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راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند
روح اله اسالمی - 1رضا سرحدی - 2مهدی فیضی
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دریافت -1331/4/31 :پذیرش1332/1/22 :

چکیده
رودخانههایمرزیبههعنهاا یکهیازمههمتهرینعهاار ببییهیهمهاارهمنشه 
یشاند.رودخانههیرمندبهعنهاا 
دولتهامحسابم 
اختالفاتبسیاریدرروابطبین 
شریا اصلیدریاچههاما ،رودخانهمرزیایرا وافغانستا استکهسبببسهیاری
ازمجادالتمرزیازابتدایمرزبندیمشخصبینایندوکشهارتهابههامهروزبهاده
است.عدمپایبندیافغانستا بهقرارداد8038مبنیبرت مینحقابهرودخانههیرمنهدو
اچهایکهحیهاتسیسهتا بههآ وابسهتهاسهت،
بهتبعآ ،خشکیهاما بهعناا دری 
یفزایندهایرادرمنطقهسیستا رقمزده است.ازدیربازمذاکراتمختلفهی

چالشها

میا ایرا وافغانستا دربارهحقابهایرا صارتگرفتهاماتابهامروزاینمسئلهمیلق
ماندهاست.درپژوهشپیشرو،نگارندگا قصددارندبهاینپرسشپاسخدهندکه
یباشد؟
راهبردهایدیپلماسیت مینحقابهرودخانههیرمندمیا ایرا وافغانستا چهم 
یهها،درمرحلههاول
درراستایپاسخگاییبهاینسهاالودرچهارچابنرریههبهاز 
استگهذاریایهرا قهرار
بایستیبحرا آبهیرمندبهعناا اولایتیمهمدرعرصهسی 
گیرد.سپسدرفرآیندمذاکراتبینایرا وافغانستا وبراساسدیپلماسی،عقالنیت
بازیگرا واولایتهاوبرداشتهایآ ها،دسترسیافغانستا بهبندرچابهاروت مین
حقابههیرمندبهعناا نقطهتیادلوبهترینگزینهبرایهردوکشاربرگزیدهشاد.
یها،افغانستا ،ایرا ،هیرمند،هاما
واژگان کلیدی :دیپلماسی ،نرریهباز 
.8استادیارعلامسیاسیدانشگاهفردوسیمشهد(نایسندهمسئال)   eslami.r@ferdowsi.um.ac.ir
.2دانشجایدکتریعلامسیاسی،گرایشمسائلایرا ،دانشگاهفردوسیمشهد
 reza.sarhaddighahri@mail.um.ac.ir
.0استادیارگروهاقتصاددانشگاهفردوسیمشهد  feizi@um.ac.ir
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بیان مسئله
یشاند؛امابههمها انهدازهنیهزنهادر
مسئلهآببهجنگمتاسلم 
کشارهابهندرتبرسر 
استکهکشارهاییکهدارایحاضهرودخانهایمشهتر هسهتند،درگیهریوبرخهاردیرا
دغدغههایایرا درمرزههایشهرقیآ ،

مهمترین
تجربهنکنند(.)McIntyre, 2013: 9یکیاز 
یباشهد.
کشمکشودرگیریبرسراسهتفادهازمنهابعآبمشهتر میها ایهرا وافغانسهتا مه 
سیستا ازدیربازبهدلیلجایگاهویژهجغرافیاییواقلیمیدرژئاپلیتیکشرقایرا ازاهمیهت
بزرگترینتهاالبآبشهیرین

بهعناا 
زیادیبرخارداربادهاست.دراینمیا تاالبهاما  
ژهایبرخهارداراسهت.
ایرا کهدرشمالوشمالغربیدشتسیستا قراردارد،ازاهمیتویه 
یترینشریا تغذیههآ 
یهایپیدرپی،احداثسدبرفرازرودخانههیرمندکهاصل 
خشکسال 
نالمللهیسهال8038مبنهیبهر
یباشدوعدمپایبندیکشهارافغانسهتا بههرعایهتمیاههدهبهی 
م 
آزادسازی20مترمکیبآبدرثانیهدررودهیرمنهد،منجهربههخشهکید ههاما گردیهدهو
شنهایروا تبدیلکردهاست.اینمسئله،خهادزمینههسهازبهروز
سیستا رابهکانا حرکت 
مشکالتفراوا زیستمحیطی،اجتمهاعیواقتصهادیشهدهاسهت.درایهنمیها بحهرا ههای
زیستمحیطیدامنهگستردهتریداشتهاست؛بهگانهایکهاکثهرگانههههایگیهاهیمنقهر ،
گانههایجانارا آبزینابادشدهوپرندگا مجباربهمهاجرتشدهانهدیهادرنهایهتازبهین
رفتهاند.درمجماعخشکید هاما بهدلیلعدمحلمسئلهآبهیرمنهد،اکاسیسهتممنطقههرا
بهسمتنابادیکشاندهاست.همچنینازمنرراقتصادینیزوابستهباد اقتصادمنطقهسیسهتا 
بهمشاغلکشاورزیوصیادیوازبینرفتنایندوشغل،حیاتاقتصادیمنطقهسیستا رانیز
بامشکالتزیادیروبهروساختهاست .

عدمپایبندیافغانستا بهحقابهایرا ریشهدرروابطسیاسیایرا وافغانستا دارد.روابط
بهایزیادیرادرمسیرتاریخبهخاددیهده
سیاسیودیپلماسیمیا ایندوکشارفرازونشی 
استکهمتزلزلباد نرامسیاسهیافغانسهتا وتغییهراتدرسیاسهتخهارجیایهرا ازعمهده
یکاشهدکههمسهئله
یآید.برهمیناساس،اینپهژوهشمه 
دالیلاینفرازونشیبهابهشمارم 
آبهیرمندوعدمدسترسیبهتاافقیجامعکهناشیازعدمدر صهحی ازمنهافعمشهتر 
یتاانهدبههبحهرا آب
یرسددرشهرایطکنهانی،دیپلماسهیمه 
استرابررسینماید.بهنررم 
هیرمندپایا دهدودوکشاررابرسراینمسئلهبهتاافقبرساند.ایندیپلماسیبهدلیلروابهط
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یتاانهدقالهب
تنگاتنگتجاری،اقتصادیوفرهنگیافغانسهتا بهاجمههاریاسهالمیایهرا مه 
یههاقابهلاجهرااسهت.بهراسهاسایهن
ریاضیگانهبهخادبگیردکهبهاکاربسهتالگهایبهاز 
یهها منجهربههارائههراهکهاریعملهیخااههدشهد ؛
پژوهش،تلفیقیازدیپلماسیوالگایباز 
بنابراینپرسشپژوهشبهاینقراراستکهراهبردههایدیپلماسهیته مینحقابههرودهیرمنهد
یها،مسئلهآب
یباشد؟فرضیهنیزایناستکهباتاجهبهنرریهباز 
میا ایرا وافغانستا چهم 
گانهای
به 
هیرمندمیا ایرا وافغانستا بهصارتبازیباحاصلجمعغیرصفرقابلحلاست .
یشاندوبهدنبالحداکثررساند منافعملیخهادوپرهیهزاز
کهاینبازیگرا ،عقالنیتلقیم 
باختوضررهستند .
پیشینه پژوهش
درماردبحرا وحقابهرودهیرمندوتبیاتیکهاینمیضهلبهرایمنطقههسیسهتا درپهی
یتهاا بهه
داشتهاست،پژوهشهایمختلفیصارتگرفتهاست.ماضاعاینپژوهشههارامه 
ستمحیطی،جغرافیایی-تاریخیودرنهایتحقاقی-دیپلماسیتقسیمکرد .
دستهزی 
سه 


الف -زیستمحیطی

کانا تاجهایهنپهژوهشههات کیهدبهرتبیهاتزیسهتمحیطهیناشهیازممانیهتکشهار
افغانستا ازبهجریا افتاد حقابههیرمندوخشکشد دریاچههاما اسهت.کتهاب«تهاالب
هاما پناهگاهحیاتوحشهاما »()8001اثرجمشیدمنصاریوهنریکمجنانیها یکهیاز
مهمتریناینپهژوهش ههااسهت.همچنهینمقهاالتمتیهددینریهرمقالهه«هیرمنهدوههاما در
چشمانداز هیدروپالیتیکخاورایرا »ناشتهپیروزمجتهدزاده(«،)8031بررسیتطبیقیاثرات

کاهشآبهیرمندبرفیالیتهایکشاورزیدرروسهتاهایسیسهتا »ناشهته محمدحسهنضهیا
تاانههاودیگههرا («،)8013ارزیههابیاقتصههادیخسههاراتناشههیازخشههکیتههاالبهههاما بههر
اکاسیستمگیاهیوجاناریتاالب»ناشتهمجیددهمردهوجاادشههرکی(«،)8031رودخانهه
هیرمنههدوچههالشهههایپههیشرو»ناشههتهبهنههامملکههی(«،)8010ت ه ثیراتمحیطههیانههدرکنش
ناسا هایرودخانههیرمنهدبهابادههای823روزهسیسهتا »ناشهتهمحمهادخسهروی(،)8013
سکانتگاههایروستاییازماسههایروا بسترخشکتاالببینالمللهیههاما 

آسیبپذیری

«
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درشهرستا هیرمند»ناشتهصادقاصغریلفمجانی(«،)8031اثراتسیاسی-اقتصادیبحهرا 
آبدررودخانههیرمنداستا سیستا وبلاچستا »ناشهتهمجتبهیافشهاریودیگهرا ()8033
یگیرند.تاکیدمشتر تماماینپژوهشهابرایهنامهراسهتکههعهدم
نیزدراینقالبقرارم 
پایبندیافغانستا بهحقابهایرا وجلاگیریازورودآببهایرا ،فجایعزیستمحیطهیرابهه
یکند .
بهایجدیواردم 
دنبالخااهدداشتکهبهزیستمردممنطقهسیستا آسی 
ب -جغرافیایی -تاریخی

پژوهشهاییبامحاریتتاریخوجغرافیابرروابطایرا وافغانسهتا واهمیهتوجایگهاه
یتهاا بههکتهاب«امیهرا مهرزدارومرزههای
رودخانههیرمندتاکیددارندکهازمیا آ ههامه 
خاوریایرا »ناشتهپیروزمجتهدزاده()8031اشارهکرد.همچنینمقاالتمتیددینریرمقاله
«دریاچههاما بهزرگتهریندریاچههآبشهیرینفهالتایهرا »ناشهتهایهراافشهارسیسهتانی
(« ،)8001جایگاههیرمنددرجغرافیهایسیاسهیواقتصهادیسیسهتا دردورۀپهلهای» ،ناشهته
رودخانهمهرزیهیرمنهددرروابهطسیاسهی

زهراسرگزی(«،)8030نقشتغییراتمارفالاژی
اختالفهایمهرزیایهرا 

ایرا وافغانستا »ناشتهبدیییازنداهیودیگرا («،)8033بررسی
وافغانستا (مهاردمطالیهه:رودخانهههیرمنهد)»ناشهتهسهتارهجهاللودیگهرا («،)8030رود
هیرمندواختالفحقابه»ناشتهعباسسالار(،)8018اشارهکرد .
ت -حقوقی -دیپلماسی

درپژوهشهاییکهدرماردرودهیرمندصهارتگرفهتبیشهتربهرتهاریخدیپلماسهیدو
کشارت کیدشدهاستاماپژوهشههایجدیهد،ابیهادحقهاقیمسهئلهحقابهههیرمنهدرامهارد
بررسیقراردادهاند.کتاب«اخهتالفدولتهینایهرا وافغانسهتا درمهاردرودهیرمنهد»ناشهته
غالمرضافخاری()8038ومقاالتینریر«ابیادحقاقیبهرهبرداریازرودخانههیرمنهدتاسهط
ایرا وافغانستا »،ناشتهرضاماسیزادهومرتضیعباسزاده(«،)8033آبهیرمنهدمشهکلی
دیرینپاسخیناین»ناشتهمسیادکاهستانینژاد(«،)8018چهالشههایههاما وراهبردههای
نجات»ناشتهبهارهسازمندومریمیاری(«،)8033هیدروپلیتیکهیرمندوته ثیرآ بهرروابهط
سیاسیایرا وافغانستا »ناشتهمحمدرضهاحهاف نیهاودیگهرا («،)8013پهژوهشوجامیهه:
نقشاجراییرژیمحقاقیرودخانههیرمنددرتیدیلخشکسالیسیستا »ناشتهجهابرسهلطانی
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وعلیرضاکرباسی(«،)8018حقاقایرا دربهرهبهرداریازرودخانه هیرمنهدازمنرهرحقهاق
یگیرنهد.
بینالملل»ناشتهسیامککهرمزادهوبههراممرادیها (،)8030درایهنگهروهقهرارمه 
اینگانهپژوهشهابرروابطایرا وافغانستا ازآغازبحرا رودهیرمندوسهپسحرکهتبهه
سمتدیپلماسیوبرابیادحقاقیمسئلهحقابهایرا تاکیددارند .


جدول شماره  :1خالصه پیشینه پژوهش
انواع پژوهشها

پدیدآورندگان
منصاری،مجتههدزاد،ضهیاتاانها،دهمهرده،ملکهی،
خسروی،افشاریواصغریلفمجانی 

جغرافیایی-
تاریخی

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

زیستمحیطی

فخاری،ماسیزاده ،کاهستانینژاد،سازمند،حاف 
حقوقی -دیپلماسی
نیا،سلطانی،کرمزاده 

کانون توجه
ستمحیطی 
فجایعزی 
روابطایرا وافغانستا ،
اهمیترودخانههیرمند 
نالمللو
حقاقبی 
دیپلماسی 

پژوهشهایمذکار،برجنبههایمختلفمسئلهآبهیرمندت کیدداشتهوتاانهدازهاینیهز
تاانستهاندنسبتبهتبیاتزیستمحیطیخشکشد هیرمندوبهتبعآ خشکشد دریاچهه
هاما وبهخطرافتاد اکاسیستممنطقهسیستا بهخابیاشارهکنند؛امهاههدفایهنپهژوهش
ارائهیکراهحلدیپلماتیکبرایحلمسئلهآبهیرمندمیا ایرا وافغانستا برمبناینرریهه
یهااست .
باز 


چارچوب نظری :نظریه بازیها
یههها8شههکلتخصصههیوریاضههیشههدهمههدلبههازیگرخردمنههددرنرریهههههای
نرریهههبههاز 
یدا بهزرگفرانسهایدر
تصمیمگیریاست.اولینبارایننرریهازسایامیهلبهارل2ریاضه 

سال8328ممطرحشد.درادامهدانشمندا دیگریبهتکمیلایننرریهپرداختنهد،جها فها 
یهارابهعناا روشیدقیقبرایتجزیههوتحلیهل
نیاما 0همراهبااسکارمارگنستر 1نرریهباز 
ماقییتهایرقابتآمیزیکهمتضمنمنافعدوجانبهدرزمینهههایمختلهفازجملههاقتصهادو
1. Game Theory
2. Emile Orel
3. John von Neumann
4. Oskar Morgenstern
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جنگاست،مطرحکردند( .(Huang, 2010: 1- 2تاماسشهلینگ،اقتصهاددا دیگهریاسهت
یها،نرریهچانهزنیخادرادرقالبآ مطرحکهرد.بهرببهق
کهبانقادیازنرریهماجادباز 
یههها،انسهها ماجههادیعقالنههیوخادخههااهاس هت؛بنههابراینبههادیگههرا رفتههاری
نرریهههبههاز 
محاسبهگرایانهدارد.برخالفنرریاتکسانیهمچا زیگماندفروید8واریکفروم2کههبهر
یهها،راهتفهریطپیمهادهوبهرمبهانی
یکنند،نرریهپردازا نرریهبهاز 
رفتارعقالنیبشرت کیدم 
شبینهی
عقالنیانسا ت کیدکردهاند.همچنینرفتارانسا بهمثابهدستگاهیمکانیکی،قابلیتپی 
دارد.البتهدرتصمیمعقلگرایانه،بهترینرفتاربراییکبرف،رفتاریاستکهبهرتصهمیمی
یرودبرفمقابلاتخاذکند،مبتنیشدهباشد.برایناسهاس،بهااتکهابههعقالنیهت
کهانترارم 
بازیگرا ومحدودیتتیدادبازیکنا ،برایهریکازدوبرفبازیاینامکها وجهاددارد
تاکلیهحرکتها یممکهنخهادورقیهبونتهایپوپیامهدهایناشهیازآ رامحاسهبهکنه د؛
جلاهایازاختیهارانسها رادر
چانهزنیبهایننرریه 
بنابراینتاماسشلینگباافزود مفروضه 
یکند(سیفزاده.)213-210:8038،درادامهاین
یهام 
تیدیلرفتارعقالییداخلنرریهباز 
نرریهبرایدانشمندا علامسیاسینیزاهمیهتپیهداکهردوبههتهدریپدرپهژوهشههایعلهام
چانهزنی،ستیزواستراتژیدرکهنش
سیاسیازآ بهرهگرفتهشد.ازآنجاکهمالفههاییچا  
یتاانهدبهاآ 
یهاحاضرهستند،پژوهشگرعلامسیاسینم 
وواکنشدولتهاکهدرنرریهباز 
بیگانهباشد(اسنایدر.)821:8031،
یههای
یدادهاسهت.بهاز 
یهازیرمجماعههعریمهیرادرخهادجها 
درمجماع،نرریهباز 
مالفههایآ هادرشهرایطمختلهفو
یهاو 
مختلفدارایابیادمختلفیهستند.هرکدامازباز 
ناعبازیمتفاوتاست.نگارندگا اینپژوهشباتاجهبهماضاعوساختارپژوهشازبهازی
پایهابههاابالعههاتکامهلسههادجسههتهانههد؛بنهابراینبههرایتبیههیننرهریبههازیمههارداسههتفادهو
شاخصهایآ ،بهتیریفمفاهیماینبازیخااهیمپرداخت .

3

الف -بازی با حاصل جمع غیر صفر
یها،بردوکسبامتیازازجانبیکیازبهرفیندرگیهریومنازعهه،بهه
دراینناعازباز 
1. Sigmund Freud
2. Erich Fromm
3.Non- zero- sum- game
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مینایباختوکسرامتیازقطییوحتمیبرفمقابلنیست.جمعجبریبردهاوباخهتههادر
اینبازیضرورتاًصفرنیست.ازاینرو،بازیباحاصلجمعغیرصفریهکماقییهتتیهار 
یتااندحاویتیاملوهمکاریبازیگرا رقیبنیزدرپیداشتهباشد.در
رقابتآمیزنیستوم 
اینمدلازبازی،امکا بردهردوبازیگربهصارتهمزمها وجهادداردوایهنمیهزا ارز 
امتیازی،هزینههاوپرداختهادرتیریفبرفیندرگیریدربرخارداریازامتیهازمثبهتمههم
یتهاا بهراسهاستیهامالتوهمکهاری8ویهاتیهار
یباشد.اینمدلازبازیرام 
م 
غیردوستانهترسیمنماد.دراینناعازبازی،تیار

ورابطهه

برسرمنافعبازیگرا حاکمنیسهتبلکهه

یههایانتخهابیخهادبهرسرناشهتجبهری
یتاانندبااتخاذاسهتراتژ 
بازیگرا برفدرگیریم 
واقییاتمبادالتیبینخادت ثیرگذارند(وحیدی .)30:8013،
ب -بازی پویا با اطالعات کامل

2

دراینناعبازی،پیامدبازیکنا برایههرترکیهباسهتراتژیآ ههابههصهارتابالعهات
عمامیبادهوهمهبازیکنا ازآ ابالعدارندوحرکهتههایبازیکنها نیهزقبهلازحرکهت
مشهخصخااههدبهاد).(Fudenberg and Tirole, 1991: 67- 68درواقهعتصهمیماتبازیکنها 
یکندوسپسبهازیکندیگهر
یشاد؛یینیابتدایکبازیکنحرکتم 
بهصارتمتاالیاتخاذم 
یدهد(ساری .)833:8010،
بامشاهدهحرکتبازیکناول،حرکتخادراانجامم 
پ -پیامد بازی

3

اینمفهامبهمقداربردیاباختوبههبهارکلیبههآنچههدرانتههایبهازیعایهدبازیکنها 
یتاا برایهریکازبازیکنا بهازایههرنتیجهه،
یهام 
یشاداشارهدارد.درهریکازباز 
م 
یگایند(عبدلی .)83-88:8032،
عددیرانسبتدادکهبهآ پیامدبازیم 
ت -درخت بازی

4

یگذاردوبهراینشها 
شکلگستردهایازبازیاستکهدرواقعیکمدلرابهنمایشم 
یشهاد).(Ferguson, 2014, part2: 49
تهایمختلفبازیبراحهیمه 
داد مسیربازیوماقیی 
1.Cooperatively
2.Dynamic Game by Perfect Information
3.Game Consequences
4.Game Tree
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یهایپایابهدلیلنمایشمسیربازی،نقشمهمیدارد .
بنابرایندرختبازیدرتحلیلباز 
ث -تعادل نش

1

تیادلنشبرگرفتهازنامجا نشاستکهاینماضاعرادرپایا نامههدکتهرایخهاددر
سال8333مارائهداد(.(Van dame, 2015: 584تیادلنشبهاینمیناستکهههرگهاهبهاثابهت
یهایانتخاببازیکنا ،هیچبازیکنیانگیزهایبرایتغییراستراتژیخادنداشهته
باد استراتژ 
یخااننهد.درواقهعههردوبهازیکنبههاسهتنتاامشهابهیدربهاره
باشد،آ نقطهراتیادلنشمه 
راهحهلبهرایبهازیوجهاددارد
چگانگیانجامعقالییاینبازیخااهندرسید؛بنابراینیک 
کهههمتضههمنبهتههرینواکههنشبازیکنهها بههههمههدیگراسههتوبازیکنهها عقالیههیازآ تخطههی
نخااهندکرد(ساری .)33-33:8010،
ج -گره تصمیم

2

دردرختبازیهریکازدایرههایتاخالیرایکگرهتصمیمودایرههایسیاهراگره
یشادودرهرگرهپایانی،بردهایبازیکنها 
ینهند.بازیبایکگرهشروعم 
پایانیبازینامم 
مشخصخااهدشد(ساری .)833:8010،
وضعیت جغرافیایی رودخانه هیرمند در افغانستان و ایران
مرزمشتر ایرا وافغانستا ازدهانهذوالفقاریینیمحلتالقهیمهرزایهرا ،افغانسهتا و
ترکمنستا آغازوتاکاهملکسیاهیینینقطهتالقیمرزایرا ،افغانستا وپاکسهتا بههبهال
حدود313کیلامترادامهدارد.رودهیرمندوشیباصهلیآ ازکهاهههایمرکهزیافغانسهتا 
یگیهردوازپیاسهتن
(کاههایهنهدوکش)ودرحهدود33مهایلیمغهربکابهلسرچشهمهمه 
یشهاد.مسهاحت
اصلیبهنامارغندابوکجکیدرمحلیبهنامقلیهبستتشهکیلمه 

دوشاخه
حازهآبگیرآ درحدود33/333کیلامترمربعاست(میصامیودیگرا  .)33-31:8032،
نامرودهیرمندازفارسیباستا وترکیبیازکلمه«هیهر»بههمینهیآبوپسهاند«منهد»بهه
مینیدارندگیوفراوانیاست؛بنابراینرودهیرمنهدبههمینهی«رودسرشهارازآب»اسهت.در
ادامهبهدالیلنامیلام،مسافرا ومارخها بریتانیهاییسهدهنهازده،واژه«هلمنهد»راکههتلفه 
1. Nash Equilibrium
2. Decision Node
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نادرستیازگهایشمحلهیجنهاببهاختریافغانسهتا درمهاردهیرمنهداسهتبههکهاربردنهد
یشههاد.ایههن
(مجتهههدزاده.)121-120:8031،رودهیرمنههدشههریا حیههاتیهههاما قلمههدادم ه 
رودخانهازبههمپیاستنپنپسرشاخهاصلیکجکی،سرشاخهارغنهداب،سرشهاخهارغسهتا ،
یآید(احمهدی،قایهدلرحیمهیودرفشهی،
سرشاخهترنکدوسرشاخهماسیقلیهبهوجادم 
.) 30:8038اینرودخانهقبلازاینکهبههجلگههبهازدراراضهیکاهسهتانینزدیهککرشهک
برسد،درجهتجنابغربیجریا داردولیبیدازکرشک،بهاراضیپستیکهبالآ در
یشادوبهشکلقاسیجنابغربهی
امتدادرودخانهوبیندومجرایوسیعواقعاست،واردم 
یکند.ایننقطهبهسمتشهمالپیچیهده،سهپسدرحهدود
افغانستا راتابندکمالیخا بیم 
چهلمایلیشمالدرنقطها یبهنامکاههکدرمهرزایهرا (بنهدسیسهتا )بههدورشهتهاصهلی
یشاد کهیکیبهسمتشهمالودیگهریبههسهمتشهمالغربهیجریها داردوآب
تقسیمم 
یریزد.رشهتهشهرقیرودخانههکههدرکاههکجهدا
آ هادردریاچههاییمیروفبههاما م 
یشاد ودرافغانستا بهنامرودمشتر ودرایرا بهپریا یاپریا مشتر میروفاسهت،
م 
یشهاد
یدهدوسپسبهچندشیبهتقسیمم 
حدود82میلمرزبینایرا وافغانستا راتشکیلم 
یریختهاندولهیاکنها پهسازانحهرافازمسهیراصهلی،ادامههرود
کهدرگذشتهبههاما م 
یکنهد.
هیرمنددرپریا جریا نیافتهبلکهبهسمتافغانستا برگشتهوچخانسهارراآبیهاریمه 
رشتهدیگرمنشیبدرکاهک«رودسیسهتا » نهامداردکههدرجههتشهمالغربهیبههسهمت
دریاچههایواقعدرخا ایرا جریا دارد.درسالهایاستثناییوپربارا آبرودخانههدر
اثربغیا ازدریاچهفاقبهسمتجنابوسپسجنابشرقیسرازیرشدهبهگادالعریمهی
یریزد،ازجانبشمالشهرقیوشهمالومغهرب،چنهدینرودخانههکاچهک
بهنامکادزرهم 
یشهادکههایهن
البهایهیرمندباعثمه 
یپیاندندوبادرآمیختنباسی 
اچههام 
دیگربهایندری 
اچههادرماقعبغیا بهیکدیگرملحقگردند(فخاری .)00:8038،
دری 
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تصویر شماره  :1موقعیت جغرافیایی رودخانه هیرمند و دریاچه هامون

سابقه روابط ایران و افغانستان در خصوص مسئله آب هیرمند
تاریخچهمشکالتآبیبیندوکشارقدمتیبهاندازهت سیسکشارافغانستا دارد.ایهرا 
درکنفرانسپاریسبااکراهاستقاللافغانستا رابهرسمیتشناخت؛امهابهاپیهروزینیروههای
بریتانیادرجنگگندمکبرنیروهایافغانی()8131وانیقادقراردادتحتالحمایگیافغانستا 
(،)8133ایرا درمرزهایشرقیخادعمالًبابزرگتهرینقهدرتدنیهاهمسهایهشهد؛بنهابراین
قراردادهایمرزیبینایرا وهند(پاکستا بید)وایرا وافغانستا تابییازارادهوخااسهت
نیروهایاستیماریحاضردرپیراما ایرا باد.بههمهینسهبب،عهدمآگهاهیازروندشناسهی
نامهههایآبهیبهیندوکشهار،در درسهتمسهئله
گیریمرزوقراردادهایاتفاهم 


دقیقشکل
یتاا درذیلچندمقطعتاریخیردیابینماد:
امکا پذیرنیست .اینروندرام 
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الف -نیمه دوم قرن نوزدهم

بااواگرفتناختالفاتیکهدرنااحیشرقیایرا ،بینحکاممحلیتابعایرا وافغانسهتا 
برسرمسائلمرزیبهوجادآمد،دوکشاربراساسمیاهدههایجداگانهایکههبهاانگلسهتا 

داشتند،حلاینمسئلهرابهحکمیتدولهتبریتانیهاواگهذارکردنهدوازجانهببریتانیها،گلهد
اسمیتم مارحلاینمیضلشدکهدرنهایتبراساسحکمیتگلداسمیت«دولتینایرا و
افغانستا درسااحلرودخانهنبایهدبههعملیهاتیمنهتپبههمحهدودیتتهیههآببهرایآبیه اری
یشاد،مبادرتورزند»(کاهستانینژاد.)18:8018،
م 
ب -ابتدای قرن بیستم

یهایعریمدرمنطقه،دولتههایافغانسهتا وایهرا بهاردیگهربهرسهر
بابروزخشکسال 
مسئلهحقابهرودهیرمنددچاراختالفگردیدهوایهنبهارقضهاوتبههمهکمهاها انگلیسهی
واگذارشد.مکماها وهیئتهمراهشدرنتیجههمطالیهاتفشهردهوگسهتردهدردوسهای
رودهیرمند(سیستا ایرا وچخانسارافغانستا )رأیبهتقسیمآبهیرمندبرمبناییکسهام
سهمسیستا ودوسام سهمچخانسهارداد.دولهتایهرا بههایهنحکهماعتهرا
اعترا

کهردوایهن

مانعازاجرایتقسیمبندیآبهیرمندبهبریقفاقمیا دوکشارشد.بیسالههای

پسازآ وجادبحرا هایعمیقسیاسیدرایرا وافغانستا وبههبهارویهژهگسهتر دامنهه
جنگجهانیاولبهخاورمیانه،انجاممهذاکراتدوجانبههبهرایحهلمسهئلهآبهیرمنهدرابهه
تیایقانداخت(کاهستانینژاد.)18-12:8018،
پ -دوره پهلوی اول

باپایا یافتنجنگجهانیاولوفروکشکرد بحرا هایسیاسی،براینخسهتینبهاردر
اوایلسال،8033مذاکراتسیاسیرسمیبیندوکشارایرا وافغانستا آغازشدوبهدنبهال
آ چندینمیاهدهمهادتوهمکهاریمیها دوکشهاربههامضهارسهید.درمیها مهذاکراتو
قراردادهایمتیددیکهبیندولتایرا وافغانستا منیقدشد،مسهئلهآبهیرمنهدنیهزازنرهر
دورنماند،بهگانهایکهدرسال8083بنابرپیشنهادایرا ،کمیسیانیمتشکلازنمایندگا دو
یماه8083دربندکاهکواقعدرخا ایرا تشکیلشدتابهرسهرنحهاهتقسهیم
برفدرد 
آبهیرمندتاافقمیا دوکشارحاصلشاد.اینمذاکرات3سالیینیازاوایهلسهال8088
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تا8083بهبالانجامیدودرنهایتدرشهریار8083پروتکلمهاقتیبههامضهاینماینهدگا 
یرسهدبالمناصهفهبهینایهرا و
برفینرسیدکهبراساسآ میزا آبیکهبهبندکمالخا مه 
افغانستا تقسیمشادواینقرارداددراردیبهشت8081بهتصایبمجلسشارایملیرسهید.
اینقرارداداعالمیهاینیزبههمراهداشتکهاقداماتافغانستا دربنهدکمهالخها رامحهدود
یکردوبرهمیناساساگرچهقراردادبهتصایبمجلسافغانستا رسیدامهاایهنمجلهساز
م 
تصایباعالمیهآ خادداریکردودرنهایتمهذاکراتدرخصها ایهناعالمیهه81سهال
بالکشیدوعقدقراردادمیا ایهرا وافغانسهتا همچنها بهدو نتیجههبهاقیمانهد(فخهاری،
.)13-33:8038
ت -دوره پهلوی دوم

درسال8023آبهیرمندبهکل یخشهکشهدومطهالبیدرجرایهدتههرا مبنهیبهرحفهر
چندیننهرازسایافغا هامنیکسگردید.دولتافغانستا ،آبهیرمندراازبریقنههربقهرا
بهبال283کیلامترو33مترعمقودهمترعر

جداکردهبادکهازبریقآ تاانستهبهاد

33333جریب(هرجریبمیهادلدوههزارمترمربهع)زمهینزراعتهیجدیهدراآبیهاریکنهدو
آبوعلهفحاضهههیرمنهد
ی 
نسبتبهشهرنشینکرد عدهایازایلهایخهاددرصهحرایبه 
اقدامنماید.احداثسدیدرمحلکجکی،اقدامدیگرافغا هابرایاسهتفادهازآبرودخانهه
هیرمندباد،کجکیدر333کیلامتریدلتایهیرمندواقعگردیدهو833مترارتفهاعداردکهه
یکند.درنتیجهایناقهداماتافغها هها،مسهئلهآب
قریببهسهمیلیاردمترمکیبآبذخیرهم 
سالهای8020و8023درسیسهتا خشکسهالیرخداد
یترشد.بهگانهایکهدر 
هیرمندبحران 
یازجانبمردمبهسمتحکامتمرکزیگسیلگردید.ایهنامهرسهبب

وشکایاتگستردها
شههدتههادرسههال8023سههازما ملههلمتحههدمه ماررسههیدگیبهههایههنمسههئلهشههادوبالفاصههله
یبرفیاکمیسیا دلتا،مرکهبازرئهیسادارهآبیهاریشهیلیومهنهدسمشهاور
کمیسیانیب 
ایاالتمتحدهآمریکاومهندسشیبهمنابعکاناداتشکیلوبهمنطقهاعزامشدند.اینکمیسیا 
پسازمهدتیتحقیهقدرسهال 8003گزارشهیتهیههنمهاد.بهراسهاسآ اراضهیزیهرکشهت
زمستانی،تابستانیومقدارآبالزمدرماههایمخصا

سالکالًتییهینشهدهبهادودولهت

افغانستا نیزپذیرفتکهبهمقدار22مترمکیبآبدرثانیهبهسیستا برسد.دولتافغانسهتا 
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درهفتمآبا ماه8008پیشنهادکمیسیا مزبارراقبالوآمهادگیخهادرابهرایمهذاکرهبهر
پایهنرراتکمیسیا دلتابهدولتایرا اعالمنمادولیدولتایرا بهدلیهلاینکههکمیسهیا 
نتاانستهاستبهبارجامعتماممسائلمارداختالفرابررسیکند،میتقدبهادبهتهراسهتدو
بهصارتمستقیمآغازکنند(افشار.)83-80:8003،اینمااردنیزبه
برفمذاکراتخاد را 
جهایختمنشد.
نتی 
ینتیجهماند مذاکراتفاق،باوسابتآمریکهازمینههههایمهذاکراتواشهنگتن
بهدنبالب 
فراهم گردید.باتاافقبرفینمقرر گردیدکمیسیانیمتشکلازسهنفرمتخصصازاتباعدول
یبرفباماافقتایرا وافغانستا انتخابشاندکهپسازمطالیهدقیق ،دیدگاهخهادرادر
ب 
خصا نحاهاستفادهازآبهیرمنداعالمنمایند؛امارأیکمیسیا بهگانهایبادکههمهارد
تاافقایهرا قهرارنگرفهتودوبهرفیینهیایهرا وافغانسهتا بهاردیگهرقهرارمهذاکراتدر
واشنگتنرا گذاشتندواینمذاکراتدرفروردین8003درسفارتایهرا درواشهنگتنآغهاز
گردیدامانتیجهمثبتیحاصلنشد.دولتایرا درشهریارماه8003باردیگرپیشنهادنمهادتها
یمهابیندرمهاردمسهئلههیرمنهدحهل
بهمنرارهماارشد راههایهمکاری،اختالفدیرینف 
شادودولتافغانستا ماضاعرابهوقتمناسبتریماکهالکهرد.دربهمهنمهاههمها سهال
سفیرافغانستا درلند بیسفریبهایرا پیشهنهادیبهراسهاس رأیکمیسهیا دلتهامبنهیبهر
اینکهسیستا بهمیزا 22متر مکیبدرثانیهبرایمدت3سهالمهاردآزمهایشقهرارگیهردو
نمایندهایرا 20مترمکیبراپیشنهادنمادکهماردماافقتقرارگرفتاماپهسازمراجیهت
نمایندهافغانستا ،دولتایرا درمردادماه8001نماینده تاماالختیاریجهتمهذاکرهبهاوزیهر
امارخارجهافغانستا بهمنرارحلقطیهیقضهیهفرسهتادولهیایهرا 20متهرمکیهبراکهافی
ندانستوازمذاکراتنتیجهمطلابیحاصهلنشهد.مهذاکراتتهاسهال 8033کهه کمبهادآب
یشدادامهیافتودر خردادماه8033دولتافغانستا ازایرا دعاتکهرد
بهشدتاحساس م 
کههیئتیجهتمشاهدهچگانگیکمبادآبهیرمندواقداماتفاریکهبایدانجهامشهادبهه
آ کشاراعزامکند.اینعملانجامشدو درنهایتبهتهیهوتنریمیکمیاهدهدرخصها 
آبهیرمندودوپروتکل؛یکیدرخصا وظایفکمیسهیا آبودیگهرینهاظربههحهل
اختالفازبریقحکمیتتاافقشد.اینمفاددرتاریخ22اسفند8038بههنگامسفر نخسهت
وزیروقتایرا (امیرعباسهایدا)بهکابلبهامضارسید(فخاری .)03-30:8038،
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ث -دوره جمهوری اسالمی

بهاوقهاعانقهالباسههالمیسهال8033درایهرا وحملههشههارویبههافغانسهتا ،ماضههاع
برحهایمشتر بهفراماشیسپردهشد.آشفتگیاوضاعداخلیافغانستا باحملهشهارویو
سپسوقاعجنگداخلیدراینکشارمهانعازانجهامهرگانههکنترلهیازسهایافغها ههابهر
جریا آبهیرمندگردید.پسازخرواشارویازافغانسهتا ،بالبها بهرایهنکشهارحهاکم
خشکسالیعریمیکهدرزما حکامتبالبا رخداد،ماجبکهاهشجریها آب

شدندو
هیرمندبهسهمتایهرا وسهپسقطهعکامهلآ دراواخهرسهال8031شهد.بهابرچیهدهشهد 
حکامتبالبا واستقرارحکامتجدیدبهوسیلهنیروهایآمریکهاییدرسهال،8013فصهل
جدیدیدرروابطسیاسهیدوکشهارگشهادهشهد.دراسهفندماه8013حامهدکهرزایرئهیس
یرتبهبهایرا سفرکرد.دراینسفر،سهندهمکهاری
دولتماقتافغانستا بههمراههیئتیعال 
سجمهاریوقتایرا وحامهدکهرزایرئهیسدولهتماقهت
تاسطسیدمحمدخاتمی،رئی 
افغانستا بهامضارسید.براساسبندسیزدهماینسهند،دوبهرفبهراجهرایمیاههده8038و
تقسیمآبهیرمندت کیدکردند(حاف نیاودیگرا .)10-11:8013،درادامههایهنمهراودات
یههایبهدو 
تنهابهگفتههایمتناقضازسایمقاماتدوکشارودرعینحالانجامهمکهار 
همزما یهاایهنوضهییت،سهال8030مهذاکراتیجهدیبهینایهرا و
قابلیتاجراییختمشد .
افغانستا ازبریقدفتردیپلماسیآبوزارتامارخارجهایرا درماضاعحقابههیرمندآغاز
شد.برفمقابل(افغانستا )نیزبرایمذاکرهاعالمآمهادگیکهردتهادیپلماسهیوزارتامهار
خارجهدرماضاعت مینآببرایتاالبهاما آغازشهاد.محمهدجاادظریهف،وزیهرامهار
خارجهایرا درنشستعلنییکشنبه80اردیبهشت8033عناا کردکهتاکنا شانزدهجلسه
سجمههار(حسهنروحهانی)نیهزدر
ویژهبرایمسئلهحقابههیرمندبرگهزارشهدهوحتهیرئهی 
مذاکراتبابرفافغا ،اینماضاعراپیگیریکردهاست.درسال8030ازجانهبایهرا بها
تههاو
اشرفغنی(رئیسجمهارافغانستا )تاافقشهدتهاکمیتههههایپهنپگانههبهرایوضهیی 
حازههایمختلفتیریفشادکهیکیازماضاعاتاصلیآ حقابهههیرمنهدبهاد.همچنهین
یادداشتهایاعترا آمیزیدراسهفندوفهروردین8033بهراسهاستاافقهاتسهال8038بهه
دولتافغانسهتا ارسهالشهد(سهایتمجلهسشهارایاسهالمی.)8033/2/80،بهاایهنوجهاد،
همچنا اینمسئلهمیلقماندهاست .
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عدم پایبندی افغانستان به حقابه هیرمند و سدسازی
یههایخهاد
کشارافغانستا درکنارعدمپایبندی بهحقابهایرا ،اقدامبهتکمیلسدسهاز 
یتاا  بههسهدمخزنهیکجکهیوسهدانحرافهیبقهرادرسهالههای
کردهاست.ازمیا آ هام 
13-8313میالدیاشهارهکهرد(مجتههدزاده.)130:8031،همچنهینسهدکمهالخها درآذر
8031بهبهرهبرداریرسیدوساختفازسامسدکمالخا نیزدراوایلسال8030آغازشد.
درحالحاضرکشارافغانستا 83سدو01بندانحرافیدرحاضهآبریهزهیرمنهدوباالدسهت
تاالبهاما احداثکردهاست(خبرگزاریمشهرق.)8030/0/1،ازمههمتهرینسهدهاییکهه
.8وزارتامارخارجه،شمارهسند1013/81:
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یباشهدکههدرزیهر
باعثکاهشجریا ورودآببهرودهیرمندشدهاسهت،سهدکجکهیمه 
تصایرآ آمدهاست .

تصویر شماره  :2موقعیت جغرافیایی سد کجکی 

تصویر شماره  :5سد کمال خان

عدمپایبندیکشارافغانستا بهمیاهدهسال8038وخشکشهد هیرمنهد،باعهثشهدتها
متر
سیستا درخشکیبهسرببردووضییتزیستمحیطیآ هرروزنسبتبهروزدیگروخی 
جلاهکند.البتهدرکنارعدمپایبندیافغانستا بهمیاهده،8038قرارنگهرفتنحهلمسهئلهآب
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هیرمندبهعناا اولایتسیاستخارجیجمهاریاسالمیایهرا وضهیفرسهانهههایملهیو
بامیدرپاششاینبحرا ،ازدیگرعااملیاستکهحیاتمنطقهسیستا رابهخطهرانداختهه
استوبهماازاتآ دردرازمدت،امنیتملیجمهاریاسهالمیایهرا نیهزبههخطهرخااههد
افتاد.بحرا زیستمحیطیناشیازاینمسئله،ت ثیراتقابلتاجهیبرحیاتاقتصادیسیستا 
برجایگذاشتهاست.بهرایمثهال،بررسهیآمارههایمهرتبطبهابخهشکشهاورزی(بههعنهاا 
مهمترینبخشفیالاقتصادیمنطقه)نشا میدهدکهوضییتکشاورزی(سط زیهرکشهت،
محصاالتزراعیوباغی)منطقهسیستا ،نسبتبهسالهایگذشته،باکهاهششهدیدمااجهه
روبهروساختهاست .
بادهاستکهاینامر،زیستمردمسیستا رابابحرانیجدی 

جدول شماره  :2وضعیت مساحت زمینهای زیر کشت به هکتار طی دو دوره آماری (منبع :احمدی،
قویدل رحیمی و درفشی)39 :1531 ،
نوع متغیر

 8030-33

 8013-10

درصدکاهش 

سطح زیر کشت محصوالت زراعی

 883021

 00033

 32/8

مساحت باغات

 2030

 080

 01/1

میزان تولید محصوالت زراعی

 8332332

 220033

 03/2

میزان تولید محصوالت باغی

 80231

 101

 33/0



مطابقآخرینآمارهایماجاد،کاهشسهط زیهرکشهتوتالیهدمحصهاالتزراعهیو
باغیدرزابلبیسالهای()8010-8031ادامهداشتهاست.بههگانههایکههدرسهالزارعهی
،30-31سط زیرکشتمحصاالتزراعیوباغی83231هکتاربادهکهنسبتبهدههههای
33و13کاهشچشهمگیریداشهتهاسهت.درسهالزراعهی13-33میهزا تالیهدمحصهاالت
زراعیزابل212833تُنبادهکهاینمیزا درسالزراعی8030-8031بهه13808تُهنتنهزل
یافتهاست.همچنیندرسالزراعی،13-33میزا تالیدمحصهاالتبهاغی130320تُهنبهاده
استکهاینمقداردرسالزراعی8030-8031به8111تُنکاهشیافتهاست(سازما جهاد
کشاورزیاستا سیستا وبلاچستا :آماروابالعاتبخشکشاورزیاستا ) .
اینوضییتتهاسهال8033ادامههپیهداکهردهاسهتوهمچنها افغانسهتا حقابههایهرا در
خصا

یهها
یگیرد.درادامهتال برآ استتاباتلفیهقنرریههبهاز 
رودهیرمندرانادیدهم 
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کهناعیمنطقریاضیدرآ نهفتهاستهمراهبادیپلماسی،راهحلیبرایگذارازاینبحهرا 
کهمنطقهسیستا رافراگرفتهاست،ارائهشاد .

مسئله آب هیرمند میان ایران و افغانستان؛ یک بازی پویا با اطالعات کامل
یتاا یکبازیپایاباابالعهات
فرایندحلمیضلآبهیرمندمیا ایرا وافغانستا رام 
یکهایرا وافغانستا بهصارتمتاالیومتناسبباتصمیمبهرفمقابهل
کاملدانست.بهنحا 
یگیردوسهپسبهازیکندیگهر
یکنند؛یینیابتدایکبازیکنتصمیمم 
مگیریم 
اقدامبهتصمی 
یکند.اینبازیازناعبازیباابالعاتکاملاسهت؛بههایهنصهارت
اقدامبهتصمیمگیریم 
بهصارتابالعاتعمامیبادهوهمهه
کهپیامدهایبازیکنا برایهرترکیباستراتژیآ ها 
یگیردحقابهایرا 
یشادکهکشارافغانستا تصمیمم 
ازآ مطلعهستند.بازیازآنجاشروعم 
راماردپذیر قراردهدیاخیرکهایرا درقبالتصمیمافغانستا بایددستبهانتخاببزند .

الف -عناصر بازی

اینبازیشاملعناصرزیراست :
گره اولیه" :اف "1

مگیریکند ودوانتخاببرایایهنکشهار
برایآ کهبازیآغازشادافغانستا بایدتصمی 
یباشد.
وجاددارد.ایندوتصمیمشاملپذیر حقابهایرا ویاعدمپذیر حقابهایرا م 
گرههای تصمیمگیری

"اف"8و "اف"2و"ای"8و"ای"2کهگهرهههای"اف"8و"اف"2نشها دهنهده
مرحلهونابتتصمیمگیریافغانستا وگهرهههای"ای"8و"ای"2نشها ازآ داردکههدر
مگیریکند.
گرههاایرا بایدمبادرتبهتصمی 
این 
شاخهها

یگیردکههرشاخهنشا ازعملهیداردکهه
ازهرگره،دوشاخهوبیضاًسهشاخهنشاتم 
بازیکنآ گرهبایداقدامبهآ عملکند .
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پیامدها

یشادکهاولهیازسهمتچه 
درانتهایهرشاخه،پیامدتصمیمهایبازیکنا نشا دادهم 
یشادودومینعددکههدرسهمتراسهت
نشا دهندهپیامدیاستکهبرایافغانستا لحاظم 
یگیرد،نشا ازپیامدیداردکهعایدایرا خااهدشد.بهعناا مثهال،پیامهد(-8و)+8
قرارم 
یگزینهد.
بهاینمیناستکهاگرشاخهفاقبیشادافغانستا پیامد+8وایرا پیامد-8رابرم 
اینبازیدارایششپیامداست.برایمشخصشد بازی،ابتداازترسیمدرختبهازیآغهاز
یکنیموتاضیحاتتفصیلیبراساسایندرختدرادامهخااهدآمد .
م 


 




عدم پذیرش و افزایش سدها

شکایت ایران به نهادهای بینالمللی

رأی به نفع ایران

ای8

اف8

مذاکره

پذیرش حقابه ایران

( +2و(-2

رأی به ضرر ایران

تأکید ایران بر اعمال محدودیتهای صادرات و واردات
افغانستان از بندر چابهار و مرز میلک
ای2

(-2و )+2

(+2و )-2

تهدید ایران به فشار بر اتباع افغان در ایران

عدم پذیرش حقابه ایران و
افزایش سدها
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اف2

قبول افغانستان و تأمین حقابه
ایران

(-1و )-1

( +1و )-2

(+1و )+1



نمودار شماره  :1فرم بست یافته بازی ایران و افغانستان در مورد آب هیرمند


گرههای بازی
گره "اف "1

یباشدوشاخههایزیهر،
گرهاولیهبازی"اف "8استکهشاملتصمیمگیریافغانستا م 
یدهد :
عملهایافغانستا رانشا م 
تصمیماتو 
پذیرش حقابه ایران
ستمحیطیمنطقهسیسهتا وحقابههایکههدرگذشهتهبههایهرا داده
باتاجهبهوضییتزی 
یرودکهافغانستا حقابهایرا رابپذیرد.دراینصهارتپیامهدبهازی(+2و
شدهباد،امکا م 
)-2خااهدباد .
ایران:امتیاز+8برایایرا بهخابربرقراریجریها آبدرهیرمنهدوههاما وامتیهاز+8
برایبهبادوضییتمنطقهسیستا وتقایتامنیتملی .
افغانستان:امتیاز-8برایافغانستا بهدلیلبرقهراریجریها آبدرهیرمنهدوامتیهاز-8
کسبشدهازبریقاصرارخادبرعدمحقانیتحقابهایرا  .

برایازدسترفتناعتبارسیاسی
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عدم پذیرش و افزایش سدها
یشایم.
اگربهعدمپذیر حقابهایرا ازجانبافغانستا برسیم،واردمرحله"ای"8م 
گره "ای "1

اینمرحلهمرباطبههتصهمیمگیهریایهرا اسهتوشهاخهههایزیهر،عمهلایهرا رانشها 
یدهند :
م 
شکایت ایران به نهادهای بینالمللی :اگرایرا دستبهاینعملبزنددونتیجهبههمهراه
نگانهاست(-2و .)+2
خااهدداشتکهنتیجهاولرأیبهنفعایرا خااهدبادوپیامدآ ای 
ایران:امتیاز+8برایایرا بهدلیلدستیابیبهحقابههیرمندوامتیاز+8برایکسهباعتبهار
وحقانیتسیاسیدرخصا

حقابههیرمند .

افغانستان:امتیاز-8بهدلیلتقسیمآبهیرمندباایهرا وامتیهاز-8بههدلیهلازبهینرفهتن
اعتبارسیاسیواصراراینکشاربرایعدمت مینحقابهایرا  .
اگررأیبهضررایرا صادرشادپیامدبازی(+2و)-2خااهدباد .
ایران:امتیاز-8بهدلیلازدستداد حقابههیرمندوعدمدسهتیابیبههآ وامتیهاز-8بهه
دلیلازبینرفتناعتبارسیاسیآ کهازاصرارآ مبنیبرحقابههیرمندسرچشمهگرفتهباد .
افغانستان :امتیاز+8بهدلیلحف منابعآبیوجلاگیریازورودآببهههیرمنهدوامتیهاز
نالمللیدرخصا
+8بهدلیلکسباعتبارسیاسیدرمجامعبی 

عدمحقانیتحقابههیرمند.

گره "ای "2

یرسیمکهایهن
اگرایرا تصمیمرابرمذاکرهقراردهد؛دراینمرحلهبهگره"ای  "2م 
یدهند :
شاخههایزیرعملایرا رانشا م 
مگیریایرا استو 
گرهمرباطبهتصمی 
تهدید ایران به فشار بر اتباع افغان در ایران:اگرایرا دستبهتهدیدواعمهالفشهارو
اجرایمحدودیتهاییبراتباعافغا درایرا بزند،دراینشرایطاگرچهعملهیناپسهندجلهاه
یکندامابهدلیلگستردهباد اتبهاعافغانسهتا درایهرا یینهی0میلیها نفهر،امکها ته مین
م 
نگانهخااهدباد(+8و .)-2
یآوردکهپیامدحاصلای 
حقابهایرا رافراهمم 
ایران:امتیاز+8برایایرا برایدستیابیبهحقابههیرمند .
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افغانستان:امتیاز-8برایبهجریا انداختنحقابهایرا دررودهیرمنهدوامتیهاز-8بهرای
یآی د .
تهاوفشارهاییکهبراتباعشم 
محدودی 

گره "اف "2
هرگاهبهت کیدایرا اعمالمحدودیتهایصادراتووارداتافغانستا ازبندرچابههارو
مرزمیلک بهافغانستا انجامشاد،گهره"اف"2حاصهلمهیشهادکههایهنگهرهمربهاطبهه
یدهد :
شاخههایزیرعملافغانستا رانشا م 
مگیریافغانستا استو 
تصمی 
عدم پذیرش حقابه هیرمند و جایگزینی کشورهای دیگر در امر صادرات
 اگرافغانستا اینپیشنهادرانپذیردوباکشارهایدیگرنریرپاکسهتا وهنهدبههتجهارت
بپردازدومرزهایایندوکشهارراجهایگزینایهرا درامهرصهادراتووارداتکنهد،پیامهد
نگانهخااهدباد(-8و .)-8
حاصلاینتصمیمای 
ایران:دراینماردبهدلیلاینکهافغانستا بهاتمهامخصهامتیکههبهاپاکسهتا دارد،قهادر
خااهدبادتاکشارهایدیگریمثلخادپاکستا راجایگزینصادراتازجانبایرا کنهد،
درنتیجهروابطاقتصادیافغانستا  باایرا روبههکهاهشخااههدرفهتکههمنجهربههکهاهش
درآمدارزیایرا خااهدشد.ایرا پیامد-8راعایدخادخااهدکرد .
افغانستان:افغانستا بهایندلیلازصادراتیکهازبرفهمسهایهخهادوبهاقیمهتکمتهر
یکندواگراینصادراتمتاقفشاد،بهدیلیبههجهایایهرا خااههدگذاشهتامها
دریافتم 
دیگرسهالتوارداتکاالراازدستخااهددادکهپیامدآ برایافغانستا -8خااهدباد .

قبول افغانستان و تأمین حقابه ایران
باتاجهبهعقالنیهتبازیکنها وکهاهشتجهارتافغانسهتا بهاپاکسهتا کههازمههمتهرین
یباشدوهمچنینبهدلیلماقییتویهژهبنهدرچابههار،افغانسهتا 
شرکایاقتصادیاینکشارم 
نگانهخااهدباد(+8و .)+8
اینراهبردراانتخابخااهدکردکهپیامداینتصمیمای 
دستیابیبهحقابههیرمند .
ایرا  :امتیاز+8برایایرا بهدلیل 
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افغانستا :امتیاز+8برایافغانستا بهدلیلدسترسیآسا ترومطمئنتهربههبنهدرچابههارو
بهعناا بدیلیبرایبندرکراچیپاکستا  .
استفادهازآ  


حل بازی بین ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند
درمرحلهحلبازی،باتاجهبهفر عقالنیتبازیکنا (ایرا وافغانستا )،اینمهمدنبهال
یدههدوبایهدرخ
یهایبازیکنا ،درعملکهداماسهتراتژیرخمه 
یشادکهازمیا استراتژ 
م 
دهد؛نقطهایکهبیشترینعقالنیتومنافعدرآ حاکمباشدنقطهتیادلیانقطهنهشنهامدارد
کهاینهما تنهاراهبرداستکهبهتریننتیجهرانیزبهدنبهالخااههدداشهت.سهایرراهبردهها
اینمیزا ازمنفیتونتیجهمطلابرابهدنبهالنخااههدداشهت .بهرایپیهداکهرد جهاابدر
خصا

مسئلهآبهیرمندمیا افغانستا وایرا ازرو برگشتبهعقبسادجستیم .

ایرا درگرهتصمیمگیری"ای،"2دوشاخهتهدیدبهفشاربراتباعافغا درایرا باپیامد
تهایصادراتووارداتافغانستا ازبندرچابههار
(+8و)-2وت کیدایرا براعمالمحدودی 
ومرزمیلکراپیشرودارد.افغانستا درگهرهتصهمیمگیهری"اف"2شهاخهعهدمپهذیر 
حقابهایرا وافزایشسدهاراباپیامد(-8و)-8وشاخهقبالافغانستا وت مینحقابهایرا را
باپیامد(+8و)+8دارد.باتاجهبهاینکهپیامد(+8و)+8برایهردوبرفمنفیتمتناسبیرا
نسههبتبهههپیامههد(+8و)-2و(-8و)-8دربههردارد،افغانسههتا شههاخهبههاپیامههد(+8و)+8را
یگزیند،بنابراینپیامدگره"ای"2دربرگشتبههعقهب(+8و)+8خااههدبهاد(نمهادار
برم 
شماره.)8ایرا درگرهتصمیمگیری"ای،"8دوشاخهشکایتایرا بهنهادهایبینالمللیو
مذاکرهراپیشرودارد.درشاخهشکایتایرا ،رأیصادرشدهبهنفعایهرا بهاپیامهد(+2و
نکهاگررأیبهضهرر
)-2ورأیبهضررایرا نیزباپیامد(-2و)+2خااهدباد.باتاجهبهای 
چانهزنهیبیشهتر
یشاد،مذاکرهرابهدلیلقدرت 
ایرا باشد،ایرا باپیامد(-2و)+2روبهروم 
انتخابخااهدکرد.افغانستا درگرهتصمیمگیری"اف"8بادوشاخهپذیر حقابهایرا با
پیامد(+2و)-2وعدمپذیر وافزایشسهدهاکههفاقهدپیامهدنههاییاسهتروبههرواسهت؛
بنابراینشاخهپذیر حقابهایرا ومتضررشد افغانستا بهاپیامهد(+2و)-2مهاردپهذیر 
قرارنخااهدگرفتوافغا نستا عدمپهذیر حقابههایهرا رادرجههتدسهتیابیبههامتیهازات
مناسبدرفرآیندمذاکرهانتخابخااهدکرد .
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درختبازیازگرهتصمیمگیرینهاییکهمرباطبههافغانسهتا بهادآغهازشهدوازمیها 
یگیرد،شاخها یانتخهابشهدکههبیشهترینپیامهدمثبهترابهرای
شاخههاییکهازآ نشاتم 
گرههاینهاییبههمینترتیهبعمهلکهردهو
افغانستا وایرا بههمراهداشتهباشد.برایتمام 
بهعقببرگشتیمتابهشروعکنندهبازیرسیدیمودرنهایهتپیامهد(+8و)+8بههعنهاا پیامهد
یگایهددرگهره
نهاییبرگزیدهشد.اینمسیریکتیادلنشاستکهبهدولهتافغانسهتا مه 
یههاراانتخهابکنهدودرگهره"اف
"اف"8عملعدمپذیر حقابهایرا وتشدیدسدساز 
"2بات کیدایرا براعمالمحدودیتهایصادراتووارداتافغانستا ازبندرچابههارومهرز
میلک،تصمیمِمبنیبرت مینحقابهایرا رابپذیرد.
یگایدکهدرگره"ای"8گزینهمذاکرهراانتخاب
همچنیناینتیادلبهمقاماتایرانیم 
کنندودرگره"ای"2ایهرا اعمهالمحهدودیتههایصهادراتووارداتافغانسهتا ازبنهدر
چابهارومرزمیلکرادردستارکارقراردهد.راهحلنهاییمسهئلهآبهیرمنهدبههایهنقهرار
استکهایهرا ضهمنمهذاکرهبهاافغانسهتا ،بهراعمهالمحهدودیتههایصهادراتوواردات
افغانستا ازبندرچابهارومرزمیلکت کیدکندوافغانستا نیزبهرایگریهزازاخهتاللدرامهر
صادراتووارداتخاد،اقدامبهت مینحقابهایرا کند؛اماچراییبرگزینهیایهنتصهمیمدر
میا دوکشاردریکمسئلهاساسینهفتهاستوآ وابستگیروبهافزایشکشهارافغانسهتا 
بهبندرچابهاردرامروارداتوبهبارویژهدرامرصادراتاستکههایهنمههمخهاددالیلهی
بهصارتمختصربهآ پرداختهمیشاد.
داردکه 

الف -بحران ژئوپلیتیکی میان افغانستان و پاکستان

سالهخادرابافرازونشیبفراوا ،همراهباتلخیو
افغانستا وپاکستا روابطسیاسی 33
گذاشتهاند.عاملکلیهدیدر

چشماندازنسبتبهبهبادآ ،پشتسر
سانرربههمدیگر،بدو  
یگردد.ایندومیاهده
میاهده»گندمک»و«دیارند»برم 

بحرا روابطسیاسیدوکشاربهدو
سهاوشهاها افغانسهتا بههامضهارسهید.بهر
درزما تسلطانگلیسبرهندآ روز،میا انگلی 
اساساینقراردادها،بخشیازسرزمینتحتحاکمیتافغانستا ،جداوبههندآ روزملحهق
وبراساسآ ،مرزمیا افغانستا وهند«بریتانای»میینگردید.بیدازاستقاللهنهدوتقسهیم
آ بهدوکشارهندوپاکستا ،براساستاافقمیا مسلمانا وهندوها،قسمتجداشدهایاز
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سرزمینافغانسهتا جهزخخها پاکسهتا قهرارگرفهت.بیهدازایهنتاافهقمهرزدیارنهدیهک
یها
کشمکشاصلیبینافغانستا وپاکستا ایجادکرد(ماسای.)08-02:8033،ایندرگیر 
یباشد،باافهزایش
یکهبندرچابهاردرحالتکمیلشد م 
تابهامروزادامهداشتهاستودرحال 
یکهدرفروردین8033دوبرفدرمنطقهجاجیمیدا ِایهنوالیهت
همراهبادهاست.بهنحا 
درخطمرزیمیا افغانستا وپاکستا درگیرشدند.ارتهشپاکسهتا اعهالمکهردحهداقلدو
سرباز دردرگیریبانیروهایافغانستا درمنابقمرزی کشته شدهوپهنپسهربازدیگهرنیهز
زخمیشدهاند(خبرگزاریایسنا.)8033/8/20،باتاجهبهاینکهبحرا درروابطافغانسهتا و
یشاد .
پاکستا ازجنسژئاپلیتیکاست،امیدکمتریبهدفعهمیشگیآ دیدهم 

ب-کاهش تراز تجاری افغانستان با پاکستان

یگذرد.اینتضادها،تیدیلروابهطاقتصهادی
هفتادسالازتضادبینافغانستا وپاکستا م 
میا ایندوکشاررادرپیداشتهاست.عتیهقاهللنصهرتازمسهئالیناتهاقتجهارتوصهنایع
افغانستا نیزبرایننکتهت کیدورزیدهاست.ویدراسفند8033بیا کردکهباروندافزایشی
استفادهتجارازبندرچابهارایرا ،ترازمالیتجارتبهاپاکسهتا روبههکهاهشاسهتومیهزا 
روابههطبازرگههانیمیهها ایههندوکشههارنزدیههکبهههپانصههدمیلیهها دالرکههاهشیافتهههاسههت
(خبرگزاریآوا3،اسهد.)8033درسهال2380مهیالدینیهزآمارههانشها ازآ داردکهه83
نشدهاست(رجاعبهنمادارشماره .)2
درصدازوارداتافغانستا ازبریقایرا ت می 
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نمودار شماره  :2میزان واردات افغانستان در سال ( ،2119منبع )tradingeconomics.com


دربهمنماه8030نیزمیامالتتجاریکشارهایافغانستا وپاکسهتا 13درصهدکهاهش
داشتهوبهگفتهرئیساتاقصهنیتوتجهارت«پیشهاور»،درچنهدسهالاخیهرحجهمتیهامالت
تجاریبینایندوکشاراز2.3میلیارددالربه333میلیها دالرکهاهشیافتههاسهت(سهازما 
منطقهآزادتجاریصنیتیچابهار.)8030/88/83،برایناساس،رونهدروبههرشهدتهرازمهالی
تجارتافغانستا وایرا درسالهای2383تا2381نیزادامهداشت.رئهیساتهاقبازرگهانیو
صنایعافغانستا اعالمکردکهایرا بزرگترینشریکتجاریافغانستا درسالهای2383تا
2381بادهاست8.درکناراینافزایش،میزا وارداتافغانستا ازپاکستا کاهشپیهداکهرده
است.بهگانهایکهبهینسهالههای2380تها،2383وارداتافغانسهتا ازپاکسهتا 83درصهد
همزما ،وارداتافغانستا ازایرا با1درصدافزایشهمراهبادهاست .
کاهشداشتهو 




1. financialtribune.com
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جدول شماره  :5افزایش واردات افغانستان از ایران بین سالهای  2115تا )www.trademap.org(2112

ایرا 

میزان واردات
(میلیارد دالر)
 2،338،233

میزان سهم از بازار
افغانستان (درصد)
 23.3

رشد واردات بین سالهای
 2113تا ( 2112درصد)
 +1

اماراتمتحدهعربی 

 2،330،300

 21.8

 -3

پاکستا 

 8،033،318

 82.3

 -83

آمریکا 

 318،121

 1.3

 -0

کشور



درمجماعخصامتمیا افغانستا وپاکستا سببشدهاستتاافغانستا بهسهمتایهرا 
وبهبارویژهبهبندرچابهارگ رایشپیداکنهدوبهاتاسهلبههآ ازناسهاناتاقتصهادیخهاد
جلاگیریبهعملآورد .
پ -موقعیت ویژه بندر چابهار و پایان جبر جغرافیایی برای افغانستان

افغانستا کشاریوارداتیومحصاردرخشکیاستکهجبهرجغرافیهاییآ رامحصهار
یتاانهدایهنجبهرجغرافیهاییرا
کردهاست.انتقالاماالتجاریبااستفادهازراهآبیودریهامه 
پایا بخشدوهمزما هزینهانتقالاماالراکاهشدهدوزمینهسرمایهگهذاریدرایهنکشهار
رانیزفراهمآورد.بندرچابهارباتاجهبهماقییتراهبردیدرجها ونزدیکهیبههافغانسهتا ،
بهترینمکا برایفیالیتههایتجهاریوسهرمایهگهذاریتهاجرا افغها وبهدیلیبهرایبنهدر
کراچیپاکستا است.درحالحاضر،افغانستا برایانجامبخشاعرمصادراتدریاییخاد
بهبندرکراچیپاکستا متکیاست،امااستفادهازاینبندر،تجاررانسبتبهتنشهایسیاسی
میسازد .
بپذیر 
میا افغانستا وپاکستا آسی 
بنههدرچابهههاربهههدلیههلماقییههتراهبههردیوفاصههلهنزدیههکزمینههیودریههاییبههابنههادرو
کشارهایهمجهااراقیهاناسهنهداهمیهتزیهادیدرزمینههتجهاری،اقتصهادی،گردشهگری،
ترانزیتکاالومسافربرایسرمایهگذارا دنیاوبهویژهبرایافغانسهتا دارد.ایهنبنهدردروازه
یتاانهدبها
اتصالافغانستا وکشارهایآسیایمیانهبهاقیاناسهنداست؛بنابراینافغانسهتا مه 
استفادهازآ بهآسیایمرکزیواروپاصادراتداشتهباشد.بندرچابهاربههدلیهلنزدیکهیبها
افغانستا وبهعناا نقطهاتصالاینکشاربهآبهایآزاد،تیرفهپایینهزینههههایبهارگیری،
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نگهداری،صادراتووارداتکاالهاماردتاجهمقامهات،تجهاروبازرگانها افغانسهتا  قهرار
گرفتهاست.درکنارمزیتهایاقتصادیِبندرچابهاربرایافغانستا ،ناامنباد مسیرترانزیت
بندرکراچیکههماارهماردتهدیدوتجاوزگروههایشارشیدرمنابقمرزیبینافغانستا 
وپاکستا باده،سببشدهاستتاتجاروبازرگانا افغها تمایهلزیهادیبههفیالیهتدربنهدر
چابهاردا شتهباشند.تجربههنشها دادهاسهتکههدولهتپاکسهتا بهااسهتفادهازسیاسهتههای
خصمانهازاینمسیرترانزیتی/تجاریبرایفشارآورد برحکامتافغانستا اسهتفادهابهزاری
میکند.اینفشارهادول تافغانستا رابههسهمتیسهاقدادکههبههدنبهالبهدیلیبهراینقهلو
انتقاالتکاالهایتجاریخایشباشدتامجبارنباشدبرایتجارتازبنهدرکراچهی،تاقیهات
سیاسیپاکستا راپذیراباشد.استفادهافغانستا ازبندرچابهاربههعنهاا مسهیرترانزیهتامهاال
تروکمریسکترخااهدبهادکههایهنعامهل

بهمراتبباابمینا 
تجارینسبتبهبندرکراچی 
باعثافزایشمیزا صادراتافغانستا نیزخااهدشد.ترانزیت033ههزارتهنسهنگمرمهراز
افغانستا بهگاانجایچیندرسال8030ازبریقبندرچابهارمایدرونقصهادراتافغانسهتا 
ازمسیرچابهاراست(ادارهکلبنادرودریاناردیاستا سیستا وبلاچستا  .)8030/0/22،


تصویر شماره  :4برتری جغرافیایی بندر چابهار نسبت به بندر کراچی پاکستان در دسترسی افغانستان به
آبهای بینالمللی
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بحث و نتیجهگیری
یهابینشهایمفیدیرابرایارزیابیودستیابیبهراهحلهایدرگیهریپیشهنهاد
نرریهباز 
زهههای
یهااینتااناییراداردکهانگی 
یکند.دراینمقالهنشا دادهشدکهمفاهیمنرریهباز 
م 
راهحلیهمکهاریجایانههبهراینیهلبههتاافهقارائهه
همکاریمیا بازیکنا راشناساییکندو 
دهد.آنچهدربطناینپژوهشنهفتهاست،ت کیهدبهردیپلماسهیومهذاکرهبههعنهاا راهحهل
مسئلهحقابهرودخانههیرمنداست.دستیابیبهاینامرنیازمندآ استکههجمههاریاسهالمی
ایرا درابتدااینماضاعرابهعناا اولایتسیاستخارجیخاددررابطهبهاافغانسهتا قهرار
قابلحلاست.بازیمیها ایهرا وافغانسهتا 
یها،اینمسئلهومیضل 
دهدوبراساسنرریهباز 
برسرمسئلهآبهیرمند،بازیپایااستوبنابرفر

عقالنیتبازیکنا ،آنچههدرایهنبهازی

اهمیتدارد،رسید بهنقطهتیادلیاستکهدرآ نقطه،دوبرفبهعقالنیتیرسیدهانهدکهه
منافعآ هارات مینخااهدکرد.دراینپژوهشمنرارازیافتنپاسخ،پیشبینییاتبییننحهاه
عبارتدیگر،ازمیا ترکیباسهتراتژیبازیکنها کههاسهتراتژیآ هها

رفتاربازیکنا است.به
یدهدویابایهدرخدههد.ترکیهباسهتراتژی
مشخصشدهاست،درعملکدامترکیبرخم 
یگاییم.اینتیادلهما یکراهبرد-برداسهتوبهتهرین
یدهدراتیادلم 
کهدرعملرخم 
نتیجهرانیزبهدنبالخااهدداشتوسایرراهبردهااینمیهزا ازمنفیهتونتیجههبهتهریرابهه
دنبالنخااهدداشت.نقطهتیادلبرایایرا وافغانستا درمسئلهآبهیرمندهنگهامیحاصهل
تههایصهادراتووارداتافغانسهتا از
یشادکهایرا ازبریقمذاکرهبراعمهالِمحهدودی 
م 
بندرچابهارت کیدکندتادرنهایتافغانستا باپذیر حقابهرودخانهههیرمنهد،ایهنامکها را
دراختیارایرا قراردهدتاتاالبهاما راکهحیاتمنطقهسیستا بهآ وابسهتهاسهت،احیها
کند.درمقابل،افغانستا نیزبهبندرچابهاردسترسیمناسبیپیداخااهدکرد.اسهتفادهبهینههاز
فرصتهایپیشآمدهدربندرچابهارکههماارهیکیازدغدغههههایحکامهتافغانسهتا در
امرانتقاالتاماالتجارتیافغانستا بهبازارهایجهانیودسترسیآسا تربهبنهادرآبهیبهاده
نهسازبهبادوتاسیهاقتصادیافغانستا خااههدشهد،بلکههایهنمسهیرِترانزیتهی
نهتنهازمی 
است 
یدهدتاازسیاستهایخصمانهپاکستا نیزتهاحهدودی
فرصتِآ رابهحکامتافغانستا م 
فاصلهبگیرد .
بهبارویهژهاسهتا 
یشادرسانهها،پژوهشگرا وافکارعمامیایرا و 
درنهایتپیشنهادم 
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سیستا وبلاچستا درخصا

ت مینحقابههیرمندبهفیالیتبپردازندواینمطالبههبههعنهاا 

یکتقاضاوارددستگاهسیاستخارجیجمهاریاسالمیایرا شهاد،چهراکههبهاتاسهلبهه
قابلحلاست.
دیپلماسی،مسئلهت مینحقابهرودخانههیرمندازکشارافغانستا  

راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند

131

منابع
الف -فارسی

 -احمههدی،محمههاد،قایههدلرحیمههی،یاسههفودرفشههی،خهههبههات«،)8038(،تهه ثیر

خشکسالیدرامنیتمرزیمنطقههسیسهتا بهیسهالههای8331الهی،»2383همهایشملهی
افتها.
چالشهاورهی 

شهرهایمرزیوامنیت،
یهاوتحلیلرفتارسیاسی»،ترجمهعلیرضابیهب،
 اسنایدر،ریچارد«،)8031(،نرریهباز ابالعاتسیاسی-اقتصادی،شماره.813-810
ادارهکلبنهادرودریهاناردیاسهتا سیسهتا وبلاچسهتا «،)8030/0/22(،بازدیهدژنهرال
زلمیویساوالیقندهارافغانستا درراسهی تیاقتصادیازبرحوتاسیهبندرشههیدبهشهتی
قابلدسترسیدر.http://b2n.ir/42238:
چابهار»،بازیابیشدهدرتاریخ83آذر ،8033

 افشارسیستانی،ایرا«،)8003(،هیرمند بزرگتهرینرودفهالتایهرا »،رشهدآمهاز جغرافیا،شماره.81
 افشارسیستانی،ایرا«،)8001(،دریاچههاما بزرگتهریندریاچههآبشهیرینفهالتایرا »،رشدآماز جغرافیا،شماره.83
 حاف نیا،محمدرضاودیگرا «،)8013(،هیدروپلیتیکهیرمنهدو ته ثیرآ بهرروابهطبرنامهریزیوآمایشفضا،شماره.2
سیاسیایرا وافغانستا » ،
 خبرگههزاریآوا3(،اسههد«،)8033کههاهشتههرازمههالیتجههارتافغانسههتا وپاکسههتا »،بازیابیشدهدرتاریخ3اسفند،8033قابلدسترسیدر.http://yon.ir/DAply:
 خبرگزاریایسنا«،)8033/8/20(،کشتهشد دوسربازپاکستانیدردرگیریمهرزیبهاقابلدسترسیدر.yon.ir/lhOKR:
نیروهایافغا »،بازیابیشدهدرتاریخ20فروردین ،8033
 خبرگههزاریمشههرق«،)8030/0/1(،سههایهسههدهایافغانسههتا بههراقتصههادایههرا »،تههاریخآخریندسترسی23آذر،8030قابلدسترسهیدر yon.ir/f7vXL:دهمهرده،مجیهدوشههرکی،
جااد«،)8030(،ارزیابیاقتصادیخساراتناشیازخشکیتاالبهاما براکاسیستمگیاهی
وجاناریتاالب»،تحقیقات اقتصادکشاورزی،شماره.21
 سازما جهادکشاورزیاستا سیستا وبلاچستا «،آماروابالعاتبخشکشهاورزیقابلدسترسیدر:
استا »،بازیابیشدهدرتاریخ80آذر ،8033
http://www.sb-agrijahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=35bd58af-1f78437a-b81f-91dbb80384cc.

132

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،33پاییز ( 32پیاپی )03

 سازما منطقهآزادتجاریصهنیتیچابههار«،)8030/88/83(،شهتابتهاجرا افغانسهتا برایجایگزینیبندرچابهاربههجهایبنهادرپاکسهتا »،بازیهابیشهدهدرتهاریخ83آذر،8033
قابلدسترسیدر:

http://www.cfzo.ir/index.php/ns/258.

 سههازمند،بهههارهویههاری،مههریم«،)8033(،چههالشهههایهههاما وراهبردهههاینجههات»،استگذاریعمامی،شماره.2
سی 
 -سایتمجلسشارایاسالمی«،)8033/2/80(،ارسالدویادداشتاعترا

بهافغانستا 

درپیتامیننشد حقابههیرمند»،بازیهابیشهدهدرتهاریخ80آذر،8033قابهلدسترسهیدر:
.http://yon.ir/JpKmu

یهاوکاربرداقتصادی،تهرا
 -ساری،علی،)8010(،نرریهباز 

:انتشاراتنارعلم.

 سیف زاده،حسین،)8038(،مدرنیتهو نرریههایجدیدعلمسیاست،تههرا :انتشهاراتمیزا

.

 ضیاتاانا ،محمدحسنورحمانیفضهلی،عبدالرضهاوگنجهی،گنجهی ،محمدحسهینواصغریلفمجانی،صادق«،)8013(،بررسیتطبیقیاثراتکاهشآبهیرمندبهر فیالیهتههای
پژوهشهایجغرافیایانسانی،شماره.38

کشاورزیدرروستاهایسیستا »،

یههایایسهتاوپایهابها
یههاوکاربردههایآ (بهاز 
 عبدلی،قهرما ،)8032(،نرریه باز ابالعاتکامل)،چاپچهارم،تهرا :انتشاراتجهاددانشگاهی.
 فخاری،غالمرضا،)8038(،اخهتالفدولتهینایهرا وافغانسهتا درمهاردرودهیرمنهد،تهرا

:انتشاراتوزارتامارخارجه.

 کاهستانینژاد،مسیاد«،)8018(،آبهیرمندمشکلیدیرینپاسخیناین(03-8021شمسی)»،تاریخروابطخارجی،شماره.83
 مجتهدزاده،پیروز«،)8031(،هیرمنهدوههاما درچشهمانهدازهیهدروپالیتیهکخهاورشمارههای.838-832

ایرا »،ابالعاتسیاسی-اقتصادی،
 مجتهدزاده،پیروز،)8031(،امیرا مرزدارومرزهایخاوریایرا ،ترجمهحمیدرضهاملکمحمدیناری،تهرا

:انتشاراتشیرازه.

 میصامی،مجیدودیگرا «،)8032(،نقشژئاپلیتیکیرودخانهوژئااکانامیبازارچههمرزیدربرقراریامنیتاجتمهاعیشهرسهتا هیرمنهدوروابهطاقتصهادیایهرا وافغانسهتا »،
پژوهشنامهجغرافیایانترامی،سالاول،شماره.0

133

راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند

 سهازما: تههرا، تاالبهاما پناهگاه حیاتوحشهاما،)8001(،جمشید، منصاری.طزیست
 حفاظتمحی

«بررسهیروابهطسیاسهیافغانسهتا وپاکسهتا دردوره،)8033(،صفدرعلهی، ماسای.03شماره،فصلنامهبالغ،»آقایکرزای
«ابیادحقاقی بهرهبرداریازرودخانه،)8033(،مرتضی،رضاوعباسزاده، ماسیزاده.30شماره،مطالیاتآسیایمرکزیوقفقاز،» هیرمندتاسطایرا وافغانستا
، گهزار،»یهادرروابط بینالملهل
 «تئاریزهکرد نرریه باز،)8013(،مهدی، وحیدی.812شماره
 انگلیسی-ب

- fudenberg, Drew, Tirole, Jean, (1991), Game Theory, The М1Т Press,
London.

- Huang, Qiming, (2010), Game Theory, Sciyo, India.
- McIntyre, Owen, (2013), “Environmental Protection of International
Watercourses under International Law”, Ashgate Publishing Ltd.
- S. Ferguson, Thomas, (2014), Game Theory, Second Edition, UCLA.
-Van dame, Eric, (2015), “Game Theory: Non Cooperative Games”,
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Tilburg
University, Tilburg, The Netherlands.

