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Investigating the Impact of Helmand Hydropolitics on Political and Securi-
ty Relations between Iran and Afghanistan 2018-2002

Helmand River and its critical situation is considered as one of the critical sit-
uations between the two countries of Iran and Afghanistan. According to the 
introduction mentioned, this crisis has become the source of harmful socio-eco-
nomic-political effects that It has been irreparable for years. The intermittent 
droughts of the Helmand River during different historical periods have caused 
harmful political, security, economic, social and cultural effects on Iran and the 
Sistan region. The sources themselves have become another factor to create 
pressure and use as tools in the hands of this government. The catastrophes of 
the crisis, the intensification of the drought and its continuation in the future 
will become more tangible and complex. The depth and extent of these catastro-
phes They should be more tangible for the affected governments, so they should 
not be ignored and should necessarily be among the foreign policy priorities of 
these two countries, especially our country. In this regard, the best choice of the 
two countries is cooperation and interaction, otherwise the crisis will intensify. 
Lack of effective action causes disaster and consequently creates a crisis Thighs 
and fights.

Keywords: Hydropolitics”, - “Helmand”, “Political and Security Relations”, 
“Iran and Afghanistan
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چکیده

رودخانه  هیرمند و وضعیت بحرانی آن را امروزه یکی از وضعیتهای بحرانی بین دوکشور 
ایران و افغانستان محسوب می شود که با توجه به مقدمه ای که ذکر آن رفت ،این بحران 
امروزه منشا آثار زیانبار اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی و ... شده است که برای سال ها غیر 
قابل جبران است .خشکسالیهای متناوب رودخانه هیرمند در طول دوره های تاریخی مختلف 
باعث اثرات زیانبار سیاسی –امنیتی –اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سمت ایران و منطقه 
سیستان شده است .قرار گرفتن افغانستان در موضع باالدست این رودخانه و در دست داشتن 
سرچشمه ها خود عامل دیگری جهت ایجاد فشار و استفاده به عنوان ابزار در دست این 
دولت شده است .فجایع بحران ،تشدید خشکسالی و تداوم آن در آینده محسوس تر و بغرنج 
تر خواهد شد .عمق و گستردگی این فجایع باعث شده است که وضوح و عینیت آنها برای 
دولتهای مبتال به محسوس تر باشد لذا غیرقابل چشم پوشی و ضرورتا باید جزو اولویتهای 
سیاست خارجی این دوکشور خصوصا کشور ما قرار گیرد .در این راستا بهترین انتخاب 
دوکشور پیرامون این موضوع همکاری و تعامل می باشد،در غیر این صورت تشدید بحران 
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ناشی از عدم اقدام موثر باعث بروز فاجعه و در نتیجه ایجاد بحران و منازعه خواهد شد .

واژگان کلیدی: هیدروپلتیک هیرمند-روابط سیاسی و امنیتی –ایران و افغانستان



ی 16(، زمستان 1400
ل چهارم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

ی( جامعه شناس
ی-پژوهش

ی )مقاله علم
فصلنامه علم

1031

بیان مساله 

رودخانه  هیرمند و وضعیت بحرانی آن را امروزه یکی از وضعیتهای بحرانی بین دوکشور 
ایران و افغانستان محسوب می شود این بحران امروزه منشا آثار زیانبار اجتماعیـ  اقتصادیـ  
سیاسی و ... شده است که برای سال ها غیر قابل جبران است .خشکسالیهای متناوب رودخانه 
هیرمند در طول دوره های تاریخی مختلف باعث اثرات زیانبار سیاسی –امنیتی –اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی در سمت ایران و منطقه سیستان شده است . .با توجه به وخامت و 
اهمیت و حساسیتی که رودخانه بین المللی هیرمند و دریاچه و تاالب بین المللی هامون دارد 
ووضعیت بحرانی ناشی از خشکسالی این رودخانه هرساله تشدید و عمیق تر می شود. بحران 
مهاجرت مردمان این سامان به استانهای دیگر کشور خصوصا خراسان و شمال کشور –از بین 
رفتن مشاغل کشاورزی و دامداری و ماهیگیری که وابسته به آب هیرمند بود –بیکاری و در 
نتیجه فقر –ایجاد مشاغل کاذب و گسترش قاچاق خصوصا مواد مخدر –بحران ریزگردها –و 
شیوع بیماریهای تنفسی و...از عمده اثرات منفی ناشی از این بحران بوده است که با تشدید 
خشکسالی و تداوم آن در آینده محسوس تر و بغرنج تر خواهد شد .عمق و گستردگی این 
فجایع باعث شده است که وضوح و عینیت آنها برای دولتهای مبتال به محسوس تر باشد 
.هیدروپلتیک هیرمند به دو گونه بر روابط سیاسی و انیتی دو کشور در آینده تاثیر خواهد 
گذاشت یعنی ابتدا ویژگی ژئوپلتیکی رودخانه و قرار گرفتن افغانستان در باالدست باعث 
شده افغانستان در موقعیت برتر نسبت به ایران قرار گیرد از این رو هیرمند تبدیل به یک ابزار 
سیاسی در دست دولت افغانستان می تواند باشد و از سوی دیگر اثرات مخرب ناشی از 
خشکسالی خصوصا در قسمت ایران غیر قابل تحمل می شود از این رو دو کشور چاره ای 
جز همکاری و در غیر این صورت بحران و تبدیل آن به منازعه در روابط سیاسی و امنیتی 

دور از ذهن نمی تواند باشد .

نگاهی به تاریخچه اختالفات آبی ایران و افغانستان 

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف موجب کشیده شدن 
در  اساسی  نقشی  ایفاگر  آب  و  مختلف شده  و گروه های  رقابت کشورها  به عرصه  آب 
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شکل دهی به روابط اجتماعی-سیاسی میان گروه های اجتماعی است. تهدید معاش بسیاری از 
جوامع در کشورهای مختلف به ویژه در مناطق خشک جهان و نیاز روزافزون به آب، سبب 
تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، ازبین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابان ها و در نهایت بحران 
آب شده است. در سال 1995، نایب رئیس بانک جهانی چنین اعالم کرد که: »جنگ های 
آینده بر سر آب خواهد بود نه نفت«. درواقع به علت منطبق نبودن مرزهای سیاسی با مرزهای 
حوضه های طبیعی اختالفات زیادی در بسیاری از کشورهای دنیا بر سر تقسیم یا بهره برداری 
از منابع آب مشترک فرامرزی وجود دارد. برای مثال در دنیا بین 50 تا 65  درصد از وسعت 
هریک از قاره ها را حوضه های آبی تشکیل داده که بین دو یا چند کشور مشترک است. نوع 
تعامل میان کشورها در بهره برداری از منابع آبی طیف گسترده ای از سازگاری و همکاری تا 
ناسازگاری و اختالفات تاریخی را دربرمی گیرد. با توجه به افزایش مصرف آب، این امر سبب 
بروز مشاجراتی بین کشورهای ساکن در باالدست و پایین دست منابع آب شده است و به 
همین علت برخی نظریه پردازان، قرن بیست ویکم را »سده هیدروپلیتیک« نامیده اند و براین 
باورند که بیشتر درگیری ها و جنگ های محلی و منطقه ای ناشی از کمبود آب خواهد بود که 
بخشی از این اختالفات مربوط به آب های مشترک مرزی و فرامرزی است.)حافظ نیا ،مجتهد 

زاده ،11:1391 (
دارد.  افغانستان  تأسیس کشور  به اندازه  قدمتی  دو کشور  بین  آبی  تاریخچه مشکالت 
ایران در کنفرانس پاریس با اکراه استقالل افغانستان را به رسمیت شناخت؛ اما با پیروی 
نیروهای بریتانیا در جنگ گندمک بر نیروهای افغانی )1878( و انعقاد قرارداد تحت الحمایگی 
افغانستان )1879(، ایران در مرزهای شرقی خود عماًل با بزرگ ترین قدرت دنیا همسایه شد؛ 
بنابراین قراردادهای مرزی بین ایران و هند )پاکستان بعدی( و ایران و افغانستان تابعی از اراده 
و خواست نیروهای استعماری حاضر در پیرامون ایران بود. از این روست که بدون روند 
شناسی دقیق شکل گیری مرز و قراردادها یا تفاهم نامه های آبی بین دو کشور، درک درست 
مسئله امکان پذیر نیست.رودخانه هیرمند با طول هزارو 450 کیلومتر و مساحت 350 هزار 
کیلومترمربع یکی از رودخانه های بزرگ کشور افغانستان و ایران به حساب می آید. منشاء 
این رودخانه در افغانستان و از بلندی های رشته کوه های هندوکش سرچشمه گرفته است 
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و در طول مسیر خود چند شاخه فرعی به آن می ریزند. دشت سیستان دشت نسبتا بزرگی با 
مساحت حدود هزارو 500 کیلومترمربع است که در پایین دست رودخانه هیرمند واقع شده و 
بین مرز دو کشور ایران و افغانستان قرار گرفته و انتهایی ترین بخش آن دریاچه هامون است.

)حافظ نیا ،مجتهد زاده ،12:1391 (
میانگین بارندگی ساالنه در منطقه سیستان حدود 50 میلی متر و چهار برابر کمتر از 
میانگین بارندگی در کشور است. این درحالی است که حجم تبخیر ساالنه در منطقه سیستان 
به نزدیک چهار متر در سال نیز می رسد. در نتیجه با توجه به میزان کم بارندگی و حجم 
باالی تبخیر، تنها عامل اصلی ایجاد تمدن، شهرنشینی و ایجاد اقتصاد پویا در منطقه دشت 
سیستان، »وجود رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با ارزش های زیست بومی« آن است. 
محیط زیست و اقتصاد رودخانه هیرمند به بارش باران و برف در کوه های بلند چهار هزار 
متری داخل افغانستان وابسته است. در منطقه حوضه آبریز هیرمند و دشت سیستان، رودخانه 
هیرمند هرچه به قسمت های پایین دست خود می رسد، جمعیت بیشتری به آن وابسته می 
شوند. در بخش ایرانی دشت سیستان پایه اقتصادی زندگی روزانه مردم، کشاورزی است؛ از 
تامین علوفه تا ماهیگیری و استفاده از آب هامون و هیرمند در آبیاری محصوالت کشاورزی 
همگی نمونه های بارز عوامل موثر در اقتصاد کشاورزی در سیستان است.  ) حافظ نیا ،مجتهد 

زاده ،13:1391 (
حکومت مرکزی ایران در دوره قاجاریه و در سال 1235 شمسی به علت ناآرامی ها و 
شورش های ایجاد شده در منطقه هرات و اعالن جنگ و دخالت دولت انگلستان، قشون 
خود را به منطقه اعزام کرد. دولت وقت ایران حاضر به صلح شد و در نهایت دو دولت ایران 
و انگلستان با میانجیگری دولت فرانسه در مارس 1857 با امضای معاهده ای استقالل هرات 

را از ایران پذیرفتند.
  افغانستان و ایران در قرن 19 و اوایل قرن 20 روابط زیاد نزدیک و رسمی با هم نداشتند. 
تنها مورد قابل توجه، در سال 1857 و معاهده پاریس بین ایران و انگلستان است که در آن 
تاکید شده بوده که بریتانیا در روابط میان ایران و افغانستان حق وساطت و صدور رای نهایی 

را دارد.)کریمی پور ،43:1379 (
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اختالفات مرزی بین ایران و این کشور با حکمیت هایی که افسران انگلیسی در رأس 
آن قرار داشتند به انجام رسید. حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون در 1896 برای تعیین 
سرنوشت دریاچه هامون و رود هیرمند سرنوشت ساز بود. سرهنگ مک ماهون یک سوم 

حقابه هیرمند را به ایران داد و دوسوم آن را حق افغانستان دانست.
ویژگي انشعابي بـودن الگوي شریاني بستر رودخانه هیرمند و چند شاخه بودن آن، باعث 
شـده کـه رودخانـه، عـالوه بـر تغییـرات جانبي، بـه زیرشاخه های متعددي تقسیم شود و 
این امر، تعیین دقیق مرز رودخانه را با مشکالتي جدي روبه رو می کند. به عنوان مثال، در پي 
رأي داوري مرز سیستان از سوي گلداسمیت در سال 1872 کشمکش های بیشتري میان ایران 
و افغانستان در بخش سیستاني مرزهاي دو کشور بروز کرد. تکرار کشمکش های ناشي از 
تغییر مجراي هیرمند، در منطقه  دلتا با سیل های عظیم و غیرمعمول سال 1884 آغاز و با سیل 
مشابه دیگري در سال 1896 تکمیل شد. در شرایطي که هـر دو دولت از رأي گلداسمیت 
ناخرسند بودند، تغییر مسیر هیرمند عامـل دیگري بود که بر کشمکش های پیشین افزود 
)مجتهدزاده، 1378: 401؛ به نقل از بدیعي ازنداهي، رحیمي هرآبادي و گودرزي مهر، 1390(.
هیرمند در سال 1896 در جهت مجراي بزرگ تازه ای طغیان کرد که بعدها آن را رود 
پریان نامیدند. افغان ها مدعي بودند که مرز نیز باید در پي جریان اصلي تغییریافته  رود قرار 
گیرد که در این صورت، ناحیه میان کنگي به سوي افغاني مرز تغییر می یافت. ایران این ادعا را 
مردود می دانست و اصرار داشت که مرز بایـد در طـول همان بستر قدیمي رود، یعني مجراي 
نادعلي تعیین شده از سوي رأي گلداسمیت باقي بماند و تغییـر جریان رودخانه نمی تواند 
از بدیعي ازنداهي، رحیمي  دلیلي براي تغییر مرز باشد )مجتهدزاده، 1386: 300: به نقل 
هرآبادي و گودرزي مهر، 1390(. به هرحال، به وجود آمدن تنش ها، چندي بعد از تعیین 
مـرز رودخانه ای از طرف گلداسمیت، به گونه ای بوده که بعد از 32 سال از شکل گیری مرز 
رودخانه ای در سال 1896 میالدي، تغییر مسیر رودخانه باعث شد تا حکمیت انگلیس دوباره 
شکل بگیرد و این بار مک ماهون از سوي بریتانیا مأمور تعیین مرز شود )حافظ نیا، 1381؛ به 
نقل از بدیعي ازنداهي، رحیمي هرآبادي و گودرزي مهر، 1390(. نتایج حاصل از این داوري، 
نه تنها موجب از بین رفتن اختالف ها نشد، بلکه به افزایش آن میان دو کشور دامن زد. با 



ی 16(، زمستان 1400
ل چهارم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

ی( جامعه شناس
ی-پژوهش

ی )مقاله علم
فصلنامه علم

1035

توجه به منابع موجود و بررسی هایی که در رابطه با تغییرپذیري مورفولوژي این رودخانه  
مرزي صورت گرفت، می توان گفت اختالف ها بر سر تعیین مکان دقیق مرز که مورد توافق 
دو کشور باشد، به طور بـالقوه وجود دارد. این امر یکي از مسائلي است که روابط دو کشور را 
در آینده نیز تحت الّشعاع قرار خواهـد داد. از سوي دیگر، نبودن موافقت نامه یا قرارداد رسمي 
دوجانبه، داّل بر توافق دو کشور بر سر تعیین مرز مجدد ـ در صورت تغییر مسیر رودخانه ـ 
یکي از علل بروز اختالف میان دو همسایه است. به بیان دیگر، یکي از اختالف ها در تعیین 
دقیق مرز هیرمند، نبود موافقت نامه یا قرارداد رسمي میان دو کشور است که طبق آن، هر دو 
کشور ملزم شوند تا در صورت تغییر مسیر رودخانه، مرز را دوباره ساماندهي کرده و بر سر 

جاي اصلي خود قرار دهند )بدیعي ازنداهي، رحیمي هرآبادي و گودرزي مهر، 1390(.

قراردادهای ایران و افغانستان درباره رودخانه هیرومند

. دشت سیستان دشت نسبتا بزرگی با مساحت حدود هزارو 500 کیلومترمربع است که 
در پایین دست رودخانه هیرمند واقع شده و بین مرز دو کشور ایران و افغانستان قرار گرفته و 
انتهایی ترین بخش آن دریاچه هامون است. میانگین بارندگی ساالنه در منطقه سیستان حدود 
50 میلی متر و چهار برابر کمتر از میانگین بارندگی در کشور است. این درحالی است که 
حجم تبخیر ساالنه در منطقه سیستان به نزدیک چهار متر در سال نیز می رسد. در نتیجه با 
توجه به میزان کم بارندگی و حجم باالی تبخیر، تنها عامل اصلی ایجاد تمدن، شهرنشینی 
و ایجاد اقتصاد پویا در منطقه دشت سیستان، »وجود رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با 
ارزش های زیست بومی« آن است. محیط زیست و اقتصاد رودخانه هیرمند به بارش باران و 
برف در کوه های بلند چهار هزار متری داخل افغانستان وابسته است. در منطقه حوضه آبریز 
هیرمند و دشت سیستان، رودخانه هیرمند هرچه به قسمت های پایین دست خود می رسد، 
جمعیت بیشتری به آن وابسته می شوند. در بخش ایرانی دشت سیستان پایه اقتصادی زندگی 
روزانه مردم، کشاورزی است؛ از تأمین علوفه تا ماهیگیری و استفاده از آب هامون و هیرمند 
در آبیاری محصوالت کشاورزی همگی نمونه های بارز عوامل مؤثر در اقتصاد کشاورزی در 

سیستان است.)حافظ نیا ،مجتهد زاده ،12:1391 (
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پایان جنگ جهاني اول و فروکش کردن بحرانهاي سیاسي، براي نخستین بار در اوایل 
سال 1300 شمسي، مذاکرات سیاسي رسمي بین دو کشور ایران و افغانستان آغاز شد. این 
مذاکرات در اوایل تیر ماه 1300 شمسي به نتیجه رسید و نخستین قرارداد بین دو کشور 
با عنوان عهدنامه مودت بین دولتین ایران و افغانستان امضاء شد که منجر به ایجاد فضای 
دوستانه ای در روابط سیاسی دو کشور گردید و فصل جدیدی در روابط سیاسی بین دو 
کشور گشوده شد . شش سال پس از استقالل افغانستان در سال 1927 م) 1306 ش( عهدنامه 
دیگري تحت عنوان» عهدنامه ودادیه و تأمینیه« میان دو دولت منعقد گردید که موجب تحکیم 
روابط سیاسي دو کشور شد. در این زمان که رضا خان با ایجاد حکومت مرکزي نیرومند حل 
مسائل مرزي با همسایگان را در اولویت هاي سیاست خارجي خود قرارداده بود و توجه 
خاصي به حل مسائل مرزي داشت، بدنبال فرصتي براي حل اختالفات ایران و افغانستان در 
مرزهاي شرقي کشور و مسأله تقسیم آب هیرمند بود. در سال 1309 ه.ش خلعتبري سفیر 
ایران در کابل مذاکراتي با وزیر امور خارجه افغانستان در مورد هیرمند و حل اختالفات بین 
دو کشور انجام داد، و مقرر گردید کمیسیون مشترکي تشکیل و نمایندگان طرفین جلسات 
خود را در مرز برگزار نمایند و بعد از بازدید محل و کسب اطالعات الزم قضیه را فیصله 
دهند. سر انجام بر اثر دیدگاههای مشترک حکومت های ملی در دو کشور به همراه عهد نامه 
مودت زمینه براي اولین مذاکرات مستقیم بین ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند 
فراهم نمود. این مذاکرات در سال 1310 ه.ش بین نمایندگان دو طرف صورت گرفت که دو 
طرف پیشنهاد تنصیف آب را پذیرفتند اما در مورد مکان تقسیم آب به توافق نرسیدند)گزارش 

کمیسیون هیرمند، 1311(.

-حکمیت گلداسمید

گلداسمید با تحقیق و بررسي در سرحدات سیستان در 19 اوت 1872 م) 1251 ش( 
رأي خود را در تهران صادر نمود. رأي گلداسمید به طور کامل به مسأله مشخص نمودن 
مرز دو کشور اختصاص داشت که بر اساس آن گلداسمید منطقه سیستان را به دو بخش» 
سیستان درونی« و »سیستان بیرونی« تقسیم نمود. وي »سیستان بیرونی« که بخش بزرگتر و 
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وسیعتر را در بر مي گرفت به افغانستان داد و بخش سیستان دروني و قسمت کوچکتر را به 
ایران اختصاص داد. همچنین شاخه اصلي هیرمند در خاوریترین بخش دلتا پایین کوهک را 
به عنوان مرز دو کشور تعیین نمود)مجتهد زاده، 1378، 391(. بدین ترتیب قسمتي از دلتاي 
هیرمند که بخش وسیع تر زمین هاي کشاورزي و جمعیت بیشتري داشت به ایران واگذار 
گردید و ناحیه اي که مسیر عبور آب جهت شرب در این قسمت را تشکیل مي داد به 
افغانستان سپرده شد)زندفر، 1378، 16(. با قرار دادن مرز دو کشور بر روي قسمتي از مسیر 
رودخانه هیرمند، رودخانه بر اساس سند وین تبدیل به رودخانه بین المللي گردید که پس از 
آن همواره با نقش آفریني سیاسي خود روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گلد 
اسمید در مورد تقسیم آب هیرمند دو طرف را از انجام عملیاتی بر روی رودخانه که موج 
ننمود که بر اساس آن مشکالت موجود بر سر استفاده از آب رودخانه حل گردد یا از گسترش 

اختالفات درب کسر آب طرف مقابل گرد ، منع کرد)زندفر، 1378 :13( 
گلداسمید در مورد تقسیم آب رود هیرمند هیچ رأیي صادر آینده جلوگیري نماید. بعدها 
با تقاضاي دولت افغانستان، وزیر امور خارجه انگلیس با موافقت گلداسمید جمله فوق رابه 
گونه ای تفسیر نمود که که افغانان بتوانند با ساختن کانل های جدید و تعمیر کانال های 
متروک و قدیمی به میزان بیشتری از آب هیرمند استفاده نمایند. بر این اساس افغانیها به 
خود اجازه دادند که با احداث و حفر کانالهاي جدید ، میزان آب جاري به سمت سیستان را 
کاهش دهند که این امر در سالهاي کم آبي و با توجه به موقعیت جغرافیایی و باال دستی خود 

مشکالت زیادي رابرای سیستان ایجاد نمود)حافظ نیا وهمکاران ، 1396، 7(.

3-حکمیت مک ماهون

ناحیه  تغییر مجراي آن در  در سال 1896 م) 1275 ش(، طغیان رود هیرمند موجب 
دلتا گردید و با انحراف مسیر رودخانه به سمت غرب قسمت اعظم آب از طریق مجراي 
مجراي  تغییر  همکارن، 1396، 7(.  و  نیا  هامون جاري شد)حافظ  جدید)پریان(به سمت 
رودخانه اختالفاتي بین ساکنان دو سوي مرز بر سر مالکیت اراضي بین مجراي قدیم و 
مجراي جدید بوجود آورد. افغانان، مدعي تغییر مرز بواسطه تغییر مجراي آب رود هیرمند 
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شدند و ضمن تصرف اراضي واقع در بین مجراي قدیم و مجراي جدید با بند سیستان 
راتخریب کردند و احداث بندها بر روي هیرمند تمام آب رودخانه را به طرف خود جاري 

ساختند)حافظ نیا و همکاران، 1396، 7(.
کاهش بارندگي در بخش علیاي رودخانه باعث کم آبي شدیدي در ناحیه دلتا در تابستان 
1320 موجب کم آبي شدید گردید، به گونه اي که سیستان و چخانسور با معضل کم آبي 

روبرو شد)حافظ نیا و همکاران، 1396، 8(.
 در بخش دلتا منجر به بروز منازعه در این ناحیه گردید. در سال 1320 ق،) 1281 ش( 
گروهي از نظامیان افغاني پس از تجاوز به خاک ایران در بازگشت بند سیستان را تخریب 
کردند، این مساله کم آبی سیستان را تشدید نمود، به گونه ای که عده ای از مردم سیستان 
به افغانستان مهاجرت کنند)گزارش کارگزاري سیستان به وزارت امورخارجه ایران، بی تا، 

پرونده 9(.
اختالفات بوجود آمده بر سر مکان مرز و تجاوز افغانیها به ایران به همراه کم آبی شدید 
سیستان موجب تنش شدیدی بین ایران و افغانستان ش ، که در نهایت موضوع به حکمیت 
دولت انگلستان سپرده شد. حکم انگلیسي، مک ماهون، به همراه کمیسیون داوري خود در 
ژوئن 1903 م  ) 1282 ش( بطور کامل در سیستان مستقر شد و مطالعات و بررسي هاي 

مربوط به آب و زمین در سیستان را شروع نمود)مجتهد زاده، 1378، 435(.
حکمیت مک ماهون در مورد مسائل مرزي و اختالفات بوجود آمده بر سر تغییر مجراي 
رودخانه که در حکمیت گلداسمید بعنوان خط مرزي تعیین شده بود که مسائل مربوط به 

تقسیم آب رود هیرمند به آن افزوده شد)حافظ نیا و همکاران، 1396، 8(.
مک ماهون پس از تکمیل داوري مرزي خود در نوامبر 1903 م) 1282 ش( با ایجاد 
تغییرات جزئی در خط مرزی تعیین شده از سوی گلدسمید آن را بعنوان مرز بین دو کشور 
امیر  اما،  قرار گرفت،  ایران  پذیرش دولت  داد، که مورد  ایران راي  نفع  به  نمود و  تعیین 
افغانستان پس از یکسال در سال 1283 ش، این رأي را پذیرفت)مجتهد زاده، 1378، 408(.

مک ماهون اندازه گیري های مربوط به آب رود هیرمند در باالي بند کوهک) در رأس 
کانال رودبار( را از فوریه 1903 م)1282 ش( تا ماه مه 1905 م ) 1284 ش(ادامه داد و در 
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دهم آپریل 1905 م دست به تقسیم آب رود هیرمند زد و سهم آب ایران را به یک سوم از 
کل آبي که به بند کمال خان مي رسید، کاهش داد. )نیک آیین ،1392(

راي کمیسیون مک ماهون که بر خالف یافته هاي تحقیقي در مورد مصرف آب و میزان 
نیاز طرفین به آب و تنها جهت حفظ منافع دولت انگلستان با جلب رضایت افغانیها در این 
قسمت از آسیا ،سهم آب ایران را از 62 درصد به 33 درصد کاهش داد. این راي مورد پذیرش 
دولت ایران قرار نگرفت)بی نام، 1323، کارتن 16(. اما بالفاصله مورد قبول دولت افغانستان 
قرار گرفت)مراسله سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه ایران، پرونده 7(. و اختالف بر 
سر استفاده از آب هیرمند همچنان ادامه یافت و ایرانیان همواره میزان بیشتري از آب هیرمند 
را در بخش دلتا استفاده مي کردند. این موضوع باعث منازعه بین دو طرف در مواقع کم آبي 
مي شد. استفاده بیشتر سیستاني هاي ایران از آب هیرمند در سالهاي بعد افغاني ها را به این 
فکر واداشت تا منابع آب مورد نیاز خود را از باالي بند کوهک با احداث کانال هاي جدیدي 

به طرف خود در ناحیه چخانسور جاري سازند)حافظ نیا و همکاران، 1396، 9(.

-کمبود آب در سیستان و عقد قرارداد موقت)1315(

با شروع کاهش آب رودخانه و کم آبي در تیر ماه 1315 ، افغاني ها براي تأمین آب مورد 
نیاز خود با محکم کردن بند لخشک در دهانه نهر مارنگي، تمام آب را به طرف زمینهاي 
کشاورزي خود جاري ساختند به گونه اي که مردم برخي از روستاهاي سیستان جهت تأمین 
آب مورد نیاز خود مجبور به حفر چاه شدند)تلگراف سمیعی، 1315، پرونده 3(. اقدام افغانیها 
در بستن بند لخشک و جلوگیري از جریان آب به سمت سیستان باعث نابودي محصوالت 
کشاورزي بخشي از روستاها و نواحي مرزي که هر ساله از آب این بند استفاده مي کردند 
شد، و خشم کشاورزان سیستاني را برانگیخت. بر اثر تشدید کم آبي گروهي از کشاورزان 
سیستاني به سد حمله نمودند و آن را تخریب کردند تا آب مورد نیاز خود را از طریق لخشک 
به طرف خود جاري سازند. سد لخشک هر ساله با مشارکت سیستاني هاي ایران و اهالي 
چخانسور بسته مي شد و طرفین آب مورد نیاز خود را در آن قسمت تقسیم مي نمودند. 
تخریب بند لخشک از جانب سیستاني ها موجب تنش گسترده اي در منطقه شد و وضعیت 
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خطرناکي بوجود آورد. اما اقدامات دو کشور در سایه روابط دوستانه که با یکدیگر داشتند 
مانع از گسترش اغتشاشات و زد و خورد بین کشاورزان دو طرف رودخانه گردید)ضرغامی، 

1315، پرونده 3(.
تخریب بند لخشک از سوي کشاورزان ایراني نه تنها مانع ادامه مذاکرات نگردید ، بلکه 
طرفین در سایه روابط دوستانه مذاکرات خود را برای تقسیم آب هیرمند به گونه ای که 
رضایت دو کشور حاصل شود را ادامه دادند. بر اساس روابط سیاسي دوستانه اي که در چهار 
چوب همگرایي هاي منطقه اي بین ایران و افغانستان بوجود آمده بود دو کشور سعي در حل 
اختالفات بین یکدیگر داشتند باالخره در پنجم شهریور ماه سال 1315 ش ، هیأت هاي دو 
طرف یکدیگر را مالقات و آب رود هیرمند را از بند کمال خان تا بند لخشک ، بطور نصف 
نصف به مدت یک سال تقسیم نمودند و توافق کردند که هر یک از دو طرف قادر باشد سهم 
آب خود را در خاک خود و از هر جایي که احتیاج داشته باشد از رودخانه جدا نماید)قرارداد 

موقت تقسیم آب هیرمند بین دولتهاي ایران و افغانستان ،1315، پرونده 3(.
در سال 1316 به دنبال امضاء پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران ، افغانستان ، ترکیه و 
عراق دوکشور در چهارجوب روابط منطقه ای ، قرارداد موقت تقسیم آب هیرمند را تمدید 

کردند)دیبائیان، 1316، پرونده 33(.

قرارداد تقسیم آب هیرمند )1317(

ایران و  بین  عقد قراردادهاي موقت تقسیم آب در سالهاي) 1315 ش و 1316 ش( 
افغانستان، در سایه روابط نزدیک دو کشورکه در چهارچوب تفاهم هاي منطقه اي بوجود 
آمده قبل و بعد از عقد پیمان سعد آباد بود، طرفین سعي در جلب رضایت همدیگر را داشتند. 
در سال 1317 ش باقر کاظمي براي ادامه مذاکرات جهت حل مسأله هیرمند به عنوان سفیر 
ایران به افغانستان اعزام شد و با انجام مذاکراتی با مقامات افغانی موفق شد قراردادي در 16 
ماده به همراه اعالمیه ضمیمه آن در تاریخ 8 دی ماه 1317 در کابل با علي محمد خان وزیر 
امور خارجه افغانستان امضاء نماید، که طي آن در ماده اول قرارداد، دو کشور میزان آبی را 
که به بند کمال خان مي رسید بطور نصف نصف تقسیم   مي کردند. همچنین در ماده دوم 
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قرارداد، دولت افغانستان متعهد مي گردید که از چهار برجک تا بند کمال خان کانال تازه اي 
احداث ننموده و حتي تعمیر نکنند. طبق ماده هشتم قرارداد نیز طرفین موافقت میکردند که از 
بند کمال خان تا ده دوست محمد خان و سیخ سر که آخرین مکان تقسیم آب است اقداماتي 
که باعث کاهش سهم آب طرف مقابل گردد انجام ندهند. بقیه مفاد قرارداد مربوط به ایجاد 
تأسیساتي بر روي رودخانه و نحوه تقسیم و توزیع آب توسط مأمورین طرفین و تاریخ اجراي 
قرارداد و ... بود. اعالمیه ضمیمه قرارداد نیز افغانستان را از انجام اقداماتي که سبب کاهش 
سهم آب ایران در بند کمال خان و ضرر رساندن به زراعت و آبیاري سیستان گردد، منع مي 

کرد)قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان در سال 1317، پرونده 99(.

در  هیرمند  در خصوص  افغانستان  با  موافقت نامه  آخرین  و  اولین  موافقت نامه 1317 
تراز استانداردهای جهانی بود و با معیارهای شناخته شده جهان متمدن، مربوط به رودهای 
بین المللی همخوانی داشت. ولی دلیل عمده ناکامی آن به دالیل سیاسی ازجمله »فقدان حسن 

نیت« در طرف افغان بود.
از طرفی دیگر افغانستان از قبول هر نوع پیشنهادی برای رفع اختالف، از قبیل اعرام هیئتی 
از ایران به افغانستان و یا سفیر وزیر کشاورزی ایران به کابل برای بازدید هیرمند و ترتیب دادن 
یک قرارداد دوستانه به منظور آبیاری سیستان مخالفت می کرد. در نتیجه ایران حل اختالف 
را به شورای امنیت واگذار کرد و در سال 1326 پس از اتمام حجت و اعتراض شدید به 
دولت افغانستان که بر خالف تعهدات خود در مورد محترم شمردن رای گلداسمیت اقدام 
به حفر چند نهر و ساختن سدهای جدیدی در مسیر رود هیرمند کرده بود به مصطفی عدل 
نماینده خود در سازمان ملل مدموریت داد که موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. دولت 
ایران با توجه به این گرازشها و اظهارات امریکا از مراجعه به شورای امنیت منصرف شد و با 
وجود نگرانی از عدم بی طرفی آمریکا پیشنهاد آقای ژرژآلن را قبول کرد و به سفارت ایران 
در واشنگتن دستور داد که با اطالع وزارت امور خارجه آمریکا با نماینده افغانستان مذاکره 

کند)روح زنده، 1384، 195(.
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3-روابط منطقه ای ایران و افغانستان و معاهده تقسیم آب هیرمند )1351(

ایجاد کانال های انحرافی و ساختمان دو سد بزرگ ـ سد مخزنی کجکی و سد انحرافی 
بغرانـ  در افغانستان در سال 1328 سروصدای زیادی میان ایرانیان به راه انداخت و موجبات 
اعتراض ایران را فراهم نمود. دولت افغانستان در جواب اعتراض، اظهار داشت که ایجاد 

کانال ها، به آبی که به مرز بایدبرسد، نقصان نمی رساند.)لطفی ،57:1394 (
از سال 1336 ش دولت ایران به تبعیت از آمریکا در صدد نزدیکي با افغانستان بر آمد و 
کمیسیوني براي اعطاي کمک هاي اقتصادي به افغانستان تشکیل داد)کوهستانی نژاد، 1382، 
128(. در سال 1337 ش به دنبال روابط دوستانه دو کشور پادشاه افغانستان 4 متر مکعب بر 
رقم پیشنهادي کمیسیون بیطرف هیرمند به سهم ایران براي پایان دادن به موضوع تقسیم آب 
هیرمند افزود و دو طرف مذاکرات خود را براي حل مساله ادامه دادند)حافظ نیا و همکاران، 

به نقل از روزنامه کیهان، 1337، پرونده 119(.
در شهریور ماه 1338 ش دولت افغانستان تصمیم به ساخت یک سد انحرافي و یک 
سدمخزنی در بخش سفالي رودخانه هیرمند در منطقه چخانسور داشت. رقابت گسترده 
آمریکایي ها با دولت جماهیر شوروي در افغانستان، امکان رد پیشنهاد افغانیها از جانب دولت 
ایاالت متحده را دشوار مینمود. تالش دو کشور براي حل مشکل تقسیم آب هیرمند به همراه 
شرط دولت آمریکا براي احداث سد در چخانسور افغانستان، در نهایت موجب مذاکرات 
اواخر اسفند 1338 ه.ش گردید. بعد از مذاکرات سال 1338 ش ایران همواره روابط نزدیکي 
با افغانستان داشت)حافظ نیا و همکاران، 1396، 16-15(. در این سال مذاکرات مستقیمی بین 
هیأت نمایندگی ایران و سردار داود، صدراعظم افغانستان و همراهان وی صورت گرفت که 
در مذاکرات دو طرف اظهارات، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح نمودند، ولی افغانها 
هیچکدام از پیشنهادهای ایران را نپذیرفتند و توافقی بین دو طرف صورت نگرفت)روح زنده، 

.)200 ،1384
سال 1345 ش بار دیگر مذاکرات براي حل مساله هیرمند میان دو کشور آغاز شد. در این 
دوره از مذاکرات، ایران خواستار انجام طرح ها و سرمایه گذاري مشترک در حوضه هیرمند 
براي تامین آب مورد نیاز سیستان بود)مجتهد زاده، 1378، 462-463(. در جریان مذاکرات 
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بین دو کشور در سال 1349 خشکسالي هولناکي در منطقه دلتا رخ داد که منجر به مهاجرت 
عده زیادي از مردم سیستان به گرگان، ترکمن صحرا و مشهد شد. با وجود کم آبی شدید در 
سراسر حوضه رودخانه، دو کشور با ادامه مذاکرات، سرانجام در 22 اسفند 1351 ش موفق 
به امضاء معاهده تقسیم آب هیرمند شدند بر اساس این معاهده مقدار آبي که از رود هیرمند 
در سال طبیعي و پرآبي از طرف افغانستان به ایران تحویل داده مي شد، بطور متوسط 22 متر 
مکعب در ثانیه) طبق نظر کمیسیون بیطرف هیرمند( و یک مقدار اضافي به میزان 4 متر مکعب 
در ثانیه بود که این میزان در سال هاي کم آبي کاهش مییافت و دولت ایران نمیتوانست بر 
بیشتر از این میزان، حتي در صورت وجود میزان بیشتري از آب در دلتاي هیرمند، ادعا داشته 

باشد)حافظ نیا و همکاران، 1396، 17(.
اجراي مفاد قرارداد 1351 ش تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان، مي توانست 
شدیًدا به زندگي سیستان لطمه وارد سازد، کاهش سهم آب سیستان از بیش از 60 متر مکعب 
در ثانیه در سالهاي عادي و زمان جریان طبیعي رودخانه به 26 متر مکعب در ثانیه، بطور 
مسلم موجب کاهش سطح زیر کشت در سیستان و از بین رفتن بخش وسیعي از زمین هاي 

کشاورزي آن ناحیه مي- گردید)حافظ نیا و همکاران، 1396: 18(.
ترس دولت ایران از سرنوشت افغانستان با توجه به مقاصد شوروي در منطقه، ایران را بر 
آن داشت تا جهت کمک به افغانستان و براي تحکیم روابط با این کشور این اختالف دیرین 
را حل نماید. ایران با اعطاي یک کمک اقتصادي 300 میلیون دالري و دادن وعده کمک هاي 
اقتصادي بیشتر و کوتاه آمدن از مواضع خود در رابطه با آب هیرمند و در اختیار قرار دادن 
راههای ارتباطی برای دسترسی به خلیج فارس ، به دنبال این بود تا این کشور را تشویق نماید 
که از اردوگاه نفوذ شوروي خارج شود و به عنوان یکي از اقمار ایران به اردوگاه نفوذ غرب 

بپیوند. )حافظ نیا و همکاران، 1396: 19(.
بعد از شکل گیري دولت جدید در افغانستان ایران سعي نمود کمک هاي اقتصادي به 
افغانستان را ادامه دهد و با انجام طرح هاي مشترک بر روي هیرمند و خرید آب از آن کشور 
آب مورد نیاز سیستان را تامین کند اما تعارض در دیدگاه هاي دو طرف مانع از دستیابي به 
توافق بین آنها شد. ایران در سال 1972 دو میلیارد دالر برای طرح توسعه افغانستان در نظر 
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گرفت که این مبلغ در حقیقت در ازای 4 مترمکعب اضافه آب در ثانیه به افغانستان پرداخت 
می شد. پس از کودتا علیه ظاهر شاه در 1352 بی ثباتی افغانستان را فراگرفت. ولی درنهایت 

در خردادماه 1356 دولت جمهوری افغانستان نیز این معاهده را »الزم االجرا« دانست.
در نهایت دولت افغانستان از تصویب موافقت نامه اجتناب کرد زیرا استدالل می کرد دولت 
ایران باید طی یادداشتی موافقت بی قید خود را با آزادی کابل برای هر نوع مداخله در باالی 

بند کمال خان اعالم کند
طبق این توافق مقرر شد، سهم ایران در منطقه دلتای رود 22 مترمکعب در هر ثانیه باشد 
و 4 مترمکعب آب اضافه در ثانیه از افغان ها بگیرد؛ که درمجموع به 26 مترمکعب می رسید. 
اگرچه این میزان از حقابه تعیین شده از )یک سوم( »کمتر« بود؛ اما افغان ها حتی از پذیرش آن 

نیز سرباز می زدند.
قرارداد سال 1351 البته مسائلی را در ارتباط با حق دو کشور از هیرمند مشخص کرده 
است. در ماده دوم این معاهده نامه عنوان شده که در سال های نرمال یا فوق نرمال آبی، مقدار 
متوسط 26مترمکعب در  به طور  داده می شود  ایران تحویل  به  افغانستان  از طرف  که  آبی 
ثانیه است که »شامل 22مترمکعب در ثانیه براساس گزارش کمیسیون دلتای هلمند در سال 
1951 و4 مترمکعب در ثانیه اضافی متناسب با تقسیمات ماهانه مشخص، باتوجه به سابقه 
حسن نیت و عالیق برادرانه طرفین است.« در ماده یازدهم نیز قید شده که در صورت وقوع 
شرایط خشکسالی شدید یا بروز شرایط فورس ماژور که رسیدن آب به دلتای هیرمند را موقتا 
ناممکن کند، کمیساران طرفین برنامه یی را برای رفع مشکالت وارده یا تخفیف آن تهیه و به 

دو دولت ارائه می دهند.
در ماده پنجم این معاهده نیز عنوان شده است »دولت افغانستان موافقت می دارد اقدامی 
نکند که ایران را از حقابه آن از آب هیرمند )هلمند(، بعضا یا کال محروم سازد. ماده هفتم 
این معاهده نامه از اهمیت فوق العاده یی برخوردار است. جایی که عنوان شده هر نوع ابنیه 
فنی مشترک که احداث آن برای استحکام بستر رود الزم دیده شود، »بعد از موافقت طرفین« 

می تواند احداث شود.
در ماده نهم نیز به داوری در زمان وقوع اختالف پرداخته شده است: »در صورت بروز 
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اختالف در تعبیر یا اجرای مواد این معاهده نامه، طرفین ابتدا از طریق مذاکرات دیپلماتیک، 
سپس از طریق صرف مساعی  جمیله مرجع ثالث و درنهایت به حکمیت محول می شود.
سرانجام براساس این معاهده حقابه ایران از رودخانه هیرمند، 26 مترمکعب بر ثانیه و حدود 

820 میلیون مترمکعب در سال تعیین شد.)اعظمی ،رنجکش ،1391 (
مؤلفه دیگري که زمینه ساز شکل گیری چالش در روابط سیاسي دو کشور است، وجود 
آن  این موضوع چنانکه شرح  توزیع حقآبه است.  مقادیر  تعیین  اختالف های گسترده در 
گذشت، به ویژگی ها و تغییرپذیري مورفولوژي این رودخانه بازمی گردد که زمینه ساز ابهام های 
بسیاري در تعیین متعادل حقآبه براي دو کشور است. البتّه، موافقت نامه ها و قراردادهایي میان 
دو کشور بسته شد، براي مثال می توان به بسته شدن قراردادهـاي مودت، ودادیه و تأمینیه، 
قرارداد موقّت براي تقسیم آب رودخانه به مدت یک سال، کمیسیون بی طرف و قرارداد 1351 
را در دوران پهلوي اشاره کرد که بیشتر این روابط با محوریت شرایط توزیع متعادل حقآبه 
میان دو کشور به وجود آمده بود، حال آنکه هیچیک از این توافق ها نتوانست الگوي پایداري 
براي توزیع حقآبه دو کشور فراهم کند. یکي از عوامل آن را می توان ناشي از تغییرپذیري 
مورفولوژي این رودخانه مرزي دانست. شریانی بودن مورفولوژي، چند شاخه بودن، موانع 
طولي در میانه بستر رودخانه و عوامل کنترل کننده تغییراتي همچون دبي تشنّجي، وزش 
بادهاي 120 روزه، آبرفت های ضخیم الیه فرسایش پذیر و موارد دیگري که بیان شد، موجب 
جابه جایی در کناره های بستر در کوتاه مدت و ناگهاني شدن تغییر مسیر رودخانه مرزي شده 
اسـت. بنابراین، ویژگی های گفته شده، اختالف های دو کشور را بر سر تعیین ناپایدارشدن 
توزیع حقآبه به وجود آورده اسـت. هم  اکنون، ایران بارها اعتراض خود را مبني بر پایداري 
افغانستان بر پیمان نامه سال 1351 در مورد بهره برداری از آب رود هیرمند، متوجه دولت 
افغانستان می کند که طبق آن، ایران می باید ساالنه 850 میلیون مترمکعب حقآبه از هیرمند را 
داشته باشد. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در همه پیمان نامه های بسته شده میان 
ایران و افغانستان، براي بهره برداری متعادل از حقآبه هیرمند، ایران در موقعیت ضعف قرار 
دارد و هیچیک از پیمان نامه های بسته شده میان دو کشور ایران و افغانستان درباره هیرمند، 
مطابق با مقررات بین المللی و بدون نقص و کاستي نیست. نتیجه اینکه در وضعیت کنوني، 
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به دلیل انحراف های مسیر رودخانه، مشکالتي در تعیین متعادل حقآبه وجود دارد )بدیعي 
ازنداهي، رحیمي هرآبادي و گودرزي مهر، 1390(.

شوند،  می  فصل  و  راحتی حل  به  ها  کنفرانس  در  که  سیاسی  های  بحران  برخالف 
اختالفات هیدروپلیتیکی دیرپا هستند و به آسانی رفع نمی شوند، چراکه منازعه بر سر یک 
ارزش جغرافیایی، یک منبع حیاتی مثل آب، جزء منابع و منافع ملی کشورها تلقی می شود و 

دولت ها به آسانی نمی توانند دست به معامله بزنند
بااین وجود به دنبال کودتاهای پی درپی در افغانستان و مسائل بی شمار داخلی آن کشور، 
موجی از ابهام سیاست کلی افغانستان را در این خصوص در برگرفت. در دوره طالبان مسیر 

رود هیرمند به روی ایران بسته شد. این سیاست پس از سقوط طالبان حفظ شد
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جایگاه هیدروپلتیک درمناسبات سیاسی –امنیتی ایران و افغانستان 

پس از انقالب اسالمی)2020-2001(

مناسبات سیاسی 

ایران از جمله کشورهایی است که نقش عمده ای در نوسازی و بازسازی سیاسی و 
اقتصادی افغانستان داشته است. افغانستان به عنوان یکی از همسایگان ایران با داشتن حدود 
با عنایت به حضور  ایران قرار دارد و  936 مرز مشترک و کشوری که در حوزه تمدنی 
نیروهای ناتو و آمریکا پس از سال 2001 در این کشور، باید مورد توجه بیشتری قرار داشته 
باشد. ایران نیز پس از سال 2001 سعی داشته تا در راستای منافع خود نقش سازنده تر و 
بیشتری را در این کشور ایفا کند. این رویکرد در سیاست خارجی ایران باعث شده تا جایگاه 
و نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم کمک کننده در بازسازی افغانستان مورد تاکید 
قرار گیرد.به دالیل فرهنگی، نژادی، زبانی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی، ایران دارای بیشترین و 
بهترین زمینه های روابط و همکاری با افغانستان بوده است. افغانستان بخشی از سرزمین هایی 
است که به لحاظ تاریخی و فرهنگی در گستره سرزمین های ایرانی قرار داشته و در قرون 18 
و 19 میالدی، به تدریج در پی سیاست های حائل سازی انگلستان میان هند و سرزمین های 
مجاورش، از ایران تجزیه گردید. کشور ایران به عنوان همسایه غربی افغانستان به دلیل داشتن 
مرز طوالنی ومشترکات فراوان دینی، فرهنگی و زبانی روابط نیک و حسنه ای با افغانستان 
دارد. جمهوری اسالمی ایران همیشه و در تمامی مراحل در کنار ملت افغانستان بوده و این 

کشور را در بحران های مختلف یاری رسانده است. )کوالیی، 85:1380  (
عالوه بر حمایت ایران از مجاهدین افغانستان در زمان تجاوز شوروی سابق، نقطه عطف 
روابط دو کشور در زمان مقاومت مردم افغانستان علیه طالبان بوده و به خصوص سقوط 
طالبان در افغانستان و تشکیل اداره موقت. ایران از شرکت کنندگان جلسه بن اول بود و در 
تشکیل اداره موقت نقش مثبت داشت. از آن زمان تا حال ایران در افغانستان حضور پررنگ 
سیاسی و اقتصادی دارد و روابط دو کشور روز به روز در حال توسعه و افزایش است .)نجم 

پور ،شورای راهبردی آنالین (
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 ایران و افغانستان برنامه های مشترک سیاسی متعدد با هم دارند که در توسعه و گسترش 
روابط دو کشور در قسمتهای مختلف نقش بسیار مهم و حیاتی دارند. عمده ترین این برنامه 
ها ایجاد مکانیزم های همکاری از طریق برگزاری نشست های سیاسی میان رهبران دو کشور، 
وزیران خارجه و معاونین سیاسی وزارت خارجه دو کشور است که در طول سالهای گذشته 
بارها به هدف نزدیکی هر چه بیشتر دو کشور تدویر یافته است. دو کشور در بعد سقوط 
طالبان بیشتر از 200 سند همکاری را با هم به امضا رسانیده اند..)نجم پور ،شورای راهبردی 

آنالین (
پس از تشکیل دولت منتخب در افغانستان نیز جمهوری اسالمی ایران ضمن حمایت از 
دولت این کشور، در بازسازی افغانستان نقش مهمی را ایفا کرد که بسیاری از کارشناسان و 
صاحب نظران افغان بر این امر تأکید دارند. جمهوری اسالمی ایران در بخش های مختلف از 
جمله اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی کمک های بسیاری را به افغانستان داشته است 
که می توان به احداث جاده ها، ایجاد مراکز بهداشتی، برق رسانی، کمک به بخش کشاورزی 

و تقویت آموزش و پرورش و تحصیالت عالی افغانستان اشاره کرد.) عباسی، 210:1390 (
افغانستان چندین  ایران و  تاکنون روسای جمهور  از زمان سرنگونی حکومت طالبان 
بار از کابل و تهران بازدید کرده اند. در جریان این بازدیدها، ده ها موافقتنامه در بخش های 
مختلف از جمله در بخش های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی به امضا رسیده است. 
ایران کمکهای بسیاری در زمینه احداث جاده ، ایجاد مراکز بهداشتی، برق رسانی، کمک به 
بخش کشاورزی و غیره افغانستان کرده است. در این میان و درمقابل ادعاهای واهی مقامات 
و رسانه های خارجی مبنی بر دخالت ایران در افغانستان، مقام های مسئول افغانی از جمله 
رئیس جمهور این کشور همواره اتهام دخالت ایران در امور داخلی افغانستان را رد کرده اند.) 

اسماعیلی، 163:1389 (
با وجود فراز و نشیب های بسیار در روابط بین ایران و افغانستان پس از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001و حمله آمریکا به افغانستان و سقوط 
طالبان و با انتقال قدرت به حامد کرزای به تدریج روابط رسمی بین دو کشور روبه بهبود 
گذاشت و بالفاصله روابط دیپلماتیک، فرهنگی و سیاسی بین دو کشور ارتقا یافت به گونه ای 
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که اولین رئیس  جمهوری که از کابل دیدار کرد، سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران 
بود. از آن زمان تا به حال سیر روابط در عرصه های مختلف به سمت بهبود بوده و ایران 
کمک های متعددی در راستای حفظ ثبات و صلح در افغانستان به این کشور نموده است. 
روابط بین دو کشور بویژه پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در ایران و ابتکار 
جشن نوروز روند بهتری پیدا کرده است.همچنین می توان از رفت و آمدهای هیاتهای سیاسی 
به عنوان یکی دیگر از شاخصه های مثبت یا منفی بودن در میزان روابط دو کشور یادکرد 
زیرا هرچه این رفت و آمدها بیشتر باشد برگرمی روابط حکایت می کند و عکس این قضیه 
نیز صادق است. این موضوع از زمان انتقال قدرت به مجاهدین پس از سقوط رژیم وابسته 
به کمونیستها در افغانستان در سال 1371 وجود داشت و دیدارهای بسیاری بین مقامات 
ایرانی و مجاهدین انجام پذیرفت تا اینکه با به قدرت رسیدن طالبان روابط دیپلماتیک این دو 
کشور قطع شد زیرا ایران هیچگاه طالبان را به رسمیت نشناخت و همچنان دولت برآمده از 
مجاهدین و ربانی را دولت قانونی افغانستان می دانست. پس از حمله آمریکا و سقوط طالبان و 
انتقال قدرت به کرزای به تدریج روابط رسمی بین دو کشور روبه بهبود گذاشت و بالفاصله 
روابط دیپلماتیک، فرهنگی و سیاسی بین دو کشور ارتقا یافت. از آن زمان به بعد همواره 
دیدارهایی در سطح سران دو کشور انجام شده است و در سالهای اخیر نیز شاهد رشد آن 

هستیم. ) اسماعیلی، 163:1389 (
ایران یکی از بازیگران مهم و تأثیر گذار در تحوالت افغانستان بوده است. علت آن است 
که امنیت ملی ایران، با ثبات و امنیت افغانستان دارای پیوند انکارناپذیری است. از این رو، 
ایران تنها به عنوان یک کشور اسالمی به سرنوشت افغانستان عالقه مند نیست بلکه مالحظات 
امنیتی این عالقه مندی را با توجیه ملی و دستیابی به منافع خاص رو به رو می سازد. حضور 
بیش ازدو میلیون آواره افغانی در نتیجه جنگ های داخلی و تضادهای قومی- مذهبی در راه 
رسیدن به قدرت، از دالیل مهم درگیر شدن ایران در مسائل افغانستان بوده است. سرایت 
ناامنی در افغانستان از طریق کشت خشخاش و ترانزیت مواد مخدر از مسیر ایران به اروپا، 
دلیل مهم دیگری بوده که ایران را به آرامش در افغانستان و تقویت صلح و ثبات راغب می 
کرده است. مشکالت موجود در افغانستان سبب شده تا ایران امنیت و منافع خود را از ناحیه 
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این کشور در ارتباط بعضی از گروهها و نیروهای داخلی افغانستان دنبال کرده و روابط خود 
را با آنها گسترش دهد.  )خاموشی، علینقی، روزنامه شرق، 8 خرداد 1384.(

از زمان به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان همواره بین ایران و این کشور دیدگاههای 
مشترکی پیرامون امور منطقه ای و جهانی وجود داشته است و این امر بویژه پس از سقوط 
طالبان و روی کارآمدن کرزای در این کشور در و نیازهای اقتصادی و امنیتی متقابلی که این 
دو کشور به یکدیگر دارند موجب اتخاذ مواضع مشترک در حوزه های مختلف شده است 
بازیگران  نفوذ  از حضور و  متأثر  نهادها و ساختارهای جدید)دولت سازی(  شکل گیری 
خارجی به ویژه ایاالت متحده، سبب توجه ویژه همسایگان افغانستان به ویژه ایران به این 
امنیت در منطقه،  ثبات و  بر توسعه  مبتنی  ایران در چند سال اخیر  کشور شد. استراتژی 
خصوصاً با همسایگان و با تأکید بر افغانستان بوده است. چون منافع ایران در افغانستان در 
پرتو ثبات و امنیت این کشور می باشد. بنابراین دولت جدید افغانستان هم می تواند تأمین 
کننده منافع و هم تضمین کننده امنیت ملی ایران از ناحیه افغانستان باشد. پس از سقوط طالبان 
چنین به نظر می رسید که ایران درمیان سایر بازیگران خارجی حاضر در افغانستان از موقعیت 
مناسب تری برای ایفای نقش در این کشور و کمک به شکل گیری ساختارها و نهادهای 
الزم برای تشکیل دولت جدید افغانستان برخوردار بوده است. زیرا نیروهای ائتالف شمال که 
ایران از آنها حمایت می کرد، توانستند در جریان حمله آمریکا به افغانستان موقعیت مناسبی 

به دست آورده و بر کابل مسلط شوند.) ) اسماعیلی، 164:1389 (

روابط  امنیتی

با  همکاری  همه جانبه  گسترش  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  راهبرد 
کشورهای منطقه به ویژه همسایگان است. پس از گذشت قریب به یک دهه از حضور 
آمریکا و پیمان ناتو در افغانستان، جنگ همچنان ادامه دارد و طالبان تهدید بزرگی علیه امنیت 
و ثبات افغانستان و منطقه به شمار می رود. با توجه به حوادث تروریستی و کشتار مردم 
افغانستان توسط طالبان و نیروهای ناتو که در گوشه و کنار این کشور اتفاق می افتد چنین 
به نظر می رسد که طالبان همچنان تهدید جدی علیه امنیت و ثبات این کشور به حساب 
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آمده و نیروهای ناتو نیز مایل به تامین امنیت کامل و ثبات پایدار در افغانستان نیستند یا اگر 
هم هستند واقعیت های موجود افغانستان نشان می دهد که این نیروها ناتوان از تحقق چنین 
مهمی است.  بنابراین باید هرچه زودتر بدنبال یافتن راه حل های مناسبی برای برون رفت از 
بحران کنونی این کشور بود. بدون شک بحران کنونی افغانستان بدون همکاری های منطقه 
یی حل شدنی نیست و در این میان نقش جمهوری اسالمی ایران غیرقابل انکار است. و 
شاید از همین رو بود که ایران و افغانستان در پایان نخستین اجالس کمیسیون همکاری های 
دفاعی خود در سال 1390 در تهران تفاهمنامه ای را در زمینه همکاری های دفاعی امضا کردند. 
برگزاری این کمیسیون مشترک همکاری های نظامی و دفاعی، باعث استمرار نقش مثبت ایران 
در کمک به افغانستان در تامین امنیت این کشور خواهد شد. با توجه به تحوالت مهم منطقه 
و حضور و تحرکات قدرتهای فرامنطقه ای در کشورهای منطقه، لزوم همگرایی و هم اندیشی 
دو کشور عالوه بر عرصه های اقتصادی و فرهنگی در زمینه نظامی و امنیتی بیش از هر زمان 

دیگر احساس می شود.
همکاری های امنیتی میان دو کشور رو به گسترش بوده و می باشد. برنامه های مشترک 
امنیتی دو کشور در قالب کمیته های مشترک امنیتی، دفاعی، سرحدی و کمیسیون مختلط 
عالی مدرنیزاسیون عالیم مرزی پیگیری شده است. این کمیته ها برنامه های مشترک امنیتی 
را در جلسات خویش طرح و اجرا کرده اند که در اثر آن مرز دو کشور در سال 1383 مرز 
دوستی و صلح اعالم شد. برای تنظیم هر چه بهتر برنامه های امنیتی مشترک، رهبران دو 
کشور در سال 1396 توافق کردند تا کمیته های پنجگانه برای انجام گفتگوهای تخصصی میان 
دو کشور تشکیل و ساحات و عرصه های همکاری های جدید دو جانبه را تعیین و مشخص 
سازند. در این راستا کمیته سیاسی، امنیتی و دفاعی میان دو کشور تشیکل و اولین نشست آن 
در خرداد 1396 در تهران برگزار شد. بحث روی همکاری های نظامی و دفاعی، همکاری 
های اطالعاتی و امنیتی، مبارزه علیه جنایات سازمان یافته )قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان 
و شبکه های افراطی(، پروسه صلح در افغانستان و همکاری های مرزی، عمده ترین مسایل 

مورد بحث کمیته مذکور بود.
 نشست های مشترک شورای امنیت ملی دو کشور در سطوح مختلف زمینه های بیشتر 
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همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور را فراهم ساخته است. میان افغانستان و 
ایران تا کنون اسناد زیادی در بخش همکاری های امنیتی به امضا رسیده است که می توان 
از جمله مهمترین آن از موافقت نامه همکاری علیه مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان 
یافته )1386(، یادداشت تفاهم همکاری های استراتیژیک میان شورای امنیت ملی دو کشور 
)1392( یاد کرد. در مجموع می توان گفت که منافع امنیتی افغانستان و ایران در بسیار موارد 
مشترک بوده است .عمده ترین نگرانی مشترک دو کشور را تروریسم به خصوص تهدیدات 
داعش تشکیل می دهد. دو طرف وارد فاز جدیدی از گفتگوها شده اند تا بتوانند به صورت 
مشترک با این تهدید مقابله کنند. استفاده از تجربه ایران در جنگ علیه داعش و سایر گروه 
های تروریستی یک بخش از همکاری های امنیتی – دفاعی دو کشور در آینده خواهد بود.

)نجم پور ،شورای راهبردی آنالین (
و  مستقیم  تاثیر  ایران  ملی  امنیت  در  می تواند  افغانستان  و  ایران  بیشتر  هرچه  نزدیکی 
غیرمستقیم برجای گذارد. علت آن است که افغانستان در حوزه فرهنگی ایران قرار دارد و دو 
کشور مرزهای طوالنی باهم دارند. افغانستان در همان حال که در حوزه فرهنگی ایران قرار 
دارد در توسعه فرهنگ و زبان فارسی در آسیای مرکزی تا مرزهای چین نقش مهمی خواهد 
داشت. در حوزه مسایل اقتصادی بازار مصرف افغانستان بسیار مهم است و این بازار فرصت 
مناسبی برای تجار و بازرگانان ایران خواهد بود . . در حوزه سیاسی استقرار یک دولت 
قدرتمند و باثبات در افغانستان می تواند به ناامنی های ناشی از جنگهای طوالنی داخلی پایان دهد 
و امنیت مرزهای شرقی ایران را که سالها در معرض تهدید بود را تامین کند. ثبات و بی ثباتی 

در افغانستان به طور حتم در ثبات و بی ثباتی ایران تاثیرگذار باشد.

جایگاه هیدروپلتیک درمناسبات سیاسی و امنیتی

تحلیل مواضع ایران و افغانستان در مورد آبهای مرزی

قبل از پرداختن و تحلیل جایگاه هیدروپلتیک در روابط سیاسی و امنیتی دو کشور ایران و 
افغانستان بهتر است به مواضع رسمی دو کشور پیرامون مشکل آبهای مرزی بپردازیم 

هارون نجم پور معاون سفیر افغانستان در تهران و کارشناس مسائل افغانستان به خوبی 
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مواضع این دولت را پیرامون مساله آب بین دو کشور ایران و افغانستان تشریح کرده است . 
گفت که اولین مشکل این است که منطقه ما، یک منطقه خشک و کم آب است. در مجموع 

ایران، عراق، افغانستان و ترکیه به خصوص در مناطق مرزی، وضعیت آبی خوبی ندارند.
وی تصریح کرد که افغانستان برخالف تصور عمومی با کمبود شدید آب مواجه است. 
گفته می شود تولید آب افغانستان ساالنه 70 میلیارد مترمکعب است؛ اما این واقعیت ندارد. 

آخرین آمارهای ما نشان می دهد که مقدار آب زیر 50 میلیارد متر مکعب آب است.
این دیپلمات بلندپایه افغانستان در ایران ادامه داد: »مشکل دیگر این است که ما مدیریت 
خوبی در زمینه منابع آبی نداریم. در حوزه همکاری آبی دو کشور نیز، در مورد رودخانه 
هلمند توافقنامه ای داریم که برای دو طرف الزم االجراست. سدسازی ها مشکل ایجاد نمی 
کند، چرا که حقابه ایران مشخص است و مابقی آب طبق معاهده در داخل افغانستان به 
مصرف می رسد. در خصوص اجرایی شدن موافقتنامه آب هلمند، کمیساران آب هلمند هم 
تا به حال 18 بار نشست برگزار کرده و تبادل اطالعات انجام شده است. )نجم پور ،هارون 

،مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان ،14مهر96(
وی افزود که در خصوص منابع دیگر آبی به ویژه هریرود گفتگوها شروع شده و دو 
طرف اطالعات و ادعاهای خود را دارند.نجم پور گفت که اولین اجالس کمیته مشترک آب 
میان افغانستان و ایران برگزار شد که آقای عراقچی از طرف ایران و آقای فهیم ضیایی از طرف 
افغانستان مسئول کمیته آب میان دو کشور هستند: »من در جلسات کمیته حضور داشتم و 
دو طرف دیدگاه های یکدیگر را شنیدند. البته تفاوت هایی در مطالعات و ایده ها وجود دارد. 
امیدواریم با حسن نیت، صحبت ها انجام و مشکالت حل شود. درباره رودخانه هایی که از 
داخل ایران به هریرود می ریزد و رودخانه هایی که از داخل افغانستان می آید، صحبت خواهد 
شد”.وی یادآوری کرد که سدسازی ها تأثیر جدی بر روی منابع آبی ندارد و آن ها در چند 
صد کیلومتری داخل افغانستان هستند و پس از آن ها رودخانه های دیگری وجود دارد که 
دوباره به هریرود می ریزد و حجم حوزه آبریز هریرود باالتر از سد سلما است که یک باره 
آب گیری شده و پس از آن آب جاری است و در این باره مشکلی وجود ندارد.این پژوهشگر 
مسائل افغانستان و ایران در مورد هریرود ادامه داد: »در بعضی قسمت ها ما پایین دست هستم 
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و در بعضی از قسمت ها ایران. رودهایی مانند جام رود، فریمان و کشف رود از داخل ایران 
به هریرود می ریزند. در این مورد کارشناسان حوزه آب بعد از مطالعه و مذاکره به تفاهماتی 
دست خواهند یافت. به زودی دور دوم نشست های کمیته آب در کابل برگزار می شود و قرار 
است در حوزه مسائل آبی میان ایران و افغانستان مذاکرات عمیق تر برگزار شود. ) نجم پور 

، هارون ،مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان ،14مهر96(
وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد در مذاکرات دو کشور در مورد 
آقای  میان  گفتگوی  »در  داد:  پاسخ  گرفته شود؟  تازه ای  ایران، تصمیمات  میزان حق آب 
عراقچی و نماینده افغانستان اشاره شد که معاهده هلمند میان دو کشور محترم است و ما به 
آن ملزم و پایبند هستیم و حق آبه ایران بر این اساس پرداخت می شود. پیش تر اشاره کردم 
که منطقه با بحران کم آبی مواجه است و اگر شما همه آب های افغانستان را هم به شرق ایران 
بیاورید، شاید کفایت  نکند. شما می دانید وضعیت آبی ایران چگونه است. در مطبوعات تالش 

صورت می گیرد مشکل کم آبی را به گردن همسایه ها از جمله افغانستان بیندازند”.
نجم پور ادامه داد: »طبق معاهده میان دو کشور، افغانستان باید از هلمند ساالنه 820 میلیون 
مترمکعب آب به ایران بدهد؛ در حالی که هر سال 2 تا 3 میلیارد مترمکعب آب داخل ایران 
می شود. سال گذشته با خانم ابتکار در زابل جلسه داشتیم. پیش خانم ابتکار و استاندار سیستان 
و بلوچستان نشسته بودم. ایشان به خانم ابتکار کاغذی داد که روی آن نوشته بود امسال دو 
میلیارد و یک صد میلیون متر مکعب آب وارد ایران شده است. واقعیت چیزی دیگری است و 
آب به خصوص در ماه های اول سال بسیار زیاد است و حدود دو تا سه میلیارد مترمکعب آب 
وارد ایران می شود. متأسفانه مسیر بخشی از این آب ها توسط کانال تغییر می کند و آب وارد 
چاه نیمه ها می شود. به نظر ما احیای چاه نیمه ها یعنی مرگ هامون ها”  )نجم پور ،خبرگزاری 
صدای افغان ،14مهر96(وی تأکید کرد که افغانستان خودمان را مکلف می داند حق آبه ایران 
را بدهد. البته هنوز ظرفیت آن را ندارد که طبق معاهده، سد داشته باشیم و آب را پشت سد 

ذخیره کنیم و قطره قطره در کدام ماه چه قدر آب بدهیم.
معاون سفیر افغانستان در پاسخ به سوال دیگری که می شود تقسیم آب سد کمال خان 
طبق توافق میان ایران و افغانستان به صورت برابر بوده است؟ پاسخ داد که چنین چیزی 
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نیست: »در سال 1317 قرار بوده تفاهم نامه ای میان ایران و افغانستان امضا شود که بر اساس 
آن آبی که بعد از بند کمال خان می آید، بین دو کشور نصف شود. این معاهده تائید نشد و 
پارلمان افغانستان آن را رد کرد و آن را غیرعادالنه خواند. معاهده معتبر میان ایران و افغانستان 
مربوط به سال 1351 و زمان امیرعباس هویدا و موسی شفیق است که در کابل امضا شد. طبق 
آن معاهده 820 میلیون مترمکعب آب در سال حق آبه ایران است که به این کشور پرداخت 

می شود”.)نجم پور ،هارون ،مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان ،14مهر96(
بعد از به وجود آمدن دولت انتقالی در افغانستان و نیز بر روی کار آمدن دولت حامد 
کرزای، گفت وگوهای جدی میان 2 طرف برای حل قضیه، صورت نپذیرفت. روابط دوستانه 
2 کشور و کاهش بیش از حد آب رودخانه هیرمند بر اثر کاهش بارندگی در هندوکش و 
سرچشمه های آن تا حدودی موجب فروکش کردن اختالفات شد و موجب کمرنگی یا پاک 
شدن صورت مساله شده است؛ اما حل یک معضل حقوقی را نمی توان به تغییرات اقلیمی و 
عوامل طبیعی سپرد به ویژه وقتی مساله ای چون کشاورزی با موضوعات امنیتی و جغرافیای 
سیاسی جدید گره خورده باشد. با این وجود کاهش سطح آب هیرمند پیامدهای زیان بار 
زیست محیطی و کشاورزی در پایین دست رودخانه و دشت سیستان ایجاد کرد و ناامنی 
غذایی و مهاجرت گسترده مردم این منطقه را سبب شد. موقعیت افغانستان در هر چهار حوزه 
آبریز باالدست و سرچشمه است اما این کشور به دلیل دهه ها جنگ، اشغال نظامی، ناامنی و 

ضعف دولت ها نتوانست از منابع آبی و موقعیت هیدروژئوپلیتیک خود بهره ببرد.
دولت  موثر  نظارت   ،1352 قرارداد  کامل  اجرای  هیرمند،  موضوع  در  ایران  خواست 
افغانستان و انتقال بدون مشکل حقابه هیرمند است. موضوعی که در سال های گذشته اجرایی 
نشده است.  احداث سد کمال خان و سد بخش آباد بر مقدار حقابه ایران تاثیر منفی گذاشت 
و موجب تنش در روابط 2کشور شد. همچنین ایجاد کانال های غیرقانونی و انحراف آب 
رودخانه هیرمند به زمین های کشت خشخاش بر جریان اصلی آب تاثیر داشت و میزان آب 
دریافتی دشت سیستان را چنان کاهش داد که اکنون با خشکی تاالب هامون مواجه هستیم. 
نیازهای آبی سیستان و بلوچستان به گونه ای است که دولت ایران گاهی با زبان تهدید و گاه 
با اقناع، مطالبه جدی خود را بر تامین حقآبه هیرمند متمرکز کرده است. افزون بر کمیسیون 
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مشترک با افغانستان، دفتر مدیریت مشترک رودخانه های مرزی نیز فعال شده که دستیابی به 
یک مدیریت مشترک را ممکن سازند. با وجود حساسیت های امنیتی در هر 2 کشور نسبت 
به بازنگری در قرارداد هیرمند، وجود قدرت های نامتقارن در افغانستان و ضعف دیپلماسی، 
این کشور چندان عالقه ای به ورود به گفت وگوهای 2جانبه یا چندجانبه با ایران ندارد. 
با این حال، گفته می شود از اواخر دهه 1370 و همزمان با کاهش نزوالت جوی و بروز 
خشکسالی در سیستان، میزان ورودی آب هیرمند به هامون بطور مرتب کاهش یافته است. در 
سفر اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری افغانستان به تهران در فروردین 1394 خورشیدی 
و دیدار با حسن روحانی رییس جمهوری ایران، برای نخستین بار در چند دهه گذشته، بر 
سر موضوع آب های مرزی مشترک و تعیین حقابه هیرمند،  هریرود و مسایل زیست محیطی 
برای احیای تاالب هامون، توافقاتی صورت گرفت. با این تفاسیر دولت جدید کابل تا کنون 
به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است. با همه این تفاسیر در طول سال های گذشته 
مفاد معاهده تقسیم آب رودخانه هیرمند، به بهانه خشکسالی و … به صورت یک طرفه از 
طرف افغانستان اجرا نشده است و به گفته احمد عاقبت بخیر عضو کمیساریای آب رودخانه 
هیرمند، افغانستان 16 سال است که سیالب های غیرقابل کنترل خود را به عنوان حقابه ایران 
جا زده است و این سیالب ها افزون بر این که برای کشاورزی مناسب نیست، بلکه همواره به 
تاسیسات ما خسارت وارد کرده است. در حالی که برپایه معاهده باید بدون وقفه، در طول 

سال آب را از سد کجکی رهاسازی کند.)حافظ نیا ،مجتهد زاده ،21:1385 (
جبار وطن فدا مدیرکل رودخانه های مرزی و آبهای مشترک وزارت نیروی ایران  ضمن 
اشاره به سابقه شکل گیری کمیته مشترک کمیساران آب هلمند گفت: حق آبه  این رودخانه بر 
اساس معاهده 1351 تعیین شده است. شرایط با توجه به دوره های ترسالی و خشک سالی 
متفاوت و به تبع رویکردهای مورد پیگیری دو طرف در گذشته نیز شاید هم سان و هم سو 
نبوده، بنابراین در دوره های خشک سالی که طبق معمول آب کم است، دو طرف دور یک میز 
نشسته تا بتوانند موارد و مسائل بین خود را به بهترین وجه ممکن حل و فصل کنند.)گفتگو 

با رادیو اقتصاد ایران با جباروطن فدا،14تیر83 (
وطن فدا اظهارداشت: نخستین جلسه مربوط به پی گیری معاهده 1351به واقع 32 سال 
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پس از امضای قرارداد یعنی در سال 1383 با تشکیل کمیته مشترک کمیساران آب هلمند 
برمی گردد و طی 14 سال گذشته 18 اجالس به تناوب در ایران و افغانستان برگزار شده 
است.این در حالی است که هارون نجم پور، مستشار وزیر مختار و معاون سفارت افغانستان 
در تهران، در ماه ثور گذشته به خبرنگار صدای افغان)آوا( در تهران گفته بود که »ما و منطقه 
متأسفانه در وضعیت نامناسب اقلیمي در طول 50 سال گذشته به سر می بریم و افغانستان 

دچار کم بارندگي و کمبود آب است.
حسن روحانی در سال 1396 گفته بود که: »نمی توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما 
را تخریب می کند، بی تفاوت باشیم، احداث سدهای متعدد در افغانستان و بند ها از کجکی، 
کمال خان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان در استان خراسان  ما و 

سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذاراست.«)همشهری دیپلماتیک ،28مرداد1396(
پیروز مجتهدزاده معتقد است، مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا آغاز شد که رهبران 
سیاسی افغانستاِن تحت حمایت استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانه هیرمند را یک 
رودخانه داخلی فرض کرده و هرگونه استفاده از آب آن را »حق انحصاری« خود دانستند.
افغانستان در مورد  ایران و  باور است که مرور تاریخچه روابط  این  نیز بر  عطااهلل عبدی 
هیرمند نشان می دهد که افغان ها همیشه از وضعیت فرادست خود به خوبی استفاده کرده 
و بندرت به قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه ایجاد کند تن داده اند و 
در صورت بسته شدن چنین قراردادهایی نیز پایبندی کمتری به آن ها نشان داده اند.اظهارات 
اشرف غنی احمدزی در تهران گویای بخشی از سیاست جدید ژئوپولیتیکی افغانستان در 
قبال ایران از طریق اهرم های متعدد آبی است. به طوری که می توان نام سیاست »آب در برابر 
مهاجرین« به آن اطالق کرد.وی در 1394 در سفارت افغانستان گفت: »کابل در مواجهه با 
کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست. کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. 
ما برای حل مشکل مهاجران به تهران التماس نکرده ایم. نیازی به التماس نیست«.)همشهری 

دیپلماتیک ،24خرداد1394(
در هر حال حقابه رود هیرمند الینحل ترین مساله میان ایران و افغانستان است که عمل 
نکردن به این قرارداد آبی، خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست سیستان، وارد خواهد 
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کرد. بروز فاجعه زیست محیطی و انسانی در سیستان و هامون واقعیتی است که به آرامی 
در جریان است و عمل نکردن به تعهدات از طرف افغانستان، خشک شدن تاالب بین المللی 
هامون، بروز گردو غبار در شرق کشور و برخی از والیات افغانستان و پاکستان، از میان رفتن 
کشاورزی، بروز پدیده مهاجرت و … چالشی هیدروپولیتیکی است که به سادگی نمی توان 
از آن چشم پوشید  فارغ از این کشمکش ها، ناامنی آب در سطح ملی و منطقه ای بیش از 
آنکه به مقدار و دسترسی به آب متکی باشد، معلول ساختارهای سیاسی و اجتماعی است که 
می بایست این منابع آبی را مدیریت کنند. از این رو دیپلماسی آب، مدیریت مشترک و بهینه 
منابع آبی محسوب می شود که قرار است، فراسرزمینی بیاندیشد و در نگاهی بلندمدت صلح 

و توسعه پایدار منطقه ای را نوید دهد. .)حافظ نیا ،مجتهد زاده ،21:1385 (
لزوم توجه جدی به آنچه در سال ها و ماه های اخیر بر روابط ایران و افغانستان گذشته 

است، بیش ازپیش احساس می شود. دالیل این امر را می توان این گونه برشمرد:
و  هند  چین،  ترکیه،  سعودی،  عربستان  )مانند:  ایران  منطقه ای  رقبای  گسترده  تالش 
روسیه( و فرامنطقه ای )آمریکا و اتحادیه اروپا( برای نفوذ و سرمایه گذاری هرچه بیشتر در 
زیرساخت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان؛ رویکرد جدی دولت محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان برای توسعه همزمان روابط کشورش با قدرت های اقتصادی و 
صنعتی سنتی و نوظهور در غرب آسیا، خاور دور و غرب با هدف تحقق رؤیای تبدیل شدِن 
افغانستان به پل ارتباطی شرق با غرب )خاور دور با روسیه و اروپا(؛ افزایش فشارها، به ویژه 
ازسوی عربستان سعودی و آمریکا بر حکومت افغانستان برای کاستن از سطح همکاری های 
اقتصادی ـ تجاری و فرهنگی خود با ج.ا.ایران؛ تحرکات و تحریکات شماری از عناصر 
قوم گرا )اغلب از قوم پشتون( با هدف سنگ اندازی و بحران آفرینی به بهانه های مختلف در 

روابط افغانستان و ایران.)حجت زاده ،سایت ابرار معاصر ،1396(
باید اذعان کرد که دولت اشرف غنی با وجود اهمیتی که به ظاهر برای ایران قائل است، 
بیش از دولت حامد کرزای، گهگاه در سه سال گذشته از راهکارهایی بهره برده است که به 
اهرم های فشار برای کسب امتیازات بیشتر شباهت دارند؛ برای نمونه، تمرکز و تأکید روی 
مقوله سدسازی بر رودخانه های مشترک مرزی با ایران، ازجمله سدهای »سلما« در والیت 
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هرات و »کمال خان« در والیت هلمند؛ سکوت یا حداکثر نشان دادن یک واکنش ضعیف 
درقبال اتهام زنی های مکرر آمریکا و برخی عناصر ضدایرانی در افغانستان در زمینه همکاری 
گسترده نظامی و اطالعاتی میان ج.ا.ایران و گروه طالبان افغان. .)حجت زاده ،سایت ابرار 

معاصر ،1396(
اما دیدگاه ایران به ویژه دولت اول دکتر روحانی به روابط با افغانستان، اغلب در اولویت 
قرار دادن همکاری های سیاسی، سپس اقتصادی ـ تجاری و درنهایت، فرهنگی با این کشور 
همسایه و همزبان بوده است. همین امر باعث شده است که حتی مقوله خطیری مثل اختالف 
دو کشور بر سر استفاده از آب های مشترک مرزی نیز با وجود برخورداری از ابعاد حقوقی، 
ابعاد سیاسی و امنیتی پررنگ تری داشته باشد؛ به همین علت، وقتی رئیس جمهور ایران اخیراً از 
کابل به سبب سدسازی های بی رویه ای که خشک شدن دریاچه هامون و زوال کشاورزی را 
در بسیاری از نقاط شرق ایران درپی داشته است، به صراحت انتقاد کرد، طرف افغان به شدت 
برآشفت و ج.ا.ایران را به تالش برای نابود کردن اقتصاد کشاورزی افغانستان متهم کرد و 
مقامات کابل از برگزاری تظاهرات ضدایرانی در پایتخت این کشور هم جلوگیری نکردند. 

.)حجت زاده ،سایت ابرار معاصر ،1396(
در حوزه امنیتی ایران و افغانستان  تهدیدات و فرصت های مشترک فراوان را در جهت 
همکاریهای مشترک دارند. تروریزم و افراط گرایی در گذشته و اکنون از شهروندان دو کشور 
قربانیان زیادی گرفته است. اکنون نیز این پدیده تهدید مشترک برای امنیت و ثبات دو کشور 
است و دلیل اصلی همکاریهای مشترک ایران با ناتو وجامعه جهانی در افغانستان در یک 
دهه گذشته نیز همین مسئله بوده است. با افزایش توانایی ها وظرفیت های نهادهای مسلح 
و امنیتی افغانستان و همینطور ظرفیت های موجود در نهادهای امنیتی کشورهای همسایه در 
صورت شکل گیری همکاری های صادقانه و جدی در مبارزه با تروریزم وافراط گرایی می 
توان به آینده امنیت و ثبات بهتری در منطقه امیدوار بود. آنچه که از سیاست اعالمی ایران 
پیدا است ،ایران در پی تقویت امنیت و ثبات در منطقه از جمله کشور افغانستان است.اما 
ایران همواره نگرانی های خود را از حضور آمریکا و قدرت های غربی برای بلند مدت در 
افغانستان اعالم کرده است که مقامات افغانی نیز در مقابل سعی نموده است اطمینان های 



20
02

-2
01

ن 8
ستا

غان
و اف

ن 
یرا

ی ا
نیت

 ام
ی و

اس
سی

ط 
واب

ر ر
د ب

رمن
هی

ک 
لتی

روپ
ید

ره
اثی

ی ت
رس

بر

1060

الزم را در جهت رفع نگرانی های ایران به این کشور بدهد. متاسفانه تقابل سیاست ها منطقه 
ی و بین المللی در دهه هاي گذشته آسیب های فراوانی را متوجه افغانستان ساخت و نقش 
همسایگان در این زمینه را نمی توان از یاد برد و نادیده گرفت. اما پس از نابودي امارت 
طالبان در کشور، فرصت هاي بسیار مساعدي در راستاي ایجاد یک همگرایي منطقه اي حول 
محور منافع مشترک به وجود آمد.  این امر باعث شد تا اندازه زیادی، کشورهاي همسایه به 
دوستان نزدیک همدیگر مبدل شده  و روابط شان، بر مبناي منافع مشترک گسترش یابد.)نیک 

آیین ،1392(
در حوزه موضوعات امنیتی باید گفت که دولت روحانی رویکرد افغانی  سازی امنیت 
در این کشور و حصول به مکانیسم امنیت منطقه  ای از طریق همکاری  کشورهای منطقه 
را پیگیری می  نماید. امضای توافق نامه همکاری  های استراتژیک میان ایران و افغانستان 
نامه شامل همکاری در  این موافقت   ارزیابی است.  در سال 1392 در همین راستا قابل 
موضوعاتی نظیر آموزش نظامی، ضد شورش و جرائم سازمان یافته، مشارکت در عملیات 
نظامی و اطالعاتی در عملیات ضد شورش، گسترش تجارت و مبادله و تسهیل رفت و آمد 
توریست ها می باشد. امضای این قرارداد نشان داد که ایران به عنوان بازیگر مهم منطقه  ای، 
آمادگی کمک به آموزش نیروهای امنیتی و پلیس افغان در زمان خروج نیروهای خارجی 
)ناتو( بعد از سال 2014 را دارد. می توان مهم  ترین متغیرهای امنیتی مورد توجه دولت 
روحانی در قبال دولت جدید افغانستان را سه متغیر ذیل دانست: 1- فعالیت گروه  های 
تروریستی مانند طالبان و امکان وقوع بی  ثباتی در مجاورت مرزهای ایران؛ 2- ادامه و نحوه 
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان؛ 3- گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر. .)نیک آیین 

) 1392،
همکاری پایدار بیشتر بین ایران و افغانستان، مشروط به حل مناقشات آبی است که به 
حفاظت از محیط زیست شکننده شرق ایران کمک می کند و هم زمان شرایط را برای برطرف 
کردن نیازهای افغانستان به توسعه کشاورزی و امنیت غذایی مهیا می کند. این واقعیت را نباید 
از نظر دور داشت که کل اکوسیستم منطقه تحت تأثیر آبهای سطحی ورودی از افغانستان 
است و هر گونه خسارت به این اکوسیستم در نهایت افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار می 
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دهد و از همین رو هر گونه همکاری در زمینه مدیریت پایدار منابع آب به سود دو کشور 
است. دوران پساتوافق هست های، فرصت مناسبی برای همکاری سازنده در مورد تقسیم 
آب به گون های است که نیاز هر دو کشور و از جمله تأمین حقابه های محیط زیستی را 
برطرف سازد و از طریق ایجاد اکوسیستم های پایدار، منافع دو کشور در چارچوب بست 
های از همکاری های گسترده اقتصادی، فناورانه، امنیتی و محیط زیستی تأمین شود)تاجبخش 

و فاضلی، 1395، 199(.

نتیجه گیری

یکی از مهمترین مسئله در مناسبات دو کشور در حال حاضر موضوع آب های فرامرزی 
افغانستان است که بخشی از آن وارد خاک ایران می شود. البته از دید افغانستان امنیت و 
همکاری های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم بدون تقسیم آنها به خوب و بد، در اولویت 
است و از این طریق می شود که به همکاری در سایر بخش ها پرداخت. ایران به صورت 
عموم و به ویژه در مناطق شرقی و جنوب شرقی به کمبود آب مواجه است و این را مقامات 
ایرانی بزرگترین تهدید اجتماعی و در نهایت علیه امنیت ایران می دانند. ایران آب هلمند را 
برای سیستان و بلوچستان شاهرگ حیاتی سیستان نامیده است، و همچنان آب هریرود را 
شاهرگ حیاتی مشهد. ایران با سرمایه گذاری میلیون ها دالری با ترکمنستان بند دوستی را 
در انتهای دریای هریرود ساخته است که بر عالوه تأمین آب آشامیدنی مشهد هزاران هکتار 
زمین را تحت آبیاری قرار داده است. از این رو دیپلماسی آب با افغانستان از دغدغه های 

جدی ایران به شمار می رود.
•قراردادهاي موقت و دائمي تقسیم آب بین ایران و افغانستان در سالهاي 1351 ، 1317 
، 1316 ، 1315 تحت تاثیر روابط منطقه اي بین دو کشور منعقد گردید. لذا می توان گفت 
نفوذ قدرتهاي خارجي در افغانستان و حمایت آنها از این کشور براي جلب رضایت افغانیها 
همواره در مورد مساله تقسیم آب هیرمند , به زیان ایران بوده است .همچنان که، قرار داد 
تقسیم آب هیرمند در سال 1351 ش , بین ایران و افغانستان تحت تاثیر روابط منطقه اي ایران 
براي جلوگیري از نفوذ شوروي و حفظ آن در پایگاه غرب منعقد گردید . طبق این قرار داد 
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سهم آب ایران از رود هیرمند 26 متر مکعب در ثانیه مي باشد که به هیچ وجه نیازهاي آبي 
سیستان را تامین نمي کند. اجراي این قرار داد باعث خشک شدن دریاچه هامون و وقوع 
فاجعه در محیط زیست سیستان مي شود که لطمه بزرگي به اقتصاد این ناحیه وارد خواهد 

کرد .
قرارداشتن سرچشمه ها و بخش وسیعي ازحوضه رودخانه هیرمند در فضاي سرزمیني 
افغانستان،این کشور را به لحاظ ژئوپلیتیکي در موضع فرادستي و کشور ایران را در موضع 
فرودستي قرار داده است و سبب شده است که دولت افغانستان از هیرمند به عنوان ابزار 
سیاسي، سیاست خارجي و مواضع ایران را تحت الشعاع قرار داده و در مواقع خاص امتیاز 
بگیرد. این در شرایطي است که ایران عمدتا از طریق رودخانه هیرمند و هریررود به منابع آبي 
خارج از مرزهاي خود و مشخصا به افغانستان وابسته است و این امر نوعي چالش ژئوپلیتیکي 
براي ایران محسوب مي شود.؛ قاچاق و مواد مخدر، تعریف گروه های تروریستی و مبارزه 
با آن ها، مهاجرین و اختالفات آبی از اصلی ترین نگرانی ها و موضوعات چالش برانگیز 
در روابط میان ایران و افغانستان باشد.استقرار یک دولت قدرتمند و باثبات در افغانستان 
می¬تواند به ناامنی¬های ناشی از جنگهای طوالنی داخلی پایان دهد و امنیت مرزهای شرقی 
ایران را که سالها در معرض تهدید بود را تامین کند. ثبات و بی ثباتی در افغانستان به طور 

حتم در ثبات و بی ثباتی ایران تاثیرگذار باشد.
اهمیت آب در مناسبات دولت ها به ویژه میان افغانستان و ایران نهایت مهم و حساس 
می باشد که در صورت مدیریت درست آن، مناسبات دو دولت را توسعه و گسترش عمیق 
خواهد داد. همکاری افغانستان و ایران در مورد آب باعث تقویت همکاری و همگرایی، 
توسعه روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ترانزیتی خواهد شد و دو طرف را با اعتماد به 
یکدیگر به دیدگاه مشترک می رساند. دو کشور در حال حاضر از دیدگاه های یکدیگر در 
قبال مسایل آب ها آگاه هستند. این آگاهی می تواند که مبنای گفتگوهای آینده میان دو طرف 
باشد. موضوع مهم دیگر همکاری های مربوط به آب بین دو کشور است که خود زمینه ساز 
تعامل بیشتر و همکاری و در نهایت همگرایی میان دو کشور خواهد شد. بین دو طرف در 
مورد همکاری و راه اندازی پروژه های مشترک زراعتی تأمین آب و کارگر توسط افغانستان 
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و فراهم سازی امکانات و تکنالوژی توسط ایران، صحبت های ابتدایی انجام شده است.
 در پایان به عنوان نتیجه گیری می توان گفت، مسائل هیدروپلتیکی بین دو کشور ایران 
و افغانستان خصوصا در حوزه هیرمند همواره یکی از مسائل مهم بوده است که همواره در 
مذاکرات و روابط دو کشور تاثیرگذار بوده است اما این مساله همیشه زیر سایه و تحت تاثیر 
عوامل سیاسی و امنیتی قرارگرفته و متاسفانه همیشه از نظر اولویت دهی در درجات بعد 
پس از مالحظات سیاسی و امنیتی قرار گرفته است .با مرور تاریخ روابط دو کشور از سال 
1300 و بدو آغاز روابط این امر به خوبی قابل مشاهده است .موقعیت ژئوپلتیک افغانستان 
برای قدرتهای جهانی در قرن اخیر از یک سو و داشتن مرزهای طوالنی و قرابتهای فرهنگی 
–تاریخی و اجتماعی با این کشور همسایه باعث شده است همواره مالحظات دیگری در 
امر مذاکرات آبی خصوصا برای کشور ما ایران در نظر گرفته شود .در عصر اخیر با توجه به 
تهدیدات زیست محیطی از یک سو واثرات سوئ اجتماعی ناشی از خشکسالی هیرمند و 
هامون از سوی دیگر به نظر می آید دیگر زمان آن فرا رسیده تا مساله هیدروپلتیک بیش از 
سایر عوامل در اولویت ما قرار گیرد ،مساله ای که همواره در اولویت کشورهای توسعه یافته 
می باشد چرا که امر توسعه پیش از هر مساله دیگری به وجود زیرساختهای مناسب بستگی 
دارد .از سوی دیگر دستیابی به توافق دوجانبه با نتیجه برد – برد در این حوزه می تواند 

راهگشای همکاری در حوزه های سیاسی و امنیتی نیز باشد . 
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