
 (03)شمارهپیاپی8031پاییز،03،شمارهتمهشهایراهبردیسیاست،سالپژوهشفصلنامه

 

 

 حقابه رودخانه هیرمند نیتأمراهبردهای دیپلماسی 

 

 3مهدی فیضی - 2سرحدی رضا - 1اسالمی اله روح
 

 22/1/1332پذیرش:  -31/4/1331دریافت: 
 

 چکیده
منشه عهاار ببییهیهمهاارهنیتهرمههمیکهیازعنهاا بههیمرزیهارودخانه

عنهاا به.رودخانههیرمندشاندیممحسابهادولتاختالفاتبسیاریدرروابطبین
شریا اصلیدریاچههاما ،رودخانهمرزیایرا وافغانستا استکهسبببسهیاری
ازمجادالتمرزیازابتدایمرزبندیمشخصبینایندوکشهارتهابههامهروزبهاده

حقابهرودخانههیرمنهدونیت ممبنیبر8038مپایبندیافغانستا بهقرارداداست.عد
یکهحیهاتسیسهتا بههآ وابسهتهاسهت،ااچهیدرعناا بهآ ،خشکیهاما تبعبه

است.ازدیربازمذاکراتمختلفهی زدهرقمایرادرمنطقهسیستا یفزایندههاچالش
قابهایرا صارتگرفتهاماتابهامروزاینمسئلهمیلقمیا ایرا وافغانستا دربارهح
رو،نگارندگا قصددارندبهاینپرسشپاسخدهندکهماندهاست.درپژوهشپیش

؟باشدیمحقابهرودخانههیرمندمیا ایرا وافغانستا چهنیت مراهبردهایدیپلماسی
،درمرحلههاولههایبهازودرچهارچابنرریههسهاالدرراستایپاسخگاییبهاین

یایهرا قهرارگهذاراستیساولایتیمهمدرعرصهعناا بهبایستیبحرا آبهیرمند
گیرد.سپسدرفرآیندمذاکراتبینایرا وافغانستا وبراساسدیپلماسی،عقالنیت

نیت م،دسترسیافغانستا بهبندرچابهاروهاآ یهابرداشتوهاتیاولابازیگرا و
 نقطهتیادلوبهترینگزینهبرایهردوکشاربرگزیدهشاد.عناا بهحقابههیرمند

 
 ،افغانستا ،ایرا ،هیرمند،هاما هایبازنرریه دیپلماسی، واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله
امابههمها انهدازهنیهزنهادر؛شاندیمآببهجنگمتاسلمسئلهبرسرندرتبهکشارها

یمشهتر هسهتند،درگیهریوبرخهاردیراارودخانهییکهدارایحاضهاستکهکشارها

شهرقیآ ،مرزههایدرایرا یهادغدغهنیترمهماز(.یکیMcIntyre, 2013: 9تجربهنکنند)

.باشهدیمهکشمکشودرگیریبرسراسهتفادهازمنهابعآبمشهتر میها ایهرا وافغانسهتا 

ویژهجغرافیاییواقلیمیدرژئاپلیتیکشرقایرا ازاهمیهتسیستا ازدیربازبهدلیلجایگاه

تهاالبآبشهیریننیتربزرگعناا بهزیادیبرخارداربادهاست.دراینمیا تاالبهاما 

یبرخهارداراسهت.اژهیهوایرا کهدرشمالوشمالغربیدشتسیستا قراردارد،ازاهمیت

شریا تغذیههآ نیتریاصلرازرودخانههیرمندکهدرپی،احداثسدبرفیپیهایسالخشک

مبنهیبهر8038یسهالالمللهنیبهوعدمپایبندیکشهارافغانسهتا بههرعایهتمیاههدهباشدیم

آبدرثانیهدررودهیرمنهد،منجهربههخشهکید ههاما گردیهدهومترمکیب20یآزادساز

بهروزسهازنههیزماینمسئله،خهادیروا تبدیلکردهاست.هاشنسیستا رابهکانا حرکت

یههابحهرا ی،اجتمهاعیواقتصهادیشهدهاسهت.درایهنمیها طیمحستیزمشکالتفراوا 

،منقهر یگیهاهیههاگانههاکثهرکهیاگانهبهیداشتهاست؛ترگستردهیدامنهطیمحستیز

ازبهینتیهرنهادیهاانهدشدهوپرندگا مجباربهمهاجرتشدهنابادیجانارا آبزیهاگانه

خشکید هاما بهدلیلعدمحلمسئلهآبهیرمنهد،اکاسیسهتممنطقههرامجماعدر.اندرفته

بهسمتنابادیکشاندهاست.همچنینازمنرراقتصادینیزوابستهباد اقتصادمنطقهسیسهتا 

 رانیزبهمشاغلکشاورزیوصیادیوازبینرفتنایندوشغل،حیاتاقتصادیمنطقهسیستا

روساختهاست.بامشکالتزیادیروبه

عدمپایبندیافغانستا بهحقابهایرا ریشهدرروابطسیاسیایرا وافغانستا دارد.روابط 

یزیادیرادرمسیرتاریخبهخاددیهدههابینشسیاسیودیپلماسیمیا ایندوکشارفرازو

وتغییهراتدرسیاسهتخهارجیایهرا ازعمهدهاستکهمتزلزلباد نرامسیاسهیافغانسهتا 

کههمسهئلهکاشهدیمهبرهمیناساس،اینپهژوهش.دیآیمبهشمارهابینشدالیلاینفرازو

آبهیرمندوعدمدسترسیبهتاافقیجامعکهناشیازعدمدر صهحی ازمنهافعمشهتر 

بههبحهرا آبتاانهدیمهیدرشهرایطکنهانی،دیپلماسهرسدیماسترابررسینماید.بهنرر

هیرمندپایا دهدودوکشاررابرسراینمسئلهبهتاافقبرساند.ایندیپلماسیبهدلیلروابهط
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قالهبتاانهدیمهتنگاتنگتجاری،اقتصادیوفرهنگیافغانسهتا بهاجمههاریاسهالمیایهرا 

ت.بهراسهاسایهناسهاجهراقابهلههایبهازگانهبهخادبگیردکهبهاکاربسهتالگهایریاضی

منجهربههارائههراهکهاریعملهیخااههدشهد؛ههایبازپژوهش،تلفیقیازدیپلماسیوالگای

حقابههرودهیرمنهدنیته مبنابراینپرسشپژوهشبهاینقراراستکهراهبردههایدیپلماسهی

مسئلهآب،هایباز؟فرضیهنیزایناستکهباتاجهبهنرریهباشدیممیا ایرا وافغانستا چه

یاگانهبهاست.حلقابلبازیباحاصلجمعغیرصفرصارتبههیرمندمیا ایرا وافغانستا 

وبهدنبالحداکثررساند منافعملیخهادوپرهیهزازشاندیمکهاینبازیگرا ،عقالنیتلقی

باختوضررهستند.

 

 پیشینه پژوهش
تیکهاینمیضهلبهرایمنطقههسیسهتا درپهیدرماردبحرا وحقابهرودهیرمندوتبیا

بههتهاا یمهراههاپژوهشیمختلفیصارتگرفتهاست.ماضاعاینهاپژوهشداشتهاست،

دیپلماسیتقسیمکرد.-حقاقیتینهادرتاریخیو-ی،جغرافیاییطیمحستیزدستهسه


 یطیمح ستیز -الف

یناشهیازممانیهتکشهارطهیحمسهتیزبهرتبیهاتدیهت کههاپهژوهشکانا تاجهایهن

تهاالب»کتهابافغانستا ازبهجریا افتاد حقابههیرمندوخشکشد دریاچههاما اسهت.

مجنانیها یکهیازمنصاریوهنریک(اثرجمشید8001)«هاما وحشحیاتپناهگاههاما 

درما ههاوهیرمنهد»ههااسهت.همچنهینمقهاالتمتیهددینریهرمقالههاینپهژوهشنیترمهم

اثراتتطبیقیبررسی»(،8031ناشتهپیروزمجتهدزاده)«ایرا خاورهیدروپالیتیک اندازچشم

ضهیامحمدحسهنناشهته«سیسهتا روسهتاهایدرکشاورزیهایفیالیتبرهیرمندآبکاهش

بههرهههاما تههاالبخشههکیازناشههیخسههاراتاقتصههادیارزیههابی»(،8013تاانههاودیگههرا )

رودخانهه»(،8031ناشتهمجیددهمردهوجاادشههرکی)«تاالبجاناریوگیاهیاکاسیستم

انههدرکنشمحیطههیتهه ثیرات»(،8010ناشههتهبهنههامملکههی)«روپههیشهههایچههالشوهیرمنههد

(،8013ناشهتهمحمهادخسهروی)«سیسهتا روزه823بادههایبهاهیرمنهدرودخانههایناسا 

ههاما المللهیبینتاالبخشکبسترروا هایهماسازروستاییهایسکانتگاهپذیریآسیب»
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بحهرا اقتصادی-سیاسیاثرات»(،8031لفمجانی)ناشتهصادقاصغری«هیرمندشهرستا در

(8033یافشهاریودیگهرا )مجتبهناشهته«بلاچستا وسیستا استا هیرمندرودخانهدرآب

برایهنامهراسهتکههعهدمهاپژوهش.تاکیدمشتر تماماینرندیگیمنیزدراینقالبقرار

رابههیطهیمحستیزپایبندیافغانستا بهحقابهایرا وجلاگیریازورودآببهایرا ،فجایع

.کندیمیجدیواردهابیآسدنبالخااهدداشتکهبهزیستمردممنطقهسیستا 
 

 تاریخی -جغرافیایی -ب

بطایرا وافغانسهتا واهمیهتوجایگهاهییبامحاریتتاریخوجغرافیابررواهاپژوهش

مرزههایومهرزدارامیهرا »بههکتهابتهاا یمهههاآ هیرمندتاکیددارندکهازمیا رودخانه

(اشارهکرد.همچنینمقاالتمتیددینریرمقاله8031ناشتهپیروزمجتهدزاده)«ایرا خاوری

ناشهتهایهراافشهارسیسهتانی« ایهرافهالتشهیرینآبدریاچههتهرینبهزرگهاما دریاچه»

(8001 ناشهته ،«پهلهایدورۀدرسیسهتا اقتصهادیوسیاسهیجغرافیهایدرهیرمندجایگاه»(،

سیاسهیروابهطدرهیرمنهدمهرزیرودخانهمارفالاژیتغییراتنقش»(،8030زهراسرگزی)

ایهرا مهرزیهایاختالفبررسی»(،8033ازنداهیودیگرا )بدیییناشته«افغانستا وایرا 

رود»(،8030ناشهتهسهتارهجهاللودیگهرا )«(هیرمنهدرودخانهه:مطالیههمهارد)افغانستا و

(،اشارهکرد.8018ناشتهعباسسالار)«حقابهاختالفوهیرمند
 

 دیپلماسی -حقوقی -ت

ییکهدرماردرودهیرمندصهارتگرفهتبیشهتربهرتهاریخدیپلماسهیدوهاپژوهشدر

مهاردیجدیهد،ابیهادحقهاقیمسهئلهحقابهههیرمنهدراههاپژوهششدهاستامادی کتکشار

ناشهته«هیرمنهدرودمهارددرافغانسهتا وایهرا دولتهیناخهتالف».کتابانددادهیقراربررس

تاسهطهیرمنهدرودخانهازبرداریبهرهحقاقیابیاد»ومقاالتینریر(8038غالمرضافخاری)

مشهکلیهیرمنهدآب»(،8033زادهومرتضیعباسزاده)،ناشتهرضاماسی«ا افغانستوایرا 

راهبردههایوههاما ههایچهالش»(،8018نژاد)ناشتهمسیادکاهستانی«ناینپاسخیدیرین

روابهطبهرآ ته ثیروهیرمندهیدروپلیتیک»(،8033ناشتهبهارهسازمندومریمیاری)«نجات

:جامیههوپهژوهش»(،8013نیهاودیگهرا )ناشتهمحمدرضهاحهاف «افغانستا وایرا سیاسی

ناشتهجهابرسهلطانی«سیستا خشکسالیتیدیلدرهیرمندرودخانهحقاقیرژیماجرایینقش
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حقهاقمنرهرازهیرمنهدرودخانه ازبهرداریبهرهدرایرا حقاق»(،8018وعلیرضاکرباسی)

.رنهدیگیمه(،درایهنگهروهقهرار8030راممرادیها )ناشتهسیامککهرمزادهوبهه«المللبین

برروابطایرا وافغانستا ازآغازبحرا رودهیرمندوسهپسحرکهتبهههاپژوهشگانهنیا

سمتدیپلماسیوبرابیادحقاقیمسئلهحقابهایرا تاکیددارند.


 : خالصه پیشینه پژوهش1جدول شماره 

 نون توجهکا پدیدآورندگان ها پژوهشانواع 

 یطیمح ستیز
،ملکهی،دهمهردهمنصاری،مجتههدزاد،ضهیاتاانها،

لفمجانیخسروی،افشاریواصغری
یطیمحستیزفجایع

-جغرافیایی
 تاریخی

مجتهههدزاده،سههرگزی،افشههارسیسههتانی،بهههدییی
ازنداهیودیگرا ،جاللودیگرا ،سالار

روابطایرا وافغانستا ،
اهمیترودخانههیرمند

 دیپلماسی -حقوقی
ینژاد،سازمند،حاف کاهستانفخاری،ماسیزاده،
نیا،سلطانی،کرمزاده

والمللنیبحقاق
دیپلماسی

 

ینیهزاانهدازهتاوداشتهدیت کیمختلفمسئلهآبهیرمندهاجنبهیمذکار،برهاپژوهش

 خشکشد دریاچههآتبعبهیخشکشد هیرمندوطیمحستیزنسبتبهتبیاتاندتاانسته

امهاههدفایهنپهژوهش؛یاشارهکنندخاببههاما وبهخطرافتاد اکاسیستممنطقهسیستا 

دیپلماتیکبرایحلمسئلهآبهیرمندمیا ایرا وافغانستا برمبناینرریههحلراهارائهیک

است.هایباز


 ها یبازچارچوب نظری: نظریه 
یهههاهیههنررریاضههیشههدهمههدلبههازیگرخردمنههددرشههکلتخصصههیو8هههایبههازنرریههه

بهزرگفرانسهایدردا یاضهیر2بهارلامیهلیاست.اولینبارایننرریهازسایریگمیتصم

فها جها ممطرحشد.درادامهدانشمندا دیگریبهتکمیلایننرریهپرداختنهد،8328سال
لیهوتحلهیهتجزروشیدقیقبرایعناا بهراهایبازنرریه1مارگنستر اسکارهمراهبا0نیاما 

یمختلهفازجملههاقتصهادوههانهیزمدردوجانبهیکهمتضمنمنافعزیآمرقابتیهاتیماقی
                                                                                                                                             
1. Game Theory 
2. Emile Orel 
3. John von Neumann 
4. Oskar Morgenstern 
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دیگهریاسهتاقتصهاددا ،شهلینگتاماس .Huang, 2010: 1- 2))جنگاست،مطرحکردند

آ مطرحکهرد.بهرببهقیخادرادرقالبزنچانه،نرریههایبازکهبانقادیازنرریهماجاد

بنههابراینبههادیگههرا رفتههاری؛،انسهها ماجههادیعقالنههیوخادخههااهاسههتهههایبههازنرریههه

کههبهر2فروماریکو8فرویدزیگماندگرایانهدارد.برخالفنرریاتکسانیهمچا محاسبه

وبهرمبهانیتفهریطپیمهادهراه،ههایبهازنرریهپردازا هینرر،کنندیمدیت کرفتارعقالنیبشر

ینهیبشیپدستگاهیمکانیکی،قابلیتمثابهبه.همچنینرفتارانسا اندکردهدیت کعقالنیانسا 

،رفتاریاستکهبهرتصهمیمیبرفک،بهترینرفتاربراییانهیگراعقلدارد.البتهدرتصمیم

تکهابههعقالنیهتبرفمقابلاتخاذکند،مبتنیشدهباشد.برایناسهاس،بهاارودیمکهانترار

بازیگرا ومحدودیتتیدادبازیکنا ،برایهریکازدوبرفبازیاینامکها وجهاددارد

؛یممکهنخهادورقیهبونتهایپوپیامهدهایناشهیازآ رامحاسهبهکنهدهاحرکتتاکلیه

 رادریازاختیهارانسهااجلاهیبهایننرریهزنچانهمفروضهافزود بنابراینتاماسشلینگبا

(.درادامهاین213-8038:210)سیفزاده،کندیمهایبازتیدیلرفتارعقالییداخلنرریه

یعلهامههاپهژوهشدرپیتهدربههنرریهبرایدانشمندا علامسیاسینیزاهمیهتپیهداکهردو

کهنشی،ستیزواستراتژیدرزنچانهییچا هامالفهسیاسیازآ بهرهگرفتهشد.ازآنجاکه

بهاآ تاانهدینمحاضرهستند،پژوهشگرعلامسیاسیهایبازکهدرنرریههادولتوواکنش

 (.8031:821بیگانهباشد)اسنایدر،

یههایبهازاسهت.دادهیجهاعریمهیرادرخهادرمجماعههیزهایباز،نرریهمجماعدر 

درشهرایطمختلهفوهاآ یهامالفهوهایبازازهرکداممختلفدارایابیادمختلفیهستند.

ناعبازیمتفاوتاست.نگارندگا اینپژوهشباتاجهبهماضاعوساختارپژوهشازبهازی

واسههتفادهمههاردبنهابراینبههرایتبیههیننرهریبههازیانههد؛جسههتهپایهابههاابالعههاتکامهلسههاد

یآ ،بهتیریفمفاهیماینبازیخااهیمپرداخت.هاشاخص

 

 3ل جمع غیر صفربازی با حاص -الف
،بردوکسبامتیازازجانبیکیازبهرفیندرگیهریومنازعهه،بهههایبازاینناعازدر

                                                                                                                                             
1. Sigmund Freud 
2. Erich Fromm 
3.Non- zero- sum- game 
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ههادرمینایباختوکسرامتیازقطییوحتمیبرفمقابلنیست.جمعجبریبردهاوباخهت

بازیباحاصلجمعغیرصفریهکماقییهتتیهار ،رونیاازیست.نصفرضرورتاًاینبازی

حاویتیاملوهمکاریبازیگرا رقیبنیزدرپیداشتهباشد.درتااندیمنیستوزیآمرقابت

وجهادداردوایهنمیهزا ارز زمها همصارتبهاینمدلازبازی،امکا بردهردوبازیگر

مههمدرتیریفبرفیندرگیریدربرخارداریازامتیهازمثبهتهاپرداختوهانهیهزامتیازی،

ویهاتیهار ورابطهه8بهراسهاستیهامالتوهمکهاریتهاا یم.اینمدلازبازیراباشدیم

ترسیمنماد.دراینناعازبازی،تیار برسرمنافعبازیگرا حاکمنیسهتبلکههردوستانهیغ

یانتخهابیخهادبهرسرناشهتجبهریههایاسهتراتژبااتخاذتاانندیمبازیگرا برفدرگیری

(.8013:30)وحیدی،گذارندریت ثتیبینخادواقییاتمبادال
 

 2ی پویا با اطالعات کاملباز -ب

ابالعهاتصهارتبههههاآ دراینناعبازی،پیامدبازیکنا برایههرترکیهباسهتراتژی

یبازیکنها نیهزقبهلازحرکهتههاحرکهتعمامیبادهوهمهبازیکنا ازآ ابالعدارندو

تصهمیماتبازیکنها واقهعدر(Fudenberg and Tirole, 1991: 67- 68).مشهخصخااههدبهاد

وسپسبهازیکندیگهرکندیمیینیابتدایکبازیکنحرکت؛شادیممتاالیاتخاذصارتبه

(.8010:833)ساری،دهدیمبامشاهدهحرکتبازیکناول،حرکتخادراانجام
 

 3پیامد بازی -پ

درانتههایبهازیعایهدبازیکنها آنچههیبههبهارکلهبهاینمفهامبهمقداربردیاباختو

برایهریکازبازیکنا بهازایههرنتیجهه،تاا یمهایبازاشارهدارد.درهریکازشادیم

(.83-8032:88)عبدلی،ندیگایمعددیرانسبتدادکهبهآ پیامدبازی
 

 4درخت بازی -ت

وبهراینشها گذاردیمیکمدلرابهنمایشواقعدریازبازیاستکهاگستردهشکل

(Ferguson, 2014, part2: 49).شهادیمهیمختلفبازیبراحهیهاتیماقیداد مسیربازیو
                                                                                                                                             
1.Cooperatively 
2.Dynamic Game by Perfect Information 
3.Game Consequences 
4.Game Tree 
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یپایابهدلیلنمایشمسیربازی،نقشمهمیدارد.هایبازبنابرایندرختبازیدرتحلیل
 

 1تعادل نش -ث

دکتهرایخهاددرنامهها یپااینماضاعرادراستکهنشجا تیادلنشبرگرفتهازنام

بهاثابهتهرگهاهتیادلنشبهاینمیناستکهه.Van dame, 2015: 584))ارائهدادم8333سال

یبرایتغییراستراتژیخادنداشهتهازهیانگیانتخاببازیکنا ،هیچبازیکنیهایاستراتژباد 

ههردوبهازیکنبههاسهتنتاامشهابهیدربهارهواقهعدر.خااننهدیمهباشد،آ نقطهراتیادلنش

بهرایبهازیوجهادداردحهلراهبنابراینیک؛چگانگیانجامعقالییاینبازیخااهندرسید

کهههمتضههمنبهتههرینواکههنشبازیکنهها بههههمههدیگراسههتوبازیکنهها عقالیههیازآ تخطههی

(.33-8010:33نخااهندکرد)ساری،
 

 2گره تصمیم -ج

یسیاهراگرههارهیدایتاخالیرایکگرهتصمیموهارهیداهریکازدردرختبازی

ودرهرگرهپایانی،بردهایبازیکنها شادیم.بازیبایکگرهشروعنهندیمپایانیبازینام

(.8010:833مشخصخااهدشد)ساری،
 

 وضعیت جغرافیایی رودخانه هیرمند در افغانستان و ایران

 وافغانستا ازدهانهذوالفقاریینیمحلتالقهیمهرزایهرا ،افغانسهتا ومرزمشتر ایرا

ترکمنستا آغازوتاکاهملکسیاهیینینقطهتالقیمرزایرا ،افغانستا وپاکسهتا بههبهال

یمرکهزیافغانسهتا ههاکهاهکیلامترادامهدارد.رودهیرمندوشیباصهلیآ از313حدود

وازپیاسهتنردیهگیمهمهایلیمغهربکابهلسرچشهمه33درحهدودیهنهدوکش(وهاکاه)

.مسهاحتشهادیمهبستتشهکیلاصلیبهنامارغندابوکجکیدرمحلیبهنامقلیه دوشاخه

(.33-8032:31کیلامترمربعاست)میصامیودیگرا ،333/33حازهآبگیرآ درحدود

بهه«منهد»بههمینهیآبوپسهاند«هیهر»لمهنامرودهیرمندازفارسیباستا وترکیبیازک

اسهت.در«رودسرشهارازآب»بنابراینرودهیرمنهدبههمینهی؛مینیدارندگیوفراوانیاست

راکههتلفه «هلمنهد»ادامهبهدالیلنامیلام،مسافرا ومارخها بریتانیهاییسهدهنهازده،واژه
                                                                                                                                             
1. Nash Equilibrium 
2. Decision Node 
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هیرمنهداسهتبههکهاربردنهددنادرستیازگهایشمحلهیجنهاببهاختریافغانسهتا درمهار

.ایههنشههادیمهه(.رودهیرمنههدشههریا حیههاتیهههاما قلمههداد121-8031:120زاده،)مجتهههد

رودخانهازبههمپیاستنپنپسرشاخهاصلیکجکی،سرشاخهارغنهداب،سرشهاخهارغسهتا ،

)احمهدی،قایهدلرحیمهیودرفشهی،دیآیمسرشاخهترنکدوسرشاخهماسیقلیهبهوجاد

(.اینرودخانهقبلازاینکهبههجلگههبهازدراراضهیکاهسهتانینزدیهککرشهک8038:30

آ دربرسد،درجهتجنابغربیجریا داردولیبیدازکرشک،بهاراضیپستیکهبال

وبهشکلقاسیجنابغربهیشادیمامتدادرودخانهوبیندومجرایوسیعواقعاست،وارد

.ایننقطهبهسمتشهمالپیچیهده،سهپسدرحهدودکندیمبیخا کمالیافغانستا راتابند

یبهنامکاههکدرمهرزایهرا )بنهدسیسهتا (بههدورشهتهاصهلیانقطهچهلمایلیشمالدر

کهیکیبهسمتشهمالودیگهریبههسهمتشهمالغربهیجریها داردوآبشادیمتقسیم

.رشهتهشهرقیرودخانههکههدرکاههکجهدازدیریمییمیروفبههاما هااچهیدردرهاآ 

ودرافغانستا بهنامرودمشتر ودرایرا بهپریا یاپریا مشتر میروفاسهت،شادیم

شهادیموسپسبهچندشیبهتقسیمدهدیممیلمرزبینایرا وافغانستا راتشکیل82حدود

زانحهرافازمسهیراصهلی،ادامههرودولهیاکنها پهسااندختهیریمکهدرگذشتهبههاما 

.کنهدیمههیرمنددرپریا جریا نیافتهبلکهبهسمتافغانستا برگشتهوچخانسهارراآبیهاری

نهامداردکههدرجههتشهمالغربهیبههسهمت«رودسیسهتا »رشتهدیگرمنشیبدرکاهک

آبرودخانههدربارا رپیاستثناییوهاسالیواقعدرخا ایرا جریا دارد.درهااچهیدر

عریمهیشدهبهگادالریسرازاثربغیا ازدریاچهفاقبهسمتجنابوسپسجنابشرقی

،ازجانبشمالشهرقیوشهمالومغهرب،چنهدینرودخانههکاچهکزدیریمکادزرهبهنام

هایهنکهشهادیمهیهیرمندباعثهاالبیسوبادرآمیختنبااندندیپیمهااچهیدردیگربهاین

(.8038:00درماقعبغیا بهیکدیگرملحقگردند)فخاری،هااچهیدر
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 : موقعیت جغرافیایی رودخانه هیرمند و دریاچه هامون1 شماره ریتصو

 

 سابقه روابط ایران و افغانستان در خصوص مسئله آب هیرمند

ا دارد.ایهرا اندازهت سیسکشارافغانستتاریخچهمشکالتآبیبیندوکشارقدمتیبه

ینیروههایزدرکنفرانسپاریسبااکراهاستقاللافغانستا رابهرسمیتشناخت؛امهابهاپیهرو

الحمایگیافغانستا وانیقادقراردادتحت(8131)بریتانیادرجنگگندمکبرنیروهایافغانی

شهد؛بنهابراینتهرینقهدرتدنیهاهمسهایه(،ایرا درمرزهایشرقیخادعمالًبابزرگ8133)

قراردادهایمرزیبینایرا وهند)پاکستا بید(وایرا وافغانستا تابییازارادهوخااسهت

روندشناسهیبههمهینسهبب،عهدمآگهاهیازنیروهایاستیماریحاضردرپیراما ایرا باد.

مسهئلهههایآبهیبهیندوکشهار،در درسهتنامهگیریمرزوقراردادهایاتفاهمدقیقشکل

 چندمقطعتاریخیردیابینماد:درذیلتاا یماینروندرا .پذیرنیستامکا 
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 نیمه دوم قرن نوزدهم -الف

بااواگرفتناختالفاتیکهدرنااحیشرقیایرا ،بینحکاممحلیتابعایرا وافغانسهتا  

کههبهاانگلسهتا یاجداگانهیهامیاهدهبرسرمسائلمرزیبهوجادآمد،دوکشاربراساس

گلهدداشتند،حلاینمسئلهرابهحکمیتدولهتبریتانیهاواگهذارکردنهدوازجانهببریتانیها،
دولتینایرا و»حلاینمیضلشدکهدرنهایتبراساسحکمیتگلداسمیتم ماراسمیت

ریافغانستا درسااحلرودخانهنبایهدبههعملیهاتیمنهتپبههمحهدودیتتهیههآببهرایآبیها

 (.8018:18)کاهستانینژاد،«،مبادرتورزندشادیم
 

 ابتدای قرن بیستم -ب

یافغانسهتا وایهرا بهاردیگهربهرسهرههادولتعریمدرمنطقه،یهایسالخشکبابروز 

انگلیسهیمهاها مهکدچاراختالفگردیدهوایهنبهارقضهاوتبههحقابهرودهیرمندمسئله

مطالیهاتفشهردهوگسهتردهدردوسهایجههینتدرهمراهشئتیهواگذارشد.مکماها و

سهامکیبهتقسیمآبهیرمندبرمبناییرأسیستا ایرا وچخانسارافغانستا ()رمندیهرود

سهمچخانسهارداد.دولهتایهرا بههایهنحکهماعتهرا کهردوایهندوسامسهمسیستا و

یههاسالریقفاقمیا دوکشارشد.بییآبهیرمندبهببندمیتقساعترا مانعازاجرای

دامنههویهژهگسهتر بهاربههیعمیقسیاسیدرایرا وافغانستا وهابحرا پسازآ وجاد

بهرایحهلمسهئلهآبهیرمنهدرابههدوجانبههجنگجهانیاولبهخاورمیانه،انجاممهذاکرات

 (.18-8018:12تیایقانداخت)کاهستانینژاد،
 

 ی اولدوره پهلو -پ

یسیاسی،براینخسهتینبهاردرهابحرا باپایا یافتنجنگجهانیاولوفروکشکرد 

بهدنبهالو،مذاکراتسیاسیرسمیبیندوکشارایرا وافغانستا آغازشد8033اوایلسال

آ چندینمیاهدهمهادتوهمکهاریمیها دوکشهاربههامضهارسهید.درمیها مهذاکراتو

نرهرازیددیکهبیندولتایرا وافغانستا منیقدشد،مسهئلهآبهیرمنهدنیهزقراردادهایمت

دونمایندگا ازمتشکلکمیسیانیبرپیشنهادایرا ،بنا8083سالدرکهیاگانهبهدورنماند،

تقسهیمنحهاهسهربهرتاشدتشکیلایرا خا درواقعکاهکبنددر8083ماهیددربرف

8088سهالاوایهلازیینیسال3مذاکراتاین.میا دوکشارحاصلشادتاافقهیرمندآب
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نماینهدگا امضهایبههمهاقتیپروتکل8083شهریاردرنهایتدروانجامیدبالبه8083تا

وایهرا بهینبالمناصهفهرسهدیمهخا کمالبندبهکهآبیمیزا آ اساسبرکهرسیدبرفین

رسهید.ملیشارایمجلستصایببه8081اردیبهشتدراردادقراینوشادتقسیمافغانستا 

محهدودراخها کمهالبنهددرافغانستا اقداماتکههمراهداشتبهنیزیاهیاعالمقرارداداین

ازمجلهسایهنامهارسیدافغانستا مجلستصایببهقرارداداگرچهاساسهمینبروکردیم

سهال81اعالمیههایهنخصها درمهذاکراتهایتندروکردیخاددارآ اعالمیهتصایب

بهاقیمانهد)فخهاری،نتیجههبهدو همچنها افغانسهتا وایهرا میا قراردادعقدکشیدوبال

8038:33-13.) 

 

 دوره پهلوی دوم -ت

یخشهکشهدومطهالبیدرجرایهدتههرا مبنهیبهرحفهرکلبهآبهیرمند8023درسال

نیکسگردید.دولتافغانستا ،آبهیرمندراازبریقنههربقهرامهاافغا چندیننهرازسای

مترعمقودهمترعر جداکردهبادکهازبریقآ تاانستهبهاد33کیلامترو283بهبال

مترمربهع(زمهینزراعتهیجدیهدراآبیهاریکنهدوههزارجریب)هرجریبمیهادلدو33333

حاضهههیرمنهدوعلهفآبیبهخهاددرصهحراییهالیایازاعدهنسبتبهشهرنشینکرد 

برایاسهتفادهازآبرودخانهههاافغا اقدامنماید.احداثسدیدرمحلکجکی،اقدامدیگر

مترارتفهاعداردکهه833کیلامتریدلتایهیرمندواقعگردیدهو333هیرمندباد،کجکیدر

مسهئلهآب،ههاافغها ایناقهداماتجهینتدر.کندیمآبذخیرهمترمکیبقریببهسهمیلیارد

یرخدادسهالخشکدرسیسهتا 8023و8020یهاسالیکهدراگانهبهشد.تریبحرانهیرمند

ایهنامهرسهبب.دیگردیازجانبمردمبهسمتحکامتمرکزیگسیلاگستردهشکایاتو

بالفاصههلهرسههیدگیبهههایههنمسههئلهشههادومهه مارسههازما ملههلمتحههد8023شههدتههادرسههال

یاکمیسیا دلتا،مرکهبازرئهیسادارهآبیهاریشهیلیومهنهدسمشهاوربرفیبکمیسیانی

آمریکاومهندسشیبهمنابعکاناداتشکیلوبهمنطقهاعزامشدند.اینکمیسیا متحدهاالتیا

گزارشهیتهیههنمهاد.بهراسهاسآ اراضهیزیهرکشهت8003پسازمهدتیتحقیهقدرسهال

بهادودولهتشهدهتییهینکالًیمخصا سالهاماهتابستانیومقدارآبالزمدرزمستانی،

مترمکیبآبدرثانیهبهسیستا برسد.دولتافغانسهتا 22افغانستا نیزپذیرفتکهبهمقدار



 23 حقابه رودخانه هیرمند نیتأمراهبردهای دیپلماسی 
 

پیشنهادکمیسیا مزبارراقبالوآمهادگیخهادرابهرایمهذاکرهبهر8008درهفتمآبا ماه

میسیا دلتابهدولتایرا اعالمنمادولیدولتایرا بهدلیهلاینکههکمیسهیا نرراتکهیپا

جامعتماممسائلمارداختالفرابررسیکند،میتقدبهادبهتهراسهتدوباربهنتاانستهاست

(.اینمااردنیزبه83-8003:80مستقیمآغازکنند)افشار،صارتبهرا برفمذاکراتخاد

 نشد.یختماجهینت

واشهنگتنمهذاکراتیههانههیزمماند مذاکراتفاق،باوسابتآمریکهاجهینتیببهدنبال

گردیدبرفینتاافقبافراهمگردید. دولاتباعازمتخصصنفرسهازمتشکلکمیسیانیمقرر

مطالیهازپسکهشاندانتخابافغانستا وایرا ماافقتبابرفیب درراخهاددیدگاهدقیق،

مهاردکههبادیاگانهبهکمیسیا یرأاما؛اعالمنمایندهیرمندازآباستفادهنحاه خصا

درمهذاکراتقهراردیگهربهارافغانسهتا وایهرا یینهیبهرفدوونگرفهتقهرارایهرا تاافق

گذاشتندواشنگتن آغهازواشهنگتندرایهرا سفارتدر8003فروردیندرمذاکراتاینورا

تهانمهاددیگرپیشنهادبار8003ارماهیشهردرایرا دولت.نشدحاصلمثبتینتیجهاماگردید

حهلهیرمنهدمسهئلهمهارددرنیمهابیفدیریناختالفهمکاری،یهاراهشد هماارمنراربه

سهالهمها مهاهبهمهندر.کهردماکهالیتروقتمناسببهراماضاعافغانستا دولتوشاد

بهرمبنهیدلتهاکمیسهیا یرأاسهاسبهرپیشهنهادیایرا بهسفریبیلند درافغانستا سفیر

مکیب22میزا بهسیستا اینکه وگیهردقهرارآزمهایشمهاردسهال3مدتبرایثانیهدرمتر

مراجیهتازپهساماگرفتقرارماافقتماردکهنمادپیشنهادرامکیبمتر20ایرا نماینده

وزیهربهامهذاکرهجهتیاریاالختتامنماینده8001مردادماهدرایرا دولتافغانستا ،نماینده

کهافیرامتهرمکیهب20ایهرا ولهیفرسهتادقضهیهقطیهیحلمنراربهافغانستا خارجهامار

آبکمبهادکهه8033سهالتهامهذاکرات.نشهدحاصهلمطلابینتیجهمذاکراتازوندانست

کهرددعاتایرا ازافغانستا دولت8033خردادماهدرویافتادامهشدیماحساسشدتبه

بههشهادانجهامبایدکهفاریاقداماتوهیرمندآبکمبادچگانگیمشاهدهجهتیئتیهکه

خصها درمیاهدهیکتنریموتهیهبهتینهادروشدانجامعملاین.کنداعزامکشارآ 

حهلبههنهاظردیگهریوآبکمیسهیا وظایفخصا دریکیپروتکل؛دووهیرمندآب

نخسهتسفرهنگامبه8038اسفند22تاریخدرمفاداین.شدتاافقحکمیتبریقازاختالف

(.03-8038:30رسید)فخاری،امضابهکابلبههایدا(رعباسیامایرا )وقتریوز
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 دوره جمهوری اسالمی -ث

 ،ماضههاعدرایهرا وحملههشههارویبههافغانسهتا8033بهاوقهاعانقهالباسههالمیسهال

آشفتگیاوضاعداخلیافغانستا باحملهشهارویویمشتر بهفراماشیسپردهشد.هابرح

بهرههاافغها سپسوقاعجنگداخلیدراینکشارمهانعازانجهامهرگانههکنترلهیازسهای

جریا آبهیرمندگردید.پسازخرواشارویازافغانسهتا ،بالبها بهرایهنکشهارحهاکم

یعریمیکهدرزما حکامتبالبا رخداد،ماجبکهاهشجریها آبسالخشکشدندو

شهد.بهابرچیهدهشهد 8031هیرمندبهسهمتایهرا وسهپسقطهعکامهلآ دراواخهرسهال

،فصهل8013نیروهایآمریکهاییدرسهاللهیوسبهحکامتبالبا واستقرارحکامتجدید

حامهدکهرزایرئهیس8013اسهفندماهجدیدیدرروابطسیاسهیدوکشهارگشهادهشهد.در

بهایرا سفرکرد.دراینسفر،سهندهمکهاریرتبهیعالیئتیهدولتماقتافغانستا بههمراه

یوقتایرا وحامهدکهرزایرئهیسدولهتماقهتجمهارسیرئتاسطسیدمحمدخاتمی،

و8038میاههدهافغانستا بهامضارسید.براساسبندسیزدهماینسهند،دوبهرفبهراجهرای

(.درادامههایهنمهراودات10-8013:11کردند)حاف نیاودیگرا ،دیت کتقسیمآبهیرمند

یبهدو ههایهمکهاریمتناقضازسایمقاماتدوکشارودرعینحالانجامهاگفتهتنهابه

مهذاکراتیجهدیبهینایهرا و8030یهاایهنوضهییت،سهالزما همقابلیتاجراییختمشد.

امارخارجهایرا درماضاعحقابههیرمندآغازوزارتافغانستا ازبریقدفتردیپلماسیآب

شد.برفمقابل)افغانستا (نیزبرایمذاکرهاعالمآمهادگیکهردتهادیپلماسهیوزارتامهار

ظریهف،وزیهرامهارمحمهدجاادآببرایتاالبهاما آغازشهاد.نیت مخارجهدرماضاع

عناا کردکهتاکنا شانزدهجلسه8033بهشتیارد80رنشستعلنییکشنبهخارجهایرا د

)حسهنروحهانی(نیهزدرجمههارسیرئهوحتهیشهدهبرگهزارویژهبرایمسئلهحقابههیرمند

ازجانهبایهرا بها8030مذاکراتبابرفافغا ،اینماضاعراپیگیریکردهاست.درسال

وههاتیوضهیبهرایگانههپهنپیههاتههیکما (تاافقشهدتهاافغانستجمهارسیرئاشرفغنی)

یمختلفتیریفشادکهیکیازماضاعاتاصلیآ حقابهههیرمنهدبهاد.همچنهینهاحازه

بهه8038بهراسهاستاافقهاتسهال8033یدراسهفندوفهروردینزیآماعترا یهاادداشتی

،وجهادنیهابها(.80/2/8033دولتافغانسهتا ارسهالشهد)سهایتمجلهسشهارایاسهالمی،

همچنا اینمسئلهمیلقماندهاست.
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 1هویدا و محمد موسی شفیق رعباسیاممیان  1531سند شماره یک: امضای قرارداد 



 عدم پایبندی افغانستان به حقابه هیرمند و سدسازی
ادیخهههایسدسهازبهحقابهایرا ،اقدامبهتکمیل کشارافغانستا درکنارعدمپایبندی

یههاسهالبههسهدمخزنهیکجکهیوسهدانحرافهیبقهرادرتاا یمهاآ کردهاست.ازمیا 

درآذرخها کمهال(.همچنهینسهد8031:130مجتههدزاده،کهرد)میالدیاشهاره8313-13

آغازشد.8030ساختفازسامسدکمالخا نیزدراوایلسالویرسیدبرداربهرهبه8031

باالدسهتبندانحرافیدرحاضهآبریهزهیرمنهدو01سدو83افغانستا درحالحاضرکشار

سهدهاییکههنیتهرمههم(.از1/0/8030خبرگزاریمشهرق،است)تاالبهاما احداثکرده
                                                                                                                                             

 81/1013:سندشمارهخارجه،اماروزارت.8
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کههدرزیهرباشهدیمهباعثکاهشجریا ورودآببهرودهیرمندشدهاسهت،سهدکجکهی

تصایرآ آمدهاست.

جغرافیایی سد کجکی: موقعیت 2تصویر شماره 


 : سد کمال خان5تصویر شماره 

وخشکشهد هیرمنهد،باعهثشهدتها8038عدمپایبندیکشارافغانستا بهمیاهدهسال

ترمیوخدیگرروزبهنسبتروزهریآ طیمحستیزسیستا درخشکیبهسرببردووضییت

،قرارنگهرفتنحهلمسهئلهآب8038بهمیاهدهجلاهکند.البتهدرکنارعدمپایبندیافغانستا 
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یملهیوههارسهانهاولایتسیاستخارجیجمهاریاسالمیایهرا وضهیفعناا بههیرمند

انداختههدیگرعااملیاستکهحیاتمنطقهسیستا رابهخطهرازبامیدرپاششاینبحرا ،

را نیهزبههخطهرخااههداستوبهماازاتآ دردرازمدت،امنیتملیجمهاریاسهالمیایه

قابلتاجهیبرحیاتاقتصادیسیستا راتیت ثافتاد.بحرا زیستمحیطیناشیازاینمسئله،

برجایگذاشتهاست.بهرایمثهال،بررسهیآمارههایمهرتبطبهابخهشکشهاورزی)بههعنهاا 

دهدکهوضییتکشاورزی)سط زیهرکشهت،مهمترینبخشفیالاقتصادیمنطقه(نشا می

یگذشته،باکهاهششهدیدمااجهههاسالحصاالتزراعیوباغی(منطقهسیستا ،نسبتبهم

ساختهاست.روروبهاینامر،زیستمردمسیستا رابابحرانیجدیکهبادهاست


ی زیر کشت به هکتار طی دو دوره آماری )منبع: احمدی، ها نیزم: وضعیت مساحت 2جدول شماره 

 (39: 1531قویدل رحیمی و درفشی، 

درصدکاهش8013-803010-33 نوع متغیر

883021000338/32 سطح زیر کشت محصوالت زراعی

20300801/01 مساحت باغات

83323322200332/03 میزان تولید محصوالت زراعی

802311010/33 میزان تولید محصوالت باغی



لیهدمحصهاالتزراعهیومطابقآخرینآمارهایماجاد،کاهشسهط زیهرکشهتوتا

یکههدرسهالزارعهیاگانههبهه(ادامهداشتهاست.8010-8031ی)هاسالباغیدرزابلبی

یههادهههکتاربادهکهنسبتبه83231،سط زیرکشتمحصاالتزراعیوباغی31-30

میهزا تالیهدمحصهاالت13-33کاهشچشهمگیریداشهتهاسهت.درسهالزراعهی13و33

تُهنتنهزل13808بهه8030-8031تُنبادهکهاینمیزا درسالزراعی212833ابلزراعیز

تُهنبهاده130320،میزا تالیدمحصهاالتبهاغی13-33یافتهاست.همچنیندرسالزراعی

تُنکاهشیافتهاست)سازما جهاد8111به8030-8031استکهاینمقداردرسالزراعی

استا (.کشاورزیبخشابالعاتووبلاچستا :آمارکشاورزیاستا سیستا 

اسهتوهمچنها افغانسهتا حقابههایهرا درکهردهدایهپادامهه8033اینوضییتتهاسهال

ههایبهاز.درادامهتال برآ استتاباتلفیهقنرریههردیگیمخصا رودهیرمندرانادیده
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یبرایگذارازاینبحهرا حلراهلماسی،کهناعیمنطقریاضیدرآ نهفتهاستهمراهبادیپ

است،ارائهشاد.فراگرفتهکهمنطقهسیستا را



 مسئله آب هیرمند میان ایران و افغانستان؛ یک بازی پویا با اطالعات کامل
یکبازیپایاباابالعهاتتاا یمفرایندحلمیضلآبهیرمندمیا ایرا وافغانستا را 

متاالیومتناسبباتصمیمبهرفمقابهلصارتبهایرا وافغانستا کهینحابهکاملدانست.

وسهپسبهازیکندیگهرردیگیم؛یینیابتدایکبازیکنتصمیمکنندیمیریگمیتصماقدامبه

.اینبازیازناعبازیباابالعاتکاملاسهت؛بههایهنصهارتکندیمیریگمیتصماقدامبه

ابالعاتعمامیبادهوهمههصارتبه هاآ ترکیباستراتژیکهپیامدهایبازیکنا برایهر

حقابهایرا ردیگیمکهکشارافغانستا تصمیمشادیمشروعازآنجاازآ مطلعهستند.بازی

قراردهدیاخیرکهایرا درقبالتصمیمافغانستا بایددستبهانتخاببزند.ر یپذماردرا



 عناصر بازی -الف

املعناصرزیراست:اینبازیش
 

 "1 اف": اولیه گره

ودوانتخاببرایایهنکشهار یکندریگمیتصمبازیآغازشادافغانستا بایدکهآ برای

 .باشدیموجاددارد.ایندوتصمیمشاملپذیر حقابهایرا ویاعدمپذیر حقابهایرا 

 

 گیری تصمیم های گره

دهنهدهنشها "2اف"و"8اف"ههایکهگهره"2ای"و"8ای"و"2اف" و"8اف"

نشها ازآ داردکههدر"2ای"و"8ای"یههاگهرهیافغانستا وریگمیتصممرحلهونابت

 یکند.ریگمیتصمایرا بایدمبادرتبههاگرهاین
 

 ها شاخه

کههکههرشاخهنشا ازعملهیداردردیگیمنشاتسهشاخهبیضاًازهرگره،دوشاخهو

بازیکنآ گرهبایداقدامبهآ عملکند.
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 پیامدها

کهاولهیازسهمتچه شادیمیبازیکنا نشا دادههامیتصمدرانتهایهرشاخه،پیامد

ودومینعددکههدرسهمتراسهتشادیمپیامدیاستکهبرایافغانستا لحاظدهندهنشا 

(+8و-8،پیامهد)مثهالعناا به خااهدشد.،نشا ازپیامدیداردکهعایدایراردیگیمقرار

.نهدیگزیبرمرا-8+وایرا پیامد8بهاینمیناستکهاگرشاخهفاقبیشادافغانستا پیامد

برایمشخصشد بازی،ابتداازترسیمدرختبهازیآغهاز.اینبازیدارایششپیامداست

ادامهخااهدآمد.وتاضیحاتتفصیلیبراساسایندرختدرمیکنیم








 

 

  

 

 

 

 

 در ایران ید ایران به فشار بر اتباع افغانتهد

8اف عدم پذیرش و افزایش سدها  
 پذیرش حقابه ایران

8ای -) 2+ و2)  

 

ی صادرات و واردات ها تیمحدودایران بر اعمال  دیتأک

 و مرز میلکافغانستان از بندر چابهار 

یالملل نیبشکایت ایران به نهادهای   

ی به نفع ایرانرأ ایران ی به ضرررأ   

 مذاکره

و  حقابه ایران عدم پذیرش

 افزایش سدها

2ای  

 

 +(2و -2) (-2+و 2)
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 : فرم بست یافته بازی ایران و افغانستان در مورد آب هیرمند1نمودار شماره 



 ی بازیها گره

 "1 اف" گره

یزیهر،هاشاخهوباشدیمیافغانستا ریگمیتصماستکهشامل "8فا"گرهاولیهبازی

:دهدیمیافغانستا رانشا هاعملتصمیماتو

 

 ایران حقابه پذیرش
دادهایکههدرگذشهتهبههایهرا یمنطقهسیسهتا وحقابههطیمحستیزباتاجهبهوضییت

+و2ذیرد.دراینصهارتپیامهدبهازی)کهافغانستا حقابهایرا رابپرودیمباد،امکا شده

(خااهدباد.-2

+8+برایایرا بهخابربرقراریجریها آبدرهیرمنهدوههاما وامتیهاز8امتیاز:ایران

برایبهبادوضییتمنطقهسیستا وتقایتامنیتملی.

-8متیهازبرایافغانستا بهدلیلبرقهراریجریها آبدرهیرمنهدوا-8امتیاز:افغانستان

ازبریقاصرارخادبرعدمحقانیتحقابهایرا .شدهکسببرایازدسترفتناعتبارسیاسی



2اف حقابه  نیتأمقبول افغانستان و  

 ایران

 +(1+و 1) (-2+ و 1) (-1و -1)
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 سدها افزایش و پذیرش عدم

 .میشایم"8ای"اگربهعدمپذیر حقابهایرا ازجانبافغانستا برسیم،واردمرحله

 
 "1 ای" گره

یزیهر،عمهلایهرا رانشها ههاهشهاخیایهرا اسهتوریهگمیتصهماینمرحلهمرباطبهه

:دهندیم

گرایرا دستبهاینعملبزنددونتیجهبههمهراها :المللی بین نهادهای به ایران شکایت

+(.2و-2است)گانهنیایبهنفعایرا خااهدبادوپیامدآ رأخااهدداشتکهنتیجهاول

+برایکسهباعتبهار8بههیرمندوامتیاز+برایایرا بهدلیلدستیابیبهحقا8امتیاز:ایران

وحقانیتسیاسیدرخصا حقابههیرمند.

بههدلیهلازبهینرفهتن-8بهدلیلتقسیمآبهیرمندباایهرا وامتیهاز-8امتیاز:افغانستان

حقابهایرا .نیت ماعتبارسیاسیواصراراینکشاربرایعدم

(خااهدباد.-2+و2ازی)یبهضررایرا صادرشادپیامدبرأاگر

بهه-8بهدلیلازدستداد حقابههیرمندوعدمدسهتیابیبههآ وامتیهاز-8امتیاز:ایران

ازاصرارآ مبنیبرحقابههیرمندسرچشمهگرفتهباد.کهآ دلیلازبینرفتناعتبارسیاسی

دآببهههیرمنهدوامتیهاز+بهدلیلحف منابعآبیوجلاگیریازورو8امتیاز :افغانستان

 یدرخصا عدمحقانیتحقابههیرمند.المللنیب+بهدلیلکسباعتبارسیاسیدرمجامع8

 
 "2 ای" گره

کهایهنمیرسیم "2ای "اگرایرا تصمیمرابرمذاکرهقراردهد؛دراینمرحلهبهگره

:دهندیمرانشا یزیرعملایرا هاشاخهیایرا استوریگمیتصمگرهمرباطبه

اگرایرا دستبهتهدیدواعمهالفشهاروایران: در افغان اتباع بر فشار به ایران تهدید

عملهیناپسهندجلهاهاگرچهییبراتباعافغا درایرا بزند،دراینشرایطهاتیمحدوداجرای

نیته منفهر،امکها میلیها 0امابهدلیلگستردهباد اتبهاعافغانسهتا درایهرا یینهیکندیم

(.-2+و8خااهدباد)گانهنیاکهپیامدحاصلآوردیمحقابهایرا رافراهم

+برایایرا برایدستیابیبهحقابههیرمند.8امتیاز:ایران
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بهرای-8برایبهجریا انداختنحقابهایرا دررودهیرمنهدوامتیهاز-8امتیاز:افغانستان

.دیآیمکهبراتباعشوفشارهاییهاتیمحدود



 "2 اف" گره

یصادراتووارداتافغانستا ازبندرچابههاروهاتیمحدودایرا اعمالدیت کبههرگاه

شهادکههایهنگهرهمربهاطبههحاصهلمهی"2اف"بهافغانستا انجامشاد،گهره مرزمیلک

:دهدیمیزیرعملافغانستا رانشا هاشاخهیافغانستا استوریگمیتصم

 

 صادرات امر در دیگر کشورهای جایگزینی و هیرمند حقابه پذیرش عدم
اگرافغانستا اینپیشنهادرانپذیردوباکشارهایدیگرنریرپاکسهتا وهنهدبههتجهارت

پیامهدراجهایگزینایهرا درامهرصهادراتووارداتکنهد،دوکشهاربپردازدومرزهایاین

(.-8و-8)اهدبادخاگانهنیاحاصلاینتصمیم

قهادردراینماردبهدلیلاینکهافغانستا بهاتمهامخصهامتیکههبهاپاکسهتا دارد،:ایران

خااهدبادتاکشارهایدیگریمثلخادپاکستا راجایگزینصادراتازجانبایرا کنهد،

کهاهشباایرا روبههکهاهشخااههدرفهتکههمنجهربههروابطاقتصادیافغانستا جهینتدر

راعایدخادخااهدکرد.-8امدیپدرآمدارزیایرا خااهدشد.ایرا 

کمتهرمهتیقبهاافغانستا بهایندلیلازصادراتیکهازبرفهمسهایهخهادو:افغانستان

یایهرا خااههدگذاشهتامهاجهابههواگراینصادراتمتاقفشاد،بهدیلیکندیمدریافت

خااهدباد.-8دستخااهددادکهپیامدآ برایافغانستا دیگرسهالتوارداتکاالرااز



 ایران حقابه تأمین و افغانستان قبول
نیتهرمههمباتاجهبهعقالنیهتبازیکنها وکهاهشتجهارتافغانسهتا بهاپاکسهتا کههاز 

وهمچنینبهدلیلماقییتویهژهبنهدرچابههار،افغانسهتا باشدیمشرکایاقتصادیاینکشار

+(.8و+8خااهدباد)گانهنیاراهبردراانتخابخااهدکردکهپیامداینتصمیماین

یبهحقابههیرمند.ابیدست+برایایرا بهدلیل8امتیاز :ایرا 
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بههبنهدرچابههاروتهرمطمئنوترآسا +برایافغانستا بهدلیلدسترسی8امتیاز:افغانستا 

ایبندرکراچیپاکستا .بدیلیبرعناا بهاستفادهازآ 


 حل بازی بین ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند
درمرحلهحلبازی،باتاجهبهفر عقالنیتبازیکنا )ایرا وافغانستا (،اینمهمدنبهال

وبایهدرخدههدیمهیبازیکنا ،درعملکهداماسهتراتژیرخهایاستراتژکهازمیا شادیم

بیشترینعقالنیتومنافعدرآ حاکمباشدنقطهتیادلیانقطهنهشنهامداردیکهانقطه؛دهد

سهایرراهبردههاکهاینهما تنهاراهبرداستکهبهتریننتیجهرانیزبهدنبهالخااههدداشهت.

بهرایپیهداکهرد جهاابدر ونتیجهمطلابرابهدنبهالنخااههدداشهت.ازمنفیتمیزا این

ندمیا افغانستا وایرا ازرو برگشتبهعقبسادجستیم.خصا مسئلهآبهیرم

،دوشاخهتهدیدبهفشاربراتباعافغا درایرا باپیامد"2ای"یریگمیتصمایرا درگره

یصادراتووارداتافغانستا ازبندرچابههارهاتیمحدودایرا براعمالدیت ک(و-2+و8)

شهاخهعهدمپهذیر "2اف"یریهگمیتصهمافغانستا درگهرهومرزمیلکراپیشرودارد.

حقابهایرا رانیت م(وشاخهقبالافغانستا و-8و-8حقابهایرا وافزایشسدهاراباپیامد)

+(برایهردوبرفمنفیتمتناسبیرا8+و8پیامد)نکهیا+(دارد.باتاجهبه8+و8باپیامد)

+(را8+و8(دربههردارد،افغانسههتا شههاخهبههاپیامههد)-8و-8(و)-2+و8نسههبتبهههپیامههد)

+(خااههدبهاد)نمهادار8+و8دربرگشتبههعقهب)"2ای"،بنابراینپیامدگرهندیگزیبرم

یوالمللنیب،دوشاخهشکایتایرا بهنهادهای"8ای"یریگمیتصم(.ایرا درگره8شماره

+و2بهنفعایهرا بهاپیامهد)شدهصادریرأشاخهشکایتایرا ،مذاکرهراپیشرودارد.در

یبهضهرررأاگرکهنیا+(خااهدباد.باتاجهبه2و-2یبهضررایرا نیزباپیامد)رأ(و-2

یبیشهترزنهچانه،مذاکرهرابهدلیلقدرتشادیمروروبه+(2و-2ایرا باشد،ایرا باپیامد)

بابادوشاخهپذیر حقابهایرا "8اف"یریگمیتصمد.افغانستا درگرهانتخابخااهدکر

؛اسهتروروبههوعدمپذیر وافزایشسهدهاکههفاقهدپیامهدنههاییاسهت(-2+و2)امدیپ

ر یپهذمهارد(-2+و2)بنابراینشاخهپذیر حقابهایرا ومتضررشد افغانستا بهاپیامهد

نستا عدمپهذیر حقابههایهرا رادرجههتدسهتیابیبههامتیهازاتقرارنخااهدگرفتوافغا

مناسبدرفرآیندمذاکرهانتخابخااهدکرد.
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ینهاییکهمرباطبههافغانسهتا بهادآغهازشهدوازمیها ریگمیتصمدرختبازیازگره

ییانتخهابشهدکههبیشهترینپیامهدمثبهترابهرااشاخه،ردیگیمنشاتییکهازآ هاشاخه

ینهاییبههمینترتیهبعمهلکهردهوهاگرهافغانستا وایرا بههمراهداشتهباشد.برایتمام

پیامهدعنهاا بهه+(8+و8پیامهد)تیهنهادروبازیرسیدیمکنندهشروعبهعقببرگشتیمتابه

درگهرهدیهگایمهنهاییبرگزیدهشد.اینمسیریکتیادلنشاستکهبهدولهتافغانسهتا 

اف"کنهدودرگهرهانتخهابراههایسدسازعملعدمپذیر حقابهایرا وتشدید"8فا"

یصادراتووارداتافغانستا ازبندرچابههارومهرزهاتیمحدودایرا براعمالدیت کبا"2

 حقابهایرا رابپذیرد.نیت ممیلک،تصمیمِمبنیبر

گزینهمذاکرهراانتخاب"8ای"درگرهکهدیگایمهمچنیناینتیادلبهمقاماتایرانی

بنهدرازافغانسهتا وارداتوصهادراتیههاتیمحهدوداعمهالایهرا "2ای"کنندودرگره

نهاییمسهئلهآبهیرمنهدبههایهنقهرارحلراهمیلکرادردستارکارقراردهد.مرزوچابهار

وارداتوصهادراتیههاتیمحهدوداعمهالاستکهایهرا ضهمنمهذاکرهبهاافغانسهتا ،بهر

افغانستا نیزبهرایگریهزازاخهتاللدرامهرکندودیت کمیلکمرزوچابهاربندرازافغانستا 

اماچراییبرگزینهیایهنتصهمیمدر؛حقابهایرا کندنیت مصادراتووارداتخاد،اقدامبه

زایشکشهارافغانسهتا میا دوکشاردریکمسئلهاساسینهفتهاستوآ وابستگیروبهاف

ویژهدرامرصادراتاستکههایهنمههمخهاددالیلهیباربهبهبندرچابهاردرامروارداتو

 شاد.مختصربهآ پرداختهمیصارتبهداردکه


 بحران ژئوپلیتیکی میان افغانستان و پاکستان -الف

بفراوا ،همراهباتلخیوخادرابافرازونشیساله33افغانستا وپاکستا روابطسیاسی

.عاملکلیهدیدراندگذاشتهنسبتبهبهبادآ ،پشتسراندازچشمسانرربههمدیگر،بدو 

.ایندومیاهدهگرددیمبر«دیارند»و«گندمک«میاهدهبحرا روابطسیاسیدوکشاربهدو

انسهتا بههامضهارسهید.بهروشهاها افغهاسیانگلدرزما تسلطانگلیسبرهندآ روز،میا 

اساساینقراردادها،بخشیازسرزمینتحتحاکمیتافغانستا ،جداوبههندآ روزملحهق

میینگردید.بیدازاستقاللهنهدوتقسهیم«بریتانای»وبراساسآ ،مرزمیا افغانستا وهند

یازاجداشدهدوها،قسمتآ بهدوکشارهندوپاکستا ،براساستاافقمیا مسلمانا وهن
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یهکدیارنهدتاافهقمهرزنیهاازبیهدسرزمینافغانسهتا جهزخخها پاکسهتا قهرارگرفهت.

هایریدرگ(.این08-8033:02کشمکشاصلیبینافغانستا وپاکستا ایجادکرد)ماسای،

،باافهزایشباشدیمبندرچابهاردرحالتکمیلشد کهیدرحالتابهامروزادامهداشتهاستو

درمنطقهجاجیمیدا ِایهنوالیهتبرفدو8033درفروردینکهینحابههمراهبادهاست.

دوکهردحهداقلاعهالمپاکسهتا ارتهشدرخطمرزیمیا افغانستا وپاکستا درگیرشدند.

نیهزدیگهرسهربازپهنپوشدهکشتهمرزیمنابقدرافغانستا نیروهایبادرگیریدرسرباز 

بحرا درروابطافغانسهتا وکهنیا(.باتاجهبه20/8/8033اند)خبرگزاریایسنا،شدهزخمی

.شادیمپاکستا ازجنسژئاپلیتیکاست،امیدکمتریبهدفعهمیشگیآ دیده



 کاهش تراز تجاری افغانستان با پاکستان-ب

ادها،تیدیلروابهطاقتصهادی.اینتضگذردیمازتضادبینافغانستا وپاکستا سالهفتاد

ازمسهئالیناتهاقتجهارتوصهنایعنصهرتاهللعتیهقمیا ایندوکشاررادرپیداشتهاست.

بیا کردکهباروندافزایشی8033ورزیدهاست.ویدراسفنددیت کافغانستا نیزبرایننکته

ا روبههکهاهشاسهتومیهزا استفادهتجارازبندرچابهارایرا ،ترازمالیتجارتبهاپاکسهت

اسههتافتهههیکههاهشدالرمیلیهها پانصههدبهههنزدیههکمیهها ایههندوکشههاربازرگههانیروابههط

83مهیالدینیهزآمارههانشها ازآ داردکهه2380(.درسهال8033اسهد3)خبرگزاریآوا،

(.2است)رجاعبهنمادارشمارهشدهنیت مدرصدازوارداتافغانستا ازبریقایرا 
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 (tradingeconomics.com، )منبع 2119: میزان واردات افغانستان در سال 2نمودار شماره 



درصهدکهاهش13نیزمیامالتتجاریکشارهایافغانستا وپاکسهتا 8030ماهبهمندر

حجهمتیهامالت،درچنهدسهالاخیهر«پیشهاور»داشتهوبهگفتهرئیساتاقصهنیتوتجهارت

اسهت)سهازما افتههیکهاهشمیلیها دالر333میلیارددالربه2.3تجاریبینایندوکشاراز

(.برایناساس،رونهدروبههرشهدتهرازمهالی83/88/8030،چابهاریصنیتیمنطقهآزادتجار

رگهانیونیزادامهداشت.رئهیساتهاقباز2381تا2383یهاسالتجارتافغانستا وایرا در

تا2383یهاسالشریکتجاریافغانستا درنیتربزرگصنایعافغانستا اعالمکردکهایرا 

کهردهدایهپدرکناراینافزایش،میزا وارداتافغانستا ازپاکستا کاهش8بادهاست.2381

صهددر83،وارداتافغانسهتا ازپاکسهتا 2383تها2380یههاسهالیکهبهیناگانهبهاست.

درصدافزایشهمراهبادهاست.1،وارداتافغانستا ازایرا بازما همکاهشداشتهو






                                                                                                                                             
1. financialtribune.com 
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 (www.trademap.org)2112تا  2115ی ها سالبین  رانیواردات افغانستان از ا شی: افزا5جدول شماره 

ی ها سالرشد واردات بین 
 )درصد( 2112تا  2113

میزان سهم از بازار 
 درصد(افغانستان )

میزان واردات 
 )میلیارد دالر(

 کشور

1+ 23.3 2،338،233 ایرا 
3- 21.8 2،330،300 اماراتمتحدهعربی
83- 82.3 8،033،318 پاکستا 
0- 1.3 318،121 آمریکا



خصامتمیا افغانستا وپاکستا سببشدهاستتاافغانستا بهسهمتایهرا مجماعدر

رایشپیداکنهدوبهاتاسهلبههآ ازناسهاناتاقتصهادیخهادویژهبهبندرچابهارگباربهو

جلاگیریبهعملآورد.
 

 موقعیت ویژه بندر چابهار و پایان جبر جغرافیایی برای افغانستان -پ

استکهجبهرجغرافیهاییآ رامحصهاردرخشکیمحصارووارداتیکشاریافغانستا 

ایهنجبهرجغرافیهاییراتاانهدیمهدریهاویآباهرازاستفادهباتجاریاماالکردهاست.انتقال

ایهنکشهاردریگهذارهیسرمازمینهودهدکاهشرااماالانتقالهزینهزما همبخشدوپایا 

بندرچابهارباتاجهبهماقییتراهبردیدرجها ونزدیکهیبههافغانسهتا ،.رانیزفراهمآورد

یتهاجرا افغها وبهدیلیبهرایبنهدرگهذارهیاسهرمیتجهاریوههاتیفیالبهترینمکا برای

خاددریاییصادراتاعرمبخشانجامبرایافغانستا حاضر،درحالکراچیپاکستا است.

سیاسیهایتنشبهنسبتراتجاربندر،اینازاستفادهامااست،متکیپاکستا کراچیبندربه

.سازدمیریپذبیآسپاکستا وافغانستا میا 

وبنههادربههادریههاییوزمینههینزدیههکفاصههلهوراهبههردیماقییههتدلیههلبهههچابهههاربنههدر

گردشهگری،اقتصهادی،تجهاری،نههیزمدرزیهادیاهمیهتهنهداقیهاناسهمجهاارکشارهای

افغانسهتا دارد.ایهنبنهدردروازهبرایژهیوبهودنیاگذارا هیسرمابرایمسافروکاالترانزیت

بهاتاانهدیمهبنابراینافغانسهتا ؛استهنداقیاناسبهمیانهآسیایارهایکشوافغانستا اتصال

بهانزدیکهیدلیهلبههبندرچابهارصادراتداشتهباشد.اروپاومرکزیآسیایاستفادهازآ به

بهارگیری،یههانههیهزپایینآزاد،تیرفهیهاآببهاینکشاراتصالنقطهعناا بهوافغانستا 
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وارداتواتصادرنگهداری، قهرارافغانسهتا بازرگانها وتجهارمقامهات،تاجهماردکاالها

باد مسیرترانزیتناامنیاقتصادیِبندرچابهاربرایافغانستا ،هاتیمزاست.درکنارگرفته

یشارشیدرمنابقمرزیبینافغانستا هاگروهبندرکراچیکههماارهماردتهدیدوتجاوز

دربنهدرتیهبههفیالیادیهزلیهتجاروبازرگانا افغها تماسببشدهاستتاوپاکستا باده،

یههااسهتیسشتهباشند.تجربههنشها دادهاسهتکههدولهتپاکسهتا بهااسهتفادهازچابهاردا

خصمانهازاینمسیرترانزیتی/تجاریبرایفشارآورد برحکامتافغانستا اسهتفادهابهزاری

تافغانستا رابههسهمتیسهاقدادکههبههدنبهالبهدیلیبهراینقهلوکند.اینفشارهادولمی

انتقاالتکاالهایتجاریخایشباشدتامجبارنباشدبرایتجارتازبنهدرکراچهی،تاقیهات

مسهیرترانزیهتامهاالعنهاا بههسیاسیپاکستا راپذیراباشد.استفادهافغانستا ازبندرچابهار

ترخااهدبهادکههایهنعامهلتروکمریسکباابمینا مراتببهتجارینسبتبهبندرکراچی

ههزارتهنسهنگمرمهراز033تیترانزنیزخااهدشد.افغانستا باعثافزایشمیزا صادرات

صهادراتافغانسهتا رونقدیمابندرچابهارقیازبر8030درسالنیچیافغانستا بهگاانجا

(.22/0/8030یاستا سیستا وبلاچستا ،اناردیرودرادارهکلبناداست)چابهارریازمس


 
 به افغانستان دسترسی در پاکستان کراچی بندر به نسبت بندر چابهار جغرافیایی : برتری4تصویر شماره 

 المللیبین هایآب
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 یریگ جهینتبحث و 

یهریپیشهنهادیدرگهاحلراهیمفیدیرابرایارزیابیودستیابیبههانشیبهایبازنرریه

یههازهیانگاینتااناییراداردکههایباز.دراینمقالهنشا دادهشدکهمفاهیمنرریهکندیم

جایانههبهراینیهلبههتاافهقارائههیهمکهاریحلراههمکاریمیا بازیکنا راشناساییکندو

حهلراهعنهاا بههبهردیپلماسهیومهذاکرهدیهت کدربطناینپژوهشنهفتهاست،آنچهدهد.

مسئلهحقابهرودخانههیرمنداست.دستیابیبهاینامرنیازمندآ استکههجمههاریاسهالمی

اولایتسیاستخارجیخاددررابطهبهاافغانسهتا قهرارعناا بهایرا درابتدااینماضاعرا

 وافغانسهتا است.بازیمیها ایهراحلقابل،اینمسئلهومیضلهایبازدهدوبراساسنرریه

درایهنبهازیآنچههبازیکنا ،برسرمسئلهآبهیرمند،بازیپایااستوبنابرفر عقالنیت

کههانهددهیرساهمیتدارد،رسید بهنقطهتیادلیاستکهدرآ نقطه،دوبرفبهعقالنیتی

ییاتبییننحهاهنیبشیپخااهدکرد.دراینپژوهشمنرارازیافتنپاسخ،نیت مراهاآ منافع

ههاآ ،ازمیا ترکیباسهتراتژیبازیکنها کههاسهتراتژیگریدعبارتبه.رفتاربازیکنا است

ویابایهدرخدههد.ترکیهباسهتراتژیدهدیماست،درعملکدامترکیبرخشدهمشخص

تهرینبرداسهتوبه-.اینتیادلهما یکراهبردمییگایمراتیادلدهدیمکهدرعملرخ

ونتیجههبهتهریرابههازمنفیهتمیهزا وسایرراهبردهاایننتیجهرانیزبهدنبالخااهدداشت

دنبالنخااهدداشت.نقطهتیادلبرایایرا وافغانستا درمسئلهآبهیرمندهنگهامیحاصهل

ازیصهادراتووارداتافغانسهتا ههاتیمحهدودکهایرا ازبریقمذاکرهبراعمهالِشادیم

کندتادرنهایتافغانستا باپذیر حقابهرودخانهههیرمنهد،ایهنامکها رادیت کبندرچابهار

حیاتمنطقهسیستا بهآ وابسهتهاسهت،احیهاراکهدراختیارایرا قراردهدتاتاالبهاما 

ادهبهینههازکند.درمقابل،افغانستا نیزبهبندرچابهاردسترسیمناسبیپیداخااهدکرد.اسهتف

یحکامهتافغانسهتا درههادغدغههدربندرچابهارکههماارهیکیازآمدهشیپیهافرصت

بهبنهادرآبهیبهادهترآسا امرانتقاالتاماالتجارتیافغانستا بهبازارهایجهانیودسترسی

یرِترانزیتهیبهبادوتاسیهاقتصادیافغانستا خااههدشهد،بلکههایهنمسهسازنهیزمتنهانهاست

یخصمانهپاکستا نیزتهاحهدودیهااستیستاازدهدیمفرصتِآ رابهحکامتافغانستا 

فاصلهبگیرد.

ویهژهاسهتا باربه،پژوهشگرا وافکارعمامیایرا وهارسانهشادیمدرنهایتپیشنهاد
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عنهاا بههواینمطالبههحقابههیرمندبهفیالیتبپردازندنیت مسیستا وبلاچستا درخصا 

یکتقاضاوارددستگاهسیاستخارجیجمهاریاسالمیایرا شهاد،چهراکههبهاتاسهلبهه

 است.حلقابلحقابهرودخانههیرمندازکشارافغانستا نیت مدیپلماسی،مسئله
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