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کشورها را دارا هستند .هلمندِ سرچشمهگر ته از ا غانستان ،پس از عنور از
مرز ،به هامون ایران می ریزد .از زمان یطیین مرزهیای ا غانسیتان و اییران،
یقسیم آ هیرمند مسئلهساز بوده است .حکمیتهای چندگانیه نتوانسیت
اشتال ات را حل نماید .در مطاهده  ،1351ا غانستان موظ

شید  26متیر

مکطب در ثانیه ،آ به ایران بدهد و از هرگونیه اقیدامیکیه موجیب قوی
حقابه ایران شود ،شودداری کند .اما ،هنوز اشتالب بر سر نحوه یقسیم آ ،
باقی است .دالیل ییداو اشتال یات بیر سیر بهیره بیرداری از آ هیرمنید،
علی رغم وجود یوا قنامه های رسمی ،پرسش ا یلی اسیت .موموعیهای از
عوامییل یییاریخی ،جغرا یییایی و عنا ییر منوقییهای و بییینالملل یی ،عمییدیا
غیرارادی در یداو مسئله دشیل است .رو

پژوهش ،آمیزهای از پیژوهش

یاریخی ،اسنادی و میدانی است.

واژههای کلیدی :ایران ،ا غانستان ،هلمند ،مطاهدههای یقسیم آ
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مقدمه
به عنوا مایه حیاتم خالت نشزا دارد .حجم بییار کمی از آ

آ

کاره زماین

قابل بهرهبرداری اسات والیتایم  .)11 :1383رشاد جمعیات و وساعه اقتااادی
باعث فشار بر منابع آ
2

شیرین شده و نگرانیهایی را پدیاد آورده اسات

 .)2005:گزارش وسعه جهانی آ

نشا میدهد ا سال 2030م نزدیاک نیمای از

جمعیت جها در مناارقی زنادگی خواهناد کارد کاه باا کمیاود آ
جمعیت متاثر از کمیود آ

OECD,

مواجهناد و

در جها م درری ساهدهاه از  8درصاد باه  4٧درصاد

میرسد  )Population institute, 2010: 1و ا سال 2025م دوساوم از جمعیات جهاا
قات شارایط کامآبای زنادگی خواهناد کارد

2007: 10-12

خواهاد باود ناه ناات

پاپلی یزدی و وثوقیم  )14 :1390و در ده نقطه جها احتمال جنگ بر سر نقاا
آ های مشترک و وزیع ناعادالنه آنها وجود دارد فغانیم .)4 :13٧9
جدول ( :)1درصد وابستگی برخی کشورها به آبهای برونمرزی ،سال 2014

کشور
کویت
ترکمنستان
مصر
بحرین
موریتانی
پاکستان
کامبوج

درصد وابستگی
100
97
96/91
96/55
96/49
77/71
74/67

کشور
هند
افغانستان
اردن
نی ریه
مک یک
ایران
ایتالیا

درصد وابستگی
30/52
28/72
27/21
22/78
11/53
6/77
4/60

سوریه
اوکراین
پرتغال

72/36
57/68
50/90

ترکیه
عمان
یمن

1/52
0
0

Source: FAO AQUASTAT
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کارشناسا پیشبینی میکنند که جنگ های آینده بر سر آ

 .)Unwater,برخای از
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رودها می وانند سریشمه دعواها و اختالفات گونااگو باشاند عز ایم خضاریم
نیکفرجاامم  .)98 :1390در ساالهاای  2011و 2012م کشامکش بار سار آ

در

منارم در حال وسعه جها گزارش شده است؛ بهویژه درخاورمیانهم افریقا و آسایا
و امریکای ال ین .به عنوا نمونهم حمله نظامیاا پاکیاتانی باه سییاتمهاای آ

و

سدها در منطقه والرلیک و اناجار ماواد مناجاره در ساد نا ماام والرم انش میاا
مارم ا یوپی و سودا بر سر ساد ا یوپیاایی در دسات سااختم اخاتالم بار سار
دسترسی و مدیریت آ

میا اجیکیتا م قرقیزستا و ازبکیاتا و نیاز درگیاری

بین مالی و بورکینافاساوم ماالی و موریتاانیم کنیاا و اوگانادا و کنیاا و ساومالی
Heberger, 2011: 159-171م.)Gleick
جدول ( :)2میزان مناقشات آبی در هر سال در جهان ()1931-2012
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The World’s Water, vol 8

در بعضی منارم جها مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی و جناوبیم خشاونتهاای
آبی سیر افزایشی خواهد داشت  .)Gleick, 1992: 80مناارقی از جهاا کاه رییاک
باال ری برای ناامنی و ضاد در ده-بییت سال آینده دارنادم عیار ناد از :سااحل و
صقرام گنگ و براهماپو را در نپالم بنگالدش و شامالشارقی هنادم نیالم سااحل
مدیترانهم شیهجزیره عربیتا و یمن  .)smith, 2007: 26ایارا دارناده  1٧رودخاناه
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مشترک باا کشاورهای همجاوار ناامی و مقمادپورم  )91 :1390اسات .یکای از

روالنی رین مناقشات مرزیآبیم رود هلمند است .معاهده  1351نیز نتوانیته است
اختالفات را حل نماید .پژوهش پیش روم به ماهیت اختالفات دو کشور میپاردازد
و به این پرسش پاسخ میدهد که یه دالیل و زمیناههاایی باعاث شاده اسات کاه
اختالفات دو کشور بر سر بهرهبرداری از هیرمند همچناا اداماه یاباد .پاساخ ایان
استکه ریشهها و دالیال باهدرازا کشایده شاد م غیارارادیم سااختاریم مقیطایم
اریخی و مر یط به گذشته و خار از وا دو کشور بارای ایجااد غییارات باوده
است .عمده نوشتارهای موجودم به ذکر پیشینه اختالفاات دو دولات پرداختاهاناد؛
فخاری )13٧1م سالور )1381م ملکای )1383م مجتهادزاده )13٧4م حااف نیاام
مجتهاادزاده و علیاازاده  )1385و مجتهاادزاده  .)13٧8امااامی )1381م نااامی و
مقمااادپور )1390م اراعااات و ورزش  )1391و احمااادی )1383م از منظااار
جغرافیایی به موضوع نگرییتهاند

Ettehad

 )2010و

Han-woo

 )2011نیاز باه اأثیر

این میئله بر روابط دو کشور میپردازند .پژوهش حاضارم ضامن بررسای ااریخ
اختالفات دو کشور بر سر هیرمندم به ریشههای آغاز و داوم این میئله میپردازد.
مینای نظری :هماکناو  263حوضاه باینالمللای در جهاا وجاود دارد کاه
شاتدرصد از آ

شیرین را ولید میکنند )Giordano, 2003: 112م نیمی از ساطح

 .)251رود بینالمللی سه مشخاه دارد :ازخاک دو یا یند کشاور عیورکنادم دو یاا
یند کشور را از یکدیگر جدا سازدم اهمیت اقتاادی داشته باشد زرقاانیم :1386
 .)٧2رودخانههای بینالمللی دو نوعند :رودخانههایی که قلمرو دو یا یناد کشاور
را از هم جدا میسازند یا رودخانه های همجوار یاا مارزی؛ رودخاناههاایی کاه از
قلمرو دو یا یند کشور میگذرند یا رودخانههای پیاپی یا متوالی ضایائیبیگادلیم
 .)3٧5 :1386در خاوص نقوه بهرهبرداری از رودخانههای مرزیم یهار دکتارین
وجود دارد :الف) دکترین حاکمیت سرزمینی مطلم یا دکترین هارمو  :آ قیامت
از رودهای بینالمللی که در سرزمین هر کشور جریا داردم جزو آ هاای داخلای
آ کشور است و هر کشور می واند از این منیع بههر صور ی که ضروری میداندم
بدو در نظر گرفتن پیامدهای آ بار دیگار کشاورها اساتااده کناد.
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زمین را پوشاندهاند و حدود یهل درصد جمعیت را قت اثیر دارناد

wolf, 1998:

) دکتارین
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مامیت ارضی مطلم :کشورهای ساحلی رودخانهها نمی وانند غییارات جادی در
وضع رییعی کشور خود ایجاد کنندم به روری کاه ساین غییارات مناای مهام در
کشورهای پایین دست شود ) .دکترین استااده مشترک کشورهای ساحلی از منابع
آبی :رودخانه بینالمللی بهعنوا واحدی اقتاادی است که منابع آ متعلم به ماام
کشورهای ساحلی است و حم حاکمیت مشترک بر رود دارند ) .دکترین مامیت
ارضی یا حاکمیت سرزمینی مقدودشده :هر کشور ساحلیم حم استااده از رود در
کشور خودش را داردم بهشرری که این استااده سین واردآمد خیارت بر قلمارو
سرزمینی دولت ها و کشورهای دیگر نشود .پایه قاوانین مادر باینالمللای آ

را

دکترین یهارم شکیل داده است میا آبادیم  181 :1392و  )182کاه الیتاه میناای
داوری در اختالفات نیز قرار گرفته است؛ از جملاه در اخاتالم باین افغانیاتا و
ایرا درخاوص هلمند .در سال 18٧2م رأی حلوفال اختالم مرزی ینین باود
که «این مطلن باید بهخوبی درک شود که هیچکاری در هر رارم رودخاناه نیایاد
انجام پذیرد که با هیه آ
و مداخله بهحیا

الزم برای کشاورزی در سواحل رودخانه هلمند ازاحم

آید» موسویم .)149-146 :1388
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علی رغم وجود پیما های آبی میا کشورهام هنوز انشهاا در برخای نقااط
ادامااه دارد کااه برخاای از دالیاال آ عیار نااد از :الااف) هیاادرولوژیک :ناپایااداری
جریانات آ

از دالیل اصلی شکیت معاهدات آ

اسات .وافقاات آبای آ قادر

انعطامپذیر نییتند ا خود را با غییرات هیادرولوژیکم ساازگار کنناد.

) غییار

اقلیم :سیل و خشکیالی می وانند بر دسترسی به آ م زما بندیم کیایت و قاضاام
اثرات ویرا کننده داشته باشد ) .فقدا وافم همهجانیه در عریف واحد از قانو
بینالمللی آ  :الشها موفقیت آمیز نیوده است و هر کشاور باه قاوانینی میاک
می جوید که به بهتارین شاکل ادعاای او را حمایات کناد .د) آ هاام در قاوانین
بینالمللی آ  :وجود آ هامات در قوانین بینالمللی آ

مشکلسااز اسات؛ ماثال

استااده کشورها از منیع مشترک نیاید «ضرر معنادار» به کشاورهای سااحلی بزناد.
«ضرر معنادار» آ هام دارد .ه) هیدروهژمونی :عدم موازنه قدرت میاا کشاورهای
بهرهبردار ممکن است سیاسیم نظامیم اقتاادی و ...باشد و از همکاری کشورهای
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ساحلی جلوگیری کند .و) مدیریت غیرمنیجم آبی :بهرهبرداری معقاول را کااهش
میدهد .فقدا اعتماد بین کشورهای ساحلیم یادل ارالعات بهصاورت مقادود و
مالحظات امنیتی و سیاسیم از میائلی استکه در حوضههای فرامرزی وجود دارد
.)Mianabadi, Mostert and Van de Giesen, 2015: 136- 140
 .1ویژگیهای جغرافیایی رود هیرمند
قدیمی رین سندی که در آ از رود یاد شده استم نوشاته بیایار کهان زر شاتیا
است .در اوستا این رود بهنام ومانت یاد شده است .جغرافیانوییاا اساالمی ایان
رود را هزارشاخه نامیدهاند .جغرافیانگارا ایرانی آ را هیرمند خواندهاناد و ماردم
افغانیتا آ را با نام هلمند میشناسند بختانی خدمتگارم  .)٧6 :1390پهنه حوضه
آبریز هلمند  3٧0هازار کیلاومتر مرباع اسات کاه بخاش عظیمای از آ در خااک
افغانیتا واقع شده است نامی و مقمدپورم  .)96 :1390پهناای هلمناد را از 200
ا  600و ژرفایش را از  2ا  5متر آوردهاند .میزا دبی این حوضه آبریز در ابتادای
حوضه در خاک افغانیتا  11600میلیو کیلومتر مکعن خمین زده شاده اسات.
نیمی از این حجم قیل از رسید به مرز دو کشور در خاک افغانیتا با اساتااده از
سد مخزنی ارغندا

با ظرفیت  480میلیو مترمکعان و ساد کجکای باا ظرفیات

 .)96 :1390هلمندم با رول  1400کیلومتر از ار ااع  3800متری غر

کاوه پغماا

در  60کیلومتری باختر کابل سریشمه میگیرد پاپلی یزدی و جاللیم 109 :13٧4
و )110و پ

از دریافت رودخانه های زیادی از جمله موسیقلعاه و ارغنادا م از

رریم دشت مارگو پ

از ری میافت 1050کیلومتر) به مارز افغانیاتا و ایارا

وارد میشود جعاریم  .)483 :13٧9رودخانه منطقه وسیعی از بامیا اا نیماروزم
یعنی  43درصد زمین های کشور را آبیاری میکند .در منطقه دلتای رودخانهم میاناه
شاااخه اصاالی رود بااهعنااوا ماارز میااا ایاارا و افغانیااتا شااناخته شااده اساات
.)Transboundary water issues, 2007: 4
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 1800میلیو مترمکعن کنترل و مورد اساتااده قرارمایگیارد ناامی و مقمادپورم
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تصویر  -1ویژگی های جغرافیایی رود هیرمند

Source:https://en.wikipedia.org/wiki/Helmand_River
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این رود از شرق زابل وارد جلگه سییتا مایشاود .راول بخاش مارزی رود 55
کیلومتر است .بخش پاییندست هیرمند که شاکیلدهناده دلتاای رود در سییاتا
استم  18200کیلومترمربع وساعت دارد کاه 40درصاد آ در خااک ایارا اسات
حاااف نیااام مجتهاادزاده و علیاازادهم  .)6 :1385در صااورت وجااود آ

کااافیم

دریایههای سهگانه هامو شکیل میشوند؛ هاامو پاوزک در افغانیاتا م هاامو
صابری که  59درصد آ در ایرا است و هامو هیرمند کاه در ایارا اسات .ایان
دریایااههااا یکاای از منااابع اصاالی آ

شاایرین منطقااه و یکاای از بااا ارزش اارین

اکوسییتمهای آبای در ایارا هیاتند  .)Ettehad, 2010: 25در منطقاه دلتاام رود باه
شاخههای متعدد قییم میشود .جهت جریا هیرمناد بعاد از بناد کماالخاا در
ناحیه دلتا بهسمت شمال است که در بند کوهک به دو شااخه پریاا مشاترک باا
دباای متوسااط 2500-3000میلیااو مترمکعاان در سااال) و سییااتا

بااا دباای

متوسط 2100میلیو مترمکعن در سال) قییم میشاود حااف نیاام مجتهادزاده و
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علیزادهم  .)6 :1385رشته شرقی رود که در افغانیتا بهنام رود مشترک و در ایارا

به پریا مشترک معروم استم در گذشته به هامو میریخته اسات ولای اماروزه
پ

از انقرام از مییر اصلیم ادامه هیرمند در پریا جریا نیافته بلکاه باهسامت

افغانیتا برگشاته و یخانیاور را آبیااری مایکناد .رود سییاتا نیاز در جهات
شمالغربی بهسمت دریایههای واقع در ایرا جریا مییابد فخاریم -35 :13٧1
 .)36رژیم هیدرولوژیک هیرمند به دلیل ویژگیهای مقیطای وپاوگرافی هماوارم
شین کمم جهت و شدت وزش باد) سایالبی و متغیار باوده و دائماا غییار میایر
میدهد مکرری و دیگرا م .)21 :1380
تصویر  -2رژیم هیدرولوژیک هیرمند

بارش در ناحیه دلتا بییارکم است و یخیر باال وآ

ماورد نیااز آ ماماا از هیرمناد

أمین میشود .هیرمند دارای رژیم آبدهی متغیر در رول سال است؛ بهگونهای کاه 84
درصد جریا آ

رود مربوط به بهمن ا خرداد است .میزا آبدهی رود در سالهای

مختلف بهشدت غییر مییاباد حااف نیاام مجتهادزاده و علیازادهم  .)6 :1385وزش
بادهای  120روزه باعث جابجایی ریگها و ماسههای ارارام رود و عامال اساسای
غییرات بیتر آ است و همین عامل سین شده دلتای دائما متغیاری باهوجاود آیاد

حقابه هلمند و پیشینه آن  محسن خلیلی و صدیقه هاشمی

Source: UNEP post conflict branch, 2006

بختانی خدمتگارم  .)80 :1390ریم گازارش UNEPم  89درصاد حوضاه هلمناد در
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افغانیتا م  9درصد در ایرا و فقط  2درصد در پاکیتا قاراردارد .)UNEP, 2006: 12
آ های هلمند برای آبیااری در قنادهارم هلمناد و نیماروز افغانیاتا و سییاتا و
بلوییتا ایرا مورد استااده است .)Aman and Slavin, 2013: 4
جدول( :)3تراکم جمعیت در حوضه هلمند در دو کشور

مساحت حوضه در کشور
(کیلومترمربع

تراکم جمعیت در حوضه
(در هر کیلومترمربع

جمعیت ساکن در حوضه

کشور

288000

20

5800000

افغانستان

54900

19

1050000

ایران

Source: International Journal of Central Asian Studies Volume 15. 2011

 .2مروری بر قراردادها وحکمیتها
میئله حقابه رود هیرمند کاه از ساال 18٧2م یکای از مناابع پایادار مشااجره باین
افغانیتا و ایرا بوده استم ا سال1383م دوازده بار باعث بروز بقرا دیپلما یک
بین دوکشور شده و  2٧بار مذاکره دوجانیه و میتقیم و یا پذیرش حکمیات بارای
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حلوفال آ صورت پذیرفته است کاویانیرادم  .)34٧ :1384آغاز اختالفاات دو
کشور را می اوا از زماا جادایی دو کشاور براساا

معاهاده پااری

بهموجن بند  6معاهده پاری م منعقده در  14اساند 1235م ررفین وافم کردند که
در صورت بروز اختالفاتم حکمیات انگلیاتا را بپذیرناد جعاریاا م 12 :1391
اساند) .اولین میانجی گریم حکمیت گلداسامید انگلییای در ساال )18٧2 1251
بود .گلداسمیدم افیر حکمیت مرزی انگلییی که مأمور عیین سرحدات بلوییتا
بودم مرز میا ایرا و افغانیتا را در سییتا روی شاخه اصالی رود هیرمنادم در
دلتا قرارداد؛ بی آنکه در مورد یگونگی قیایم آ
بگیرد مجتهدزادهم  .)35 :13٧4پ

و حقاوق دو همیاایه اامیم

از حکمیت گلداسمیدم خط سرحدی باهراور

کامل عالمت گذاری نشد و غییار مجارای هیرمنادم اراضای واقاع در فاصاله باین
مجرای قدیم و مجرای جدیدم کم آبی و خشکیالی اختالم ازهای را بین ایارا و
افغانیتا پدید آورد و ررفین مجددا موضوع را به حکمیت انگلی
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دانیات.

ارجااع دادناد

فخاریم  .)41 :13٧1دومین حکمیتم وسط ماکمااهو در ساال )1282 1903

انجام پذیرفت .مکماهو پ

از کمیل داوری مارزی خاود در ناوامیر 1903م باا

ایجاد غییرات جزیی در خط مرزی عیینشده از سوی گلداسامید آ را باهعناوا
مرز بین دو کشور عیین نمود حاف نیام مجتهدزاده و علیزادهم  .)8 :1385این رأی
مورد اعتراض ایرا واقع شد و ایرا حقابه عیینشده را نپذیرفت .ساارت بریتانیاا
در جوا

یادداشات  3ساررا  1326وزارت خارجاه افغانیاتا وضایح داد کاه

گریه ایرا حکمیت مک ماهو را قیول نکردهم اما یاو باه وزیار اماور خارجاه
بریتانیا هیچگونه استینام رسمی قدیم ننموده استم در حکمیات هایچ عادیالت
وارد نشده و اقدام مزید از ررم دولت بریتانیا موردی نداشات و وضاعیت قضایه
هم آ را ایجا

ننمود وزرات ارالعات و کلتور افغانیتا م .)12 :1352
از ساال

با انعقاد عهدنامه مودت و عهدنامه ودادیه و أمینیه میا دولتین پا
 1300و با گیترش روابط دوستانه میا دولت های مرکازی نادرشااه و پا

از آ

ظاهرشاه در افغانیاتا و دولات رضاشااه در ایارا م در دیمااه 1310م کمییایو
مشترکی از نمایندگا دو دولت در بند کوهاک ایارا شاکیل شاد و رای آ دو
ررم پیشنهاد نایف آ

را پذیرفتند؛ اما در ماورد مکاا قیایم آ

باه وافام

نرسیدند حاف نیام مجتهدزاده و علیزادهم  .)9 :1385ساپ م در پرو کال شاهریور
1315م هیئتهای ررفین موافقت نمودند هر مقدار آ

کمالخا برسدم از بند کمال خا اا لخخشخاک بالمناصااه باین رعایاای یخانیاور
افغانی و رعایای سییتا ایرانی قییم شود و هریک از ررفین حم دارند که ساهم
خود را در خاک خود در هر کجا که مورد احتیا باشاد بیرناد .در مهرمااه 1316م
نمایندگا هر دو کشور در بند کهک حاضر شدند و پا
آ

رودهای ررفین و عیین میزا آ م مناصاه آ

از انادازه گارفتن مقادار

از بند کماالخاا اا لخشاک

مطابم پرو کل شهریور 1315م وافمنظر حاصل کردند وزارت ارالعات و کلتاور
افغانیتا م  .)13 :1352شرایط بهوجود آمده بهدنیال ااهمهاای منطقاهای زمیناه را
برای دستیابی به وافم دائمی بین ایارا و افغانیاتا بار سار قیایم آ

هیرمناد

فراهم نمود .در سال  )1939 131٧مذاکرات دوررم منجر به امضای پیمانی میاا

حقابه هلمند و پیشینه آن  محسن خلیلی و صدیقه هاشمی

رودخانه هلمند که باه بناد

باقر کاظمیم سایر ایرا در کابل و علیمقمدخا وزیر امورخارجه افغانیتا شاد.
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اصل قرارداد در مجلیین دو کشور اوین شد اما اعالمیاه منضام باه قارارداد در
مجل

افغانیتا اوین نگردید و افغانیتا اعالم داشات کاه آنچاه در اعالمیاه

انضمامی آمده استم هما مواد  1و  2و  8قرارداد باوده و نیاازی باه کارار آنهاا
نییت .از آ سو ایرا عقیده داشت بادو اعالمیاه انضامامیم قارارداد باه نهاایی
کمکی به حل مشاکل نخواهاد کارد فخااریم  .)49 :13٧1در ساال  1326ایارا
امیم گرفت موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد .با وجه باه اوضااع سیاسای
آ روز جها و رقابت شوروی و امریکا و نیز بهعلت اینکه ایان میائله براساا
ماده  33منشور میئلهای نیود که صلح و امنیت جهانی را باهخطار انداختاه باشادم
امریکام ایرا را از ررح میئله قیایم آ

هیرمناد در شاورای امنیات مناارم و

پیشنهاد شکیل کمیییو بیررم برای حل این میائله را عناوا کارد کاه ماورد
وافم دو کشور قرارگرفت .کمییایو دلتاا در ساال  )194٧ 1326شاکیل شاد.
داوری این گروه فقط به دلتای هیرمند سییاتا و یخانیاور) مقادود مایشاد.
کمیییو دلتا  22مترمکعن آ

در ثانیه را بهحیث حقابه ایرا از دلتای هیرمند در

یک سال نرمال منظور سالی است که مجموع جریاا آ

از اول اکتیار اا خا ماه

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

سپتامیر سال دیگر در موضع آ شناسی دهراود بار روی هیرمناد بااال راز مادخل
کجکی اندازهگیری و مقاسیه شده است) عیین نمود .همچنین کمیییو م احاداث
نهر سرا م نهر بغرام بند ارغندا

و کجکی را که وساط افغانیاتا ایجااد شاده و

پیوسته مورد اعتراض دولت ایرا بوده استم به ضرر ایرا ندانیاته و آ را أییاد
نمود فخاریم  .)49 :13٧1این حکمیت مورد قیول ایرا واقاع نشاد؛ زیارا ایارا
سهم ناف از آ

هیرمند را خواها بود و معتقد بود که ساهم ایارا از آ هاای

اضافی که براثر رغیا رودخانه در بنادهای ارغنادا

و کجکای در قنادهار جماع

میشوند نیز بایاد در نظار گرفتاه شاود ساایت farda.orgم زمار .)19 :ماذاکرات و
مکا یات ررفین از  133٧ا  1351ادامه یافت .در خرداد 1350دولات افغانیاتا از
ایرا دعوت نمود ا هیئتی جهت مشاهده کمیود آ

هیرمند و اقدامات فوری کاه

باید انجام شودم به آ کشور اعزام نماید .مذاکرات ررفین ا بهمان )19٧2 1351
ادامه یافت و سرانجام به هیه و نظیم یک معاهاده درخااوص آ
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هیرمناد و دو

پرو کلم یکی درخاوص وظایف کمیییو آ

و دیگری ناظر به حل اختالم از
ایان معاهاده کاه میاا

رریم حکمیتم وافم شد فخاریم  .)٧1 :13٧1براساا

شایمم صدراعظم افغانیتا و هویدا نخیتوزیر ایارا در کابال باه امضاا رسایدم
مقدار آبی که از رود هیرمند در سال رییعی و پرآبی از رارم افغانیاتا باه ایارا
قویل داده میشدم بهرور متوسط  22متار مکعان در ثانیاه ریام نظار کمییایو
بیررم هیرمند و یک مقدار اضافه به میزا  4متر مکعان در ثانیاه باود کاه ایان
میزا در سالهای کمآبی کاهش مییافت و دولت ایرا نمی وانیت بار بیشاتر از
در دلتاای هیرمنادم ادعاا

این میزا حتی در صورت وجود میازا بیشاتری از آ

داشته باشد حاف نیام مجتهادزاده و علیازادهم  .)16 :1385ایان حجام آ

معاادل

 820/000/000مترمکعن در سال است اراعت و ورزشم .)205 :1391
از سال  1351اکنو م این معاهاده ماورد پاذیرش واساتناد دورارم باوده و
قرارداد جدیدی در رابطه با بهره برداری از هلمند میاا دو کشاور صاورت نییاته
است .با وقوع انقال

اسالمی در ایارا و حملاه شاوروی باه افغانیاتا در ساال

)19٧9 135٧م موضوع ررحهای مشترک بهفراموشی سپرده شد .آشااتگی اوضااع
داخلی افغانیتا با حمله شوروی و سپ

وقوع جنگهای داخلی در ایان کشاورم

13٧5م گروه رالیا با ارم کابال و باهکنتارل درآورد بخاشهاای وسایعی از
افغانیتا به قادرت رساید .در زماا حکومات رالیاا در افغانیاتا م خشکیاالی
شدیدی در بخش های وسیعی از آسیای مرکزیم ایرا م افغانیتا و پاکیتا رخ داد
که بهمدت یهار سال دوام داشت حااف نیاام مجتهادزاده و علیازادهم .)18 :1385
کاااهش بارناادگی در قیاامت علیااای رودخانااه و ضاااد در دیاادگاههااای سیاساای
گروههای حاکم در دو کشورم زمینه را برای قطع کامل آ
قرارداد ایرا فراهم نمود و برای اولینبار جریا آ
سدهای مخزنی ارغندا

هیرمند و قات فشاار

هیرمند با بیتن دریچههاای

و کجکای بار روی ایارا بیاته شاد .باا برییاده شاد

حکومت رالیا در اساندماه 1380م کرزای رئی

دولت موقت افغانیتا م به ایارا

حقابه هلمند و پیشینه آن  محسن خلیلی و صدیقه هاشمی

مانع از انجام هرگونه کنترلی از سوی افغانیتا بر جریا آ

هیرمند شد .در ساال

سارکرد و با مقامات ایرا دیدار نمود .در این سار دو کشور سند همکااری امضاا
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کردند که در بند سیزدهم آ رارفین بار اجارای معاهاده  1351بارای قیایم آ
هیرمند أکید کردند.
جدول ( :)4قراردادهای ایران و افغانستان در رابطه با حقابه هیرمند
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نام معاهده

سال
انعقاد
قرارداد

مکان
امضای
قرارداد

کشور
میان یگر

حکمیت
گلداسمید

1251
(1872

تهران

انگلستان

حکمیت
مکماهون

1284
(1905

اردوگاه
کوهک

انگلستان

پروتکل
موقت
1315

1315
(1937



*

قرارداد
1317

1317
(1939

کابل

*

تقسیم بالمناصفه آب
رسیده به بندکمالخان

کمیسیون
دلتا

1330
(1951

واشینگتن

امریکا

تعیین  22متر مکعب آب
در ثانیه بهحیث حقابه
ایران از دلتا

قرارداد
دائمی1351

1351
(1972

کابل

*

تعیین  26متر مکعب آب
در ثانیه بهعنوان حقابه
ایران در سال طبیعی و
پرآبی

اهم توافقها

علت نیاز به توافق جدید

تعیین مرز میان افغانستان
و ایران بر روی شاخه
اصلی رود هلمند
تعیین مرز جدید میان دو
کشور با ای اد تغییرات
ج یی در مرز قبلی ،تعیین
ثلث آب هلمند بهعنوان
حقابه ایران و دوسوم
حقابه افغانستان
تقسیم آب هلمند از بند
کمالخان تا لخشک
بهمدت یکسال بهطور
نصفنصف

عدم تصمیمگیری در مورد
چگونگی تقسیم آب ،تغییر
م رای هلمند ،خشکسالی
اعتراض ایران به می ان حقابه
تعیین شده و تعمیر انهار قدیمی
و حفر انهار جدید توسط
افغانستان

موقتیبودن قرارداد
اخت ف دو کشور بر سر اع میه
منضم به قرارداد و عدم تصویب
آن از سوی م لس نمایندگان
افغانستان
اعتراض ایران به حقابه
تعیین شده و اعتراض به م از
شمردن احداث نهر برای
افغانستان
*

منیع :نوییندگا

 .3تعریف و ریشه اختالفات کشورها در عرصه بینالمللی
میئله بروز اختالم میاا ابعاا حقاوق باینالملالم مخاوصاا کشاورهام اماری
اجتنا ناپذیر و حل آ بهررق غیرمیالمتآمیز ماردود اسات .دیاوا دادگیاتری
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بینالمللیم اختالفات بینالمللی را عریف کرده است« :عادم وافام بار سار یاک

موضوع حقوقی و یا یک واقعیت و همچنین اختالم نظار حقاوقی و یاا عاارض
منافع میا ررفین آ

ضیایی بیگدلیم  501 :1386و  .)502اصاطالح اخاتالم در

حقوق بینالملل دارای ماهوم دقیقی نییت و عریای که دیوا دائمای دادگیاتری
بینالمللی در قضیه ماوروما ی

فلیطین یونا علیاه انگلای

 )1924از اخاتالم

ارائه نموده است بلدسوم  )449 :13٧5خالی از اشکال نییت .اختالفات بینالمللی
از حیث ماهیت دو دسته اند :حقوقی و سیاسی .اختالفاات حقاوقی باه اختالفاات
مربوط به حم موجود و یا میایل مربوط به اییر و اجرای آ گاته میشود .حال
اینگونه اختالفات براسا

قواعد حقوقی صورت میگیرد؛ اما اختالم سیاسای باه

اختالفی ارالق می شود که در آ یکی از ررفین دعویم خواها غییر و یا اصالح
وضع موجود است .اینگونه اختالفات که میتنیبر عارض منافع دو یا یناد کشاور
استم نها از رریم شیوههای سیاسی حلوفال اختالفات یعنیم ماذاکرهم ساازشم
میااانجیگااری و ...قاباال حاالوفااال اساات موساایزادهم  .)360 :1380هریااک از
عارضات بینالملل یم همزما م سیاسای و حقاوقی اسات و نهاا وز وجهاههاای
سیاسی و حقوقی آ غییر میکند ککدینم دییه و پلهم .)180 :1382
اختالفات موجود میا دو کشور را در ار یاط با هلمند از ابتدا اکنو می وا
الف) اختالفات مکانی :رودخانهها عاملی رییعای و قابال غییار هیاتند و در
موارد زیادی مییر خود را ناگها غییر میدهند کاه در صاورت اساتااده از آ هاا
بهعنوا مرزم مشکالت زیادی بهوجود خواهد آمد زرقانیم  .)94 :1386پرساکات
از جغرافیدانا سیاسی مقیو

میشود که بهرور مییاوطم اختالفاات مارزی را

مورد وجه قرارداده است .براسا

نظر وی اختالفات مرزی را می اوا باه یهاار

دسته مکانیم ارضیم عملکردی و اختالفاات ناشای از وجاود یاک منیاع مشاترک
اقتاادی در مرز قییم کرد .اختالفات مکانی به اختالفات ایجادشده بر سر مکاا
دقیم مرز گاته میشود که ممکن است بر اثر اییرهای گوناگو و بعضا متضاد از
اسناد قانونی یا غییر مکا مرز رییعی حاصل شاوند .بخشای از اخاتالم ایارا و

حقابه هلمند و پیشینه آن  محسن خلیلی و صدیقه هاشمی

ینین خالصه نمود:

افغانیتا بر سر هیرمند از نوع دوم است زرقانیم  .)114 :1386ویژگای انشاعابی
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بود الگاوی شاریانی بیاتر رود هیرمناد و یندشااخهباود آ باعاث شاده کاه
رودخانهم عالوهبر غییرات جانییم به زیرشاخههای متعددی قییم شود و این امرم
عیین دقیم مرز رود را با مشکال ی جدی روبرو میکند .شریانیبود مورفولوژیم
یند شاخه بود م موانع رولی در میانه بیتر رودخانه و عوامل کنترلکننده غییرا ی
همچااو دباای شاانجیم وزش بادهااای  120روزه و آبرفااتهااای ضااخیم الیااه
فرسایشپذیر موجن جابجایی در کنارههای بیتر در کو ااهمادت و ناگهاانیشاد
غییر میایر رودخاناه مارزی شاده اسات بادیعی ارناداهیم رحیمایهرآباادی و
گودرزیم  215 :1390و .)216
) اختالم دیدگاههای رهیرا سیاسی درمورد داخلی یاا باینالمللای باود
رود هلمند :مقامات افغانیتا هلمند را یک رود داخلی میدانیتندم ولای ایارا آ
را یااک رودخانااه بااینالمللاای برشاامرده و در نتیجااه خواهااا اجاارای احکااام
رودخانههای بینالمللی در بهرهبرداری از رود باوده اسات .یادداشات  25ساپتامیر
 1904مکماهو م اشاره دارد که «دولت افغانیاتا نمایپاذیرد کاه اختالفای روی
میئله آ

وجود دارد؛ زیرا موقعیت جغرافیایی شا آنا را نهاا صااحیا سراسار

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

هیرمند واقع در باالی بند سییتا میسازد» مجتهدزادهم .)35 :13٧4
) اختالم در میزا حقابه معین شده برای دو کشور :سهم عیینشده از آ
هلمند همواره مقل مناقشه دو کشور بوده اسات .دولتاین ساهمیه عیاینشاده در
قراردادهااای منعقدشااده را عادالنااه و منااااانه نماایدانیااتهانااد و یکاادیگر را بااه
زیادهخواهی و قانعنیود به حم خویشم متهم میکردهاند .از همینرو قراردادهاای
فیمابین اأثیری بار حال مشاکل نداشاتند .عیدالقیاین میاعود اناااریم ساایر
فوقالعاده و نماینده مخاوص ایرا در کابلم پ

از رأی کمیییو بایرارمم در

خاررات خود به مذاکرات خود با مقامات افغا و اختالم فیمابین اشاره مینماید:
«من به آنها گاتم که ریم رأی مکماهو که مورد قیول شماساتم حقاباه ایارا از
رود هیرمند در واقع پنجاه ودو مترمکعن در ثانیه است و ما با قیاول سایوپانج اا
یهل مترمکعن در ثانیه از حم مشروع خودما خیلی پایین آمادهایام و شاما هام
منااانه با ما کنار بیایید .ولی افغاا هاا گاتناد :شاما میازا کشات خود اا را در
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فاول مختلف سال عیین کنید و ما عهد میکنیم که آ

مورد نیاز سییاتا ایارا

را به شما برسانیم و علیمقمدخا آ وقتم معاو اول صدراعظم افغانیتا بود و
من راجع به این موضوع با ایشا بقث میکردم و سایر افغا ها بیشتر باه گازارش
کمیییو بیررم استناد میکردند و می گاتند که ریم رأی ایان کمییایو م ساهم
ایرا از آ

هیرمندم بییتودو متر مکعن در ثانیه برای مام فاول عیاین شاد و

ما یطور می وانیم سیوپنج ا یهلمتر مکعن آ

در ثانیه به شما برساانیم و اگار

اینکار را بکنیم به مردم مملکت خودما یه جوابی بادهیم ...و وقتای ماا باه رأی
کمیییو بیررم اعتراض می کردیمم می گاتند :ما رالن این کمییایو نیاودیم و
شما خود ا خواستید که این کمیییو بیاید و رأی بدهاد» ساالورم .)582 :1381
برخی کارشناسا افغانیتانیم معاهده  1351را عادالنه نمیدانند و بر این باورند که
براسا

قراردادم به ایرا حم داده شاده اا حقاباه خاود را برمیناای آ

وارده در

دستگاه آ شناسی دهراود که یندصد کیلومتر بااال ر از دلتاای هیرمناد اساتم باا
ررم افغا م مقاسیه و آ را مطالیه کند .با این قراردادم افغانیتا نمی واند از یاک
رودخانه داخلی خود بهنقو دلخواه بهرهبرداری نماید ساایت farda.orgم سییاتانی:
 .) 6در این زمینهم برخی بر این باور هیتند که ماهیت اختالفات افغانیتا و ایارا
راضی نییت؛ یو افزایش ناو

و گیاترش زراعات و صانعت در بخاشهاای

شرقی ایرا مزید بر غییرات جویم باعث کمیود آ

شده ایرا خواها آ اسات

ا حقآ هاش را که در سال عادی آبی  820میلیو متر مکعن استم افزایش یاباد
سال نرمال آبی سالی استکه دریای هلمناد  5.6میلیاارد متار معکان آ

ولیاد

داشته باشد) .ازسوییم ریم گزارش ایرانایهاام وضاعیت ثثییات شاده در معاهاده
غیرعادالنه بوده است و ایرا خواها انتخا

یکی از سه راهحل زیر اسات :فیاخ

یکجانیه معاهدهم مراجعه به داوریم و اصالح معاهده با در نظرداشت واناییهاای
ایرا

مااحیه باا یکای از مقاماات افغاا در وزارت امورخارجاه افغانیاتا ) .در

سال های گذشتهم صاالقیم وزیار امورخارجاه ایارا در دیادارش از شاهر مارزی
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در مورد آ

هلمند برمیگردد به میزا حقابه ایارا از رودخاناه کاه ایارا باه آ

هیرمند در شمال سییتا وبلوییتا م بر اخذ حقابه ایرا از رود هیرمناد باهمنظاور
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احیای مجدد دریایه هامو أکید کرد خیرگزاری مجل

شورای اسالمیم :1390

 23مرداد).
د) احداث سد و بند و کانالکشی و ساخت یاه نیمه و خاکریز :احاداث ساد
و أسییات و جداکرد کانال در مییر رودخانه نیز جزو موارد اختالفی دو کشاور
بوده است .یادداشاتهاای مقرماناه سرکنیاول بریتانیاا در مشاهد از خشکیاالی
درازمدت در ابیتا  1326حکایت دارد« :مردم منطقه زابل اشاره کاردهاناد کاه از
مرزم گذشته و به افغانیتا وارد خواهند شد و به زور سد را خواهناد شکیات و
آبی را که زندگی شا بدا بیته است رها خواهند کرد .آناا بار ایان باورناد کاه
افغا ها بهشیوه غیرقانونی سهمیه آ

آنا را دزدیدهاند یا آ

را از راه کانالها کاه

امریکاییا ساختهاندم منقرم کرده و به دیار گرشک میبرند» اماامیم .)95 :1381
ایرا همواره به ساخت أسییات از جمله کانال سرا و کانال بقرا بر روی هلمند
معترض بوده است؛ یراکه آ ها را موجن کاهش سهمیه آ

ایرا میداند .درحال

حاضر سه سد مخزنی عمده بر روی رود هیرمند وجود دارد :ساد کجکای کاه بار
روی شاخه اصلی هیرمناد در مقال کجکای واقاع در  65کیلاومتری پااییندسات
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

دهراوود در ابتدای ورود رود به والیت هلمند ساخته شده و در سال 1332م شروع
به آبگیری نموده است .سد مخزنی ارغندا
رود هیرمند یعنی ارغندا

که بر روی مهم رین شاخه القاقی باه

در  25کیلومتری شمال قندهار احداث شده است .ساد

یخانیور در بخش ساالی هیرمند در منطقه یخانیور که دولت قاد دارد به هار
رریم ممکن در این منطقه احداث نماید عز ایم خضاری و نیاکفرجاامم :1390
 .)104افغانیتا نیز در پاسخ به اعتراضات ایارا اعاالم کارده اساتکاه اقادامات
افغانیتا نقاانی در آبی که به مرز می رسدم ایجاد نمیکند ساالورم .)5٧8 :1381
کنیول گری افغانیتا در مشهد نیز در نامه شماره  8٧5مورخ  12مارداد  1390باه
وزارت خارجه به نارضایتی ایرا اشاره میکناد و اعاالم مایکناد کاه کارشناساا
ایرانی ابراز نگرانی کرده و گاتهاند افغانیتا برخالم پرو کل عقدشادهم اقادام باه
اِعمار بند بر هلمند نموده است و میباییات حامآ

ایارا داده شاود صادیقیم

 ٧ :2011سپتامیر) .افغانیتا نیز معتقد استکه ایارا در دوره جناگهاای داخلای
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ک شورم آ

بیشتری از رود هیرمند گرفته و نیز یند کانال از هیرمند منشعن کارده

است .در حالیکه مطابم معاهده 19٧2م ایرانیها حم داشتند فقط دو کانال انشاعابی
داشته باشند بیبیسی فارسیم  9 :2012ژوئیه) .عریضکارد نهار جیریکاهم حاار
یهار نهر دیگر و نان وا رپمپ نورانیم  12 :2011ژوئن)م احداث یاهنیمههاای
زابل و خط لوله انتقال آ

به شهر زاهدا م از موارد اعتراضی افغانیتا بوده اسات

مااحیه با یکی از مقامات وزارت خارجه افغانیتا ) .الیته گااه بناا باه اظهاارات
برخی میئولین ایرانیم پارهای اقدامات در داخل ایرا نیز موجن کاهش و یا قطاع
آ

شده است؛ از جملهم برخی گزارشها حاکی از این استکاه باا اجارای رارح

انیداد مرز در سالهای گذشتهم صالح بر این دیده شده است ا باا ایجااد ماوانعی
در بیتر خشک دریایاهم از اردد قایاقچیاا جلاوگیری شاود کاه حاصال ایان
صالحدیدها ایجااد  ٧0کیلاومتر خااکریز در بیاتر دریایاه باوده اسات .خااکریز
ایجادشده در بیتر دریایه هامو در سال های اخیر موجن شده اا آ

در پشات

خاکریز و درواقع در خااک افغانیاتا بماناد و وارد مقادوده ایارا نشاود .نظار
مخالای هم وجود دارد :اگر ایجاد خاکریز سودی به حاال ماا مایداشاتم مطمئناا
افغااا هااا و حتاای مخالاااا بااینالملل ای م اا بااه بهانااههااای واهاای و هشاادارهای
انداختهایم افیری و هرمزیم  4 :1392دی).
اشکاالت قوانین بینالمللی آ  :بهرهبرداری از منابع آبای مشاترک مهام ارین
میئلهای استکه هنوز باهوسایله پیماا یاا قاانو الازامآور باینالمللای مادیریت
نمی شود .فقدا عریای جامع و مورد وافم در خاوص «حقوق بینالمللای آ »م
از عوامل مهم ناموفم بود مذاکرات و معاهدات آبای اسات .هریناد االشهاای
زیادی در خاوص دوین و اوین قوانین بینالمللی آ

صورت گرفتاه اساتم

اما این قوانین هنوز کامل و جامع نییتند .گریه شاخصهای متعددی در خاوص
بهره برداری منااانه و معقوالنه از منابع آ

مشاترک ارائاه شاده اساتم اماا نیاود

شاخص کمی مناسن برای ارزیابی این معیارهای کیایم از دیگر مشکالت موجاود
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زییتمقیطی بهشادت از ماا انتقااد مایکردناد کاه دریایاه هاامو را باه خطار

است .همچناین بیایاری از ایان معاهاداتم در مرحلاه اجارا ناپایادار باوده و باا
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مشکالت متعدد روبرو میشوند .افزو بر اینم باهدلیال مناافع کشاورها و ار یااط
میتقیم میائل آبی با میاائل و یاالشهاای سیاسای و امنیتایم هناوز بیایاری از
کشورها حاضر به پذیرش و پاییندی به این قوانین نییتند میا آباادیم 191 :1392
و  .)192در ینین وضعیتیم رییعی استکه کشورها به انقاء مختلف ساعی دارناد
سهم بیشتری از آ هاای مشاترک دریافات نمایناد و هماواره مقتمال اساتکاه
مناقشات آبی میا کشورها بهوجودآید و یا ادامه یابد.
فقدا موافقتنامه رسمی دال بر وافم دو کشور بر سار عیاین مارز مجادد:
ویژگی انشعابیبود الگوی شریانی بیتر رودخاناه و یندشااخه باود آ م عیاین
مرز را با مشکالت جدی روبرو میکرده است .بهعناوا مثاال در پای رأی داوری
مرز سییتا از سوی گلداسمیت در سال 18٧2م کشمکشهای بیشتری میا ایارا
و افغانیتا در بخش سییتانی مرزهای دو کشور بروز کرد .کرار کشامکشهاای
ناشی از غییر مجرای هیرمندم در منطقه دلتا با سیلهای عظایم و غیرمعماول ساال
1884م آغاز و با سیل مشابه دیگری کمیل شد .هیرمند در ساال 1896م در جهات
مجرای بزرد ازهای رغیا کارد کاه بعادها آ را رود پریاا نامیدناد .افغانیاتا
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

معتقد بود که مرز نیز باید در پی جریا اصلی غییریافته رود قرارگیرد .ایارا ایان
ادعا را مردود میدانیت و اصرار داشت که مرز باید در رول هماا بیاتر قادیمی
رودم یعنی مجرای عیینشده از سوی گلداسمیت باقی بماناد و غییار جریاا رود
نمی واند دلیلی برای غییر مرز باشد .این نشها سرانجام باعاث شاد کاه دوبااره
حکمیت انگلی

شکل بگیرد که آ هم به اختالفات دو کشور دامن زد .این ماورد

در آینده نیز می واند یکی از علل اختالم باشد .پ

میباییت وافام دوجانیاهای

وجود داشته باشد ا در صورت غییر مییر رودخانه هر دو کشور ملزم شوند مارز
را دوباره ساماندهی نموده و سر جای اصلی خاود قارار دهناد بادیعی ارناداهیم
هرآبادی و گودرزی مهرم )215 :1390م ولی یاو هایچ قاراردادی در ایان زمیناه
وجود نداردم غییر مییر رود باعث بهوجود آمد نزاعهای جدید شده است.
نقااش اسااتعماردر برجاگذاشااتن زمینااههااای اخااتالم :ایاارا و افغانیااتا از
کشورهایی هیتند که سال ها قت سلطه و نااوذ اساتعمار قرارداشاتند و خطاوط
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مرزی مشترک آ ها نیز وسط انگلیییها و با صالحدید آنها رسایم شاد فتقایم
 .)23 :1383پ

از جدایی افغانیتا و ایرا م دو کشور براساا

معاهاده پااری م

می باییت اختالفات خود را به انگلیتا ارجاع میدادناد و انگلیاتا نیاز از ایان
فرصت استااده الزم را در جهت دستیابی به مناافع خاود باهعمال آورد .آنچاه در
شکل گیری مرز ایرا و افغانیتا و داوریهای مربوط به آ بار روی رود هیرمناد
اهمیت داردم این استکه بهرور آگاهانه بخشهایی از غییرپذیر رین بخاش بیاتر
هیرمند در پایین دست رودخانه به عنوا مرز مشترک دو کشور انتخا

شاد .پیاماد

ینین خط مرز قمیلیم نتیجاهای جاز باروز اخاتالمهاای مارزی میاا ایارا و
افغانیتا دربرنداشته است بدیعی ارنداهیم هرآبادی و گودرزیمهارم 206 :1390
و  .)20٧گلداسمیدم هدم از مأموریتهای خویش را ینین بیا میکناد« :اگریاه
این دو مأموریت در عمل جداگانه بودهاند و از نظر سیاسی و جغرافیایی دو میائله
جداگانه فرض شدهاندم ولی هیچ شخص مآلاندیشای آنهاا را جادا از هام ااور
نمیکند؛ بلکه هر دوی آنها را امری واحد میداناد کاه عیاارت از حاا امنیات و
آرامااش در ساارحدات هندوسااتا ماساات ...در عیااین حاادود ساارحدی ماااورای
سرحدات هندوستا خودما م به واسطه میاعدت و همراهی با همیایگا خودم ما
بدبینی و عدم اعتماد اریخی ررفین نییت به یکدیگر :گراهام فاولر درکتاا
قیله عالم مینویید« :درواقع میئله آ

هیرمند هریند رسما میا شاه و افغانیاتا

حل شده استم اما در صور ی که نیازهای آبای دو کشاور غییرکنادم از الگوهاای
بهرهگیری از آ

سوءاستااده شود و یا یکی از دو کشور صرفا دنیال بهانهای بارای

جنگ باشدم می واند بار دیگر بهعنوا یک کانو درگیری ظهور کناد .ایان میائله
همواره برای هر دو رارم مقتاوایی عاارای داشاته اسات» فاولرم .)258 :13٧3
ازسویی افغا ها با نوعی ردید به اظهارات و نگرانی ایرا مینگرند و از دیگر سو
ایرا نیز معتقد است افغانیتا عامدانه باعث کاهش سهمیه آ

ایارا مایشاود و

دالیلی که در ار یاط با این موضوع مطرح مینمایادم بهاناههاایی بایش نییات .از
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احوال و اوضاع خودما را قویت کردهایم» احمدیم .)51 :1383

جمله امینزادهم معاو حقوقی رئی جمهاور ایارا م در ایان رابطاه عناوا نماوده
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است« :در حالی که نیاز آبی سییتا وبلوییتا افزو بار دو میلیاارد متار مکعان
استم در وافمنامه سال 1351م میزا حقابه هیرمند بارای ایارا  820میلیاو متار
مکعن در سال درنظر گرفته شدهم ولی کشور همیایه این حقاباه را اعماال نکارده
اساات .عاادم وجااه و احتاارام بااه ایاان حقابااهم معضااالت اقتاااادیم بهداشااتی و
زییتمقیطی همچو خشکیالیم بیکااری و ریزگردهاا را باهدنیاال داشاته و باه
زندگی مردم سییتا وبلوییاتا آساین زیاادی وارد کارده اسات .افغانیاتا در
سال های اخیر با ایجاد سد در مییر رودخانه و همچنین با حار کانالهای غیرمجاز
و انقرام آ

از مییر واقعی خودم سین شده ا اال

بینالمللی هامو بخشاکد

و بیش از  ٧0هزار بهرهبردار بخش کشااورزی و ساههازار صایاد سییاتا بیکاار
شوند» فر وت عنایتم  11 :1393اساند).
عوامل رییعی :خشکیالیهای دهههای گذشته در منطقه باعث کااهش شادید
میزا آ

هلمند شده و دریافتی آ

ایرا نیز به یع آ کاهش داشته که این عامال

سین اختالفاات و اعتراضاات ماردم مقلای و مقاماات و میائولین شاده اسات.
همچنین خشکیالی در هر دو کشور سین اقداما ی شده و یا شرایطی را باهوجاود
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

آورده که اختالمانگیز شده است .در ایرا م خشکیالیهای متوا ر در دهه یهال و
خشک شد دریای هلمندم دولت را بارآ داشات اا باا اساتااده از مشااورههاای
خاای ژاپنی ها برای کاستن از دامنه زیا های ناشی از شرایط اقلیمی و اساتااده
مناسن از آ

هلمندم این آ

را در گودالهای مانوعی که در ایرا قت عناوا

یاهنیمه های زابل معروم استم در نزدیک مرز با افغانیتا هدایت و ذخیرهسازی
نماید .ررح احداث خط لوله  192کیلومتری آ
دیگری بود که جهت انتقال آ

برای زاهدا )م از پروژههای مهم

ذخیرهشده از هلمند در یاهنیمهها به شهر زاهادا

در سال  1383به بهرهبرداری رسید که از موارد اختالفای باین دو کشاور باودهاناد
سایت farda.orgم سییتانی .)5 :در ساال 138٧م ساخنگوی وزارت خارجاه ایارا
اظهار داشت« :دولت افغانیتا آ

هیرمند را از هات ماه به اینسو باه روی ایارا

قطع کرده است ».اما مقامات وزارت خارجه افغانیتا در جوا

بیا کردناد« :آ

رودخانه هیرمند بهدلیل خشکیالی در این کشور بهشدت کاهش یافته است و دلیل
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دیگری در کار نییت .درحالیکه مردم در والیت نیمروز افغانیتا در حال حاضار
با خشکیالی و کمیود شدید آ

مواجهندم یگونه می اوا در ماورد جریاا آ

این رودخانه به ایرا سخن گات .ما اخیرا در یک یادداشت رسمی به جانن ایرا
رسما خارر نشا کردیم که یاههایی را که برای ذخیارهکارد آ

در داخال مارز

ایرا حار کرده اندم خالم وافقات است و اینم مشاکل ایجااد مایکناد» ساایت
بیبیسی فارسی .)2009 /1 :ضیاییم معاو انارژی و آ

افغانیاتا در ایان بااره

اعالم کرد که درسالهای جنگم پاروژههاای افغانیاتا بارای بهارهبارداری از آ
هیرمند متوقف بود و اکثر آ

این رودخانه به ایرا سرازیر میشدم اما در سالهای

اخیر از یکررم خشکیالیهای پیِ همم آ

رودخانه را در مجماوع کام کارده و

ازسوی دیگر افغانیتا در حال فعاالکارد سییاتم آبیااری خاود از آ

هیرمناد

است» سایت بی بی سی فارسی .)2011/4 :برخی کارشناسا در افغانیاتا نیاز باا
وجه به کمآبیها و خشکیالی های متوا رم لزوم جدیدنظر در وافمنامه را مطارح
میکنند حیینیم  16 :1392آذر) .اما نظر برخی میئولین ایرانی این استکاه ایان
قییل اظهاراتم بهانهای بیش نییت .ینانکه حمید قزوینیم مادیرعامل شارکت آ
باید به ایرا ساالنه  820میلیو متار مکعان آ

بدهاد؛ ولا افغانیاتا باه بهاناه

خشکیال از حم ایرا یشم میپوشد صدیقیم  ٧ :2011سپتامیر).
 .4پیامدهای گوناگون تداوم اختالفات
بهرهبرداری سیاسی دو دولت از موضوع دعوا :در صورت حلنشاد موضاوع آ
میا دو کشورم میئله می واند به عرصههای سیاسی کشیده شده و دو ررم بارای
رسید به منافع خودم آ را ابازار دسات خاویش قراردهناد .درحاالیکاه ایارا از
راه های قانونی دستیابی به منافع آبی خود را پی میگیردم شیوههای دیگاری را نیاز
دنیال میکند .ایرا از یکسو پیشنهاد همکاری های فرهنگیم اجتماعی و اقتااادی
به افغانیتا را در دستورکار دارد و سعی میکند ا رابطاه دوجانیاه عمیقای میاا
هرا -کابل برقرار کند و ازسوی دیگرم این گزینه را هم در اختیار دارد که کابل را
در رابطه با پناهندگا افغا قت فشار بگذارد  )Han-woo, 2011: 130که مای واناد
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ابزاری برای رسید به منافع آبی باشد .مناقشه آبی حلنشده بین دو کشور می واند
بر روابط اقتاادی نیز اثر بگذارد .یاک مقاام ارشاد افغاانی گاتاه اساتکاه ایارا
می خواهد از رریم بندرعیا

به ما کمک کندم اماا شاروری بارای آ دارد .بارای

مثال میئله ای که در عوض کمکم خواستار حل آ اساتم آ هاایی اساتکاه از
افغانیتا بهسمت ایارا جااری مایشاود

Nader, G.scotten, Rahmani, Stewart and

 .)Mahnad, 2014: 18-21بالعک م افغانیتا نیز مای واناد باا در اختیاار داشاتن آ
هیرمند و قرارگرفتن در باالدست و دارابود بر ری هیادروپلیتیکم مناافع سیاسای
خود را پیگیری نماید .هما گونه که در زما رالیا م ضاد در دیدگاههای سیاسای
گروه های حاکم در دو کشورم زمینه را برای قطع کامل آ

هیرمند و قات فشاار

قرارداد ایرا ازسوی گروه رالیا فراهم نمود و برای اولینبار جریا آ
با بیتن دریچه سدهای مخزنی ارغندا

هیرمند

و کجکی بر روی ایرا بیته شد .شادید

کم آبی در سییتا ایرا م دولت ایرا را برآ داشت ا دست به اقداما ی در ساطح
بینالمللی و منطقهای بزند .نماینده دائمی ایرا در سازما ملل نیز رای ناماهای در
اریخ  12سپتامیر  2001به دبیرکل سازما ملل اعالم کرد که دولات افغانیاتا باا
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

بیتن دریچههای سد کجکیم مانع جریا آ

هیرمند باهساوی ایارا شاده اسات

حاف نیام مجتهدزاده و علیزادهم .)19 :1385
پیامدهای زییتمقیطی :کارشناسا بر ایان باورناد کاه در صاورت ناابودی
اال

هامو م حیات مردم منطقه بهخطر میافتد .این دریایه نقش بییار مهمای در

خنااککاارد آ وهااوای منطقااه در زمااا وزش بادهااای 120روزه دارد و بااا
خشکشد آ حجم زیادی از رسوبات بههمراه باد به حرکت درآماده و موجان
افزایش گرد و غیار و آلودگی هوا میشود .نیزارهای هامو که زمانی زییتگاه دهها
هزار پرنده مهاجر از سایر نقاط به این منطقه بوده اینک خشک شده است .دریایاه
هامو منطقه کوچ  1٧00پرنده بود که از سییری و سایر نقاط جها به آنجاا کاوچ
و سپ

به مهاجرت خود ادامه می دادند .هامو دارای انواعی از مااهیهاای نیازار

بوده که بهناع گاو سییتانی نیزارها را میخاورد اا باعاث ناابودی گاوهاا نشاوند
امامیم  .)104 :1381در حال حاضر بیتر خشاکیده دریایاه هاامو قات اأثیر
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حرکت باد به منیعی برای گرد و غیار و حرکت ذرات سیلت و ماساه یادیل شاده
که بهعلت نیود هیچ عارضه رییعی خاص در بیاتر ایان دریایاه ذرات فرساایش
یافته بهسادگی جابجا شده که پا

از رساید باه راههاای مواصاال یم أسییاات

زیربنایی و سکونتگاههای انیانی رسو

مینمایاد رئاوفی و قنیاریم 26 :1391

خرداد).
پیامدهای اجتماعی :مهم رین پیاماد خشکیاالیم شادید پدیاده بیایاا زایای
است .مهم رین اثرات این وضعیت و روفا های گرد و غیار بر منطقاه عیار ناد از:
مدفو شد روستاها و اماکن در زیر ودههای ماسهم کوچ اهالی به شهرها و حوماه
آ و معضااالت اقتاااادی و اجتماااعیم افاازایش ااراکم شااهریم از بااین رفااتن
فرصتهای شغلیم فقرم افزایش فعالیت های غیرقانونی از جملاه قایااق ساوختم
ردد از بیتر خشک دریایه و به یع آ خرین و فرسایش بیشاتر ناوریم :1393
 22اساند) .در نتیجاه خشاک شاد هاامو و قطاع جریاا آ

هیرمنادم ناه نهاا

شکارییا م بلکه صیادا سییتانی نیز با خشکشد اال ها شغل خود را ازدست
داده و برخی از آنا باه نقااط دیگار کشاور مهااجرت کاردهاناد .کامشاد یاا از
دست داد درآمدهایی که از راه کشاورزیم باغداریم دامداریم ماهیگیریم شاکار و
به فعالیت های دیگری یو قایاق کاالم سوخت و مواد مخادر اسات اراعات و
ورزشم .)208 :1391
پیامدهای امنیتی :در این رابطه اعتقاد بر این استکاه دو کشاور باا برگازاری
نشیتهای ساالنه کمیته مشاترک کمییاارا آ

هلمنادم االش کاردهاناد کاه از

امنیتی شد موضوع جلوگیری و همه میایل را با مذاکره حل کنند .در ایان زمیناهم
گاهگاه مشکال ی در ار یاط با هلمند رخ میدهد کاه از رریام کمییاارا مشاترک
همکاریهای امنیتی و مرزی در سطح کمییار درجهیک والیتای در بخاش امنیتای
حلوفال میشود .می وا گات بقث امنیتیشاد موضاوع دربااره رود هریارود
بیشتر مطرح است ا رود هلمند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
رودخانه مرزی هیرمندم از منظری ااریخیم زایناده اختالفاات مارزیم حقاوقی و
سیاسی میا دو کشور ایرا و افغانیتا شده است .آنچه کاه باعاث ظهاور و دوام
اختالفات بر سر بهرهبرداری از رود هیرمند شدهم مجموعهای از عوامل جغرافیاایی
و انیاانی و شارایط باینالمللای و منطقاهای اسات .خههاای موجاود در قااوانین
بینالمللی در زمینه بهرهبرداری از آ های مشترکم رقابتهای ازگذشته برجاماناده
استعماری و برجایگذاشتن بهانههایی برای ناوذ و اعمال نظرم عوامل رییعی مانناد
خشکیالی و جابجایی مجرای اصلی رودم بخشی از دالیلی هیتند کاه ااکنو در
ادامهدار شد این وضعیت سهیم بودهاند .اما سه وضعیت نوپیدام سین شده اسات
اختالم اریخیشده هیرمندم اکنو از جان

و مااهیتی دیگار برخاوردار شاود و

آرامآرام یک موضوع اختالمانگیز حقوقی را به یکای از یناد کاانو بقارا زا در
روابط دو کشور ایرا و افغانیتا یدیل نماید .یکیم خواستههای دولت افغانیتا
است برای وسعه و پیشرفت پ

از مدتها جنگ و خرین؛ دو دیگارم کوشاش

دولت ایرا است برای جیرا پ ماندگی داخلی سییتا وبلوییتا در نیایت باا
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

دیگر منارم برخوردار کشور؛ و سومم بقرا فراگیر آ

موضوع بقرا زای کمابیش حاد بینالمللی یدیل شده است .گریه اغلن دالیال و
ریشههای اختالم میا دو کشورم به مواردی برمیگردد که خار از حیطه اختیاار
و قدرت و وا ررفین برای بررارمنماود آنهاا اسات و شارایط باینالمللای و
مقیطی در این زمینه نقشآفرینی قابل وجهی داشتهاندم اما این بهمعنای دستبیته
بود و یلیم شرایط شد بازیگرا اصلی یا دو دولت نخواهد بود .برخی اقدامات
می وانند از شدت اختالفات و بغارنجشاد موضاوع بکاهناد :در صاورت وافام
ررفینم برگزاری نشیتهایی با مشارکت کارشناسا آ
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و میئولین ذیاربط از دو

کشور و بررسی دقیم عوامل نارضایتی و بروز نش و رسیدگی به آنها؛ لزوم وجه
ررفین به جمعآوریم مدیریت و هدایت سیال ها و استااده بهینه از آنهام با وجود
قرارداشااتن حوضااه هیرمنااد در منطقااهای خشااک و وقااوع ساایال هااای فااالی؛
جلوگیری از هدر رفتن آ
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استکاه اماروزه باه یاک

در شیکه و همکاری دو کشاور در بازساازی سادهای

مخزنی بارای کاساتن از ا االم آ

باه ارارام؛ احیاا و بازساازی اییاتگاههاای

آ سنجی در داخل افغانیتا و یریع ررح مدرنیزاسیو عالیم مارزی باهمنظاور
ثییت موقعیات ساتو هاای  51و  52مارزی ثییات ساتو هاای ماذکور زمیناه
عملیا یشد بند  3معاهده را میاعد ساخته و باعث خواهد شد ایرا صرفا از ساه
نقطه حقابه خود را برداشت نمایاد و در نتیجاه از ساوء ااهمات مینایبار اضاافه
برداشت ایرا از آ
جریا آ

هیرمند جلوگیری شود)؛ االش در جهات مادیریت میاتمر

به پاییندست رود هلمند که مقاماات دولات افغانیاتا در ایان رابطاه

می وانند نقشی مهم ایاا نمایند؛ و غیرقابل انکار است که حلوفال میاالمتآمیاز
موضوع به سود دو ملت خواهد بودم بناابراین میائولین دو دولات مایباییات از
هرگونه اظهارنظر و واکنشهای قریکآمیز و نشآفرین خودداری نمایند.
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