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 گفتار پیش
 

ساحۀ معروف به بند کمال خان در والیت نیمررو  را  بررای نتیر ین برار      

سرییدان نیمررو      سال پیش دیردم  بزراران و محاسرن    وچهار نزدیک به بییت

برای با سرا ی نن  ها  ای این بند و تالش دربارۀ اذش ۀ تاریتی و عظمت منطقه

کردند و ا  فقدان نن دریغ  شهید محمدموسی شییق یاد می ا  سوی صدراعظم

نر و که یک رو     های داخلی بود و این خوردند  کشور دچار جنگ و حیرت می

هرای سرو ان    خانۀ هلمند در منطقرۀ کمرال خران مهرار شرود و دشرت      نب رود

نمد  من که در نن  مان تا ه بره   ناپذیر به نظر می سیی ان را سبز ارداند  امکان

مباحث مربوط به سیاست خارجی و مناسبات برین  به پوهن ون راه یاف ه بودم و 

منرد شردن    نظرام بند نب کمال خان را عامر   تأسیس مند بودم   ها عالقه دولت

دانی م  در  و ا  نن طریق تقویت این رابطه می تر روابط ما با همیایۀ غربی بیش

نهایرت   ملری مرا   کردم که برای اعمار بند  امکانات  نن  مان  این را نیز درک می

 محدود است 

هرای الری    ها خانه ها  سیالب یو دشوار در پهلوی دیگر مشقات 0373  سال

یرران کررد  نب ترا  انرو رسریده برود  نن  مران نیرز شراهد          مردمان نیمرو  را و



 

 ب 

شرنیدم کره    سرییدان و بزراران مری    ا  ریرش های سیالب رودخانه بودم   ویرانی

 ارداارررد شررهر را کرره  هررای وموانررک خرراکی  اررورهکیررانی ا  نن سرروی مررر   

به من انگیزه بتشید تا دربرارۀ    اند  این توانیت سی  را برارداند  ویران کرده می

هرا  ترا    محافظ ی تحقیق کنم  در همان سال های مال خان و تتریب اورهد کبن

 مانی که ا  پوهن ون فارغ شدم  جی ه اریت ه  ساحات مت لف بنرد و میریر   

را ا    کانرال برررا و    دریا را مث  ارشرک    های مت لف رودخانۀ هلمند و بتش

مر  نیز رفر م   نزدیک دیدم و بعضی جاهای نن را پیاده اشت  دم  به نن سوی

 ی بیر ر رود هلمنرد و سرایر منرابک     روتأسییاتی را که برای اسر یاده ا  نب   و

الین نب را  پایپ یک دیدم ا  نزد توسط جمهوری اسالمی ایران ساخ ه شده بود

داد نیرز اراهی برا     کیلوم ر به  اهدان ان قال مری  112نیمه  نب را در  که ا  چاه

  در ن یجره   بررداری کرردم   یادداشت  م و ا  ننو ااهی پیاده ا  نزدیک دیدموتر 

 هایم را در نن انجانیدم  ام شد و یاف ه نامه این موضوع میألۀ پایان

کرردم در   پنج سال پیش   مانی که به عنوان مشاور رییس جمهور کرار مری  
شرد  پیوسر ه    های کشرور بحرث مری    ها دربارۀ  یرساخت هایی که در نن نشیت

اری بررای اعمرار   ارذ  هرا و پرالن   جلیات  بحث مهار نبیاف م  در نن  حضور می
هرای عمرده برود      ویژه اعمار بند کمال خران  ا  بحرث     بهبندهای خرد و بزرگ

شررد و در اوایرر    جلیررات معمرروال  ا  سرروی ریرریس جمهررور ارداننرردای مرری 

نوری منابک یکی ا  میائ  مورد بحث دربارۀ ساخت بند کمال خران برود     فراهم
کاران ما این بود که کمک مرالی یکری ا  کشرورهای منطقره را     نظر یکی ا  هم

سرا    برای اعمار بند جلب کنیم  من با ایرن نظرر مترالف برودم و نن را مشرک      

کره  نظرر داشرت   در بت انه رییس جمهور محمداشرف غنی نیز  دیدم  خوش می
انکشرافی تمویر  کنرد  و همران برود کره برا         ۀاین بند را ا  منابک ملری بودجر  

ام که  رؤیای دیرینه در این عرصه داشت  رییس جمهور که ی و جدی یعالقمند

توانیم یک رو  بند کمال خان را بیا یم  نهی ه نهی ه به واقعیرت بردل    ما می
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بنرد   تکمیر  شردن  دربرارۀ    ها دربارۀ مطالعات اب ردایی    پس ا  نن که بحثشد
یگرر یرأو و   به مرحلۀ امضای قررارداد رسریدیم  د  ما و  خاتمه یافتکمال خان 

 دیدم  های مردم نمی حرمان را در چهره

اکنون که در نس انۀ اف  اح بند کمال خان قرار داریم  بری شربهه و امران     

شوند  امرا در صرورتی    ا میه ها و ست ی  ها دچار مشقت توانم بگویم که ملت می

را ر ولرو برا     برزرگ  توانند یک کار می که ارادۀ جمعی خود را به حرکت بیاورند

 نابک اندک ر به انجام برسانند  م

ترری را در   ام بود  معلومات بریش  نامۀ تحصیلی امیدوارم این نوش ه که پایان

نامرۀ   خصوص مناقشات بر سر نب هلمند و تحوالتی که منجر به امضای پیمران 

 تقییم نب میان افرانی ان و ایران اردید  به خواننده ارائه کند 

 کنم  ازاری می خاطر چاپ این اثر سپاو ا  اکادمی علوم افرانی ان  به

31/01/0399  
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 مهمقد
 

در مجمروع   باشرند   یاالرضر  سطحچه یا االرضی و  تحتچه   منابک طبیعی 

دهری اق صراد و    در شرک  تواننرد   میو  نیند به شمار میهای ملی کشور  سرمایه

هرای   هرا و نب ند  دریاباشر ی را دارا فرهنگ جوامک نقش ار نده و نهایرت مهمر  

جوامرک   ۀکه سیمای اولی بودند  بهاترین منابک طبیعی اران ۀا  جمل یاالرض تحت

و اکنون نیز باار ش و حیراتی شرناخ ه    دادند جهانی را شک  می ۀو اق صاد اولی

مده و ا  معضالت اس راتیژیک ع ۀلأیک میدر جهان امرو  د  کمبود نب نشو می

های کشرور ثر اعمرال فشرار علیره    ؤا  وسای  مر یکی  ۀمثابه تواند ب که می است

 کار برود ه های امرو ی ب مند به نن در دیپلوماسینیا 

های جهان مانند کشور هرای عربری و یرک    هم اکنون تعداد  یادی ا  کشور

انرد    یرا نب شریرین   کلریرد سودیم تعداد کشورهای اروپایی دچار قلت نب فاقد 

ه کشورهای عربی متصوصا  کویت و عربی ان سعودی ملیاردهرا دالرر را   ک چنان

چنران   های تبدی  نب شور بحر به نب شریرین و هرم   خانه صرف ساخ ن تصییه

  اند کردهها  الین های قطب و ان قال نن توسط پایب ذوب یخ

ه  ده و بر  طبیعی را پشت سرر حدود ار شی منابک محدود برای نب  تقاضا  
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دریرایی   ۀهای ترا   شده که نب ییها سا  منا عات میان ملت لقوه  مینهاصورت ب

 د نسا  ها را میسرحد میان کشور و یا شان شریک است میان

که  ی ودی  در صورته در پنج قاره ممکن است ب جهانکشور  01تر ا   بیش

 مینی و دریایی دست نیابند  درایرر  یاده ا  منابک نبی  یربه توافقات بر سر اس 

زایش کثافت هوا  نب و افرو  افزون  ۀدلی  اس یاده منا عات جدی اردند   یرا ب

داشرت ایرن   نظردرشده است  برا   بدلیکم  و ییتقرن ب« نگر نبی یطال»نب به 

ترر ا  دو کشرور شرریک     منبک نبی میان دو یا بریش  111تر ا   حقیقت که بیش

ها در نینده غیر قاب  ان ظار دانیت  ات عمده را میان کشورتوان منا ع است نمی

 کره  ه راه انداخ ه  چنانجنگ برای نب در نقاط مت لف جهان مباحثات داغ را ب

مراه مرارا امیرال ابررا  داشرت:      سرمنشی سا مان مل  م حرد در    کوفی عنان

منابک دست نوردن نب تا ه ممکن است یکی ا  ه بار برای ب های خشونت رقابت»

شورای ملری اسر تبارات    ازارشست که ا حالیاین در «  منا عات جهان اردد

سال  00را تا  بر سر نبنغا  و یا تشدید منا عات   یک هشدار ۀبا ارای نیز امریکا

 ناپذیر دانی ه است   نینده اج ناب

یس تیم مذاکرات مصر برای نب دریای نی  یر  اونه که مون ر هادادین همان

د نتش است  نباید خرو  ۀکننده و کشند خاموش  طبیعت نن برب بنا ن» ایت می

منظرور جلروایری ا    ه بر   «تبردی  ارردد  ها به منبک نتش منا عات میان کشور

حقرو  ملری و    اند ترا نظرام   کردهها تالش شورک  المللی منا عات منطقوی و بین

و  هرا رهنجاچنران    هرم و  کننرد ها ایجراد  و دریا ها خانهرودالمللی را دربارۀ  بین

  دارندتدوین و مرعی  ها ثر و بدون مشک  نبؤم ۀرا برای اس یاد یهای اصول

هرا   دریاچه دریاها »های داخلی را نن دس ه ا   نب  حقو  بین المل  عمومی

 ه ا  یعنی نن دس  شناسد می 0«که در قلمرو یک کشور قرار دارند ییها و کانال

                                                             
هـنن »،ب648ص6957ضیایی بیدگدلی دکرت محمدرضا حقوق بین املللی عمـومی گـند دانـش  6
 .990ص « اثر
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نی طروال  تدر داخ  قلمرو یک کشور بوده و میاف که ا  منبک تا دهانه یهای نب

پس این کشور مت ار است به هر اندا ه ا  این نب  کند را در یک سر مین طی 

 یهرای  خانهکند  اما هی ند رودکه خواس ه باشد اس یاده و مهار  یرا به هر شکل

ااهی سبب برو  مناقشات میان اذرند و هر چند  که ا  قلمرو چندین کشور می

و مکونگ در نسریا   های راین و دانوب در اروپا  سند مانند دریا  اند ها شدهکشور

  در امریکا و دریای نی  و مو امبیق در افریقا  دریای کالورادو

دسر ه ا    المللری را نن  هرای برین   ها رودخانره عمومی کشور ۀرین و رویدک 

قلمرو دو یرا  رانی بوده و  طور طبیعی قاب  کش یه دانند که ب های جاری میرود

 1 ارذرد  ا  قلمرو چندین کشور مری  سا د و یا دیگر جدا می چند کشور را ا  یک

ها و دادها بدون عقد قرار سیانه باید ایت که امرو  هیچ کدام ا  قواعد و نورمأم 

ها این دریا جانبه به تنهایی ن وانی ه رژیم اس یاده ا  جانبه و چندینمعاهدات دو

 ۀمانند معاهرد   در این عرصه وجود دارد یهای  یاد ثالم  کندن و مقرر یرا تعی

ۀ بلگرراد    معاهرد خانره کنگرو  ۀ روددر  مین 0909سپ امبر  01سن ژرمن مورخ 

میران مصرر و سرودان     هنامر  دریای دانوب  موافقت ۀباردر 0998اایت  8مورخ 

هنرد و   ۀمعاهرد  سررانجام خانره نیر  و   ددر خصروص رو  0909نروامبر   8مورخ 

رسرانی انرردوو   نب ۀترییرر شربک   دربرارۀ  0911سرپ امبر   01  ان مرورخ پاکیر 

 « سند»

رنرج بررده    ایس و حادثات تاریتی ا  این معض افرانی ان نیز به اساو دس

کشرور و   تررین رودهرای   تررین و خروشران   طویر   ۀهلمند که ا  جمل   رودستا

طی تقریبا  یک قرن سبب مناقشرات جردی میران دو      شود منطقه محیوب می

انی ان و ایران اردیده و مناسبات دوس انه میان دو ملرت را در طرول   کشور افر

   است دهدار کر ثر و خدشهأی م مادی م ها سال
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سیاسی کشور  و تاریتی میألۀترین  عمدهنب هلمند   ۀلأمی ا  نن جایی که

 ننتواند به بررسری همره ابعراد     نمی این نوش ه  سا د میغربی  ۀما را با همیای

و مراکرز   ارران  پرژوهش تا  برم نر و می  دارد در بر ی رانواقص امان بی و بپردا د

بره ایرن مقالره    تنهرا  و  بپردا نرد له أمیر  این تر بیشتحقیقاتی کشور به بررسی 

 بینده نکنند 

 کاب  نادر نادریاحمد

 0377حوت 
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