ئيَران هيَشتا ئةم
ثةمياننامةية ثةسةند نةكردووة و تا ئةوكاتةي ثةسةندي
نةكردبيَت،جيَبةجيَي نايكات.بؤية ئةوةي كة ئيستا سةبارةت
بةروبارة سنووريةكان ئيَران وعيَراق جيَبةجيَي دةكريَت ،بةطويَرةي
رِيَككةوتننامةي طريَدارو لةنيَوان هةردوو ولَات سةبارةت بة
بةكارهيَناني ئاو لة سالَي ()1975ة (جعفري ولداني.
.1376ل.)25.
ِ .5ريَككةوتننامةي()1975ي ئيَران وعيَراق
هةروةك ئاماذةي ثيَكرا،ئيَران لةكاتي بةرِيَوةضووني دانوستاندنةكان
لةطةلَ عيَراق سةبارةت بةرِووبارة سنووريةكان ،هةميشة جةخيت
لةسةر بنةماكاني ياسا نيَودةولَةتيةكاني دةكرد.دةولَةتي ئيَران لة
دانوستاندنةكان ،سوربوو لةسةرئةوةي كة هةموو ناكؤكيةكاني
نيَواني هةردوو ولَات ،بةشيَوةي يةكثارضة،ضارةسةر بكات .هةربؤية
لة سالَي ()1975كة بارودؤخ بؤضارةسةركردني كيَشةوناكؤكيةكان
طوجناو بوو ،هةموو ثرس و كيَشةكان كةوتنة بةرباس و طوفتوطؤ و
هةموويان بةثيَ ئةو رِيَككةوتننامانةي كة لة نيَوان هةردوو ولَاتةكة
واذووكرا

و

لة

الين

ثارملانةكاني

هةردوو

ولَاتدا

ثةسةندكرا،ضارةسةركران.لةم سالَةدا،يةك ثةمياننامة ،يةك هاوثيَض
(احلاقية) ،سيَ ثروتوكؤل و ضوار رِيَككةوتننامة لة نيَوان هةردوو
ولَاتدا واذووكرا يةكيَك لةم ريَككةوتننامانة ،ثةيوةستة بة
بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكاني نيَوان هةردوو ولَاتداية .ئةم

بةدوو بةشي يةكسان لةنيَوان هةردوو ولَاتدا،دابةش كراوة .هةروةها
بةطويَرةي ئةم بابةتة،ئاوي رِووبارةكاني (ئةلَوةند ،كوجنانضم،
مةيَمة و دويرةج)بةثيَي كونووسي كوبوونةوةي ليَذنةي دياريكردني
سنوورةكاني ئيَران و عومساني لة سالَي ( )1914و نةرييت
باو(عرف)،دياري دةكريَت .بةطويَرةي بابةتي ()3سيَهةم ،هةر دوو
ولَات ليَذنةيةكي تيكنيكي و ثسثؤرِانةي تيَكةالَوي هةميشةيي
(ليَرةدا مةبةست ئةوةية كة ثيَكهاتةي ئةم ليَذنةية هةم تيكنيكي و
هةم سياسي بيَت) ثيَك بيَنن،كة ثيَك هاتبيَت لةرِيَذةيةكي يةكسان
لة ثسثؤرِاني هةردوو ولَاتة .ئةركي ئةم ليَذنةية،رِيَكخستين ثرِؤذة
هاوبةشةكان ،ثيَكهيَناني دامةزراوة ودامودةزطا و ويَزطةكاني
هايدرومةتريك واتا ثَيوانةكري ئاو يان تةواو كردن و بةئةجنام
طةياندني ئةو دامودةزطا و ويَزطانةي كة ناتةواو ماونةتةوة.
بةطويَرةي بابةتي ( )4ضوارةم ،ليَذنةي ئاماذةثيَكراو،كةرستة و
ثيداويسيت و هةلومةرجي سوودوةرطرتين باشرت لة رِووبارة مةحازي
و متواليةكاندا تاوتويَ دةكات.بةم مةبةستة بةدريَذايي يةك سالَي
هايدرولؤجيك،ئةو

بةشة

ئاوةي

كة

لة

هةريةك

لة

رِووبارةكاني(ئةلوةند،كوجنانضم ،مةيَمة و دويرةج)عايدي هةركامة لة
هةردوو والتةكة دةبيَت ،دياري دةكات.ئةم ليَذنةية ،طوجناوترين
رِيَوشويَن بؤ سوودمةندبووني باشرت لة ئاوي رِووبارةمةحازي
ومتواليةكان تاوتويَ دةكات .بة طويَرةي بابةتي()5ثيَنجةمي
رِيَككةوتننامةكة ،هةردوو ولَاتةكة برِيارياندا ،رِةوتي سروشيت ئاوي
رِووبارة مةحازي و متواليةكان ،بةطويَرةي ريَوشويَين دابةشكردني
دياريكراوي لةم رِيَككةوتننامةية،دابني بكةن .هةروةها لة
بةكارهيَناني ئاوي رٍِِووبارة مةحازي و متواليةكان بؤ ئةو
مةبةستانةي كة لةم رِيَككةوتننامةدا رِيَككةوتن لةسةردا نةكرابيَت،
يان بة بةرذةوةنديةكاني اليةني بةرامبةر زيان بطةينيَت،دوور
بكةونةوة.لة بابةتي()6شةشةمي ئةم رِيَككةوتننامة هاتووة،
ئةطةرهاتوو لة سةرجيَبةجيَي كردني رِيَككةوتننامةكة ناكؤكي
دروست بوو ،هةردوو ولَاتةكة ئةم ناكؤكية ،بةطويَرةي بابةتي ()6
شةشةمي ثةمياننامةي ثةيوةست بةسنوورة دةولَةتيةكان و
نيازثاكي جريانيةتي نيَوان ئيَران وعيَراق لة بةرواري(13ي جوني

رِيَككةوتننامةية لة(26ي،ديسامبةري سالَي  )1975واذووكراوة.كة

 )1975ضارةسةر دةكةن .بة شيَوةيةك كة،ناكؤكيةكة لة قؤناغي

طرؤث دابةش دةبن ،يةكيَكيان،رِووبارة مةحازيةكان:كة بريتني لةو

يةكةمدا ،لةمولَةتيكي ( )2دوو مانطي ،كة ئةم مولَةتة ،لةبةرواري
ثيَشكةشكردني داواكاري لةسةر ناكؤكيكة لة اليةن يةكيَك لة
اليةنةكانةوة،دةست ثيَدةكات ،بةرَيَطاي دانوستاندني رِاستةوخؤي

ثيَشةكيَك و ( )7حةوت بابةت لة خؤدةطريَت.لة بابةتي ( )1يةكةمي
ئةم رِيَككةوتننامةية ،رِووبارة سنووريةكاني ئيَران وعيَراق بة دوو

196

مريزايي  ،كةرةم رِةزا  /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،8:ذمارة ،2:بث  ،201 -186خزيران.2020 -

كراون.6.

دوواليةنة لة نيَوان هةردوو ال ضارةسةر دةكريَت .ئةطةر هاتوو

ئةم

ناكؤكيةكة لةناوخؤ ضارةسةر نةكرا،ئةم جارة لة مولَةتيكي()3سيَ
مانطيدا ،بةيارمةتي بةرادةرانةي اليةني سيَهةم ،كة دةولَةتيَكي

ثالنةكشتوكالَيةكان،بؤئةوةي دياري بيَت كةض رِيَذيةك لةئاو ثيويستة

دؤست بيَت ،ضارةسةردةكريَت.و ئةطةر هاتوو يةكيَك لة اليةنةكان
رِازي نةبوو بة دةستيَوةرداني دؤستانةي دةولَةتي سيَهيةم يان
بةطشيت

دؤستانةي

دةستيَوةرداني

سيَهيةميش

دةولَةتي

ضارةسةري ناكؤكيةكة نةبوو ،ئةوا لة مولَةتيَكي ( )1يةك مانطيدا بة
رِيَطاي دادوةري يان ناوبذيَواني ضارةسةر دةكريَت .بؤ جيَبةجيَي
كردني بابةتةكاني ئةم رِيَكةوتننامة ،يةكةمني كوبوونةوةي ليَذنةي
هةميشةيي تيكنيكي تيَكةالَو لة(ئةبريلي سالَي )1977دا لة شاري
تاران،وة دووةمني كوبوونةوةي ئةم ليَذنةية لة(نوظامبةري
سالَي )1977لة شاري بةغدا بةرِيَوة ضوو.ليَذنةكة لةو
كوبوونةوةيةدا ،رِيَككةوتن كرا لةسةر ثيَكهيَناني كوميتة
الوةكيةكاني هاوبةشي سةحرايي بؤ رِووبارةكاني طروثي
(.)A.B.Cهةروةها ليَذنةكة سةبارةت بة شويَين ويَزطةي
ثيَوانةكردن و ضؤنيةتي دابةشكردني ئاوي رِووبارةكاني طرؤثي
(،)ضةند برِياريكي دةركرد.بةالَم برِياردان سةبارةت بةدياريكردني
رِيَذةي بةشي هةريةك لةدوو ولَاتةكة لة ئاوي رِووبارةكاني طرؤثي
( ،)B.Cبةدواخست بؤ كوبوونةوةي سيَهةمي خؤي كةبرِيار بوو
لة(فيربواري سالَي )1978لةتاران بةرِيَوة بضيَت ،ئةم كوبوونةوة كة
بةهؤي بارودؤخي سياسي ئالَؤزي ئةو كاتة ،بةرِيَوة نةضوو .ليَذنةكة
لة كوبوونةوةي خؤيدا ،كومةلَيَك ثيَوةر بؤ دابةشكردن و
بةكارهيَناني طوجناوي ئاوي ئةم رِووبارانة ثةسةندكرد،كة هيَشتا
بةم ثيَوةرانة سةبارةت بةئاوي رِووبارةكان بةكارديَت .ئةم ثيَوةرانة
بريتني لة:
 .1سةردةاني رِيَرِةوي رِووبار.2.دياريكردن و دوزينةوةي لقةكاني
ئاوي رِووبارةكان لة هةردوو ال.3.ثيَوانةكردني ئاوي رِووبارةكان بةر
لة لقةكانيان.4.خويَندنةوة و وردبوونةوةي هايدرولؤجي هةريةك لة
رِووبارةكان.5.دياريكردني رِووبةري ئةو زةويانةي كة بةهؤي ئاوي

ئاوديَري

رِووبارانةوة

دياريكردني

بؤ ئاوديَري.7.دياريكردني بةرواري جيَبةجيَي كردني كشتوكالَي
ئاوي.8.دياريكردني(رِيَذةي) بةهةلَمبوون و ئارةقة كردن و
بةكارهيَناني بةكةلَك هاتووي ئاو.9 .دياريكردني شيَوازةكاني
ئاوديَري كردن.10.تاوتويَ كردن و سةرةداني بةردةوامي
دامودةزطاكاني ثةيوةست بة ئاو .11.هةلَسةنطاندني تواناي
ثةرةثيَداني سةرضاوة ئاوييةكان بؤ داهاتوو.
هةروها ليَذنةكة برِياريدا كة كوميتة الوةكيةكاني ثةيوةست
بةرِووبارةكاني طرؤثي (Bو،)Cدابةشكردني ئاو ئةم رِووبارانة،
بةطويَرةي ئةم ثيَوةر ئاماذةثيَكراوانة ،بؤماوةي يةك سالَ جيَبةجيَي
بكات و رِاثؤرتيَك بؤضاالَكيةكاني داهاتوو ثيَشكةشي ليَذنةي
هةميشةيي تيكنيكي تيَكةالَو بكات(اطالعات سياسي ـ اقتصادي.
1388ل.)15.
َي(:)1975
َسةنطاندي ِريَككةوتننامةي سال
 .1.5هةل
هةوةك

ئاماذةي

بابةتي()2ي

ثيَكرا،بةطويَرةي

دووةمي

رِيَككةوتننامةكةدا،ئاوي رِووبارةكاني (بناواسوتة ،قؤرِةتو،
طةنطري)بةشيَوةي يةكسان لةنيَوان هةردووولَات دا،دابةش دةكريَت.
واديارة كةئيَران لةم بابةتةدا ،زؤر بةخششي كردووة ،لةبةر ئةوةي
ياسا نيَودةولَةتيةكان سةبارةت بةدابةشكردني ئاوي رِووبارةكان،
جةخت لةسةربنةماي دادثةروةري دةكات (ضيايي بيطدلي.
.1379ل .)154.بةرِةضاوكردني ئةوةي كة فراواني رِووبةري
ئيَران()4ئةوةندةي

رِيََذةي

عيَراق،و

دانيشتوانةكةي

زياترلة()3ئةوةندةي عيَراقة ،بؤية بنةماي دادثةروةري لةدابةش
كردني ئاوي ئةم رِووبارانة سةبارةت بة ئيَران رِةضاو نةكراوة .بؤية
بةرِةضاوكردني ئةم خاالَنةي سةرةوة ،ثيويستة بةشي ئيَران لة
ئاوي ئةم رِووبارانة،بةاليةني كةم()3سيَ ئةوةندي بةشي عيَراق
بيَت(.خشتةي ذمارة )4

خشتةي ذمارة()4بارودؤخي سةرضاوة ئاويةكاني ئيَران،سالَي( )2015و عيَراق،سالَي()2014سةرضاوة :كالنرتي)1395:86،
ولَات

رِووبةر()km2

ئيَران

1873959

250

عيَراق

437072

76

ئاوة

رِؤيشتووةكان

سةرضاوة

ئاويةكاني

تيَكرِاي داباريين سالَانة(ميليارد

رِيَذةي داباريين (ميليارد

رِيَذةي

ميتةري سيَجا)

ميتةري سيَجا)

(ميليارد ميتةري سيَجا)

ذيَرزةوي(ميليارد ميتةري سيَجا)

340

84,622

29

80

78

2

ئةم جؤرة دابةش كردني ئاوة ،بةكردةيي سةبارةت بة رِووباري
(هريمةند ـ ناوي رِووباريةكي سنووري نيَوان ئيَران و ئةفغانستانة)

(مارضي ،سالَي ،)1973رِيَذةي بةشي ئيَران لة ئاوي رِووبارةكةدا،

حيَبةجيَي كراوة .بةطويَرةي برِياري بةرواري (ئةبرييلي)1905ي مك

( )22ميتةري سيَجا لة ضرةكة دياري كرا،كة نيوةي ئةو رِيَذة ئاوة

ماهون( )3( ،)Mcmahonيةك لةسةر سيَ ئاوي ئاوةرِيَي

بوو كة مك ماهون بؤي ئيَران دياريي كردةبوو(فخاري.1371 .

1

هريمةند ،واتا ()45ميتةري سيَجا لةضركةدا ،بؤئيَران تةرخان
كرا.بةلَام ولَاتي ئةفغانستان ئةم رِيَذةيةش رِةضاو نةكرد ،تا ئةوةي
197

بةطويَرةي رِيَككةوتننامةي دابةشكردني ئاوي رِووباري هريمةند لة

ل . )56.بةشيَوةي طشيت لة هةلَسةنطاندني ئةم رِيَككةوتننامة
دةبيَ بةوتريَت :كة ئةم رِيَككةوتننامة تةنها ضاوديَري بةكارهيَناني
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ئاوي رِووبارةكان بؤ ثرِؤسةي كشتوكالَ دةكات.كة ئيشيةكي

نيَوان ولَاتاني ئؤردن و سووريا و ئةوي تريان ثةيوةستة بة رِووباري

سروشتية ،لةبةر ئةوةي كة بةرِةضاوكردني ئةوةي كة هةردوو ولَاتي
ئيَران و عيَراق دةكةونة ناوضةي وشك و رِووبةرِووي كةمي ئاو

(ئاراس) لةنيَوان ئيَران و رِوسيا.بةطويَرةي طريبةسيت سالَي

دةبنةوة ،بؤية بةكارهيَناي ئاوي رِووبارةكان بؤ كشتوكالَ،
ئةولةوييةتي يةكةمي هةردوو ولَاتةكةداية.بؤية لةم رِيَكةوتننامة،هيَض
باسيَك سةبارةت بة بابةتةكاني تري ثةيوةست بةروبارةكان وةكؤ:
رِاوي ماسي ،دةركردني ثامشاوةي ثيشةسازي وكشتوكالَيةكان
وهةروةها ثامشاوةي ماالَن بةروبارةكان و سازكردني بةنداوةكان
وسازكردني ديوار بة مةبةسيت رِيَكخستين ئاو ،نةكراوة.لة هةنديَك
لة رِيَككةوتننامةكان لةنيَوان ولَاتان ،لةوانة وةكؤ رِيَككةوتننامةي
سالَي()1958ي نيَوان يةكيةتي سوظيةت و ئةفقانستان ،كؤمةلَيَك
ياسا و رِيَنمايي سةبارةت بةرِاوي ماسي ثيَشبيين كراوة.هةروةها
بابةتي ثيس بووني رِووبارةكان و ثاراستين ذينطة ،لةزؤريَك لة
رِيَككةوتننامةكان كةوتوونةتة بةرباس و ولَاتان مةلكةج كراون كة
دووربن لة ثيسكردني ئاوي رِووبارةكان.هةروةها لة زؤريَك لة
رِيَكةوتنامةكان،ياسا و رِيَنمايي سةبارةت سازكردني بةنداو بؤ
رِيَكخستين ئاوة رِؤيشتووةكان(ئاوي بةرِيَ) دةبينريَت.لةم بوارةدا
دةتوانريَت ئاماذة بة رِيَككةوتننامة نيَوان يةكيةتي سؤظيةت وئيَران
بكريَت.مةبةست لةم ياسا و رِيَنماييانة ،ئةوثةرِي سوود وةرطرتن لة
ئاو وكونرتؤلَ و رِووبةرِووبوونةوةي كاريطةرية تيَكدرةكاني ئاوة
لةكاتي رِووداني الفاوةكانة.لة اليةكي تر ،ئيَران و عيَراق كاتيَك كة
زؤرترين ثيويستيان بة ئاوةوة هةية بؤ كشتوكالَ ،ئةوكاتةية كة لة
رِيَذةي دابارين بةشيَوةي سروشيت كةم دةبَتةوة .بؤية سازكردني
بةنداو و خةزنكردني ئاو ،باشرتين رِيَطاية بؤضارةسةركردني ئةم
كيَشة سروشيةدا .هةروةها بةطويَرةي بابةتي( )6شةمشي
ثةمياننامةي كارس ،ئيَران وعيَراق دةتوانن بؤ برطريكردن لة رِامالَني
و رِووضوني كةناري رِووبارةكان ،ديواريكي بةردي سروشيت يان
ديواري دةستكرد سازبكةن.بةمةرجيَك كة اليةني بةرامبةردا ئاطادار
بكةنةوة .لةبابةتي ()7حةوتةمي رِيَككةوتننامةي ئاوي
(هريمةند)يش،ثيَشبيين بووة كة بة مةبةسيت بتةوكردني بةسنيَين
رِووبار ،هةرجؤرة دامودةزطايةك كة ثيويست بيَت ،لةدواي الري
نةبووني هةردوو ال ،ثيَك بهيندريَت.بةطويَرةي بابةتةكاني( 9و)10ي
ثةمياننامةي ()1957ي نيَوان ئيَران و يةكيةتي سؤظيةتي جاران
كة ثةيوةست بوو بة ئاسايشي سنووريةوة،بؤ ثاراستين ليَواري
رِووبارةكان كة توشي رِامالَني هاتبوون ،ئةطةربيَت و هةر دوو ال
رِازي بوون ،ليَواري رِووبارة سنووريةكان بة ديواريكي بةردي
سروشيت يان دةستكرد ،دةثاريَزريَت.لة رِووبارة سنووريةكان
بةشيَوةيةكي تريش سووديان ليَ دةبينريَت ،ئةويش بةرهةمهيَناني
كارةباية لةهيَزي ئاو .لةرِؤذهةالَتي ناوةرِاست تةنها دوو طريبةست
لةم بوارةدا واذووكراوة كة يةكيَكيان ثةيوةستة بةروباري(يرموك) لة

( )1957ي ،ئريان ويةكيةتي سؤظيةت رِيَككةوتن لةسةر سازكردني
دامودةزطا هيدروليكيةكان لةسةر رِووباري ئاراس ،سازكردني ئةم
دامودةزطايانة لةسالَي ( )1963دةسيت ثيَكرد و لةسالَي ()1971
كؤتايي ثيَ هات.ئةم دامةزراوانة )4400( ،كيلووات كارةبا بةرهةم
دةهيَنن كة بةشيوةي يةكسان لةنيَوان هةردوو ولَات دابةش دةكريَت
(هوشنط مهدوي.1375 .ل )58.هةروةك باسي ليَكرا ،لة
رِيَككةوتننامةي واذووكراوي نيَوان عيَراق وئيَران،هيَض يةك لةم
بابةتانةي كة لة سةرةوة ئاماذةيان ثيَكرا ،نةكةوتووةتة بةرباس و
رِيَككةوتين لةسةردا نةكراوة .تةنها لةبابةتي()3سيَ نةبيَت،ئةوةش
بةشيَوةي طشيت و نارِوون ،تةنيا ئاماذة بة ثرِؤذة هاوبةشةكاني
هةردوو ولَات و سازكردني دامةزراوةكان كراوة ،كة لةوانةية
مةبةست هةمان دامودةزطا ودامةزراوةكاني ثةيوةست بة
ثيَوانةكردني ئاوبيَت.
 .6دةرئةجنام
ناكريَ ناكؤكي سةبارةت بةبةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان
لةناوضةي رِؤذهةالَتي ناوةرِاست بةبيَ رِةضاوكردني ثرس وكيَشة
ميَذووييةكان وثيَوةندية سياسيةكاني نيَوان ولَاتان ،تاوتويَ
بكريَت.بؤية ثيويستة ئاماذة بةضةند خالَ سةبارةت بة
هةلَسةنطاندني شيَوازي ياسايي سوودوةرطرتن لةئاوي رِووبارة
سنووريةكان بكريَت:
ـ هةموو رِيَككةوتننامةكان لة رِؤذهةالَتي ناوةرِاست ،بةشيَوةي
دوواليةنة ئامادة كراوة و لة دواييدا واذووي هةردوو اليةني
لةسةرداية و تةنانةت يةك رِيَككةوتننامةي ضةند اليةنة سةبارةت
بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكاندا دروست نةبووة .هةربؤية
بنةما قبولَ كراوةكان لةسةر ئةم رِبَككةوتننامانة ،تةنها بةشيَوةي
تيوريدا ماوةنةتةوة ،و ولَاتةكان هيَض كات ئةو دةرفةتةيان بؤ
نةرِةخساوة كة تواناكانيان بؤ ضارةسةركردني كيَشة ضةند
اليةنةكان لةبواري ئاودا بةكردةيي تاقي بكةنةوة.
ـ تائيَستا لةرِؤذهةالَتي ناوةرِاست ،لةبواري رِيَوشويَنة
نيَودةولَةتيةكان وثيَكهيَناني دامةزراوةيةكي ياسايي طوجناو كة
وةكؤ سةرضاوةي ياسايي نيَودةولَةتي ،بتوانيَت بةشيَوةي هةمة
اليةنة كيَشةكاني ثةيوةست بةضؤنيةتي بةكارهيَناني ئاو لة بواري
ئاوة هاوبةشةكاني نيَوان ضةند ولَات ،تاوتويَ و ضارةسةربكات،
هةولَيكي جدي و بنياتنةرانة نةدراوة.
ـ بةطويَرةي رِيَنمايي و بنةماكاني ياسا نيَودةولَةتيةكان،
الركردنةوةي رِةوتي ئاوي رِووبارةكان لةاليةن دةولَةتةكاني
سةرووي رِووبارةكان بةجؤريَك كة ببيَتة هؤي طةيشتين زيان بة
198
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دةولَةتاني خوارووي رِووبارةكان ،قةدةغةية.و هيَض دةولَةتيَك مايف

نيَودةلَةتيةكان بووة و بةهيَض شيَوةيةك نةبووة بةهؤي كةمي رِيَذةي

ئةوي نية كة بةجؤريَك لةدؤخي سروشيت ولَاتي خؤي طؤرِانكاري
بكات كةببيَتة هؤي طةيشتين زيان بةدةولَةتي

ئاوي دةربازبوو بةعيَراق و طةيشين خةسارةت بةم ولَاتة .ئيَستاش
ئةو كوميسوَنةي برِيار بوو لة سالَي ()1977دا ثيَك بهيَنريَت،

دراوسيَ( .)W.E.Hall. 1924.p .78بةطويَرةي رِيَنماييةكاني
ياسا نيَودةولَةتيةكان،دةولَةتيَك كة لةطةلَ دةولَةتيَكي تر لة سةر
قةراخي رِووباريَكدا هاوبةشن ،هةركامةيان لةسةر هةر ثرِؤذةيةك كة

ثيَكهيَنراوة كة بةطويَرةي بابةتي ( )3سيَهةمي رِيَككةوتننامةي
()1975ي ثةيوةست بة بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان
بؤئةوةي بةشي هةريةك لة دوو ولَات لة ئاوي ئةم رِووبارانة دياري

ببيَتة هؤي طةيشتين زيان بة ولَاتةكةيان ،مايف ظيتؤ ياخود
رِةتكردنةوةي هةية .منوونةيةك لةسةر بةكارهيَناني ئةم بريدوَزة،

بكات.
ي واية رِةفتاري لةطةلَ عيَراق هةميشة تةك اليةنة بووة و
ـ ئيَران ث َ

لةسةر

هةميشة لةقازاجني عيَراق دابووة و ثيَوستة ثيَداضوونةوة لةم
رِةفتارة بكريَت .ئيَران لةدواي شةرِي()8سالَة كة
نةتةوةيةكطرتووةكان دةولَةتي عيَراق بة ثالماردةر لة

ياسا نيَودةولَةتيةكان بووة .دةولَةتي ئيَران هةم بةتيوري و هةم
بةكردةيي ثابةندبووني خؤي بةم ياسا و رِيَنماييانة نيشان داوة.هةر

قةلَةمدا،بةجيدي بةدواي بابةتي وةرطرتين سةزاي شةرِ
(غةرامة)لةعيَراقدا نةضوو.كة نةتةوة يةكطرتووةكان رِيَذةي ئةو

بؤية لةسالَي()1975دا ،طريَبةستيَك بؤ دابةشكردني ئاوي رِووبارة
سنووريةكان لةطةلَ عيَراقدا واذوو كردووة كة لةقازاجني عيَراق و
بةدذي ئيَران داية.

زيانةي كة لةشةرِدا وةبةري ئيَران كةوتبوو ،نزيكةي( )97ميليارد
دوالر رِاطةياند ،لةحالَيَكدا دةولَةتي ئيَران رِاطةياند ئةم رِيَذةية
()1000ميليارد دوالرة .بةدوادا نةضووني بابةتي وةرطرتنةوةي

ـ ئيَران هيَض كردةوةيةك كة ثيَضةوانةي رِيَككةوتننامةي
()1975ثةيوةست بة بةكارهيَناني رِووبارة سنووريةكان بيَت،

ئةم سزاية لةاليةن ئيَرانةوة بوو بةهؤي ئةوةي كة عيَراق
دةستثيَشخةري بكات و رِيَككةوتننامةي ()1975ي تايبةت بة

ئةجنام نداوة .لةرِاستيدا عيَراق بةهؤي بةكارهيَناني نادروسيت ئاو و
نويَذةن نةكردنةوةي بةنداوةكان و كةنالَةكاني طواستنةوةي ئاو كة
بةهؤي بوردمانةكاني هاوثةميانانةوة زيانيان ثيَ طةيشتبوو،داوا

سنووري دةولَةتي و نيازثاكي جريانيةتي خباتة ذيَر ثرسيار(جعفري
ولداني.1387 .ل.)24.

و

شيلي

بوليظيا
نيَوان
داواكاري
لة
رِووباري(مامؤر)لةسالَي()1921بوو.
ـ هةلَسوكةوتي ئيَران سةبارةت بةروبارة سنووريةكان بةطويَرةي

دةكات كة رِووبةرِووي كةم ئاوي بوةتةوة .لةحالَيَكدا ئةطةر
بةشيَوازي طوجناو لةسةرضاوة ئاوييةكاني سوودوةربطريَت و
بةنداوةكان و كةنالَةكاني طواستنةوةي ئاو نويَذةن
بكاتةوة،رِووبةري ئةو زةويانةي كة دةكةونة بةرئاو بؤ ئاوديَريكردن
دوو ئةوةندي ئيَستاي دةبيَت (وزارت امور خارجة ايران.
.1385ل.)18.عيَراق دةلَيَت توشي وشكةسالَ بووة و ضاوةرِواني
وةرطرتين ئاوي زياترة لة ئيَران (لةضاوثيَكةوتين وةزيرةكاني ئاوي
ئيَران و عيَراق لةسالَي ( )1388كوضي،ئيَران ئامادةيي خؤي
دةربرِي تا لة بواري طواستنةوةي ئاوي شرييين قوتووبةندكراو
لةطةلَ دةولَةتي عيَراقدا هاوكاري بكات(رؤذنامةي ئيَران 6،مانطي
ئابان  1388،ك).ئةوةي سةرةجنرِاكيَشة ئةوةي كة عيَراق داواي
بةكارهيَنامي ئاوي ئةو رِووبارانة دةكات كة لةضوارضيَوةي
رِيَككةوتننامةي سالَي()1975دا ناطوجنن و لةوي هةر باسيان ليَ
نةكراية.عيَراق داواكاريي هةية لةسةر بةكارهيَناني ئاوي
رِووبارةكاني(كةرخة وكارون)( w.w.w. Khabar Online.
.)Ir/ news-19295.aspxعيَراق باسي ئةوة دةكات كة
(بةسرة) توشي وشكةسالَي بووة ،لة كاتيَداية كة ئيَرانيش بةدةست
كةمي دابارينةوة دةنالَيَنيَت .رِةفتاري ئيَران سةبارةت بة
بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان بة طويَرةي بنةماكاني ياسا
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 .7ثيَشنيارةكان
سةبارةت بةرِيَككةوتننامةي ثةيوةست بة ضؤنيةتي بةكارهيَناني
ئاوي رِووبارة سنووريةكان ثيويستة كة:
ـ دياري بكريَت ئايا عيَراق هيَشتا بةم رِيَككةوتننامةي ثابةندة يان
نة،ئةطةر ثابةندة ،بؤضي لةرِيَكةوتننامةي ()1975دا ،لة ()3سيَ
ثروتوكؤل و()4رِيَككةوتننامة،تةنها جةخت لةسةر جيَبةجيَ كردني
ئةم بابةتةي بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة سنووريةكان دةكات.
ـ ئيَران ثيويستة بةاليةني عيَراقي بةرِاشكاوي رِابطيةنيَت كة عيَراق
ناتوانيَت تةنها داواي جيَبةجيَي كردني يةك بابةت لة
رِيَككةوتننامةي ( )1975بكات كةتةنها لة بةرذةوةندي خؤي
داية.عيَراق بةدواداضوون بؤجيَبةجيَي كردني رِيَككةوتننامةي
ثةيوةست بة كةشيواني لة رِووباري ئةروةند ناكات لةبةرئةوةي لة
بةرذةوةنديي دا نية.
ـ رِيَككةوتننامةي ثةيوةست بةبةكارهيَناني ئاوي رِووبارة
سنووريةكان ،بةلَطةي براوةيي ئيَرانة .و ثيويستة ئةم بةلَطةي
بةباشي بةكار بهيَنيَت .ئيَران ثيويستة جيَبةجيَي كردني ئةم بةشة
لةم رِيَككةوتننامةية كةسةبارةت بة بةكارهيَناني ئاوي رِووبارة
سنووريةكانة ،بة دوادا بةخات وطريَ بداتةوة بة :جيَبةجيَي كردني
ثةميانامةي دياريكردن و نيشانةداناني سةرلةنويَ سنووري وشكاني
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ئيَران وعيَراق و رِيَككةوتننامةي نيَوان ئيَران وعيَراق سةبارةت بة
ياسا و رِيَنماييةكاني ثيَوةندي دار بة كةشتيواني لة رِووباري
 لةبةرئةوةي كة.ئةروةند و هةروةها وةرطرتين سةزاي شةرِ لةعيَراق
ئةم رِيَككةوتننامة وةكؤ ثاكيَجيَكة و،هةروك ثيَشرت باسي ليَكرا
. يةك بةشي تايبةت هةلَبذيَردريَت،ناكريَ لةثاكيَجيَك دا
 ليسيت سةرضاوةكان.8
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. أنهار احلدودية بني إيران والعراق النموذجا:القوانني احمللية والدولية اخلاصة باألنهار احلدودية
:امللخص
 مبا يف ذلك عامال مهاً يف التفاعالت االقتصادية والسياسية بني البلدان اليت تشرتك يف، وتعد األنهار أحد املصادر الرئيسية إلمدادات املياه، أزمة املياه،يواجه العامل اليوم
 ما، تظهر عوامل عدم التوافق علي تقاسم مياهها، وبسبب وجود الفجوة واإلختالف بني هذه البلدان يف استعالل مياه هذه أألنهار،نهر واحد أو أكثرا من حيث املوقع اجلغرايف
، وميكن يف هذا السياق توضيح اجلوانب القانونية هلذه االختالفات وتوضيح حقوق وسلطات الدول الساحلية،يؤدي الي حدوث الصراعات والضغط املتزايد على موارد املياه
، مايؤدي اىل التنمية املستدامة الحواض األنهار واالدارة املتكاملة للموارد املائية ومحاية البيئة بشكل أفضل،حبيث تكون هذه اجلوانب من وسائل حل التوترات ومنع حدوثها
 وذلك من خالل مراعاة،ومن األهمية مبكان دراسة املذاهب والطرق القانونية اليت حتكم استغالل املياه املشرتكة أمر ضروري لتمهيد الطريق من اجل التوصل اىل إتفاق دائم
، واالستقالل االقليمي الذاتي احملدود، وتقاسم البلدان ملياه األنهر، والسالمة االقليمية، السيادة املطلقة: وهي،النظريات األربع الرئيسية املتعلقة باستغالل املياه االقليمية
 إذ أن االتفاقات، ويُقبل اليوم مبدأ السيادة االقليمية كمبدأ قانوني عام وواقع للعام احلالي.ويستند القانون الدولي أساساً على املبدأ الرابع من السيادة االقليمية احملدودة
.الدولية وآراء علماء وخ رباء القانون الدولي واحملاكم الدولية والقرارات اليت تتخذها املنظمات الدولية تشري اىل أن احلكومات تتصرف على أساس مبدأ احلكم االقلمي الذاتي
1975  اتفاقية، القوانني الدولية، األنهار احلدودية، األنهار، املاء:الكلمات الدالة
Domestic and international law for Transboundary Rivers: case study of Iran and Iraq border
Transboundary Rivers
Abstract:
Nowadays the world is facing water crisis, and people in the world face severe water scarcity. Rivers as one of the
primary sources of water supply play an essential role in the environmental and strategic interactions of the
countries. In the scarce water period, sharing rivers can potentially cause problems in terms of water resources usage
between countries. The lack of suitable agreement between countries may increase the problem of water usage. In
this situation, water-scarce in a country leading to the conflict and pressure on water resources. Having the rights
and laws regarding water usage and requirements can solve these problems and tensions. Besides achieving
sustainable development, environmental protection, and integrated water resources management, the investigation of
water resource laws is necessary to make sustain and stable agreement. From the four main theories concerning the
exploitation of frontier waters, namely absolute territorial sovereignty, territorial integrity, state's cooperation of
rivers usage, and limited territorial sovereignty, international law mainly relies on the limited territorial sovereignty.
Investigation of the international agreements, opinions of international law experts, international court laws, and
decisions made by international organizations indicate that governments act mainly on the principle of limited
territorial sovereignty. This principle generally emphasizes on this point that the countries nearby the frontier water
resources should have legal and fair rights to use these water resources.
Kaywords: water, Rivers, Transboundary Rivers, International law, 1975 Agreement.
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