
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 2017آگست 13                                                                 کاظمداکترسیدعبدهللا 

 

 آب دریای هلمند  عاهدهبررسی تحلیلی و تاریخی م
 بین افغانستان و ایران

 (همهفد)بخش 
 

 مبحث دهم ادامه
 

 پاسخ به بعضی سؤالها
 

آیا موضوع آب در جوار دیگر عوامل میتواند بوسیلۀ دشمنان افغانستان موجب بی ثباتی  م:نهسؤال 
 در کشور گردد؟

از نظر تاریخی دامنۀ وسیع تر دارد: در سالهای "بازی بزرگ"  موضوع "بی ثباتی" در افغانستان
موقعیت استراتژیک افغانستان بین دو قدرت بزرگ و رقیب یعنی روس و انگلیس دچار بی  19قرن 

بار انگلیس ها به افغانستان لشکرکشی کنند و بکوشند با شعله  ثباتی دوامدار گردید و موجب شد تا دو
 ورساختن جنگ های داخلی بین مدعیان قدرت بر ادامه بی ثباتی دراین خطه بیفزایند. حتی تصمیم

تصمیم دشمنان  برآن شده بود که افغانستان تجزیه شود و نامش را از صفحه روزگار بردارند. اما این
روسها موافقه کردند تا افغانستان را خارج ساحۀ نفوذ در قبال منافع سیاسی شان فوری تغییر کرد؛ 
که درداخل  یک حکومت مرکزی قوی را ،بجای تجزیهخود بشناسند و لندن نیز به این نظر آمد که 

دوقدرت ایجاد  به حیث یک کشور حایل بین ،آزاد و در روابط خارجی تحت قیمومیت انگلیس باشد
سالها بعد  مد.آنماید و حدود سرحداتش را مشخص سازد. با این ترتیب افغانستان به شکل امروزی در

رق و غرب دچار بار دیگر در دورۀ جنگ سرد بین شرا افغانستان بود که یک ژهمین موقعیت استرات
یش رفت که با اغماض یکطرف، ناگزیر روی به سمت دیگر آورد و این وضع تاحدی پ ساختحالتی 

ماج تجاوز عریان شوروی قرار گرفت و از آنوقت تاحال دیگر روی آرامش و که کشور قدم بقدم در آ
 ثبات را ندید.

یل شده است که در آن برعالوه امروز ثبات افغانستان به یک معضلۀ بسیار عمیق و چند جانبه تبد
موقعیت استراتژیک، عوامل دیگربیشتر نقش پیدا کرده و به همین دلیل عامالن بی ثباتی نیز در 
افغانستان به اشکال مختلف وارد صحنه عمل گردیده اند. حاال سه موضوع دیگربطور مرئی و 

که به افغانستان یر زیر زمینی ذخانقش بازی میکنند: یکی معادن و غیرمرئی در بی ثباتی افغانستان 
فیصد آن در 90مواد مخدر که به قرار احصائیه ملل متحد دیگرتریلیون دالر تخمین شده است، 

و به  هافغانستان تولید و از همین کشور به وسیلۀ مافیای بین المللی به اقصی نقاط جهان رسانیده شد
ن، بخصوص در امصرف کننده یعنی معتادبه آخرین مافیائی بلیونها دالر توسط شبکه های خاص 

این کشور و باالخره آب دریاهای افغانستان که همسایه های تشنه  کشورهای پیشرفته بفروش میرسد
را چنان وارخطا ساخته است که اگر افغانستان از ثبات و امنیت برخوردار شود و بتواند حاکم بر 
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بهای خود را در داخل کشور پیدا کند، در ستفاده از آا امکانبندها و انهار د و با احداث سازابهای خود 
آنصورت با داشتن "حق حاکمیت ملی" و رعایت اصل "منصفانه و معقول" برطبق کنواسیونهای ملل 

حق دارد از ابهای خود استفاده اعظمی نماید و استفاده از این حق موجب میشود تا آب دریا  متحد
 د، تقلیل پیدا کند.نن به کشورهای همسایه میروآولی بیشتر د ، نهائیکه از افغانستان منبع میگیر

ثبات کنونی کشور نظر انداخته شود، بیشترین عامل در وضع جاری همانا  اگر به اوضاع ناامن و بی
مواد مخدر است که در نهایت بوسیلۀ مافیای پرقدرت جهانی در افغانستان بطور نامرئی گردانندگی 

ب و داعش و غیره سرباال کرده و هرروز به اشکال مختلف اعم از حمالت میشود. کسانیکه به نام طال
انتحاری ، ماین گذاری به روی جاده ها، اختطاف منفرد و گروپی و حتی کتلوی )طوریکه در قضیه 

ارگاه های اردوی ملی، بغارت رق همیرزااولنگ شبرغان در همین روزها دیده میشود(، حمالت ب
است که در واقع همه در دست همین مافیای بزرگ می چرخد. این مافیا  کوتها و غیره ن سالحبرد

را بقدرت های محلی خودکامه تبدیل میدارد، همین  آنهاجنگ ساالرهای سابق را سازماندهی میکند و 
دستارهای سفید و سیاه را برسر ملیشه های اجیر خود می گذارد و از آنها چهره های که مافیا است 
تگان خود را زیر نام دین اسالم پنهان میکند و شر اسالمیت  می سازد و بدانوسیله ماهیت گماپیشتاز د

همین مافیا است که نخبگان دولت و  مردم خوش باور افغانستان را در دام تذویر آنها می اندازد.
خود و اما عمال رتبه یحکومت را با دادن پول  به خود می کشاند و آنها را در سطح ماموران عال

در معامالت مافیایی  شریکمیدهد تا پای دستگاه حاکمه کشور را نیز با خود بکشاند و دستیار و  قرار
ر در سه ضلع واد مخدر است که عملیات خود را برای بی ثباتی کشومند. خالصه همین مافیای اگرد

دارک مواد فعاالن ت ی، ضلعییک مثلث نامقدس سازمان داده و به فعالیت می گمارد: ضلع ملیشیا
مخدر اعم از زارع، تاجر و قاچاقچیان داخلی که مواد را تا بیرون سرحد برسانند و ضلع حامیان 

زادی آسیاسی و اداری شان که عملیات دو گروه  دیگر را  مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داده و 
از قدرتی که در حکومت  تضمین کرده و اگر به مشکل روبرو شوند، آنها با استفادهفعالیت های شانرا 

و بی ثباتی جاری در کشور از همین  اداریفساد بزرگ  ن مشکل را مرفوع می سازند.آدارند، 
تبدیل  در نتیجه دولت به یک بخش مافیا و روز در حال گسترش میباشدبمرجع منبع میگیرد و روز

  میگردد.

 برای دستیابی به آن  بعضی کشورهاموضوع معادن و ذخایر زیر زمینی افغانستان که گفته میشود 
همین حاال در رقابت ها شروع کرده و هریک کوشش میدارد تا میدان را برای خود در افغانستان 

و دسترسی کشورهای دور و نزدیک با آن و استخراج و  خالی کند. با آنکه موضوع معادن افغانستان
اریهای گزاف را در ساحات زیربنائی ایجاب استحصال بعضی از آنها کار ساده نیست و سرمایه گذ

میکند، اما بعضی از معادن کشور سهل الحصول بوده و نیز از نظر اهمیت دارای ارزش استراتژیک 
بسزا میباشند، مثل "لیتیم" که موارد استعمال آن درصنایع پیشرفته جهان امروز از همه بیشتر مطمح 

ینده، آدسترسی به منابع زیر زمینی افغانستان در  در رقابت ها بین کشورهای ذیعالقهنظر است. 
باندهای نه تنها آنها که  به مشاهده میرسدفرا منطقه بین رقبای منطقه و ازهمین حاال بطورمحسوس 

د، بلکه زمینه های جنگ را بین همین گروپها تقویه نموده ناستخراج خود سر را به جان هم می انداز
  د.نوبی ثباتی را در کشور شدت می بخش

نتواند با قایم این کشور  را بیشتر بی ثبات سازند تاافغانستان  د تانیز سعی میکننکشورهای همسایه 
  ،ب افغانستان استندآبخصوص آنهائیکه تشنه به  ؛و ثبات بر منابع طبیعی خود حاکم شودامن کردن 

دها و پاشند. آنها میکوشند تا افغانستان موقع نیابد تا با احداث بنبهیزم بیشتر به این آتش در صدد اند 
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ب خود استفاده کند و اگر بند یا سدی ساخته شود، میخواهند آنرا با دست های دراز خود که آانهار از 
پاکستان در زمان جهاد تخریب و از بین ببرند.  سو از آستین ما افغانها بیرون شده اند،یناز سالها بد

در راه  تهدید هایید و حاال ساز علناً دراین راه اقدام کرد و خواست بند سروبی و بند نغلو را منفجر
بل یک عده دشمنان افغانستان قبند سلما را به نحوی از انحاء نیز تخریب کنند، چنانکه چندی است که 

همین امروز  با خود بردند. را بر قرارگاه محافظان آن بند حمله کردند و تعدادی را کشتند و چند نفر
های محلی والیت نیمروز در غرب مقاماگست  این خبر را بی بی سی پخش کرد که:  12مورخ 

پنج روز  که افغانستان از بازداشت یک عامل حمله انتحاری در ولسوالی خاشرود این والیت خبر داده

ولسوالی خاشرود در منطقه خیرآباد  قرارگاه سرحدی پیش زمانی که گروهی از مخالفان مسلح به یک 

در آنها سه نفر دیگر که و  و اعتراف کرده است که او  یت حمله کرده بودند، بازداشت شدهاین وال

 120ولسوالی خاشرود در درگیری با قوای امنیتی کشته شده اند، همه شهروند ایران میباشند. 

های افغانستان به ز مقامپیش از این نیز شماری ا کیلومتری شهر زرنج مرکز والیت نیمروز واقع است.

، از دست داشتن اتباع ایرانی در است سرحدهم خصوص در مناطق غربی این کشور که با ایران 

های ایران در افغانستان همواره دیپلماتمی افزاید که خبر  داده بودند. اطالعهای این مناطق ناامنی

 اند.در بین مخالفان مسلح  رد کردهرا ادعای حضور نیروهای ایرانی 

وقوع  اشد و ت هرویدست گرفت 1353زمان ریاست جمهوری محمد داؤد کارعملی بندکمال خان در در 

یم خلقی و ژسفانه که رأ، مته بودتپیش رف فیصد امور ساختمانی آن 40بیش از  1357کودتای ثور 

ه ژنرا متوقف ساخت و همه وسایل و مواد ساختمانی که برای پیشبرد آن پروآی پرچمی امور ساختمان

پروژه اعمار بند برق کمال خان که . همچنین ندبه یغما برده شدهمه ، ندده بوددر محل جابجا ش

  نیز تحقق نپذیرفت. ،ح ریزی شده بودطر 1345رسالد

ه فنی هرنوع ابنی»: که حکم میکند بین دو کشورآب دریای هلمند  1351معاهده منعقده  ماده هفتم

مشترک که اعمار )احداث( آن بمنظور استحکام بیشتر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود 

اند ن میتوآ( واقع گردیده، الزم دیده میشود بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات هلمند )هیرمند

ت این ماده در آن محل بدون رعایدرطول چند دهه اخیر جانب ایران  قید ؛ با وجود این«احداث گردد.

و حتی کوشیده است تا جلو بعضی  عمل کرده است ن مادهآیک جانبه زده و مغایر به  ه اقداماتدست ب

ایران به این اقدامات از جمله میتوان  . دپروژه های افغانی را بیرون از محل متذکره ماده هفتم نیزبگیر

تا آنجا مشهود میگردد که آنها چندین بار کوشیدند  ز اعمار بند کمال خانتی ایران انارضای»اشاره کرد: 

ی چپ دریای تا این بند را تخریب نمایند؛ دروازه های نهر "لشکری" زرنج را نابود کردند، کرانه ها

تغییر نهر "جریکه" هلمند را با بلدوزر ها هموار نمودند تا آب بیشتر بسوی ایران جریان یابد؛ برعالوه 

نهر حاجی شریف، نهر شاه گل، نهر گلمیر و برابر، چهار نهر دیگر به نام های تا دو بزرگسازی آن 

، امروز ایران 1351یک نیمه چاه ذخیره آب نامکمل در سال اول و نهر گلمیر دوم را حفر نمودند. با 

ریای هلمند ب دآدر حدود هفت یا هشت نیمه چاه ذخیره آب اعمار کرده است که در صورت حتی قطع 

درحالی است که اهالی شهر زرنج که در دو نیز میتواند تا ده سال آب ذخیروی داشت باشد. این 

ند و ازاین ناحیه رنج می برند. همسایه ا ب روزانه محرومآمتری رود هلمند زندگی میکنند، از کیلو

و  که انهم گاهی باز است انچه آب را گویا بطور خیراتی 4غربی از آب افغانستان، محض یک نل 

برعکس آب هلمند را به زابل، زاهدان، کرمان وسیعاً به مردم زرنج کشیده است. ایران  ،گاهی مسدود

دیر زمانی است که ب هامون صابری را به بیرجند برساند. از آو باالخره تصمیم برآنست تا  هسوق داد

صب هرچه بیشتر آب دریای هلمند  را با افغانستان از راه دعوا، غسران ایرانی معضل سهم و 
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اعظم سیستانی: "جغرافیای تاریخی و )«.لت های مختلف به پیش گرفته اندزورگوئی، پرروئی، تخریب و دخا

 (یو کلید"ره "رادش، به حواله از  گزارش سیدخالد مجروح منت286اقتصادی هلمند"، منتشره افغان جرمن آنالین، صفحه 

 3مورخ ست که در بیانیه ت فوق اقمبین حقیایران  جدیدیس جمهورئاظهارات اخیر حسن روحانی ر
تهران »: چنین گفتمنعقده تهران  کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار""در  2017جوالی 

این  .«تفاوت باشدتواند در این مورد بینگران سدسازی در غرب افغانستان است و حکومت او نمی
ذکر اینکه حکومتش در موضوع  و یت سیاسی بوددراناسنجیده و به دور از  یک حرفکه او گفته ای 

یک علناً میخواهد ایران اکنون که ه افغانستان تقویت کرد این ذهنیت را در"بی تفاوت" بوده نمیتواند، 
 کند. جبهۀ جدید پیکارجوئی را در برابر حکومت و مردم افغانستان باز 

ا معاهده مذکور زمان بهمبود قبل از امضای معاهده آب هلمند حاضر شده  1347ایران در سالهای 
داد خرید آب را از دریای هلمند با حکومت آنوقت افغانستان امضاء کند که حکومت نوراحمد قرار

نوقت آموکول کرد. در اصلی تر از امضای معاهده درا به مرحلۀ بع داعتمادی امضای همچو قراردا
از طریق خرید به حیث یک  ب بیشتر ضرورت دارند و باید آنراآنها به آحکومت ایران میدانست که 

میخواست این ضرورت را ازطریق عقد یک  و تسجیل نمایدزمان با امضای معاهده محق همیشگی ه
مقادیر فراوان آب ایران  سال میگذرد، 40آنوقت تا حال که مدت بیش از  ازقرارداد مرفوع سازد. 

و حاال که افغانستان به تازگی موضوع  افغانستان را بدون پرداخت وجه قیمت آن به یغما برده است
ساختن بند و انهار را در ساحات غربی کشور رویدست گرفته و به ساختمان فاز سوم بند کمال آغاز 

ه که هرگاه ساختن بندها در آن ساحه بیشتر گردد، سیستان ایران شدکرده است، حکومت ایران نگران 
بطور  1356درسال  1351آب دریای هلمند منعقده به قلت شدید آب گرفتار خواهد شد. چون معاهده 

، شناخته شداعتبار حقوقی برگشت ناپذیر  باد و به حیث یک معاهده بین الدول گردیقطعی طی مراحل 
نگران کمبود آب در استان سیستان میباشد، لذا رئیس جمهور جدید ایران که در دوره کاری آینده خود 

  ه ازنظر حقوقی بی اساس و شکل تهدید آمیز  داشت.از همان روزهای اول اظهاراتی کرد ک

ترانزیت  استفاده از حق اگر ایران فکر کند که این امتیاز را در بدل حق استفاده از بندر چاه بهار و 
ن کشور به نحوی به تبادله بکشاند، معنی توسل به فشار را میدهد، فشاریکه با روحیه حقوق بین آاز 

ر آن اگر بخواهد در تخریب بندها و انهار افغانستان بوسیلۀ گماشتگان خود الدول منافات دارد، درغی
اقدام کند، این عمل شان واضحاً یک عمل تروریستی محسوب میشود و اگر با این فشار بخواهد زمینه 
مفاهمه را در بارۀ سه حوزه آبی دیگر افغانستان که بسوی ایران جریان دارد، آغاز کند، این موضوع 

  آمرانه. ان با پیشنهاد منطقی و دوستانه ارائه کرد، نه با تهدید و لحن را میتو

خلق کرده که اگر بین مردم افغانستان اکنون را یس جمهور روحانی چنان وضعیتی ئراخیر اظهارات  
انعطاف نشان دیگر دریاهای خود با جانب ایران احتمالی در مورد آب  ۀکابل در آینده در یک مذاکر

ی آبی اپنج حوزهچهار یا ایران و افغانستان طور معلوم  پذیرد.عمومی افغانستان آنرا نمی دهد، افکار
دو کشور  سال قبل 44یعنی آب دریای هلمند  های آبیدر مورد یکی از این حوزه که مشترک دارند

ور و هیچ یک از دو کش برای همیشه مدار اعتبار استحقوقی  که از نظر اندیک قرارداد امضا کرده
خواسته وریکه شایع است، جانب ایران تاحال چند بارط. حق ندارد آنرا بطور یک جانبه لغو نماید

با مراجع افغانی مذاکره کند و نظام حقوقی آبهای  ی آبی مشترک دیگرها  است تا در مورد  حوزه
گرمسکی رود فراه رود، خاشرود، دریای هاروت و حتی مشترک را روشن سازد.  نا گفته نماند که 

و  به هامون ها می ریزند، که هر چهارآن در مصب دریای هلمند جائیکه رود هلمند انتها می پذیرد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نها بعضاً نارسیده به انتها در دل دشت ها خشک میگردند، نیز شامل حوزه آبی آاما در تابستان آب 
بند ن آروی ف است که در ساحه چشت شری "رودیهر"از همه مهمتر حوزه  غرب کشور میباشند.

ً به فاصۀ )معروف سلما  اعمار گردیده و این  (افغانستان و ایرانسرحد مشترک دورتر ازکیلومتر  300تقریبا
و در حصۀ اسالم قلعه بطرف  هدریا پس از عبور از حواشی شهر هرات بطرف غرب جریان داشت

هرگاه  را تشکیل میدهد.یک قسمت سرحد مشترک بین افغانستان و ایران و  تغییر مسیر داده لشما
، از و روابط دوستانه عنعنوی داشت اصل ح سن همجوارینظربدون دربخواهد  ایرانحکومت 

امتیاز بگیرد، اینکار های فوق الذکربطور یک جانبه از آب حوزه کند تا  های گوناگون فشار واردراه
  بارنخواهد آورد.دیگر ،  نتیجه ای گردد بهم خوردن روابط دوستانه بین دو کشور آنکه موجبجز 

خان با هیچ  های کجکی، هلمند و کمالبنددر مورد  حسن روحانی رئیس جهمور ایران اظهارات اخیر
از توقعاتی که از موصوف به حیث یک شخصیت کمتر ایدئولوژیک، اصالح طلب و خواهان یک 

اگر او در پی ترمیم و تفسیر  ایجاد فضای دوستانه با دیگر کشورها برده میشد، همخوانی ندارد.
میسازد، اعتمادی را میان دو کشور بیشتر تنش و بیید، آبه وجه دوستانه نبر کر خودوق الذفاظهارات 

اشرف غنی  ی که در میدان هوائی حین مواصلتپذیرائی سرداخیراً این احساس را میتوان درکه نچنا
و چنین عکس العملی را  به تهران صورت گرفت، به وضاحت مشاهده  کردرئیس جمهور افغانستان 

 از جانب افغانستان توقع داشت.باید نیز 

 مت بالخیرتت

 پایان کتاب

 

 قابل توجه:

معلومات مختصر در بارۀ بند کجکی، بند کمال خان، بند سلما و بعضی دیگر از بندهای  هضمیمدر 
  به نشر میرسد.که در ادامه  ه شده استدگنجانی در بخش اخیر حوزه آبی غرب کشور
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