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ساخت سد سلما و امنیت آبی
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اشاره:
در نیمه خردادماه امسال رئیس جمهور افغانستان و نخستوزیر هند رسم ًا سد سلما بر روی هریرود (بند
دوستی افغان -هند) را گشودند .این سد بزرگترین طرح اقتصادی افغانستان است که توسط هندوستان
با هزینه نزدیک به  300میلیون دالر ساخته شد .نکته این جاست که تا پیش از گشایش این سد ،ایران
و ترکمنس�تان با س�اخت سد دوستی عمده مصرفکننده آب هریرود بودهاند به گونهای که گاه تا 75
درصد آب کالنشهر مشهد از این رود تأمین شده است .بر بنیاد برآوردهای موجود با ساخت این سد،
ورودی آب سد دوستی بیش از هفتاد درصد کاسته میشود و عم ً
ال امنیت آبی شمال خاوری کشور به
ویژه تأمین آب کالنشهر مشهد با چالشهای بنیادی رو به رو خواهد شد .از سوی دیگر ،افغانها نیازی
هم به گفتگو با ایران نمیبینند .گزاف نیست که گفته شود از این پس امنیت آبی شمال خاوری ایران،
گروگان حکومتهای بیثبات افغانس�تان برای کس�ب امتیاز خواهد بود .نوش�تار پیش رو ،پیامدهای
ساخت سد سلما را بر امنیت آبی و مناسبات هیدروپلیتیک شمال خاوری ایران بررسی خواهد کرد.

مقدمه
آب (ش��یرین) پایهایترین بنیاد زیستی است
ک��ه پراکن��ش آن تابع ویژگیه��ای آب و
هوایی ،الگوی ب��ارش و موقعیت جغرافیایی
مناطق اس��ت .بر این بنی��اد ،مناطق گوناگون
ب��ه فراخور عوامل برش��مرده میزان دریافت
ب��ارش و اندوخت��ه آب ،ناهمس��انی دارند.
زیس��ت پایدار انس��ان و دیگر زیستمندان،
با کمآبی و بیآبی چندان س��ازگار نیست به
گون��های که در نواحی ک��ه به بارش اندک
و اندوخت��ه کم آب��ی دچار هس��تند ،تکاپو
برای فراهم ک��ردن آب از دیرباز در کانون

توج��ه حاکمان و کارگزاران بوده اس��ت .پویش تأمین آب به طیفی
از مناس��بات قدرت اعم از همزیستی ،همکاری ،کشمکش و جنگ
دارندگان آب و نیازمندان به آب دامن زده است .طی یک صد سال
گذش��ته ،محدودیت منابع آب موجود در سطح زمین به همراه رشد
و گس��ترش صنعت ،افزایش جمعیت ،افزایش درخواست برای آب،
آلودن منابع آب شیرین ،دگرگونیهای آب و هوایی و تغییر الگوی
بارش به سیاسیش��دن آب در مقی��اس فروملی تا جهان��ی انجامیده
اس��ت .بر بنیاد چنین شناس��هها و ویژگیهاییُ ،جستار هیدروپلیتیک
در ادبیات جغرافیای سیاس��ی س��ر بَرآورد .در قال��ب این گرایش از
جغرافیای سیاسی ،جایگاه منابع آب در مناسبات قدرت (همزیستی،
کش��مکش و جنگ) واحدهای سیاسی -فضایی در مقیاس فروملی،
ملی و فراملی واکاوی میشود.
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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جنوب غرب آس��یا گس��ترهای از کش��ورهای کمبارش و به تبع
کمآبی را پوش��ش میدهد که امنیت آبی یکی از چالشهای بنیادی
آنهاس��ت .از این رو ،طی چند دهه اخیر کوشش برای مهار و پایش
منابع آب موج��ود روزمینی و زیرزمینی یک��ی از نگرانیها و به تبع
راهبردهای آنها برای پاسداش��ت امنیت آبی و توس��عه بوده است .از
آنجا که کشورهای یادشده صنعتی نبوده و بخش کالن جمعیت آنها
به کش��اورزی و دامداری مشغول هس��تند ،مهار آبهای روان برای
توانمندسازی این دو بخش ،گزینهای گریزناپذیر است .در این میان،
مهار آن دس��ت از رودهایی که به بیرون از کشور سرازیر میشوند،
در اولویت برنامهریزان قرار داشتهُ ،کنشی که واکنش پَرخاشگرانه
و واخواهانه حوضههای پایین دس��ت رود که کشور همسایه است را
در پی داشته است.

با به پایان رس�یدن سد س�لما در شمال باختری
افغانس�تان می�زان آب ورودی به س�د دوس�تی
در فروردینماه امس�ال ب�ه  ۳میلیون مترمکعب
فروکاس�ت .این در حالی بود که در فروردین
پارس�ال میزان آب ورودی حدود  ۳۰۰میلیون
مترمکعب بود.

افغانس��تان به عنوان یکی از کش��ورهای بیثب��ات جنوب غرب
آسیا دس��تکم طی چهار دهه اخیر تازشگاه کش��ورهای منطقهای
و فرامنطقهای و دس��تاندازی گروههای س��تیزجوی وابسته به این
کش��ورها بوده است .با فروپاش��ی نظام طالبان حاکم بر این کشور،
نظام سیاس��ی پدید آمد که تأمین امنیت و توس��عه زیرس��اختهای
اقتصادی به کمک دیگر کش��ورها را اولویت خ��ود تعریف کرده
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اس��ت .در ای��ن می��ان ،مهار آن دس��ت از
رودهای��ی که ب��ه بی��رون از کش��ور روان
هستند و س��اماندهی آنها میتواند به توسعه
و ثبات این کش��ور بیانجامد ،در دستور کار
برنامهریزان افغان قرار گرفته اس��ت .در نیمه
خردادماه امس��ال رئیس جمهور افغانستان و
نخستوزیر هند در آیین گشایش سد سلما
ب��ر روی رود هریرود (بند دوس��تی افغان-
هن��د) که مرز مش��ترک ،ایران ،افغانس��تان
و ترکمنس��تان به ش��مار میرود ،ش��رکت
کردند .در پی این رویداد در بازدید میدانی
که در اوایل خردادماه امس��ال از رود مرزی
هریرود و س��د دوس��تی ،ص��ورت گرفت،
مشاهده ش��د که عم ً
ال آب واردشده به این
رود از س��وی افغانس��تان بسته ش��ده و آب
موجود در پشت سد دوستی به سیالبهای
بهاری مربوط میش��ود .همچنین میزان آب
نسبت به س��ال گذش��ته با توجه به داغآب
س��ال پیش به ش��دت کاهش یافت��ه بود که
این مس��ئله بیگمان امنیت آبی کالنش��هر
مشهد و دیگر مکانهایی که از آب این سد
به��ره میبرند را با چالش بنی��ادی رو به رو
خواهد کرد .این در حالی است که شماری
از کارگزاران افغان نیز بارها اعالم کردهاند
ک��ه نیازی به گفتگو و رایزنی در این باره با
ایران نمیبینند.
سد دوستی
برای تأمین بخش��ی از آب آشامیدنی مشهد،
تأمین بخش��ی از آب مورد نیاز کش��اورزی
دش��ت س��رخس به می��زان  31900هکتار و
مهار س��یالب و جلوگیری از آسیب سیل و
فرسایش خاک ،سد دوستی در مرز ایران و
ترکمنستان روی رودخانه مرزی هریرود در
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 ۷۵کیلومتری شهرس��تان سرخس در شمال
خاوری خراسان رضوی ساخته شد .هریرود
ب��ه درازای  ۱۱۲۴کیلومتر از دامنه کوههای
هندوک��ش در مناط��ق مرک��زی افغانس��تان
سرچشمه میگیرد و با جهتگیری شرقی-
غربی و گذر از والیتهای غور (چغچران) و
هرات ،مرز مشترک افغانستان ،ایران(حدود
شصت کیلومتر از حدود تایباد تا خاور صالح
آباد یا همان دهانه ذوالفقار) و ترکمنستان را
تشکیل می دهد که از این میان ۵۶۰کیلومتر
آن در کشور افغانستان روان است .این رود
تا پیش از ساخت سد دوستی در سال 1384
میان ایران و ترکمنس��تان ب��ه ریگزارهای
خش��ک قره قوم ترکمنس��تان وارد و در آن
جا ناپدید میشد.
بر بنیاد برآوردهای موجود میانگین آورد
ساالنه رود هریرود 994 ،میلیون مترمکعب
اس��ت و حدود  70درصد روانآب ساالنه
هریرود از افغانس��تان تأمین میشود .به جز
سال گذشته که آورد رودخانه حدود 150
میلیون مترمکعب ب��ود ،رودخانه هریرود با
س��یالبهای ویژه در  70س��ال گذشته ،در
برخی س��الها تا چهار میلی��ارد مترمکعب
روانآب نیز داش��ته اس��ت .س��د دوس��تی
از نوع خاکی با هس��ته رس��ی به ارتفاع ۷۸
متر و طول تاج  ۶۵۰متر اس��ت .مخزن این
س��د گنجای��ش 1/250میلی��ون مترمکعب
آب دارد .دریاچه پش��ت س��د ح��دود ۳7
کیلومتر درازا دارد و آب آش��امیدنی شهر
مش��هد و آب کشاورزی روس��تاهای واقع
در دشت و خود ش��هر سرخس در ایران و
چه در ترکمنس��تان را تأمی��ن میکند .با به
پایان رس��یدن سد سلما در ش��مال باختری
افغانس��تان میزان آب ورودی به سد دوستی

در فروردینماه امس��ال به  ۳میلیون مترمکعب فروکاس��ت .این در
حال��ی بود که در فروردین پارس��ال میزان آب ورودی حدود ۳۰۰
میلی��ون مترمکعب بود؛ یعنی  ۲۹۷میلیون مترمکعب کاهش داش��ته
اس��ت .این در حالی است که به طور میانگین  65درصد آب مشهد
از طریق س��د دوستی تأمین میش��ود و هرگونه کاهش حجم آب
ب��ه تهدید امنیت آبی این ش��هر و دیگر نقاط بهرهمند از آب س��د
میانجامد.
اقتصاد افغانستان
افغانس��تان کش��وری محصور در خش��کی اس��ت که در حد فاصل
آس��یای مرکزی ،جنوب غربی آس��یا و در خاور ایران قرار دارد .بر
بنیاد برآوردهای موجود این کش��ور با جمعیتی نزدیک به  32میلیون
نفر متشکل از گروههای قومی ،زبانی و مذهبی و یکی از کشورهای
بیثبات و فقیر دنیاس��ت به گونهای که بی��ش از  ۴۲درصد جمعیت
این کش��ور درآمدی کمتر از یک دالر در روز دارند .بر بنیاد همین
برآوردها ،نزدیک به  ۸۱درصد مردم افغانس��تان کش��اورز و دامدار
هستند .مداخله نیروهای منطقهای و فرامنطقهای ،تنوع فرهنگی ،نبود
فرهنگ روادارانه ،ضعف نظام اداری ،بروز خشکس��الیهای پیاپی و
نبود زیرساختهای اقتصادی الزم ،نقش مؤثری در ناکارامدی نظام
اقتصادی این کشور و تداوم نظام کشاورزی محور داشته است .با این
حال ،مقامات این کش��ور کوشیدهاند که با بهرهگیری از کمکهای
بینالمللی به توس��عه زیرس��اختها بپردازند که بخش��ی از آنها در
توسعه زیرساختهای آبی ،نمود یافته است.
سد سلما
در نیمه خردادماه امس��ال س��د و به گفته افغانها بند س��لما با حضور
رئیس جمهور این کش��ور و نرندرا مودی نخس��توزیر هند پس از
 ۴۰سال فراز و نشیب ناشی از بیثباتی و ناامنی ،گشایش یافت که با
استقبال گرم مردم و کارگزاران محلی و ملی افغان همراه شد .بر بنیاد
برآوردهای انجامش��ده ،نزدیک به  ۸۰هزار هکتار زمین کشاوری با
آب این س��د آبیاری خواهد شد و ساالنه  ۷۰میلیون دالر به صورت
غیرمستقیم به درآمد دولت افزوده میشود .ضمن اینکه با بهرهبرداری
س��د سلما ،صدها ش��غل جدید در منطقه ایجاد شده و میزان بیکاری
در باختر این کش��ور کاهش مییابد .این دستاوردها زمانی عملیاتی
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میشود که زمینهای خش��ک و کشتناشده به زیرکشت درآیند و
به تولید انواع محصوالت کش��اورزی روی آورن��د و برای فراوری
و بس��تهبندی محصوالت زراعتی نیزکارخانهها ایجاد شود .همچنین
پرورش صنعت ماه��ی در این بخش از دیگ��ر ارزشهای اقتصادی
ساخت سد به شمار میرود .همچنین این سد 42 ،مگاوات برق تولید
میکند که میتواند بخش��ی از کمبود انرژی ب��رق والیت هرات را
برطرف سازد .این در حالی اس��ت که بیشتر شهروندان افغان بهویژه
در غرب این کش��ور کش��اورز و دامدار هس��تند و خشکسالیهای
پیاپی ،کمبود آب و جنگهای درازمدت به ش��دت به کش��اورزی
و دامداری این کش��ور آس��یب رس��انده اس��ت به گونهای که بیشتر
روس��تاییان به خاطر کمبود آب ،زیستگاه پیش��ین خود را رها کرده
و به ش��هرها روی آورده یا به کشت خشخاش پرداختهاند که به آب
کمتری نیاز دارد .با ساخت این سد امید میرود که روستاییان دوباره
به زیس��تگاههای پیش��ین خود بازگردند و به کش��اورزی و دامداری
بپردازند.
سد سلما بزرگترین طرح کشور هند با ارزش  290میلیون دالر
برای بازس��ازی افغانستان است به گونهای که بزرگترین طرح دولت
افغانستان در  ۱۵سال اخیر اعالم شد و هدف آن عمدتاً برای آبیاری
در کش��اورزی تعریف شده اس��ت .ساخت سد س��لما از طرحهای
بزرگ دولت محمد داوود خان ،نخس��تین رئیس جمهور افغانس��تان
بود که در س��ال  ۱۹۷۶به کمک هند آغاز شد .روند ساخت این سد
که به دلیل درگیریها در افغانس��تان متوقف ش��ده بود ،بار دیگر در
سال  ۲۰۰۵آغاز شد .این سد در شهرستان چشت در  170کیلومتری
شمال خاوری والیت هرات و روی رودخانه هریرود ساخته شد .بند
س��لما با  ۲۰کیلومتر طول و  ۳کیلومتر ع��رض ،ظرفیت  ۶۴۰میلیون
مترمعکب آب را دارد که پُر ش��دن این گنجایش از سد ۹ ،تا  ۱۲ماه
زمان خواهد برد که با بهرهبرداری از آن بیش از  42مگاوات نیروی
برق مورد نیاز این والیت تأمین میشود .بر پایه برآوردهای موجود،
این س��د ظرفیت آبیاری بیش از  75هزار هکتار زمین کش��اورزی را
دارد.
بهرغم اهمیت این س��د برای افغانس��تان ،ممانعت از ورود آب
هریرود به س��د دوس��تی پیامدهای مهم��ی را برای کش��ورمان در
برخواهد داش��ت ب��ه گونهای که با س��اخت این س��د ۷۳ ،درصد
ورودی آب س��د دوستی فرو کاسته میش��ود .این در حالی است
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که آب ورودی به س��د دوستیصد میلیون
مترمکعب از آب آشامیدنی مشهد را تأمین
میکند .در حال حاضر مصرف آب ش��هر
مش��هد ح��دود  300میلی��ون مترمکعب در
س��ال اس��ت که در افق  1410این میزان به
 400میلی��ون مترمکع��ب و نهایت��اً ب��ه 500
میلیون مترمکعب در س��ال افزایش خواهد
یافت .تأمین آب این ش��هر عمدتاً از طریق
سدهای طرق و کارده در نزدیکی مشهد و
س��د دوستی در مرز ترکمنس��تان و ایران و
بهرهبرداری از حدود  300چاه عمیق انجام
میش��ود .س��د طرق و کارده در مجموع با
حجم  60میلیون مترمکعبی خود در  15سال
اخیر به علت خشکس��الیهای پیاپی و تغییر
اقلیم نتوانستهاند س��هم درخوری در تأمین
آب ش��هر مشهد داشته باشند به گونهای که
در بیشتر س��الها حتی نیمی از حجم آنها
نیز پر نش��ده اس��ت .از این رو ،تضمینی به
تأمی��ن آب از راه این دو س��د وجود ندارد
و تأمین آب آش��امیدنی ،بیشتر بر عهده سد
دوستی است.
خراس��ان رض��وی ب��ا  225میلیمتر و
خراس��ان جنوبی ب��ا  140میلیمت��ر اقلیمی
خش��ک دارند و بی��ش از  80درصد بارش
ساالنه در س��طح این اس��تانها به صورت
تبخیر و تعرق از دس��ترس خارج میشود.
تغذی��ه س��فرههای آب زیرزمین��ی در هر
س��ال حدود  7میلی��ارد مترمکعب بوده که
با برداش��ت  8.5میلی��ارد مترمکعب جهت
مصارف کشاورزی و ش��رب ،ساالنه 1/5
میلی��ارد مترمکعب بیالن منف��ی در این دو
اس��تان به وج��ود میآید .تهدی��د آبی در
س��الهای اخیر به علت کاه��ش بارندگی
و فش��ار ب��ر مناب��ع زیرزمین��ی به ش��دت

تحلیل

افزای��ش یافته ب��ه گونهای که بس��یاری از
آبخوانهای شهرس��تان مشهد تهی شده
و زمینه��ای منطق��ه نیز دچار فرونشس��ت
شدهاند.
سیاست خارجی
امنیت آبی شرق کشور ،طی چند دهه اخیر
در حوضه رود هیرمند و از س��ال جاری به
بعد در حوضه هریرود به واس��طه سیاست
مهار آبهای داخلی افغانس��تان ،با چالش
بنیادی رو به روست .پیامدهای سدسازی و
مهار آبی افغانس��تان ،در قالب واکنشهای
شهروندان ایرانی به ویژه در بخش سیستان
به صورت کوچ به دیگر استانها ،گسترش
فق��ر و بی��کاری ،ناامنی ،گس��ترش قاچاق
کاال و مواد مخدر ،نگرانی نسبت به تأمین
آب پایدار س��اکنان منطقه و ...نمود داشته
اس��ت .وضعیت یاد ش��ده بارها به صورت
گفتگ��و و مکاتب��ه میان مقام��ات وزارت
خارجه با مقامات افغ��ان مورد تأکید قرار
گرفته ،ام��ا نتیجهای دربرنداش��ته اس��ت.
ب��رای نمونه ،مع��اون وزارتخان��ه انرژی
و آب افغانس��تان درباره سد س��لما بر این
باور اس��ت که «ش��اید ایرانیها نیاز داشته
باش��ند با ما گفتگ��و کنند ،ام��ا هماکنون
کاب��لدلیلی برای انج��ام مذاکرات آب با
ایران نمیبین��د و برنامهای ب��رای مذاکره
ب��ا ایران درباره حق آب ندارد» .از س��وی
دیگر عل��ی احمد عثمانی وزی��ر انرژی و
آب افغانس��تان اظهار داشته اس��ت« :نباید
هیچ یک از کشورها با بستهشدن بند سلما
ناراحت ش��وند چرا که این حق افغانستان
است .مطابق با کنوانس��یونهای بینالمللی
این ح��ق را داری��م که از آبه��ای خود

اس��تفاده کنیم» .این در حالی اس��ت که در دیدار اشرف غنی در
اوایل خرداد س��ال جاری از ایران ،مقام معظم رهبری بر لزوم حل
هر چه س��ریعتر موضوع آب رودخانههای مرزی دو کشور تأکید
کردند و فرمودند« :چنین مس��ائلی نبای��د موجب نقار و گلهمندی
در روابط دو کش��وری همچون ایران و افغانس��تان ش��ود که مرز،
فرهنگ و نیازهای مشترکی دارند».

س�د دوس�تی با یک میلی�ارد و 261
میلی�ون مترمکع�ب آب ،بهط�ور
متوس�ط  65درص�د آب مش�هد را
تأمین میکند و گاهی در زمان اوج
مص�رف ،این میزان ب�ه  76درصد نیز
میرسد.

با وجود این از زمان راهاندازی س��د س��لما تا اواخر همان ماه
مقام��ات عالی افغان درباره حقآبه کش��ورهای پایین دس��ت رود
هیچ واکنشی نداش��تند که به صورت ضمنی ،به معنای همراهی با
مواضع دیگر مس��ئوالن محلی و ملی این کشور است .دیگر آنکه
افغانس��تان از زمان ساخت دو س��د کجکی و کمال خان بر روی
هیرمند طی چن��د دهه اخیر به دالیل گوناگون��ی همچون کمبود
آب ،وج��ود خشکس��الی و بیثبات��ی داخلی مانع از روان ش��دن
حقآبه ایران ش��ده اس��ت که پیامد این رویکرد در جنوب شرقی
کشور به صورت خشکی دریاچه هامون و نابودی زندگی هزاران
نفر از شهروندان سیستانی و کوچ آنها به دیگر مناطق کشور نمود
یافت .این در حالی اس��ت که س��د دوس��تی با یک میلیارد و 261
میلی��ون مترمکعب آب ،بهطور متوس��ط  65درصد آب مش��هد را
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ساخت سد سلما و امنیت آبی شمال خاوری
ایران

تأمی��ن میکند و گاه��ی در زمان اوج مصرف ،ای��ن میزان به 76
درصد نیز میرس��د.
نتیجه گیری
همواره در آن دس��ت از کش��ورهایی که رودهای بینالمللی دارند،
مهار آب در باالدس��ت رود به کاهش دسترسی واحدهای سیاسی-
فضایی پایین دس��ت انجامیده و امنیت آبی و انسانی آنها آسیبپذیر
ش��ده اس��ت .از این رو ،ش��اهد طیف��ی از مناس��بات هیدروپلیتیک
(هم��کاری ،تن��ش و جن��گ) می��ان کش��ورهایی هس��تیم که رود
(بینالملل��ی) از آنها میگ��ذرد .در این میان ،موقعی��ت جغرافیایی
کشور ایران به گونهای اس��ت که میزان بارش در این کشور اندک
و همین میزان نیز در ش��رق کش��ور به کمینه ممکن میرسد .از این
رو ،شهرهای این نواحی طی تاریخ خود وابسته به رودهایی بودهاند
که از کوهستانهای افغانستان به سوی ایران روان بودهاند .افغانستان
نیز کش��وری خشکیبَست(محصور) اس��ت که بیشینه جمعیت فقیر
آن کش��اورز و دام��دار هس��تند و از همین رو ،بهرهگی��ری از منابع
آب موج��ود ،اولوی��ت بنیادی کارگزاران افغان بوده اس��ت .س��د
س��لما بر روی هری��رود که در میانه خردادماه امس��ال به کمک هند
بنا ش��د ،تحقق آرزوی دیرپای افغانها بود که درآمد سرش��اری در
کوتاهمدت نصیب مردم شمال غربی افغانستان خواهد کرد و توسعه
در بسیاری از امور زیرساختی را در پی خواهد داشت .دستاوردهای
کالن طرح س��د س��لما آنچنان شوری در این کش��ور برانگیخته که
ظاهرا ً به فراموش��ی پایین دست رود یا کش��ورهای بهرهمند از رود
انجامیده اس��ت .این در حالی است که امنیت آب کالنشهر مشهد
به میزان باالیی به آب س��د دوس��تی وابسته است؛ سدی که بر روی
هریرود بنا شده است.
اساساً ذهنیت مردم ایران به ویژه استانهای شرق کشور درباره
رعایت حقآبه ایران از سوی افغانها منفی و به شدت بدبینانه است.
بدبینی که بخش بزرگی از آن به پیامد س��اخت سد روی هیرمند و
مصیبتهایی برمیگردد که طی چند دهه اخیر بر هیرمند و سیستان
رفته اس��ت .از این رو ،در صورت ت��داوم وضعیت و نادیدهگرفتن
حقآبه ایران و تکروی افغانها در این باره طی ماههای آینده شاهد
تشدید تنش خواهیم بود؛ به ویژه آنکه بدانیم برنامهای چنددههای
برای این س��د تنظیم شده اس��ت .از این رو ،چه بس��ا ایران درباره
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روابط خود با افغانس��تان درب��اره مهاجران
افغان ،بازارچههای م��رزی و ترانزیت این
کشور با چابهار تجدیدنظرهایی ولو موقت
به وج��ود آورد .در مقابل به نظر میرس��د
افغانه��ا نیر ب��ا رویکرد ابزاری به داس��تان
آب و تأمی��ن آب ش��هر مش��هد ،خواهان
کس��ب امتیازاتی خواهند ش��د .با این حال
دولتم��ردان ای��ران نیز باید ای��ن واقعیت
ژئوپلیتیک را دریابند که افغانس��تان مکمل
هیدروپلیتیک ایران است و ایران نیز مکمل
ژئوپلیتی��ک افغانس��تان ب��ه ش��مار میرود
ک��ه بیگمان توج��ه به اص��ل محدودیت
مناب��ع و اص��ل همتکمیل��ی ژئوپلیتیک و
هیدروپلیتیک ایران و افغانس��تان راهگشای
بسیاری از راهبردهای آبی در شمال شرقی
کشور خواهد بود.

