
 

  
  رانیـ ا طالبان یمنازعات مرز تیماه

  1 اسماعیل باقري
  
  

  
  10/03/1401پذیرش نهایی:  تاریخ         20/02/1401تاریخ دریافت: 

  چکیده
 ای رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روند تحوالت ایـن کشـور را وارد مرحلـه  غنی و به قدرت فرار اشرف

ترین  المللی همچنان مهم سال از حکومت سرپرست طالبان، کسب مشروعیت بین  جدید کرد. با گذشت یک
گرفته است. عدم توزیع عادالنه قدرت در چالش رهبران طالبان بوده و در طول این مدت دولت فراگیر شکل ن

دلیل  به (شمول بودن دولت فعلی و طرد رهبران حکومت سابق کید رهبران آن بر همهأحکومت دوم طالبان و ت
رسـمیت  تـا بـهاست ، موجب شده )عنوان بازیگر اشغالگر همکاری با آمریکا بهنشانده بودن و  دولت دست

تعامل و  . البتهجهان، حتی کشورهای همسایه در اولویت نباشدشناختن حکومت فعلی از سوی کشورهای 
وبیش وجود داشته است. در این میان  های همسایه با رهبران سیاسی طالبان، کم برقراری ارتباطات بین دولت

تفاهمات نیز موجب بروز مناقشات مرزی با کشورهای همسایه شده است. در خصوص منازعات  ءبرخی سو
حاکمان فعلی افغانستان، ضمن اذعان به وجود برخی اختالفات مرزی و آبی، باید به نقش  مرزی بین ایران و

  د. کرویژه انگلیس اشاره  هداوری جانبدارانه کشورهای استعماری ب
های  در مقطع فعلی با آمدن طالبان به قدرت و خروج مفتضحانه و شکست آمریکا در افغانستان، تالش

و سـپس از طریـق ختم های مرزی  مرزی بین ایران و افغانستان به درگیری زیادی صورت گرفت تا منازعات
  هراسی و طالب هراسی در افغانستان و افغان ایران

ً
مذهبی ـ  دو کشور درگیر جنگ قومی هراسی در ایران، عمال

ندی و د که با هوشمگردسازنده در افغانستان و کشورهای همسایه آن عملی   نحو دیگری پروژه آشوب و به شوند
  . خوردشکست ها  تالشتدبیر رهبران سیاسی ایران، این 

  واژگان کلیدي
  هراسی هراسی، افغان منازعات مرزی، طالبان، ایران، هیرمند، ایران
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  مقدمه
  موجب فروپاشـی  ١٤٠٠مرداد  ٢٥غنی در  پیشروی سریع طالبان در تصرف افغانستان و فرار اشرف

» امـارت اسـالمی افغانسـتان«عنـوان  بات دوم طالبان و به قدرت رسیدن حکوم» نظام جمهوری«
شد. فارغ از اینکه حکومت دوم طالبان تا چه حد در کسب مشروعیت داخلی و خـارجی، تشـکیل 

های مدنی، اقتصادی و امنیتی موفق یـا ناکـام بـوده  رفع چالش و دولت فراگیر، توزیع عادالنه قدرت
کید کـرده أجوار ت آمیز با کشورهای هم مسالمت  است، مقامات حکومت فعلی همواره بر همزیستی

تأکیـده ایـران  خصـوص دربـاره به. نـدا های مـرزی بـوده و خواهان گسترش روابط و کاهش چالش
 ١٣٥١و تنش مرزی نخواهیم داشت، بلکه تأمین حقابه ایران طبق معاهـده   تنها چالش  نهاند که  کرده

  .اشتد دننظر خواه مدرا 
تیکی ینظـام گذشـته و روی کـار آمـدن نظـام فعلـی، موقعیـت ژئـوپل اشـیپفروبـا بدون شک 

 ١٣٨٠حاصل اجالس بـن در پیشین که ده است. در نظام سیاسی شجدید  ای وارد مرحله فغانستانا
اقـوام   ۀگذاری شد که بر مبنای مشروعیت، مشارکت و تقسیم قدرت بین هم های دولتی پایه ، پایهبود

 جدیـد را ئافغانستان بود و همین مسـ
ِ
له موجـب شـده بـود تـا همـه کشـورهای جهـان، افغانسـتان

و با آن تعامل و همکـاری کننـد. امـا بـا بـه قـدرت رسـیدن دوبـاره طالبـان در  سندشنابرسمیت  به
رسـمیت  هـیچ کشـوری آنـان را بـههنـوز خلق شده است کـه جدیدی افغانستان، موقعیت سیاسی 

های حکومـت طالبـان بـه کشـورهای خـارجی و  تئهیو آمد  نشناخته و همه روابط سیاسی و رفت 
. برخـی کشـورها استبالعکس، نه بر اساس اعتماد متقابل، بلکه بر اساس تعامل ضمنی و دوفاکتو 

هـا، بـا حاکمـان  ها یا رفع برخـی چالش ها از سوی افغانستان یا کاهش آسیب برای مدیریت آسیب
. برخـی شـود میکابـل نیـز مشـاهده ـ  بـط تهرانله در روائاین مسـ .کنند فعلی افغانستان تعامل می

ند تـا بـا ایجـاد مـوج ا هطور مستقیم یا غیرمستقیم تالش زیادی کرد هکشورهای معاند نظیر آمریکا، ب
هراسـی در افغانسـتان، دو کشـور را وارد اختالفـات و  هراسی در ایـران و ایـران هراسی و طالب افغان

های مختلف به منازعات مـرزی و آبـی بـین ایـران و  روشمنازعات سیاسی کنند و در مرحله بعد به 
  های مرزبانان دو کشور در چند مقطـع زمـانی در طـول یـک عمده تیراندازی .زنندبافغانستان دامن 

بـوده اسـت نـه نوعی عامـل بیرونـی  سال حکومت طالبان در افغانستان، ناشی از سوءتفاهمات و به
  منازعات درونی و اساسی.

در طول  اش ده است که آمریکا و متحدان غربیکرکید أایران همواره تجمهوری اسالمی 
  اند. به فکر تأمین منافع خود بوده فقطبیست سال گذشته 

ً
تـأمین امنیـت یـا برقـراری  اساسـا
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اسـت. جمهـوری ای برای تداوم اشغال افغانستان بـوده  صلح و مبارزه با تروریسم تنها بهانه
؛ بـا ایـن های نظامی خشنود اسـت ارجی و تخلیه پایگاهاز خروج نیروهای خ اسالمی ایران

شود که  بر این باور است که امنیت پایدار و ثبات سیاسی زمانی در افغانستان ایجاد می حال
ساالری دینی و  د و توزیع عادالنه قدرت از طریق مردموتشکیل ش ین کشوردولت فراگیر در ا

و  یافتمالت دو کشور گسترش خواهد در چنین وضعیتی تعا .دگیرمشارکت مردمی صورت 
  کمتر شاهد منازعات مرزی یا آبی خواهیم بود.

حقـوق مـذهبی شـیعیان در افغانسـتان،  مانندیابی دوباره طالبان، برخی موضوعات  با قدرت
های مـرزی بـین دو کشـور  از بین رفتن تنش ،تولید و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با گسترش داعش

ها در  ایران در افغانستان بوده و بروز برخی تنشجمهوری اسالمی  ۀن دغدغتری همچنان مهم .و..
  ها افزوده است. مرز بر این نگرانی

ین د. بـشـوددر مقاله حاضر تالش شده است ماهیت منازعات مرزی طالبان و ایران بررسی  
متعددی کـه شود و سپس به عوامل و متغیرهای  ان میبیاختالفات مرزی و آبی  ۀمنظور ابتدا پیشین

ثیرات منازعـات مـرزی بـر آینـده روابـط دو أتـ و ودش میثرند، پرداخته ؤدر بروز منازعات مرزی م
  .گیرد بررسی قرار می موردکشور 

 چارچوب نظری  . ١
  . ژئوپلیتیک1ـ1
دانـش رقابـت و گسـترش حـوزه نفـوذ، تـأثیر عوامـل ت، را دانـش کسـب قـدر» ژئوپلیتیک«

المللـی،  ها، دانش مناطق بحرانـی، دانـش مرزهـای بـین دولتجغرافیایی بر سیاست و روابط 
دانش روابط قدرت و دانش نتایج عدم انطباق دو الگوی فضای عرضه و تقاضای منابع حیـاتی 

کننـد. ژئوپلیتیـک مطالعـه تـأثیر تقسـیم و توزیـع عناصـر جغرافیـایی بـر هـدایت  معرفی می
ها و توزیـع منـابع  ها و اقیانوس قارههای جهانی است و در اصل تأثیر وضعیت فضایی  سیاست

شود. در تعریف دیگر، ژئوپلیتیک علم مطالعه  ها نامیده می طبیعی و انسانی بر روابط حکومت
های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر است و در  روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش

  است.های مرزی در اولویت بررسی  بحث ژئوپلیتیک بحث مرز و چالش
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  مرز و خط مرزی  .٢ـ١

گفتـه  به خط فاصل میان کشورها برای تعیین حکومت و جغرافیـای سیاسـی »سرحد« یا »مرز«
آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی، هوایی و زیرزمینی هر کشور را مـرز آن  ،شود. طبق تعریف می

 یه اسـتترین عامل تشـخیص و جـدایی یـک کشـور از کشـور همسـا نامند. مرز مهم کشور می
منظـور تحدیـد  خطی اعتباری و قراردادی اسـت کـه بـه» خط مرزی« .)١٣٨٨(امیرعبداللهیان، 

خطوط مرزی میان کشورها گـاهی  شود. حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی مشخص می
هـا و گـاهی بـا اسـتفاده از خطـوط فرضـی و  آب هـا و میان وسیله عوارض طبیعی مانند ژرفگاه به

) تعیـین استدرجه  ۴۹ای از مرز میان کانادا و آمریکا که برابر مدار  نند بخش عمدهقراردادی (ما
  .)١٣٨٨، انیهامیرعبدالل( است  و توافق شده
کننده محدوده و حدود دو پدیده با هویت مستقل و ماهیـت  دیگر مرز مشخص یدر تعریف

 دسـت امنیـت و بـه ها این است که بـرای اطمینـان از احسـاس متفاوت است. نیاز ذاتی انسان
آوردن استقالل عمل دارای فضای اختصاصی با مرزهای مشخص باشند. این فضـای محـدود 

و تـا فضـای ناحیـه، شـود  میسطح یعنی مرزهـای شخصـی شـروع  ترین دارای مرز، از پایین
المللـی از نظـر اهمیـت،  مرزهـای بین ،یابد. بین مرزهای مختلف منطقه، کشور و... ادامه می

هم از آن روی کـه مشـخص کننـده قلمـرو حکومـت و  ؛نددارویژه  یارکرد جایگاهگستره و ک
 که دربرگیرنده تعداد زیـادی از مـردم هسـتند دان علتاعمال قدرت و حاکمیت هستند و هم ب

  .)٤ :١٤٠٠(مظلوم و زرقانی، 

  . منازعه مرزی٣ـ١

مختلـف  های نبـهجـوار بـر سـر مـرز مشـترک از ج منظور از منازعه مرزی، منازعه دو کشور هم
مکانی، سرزمینی، عملکردی و... در سطوح مختلف خرد تا کالن است. مراحل تحدید حدود و 

  عالمت
ً
گیرد، هیچ دولتی را از منازعات مرزی  با قراردادهای مرزی صورت می گذاری که معموال

  توان به چهار دسته تقسیم کرد: طور کلی منازعات مرزی را می هدارد. ب مصون نمی
ر اثر تفسیرهای بمنازعات ایجادشده بر سر مکان دقیق مرز که ممکن است  منازعات مکانی: الف)

  گوناگون و متضاد از اسناد قانونی یا تغییر مکان مرز طبیعی حاصل شود.
کند که دو کشور همسایه مـدعی حاکمیـت یـک  زمانی بروز می ب) منازعات بر سر قلمرو یا منازعه ارضـی:

  .قلمرو و مرز باشند
ً
دالیل تاریخی و جغرافیایی و امنیت ملی اساس ایـن ادعـا را تشـکیل  معموال

  دهد. می
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  کند. در نحوه اداره و عملکرد مرزهای بین دو کشور بروز می ج) منازعه عملکردی:
شـود کـه طـرفین  این نوع منازعـه هنگـامی مطـرح می د) منازعات مرزی ناشی از یک منبع اقتصادی مشترک:

سـطحی و  (اعم از منـابع روی استفاده و تقسیم منابع موجود در منطقه مرزی رسر بتوانند  نمی
  .)٤ :١٤٠٠زیرسطحی) به توافق برسند(مظلوم و زرقانی، 

مسـائل و منـافع حیـاتی و کلیـدی از  سـر ربمنازعه فرآیندی است که از یک اختالف دیدگاه 
شورها میـان دو یـا شـماری از مقیاس خرد تا کالن و از سطح فردی میان دو یا چند نفر تا سطح ک

کنـد و بـه  گسـترده پیـدا می یدلیل تـداوم و عـدم حـل و فصـل، ابعـاد و بهشود  میکشورها آغاز 
. منازعه مرزی و سرزمینی از نـوع منازعـات انجامد خشونت و تحمیل خسارات جانی و مالی می

میت بر مناطق مرزی المللی میان کشورها با همسایه یا همسایگان خود بر سر مالکیت و حاک بین
های متجاوزانه یـک کشـور  ورزی و سیاست طمع ۀیا آبی مشترک است. این منازعات گاهی نتیج

گاهی به  .دارای وزن ژئوپلیتیک باال علیه همسایه برای تصرف بخشی از خاک کشور مقابل است
بـر  ای خـاص اختالف تاریخی همسایگان بر سر تعیین دقیق مرز یا مالکیت و حاکمیـت منطقـه

گـاهی  .های اقوام مرزنشین دو کشور همسایه اسـت اختالفات و درگیری ناشی ازگاهی  .گردد می
های خارجی یا معاهدات مرزی تحمیلـی در تقسـیم یـک  حاصل ایجاد مرزهای تحمیلی قدرت

منطقه یا مناطقی بین دو یا چند کشور است که به تقسیم یـک گـروه و جمعیـت دارای پیونـدهای 
تقسـیم منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان بـین ایـران، افغانسـتان و  که نمونه آن ه استقومی انجامید

  ).١٧٠: ١٣٩٨تبار،  یینیا و میرزا (حافظاست  پاکستان

  ماهیت منازعات مرزی ایران و افغانستان  .٢

برای فهم ماهیت منازعات مرزی ایران و افغانستان باید به جدایی افغانسـتان از ایـران و پیشـینه 
له ئو مسـ» آب«بـا » مـرز«ویـژه بـه پیوسـتگی موضـوع  هبـ بین دو کشور،ری مرزهای گی شکل

هــای  دلیــل ویژگی . مرزهــای ایــران و افغانســتان بــهپرداخــت ایــران از رود هیرمنــد» حقابــه«
 سیاسی افغانسـتان و ضـعِف اقتصـادی و فرهنگـی مرزنشـینان آن ، جغرافیایی

ِ
وضعیت خاص

مرزهای شرقی  .هایش بوده است همسایه باای مشترک ایران ترین مرزه کشور همواره از پرحادثه
ۀ گرفـت، بـا عهدنامـ می ربوسیع از افغانستان کنونی را در یهای دور مناطق ایران که در گذشته

تازه شد و بر اسـاس  ای هو قطعی شدن مرزهای ایران و افغانستان، وارد مرحل ١٨٥٧پاریس در 
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برای منازعات احتمالی ایـران و افغانسـتان نقـش  از این عهدنامه، دولت انگلیس ١فصل ششم
م را یافت (میرحیدر، 

َ
ک
َ
  .)٢٢: ١٣٥٦ح

لین،   سرزمین افغانستان تا دوران معاصر و پیش از معاهداتی چون پاریس، گلداسمیت، مک 
ماهون و... همواره بخشی از قلمرو ایران بود و بر همین اساس، موضوع اختالفات ارضـی و   مک

مـرور افـزایش  و بـهشـد نداشت. منازعات مرزی و آبی زمانی بین دو کشور ایجاد  مرزی، معنایی
یافت که ابتدا هرات از ایران جدا شد و در پی تشـکیل دولـت مرکـزی در افغانسـتان بـا حمایـت 

دو دولـت پس از آنکه  .دشهیچ خط مرزی مشخصی میان دو کشور تعیین ن ،١٩ انگلیس در قرن
نماینـدگان دولـت انگلـیس  ،روشان بود با یکدیگر اختالف پیدا کردندبر سر مناطقی که میان قلم

که مسئولیت حل و فصل اختالفات میان ایران و افغانستان را بر عهده داشـتند، در پـی ارائـه یـک 
روابط دو کشور به مشکالت ناشی از تقسیم آب هیرمنـد و  علتبه همین  .نبودند» حل قاطع راه«

 ٢سو برقرار بـود کم یهای تجاری، روابط شد و در زمینه آن محدود  های اختالفات مرزی و داوری
  .)١١٢: ١٣٩١نیرآبادی،  و (سلیمانی دهکردی

بـین دو  ١٨٧٢در » گلداسـمیت«حکمیـت  ۀبا جدایی هرات، منطقه سیستان نیز در نتیجـ
ن کیلومتر مربـع بـه افغانسـتا ٦٧٤هزار و  ١٠منطقه معادل این کشور تقسیم و بیش از نیمی از 

د. سیستان تا کربستر رود هیرمند تغییر  ،نیز طبق داوری مک ماهون ١٨٩٦در سال  .واگذار شد
یکپارچه و یکدست بود و ساکنان دو طـرف رود، طبـق عـرف و ای  منطقه، شدنقبل از تقسیم 
کردند و  از آب هیرمند برای مصارف کشاورزی و آب آشامیدنی خود استفاده می ،رسم معمول

 
ً
  .)٥٧ :١٣٨٩(رحمانیان، براقی،  ٣ای به نام منازعه یا مناقشه مرزی وجود نداشت لهئمس اساسا

                                                                                                                                         
سـازی مرزهـا را بـه  ، مسـئله تقسـیم آب هیرمنـد و مشخص۱۸۵۷ماده ششم عهدنامه صلح ایران و انگلیس در سال . ١

اختالفـات خـود بـا دولـت  همـهد. این عهدنامه دولت ایران را متعهد کرده بـود کـه رحکمیت دولت انگلیس ارجاع ک
دولت انگلیس هم تعهد کرده بود این اختالفات را مطابق حق و بـا در نظـر  .افغانستان را به داوری انگلستان ارجاع کند

  ).١١٢: ١٣٥٦(میرحیدر،  گرفتن حیثیت دولت ایران تصفیه کند
اینکه دولـت ایـران  ضاشاه، با توجه بهش و ر١٢٩٧در  خان  الله رسیدن امان استقالل افغانستان و به قدرت از پس لبتها. ٢

بط دو کشور تا حد داد، روا اهمیت می خود آمیز و دوستانه با کشورهای همسایة در این زمان به برقراری روابط مسالمت
  .نهاد زیادی رو به بهبود

شاه، آب بین ایران و افغانسـتان بـا ایجـاد سـد گـزی   پیش از تقسیم سیستان بین ایران و افغانستان در زمان ناصرالدین. ٣
دسـت پشـت سـد  خود را بدون به مخاطره انداختن حقابه روستاهای پایین  شد. هر روستا در باالدست حقابه تنظیم می

رود کارایی داشت و  کرد. فرمول تقسیم آب در این منطقه مانند فرمول شیخ بهایی برای تقیسم آب زاینده ذخیره می گزی
دلیل قوم و خویش بودن مردم، قواعـد  کردند. از باالدست حوضه آبریز تا سیستان ایران به مردم به اندازه نیاز برداشت می

ها، بین مردم فاصـله ایجـاد شـد. خـوانین  گیری دولت جدید و سختولی بعد از مرزبندی  ؛شد تقسیم آب رعایت می
 خان و کجکـی و... شـده اسـت جای تقسیم آب، از آن بیشتر استفاده کردند. همین رویکرد باعث ساخت سد کمال به

  ).١٤٠٠(پیرمحمد مالزهی، 
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ای که بر پیچیدگی منازعات مرزی ایران و افغانستان در مقـاطع مختلـف  ترین نکته مهم
  ویژه در بخش دلتای رود هیرمند است که بستر شاخه هافزوده، پیوند اختالفات آبی و مرزی ب

در دوره حکومت  علتبه همین  است؛ده تعیین شعنوان مرز دو کشور   اصلی رود هیرمند، به
کند. آنچه بر اهمیت حیاتی و  سرپرست طالبان همچنان این اختالفات مرزی و آبی بروز می

افزاید واقـع شـدن منطقـه مـورد  ثیرگذاری آن بر سایر موضوعات میأله آب و تئمسهبردی ار
ها و صحراهای بزرگـی  ای است که بیابان و حارهّ خشک  جغرافیایی نیمه  ۀمناقشه در یک حوز

های دیگـر  دشـت و »دشت ریگسـتان«، »دشت ناامید«دشت مرگ)، »(دشت مارگو«چون 
نـد ثیرگذارأروزه نیز در تغییـر بسـتر رود و مـرز دو کشـور ت ١٢٠مجاور آن هستند و بادهای 

ترین  به مهم دمرزی بایبنابراین برای فهم ماهیت منازعات  .)٣٩ :١٣٨٩رحمانیان و براقی، (
را زی ؛دکرله حقابه هیرمند اشاره ئویژه مس هن مرز با افغانستان بیترین منازعه یعنی تعی و اصلی

 
ً
له حقابـه و تعیـین مـرز در منطقـه ئثیر مسـأتحـت تـ منازعات مرزی ما با افغانستان عمـدتا

  سیستان بوده است.

  حکمیت انگلیس در منازعات مرزی  .١ـ٢

ها  جزئیات خطوطی کـه انگلیسـی سرر بتدریج  دولت انگلیس بود. به  الحمایه افغانستان تحت
 ١با حکمیت ِسر فردریـک گلداسـمیت. بروز کردتعیین کرده بودند، میان دو کشور اختالفاتی 

.ش) که پس از تجاوزات حکام قندهار و هرات به ایالت سیستان ـه ١٢٥١م (١٨٧٢در سال 
دست راسـت هیرمنـد بـه افغانسـتان و  هد ناحیشمقرر  و دلتای رود هیرمند صورت گرفت،

دست چپ به ایران واگذار شود. منازعات مـرزی ایـران و افغانسـتان همچنـان ادامـه  هناحی
حکومت انگلیس نقش مهمی در مدیریت منازعـات مـرزی بـین دولـت افغانسـتان بـا  .یافت

گری  ات آبی و مرزی میانجیکرد که برای پایان دادن به اختالف همسایگانش داشت و وانمود می
و  ٢لـین  م) ژنـرال مـک۱۸۹۰ش (.ـ ه ۱۲۶۹کند، اما در عمل چنین نبود. انگلیس در سال  می

میت انگلیسی ؛را مأمور تعیین مرز دو کشور کرد ٣ماهون  کلنل مک
َ
ک
َ
ها به ضرر  اما در عمل ح

  در  ی مـرزکیلـومتر از بخـش شـمال ۱۶۵لـین   و ظرف یک سال، ژنـرال مـک ٤ایران تمام شد

                                                                                                                                         
١. Sir Frederic Goldsmith 
٢. Gel Maclean 
٣. Col Sir Henry Mac Mahon 

 ر. بـوجود آمـد به »هشتادان«ه منطق سال پس از انعقاد قرارداد پاریس و جدایی هرات از ایران در ٣٤اختالفات  . اولین ٤
نخسـتین حکمیـت دولـت  در و ایـران شـد وافـقهـ.ش) ت١٢٦٩( ١٨٩١در سال  لین  کمیسیون و حکمیت مک تعیین
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کیلـومتر  ۲۷۵ماهون   و ایالت خراسان ایران و کلنل مک میان والیت هرات» دشت هشتادان«
 
ِ
د کـه هـر دو کرتعیین را افغانستان  از بخش جنوبی میان والیت سیستان ایران و والیت نیمروز

  پذیرفتند. بقیه مرز همچنان بدون تعیین حدود باقی ماند. آن را دولت 
اوج منازعات مرزی ایران و افغانستان بود، بـار  ه) که نقطهـ.ش١٢٨١م (١٩٠٢در سال 
منظور رفع مشکالت مرزی ایـران و افغانسـتان  ماهون از جانب دولت انگلیس به  دیگر مک

شدت به زیان ایران تمـام  ) بههـ.ش١٢٨٤( م١٩٠٥نهایی این حکمیت در  هتعیین شد. نتیج
میت انستان واگذارتأسیس افغ تازهو دوسوم آب هیرمند به کشور 

َ
ک
َ
 هها هرگز نتیجـ شد. این ح

ها اغلـب جانـب  زیرا در منازعـات مـرزی ایـران و افغانسـتان، انگلیسـی ١نداشت؛مطلوب 
حق داشـتن  ،نفوذ انگلستان بود هدر حوزکه افغانستان  عین حالگرفتند و در  افغانستان را می

بخـش مهمـی از سیسـتان هنگـام  ترتیبین ابه  .های دیگر را نداشت روابط سیاسی با دولت
در مورد بلوچسـتان نیـز کـه در آن زمـان  .دشکشی و تحدید مرزها به افغانستان واگذار  خط

  .)١٧٦ـ ١٧٨ :١٣٦٩(مکی،  متعلق به ایران و انگلیس بود، به همین شیوه عمل کردند
میت انگلیسی

َ
ک
َ
ره ها، اختالفات مرزی دو کشور استمرار یافت و همـوا با توجه به نوع ح

 ئهمین مس .دندکر هایی برپا می تعدادی از خوانین منطقه آشوب
ِ
له موجب تجاوزهای مـرزی

اواسـط از آنجا کـه تـا  .)٢٨٤ :١٣٧٧های افغان به خاک ایران شده بود (ارفع،  مستمر گروه
حکمیـت ه کوه (آخرین نقط لین تا سیاه  خط حکمیت مک هسلطنت رضاشاه، از آخرین نشان

ایـن بخـش از مـرز ایـران و افغانسـتان  ،گذاری نشـده بـود و نشـانهمـک مـاهون)، تحدیـد 
دو طرف شده بود. عالوه بـر آن،  ینهایی ب موجب بروز ناامنی و همین مسئله نامشخص بود

را  هباراین  و معترضانه از انگلیس داوری در بودندها در این منطقه مدعی اراضی ایران  افغان

                                                                                                                                        
 و سـلیمانی دهکـردی( منطقه بود، از دست داد ردشت هشتادان را همراه با تمام منابع و مردم و هر آنچه د ، کلانگلیس
  ).١١٣: ١٣٩١، نیرآبادی

رسید، دوسـوم  خان می رأی خود را داد که از آب هیرمند که به بند کمال م)١٩٠٢هـ.ش (۱۲۸۴ماهون در زمستان   مک. ١
از نهرهای موجود استفاده کننـد کرد  دولت ایران و افغانستان را مجاز میدو داد و  سوم را به ایران می را به افغانستان و یک

ای احداث کنند، مشروط بر اینکه مقدار آبی که برای آبیاری اراضی هر یک از دو  و نهرهای متروکه را احیا و نهرهای تازه
مـاهون بایـد نظـر گلداسـمیت   هم ایران و هم افغانستان شرط گذاشـتند کـه در رأی مـک. کشور الزم باشد، کم نشود

 نظر گلداسمیت رعایـت نشـد، زیـرا کمیت را نخواهند پذیرفترعایت شود وگرنه ح
ً
خالصـه رأی حکمیـت . اما عمال

(مجتهدزاده،  الطرفین از آب هیرمند برخوردار شوند گلداسمیت این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید متساوی
مـاهون   ارجه انگلیس به حکمیت مـکبه وزارت خ) ۱۲۸٤بهمن (ای  نامه طیوزارت امور خارجه ایران ). البته ١٣٧٨

دوسـوم بـه  دسوم آب هیرمند برای ایران کافی نیست و با توجه به میزان زراعت طرفین، بایـ اعتراض و اعالم کرد که یک
  .سوم به افغانستان داده شود ایران و یک
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  .)٣٢٥ :١٣٨٨(مجتهدزاده،  خواستار بودند

  ١٣١٧قرارداد  ـ ٢ـ٢

هـای سـاکن حـوزه رودخانـه هیرمنـد اختالفـات و  انغآبی بین ایرانیان و اف همواره در مواقع بی
د و خــورد بــین ایرانیــان سیســتان و افغانکــرد روز میمناقشــاتی بــ

َ
هــای  . اختالفــات و حتــی ز

دو کشـور کـه  بر سر آب هیرمند ادامه یافت. در زمان حکومت رضاشـاه پهلـوی» چخانسور«
و  یاختالفات مـرز سر ربمذاکراتی  ۱۳۱۱هایی برداشتند، از سال  برای نزدیکی به یکدیگر گام

 ١٣١٧زمینـه قـرارداد آب در  مـذاکراتاین  .)٦٧ :١٣٧٨(مجتهدزاده،  دشحقابه هیرمند آغاز 
  د.را فراهم کربین ایران و افغانستان 

 ،سفیر کبیر ایران در کابل ،ندیاریقراردادی میان محمدتقی اسف ۱۳۱۲ در شانزدهم اسفند
امضا شد که حل اختالفات و تحدیـد کامـل  ،وزیر امور خارجه افغانستان ،محمدخان  و فیض

میت دولت ترکیه سپرد و طرفین موافقت کردند که هر نظری را که دولت 
َ
ک
َ
مرز دو کشور را به ح

یه ارتشـبد فخرالـدین آلتـای را ترکیه اعالم کند، نظر قطعی بدانند و به آن عمل کنند. دولت ترک
م معرفی کرد که در سال  به

َ
ک
َ
خـان و همسـرش   الله م) هنگام سفر امان ۱۹۲۸( ۱۳۰۷عنوان ح

پـس از مطالعـات محلـی و بررسـی  ١ثریا به ترکیه، مهماندار رسمی آنان بـود. ارتشـبد آلتـای
جغرافیـایی و تـاریخ  اسنادی که دو کشور در اختیار او گذاشتند و همچنین مطالعه درباره بافت

) ابـالغ کـرد کـه دو دولــت ١٩٢٥فوریـه  ١٥( ۱۳۱۴اردیبهشـت  ۲۵منطقـه، رأی خـود را در 
  تأییـد کـرد (مـذاکرات جلسـهآن را  ۱۳۱۴نیز در سیزدهم مهر  پذیرفتند و مجلس شورای ملی

  .)١٣١٤، دوره دهم مجلس شورای ملی، سیزدهم مهر ٢٣
، دولـِت ایـران و افغانسـتان کشـدبـود طـول ب چون مذاکرات بر سر حقابه هیرمند ممکـن

با امضای پروتکل مـوقتی قـرار  ۱۳۱۵نمایندگان خود را به محل اعزام کردند که در سوم اسفند 
صـورت مسـاوی میـان دو کشـور تقسـیم  خان برسد، به گذاشتند هر مقدار آبی که به بنِد کمال

در ششـم  .)١٣٢٦دوم مهر  شود(مذاکرات جلسه نوزدهم، دوره پانزدهم مجلس شورای ملی،
در  ،وزیـر امـور خارجـه افغانسـتان ،و علی محمدخان ،سفیر ایران ،باقر کاظمی ۱۳۱۷بهمن 

                                                                                                                                         
 وتعیین شـد  »ذوالفقار«ه در تا» کوه سیاه« یا مرز دو کشور ایران از سرحدی. طبق رأی صادره توسط ارتشبد آلتای، خط  ١

  و رودهای ایستاده جا چند در
ِ
 ، نمـک سـار»جهیل هلمنـد« هرات، سرحد طبیعی بین دو کشور که به امتداد نمک سار

 و سـلیمانی دهکـردی( شـود یاد می» خط فخری« نام این خط به از، خطی معین شد که است دریای هریرود هرات و
  ).١١٥: ١٣٩١، نیرآبادی
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کابل اعالمیه مشترکی امضا کردند که در آن دو کشور توافق کردند همـه سـاله هـر مقـدار آب 
میان دو کشور صورت مساوی  رسد، از آن بند به بعد به خان می رودخانه هیرمند که به بند کمال

تقسیم شود. فردای امضای این اعالمیه، ارتبـاط مسـتقیم تلگرافـی میـان ایـران و افغانسـتان از 
، ٨٨(مذاکرات جلسـه ١نادعلی برقرار شدـ  قلعه و زابل اسالمـ   طریق دو ایستگاه تلگرافی تایباد

  .)١٣١٨اردیبهشت  ١٨دوره یازدهم مجلس شورای ملی، 
خان، اضافه بر مقدار آبی که در آن زمان برده  تا بند کمال» برجکچهار «برای آنکه از ده 

شد مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد کرد در فاصـله میـان ده چهـار برجـک تـا بنـد  می
ای احداث نکند. همچنین هر دو دولت ایران و افغانسـتان تعهـد کردنـد  خان، آبراه تازه کمال

کـه  »سیخ سر«و  »دوست محمدخان«خان تا ِده  لهیچ گونه اقدامات و عملیاتی از بند کما
گاه آب بود، نکنند که باعث کاهش سـهم هـر یـک از طـرفین شـود. مجلـس  آخرین تقسیم

تصـویب کـرد، امـا مجلـس  ۱۳۱۸شورای ملی ایران این اعالمیه را در یـازدهم اردیبهشـت 
را کـه » سـراج«و  »بقرا«افغانستان نه تنها حاضر نشد اعالمیه را تصویب کند، بلکه نهرهای 

 
ً
 ئدند و این مسکرمهندسی کرده کردند، ایجاد  قبال

ً
ایران را از بخش عمده آب هیرمند  له عمال

 ندبند آورد» قاضی شیرجان«و » خواجه علی«ها مسیر آب را در  محروم کرد. همچنین افغان
در  گذشـت احداث منحرف کردند و اندک آبی هم که از این محـل می سوی نهرهای تازه و به

مجلس شـورای  رفت (مذاکرات جلسه نوزدهم، دوره پانزدهم به زمین فرو می» بند کوهک«
  .)١٣٢٦ملی، دوم مهر 

  م)١٩٧٣( ١٣٥١معاهده هیرمند  ـ ٣ـ٢

بـود، نبر سر تعیین مرزهای زمینی و آبـی  فقطترین منازعات مرزی ایران و افغانستان  مهم
بـود کـه » ل داوری کشورهای استعماریقبو«و سپس » تعیین حقابه«له مهم ئبلکه دو مس

. بعد از اینکه مقامات شد میتشدید اختالفات دو کشور موجب و بود اغلب به زیان ایران 
و با اهداف خاص است ها غیرعادالنه  وقت ایران به این نتیجه رسیدند که داوری انگلیسی

د. نتان روی آوربه مذاکرات دوجانبه با طرف افغانسند گیرد، تالش کرد سیاسی صورت می
روابط خوب دو کشور در زمان محمد نادرشـاه و امضـای معاهـده دوسـتی بـین ایـران و 

                                                                                                                                         
به تصویب و تأیید مجلس شورای ملی رسید. دولت افغانسـتان  ١٣١٨اردیبهشت  ١٨ارداد و اعالمیه متمم آن در . این قر١

قرارداد و اعالمیه متمم را امضا کرد، مجلس شورای ملی افغانستان نیز قرارداد را تصویب کرد، امـا اعالمیـه مـتمم را رد 
  ).٥٧:  ١٣٨٩کرد (رحمانیان و براقی، 
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اولین و  ۱۳۱۷نامه  گیرد. موافقتبهیرمند شکل  سر رمذاکرات بای شد تا  افغانستان، زمینه
نامه با افغانستان در خصوص هیرمند در تراز استانداردهای جهانی بود و با  آخرین موافقت

خوانی داشت. دلیل  المللی هم شده جهان متمدن مربوط به رودهای بین رهای شناختهمعیا
در طرف افغان » فقدان حسن نیت«سیاسی از جمله  نامه مسائل این موافقتعمده ناکامی 

دولـت ایـران بایـد طـی  کـهاستدالل با این نامه  دولت افغانستان از تصویب موافقت .بود
خان  را با آزادی کابل برای هر نوع مداخله در باالی بند کمالقید خود  یادداشتی موافقت بی

دو طرف با وساطت آمریکا کمیسیون جدیدی را بـرای  ۱۳۳۱. در ، اجتناب کرداعالم کند
معروف شد. در این قرارداد » دلتای رود هیرمند«این منظور تأسیس کردند که به کمیسیون 

طرف  مصارف مورد پذیرش کمیسیون بیسایر  در مقایسه باحق تقدم آب مشروب سیستان 
مترمکعب در ثانیه اعالم شـد  ۲۲نیاز سیستان از سوی هیئت  مقدار آب مورد .قرار گرفت

اما در آخـرین توافـق و طبـق . )١٣٩٦دولت ایران قرار نگرفت(علمدارلو،  د توافقکه مور
ر ثانیـه مترمکعـب در هـ ۲۲مقرر شد سهم ایران در منطقه دلتای رود » معاهده هیرمند«

مترمکعـب  ۲۶ها بگیرد که درمجموع به  مترمکعب آب اضافه در ثانیه از افغان ۴باشد و 
هـا  امـا افغان ،بـود» کمتر«سوم)  یک(شده از  این میزان از حقابه تعییناینکه  ابرسید.  می

زدند. این قرارداد با یک معاهده در خصـوص آب هیرمنـد و دو  باز  سر حتی از پذیرش آن
ت و به امضای طرفین رسید. اما پـس مورد موافقت قرار گرف ۱۳۵۱ اسفند ۲۲ر پروتکل د

دولت  ۱۳۵۶ثباتی افغانستان را فراگرفت. در خرداد  بی ۱۳۵۲از کودتا علیه ظاهر شاه در 
ثـور  ٧کودتـای در پـی دانست، امـا » االجرا الزم«جمهوری افغانستان نیز این معاهده را 

  شروع جنگ و ه افغانستانو سپس حمله شوروی سابق ب ١٣٥٧
ً
توجهی  های داخلی عمال

نشد و در نهایت با ظهور امارت اسالمی طالبان، آب رود هیرمند به روی  ١٣٥١به معاهده 
و تشکیل دولـت موقـت بـه ریاسـت  ١٣٨٠با سقوط طالبان از قدرت در  شد.  ایران بسته

کشور امضا شد کـه در در سفر دو روزه وی به تهران، سند همکاری بین دو  ،حامد کرزی
ک) و تقسیم آب ت١٣٥١( آن طرفین بر اجرای معاهده هیرمند ١٣بند  مقّرر شـد  .ید کردندأ

هـامون وارد شـود، امـا پـس از  بـیرمند به مدت چهـل روز بـه حوضـه آیه  آب رودخانه
روز، از ورود آب بـه  ١٠های سد ارغنداب و کجکی و با گذشـت تنهــا  بازگشایی دریچه

  .)٤٤ :١٣٩٦هاشمی،  و (خلیلی شد یریان جلوگستیس  منطقه
ن دو دولت ایـران و افغانسـتان بـوده یاز منابع پایدار مشاجره ب ییکموضوع حقابه ایران  
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کنون معاهده هیرمند مورد پذیرش و استناد دو کشور بوده، اما  تا ١٣٥١از سال است. با اینکه 
ز رود هیرمنـد میـان افغانسـتان و ایـران برداری ا بهره ایرببدان عمل نشده و قرارداد جدیدی 

  است.  بسته نشده
انقالب اسالمی در ایران و سپس کودتای کمونیستی در افغانستان و حمله شوروی  وقوع

هـای مشـترک از  های داخلی موجب شـد تـا موضـوع طرح سابق به این کشور و وقوع جنگ
ول طالبـان (امـارت جمله معاهده هیرمنـد بـه فراموشـی سـپرده شـود. در دوره حکومـت ا

اســالمی) نیــز دالیــل متعــدد از جملــه اخــتالف ایــدئولوژیکی و سیاســی در کنــار عامــل 
  .خشکسالی و کاهش نزوالت جوی سبب قطع کامل آب هیرمند از سوی افغانستان شد

  دالیل بروز منازعات مرزی و آبی  .٣

ها و معاهدات  ردادو تحمیل برخی قرا ١٩ویژه انگلیس در قرن  ههای استعماری ب نقش قدرت
گری و حکمیت بین ایران و افغانستان موجب شد تا اختالفـات دو کشـور از  شکل میانجی به

شـود.  خـتمهای مـرزی  اختالفات مرزی و آبی به اختالفات سیاسی، حقوقی و گاه درگیری
و » بقـراء«و سـپس » سـراج«طرف افغان به معاهدات دوجانبه و احـداث نهـر  نبودن پایبند

های انحرافی و احداث سد در مناطق باالدسـتی رود  و حفر کانال» شاهی«ایجاد نهر بعدها 
 یهای آمریکایی، ژاپن شرکت  هیرمند به کمک

ً
هند، برخالف  و به کمک ترکیه ، آلمانی و اخیرا

 
ً
موجـب پیچیـده شـدن  مذاکرات و توافقات دوجانبـه در مقـاطع مختلـف تـاریخی، عمـال

انـد(رحمانیان  تعبیر کرده» استخوان الی زخم«ی از آن به منازعات مرزی شده است که برخ
های آمریکـایی  که شـرکت ١٣٢٤بحران آب در سیستان ایران از سال .)٣٨ :١٣٨٩و براقی، 

شکل حاد بروز کـرد و  بهاش را آغاز کردند،  سازی و انحراف آب هیرمند از مسیر طبیعی سد
  .)٣٢١: ١٣٨٨(مجتهدزاده،  هنوز هم ادامه دارد

دلیل تجربیات و امکانات وسیعی که در کنترل و مهار آب دارند، بـا طالبـان در  کیه و هند بهتر
های بسیار بر دجلـه و فـرات انجـام داده،  این زمینه همکاری خواهند کرد. آنچه ترکیه با ایجاد سد

تـرین  مهـم .)١٤٠٠هندوستان نیز در منطقه کشمیر مشترک با پاکستان اجرا کرده است(مالزهی، 
علـت ای که بر پیچیدگی منازعات مرزی افزوده، پیوند منازعات آبی و مرزی است. به همین  نکته

  شود. در ادامه به مشکل حقابه ایران از رود هیرمند و سپس منازعات مرزی اشاره می
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    له حقابه ایرانئمنازعه آبی و مس .١ـ٣

ثیر خـود قـرار داده أتـ  تحـتاختالفات آبی و حقابه رود هیرمند سایر اختالفـات در مـرز را 
(ژاپـن، آلمـان، هنـد  کشورهای استعمارگر نظیر آمریکـا و متحـدانش علتبه همین  ؛است

هـای مختلـف در  اند و در دوره برداری کرده و...) همواره از موضوع آب علیه منافع ایران بهره
 اند. کرده سمت ایران جاری هستند، همچنان به طرف افغانستانی کمک کنترل رودهایی که به

وقـت تعطیـل نشـده، احـداث سـدهای متعـدد روی رود هیرمنـد و  ای کـه هیچ لهئتنها مس
 رود است.این های متعدد آن در شمال، شرق و غرب  شاخه
طرف افغانسـتان بـه مفـاد توافقـات دو طـرف در توافقـات متعـدِد دوجانبـه در نبودن تعهد م

آبـی بـه اختالفـات سیاسـی کشـیده تا اختالفات است خصوص مشکالت آبی نیز موجب شده 
و حکومت دوم طالبان بر پایبندی دولت کابـل  غنی ها حتی در حکومت اشرف دوره  شود. در همه

 انجـامهای مختلف  شد، اما تأمین آن به دالیل و گاه به بهانه کید میأ) ت١٣٥١( بر معاهده هیرمند
زاری برای حل مسـائل خـود بـا ایـران عنوان اب رمند بهیهمواره از ههای افغانستان  شد. دولت نمی

ـ  یاسـیاز آن در مناسبات س یها برای سودجوی افغان یرمند گروگان دائمیاند. در واقع ه سود برده
  ). ١٣٩٥(صفوی و جاللی نسب،  با ایران بوده است ینظام یاقتصادی و حت
ه رسد در موضوع آب، برخی حکام افغانستان برخالف تصـریح ضـمنی معاهـد به نظر می

سخن » مالکیت بر رود هیرمند«د و گاه از اشنخواهند بر مفاد آن پایبند ب هیرمند، در عمل نمی
 ،حسـین فرجـاد امـین دنبال کنترل و مهار آب و قابل معاملـه کـردن آن هسـتند. و به ویندگ می

هـا بـه لطـف ارسـال  سـال گذشـته افغان ۲۰در «مدعی اسـت:  ،کارشناس مسائل افغانستان
آالت سنگین عمرانی از جمهوری اسـالمی ایـران  رد و سوخت ارزان برای ماشینگ سیمان، میل

اقدامات متعددی برای انحراف جریان طبیعی رودخانـه هیرمنـد انجـام دادنـد. طـرح افـزایش 
ارتفاع سد کجکی و افزایش ظرفیت سد به میزان یک میلیارد و هفتصـد میلیـون مترمکعـب در 

هـای خـارجی و  بوده است. افغانسـتان بـا دریافـت کمکدستور کار مقامات طرف افغانستان 
های  راثر طوفانبکیلومتری مرز دو کشور را که  ٤٥آالت سنگین، نهر لشکری در فاصله  ماشین

الیروبی کرد و سپس بر خالف بند پنجم معاهـده هیرمنـد  ،شن در سالیان متمادی پر شده بود
ایـران بـه ا به داخل افغانستان هدایت کنـد. ای احداث کرد که پایه آب ر در بستر رودخانه سازه

به ایران نـدارد و اثیری در حقأاعالم کرد که این اقدام ت ستانافغان نکرد.این اقدام اعتراض جدی 
سمت نهر لشکری و رسـیدن  ما هم از کنار موضوع عبور کردیم. موفقیت اجرای انحراف آب به
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آب از پریان مشترک، آنها را در اجرای سـد  آب به مناطق مرزی افغانستان بدون نیاز به برداشت
  .)١٤٠٠بهمن  ٢خان مصمم کرد (حسین فرجاد امین،  کمال

امـا  ؛های تقسیم آب بین ایـران و افغانسـتان دالیـل گونـاگونی دارد نامه موافقت نشدن اجرا
ترین  ثباتی سیاسی و اجتماعی و برهم خوردن امنیـت در داخـل افغانسـتان اصـلی تردید بی بی
. )١٤٠٠محمـد مالزهـی، ربوده اسـت (پیین کشور ها از جانب ا نامه موافقت نشدن ل اجرادلی

جنـگ و «های گذشته باید گفت عواملی ماننـد  در خصوص دالیل منازعات آبی در طول سال
برداری حداکثری  باالدست بودن دولت افغانستان در بهره»  ،»های سیاسی تغییر نظام« ،»ناامنی

سد و بنـدهای متعـدد روی رود هیرمنـد مثـل سـد کجکـی و سـد   احداث«  ،»از رود هیرمند
ویـژه ارغنـداب، ارغسـتان، موسـی قلعـه،  ههای ورودی آن بـ خان و ایجاد سد بر شـاخه کمال
ها و ایجاد نهرها بـرای توسـعه کشـاورزی نظیـر نهـر  ساخت کانال« ،»رود و... رود، خاش فراه

جـایی  هجابـ«، »سـالی، کـاهش نـزوالت جـویخشک« ،»سراج، نهر بقراء، نهر لشـکری و...
 ،»های آبـی ها در باالدسـت حوضـه تراشـی جنگل«، »مجرای اصـلی رود و تغییـرات اقلیمـی

های  برداری از آب المللی در زمینه بهره  های موجود در قوانین بین خأل« ،»ایجاد موانع طبیعی«
ــرزمینی ــلطه رقابت« ،»مشــترک و فراس ــازیگران س ــای ب ــه  گر و برجــای ه ــتن بهان های  گذاش

مالکیت آب «تر مطرح کردن و ترویج شدید  له مهمئو مس» برای نفوذ و اعمال نظر ١استعماری
سیاسـی شـدن «غنی و  ویژه در دوره اشرف هاز سوی افغانستان ب» های رود هیرمند و سرچشمه

  .)١٤٠١(باقری، مرداد  تا حقابه ایران از رود هیرمند تأمین نشوداست موجب شده » آب
شدن منازعات آبی با افغانستان نـه تنهـا ماهیـت بحـران را چندالیـه، پیچیـده و   طوالنی

له بر روابط ایران و حکومت سرپرسـت ئثیرگذاری این مسأمرکب کرده است، بلکه موجب ت
نشـدن طالبان شده است. بدون شک حل نشدن بحران آب در منطقه سیستان ایران و تـأمین 

زبان  در روابـط دو کشـور فارسـی» زا موضوعی بحران«تواند به  یحقابه از سوی افغانستان م
  گر را فراهم سازد. د و زمینه دخالت کشورهای زورگو و مداخلهوتبدیل ش

                                                                                                                                         
ها ترسـیم  ایران و افغانستان در منطقه سیستان و بلوچستان در همسـایگی نیمـروز و فـراه را انگلیسـی. مرز مشترک  ١

بایـد اختالفـات آبـی و مـرزی را بـه  ، ١٨٥٧کردند. پس از جدایی افغانستان از ایران طبق معاهده پاریس در سال 
طوری  واره علیه منافع ایران باشد؛ بهها هم گری انگلیسی دادند. همین مسئله موجب شد میانجی انگلیس ارجاع می

موهان رسید و در معاهده هیرمنـد در  سوم در قرارداد مک درصدی ایران در قرارداد گلداسمیت به یک ٥٠که حقابه 
گاهانـه بـرای ایجـاد اخـتالف بـین دو کشـور در آینـده،   ٢٦به  ١٣٥١ متر مکعب بر ثانیه تقلیـل یافـت. انگلـیس آ
  عنوان مرز مشترک دو کشور تعیین کرد. دست را به رین بستر رود هیرمند در پایینهایی از تغییرپذیرت بخش
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بلکـه در  شـود، مربـوط نمیه دولـت موقـت طالبـان بـله تأمین حقابه فقط ئبنابراین مس 
کیـد أدست اذعان و حتی ت نهای گذشته نیز همواره بر تأمین حقابه رود هیرمند در پایی دولت

د مگـر یرسـ سـمت ایـران می کمتر آبـی بـه ،های مختلف اما در عمل با آوردن بهانه ؛شد می
جمهـور  های فصلی که طرف افغانستانی امکان کنترل و مهـار آن را نداشـت. رئـیس سیالب

 
ً
مور أخارجـه و نیـرو را مـ )، وزرای امـور١٤٠١مرداد  ٥( ت وزیرانئدر جلسه هی ایران اخیرا

کید نمود دولت مردمی در پیگیری حقـوق ملـت أاز رود هیرمند کرد و ت حقابه ایران یپیگیر
وزیـر خارجـه جمهـوری اسـالمی  ،حسین امیرعبـداللهیان د.کوتاه نخواهد آم جهبه هیچ و

هشـدار داد  ،وزیـر خارجـه دولـت موقـت طالبـان ،در تماس تلفنی با امیرخان متقی ،ایران
ایران از هیرمنـد بـا سـرعت و جـدیت حـل و فصـل نشـود، در سـایر اگر مسئله حقابه « که

تحویـل حقابـه ایـران  .های همکاری دو کشور آثـار منفـی خـود را نشـان خواهـد داد حوزه
ت حاکمـه سرپرسـتی افغانسـتان در عمـل بـه ئـبرای سـنجش تعهـدات هی  شاخص مهمی

  .)١٤٠١خبرگزاری ایلنا، مرداد »(المللی در قبال ایران است تعهدات بین
ما نسبت به حقابه ایران متعهد هستیم. زمـانی «کید کرد که أبا وجود اینکه امیرخان متقی ت

 ،الله مجاهد، سخنگوی طالبان ذبیح یا» کنیم. سوی ایران روان می که آب موجود باشد، آن را به
 در صورتی کـه طـرف افغانسـتان بـه«شده دانست و گفت:  حقابه بین افغانستان و ایران را حل

امـا بـا » .اندازه کافی آب داشته باشد، جمهوری اسالمی ایران نیز از آب مسـتفید خواهـد شـد
رسد حاکمان  های گذشته، بعید به نظر می توجه به پیشینه رفتار دوگانه رهبران افغانستان در دوره

 فعلی نیز 
ً
د را د و سـهم حقابـه ایـران از رود هیرمنـاشـنها و تعهدات خود پایبند ب گفته هب کامال

  رسـمیت شـناخته بهنیاز مبرم دارند که حاکمان فعلی افغانستان اینکه عملیاتی کنند. با توجه به 
 .اول اعتماد کشورهای همسـایه از جملـه ایـران را جلـب کننـد  کنند در وهله د، تالش میونش

طبق گزارش کارشناسان  ١.رهاسازی آب از سدهای باالدستی در همین راستا قابل تحلیل است
؛ در میلیـون مترمکعـب آب وارد مرزهـای ایـران شـد ٦تا  ٤حدود در پی این رهاسازی، بی، آ

                                                                                                                                         
هـای جـاری در افغانسـتان را  شان بـر آب مالکیت بارهها در طالبان ذهنیت افغان«. پیرمحمد مالزهی مدعی است: ١

فرصـت دارد.  رسمیت خواهد شناخت مگر اینکه بخواهد معادالت سیاسی خود را تغییر دهـد. ایـران همچنـان به
بار بر سر قرارداد بین ایران، هند و افغانستان در مورد توسعه در چابهار این فرصت را داشت که مسئله هیرمند را  یک

رسـمیت شـناختن  به امتیاز تجاری در چابهار متصل کند. متأسفانه این فرصت از دست رفت. بنابراین ایران باید به
هیرمند کند. اگر چنین شود، طالبان در شرایط کنونی با توجه به مشکالتی که طالبان را مشروط به حل مسئله حقابه 

مین سوخت در فصل زمستان و نگرانی از تغییر جهت ایـران در أدر ورود کاال از مرز ایران دارد و همچنین مضیقه ت
  ).١٤٠٠شهریور  ٧(روزنامه همشهری آنالین، » حمایت از شیعیان دره پنجشیر، حاضر است با ایران کنار بیاید
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بخشی از این آب به بخش کشاورزی والیت نیمـروز افغانسـتان اختصـاص داشـت.  حالی که
پیگیری حقابـه  برای رهاسازی آب زمانی اتفاق افتاد که هشدارهای ایران جدی شد و وزیر نیرو

بـه کابـل، پـس از سـفر  ،وزیر نیروی ایـران ،اکبر محرابیان سفر کرد. علیهیرمند به افغانستان 
درباره موضوع حقابه و گسترش روابط دو کشور با مقامات دولت موقت طالبان تبادل نظر کرد. 

د و بـه مـرز نـک حرکـترود در بستر طبیعی خود  ستطبق توافق دو طرف، طالبان قبول کرده ا
جمهور فراری افغانستان، در سمت غرب بند  رئیس ،غنی اشرفسفانه در دولت أایران برسد. مت

  خان سازه کمال
ً
مانع رسیدن آب به ایـران  ای با هدف انحراف آب به گودزره ایجاد شد که عمال

  .)١٤٠١مرداد  ٢٠شد(خبرگزاری تسنیم،  می
هـای سـازمان حفاظـت  ، مدیرکل دفتر حفاظـت و احیـای تاالب»زاده آرزو اشرفی«اما 

در ادامه اقدامات دولت قبلـی افغانسـتان «ه تاالب هامون گفت: ابحق بارهت، درمحیط زیس
مبنی بر تغییر مسیر رودخانه هیرمند، جلوگیری از ورود آب این رودخانه به ایران و فرسـتادن 
آب به منطقه گودزره، دولت طالبان نیز با وجود اینکه قول داده بود دیگر دسـت بـه انحـراف 

سال گذشته انحراف آب از مسیر طبیعی رودخانه  .همین کار را تکرار کردآب نزند، بار دیگر 
ای  امسال نیز بر اساس آخرین تصـاویر مـاهواره .آبی وارد هامون نشود کههیرمند باعث شد 

هر  .که اداره کل محیط زیست استان برای ما فرستاده، همین اتفاق در حال تکرار شدن است
را توان پوشش گیاهی هر سالی که آب به زیشود؛  اع بدتر میافتد، اوض سال که این اتفاق می

جـواری  عـدم حسـن هـمدهنده  نشـانایـن اقـدام افغانسـتان  .آن نرسد، کمتر خواهـد شـد
 .)١٤٠١مرداد  ٣١(خبرگزاری تسنیم، ١»ستآنها

برخالف حاکمان قبلی، مدعی در نظر گرفتن منافع و مصالح مشـترک دو کشـور طالبان 
های کارشناسـی بـا  در همین راسـتا نشسـت .فات آبی و مرزی استدر خصوص حل اختال

ن آب و انرژی دو کشور برگـزار شـده اسـت. رونـد تحـوالت نشـان خواهـد داد کـه مسئوال
البته طرف افغانستانی همواره بـا . های خود عمل خواهند کرد طالبان چقدر به گفته نمسئوال

 حفر کانال و نهرها  و جدید یایجاد سدها و بندها
ً
موجب کـاهش هـر چـه بیشـتر آب  عمال

                                                                                                                                         
بـا توجـه بـه خواهد شـد. گیر افغانستان و پاکستان نیز  هامون گریبان های ریزگردهای ناشی از خشک شدن تاالب. ١

غبارخیزی  ظرفیتدرصد آنها  ٥٥اند و  ها غبارخیز شده خشکسالی و تغییر اقلیم، یک و نیم میلیون هکتار از تاالب
ها و منابع آب موجود باید تـأمین شـود تـا  ها و هدایت صحیح سیالب اقلمدت حد باالیی دارند که در برنامه کوتاه

  ).١٤٠١مرداد  ٣١(خبرگزاری تسنیم،  های داخلی گرد و غبار نباشیم شاهد خیزش ریزگردها و فعال شدن کانون
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حال مقامـات افغانسـتانی همـواره بـا نادیـده گـرفتن در عین شود و  رود هیرمند به ایران می
اقدامات افغانستان نقصانی در میزان تأمین حقابه ایران «کنند که  های ایران، اعالم می نگرانی

  .)١٤٠١باقری، مرداد »(ایجاد نخواهد کرد

  های مرزی در مرز مشترک با افغانستان له آبئمس منازعه مرزی و .٢ـ٣

های مرزی در مرز مشترک با افغانستان نهفته است. این  عمده اختالفات مرزی در بخش آب
 تحتبله نیز ئمس

ِ
  ارتبـاط دارد؛الحمایـه انگلـیس  ا تعیین خطوط مرزی در دوران افغانسـتان

اشـتند. در مقـاطع مختلـف در تعیـین مرزهـای شـرقی درا ها نقش اساسـی  انگلیسی چون
نـوعی  در دوره اشغال افغانسـتان، بـهشوروی کشورهای استعماری انگلیس و آمریکا و حتی 

اند. قبل از اشاره به منازعه  دنبال ایجاد فاصله و شکاف بین دو کشور ایران و افغانستان بوده به
  شود: میاشاره بین دو کشور مرزی در دوران حکمرانی طالبان، به اختالفات مرزی 

  اختالفات ارضی در منطقه میلک .١ـ٢ـ٣

ت یـیـران و افغانسـتان موقعمهـوری اسـالمی اج یاز مـوارد اختالفـ ی: یک٥١ل مرزی یمحل م 
ایـران کـه بـه مهـوری اسـالمی ن جیاست. براساس قرارداد منعقـده بـ ٥٦تا  ٥١های مرزی  لهیم

م یرمند و در محـل تقسـینه هله در بستر رودخایمک ماهون معروف است، محل م ١٩٠٥قرارداد 
صورت توصیفی در رودخانه پریان تعیین  ها به . اما این میلهاست» پریان«این رودخانه با رودخانه 

 نصب نشدند. حال با گذشت حـدود 
ً
سـال از انعقـاد قـرارداد و تغییـر مسـیر  ١٠٦شدند و عمال

ن موضـوع یهمـ .ها دارنـد لـهیمر این یاز مس یر متفاوتیتفاسرودخانه، دو طرف ایران و افغانستان،
ن یگـذاری جدیـد را تمکـ لهیم یها شده است و طـرف افغـان لهیمحل این مسر باعث اختالف بر 

  ).  ١٣٩٥کند(صفوی و همکاران،  نمی

  اختالف در منطقه دوغارون .٢ـ٢ـ٣

 یاز موارد اختالفـ» دوغارون ـ اسالم قلعه«متری توسط افغانستان در گمرک  ٤٠٠احداث دیوار  
ن ییو تع ١٢٣٦ایران در سال  ین دو کشور است. پس از استقالل افغانستان از جمهوری اسالمیب

اخـتالف  ،تایبـاد ین دو کشور، همواره در بخش دوغـارون واقـع در منطقـه عمـومیخط مرزی ب
 ن دو کشـور شـده اسـتیمواقع باعـث ایجـاد تـنش بـ ین امر در بعضیوجود داشته و هم یارض

  ). ١٣٨: ١٣٨٠پور،  (کریمی
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  اختالف آبی و مرزی هریرود و هیرمند .٣ـ٢ـ٣

ن یاز منابع پایدار مشاجره بـ ی، یک١٧٨٢کم از سال  دست ،رود هیرمندحقابه  سر رباختالف  
عنـوان ابـزاری  رمند بهیهای افغانستان همواره از ه دو دولت ایران و افغانستان بوده است. دولت

هـا بـرای  افغان یرمنـد گروگـان دائمـیواقـع ه د. درانـ برای حل مسائل خود با ایران سود بـرده
در سـال  با ایـران بـوده اسـت. ینظام یـ اقتصادی و حت یاسیاز آن در مناسبات س یسودجوی
ایـران و ترکمنسـتان بـرای  یبا همکاری جمهوری اسـالم» یسد دوست«عنوان  باسدی  ١٣٨٤
ن آب یویـژه تـأم از دو کشـور بـهیـن ن آب موردیتأم با هدفبرداری از آب رودخانه هریرود  بهره

لـومتری یک ٧٥شرب استان خراسان رضوی در مـرز دو کشـور و روی رود مـرزی هریـرود در 
شهرستان سرخس در شمال شرق خراسان رضوی احداث شد. پس از احداث این سد، دولت 

در  هند و افغانستان روی این رودخانه یرا به نام سد دوست» سلما«سد  ،هند افغانستان با کمک
تـه یهای کم د. با احداث سد سلما، براساس برآوردها و گزارشکرمحدوده شهر هرات احداث 

ایـران و سـد  یسمت جمهوری اسـالم ط زیست سازمان ملل متحد، جریان ساالنه آب بهیمح
ایـران و  یرو خواهد شد. دو کشور جمهوری اسالم درصد کاهش روبه ٧١کم با  دست یدوست

اند، اما دولت افغانستان سـاخت سـد روی  داث سد سلما اعتراض کردهترکمنستان بارها به اح
  ). ١٣٩٥(صفوی و جاللی نسب،  داند یهریرود را حق خود م

که در  ندسته یمدت و فقر شدید اقتصادی دو عامل مهم طوالنی یهای داخل وقوع جنگ
م برای بسط حال حاضر دولت فاقد اقتدار الز سو در عمده دارند. از یک یقاچاق انسان نقش

سـوی دیگـر  کشور اسـت و از یتیت خود به سراسر افغانستان و کنترل مؤثر امور امنیحاکم
ل یـم یهای مرزی سکونت دارند، بـ که در استان کسانیویژه  های افغان به اری از خانوادهیبس
). ١٣٩٣، یکوهستان ینوروزان(ستند که برای کسب درآمد به آن سوی مرزها عزیمت کنند ین

اتباع افغانستان بـرای کـار در  یرقانونیکردن غ وارد ند از:ا مختلف این قاچاق عبارت اشکال
با اتبـاع  یازدواج زنان ایران  برای قاچاق مواد مخدر، یو افغان یری از اتباع ایرانیگ ایران، بهره

 به صورت غهکه هم ازدواج آن یافغان
ً
 است و هم خروج اجباری آنها از ایرانی رقانونیا عمدتا

 شـود. یشـان انجـام م ل آنهـا توسـط شـوهرانیو اسکان آنها در افغانستان اغلب برخالف م
(صفوی  آیند یگرفتار م یسرنوشت نامعلوم شوند به یوارد افغانستان م یاری از زنان وقتیبس

  ).١٣٩٥و جاللی نسب، 
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  قاچاق اسلحه .٤ـ٢ـ٣

 یمـواد مخـدر در مرزهـای شـرقلومتر مرز مشترک با افغانستان و تجارت پرسود یوجود صدها ک
بـرای  یعیعنـوان ورودی وسـ ان اسلحه از این منفـذ بـهیتا قاچاقچاست ایران مزید بر علت شده 

عبارت اسـت کشور  یعلل و عوامل قاچاق سالح در مرزهای شرق زتجارت خود استفاده کنند. ا
ن افغان به مرزهای ایـران، م در افغانستان و تردد آزادانه مجاهدییدو قرن و ن یهای داخل رییدرگ از:

 
ً
رد، خریـد و فـروش سـالح کـه یـگ یمسلحانه صـورت مـ به شیوهتجارت مواد مخدر که عمدتا

کند، فضـای  یدا میدر مرزهای ایران پ یها در افغانستان، مشتریان مت سالحیعلت ارزان بودن ق به
ن مسـلح یقابل سـارقحوزه شرق ایران که داشتن سالح را برای حفاظت از جان و مال در م یتیامن
 سـازد یضـروری مـ ییربـا های مـرزی و آدم ری، شرارتیگ ز مقابله با گروگانیو ن یو افغان یایران

    ).٩٩: ١٣٩٨ (جهانشاهی و پناهی،

  ماهیت منازعات مرزی ایران با افغانستان در دولت موقت طالبان .٤

فـت بخشـی از طالبـان بایـد گ مویژه در حکومت دو هدر خصوص ماهیت منازعات مرزی ب
آشـنایی مرزبانـان  نا«، »داری تجربگـی طالبـان در حکومـت کم« منازعـاتاین دالیل بروز 

تفاهمات و ء سـو«، »نامشـخص بـودن برخـی خطـوط مـرزی«، »قوانین مرزبـانی اطالب ب
کیلـومتری و گـاه   تـا یـکمتری  ٥٠٠که ایران با فاصله  ١دیوارهایی ناشی ازایران  یاه اشتباه

  بینی نیروهـای طالبـان در مـرز و آتـش خـودبزرگ«، »دهکـرمـرزی احـداث  بیشتر از نقـاط
سوءاستفاده قاچاقچیـان مـواد مخـدر، اسـلحه و انسـان در «، »اختیاری نیروهای خودسر به

ثیر قـرار أگاه خارجی و داخلی و تحت تـ های گاه و بی شیطنت«و » مرزی  ایجاد فضای تنش
(محمـد  اسـت» هـای صـحنه واقعیت برابـر درگرفتن بخشـی از نیروهـای مرزبـانی ایـران 

 خـارجیآشکار و پنهـان مداخالت  علت بههم بخشی دیگر  .)١٤٠١شهریور  ١فر،  صدیقی
های مرزی بین طالبان و ایـران ایجـاد  کنند در نقاط مورد مناقشه، درگیری تالش می است که

بـرداری از  بهرههـای مـرزی، بـه دنبـال  زمان بـا ایجـاد درگیری ا همآنهو گسترش یابد. شود 
ها بین مرزبانان ایران و افغانستان  ای برای ایجاد بدبینی و سپس تشدید تنش فضاسازی رسانه

عبارت اسـت ترین آنها  رخ داده است که مهم یهای مرزی کوتاه هستند. چندین بار درگیری

                                                                                                                                         
رز ایجـاد شـده . متأسفانه در مقطعی برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، اسلحه و انسان، دیوارهایی با فاصله از م١

 مـانع قاچاقچیـان مـواد مخـدر و اسـلحه نشـده، بلکـه 
ً
است که نه تنها اقدامی غیرکارشناسی و اشتباه بوده و عمال

  ها شده است. موجب سوءتفاهم نسبت به نقاط مرزی از سوی افغان
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در  ١٤٠٠اسـفند  ١٧ ١،والیت نیمـروز» کنگ«در منطقه مرزی شهرستان  ١٤٠٠آذر  ١٠  از:
تـنش مـرزی  ١٤٠١اردیبهشت  ٣واقع در شهرستان کنگ استان نیمروز، » دربیشک«منطقه 

از توابع بخش مرکـزی » شغالک«در منطقه مرزی  ١٤٠١مرداد  ٩و آخرین بار  ٢در دوغارون
های  ها و شبکه ، رسانهها درگیریدر همه این . محمد) شهرستان هیرمند (نزدیک شهر دوست

در ایـران نسـبت بـه عملکـرد انـد.  پراکنی و ایجاد اختالف بوده اجتماعی معاند دنبال نفرت
شد و در مورد ایران نیز داعش در افغانستان را عامل بدبینی مفرط ایـران بـه  طالبان اغراق می

کردند تا تعامالت ایران و دولت موقت طالبان را از همگرایـی  دولت موقت طالبان اعالم می
های معانـد بـا شـایعات مختلـف و اخبـار کـذب،  این شبکه به واگرایی برسانند. البته بارها

گاه ایران  موضوع درگیری   .کردندتکذیب آن را های مرزی را بازتاب دادند که مقامات آ
ای، ترویج سوءتفاهمات و موضـوع  های دشمن با روی آوردن به فضاسازی رسانه رسانه

و ســـپس » هراســـی افغـــان«در افغانســـتان و حتـــی » هراســـی شیعه«و » هراســـی ایران«
با  .ندا هافکنی بین دو کشور در چند سال اخیر بود دنبال اختالف در ایران، به» هراسی طالب«

بـیش از  ،)١٤٠١( جاری  ویژه در اوایل سال هبه قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، ب
 ن،های اجتماعی و تبلیغ سوءبرخورد بـا مهـاجرین افغـا هر زمانی تالش شد از طریق شبکه

یک نفر تکفیـری با چاقوی حمله  .ایجاد کنندنوعی دشمنی  بهبین دو ملت ایران و افغانستان 
شـهادت دو تـن از آنـان موجـب که  سه روحانیبه  (ع)از قوم ازبک در حرم مطهر امام رضا

                                                                                                                                         
یتـی اسـتانداری ، معـاون امنمحمـدهادی مرعشـی. رویداد اخیر یک رویداد بسیار خرد، اما با تبعات زیاد بود کـه ١

 کـه هسـت فضـایی مـرزی صـفر نقطه تا مرز دیوار فاصله«سیستان و بلوچستان، آن را چنین توصیف کرده است: 
 بـه سرکشـی روزهـایی که دادیم مجوز مردم به، دیوار احداث زمان از. است مردم اختیار در و کشاورزی های زمین
بین هایشان مشغول کار بودند. ساعت  زمینروی راکتورها صبح با ت ۹امروز هم از بروند.  شان کشاورزی های زمین
  مرز حوزه از اطالعی آنها کشاورزان ما تیراندازی کردند. سمت های که االن در والیت نیمروز مستقرند، ب عده ۳ تا ۲

پاسـگاه اسـت.  رودخانـه خط مرزی صفر نقطه و است ایران خاک هم دیوار پشت های زمین که دانند نمی و ندارند
 م

ً
 کـه مذاکراتی باچند ساعتی درگیری ادامه پیدا کرد.  رزی هم در جواب تیراندازی آنها مجبور به پاسخ شد و تقریبا

  ) .١٤٠٠آذر  ١٠(انتخاب، » دها مجروح نش و هیچ احدی در این تیراندازی آرام شد  اوضاع شد، انجام
یان مرزبانان جمهوری اسالمی ایـران و نیروهـای قلعه م از بروز یک تنش در مرز اسالمنیز  ١٤٠١اردیبهشت  ٣. در ٢

این تنش پس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت  ،به گفته شاهدان عینی«ه شد. طالبان خبر داد
رو  هیک جاده در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبـانی جمهـوری اسـالمی ایـران روبـ

دو طـرف بـه حالـت  ،ایران با مقاومت نیروهای طالبـان مواجـه شـد و پـس از بحـث و مشـاجرهاین اقدام  .شدند
رئـیس ارکـان قـوای مسـلح و  ،»مولوی شبیر احمد). «١٤٠١اردیبهشت  ٣(خبرگزاری فارس، » باش درآمدند آماده

سـید حسـن «در دیـدار بـا  ،سرپرست هیئت رهبری طالبان در ساماندهی امور مرزی با جمهوری اسـالمی ایـران
گفت: سیاست بزرگان ما در قبال کشـورهای همسـایه  ،معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل ،»مرتضوی

ها شهروند افغانستانی است، عدم بروز هرگونه جنگ و درگیـری و  ویژه جمهوری اسالمی ایران که میزبان میلیون به
  ). ١٤٠١اردیبهشت  ٥تسنیم، (خبرگزاری  جانبه مرزی است های همه سوی همکاری حرکت به
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   د.کردنعملیاتی در همین راستا آن را های جاسوسی  سرویساقدامی است که ، شد

  ١٤٠٠ری مرزی در آذر از درگی ای نمونه  .١ـ٤

محمد شهرستان هیرمنـد  (از توابع شهر دوست» شغالک«در مرز میان روستای  ١٤٠٠در آذر 
استان سیستان و بلوچستان ایران) و والیت نیمروز افغانستان، درگیری میان مرزبـانی دو کشـور 

غلـط  کـه بـهوجود آمد. گذر تعدادی از کشاورزان محلی ایرانی از دیوار داخل خـاک ایـران ( هب
شود) باعث تیراندازی هوایی طرف افغان شـده بـود. (طبـق  ها دیوار مرزی تلقی می برای افغان

) .یک روایت تأییدنشده، تیراندازی مستقیم نیز بدون آسیب زدن به کسی صورت گرفتـه اسـت
 .درسمت افغانسـتان شـلیک کـ کیلومتری مرز با توپ سبک به ٥سپس واحد ارتشی مستقر در 

سـوی خـاک  ) طـرف افغـان هـم بـه.جب تلفات نیـز شـده اسـتوم ،ایت تأییدنشده(طبق رو
ها در خـاک  د. اخبار دیگر مبنی بر پیشروی یکی از طرفرایران تیراندازی کمهوری اسالمی ج

ربـط در  و مقامات ذی اند های مرزی از سوی طالبان همگی غلط بوده دیگری و تصرف پاسگاه
) با اطالع مقامـات .شد ها برق یک پاسگاه برای ساعاتی قطع(تن اند. کردهنهادهای مختلف رد 
  جلوی ادامه تنش گرفته  تسرع بهبلندپایه تهران و کابل 

ً
داده را  مـاجرای رخ شد و طرفین رسـما

امنیتـی  و د و سعی در حفظ روابط مثبت سیاسی، اقتصـادیدنخوان سوءتفاهم میان مرزنشینان 
رزها یکی از ارکان حفظ چنین روابطی اسـت. در سـاعات د که ثبات و آرامش پایدار در مردنک 

(بهـرام  تنش، پایانه مرزی ما در منطقه (میلک) بدون مشـکل بـه کـار خـود ادامـه داده اسـت
  .)١٤٠٠زاهدی، آذر 

در فضـای  امـا ؛یک رخداد اجتماعی دیگـر نیـز بـه وقـوع پیوسـت ،در حاشیه این رخداد
شد که گویی جنگی میـان دو کشـور  نمایی می وری بزرگطمجازی این اتفاقات (تنش مرزی) 

  درگرفته است!
شده در خاک جمهوری اسالمی ایران بخشی از یک طرح انسـداد مـرزی اسـت  دیوار ساخته

کانال آب، از که در برخی نقاط آن از دیوار حائل برای انسداد استفاده شده و در برخی نقاط دیگر 
رخی نقاط نیز بدون هیچ حائـل محـافظتی اسـت. ایـن سیم خاردار و... استفاده شده و البته در ب

دیوار با فاصله متناوب چندده متری به دالیل امنیتی و حقوقی درون خاک جمهـوری اسـالمی در 
هـای سـنگی  هـای مـرزی نیـز سـتون شده است. میلـک ساخته) ١٣٨٢(سال  ١٣٨٠اوایل دهه 

از پنجاه  کم دستهای گذشته ( دههکوچک با فواصل زیاد هستند و به همین دلیل امروز نیز مانند 
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سال پیش) حفظ مرزها و برقراری آرامش و ثبات در آنجا نیازمند تعامل صحیح و دوسـتانه میـان 
های مرزی دو کشور است. مسلم است که امکان تبدیل یک اشتباه کوچک در مرز به یک  پاسگاه

نـی و جلـوگیری از وقـوع چنـین بی پـیش بنابراین ؛نظامی وجود داردـ  امنیتیـ  بحران بزرگ سیاسی
از  .های سیاسی حاکم بر طـرفین مـرز اسـت هایی یک ضرورت عقلی برای نظام ا و تنشه اشتباه

نیـاز هـایی شـده،  تاکنون موجب سـوءتفاهمات و تنش ١٣٨٢له دیوار امنیتی از سال ئآنجا که مس
ر طرف افغـانی مـرز خاصه آنکه د انجام گیرد؛اقدامات الزم برای پیشگیری از بروز مشکل  است

الزم اسـت مرزبانـان  رو این ؛ ازاموری را ندارندچنین اند که تجربه الزم در  نیروهایی سر کار آمده
نیروهـای مرزبـانی  ،جمهوری اسالمی با درایت بیشتری عمل کننـد. از جهـت روحـی و روانـی

 
ً
نفـس و بسـیار جـوان  ازهاما نیروهـای تـ ،و خنثی بودند اعتنا بی دولت پیشین افغانستان افراد نسبتا

بسـیار  ،ند و چیزی را ولو به غلط تهدیدی علیه افغانسـتان تصـور کننـددارطالبان روحیه دیگری 
گوید که بگذار با ابزار نظامی قوی طرف مقابل را مجبور  گیرند. در اینجا یک دیدگاه می جدی می

نظـامی زیـادی بـر ایـن ـ  یتیامنـ  های سیاسی شک هزینه اما بی ،بودن کنیم اعتنا به تمکین و بی
  .)١٤٠٠دیدگاه مترتب است (بهرام زاهدی، آذر 

  نقش آمریکا .٢ـ٤

جمهوری اسالمی ایران اخراج آمریکا از افغانستان را یک پیـروزی بـزرگ بـرای جهـان اسـالم 
اند جـز نـاامنی، ایجـاد  ها ورود کرده کید دارد که هر جا آمریکاییأکند و بر این ایده ت تلقی می

ف و آشوب و غارت کشورهای هدف، هیچ سودی نداشتند. تعامل ایـران بـا طالبـان نیـز اختال
قـدرت در  درصدی به حکومت آنان باشد، ناشی از پیامدهای خـأل ١٠٠بیش از اینکه اعتماد 

مثل زمانی که شوروی از افغانستان خارج شد و  ؛افغانستان و شروع مجدد جنگ داخلی است
های قومی و سپس مذهبی در دوره ظهور طالبان  نجیب، جنگ پس از سقوط دولت کمونیستی
هـا بـود تـا زودتـر شـعله  نوعی طرح کثیف آمریکایی غنی هم به شروع شد. فراری دادن اشرف

دوسـتانه متـداوم در  جنگ داخلی در افغانستان زبانه بکشد. اما تعامل با طالبان و کمـک انسان
و حتـی تحـریم اقتصـادی بـود کا مسـدود شـده های افغانستان توسط آمری وضعیتی که دارایی

 هجواری نشان د بودند، فرصتی شد تا ایران تا حد زیادی حسن نیت و حسن هم
ً
مانع  د و عمال

ع وها و مزدوران آنان برای شـر ها بین ایران و طالبان شود. با وجود تالش آمریکایی از بروز تنش
د و مـانع ننـتفاهمات غلبـه ک ءند بـر سـوا های مرزی، ایران و مقامات دو طرف توانسته درگیری
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  تشدید اختالفات شوند.
در سخنان یکی از مقامات ارشد جمهوری اسالمی در همین روزهای پس از تنش مرزی نیز  
 هایی از تعامل مثبت و ثمربخش میان دو طرف برای اخراج آمریکـا را مشـاهده کـرد: توان رگه می

هـای خودشـان را نتوانسـتند  آدم .بارت بهتر فـرار کردنـدامروز از افغانستان اخراج شدند یا به ع«
در حالی که در جبهه مقاومت در مکتب انقالب اسالمی  ؛روز مقاومت نکردند ٢٠خارج کنند؛ 

گوییم هنوز از جغرافیای اطـراف مـا وقـت  جنگند. به آمریکاییان می کار را یاد گرفتند و مردانه می
دورانی  .شوید ز تمام این جغرافیا بدتر از افغانستان اخراج میدارید که با ذلت بیرون بروید وگرنه ا

های سال آمریکا حرف از تحـریم روی  گذشت... سال ،دادید خواستید انجام می که هر کاری می
افزاری و اقتدار و عزت ایـن ملـت بـه  افزاری و سخت زند، اما توان و ظرفیت نرم میز و زیر میز می

شود.  های شما در دهانتان خرد می دندان ،ترین حرکتی کنید کوچکدانند اگر  حدی رسیده که می
این مسیر شهدا مرحله به مرحله ادامه دارد تا به هدف الهی کـه تشـکیل حکومـت جهـانی امـام 

  .)١٤٠٠آذر  ١١نیوز،  (آفتاب» زمان است برسد

  هراسی هراسی و افغان ای علیه ایران، ایران فضاسازی گسترده رسانه .٣ـ٤

هـر هفتـه صـدها خبـر و ویـدئوی دروغ  ،۱۴۰۰ها در تابستان و پـاییز  اول فضاسازی  موجدر 
شـد. واژه  افغانستان با تمرکز بر داعشی جلوه دادن طالبان در فضای مجـازی منتشـر می بارهدر
سـو و   های اجتمـاعی از یـک نامیـدن طالبـان در شـبکه» تروریستی«یا حتی » تطهیر طالبان«
لبان از سوی دیگر موجب شده بود تا نوعی بـدبینی بـین طرفـداران خواندن طا» جنبش اصیل«

ای  طالبان و حتی مخالفان طالبان نسبت به ایران شکل گیرد. در این مـوج برخـی افـراد رسـانه
 معروف) هم در حساس شناخته

ً
 یک خبرنگار نسبتا

ً
و  نـدزد ترین لحظات توئیـت می شده (مثال

صـحنه عمـل و  کـه در  حـالی در ند؛داد طالبان می خبر از مباح شدن خون مردم هرات توسط
  .)۱۴۰١فروردین  ۲۱هزارم از چنین چیزی صحت نداشت (بهرام زاهدی،  واقعیت حتی یک

آغاز شد. در این مـوج بـا افـزودن  ١٤٠١و فروردین  ١٤٠٠ها از زمستان  موج دوم فضاسازی
سـربازان مخفـی طالبـان عمـل  عنوان هـا افغـان بـه اخبار ضدمهاجر و ایجاد این توهم که میلیون

هراسـی،  هراسـی و ایـران ها شکل دیگـری پیـدا کـرد. مـوج افغـان خواهند کرد، شایعات و دروغ
ظاهر نامرئی به دنبال تحریـک عواطـف و  های مردم دو کشور را هدف گرفته بود و دشمنان به توده

اسـالمی تـا فرانسـیس  احساسات بودند. آمریکا از افغانستان اخراج شد و از رهبر معظم انقالب
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اما پروژه تخریب ذهنـی  ؛مریکا در این صحنه سخن گفتندآفوکویاما همگی از تحقیر و شکست 
روز تحلیلـی  های داخلـی آمریکـا متوقـف نشـد و هـر دسـت مردم ایران و افغانستان توسط آلت

در  است، ادهرا فریب د ظاهر زیرکانه مبنی بر اینکه طالبان همان داعش است و طالبان همه شما به
  .)۱۴۰۱فروردین  ۲۱شد (بهرام زاهدی،  های مکتوب و مجازی منتشر می سطح رسانه

ای در مقابل سـفارت و کنسـولگری جمهـوری  روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه عده
و به کنسـولگری ایـران در هـرات نیـز  نداسالمی ایران در شهرهای کابل و هرات شعار سر داد

با انتشار ویدئوهایی دروغین در فضـای مجـازی  ١٤٠١ز ابتدای سال تعرض صورت گرفت. ا
در مــورد آزار و اذیــت مهــاجرین افغــان، زدن، کشــتن، شــکنجه کــردن آنــان و... فضاســازی 

که عمده این ویدئوها، دروغین و سـاختگی یـا  ؛ در حالیای علیه ایران صورت گرفت گسترده
ود. بسیاری از این ویدئوها و بدرفتاری با کودکـان ویژه سوریه و عراق ب همربوط به سایر مناطق ب

کارانه داعش در حلب و سایر مناطق سوریه بود. همچنین نسـبت دادن  ل جنایتامربوط به اعم
ها با مهاجرین افغانستان همه  های محلی در شهرهای مختلف ایران به دعوای ایرانی کلیپ نزاع

شـد تـا ب جـو.. در یـک بـازه زمـانی کوتـاه مدروغ بود. انتشار تعداد وسیعی ویدئو، کلیپ و.
مهـوری سیس طالبان نسبت به رعایت حقوق مهاجرین افغان توسط جأت مقامات حکومت تازه

 هنایران واکنش نشان داسالمی 
ً
طرفـداران طالبـان  د و در فضای عمومی افغانستان نیز (عمـدتا

به تعرض کننـد. در واقـع و...) مقابل سفارت و کنسولگری ایران در هرات تجمع و حتی اقدام 
های کثیـف  خوبی نشان داد که دست های اجتماعی در آن مقطع زمانی به بررسی فضای شبکه

های جاسوسی وابسته به غرب تالش کردند به هر نحوی شده افکار عمومی دو کشور  سرویس
د. حادثـه ویژه افغانستان را علیه ایران تحریک و بین ملت افغانستان و ایران تـنش ایجـاد کننـ هب

زودی بخـش قابـل  نیز به شیوع بیشتر این موج کمک کرد. بـه )ع(تروریستی در حرم امام رضا
توجهی از افکار عمومی دو کشور به تقابل با یکدیگر مشغول شدند و عالوه بر عامه مردم، قشر 

تن از ها شدند. در ایران، مسـئوالن بـا پـرده برداشـ گیری ها و موضع نخبگانی نیز وارد این تقابل
را گیری مدبرانـه، فضـا  یک توطئه که هدف آن برهم زدن روابط افغانستان و ایران بـود و موضـع

 
ً
ای طالبـان و برخـی  گونه نبـود. فعـاالن رسـانه سفانه اینأد؛ اما در افغانستان متکردنآرام  نسبتا

های خـود احساسـات مـردم  گیری مقامات برحال یا سـابق ایـن گـروه بـا اظهـارات و موضـع
ویدئوهای تهدیدآمیزی از سوی برخـی  ندغانستان را بیش از پیش تحریک کردند و سبب شداف

د. شـامنیتی علیه کشور ایران و اتباع ایرانی در آن مطـرح  یاهافراد طالبان منتشر شود که تهدید
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جای آرام کـردن فضـا، در اقـدام پوپولیسـتی از  مقامات ارشد حکومت طالبان بهاین، با وجود 
مات سفارت ایران در کابل خبر دادند و در گام بعد اعالم کردند در دیدار بـا سـفیر احضار مقا

این پیام را به رهبران خویش در ایـران منتقـل نمایـد کـه بـه نهادهـای «که اند  ایران به وی گفته
امنیتی و سایر نهادهای مربوط در مورد چگونگی جلوگیری از سوءبرخورد با مهاجران افغان در 

کـه حکومـت طالبـان در   ایـن گـزاره .»الزم ارائـه نماینـد یاهناطق مـرزی دسـتورشهرها و م
 
ً
قابـل پـذیرش  ،اسـت  دسـت داشـته تظاهرات و تعرض به کنسولگری ایران در هرات مستقیما

شده، تالش نکردنـد؛  نیست؛ اما سران طالبان هم برای کنترل عواطف و احساسات مردم تهییج
نستان نقش داشتند. تعرض به کنسولگری ایـران در هـرات حتی در تحریک افکار عمومی افغا

 .)١٤٠١(بررسی تحوالت افغانستان، فروردین  یکی از پیامدهای این سیاست طالبان بود
های افغانستان هم با پمپاژ اخباری که جمهوری اسالمی را به بدرفتاری با مهـاجرین  رسانه

کـه طراحـان و همـان شـد در افغانسـتان  نتیجه فضادر کردند به این فضا دامن زدند.  میمتهم 
هراسـی، تظـاهرات ضـدایرانی و سـرانجام  ایرانرو  این از .دنخواست میگردانان این توطئه  صحنه

  .انجام گرفتتعرض به مرکز دیپلماتیک جمهوری اسالمی که حکم خاک ایران را دارد، 
کـه رهبـر » مـریم سـما«شده آمریکا در افغانستان نظیـر  بخشی از بدنه تربیت با فراری شدن

به کشورهایی نظیر امارات متحده عربـی و  شانستیزی در مجلس افغانستان بود و فرار جریان ایران
وجـود  افغان تحت امر آمریکا بهـ  ای مشترک ایرانی های رسانه انتقال بخشی از آنها به آلبانی، گروه

در  .ن توسط یکدیگر را دارنـدبا پمپاژ شایعات قصد جاری کردن خون دو ملت مسلما اند که آمده
داده در  بـا آدرس غلـط، حادثـه تروریسـتی رخ آناین بحبوحه روزنامه جمهوری اسالمی و امثال 
  .)۱۴۰۱فروردین  ۲۱دهند (بهرام زاهدی،  حرم مطهر امام رضا(ع) را به طالبان نسبت می

هـای کـاذب و  ای نبـود، ایجـاد درگیری ارتباط با فضاسازی رسـانه نوعی بی موج سوم که به
شده در طول مرزهـای ایـران بـا افغانسـتان و همچنـین ایجـاد اخـتالف بـین ایـران و  مهندسی

حکومت دوم طالبان بر سر موضوع حقابـه ایـران از رود هیرمنـد بـود. در ایـن خصـوص هـم 
موقـع و  ویژه معاون سفیر ایران در افغانستان و مقامـات طالبـان بـا ورود بـه هن مربوط بمسئوال
نظامی بین دو طـرف صـورت نگیـرد و   درگیری کردندمشکالت مرزی، تالش  بارهگو درو گفت

هـای مـرزی در طـول سـال  ها سوءتفاهمات برطرف شود. البته علت اصلی تـنش گوو با گفت
کشـور بـوده اسـت. دو گذشته ناآشنایی نیروهای طالبان با مسائل مرزی و قوانین مرزبانی بین 

مرز با هـرات و در دلتـای رود هیرمنـد (کـه  قلعه هم کی اسالمبرخی اختالفات مرزی در نزدی
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ً
اما این اختالفات جزئی قابـل  ؛عنوان مرز تعیین شده است) وجود دارد بستر رودخانه به اساسا
های پنهـان  دلیل اصلی برخی مناقشات، عوامل خارجی و تحریکات دست هستند.وفصل   حل

  .ها بوده است های اطالعاتی آمریکایی سرویس
اره بویژه با به قدرت رسیدن دو هچه ایجاد بدبینی بین دو کشور ب ،به هرحال در هر سه موج

(مـوج دوم) و  پراکنی بـین دو ملـت هراسی و نفرت هراسی و ایران (موج اول)، چه افغان طالبان
د تالش شو سپس دشمنی بین ایران و افغانستان چه موج سوم که برای ایجاد درگیری در مرزها 

سازی امنیتی و نظامی در دستورکار برخـی بـازیگران معانـد و  چنان هم ادامه دارد، هزینهو هم
و پروژه تخریب روابط بین کشورهای همسـایه افغانسـتان بـه نحـو است متخاصم با ایران بوده 

  دیگری تداوم دارد.

  گیری نتیجه 

ن از ایران طبق معاهـده ماهیت منازعات مرزی و آبی ایران و افغانستان به زمان جدایی افغانستا
ثبـات سیاسـی در افغانسـتان،  بـی .گـردد ها برمی م و قبول حکمیت انگلیسی١٨٧٥پاریس در 

آبـی و  ـ معاهـدات مرزی هطرف افغانسـتان بـ نبودن های استعماری، پایبند مداخالت قدرت
دادهای تقسیم آب دوجانبه و سپس سایر مسائل طبیعی نظیـر خشکسـالی، ایجـاد سـد در رقرا
. .(رود هیرمنـد)، احـداث نهرهـای متعـدد و انحـراف آب و. االدست رودهای فراسـرزمینیب

مرزی در دولت موقت طالبان نیز ظهور و بـروز ـ  نشده آبی تا اختالفات حلاست موجب شده 
تأمین حقابـه هـامون ،  له بین دو کشور در طول تاریخ روابط سیاسیئترین مس داشته باشد. مهم
وجـود اذعـان  کـه بـا سـتا  ایبندی حاکمان افغانستان به تأمین حقابـه بـودهاز رود هیرمند و پ

های مختلف کمتر اجـازه ورود آب  در عمل به بهانه ای به حقوق آبی ایران، مقامات در هر دوره
  به ایران داده شده است.

عمده منازعات مرزی ایران با افغانستان در منطقه سیستان و سپس میلـک و مـرز دوغـارون و 
ارتبـاط بـا موضـوع مـرز هـم نیسـت، عمـده  له حقابه ایران که بیئالم قلعه بوده است، اما مساس

کنون، معاهـده هیرمنـد مـورد پـذیرش و  تا ١٣٥١دهد. از سال  اختالفات دو کشور را تشکیل می
بـرداری از رود هیرمنـد میـان افغانسـتان و  استناد دو طرف بوده و قرارداد جدیدی در رابطه با بهره

فته است. اما وقـوع انقـالب اسـالمی در ایـران و سـپس کودتـای کمونیسـتی در گرنشکل ان ایر
های داخلی موجـب شـد تـا موضـوع  افغانستان و حمله شوروی سابق به این کشور و وقوع جنگ
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های مشترک از جمله معاهده هیرمند به فراموشی سپرده شود. در دوره حکومت اول طالبـان  طرح
به دالیل متعدد از جمله اخـتالف ایـدئولوژیکی و سیاسـی در کنـار عامـل (امارت اسالمی) نیز 

خشکسالی و کاهش نزوالت جوی، سبب قطع کامل آب هیرمند از سوی افغانستان شد. امـارت 
  اسالمی دریچه

ً
  های سد ارغنداب و کجکی را کامال

ً
سمت ایران نرسید.  هیچ آبی به بست و عمال

و تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی و در سـفر دو  ١٣٨٠با سقوط طالبان از قدرت در 
آن طـرفین بـر اجـرای  ١٣روزه وی به تهران، سند همکاری بین دو کشور امضـا شـد کـه در بنـد 

رمند به مدت چهـل یر شد آب رودخانه هرمق .کید کردندأ) و تقسیم آب ت١٣٥١( معاهده هیرمند
های سد ارغنداب و کجکـی و بـا  زگشایی دریچههامون وارد شود، اما پس از با یآب  روز به حوضه
شد. بـا بـه قـدرت رسـیدن دوبـاره  یریستان جلوگیروز، از ورود آب به منطقه س ١٠گذشت تنها 

اند، اما در عمل شاهد تداوم سیاسـت  کید کردهأطالبان، رهبران آن همواره بر تأمین حقابه هیرمند ت
  .یمدزره هستزار گو خان به شوره دولت غنی و انحراف آب کمال

 نبـودن سوءتفاهمات، آشنا  سال گذشته ناشی از برخی  منازعات مرزی ایران با طالبان در یک
های  تر ناشی از فضاسـازی قوانین مرزبانی و نامشخص بودن برخی نقاط در مرز و از همه مهم اب

رویکرد افـراط سفانه أهای معاند در افغانستان و ایران بود. مت های اجتماعی و سایت گسترده شبکه
شمول در افغانستان موجـب  دولت متوازن و همه فتنگرن نیز شکل و تفریط در خصوص طالبان و

ویژه ایـران  تا اختالفات سیاسی و قومی درون افغانستان به برخی کشورهای همسایه بهاست شده 
ن و انـدی میلیون مهاجر افغانستانی که نزدیک به یک و میلیو پنجنیز سرایت کند. حضور بیش از 

، اند صـورت رسـمی و غیررسـمی وارد شـده هپس از تسلط طالبان بر افغانستان به ایـران بـ هااز آن
گیری برخـی  موضـع بها سـریع و پرشـتاب اتفـاق بیفتـد و حتـی موجـ فضاسازی که سبب شد

ها با مهاجران افغانستانی شـد. البتـه هوشـمندی  مقامات طالبان نسبت به شایعه بدرفتاری ایرانی
یران و اتخاذ سیاست درست و تعامل با طالبان در عین گوشـزد کـردن مکـرر هوری اسالمی امج

ور شدن اختالفات  تشکیل دولت فراگیر و تسلط بر مسائل امنیتی در مناطق مرزی و... مانع شعله
موجب ناخشـنودی آمریکـا و برخـی  . این مسئلهدر مرز و سیاست بین ایران و طالبان شده است

  شده و گسترش داعـش و جنـگ دنبال ایجاد ناامنی مدیریت ای آن شده است که به همتحدان منطق
بـا توجـه بـه اهمیـت کـالن و ویـژه ایـران هسـتند.  هنیابتی در افغانستان و کشورهای همسایه آن ب

راهبردی گسترش همکاری میان ایران و افغانستان پسااشغال، مدیریت جامع و یکپارچـه مسـائل 
    های کالن نشوند. رویدادهای خرد مانع از اجرای طرح بسیار ضروی است تا
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