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 ایران وافغانستان  بازهم رودهلمند واختالفات
  

 
واقع کردید    درپی ناهنجارسیاسی وتحوالت اجتماعی پی   به اینطرف درافغانستان وقایع۱۳۴۹   متاسفانه ازسالهای

که هرکدام آن سیستم دولت داری وطرزحکومت های متفاوت ازهمدیگرروی کارامد که درهردوره موضوع آب هلمند 
سوابق  زابیکه  تا جا . تشگزبان زدمطبوعات وشبکه های اجتماعی وصحبت هادربازدید دولتمردان هر دوکشورمی  

اید موضوع به برمی  آب راجع  از  بین یادری استفاده  وایران هلمند  عقد   ۱۳۵۱درسال   افغانستان  قراردادی 
  .ته اسدن گردیییدرآن تع نایرا ف که مقدارآب طر دوامضاگردی

ن  آاد بوده وبه آن قرارد دومتعه سوابق واسناد گوا ه برآنست که دولت افغانستان درهردوره حکومت های مختلف پابند
  .تاس عمل نکرده وبرخالف آن  را یک سند معتبردانسته

  :مدازییا سوابق نظرب بهو مبرای روشن ساختن موضوع بهتراست اندکی به عقب برگردی
  

که    ٪۴۳    دریا های حوزه هلمند که منبع آب را برای اراضی  هلمند درلسان دری قدیم به معنی آب فراوان میباشد.
فغانستان ازاهمیت خاصی برخورداراست اکثریت رود خانه های  اه کشوررا تامین مینماید برای  احسدرحدود نصف  

فر رودادرسکن،  ازقبیل  حوزه  رود   هااین  خاشرودبه  وخرود،  و  جهیل شسپاس  به  هلمند  دریای  مول 
مترمکعب   (۶۰۰۰)د به شمار میردوساالنه درحدو   بزرگ و پرآب آسیا   دریای هلمند که ازدریا های  .دمیریزن  هامون

و بابا   هندوکش یها هکیلو متری غرب کابل از رشته کو۴۱این دریا ازبلندی های کوه بابا در.دآب درآن جریان دار 
  . دمیریز کیلومتری درداخل افغانستان به جهیل هامون ۱۱۵۰طی مصافه  زافغانستان سرچشمه می گیرد و پس ارد
کیلومتری شمال غرب قندهارصورت گرفته اثارمدنیت قبل از ۶۱ردیگک دنوشهای باستان شناسی که درتپه مواک    

                            پنجهزارسال پیش را دروادی هلمند وارغنداب نشان میدهد.
ق  طتحقیقات باستان شناسی حاکی ازآن است که ساحه زرخیزسیستان تاریخی درادوارگذشته یکی ازحاصلخیزترین منا

این سرزمین میباشد ،    این خطه مهد پرورش قهرمانان بزرگ .دمحسوب میگردی " "غلهیبه شمارمیرفت وبنام کندو
زراعت   .دی که به هامون ها میریزند خیلی حاصلخیزمیباشاد ودیگردریا هنخاک سیستان نسبت رسوبات دریای هلم

کانالهای  دهنه جاتوآبیاری ازازمنه های باستان درین منطقه به میان آمده اما نسبت سیالب های مدحش اراضی و  
دورترا آبیاری فواصل  به  را  آبیاری  های  کانال  محلی  زمامداران  اینکه  تا  میگردید  انتقال  ابستردری زتخریب 

های. دنادد کانال  مدعاس «ن زرک» و «نرکوز»  اثارتاریخی  این  نیمروزشاهد  این  .تدروالیت  ازنامهای  طوریکه 
ردیده( تا  گ امرای وقت حفرگردیده )با زورحفر توسط نیزه ]کار بیگار[ردونهربزرگ هویدا ست کانال اولی با زورس

جهت معشیت سپاه ،زمامداران و هالی منطقه مایحتاج اولیه تهیه گرددوبعد ازمرورسالیانی که مردم ازحاصل اراضی  
را با پرداخت اجوره و دستمزد احداث مینمایند یعنی با پرداخت زرکنده شده  تحت زراعت متمول گردیدند نهردومی  

زراعتی آن به اکناف   ن زراعتی را دربرمیگرفت ومحصوالتیمبیاری این نهرها هزاران هکتار زآ. اراضی تحت  
آبی   واطراف منطقه ارسال میگردید اری  که یکی ازمعمورترین شهرها توصیف میکنند به مرورزمان سیستم های 

اثر جنگها   آبیاری به  بند ابی  سربند  عدم حفظ ومراقبترد وازاثناهالی زراعت پیشه ترک دیار نمود،سربند ها و 
های آبیاری توسط ریگ های روان و متحرک وسیالب مدحش دریای هلمند تخریب گردیده     ازبین رفته سییستماه

د انها ازقدرت وتوان مردم باال بود نا چارترک قریه که ساختن واعمارمجد   وبستردریا ازسطح کانالها پائین افتیده
  . دودیار نمودند وبه مناطق همجوارمهاجرشدن
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تحت ت آبیاری اراضی  نسبت  اینکه  تا  بود  کشورافغانستان  جزالینفک  کل  هابصوت  کانال  بین  یع این  سرحد  ین 
ت برای  وکمیسیونی  نمود.  تبارز  افغانستی عدوکشوراختالفات  برای  تحمیلی  سرحد  انگلیس ین  ازطرف  ان 

   تگولد سمت قرارداش نسرفردریک جا لگردیدکه در راس آن میجر جنرا  هاموظف
 ( General Sir Frederic Frederic John Goldsmid )  

که اراضی جناح غرب دریای هلمند درین ساحه متعلق به ایران واراضی جناح شرق متعلق   وی فیصله بعمل آورد
این فیصله که  .داین این فیصله نا منصفانه یک قسمت ازخاک افغانستان را جدا کرده به ایران سپر.دبه افغانستان باش

ت درباره حق آبه تا سال و مناقشا تبه درآن زمان تصمیمی صورت نگرفآاما درقسمت حق     صادرشد   ۱۸۷۲درسال  
درسال    ۱۸۹۶ گرفت  حکمیت     ۱۹۰۳باال  به  ماکماهوو,ادوباره  هنری   Colonel Henry  کرنیل نکرنیل 

McMahon) .انگلیس مراجعه شد     
سر حد برای     به اساس فیصله وی دوبرسه قسمت مقداردریای آب دریای هلمنددر   ن شدتا درمورد حکمیت کندییتع  

برسه حصه آن برای سیستان ایران پیشنهاد گردید اما ازطرف دولت افغانستان منظورنگردید ومعضله افغانستان و یک  
-۱۹۳۹-۱۹۴۹باالی حقابه بین دولتین ادامه پیداکرد. درطول سال های متمادی مانند سال     ختالفا،الینحل باقی ماند ُ

خره الا بموفقه کلی بدست نیامد  توسط هئات مختلف مذاکرات و تالشهای روی موضوع صورت گرفت اما  ۱۹۳۰
دولتین افغانستان وایران جهت رفع دایمی کلیه اسباب اختالف درمورد آب دریای هلمند وبه منظورحفظ روابط حسنه  

ردید تاروی  گ این ملحوظ کمیته ازهردوطرف تعین تصمیم گرفنتد تامعاهده ی استفاده ازآب هلمند را نهائی سازند روی
ازطرف افغانستان کمیته تحت ریاست مرحوم موسی شفیق صدراعظم اافغانستان و ازطرف  .دماینمواد این معاهده کارن

ن گردیدند ، بعد ازمذاکرات وکارهای ییدولت ایران کمیته ی به ریاست امیرعباس هویدا صدراعظم دولت ایران تع
اماده امضا گردید. نا   معاهده یی زیاد روی موضوع بالخره با درنظرداشت همجواری ومنافع مشترک هردوطرف

گفته نماند که گروپی ازانجینران پروژه هلمند تحت نظرانجینرمیرمحمد اکبررضا رئیس عمومی و والی والیت هلمندکه  
لیل مسایل هایدرالوجیکی  حتدربخش تخنیکی تهیه ارقام و     نددازانجینران ورزیده و با تحصیالت عالی درین رشته بو

  دفعالیت می کردن
معا • هویدا بالخره  امیرعباس  و  افغانستان  شفیق صدراعظم  توسط موسی  وایران  افغانستان  بین  مذکور  هده 

ایران   توشیح دولتیندمور به امضا رسیدو  ۱۹۷۳مارچ    ۱۲مطابق    ۱۳۵۱حوت سال    ۲۲صدراعظم ایران در تاریخ  
به     افوق نورمل آبی کهمنعقده راجع به آب رود هلمند درسال نورمل ومدقراردا  اساس هبو افغانستان قرارگرفت و  

وعالیق   نیت مترمکعب درثانیه منحیث حسن  ۴ن گردید و  یی در ثانیه تع مترمکعب  ۲۲دولت ایران داده شود بطوراوسط  
ان  ریمترمکعب درثانیه حقابه ا  ۲۶شودکه مجموعا     برادرانه ازطرف افغانستان به ایران به گونه اضافه تحویل داده 

                                                                                          از رود هلمند می شود .
قرار ماده اول جز)ج( این معاهده سال نورمل عبارت ازسالی است که مجموع جریان آب ازاول ماه اکتبرالی   •

اروزگان درمنطقه)دهراود(والیت  آب  گیری  انداره  دردستگاه  بعد  ما  سپتامبرسال  ماه  هلمند    ختم  دریای  روی 
  .  دملیون متر مکعب انداره ګیری ومحاسبه شده باش (۵۶۶۱ )بباالترازموقعیت بند کجکی مقدارجریان آ

افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را ازحقابه که درین معاهده تثبیت   »که درماده پنجم معاهده گفته شد
آّب دریای هلندهرطوریگه   ومحدود شده است بعصا ویا کال محروم سازند وافغانستان با حفظ تمام حقوقی برباقی 

که طبق معاهده تثبیت    خواسته باشند آنرا به مصرف برسانند ایران هیچ گونه ادعای برآب هلمند بیشتر از مقادیری
   «.دشده است ندارد حتی اگر مقادیرآب بیشترازدلتا سفال هلمند میسرهم باشد و مورد استفاده ایران قرار گیر

اپان  ج به کمک دولت ۱۹۰۵ا ولین انکشاف زیربنائی درمنطقه ازطرف افغانستان ، حفرکانال نهرسراج بود که درسال  
متر وحجم  (  ۹۰ت گرفت ،بندذخیره کجکی باالی دریای هلمندبه ارتفاع)  برای انکشاف زراعت ازآب هلمند صور

وبند ارغنداب باالی دریای ارغنداب دروالیت قندهار که بزرګترین   ۱۹۵۲   ملیارد مکعب درسال (۱،۷ )یذخیرو
به کمک امریکا    ۱۹۵۳ملیون مترمکعب درسال    ۴۷۸متر و حجم ذخیروی    ۵۰معاون دریای هلمند است به ارتفاع  

  . داخته شس
اجزای     .دنائ آبی سیستان اقدام کربهمزمان باشروع ساختمان های آبی افغانستان جانب ایران نیز به آغاز توسعه زیر

ها را ازشاخه اصلی رودهلنمد به کانال آبیاری قلعه  ب که مسیرسیال ککه داعماربن توسعه زیربنائی آبی ایران شامل 
اسیابسآ اس=برج  وباعث []برج  داد  ک  تغیر  قلعه  دراطراف  اشکین  جهیل  سالهای  گ گنتشکیل  در  که  ردید 

ها سیالبی خاکییگوره  های  ولسوال ()سد  آب یاطراف  سطح  رفتن  اثربلند  به  اراضی   کنگ  و  قریه   غلطیده  و 
میشد،   جات زیرآب  کنگ  بنا نمخز رچها   ولسوالی  نهرگ۲۶ ،همینچاه   مآبی  وحقر  بندکوچک  ،  لعدد  میراول 
  .، نهرشیردل ونهر جریکه بود کرنیاتمیردوم ،نه لگنهر

  دکمتر به سمت ایران میرس۱۹۷۳ هلمند نظربه معاهده سال دریای ایران همیشه ادعا دارد که آب
انرژی     طبق راپوروزارت .ستاگرفته  ۱۹۷۳   سال دآب اصافه ازمتن قراردا همیشه نکه ایرادافغانستان ادعا دار 

عب آب را بصورت خالف  ک درحدودیک ملیارد مترم۲۰۱۷-۲۰۱۱یسالهاوآب افغانستان ، ایران بطورمتوسط بین  
هلمند1351  هازمعاهد اسگ ازدریای  درسالهای .ترفته  دخ  این  ازطرف  بوده  سالی  اخیرکه  رگ یشک  دهه  درسه 
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را   ا«ههیمنخایر بزرگ »چاه  ذ استفاده کرده ااین بی سرنوشتی افغان ه از  داخلی بوده ایران یافغانستان درگیرجنگها
باعث   که  نموده  اعمار  ها  گردیدهشخدرجوارهامون  هامونها  آبی.است  کیدن  ذخیره  ظرفیت  عدد   ۴ بطورنمونه 

  .تمترمکعب تخمین شده تقریبا برابربه یک و نیم چند حقابه ایران دریک سال اس نملیو۱۴۸۰را   ایران های چانیمه
  

  دهامون های هلمن
درسرحد میان افغانستان و ایران واقع شده است ازچهار تاالب کم عمق تشکیل شده که عبارت اند   ندهلم اهامون ه  

مون پوزک به طرف شمال شرق هامون شاپور  ااست درقسمت شمال ه که عمیقترین شان []سابورییازهامون صابر
مان آب خیزی این هامون ها درز .   که بنام هامون هلمند یاد میشود   ویا اشکین ودر قسمت جنوب تاالب مرکزی

باهم متصل گشته و به صورت یک پارچه درمی آیندو وسیع ترین دریا چه آب شیرین درافغانستان و و ایران را زیر  
مین آب هاست که ه که کامال در خاک افغتنستان موقعت دارد نیز بخشی از  «هرگود ز» .دنام تاالب های می سازن

وسعت این هامون ها در زمان آب خیزی تقریبابه    می گردد  هره وارد گودززی از طریق رود شیلیدر زمان آب خ
   .دکیلو مترمربع میرس ۳۲۰۰

تاالب های هلمند چراگاه ومهمترین منبع مواد غذائی برای حیوانات اهلی منطقه بوده و همچنان جهت ماهیگیری از  
د باش أنواع و اقسام طیورو پرندگان مهاجردرمنطقه آن استفاده بعملمی اید اما مهمترازهمه کاشیانه و مهد پرورش و بو

که بعضادرفصل زمستان درآنجا زندگی میکردند ،اما بعد   داالنه درآنجا می آمدنس نوع پرنده  ۱۴۰بود و در حدود  
ازسوی دیگرپمپ کردن آبهای سطی و زیر   و وازیک س رتامتو          طرف نسبت خشک سالی  نبدی ۱۹۹۸ لازسا

ایران به ذخایرمصنوعی چا نیمه  زمینی هامون ها ملیون    ۷۰۰که ظرفیت آنها درابتدا درحدود   ها ازطرف دولت 
ملیون مترمکعب رسیده هامون ها راخشک کرده که درنتیجه چراگا های ۱۵۰۰مترمکعب بود و فعال به بیش از  

نظر ایکولوژی  از نقطهاین هامون ها   .است هلی که منبع مهم اقتصادی برای مردم محل بود ازبین رفتاهطبیعی ا
نوع آن بومی   ۱۵های طبیعی به گونه گزارش داده شده که از جمله     د ماهی درین تاالبواهمیت خاص دارد وج

تن ماهی درسال    ۳۴۶۸۰نوع آن توسط ایران وارد تاالب شده تخمین می شود که درسال سیر آبی در حدود    ۱۰و
مختلف أنواع  نوع خزندګان۳۷پستانداروتقریبا      نوع حیوانات  ۲۳ف ولتمخ نوعا  ۱۸۲همچنان تقریبا   .دبدست می آی

وسالهای بعدی بارندگی هم زیاد بود وسالهای   ۲۰۰۳گرچه در سال     .دار درین تاالبها وجود دارجشو اقسام گیاه ها وا
ید و توسط آن بر  انتقال میگرد ها نیمه هزیرا آب به ذخایر چا داما باز هم هامون ها احیا نگردی    پرآبی هم داشتیم

آنک  از  یک   هعالوه  داده  قرار  زراعت  تحت  بود  معاهده  طبق  آن  به  ایران  سهمیه  که  بیشتری  مراتب  به  اراضی 
مترپمپ میگردید  ۱۸۰۰   کیلو متر دورتراززابل قراردارد به ارتفاع۲۰۰   مقداراضافی آب به زاهدان که در حدود

  .دصادر می گردی   سمت آن توسط پائیب الین ازتحت خلیج فارس به شیخ نشین های خلیج ق هک ته می شودفگ حتی
رسمی تا اسناد  و  راپورها  افغانستان    جایکه  های  دولت  میدهد  نشان  افغانستان  دولت  مسئول  شعبات  داشته  دست 

پا ایران وافغانستان سخت  بین  فا   درهردوره راجع به تطبیق معاده تقسیم آب هلمند  بین  . دار بوده استبند و  در 
و  دبه حیث رئیس عمومی وادی هلمند و ارغنداب بودن[]کشاورزرمرحوم داکترناصرعم هک ۱۳۶۰-۱۳۵۰  سالهای

معاون دریای هلمند است با   نشعبه که مسئولیت کنترول بند کجکی وبند ارغنداب که بزرگتری   اینجانب درراس یک
  .مایفای وظیفه می کرد  د در )دهراود( را داشتاندازه گیری گیچ جریان آب دریا هلمن درریکا

خوب بیاد دارم که اکثرا” مسئولین دولت ایران بطورحق ونا حق به وزارت خارجه افغانستان مراجعه می نمودند 
جانب مورد استنطاق قرارمی نیخره اه ریاست عمومی هلمند راجع و باالبوازکمی آب شکابت می کردند. آن مقام  

    .دفیصد ادعای شان بجا نبو  ۷۰کامل گفته می توانم که باال ترازگرفتم به جرئب 
با که  است  معلوم  همه  سالب بر  در  افغانستان  در  مجاهدین  رسیدن  درانکشاف  ۱۹۹۲ قدرت  فعالیتی  هیج  متاسفانه 

های   پاشیده بود فعالیت ای زراعی و مالداری درهمه وهمه فعالیت تدر افقانستان صورت نګرف زیربنای منابع آبی
آبیاری صدمه دیده بود . سربند کانال نهربغرا ،نهر شماالن    با توربین دستگاه برق   بند کجکی با وال های تونل 

،نهردرویشان و نهر سراج به شمول بند ارغنداب و کانال ظاهر شاهی قندهارصدمه دیده و اکثرا ازکنترول ومدیریت  
سالهای   دووخاشر   سپاسوخغنداب ،دریای ادرسکن، فرا رود،  ر د ، اتمام آبهای دریا های هلمن   .دنآب ناتوان شده بود

ما جریان داشت  غربی متمادی که افغانستان درگیرجنگهای خانمان سوز بود تمام آبهای متذکره بطرف مملکت همسایه
دریای   درباره آب هلمند است اما درباره اب اتته نببن ایران وافغانستا  ۱۹۷۳. موضوع دیگراین است معاهده سال  

جریان ددیگرمانن که  شود  می  نیزیاد  شنیندند  دریای  بنام  که  ادرسکن  حدود   ساالنه دریای  در  آن  ملیون    ۲۱۰آب 
والیت فراه به هامون صابری میریزد،دریای فراه رود که   الش وجوین مترمکعب تخمین می شودازقسمت ولسوالی

درحدود ساالنه  اوسط  میگردد    ۱۲۵۰حجم  تخمین  مترمکعب  یکجاشده بال  ابدرولسوالی  ملیون  رودزرمردان  لوک 
  .ددرهامون صابری منتهی می گرد

ا با چند رود بارموسمی یکجا  وگ برودخاسپاس از کوه های سیاه بند ولسوالی گلستان شروع درجنوب غربی سلطان  
اند  ۴۰هنجریان اوسط ساال.دنزبه هامون پوزک مبری ودکه حجم  دریای خاشر         ملیون مترمکعب تخمین نموده 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ملیون مترمکعب تخمین گردیده ازکوه سنگ در ولسوالی پرچمن والیت فراه شروع و باال  ۱۷۰   اوسط جریان ساالنه
  .دخره به هامون پوزک میریز
این ساالنه  آبیکه  میریزد رودخانه مجموع  ها  هامون  مترمکعب۱۶۷۰ هابه  گرت ملیون  توسط     یدهدخمین  تماما 

  . دردک وسبب خشکیدن هامون ها می دگرفته درچاه نیمها ذخیره میگردرامورد استفاده قر  ایران دولت
  

  :تاسناد وشواهد نشاندهده حقایق ذیل اس
 ۲ایران آقای حسن روحانی درکنفرانس بین المللی مقابله باباد گرد وغبارکه که روز دوشنبه   اسبق رئیس جمهوری

نمی توانیم دربرابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می   "   تگف دمیالدی درتهران برگزار شده بو  ۲۰۱۷جوالی سال  
های متعدد درافغانستان وبند های ، احداث سد     درافغانستان و ترکیه ی زکند بی تفاوت باشیم ازجمله احداث سد سا

  " .تسلما و دیگر بند ها در شمال و جنوب افغانستان تائیر گذار اس دسوکجکی ،بند کمال خان 
مشاو صفوی  شنبه  نریحیی  سه  درروز  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر  “     ۲۰۱۸فبروری    ۲۷ظامی  درکانفرانس 

در که   “ آسیا  غرب  هیدروپولتیک  های  فرصت  و  آب  گف دیپلماسی  بود  برگزارشده  درآینده  تتهران  افغانستان   :
  " .دسرمنشا مناقشات آبی با ایران باش"  شاید

وزیرخارجه ظریف  جواد  شبکه سابقه محمد  به  یکشبه   مسو ایران  بروز  خورشید(  فعال   ( ایران  دولتی  تلویزیون 
رود هیرمند با افغانستان میالدی کفت “کشورش ازاهرم های مختلف برای حل اختالفات برسرحقابه    ۲۰۱۸اگست  ۲۶

ولی برای رسیدن به توافق جامع      ه درمورد مساله آب هیرمند صحبت نکنیمک ه خواهد کرد شاید هفته ای نباشدراستفا
وقت بیشترنیازاست او درپاسخ به سوال رضا رشدپورمجری تلویزیون که درقضیه آب هیرمند ازپس افغانستان برنمی 

ت مرزی، مهاجرین افغان ، موضوع مواد  ادورمی آییم ما می توانیم از اهرم های مراگفت :چرا ب فاقای ظری ؟آییم 
ودخانه  رزامورد حقابه ایران   رد یف همچنین افزود که با وجود یکهرظ مخدره و تجارت افغانستان استفاده کنیم جواد

درسال   دو کشورامضا  ۱۹۷۳هیرمند  ای میان  ب رسید معاده  این رود خانه  آب  ایران بصورت منظم اما جریان  ه 
  «. دصورت نمی گیر

گل محمد خلمی وزیرانرِژی و آب افغانستان درواکنش به این اظهارات جوادظرف اعالم کرد که تقسیم آب هلمند بین 
ایران ازحقی که برایش تعین شده نه تنها کمتر     موصوع حل شده است  ۱۹۷۳معاهده     ایران و افغانستان به اساس

  . تته اسبلکه بیشتر نیزگرف
    

  :ماخذ ومراجع 
  " .انکشاف منابع آبهای افغانستان و چالشهای آن " تالیف انجینیرمحمد قسیم نعیمی1
  " . مسله آب وروابط افغانستان و ایران " مقاله داکتور فاروق اعظم2
  ی. یاد داشتهای شخص3
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