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  1395 فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال دوازدهم، شماره سوم، پاييز

   168 - 190صص 
  

تحليل سازوكارهاي منجر به برداشت آب رودخانه هيرمند در 

  سازي در آن كشوربر پروژه دولت تأكيدافغانستان با 
  

   دانشگاه تربيت مدرس ،مهندسي آب دانش آموخته دكتري ـ محمدرضا شهبازبگياندكتر 

  ، دانشگاه تربيت مدرسمهندسي آباستاديار  ـ دكتر علي باقري

  الملل، دانشگاه تربيت مدرس استاديار روابط بين ـ∗∗∗∗تر سيد مسعود موسوي شفاييدك

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25/6/1395: تاريخ پذيرش                                              17/4/1395: تاريخ دريافت
  چكيده

در آن  طي مسيري نسبتاً طوالنيد از شمال شرق كشور افغانستان سرچشمه گرفته و پس از رودخانه هيرمن
 اسناد و مدارك تاريخي حاكي از آن است كه عالوه بر عامل هيدرولوژيكي. شودايران جاري مي سمت بهكشور 

زيادي بر روي ي الملل بيناي و اي، توسعهبرف و باران، عوامل منطقه صورت بههاي جوي يا همان ريزش
يكي از . ايران تاثيرگذارند سمت بهآن كاهش آورد رودخانه هيرمند  تبع بهبرداشت آب در كشور افغانستان و 

هاي كشورهاي خارج از بر برداشت آب رودخانه هيرمند در كشور افغانستان نقش سياست مؤثرمهمترين عوامل 
ياتي كشور افغانستان در برداشت آب رودخانه هيرمند در حوضه آبريز آن رودخانه، در افزايش انگيزه و توان عمل

نقش اين عامل در برداشت آب در كشور افغانستان كه از آن در ادبيات نوين مديريت . باشدآن كشور مي
. شود، در اين مقاله مورد تحليل قرار گرفته استهاي مرزي تحت عنوان نقش بازيگر سوم نام برده مي آب
 11عامل بازيگر سوم در برداشت آب رودخانه هيرمند در كشور افغانستان پس از حادثه تحليل نقش دنبال  به

سازي توسط اياالت متحده ي در آن كشور، پروژه دولتالملل بينثيرگذارترين واقعه سياسي و أت عنوان بهسپتامبر، 
در اين . قرار گرفته استدر كشور افغانستان با تمركز بر نقش آن در برداشت آب رودخانه هيرمند مورد بررسي 

سازي نقش آن پروژه در برداشت آب رودخانه ي منتج از پروژه دولتالملل بينراستا با استناد به آمار و ارقام 
سازي در برداشت آب وسپس تبديل پروژه دولت تأثيرهيرمند در كشور افغانستان، با ارائه سه سناريو توصيفي از 

  .شودرودخانه هيرمند در آن كشور تبيين مي اي كمي از مهار آبآنها به ارائه
  

  .ايران، افغانستانسازي، دولترودخانه هيرمند، هيدروپليتيك،  :كليدي هاي هواژ
                                                           

 E-mail: Shafaee@modares.ac.ir                                                    دار مكاتبات   نويسنده عهده ∗
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  مقدمه  -1

 و گيـرد مـي  سرچشمه افغانستان در ارغندآب و هيرمند اصلي سرشاخه دو از رودخانه هيرمند
از تأسيسـات   .شـود تقسيم مـي  يستانس و مشترك پريان شاخه دو به ايران مرز به ورود از پس

اصلي رودخانه هيرمند در كشور افغانستان سد كجكي و سد ارغنداب و از تأسيسات مهم ايـن  
نيمه، سد كهك، سد زهك و سد سيستان را كـه   توان سه مخزن چاه رودخانه در كشور ايران مي

  ).1شماره شكل(باشند ذكر كرد همگي بر روي رودخانه سيستان مي
  

  

  شماتيك رودخانه هيرمند در دو كشور ايران و افغانستان: 1شماره  شكل
  

واقـع   ،دهـراوود  ايستگاه در هيرمند رودخانه آورد اساس بر هيرمند رودخانه از ايران حقابه
ايستگاهي كـه معـرف آبـدهي     عنوان بهدر باالدست حوضه آبريز هيرمند در كشور افعانستان و 

طبق آخرين معاهده آبي بين دو كشور ايـران  . شودمي محاسبه باشد،طبيعي رودخانه هيرمند مي
 متـر  ميليـون  820 ساالنه اين رودخانه از ايران حقابه، )م1972(ش  1351و افغانستان در سال 
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 محاسبه نرمال سال يك فرض براساس رقم اين ).Najafi, 2010: 47(است شده مكعب تعيين

. يافـت  خواهـد  كـاهش بـه نسـبت    ايـران  بـه حقا مقادير شود، واقع چنانچه خشكسالي و شده
 درصـد آورد  ،):Kwadijk & Diermanse 2006 63(توسـط   شـده  انجام براساس مطالعات

 70 تا 20 بين مختلف هايسال در خانه سيستان در رود هيرمند رودخانه آورد از شده منشعب

 60 تـا  20 ميـزان  به ميالدي 2006تا  2000 هايسال در درصد است، اين بوده متفاوت درصد

 دشـت  آب منبـع  تنهـا  تقريبـاً  هيرمنـد  رودخانه اينكه علت به. ),Ibid 63( يافت درصد كاهش
 چـاه  توسـط  مـزارع  از محـدودي  تعـداد  البتـه (باشـد   مـي  كشاورزي و شرب لحاظ سيستان از
 هـم  كشـاورزي  براي حتي سيستان دشت زيرزميني آب كيفيت ولي شوندمي آبياري كشاورزي

 رودخانـه  ايـن  اهميت ،)Absaran consulting engineering, 2009: 603() نيست مساعد
وابسـتگي بـه آورد رودخانـه    . باشد مي ايرودخانه هر از بيش منطقه اين مسئولين و مردم براي

سـومين درياچـه آب    عنوان بهو تاالب هامون هيرمند در دشت سيستان تنها به اينجا ختم نشده 
شـايد بتـوان گفـت كـه مطالعـات      . باشـد وابسته به اين آورد مـي  شدت بهشيرين خاورميانه نيز 

هاي هيدرولوژيكي در كـاهش آورد رودخانـه هيرمنـد بـه     تعيين عدم قطعيت منظور به متعددي
 :Beek et al,  2008: 110; Kwadijk & Diermanse 2006(اند دشت سيستان انجام شده

23; Absaran consulting, 2009: 589 .( و سيسـتان  آب تـأمين  منشـاء  بـودن  ولي بيرونـي 
 در كـه  تحـوالتي  و رويـدادها  بـه  سيسـتان  و هيرمنـد  رودخانـه  آب جريان مقدار بودن وابسته
موجـب شـده اسـت كـه      ،پيونـدد  مي وقوع به افغانستان كشور اقتصادي در -سياسي هايعرصه
ي در كـاهش آورد رودخانـه   المللـ  بـين بر عوامل هيدرولوژيكي، نقش عوامل سياسـي و   عالوه

  ).Shahbazbegian et al, 2016: 24(تر شودايران پررنگ سمت بههيرمند 

مقالـه   ،در حوضه آبريـز هيرمنـد   اي بر كنترل آب رودخانه هيرمندييد اثر عوامل منطقهأدر ت
آمـار مشـاهداتي    1شماره نمودار . دهدارائه مي 2و  1 حاضر تحليلي از نمودارهاي ترسيم شده

 عنـوان  بـه را از آورد رودخانه هيرمند در ايستگاه هيـدرومتري دهـراوود در كشـور افغانسـتان،     
باشد، در برابر آورد اين رودخانـه  ايستگاهي كه معرف ميزان آبدهي طبيعي كشور افغانستان مي

  . دهدميالدي نشان مي1976تا  1962هاي به دشت سيستان در ايران بين سال
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 Williams-SetherPrepared(متوسط آورد ساالنه رودخانه هيرمند در افغانستان : 1نمودار شماره 

  )Kwadijk and Diermanse 2006(و ايران  )2008

هاي بخش كشاورزي را در قالب سطح زير كشـت در كشـور   راز و نشيبف 2ماره نمودار ش
   .دهدنشان ميرا ميالدي  1970تا  1960هاي ميالدي يعني سال 70تا  60افغانستان، بين دهه 

  )World Bank, 2015(ساالنه كل سطح زيركشت آبي در كشور افغانستان  متوسط: 2نمودار شماره 

، حكايت از نوسان رفتاري كشور افغانسـتان در  فوقمطالعه همزمان رفتار متقارن دو نمودار 
مثال  عنوان به. تخصيص منابع آب به ايران و مستقل از ميزان منابع و مصارف در آن كشور دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    _______________________   1395 سوم، پاييز فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال دوازدهم، شماره       172

هايي است كه م حاكي از وجود سال1965تا  1964هاي بور در سالمطالعه رفتار نمودارهاي مز
آورد رودخانه هيرمند در وضعيت مناسبي بوده و هم از يك رونـد   لحاظ بهكشور افغانستان هم 

كند در رشد كشاورزي برخوردار بوده است ولي منابع آب ورودي به دشت سيستان در همـان  
آبـي روي داده   ميالدي كه كم1965-66هايي مانند در عين حال در سال. سال كاهش يافته است

است و رشد كشاورزي تسريع شده است، منابع آب ورودي به دشت سيسـتان در همـان سـال    
يد آن است كه كـاهش يـا افـزايش جريـان ورودي بـه      ؤچنين رفتارهايي م. افزايش يافته است

مسـتقل  زمانهايي نبوده و در  به منابع و مصارف در كشور افغانستان وابسته دشت سيستان لزوماً
  . از منابع و مصارف در كشور افغانستان عمل نموده است

كشور افغانستان، قدرت در  خألدو دورة  در تفسير رفتار مزبور، سير مطالعات تاريخي در
 عنوان به ميالدي،1970و  1960هاي دورة دوم دههو  ميالدي1930و  1920هاي دورة اول دهه

آمده بود، حاكي بيرون ) غرب(افغانستان تا حدي از سلطة سياسي بيگانه ر هايي كه كشودوره
و تفوق طرفداران شوروي  سمت بهكشمكش نيروهاي دروني افغانستان به مجرد  از آن است كه

آن از  تأثيرپذيريدر ايران و  آمريكاحضور  دليل بهشوروي با آمريكا،  تيرگي روابطآن  تبع به
براي تقليل اقتدار آمريكا در آن كشور استفاده شده اهرم آب عليه ايران  ايجاد تنش در ايران، از

ميالدي تحت 1970تا  1960دوره  در ايران نيزولي در مقابل  .)Shroder, 2014: 113(است 
تا آمد با اطالع از نفوذ طرفداران شوروي، در مذاكرات مرزي با افغانستان كوتاه  تاثير آمريكا،

حتي ). Mojtahedzadeh, 2007; 47( بتواند مانع از سقوط افغانستان در دامان شوروي گردد
آورد  لحاظ به واسبي نداشت رغم اينكه افغانستان در قضية آب همكاري من به مزبور در دوره

هاي مالي و اقتصادي ايران به افغانستان برقرار ، كمكوارد نمودايران فشار  رودخانه هيرمند به
آخرين معاهده آبي بين دو كشور ايران و افغانستان بر  زماندر همان  .بود و حتي تقويت شد

لذا نقش كشورهاي . سته شدميالدي ب 1972سر استفاده از منابع آب رودخانه هيرمند در سال 
 مؤثرخارج از حوضه آبريز هيرمند بر برداشت آب رودخانه هيرمند در كشور افغانستان بسيار 

  . بوده است
در قالـب   الملـل  بيناي و روابط در اين راستا، مطالعات متعددي بر روي نقش عوامل منطقه
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 مثـال  عنـوان  بـه سـت،  مطالعات هيـدروپليتيكي بـر روي رودخانـه هيرمنـد صـورت پذيرفتـه ا      
)Dehgan et al, 2014; Dolatyar & Gray, 2003: 14(    به نقش رودخانه مـرزي هيرمنـد

فرصـتي   عنوان بهدر ايجاد همكاري بين دو كشور ايران و افغانستان اشاره داشته و وجود آن را 
 )Hafeznia et al, 2006: 26(انـد،  هاي بيشتر بين دو كشور محسـوب نمـوده  براي همكاري

همكاري و هـم   مثابه بهوجود رودخانه هيرمند در روابط بين دو كشور ايران و افغانستان را هم 
برداشـت آب رودخانـه   ) Dehgan et al, 2014: 14(انـد،  تهديد بين دو كشور معرفي نمـوده 

 ,Badiei et al(اهرمي براي توازن قدرت در منطقه دانسته و مثابه بههيرمند توسط افغانستان را 

پا را فراتر گذاشته و وجود رودخانه هيرمند را عامل توازن قـدرت در كـل منطقـه     )63 :2011
اما با توجه به ماهيـت ايـن مطالعـات، بـه نقـش عوامـل       . اندحساب آورده جنوب غرب آسيا به

آورد رودخانه هيرمند در آن كشـور   ي بر نيازهاي كشور افغانستان به كنترلالملل بيناي و منطقه
ديگـر،   عبـارت  به. است پرداخته نشده است تأثيرگذاربر آورد ساالنه به دشت سيستان  تبع بهكه 

اي به ايجاد تنش يـا همكـاري   رغم اشاره تحقيقات مزبور بر نقش پر رنگ بازيگران منطقه علي
واضـح بـر نقـش عوامـل     طـور   بـه يك از مطالعـات انجـام شـده     در حوضه آبريز هيرمند، هيچ

انـد و بيشـتر بـر نقـش     آب رودخانه هيرمند در كشور افغانستان نپرداختهي بر برداشت الملل بين
وجودي رودخانه هيرمند در ايجاد تنش و همكاري بين دو كشور ايـران و افغانسـتان پرداختـه    

  . شده است
نـوع   از متأثراهميت تحليل رفتار كشور افغانستان در برداشت آب رودخانه هيرمندكه بسيار 

اي در باشـد، بـا مشـاهده دو نمـودار مقايسـه     از حوضه آبريز هيرمند مـي  رفتار بازيگران خارج
شامل درصد بودجه اختصاصي دو كشور افغانستان و ايران بـه بخـش توسـعه     3نمودار شماره 

هاي اخير كه حاكي از اهميت قابل توجه كشور افغانستان بـه بخـش توسـعه    منابع آب در سال
كـه   چـرا . يابـد نسبت به ايران است، افزايش مـي  مرزي هايمنابع آب با تمركز بر برداشت آب

مشاهده چنين روندي در تخصيص بودجه به بخش توسعه منابع آب، حاكي از افزايش توانـايي  
عوامـل داخلـي و    تـأثير عملياتي نمودن برداشت رودخانه هيرمند در كشـور افغانسـتان تحـت    

كيد بر نقـش  أي با تالملل بيناي و منطقه لذا بازنگري مطالعات. باشدي در اين كشور ميالملل بين
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  .رسدمي نظر بهبازيگران سوم در برداشت آب در كشور افغانستان ضروري 
  

  
 World(گذاري عمراني در بخش آب در دوكشور ايران و افغانستاندرصد سرمايه: 3نمودار شماره 

Bank, 2015( 
  

ريوهاي ممكـن از برداشـت   سوال اصلي آن است كه در شرايط هيدرولوژيكي يكسان، سـنا 
كشورهاي خارج از حوضـه آبريـز    از دخالت متأثرآب رودخانه هيرمند در كشور افغانستان كه 

  . باشد كدامندهيرمند مي
كـه طبـق تعريـف در ادبيـات مـديريت       1در اين راستا مقاله حاضر به مفهوم بازيگران سوم

ي در تعيـين وضـعيت   المللـ  نبـي هاي مرزي، به نقش كشورهاي خارج از يك حوضه آبريز  آب
 عنـوان  بـه  ).Wolf, 2005: 20(نمايـد شود، اشاره مـي هيدروپليتيك آن حوضه آبريز اطالق مي

و  آمريكـا هاي نيل، دجله و فرات و مكانگ، بـه كشـورهاي   هاي آبريز رودخانهمثال در حوضه
هـاي مزبـور بـوده ولـي در تعيـين وضـعيت       يـايي خـارج از حوضـه   جغراف لحاظ بهانگليس كه 

 & Mirumachi: 13(شـود  نمايند، بازيگران سوم گفتـه مـي  آفريني مي هيدروپليتيك آنها نقش

Allan, 2007 Zeitoun, 2013: 211 ;.( 

عامل شروع تغييرات كليـدي را   طبق مطالعات صورت پذيرفته تاكنون، شايد بتوان مهمترين
 2001ورود اياالت متحده به داخل اين كشور در سـال   هاي معاصردر سال در كشور افغانستان

 خود اهداف تأمين براي بزرگ هايقدرت. تآفريني در قالب بازيگر سوم دانس ميالدي و نقش

                                                           
1- Third parties 
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 را فرآيندها و منابع بازيگران، كنترل بتوانند تا كننداستفاده مي قدرت ابزارهاي از ايمجموعه از

 قـرن  ابتـداي  نيـز از  آمريكا. )Verkoren & Kamphuis 2013: 14(باشند  داشته اختيار در

 از مانـده  ابرقدرت باقي تنها عنوان به ميالدي، 2001سپتامبر 11 فاقاتات از پس و ميك و بيست

 كشورها و ساير بازيگران حمايت كسب با و كرد استفاده آمده دست به فرصت از دوقطبي، نظام

 ,Bleuer( شد اي ژئواستراتژيكمنطقه وارد و كرد حمله افغانستان به بود، نظير بي تاريخ در كه

وارد ادبيـات سياسـي    يالديمـ  1990صطالحي اسـت كـه از دهـه    ا سازي دولت). 301 :2012
 باشـد مـيالدي مـي   2001و قابل انطباق با وقايع اتفاق افتاده در كشور افغانستان از سال  گرديد

)Aras & Toktas, 2008: 81 .( اين مفهوم در حال حاضر بيشتر در مباحث مربوط به توسعه
بـر   .)Wardak, 2004:119( شـود  كـار گرفتـه مـي    سياسي و مسائل كشورهاي جهان سوم بـه 

ادي، هـاي اقتصـ   تحوالت و رونـد   گيري دولت گاهي در نتيجه سازي، شكل دولت  اساس نظريه
گوينـد؛ و   مـي » 1سـازي  دولتفرآينـد «گيـرد كـه بـه آن    اجتماعي و سياسي داخلـي شـكل مـي   

نيروهاي خارجي صـورت    وسيله سازي گاهي نه از كانال طبيعي و درون كشوري بلكه به دولت
با نگاهي به تاريخ . )Bleuer, 2012: 323(گويند مي» 2سازي ي دولت پروژه«پذيرد كه به آن  مي

معنـاي واقعـي آن در ايـن     وضوح قابل مشاهده است كه دولـت بـه   معاصرافغانستان اين نكته به
آشفته و بحراني بوده است كه  اي گونه بهدولت در افغانستان   مسئله. سرزمين شكل نگرفته است

را در مـورد  » 3دولت ورشكسته« سياسي اصطالح مسائلگران نظران و تحليلبسياري از صاحب
پـس از كنفـرانس بـن در سـال      ).Verkoren& Kamphuis, 2013: 48(برنـد  مـي  كـار  آن به
رسـد رونـدي كـه تحـت      مـي  نظر بهسازي در افغانستان آغاز گرديده است؛  روند دولتم 2001

ـ  دولت  سازي در افغانستان آغاز شده است، بيشتر در قالب پروژهعنوان دولت ل تبيـين  سازي قاب
  ).Shroder, 2014: 132(دولت سازي فرآيندباشد تا مي

سـازي در كشـور افغانسـتان،    بسياري از مطالعات انجـام شـده در خصـوص رونـد دولـت     
 ,Lister & Wilder:430 (مهمترين تحوالت در كشور افغانستان از جمله تحـوالت سياسـي   

                                                           
1- State building process 
2- State building project 
3- Bankrupted State 
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ــه)2005 ــيناي و ، منطق ــ ب ــعه )Harnisch, 2011: 43(ي الملل  & Coyne: 14(اي و توس

Pellillo, 2012( نمايندسازي دانسته و آنها را با روند مزبور توجيه ميرا منتج از پروژه دولت .
آب  سازي در كشور افغانستان توسط اياالت متحده در برداشترغم آنكه نقش روند دولت علي

سـازي بـر   بـر نقـش رونـد دولـت     رودخانه هيرمند انكارناپذير است ولي مطالعاتي كه مستقيماً
  . صورت نپذيرفته است ،برداشت آب دركشور افغانستان متمركز باشند

شناسـي  رو بر اساس سوال اصلي تحقيق به ارائه مختصري از روشمقاله پيش ،در اين راستا
سـپتامبر و ورود ايـاالت    11سـازي پـس از حادثـه    د دولتو سپس به تبيين نقش رونه پرداخت

در ادامـه بـر اسـاس رونـد     . پردازدمتحده به اين كشور در برداشت آب در كشور افغانستان مي
سازي در كشور افغانستان به ارائه سه وضعيت توصيفي و كمي از برداشـت آب در  پروژه دولت

  . رسدگيري از مطالعات مزبور به پايان ميو نتيجه بنديبا جمع نهايتاًو ه كشور افغانستان پرداخت

  روش تحقيق -2

قابـل بيـان    2شـماره   مدل مفهومي شكل صورت بهبر اساس سوال اصلي تحقيق، نظريه تحقيق 
سـازي در  بدين ترتيب عامل بازيگران سوم با ايجاد عدم قطعيت در روند پـروژه دولـت  . است

توسعه مبتني بـر منـابع آب در آن كشـور     تبع بهتي و هاي سياسكشور افغانستان بر عدم قطعيت
هاي بر اساس تحليل. دهدقرار مي تأثيرو رفتار برداشت آب در آن كشور را تحت ه گذاشت تأثير
 :Shahbazbegian, 2016(ارائه شده توسط 1الذكر، مفهومي تحت عنوان آب قابل مذاكره فوق

است كه به ميزان كل آب توليد شده در كشور  در مدلي مفهومي مورد استفاده قرار گرفته )250
هـاي  از عـدم قطعيـت   متـأثر كـه  ) در اينجا كشـور افغانسـتان  (باالدست يك رودخانه فرامرزي 

و ) در اينجـا كشـور ايـران   (به كشور پـايين دسـت   اباشد با احتساب كسر حقهيدرولوژيك مي
توانـد از طريـق   ق شده و مـي اطال) در اينجا كشور افغانستان(برداشت آب مورد نياز آن كشور 

ديگـر آب قابـل مـذاكره آبـي      عبـارت  به. دست جاري شود كشور پايين سمت بهفرآيند مذاكره 
دست يـك حوضـه آبريـز     مندرج در معاهدات آبي بين كشور باالدست و پايين حقابهاضافه بر 

                                                           
1- Negotiable Water 
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ران بـه مقـدار   اي سمت بهلذا در مطالعه حاضر، جاري شدن آب قابل مذاكره . باشدي ميالملل بين
آورد ورودي بـه دشـت    نهايتـاً . زيادي به توانايي ديپلماتيك كشور ايران بستگي خواهد داشت

تعيـين خواهـد    هاي هيدرولوژيك، در كنار عوامل مزبور،سيستان با در نظر گرفتن عدم قطعيت
شناسـي  روش لـذا . رو اسـت آن قسمت خارج از چارچوب اهدف مقالـه پـيش   شد كه مشخصاً

) 2شـكل شـماره   ( رو در محدوده خط چين مشخص شده بر روي مـدل مفهـومي  پيشتحقيق 
سـازي در آن كشـور، تعيـين عـدم     است كه تحليل نقش بازيگران سوم در قالب پـروژه دولـت  

هاي سياستي در توسعه منابع آب و سناريوپردازي از برداشت آب را در آن كشور دربـر  قطعيت
ي بـه مطالعـه   الملل بينو ارقام ملي و  اسناد تاريخي و آمارترتيب با مطالعه  بدين. خواهد گرفت

آن بر برداشـت آب در آن كشـور    ثيرأسازي در كشور افغانستان و تنحوه عملكرد پروژه دولت
 . پرداخته شده و سپس سناريوهاي توصيفي ممكن شناسايي خواهند شد

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدل مفهومي از نظريه تحقيق: 2شماره  شكل
سـاز ارائـه   يك تخمين كمي از رفتار برداشت آب در كشور افغانستان از مدل شبيه رمنظو به

گـذار در  تأثيري المللـ  بـين هاي كه بر اساس داده) Shahbazbegian, 2016: 200(شده توسط
ساز ارتباط بين آنها با مهار آب در كشـور  كشور افغانستان و وارد نمودن آنها در يك مدل شبيه

   .استفاده شده است ،نمايدرار ميافغانستان را برق
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 هاي تحقيقيافته -3

  سازي در كشور افغانستانپروژه دولت -1-3

مرتبط و قابـل اسـتناد منطبـق بـا نقـش       ترين تئوريطور كه در مقدمه اشاره شد، برجسته همان
در  سـازي ميالدي تاكنون در حوضه آبريـز هيرمنـد، رونـد دولـت     2001بازيگران سوم از سال 

اصلي پروژه  وظايف عمراني يكي از مهمترين ساختارهاي نمودن فراهم. ر افغانستان استكشو
نـد  رو. )Ahlers et al. 2014: 32(شود مي محسوب در كشور افغانستان، ويژه بهسازي، دولت
ايجاد يك دولت مدرن است و دولت مدرن مسلماً برنامـه توسـعه ملـي را     سوي بهسازي دولت

. )Aras & Toktas 2008: 60(گيـرد  هاي اصـلي خـود در نظـر مـي    يكي از اولويت عنوان به
انحصاري در اختيار دولت مدرن تـازه  طور  بهريزي توسعه در كشورهاي در حال توسعه، برنامه

هـاي آغـازين دولـت مـدرن بـر سـاخت و توسـعه        محـور توسـعه در سـال   . دقرار دار تأسيس
 ,Varkey et al:20 (متمركـز اسـت   ... ها، صـنايع سـنگين، اصـالحات ارضـي و     زيرساخت

  . قابل توجهي دارند تأثيركه همگي بر منابع آب  )2015
سازي در كشور افغانستان نيز با سقوط طالبان به بهانه جبـران آسـيب بـه زيـر     پروژه دولت

هاي برق، روگاهها، نيها، مدارس، بيمارستانهاي توسعه نيافته كشور افغانستان مانند جادهساخت
). Ahlers et al. 2014: 41( ات آبياري و ارتباطات راه دور تاكنون ادامه داشته اسـت تأسيس

هـاي  از آنجا كه دولت جديد افغانستان هم بدون سرمايه و امكانـات الزم و وابسـته بـه كمـك    
انسـتان  هايي براي كمـك بـه افغ  برنامه آمريكاس آنها، أخارجي بود، لذا كشورهاي ديگر و در ر

دسـتورالعمل دسترسـي بـه ثبـات      ،م2001نوامبر  /1380در همايش بن در آبان . تدوين نمودند
 1380/20آذر  29همچنـين در  . )Shroder, 2014: 50( مجدد و بازسازي اين كشو تهيـه شـد  

ي به افغانستان را بعد از جنگ الملل بينهاي شوراي امنيت، كمك 1368قطعنامه  ،م2001دسامبر 
 ،م2002 اوايل سـال / 1380همايش توكيو در اواخر سال . )Shroder, 2014: 51(تصويب كرد

يي، اروپايي و متحدين آسيايي افغانستان تشكيل شد و ميـزان  آمريكابا شركت بيشتر كشورهاي 
در نهايت در همايش . )Shroder, 2014: 52(ميليارد دالر در نظر گرفته شد 5هاي مالي كمك
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مـيالدي   2010ميليـارد دالر تـا سـال     5/10ميالدي حدود  2002فوريه  1ژانويه و  31لندن در 
بسـيار زيـاد    آمريكـا ها سـهم  در همه اين همايش .براي بازسازي افغانستان اختصاص داده شد

نمـودار   .)Shroder, 2014: 53( ميليارد دالر بود 1/1در همايش لندن  آمريكاسهم . بوده است
مـيالدي در   2010تا سـال   2001هاي خارجي از سال تصديقي بر افزايش سهم كمك 4شماره 

  .باشدتوليد ناخالص داخلي در كشور افغانستان مي

بر حسب (هاي خارجي به افغانستان از توليد ناخالص داخلي آن كشور سهم كمك: 4نمودار شماره 
  )World Bank, 2015()درصد از توليد ناخالص داخلي

  

هاي عمرانـي، بخـش توسـعه    هاي مالي و تكنولوژيكي صرف شده به بخشدر خالل كمك
ايـن توسـعه بـوده و شـاهد افـزايش چشـمگير        تـأثير تحـت   شـدت  بهمنابع آب در اين كشور 

شـروع تقويـت    زمـان مهمتـرين  . باشـيم هاي منجر به مهار آب در كشـور افغانسـتان مـي    پروژه
 توانسازي در اين كشور را ميفغانستان پس از آغاز پروژه دولتتكنولوژي مهار آب در كشورا

هـاي  آمدن طرح مهـار آب  وجود بهم و  2002ي در كابل در سال الملل بينبه برگزاري كنفرانس 
 .Shahriar Pervez et al(نسـبت داد   »انكشـاف سـكتور آب در افغانسـتان   « افغانستان با نام

نام تفاهم كابل نيز نـام گـذاري شـده     ر اين كنفرانس كه بهدست آمده د هاز نتايج ب). 2014:112
هـاي سـطحي   كيد بر مهـار آب أهاي مختلف بخش آب در اين كشور با تاست در تهيه سياست
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ي در رفتار جهش 5شماره نمودار . )Shahriar Pervez et al, 2014: 112( استفاده شده است
  .دهد نشان ميخوبي  به را ميالدي2010تا سال  2001ات آب شرب از سال تأسيستوسعه 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 World(درصد افرادي كه به آب شرب سالم دسترسي دارند در كشور افغانستان: 5نمودار شماره 

Bank, 2015(  

توسـعه  تـوان بـه شـروع    بايد در نظر داشت كه از پيامدهاي برگزاري كنفـرانس مزبـور مـي   
ترين بخش مصـرف كننـده آب كشـور افغانسـتان،     بزرگ عنوان بههاي كشاورزي فعاليت بخش

 & Kwadijk: 203(در افغانسـتان اشـاره نمـود     HAVA 1انـدازي پـروژه توسـعه    ماننـد راه 

Diermanse 2006( .سطح زيركشـت در كشـور افغانسـتان از    سريع افزايش  6شماره  نمودار
  . دهدخوبي نشان مي ميالدي را به 2001سازي در سال آغاز پروژه دولتزمان 
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
1- Helmand Agricultural Valley Alliance 
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  )World Bank, 2015(تغييرات سطح زيركشت در كشور افغانستان : 6نمودار شماره 
  

فرآينـد   عنـوان  بـه سازي رفتارهاي مشاهداتي فوق الذكر حاكي از آن است كه فرآيند دولت
قابـل تـوجهي بـر توسـعه كشـاورزي در كشـور        تـأثير ملت مـدرن،   -ولتساخت و استقرار د

بايـد گفـت كـه كشـاورزي در كشـور       6شماره در توضيح رفتار نمودار . افغانستان داشته است
ـ   -سازي را آغاز نكرده، ماهيتي معيشتيماقبل مدرن كه فرآيند دولت صـورت   هسنتي داشـته و ب

در اين شـرايط  ). Beek et al., 2008:2 (گذارد مي) محدود(محلي و خودكفا بر منابع آب اثر 
رعيتـي و توليـدات متنـوع و در عـين حـال محـدود        -اي سنتي مبتني بر روابط ارباببا جامعه

ملـت مـدرن،   -سازي و استقرار دولت در صورت تكميل فرآيند دولت. كشاورزي مواجه هستيم
تغيير بافت سنتي جامعـه و ايجـاد طبقـات جديـد مبتنـي بـر تقسـيم كـار         دنبال  بهولتي چنين د

گيـرد تـا از   بخش كشاورزي نيز در اين شرايط هدف تغييرات اساسي قرار مـي . اجتماعي است
از طريـق اصـالحات    معمـوالً هـاي مـدرن   دولت. معيشتي به مدرن تبديل شود -وضعيت سنتي

زنند تا ضمن تحول در بافت سنتي كشـاورزي، بـه انباشـت    مياراضي دست به چنين تغييراتي 
غـذاي كشـور    تـأمين سرمايه الزم براي صنعتي شدن دست يافته و توليدات كشاورزي را براي 

كـه مسـلماً وقـوع چنـين      )Reeling et al, 2012: 31( تازه استقالل يافته خود افزايش دهنـد 
تغييراتي در كشور افغانستان نيز محتمل بوده و بر مهار آب كشـور افغانسـتان اثرگـذار خواهـد     

 .بود
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 سازي سناريوپردازي از برداشت آب در افغانستان بر اساس روند دولت -2-3

شـامل  سازي در كشـور افغانسـتان   براساس آنچه گفته شد، بسته به چگونگي انجام روند دولت
يا معلق ماندن آن، با در نظر گرفتن شرايط هيـدرولوژيكي يكسـان،    تكميل شدن، متوقف شدن

  :ذيل قابل بيان است صورت بهسه سناريو 

كه روندهاي كنوني در ؛ در صورتي1سازي كشور افغانستانسناريو اول، تكميل فرآيند دولت
ت اين كشور به وضع باثباتي برسد، كشور افغانستان بر همين منوال تداوم يابند و شرايط امني

در اين شرايط . خوبي پيش برود هافغانستان ب سازي در كشورتوان تصور كرد كه پروژه دولتمي
هاي ضروري، فرآيند هاي مناسب و نهادسازيبا تقويت دولت مركزي و ايجاد زيرساخت

خارجي كاهش هاي مالي و تكنولوژيكي توسعة اين كشور نيز تقويت شده، نياز به كمك
شاورزي و در اين حالت همزمان با افزايش فعاليت ك. )Varkey et al, 2015: 18(يابد  مي

 .افزايش جمعيت، توسعة بخش منابع آب در كشور افغانستان افزايش خواهد يافت

؛ با توجه به شرايط امنيتي 2در كشور افغانستان سازيسناريو دوم، متوقف شدن روند دولت
امنيت  خألتوان تصور كرد كه با خروج نيروهاي نظامي خارجي، در كشور افغانستان مي

وريستي طالبان تقويت شده و فرآيند صلح در اين كشور عقيم بماند هاي ترموجود فعاليت
مايلند شرايط افغانستان در همين وضعيت نه  مؤثرهمسايگان برخي خصوص نظر به اينكه  هب(

سازي در اين شرايط احتمال آن وجود دارد كه فرآيند دولت). صلح و نه جنگ باقي بماند
سازي در كشور ورت متوقف شدن روند دولتدر ص. متوقف شده يا رو به وخامت گذارد

هاي توسعة كشور كند شده و ناامني و ضعف دولت مركزي، برنامه دليل بهافغانستان 
با توجه به . )Singh, 2014: 12(ها كاهش خواهد يافت گذاري روي زيرساخت سرمايه

هاي گسترده در عين نياز به كمك مالي و تكنولوژيكي خارجي براي ايجاد زير  امني نا
ها روند نزولي داشته باشد، چون با رود سطح اين كمكهاي مرتبط با آب، انتظار مي ساخت

                                                           
1- Perfect state building 
2- Incomplete state building 
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با اين . يابدو آيندة افغانستان كاهش مي گذشت زمان ميزان تعهد دول خارجي به بازسازي
 كاهش فعاليت كشاورزي و وه اوصاف افزايش عدم تقارن قدرت بين ايران و افغانستان رخ داد

 .كاهش توسعه بخش كشاورزي در كشور افغانستان چنين عدم تقارني را شدت خواهد بخشيد

سازي، ريو عوامل دولتاين سنا: 1سازي كشور افغانستان، معلق ماندن دولتسناريو سوم
هاي بسياري از دولت. كندهاي عيني و تاريخ منطقه لحاظ ميرا با توجه به واقعيت... توسعه و 

 :Lister & Wilder, 2005( تاريخي در وضعيت تعليق قرار دارند صورت بهمنطقة خاورميانه 

دولت باثبات و مستقر با سطح مطلوبي از توسعه و  تأسيسبه اين معنا كه نه به مرحلة . )100
ساالران،  هرج و مرج و حاكميت كامل جنگ(رسند و نه به ورطة وضعيت ماقبل مدرن رفاه مي
اين وضعيت در عراق، افغانستان، سودان، . كنندسقوط مي) گراييهاي محلي و قبيلهقدرت

تداوم چنين شرايطي زمينة مداخلة . )Ibid, 101(شود حدي پاكستان ديده مي و تا سومالي
- طبق اين سناريو، فرآيند دولت. كندهاي بزرگ را بيش از پيش فراهم ميهمسايگان و قدرت

، اين بالتكليفي، روند )شود و نه تضعيفنه تقويت مي( شودسازي دچار ركود يا تعليق مي
كند، در همين حال با فراهم شدن زمينة مداخالت همسايگان و تعليق توسعه را نيز تضعيف مي

شود، نياز به كمك مالي سازي، عدم تقارن قدرت افغانستان در قبال همسايگان بيشتر ميدولت
نيازهاي مالي و  تأميندولت ضعيف قادر به  يابد چرا كهو تكنولوژي خارجي افزايش مي

شود، تكنولوژيكي نخواهد بود؛ بدين ترتيب فعاليت كشاورزي و برداشت از منابع آب كمتر مي
چون درهر صورت حداقلي از خدمات (دهد البته افزايش جمعيت رشد ثابت خود را ادامه مي

شده و باعث رشد  أمينتي الملل بينآموزشي و بهداشتي توسط دولت ضعيف و نهادهاي 
 ). شودجمعيت مي

ترسيم سناريوهاي برداشت آب در كشور افغانستان، بر اساس مطالعات صورت  منظور به
هاي خارجي، هاي قبل، چهار متغير شامل توليد ناخالص داخلي، كمكپذيرفته در قسمت

نستان گذاري خارجي و ميزان بودجه اختصاصي به بخش توسعه آب در كشور افغاسرمايه

                                                           
1- Suspended state building 
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بر  تأثيرگذارسازي در كشور افغانستان و از روند دولت متأثرمهمترين متغيرهاي  عنوان به
تحقيق اشاره  طور كه در قسمت روش همان. برداشت آب در اين كشور در نظر گرفته شدند

ميالدي  2050ترسيم و تخمين كمي برداشت آب در كشور افغانستان تا افق سال  منظور بهشد، 
لذا با ترسيم . استفاده شد )Shahbazbegian, 2016: 200(ساز ارائه شده توسطشبيهاز مدل 

جو متغيرهاي مرتبط با برداشت آب در كشور افغاسنتان، طبق سه وضعيت از رفتار هدف
هاي و وارد نمودن سري) 1شماره  جدول(ميالدي  2050سناريوهاي كيفي معرفي شده تا سال 

سازي شده، سپس اجراي مدل، مقادير برداشت آب در كشور يهزماني توليد شده در مدل شب
  . ترسيم شد 7نمودار شماره  ميالدي در 2050افغانستان تا سال 

  

ميالدي  2050ساز از مهار آب در كشور افغانستان تا افق مقادير محاسباتي مدل شبيه: 7 نمودار شماره
  تحت سناريوهاي معرفي شده

  

رسد كه در شرايط يكسـان  مي نظر بهده براي سناريوهاي مزبور دست آم هاگرچه طبق نتايج ب
سـازي در كشـور افغانسـتان    يا معلق ماندن پـروژه دولـت   هيدرولوژيكي، متوقف شدن لحاظ به

آن افزايش مقدار آب قابل مذاكره  تبع بهموجب كاهش روند برداشت آب در كشور افغانستان و 
مي سناريوهاي مزبور نحوه تعامـل ايـران بـا كشـور     شود، ولي بايد در نظر داشت كه در تمامي

افغانستان در خصوص استفاده از منابع آب مازاد توليدي در قسمت افغاني حوضه آبريز هيرمند 
 متـأثر گذار بـوده و  تأثيرايران بسيار  سمت بهيا همان آب قابل مذاكره، بر آورد رودخانه هيرمند 
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اي بر روي تقويت يا تضعيف تواند نتايج دوگانهسازي مياز تكميل يا متوقف شدن روند دولت
بـه  . ايران داشته باشـد  سمت بهسطح تعامل ديپلماتيك دو كشور براي جاري ساختن آب مازاد 

سو كشور افغانسـتان توانـايي مـالي و     سازي، از يكفرض مثال در صورت تكميل فرآيند دولت
منجـر بـه تقويـت برداشـت آب در      تكنولوژيكي الزم را براي برداشت آب داشته كه اين خـود 

تشـكيل يـك    دليل بهشود ولي از سوي ديگر باالدست و كاهش آب قابل مذاكره براي ايران مي
گيري اسـت، بـراي برقـراري يـك     دولت توانمند مركزي در آن كشور كه داراي قدرت تصميم

توان بـه افـزايش   ميييد چنين رفتاري أدر ت. تعامل ديپلماتيك با ايران قابل اعتمادتر خواهد بود
 1960 سطح همكاري ديپلماتيك دو كشور ايران و افغانستان بر سر رودخانه هيرمند در دو دهه

حضـور بـازيگران سـوم،     خـأل  لحـاظ  بـه كه كشور افغانستان از يك اسـتقالل نسـبي،    1970و 
-ترين نقاط تاريخي به تكميل رونـددولت و نزديك) Mojtahedzade, 2007(برخوردار بوده 

  . باشند، اشاره نمودازي ميس
دو كشـور ايـران و    مطالعه تاريخي اوايل دو دهه مزبور حاكي از روابط خـوب ديپلماتيـك  

گري در مسئله افغانستان و پاكسـتان  كشور ايران با ميانجي ،1960اوايل دهه . باشدافغانستان مي
 1970ر اوايل دهه همچنين، د). Ibid( به تقويت همكاري ديپلماتيك آن دو كشور كمك نمود

تالش موسي شفيق صدر اعظم وقت كشور افغانستان افزايش همكاري ديپلماتيـك بـا ايـران     هب
اندازي سير تاريخي مزبـور و نمـودار    روي هم. هجري شمسي شد 1351منجر به عقد قرار داد 

 1974و  1971، 1968، 1966، 1964، 1963هــاي حــاكي از آن اســت كــه در ســال 1شــماره 
كـاهش آورد هيـدرولوژيكي در كشـور افغانسـتان، آورد      رغـم  عليطي دو دهه مزبور  ميالدي،

سـازي، بهتـر   لذا در صورت تكميل فرآينـد دولـت  . ساالنه به دشت سيستان افزايش يافته است
سازي سازوكارهاي ديپلماتيك براي جاري ساختن آب قابـل  فعالدنبال  بهاست كه كشور ايران 

سـو   سـازي، از يـك  همچنين در صورت ناقص ماندن رونـد دولـت   .خود باشد سمت بهمذاكره 
يابد ولي از سـوي  توانايي برداشت آب در آن كشور كاهش يافته و آب قابل مذاكره افزايش مي

افزايش ناامني و عدم تشكيل يك دولت قدرتمند مركزي، تعامل ديپلماتيك با ايـن   دليل بهديگر 
همچنـين از آنجـا كـه آن كشـور     . اجه خواهد شـد كشور بر سر آب قابل مذاكره با شكست مو
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اي تحت عنوان بنـد كمـال   توانايي انحراف كامل آب رودخانه هيرمند در خاك خود را از نقطه
تاالب آب شور گودزره و نابودي تمامي آب قابل مذاكره را دارد، لذا در صـورت   سمت بهخان 

بـل مـذاكره در خـاك آن كشـور     عدم تشكيل يك دولت قدرتمند مركزي، انگيزه نابودي آب قا
لذا در اين صورت بهتر است كه كشور ايران . گيري از ايران افزايش خواهد يافتامتياز منظور به

بيشتر متمركز بر راهكارهاي مبتني بر كاهش وابستگي به منابع آب ورودي از رودخانه هيرمنـد  
  .به دشت سيستان باشد

  گيرينتيجه -4

كيد بر أخارج از حوضه آبريز هيرمند در قالب بازيگران سوم با تدر اين مقاله نقش كشورهاي 
نقش آنها در برداشت آب رودخانه هيرمند در كشور افغانستان مورد بررسي و تببين قرار 

ميالدي  2001نتايج حاكي از آن بود كه برداشت آب در كشور افغانستان پس از سال. گرفت
ريني اياالت متحده در قالب شروع پروژه آف بازيگران سوم با نقش تأثيرتحت  شدت به

لذا با فرض شرايط هيدرولوژيكي يكسان، سه . سازي در كشور افغانستان بوده است دولت
نقش آن در برداشت آب  لحاظ بهسازي سناريو شامل تكميل، توقف و معلق ماندن روند دولت

ز آن بود كه با فرض نتايج حاكي ا. در كشور افغانستان استخراج و مورد بررسي قرار گرفت
سازي روند برداشت ايران در شرايط نرمال هيدرولوژيكي، توقف فرآيند دولت حقابهرعايت 

خواهد  همراه بهافزايش آب قابل مذاكره را  تبع بهآب را در كشور افغانستان كند نموده و 
آن حالتي سازي مقدار آب قابل مذاكره را كاهش داده و معلق ماندن تكميل روند دولت. داشت

ميالدي،  1970و  1960 البته مطالعه سير تاريخي در اوايل دو دهه. بينابين را ايجاد خواهد نمود
دو نقطه زماني كه كشور افغانستان از يك استقالل نسبي برخوردار بوده است، حاكي  عنوان به

ت سيستان آن افزايش آورد ساالنه به دش تبع بهاز سطح باالي همكاري ديپلماتيك دو كشور و 
لذا از آنجا كه افزايش آب . ايران بود سمت بهاز طريق جاري ساختن آب قابل قابل مذاكره 

به معناي  لزوماً به سطح روابط ديپلماتيك دو كشور بستگي داشته و شدت بهقابل مذاكره 
سازي در روند دولت تأثيرباشد و نيز با در نظر گرفتن افزايش آورد به دشت سيستان نمي
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 خاطر بهسازي در كشور افغانستان يش همكاري ديپلماتيك دو كشور، تكميل روند دولتافزا
آن افزايش سطح روابط ديپلماتيك بين دو كشور  تبع بهتشكيل يك دولت قدرتمند مركزي و 

آن افزايش آورد ساالنه به  تبع بهتواند به جاري شدن آب قابل مذاكره و ايران و افغانستان مي
ي بر آورد رودخانه الملل بيناي و از آنجا كه نقش معادالت منطقه. ك نمايددشت سيستان كم

رو در كنار ارائه هيرمند به دشت سيستان از پيچيدگي زيادي برخوردار است، مقاله پيش
هاي مبتني بر كاهش وابستگي را به آورد مزبوردر دشت راهكارهاي ديپلماتيك، اتخاذ سياست

   .نمايدسيستان توصيه مي

  قدرداني -5

نيا، استاد گروه جغرافيـاي سياسـي    محمدرضا حافظ دكتراز جناب آقاي گارندگان ن وسيله بدين
كمال تشـكر  حاضر ايجاد انگيزه و حمايت معنوي در تهيه مقاله  دليل بهدانشگاه تربيت مدرس، 

  .و قدرداني را دارند
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  بر برداشت آب در افغانستان طبق سناريوهاي مستخرج تأثيرگذارهاي زماني از متغيرهاي ترسيم سري :تپيوس 1شماره  جدول

  ميالدي 2050سري زماني تا افق   حد باال  حد نرمال  حد پايين  نام متغير

توليد ناخالص داخلي 
  در افغانستان

معادل مقدار مشاهداتي در سال ( 35/2
 قبل از ))WorldBank, 2015(م2000

  سازي در افغانستانشروع پروژه دولت

از  ادامه روند مشاهداتي
  م 2014تا  2010سال 

حداكثر توليد ناخالص  84
داخلي در افغانستان ميليارد دالر 

  )م 2050تا سال 
  

ه درصد بودج
اختصاصي به بخش 
آب از كل بودجه 

 افغانستان

معادل مقدار مشاهداتي در (%  0045/0
  ))WorldBank, 2015( م 2000سال

از  ادامه روند مشاهداتي
  م 2014تا  2010سال 

حداكثر سهم بودجه (%  6/0
اختصاصي به بخش آب در 

  م 2050افغانستان تا سال 
 

هاي مالي كمك
 خارجي به افغانستان

معادل مقدار مشاهداتي در سال (03/0
  ))WorldBank, 2015( م 2000

از  ادامه روند مشاهداتي
  م 2014تا  2010سال 

مالي  كمك حداكثر( 32/11
 سال تا افغانستان به خارجي

  )م 2050
 

گذاري سرمايه
  خارجي در افغانستان

 

معادل مقدارمشاهداتي در ( 13/0
  ))WorldBank, 2015( م2000سال

از  ادامه روند مشاهداتي
  م 2014تا  2010سال 

حداكثر ميزان ( 2/17
 در گذاري خارجي سرمايه

  )م 2050 سال تا افغانستان
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