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 چکیده

ها میراث مشترک بشری بوده و حق  تاالببومی و حیاتی هستند. این  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست  المللی هامون دارای ارزش های بین تاالب

 -های هامون در حیات سیستان بزرگ، این مقاله با روش تاریخی های متعدد تاالب ارزش دلیل بهانکارناپذیری از منابع آبی حوضه آبریز هیرمند دارند. 

رودخانه هیرمند )مشترک بین ایران و افغانستان( با هدف  1973ی، درصدد بازخوانی معاهده ا کتابخانه مراجع به استناد قیطر از و یلیتحل -یفیتوص

هیرمند با استناد به اصول  1973گرفته در معاهده مذکور است. بدین منظور معاهده  های هامون از تقسیم آب صورت محیطی تاالببررسی حقابه زیست

باشد، تفسیر شده است.  میحاکم بر معاهدات  الملل ام حقوق بینساز و حاوی قواعد ع که از جمله معاهدات قانون« 1969سیون وین نکنوا»تفسیر در 

سال در مراودات آبی ایران و افغانستان، حقابه  115دهد در بیش از  و درک رویه تقسیم آب مشترک رودخانه هیرمند نشان می 1973تفسیر معاهده 

و خود معاهده  1973المللی هامون در مذاکرات منجر به معاهده  های بین محیطی تاالب و حقابه و نیاز زیست  ها نادیده گرفته شده محیطی هامونزیست

ها و انجام اقدامات الزم برای تأمین نیاز و  المللی هامون، اتخاذ سیاست های بین رو، توجه به ارزش حیاتی تاالب مذکور در نظر گرفته نشده است. از این

 االب ضروری است و مسئولیتی عرفی در پی دارد. ای این ت محیطی با مشارکت دو کشور کرانه حقابه زیست
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Abstract 
Hamoun international wetlands possess social, economic, cultural, protective, and ecological values. As the common heritage of mankind 
and according to the rules of international environmental customary law, these wetlands have an undeniable right from the Helmand River 
Basin water resources. Due to the vital values of Hamun wetlands, this paper aims to interpret the 1973 Helmand Treaty in order to find out 
what is the Hamoun wetlands water right in the 1973 treaty. Accordingly, the 1973 Helmand Treaty is interpreted based on the Vienna 
Convention on the Law of Treaties (1969). Results reveal that the environmental demands of the Hamoun wetlands have not been considered 
in the subject and context of the treaty. It is necessary to provide the Hamoun wetlands water rights, which has been neglected in Iran and 
Afghanistan hydropolitical interaction for more than 115 years. Therefore, it must be paid attention to that the riparian states which have a 
customary commitment to supply the environmental demands shall provide guaranteed environmental water rights for the Hamouns 
wetlands. 
 
Keywords: Helmand River Delta Commission, Helmand Valley Project, Interpretation of Treaties. 
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 مقدمه

اقتصادی و اجتماعی با هدف یافتگیِ  میل شدید به توسعه

افزایش سطح رفاه زندگی، تالش بشر برای کنترل و مهار 

منابع مشترک با هدف کسب قدرت برای تأمین منافع سیاسی 

(Molle, Mollinga & Wester, 2009) آمیختگی  و درهم

 جوامع 1زیستی با تاریخ و هویت ملی مسائل محیط

(Haftendorn, 2000; Ruettinger et al., 2011; Zeitoun et 

al., 2019) ویژه منابع  طبیعی به رویه از منابع استفاده بی

دنبال داشته است. این در حالی است که  طبیعی مشترک را به

است  2برخی معتقدند طبیعت خود دارای شخصیتی حقوقی

. این (Hillebrecht & Berros, 2017) دارد 3و حق فاعلی

حق باید در توازن با منافع اجتماعی و اقتصادی تأمین شود و 

زیست توسط عوامل حقوقی  ضروری است حقِ محیط

طور  الملل امروزه به پیگیری شود. بر این اساس، حقوق بین

م مسائل محیطی را در اولویت نظا فزاینده مسائل زیست

 الملل قرار داده است. بین

محیطی، حفاظت از  ین مسائل زیستتر مهمیکی از 

المللی حفاظت از  ها است. طبق تعریف اتحادیه بین تاالب

، 4رامسر 1197 ونیکنوانسطبیعت و منابع طبیعی در 

ا یزار  ق، لجنالده از مرداب، باتیپوش یمناطق»ها  تاالب

ا موقت که در ی یاعم از دائم یو مصنوع یعیطب یرهایآبگ

افت ی یا جاریراکد  صورت بهن یریا شیشور  یها آن آب

ها  آن که عمق ییایدر یرهایشود، از جمله شامل آبگ یم

 هستند« ن حد جزر از شش متر تجاوز نکندیتر پاییندر 

(Ramsar Convention, 1971)از های هامون  . تاالب

المللی مشترک بین ایران و افغانستان  های بین جمله تاالب

 در ،دندار قرار رانیا درکه ها  آن از ییها بخشهستند که 

 2016ثبت شده و در سال  رامسر 1197 ونیکنوانس ستیل

اند  شناخته شده 5کره یونسکو گاه زیست ذخیره عنوان بهنیز 

(UNESCO, 2016).  

های  محیطیِ تاالب عدم تأمین آب موردنیازِ زیست

المللی هامون سبب ایجاد مشکالت بسیار جدی، از جمله  بین

حجم عظیم ریزگرد، در منطقه سیستان شده است و درنتیجه 

های حاد تنفسی شایع شده است. این مسأله  آن بیماری

اجتماعی( منطقه را با  -نین امنیت انسانی )اقتصادیچ هم

 Loucks) رو نموده است های جدی روبه تهدیدات و آسیب

, 2005.et al). آوردنِ بخشی  برای نمونه، از جمله دالیلِ روی

مواد مخدر از ساکنین منطقه به قاچاق کاال، سوخت و 

رفتن درآمدهایی است که از راه  شدن یا از دست کم

دست  گیری و شکار به داری، ماهی داری، دام کشاورزی، باغ

 ,Ebrahimzadeh, 2009; Sazmand & Yariآمده است ) می

محیطی از سیستان و تخلیه  های زیست (. مهاجرت2016

ه هیرمند جمعیتی این منطقه نیز از کاهش آورد آب رودخان

تأثیر نبوده است. لذا، نتایج اقتصادی، سیاسی و  بی

کاهش آوردِ آب رودخانه هیرمند عاملی برای محیطی  زیست

ایجاد تغییرات و دگرگونی اجتماعی در منطقه سیستان بوده 

بر این اساس،  .( 2021et alMirhashemi Dehkordi ,.) است

های هامون  محیطی تاالب رسیدگی به مسأله تأمین نیاز زیست

 بسیار حائز اهمیت است.

رود،  رود، فراه رود، هاروت های هیرمند، خاش رودخانه

کنندۀ منابع آبی و نیاز  آباد و نهبندان، تأمین شور رود، حسین

های هامون در حوضه آبریز هیرمند  تاالب محیطیِ زیست

ها از کشور افغانستان، در باالدست  هستند. اغلب این رودخانه

گیرند. جایگاه افغانستان  حوضه آبریز هیرمند، سرچشمه می

در موقعیت باالدستی منابع آبی مشترک حوضه آبریز هیرمند 

یابی به  و تالش این کشور برای استفاده از آن برای دست

 96اف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در کنار وابستگیِ اهد

دست حوضه در کشور ایران به منابع  پایین  درصدیِ بخشِ

برای  ( et alVan Beek.2008 ,) آب ورودی از افغانستان

تأمین نیازهای انسانی )شرب و کشاورزی( و لزوم تأمین 

 Department of Environmentمحیطی )حقابه زیست

Protection od Sistan Balouchestan, 2016 ،)ِتعامالت 
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این  مشترک آب میتسه نحوه به یدگیرس یبرا یمتعدد

 .حوضه آبریز شکل داده است

تعامالت حاصل از مسأله متعدد برآمده از  یها چالش 

 توان یم که است تیاهم حائز ییجا تا، رمندیه آب میتسه

 که است یمسائل نیتر مهم از یکی «آب مسأله» کرد ادعا

 را که افغانستان و رانیا کشور دو انیم خوب روابط

زبان،  خ،یتار یها نهیدر زم یاریبس یناگسستن یوندهایپ

 شعاع تحت، دارند ینژاد یها فرهنگ، مذهب و قرابت

ایران و افغانستان بنا بر . (Islam, 2011) است داده قرار

ضرورت تسهیم منصفانه و پایدار منابع آبی مشترک برای 

مدخالنِ این حوضه آبریز )اعم از انسان و  تمامی ذی

ارزشمند و  یها تیفظر از یپاسدارزیست( و لزوم  محیط

 مواجهه یمجاب به تعامل برا ،مشترک یپربار تمدن راثیم

های برآمده از وجود منبع مشترک  و رسیدگی به چالش

 تیدر نهاتا جایی که . et al (Ghoreishi.,  (2021اند  شده

 یا معاهده یبه امضا 1973سال  دردو کشور  مراودات

 .برای تقسیم آب هیرمند انجامید مشترک

رودخانه »مشترک بر سر منابع آب   وجود معاهده با

های هامون در  در حوضه آبریز هیرمند، تاالب« هیرمند

اند  ی قرار گرفتهکیاکولوژ راتییو تغ یخطر نابودمعرض 

 ثبت شده است 6مونترو های در لیست تاالبها  آن و نام

(Iranian Department of Environment, 2017) به .

های  محیطی تاالب زیست حقابههمین دلیل تعیین تکلیف 

المللی هامون از منابع آب رودخانه هیرمند در  بین

معاهدات آبی مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان در 

المللی هیرمند از اهمیت بسزایی  حوضه آبریز بین

برخوردار است. برای این منظور در این مقاله، معاهده 

هیرمند که سندی معتبر میان ایران و افغانستان برای  1973

بع آبی رودخانه هیرمند است، مورد تحلیل و تقسیم منا

وضعیت  شودبررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص 

المللی هامون از منابع آبی  های بین طبیعت و تاالب حقابه

 مشترک حوضه آبریز هیرمند در معاهده مذکور چیست.

 تیماه یبازخوان صدد درمقاله  نیا گر،یعبارت د به

 مدرا  هیفرض نیا یبررسو  است 1973 ۀمعاهد در «حقابه»

 1973در معاهده  افتهیحقابه اختصاص  کهنظر دارد 

 و یکشاورز به مربوط ۀحقاب شامل فقط رانیا یبرا رمندیه

 درهامون  یها تاالب محیطیزیست حقابهاست و  یاریآب

 .استمسکوت مانده معاهده  نیا

 معاهده ریتفس و یبازخوانبرای نیل به این هدف، 

 نیو ونیکنوانس ریتفس اصول به تمسک با رمندیه 1973

 .گیرد صورت میدر خصوص حقوق معاهدات  1969

مثابه یکی از منابع حقوقی در  ، به1969کنوانسیون وین 

الملل، از جمله معاهدات  جهت تدوین حقوق بین

حاکم  الملل ساز است و حاوی قواعد عام حقوق بین قانون

 سویی و سمت سازقانون معاهدات. استبر معاهدات 

 قالب از آمدن رونیبها  آن یینها مقصد و دارند یجهان

از . است یعرف قالب در گرفتن یجا و یقرارداد

الملل آن است که  های قواعد عرفی در حقوق بین ویژگی

ای قدرت اجرایی نداشته باشد، کشورها  چنانچه معاهده

 ملزم به رعایت قوانین عرفی مدون در آن هستند

Zamazi, 2012) &(Zarneshan  اصول تفسیر مندرج در .

کنوانسیون حقوق معاهدات از جمله قواعد  32و  31ماده 

قضایی عرفی مدون در کنوانسیون هستند و در رویه 

المللی دادگستری مورد ی مانند دیوان بینالملل بینمحاکم 

 نپیوستن با وجود ،استناد قرار گرفته است بنابراین

 ،1969کنوانسیون وین به  افغانستان و رانیا یکشورها

 انیمشدن  دلیل عرفی به این کنوانسیونقواعد  بسیاری از

بلکه  نیست، از معاهده یالزام ناش نیا .حاکم استها  آن

است که براساس آن هر دولت در قبال  یندیفراناشی از 

توان برای  رو، می از این. شودیملتزم م قواعد کنوانسیون

هیرمند به مفاد  1973تفسیر و بازخوانی معاهده 

 استناد نمود. 1969کنوانسیون وین 
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 و یلیتحل -یفیتوص -با روشی تاریخی پژوهش نیا

 هدف،تالش دارد  یا کتابخانه مراجع به استناد قیطر از

 ریاستناد به اصول تفس بارا  1973موضوع و بستر معاهده 

 تیماه» یستیچ تا کند یبررس نیو 1969 ونیکنوانس

 مشخص معاهده نیا در رانیا به شده داده صیتخص «حقابه

های  بر این اساس، ابتدا حوضه آبریز هیرمند و تاالب. شود

شوند. سپس، اصول تفسیر کنوانسیون  هامون معرفی می

شود برای  . در نهایت تالش میشود میبررسی  1969وین 

یافته برای ایران و بررسی  تبیین ماهیت حقابه اختصاص

فرضیه مقاله، معانی عادی و متداول، کارهای مقدماتی 

 چنین همی، اوضاع و احوال زمان انعقاد و گیر بستر شکل

که از جمله اقدامات الزم برای تفسیر  1973سیاق معاهده 

 .شوندمعاهدات هستند، تفسیر 

 
 حوضه یمعرف

مربع لومتریک 310000 باًیتقر رمندیه زیآبر حوضهمساحت 

لومتر، یک 1050برابر  یرمند با طولیه خانهرود واست 

 رودخانه مجاورت ازرود افغانستان است که  ترین طویل

کوه بابا در رشته کوه هندوکش  یها یبلند در کابل

وستن رودخانه یافغانستان سرچشمه گرفته و پس از پ

رود پس از  نیا .شود یارغنداب به آن، وارد دشت مارگو م

ران به سمت یمرز ا یکیعبور از دشت مارگو و در نزد

اچه هامون در منطقه یرد درر داده و وایر مسییشمال تغ

 سه نیب رمندیه زیآبر حوضه(. 1شود )شکل  یستان میس

 پاکستان و( درصد 15) رانیا(، درصد 82) افغانستان کشور

 نام به افغانستان کشور در و است مشترک( درصد 3)

 زیآبر حوضه نام به یرانیا بخش در و هلمند زیآبر حوضه

 تیوال 14 . این حوضهاست فومعر رمندیه هامونِ

و بلوچستان و  ستانیس استان دو از یبخش و افغانستان

 را دربرگرفته است. رانیا یخراسان جنوب

 50متوسط بارش ساالنه در حوضه آبریز هیرمند بین 

متر در شمال و شرق  میلی 300متر در جنوب و غرب تا  میلی

شده  کند. از این میزان، براساس آمار ثبت حوضه تغییر می

، 2015تا  1966واشناسی در ایستگاه زابل از سال سازمان ه

متر و مقدار متوسط  میلی 56متوسط بارش ساالنه این ایستگاه 

متر است. متوسط دما در ایستگاه  میلی 2056تبخیر ساالنه آن 

گراد است، اما در تابستان دمای منطقه  درجه سانتی 22زابل 

 Van)سد ر گراد نیز می درجه سانتی 50سیستان به بیش از 

Beek et al., 2008)های حوضه آبریز  . آورد کل رودخانه

گیرند ساالنه  هیرمند که از کشور افغانستان سرچشمه می

میلیارد متر مکعب است که از این میان سهم  10حدود 

رودخانه هیرمند )از تولید آب در باالدست سد کجکی( 

. (FAO, 1996)ارد مترمکعب در سال است میلی 6حدود 

، از آب 1973میزان حقابه ایران براساس معاهده سال 

ترمکعب میلیون م 820 7های نرمال رودخانه هیرمند در سال

 مترمکعب در ثانیه تعیین شده است. 26در سال معادل 

 

 
Figure 1. Location of the Hirmand Basin shared between Afghanistan and Iran (Mianabadi et al., 2020) 
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های  رودخانه مقصد عنوان به ،هامونالمللی  های بین تاالب

 و یصابور هامون رمند،یه هامون شامل ،رمندیه  حوضه آبریز

 سواران گذشته در که ،پوزک هامون. هستند پوزک هامون

 خوسپاس و رود  خاش ان،یپر  رودخانه قیطر از شد، یم دهینام

 در پوزک هامون تاالب مساحت نیتر بیش. شود یم هیتغذ

غربی  . هامون صابوری در شمالاست افغانستان مروزین استان

تر است.  واقع شده و از هامون پوزک بزرگدشت سیستان 

، هاروت و سرریز  های فراه هامون صابوری از طریق رودخانه

شود. هامون هیرمند در غرب دشت  هامون پوزک تغذیه می

های سیستان و  سیستان واقع شده است و از طریق رودخانه

شود. مواقع پر آبی  چنین هامون صابوری تغذیه می شور و هم

ها، آب مازاد تاالب هامون  جهت شیب هامون با توجه به

پوزک به هامون صابوری و آب مازاد تاالب هامون صابوری 

که در مواقع پرآبی  طوری شود، به به هامون هیرمند سرازیر می

(. در 1شوند )شکل  ها به هم متصل می معموالً هامون

های شدید، آب از انتهای جنوبی هامون هیرمند، و از  سیالب

ای به نام گودزره در افغانستان  ودخانه شیله، به چالهطریق ر

ها و گودزره  گردد. جریان طبیعی بین هامون مجدد باز می

های هامون شور نشوند  شود آب تاالب باعث می

(Department of Environment Protection od Sistan 

Balouchestan,. 2016 .) 

اقتصادی،   المللی هامون دارای ارزش های بین تاالب

بومی، فرهنگی و حیاتی در منطقه هستند.  اجتماعی، زیست

ترین  بزرگ عنوان بههای هامون،  المللی تاالب ارزش بین

های  دریاچه آب شیرین شرق فالت ایران و یکی از سایت

تواند  شده در کنوانسیون رامسر، در آن است که می ثبت

المللی مرتبط باشد و  های بین سازمان  فصل مشترک فعالیت

 10آن کمک   توجه جهانیان را به منطقه جلب کند. نمونۀ

در سال  وپاار هیتوسط سازمان ملل و اتحاد یوروییمیلیون 

 ,IRNA) های هامون است برای احیای تاالب 2020

توان به اهمیت  . در ارزش فرهنگی تاالب هامون می(2020

اجتماعی هامون سرزنده که  -مذهبی، تاریخی و فرهنگی

باعث هویت دادن به مردم سیستان، افزایش ارتباط عاطفی 

و اجتماعی مردم و حفظ روحیه مشارکت، آرامش روح و 

به زندگی،  روان، سرزندگی و نشاط مردم، افزایش امید

گزاری و عبودیت و تأثیر بر رفتار و  افزایش روحیه شکر

شود، اشاره کرد. قابل ذکر است که  کردار مردم بومی می

ای  دریاچه هامون در دین زرتشت از جایگاه ویژه

 .(Maleki Louti & Parsataleb, 2014)برخوردار است 

از   های هامون و تولیدات حاصل ارزش اقتصادی تاالب

میلیارد  331، چیزی حدود 1385سال  آن، مطابق برآورد

های  . فعالیت(Ebrahimzadeh, 2009)تومان بوده است 

اقتصادی وابسته به هامون عبارتند از اشتغال وابسته به 

دستی  صنایعگردی، کشاورزی،  گردشگری و طبیعت

)حصیربافی(، صید و صیادی، دامداری و تأمین علوفه و 

هامون   تأمین برخی گیاهان دارویی. ارزش اجتماعی تاالب

برداران پرشمار از این تاالب و ممانعت از  نیز در وجود بهره

مهاجرت اهالی سیستان است که باعث ماندگاری مردم در 

های  اثر شغل های اجتماعی بر منطقه شده و از ناهنجاری

چنین حفظ ذخایر ژنتیکی، حفظ  کند. هم کاذب جلوگیری می

های زیرزمینی، تأمین  آب  تنوع زیستی )فون و فلور(، تغذیه

گذرانی پرندگان مهاجر، محل  ها، محل زمستان آب شرب دام

گاه حیات وحش از  زیست ماهیان و سایر آبزیان، پناه

ت. از سویی های هامون اس بومی تاالب های زیست ارزش

های  ظرفیت پذیرش سیالب  های هامون دیگر، تاالب

سوزی، کاهش  باالدست، تثبیت خاک، جلوگیری از آتش

ها برای تلطیف هوا و  ریزگردها و گرد و غبار، جذب آالینده

های گوارشی، چشمی، تنفسی را دارند که این  کاهش بیماری

ها مربوط به ارزش حفاظتی آن است  دسته از ویژگی

(Department of Environment Protection od Sistan 

Balouchestan, 2016محیطی  رو، تأمین حقابه زیست (. از این

 9، منصفانه8حفاظت و مصرف پایدار های هامون برای تاالب
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آب توسط انسان و اکوسیستم در جهت حفظ  10آمیز و صلح

پیرامونی از آسیب قابل توجه اهمیت فراوانی   جامعه و محیط

 دارد.

ویژه  که بخش عمده دلتای رودخانه و به آن باوجود

های هامون در بخش ایرانی حوضه  مساحت عمده تاالب

مساحت رودخانه هیرمند  تر بیشآبریز هیرمند است، اما 

حوضه آبریز هیرمند و  در کشور افغانستان واقع شده است

برای کشور افغانستان نیز بسیار حائز اهمیت و با ارزش 

درصد از مساحت افغانستان  40است. این حوضه حدود 

درصد از جمعیت این  34را در برگرفته است و حدود 

درصد از  30حدود  چنین همکنند.  کشور در آن زندگی می

های کشت آبی کشور افغانستان در حوضه هیرمند  زمین

. تا (Favre & Monowar Kamal, 2004)اند  قرار گرفته

ترین دالیل کاهش آورد رودخانه   که یکی از اصلی جایی

شته، توسعه های گذ هیرمند به سمت ایران در دهه

ویژه کشت خشخاش( در این حوضه اعالم  کشاورزی )به

کشاورزی حدود . (Hajihosseini et al., 2014) شده است

را شکل افغانستان درصد از تولید ناخالص ملی  25

و این فعالیت بسیار برای اقتصاد کشور افغانستان  دهد می

  .(CSO, 2018; FAO, 2018) حائز اهمیت است

افغانستان در صدد تأمین امنیت آبی، امنیت غذایی، امنیت 

زیست با استفاده از  انرژی، امنیت اقتصادی و حفظ محیط

یابی به امنیت در  که دست ظرفیت منابع آب است. ازآنجایی

است، این مسأله « آب»های ذکرشده در گرو  تمامی بخش

ثرگذار آبه ایران نیز ا طور مستقیم بر میزان دریافتی حق به

های وابسته به منابع آبی باعث  است. اهمیت توسعه فعالیت

ش( پروژه توسعه 1289م )1910شده است افغانستان از سال 

هایی  را در دستور کار خود قرار دهد و سازه 11مندلدره ه

نظیر سد کجکی، سد مخزنی ارغنداب، سد چخانسور، 

 خان، سد بندهای انحرافی لخشک، بندهای انحرافی کمال

برقابی گرشک، کانال انتقال آب رودبار، کانال انتقال آب 

شاهی، کانال انتقال آب بقراء و کانال انتقال آب سراج و سد 

آباد را بر منابع آبی مشترک با ایران احداث نماید. پروژه  بخش

افغانستان  یگذار یهسرما ینتر از مهم توسعه دره هلمند یکی

 یو سامانده یرعشاپروژه استقرار  ینا هدف بوده است.

سازی ادوات  مدرنی، کشاورز یداتتول، توسعه کشاورزان

 .(Azam, 1999)ی است انرژتولید و  یالبکنترل س آبیاری،

، کمک تخصصی افغانستان یهاول یگذار یهسرمابا پروژه این 

و  یکاییآمر ینو سپس با کمک متخصص آلمان و ژاپن

و  یفن یها چالشبا  و اجرا شده استالمللی  های بین وام

 . پروژه(Cullather, 2002)بوده است مواجه بسیاری  یمال

کشور  یممستقیرو غ یمدره هلمند کانون توجه تعامالت مستق

، هند، پاکستان یران وا ی،شورو یربا اتحاد جماه افغانستان

شود  از گذشته تا کنون محسوب می آمریکا و اروپا

(Ghoreishi et al., 2021).  با توجه به اهمیت منابع آبی

مشترک در حوضه آبریز هیرمند برای هر دو کشور ایران و 

 به یدگیرس یبرا خیتار طولافغانستان، دو کشور همواره در 

 سطوح در یمتعدد تعامالتمشترک  آبِ میتسه نحوه

ترین تعامالت  ( برخی از مهم1. در جدول )اند داشته مختلف

هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان بر سر رودخانه هیرمند ارائه 

 شده است.

 
Table 1. The Chronological order of Iran and 

Afghanistan's interactions 
Data Name 
1857 Treaty of Paris 
1872 Goldsmith Arbitration 

1905 McMahon Arbitration 

1951 Helmand River Delta Commission 
1973 The Helmand Treaty 

 

  1969چارچوب نظری: اصول تفسیر در کنوانسیون وین 

وین، قواعد و ابزاری  1969کنوانسیون حقوق معاهدات سال 

توان  میها  آن  وسیله دهد که به را در اختیار مفسر قرار می

و « متن معاهده»ای را با استناد به  مفاهیم مذکور در هر معاهده

فراتر از متن معاهده آشکار کرد. در این « وسایل تکمیلی»
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هیرمند از اصول مطروحه  1973پژوهش برای تفسیر معاهده 

وین، که وسایل کنوانسیون فصل سوم  32و  31در مواد 

شود. قاعده  اده میاند، استف تکمیلی تفسیر معاهده معرفی شده

ارائه شده  1969از کنوانسیون « 31ماده »کلی تفسیر که در 

 :(Falsafi, 1992)است، به شرح ذیل است 

ی و بر اساس معنا 12نیت هر معاهده باید با حسن -1

ها  آن و متداولی که به اصطالحات معاهده در سیاق 13عادی

 شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده، تفسیر شود. داده می

که  14در تفسیر هر معاهده، سیاق، عالوه بر متن -2

 شود مشتمل است بر: نیز می ضمایمشامل مقدمه و 

هر توافق مرتبط با معاهده که به مناسبت انعقاد  -الف

 وجود آمده باشد؛ های معاهده به میان همه طرفمعاهده 

هر سندی که به مناسبت انعقاد معاهده توسط  -ب

های معاهده تنظیم شده باشد و  یک یا تعدادی از طرف

سندی مرتبط با  چون همهای معاهده آن را  دیگر طرف

 معاهده پذیرفته باشند.

 توجه زین ریز موارد به معاهده، اقیسبر  عالوه -3

 :شد خواهد

 معاهده ریتفس درباره که یبعدهر گونه توافق  -الف

 .شود حاصل معاهده یها طرف انیم آن مقررات یاجرا ای

 اتخاذمعاهده  یاجرا یبرا اًبعد که یا هیرو هر -ب

 معاهده، ریتفس درباره که باشد داشته آن بر داللت و شود

 وجود آمده است. معاهده( به ِ ی)ها طرف انیم یتوافق

 نیکه در روابط ب الملل نیحقوق ب مرتبطِ قاعده هر -ج

 معاهده قابل اجرا باشد. یها طرف

 خواهد برده کار به یخاص یمعنا در یالحطاص هر -4

 معاهده یها طرف قصد شود ثابت که یصورت در شد،

 .است بوده نیچن

 ریتفس یلیتکم لیوسابه این کنوانسیون  «32 ماده»در  

 :باشند یم لیاشاره شده است که به شرح ذ

 یکارها» ویژه بهو  ریمکمل تفس لیبه وسا توان یم

معاهده انعقاد ها  آن که در «یاحوال و اوضاع» و «یمقدمات

 یاست، متوسل شد، هرگاه غرض آن باشد که معنا افتهی

 یکه معنا آن ای، شود دییتأ 31ماده  یآمده از اجرا دست به

 رِیاست که تفس یصورت در نیمعاهده مشخص شود؛ و ا

 :31ماده  یحاصل از اجرا

 ای دهد، دست به مبهم ایدوپهلو  یمعنا -الف

 و ناموجه آشکارا که شود رهنمون یا جهینت به -ب

 .است رمعقولیغ

از جمله اصول مستنبط از این دو ماده برای تفسیر 

طور خاص، تفسیر  به 1973طور عام و معاهده  معاهدات به

متداول، تفسیر براساس کارهای مطابق معنای عادی و 

گیری معاهده، تفسیر براساس اوضاع  مقدماتی بستر شکل

و احوال زمان انعقاد معاهده و تفسیر براساس سیاق 

 معاهده است.
 

تفسیر معاهده براساس معانی عادی و متداول در 

 هیرمند 1973معاهده 

 در افغانستان و رانیا نیب رمندیه معاهده 1973 سال در

 از رمندیه مشترک رودخانه آب میتسه حوهن خصوص

مفاد معاهده سال  اهم. شد منعقد رمندیه زیآبر حوضه

 :از عبارتند 1973

در  رمندیه رودخانه از که یآب مقدار مجموع -1

 شود یم داده لیتحو رانیا به افغانستان از ایستگاه دهراوود

 .است سال در مترمکعب ونیلیم 820 معادل

 ندینما یم احداث یمناسب و مشترک ساتیتأس نیطرف -2

 داده لیتحو و یریگ اندازه قیدق صورت به آب نیمع ریمقاد تا

 .شود

 یاقداماتمتعهد شده است که از هر گونه  افغانستان -3

 .دینما یخوددار شود رانیا حقابه قطع ای نقصان موجبات که

 نامساعدشدن موجب که یاقدام هر از افغانستان -4

 .است شده منع باشد رانیا زراعت آب
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 تر بیش رمند،یه رودخانه آب بر ییادعا چیه رانیا -5

 . ندارد ،است شده توافق معاهده طبق که یمقدار از

 و ساریکم عهده به معاهده مواد یاجرا بر نظارت -6

 لیدل نیاست و به هم نیاز طرف کیهر  سارِیکم معاون

 آمار مطالبه و دهراوود ستگاهیا یبازرس حق یرانیا سریکم

 .دارد را آن

 در و کیپلماتید مذاکرات قیطر از اختالف حل -7

 .است تیحکم به مراجعه اختالف، رفع عدم صورت

 ۀدو ماد مفادِ ارائه معاهده، نیا تر قیدق یبررس یبرا

 ذکر معاهده نیاماده پنجم   در .گر است روشن ششو  پنج

نکند که  یافغانستان موافقت دارد اقدام» که است شده

هلمند( )که  ) رمندیآن از آب رود ه "حقابه"را از  رانیا

 معاهده نیا مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم 

 .کالً محروم سازد ای( بعضاً است شده محدود و تیتثب

 خانهآب رود یبر باق ،افغانستان با حفظ تمام حقوق 

که خواسته باشد از آن استفاده  یهلمند( هر طور ) رمندیه

گونه  چیه رانیا  .رساند یم مصرف به را آن و دینما یم

 طبق که یریمقاد از تر بیشهلمند(  ) رمندیبر آب ه ییادعا

 آب ریمقاد اگر یحت - ندارد است شده تیتثب معاهده نیا

 و باشد هم سریهلمند( م ) رمندیه  یسفال دلتا در تر بیش

 نیا از ششم ماده در. ردیگ قرار بتواند رانیا استفاده مورد

نخواهد  یافغانستان اقدام» که است شده اشاره زین معاهده

نامناسب شود  یطورکل به" زراعت یبرا رانیحقابه ا"کرد که 

 آلوده یحد به عیصنا فاضالب از حاصله ییایمیش مواد به ای

 نبوده هیو معمول قابل تصف یفن یهاروش نیآخر با که شود

شود ناممکن و مضر  یمعدن اتیضرور یبرا آب استعمال و

(  Majlis Research Center, 1973.)  

ماده پنجم به وجود  درکه مشخص است، طور همان

 فیاذعان شده است و در ماده ششم تعر رانیا یحقابه برا

مشخص شده است که  یحقابه درنظر گرفته به نوع

 "ستانیس زراعت حقابه"به ایران تنها  براساس آن حقابه

ول کلمات و شده است. تفسیر مطابق معنای معم مختص

دهند  این دو ماده از معاهده هیرمند نشان می های عبارت

تعریف و ماهیت حقابه ایران از رودخانه هیرمند، تنها 

عبارت دیگر،  میزان آب مصرفی برای کشاورزی است. به

محیطی  ای برای نیاز آبی و حقابه زیست گونه حقابه هیچ

دارند میلیون متر مکعب ظرفیت  4378ها که حدود  هامون

(Thomas & Mahmoudzadeh Varzi, 2015) به نقل از 

(Beek & Meijer, 2006 در این معاهده اختصاص داده ،)

نشده است و این مهم در معاهده مذکور و جاری بین دو 

 باشد. کشور ایران و افغانستان مسکوت می

 

گیری  ی بستر شکلمقدمات یکارهاتفسیر براساس 

 1973معاهده 

اشاره شده  رمندیه 1973معاهده  ماده دومکه در طور همان

 یرأ جهیدر نت رانیا یبرا شده نییتعقابه ح زانیاست، م

رودخانه  یدلتا ونیسیکم تیحاصل از گزارش حکم

 4 و به عالوه یک مقدار اضافی 1951هلمند در سال 

این  یرأ گر،ید ییسو از. است مترمکعب بر ثانیه

 تیحاصل از حکم یبراساس مطالعات و رأ زین کمیسیون

 یجهت برا نیبوده است. به هم 1905ماهون در سال  مک

 رمندیشده در معاهده ه نییحقابه تع تیدرک بهتر ماه

 بودن مسکوتپژوهش ) هیفرض تر قیدق یبررس و1973

 ،(1973هامون در معاهده  یها تاالب محیطیزیستحقابه 

 ونیسیکم تیحکم شامل نیشیپ یها تیحکم است ازین

 عنوان بهماهون مک تیحکم ورودخانه هلمند  یدلتا

 رمند،یمعاهده ه یریگ و بستر شکل یمقدمات یکارها

که در  یشوند. شناخت عوامل یو بررس لیتحل

ایران از منابع آبی مذکور به کاهش حقابه  یها تیحکم

 رمندیانعقاد معاهده ه هیو پا اند دهیانجام رمندیهرودخانه 

« حقابه تیماه»اصل  یبررس یبرا شوند، یمحسوب م

 نیا ن،یو 1969 ونیکنوانس 32 ماده طبق. است یضرور
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 را رمندیه 1973معاهده  یمعنا و غرض تواند یم یبررس

 .دینمامشخص 

 

 حکمیت مک ماهون

  م( و حکمیت گلداسمید1857) 15سیپاراز عهدنامه  پس

انگلیسی میان ایران و افغانستان، مردم سیستان نگاه منفی 

 امانسبت به رد پای انگلیس در سرنوشت خود داشتند. 

ها و  روس دیشد رقابتمحل  ستانیس نکهیا دلیل به

گرفتن اریدر اخت یبرا 16)به سبب بازی بزرگ( ها یسیانگل

تالش داشتند  هیهر دو کشور انگلستان و روس بود، آن

 یداشته باشند و نظر اهال ستانیبه س یتر بیش یکینزد

 ;Mojtahedzadeh, 1995) ندیرا به خود جلب نما ستانیس

Rakhshani, 2004)تالش  سیانگل دولتنمونه،  ی. برا

حفظ هندوستان  یخود برا یداشت با توجه به استراتژ

 کارکنان و سیانگل دولت به نسبت را ستانیسنظرات مردم 

مسجد  کی و مارستانیب کی ل،یدل نی. به همدهد رییتغ آن

 ستانیس با داشت تالش چنین هم و ساخت ستانیس در

مردم را  تیواسطه بتواند رضا نیتا بد باشد داشته تجارت

 و داشتند یا ژهیو توجه ستانیس به زین ها روسجلب کند. 

آن عنوان  به مناسب، عتیطب و ییایجغراف تیموقع دلیل به

تالش  زیها ن روس رو، نیا ازرا داده بودند. « هند دیکل»

تا بتوانند  رندیرا در دست بگ ستانیداشتند تا کنترل س

تقابل  نیداشته باشند. ا یشرویتر به سمت هند پ آسان

و  هیروسدو کشور  هردوره،  نیکه در ا دهد ینشان م

 تالش و داشتند یآگاه ستانیس تیاهم مورد درانگلستان 

 اورندیب در خود نفوذ ریز را منطقه آن تا نمودند یم

(Mojtahedzadeh, 1995; Rakhshani, 2004). 

 انیم رمندیبر سر منابع آب ه یمنازعه آب زمان، نیا در

بنا بر عهدنامه  نیو افغانستان شدت گرفت و طرف رانیا

 کی در کبارهی به اما. کردندبه انگلستان رجوع  سیپار

 آب به مربوط اختالف 1902 سال در پرآب یزمستاندوره 

 مسأله نیا. شد حل یعیطب طور به افغانستان و رانیا انیم

ایران و افغانستان تقاضای خود را  دولت دو هر شد منجر

مبنی بر مداخله انگلیس پس بگیرند و تمایلی به حکمیت 

اما با  .(Mojtahedzadeh, 1995) جدید نداشته باشند

ای به  که صدراعظم ایران، مشیرالدوله، در نامه وجود آن

مسافرت مقامات انگلیسی به »نویسد  سفیر انگلستان می

 به رو رمندیه رودخانه آب رایز داردسیستان لزومی ن

 «است شده برطرف یعموم یتینارضا و است شیافزا

(Rakhshani, 2004). گرفته را خود میتصم ها یسیانگل 

 ،افغانستان و رانیا تیرضا بدون ای تیرضا با بودند،

 ستانیس یدر مرزها تیرا مأمور حکم یسیانگل ماهون مک

ماهون به  معتقد بودند اعزام مک ها یسینمودند. انگل

ها  آن درست به موقع، مناسب و الزم بود تا منابع ستان،یس

داشتند  میها تصم که در آنجا روس ینیسرزم کیرا در 

 دینما یببرند، نگاهدار نیرا از ب سیمنابع انگل

(Rakhshani, 2004) .بین که یفرد ماهون، مکرو،  از این 

 ایتانیدولت بر مأمور عنوان به 1896تا  1894 یها سال

 در بود، نموده نییتع را افغانستان و بلوچستان نیب حدود

کارشناس  12نفر و  1500مرکب از  یأتیبا ه 1902 سال

 . (Rakhshani, 2004) شد ستانیس روانه یسیانگل

 نیا بهخود  یها یمطالعات و بررس در ماهون مک

 رودخانهآب  زانیاز کل م زمان، آن تاکه  دیرس جهینت

ها  درصد به افغان 16و  انیرانیدرصد به ا 62 رمندیه

 عنوان به مانده یدرصد باق 22و  ابدی یاختصاص م

شود  می 17هامون اچهیبالاستفاده وارد در یها انیجر

(Mojtahedzadeh, 1995). ه شدن حقاب بالاستفاده پنداشته

ماهون  ها در زمان حکمیت مک محیطی هامونزیست

شدن نیاز  شدن و مغفول واقع انگلیسی، آغاز نادیده گرفته

ها بود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که  هامون

جایی از  تر کممحیطی در آن دوره، تقریباً در حقابه زیست

شده است.  نیاز و ضروری در نظر گرفته می عنوان بهدنیا 
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و همزمان با ورود پارادایم  1980کلی، از دهه  طور هب

در عرصۀ مدیریت منابع آب به  18«سبز -مدرنیته بازتابی»

ای صورت گرفت. پیش  زیستی توجه ویژه نیازهای محیط

های بنیادین این پارادایمِ مدیریتی آن است که  فرض

ی باید به تر بیشتوان کنترل کرد و آب  طبیعت را نمی

اختصاص یابد. لذا با ورود پارادایم سیاست زیست  محیط

گذاری و مدیریت منابع آب،  سبز به عرصه سیاست

 ,Allan)محیطی پررنگ شد تخصیص حقابه زیست

در آن که  یآبرو، کامالً مشخص است که  . از این(2006

و تلفات هدررفت ریخته  میهامون  های تاالببه زمان 

های هامون  بخشی از سهم طبیعتِ تاالب بلکه ،نبوده است

ضروری و ها  آن یطیمح ستیز هایازین برای تأمین بوده و

های نهفته و  در این حکمیت ارزش لذاحیاتی بوده است. 

ی فرهنگی، ها ارزش یبرا یکه منبع مهمها  حیاتی هامون

مدخالن  بومی و حفاظتیِ ذی اقتصادی، اجتماعی، زیست

 دستِ حوضه آبریز هیرمند بودند، نادیده گرفته شد. پایین

های  ور، مرزبان ایران در منطقه زابل در سالسرهنگ صفاپ

« مسأله هیرمند»تحت عنوان  خود ، در رساله1944-1949

ثمر  نماید که ریختن آب به دریاچه هامون بی مطرح می

گاوهای زابل و  ویژه بهاحشام  ۀنیست و علوفه سالیان

 نماید عایدی صیادان و حصیربافان زابل را تأمین می

(Kouhestani Nejad, 2002). 

شده در  ماهیتِ حقابۀ تعیین تر بیشبرای واکاوی 

تر ماده یک تا سه از مفاد  ماهون، بررسی دقیق حکمیتِ مک

رأی حکمیت وی که به تعریف حقابه ایران پرداخته 

هیچکدام از طرفین »نگر است. بنابر ماده اول، است، روش

نباید اقدام به احداث بنا یا نهری نمایند که از آن به مقدار 

هر دو کنار رود  "زراعت"نمودن  آبی که برای مشروب

باشد، محسوب شود. اما هر دو طرف حق دارند  الزم می

در خاک خودشان انهار موجوده را دایر داشته باشند و 

انهار قدیمی و بایر و متروک را هم دایر و جاری نمایند و 

نیز از رود هیرمند انهار جدیده را احداث نمایند، مشروط 

 "زراعت"نمودن  مشروب یبراکه مقدار آبی که از  بر این

در ماده دوم اذعان «. ، کم نشودهر دو طرف الزم باشد

 نمودن مشروبمقدار آبی که برای »شده است که 

تر از آن الزم بود  از بند کوهک یا پایین رانیا یها نیزم

شد  یک ثلث از آب رودخانه هیرمند که وارد سیستان می

شد که به هر دو طرف  هایی می مشتمل بر تمام زمین

تر واقع بوده است.  خان و پایین یرمند از بند کماله

به  سیستانی که قرارداد ژنرال سرفدریک گلداسمید راجع

ایران حق داشت یک ثلث از آب »بنابر ماده سوم، «. آن بود

این طرف بند  "های ی زمیناریآب"رودخانه هیرمند را برای 

میزان تر از آن ببرد. این  خان یا آن طرف بند، یا پایین کمال

های این کناره و کناره در بندر  برای زراعت زمین

 نیا بنابررو،  از این .«است آن از تر خان یا پایین کمال

 نیطرف یها نیزم یاریآب یبرا موردنیاز آب تنها ت،یحکم

حقابه تاالب  و است شده مشخص تخصیص داده طور به

 یرانیا بخش حقابههامون تلفات پنداشته شده است و 

میلیون  3945)حدود  درصد 62از  رمندیه زیحوضه آبر

 2100)حدود  درصد 33 حدود بهمتر مکعب در سال( 

آب تنها  نیو ا است افتهی لیتقلمترمکعب در سال(  ونیلیم

  بود.در نظر گرفته شده  یاریآب یبرا

مک ماهون در یادداشتی در خصوص نحوه حکمیت و 

 افغان، کی یحت»تقسیم آب هیرمند اذعان نموده است: 

 حقوق که یحل راه هر کند دیتأک دیبا شد،یندیب خوب یوقت

 محدود اش یکنون یدسترس مورد آب مورد در را رانیا

 از شیپ که است افغانستان یبرا یاضاف قیتوف کی سازد

. است کرده یم مصرف رودخانه آب درصد 16 از تنها نیا

 حقوق افتنی تیرسم به تواند یم مسأله حل رافتادنیتأخ به

 گذارد یم ارشیاخت در نهیرید سنت آنچه به نسبت رانیا

چه  با توجه به آن .(Mojtahedzadeh, 1995) 19«شود منجر

که در خصوص نگاه منفی ایرانیان به انگلستان در ابتدای 
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در اعتراض  ستانیمردم ساز  یبرخاین بخش تشریح شد، 

 ونیسیمقر کم یها به ساختمانگرفته  به حکمیت صورت

 20دندیحمله بردند و آن را به آتش کش یسیانگل تیحکم

(MojtahedZadeh, 1995). را آب میتقس نیا انیرانیا 

 و زدند باز سر آن بیتصو از و دانستند قبول رقابلیغ

 .21بودند خوشنود یداور نیا از مقابل در ها افغان

 

 1951 رودخانه هلمند یدلتا ونیسیکم

سیستان توسط مرز  یریگ پس از شکل ها یافغانستانآنجاکه از

 رانیحقوق ا افتنی تینگران رسم 1870گلداسمید در سال 

از  شیپ نهیریچه سنت د )و آن رمندینسبت به آب ه

)همان  ( بودندگذاشت یم رانیا اریمرزها در اخت یریگ شکل

ماهون در سال  درصدی که بنا بر اظهارات مک 66 حقابه

، نمود( مصرف می رمندیه زیحوضه آبر یرانیا بخش 1905

 ازرا  22مند در منطقه سراجلدره ه پروژهاز  یتوسعه بخش

 & Ghoreishi, Mianabadi) دکردن آغاز 1910 سال

Parvaresh-Rizi, 2021) .های کنترل  از آن پس، ساخت سازه

و انحراف آب رودخانه هیرمند در دستور کار دولت 

 افغانستان قرار گرفت و پروژه توسعه دره هلمند مکانی برای

های مادی و فنیِ کشورهای مختلف در افغانستان  جلب کمک

کانال سراج را  1930در سال  ها یآلمانشد. برای نمونه، 

 1946 سالو در  (Azam, 1999)کردند  ریتعممجدد 

 یخصوص شرکت ،23نودسون سونیمور شرکت با افغانستان

 دشت توسعه قالب در هلمند دره پروژه یبرا ،ییکایآمر

 جنوب در ها راه یبهساز و غرب در یاریآب ساتیتأس ،24بقرا

 هدف .کرد امضا قرارداد سال چهار مدت به افغانستان

 غله انبار را کشور بود که این آناز این توسعه  افغانستان

 17 قرارداد بر این اساس،. (Azam, 1999) کند یمرکز یایآس

 ،25ینادعل بقرا، کانال ساخت ادامه یبرا یدالر ونیلیم

 شدنودسون منعقد  سونیبا شرکت مور 27و شاماالن 26مارجا

(Azam, 1999) . 

جنگ پس از ها و  سال نیدر ا چنین هم افغانستان

( وارد صحنه رقابت گسترده 1945-1939دوم ) یجهان

 یشورو ریو اتحاد جماه کایمتحده آمر االتیا نیب یاسیس

شده  زینرد( )جنگ س کیاز مالحظات ژئواستراتژ یناش

 یها کمک یداشتند با اعطا یسع زیها ن قدرت نیبود. ا

و پرداخت وام به کشور افغانستان منافع خود را  یاقتصاد

حفظ نموده و کشور افغانستان را  ایقسمت از آس نیدر ا

 Cullather, 2002; Ahlers)در حوزه نفوذ خود قرار دهند 

et al., 2014).  یک 1951برای نمونه، شوروی در سال 

قرارداد بازرگانی چهار ساله با افغانستان منعقد کرد و در 

رهبران شوروی در دیدار از افغانستان به  1955سال 

ها برآمدند. شوروی در این  حمایت خودمختاری پشتون

ها حدود یک میلیارد دالر به افغانستان اعتباراتی برای  سال

های تولید برق ارائه  توسعه حوضه کابل و احداث پروژه

. آمریکا نیز که پیش از (Kouhestani Nejad, 2002) نمود

با دادن وام برای ساخت تأسیسات آبیاری هیرمند،  1950

دومین وام را به  1953کمک افغانستان آمده بود، در  به

میلیون  57به مبلغ  1955میلیون دالر و در سال  5/18مبلغ 

نیز وام  1959دالر برای توسعه دره هلمند و در سال 

های دره هلمند به  دیگری برای تکمیل ساختمان سازه

رو، آمریکا در مجموع بالغ بر  افغانستان ارائه نمود. از این

میلیون دالر به افغانستان وام و کمک بالعوض ارائه  450

در رابطه با پروژه دره هلمند و  طور عمده بهد که نمو

 Kouhestani) افزایش تولیدات کشاورزی بوده است

Nejad, 2002). 

های آمریکا  سفیر پاکستان در کابل در خصوص کمک

خواهند دولت  ها می آمریکایی»کند:  تان اذعان میبه افغانس

افغانستان را در مقابل دولت شوروی نیرومند نگاه دارند و 

از تبلیغات کمونیستی جلوگیری نمایند و از طرف دیگر 

های آمریکایی، مأمور ساختمان سدها و توسعه  شرکت

واضح است که «. اند کشت و عمران در افغانستان شده
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مایل هستند  تر بیشها  آن متخصصان فنیدولت آمریکا و 

هایی که در این  تا نگرانی شود ملحوظمنافع افغانستان 

 .(Kouhestani Nejad, 2002)باب دارند مرتفع شود 

های آمریکا به افغانستان تا حدی جدی بوده که در  کمک

استفاده از رودخانه  با هداشت تالشآن زمان ایاالت متحده 

 فضای افغانستان در حوضه نیا یها ابانیاز ب رمندیه

 Ahlers) باشد ایدر آس کایآمر کی ایکه گو بسازد یدیجد

et al., 2014)28ینبی. تویآرنولد ج دی. نمود آن در باز، 

 یاز شهر لشکرگاه مطرح شده است. و یسیانگل دان خیتار

متحده درصدد است تا با استفاده از  االتیا کند میاذعان 

 ایکه گو بسازد یدیجد یایدن ابان،یاز ب رمندیرودخانه ه

 .(Cullather, 2002)است  ایدر آس کایآمر کی

ی مختلف در پروژه توسعه دره ها طرح یاجرادلیل  هب

 سال یسال خشک چنین همو متحده  االتیتوسط ا هلمند

از . یافت کاهش شدت به رمندیه آب مقدار 1947-1946

سوی دیگر، افغانستان از قبول هر گونه پیشنهاد برای رفع 

کاهش آب ورودی به ایران،  دلیل بهوجودآمده  اختالف به

از قبیل اعزام هیأتی از ایران به افغانستان برای بررسی 

واسطه  کرد. در نتیجه ایران تصمیم گرفت به امتناع می

در سازمان ملل، مصطفی عدل، موضوع آب  خوداینده نم

 کا،یاما دولت آمرهیرمند را در شورای امنیت مطرح نماید. 

 یدر شورا رمندیآب ه میرا از طرح مسأله تقس رانیا

 طرف یب ونیسیکم لیتشک شنهادیمنصرف کرد و پ تیامن

 & Khalili)مسأله را مطرح نمود  نیحل ا یبرا

Hashemi, 2017). 

را با وجود  کایآمر شنهادیپ رانیا ،1951 سال در

حل موضوع  یبرا، 29طرفی این کشور نگرانی از عدم بی

و دولت افغانستان نیز با آن موافقت  رفتیآب را پذ میتقس

کشور  یاریاداره آب سیشامل رئ یتیأه رو، نیاز ا کرد.

اداره منابع آب  کارشناسی از و کایاز آمر یمهندس ،یلیش

 و افغانستان انتخاب شدند. رانیحل اختالف ا یکانادا برا

در این میان دولت ایران از دو نفر از وکالی دادگستری 

شنگتن که از مشاوران حقوقی سفارت ایران بودند وا

خواست که دالیل و مدارک حقانیت ایران را برای ارائه به 

. (Hasibi, 1992)تنظیم کنند  رودخانه هلمند یدلتا ونیسیکم

رو، دکتر خوشبین و مهندس تشکری، بازرس فنی  از این

وزارت کشاورزی در بنگاه مستقل آبیاری، به منظور تنظیم 

مدارک بخش ایران انتخاب شدند و مدارک و دالیل ایران را 

برای بررسی آمار سطح کشت و تناوب زراعتی و آیش زمین 

از مالکین سیستان تهیه  1946ل که بنگاه مستقل آبیاری در سا

 .(Hasibi, 1992)کرده بود، به ایاالت متحده ارائه نمودند 

پس از تهیه دستورالعمل، اعضای کمیسیون به ایران و 

تقدم ها  آن افغانستان سفر کردند و تحقیقاتی انجام دادند.

که مطابق  را قبول کردند و پذیرفتند آب مصرفی سیستان

 کشت مصرف به قبالًالمللی، آبی که  قانون و مقرارات بین

رسیده بر جمیع مصارفی که بعداً ایجاد شده  می ستانیس در

است حق تقدم دارد و مقدار آبی که در قدیم به سیستان 

 ,Kouhestani Nejad) رسیده فعالً هم باید برسد می

 نظر ازکه  بود یا مسأله نیتر مهمموضوع  نیا. (2002

 ونیسیکم تیحکم یینها یرأ در ستیبا یم رانیدولت ا

در طول  رایز. گرفت یم قرار مدنظررودخانه هلمند  یدلتا

 رود به جعو افغانستان را رانیاختالف ا یِسنوات متماد

 واسطه به که بود نیا رانیا دولتنظر  ههموار رمند،یه

رودخانه و توسعه  یایعل ریافغانستان در مس اتیعمل

شده و  تر کم ستانیکشت در افغانستان مقدار سهم آب س

وارد شده است  ستانیبه س یادیجهت ضرر ز نیاز ا

(Kouhestani Nejad, 2002). رودخانه  یدلتا ونیسیکم

 یرأ ستان،یس یمصرف آب تقدم رشیپذ باوجودهلمند 

 .کردمهم اعالم  نیبا ا متفاوت رادر گزارش  صادره یینها

 یها یدر بررساذعان به تقدم آب مصرفی سیستان  البته

 یها یماهون در بررس . مکداشت وجود زیماهون ن مک

درصد از  62 ،یو تیاز حکم شیکه تا پمطرح کرد خود 
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 رانیا ستانیبه مصرف س رمندیآب رودخانه ه انیجر

ماهون نیز تنها  مک تیحکم متناما در  ،است دهیرس یم

ایران اختصاص داده شد، که  درصد از حقابه هیرمند به 33

 البته مورد پذیرش ایران واقع نشد.

، علت اتخاذ این تصمیم 30نیخوشب دکتر لیبه تحل بنا

تشخیصِ کمِ سطح زیرکشت دلتا  ونیسیکماز طرف 

العاده  سیستان است، زیرا اعضای کمیسیون با مدت فوق

سطح زیر کشت را  ندکم توقف در بخش دلتا نتوانست

د و به گزارش نمایندگان ایران و ندرست تشخیص ده

شده از سطح کشت، تناوب زراعتی و آیش زمین  آمار ارائه

 Kouhestaniند )بنگاه مستقل آبیاری نیز توجه نکرد

Nejad, 2002). گونه عملی  کمیسیون هیچاعضای  چنین هم

کشت، نیاز  شدن به نیاز واقعی اراضی قابل برای واقف

ها و احشام  نیاز آبی دام چنین همها و  محیطی هامون زیست

توانست در تعیین نیاز  منطقه انجام ندادند که خود می

دست و تعیین حقابه مؤثر باشد  واقعی بخش پایین

(Hasibi, 1992). یرأ جینتا که یدرحال گر،ید ییسو از 

اما  ،بود نموده هیتک ماهون مکمطالعات  بردلتا  ونیسیکم

 یارقام در نهایت، این کمیسیون در رأی نهایی خود حتی

ه . بنکرد قبول بود آمده ماهون مک گزارش در که را

 یاریآب اجاتیاحت یبرا ونیسیکه کم یکه مقدار آب یا گونه

 افغانستان که آبی زانیم از یحت دانست یکاف ستانیس

 و بدهد رانیا به مرطوب یها سال در است بوده حاضر

 متصور رانیا یبرا پرباران یها سال در ماهون مک تیأه

 .(Kouhestani Nejad, 2002) بود تر کم بود شده

افغانستان  ت،یأه یجزئ یدهایبازد زماندر  چنین هم

این اقدام  و آب پشت سدها را رها نمود موقت طور به

 شود یجار ستانیس سمت به یادیز آب شد باعث

(Hasibi, 1992). ،به یاعزام یرانیا تیأه عضو سالور 

 داشته اذعان مشخصاً رانیا طرف از سال آن در ستانیس

 افغانستان، به تیأه ورود محض به افغانستان کشور است،

 سمت به که ییها کانال و سد از را رمندیه رودخانه آب

 یها رودخانه تمام که یطور به ،کرد باز بودند ریسراز رانیا

 دست از آب کنترل یحت و شدند آب از مملو زابل

 تیأه تعجب مسأله نیا و شد خارج یرانیا نیمسئول

 آب، مقدار نیا با چگونه رانیا که ختیبرانگ را طرف یب

 این در. (Salvar, 2002) کند یم تر بیش سهم یتقاضا

حالی است که هیأت ایرانی اظهار داشته است سطح زیر 

به این مساحت  یسال خشک آبی و کشت فعلی بر اثر کم

که آب کافی، برسد سطح زیرکشت و  رسیده و در صورتی

که  این زراعت سیستان چندین برابر خواهد بود؛ کما

سیستان در گذشته انبار غله ایران بوده است و ادعای 

درصدی ایران از منابع آب  62اهون مبنی بر استفاده م مک

 هیرمند نیز تأکیدی بر این ادعا بوده است.

کمیسیون  تیأهاز سویی دیگر، در زمان دیدار اعضای 

ماه و فصل زراعت بود، کمیسیون  از سیستان، که در آبان

که به  مشاهده کرد که از سهم آب ایران بخشی بدون این

ریخته است  ریاچه هامون میمصرف زراعت برسد به د

 اشاره داشتندها  آن از گزارش(. به همین دلیل 149)بند 

 و شود ساخته حیصح اصول یرو ستانیس سد اگر

 با مطابق یاریآب یها شبکه و آن از منشعب یها کانال

 منطقه به زراعت یبرا که یآب مقدار شود جادیا یفن اصول

از  .است یکاف موجود رکشتیز سطح به توجه با رسد یم

رو، دولت ایران به این نتیجه رسید که رأی کمیسیون  این

در اغلب موارد مبتنی بر دالیل قاطع نبوده و به دعاوی 

به دقت رسیدگی نشده است و مسأله عدم  31ایران

کامل در رأی نهایی  طور بهطرفی دولت ایاالت متحده  بی

 تیأه ت،ینها دراین کمیسیون مشهود بوده است. 

 یبرا الزم آب مقدار و ارائه را خود یینها نظر طرف یب

 یعنی سال در مکعب متر  ونیلیم 680 حدود را ستانیس

 .کردند نییتع هیثان  در  مترمکعب 22 متوسط طور به

 سطح مشخص است در این رأی تنها تأمین آب مورد نیازِ
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مد نظر بوده است  سالی در دوره خشک محدود کشتِ زیر

شده است. تلفات  پنداشتهمحیطی، تلفات و نیاز زیست

در فصل محیطی دریاچه هامون شدن نیاز زیست پنداشته

است و در  تأیید شدهطرف نیز  بی تیأه گزارشهشتم از 

اشاره شده  طور مشخص بهاین گزارش  99تا  97 اتصفح

 است که:

در "ها  میزان جریان ورودی به دریاچه -157 بند -1

اند، این در  بررسی شده "آبیاری رابطه با مطالعات نیاز

ها و  حالی است که ارتباط بین جریان ورودی به دریاچه

ین منبع تر مهمها  نیاز آبیاری مشخصی نیست. این دریاچه

ها  هستند و منبع تغذیه دام  های اطراف برای حفظ تاالب

های خشک که جریان رودخانه کم  باشند. در طی دوره می

بدین ترتیب مردم  .یابد هش میها کا است و سطح دریاچه

های  شدن به دریاچه به مکان  شوند برای نزدیک مجبور می

تر به دریاچه نقل مکان کنند. در طی دوره سیالب  نزدیک

آید. کاهش و افزایش سطح دریاچه منجر  سطح آب باال می

 شود.  جایی مداوم مردم می به جابه

ی ماهون، در پ در دوره مأموریت مک -158بند  -2

رأس دام در سیستان وجود  15000های متعدد  یسال خشک

داشت که برای چرای خود به آب این تاالب وابسته 

های پر آب  ماهون، در سال های مک بودند. براساس بررسی

توانند در این منطقه وجود  رأس دام می 34000حدود 

زمان نگارش گزارش [داشته باشد. در زمان حال حاضر 

از آن دوره  تر بیشها  تماالً رأس دام، اح]طرف بی تیأه

، در 32نیستند و کمیسیون تنها در نزدیکی روستای ادیمی

 شمال غرب زابل تعداد محدودی گله دیده است. 

اطالعات کافی در خصوص میانگین  -159بند  -3

نظر  هها در دسترس نیست. ب ها و تاالب سطح دریاچه

توانند بیش از ها ب رسد جریان بازگشتی و تلفات کانال می

های ایران را آبیاری کنند.  میلیون مترمکعب از زمین 24

هایی که از شمال و غرب به این  عالوه بر این، رواناب

توجه هستند. مجموع این  شوند نیز قابل ها وارد می دریاچه

 ها از تبخیر کافی است. دو منبع، برای حفاظت این دریاچه

ها در گذشته  هطور که این دریاچ همان -160بند  -4

رود در آینده نیز خشک  اند، انتظار می نیز خشک شده

ممکن است در آینده سیل نیز رخ دهد.  چنین همشوند. 

آبی و پرآبی،  های کم ها، بین دوره با نوسان آب این دریاچه

شود. به همین  ها نیز منبسط و منقبض می سطح تاالب

ب شود دلیل، ساخت سد در باالدست که بتواند مانع سیال

و سطح تاالب را تثبیت نماید برای زندگی اهالی که مدام 

کنند نیز  با کم و زیادشدن مساحت دریاچه باید مهاجرت 

 مؤثر است.

نیاز کامل سیستان برای آبیاری، حدود  -161بند  -5

مکعب در سال است که بدون شک این  متر میلیون  680

مفید خواهد های قبلی برای آبیاری  از زمان تر بیشمیزان 

بودن  بود. این میزان با توجه به مصارف گذشته در سیالبی

ها از مراتع آن استفاده معمول دام طور بهها که  تاالب

اند، برآورد شده است. هزاران هکتار از این تاالب  نموده

های بازگشتی و تلفات حاصل از  تواند از جریان می

هایی  انجری چنین همانحراف آب ادوات سنتی آبیاری و 

شوند استفاده  ها می که از غرب و شمال وارد این تاالب

میلیون  680نمایند. هر میزانی بیش از این حدود 

جریانی "شود و  ها تلف می مکعب در سال توسط کانال متر 

و در  "ای ندارند شوند استفاده ها منتقل می که به دریاچه

گردند. کاهش  شوند و از دسترس خارج می هوا تبخیر می

تواند از حجم زیادی از  دست رودخانه می سیالب در پایین

تواند آب  تلفات جلوگیری کند و در عین حال می

 ی برای مصرف آبیاری عرضه نماید.تر بیش

درخصوص  دلتا ونیسیکمچه در گزارش رأی  بنا بر آن

ص شد، ها ارائه شده است مشخ محیطی هامون نیاز زیست

ها  محیطی این تاالب ها و نیاز زیست آب ورودی به هامون

از ورودی به تاالب آب  رایز ،اند تلفات پنداشته شده
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 نیا تیأه یو از منظر اعضا شود یدسترس خارج م

 عدم استفاده مستقیمِ آبِ تاالب توسط انسان ون،یسیکم

گزارش این  161بند  چنین همآید.  به حساب میتلفات 

 یطیمح ستیز ازیناز  یبخش دهد، یان منش حکمیت

 حوضه یها رودخانه ریسا از که ییها انیجر از ها هامون

. از شود می نیتأم رود رود و هاروت نظیر فراه رمندیه زیآبر

)نظیر سد بخش آباد روی رودخانه  سد ساخت رو، این

های حوضه آبریز هیرمند که یک  فراه( روی سایر رودخانه

 از مانعباشند و  های هامون می تاالبمنبع حیاتی برای 

خالف  شوند می ها تاالب نیا یطیمح ستیز حقابه ورود

)که مورد پذیرش  رودخانه هلمند یدلتا ونیسیکمرأی 

 . کشور افغانستان بوده( است

 

انعقاد معاهده  زمان احوال و اوضاعتفسیر براساس 

 رمندیه 1973

ع و احوال اوضا» ،نیو 1969 ونیکنوانس 32 مادهبنا بر 

معاهده  ریتفس یبرا تواند یم زین« زمان انعقاد معاهده

 زماناوضاع و احوال  یبررس رو، نیآمد باشد. از ا کار

شرایط حاکم  یبررس یبرا زینهیرمند  1973انعقاد معاهده 

بر انعقاد این معاهده و درک فضای حاکم در آن زمان 

برای درک اوضاع و احوال زمان انعقاد  .است گر روشن

، مناسبات ایران و افغانستان بر سر مسأله 1973معاهده 

در  دلتا ونیسیکمگیری  تسهیم آب هیرمند پس از شکل

 شود. تحلیل و بررسی می 1951سال 

 نتیجۀ و حکمیتِ بی دلتا ونیسیکمگیری  پس از شکل

و  1952در قبال مسأله تسهیم آب هیرمند، در سال ها  آن

در دولت دکتر مصدق، مسأله رودخانه هیرمند مجدداً 

موردتوجه جدی قرار گرفت و کمیسیونی برای رسیدگی 

 یاسیس دیشد یها . اما بحرانبه مسأله هیرمند تشکیل شد

طور  بهو  تهیمانع از ادامه کار کم دوره نیادر  رانیا یداخل

و  شد رانیدر ا ستانیو س رمندیتوجه به معضل ه اساسی

 بار 1954سال  لیااز اواما . مسأله هیرمند مسکوت ماند

 رایز گرفت قرار رانیا دولت توجه کانون در ستانیس گرید

 ه بودشد دیشد اریبس ستانیدر س یآب بحران کم

(Kouhestani Nejad, 2002) .معضل نیا یمنظور بررس به 

 سفر زابل به کابل، در رانیا سفارت زنیرا بهنام، نصراهلل

منطقه را  یآبرسان تیمدت چهار روز وضع به و نمود

آب به  دنینرس جهینت درقرار داد و اعالم کرد  یموردبررس

 گریبه نقاط د منطقه نیا یهزار اهال 35به  بیقر ستانیس

 یا به پاکستان و عدهها  آن از یا اند که عده مهاجرت کرده

. در (Kouhestani Nejad, 2002) 33اند خاک افغانستان رفتهبه 

این سال وضعیت سیستان به نحوی بحرانی بود که زمانی که 

، برنامه دولت رانیا وقتامور خارجه  ریوزی، زاهد ریاردش

خود را به مجلس سنا معرفی کرد، آقای فرخ، سناتور انتخابی 

سیاست »سیستان با استناد به بند اول برنامه کابینه او مبنی بر 

ستی متقابل با تمام خارجی دولت مبتنی بر احترام و دو

رفتار دولت افغانستان را مورد « همسایگان و ملل آزاد جهان

انتقاد شدید قرار داد و برخورد جدی از سوی خودِ مردم 

حل موضوع مورد مناقشه با افغانستان اعالم  سیستان را تنها راه

کنم مردم سیستان را  استدعا می»نمود. وی اذعان کرد بنده 

دشان حق خودشان را بگیرند. سیستان آزاد بگذارید که خو

رود. سیصدهزار نفر جمعیت آنجا متالشی و  دارد از بین می

 .(Kouhestani Nejad, 2002) 34«اند متفرق شده

که سطح  1955ل سال نارضایتی اهالی سیستان تا اوای

که این  شدت نزول کرد، ادامه داشت. تا جایی آب هیرمند به

مسأله سبب وحشت کشاورزان و مالکان سیستانی شده بود. 

های سیستان دوباره واکنش جدی نسبت  به همین دلیل، والی

به کمیابی آب در منطقه نشان دادند و اهالی سیستان دوباره 

حق خود و شکستن  خواستند که شخصاً برای احقاق

. این (Kouhestani Nejad, 2002) سدهای افغانستان برآیند

اعتراضات دولت ایران را مجاب نمود تا مجدد مراودات با 

مند آغاز نماید و افغانستان را بر سر مسأله تسهیم آب هیر
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های عمدۀ شکل گرفته در داخل کشور و  دلیل نارضایتی به

فشار مردم سیستان، دولت ایران برای کنترل شرایط و 

شده  جلوگیری از آشوب، تالش نمود تنها برای تأمین تضمین

ای با افغانستان بر سر  های کشاورزی و زراعت معاهده نیاز

 تقسیم آب هیرمند انعقاد نماید.

عامل مؤثر دیگر که این بار افغانستان را ترغیب به 

مذاکره و انعقاد معاهده تسهیم آب هیرمند نمود، تشکیل 

جنگ  و پس از 1955 در سال 35سازمان پیمان مرکزی

 یمبارزه با شوورو این پیمان که هدف آن بنابر  است.سرد 
در  خواسوت  ینمو دیگور   کوا یآمربوود،   سوم یو نفوذ مارکس

 یعنیبه ضرر متحدان خود  یه هلمند کارتوسعه در انیجر

در اواسوط دهوه    ،رو نیو و پاکسوتان انجوام دهود. از ا    رانیا
متحده بودجه خود در افغانسوتان را کواهش    االتیا 1960

بوودین ترتیوووب   .(Shroder & Ahmadzai, 2016)داد 

و  1972، 1971های  های آمریکا به افغانستان در سال کمک

دالر  500000و  400000، 600000ترتیوب برابور    به 1973
. خوروج ایواالت متحوده از    (Azam, 1999)کاهش یافوت  

پروژه توسوعه دره هلمنود، افغانسوتان را مجواب نموود توا       
ای بورای تسوهیم آب هیرمنود منعقود      تالش نماید معاهوده 

 هلمنود  دره توسوعه  پروژه ادامه یبرا افغانستان نماید. زیرا
 یهوا  کموک و  بوود  ازمندین یمال یها کمک و وام افتیدر به

 تیوضوع  آن در کوه  ییهوا  حوضوه  بوه  طورعمده به یالملل نیب

بوه هموین دلیول     .رندیگ ینم تعلق ،نباشد مشخص آب میتقس

گرِ افغانسوتان بورای انعقواد معاهوده بوا       یک عامل مؤثر ترغیب

ایون  حلِ ظاهریِ مناقشه آبی در  ،رمندیه رودخانه سر برایران 
 پوروژه اداموه   بورای  یجهوان  یهوا  کمک حوضه برای دریافت

های جلوب سورمایه بورای     بوده است. نمونه هلمند دره توسعه

 توسووعه پووروژه دره هلمنوود توسووط افغانسووتان عبارتنوود از   
(Ghoreishi, 2020):   

های  میلیون پوندی انگلیس )بین سال 8/2کمک  -

ریزی جامع حوضه  ( برای مطالعه و برنامه2011-2014

 آبریز هیرمند 

 حمایت بانک توسعه جهانی  -

 آسیاییحمایت بانک توسعه  -

و خان  کمال سد یانیپا یاسوم  کمک ترکیه برای فاز -

 دالری یلیونم 200 یگذار یهسرمای، فاز دوم سد کجک

  یننصب تورب

برای کشور انگستان  دالر ونیلیم ستیبکمک  -

 نیروگاه گرشک

 دانمارککشور  دالر ونیلیاز دوازده م شیبکمک  -

 برای نیروگاه گرشک

افغانستان برای انعقاد معاهده کننده دوم  عامل ترغیب

هیرمند در آن دوره، جلبِ نظرِ مقاماتِ ایرانی در جهت 

های آزاد بود. زیرا افغانستان تا  دسترسی آن کشور به آبراهه

درصد از واردات و صادرات خودش  80حدود  1955سال 

داد. در حالیکه در آن سال ارتباط  را از راه پاکستان انجام می

دلیل مسأله پشتونستان رو به  تان و پاکستان بهدو کشور افغانس

تیرگی رفت و در نتیجه آن جریان انتقال کاال از طریق 

. این مسأله (Kouhestani Nejad, 2002) پاکستان متوقف شد

 ژهیو به ران،یا یِتیترانز یها راه تیاهم تانافغانسبرای 

 ,Abbasi & Ranjbardar) را پررنگ ساختبندرعباس 

و  است یخشک درافغانستان کشوری محاط  . زیرا(2010

های ترانزیتی و  آمدن به چالش قئهمیشه نیاز دارد تا برای فا

آزاد های  جدیدی را برای دسترسی به آب هراخود، تجارتی 

 چنین ی و همعیمنابع طب یدارا یکشور افغانستان پیدا نماید.

به مرکزی  یایآسمنطقه  انتقال نفت، گاز، برق از گذرگاه

 یایبه آس یجنوب یایانتقال کاال از آس ریو مس یجنوب یایآس

مرکزی است و از این جهت برای منطقه و جهان اهمیت 

تالش کرد تا در این دوره  رو، این کشور ای دارد. از این ویژه

 جلب کند یتینزرا به استفاده از راه ترا یرانیمقامات ارضایت 

ترین  و به همین دلیل حاضر شد در خصوص یکی از مهم

 Ghoreishi) مسأله مورد اختالف دو کشور به مذاکره بپردازد

et al., 2021). 
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تمایل افغانستان برای جلب نظر مقامات ایرانی برای 

های ترانزیتی، اجبار این  کسب اجازه دسترسی به راه

کشور برای ادامه پروژه دره هلمند و به ثمر رساندن 

های عمده صورت گرفته در کنار اجبار  گذاری سرمایه

شده آب کشاورزی گذران  ایران برای تأمین تضمین

معیشت ساکنان سیستان که اعتراضات بسیار شدیدی 

 داشتند، مذاکرات دیگری را بین دو کشور ایجاد نمود. تا

 یط لندن در افغانستان ریسف 1959 سالفوریه  درکه  جایی

 شیافزا با افغانستان دولت که نمود ماعال رانیا به یسفر

 موافقت هیثان در مکعب متر 26 به 22 از رانیا سهم زانیم

 نیا ردک دیتأک یو . البته(Fakhari, 1992) است کرده

 دو دوستانه روابط دلیل به یمکعب متر چهار شیافزا مقدار

 از پس. است بوده افغانستان تین حسن نماد و کشور

آگوست  ماه  در رانیا دولت افغانستان، ندهینما مراجعت

 امور ریوز با مذاکره یبرا یاریاالخت تام ندهینما 1959 سال

 ندهینما چون یول نمود، اعزام کابل به افغانستان خارجه

رودخانه  یدلتا ونیسیکم یرأ در اشاره مورد حقابه رانیا

 داده وعده زانیم عالوه به( هیثان در مکعب متر 22هلمند )

 را( هیثان در مکعب متر 4) افغانستان دولت توسط شده

 حاصل در آن سال مذاکرات از یجینتا دانست، ینم یکاف

 .(Fakhari, 1992) نشد

 1970 در سال و مذاکرات انیجر در دوباره

در منطقه دلتا رخ داد که منجر به  یهولناک یسال خشک

به گرگان، ترکمن  ستانیاز مردم س یادیمهاجرت عده ز

 نی. در هم(Hafeznia et al., 2006)صحرا و مشهد شد 

کامل  طور به ستانیس آب رود انیروز جر 23مدت  سال به

از  یآب ورود زانیم چنین هم. قطع شد رانیبه سمت ا

 انیمنشعب از رود پر یها و کانال ستانیرودخانه س

مترمکعب  ونیلیم 189 یعنیخود  زانیم نیتر کممشترک به 

 ستانیس آب وضع. (Hafeznia et al., 2006) افتیکاهش 

 30 به هکتار هزار 80 از کشت ریز سطح و شد یبحران

بر اثر . (Sargazi, 2015) افتی کاهش هکتار ارهز

  تاالب و هزرگود تاالب ،حوضه در یدیشد یسال خشک

 هامون سطح چنین هم و شدند خشک کامالً رمندیه هامون

 افتی کاهش شدت به زین یابورص هامون و پوزک

(Khosravi, 2010).  این عوامل نارضایتی کشاورزان

سیستانی را تشدید نمود و دولت ایران را مجاب کرد تا 

 تنهابرای جلوگیری از مهاجرت جمعیت و در این دوره 

 طلبرا  زراعت و یکشاورز مصرف یبرا ازیموردن آب

و با این هدف شروع به مذاکره نماید. از  باشد داشته

آبی شدید و نارضایتی مردم در آن دروه  کم دلیل بهرو،  این

برای فقدان آب مورد نیاز برای کشاورزی و زراعت، دو 

موفق به امضای معاهده  1973کشور سرانجام در مارس 

 . (Hafeznia et al., 2006)تقسیم آب هیرمند شدند 

قابل ذکر است که از دیگر عواملی که دولت ایران را 

هیرمند نمود، فشار آمریکا  1973مجبور به انعقاد معاهده 

فغانستان به شوروی بود. این نشدن ا به ایران برای نزدیک

 ای فشار، عامل مضاعفی در اجبار ایران برای انعقاد معاهده

شده آب موردنیاز  جز تأمین تضمین بهای  که عایده بود

های محدود نداشت. اگرچه افغانستان  برای زراعتِ زمین

ها برای ایاالت متحده اهمیت چندانی نداشت،  در این سال

شدن افغانستان به شوروی  زدیکاما نگرانی آمریکا از ن

ارتباط  دلیل بهرو، ایران  چنان وجود داشت. از این هم

نزدیکی که با آمریکا داشت، این معاهده را پذیرفت و با 

 دنبال بهآمدن از مواضع خود در رابطه با آب هیرمند  کوتاه

این بود تا کشور افغانستان را تشویق کند تا از اردوگاه 

یکی از اقمار ایران به  عنوان بهود و نفوذ شوروی خارج ش

 .(Hafeznia et al., 2006)اردوگاه نفوذ غرب بپیوندند 

بر  یمعاهده رسم کیانعقاد  طورکه اشاره شد، همان

بود و  تیدولت افغانستان حائز اهم یبرا رمندیسر آب ه

 نیا یبرا یادیتوانست منافع زاین معاهده در نهایت 

ی، رئیس جمهور اشرف غن که تا جایی کند. نیکشور تأم
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 قیشف ی، موس2016در سال  یمراسم یط افغانستان،

را  رمندیصدراعظم وقت افغانستان و امضاکننده معاهده ه

 یموس دیشهکه  یا معاهده»و اظهار کرد  دینام «دیشه»

منعقد کرد سرتاسر  رمندیبر سر رودخانه ه رانیبا ا قیشف

 Afghan Voice) «به نفع مردم افغانستان بوده است

Agency, 2016) .را  یعیوس غاتیافغانستان تبل مطبوعات

که  ، تا جاییندا هداد انجام رمندیه 1973 معاهدهدرباره 

را  قیشف یمجسمه موساند ضروری است  مدعی شده

در دلیل مزایای متعدد معاهده هیرمند برای افغانستان  هب

 چنین هم. 36کنیمو کابل نصب  مروزین یشهرها یها دانیم

مفسران رادیو کابل در  از یکعات یبه نقل از روزنامه اطال

 نیا یامضا»تفسیری پیرامون معاهده مذکور یادآور شد 

 تواند یماین معاهده  .بود یضرور افغانستان یبرامعاهده 

 یالملل نیب یها هیسرما رمندیه دره یآبادان و عمران یبرا

 حل رمندیه آب میتقس مشکل که اگر . زیراکند جذب

 را الزم یعمران یها هیسرما نبود قادر افغانستان شد، مین

 به یالملل نیب یمال یها سازمان و کند نیتأم منطقه یبرا

 توجه الزم اعتبارات و وام درباره افغانستان یشنهادهایپ

نیز  افغانستان آب و یانرژ وزارت یها مقام 37«ندردک ینم

با افغانستان  یآب یها مشکل اگر کهداشتند  دیتأک

 به حاضر یجهان جامعه ،حل نشود هیهمسا یکشورها

برق  دیو تول یآب یها رهیذخ یها در پروژه یگذار هیسرما

 .(Rafiee Sghalaksari, 2016) نخواهد بود

جمیع این مطالب نشانگر آن است که موضعِ ایران در 

به آب  یابی دستاً تالش برای زمان انعقاد معاهده صرف

معین و تضمین شده برای مصرف کشاورزی اهالی 

سیستان بوده و شرایط آن دوره ایران را مجاب به پذیرش 

اسناد و مطالعات نشان  چنین هماین معاهده نموده است. 

دهند که کشور افغانستان تالش داشته است تا یک  می

ظاهر مناقشه آب معاهده رسمی انعقاد نماید تا بتواند به 

شده جلوه دهد و کمک  الملل حل هیرمند را در نگاه بین

وساز در این  برای توسعه و ساخت تر بیشفنی و مالی 

گر آن است که هیچ  حوضه دریافت نماید. این مهم نمایان

یک از دو کشور در آن دوره به مسأله تأمین آب 

محیطی  اند و حقابه زیست توجهی نداشته  محیطی زیست

 ها مسکوت باقی مانده است. امونه

 

های بعدی تأثیرگذار بر معاهده تفسیر براساس رویه

1973  

طورکه اشاره شد در عرصۀ مدیریت منابع آب از دهه  همان

ای  زیستی توجه ویژه به بعد به نیازهای محیط 1980

صورت گرفت. بنابراین طبیعی است که در زمان تدوین 

محیطی توجهی زیستطرفین به حقابه  1973معاهده 

-های بعدی و قواعد مرتبط حقوق بیننداشته باشند. رویه

الملل در زمان تفسیر از جمله مواردی است که در تفسیر 

مقرر  1969معاهده باید مدنظر قرار گیرد. کنوانسیون وین 

 توجه زین ریز موارد به معاهده، اقیسبر  عالوهدارد می

 یاجرا یبرا اًبعد که یا هیرو هر -ب»...  :شد خواهد

 درباره که باشد داشته آن بر داللت و شود اتخاذمعاهده 

معاهده( به وجود  ِ ی)ها طرف انیم یتوافق معاهده، ریتفس

که در  الملل نیحقوق ب مرتبطِ قاعده هر -ج ،آمده است

 .«معاهده قابل اجرا باشد یها طرف نیروابط ب

های  جریان»محیطی بر های زیست رهاسازی حقابه

محیطی، کمیت، کیفیت و مقدار آب موردنیاز برای  زیست

ای و معیشت  های آب شیرین و رودخانه حفظ اکوسیستم

ها وابسته  انسانی و رفاهی است که به این اکوسیستم

(CISION PRWeb, 2007)« است
. هرچند در مورد 38

صریحی در معاهدات  محیطی مقررههای زیست حقابه

المللی وجود ندارد که براساس آن یک کشور سهم  بین

اما  ،ی از آب یک حوضه آبریز را درخواست نمایدتر بیش

موضوع در قالب تعهدات عرفی عام و قراردادی مربوط 

برداری منصفانه و متعارف و اصل منع آسیب  به اصل بهره
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تری در المللی دادگس شود. دیوان بین تفسیر و اجرا می

به  یابی دست»قضیه خمیر کاغذ بیان داشته است 

برداری بهینه و منطقی مستلزم تعادل میان حقوق و  بهره

استفاده از رودخانه برای انجام ها به  نیازهای طرف

های اقتصادی و بازرگانی از یک سو و تعهد به  فعالیت

زیست  محافظت از آن رودخانه از هرگونه خسارت به محیط

هایی به  واسطه چنین فعالیت مکن است بهاست که م

برداری  زیست طرف دیگر وارد آید. چنین بهره محیط

تواند منصفانه و متعارف تلقی شود اگر منافع دیگر  نمی

زیست  کشورهای حوضه آبریز مشترک و محافظت از محیط

 International Court of« )طرف دیگر مدنظر قرار نگیرد

Justice, 2010, para. 175)39. 

رأی کیشنگاگا بین هند و پاکستان در خصوص 

المللی است  رودخانه ایندوس نخستین تصمیم قضایی بین

پردازد. این  که به مفهوم جریان حداقلی به شکل مفصل می

محیطی از  مزبور را با محافظت پایدار زیسترأی مفهوم 

سازد. در این رابطه، دیوان  منابع آبی مشترک مرتبط می

محیطی از طریق  داوری به مفهوم جریان حداقلی زیست

االجرا  المللی الزم ابزارهای تفسیری نظیر اصول عرفی بین

 زیست اشاره کرده است برای محافظت از محیط

(Kishenganga Partial Award, 2013, para. 452) .

دیوان خاطرنشان کرد که مفهوم جریان حداقلی 

طور قانونی در اصول و قواعد حقوق  محیطی به زیست

مستلزم  امر زیست منعکس شده است. این الملل محیط بین

های  ریزی و انجام اقدامات و پروژه بود که برنامهآن 

محیطی مطابق باشند.  المللی با الزامات زیست آبراهی بین

عبارت دیگر، پیشگیری و مراقبت مقتضی مستلزم یک  به

میزان معین جریان حداقلی است. این جریان حداقلی 

محیطی  یک شرط پایداری زیست عنوان بهتوسط دیوان 

 منابع آبی مشترک توصیف شدبرای محافظت از 

(Kishenganga Partial Award, 2013, para. 454) از .

نظر دیوان مفهوم جریان حداقلی باید در چارچوب 

 Kishenganga) محیطی لحاظ شود ارزیابی اثرات زیست

Partial Award, 2013, para. 450). 

ها به اتخاذ اقدامات  قواعد برلین نیز وظیفه دولت 22ماده 

محیطی ضروری  مقتضی برای حمایت از تمامیت زیست

های خاص را  ابسته به آبهای و برای پایداری اکوسیستم

 ,International Law Association, 2004) دارد مقرر می

chap. 5)40 24. قواعد برلین در خصوص منابع آب در ماده 

ها باید تمامی اقدامات مقتضی  دارد که دولت خود بیان می

یت های کافی برای محافظت از تمام جهت تضمین جریان

های  های یک حوضه آبریز از جمله آب اکولوژیکی آب

 ای را اتخاذ کنند. رودخانه

کنوانسیون تنوع زیستی هم که رژیم عامی برای حفاظت 

است، از  ها و منابع بیولوژیکی را مقرر داشته  از اکوسیستم

های  دیگر اسنادی است که تعهد به حفظ و تعیین حقابه

دهد. ایران و افغانستان هر دو  محیطی را نتیجه می زیست

ه عضو این کنوانسیون هستند. این کنوانسیون، تعهد عرفی ب

های فراتر از  ها یا حوزه منع آسیب فرامرزی به دیگر دولت

که  کند می انیب 3 ۀماد در ضمنِدارد و  صالحیت را مقرر می

نسبت به  ی،مل تیحق حاکم ییها پس از شناسا دولت

مهم را  نیا نیتضم تیخود مسئول یعیاستخراج منابع طب

 و کنترلِ تیداخل در صالح هایتیبرعهده دارند که فعال

فراتر  مناطقِ ای گرید یهادولت ستِیز طیبه مح یبیآس ،ها آن

 United) ندوارد نکنها  آن یمل یهاتیصالح ۀاز محدود

Nations, 1992, p. 5)41 طرفین باید برای حفظ و استفاده .

پایدار از تنوع زیستی در ارتباط با مناطق خارج از حوزه 

قانونی خود و دیگر موضوعات مورد عالقه دو طرف، با 

 .42(United Nations, 1992, p. 5) همکاری کنندیکدیگر 

المللی هامون که میراث مشترک بشری  بینهای  تاالب

الملل  هستند. براساس اصول عرفی حقوق بین

 زیست حقی انکارناپذیر از منابع آب حوضه آبریز محیط
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 & Mahdi Poor et al., 2015; Thomas) هیرمند دارند

Mahmoudzadeh Varzi, 2015; Sazmand & Yari,. 

2016; Kramzadeh & Moradian, 2017; Nagheeby &. 

Rieu-Clarke, 2020; Akbari et al., 2021.)  مستنبط از

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی  15تفسیر عمومی شماره 

حقوق بشر  وزیستی جزو فرهنگی تأمین حقابه محیط

های  آید که دولت حساب می مدخالن یک تاالب به ذی

مشترک در یک تاالب باید حقابه مربوطه را تأمین نمایند 

و از هر گونه اقدام قطع و کاهش این حقابه خودداری 

 . 43(Committee on Economic, 2002) رزندو

و  یمنصفانه و منطق برداری بهرهاصل از سوی دیگر، 

آب   المللی نیب قوانین یدر هسته اصل بیاصل عدم آس

این دو اصل مهم، (. McCaffrey, 2007) ندقرار دار

 و قواعد ها ونیکنوانس بسیاری از در عنوان اصول عرفی، به

سازمان ملل در 1997 ونیکنوانس ازجمله یالملل نیمتعدد ب

 1992 ونیکنوانس ،یالملل نیب یها خصوص آبراهه

و قواعد  1966 ینکیسیقواعد هل چنین همو  ینکیهلس

اصل استفاده اند.  ه شناخته شد تیرسم هب 2004برلین 

الملل بخشی از حقوق بین عنوان بهمنصفانه و منطقی 

های استفاده از آبعرفی بر این عقیده استوار است که 

ای باشد که هر کشوری از سهم المللی باید به گونهبین

ای در استفاده از منابع آبی و منافع حاصل از آن در عادالنه

. این اصل (Wehling, 2020) قلمرو خود برخوردار باشد

نه تنها بر تخصیص کمی منابع آب بین کشورهای ساحلی 

 گیردرا نیز دربرمیها  آن تمرکز دارد بلکه نحوه استفاده از

(Wehling, 2020). یک مفهوم  عنوان بهاین اصل،  ،رو ازاین

های مشترک را های تخصیص و حفاظت از آبجامع جنبه

گران  برخی پژوهش (.McCaffrey, 2007)گیرد برمی در

برای سایر  توجه قابل ای که آسیباستفادهمعتقدند که 

کند، منصفانه نیست کشورهای ساحلی حوضه ایجاد می

(Tanzi, 2020) بر این، تعهد یک کشور برای عدم  . عالوه

وجه به سایر کشورهای ساحلی در اصل ایجاد آسیب قابل ت

ترین اصول در قوانین عنوان یکی از اساسی عدم آسیب به

 ;McCaffrey, 2007) المللی آب مطرح شده استبین

Nanda & Pring, 2013; Tanzi, 2020) این اصل هم بر .

المللی و هم بر حفاظت های بینهای مشترک از آبراههفادهاست

طور  . این اصل به(Bulto, 2009)زیست داللت دارد از محیط

رامسر نیز مورد توجه قرار  1971ضمنی در کنوانسیون 

  .(Ramsar Convention, 1971) گرفته است

نشان  Mianabadi et al. (2021)نتایج پژوهش 

 تواند یم رمندیخان بر رودخانه ه احداث سدکمالدهد  می

 -3و  یاقتصاد بیآس -2 ،یانسان بیآس -1سه منظر از 

 یجد یاثرگذار دست، نییبر پا یطیمح ستیز بیآس

در حوزه سد  نیمشخص احداث ا طور بهو  دداشته باش

گیر  محیطی رودخانه هیرمند قابل توجه و چشم نیاز زیست

 یکیدرولوژیه راتییسبب تغ تواند یکه م هست به نحوی

 انیدرصد جر 80زمستان و بهار تا  یها رودخانه در ماه

 یها بیآس منجر به تواند یمسأله م نیرودخانه شود. ا

 .(Mianabadi et al., 2021) گردد یطیمح ستیز یجد

اثرات احداث سد  دهد که  نتایج این مطالعات نشان می

 یرسان بیآس ینیمصداق بارز و ع دست نییخان بر پا کمال

 یها ونیاست که کنوانس دست نییپا یبه کشورها یجد

 وانیمتعدد صادره د یآرا چنین همو  یالملل نیمتعدد ب

شناخته و  یاصل عرف کیعنوان  آن را به ،یالملل نیب

 .کنند یآن م تیکشورها را ملزوم به رعا

ها بر سالمت و رفاه  شدن هامون اثرات خشک دلیل به

آبریز هیرمند هم در ایران و هم افغانستان ساکنان حوضه 

زیست سالم برای افراد، قواعد  و شناسایی حق بر محیط

حقوق بشر )مثل حق بر سالمت، حق بر استانداردهای 

زیست سالم( دولت  شایسته زندگی و حق بر محیط

افغانستان را مکلف به اختصاص حداقل جریان 

تعهدات سازد. زیرا  ها می محیطی برای هامون زیست
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الشمول  زیست تعهدی عام حقوق بشری و نیز حفظ محیط

که دولت افغانستان نه فقط در برابر دولت ایران بلکه  است

شهروندان خود و  چنین همنسبت به شهروندان ایرانی، 

 های آینده ملزم به رعایت آن است.حتی نسل

 

 گیری نتیجه

 نیو ونیکنوانس ریاساس قواعد تفسبردر این پژوهش 

قواعد عرفی  ودر خصوص حقوق معاهدات که جز 1969

سو حقابه  الملل نیز هست اثبات شد که از یک حقوق بین

حقابه کشاورزی  1973تعیین شده برای ایران در معاهده 

های هامون در  زیستی تاالبو زراعت است و حقابه محیط

این معاهده مسکوت مانده است. از سوی دیگر، براساس 

های بعدی در حقوق داده شد که رویههمین قواعد نشان 

گیری قواعد الملل بشر و شکل الملل و حقوق بین بین

محیطی، افغانستان را متعهد به مرتبط مانند حقابه زیست

 نماید.  ها می محیطی برای هامون تأمین حقابه زیست

ها نه تنها تعهد به   مطابق با قواعد حقوق بشری دولت

هدات حقوق بشری برای افراد در احترام، حمایت و ایفای تع

 بیآس یها  تیدر وضعتحت صالحیت خود دارند بلکه 

 دولتِ یاز سو ینیفراسرزم تیاعمال صالح ،ینیفراسرزم

که اقدامات در  یشود که دولت  یم رفتهیاساس پذ نیمنشأ بر ا

آن انجام شده است بر آن اقدامات  تیتحت صالح ایقلمرو 

 نیتواند از ا یاست که م یتیکنترل مؤثر دارد و در موقع

گردد که  یفرامرز بیآسکند تا مانع از  یریگ شیاقدامات پ

 ریافراد از حقوق بشر در خارج از قلمرو آن تأث یمند  بر بهره

 ت،یریهنگام استفاده، مدها متعهدند  . دولتگذارد  یم

در درون قلمرو خود از  محافظت از منابع آب ای صیتخص

به  یتوجه قابل بیآس تواند یکه م یهر فعل و ترک فعل

. آسیب جدی شامل کنند یوارد کند خوددار گرید یکشورها

محیطی، آلودگی، اثرات منفی بر منابع آبی،   آسیب زیست

های یک دولت و اثر منفی بر   ایجاد محدودیت در استفاده

چنین وقتی استفاده یا مدیریت  شود. هم سالمتی انسان می

المللی موجب اثرات مخرب بر   ای بینه گرفته از آب صورت

تحقق حق بشری بر آب ساکنان کشورهای ساحلی دیگر 

شود مانند ایجاد مشکالت برای سالمت و بهداشت عمومی 

طور عینی با شواهد قابل اثبات باشد آسیب  ای که به به اندازه

ها بر  شدن هامون توجه رخ داده است. اثرات خشک قابل

ین حوضه هم در ایران و هم سالمت و رفاه ساکنان ا

های بشری مثل حق بر سالمت، حق  افغانستان و وجود حق

زیست سالم  بر استانداردهای شایسته زندگی و حق بر محیط

های حوضه را مکلف به اختصاص و تأمین نیاز جریان  دولت

 سازد.   ها می  محیطی برای هامون زیست

مترمکعوب در ثانیوه از آب    26بر این اساس، تحویول  
رودخانه هیرمند به ایران، موجب پایوان مسوئولیت دولوت    

دست حوضوه آبریوز هیرمنود     باالدست نسبت به نیاز پایین

تعهدی عرفوی،   عنوان بهشود، بلکه حفظ تاالب هامون  نمی
المللی و مشترک همواره بر عهده دو کشور اسوت. بوه    بین

کشوور   عنووان  بوه از است کشوور افغانسوتان،   همین دلیل نی
باالدسووت بووه مسووئولیت عرفووی خووود در قبووال نیوواز آبووی 

 ها متعهد باشد.  هامون
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