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مشکالت تهیه ،تصویب
و مصرف بودجه
حفیظ اهلل زکی

بحث بودجه یکــی از جنجالی ترین و چالش برانگیز ترین برنامه
های ملی اســت که همه ســاله با انتقادات نمایندگان پارلمان،
کارشناسان و مردم مواجه می شــود .در بودجه سالیان گذشته
اغلب توازن در نظــر گرفته نمی شــد و در تخصیص بودجه به
والیات ،اصل عدالت به فراموشــی سپرده می شد و حجم زیادتر
بودجه به والیت ها و پروژه های خاص صورت می گرفت که تعداد
اندکی از آن منتفع می شدند.
حد اقل توقع در مصرف بودجه ملی این اســت که از مزایای آن
همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت ملیت ،قوم ،سمت و زبان
بهره مند شــوند .توزیع بودجه به گونــه ای عادالنه و با توجه به
اولویت ها و ظرفیت های اقتصادی در تحکیم وحدت ملی و رشد
اقتصادی کمک می کند.
به دلیل همین نقایصی که در تنظیم بودجه سال معموال مشاهده
می شــود ،طرح بودجه برای چندمین بار از سوی مجلس رد شده
و برای اصالح و تعدیل به وزارت مالیه بازگردانده می شــود .البته
جالب این اســت که در نهایت بودجه بدون آوردن اصالحات به
تصویب پارلمان می رسد .این امر سبب برداشت های منفی نسبت
به نمایندگان پارلمان گردیده و گمانه های باج ستانی و رسیدن به
منافع شــخصی نمایندگان را از این مسأله برجسته ساخته است.
به این دلیل وقتی دولت خواست ها و انتظارات شخصی نمایندگان
را در نظر گرفــت ،طرح بودجه بدون بحث و اختالف نظر جدی از
سوی نمایندگان به تصویب می رسد .متأسفانه اداره و نهاد نظارت
کننده ای نیز وجود ندارد تا از افتادن بودجه به گرداب تصمیمات
فساد انگیز جلوگیری نماید.
از ســال های گذشــته تا حال ما با دو مشکل عمده در تخصیص
و مصرف بودجه مواجه بوده ایــم .پروژه هایی که اغلب به دالیل
ناامنی معطل می مانند و به مرحله تطبیق و اجرا نمی رسند .پروژه
هایی که پس از مدتی از سوی مخالفان مسلح تخریب می شوند و
یا بدون استفاده باقی می مانند و پروژه هایی که در لیست پروژه
های خیالی قرار می گیرند و بودجه آنها توســط چند نفر غارت
می شوند.
مسأله دوم مصرف نشدن بودجه تا پایان سال بودجوی است .در
سال های قبل که بودجه سال جدید در آخر سال قبلی هجری به
پارلمان فرســتاده می شد ،در اثر تعلل ،اختالف نظر ،جناح بندی
های درونی مجلس و رونــد رد و اصالح ،تصویب بودجه تا اواخر
روزهــای فصل بهار به تأخیر می افتاد و این امر با توجه به کمبود
ظرفیت ،تحصیل دیر هنگام پول از دونرهای خارجی و سرد سیر
بودن اکثر مناطق افغانستان ،سبب می گردید که بسیاری از پروژه
های ملی مورد تطبیق قرار نگیرند .در نتیجه بســیاری از فرصت
های ملی از دســت می رفت و روند بازسازی و انکشاف تا سال ها
به تعویق می افتاد.
اما پس از آن که سال مالی کشور از اول سال هجری به آغازسال
میالدی تغییر پیدا کرد ،بازهم مشکل تعلل و بی توجهی نمایندگان
در تصویب ســریع تر بودجه و چشمداشت های غیر قانونی آنها،
تصویب آن را تا ماهها به تأخیر می انداخت.
اکنون عالوه بر حل مشکل وقت ،مســأله وصول بودجه نیز حل
شده اســت .یعنی با آغاز کار پروژه ها از سوی وزارت خانه های
سکتوری ،بودجه آن با سهولت بیشتر در اختیار آن اداره قرار می
گیرد .بنابراین توقع می رود که وزارتخانه ها ،با آغاز ســال جدید
هجری و گرم شدن هوا کار تطبیق پروژه ها را شروع کنند تا این
پروژه ها حد اکثر تا ماه عقرب به اتمام برسد .ولی برخالف انتظار
امســال نیز اکثر وزارتخانه ها تنها توانسته کمتر از پنجاه در صد
بودجه خود را به مصرف برسانند .مصرف نشدن بودجه با توجه به
حل مشکالت پول و وقت ،به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
کم کاری ،بی مســؤلیتی و نبود ظرفیت از فاکتورهایی اند که می
شود مصرف نشدن بودجه را به آنها نسبت داد؛ اما فاکتورهای یاد
شده در اصل به یک مشکل عمیق و جدی دیگر ارتباط می گیرد
و آن پدیده مخرب فساد است .فساد ،فساد ،فساد.

داعش پس از عراق و سوریه به کجا خیمه خواهد زد؟
گروه موســوم به دولت اسالمی یا داعش
یک پروژه سیاسی چند منظوره بود که در
کشورهای ناامن عراق و سوریه ظهور کرد و
در مدت کوتاه به یکی از پر قدرت ترین و
خطرناکترین گروه شورشی در این منطقه
تبدیل شد .افکار افراطی و رویه های خشن
و غیر انسانی این گروه همه روزه در رسانه
های جهان بازتاب می یافت و وجدان انسان
های بیدار را نسبت به اعمال ضد بشری این
گروه بر می انگیخت.
قدرت رو به گسترش داعش وعملکردهای
خشن و ددمنشانه این گروه در قبال مردم
ملکی و بی گنــاه و الگو برداری گروه های
مسلح دیگر کشورها از افکار و رفتارهای
داعش و حتا بیعت و اعالم وفاداری شان با
رهبر گروه دولت اسالمی ،در عمل این گروه
را به یک تهدید امنیتی جدی برای منطقه و
حتا جهان تبدیل کرد.
اکنون که جامعه جهانی برای نابودی این
گروه تصمیم گرفته انــد و عملیات های
چندجانبه در شــهرهای موصل عراق و
رقه سوریه به حیث بزرگترین پایگاههای
داعش آغاز شده است ،این سؤال مطرح
می شــود که این گروه پس از شکســت
در عراق و ســوریه به کجا خواهد رفت و
کدام کشــور را به عنوان مرکز فرماندهی
و عملیاتــی خود انتخــاب خواهد کرد؟
پاکستان و افغانستان دو کشوری اند که
به دلیل حضور دهها گروه تروریستی در
این منطقه و فعال بودن شبکه القاعده در
آن ســوی خط دیورند و امکان جابجایی
آنها در دو طرف مرز ،می توانند مناســب
ترین مکان برای پناهگاه های گروه داعش
باشــد .چنانچه این اتفاق رخ دهد ،بدون
تردید ناامنی در افغانستان شدت پیدا می
کند و چالش های امنیتی ،این کشور را در
تنگناهای بیشتری گرفتار خواهد کرد .از
اینرو تحلیل این مسأله و اتخاذ سیاست
های پیشــگیرانه دراین رابطه می تواند
از حضــور قدرتمند داعش در این منطقه
جلوگیری نماید .برای تبیین این موضوع
مروری بر روند فعالیت های این گروه در
عراق و سوریه حتمی به نظر می رسد.

رضا احسانی

گروه داعش در واقــع از اعضای باقی مانده
القاعده در عراق تشــکیل شــد .این گروه
در ســال  2012نام جدید خــود را تحت
عنوان»دولت اسالمی عراق و شام» ()ISIS
اعالم کرد .ســپس به قصــد رویارویی و
ســرنگونی نظام ســوریه وارد این کشور
شــد .این گروه در ســال  2014میالدی با
عقبنشــینی ارتش عراق در شهرهای مهم
فلوجه و موصل ،زیرســاختهای دولتی و
منطقهای هر دوطرف مرز سوریه و عراق را
تحت کنترل درآورد.
نطفه این گروه شورشی توسط «ابو مصعب
الزرقاوی» که اردنیاالصل بود کاشته شد و
همگام با تحوالت عراق به رشدش ادامه داد.
زرقاوی ابتداء با ایمن الظواهری رهبر القاعده
ارتباط داشــت؛ اما به دلیــل عملکردهای
مســتقالنه و نپذیرفتن سیاست گام به گام
القاعده برای ســرنگونی حکومت عراق ،در
ســال  2004از القاعده اخراج گردید .پس
از ســرنگونی صدام ،دو تصمیــم آمریکا و
حکومت ائتالفی در عراق در افزایش قدرت
زرقاوی نقش اساسی ایفا کرد :اوال حکومت
عراق تصمیم گرفت که افراد وابسته به حزب
بعث را در پســت ها و مقام های دولتی راه
ندهند .این تصمیم سبب بیکاری و در عین
حال نارضایتی تعدادی از افراد وابســته به
حکومت صدام بــود .ثانیا در نتیجه تصمیم

آمریکا بر انحالل نیروهای امنیتی و ارتش
عراق ،هزاران نیروی نظامی آموزش دیده
بیکار شــدند و آنها مجبور شدند به گروه
های مخالف مسلح دولت عراق بپیوندند.
نیروهای زرقــاوی را که درآغاز بیشــتر
نیروهای افغانســتانی و پاکستانی تشکیل
می داد ،با پیوســتن نظامیان و فرماندهان
نظامی مرتبط به حزب بعث عراق و نیروهای
سوری ،قدرت و نفوذ این گروه را در منطقه
بیش از پیش گسترش داد .اما این قدرت زیاد
دوام نکرد؛ زیرا نیروهای آمریکایی عملیات
ویژه ای را در بین سال های  2007 -2006به
منظور سرکوب گروه های تروریستی شروع
کرد که در اثر این عملیات قدرت این گروه
بیش از حد تضعیف شد.
زرقــاوی در ماه جون ســال  2006در اثر
حمله هوایی نیروهای آمریکا کشــته شد.
مرگ زرقاوی پیروزی بزرگ برای آمریکا و
سرویس اطالعاتی عراق و نیز برای شبکه
القاعده عراق به حساب آمد .پس از مرگ
زرقاوی ایمن الظواهری ،ابو ایوب المصری را
به سمت رهبر القاعده در عراق تعیین کرد.
المصری در اکتبر  2006به دولت اســامی
عراق پیوست و جنگ های خود را در برابر
نیروهای عراقی شــدت بخشید و مناطق
بیشتری را به قلمرو گروه خود اضافه کرد.
پس از آن ،ابوبکر البغدادی که به « ابو دعاء

« نیز شهرت دارد ،رهبری دولت اسالمی را
به عهده گرفت.
نام اصلی او «ابراهیــم عواد ابراهیم علی
البدر»و از منطقه سامرای عراق است و تا
مقطع دکترا تحصیل کرده اســت .اعضای
خانواده او از ســال ها پیش در پاکستان
رفته و تاهنوز هم در آنجا زندگی می کنند،
خود البغدادی به احتمال زیاد در ســوریه
به گونه پنهانی زندگی می کند .البغدادی
پس از تکیه زدن به کرســی رهبری گروه
« دولت اســامی « ،خود را امیر المؤمنین
اعالم کرد .بغدادی بــرای تجدید قوا و به
دســت آوردن قدرت از دست رفته گروه،
سیاست درهای باز را برای پیوستن تمامی
افراد آزاد شــده از زنــدان آمریکایی در
عراق ،در پیش گرفــت ،بدین طریق این
گروه پناهــگاه خوبی برای مخالفان دولت
عراق شده بود و افراد زیادی به این گروه
پیوستند که در میان آنها کارشناسان زبده
نظامی نیز حضور داشتند.
ابوبکر البغدادی ،رهبر گروه داعش در آغاز
حرکت خود ،تنها به دنبال قدرت و داشتن
قلمرو در کشور عراق بود؛ اما بحران سوریه،
توجه بغدادی را به سوی ظرفیتهای داخل
این کشور جذب کرد و همین موضوع باعث
شــد نام گروه خود را تغییر دهد .رویکرد
داعش بر خالف القاعده تنها به ســوءقصد
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و جنگ چریکی خالصه نمی شــود ،بلکه
گسترش قلمرو جغرافیایی و تصرف اراضی
از مهمترین اصول جنگی این گروه به شمار
می رود.
در اوایل ســال  2012و پس از شروع جنگ
داخلی در ســوریه ،گروه «دولت اســامی
عراق و شام» شــکل گرفت و این گروه به
اتفاق جبهه النصره در سوریه ،علیه حکومت
بشار اسد جنگید .مسأله دیگری که به قدرت
بیشــتر این گروه منجر شد حمله به زندان
ابوقریب در ســال  2013میالدی بود که در
نتیجه این حمله بین پنجصد تا ششصد نفر
از جنگاوران قدیمی و کارآزموده القاعده از
زندان گریختند و همه آنها به گروه دولت
اسالمی پیوستند.
سیطره و تســلط تروریستها در شهرهای
سوریه و اطراف پایتخت عراق ،نگرانی جدی
را برای دولت امریکا به وجود آورد .آمریکا
معتقــد بود که این گروه هــا با تصرف این
مناطق ،میتوانند با شعار «دشمن دور یعنی
غرب» دردسر بزرگی برای آمریکا ایجاد کند
و منافع این کشور را در تمام جهان با خطر
مواجه سازد .به همین خاطر آمریکا از دولت
عراق حمایت کرد.
اکنون گروه داعش در عراق و سوریه به شدت
تحت فشار قرار گرفته است و این نگرانی را
خلق کرده است که این گروه نیروهای خود
را به افغانستان اعزام کند.
داعش یک گروه شناور است .با ایجاد فشار
و هرج و مرج و انتخاب کشــورهای ضعیف،
کار خود را آغاز میکند .از اینرو بعید به نظر
نمی رســد که گروه داعش افغانستان را به
عنوان مقصد بعدی انتخاب می کند .چرا که
مناطق مرزی افغانستان و پاکستان می تواند
ن ترین مکان برای طرح ریزی عملیاتها
ام 
و استراتژیهای نظامی این گروه به حساب
آید .به هر حال دولت افغانســتان و ائتالف
مبارزه با تروریسم باید تالش کنند تا ریشه
این گروه خشن و بیرحم تروریستی در عراق
و سوریه خشکانده شــود؛ وگرنه این گروه
در آینده امنیت بیــن المللی را به مخاطره
انداخته و درد ســر بزرگی برای قدرت های
بزرگ در جهان خلق خواهد کرد.

ایده های رئیس جمهوری قزاقستان برای حل بحرانهای
مالی و اقتصادی جهان
چگونه و چه امکاناتی میتوان بحران مالی و
اقتصادی جهانی که بتدریج دامن تمام کشور
ها را در بر می گیرد مبارزه کنیم؟ نورسلطان
نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با توجه
به طرح معــروف خود (اول اقتصــاد ،بعدا ً
سیاست) نسخه عملکرد در برابر این بحران
را پیشنهاد مینماید .به باور رهبر قزاقستان
بهترین وسیله برای تمام کشور های جهان
ارز است .ارز واحد ،فرا ملی و حد اکثر غیر
وابسته به عوامل سیاسی است.
همه یکجا!
این اولین بار نیســت که رهبر قزاقســتان
ایجاد ارز جهانی فراملی را مطرح مینماید.
هفت سال قبل در جریان همایش تجارتی در
شهر دهلی (هند) آقای نظربایف در جریان
سخنرانی خویش این موضوع مجددا اظهار
کرد.
سیستم فراملی ارز جهانی را به عنوان وسیله
برای اولین بار ،رئیس جمهور قزاقستان ایجاد
مبارزه با بحران اقتصادی جهانی پیشــنهاد
کرد.
 کارتون روز
به باور آقای نظربایف ،تدابیر و اقدامات آینده
این اســت که ما باید یک ارز جهانی کام ً
ال
عادالنه داشته باشــیم که یک صادر کننده
واحد نداشته باشد.
ارز جهانی امروز غیر دموکراتیک ،غیر آزاد،
غیر رقابتی و غیر قابل کنترول میباشد .در
عوض ،کشــور های جهان باید روی ایجاد
واحد جهانی درآمد برای تبادل کاال ها توافق
نمایند که توسط سازمان ملل متحد تصویب
و توسط کمیسیون های مربوطه کنترول و
ارزیابی گردد
به باور آقای نظربایف در این بازار امتیازات
برای بعضی از گــروپ های صادر کننده ارز
باید کام ً
ال قطع گردد .چنین سیستم میتواند
تهداب و زیر بنا برای ایجاد اولین ارز جهانی
قانونی در تاریخ بشریت باشد.
شــرایط حتمی برای این ارز عبارت اند از:
فراملی بودن ،غیر نقدی بودن ،با ثبات بودن.
عالوه بــر این ،نرخ آن به هیچ صورت نباید
وابسته به نوسانات ارزهای جهانی باشد
سیســتم جدید ارزی بدون ورشکســته
ساختن سیســتم های ارزی کنونی امکان
ســرمایه گذاری در زیرساخت ها را به گونه
دراز مــدت و با ثبات مهیا میکند ،همچنان
سبب تسریع در روند عملیات ها در معامالت
میشود.
طریقه اصالحات
در سال گذشته ،نورسلطان نظربایف بیانیه
مشــابه را در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ایراد کرد .وی برای کشورهای عضو،
پیشنهاد کرد تا در برابر بحران جهانی متحد
شــوند .به باوز آقای باییف برای تحقق این
تصمیم نیاز است تا در آســتانه تجلیل از
صدمین ســالگرد سازمان ملل متحد برنامه
ستراتژی جهانی ابتکارات  ۲۰۴۵ -را تهیه
نمود ،میکانیزم هــای بین المللی موجود را
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تکمیل کرد ،میکانیزهای جدید را شامل آن
نمود و این سیستم را برای جواب گوئی به
شرایط کنونی آماده کرد
نورسلطان نظربایف پیشنهاد کردهاست تا
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
متحد به شورای انکشاف جهانی تغییر نام
دادهشود .ترکیب این شــورا وسعت داده
شــود ،تمام روســای نهاد های متخصص
سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی ارز
شامل آن شوند.
این ارگان بــه عنوان تنظیم کننده اقتصاد
جهانــی ایفای وظیفه نمــوده و مکلف به
عملی ســازی طرح های جهانی که نقطه
اتکاء توســعه اقتصاد جهانی محســوب
میشود ،خواهد بود .به باور رئیس جمهوری
قزاقســتان این کار برای کاهش خطرات
بحران جهانی کمک خواهــد کرد و رفتار
مناسب کشور ها را در مسائل اقتصاد ملی و
سیاست اجتماعی تامین خواهد کرد.
آقای نظربایف به این نظر است قبل از اینکه
به مقابله با بحران اقتصادی در سطح جهانی
پرداخت شود ضرورت است تا کشور های
عضو ســازمان ملل متحد سیستم مالی را
منظم کنند.
رئیس جمهوری قزاقستان خاطر نشان نمود
که ،جهان در قرن بیست و یکم به وسایل
مالی جدید نیاز دارد .ضرورت است تا کشور
های عضو سازمان ملل متحد بخاطر تهیه
ارز فراملی جهانی که جواب گوئی وظایف
و اهداف رشــد و ترقی پایدار جهان باشد
تشریک مساعی نمایند.
پیشنهادات رهبر قزاقستان واکنش های را
نیزدر پی داشته است.
به باور روبرت مندیال دانشــمند مشهور،
کارشــناس و دارنده جایزه نوبل در بخش
اقتصاد «این طرح آقای نظربایف یک طرح
قابل تامل اســت .اگر چه تطبیق و عملی
ساختن آن دشوار است».
من بــا رئیس جمهور نظربایــف در مورد

اعالمیه شان توافق نشــر دارم .چیزیکه
مربوط میشود به اصول رهبری ارز جهانی،
در این رابطه رفتار ها و سیستم های مختلف
وجود دارند ،که یکــی آن عبارت از رفتار
منطقه ای میباشد که بر اساس آن میتوان
در اروپا ارز شخصی ایجاد کرد ،میتواند ارز
آسیائی و یا افریقای ساخت.
همکار آقای روبرت مندیال که وی هم دارنده
جایزه نوبل در بخش اقتصاد است (ایدموند
فیلپس) این طــرح را تایید کرده ،هرچند
با کلیات این طرح موافق نیست-ایدموند
فیلپس تذکر داده که ،داشتن بیش از  90ارز
در جهان بی معنی است ،بن ًا این طرح ارائه
شده یک طرج جامع است.
آب
در آسیای مرکزی گام های برای حل یکی از
کلیدی ترین مشکالت منطقه برداشته می
شود و آن برنامه در بخش منابع آبی است .
در حال حاضر فقط قزاقستان و قرغیزستان
به توافقنامه دوجانبه موافقه نموده اند .در
صورتیکه در آینده نزدیک هر پنج کشور
آســیائی مرکزی (تاجکستان ،قرقزستان،
ترکمنستان ،ازبکستان و قزاقستان) برسر
طرح ارائه شــده توافق کنند بحران دور از
انتظار نخواهد بود.
آســیائی مرکزی یکی از مناطق است که
با کمبود آب مواجه اســت .در عین حال
توازن تقســیمات آب در منطقه آسیائی
مرکزی نابرابر است .دو کشور قرغیزستان
و تاجکســتان که در باالی جریان رودخانه
ها قرار دارند آب اضافی دارند ،ازبکستان،
ترکمنســتان و قزاقســتان که استفاده
کنندگان اصلی آب محســوب میشوند با
کمبودآب مواجه اند.
این گونه تقســیمات آب و انرژی توســط
سیستم مدیریت منابع آب در زمان اتحاد
جماهیر شوروی تعین گردیده بود.
اما ،این سیســتم تبادله بعد از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت .کشور ها

روابط شان را بر اساس بازار اقتصادی تغییر
دادند .در این میان تاجکستان و قرغیزستان
در یک شرایط نابرابر قرار گرفتند .در حالیکه
این کشور ها برق را خریداری میکردند ،اما
مجبور بودند که آب را رایگان بدهند.
طبیعی اســت که دو کشــور تاجکستان
و قرغیزســتان برای تامیــن امنیت انرژی
شخصی خویش تالش را از طریق اعمار بند
های برق روگونسک باالی رودخانه واخش،
دشتیجومســک باالی رودخانــه پنج در
تاجکستان و دو بند برق باالی رودخانه های
نارین را در قرغیزستان آغاز کردند.
با این حال ،امروز اگــر در منطقه مذاکرات
جریان دارد ،آنها بیشــتر دو جانبه هستند.
اگر چه ،هر جانب میداند که برای دستیابی به
یک نقشه مناسب تقسیمات منافع و مزایای
اســتفاده از منابع ّآبی باید تمام اشــتراک
کنندگان گرد دور میز مذاکره بنشینند.
قزاقســتان کشور اســت که رفتار بیشتر
عاقالنه برای اســتفاده از آب را به نمایش
گذاشــته است (این کشــور در آخر مسیر
رودخانه قرار دارد و مجبور است که از قطره
قطره آب صرفه جوی نماید).
امروز در مناطق جنوبی قزاقســتان آبیاری
قطره ای به شــکل موفقانه عملی میشود.
برعالوه قزاقســتان توانســته اســت با
قرغیزســتان در مورد تبادله متقابل انرژی
بــرق به توافق برســد که بــه این ترتیب
قرغیزســتان در ماه اگست برای قزاقستان
انرژی میفرســتد و برعکس در ایام خزان
انرژی دریافت مینماید.
در عین حال از بند برق اوچکورگانســک
 ۳۵۰مترمکعب در یــک ثانیه برای زراعت
قزاقســتان آب جریان پیدا میکند .اینگونه
توازن انرژی حفظ میشود( .قابل ذکر است
که در جریان مذاکرات میان قزاقســتان و
قرغیزســتان برای اولین بار هردو موضوع
یعنی آب و برق مورد بحــث و گفتگو قرار
گرفت).
در اصل این اختالفات نشان دهنده اینست
که ،اگر تمام کشــور های آسیائی مرکزی
به زود ترین فرصــت دور میز مذاکره جمع
نشوند ،در آینده نزدیک با جنگ منطقه ای
ّآب روبرو خواهند شد.

بالخره تمامی این کشور های باید به وابسته
گــی متقابل اعتراف کننــد و از امکانات و
فرصت های برای خیر یکدیگر استفاده کنند.
مقصد اصلی ایجاد شــورای کشــور های
آسیائی مرکزی همین است .قابل ذکر است
که بحث روی آن در چند سال اخیر جریان
دارد .امروز این شــورا میتواند یگانه میدان
گفتگو برای جستجوی راه حل باشد که ،به
نفع تمام کشور ها خواهد بود و زمینه احیائی
توازن سیستم آب و انرژی را فراهم خواهد
ساخت.
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