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چکیده
آب شیرین سطح زمیین تنایا سیه درصید م میور آبایره را تشیایل مییدهید .دشیوار شیرایط
هنگامیآشاار میشود که بدانیم پراکنش آب در نواحی مختلف نابرابر اسیت و رشید فآآینیده عمتییت و
مصرف روزافآون آب در امور مختلف زمینهساز پییدایش شیرایط حساسیی شیده اسیت کیه بسییار از
صاحبنظران از قرن بیست و یام بیه عنیوان سیده هییدروپلیتیا ییاد مییکننید .بنیابراین در مناسیبات
واحدها سیاسی در مناطقی که میآان بارش اندک است ،آب زمینهساز پیدایش تنشها آینده خواهید
شد .هدف از این پژوهش که به روش توصیفی -تحلیلی ان ام شده اسیت بررسیی تیأ یر هییدروپلیتیا
رودخانه هیرمند بر امنیت ملی عماور اسلامیایران میباشد و بیه دنبیاپ پاسیخگویی بیه ایین سی اپ
هستیم هیدروپولیتیا رودخانه هیرمند چه تأ یراتی بر امنیت ملی عمایور اسیلامیایران دارد؟ فرضییه
پژوهش عبارت است از به نظر میرسد به نظر میرسد که هیدروپولتیا هیرمند در ابتاد مختلف سیاسی،
نظامی ،اقتصاد  ،فرهنگی و به ویژه زیست محیطی بر امنیت ملی عماور اسلامیایران تأ یرگذار باشد
و هماار در حوزه مشترک هیرمند مسیتلآم توعیه بیه رویایرد امنییت زیسیت محیطیی و عسیت و
راهاارهایی برا هماار مشترک در چارچوب این رویارد میباشد.
واژگان کلیدی :هیدروپلیتیا ،امنیت ملی ،هیرمند ،عماور اسلامیایران.
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مقدمه
رقابت بین کشورها برا منابع آب مشترک و دستیابی به منابع آب شیرین ،مییتوانید بیه
دلیل تلاش کشورها برا دستیابی به امنیت ملی باشد .منابع آب کافی بیرا ییا کشیور بیه
متنا توسته در بخش کشاورز  ،غذا کافی ،رشد اقتصاد و رفاه عمومی است .امنییت آب
به ویژه در مناطق خشا و نیمه خشا به امنیت ملی مربوط میشود.
در ارتباط با موضور تأ یر هیدروپلتیا رودخانه هیرمند بر امنیت ملی عماور اسلامی ایران
تحقیقیاتی صورت گرفته که برخی از آنها به شرح ذیل میباشند :متقیی و همایارانش ،)8037
در مقاله خود با عنوان « شناسیایی و تحلییل عوامیل می ر در مناسیبات هییدروپلیتیا اییران و
افغانستان در حوضه آبریآ هریرود» به این نتی ه میرسد که شاخصها اهمیت هرییرود بیرا
آب آشامیدنی ،امنیت غذایی ،امنیت منابع آبی برا ایران و شاخصها اهمییت هرییرود بیرا
امنیت ملی ،امنیت منیابع آبیی و ان یام برنامیههیا توسیته اقتصیاد بیرا افغانسیتان عیآو
شاخصها راهبرد محسوب میشوند .رستمی و نادر  )8030در پژوهش «بحران کمآبی و
گسست در امنیت ملی» ضمن توضیح ماتب کپنااک ،به بررسی بحران زیستمحیطی و بحران
کمآبی در منطقه خاورمیانه و ایران ،و رابطه بحران کمآبیی و امنییت ملیی مییپیردازد .عبیا
عراقچی  )8030در مقالها با عنوان «دیپلماسی آب از منازعه تیا همایار » راهحیل واردات
محصولات آببر و استفاده از روش آب م از را برا کشورها کیم آب پیشینااد مییدهید.
پارسییا  )8038در پییژوهش خییود بییه دنبییاپ پاسییخگویی بییه سییواپ عایگییاه دیپلماسییی آبییی
هیدروپولیتیا) رودخانهها مرز ایران اروندرود ،هیرمند و هریررود) در مناسبات آینده اییران
با کشورها عراق و افغانستان میباشد .وحید سینائی  )8033در مقالیها در فصیلنامه روابیط
خارعی با عنوان ،هیدروپلیتیا امنیت و توسته هماار ها آبی در روابط اییران ،افغانسیتان و
ترکمنستان میپردازد .ح از  ،)8013در پژوهشی تحت عنوان چالشهیا سیاسیت مشیترک
مرز هیدروپولیتیا) ایران با عراق و افغانستان ،به نقش هن ارها بینالمللی و چیالشهیا
پیشرو در رودخانهها مذکور اشاره کرده است و آن را در امنیت انسانی ساکنین آن حیوزههیا و
استانها مرز م اور م ر دانسته است .حسین مختار  )8017در مقالهاش به وضتیت کلی
هیدروپلیتیا ایران پرداخته و تمایآ میان فرادست بودن آبی در غرب و فرودست بودن در شرق
را بیان میکند .همچنین به مشالات احتمالی انتقاپ آب از یا محل به محل دیگر در صورت
در نظر نگرفتن همه ابتاد سیاسی و امنیتی اشاره میکند.
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به هرحاپ آب از مامترین شاخصها امنیتی در کشورها خاورمیانه است ،به گونها که
امروزه به عنوان یا ماده حیاتی و اساسی ،در حاپ عایگآینی با نفت است .هماینا در منطقه
خاورمیانه ،آب هم به عنوان یا عامل همگرایی و هماار و هم به عنوان یا عامل تنش و
عدایی مطرح شده است اطاعت؛ ورزش .)830 :8038 ،در طی چند دهه اخیر از سیو محافیل
سیاسی و نظامی توعه خاصی به مسأله آب و نقش آن در ای اد امنیت یا بحران شده است چیرا
که؛ امنیت یای از مباحث محور در حوزه علم سیاست و حیوزه سیاسیتگیذار در هیر نظیام
سیاسی است که همواره از ابتاد مختلفی مورد تادید قرار میگیرد .صیادقی.)881-883 :8031 ،
با توعه به مطالب فوق در این نوشتار ،رودخانه هیرمند به عنوان یا رود بین المللی در منطقه
خاورمیانه مورد توعه قرار گرفته است .آنچه موعب نوآور این مقاله است این است که منیابتی
که مورد بررسی قرار گرفت هیچادام به صورت مستقیم و همآمان به بررسی تأ یر هیدروپلیتیا
هیرمند بر امنیت ملی عماور اسلامی ایران نپرداختهاند و به صورت کلی و غیرمستقیم اشارها
به آن داشتهاند .این پژوهش در پی آن است تا به بررسی مناسبات هییدروپلتیا افغانسیتان بیا
ایران در طوپ یا سده گذشته ،بر مبنا استفاده ابآار از عامل آب بپردازد .این موضور دارا
نوآور بوده و باب پژوهشی در راستا رابطه آب و امنیت ملی خواهد گشود.
از این رو آنچه ضرورت و اهمیت بررسی این پژوهش را نشان میدهید ایین اسیت کیه آب
یای از بآرگترین چالشها قرن حاضر بشریت است که میتواند سرمنشاء بسییار از تحولیات
مثبت و منفیی عایان قیرار گییرد و بایرهور از آبهیا میرز عنیوب شیرقی اییران عنبیه
هیدروپلیتیای پیدا کرده است .این موضور عملاً به یا اهرام اقتصاد  -سیاسی در دست دولت
افغانستان تبدیل شده است تا از آن در روابط سیاسی و موازنه قدرت با ایران اسیتفاده کنید .ایین
ویژگی سبب شده است تا ایران در موقتیت فرو دست و نابرابر قرار گیرد؛ از اینرو بررسیی تیأ یر
هیدروپلتیا هیرمند بر امنیت ملی ضرور میباشد.
 -8چهارچوب نظری :مکتبکپنهاك
تئور ها عدید در مطالتات امنیتی مانند ماتب کپنااک ،به رغیم آن کیه امنییت ملیی را
مرکآ قل و گرانیگاهِ مطالتاتِ خود قرار دادهاند ،با این حاپ متتقدند که اگر دولتی نتواند امید بیه
زندگی را در بین شاروندان تامین و تضمین کند ،از لحاظ امنیت اعتماعی و امنیت عمومی فاقید
کار آمد باشد و امنیت اقتصاد و زیست محیطی را تامین ننماید ،فاقید هرگونیه امنییت ملیی
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است .بار بوزان به عنوان نماینده ماتب کپنااک متتقد است که امنییت دیگیر مفایوم سینتی
خود را که در چاارچوب مدپ وستفالیایی بود ،از دست داده و امروز امنیت چند بتد شده اسیت.
بوزان متتقد است که امنیت ملی و بینالمللی به وسیله امنیت منطقها  ،متنا و مفاوم مییابد.
در نتی ه ،سیاست خارعی مناسبِ هر کشور با توعه به ماتب کپنااک ،سیاستی است کیه بیه
امنیت چندبتد  ،توعای ویژه نماید و برا کسب امنیت ملی خویش ،نگیاه وییژها بیه امنییت
منطقه ا خود داشته باشد .بر این اسا  ،سیاست خارعی به این دلیل باید به امنیت ،نگیاه چنید
بتد داشته باشد .عبدالله خانی  )801-801 :8013آنچه به عنوان ماتب کپنااک در مطالتات
امنیتی خوانده میشود ،بر سه انگاره اصلی متای اسیت )8 :امنیتیی کیردن )0 ،8بخیشهیا)0 ،0
م موعهها امنیتی منطقها .0
بخشها ،ارعاعی به تمایآ میان امنیت اعتماعی ،نظامی ،زیست محیطی ،سیاسی و اقتصاد
است .مفاوم م موعهها امنیتی نیآ به اهمیت سطح منطقها در تحلیل امنییت مییپیردازد و
ایناه ،چگونه نگرانیها و دغدغهها امنیتی با یادیگر در بافتیار ییا «منطقیه درهیم تنییده»
بررسی میشود .م موعهها امنیتی به صورتی م آا مورد بحث قرار میگیرد.
امنیتی کردن نظریها است که از ساپ  8333به بتد در ماتب کپنااگ توسته یافته اسیت.
همانطور که الی ویور متتقد است« :هدف نظریه امنیتی کردن ،سیاخت و ارائیه نیوعی ت آییه و
تحلیل امنیت نو متتارف است که هسته سنتی مفاوم امنیت بقا ،تادید وعود ) را میورد تردیید
قرار داده و به طور غیرعآمی در دو بخش غیر نظامی و غیر دولتیی کیاربرد دارد» .برطبیق نظیر
ماتب کپنااگ ،فام و درک روندها فرهنگی امنیتی کردن ضرور است .از اینرو ،کنشگران
مسائل را به مسابه تادیدات برا امنیت برمیسازند .محیط امنیتی متاصیر ،بیه طیور عمیقیی از
منظر این ماتب ،به سیاسی کردن یا مسأله در پیوند است .سیاستها امنیت ،صرفا درمیورد
تادیدها از پیش تتیین شده نیست ،بلاه عملی برعسته است و مسائل مشخصی را بیه مثابیه
تادید آشاار میکند ابراهیمی.)81-81 :8030 ،
در این زمینه امنیت به مفاومی ارعار داده شده که عامته یا مردم چیآ را به عنوان تادیید
تتیین میکنند یا نه؟ این مشخصه ،روند است که تادیدها در آن ساخته مییشیود .ایین طیرز

1. Securitisation
2. Sectors
3. Security complexes
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تلقی تتریف امنیتی کردن را بهعنوان «روندها گفتمانی که ازطرییق آن ییا فایم بینیاذهنی
درون عامته سیاسی برساخته شده و برخی چیآها را به مثابه نوعی تادید وعیود علییه مرعیع
مورد ارزش قلمداد میشود» ،در نظر میگیرد .از اینرو ،امنیتی کیردن بیرا فراخیوان فیور و
فوقالتاده و به منظور اخذ اقدامات لازم برا مقابله با تادید ،کیاربرد دارد بیوزان؛ وییور:8011 ،
.)038
در چارچوب مفاوم امنیتی ساختن دو شرطی که میتواند موضوعی را امنیتیی سیازد عبیارت
است از گفتمان امنیتی ساز و شاستن قوانین و رویهها موعود گفتمان امنیتیی سیاز کیه خیود
شامل «کنشگران امنیتساز» و «کنشگران کارآمد» میشود .کنشگران امنیتساز ،فرد یا گروهی
هستند که موضوعات را با اظاار این مسأله که چیآ از لحاظ وعود در مترض تادیید اسیت،
امنیتی میسازند ،کنشگران کارآمد صرفا دارا تأ یر بر تصمیمات در حوزه امنییت مییباشیند .از
سو دیگر کنشگر امنیتساز تناا مرعع امنیتی ساختن یا موضور میباشد و کنش کلامی نییآ
همینعا متنا می یابد و کنشگر کارآمد مانند یا م سسه مطالتاتی ایده پرداز در مسیائل امنیتیی
است ابراهیمی.)007 :8011 ،
 -2ویژگیهای جغرافیایی رود هیرمند
نام رودخانه هیرمند از فارسی کان و ترکیبی از کلمه «هیر» به متنی آب در فارسی پیش از
اسلام و پسوند «مند» به متنا دارندگی و فراوانی است .بنابراین هیرمند به متنا رود سرشار از
آب است .رودخانه هیرمند از نظر آبیار منطقه سیسیتان ،دلتیا و اطیراف رود و همچنیین تغیییر
م سیر و انحراف آن و بخشی از مرز مشترک ایران و افغانستان از اهمییت بیه سیآایی برخیوردار
است پارسا.)888 :8038 ،
رودخانه هیرمند با حوضه آبریآ  813333کیلومتر مربع از کوه بابا در افغانسیتان سرچشیمه
میگیرد و پس از طی  8313کیلومتر به دریاچه هامون در منطقه سیستان ایران میریآد .شیب
عنوبی ارتفاعات افغانستان واقع در بخشها نیمه مرکآ و عنوبی ایین کشیور منبیع اصیلی
تامین آب رودخانه در طوپ ساپ میباشد ،که در دو شاخه اصلی آن هیرمند و ارغنیداب عیار
است .دو سد مخآنی عمده افغانستان ،ارغنداب و ک ای در همین ناحیه احداث شده است کیه
حوضه آبریآ وسیعتر از  13333کیلومتر مربع دارند حافظنیا و همااران)1: 8011 ،
بخش سفلا هیرمند که تشایلدهنده دلتا رودخانه در ناحیه سیستان میباشد گسترها
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به وستت 81033کیلومتر مربع دارد که  03درصد آن در خاک ایران است .این قسمت از چایار
برعا آغاز شده تا دریاچه هامون ادامه مییابد .در منطقه دلتا رودخانه هیرمند به شاخهها
متتدد تقسیم میگردد .عات عریان هیرمند بتد از بند کماپ خیان درناحییه دلتیا بیه سیمت
شماپ میباشد که در بند کوها به دو شاخه پریان مشترک و سیستان تقسیم مییگیردد .کیه
اولی وارد دریاچه هامون پوزک و دومی وارد هامون هیرمند میگردند .رود هیرمند در قسمتی از
مسیرخود پس از بند کوها مرز میان ایران و افغانستان را تشایل میدهد بارش در ناحیه دلتا
بسیار کم و تبخیر بالاست و آب مورد نیاز آن تماما از رود هیرمند تامین مییگیردد .بالیا بیودن
میآان تبخیر و اتلاف زیاد آب بر ا ر آن در منطقه دلتا هیرمنید سیسیتان اییران و چخانسیور
افغانستان میآان آب مورد نیاز برا هر هاتار زمیین کشیاورز در ایین قسیمت را بیه شیدت
افآایش میدهد کوهستانینژاد)801 :8010 ،
رود هیرمند دارا رژیم آبدهی متغیر در طوپ ساپ میباشد بیه گونیها کیه  10درصید
عریان آب رودخانه مربوط به ماهها بامن تا خرداد است .همچنین میآان آبدهی رودخانه در
ساپها مختلف به شدت تغییرمییابد طرح عامع آب کشور حوضه آبریآ رود هیرمنید:8071 ،
.)01
 -9تاثیرات امنیتی هیرمند
براسا تتریف بار بوزان از امنیت ملی و م لفهها آن ،یای از مامتیرین ابتیاد آن ،بتید
زیست محیطی میشد .در این فصل به بررسیی ابتیاد زیسیت محیطیی هییدروپلیتیا رودخانیه
هیرمند بر امنیت ملی عماور اسلامی ایران پرداخته میشود .از بارزترین ابتاد زیسیت محیطیی
مناطق مرز ایران و افغانستان ،خشاسالی ،بیابانزایی و شنها روان و بادهیا موسیمی803
روزه است.
 -9-8بادهای  821روزه
در بین بادها محلی ایران ،باد 803روزه سیستان شارتی بسآا دارد .ایین بیاد تقریبیا از 81
خرداد تا  81شاریور بر بخش شرقی ایران حاکمیت مییابد که سرعت آن را بیین  883تیا 873
کیلومتر در ساعت با درعه حرارتی متادپ  17درعه سانتیگراد تخمین زدهانید خسیرو :8011 ،
 .)873منطقه مورد مطالته تاکنون در ا ر این بادها خسارات زیاد را متحمل شده است بنا بیه
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نوشته دکتر علی انی در کتاب آب و هوا ایران ،باد 803روز از ارتفاعات شماپ شرقی ایران به
سرزمینها عنوب شرقی ایران میوزد .به گفته و این بادها در دامنیه عنیوبی البیرز بسییار
مطبور و خنا است ،اما پس از عبور از بیابانها خشا دشت کویر و دشت لوت بسیار گیرم
و خشا میشود به طور که در سیستان و بلوچسیتان پوشیش گییاهی را از بیین مییبیرد و
خسارات عبران ناپذیر را به بار میآورد.
 -9-2تأثیر بادهای  821روزه بر امنیت ،اثر طوفانهای ماسه و شن حاصل
از بادهای 821روزه بر نیروهای نظامی
بیشترین فرآیندهاى ژئومورفولوژیاى در این نواحى با توعه به نبود پوشش گیاهى مناسب و
خشونتها آب و هوایى ،از نور فرایندهاى فرسایشى باد تراکمیى و کاوشیى) و فرآینیدهاى
سیلابى و آبراههاى است عباد نژاد .)073 :8013 ،عمدهترین مورفولوژ تشیخیص داده شیده
در شماپ و شرق سیستان ،برخان و برخانها عرضی به هم پیوسته است ،این برخیانهیا در
حاپ حاضر فتاپ هستند و کلیه شرایط تشایل آنها در منطقه وعود دارد که حاکی از تحیرک
آنها و وعود فرسایش باد با شدت زیاد در منطقه است .تپهها ماسها منطقیه بیه شیال
برخان ناقص ،برخان کامل و همچنین تپهها عرضی قابل مشاهدهاند .مورفولیوژ تپیههیا
ماسها کوچا و بآرگ منطقه نشان از عات باد غالب و فرساینده شماپ و شیماپ غربیی در
منطقه دارد ،چرا که شیب ملایم تپهها ماسها منطقه که عمدتاً برخیان هسیتند ،بیه طیرف
شماپ و شماپ غربی است و بازوها آنها به سمت عنوب شرق کشیده شده است .برخانهیا
در دشتها میتوانند با نقش استتار و اختفا مورد استفاده قرار بگیرنید و هیم در مواقیع آفنید و
پدافند به عنوان سنگر و عان پناه ،برخانها باترین نور سنگرها طبیتی در کویرها هستند به
دلیل ایناه از سه عات عدم پوشش تیر برا دشمن را دارد و فاصله بین عرض تپه ،نقطه کور
برا نیروها نظامی به حساب میآید .در ضمن باید به این ناته توعه کرد کیه بایید از دپیو
کردن مامات و احداث چادرها در عرض برخان خوددار کرد زیرا نقطه کیور کیه در شیال
مشخص است دقیقاً منطقها است که با وزش باد پیشرو خود را شرور میکند و در صورت
بیدقتی و پیاده کردن ت ایآات در نقطه کور یا همان عرض تپه برخان باعث میشود شنها
روان کل ت ایآات را بپوشاند کریمیو همااران.)881-887 :8030 ،
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شکل -8شکل برخانها

همچنین بررسی نبااها منطقه در کف دریاچه هامون سیستان تا منتاا الیه عنوب شرقی
در تمامی سطح عرصه مطالتاتی نشان از باد غالب و فرساینده شماپ تا شماپ غرب است ،چیرا
که گسترش ماسه در پشت بوتهها ،درختان ،درختچهها ،دیوارها و ساختمانها و کلیه موانع زنده
و غیر زنده نشان عات باد غالب در منطقه مورد بررسی است نگیارش )13 :8017 ،سیاختار
نباا در منطقه میتواند مورد استفاده نظامی قرار گیرد زیرا از برخانها ،تپیههیا ماسیها ییا
سیفها نمیتوان بهعنوان ساو استفاده کرد اما از نبااها منطقه میتوان به عنوان سیاو ییا
محلها ابت کردن پایه سلاح استفاده کرد.
سرعت حرکت نیروها نظامی در منطقه سیستان به دلیل سستى زمین ،کاهش مییابد ،به
خصوص در مواقع وزش بادهاى شدید که کاهش دید هم اتفاق میافتید ،ایین مسیأله تشیدید
میشود .براى نیروهاى نظامی و انتظامی نیآ این عوارض به عنوان یا عارضه مثبت و منفیی
مطرح هستند؛ چرا که از یا سو به صورت طبیتى انسداد مرز را فراهم مییکننید و از طرفیى
اماان کمینها مناسب را برا اشرار فراهم مینمایند عباد  .)013 :8013 ،در شیرق زابیل
هم مواز با مرز نآدیا به  83پاسگاه مرز قرار دارد کیه تحیت تیأ یر بادهیا  803روزه و
حرکت ماسهها روان قرار دارند که از پاسگاه تاسوکی شرور مییشیود تیا پاسیگاه میرز در
نآدیای شارک کاا این پاسگاهها مرز که فلسفه وعود آنها حفاظت و حراسیت از میرز
هستند در منطقها قرار دارند که مورد ه وم شنها روان قرار میگیرند به دلییل اینایه در
غرب این  83پاسگاه ،شرق و عنوب شرق شار زابل منطقه عظیمی از زمیینهیا ماسیهزار و
شنها متحرک قرار دارد .به همین دلیل در مدت وزش بادها  803روزه یتنی از خردادماه تا
شاریورماه زندگی را برا نیرو نظامی و انتظامی در این محییط بیه شیدت سیخت مییکنید
◊ 05

بررسی تأثیر هیدروپلیتیک هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامیایران ◊

کریمی و همااران.)887-881 :8030 ،
طوفانها ماسه و غبار ،مشالات زیاد را برا نیروها امنیتی ای اد میکند که باعیث
اخلاپ در عملارد مطلوب آنها میشود .این اخلاپ شامل :عبور گرد و غبار از چادرها نظامی،
انسداد عادهها  ،که با افآایش فاصله در امر پشیتیبانی پایگیاههیا نظیامی ،مشیالاتی بیروز
میکند .همچنین طوفانها شن حاصل از بادها 803روزه اسلحههیا را از کیار مییاندازنید،
دستگاهها نور را خراب میکننید و اغذییه و نوشییدنیهیا را آلیوده مییسیازند و بیا تولیید
الاتریسیته باعث از کار افتادن قطب نماها مغناطیسی میشوند .علاوه براین ،ماسیه بیر رو
ت ایآات انبار شده مینشیند و علیرغم ان یام اقیدامات پیشیگیرانه ،از عمیر مفیید ت اییآات
میکاهد ،وزن محمولهها ل ستیای را نسبتا زیاد میکند و زندگی را برا افراد سخت و رقت
بار میسازد .به طور که غیر مستقیم در ای اد بسیار از ناراحتیها چشیمی نظییر تیراخم و
گلوکرم وکراتیا شنی  01درصد نابینایی موعود در دشت سیستان را دربرمیگیرد) دخالت دارد
به غیر از کور و سایر بیمار ها چشمی ،بیمار ها تنفسی نظیر آسم و عفونتها ناشی
از فرو رفتن گرد و غبار به داخل ششها از عوارض دیگر طوفانها شین و ماسیه در منطقیه
است که عملارد نیروها نظامی را تحت تأ یر خود قرار میدهد و سرعت عملیات را میکاهد
و گاه آن را متوقف میگرداند نگارش)18 :8011 ،
 -9-9اثرات گرد و غبار بر تأسیسات زیر بنایی
راهها مواصلاتی که در مسیر دالان بادها 803روزه قرار دارند ،از عمله عادههیا درعیه
یا ،درعه دو و راه آهنها در ا ر حرکت شنها روان مسدود میشوند .انسیداد راههیا باعیث
اختلاپ در حمل و نقل ،ای اد ترافیا ،عدم خدمات رسانی به موقع میگردد و میبایست سریتاً
به پاک ساز ماسهها اقدام شود که خود هآینه زیاد در بردارد .با توعه به نقشه 1:50000
منطقه با عبور دو محور مام و اساسی ،زابل  -حاعی آباد ملای و عاده زابل -شندوپ ایین دو
محور از منطقه شنآار و واحدها ماسهها روان عبور میکند که در شیرق شیار زابیل قیرار
گرفته است؛ و همچنین رود نیاتا در میان این شنآارها عبور میکند .عبیور ایین دو محیور از
میان این منطقه در زمان وزش بادها  803روزه مشالاتی را ای اد مییکنید از قبییل انسیداد
عاده ،ای اد ترافیا که در نتی ه ناایی باعث عدم امنیت اقتصاد و اعتماعی در این دو محور
میشود .یای از تأسیسات مام منطقه ،کاناپها آب رسانی است که سیالانه ح یم زییاد از
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ماسهها باد وارد این کاناپها میشود که نیاز به لایروبی دارد .گاهی ت مع ماسهها باد
در مسیر کاناپها آبیار به حد زیاد است که سبب انحراف آب از مسیر اصلی و همچنیین
کاهش سرعت حرکت آب در کاناپها میگردد زمردیان.)17 :8017 ،
همچنین محاسبات میدانی مشخص نمود که مخازن آبی چاه نیمه که تناا منبع آب شرب
مردم سیستان و شار حدود  900000نفر زاهدان است که عیاملی مایم بیرا مانیدگار
مردم در این منطقه به شمار میرود ،در چند ساپ آینده مورد تادید عدید شنهیا روان قیرار
خواهد گرفت ،به طور که طی  15ساپ 5.257.408تن و در طی یا سیاپ 350.494
تن وارد چاه نیمهها میشیود چنانچیه ورود و خروعیی بیر اسیا مییآان آب قابیل اسیتفاده
003میلیون متر ماتب) ان ام پذیرد کل رسوب حمل شده به مخازن بالغ بر  557100تن در
ساپ میگردد .ح م متناظر این مقدار رسوب در نامطمئنترین شرایط  348188متیر ماتیب
است .اگر از ه وم شنها و ماسهها روان به این مخازن علوگیر نشود ،موعودیت این منبع
آب بسیار حسا و مام به خطر خواهد افتاد و زندگی مردم این منطقیه را بیا مشیال مواعیه
خواهد کرد .بنابراین ،با توعه به حرکت تپهها ماسها به طرف عنوب شرق و چاه نیمهها که
تأمین کننده آب منطقه هستند در قسمت عنوب شرقی منطقه مورد مطالته تا چند ساپ آینیده
مقصد ناایی تپهها ماسها خواهند بود که متأسفانه در صورت پر شدن مخازن چاه نیمیه از
رسوبات باد  ،خطر و بحران عظیمی این سرزمین را تادید خواهد نمود نگارش.)11 :8017 ،
 -9-4کاهش دید و لغو پروازها
یای از متمولیترین ا رات آلودگی هوا ،کاهش میدان حاصل از عذب و تفرق نور بوده که
دید ناشی از مواد عامد و مایع منتقله توسط هوا است که نه تناا از لحاظ زیباشناختی ناخوشایند
است ،بلاه ممان است ا رات روانشناختی هم داشته باشد .در صورت کاهش میدان دید ایمنی
به خطر میافتد .به طور که با وقور طوفان شن در منطقه ،به دلیل غلظت ذرات گرد و خیاک
در هوا ،دید افقی به سرعت کاهش مییابد میر  )000 :8011 ،و خسارتهیا عدییدها بیه
حمل و نقل هوایی و زمینی وارد میگردد ،از قبیل آسیب به واحد باند ،کنسل شدن و تأخیر در
پروازها هواپیماها ،واحد برج ،واحد مخابرات ،واحد فنی ،واحد مدیریت و واحد الاترونیا کیه
در این بخش واحد الاترونیا بیشترین خسارت را متحمل میگیردد مییر  .)003 :8011 ،بیا
توعه با ایناه حداقل دید برا نشستن هواپیما در فرودگاه منطقه 0،الی  0کیلومتر است ،اما در
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ماهها خرداد ،تیر ،مرداد ،و شاریور که زمان وزش بادها  803روزه است دید افقی به کمتیر
از  8کیلومتر میرسد و باعث لغو پروازها در این موقع از ساپ میشود .این عامیل سیبب شیده
است که هواپیما بر فراز آسمان ظاهر شود ولی به علت عدم دید کافی م بور به بازگشت گردد
نگارش .)13 :8011 ،در آمار ساپ  8017به عینه مشخص است که بیشترین پروازها کنسل
شده و کمترین پروازها ان ام شده در منطقه در ماههایی رخ داده است که بادها  803روزه
حاکم بر منطقه است .منطقه سیستان به دلیل هممرز با افغانستان و مسأله قاچاق مواد مخیدر
به داخل مرزها کشور ،نیاز به مراقبتها هوایی و زمینیی بیشیتر دارد .بیر همیین منیواپ
کاهش دید علاوه بر ا رگذار بر مسائل نظامی که موعب لغو پروازها گشتی در منطقه مرز
سیستان میشود ،باعث کاهش سرمایهگذار خصوصی در منطقه زابل میگردد

شکل -2نمودار میانگین دید افقی کمتر از 8کیلومتر و پروازهای هواپیمایی سیستان

 -4-5تخلیه مناطق مسکونی
توزیع ناهمگن عمتیت در سطح کشور و حضور عمتیت کم در واحد سطح در استانی مثیل
سیستان و بلوچستان ،که از یا سو به کیویر متصیل هسیتند ،و هرچیه بیه کیویر نآدییاتیر
میشویم ،عمتیت کمتر میشود ،دامنه عآیره غیر مساونی کویر را گسیتردهتیر کیرده ،امایان
حضور نیروها بیگانه به دور از چشیم سیاکنان محلیی ،نیروهیا انتظیامی و نظیامی فیراهم
مینماید .نمونه بارز آن حضور نیروها ایلات متحده آمریاا در طبس است .از طرفی اگیر کیم
توعای دست اندرکاران در حمایت از ساکنین بیبضاعت روستاها حاشیه کویر من ر به خالی
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از سانه شدن این نقاط گردد ،اندک اماانات موعود برا زیست ،این ماانها را به مقر اشیرار
و قاچاقچیان و قانونگریآان تبدیل نموده و ایین منیاطق بیه عنیوان پایگیاهی مطمیئن بیرا
دسترسی به سایر نقاط کشور میورد اسیتفاده قیرار مییگییرد .در شیرایطی کیه مرزهیا محیل
ناآرامیها نظامی ،امنیتی و سیاسی باشد ،عمتیت به تدریج از مناطق میرز بیه محیلهیا
امنتر کوچ میکند و بار دیگر تراکم عمتیت در منیاطق میرز کمتیر و ناپاییدار عمتییت
بیشتر میگردد .این پدیده در فرآیند توسته و امنیت مناطق مرز تأ یر منفی میگیذارد .ایین
پدیده در مرزها ایران در مناطق مرز مشترک با کشورها افغانسیتان و پاکسیتان مشیاود
است کریمی و همااران.)800 :8030 ،
مامترین عواملی که موعب تادید امنیت سیاسی و اعتماعی میشود ،مسأله مااعرت است.
با توعه به ایناه پراکندگی عمتیت در شرق کمتر ازغرب کشور است .به علیت وابسیتگی تیام
حیات منطقه سیستان به آب دریاچه هامون ،خشا شیدن آن من یر بیه ای یاد طوفیان شین
گردیده و تأ یرات نامطلوب اعتماعی را به دنباپ داشته است سرتیپیپور .)37 :8013 ،به گونیه-
ا که سالانه ح م عظیم ماسهها باد  ،روستاها و شارها منطقه میورد مطالتیه را میورد
ه وم خود قرار میدهند .در برخی از روستاها که در مسیر دالان بادها  803روزه قرار دارنید،
مقدار ح م رسوبات به گونها است که سبب دفن واحدها مساونی شده و روستاییان ناچیار
به ترک خانهها خود میشوند نگارش .)17 :8011 ،مااعرت در منطقیه متمولیاً بیه منیاطق
شار یا به نواحی خارج از سطح خشاسالی است و یا مااعرت مماین اسیت بیه کشیورها
همسایه باشد که در این صورت مشال آوارگان را ای یاد مییکنید .بیه هرحیاپ پیس از پاییان
خشاسالی و کم شدن ا رات طوفان شن این افراد بهندرت به محل زندگیشان بازمیگردند .از
دیگر موارد که موید ا رگذار خشاسالی و طوفانها شن است ،تخلیه آباد هایی است که
با افآایش روزها گردوغبار روند تخلیه روستاها را تسریع بخشیده است.
ه وم ماسه به سمت روستاها به اندازها زندگی مردم را مختل کرده است کیه برخیی از
اهالی به دلیل عدم کسب درآمد مافی و ناتوان در پرداخت هآینهها ساخت خانهها با مصالح
عدید ،م بور به ترک روستاها خود شدهاند .بنابراین مناطق روستایی منابع انسانی را از دست
میدهند که این موضور مشال عد را برا توسته اقتصاد فراهم میکنید و همچنیین بیا
خالی شدن روستاها تادیدات امنیتیی و اعتمیاعی در سیطح منطقیها و امنییت ملیی شیال
میگیرد .با حاکمیت شرایط سخت زندگی در هنگام وقور طوفان شن و تادید مناطق مساونی
◊ 55

بررسی تأثیر هیدروپلیتیک هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامیایران ◊

و مآارر کشاورز توسط این پدیده ،بسیار از مردم منطقه برا فرار از شرایط مذکور دسیت
به مااعرت زده و عمع کثیر از آنها نیآ برا تأمین متیشت خود به مشاغل کیاذب از عملیه
قاچاق سوخت ،قاچاق کالا و دورهگرد رو آوردهاند .افراد مایاعر در شیارها دیگیر باعیث
فشار بر رو شالوده اعتماعی میگردند و فقر و اضیطراب اعتمیاعی را افیآایش داده و باعیث
شالگیر مشالات امنیتی و اعتماعی در شارها میشوند نگارش.)17 :8011 ،
 -4دلایل بروز خشکسالی های شدید و متناوب در سیستان
از نظر آب و هوایی سیستان با درعه حرارت نیمه استوایی عآو مناطق خشا آسیا به شیمار
میییرود و بییا منییاطق اطییراف خییود کییه دارا آب و هییوا اسییتپی ،زمسییتانهییا مرطییوب و
تابستان ها خشا هستند تفاوت دارد .از عمله مامترین عیواملی کیه باعیث بیروز خشاسیالی
شدید و پی در پی در سیستان میشود میتوان به بارنیدگی کم و تبخیر زیاد ،کیم بیودن عمیق
هامون ها ،وابسیتگی تالیاب بیه رودخانیه میرز هیرمنید و بیادخیآ بیودن منطقیه اشیاره نمیود
سیدس اد .)80 :8010 ،
متوسط بارندگی دنیا  713میلی متر است .کمبود بارش به همراه تبخییر بسییار زییاد 0707
میلی متر در سیاپ) و عمق کم دریاچه ،باعث از دست رفتن سریع آب مییگیردد .متایی بیودن
حیات سیستان به رودخانه میرز هیرمنیید کییه بیین دو کشیور اییران و افغانسیتان مشیترک
میباشد ،از ساپ  8083ه ر شمسی چندین قرارداد بین دولتها دو کشیوردر میورد تقسییم
آب هیرمند منتقد شد که متاسفانه بدلیل بی باتی حاومت در افغانستان ،چندین دوره شاهد قطع
آب هیرمند به ایران و ای اد خشاسالیهیا شیدید بیودهاییم کیه ا یرات زیانبیار و اقتصیاد و
اعتمیاعی زییاد را بیه همیراه داشته است .در بررسی پتانسیل باد در  13ایسیتگاه هواشناسیی
کشور ،ایستگاه زابیل بیالاترین فراوانیی و سیرعت را بیه خییود اختصیاص داده اسیت و بیدلیل
خشا بودن محیط ،با میانگین تتداد  13/7روز طوفییانی در سییاپ رتبییه دوم طوفییانهییا
ماسه ا در قاره آسیا را داراست .منطقه سیستان از نظر مناطق تحت سیطره فرسیایش بییاد و
فراوانیی وقیور طوفیانها غبارزا ،نسبت به سایر مناطق بیشترین آسیبها را متحمل میشیود
علیلوند.)1 ،
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 -4-8-8اثرات خشکسالی بر محیط زیست تالاب هامون
ا رات نامطلوب و زیانبخش زیستمحیطی تالاب هامون بر ا ر خشاسالیها پی در پیی را
میتوان در محورها زیر مورد بررسی قرار داد:
 تشدید پدیده بیابانزایی و فرسایش باد
 از بین رفتن گونهها مختلف گیاهی و مراتع دریاچه هامون
 از بین رفتن گونهها مختلف آبآ و مااعرت هآاران پرنده از منطقه
 شور شدن خاک

 -4-2تشدید پدیده بیابان زایی و فرسایش بادی
مامترین پیامد خشاسالی تشدید پدیده بیابیانزاییی اسیت کیه تبتیات گسیترده اقتصیاد ،
سیاسی ،اعتماعی و زیست محیطی را به دنباپ داشته است .با خشا شیدن بسیتر وسییع تالیاب
هامون ،خاک کف آن ترک خورده و تردد دامها باعث لگد کوبی شدید بستر خشیایده دریاچیه و
افآایش فرسایش باد در منطقه شده است .همچنین بیا توعیه بیه هیم میرز بیودن بیا کشیور
افغانستان و قاچاق سوخت از شار زابل به این کشور ،بتضا اتومبیلها حامل سوخت قاچیاق در
داخل دریاچه تردد و به تبع آن تخریب و فرسایش بیشتر را موعب شدهاند.
 -4-9از بین رفتن گونههای مختلف گیاهی و مراتع دریاچه هامون
از مامترین گونهها گیاهی دریاچه هامون نیآارها هسیتند .آنچیه در قالیب نییآار شیناخته
میشود ،در واقع ترکیبی از چند گونه گیاهی از نی ،لیوئی ،قمییش ،هآارنیی و عگین مییباشید
منصور ؛ م نونیان ،)17 :8010 ،که به خاطر تراکم بیشتر نی نسبت به سایر گونهها به نیآارها
متروف شده است .لوئی عات ساختن حصیر و یا قایقها سنتی توتن) و گونیههیا قمییش،
هآارنی و عگن به همراه گونهها بونی ،بیشتر مورد چرا گوسیفندان عشیایر قیرار مییگییرد.
خسارات وارده به مراتع و نیآارهیا تالیاب هیامون طیی سیاپهیا  1377- 1383براسیا
مطالتات اداره کل منابع طبیتی استان سیستان و بلوچستان در عدوپ شماره  8نشیان داده شیده
است اداره کل منابع طبیتی استان سیستان و بلوچستان.)81 :8010 ،
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جدول  :8خسارات وارده به مراتع و نیزارهای تالاب هامون()8911-8919
میآان خسارات میلیون ریاپ)
ساپ
8077
8071
8073
8013
8018
8010

01110/071
11170/030
71111/1
818700
838700
007133/1

عمع

383317/873

در طی دوره خشاسالی ا ر از گیاهان آبآ و حاشیه تالاب باقی نمانده و بیه عیا آنهیا
گونهها مقاوم به خشای و شور نظیر چمن شور ساحلی ،خارشیتر ،هندوانیه ابوعایل ،قلییا و
سیاه شور مصر رشد و نمو نمودهاند .این منابع در طوپ تاریخ هامون بر ا ر خشاسالی چنیدین
بار در مترض تخریب و م ددا با بابود شرایط احیا شدهاند .با خشا شدن بستر دریاچه ،عشیایر
منطقه در شرایط مطلوب حاشیه هامون زندگی مییکردنید بیه بسیتر دریاچیه وارد شیدند تیا بیا
عمعآور سرشاخهها گآ و شاستن و خرد کردن آنها علوفه میورد نییاز دامهیا خیویش را
تأمین نمایند علیلوند.)7 ،
 -4-4از بین رفتن گونههای مختلف آبزی و مهاجرت هزاران پرنده از منطقه
بر ا ر خشاسالی و خشا شدن هیامون تلیف شیدن آبآییان میاهیهیا ،فیتوپلیاناتونهیا،
زئوپلاناتونهیا ،وزغهیا وقورباغهها) از یا سو و مااعرت هآاران پرنده از سو دیگر مشیالات
زیسیت محیطیی غیرقابیل عبرانیی را هیم بیرا محیط زیست و هیم بیرا صییادان تحمییل
نمود 31 .درصد از  033هآار قطته انوار پرنده تالاب هامون ،به خاطر بی آبیی و خشییای اییین
دریاچیه بیرا همیشیه زیستگاه خود را ترک کرده و یا برا همیشه نابود شدهاند و دیگر به این
تالاب باز نمی گردند منصور و م نونیان.)00 :8010 ،
 -4-5شور شدن خاك
در طی خشاسالیها اخیر حرکت آبها شور لایهها زیرین به سطح ،موعبیات شییور
خیاک را فیراهمنموده و باعث ظاور گیاهیان شیور پسیند نظییر  Halostachys belangrianaدر
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تالاب و حاشیه تالاب شده است .مامترین نقشی را کیه ایین گییاه بیاز مییکنید علیوگیر از
فرسایش خاک و به تله انداختن رسوبات باد میباشد.
-5تحلیل بررسی تأثیر هیدروپلیتیک هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی
ایران بر اساس رویکرد نظری مکتب کپنهاك
امروزه کشورها ناگآیر به رویارویی و پاسخگویی به تادیدات و چالشهایی هستند که پییش
از این در ادبیات نمود و عایگاهی نداشتند .تادیدات امنیتی غیرسنتی ،توسیته ،بقیا و باآیسیتس
نور بشر و دولتها را با تادیدات و چالشها عد روبهرو میکند .بر ایین اسیا  ،تادییدات
امنیتی غیرسنتی ذاتا غیرنظامی و فراملی هستند که درنتی ه عاانی شدن و انقلاب ارتباطات بیه
سرعت پخش میشوند .بدین متنا تادیدات غیرسنتی خطرناکتر از تادیدات سنتی هستند زیرا:
 -8این تادیدات ناادها حاومتی و عمتیتها غیرنظامی مدنی) را تادیید مییکننید و
خاستگاه آنها انسان غیردولتی و عوامل طبیتی است .از ایینرو ،تادییدات مماین اسیت نت یه
اعماپ مشخص اشخاص و گروهها اعتماعی باشند تیا اقیدامات دولتیی .بیراین اسیا  ،وقیور
تادیدات غیرسنتی ،پیش بینی ناپذیر است و افآایش و تحرک و گسیترش فتالییت افیراد ،شیدت
انتشار و تاثیر سریع آنها را در عاان تشدید میکند.
 -0ا رات غیرمستقیم این امور میتوانند موعب زیانها هنگفت اقتصاد برا منطقه ییا
کل عاان شود کاویانیراد.)11-13 :8033 ،
یای از حوزهها اصلی این تادیدات غیرسنتی و عدید تادیدات زیست محیطی است .شمار
فآآیندها از تادیدات غیرسنتی زیست محیطی از قبیل ت ارت مواد مخدر ،تروریسم بیولوژیا،
کاهش منابع ،تغییر اقلیم ،مااعرت بیرویه ،تشدید طوفانها و سیلابهایی که برایند پویشهیا
انسانیو گرمایش عاانی به شمار میروند ازعمله تحولات و تادیدات دو دهه گذشته بودهانید کیه
با خاستگاهها مختلف در سطوح ملی و بینالمللی سربرآوردهاند و پیش از این ،طی تاریخ بشیر
بدین سان وعود نداشته بهگونها که پیامدها نگرانکنندها برا کشورها خاص یا عامتیه
بینالملل به دنباپ داشتهاند.
بنابراین مسائل زیست محیطی دولتها را وادار کرده تا در هماار ها بیینالمللیی بیشیتر
وارد شوند .دلیل آن هم این است که فرسایش زیست محیطی نوعی تادید را به وعود آورده که
نه تناا تادید برا دولتهاست بلاه یا تادید برا بشریت بیهعنیوان ییا کیل اسیت .در
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همین راستا مسائل زیست محیطی در ساپها اخیر هماار هیا بیینالمللیی بیشیتر را بیه
وعود آورده است .گسترش این تادیدات زیست محیطی بهگونها بیوده کیه از ییاسیو سیبب
تشایل رژیمها بینالمللی و منطقها زیست محیطی برا مقابله با اینگونه تادییدات شیده و
از سو دیگر نیآ موعبات بازنگر در مفاوم امنیت را فراهم کرده است .از عمله مااتبی که به
بازنگر در مفاوم امنیت پرداخته و تتریفی موسع از این مفاوم ارائه کرده است ماتب کپنااک
است .این ماتب تلاش کرده است امنیت را از زوایا مختلف میورد مطالتیه قیرار دهید و طیرح
مفاوم امنیت زیست محیطی در همین راستا صورت گرفته است .رقابت بین کشورها برا منابع
آب مشترک و دستیابی به منابع آب شیرین میتواند به دلیل تلاش کشیورها بیرا دسیتیابی بیه
امنیت ملی باشد .منابع آب کافی برا یا کشور به متنا توسته در بخیش کشیاورز  ،غیذا
کافی ،رشد اقتصاد و رفاه عمومی است .امنیت آب به ویژه در مناطق خشا و نیمه خشا بیه
امنیت ملی مربوط میشود .ایران به عنوان کشور که در کمربند بیابانی دنیا واقع شده اسیت و
همچنین موقتیت عغرافیایی آن که دور از دریاها آزاد قرار دارد ،در اغلب مناطق کشور با آب و
هوا خشا مواعه است .با توعه به موقتیت عغرافیایی عماور اسلامی ایران دسترسی به آب
آشامیدنی به یای از مسائل امنیتی تبدیل شده است؛ بنابراین ،ایران یای از مناطقی است که بیا
سیاسی شدن موضور آب مواعه است و به طور کلی منطقه خاورمیانه با این چالش روبرو خواهد
بود و مسائل سیاسی و امنیتی مرتبط با آن میتواند این منطقه را بیشتر در مترض نیاامنی قیرار
دهد ).(Sekkeravani, Chenari, Faraji, and Dashti, 2018: 69
منطقه خاورمیانیه بیا مشیالات ژئوپلتییا بسییار روبیرو اسیت و در مسیائل مربیوط بیه
هیدروپلتیا یای از مناطق بحرانی در عایان محسیوب مییشیود .در حیاپ حاضیر بسییار از
کشورها در منطقه با مشال کمآبی مواعه هستند؛ سوریه ،ایران ،پاکستان و افغانسیتان از عملیه
این کشورها هستند .)Nami & Mohammadpor, 2010:133
هیرمند تناا منبع تأمین آب سیستان محسوب میشود؛ چرا که آب زیرزمینی ییا بیه بییان
دیگر آبها نیمه سطحی شور ،نه تناا قابل استفاده نیستند ،بلایه زییانآور نییآ هسیتند .آب
دریاچه هامون اگرچه شیرین است ،به ندرت برا کشاورز مورد استفاده قرار میگیرد .با ایین
وصف این دریاچه بیشتر عنبهها زیسیتمحیطیی داشیته و منبیع مطمیئن و مناسیبی در امیر
کشاورز شمرده نمیشود .به هرحاپ منبیع اصیلی آب آن رودخانیه هیرمنید اسیت .رودخانیه
سیستان ،رودخانه پریان مشترک و رودخانه پریان داخلی که شاخها از پریان مشیترک اسیت،
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اگرچه در خاک ایران عریان دارند ،ولی هر سیه میورد بایید از رودخانیه هیرمنید تغذییه شیوند.
بنابراین عریان آب رودخانه هیرمند در دشت سیستان که تناا منبع عمده تأمین آب اسیت بیه
منآله عریان حیات اعتماعی اقتصاد آن بوده و هرگونه کاهش در میآان آب ورود آن بیه
ایران ،حیات منطقه را تحت تأ یر قرار میدهد .قرار داشتن سرچشمهها رودخانیه هیرمنید در
فضا سرزمینی افغانستان ،سبب شده است تا دولت افغانستان در دههها گذشته از هیرمند به
عنوان ابآار سیاسی ،سیاست خارعی و مواضع اییران را تحیت نفیوذ قیرار داده و در میواقتی
خاص امتیاز بگیرد .این در شرایطی است که ایران به طور عمده از راه هیرمند بیه منیابع آبیی
خارج از مرزها خود و به طور مشخّص به افغانستان وابسته است و ایین امیر نیوعی چیالش
ژئوپلیتیای برا ایران بهشمار میرود .بیشتر عمتیت منطقه مورد مطالته ،بیه طیور مسیتقیم ییا
غیرمستقیم به عریان آب رودخانه هیرمند وابستهانید .تتیداد از سیاونتگاههیا کیه وابسیتگی
مستقیم به عریان آب هیرمند دارند ،شامل آن دسیته از سیاونتگاههیایی مییشیود کیه از آب
رودخانه هیرمند به وسیله نارها و آبراهه ها برا فتالییتهیا کشیاورز اسیتفاده مییکننید.
ساونتگاههایی نیآ به طور غیرمستقیم به عریان آب رودخانه هیرمند وابستهاند .این دسته شامل
ساونتگاههایی میشود که در اطراف هامونها ساکن بوده و وابستگی زییاد بیه محصیولات
هامونها داشته و دارند .نیآارها ،علاوه بر تأمین علوفه دامها و استفاده در تولید صنایع دستی به
عنوان سوخت نیآ مورد استفاده قرار میگیرند.
شاّی برعا نمیماند که در نتی ه خشا شدن هامون و قطع عریان آب هیرمند ،نه تناا
شاارچیان ،بلاه صیادان سیستانی نیآ با خشا شدن تالابهیا شیغل خیود را از دسیت داده و
برخی از آنها به نقاط دیگر کشور مااعرت کردند .از بارزترین مسائل زیست محیطی منیاطق
مرز ایران و افغانستان ،موضور خشا شدن هامونها ،شنها روان و بادها موسمی803
روزه هست .مسئله هیرمند بین ایران و افغانستان طی سالیان متوالی همواره منشأ اختلاف بین
مردم محلی و نیآ دولتها بوده است .در مسیر طولانی رود هیرمند تا دریاچیه هیامون ،چنیدین
ولایت افغانستان و نیآ سیستان ایران قرار دارند که حیات همگی آنها بستگی به آب ایین رود
دارد .در پی طرحها سدساز در افغانستان ،این روند طبیتی به هم خورد و ازایین رو مسیئله
کمبود آب در بخش سیستان ایران به صورت یا بحران درآمد چنان که متلوم است تاکنون به
دلیل عنگ و بحران در افغانستان هیچادام از قراردادها و توافقنامه ها عنبه اعرایی پیدا نارده
است .مامتر ایناه حتی در دوره عدید و بات نسبی به وعود آمیده در افغانسیتان ،بیازهم امیید
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چندانی وعود ندارد که مسئله آب هیرمند به صورتی عادلانه حل شود .بنابراین اختلافات ایران و
افغانستان بر سر حقوق مربوط به آب هیرمنید نقیش پراهمییت و اناارپیذیر در مناسیبات دو
کشور داشته و دارد و مانع عد هماار ها آتی است .در هر حاپ ،در یا قضاوت مقدماتی
میتوان گفت که مسئله آب هیرمند به دلیل پیامدها مخرب زیست محیطیی آن در منیاطق
مرز دو کشور ،به ساولت پیامدها امنیتی و سیاسی خاص را رقم خواهد زد که غفلیت از آن
عایآ نخواهد بود  .بنابراین در این راستا قابل بررسی اسیت کیه از مییان موضیوعات مربیوط بیه
هیدروپلتیا در ایران میتوان به رود هیرمند 8اشاره کرد که در مرز میان ایران و افغانستان واقع
شده است .به علت عدم دستیابی به توافق دو کشور با چالشها هیدروپلتیا بسییار در ایین
منطقه مواعه هستند .با توعه به ایناه رودخانه هیرمند در هر دو کشور ایران و افغانسیتان واقیع
شده است و بخشی از مرز دو کشور محسوب میشود ،ایین رودخانیه بیه یایی از مسیائل مایم
بین المللی تبدیل شده است .این رودخانه به طور کامل از خاک افغانستان نشأت میگیرد و ایین
موضور میتواند در مواقع بحرانی به تادید علیه امنیت و منافع ملی عماور اسیلامی اییران
تبدیل شود .بررسی روابط میان ایران و افغانستان نشان میدهد که بیا توعیه بیه موقتییت برتیر
افغانستان در این زمینه ،این کشور از موقتیت خیود اسیتفاده کیرده و در میواقتی بیه عمایور
اسلامی ایران فشار آورده است .با توعه به ایناه ایران در این منطقه با مشالات عدییده کمییابی
آب در ای ن منطقه مواعه است ،کاهش سام آب ایران در این رودخانه بر ایین مشیالات افیآوده
است و روابط دو کشور را با تنش مواعه نموده است .از عمله مشالاتی که در نتی یه کمبیود آب
در عوامع مختلف بروز میکند ،میتوان به مشالات اقتصاد و اعتماعی اشاره نمود .اییران نییآ
در منطقه سیست ان و بلوچستان با مشالات اقتصاد و اعتماعی بسیار مواعیه شیده اسیت .در
نتی ه کاهش آب هیرمند بسیار از روستائیان سیستانی شغل خود را از دست دادهاند و به استان
خراسان و سواحل شرقی دریا خآر مااعرت کردهاند.
این موضور میتواند مسائل امنیتی بسیار در آینده برا عماور اسلامی ایران به همیراه
داشیته باشید )  )Davood Rezaei and other, 2018: 67-78عیدم پایبنید طیرف
افغانی به متاهدات بین دو کشور در خصوص میآان دبی رودخانه هیرمند ،ای اد سد کماپ خان
و ای اد بندها انحرافی دیگر در مسیر رودخانه هیرمند توسط افغانها و همچنین ان ام ییا

1. Helmand
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سر اقدامات مطالته نشده امنیتی در منطقه توسط ایران ازعمله ای اد کاناپ و خیاک رییآ در
خط مرز در بخش هامون صابر باعث خشا شدن هامونها و تشدید پدیده خشا سیالی
شده است که از آن میتوان از مامترین پدیده زیست محیطی یادکرد این موضور باعث بیروز
بسیار پدیدهها امنیتی شده است.
نتیجهگیری
با بررسی این مقاله در قالب بررسی تأ یر هیدروپلیتیا هیرمنید بیر امنییت ملیی عمایور
اسلامی ایران میتوان نتایج زیر را برشمرد اولا :آب یای از بآرگتیرین چالشهیا قیرن حاضیر
بشریت است که میتواند سرمنشاء بسیار از تحولات مثبت و منفی عاان قرار گییرد .خلیا بیین
توان تأمین آب و شدت تقاضا ،بحرانآفرین است .بنابراین افآایش تقاضا برا آب در قرن بیست
و یام ،فشار بیشتر رو منابع آب وارد میکنید و سیاسیتمداران و دولتهیا م بورنید مسیایل
مربوط به آب را در رأ برنامهها خود قرار دهند انیا؛ هیروپولتیا هیرمنید در ابتیاد مختلیف
سیاسی ،نظامی ،اقتصاد  ،فرهنگی و بهویژه زیست محیطی بر امنییت ملیی عمایور اسیلامی
ایران تأ یرگذار باشد .لذا در عات کاستن از تا یرات منفی آن لازم اسیت تیا همایار در حیوزه
مشترک هیرمند مستلآم توعه به رویارد امنیت زیست محیطی و عست و راهاارهیایی بیرا
هماار مشترک در چارچوب این رویارد باشد الثا؛ ماهیت مسئله تقسیم آب هیرمند بین ایران
و افغانستان یا موضور فنی و مرز است ،بنابراین باید برا غیرسیاسی کردن آن ازسیو دو
طرف تلاش شود .سیاسی کردن مسئله تقسیم هیرمند موعب آسیب دیدن منافع ملیی دو کشیور
شده و به نفع قدرتها منطقها و عاانی است که بیه دنبیاپ بایرهبیردار از آن مییباشیند،
همچنین مانع حل مسئله میشود.
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