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  چكيده
هيرمند در حيات اقتصادي و اجتماعي سيستان جايگاه مهمـي داشـته و از عوامـل    

اين رود مرزي در پي جداشـدن بخـش   . آيد شمارمي اصلي تداوم تاريخي منطقه به
هـاي   هـا در مـرز   آفريني انگليسـي  شرقي ايران، تشكيل كشور افغانستان و نيز نقش

ميانه، مسئلة آب هيرمند بـين دو دولـت نقـش شـايان     شرقي اهميت يافت و از آن 
در اين مقاله سعي بـر  . هاي مختلف ايفاكرد توجهي را در روابط دو كشور در دوره

هاي منابع موجود، موقعيت رود  آن است تا با روش توصيف و تحليل تاريخي داده
وي هيرمند به عنوان رودي مرزي در تحوالت سياسي و اقتصادي سيستان دورة پهل

دهد حيات و ممات سيستان ارتباط مستقيمي  مي هاي تحقيق نشان يافته. بررسي شود
با جريان رود هيرمند داشته و در نتيجـة كـاهش آب هيرمنـد، موقعيـت اقتصـادي      

  .سيستان از نظر كشاورزي و صيادي كاهش يافت
  .هيرمند، هامون، تاريخ سيستان، اختالف مرزي، مسئلة آب :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

  طرح موضوع 1.1
دهد و ايـن امـر    آمده و رود داراي سد و بند معني مي »هيتومنت«با عنوان  اوستاهيرمند در 
بـودن در   هيرمند به دليل واقـع . دهندة چگونگي استفاده از آب آن رود بوده است خود نشان
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همـواره  خصوص منطقة سيستان،  موقعيت خاص جغرافيايي شرايط سياسي براي ايران و به
در مناسـبات  » آب«در جغرافياي سياسـي و اقتصـادي بـه نقـش     . است اهميت حياتي داشته

در دورة قاجـار، بـه دليـل تـأثير     . شـود  سياسي و مداخلـة انسـان در طبيعـت پرداختـه مـي     
هاي مختلف كـه بـه    هاي استعماري روسيه و انگليس در منطقه و موضوع حكميت سياست

جاميد، نقش هيرمند در سيستان و در موازنـه بـا كشـور جديـد     جدايي افغانستان از ايران ان
آبـي    هاي ايران براي حـل مسـئلة هيرمنـد و معضـل كـم      تالش. افغانستان بيشتر نمود يافت

بــين ايــران و ) م1972(ش 1351اســفند  22سيســتان در دورة پهلــوي، بــه انعقــاد قــرارداد 
  .شود همين قرارداد مراجعه ميافغانستان منجرگرديد و تا كنون براي حل اختالفات به 

ويژه در پيرامون مسئلة مرزي رود هيرمند، تحقيقي جامع كه  گذشته از برخي تحقيقات به
كنـد،   نقش اين رود را در حيـات اقتصـادي، اجتمـاعي و تحـوالت سياسـي سيسـتان بيـان       

شـده كـه    هـاي اخيـر در ايـن خصـوص نوشـته      نامه در سـال  دو پايان. است نگرفته صورت
نخست، رسـالة دكتـري تـاريخ بـا عنـوان      . شوند مي ترين كارهاي پژوهشي محسوبجديد

اهللا  توسط فضـل » جايگاه مسئلة آب هيرمند در مناسبات ايران و افغانستان در دورة رضاشاه«
جايگاه مسئلة آب هيرمند در مناسبات «كه از اين رساله مقالة ) ، دانشگاه تهران1391(براقي 

نامـة كارشناسـي    پژوهش ديگـر پايـان  . است منتشر شده» دورة رضاشاهايران و افغانستان در 
نقش رودخانة هيرمنـد در حيـات اجتمـاعي ـ اقتصـادي و مسـائل       «ارشد نگارنده با عنوان 

مقالـة حاضـر در محـدودة زمـاني      .است) ، دانشگاه شهيد بهشتي1391(» مرزي سيستان
  .پردازد مي بيشتري به جغرافياي سياسي و اقتصادي رودخانة هيرمند

بر اين اساس، در اين مقاله سعي بر آن است تـا بـا روش توصـيف و تحليـل تـاريخي      
هاي منابع موجود، جايگاه هيرمند به عنوان رود مرزي در جغرافياي سياسي و اقتصادي  داده

اين پژوهش بر اساس تبيين در تحقيق تاريخي و با تأكيد . سيستان دورة پهلوي بررسي شود
بر تحوالت سياسي و اقتصادي شرق ايران و بيشتر با تكيه بر » آب«مل جغرافيايي بر تأثير عا

  .است اسناد و ديگر منابع آرشيوي سامان يافته
  
  قاجار دورة در سيستان اقتصادي رونق و هيرمند 2.1

، )م1866(ق 1283شاه در سال  هاي سلطنت ناصرالدين هاي سيستان از نخستين سال خالصه
هـايي را   خوانين محلي اعتراض. سيستان را تصرف كرد، اهميت يافت كه حكومت مركزي
خان امير قاين افتاد و منطقه در سال  دادند تا اينكه سيستان به دست ميرعلم به حكومت نشان
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كمبود آب تنهـا مـانع   ). 435: 1362لمبتون، (شد  به عنوان تيول به او داده) م1874(ق 1290
ام پيچيده و متغير مالكيت زمـين همـراه سـنت و فرهنـگ     توسعة اقتصادي سيستان نبود؛ نظ

آورد كـه مـانعي قدرتمنـد در راه پيشـرفت اقتصـادي بـود        وجود اي را به اي، مجموعه طايفه
كشـاورزان فاقـد   . برداري از زمين به شكل اراضي خالصه بـود  نظام غالب بهره). 91: همان(

  وقتي كه آب نهـري كـم  ). 3: 1368زند رضوي، (حق مالكيت و زمين و محصول آن بودند 
كردند و در قسمتي بـاالتر از روسـتاي    رسيد، مردم روستا را ترك مي شد و به مزارع نمي مي

به همين دليل، در سيستان، روستاهاي بسياري به نـام ده  . ساختند قبلي، روستاي جديدي مي
صوالت كشاورزي در آب هيرمند باعث تنوع مح). 610: تا هدين، بي(نو يا قلعه نو ايجادشد 

. پرداختنـد  اغلب مناطق سيستان بود كه گاهي مردم عالوه بر كشاورزي، به دامداري نيز مـي 
هاي خود را به طوايفي كه در صحراها،  نبودن مراتع در روستاها، مردم دام البته، به دليل كافي
هاي بزرگ گاو را  اين طوايف گله. سپردند ها به دامداري مشغول بودند، مي نيزارها يا چراگاه

هايي  هاي گوسفند را به بوستان عمق آب و گله هاي كم به نيزارهايي در دلتاي هيرمند يا قسمت
شيب جنوبي و شرقي هيرمند و تـا حـدي سـاحل شـمالي و      بردند كه اغلب در ساحل كم مي

هـا و   هـا در تپـه   به طـور كلـي، چراگـاه   . غربي آن و نيز اراضي جنوب كوه خواجه قرارداشت
از منـابع  ). 143- 142: 1385ريـيس طوسـي،   (بـود   هاي اطراف رود سيستان ايجادشده شتد

درون نيزارهـاي هـامون   . بـرد  تـوان نـام   درآمد مردم سيستان، صيد ماهي و پرنـدگان را مـي  
كرد و باعث جذب پرندگان  هاي خودروي آبي رشد مي هايي وجودداشت كه علف حوضچه
، حدود هزار خانواده در سيسـتان از طريـق صـيد    )م1872(ق 1289در سال . شد مهاجر مي

شد و بيست  دراج از جمله پرندگان فراواني بود كه شكار مي. كردند پرندگان امرار معاش مي
كبك ). 75: 1369كرماني، (رسيد  قطعة آن به صورت زنده و مرده بيست قران به فروش مي

نوع مرغابي در سيسـتان   34جموع، در م. تيهو و دراج وجودداشت، اما بلدرچين فراوان بود
حتي، از پر اين . شد كه در مناطقي مانند خوزستان، مازندران و گيالن وجودنداشت مي يافت

كردند كه باعث رونق برخي مشاغل در سيستان بود  پرندگان به سبب فراواني آن استفاده مي
شد و نسـبت زمـين بـه     سوم نيزارهاي سيستان به افغانستان داده بعدها يك). 75- 67: همان(

كه در گذشته، سالي چندهزار گاو به افغانستان  هاي گاو و گوسفند كاهش يافت، درحالي گله
تـرين   روسـتاي ميـانكنگي بـا غنـي    ). 81: همـان (شـد   مـي  و داخل ايران براي فروش برده

هاي كشاورزي، هيچ برنامة درستي در برابـر آسـيب و خسـارات سـيالب رودخانـه       زمين
شـد و   سر غـرق مـي   هاي سيخ هاي شرقي ميانكنگي هرساله با سيالب ي زمينگاه. نداشت
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هاي واقع  هاي كشاورزي، يا زمين گرفت و بعد از مدتي به زمين قرارمي جزئي از درياچه
گرديـد   مـي  در نيمة غربي ميانكنگي كه مسكوني بود، بعد از مدتي به بستر درياچه تبديل

  ).772 :1378احمدي، (
  
  قاجاريه دورة ي مرز قراردادهاي موازنة در هيرمند 3.1

هاي روسيه و انگلـيس   مرزهاي امروز ايران در قرن نوزدهم و بيستم ميالدي در اثر سياست
براي جلوگيري از نفوذ روسيه در شرق ايـران، نيروهـاي   ). 31: 1363آوري، (شكل گرفت 

سيسـتان و بلوچسـتان   كردنـد، بايـد در افغانسـتان و     انگليسي، كه در مقابل روسيه دفاع مي
ق 1289او در سال . گلداسميت حكميت را پذيرفت). 278: 1385سپاهي، (شدند  مستقر مي

، ولـي مـأموران   )65 :1385ريـيس طوسـي،   (آباد، مركز سيستان، شد  وارد نصرت) م1872(
در سيستان، به او اجـازة برافراشـتن پـرچم    . خواست عمل نكردند ايران آن طوري كه او مي

خواست برود براي  نشد، كسي را براي خدمت به او نفرستادند، هرجايي كه مي ادهانگليس د
گلداسميت در تهران رأي خود ). 18 كارتن: 1321 ،1اواخ(كردند  او هزار گونه مانع ايجادمي

بندي خود، سيستان  او در تقسيم. را از طريق سفير انگليس به وزارت امور خارجه اطالع داد
اي كـه رود هيرمنـد را    ن اصلي، شـامل سـه طـرف هـامون و منطقـه     را به دو بخش سيستا

؛ سيستان فرعي را نيـز كـه شـامل    )193: 1385بهمني، (بود، به ايران واگذار كرد  كرده احاطه
هاي هيرمند، باالي ساحل و صحراي سيستان بود، به افغانان واگـذار   ناحية چخانسور، زمين

آب رود هيرمنـد را مسـاوي بـين دو طـرف      گلداسميت). 283: 1383متولي حقيقي، (كرد 
گونه عملياتي را كه باعث دخـل و تصـرف در    بر همين اساس، دو طرف حق هيچ. قرارداد

آب زراعتي دو طرف آب رودخانة هيرمند شود نداشتند و هيرمند مرز بين دو كشور ايران و 
تفسير جديـدي   به تقاضاي دولت افغانستان، گلداسميت). 284: همان(افغانستان اعالم شد 

از حكميت خود صادر كرد كه رأي مزبـور شـامل نهرهـاي موجـود و نهرهـاي قـديم كـه        
شـاه رأي   ناصـرالدين . شـد  افغانستان بخواهد تعمير كند و حفر نهرهاي جديد را شامل نمي

فشار سنگين انگليس، سرانجام، به حكميت رضايت داد  گلداسميت را نپذيرفت، ولي تحت
  ).321 :1385رييس طوسي، (

ماهون، اراضي سيستان در اطراف رودخانة هيرمند بيشتر پست، بلنـد   قبل از قرارداد مك
اهالي سيستان درختـان گـز را از زمـين بيـرون     . و پوشيده از جنگل درختان گز و نيزار بود

اين رود هرچند وقت از جايي عبور كرده و صحرا را به دريـا و  . كردند آورده و زراعت مي
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هنگام حكميت گلداسميت، شاخة بزرگ هيرمند حـد  . كرد مي را به صحرا تبديلدوباره دريا 
تنها شاخة بزرگ بلكـه مقـدار    فاصل ميان ايران و افغانستان قرارگرفت، ولي در اين زمان نه

گذشـت و نيـزار گذشـته بـه محـل زراعـت        زيادي از آب هيرمنـد از وسـط سيسـتان مـي    
شد؛ اين بند عبارت بود از هـزار قـدم مسـافت     ميسيستان از بند كهك آغاز . بود شده تبديل

وسط رودخانة هيرمند كه به وسيلة درختان گز بزرگ با شاخ و برگ فراوان توسط اهـالي  
با اين عمل، آب را باال آورده . پوشاندند بود و باالي آن را با خاك مي روي هم انباشته شده

انه از فاصـلة بـين درختـان گـز     كردند؛ البته، نصف آب رودخ و به نهر سيستان هدايت مي
، )م1902(ق 1321در سـال  ). 14 كـارتن : 1317خارجه، امور  وزارت اسناد(كرد  عبور مي

 شـد  آمـد گرفتـه   ها بند كهك را تخريب كردند و جلوي اندك آبي كه به سيستان مـي  افغان
اكن از بند كهك، قبل از روستاي ميلك كه مردم سيستان آنجا سـ ). 26 كارتن: 1320 اواخ،(

بودند، هيرمند با تغيير از مجـراي قـديم و عبـور از وسـط سيسـتان، رود جديـد پريـان را        
افغانستان در زير بند كهك، بند معروف به غالمعلي را بست و با يك نهر، آب . وجودآورد به

اين مجرا با عبور از ميلك و ده ). 14 كارتن: 1317 همان،(برد  هيرمند را به مجراي قديم مي
هنگـام حكميـت   . بـود  رسيد كه در آن زمان خشك شده مدخان به نيزار قديم ميمح دوست

. كردنـد  گلداسميت، نيزار دريا بود، ولي در اين زمان، اهالي سيسـتان در آن كشـاورزي مـي   
گلداسميت خط مـرزي را از  . محل درگيري مردم سيستان و افغانستان همين نيزار قديم بود

). جـا  همـان (ايـن كـوه تقريبـاً در مغـرب نيـزار قرارداشـت       كـرد و   اينجا تا كوه سياه تعيين
جدي شـد و دو كشـور كوشـيدند از طريـق مـذاكره      ) م1902(ق 1321ها در سال  اختالف

خـان مسـئول    از ايران، سردار مقتدر كاشـاني و از افغانسـتان موسـي   . مشكالت را حل كنند
موجـب عهدنامـة پـاريس،     ديد، به انگلستان كه مذاكرات را به ضرر خود مي. مذاكره شدند

ماهون  كميسيون مك). 320: 1383متولي حقيقي، (ماهون را به عنوان حكم انتخاب كرد  مك
هاي بين ايران و افغانسـتان در تقسـيم    كه در واقع يك هيئت نظامي بود، براي حل درگيري

 هـاي پيـاده و   آب هيرمند و تحكيم موقعيت انگليس در اين منطقة حساس، به همراه دسـته 
بـا مشـكالت فـراوان، از راه بلوچسـتان     . سوار با يك عراده توپ از كويت حركت كردنـد 

كشي و تحقيق دربـارة   ها به نقشه ها و افغاني با ايراني. آباد، مركز سيستان، وارد شدند نصرت
ماهون براي تعيين حدود به هرجـايي كـه    مك. طريقة آبياري در پايين رود هيرمند پرداختند

رهاي آنجا به داليـل گونـاگوني ماننـد بيمـاري از مالقـات بـا او خـودداري        رفت، سردا مي
. دادنـد  خـان مـورد آزار قرارمـي    خان و ميرزا معصوم كردند و افراد او را مأموران ميرعلي مي
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هـاي تـازه    زمـين  او، بـا  نكردن از مالقات سيستان سردارهاي كرد هدف ماهون تصور مي مك
شد، شـايد از   مي ماهون با سردارها داده اجازة مالقات مك اگر. شده توسط ايران است تصرف

شـد و   ترين قسمت سيستان بود، از ايران جدا نمـي  بند كهك تا رودبار، كه از نظر نظامي مهم
گذاشـتن   بـا معطـل  . گرديد كه نصف آن به اسم چخانسـور بـود   ايران مالك تمام سيستان مي

بين  د، زيرا او مجراي اصلي هيرمند را مرزماهون منطق گلداسميت را اصل قراردا هيئت، مك
به . گذشت دو كشور قرارداده و مجراي اصلي در اين زمان پريان بود كه از وسط سيستان مي

ها تعلق گرفت كه به ضرر ايـران   هاي ميانكنگي و كندر و حوضدار به افغان اين ترتيب، زمين
كـوه   ودي بند كهـك و ملـك سـياه   دربارة منطقة ترقو نيز آن را خارج از خط تقسيم حد. بود
مـدرك آنهـا نقشـة    . ها تعلق داشت دانستند و با توجه به مداركي كه داشتند، ترقو به افغان مي

هيرمنـد در  . داد مي كتاب خيلي ناقص و چاپي گلداسميت بود كه يك نقطة ساختگي را نشان
آباد  ة كنگ به جهاناز قلع شد؛ در محل تقاطع خط مستقيمي داشت كه اين نقطه وارد نيزار مي

پروتكـل گلداسـميت ماننـد سـاير كارهـاي      . داد شد و هيرمنـد را تقـاطع قرارمـي    تقسيم مي
بود كه  او از ايران خواسته. شد مي ها الستيكي بود؛ يعني، هر طوري كه بكشي كشيده انگليسي

هـاي   نبود كه منظور از هامون، هامو از هامون به طرف الش و جوين تجاوز نكند، ولي نگفته
هاي پوزك و صابري تجاوز  دولت ايران از هامون. ثابت پوزك، صابري يا نيزار هيرمند است

البتـه، تقسـيم   . بود سال جاي حرف براي خود باقي گذاشته 32نكرد، ولي گلداسميت پس از 
كرد و چيز متحول  طبيعي گلداسميت هامون صابري و پوزك بود، زيرا نيزار هيرمند تغيير مي

در نقشة چاپي هيئت، نقطـة   ولي،. نست مرز تغييرناپذير بين خاك دو دولت قرارگيردتوا نمي
نظام از  هاي عبدالحميدخان يمين ساختگي نيزار هيرمند به عنوان مرز قرارداشت كه با تالش
هيئــت ). 18 كـارتن : 1321 اواخ،(نيـزار هيرمنـد انــدكي بـاالتر را مـورد توجــه قراردادنـد      

خان و بند سيستان  ملك سياه، بند كمال طة مثلثي بين سه نقطة كوه خواست نق ماهون مي مك
آورد كه ويراني سيستان نه در آغاز امر، بلكه پس از چند سال حتمي بود، زيرا اين  دست را به

گرفت و ترقو، حوضدار و كنـدر را در شـمال سيسـتان آبـاد      مثلث تمام آب سيستان را مي
آهني كه از بلوچستان به دريا قرار بود برسد نيز از همين  راه تنها منطقة ترقو، بلكه نه. كرد مي

هيئـت  ). 31كـارتن  : همـان (كرد؛ به همين دليل آبادي اين منطقه مهـم بـود    مثلث عبور مي
بـرداري، ميـزان سـهم ايـران را از رود      ماهون پس از دو سال و سه ماه مطالعه و نقشـه  مك

كاهش داد و قسـمتي از رود پريـان بـه     سوم هيرمند، برخالف حكميت گلداسميت، به يك
  ).931/ 3: 1378محمود، (شد  كيلومتر مربع به عنوان مرز دو كشور تعيين 16طول 
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  هامون و هيرمند طبيعي جغرافياي. 2
كيلــومتري  60تــرين دختــر هنــدوكش از ارتفاعــات بابايغمــا واقــع در   هيرمنــد ســركش

شـرقي   كيلومتر در جهت شـمال  1100گيرد و با طولي برابر  غرب كابل سرچشمه مي شمال
قلعـه را   غربي جريان يافته، با ورود به زمين داور و شهر بست، رودخانـة موسـي   به جنوب

سدهاي مخزني كجكي و ارغنداب در محـل  ). 94: 1311روزنامه كيهان، (كند  دريافت مي
. اسـت  شـده  رسـاند، سـاخته   ها را به مصرف كشاورزي مـي   پيوستن اين دو رود كه سيالب

ميليون مترمكعب از دبي هيرمند، قبل از رسيدن به مرز ايران و افغانستان، بـه   5800حدود 
با عبـور از سـدهاي كجكـي و    ). 86: 1378مجتهدزاده، (شود  وسيلة اين دو سد كنترل مي

. رسـد  كند تا به چهار برجك مـي  كيلومتر را در دشت مرگ طي مي 400ارغنداب، هيرمند 
كيلومتري ايران، با طي ايـن مسـافت، هيرمنـد در مـرز بـه دو       70ر خان د پس از بند كمال

روي رودخانـة سيسـتان دو سـد    . شود شاخة رودخانه سيستان و پريان مشترك تقسيم مي
اسـت   شـده  گرفتـه، سـاخته   كيلـومتر دورتـر از كهـك قـرار     5/1انحرافي كهك و زهك كه 

  ).125/ 1: 1367سيستاني، (
شده  روي رودخانة سيستان، سد زهك ساخته. شود مي بخش دلتاي هيرمند از كهك آغاز

كيلـومتري پـايين پـل نهـراب، بـه دو       3كه اين رودخانه پس از سد زهك به نام نهراب در 
رودخانة پريان مشترك . گردد يك شعبة آن به هامون صابري وارد مي: شود شاخه تقسيم مي

اهاي ملكي، نياتك و شيردل از آن مجر. كيلومتر از انشعاب هيرمند امتداد دارد 5/1به فاصلة 
مجاري ملكي و شيردل آب را به منطقة ميانكنگي و نياتك نيز آب را به منطقة . گردد جدا مي
محمدخان  بقية آب رودخانه در منطقة دوست). 428: 1378مجتهدزاده، (رساند  آب مي پشت

يابـد   سر ادامه دارد تا اينكـه بـه هـامون پـوزك در افغانسـتان خاتمـه مـي        به نام كانال سيخ
  ).125/ 1: 1367 سيستاني،(

هاي طبيعي شامل  غربي زابل در نزديكي محل ورود هيرمند به خاك ايران، گودال جنوب
هيرمنـد بـه آن   هـاي بهـاري    وجوددارد كه با احداث سد، سيالب 4و  3، 2، 1هاي  نيمه چاه

آبـي، از   هاي كـم  با جبران كمبود آب در بخشي از سيستان در ماه. شود مي مخازن انتقال داده
. كنـد   هاي عادي حجم آب بيشتري را تأمين مي هاي شديد جلوگيري و در سال بروز بحران

گيرد كه به عنـوان   مي ذخيرة آب سيستان و پريان در هنگام سيالب رودخانة هيرمند صورت
 و كشـاورزي  مشـاور  مهندسـين (شـود   مي شده براي منطقه درنظرگرفته منبع آب كنترل يك

 2سـازي بـيش از    اين مخـازن در مجمـوع ظرفيـت ذخيـره    . )49/ 11: 1375 منطقه، عمران
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ها در مجموع  نيمه ظرفيت ذخيرة آب در درياچة هامون و چاه. ميليارد مترمكعب آب را دارد
  ).13: 1380حيدري مكرر، (كعب آب است ميليون مترم 450ميليارد و  13

بـودن و آب قابـل آشـاميدن آن، يكـي از      درياچة هامون به سبب گسـتردگي و دايمـي  
هاي ناحية وسـيعي را كـه شـامل     همة آب. هاي خاوري فالت ايران است ترين بخش مهم
. كنـد  آوري مـي  گردد، جمع هاي مجاور مي هاي كوه هاي افغانستان و سيالب چهارم آب سه

هاي اطـراف دارد   رسد و شيب كمي كه زمين عمق اندك درياچه كه به بيش از ده متر نمي
هـاي مختلـف    شود تا وسعت درياچـه در سـال   مي  هاي متعدد، باعث و حجم عادي شاخه

محيطـي خاصـي    ايـن درياچـه داراي تـوان زيسـت    ). 290: 1378مجتهدزاده، (متغير باشد 
كشاورزي و دامداري، حفظ و نگهداري رسوبات است؛ از جمله تأمين آب براي مصارف 

هاي زيرين به سطح خـاك،   به وسيلة نيزارها و گياهان، جلوگيري از حركت آب شور اليه
برداري و اشتغال مـردم، پـژوهش و آمـوزش     تأمين علوفة دام، پناهگاه حيات وحش، بهره

افزايـد   يوهواي منطقه، بر نقـش و اهميـت هـامون مـ     توريسم و گردشگري و تعديل آب
شود كه در مواقع پرآبـي   مي اين درياچه از سه هامون مجزا تشكيل). 39- 38: 1386نوري، (

اين سه بخش شامل هامون . آورند وجودمي پيوسته و درياچة يكنواختي را به هم سه بخش به
غرب و هـامون هيرمنـد در    شرقي، هامون صابري در شمال و شمال پوزك در شرق و شمال

درياچة هامون به خارج راه ندارد و بـه علـت گرمـاي    . غرب سيستان است غرب و جنوب
ولـي، آب هـامون از   . زياد، وزش باد و بخار آب بايد آب آن شور و هر سال شـورتر شـود  

كند؛ اگر مقدار نمك آن زياد باشـد،   سال يكبار سرريز مي 10اين آب هر . تمك خالي است
ريزد؛ به همين دليـل آب هـامون شـيرين اسـت      از مجراي شيله به گودزره در افغانستان مي

  ).86: 1361مصطفوي، (
  

  پهلوي اول ةدر دور هيرمند آب پاية بر سيستان در اقتصادي رونق براي تالش. 3
هاي سيستان را به سرداران و سرشناسـان منطقـه اجـاره     ، خالصه)م1932(ش 1311تا سال 

ان مردم تقسيم شود، زيـرا كسـاني كـه    ها مي شد خالصه در اين سال، تصميم گرفته. دادند مي
هـاي سيسـتان تالشـي     اراضي خالصه را در اختيـار داشـتند، بـراي حاصـلخيزكردن زمـين     

ش 1316هيئت وزيران در سـال  . شد اي نيز به دولت پرداخت نمي كردند و حتي اجاره نمي
يل به دل). 440- 438: 1362لمبتون، (هاي سيستان گرفت  تصميم به فروش خالصه) م1937(

نبود عدالت اجتماعي و گسترش ادارات دولتي، مردم با اين اصالحات مخالف بودند، زيـرا  
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ها بيشتر شد؛ به اين ترتيـب كـه مباشـرين بـراي خـود       گيري با تعيين مباشرين آبيار، سخت
من زابل حق آنها بود و براي  گرفتند و از هر صدمن غله، سه حقوقي از سر خرمن درنظرمي

هـزار ريـال    كردند، از هر سهم زمين پـانزده  ادي كه رودخانه را اداره ميپرداخت حقوق افر
. شد تا آب را تقسيم كنـد  مي داده بعد از اين افراد، آب به آبيار روستا تحويل. شد مي پرداخت

من زابل از هر صدمن غلـه بـه عنـوان حقـوق      نيم و اين شخص در روستا دوباره معادل يك
شـد و تـازه نوبـت بـه      قوق آنها نيز سر خرمن برداشت ميكرد و طبق معمول ح مي دريافت

رسيد كه سـهم خـود را از محصـول بردارنـد و بـراي رعيـت سـهم چنـداني          سردارها مي
هزار سهم تقسيم و به رعايا و سرداران 23بر اساس اين اصالحات، سيستان به . ماند نمي باقي

گونه نشد و باز  نشود، ولي اين دهسهم دا 16بود به اشخاص بيشتر از  شده واگذار شد و تعيين
  .سهم بيشتري به سردارها رسيد

مردم مجبور . اي در سيستان وجودداشت با تأثير از رودخانة هيرمند، نظام آبياري پيچيده
سـردارها بـا   . بودند نهرهاي پوشيده از شن و خسارات ناشي از طغيان آب را باسازي كننـد 

كند، نهرها را  كردند تا برابر ميزان آبي كه استفاده مي ميكشيدن از رعيت، او را وادار  بيگاري
افتـاد،   در اين مدت، رعيت از كار زراعت زمـين خـود عقـب مـي    . براي آبياري آماده سازد

تر و سـردارها   در نتيجه، هر سال رعيت ضعيف. كه سردارها مشغول كار خود بودند درحالي
شد زمين را به سـردارها واگـذار كنـد     يشدند و بعد از چند سال رعيت مجبور م تر مي قوي

مشكالت حاصل از تأثير ). 2305- 44- 46 وزيري نخست پروندة: 2جمهوري رياست اسناد(
رودخانه، دولت را وادار كرد كه براي اجراي قانون آبياري، مهندساني را به سيسـتان اعـزام   

هندسان آبياري مـانع  كردند، زيرا مداخلة م سردارها سهمية آبياري خود را پرداخت نمي. كند
شد؛ در نتيجه، مهندسان از دريافت حقوق خود محروم شدند و  از ظلم سردارها به مردم مي

اقامت مهندسان در سيستان غيرممكن گرديد و امور آبياري زابل به خاندان علم واگذار شد 
  ).2305- 61 يرينخست وز پروندة: همان(

ولـي هنـوز سـند مـالكيتي صـادر       گذشـت،  هاي سيستان مـي  سال از تقسيم خالصه 12
گيـري زمـين بـه     اندازه. رسيدهاي پرداختي تنها مداركي بود كه كشاورزان داشتند. بود نشده

بـا ايـن حـال،    . ارزش شـد  هاي رعايـا بـي   بود؛ با ندادن آب و تقسيم آن زمين اتمام نرسيده
كه اراضـي را بـه    گرفتند، به اين صورت داران و ماهيگيران نيز حق مرتع مي سردارها از گله
كنند، از ادارة دارايي اجاره گرفته و چـون   خواهند به زمين كشاورزي تبديل اين بهانه كه مي

اي پرداخت  شد، اجاره هاي نيزار براي كشاورزي مناسب نبود و محصولي برداشت نمي زمين
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يـز كـه تعـداد    ماهيگيران ن. دادند داران اجاره مي كردند، ولي به جاي آن نيزارها را به گله نمي
گونـه برنامـة دولـت بـراي      آنها هشتصد خانوار بود، به چهارصد خانوار كاهش يافت و اين

مالكي و تضعيف موقعيت سرداران و افزايش آباداني سيسـتان بـا اسـتفاده از     گسترش خرده
  ).448- 447: 1362لمبتون، (رو شد  آب هيرمند با شكست روبه

كه مسير رودخانه از بستر طبيعي خود خارج شـد،  ) م1939(ش 1318با سيالب بزرگ 
شـد، خسـارات اقتصـادي فراوانـي وارد گرديـد       به اراضي وسيعي كه در دلتـا كشـت مـي   

هاي جديدي از طرف دولت بـراي آبيـاري سيسـتان آغـاز      اقدام ).72/ 2: 1367 يستاني،س(
جا متمركز گرديد و يك سـازمان   تلف بود، در يكهاي مخ كلية اعتباراتي كه در سازمان. شد

دهـد   مأمور تنظيم شبكة آبياري شد تا اقداماتي را بـراي بهبـود وضـعيت كشـاورزي انجـام     
، )م1956(ش 1335سـال   ).2 :2591 ش: 1336 يـران، ا يكشـور شاهنشـاه  رسمي  روزنامة(

سطح وسيعي از اراضي مينو، شيرآباد و عمرآباد را كه در اطراف نهر شـيله قرارداشـتند، آب   
بـود،   نشـده  چون سد مناسبي در مسير رود هيرمند بسته ).73/ 2: 1367 يستاني،س(فراگرفت 

شد  يهايي وارد م هاي رودخانه، همچنان به گاوداران مناطق مختلف خسارت در اثر سيالب
كـرد   كه مجبور بودند به خاك افغانستان رفته و دولت افغانسـتان نيـز از آنهـا اسـتقبال مـي     

  ).16 كارتن: 1336 اواخ،(
، سازمان برنامه مهندسان مشاور ايتاليايي را مأمور رسـيدگي  )م1961(ش 1340در سال 

نند گذشته بنا به گزارش اين مهندسان، اساس زندگي مردم سيستان ما. به وضع سيستان كرد
جز چنـد دسـتگاه    به. شد مي پروري بود كه با وسايل قديمي و ابتدايي انجام كشاورزي و دام

 72%كـه شـغل    قاليبافي، صنايع محلي ديگري حتي كفشدوزي ديگر وجودنداشت، درحالي
مهندسان مشاور ايتاليايي ). 39881 وزيري نخست پروندة: ارج(آنها وابسته به كشاورزي بود 

كانال جديدي در نهر آذر حفر كنند، به همين دليل اراضي متعلق به افرادي را كـه  كوشيدند 
هزينة كانال جديد . ريال خريداري كردند 50300بود به قيمت  در مسير جديد نهر قرارگرفته

هكتـار زمـين قابـل     55000/50هكتـار از   1000ريال برآورد شد كه كمتـر از   140000آذر 
هدف از احـداث ايـن كانـال جديـد، توسـعة اقتصـادي       . كرد يكشت ميانكنگي را آبياري م

كار محلـي مقـارن سـد كهـك      ، يك مقاطعه)م1947(ش 1324در سال . سيستان شرقي بود
رفت عمل نكرد، به اين دليل كـه   گونه كه انتظار مي ساختمان كانال آذر را حفر كرد، ولي آن

يـان داخلـي بـراي آبيـاري نـواحي      نتوانست به مقدار كافي آب را از رودخانة سيستان به پر
ولي، با احداث كانال جديد، ميزان آبدهي بـه  . بزرگ كشاورزي ناحية ميانكنگي هدايت كند
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مترمكعب در ثانيه بود كه  11كه ظرفيت آن در گذشته  مترمكعب در ثانيه رسيد، درحالي 50
  ).1- 3 :220- 16161: 3ساكما(طرح كمك بسياري به مردم منطقه كرد 

شكالت اقتصادي سيستان عدم تثبيت آبي بـود كـه در خـاك سيسـتان ايـران      يكي از م
يافـت و در مواقـع    جريان داشت؛ به اين معني كه در موقـع لـزوم، ميـزان آب كـاهش مـي     

هـاي سـدهاي    غيرضروري، آب فراوان بود؛ به اين ترتيب كه وقتي هيرمند پرآب و دريچـه 
كـه   شـد، درحـالي   رياچة هامون وارد ميزهك و كهك باز بود، آب از رودخانة سيستان به د

در نتيجه، ساكنان اطـراف مسـير رودخانـه بـه     . اهالي و كشاورزان به آن آب احتياج داشتند
اين ماهيگيران كشاورزاني بودند كه بايـد در  . شدند جاي كشاورزي، مجبور به ماهيگيري مي

كشـاورزي، بـراي   نشـدن آب در فصـل    كردند، ولي به دليل تأمين موقع لزوم كشاورزي مي
وجـود سـد كهـك در مسـير رودخانـة سيسـتان       . پرداختند تأمين زندگي، به صيد ماهي مي

شد كه در محل انشعاب اين رود از هيرمند، دهانة رودخانه پر شود و قسمت بيشتر  مي باعث
هاي سد كهك بـاز   اگر تمام دريچه. آب هيرمند در مسير رودخانة پريان مشترك جريان يابد

نيز تأثيري در جذب آب هيرمند بـه رودخانـة سيسـتان وجودنداشـت، زيـرا مسـير       شد  مي
تر  كرد و آب هيرمند در آن مسير كه عميق تر مي رودخانة پريان مشترك را جريان آب عميق

  ). 11 ،1225 ش: 1346 روزنامة اطالعات،(يافت  بود جريان مي
اد قرارداد با افغانستان، وضع آب هاي ايران براي انعق زمان با تالش ، هم50در اوايل دهة 

هـزار هكتـار بـه    80سطح زير كشت مربوط به آب هيرمند از . سيستان همچنان بحراني بود
هـزار  30. مانـد  هزار هكتار بدون استفاده به شكل باير باقي50هزار هكتار كاهش يافت و 30

هـاي شـديد    اين جريان باعث فعاليـت . رفتن قرارگرفت هكتار زير كشت نيز در خطر ازبين
اي در  ، ولي نتيجـه )4 :13469 ،ش1350 روزنامة اطالعات،(سفير ايران در افغانستان گرديد 

شد  نيمه درياچة مصنوعي ساخته ، در فرورفتگي چاه)م1972(ش 1351در سال . پي نداشت
مصرف هامون در آنجا انباشته شـود و در تابسـتان و پـاييز مـورد      هاي بهاري غيرقابل تا آب
ميليـون ريـال مـأمور    904شركت نوكار با مبلـغ  ). 89: 1378مجتهدزاده، (قرارگيرد  استفاده

ش 1353هاي آبرساني و زهكشي تا پايان سـال   اجراي طرح شد و كارهاي مربوط به شبكه
هدف از . شد ميليون ريال تخمين زده2660هزينة آن حدود . شد به مناقصه گذاشته) م1974(

آوردن يـك شـبكة آبيـاري و     وجـود  هاي تابستاني، بـه  شتاجراي طرح، عالوه بر افزايش ك
شـد   مي هكتار زمين و گسترش دامداري بود كه باعث 78000زهكشي امروزي براي كشت 

در ). 1- 20 :220- 15624 :سـاكما (درآمد ساكنان منطقه به ميزان چشمگيري افـزايش يابـد   
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يـون ريـال نيـز بـراي طـرح      ميل720شد، مبلغ  ادامة اعتباراتي كه براي اين طرح درنظرگرفته
بـا تمـام   ). 1 :220- 242: همان(شد  داده ها اختصاص نيمه و ديگر طرح ساختمان مخازن چاه

طغيـان  ) م1976(ش 1355شد، رودخانة خروشان هيرمند در سال  تمهيداتي كه درنظرگرفته
كرد و باعث خسارت تمام بندهاي خاكي در دو طرف هيرمند در شـمال نـادعلي و منطقـة    

بازارهـا، مراكـز دولتـي،    . خيزترين و سرسبزترين قسـمت سيسـتان، شـد    كنگي، حاصلميان
فرورفت  هزار هكتار زمين در كام سيالب بهاري اين رود100ها و مزارع اهالي بالغ بر  مغازه
). 75/ 2: 1367 سيسـتاني، (شـد   ترين سيالب قـرن ناميـده   ماه طول كشيد و بزرگ 3كه 

آب زابل زير آب رفت و ساكنان اين روستاها  روستا از روستاهاي حوزة پشت 65تعداد 
 شـد  داده ريال براي كمك به مـردم اختصـاص   75000به مناطق ديگر منتقل شدند و مبلغ 

در ادامه نيز دولت نتوانست در منطقه سـد مناسـبي را احـداث    ). 1- 2 :220- 8831 ساكما،(
  .را كنترل كند كند تا بتواند نوسانات آب

  
  پهلوي دورة در هيرمند سياسي جايگاه. 4

  رضاشاه دورة در هيرمند آب مسئلة 1.4
رضاشاه با ايجاد حكومت مركزي نيرومند، حل اختالف مرزي را با همسايگان در اولويت 
سياست خارجي خود قرارداد و به دنبال فرصتي براي حل مسائل مرزي شـرقي و مسـئلة   

اي از مناسبات دو كشور آغـاز گرديـد و مسـئلة آب هيرمنـد دوبـاره       زهدور تا. هيرمند بود
زمـان در آذر    دو كميسيون ايرانـي و افغـاني بـراي حـل اخـتالف مـرزي هـم       . مطرح شد

وگوهـاي دو   گفـت ). 446/ 1: 1314فرخ، (به چخانسور اعزام شدند ) م1930( ش1310
اي نرسـيد    محمـدخان بـه نتيجـه    كننده پس از دو ماه در روسـتاي دوسـت   طرف مذاكره

  ).132: 1385رخشاني، (
شد كه محل تقسيم آب مورد اختالف  بسته) م1932( ش 1312طرح قراردادي در سال 

ايران تأكيد داشت كه چهار برجك به عنوان نخستين آبادي چخانسور محل تقسيم آب . بود
ل تقسـيم آب را بـه بنـد    ها با مخالفـت خـود محـ    باشد تا حقوق ايران تأمين گرد، اما افغان

محمدتقي اسفندياري، سفير ايران در كابل، توصيه كرد هرچه زودتـر  . خان تغيير دادند كمال
المللي بين ايران و افغانستان بسـته شـود، زيـرا هرچـه زمـان       قراردادي بر اساس قوانين بين

هـاي  ها فرصت بيشتري داشتند تا با كمك مهندسان خـارجي نهر  گذشت، افغان بيشتري مي
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گرفت  شده قرارمي شد و در عمل انجام  آبي مي جديد احداث كنند؛ در نتيجه، ايران دچار كم
  ).33 كارتن: 1313 ساكما،(اي نداشت  و اعتراضات ديگر فايده

ها، مهندس شيرازي را به سيستان فرسـتاد   وزارت ماليه براي جلوگيري از اقدامات افغان
 هـاي  سـال  در بسـيار  يبا حفـر نهرهـا   ها ش او، افغانبر اساس گزار. تا از محل بازديد كند

در همـان زمـان، سـيل    . كردنـد  هـدايت مـي   يسـتان چخانسور را بـه س  يآب اضاف مختلف
مهنـدس شـيرازي از   . كرد كه در اثر حفـر همـين نهرهـا بـود     هاي چخانسور را احاطه زمين

باعـث نجـات    هـا منعقـد كنـد كـه     دولت ايران خواست كه هرچه زودتر قراردادي با افغان
ايـن پيشـنهاد سـنگ بنـاي قـرارداد      ). 2: 102010 سـاكما، (هاي ايراني و افغاني شود  طرف

احداث نهرهاي جديد در افغانستان و نرسـيدن آب بـه   . شد) م1935(ش 1315موقت سال 
موجب گراني گنـدم در سيسـتان   ) م1935(ش 1315منطقة ميانكنگي و نقاط ديگر در سال 

شد، زيرا دو طرف بر حفـظ   در مذاكرات توافقي حاصل نمي). 33 كارتن: 1315 اواخ،(شد 
موضوعي كه دو دولت را به انعقـاد قـرارداد موقـت آب و توافـق     . منافع خود تأكيد داشتند

چند ماه بعـد،  . )4، 2593 شماره: 1315 اروزنامة اطالعات،(نزديك كرد، پيمان سعدآباد بود 
خـان   ه بر اساس آن، تقسيم آب در بنـد كمـال  قرارداد موقت آب بين دو كشور منعقد شد ك

، پس از حفـر نهـر سـراج،    )م1936(ش 1316ها در پايان سال  افغان. گرفت مساوي صورت
: ك.؛ بـراي آگـاهي كلـي ر   47: 1335 زند،(تر بود حفر كردند  نهر بغرا را كه از سراج بزرگ

  ).70- 37: 1389رحمانيان و براقي، 
اه از باقر كـاظمي، كـه بـه تـازگي از سـمت      دستور رضاش اساس بر خارجه وزارت

نكند تا پـس از   بود، خواست مسئلة حفر نهر سراج را مطرح وزارت خارجه بركنار شده
بر همـين اسـاس، بـه    . گيرد وگو صورت امضاي قرارداد قطعي، دربارة اين موضوع گفت

ز طـرف  پيشنهاد باقر كاظمي مقرر شد اعالمية مشتركي نيز بـه هنگـام انعقـاد قـرارداد ا    
سـرانجام، در ششـم بهمـن    ). 33كـارتن  : 1317اواخ، (نمايندگان دو دولت امضا شـود  

قرارداد آب بر اساس شانزده ماده و يك اعالمية ضميمة آن در كابـل  ) م1939(ش 1317
اين قرارداد . محمدخان، وزير امور خارجة افغانستان، رسيد به امضاي باقر كاظمي و علي

خـان را   مادة اول قرارداد، دو كشـور ميـزان آب در بنـد كمـال    در : شد در دو نسخه تهيه
در مادة دوم قرارداد، افغانستان متعهد شد از چهار برجك تـا بنـد   . مساوي تقسيم كردند

در مادة ششم نيز دو طرف موافقـت  . اي احداث و حتي تعمير نكند خان كانال تازه كمال
سر به عنوان آخرين مكانِ تقسـيم   محمدخان و سيخ خان تا ده دوست كردند از بند كمال
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مـوارد ديگـر   . ندهنـد  آب، اقداماتي را كه باعث كاهش سهمية طرف مقابل شـود انجـام  
قرارداد مربوط به ايجاد تأسيساتي روي رودخانه و نحوة تقسيم آب توسط مـأموران دو  

ه بـه  اعالمية منضم افغانستان را از انجام اقـداماتي كـ  . طرف و تاريخ اجراي قرارداد بود
رساندن به زراعـت و آبيـاري سيسـتان     خان و زيان كاهش سهمية آب ايران در بند كمال

، آب رودهاي )م1939(ش 1318در سال ). 49 :1373فخاري، (كرد  شد، منع مي منجرمي
تـأثير   شـد تحـت   سيستان تا حد زيادي باال آمد و اراضي وسيعي را كه در دلتا كشت مي

  ).71/ 2: 1367 يستاني،س(قرارداد 
  
  دوم پهلوي دورة در هيرمند مذاكرات 2.4

فراوانــي آب هيرمنــد در اوايــل دهــة بيســت مشــكلي را در روابــط ايــران و افغانســتان  
سطح آب هيرمند را كاهش ) م1948(ش 1326نياورد، ولي عدم بارندگي در سال  وجود به
افغانسـتان حقابـة   اي نوشـتند كـه دولـت     مردم سيستان به مجلس شوراي ملّي نامـه . داد

داده  نفر سيستاني را به ناحق گرفته و اقـداماتي كـه دولـت انجـام     250000چندهزارسالة 
 شـمارة  ،4مـاكم (اي نداشته و خواستار گرفتن حق خـود در فصـل زراعـت شـدند      نتيجه
در نامة ديگري از طرف رعاياي سيستان، علـت  ). 5663سند  شمارة: 1/6/12/15 يابيباز

شـود   مـي  علي از توابع افغانستان بيـان  ها در خواجه اد سد توسط افغاناين خشكسالي ايج
  ).1011سند  شمارة همان،(

آبي وجودداشت، باعث شد تـا امريكـا بـراي ميـانجيگري      هايي كه در داليل كم تناقض
اجراي پروژة هيرمند در افغانستان در اين زمان به يك شركت امريكـايي  . اعالم آمادگي كند

هاي عمراني، افغانسـتان را بـه عنـوان     موريسون نودسون واگذار شد تا با اجراي طرحبه نام 
از طرفي، امريكـا بـراي جلـوگيري از نفـوذ كمونيسـم      . انبار غلة آسياي مركزي مطرح كند

شـركت موريسـون   ). 99: 1370حاجيـان،  (شوروي، در صدد كمـك بـه افغانسـتان برآمـد     
ها براي ساخت كانال دشت بغرا، نيروگاه بـرق   انبا افغ) م1946(ش 1326نودسون در سال 

ها در جنوب افغانستان براي  آبي كجكي در هلمند، تأسيسات آبياري در غرب و بهسازي راه
هـا   افغان  ها قبل مورد توجه توسعة درة هيرمند از مدت. بود مدت چهار سال به توافق رسيده

مهندسـان آلمـاني و پـس از آن بـه     قرارداشت و اين طرح در آستانة جنگ جهـاني اول بـه   
مهندسان ژاپني واگذار شد كه با ورود ژاپن به جنگ جهاني، آنها اخـراج شـدند و در سـال    

  ).298- 297: 2009 بويكو،(، اين طرح به امريكا واگذار شد )م1946(ش 1324
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دولت ايران در كميسيون مشترك اعتقاد داشت عالوه بر تأمين آب مورد نيـاز سيسـتان،   
اصلي كميسيون بايد تعيين سهم ايران از كل آب هيرمند باشد؛ به اين معني كه از آب  وظيفة

ايـن  ). 61 :1371فخـاري،  (باشـد   اضافي هنگام طغيان در پشت سدها ايران نيز سهم داشته
  .نرسيدن مذاكرات بود نتيجه هاي اصلي دولت ايران و از عوامل مهمِ به مسئله يكي از دغدغه
افت نظر دو دولت، سه نفـر كارشـناس را بـه عنـوان اعضـاي اصـلي       امريكا پس از دري
اصرار دو طرف در اعمال نظر خود . مذاكرات در واشنگتن آغاز شد. كميسيون انتخاب كرد

خواستند اختيارات كميسيون فقط به  ها مي اي بود كه توافقي حاصل نشد، زيرا افغان به گونه
خـان   ي كه بعد از استفادة افغانستان به بند كمـال دلتاي رود هيرمند يعني تقسيم هر مقدار آب

خان مانند سدهاي بغرا و  رسد، محدود شود؛ همچنين، در مورد تأسيسات باالي بند كمال مي
ولي، ايران قصد داشت كه دربارة تعيين سهم خود از آب . وگويي در ميان نباشد سراج گفت

به همـين دليـل،   . د اظهار نظر شودآي مي دست اضافي كه به دنبال ساختن سدهاي مختلف به
ها نيز اين كميسيون را  طرف ناميدند و ايراني ها نام كميسيون را دلتاي رود هيرمند يا بي افغان

ايران با پيشنهاد افغانسـتان مبنـي بـر    ). 63: همان(گذاري كردند  كميسيون فني يا هيرمند نام
هاي سيستان مخالفت  مورد نيازِ زمينگيري آب  تعيين يك هيئت ايراني و افغاني براي اندازه

  ).1 ،6943ش: 1328 روزنامة اطالعات،(كند  كرده و راه حل را به امريكا واگذار مي
ــروردين   ــنگتن در ف ــذاكرات واش ــنگتن  ) م1956(ش 1335م ــران در واش ــفارت اي در س

 نعقـاد ايـران بـر ا  . هـا قرارنگرفـت   يك از پيشنهادهاي ايران مورد قبول افغان هيچ. يافت ادامه
بست  به اين ترتيب، مذاكرات در بن. مترمكعب در ثانيه اصرار داشت 26قرارداد دايم بر اساس 

بـه  ). 21 :10004 ش ،1338 اطالعـات، ( قرارگرفت و حتي اعالمية مشتركي نيز منتشر نشـد 
هاي ايران و افغانستان بـراي حـل ايـن موضـوع      سال، تالش جدي از طرف دولت 9مدت 
هـا طبيعـي بـود، در سيسـتان      هاي متعددي كـه در پـي سـيالب    اليخشكس. نگرفت صورت
هاي الزم را براي مذاكرات فوري  شد تا محمود فروغي، سفير ايران در افغانستان، زمينه باعث

هـاي   در اثر تـالش ). 4 :13469 ش ،1350 روزنامة اطالعات،(آورد  ايران و افغانستان فراهم
، رئيس ادارة پـنجم سياسـي وزارت امـور خارجـه،     سفير ايران، هيئتي به رياست شهيدزاده

ايـن هيئـت بازديـدي را از    . همراه تعدادي از افراد وزارت آب و برق وارد افغانستان شدند
داد  ها نشان بررسي). 347 كارتن: 1350 اواخ،(دادند  حوزة آبريز هيرمند و تأسيسات آن انجام

بـوده كـه بـه خشكسـالي سيسـتان      رو  افغانستان مدت دو سال با مسـئلة كمبـود آب روبـه   
شـدن بـرف در ناحيـة     با ذوب). 22، 13527 ش: 1351 روزنامة اطالعات،(است  منجرشده



 يپهلو ةدر دور سيستان يو اقتصاد ياسيس يايدر جغراف يرمنده جايگاه   46

  

در نتيجـه، شـكايت اهـالي واليـت     . مركزي كشور افغانستان، سطح آب هيرمند بـاال رفـت  
 نيمروز افغانستان و سيستان ايران، كه هر دو در قسمت سفالي رود هيرمند قرارداشتند، رفع

، محمود فروغي، سفير سـابق  )م1972(ش 1351در سال ). 347 كارتن: 1350،اواخ(گرديد 
شد و نتيجة  مذاكرات مفصلي انجام. ايران در افغانستان، مأمور مذاكره دربارة رود هيرمند شد

  ).24 :13905 ش ،1351 روزنامة اطالعات،(آميز بود  آن موفقيت
با حضور صفي اصفيا، وزير مشـاور و  ) م1973(ش 1351دور بعدي مذاكرات در بهمن 

وزير در امور عمراني و اقتصادي، نخست در تهران و سـپس در كابـل آغـاز     معاون نخست
ويكـم اسـفند همـان     سرانجام، در بيست). 4 ،14014 ش: 1351 روزنامة اطالعات،(گرديد 

وزير ايـران، بـه دعـوت محمـد موسـي شـفيق، صـدراعظم         سال، اميرعباس هويدا، نخست
نامة آب هيرمند جريان يافت كـه   فغانستان، وارد كابل شد و مذاكرات نهايي دربارة موافقتا

در اين معاهده، سـهم ايـران را از   . ظاهر بسته شد صدسالة هيرمند به در نتيجة آن پروندة يك
آب تعيين و طرز گرفتن آن را همراه دو سند ديگـر شـامل وظيفـة كميسـاران دو طـرف و      

كرد و تشـخيص نهـايي بـه شـوراي      وجودآمدن درگيري بيان ورت بهمسئلة حكميت در ص
مطبوعـات افغانسـتان تبليغـات وسـيعي را     . افغانستان و بعد پادشاه افغانستان واگذار گرديد

دادند؛ از جمله، يكي از مفسران كابل يادآوري كرد كه امضاي ايـن   نامه انجام دربارة موافقت
توانـد بـراي عمـران و آبـاداني درة      زيرا افغانستان مـي  قرارداد براي افغانستان ضروري بود،

تا زمـاني كـه مشـكل حـل نشـود،      . المللي را جذب اين منطقه كند هاي بين هيرمند سرمايه
هـاي   هاي عمراني الزم را براي منطقه تأمين كند، زيرا سـازمان  افغانستان قادر نيست سرمايه

ــين ــالي ب ــار  م ــورد توجــه المللــي پيشــنهادهاي افغانســتان را درب ــارات الزم م ة وام و اعتب
  ).20 :14049 ش ،1351 روزنامة اطالعات،(دهند  قرارنمي

نامة آب هيرمند بين ايران و افغانستان به امضـا   با تمام شرايطي كه وجودداشت، موافقت
مترمكعب آب در ثانيـه در   26نامه، ايران فقط مجاز به برداشت  بر اساس اين موافقت. رسيد
هاي خشكسالي به نصـف كـاهش داشـت،     عي و پرآبي هيرمند بود كه در سالهاي طبي سال

ايران ديگر نسبت بـه  . توانست مقدار اندكي آب را از افغانستان خريداري كند ولي ايران مي
كـه تمـام سـعي ايـران در طـول       باشـد، درحـالي   توانست داشـته  ها هيچ ادعايي نمي سيالب

دو طـرف بـراي احـداث تأسيسـات مشـترك      . بودها  مذاكرات تعيين حقابة خود از سيالب
گيـري آب، در   محل نصب تأسيسات انـدازه . گيريِ آب روي هيرمند به توافق رسيدند اندازه

  ).78 :1371فخاري، (قسمت علياي سد كجكي قرارداشت 
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هاي خود سعي داشت در عمران و نوسازي حـوزة سـفالي رود    ايران در ادامة سياست
كرد كـه شـامل سدسـازي، ايجـاد شـبكة       ژة عمران هيرمند را مطرح هيرمند نفوذ كند و پرو

هاي وسيع كشاورزي و صنايع وابسته در طرح جامع عمراني و  آبياري و نيرو، اجراي برنامه
تأسيس يك مجتمع گوشت براي پـرورش  . احداث يك مجتمع بزرگ براي تهية شكر بود

افغانستان، همكاري در صنايع نسـاجي و  بندي در  دام، تأسيس كشتارگاه، ايجاد واحد بسته
). 4 :14468ش  ،1353 روزنامـة اطالعـات،  (هاي مشترك ديگر بـود   سيمان از جمله طرح

ــق    ــد از طري ــا محمــدداودخان پيشــنهاد دادن ــدار ب ــي در دي ــات ايران ــه، مقام در ادام
هاي كشت و صـنعت و   هاي فني و تأمين كارشناس، اجراي طرح گذاري و كمك سرمايه

خريـداري   وري باعث افزايش محصوالت در افغانستان شوند و مازاد آن را نيز ايرانپر دام
  ).4 :14692ش  ،1354 روزنامة اطالعات،( كند

، اسناد معاهدة هيرمند بـين خلعتبـري، وزيـر    )م1978(ش 1356سرانجام، در خرداد 
توافق قبلي با وجود . تهران مبادله شد امور خارجه، و محمودغازي، سفير اافغانستان، در

 22مترمكعـب آب در ثانيـه، ايـن قـرارداد سـهم ايـران را از آب        26مبني بـر دريافـت   
 مترمكعب در ثانيه مشخص كردند و با اين ميـزان آب، سـطح زيـر كشـت تعيـين شـد      

كه بايد با توجه به سطح زيـر كشـت،    ، درحالي)32 :15329 ش ،1356 روزنامة اطالعات،(
  .گرديد مي مقدار آب دريافتي تعيين

  
  گيري نتيجه. 5

رقابت دو قدرت استعماري روسـيه و انگلـيس بـراي تسـلط بـر هنـد، باعـث جـدايي         
هاي متناوب، براي حل  در دوره. وجودآمدن مسئلة هيرمند گرديد افغانستان از ايران و به

گرفت كـه   اختالفات مرزي و تعيين سهم آب ايران از هيرمند، مذاكرات مختلفي صورت
منجرشد، ولي در اين قرارداد نيز مساحت ) م1978(ش 1356به انعقاد قرارداد در نهايت 

بـرداري زيـاد افغانسـتان از     نشد و به دليل بهره هاي زير كشت سيستان درنظرگرفته زمين
هاي كشاورزي و مصارف ديگر، از مقـدار آبـي    آب در قسمت علياي هيرمند براي زمين

هـاي متعـدد ناشـي از عـدم      ها و سيالب ساليخشك. شود كاسته شد كه وارد سيستان مي
كنترل آب هيرمند، اوضاع اقتصادي مردم سيستان را كه زندگي آنها وابسـته بـه هيرمنـد    

در واقع، هيرمند به عنوان اهـرم  . تأثير قرارداد كه باعث مهاجرت مردم گرديد بود، تحت
مختلـف بـا اسـتفاده از    هاي  افغانستان در دوره. كند در روابط ايران و افغانستان عمل مي
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تجديـد  . اين مسئله ايران را تحت فشار قرارداده تا بتواند امتيازات مختلف را كسب كند
نظر در قرارداد رسمي بين ايران و افغانستان در مورد تقسيم آب هيرمنـد، بـا توجـه بـه     

بـراي حـل ايـن مسـئله، ايـران      . رسـد  نظرمـي  هاي زير كشت سيستان، ضروري به زمين
وگوهـايي را بـا متخصصـان،     هـا و گفـت   به سازمان ملل مراجعه كرده، نشست تواند مي

كارشناسان و حاكمان منطقه برگزار كند يـا در بازسـازي افغانسـتان تـالش بيشـتري را      
دهد تا بتواند سهمية خود را از آب هيرمند افزايش دهد، ولي همچنان مرجع حـل   انجام

  .است) م1978(ش 1356اختالفات، قرارداد 
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  .ندا: تهران ،موعود سرزمين). 1361( اصغر علي مصطفوي،
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 ،يسـتان س يقرا يةآب مشروب كل ةو احداث شبك يناول تأم مرحلة گزارش). 1369( فرپاك مشاور مهندسين
  .استان يطبهداشت مح يريتو بلوچستان مد يستانس يبهدار يا سازمان منطقه: جا ي، ب1ج 

وزارت : جـا  بـي . جلـد يـازدهم  . مطالعـات تـوجيهي مـديريت   . مهندسين مشاور كشاورزي و عمران منطقـه 
  .كشاورزي

  .سپهر: تهران ،سيستان حيات هامون تاالب). 1386( غالمرضا نوري،
 .توكا: تهران ي،رجب يزپرو ةترجم ،ايران كويرهاي). تا بي( سون هدين،


