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 انه یگروه داعش در خاورم سم یدروتروریه
   1زاده   ی صالح سالورز 

 *   2  سعید وثوقی 

 3  ی حسین مختاری هش 

 چکیده 

و با وجود زندددگ    است  شده  واقعخشک کره زمین    گرم و  در کمربندو شمال آفريقا  خاورمیانه  

زمین   کرههاي شیرين  آبدرصد    ونیم  يککمتر از    ،در اين منطقه  درصد جمعیت جهان  7حدود  

 تحت عنوان:  بحراندو  با    اين منطقهمیالدي    2017تا2012  هاي  در فاصله سالرا در اختیار دارد.  

عنصددرآب همیشدده عددامل    .بودآب روبرو  ديگري بحران  و  دولت اسالم  عراق و شام )داعش(  

 پددژوهشهدف اين    است.خاورمیانه بوده    استراتژيک وتاثیرگذار در معادالت سیاس  منطقه،  مهم

باشددد و نقش عنصر آب در تاسیس و ادامه حیات دولت اسالم  عراق و شام)داعش( م    بررس

چدده نقشدد  آب  عنصر  :به اين صورت است که  شودمطرح م   پژوهشپرسش محوري که دراين  

درپاسددب بدده ايددن پرسددش و بدده عنددوان فر ددیه   داشته است؟داعش  تاسیس، تثبیت وتحکیم    در

جهت  (سالح )هیدروتروريسمداعش از آب به عنوان  رسدبه نظرم   :شود کهعنوان م پژوهش  

حدداک    پژوهشهاي  يافته  کرد.م   استفاده  کسب درآمد  و  باجگیريو    طلب  ار  ، اخّاذيتوسعه

بددا   و  بددوده  استراتژيکاهداف    ساختنبراي برآورده  ش  در دست داع  سالح   آبآن است که    از

»هیدددرو تروريسددمو عینیّددت   اهیم »هیدددروپلیتیکو ومفدد   بدده  استفاده متعارف و غیرمتعارف ازآب

اي، تحلیل  بددوده و از ابددکار کتابخاندده  -روش مورد استفاده در اين مقاله توصیف . ده استیبخش

  است. شدهاده فاستها اسنادي و منابع اينترنت  براي گردآوري داده

 تروريسم تیک، هیدرویهیدروپل داعش،بحران آب، ،خاورمیانه  : اژگان کلیدی و 
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 مقدمه 

سراسر چرخه زندگ   در    .بقاي همه موجودات زنده است آب يک ماده  روري براي  

دابشر   همچنین  شتهحضور  مهم   و  عنصر  قرنآب   طول  در  و  بوده  جهان   ها  اقتصاد 

نیکفرهنگ     تتبادال شکل  وداده  شکل    را  سیاس در  روابط  به  نقش   ،ده   اجتماع  

عنوان يک ارزش جغرافیاي  آن را بهداشته است. کمبود آب و قلمداد شدن آن  اساس   

کرده   ژئوپلیتیک   مو وع  يک  به  آشکارراست.  تبديل  ناامن     يابطه  آب،  کمبود  بین 

ب  درگیريغذاي ،  و  اجتماع   خشونت ثبات   دارد هاي  وجود  و رورت    .بار  اهمیت 

در اثر بروز    خاورمیانهآب     هايتنششود که بدانیم  زمان  بهترنمايان م مو وع پژوهش  

صورت مضاعف  همه شئون زندگ   ها که يک پديده غالب در منطقه است، بهخشکسال 

هاي سیاس  و اجتماع  دامن  شجوامع را تحت فشار قرار داده و بیش از پیش به بروز تن

سازمان .  شده است هاي نارا   نیک از اين طريق بیشتر فراهم  و زمینه پیدايش گروه  زده

مهمترين مسئله  عنوان  خود با اشاره به تهديد داعش به  2016ارش سال  ملل متحد در گک 

خاورمیانه،    در را  منطقه  منطقه  اين  مهم  بحران  و  دانست  وآب ب »بحران  دومین  آن ه  از 

و  ياد    وخاموشداعش  »عنوان  به و ساختارهاي  عیف کرده  آب  کمبود  که  داد  هشدار 

هاي  گروهتواند به يک  از علل اصل  کشمکش و درگیري میان  مديريت  مربوط به آن م 

پژوهش    از انجام اين  هدفبا ذکر اين مقدمه    تبديل شود.  ي اين منطقهکشورها انسان  و  

ادامه حیات    گیري ونقش عنصر آب درشکلتببین و تشريح بحران آب در خاورمیانه و  

عراق وشام اسالم   درسال  دولت  دولت  اين  پايان عمر  که  مسالهباشدو  م   2017تا  اي 

عنصرآب چه نقش  در تاسیس، نوشتار پیش رو به آن خواهدپرداخت اين مهم است که:  

درپاسب به اين پرسش و به عنوان فر یه بايد عنوان  تثبیت وتحکیم داعش داشته است؟  

که:   صورت  رسد  نظرم به  نمود  به  آب  از  توسعه  سالح داعش  ار  ، جهت  طلب  

است  کرده  استفاده   ... و  متعارف  درآمد  کسب  باجگیري،  پژوهش   . اخّاذي،  روش 

  و   اسنادي-اي  و روش گردآوري اطالعات با استفاده از ابکار کتابخانه  تحلیل -توصیف 

 .است  بوده اينترنت 
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 پژوهشمروری بر پیشینه و ادبیات  -1

در  در  با جايگاه آب  دراستراتژي  ارتباط  ايران   هاي داعش  پژوهش     تقريبا  داخل  هیچ 

به بحران آب به صورت کل   انجام نشده است. حال تعدادي از منابع داخل  که به نوع   

 را مدنظر قرار داده اند را بررس  م  نمايیم.پژوهش مو وع و بعضا گذرا 

اي خلیج فارس: واکاوي  بحران آب و امنیت منطقهي»(درمقاله 1396ارغوان  واتابک )  -

برداري بهینه از منابع آب  مشترك    بهره او به اين نتیجه رسیده اند که:  بسترها و راهکاره 

برداري از منابع  هاي بهرهگذاري عموم  در زير ساخت   ي خلیج فارس، سرمايهدر منطقه

-هاي زائد و همکاريآوري آبهاي جمعي سرويسدريا، توسعهآب ، تصفیه کردن آب  

-اي، بر روند جلوگیري و غلبه بر بحران زيست سطح منطقهآمیک نهادها درهاي مسالمت 

   .محیط  آب و همکاري در ايجاد ثبات سیاس  تأثیرگذار است 

و به اين  خاورمیانهبحران آب و ناامن  در  »  اي با عنوان:  (درمقاله1394برهان )  عبادي و-

هاي استراتژيک  واند منشأ رقابت ت م  کمبود منابع آب  منطقه چقدرپردازد که مو وع م 

باشند؟ خاورمیانه  منطقه  در  مناقشات  اصل   هاي  ريشه  تئوري  و  درقالب  نگارندگان 

نتیجه م  اين  به  نهايتا  تواند علت رسند که بحران آب در منطقه خاورمیانه نم رئالیسم 

 هاي منطقه باشد. هاي دولت رقابت اصل  

و با طرح اين  ديپلماس  آب، از منازعه تا همکارياي با عنوان: »( درمقاله1393عراقچ )-

توان ازديپلماس  و سیاست  با سطح باالي از منازعات چگونه م در جهان   پرسش که  

خارج  در جهت جلوگیري از تعمیق وشدت بحران آب جلوگیري کرد؟ وي با استفاده  

هیدروپلتیک   م ازچارچوب  نتیجه  اين  آب   به  تنش  ازمناطق  خاورمیانه  که  رسد 

واردات  2035تاسال معن   به  که  مجازيو  »آب  مقاله  اين  در  باشد.وي  م   م. 

دغذاي  آب بر در مناطق پرآب جهان با سرمايه گذاري  موادغذاي »آب برو يا کشت موا

بحران م  اين  راه حل  را  بحران آب هستند  با  مواجه  که  پژوهش   باشد.کشورهاي  اين 

 و به بررس 2»هیدروتروريسم  و و ،1هیدروپلیتیک   اهیم »سع  خواهد کرد با استفاده از مف

 بپردازد. به عنوان سالح  چندمنظوره آب  داعش از استفاده يمساله

 
1 - Hydropolitic 

2 - Hydro-terrorism 
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   هیدروتروریسم هیدروپلیتیک، ؛ چارچوب نظری -2

 های رایج در این زمینهو دیدگاه هیدروپلیتیک -1-2

رشته   علم  1»هیدروپلیتیکو و    و  ايچند  سیاس   مشکالت  بررس   به  که  است  جديد 

از منابع آب سطح  و  قضاي  به ناش   آمده  آب   زيرزمین ، طبیع  و حو هوجود  هاي 

جنبه با  همراه  فن   مرزي  اينبه  وپردازد  م هاي  حل  براي  قانون   حل  راه  گونه  دنبال 

بريو »جان  بارتوسط  نخستین  هیدروپلیتیک  واژه  از  استفاده  است.  کتاب     مشکالت  در 

م. بوده  9791در سال  2دانشگاه »سیراکیوزو  نیلو انتشارات تحت عنوان: »هیدروپلیتیک دره

اثر   را  هیدروپلیتیکمجتهدزاده    .(hidropolitikakademi, 2017)است  مطالعه 

شکلتصمیم  در  آب  از  استفاده  به  مربوط  میان  گیريهاي  روابط  در  سیاس   گیريهاي 

کشور   يک  در  حت   مردم  و  دولتها  میان  روابط  با  يکديگر  با  م کشورها  -تعريف 

نیا هیدروپلیتیک را مطالعه نقش آب در مناسبات و (. حافظ131:  1381)مجتهدزاده،  کند

داند، اعم از آنکه در داخل کشورها و يا  ملتها و دولتها م   مناقشات اجتماعات انسان  و

منطقه فراکشوري،  ابعاد  داراي  و  آنها  بینبین  و  جهان   باشد)حافظاي،  :  1385نیا،الملل  

باشد که  هاي علم جغرافیاي سیاس  م به بیان  ديگر هیدروپلیتیک از زيرمجموعه(.  102

پردازد )مختاري هش   هاي مختلف م قیاسبه بررس  نقش آب در رفتارهاي سیاس  با م

 (. 40:1387و قادري حاجت، 

به  هیدروپلیتیکدر کمآب  و  است  قدرت  يک  و  مثابه  جدي  خیل   مو وع  يک  آب  

تلق    از صاحب   .شودم استراتژيک  امنیت اين گروه  گفتمان  ديدگاه  از  د    ،نظران  دولت 

نگاه مو وع  به  که  م   محور  معتقدند  و  کمدولت کنند  معضل  گرفتار  ممکن هاي  آب  

ها در طول تاريب براي بدست آوردن دولت . جنگ بپردازند است بر سر آب با يکديگر به

ها کمک کرده  کشمکش داشته و اين مساله اغلب به رخداد جنگ امنیت منابع، با يکديگر

به تعبیري  اعتقاد دارند تاريب بشر،    ووستینگ»محققان همچون   است. در اين رابطه برخ 

 (.  197: 1381)عسگري،است جنگ بر سر منابع بوده

 
1 . Hydro Politics 

2 . Syracuse 
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آب دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه خوشبینانه معتقد درگیري و جنگ بر سر  در خصوص  

انسان را به حل مسالمت  معمول  طورانسان است و به  نیاز  ترين روري  آب،  است که

ها در آينده نیک همچون انساندهد و اين احتمال زياد است که  آمیک مسائل آب سوق م 

درگیري بر سر    که  کندم   گذشته بر سر آب عمدتاً همکاري کنند. ديدگاه ديگر استدالل

دلیل  ار محتمل است که بهیوجود داشته است و بس  مختلف  اشکال  در گذشته نیک در   آب

هاي آب  مشترك و در صورت عدم اعمال مديريت  هاي فکاينده آب  بويژه در حو هتنش

ادامه داشته باشد  ،صحیح بر آب نیک    1نمودار شماره    (.Rahaman, 2012: 4)در آينده 

 دهدهاي مرتبط با آب در جهان را در طی زمان نشان میتعداد فزاينده درگیري

 . 

 

 

 

 

 

 Hogal and  2015تا    1980در ط  سالهاي    مرتبط با آب گکارش شده هاي  تعداد درگیري :  1شماره   نمودار 

Kaszubska, 2017 
 هیدروتروریسم-2-2

تروريسم از  نوع   مورد  به  آب  آن  در   که  است   هیدروتروريسم  هدف  يا  ابکار  عنوان 

م  قرار  آب  استفاده  کمبود  دچار  مناطق  در  بويژه  هیدروتروريسم  تأثیر  قدرت  گیرد. 

گلیک م   افکايش در    مورد  50  از  بیش(  2006)  يابد.  آب  از  استفاده  مختلف  اشکال  از 

بمب  نظیر  را  هیدروتروريسم  تخريب  راستاي  و  چاه  تخريب  آب،  لوله  خطوط  گذاري 

به    1990  سال  از  آنها  است که اکثر  کرده  ذکر   2006تا    1747هاي  منابع آب در بین سال

»ابکار نظام و زمان  اتفاق  عنوانتعريف آب به (.Sowby, 2016: 1-2است) داده بعد رخ

عنوان يک  هاي آب بهمنابع آب و يا سیستم  بازيگران دولت  يا غیردولت  از م  افتد که
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هاي آن هدف اقدامات  سالح در طول يک منازعه استفاده کنند و يا منابع آب و سیستم

به و  گیرند  قرار  غیردولت   و  دولت   بازيگران  انظام   يا  و  نظام و  »هدف   بکار عنوان 

 (. Gleick and Hwberger, 2014:161)خشونت و يا اجبار استفاده شوند

صورت جنگ تن به تن بر سر آب هاي آب  کالسیک حداقل در تصور عموم  بهجنگ

»پیتر حال  اين  با  است.  شده  شناخته  محدود  اقیانوس   از  1گلیکو  هاي سطح   موسسه 

از دستهآرام، طیف گسترده درگیري بر سر آب را مشخص کرده است که  هاي  بندياي 

 نظام   ابکار  يک  عنوانبه  هاي آن؛ استفاده از آبعبارتند از: کنترل منابع آب و سرچشمه

در طول يک عملیات نظام  نظیر قطع آب شهرها در هنگام محاصره يا هدايت آب به 

دادن سیستم قرار  ايجاد سیل؛ هدف  و  آنها  بههاي آبسوي  نظام ؛ عنوان هدرسان   ف 

به  آب  از  دادن استفاده  قرار  هدف  سیاس ؛  اهداف  به  رسیدن  براي  سیاس   ابکار  عنوان 

آبسیستم تروريست هاي  توسط  غیردولت رسان   بازيگران  و   Morris and)ها 

Sandford, Adeel, 2012: 10.)  درگیري عوامل  از  يک   خشونت آب  بوده  هاي  آمیک 

تالش  1967عوامل مهم در وقوع جنگ شش روزه در سال  عنوان مثال يک  از  است، به

 2»کوف  عنانو  (.UNEP, 2007: 329)اسرائیل براي منحرف کردن مسیر رود اردن بود

سال در  ملل  سازمان  وقت  کل  نکنیم؛ جنگ2001دبیر  توجه  ما  اگر  داد:  هشدار  هاي  م. 

ولفو  »آرون  نفت.  نه  و  بود  آب خواهد  بر سر  آم  3آينده  رابطه جغرافیدان  ريکاي  يک 

هاي  علت و معلول  بین کمبود آب و شیوع بیماري و جنگ را با مراجعه به پايگاه داده

زاي   کمبود آب به بیابان (. Schenk, 2015:1)دست داده است الملل  رفتار بحران بهبین

کند و  خاك منجر شده و رقابت شديد بر سر استفاده از ارا   قابل کشت را ايجاد م 

 ,Collard)کندهاي قوم  و مذهب ، به بر افروختن آتش جنگ کمک م همراه با تنش

از اشکال مختلف استفاده از آب در راستاي    مورد  50  از  بیش(  2006)  گلیک (.1 :2014

گذاري خطوط لوله آب، تخريب چاه و تخريب منابع آب  هیدروتروريسم را نظیر بمب 

 داده  به بعد رخ  1990  سال  از  آنها  است که اکثر  کرده  ذکر  2006تا    1747در بین سالهاي  

 
1 . Peter Glick 
2 . Kofi Annan  
3 . Aaron Wolf 

https://www.google.com/search?q=Kofi+Annan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYxi3w8sc9YanYSWtOXmMM5-IKzsgvd80rySypFFLhYoOypLh4pDj0c_UNTCwt0jQYpLi44DwlZSP-XZemnWPjFBQ7LhMb_yjI4dHqzlWsTAYMTftWHGJj4WAUYOBZxMrlnZ-WqeCYl5eYBwA-TmXBeAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjn6qGduLXkAhVR6RoKHdHaDFkQ6RMwFHoECAoQBA
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را    2006تا    1960تعداد موارد را از دهه    2نمودار شماره    (.Sowby, 2016: 1-2)است 

 دهد.نشان م 

 وضعیت منابع آبی جهان -3

درصد   2.5تنها    ول   است،   اندهرا آب پوش   سیاره زمینسطح درصد از    70  اينکهبا وجود  

شیرين   آن  ازو   بودهاز  است به  درصد  يک  کمتر  دسترس  قابل   National)راحت  

Geographic, 2016.)    يک که  صرفه  زمان   به  مقرون  و  سالم  آب  به  اي  برنفر 

در نیازهاي خود  به  ندارد  و  شستشو   نوشیدن،  پاسخگوي   دسترس   معیشت  ا  ،يا  ين  به 

منطقه   م  که تعداد زيادي از مردم در يکشود. هنگاگفته م   فردي  1وآب»ناامن     د و عیت

  بود کمدچار  منطقه  »منطقه  آن    نامطمئن دارند،  براي مدت زمان قابل توجه  آب ناامن و

م نامی  وآب هنوز  شودده  اگرچه  شناخته،  تعريف  که  شده  هیچ  اين  از  منطقهاي  ي اچه 

مشکل (.Rijsberman, 2006: 1)ارائه نشده است   ،ه شودنامید   وآب  بودکم  دچار»منطقه  

کمیاب    اين منابع بسیاراست که    اينآب وجود دارد،    کمیاب اي که در مورد منابع  عمده

يکنواخت  به نشدهطور  توزيع  مناطق جغرافیاي   فراوان     و  انددر سطح  از  مناطق  برخ  

مناطق خاورمیانه و شمال    برخ  برند و  م   بهرهآب    ذخاير کاف   ديگر  اندازه  به  آفريقا 

ر طول چند دهه گذشته به د. (Heinrich and Pedraza , 2016: 1)دارندنر آب  يذخا

توسعه  »دلیل تقا اي فکاينده، کمبود آب شیرين در حال تبديل شدن به يک تهديد براي  

مجمع جهان     2015گکارش سال    در .(WWF, 2016)ست بشري شده ا  امع و ج  2وپايدار

خطرات،  اقتصاد فهرست  به  ،جهان   در  بهآب  خطر  بکرگترين  آمده  عنوان  حساب 

مارس    22  روز  روز جهان  آب، در  .(World Economic Forum, 2015: 22)است 

 يعن  میلیارد نفر، بیش از يک  هامروز اقدام  براي مقابله با بحران آب است.هر سال،  

رنج م دم دسترس  کاف  به آب آشامیدن   جهان از ع  جمعیت  هر هفت نفر   از  يک نفر

و قابل    برند  مناطق  از    توجه تعداد  در  کوتاه   مدت  براي  حداقل  جهان  جمعیت 

 ,Jacobi, Empinotti)است   آب  مواجه بوده  تنشطور فکاينده با  اند که بهزندگ  کرده

Schmidi, 2016:1). به و  جهان   سطح  کاف   در  اندازه  به  شیرين  آب  ساالنه،  صورت 

 
1 . Water insecurity  
2 . Sustainable Development 

http://www.foreignpolicyjournal.com/author/markus-heinrich/
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ز و  مکان   تغییرات  اما  است،  دسترس  در  تقا ا  رفع  در  براي  و  آب  تقا اي  مان  

در  عوامل بکرگ  هستند که منجر به کمبود آب در نقاط مختلف جهان    ،دسترس بودن

زمان است   خاص هاي  طول  شده  سال  کمبود (.Ercin and Hoekstra, 2014: 71)از 

به بهآب  خود  به خودي  جنگ  براي  بالقوه  ماشه  يک  م عنوان  بکرگترين  حساب  آيد. 

به تشديد   ها است کهتهديد براي امنیت آب در سطح جهان تعداد رو به افکايش انسان 

  (. Morris and Sandford, Adeel, 2012: 12)انجامداي م طور گستردهکمبود آب به

از جديم   مشاهده بحرانترين و خطرناك شود بحران آب يک   هاي فعل  جهان ترين 

تنشم  بروز  به  منجر  که  ودرگیريباشد  شده  ها  کشورها  میان  نظام   و  سیاس   هاي 

 است. 

 عراق و سوریه  ؛خاورمیانهدر  آبمنابع  وضعیت-4

شمال  خاورمیانه   داشتنعل   آفريقاو  جهان،    7  حدود  رغم  جمعیت  از  ازدرصد   کمتر 

داردتجديد شونده  آب شیرين  درصد  1.5 اختیار  در  در    (.Michel & et al, 2012)را 

حداقل   منطقه  کمبود    دوازدهاين  حاد  مشکالت  داراي  آب  آب  کشور  سرانه  و  هستند 

از   آنها کمتر   (.Al-Ansari, 2016:140)متر مکعب در سال است   500تجديد شونده 

أثیر خشک، بارش کم و متغیر و نرخ باالي تبخیر محیط زيست طبیع  را تحت تشرايط  

آسیب  و  داده  بهقرار  منطقه  م خاطپذيري  تشديد  هوا  و  آب  تغییرات  طور  به  شود.ر 

خاورمیانه    سرانهمیکان    متوسط،  در  مکعب1200  حدودآب  سال  متر  که    در  يک  است 

جهان ششم   و  میانگین  م   است  تقا ا،    رودانتظار  افکايش  و  جمعیت  رشد  میکان با 

  (. Al-otaibi, 2015:1)شودنصف  م.2050تا سال منطقه سرانه آب 

خاورمیانه  کمبود   در  اول، آب  مرحله  در  است.  شده  ايجاد  عوامل  از  ترکیب   علت  به 

م  تجربه  را  تبخیر  از  باالي   و سطح  کم  بارش  به    کندمنطقه شرايط خشک،  منجر  که 

م  وديت  محد دسترس  در  طبیع   آب  شمال  شود.منابع  و  خاورمیانه  دوم،  مرحله  در 

مديريت  سوء  و  ناکارآمد  مصرف  از  شبکه،  آفريقا  از  رشد استفاده  قديم ؛  آب  هاي 

چارچوب اجتماع ؛  و  فرهنگ   مسائل  هوا؛  آلودگ   و  جمعیت؛  سیاس   حقوق ،  هاي 

نامناسب   م  اقتصادي  که    (.Devlin, 2014: 1)بردرنج  پیشگیرانه  رويکرد  يک  بدون 

از   را  فعل   کند،  روندهاي  نم متوقف  آفريقا  شمال  و  خاورمیانه  به کشورهاي  توانند 
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اهمیت منابع آب در جغرافیاي   . (United Nations, 2015)دست يابند  و1پايداري آب »

سیاس  خاورمیانه يک مو وع پايدار طوالن  مدت بوده و حو ه دجله و فرات يک  از   

 (. Cascão, 2016)هاي هیدروپلیتیک  اين منطقه است ترين سیستمپیچیده

حجم عمده آب   دهند،هاي دجله و فرات منابع اصل  آب عراق را تشکیل م رودخانه

و تنها    درصد( است   4درصد( و سوريه )   7درصد( و ايران )  71)ها از ترکیه  اين رودخانه

م    7حدود   سرچشمه  عراق  داخل  از  با  عراق    (.Al-Ansari, 2013: 5)گیرددرصد 

 م.1970وجود رودهاي دجله و فرات، در مقايسه با کشورهاي همسايه خود تا   توجه به

سوريه و ترکیه   1970  دهه  در طول  .شدغن  از منابع آب در نظر گرفته م   کشوري نسبتاً

کاهش عمده هاي دجله و فرات کردند که باعث  شروع به ساخت سد بر روي رودخانه

  شدن کیفیت آب اين رودخانه شد.   رودخانه فرات و همچنین بدتر  ي جريان ورود  در  اي

تا سال    جريان رودخانه دجله و فرات به مرور کاهش پیدا کرده وبرآورد شده است که  

کامل خشک خواهد شدبه  2040 از  طور  يک   اين و عیت عراق  به  توجه  با  بنابراين   .

 ,Kamel & et al)آيدشمارم خاورمیانه و شمال آفريقا بهکشورهاي خشک و کم آب  

2013: 240.)   
تقريباً گفت  بايد  سوريه  با  ارتباط  آب   در  تجديدتمام  از   از  کشوراين    پذيرهاي  خارج 

م ش چسرمرزها   همواره  مه  کشور  اين  و  برسر  گیرد  ترکیه  با  ديرينه  اختالفات  درگیر 

م  مشترك  آب  منابع  به (.Piesse, 2016)باشدمديريت  از  اطالعات  آمده  دست 

ه دجله و   نشان داد که حو  2009و    2003هاي آب و هواي  ناسا بین سال هاي  ماهواره

اي عراق و غرب  ترکیه، سوريه،  از  متشکل  با سرعت  سريعرانفرات،  حو ه    از هر   تر، 

تقا اي نسب   رشد     (. Lovelle, 2016: 5)حال خشک شدن است   در ديگر در جهان

م. افکايش  1990درصد در    80به بیش از   1960درصد در    20در سوريه از کمتر از   آب

م   (. Devlin, 2014: 1)يافت  آينده   شودمشاهده  در  بحران   مو وع   هیدروپلیتیک 

تري از نفت در طراح  مجدد و  م. آب نقش مهم1915از    .نکديک خاورمیانه خواهد بود

هاي بعد اين منطقه مطمئناً تغییرات  بکرگ، نهکرده است. در طول دههتثبیت منطقه ايفا  

 ,Yıldız)زيست محیط  را تجربه خواهدکرد  -تنها سیاس ، بلکه هیدروپلیتیک  و اقلیم  

2015: 29) . 

 
1 .Water Stability 
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 مشروعیت سیاسی سوریه و عراق بحران و بحران آبرابطه علت و معلولی  -4

تحلیل از  مالحظه  تحقیقات  و  هابرخ   قابل  درگیريارتباط  میان  و اي  انسان     هاي 

و آب  را    تغییرات  است هواي   داده  هنگام  (.DuBois King, 2016: 151)نشان  در 

امنیت  و  قدرت  آب،  بین  روشن   رابطه  سوريه،  و  عراق  در  امروز  و عیت  بررس  

م  يکسوريه    در  بحران  (.Schenk, 2015: 1)شودمشاهده  از توسط  عوامل    سري 

و    2006هاي  اثرات خشکسال  شديد بین سال  اجتماع ، اقتصادي و سیاس  آغاز گرديد.

و  و  2010 آب  رسانهبه  هواي     تغییرات  تحلیلعقیده  و  بهار  ها  در  مستقیم  نقش  گران 

ناآرام  در سوريه در سال    (.Friedman, 2013: 23-38)اندعرب  و قیام سوريه داشته

به2011 عکسم.  يک  عنوان  به  تبديل  آن  از  پس  که  آب  و  غذا  بحران  برابر  در  العمل  

ناتوان  سوريه به تقا ا    (.Noolkar, 2014: 72)، شروع شدجنگ سیاس  و مذهب  شد

هاي ناکارآمد مشکالت ناش  سیاست   براي آب به علت رشد جمعیت ،کاهش عر ه و

شرايط    اي در و عیت و پیچیده  دار وآب نقش معن   کمبود  از خشکسال  را تشديد کرد.

و گسترش    2011بهار  هاي سیاس  و منته  به خشونت مردم سوريه درمنجر به ناآرام 

 (. DuBois King, 2016: 154)بازي کردبه عراق 

از دست دادن    م.1961خشکسال  در سال   به  از جمعیت شتر 80منجر   50و  هادرصد 

گوسفند از  شد.  در   عشاير  درصد  خشکسال   سوريه   329000،  1998-2001در 

  دچار کمبود مواد غذاي  مورد نیاز هاي خود سوريه را  عشايري با فروش دام  هکارخانوار

تشکیل شده    سوريه  از عراق و  که عمدتاً  1و هالل خصیب »(.  Hole, 2009: 4-14)کردند

ب   است، خشکسال   درشديدترين  رسانده    2010-2007  سابقه  ثبت  به  را 

 (. Kelleya, 2015: 32)است 

میانگین بلند    درصد از66، بارش متوسط در سراسر سوريه  2007-2008در طول فصل  

درصد و   60درصد،   66هاي حسکه، ديرالکور و الرقه به ترتیب  استان  مدت کاهش يافت.

تولید محصوالت اساس   عنوان يک نتیجه  درصد کاهش بارندگ  را شاهد بودند. به  45

مناطق   مناطق   32آب   کشت  در  در  و  ديم  درصد  يافت   79کشت  کاهش   De)درصد 

 
1 . Fertile Crescent 
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Châtel, 2014: 4.) سیاستمداران1مانند شاهکاده چارلک  مشهورهاي  چهره  تعدادي از ،  

کري  جان  روزنامه  2مانند  فريدمنو  توماس  مانند  کرده  3نگاران  در اعالم  جنگ  که  اند 

در سوريه اين اثرات زيست محیط  .  علت کمبود آب ايجاد شده است سوريه در واقع به 

کرد قادر  را  که داعش  کرد  فراهم  را  ايجاد محرومیت   درصد جنگجويان    70تا   60زمینه 

آن   (.Schenk, 2015: 1)محل  را استخدام کند.   از  ديگر جنگ داخل  سوريه و پس 

ايجاد  مهاجرت پناهجويان تغییرات ناگهان  در استفاده از زمین و منابع آب شیرين منطقه  

آبیاري کشاورزي و ذخیرهکرده است. درگیري سازي مخازن ها در سوريه باعث کاهش 

درصد نسبت به شرايط قبل از جنگ شده است. بحران سوريه باعث    50به حدود    4آب

آبیاري و  کاهش زمین هاي کشاورزي در جنوب سوريه، کاهش تقا ا سوريه براي آب 

هاي آب   ا براي مديريت ذخاير آب شده و زمینهگیر در شیوه و روش سوريتغییر چشم

 (. Torrent Tucker, 2016)درصد کاهش يافته است  47سوريه 

به  در هم  تسنن عراق  اهل  نارا    جمعیت  از  داعش  و  النصره  جبهه  مشابه  صورت 

م  ويرانگر  (.DuBois King, 2016: 154)کردنداستخدام  -2007در    يخشکسال  

پیدا کرد. در    2009  سالدر  برگرفت و    م. عراق را در  2008 ادامه  ،  2009ژوئن    7هم 

دولت عراق از ترکیه درخواست کرد که آب بیشتري از سدهاي برق آب  اين کشور بر  

آزاد زراع   محصوالت  آبیاري  و  کشاورزان  تابستانه  کشت  براي  فرات  رود   روي 

نینوا، ذي قار،   م.2007-2008و   م.1999-2000هاي  خشکسال   (.nasa.gov, 2009)کند

ناامن  آب در ،  زاي خشکسال  منجر به بیابان.  داد  ثیر قرارأاالنبار را تحت ت  مثن ،  بصره و

با بکرگترين تاستان در ويژه  ب  زاي بیابان  . بوددر منطقه    ثیر بر جمعیت کشاورزأها همراه 

کشورهاي  هاي  که  سدبا کاهش حجم جريان ورودي به عراق در نتیجه    شرق استان انبار

که به  زده بودند، تشديد شدهاي ورودي  بر روي رودخانه  (سوريه و ترکیه )  باال دست 

 ,Noolkar)ن متک  بودآبه    کشاورزي پايدار مردم محل  حت  در خشکسال طور سنت   

2014: 22-24.)   

 
1 . Charles, Prince of Wales 
2 . John Kerry 

3 Thomas Friedman 

4 . Torrent Tucker 
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اواخر باز  جبهه  و  نار ايت  موجود را تشديد کرد  2000سال    خشکسال   هاي جديدي 

صورت يک دستگاه  بلکه به  اهگاه امن براي جنگجويان داعش بود،که نه تنها يک پن شد  

در    .کردنها خدمات ارائه  آها براي افکايش تعداد و شتاب عضوگیري  به اين گروه  مولد

آب   کمبود  گروهواقع  عضوگیري  جهت  شرايط  ايجاد  افربا  از  اط   هاي  فراتر  تهديدي 

  (.DuBois King, 2016: 155)کرده است  شد ايجاداحساس م نچه آ
 

 

 

 

 

 

 

: انطباق مناطق دچار خشکسال  در سوريه با مناطق پیدايش داعش و استفاده اين 1نقشه شماره 

 ار    گروه از منابع آب  براي توسعه

   گیری داعششکل -5

از   بخش   عراق  و  سوريه  بینقلمرو  کهن  م   1النهرين پادشاه   تشکیل  اولین  را  دهد. 

به مربوط  منطقه  اين  در  آب  سر  بر  شده  ثبت  زمان    4500درگیري  در  و  پیش  سال 

آشور   2700حدود  (.  DuBois King, 2016:156)باشدم   2حکومت الگاش  قبل  سال 

پال به   3بان   آشور،  مقابل  حاکم  در  خود  جنگ   استراتژي  از  بخش   بر عنوان  اعراب 

-ها يک فرمانده آشوري با ويران  کانال شد. در همان زمان  لطها و چاههاي آب مسچشمه 

آ  کردهاي  ويران  را  شهر  اين  بابل  شهر  معاصر  (.175:  1382)فروغ ،  ب  صدام دردوره 

هاي  ح استراتژيک بر علیه بويژه گروه  عنوان يک سالبه مراتب بیشتر از آب به   4حسین 

استفاده   فرات،  و  دجله  تالق   محل  نکديک  باتالق   منطقه  در  ساکن  شیعه 

 
1 . Mesopotamia 
2 .Lagasg 

3 . Ashurbanipal 

4 . Saddam Hussein 
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تحت    (.DuBois King, 2016:156)کردم  که  است  سن   سلف   جريان  يک  داعش 

منشا پیدايش داعش را  (.  118:1398وي وزارع ،ر)خسشکل گرفتوالقاعده عراق»عنوان  

الکرقاوي دررهبري دو نیروي  وافکارمتحجرانه2006تا2002هايبايد درسال ابومصعب  ي 

ومرادي   عراقوجستجوکرد)صالح   و»القاعده  وجهادو  »توحید  يعن   اسالم   تندروي 

بخدش    (.113:1394نیاز، بدر  تسدلط  کده  گدروه  ايدن  يابد   قددرت  و  ظهدور  روندد 

آسدیب رسدان  وسدیع نسدبت  وسدیع  از عدراق و سدوريه را بده همدراه داشدت؛ بده  

منطقده عرصده  در  انسدان   امنیدت  شددبده  منجدر  حسین   اي  )کیوان 

   (.73:1398ومحفوظیان،

هاي قابل توجه  از دو داعش بدون داشتن ارتش منظم توانست در مدت کوتاه  بخش

هاي پیشرفته بودند، را به حالکشور عراق و سوريه که داراي ارتش منظم و مجهک به س

گیري داعش و گسترش آن در عراق شکل  (.36:1398زاده ونخع ،)عباستصرف درآورد

از مهمترين بحران  نیا  )نويدي  بوده است هاي خاورمیانه در يک دهه اخیرو سوريه يک  

    (.21:1398وگودرزي،

 هاي دجله و فرات : گسترش قلمرو داعش در طول رودخانه2نقشه شماره             

 

 داعش از آب نامتعارف هایاستفاده-6

در زمان   شود که داعشهاي نظام  سوريه و عراق مشخص م  با نگاه  به محتواي نقشه

رودخانه ظهور مهمترين  اطراف  در  خود  خالفت  سازمانده   حال  منطقه در  در  ها 

زيرساخت   (.Schenk, 2015: 1)بود از  غیرمتعارف  بهاستفاده  آب  يک  هاي  عنوان 

آشکار شد. استفاده تهاجم  و سريع از آب به  2014زرادخانه توسط داعش در سپتامبر  
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از نکات برجسته استراتژي   عنوان يک سالح در هر دو صورت متعارف و غیرمتعارف 

طلب ، داعش از آب براي  عنوان عامل اصل  توسعهداعش است. جداي استفاده از آب به

آسیب زدن به غیرنظامیان و  کرده   آسیب زدن  استفاده  از  با مخالفان  مبارزه  اقتصاد و  به 

استفاده از آب براي داعش به روش مهم  براي تسلیم و  (.Waslekar, 2014: 19)است 

نیروي شد.  اخراج  تبديل  مخالف  آب  آهاي  منابع  بر  هرکس   که  بودند  شده  متوجه  نها 

عالوه    اهد داشت.کنترل داشته باشد، بر شهرها، روستاها و بويژه مناطق خشک کنترل خو 

بازسازي نشده بود، که   آمريکا  2003تهاجم  بر اين، بسیاري از زيرساختهاي عراق پس از  

 (.Lanz, 2014: 22)پذيري دولت مرککي را موجب شده بودآسیب 

داشته است، اما داعش به  نقش  هاي بسیار قديم  میانه از زمانها در خاوآب در درگیري

کرده   استفاده  ان  از  راشکل   استفاده  نوع  اين  است  شايسته  که  تروريسم    است  هیدرو 

آب ) بهد.  نامی  (تروريسم  سیل  کردن  سرازير  به  و  تهديد  دست  پايین  شهرهاي  سمت 

اين  (.  Al-Marashi, 2015) روروي براي آبیاري و بقا  يک منبع  محروم کردن آنها از

دسترس  به   عدم اجازهطريق  نظامیان ازرعب در میان غیر نوع سالح شامل ايجاد ترس و

در هر دو  توانند از تروريسم آب بازيگران م است.  آب شرب و يا آلوده کردن منابع آب  

ه نظامیان در سوريه، شب  2015در ماه جوالي   سطح استراتژيک يا تاکتیک  استفاده کنند.

« به قطع آب  تتهديد  که  کردند،  الفیج و   برعأعین  را  به دمشق  هده  مین آب آشامیدن  

که چهارم سوريه  اين اقدام خواستار توقف عملیات نظام  لشکر مکانی  داشت. آنها پس از

به زبدان ، شهرستانحکب  حمالتو   اين     اهلل  از چند روز بمباران  لبنان بعد  با  در مرز 

   (.DuBois King, 2016 :158)شهر توسط ارتش سوريه شدند

و منابع  کنترل  طريق  از  حیزيرساخت   داعش  و  آت   اهاي  مطیع  را  محل   جمعیت  ب 

، استفاده از  افکايش کمبود آب  شرايط خشکسال  طوالن  مدت و  .بودوابسته خود کرده  

   يهاحت  در سرزمین  . بودعنوان يک وسیله باجگیري را تقويت کرده وسط داعش بهآن ت

از دست داده   به فشار و  ،بودکه داعش  از جمعیت محل   بهره  همچنان  از  برداري مال  

عنوان سالح آب به  فراوان  از  درموارد  داعش  .اددطريق کنترل منابع آب  و برق  ادامه م 

 2  ، با کنترل سد موصل،2014اوت،    7. به عنوان مثال، در تاريب  استفاده کرداستراتژيک  

هاي باالدست رودخانه دجله از شهرستان موصل در شمال عراق را  کیلومتر از سرزمین
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کردند   2014ژوئن    در(.Assyrian International News Agency, 2014)تصرف 

شهرهاي  يچهدر  داعش در  سد  به  يک  قبلش  ماه  در  که  عراق  را  رمادي  گرفت،  دست 

دنبال کنترل سدهاي عراق، در برخ  موارد کاهش جريان  داعش بارها و بارها به.  بست 

 ,The Guardian)برآمدبه مناطق تحت کنترل دولت عراق  و يا جاري کردن سیل  آب  

ماه     (.2015 در  ديگر،  مثال  يک  سال    در  شاخه2014اکتبر  ساختن  منحرف  از  ،  اي 

عراق شد.   هاي  از شهر منصوريه در استان دياله دربه سیل در بخشمنجر رودخانه دجله 

هاي  جريب از زمین  781گرفتگ  بیش از  به گفته يک مقام محل ، اين اقدام باعث آب

و   و  کشاورزي  شده  شاخه منازل  از  آب  قطع  همچنین  شد.  خانواده  فرار صدها  باعث 

مدت   به  دجله  رود  آروز،    10الخالص  قطع  وموجب  روستاها  به  شهرهاي    برسان  

ب بهآاز    اعشمواردي هستند که دسراج  شد، اينها از جمله    سالم و  کوچک منصوريه،

استفاده   سالح  نیروهاي  داعش      (.Alan TV October 5, 2014)کردعنوان  برابر  در 

از بغداد  نکديک   در  شیعه  نظامیان  شبه  و  کرد.  عراق   استفاده  کلر  با  شده  مسموم    آب 

دست  را از تاسیسات تصفیه آب در سراسر کشور که تصرف کرده بود به  داعش اين کلر

خودي خود رواج  شیمیاي  بهعنوان يک سالح  کلر به  حال  که استفاده از   دره بود.  وردآ

در  ،نداشت  که  بود  توسعه  اين داعش  از  راستاي  کرد.آطلب  خود  استفاده  کار  ن  اين   با 

زيرساخت آ نقش  ونها  زرادخانه  به يک  ابکار  از يک  را  مهمات گسترش    هاي آب  انبار 

 (. Waslekar, 2014: 19)دادند

ژوئن    داعش2014در  تکريت   ،  و  قطع   را  موصل  را  اطراف  روستاهاي  آب  و  تصرف 

از تصفیهجريان  کرد.   اقلیت مسیح  اطراف موصل    خانهآب  قطع  موصل به روستاهاي 

برابر هر متر مکعب    دالر در  6.25. اين اقدام ساکنان را مجبور به خريد آب به نرخ  شد

ن  در  خدمات آبرسا  در حال  که   استطاعت نبود  د، که براي اکثر ساکنان قابل تحمل وکر

هاي تخفیف  به ساکنان اهل سنت  اواسط ماه ژوئن به موصل ترمیم شده بود و با قیمت 

بازگشته بودند، اولیه به شهر  از تشنج   DuBois King, 2016)  شدعر ه م    که پس 

موارد استفاده نیروهاي درگیر در سوريه و عراق از آب به عنوان   1جدول شماره  (.  158:

ابکار را   يا  استفادهکه مالحظه م دهد. همچناننشان م هدف  تعداد  از  شود  هاي داعش 

 هاي درگیر ديگر نیست.  اين امر قابل مقايسه با گروه



114 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

 : موارد استفاده نیروهاي درگیر در سوريه و عراق از آب به عنوان هدف يا ابکار (1)جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمدن  نیست.  داف استراتژيک توسط داعش امر جديدياستفاده از منابع طبیع  براي اه

هاي  نکديک  رودخانه  سیس امپراتوري درأت  مدت طوالن  براي دسترس  به آب و ها به

کرده مبارزه  ازبکرگ  دجله،    اند.  و  فرات  بین  محدوده  بر  خود  کنترل  گسترش  طريق 

فرات    و  دجلهرسد  نظر م بهالنهرين گسترش داد.  بین  نفوذ خود را در سرزمین داعش

کنترل    تا  ظهور داعش   از.  بودنداطراف جهادگران سلف   يک دژ محکم پر پیچ و خم در  

فرات   امتداد  ماه    بکرگترين مخکن آب سوريه(  )شامل سد طبقهتمام سدهاي  فقط چند 

کشید شامل  (.  Schenk, 2015: 1)طول  که  سوريه  مهم  سدهاي  همه  تقريباً  داعش 

باشد و همچنین همه سدهاي مهم عراق شامل سدهاي  سدهاي تشرين، طبقه و بعث م 

رمادي،   ثمره،  بودموصل،  گرفته  اختیار  در  سد حديثه  از  غیر  به  را   ,Lossow)فلوجه 

و افکايش تالش آمريکا براي    2016انداز سقوط قیمت نفت در سال  با چشم  (.5 :2016

زيرساخت  بردن  بین  نفتاز  داعشهاي  توسعهآ،     استراتژي  اصل   هسته  در  طلبانه  ب 

سیل حاصل از  ،  داعش نیست فع  نفع مناشکستن عامدانه سدها به  مسلماً  داعش باق  ماند.

و عراق  اسالم   دولت  کنترل  تحت  شهرهاي  است  ممکن  سدها  چون    شکستن  شام 

در واقع ممکن است    ،کند. عالوه بر اين، کنترل زيرساختهاي آب  رقه را نابود  موصل و

سازي در خدمت داعش قرارگیرد. تشکیالت در حال تکوين  عنوان يک مکانیسم دولتبه

 تعداد موارد استفاده  نیروهای درگیر 
 21 داعش

 2 آزاد سوريهآرتش 

 3 حکومت سوريه 

 1 کردهاي عراق 
 3 جبهه النصره 

 2 شوراي شريعت اسالم  
 4 نیروهاي امنیت  عراق 

 4 ديگران
 6 نامشخص
 46 مجموع 
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از   داعش قلمرو  در اساس ،  خدمات  ارائه  هدف  م امنبا  استفاده  انرژي  و  آب  بع 

سدهاي استراتژيک و بخش باالدست حوزه    تصرفبا  داعش   (.Schenk, 2015: 8)کنند

آبیاري    هاي آب  و آب آشامیدن ،رودخانه فرات، کنترل مناطق نکديک که وابسته به بدنه

را قادر به کنترل  دست آورد. ماهیت حیات  اين امکانات داعشذخیره برق است، را به  و

قلمروبخش از  بکرگ   از  هاي  که حت   مناطق   از جمله  کرده است  فیکيک     عراق  نظر 

مشاهده    .(Waslekar, 2014: 6-17)  اندتاز نکرده  تاخت و  ن مناطق حمله وآهنوز به  

ي  شود که داعش با کنترل منابع آب  و سدها توانسته بود بر مناطق وشهرهاي محدودهم 

 اين منابع آب  را تسهیل کند. 

   داعش از آب  ستفاده متعارفا -7

نام    2014در سال   به  از حاوي تصاو  »دولت حلبوبروشوري  فرات، سد فرات و    يري 

اداره  نیروگاه تحت  آب   برق  که  هاي  شد  چاپ  م  داعش  در  ادنشان  آب  آينده  در  د 

 اختیار  درو  کشاورزي توزيع    صورت رايگان براي مصارف داخل  و ياسراسر کشور به

قرار به    ازداعش  گرفت.    خواهد  همه  آب  جريان  به  دادن  اجازه  و  شهرستانطريق  ها 

طرفدار   که  داشت آن  شهرهاي  صاحب    بودند،قصد  را  محل   مردم  ذهن  و  قلب 

برق آب     آب باعث کنترل بر کشاورزي وعالوه بر اين کنترل    (.Schenk, 2015: 1)شود

زمان  که داعش کنترل بر سد موصل    تا  شود که هر دو براي اقتصاد  روري هستند.م 

از بود  را  نداده  داشت.  40بر  ،دست  کنترل  گندم عراق  تولید  بر سد  آسیطره    درصد  نها 

کنترل بر    شد.هاي کشاورزي جنوب عراق  هکاران جريب از زمینموجب کنترل  فلوجه  

  هاي برق در شمال و شمال شرق سوريه و بخش  از شمال عراق داعش را قادر نیروگاه

در و   طريقاز  مد  آبه کسب  برق ساخت.    تولید  مجدد  فروش    هاي سدبر  داعش  کنترل 

ازموجب  موصل و حديثه   بیش  آب  عراق  75  کنترل  منابع  برق و  امر   شد.  درصد  اين 

عراق   اقتصاد  کردن  نابود  به  قدرت  م را  بر  به  و  اددداعش  کنترل  براي  کلیدي  عنوان 

م  محسوب  عراق  حفظ    .دشاقتصاد  و  افکايش  براي  مال   منابع  قدرت   نیروها،وفور 

و استسرزمین  تهاجم   حیات   متصرف   مستقیم  و    هاي  تقويت  در  حیات   نقش  آب 

اي براي  عنوان سرمايهه آب ب  در نوع ديگر،  (. Waslekar, 2014: 19)کردداعش ايفا م 



116 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

مورد أت مال   شده    استفاده  مین  و ع  مالیات  برآن  و  گرفته  به .  بودقرار  رقه  عنوان در 

بانکداعشپايتخت   اداره،  به  تبديل شده  ها  مالیات  اخذ  براي  مشغول  اي  آوري  جمعو 

امنیت   و  برق، آب  کار،  از کسب و  مالیات    DuBois King, 2016)بودندپرداختهاي 

 اينها مواردي از استفاده هاي متعارف داعش از عنصر آب درمنطقه بودند.  (. 157:

 گیری نتیجه

طور ذات  دلیل موقعیت جغرافیاي  خود و قرار گرفتن در کمربند خشک، بهخاورمیانه به

سطح   افکايش  همچنین  و  جمعیت  افکايش  فکاينده  روند  با  و  است  آب  کمبود  دچار 

دهد، فشار مضاعف  بر منابع آب منطقه تحمیل م ب را افکايش م آتوسعه که نیاز به  

شوند  نفع تبديل م هاي ذيرقابت و کشمکش گروهمنابع کمیاب اغلب به مو وع  شود.  

استفاده از آب   .کندو اين در خصوص منابع آب بويژه در مناطق خشک مصداق پیدا م 

اتفاق افتاده  در منطقه خاورمیانه  بارها  هاي دور  منظور اهداف سیاس ، نظام  از گذشتهبه

نیک در حال وقوع است.و هم اين مساله  اکنون  به  ي پژوهش پاسب  پژوهش سع  نمود 

ودرپاسب به  دهد که: عنصرآب چه نقش  در تاسیس، تثبیت وتحکیم داعش داشته است؟  

داعش از آب به  رسد  اين پرسش و به عنوان فر یه پژوهش مطرح شد که:  به نظر م 

...    طلب  ار  ، اخّاذي، باجگیري، کسب درآمد متعارف وصورت ابکاري جهت توسعه

استفاده کرده است. در راستاي آزمون فر یه پژوهش  من تحلیل و بررس  منابع آب  

هاي رخ داده در اين دوکشور  خاورمیانه و خصوصا عراق وسوريه،بحران ها و خشکسال 

در بحران اخیر خاورمیانه و ظهور داعش در کشورهاي عراق و  بررس  شد و ذکر شد که 

از   يک   هم  آب  و  هاي  زمینهسوريه  تداوم  براي  ابکاري  به  هم  و  بوده  بحران  پیدايش 

اي هسته اولیه  هاي شديد حدود يک دههظهور خشکسال   تشديد آن تبديل شده است.

و دخالت عوامل ديگر   نارا یانها را شکل داده و سپس در ادامه با متشکل شدن  ناآرام 

ابکاري از آن براي نیل به   ستفادهو از قضا مسئله آب و اگروه  بنام داعش پديدار شده  

از غیرمتعارف  هاي متعارف و  را هسته استراتژي خود قرار داده است و با استفاده  اهداف

توسعه است  توانسته  مرککي آب  هسته  در  آب  گرفتن  قرار  دهد.  ادامه  را  خود  طلب  

کرده است   تروريسم  هیدروهاي داعش مو وع  استراتژي را مطرح  اين گروه   و  توسط 

اين   کنترل  براي  تالش  و  آب  خصوص  در  داعش  اقدامات  بررس   با  حا ر  پژوهش 
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سدهاي بکرگ در حو ه دجله و فرات نه تنها به دهد که  دست م اين نتیجه را به  ،منابع

استفاده   ورد مهم  توسط اين گروه مو  هاي قدرتمندعنوان اهداف استراتژيک بلکه سالح

و  اگرفته  قرارگوناگون   بهند  آب  کنترل  با  توانسته  داعش  به گروه  حیات،  ماده  عنوان 

اي کسب درآمد، هم براي پناه گرفتن، هم ارعاب حیات خود ادامه دهد و از آن هم بر

با نگاه  به نقشه  آنها در سطوح تاکتیک  و استراتژيک  استفاده نمايد.  تهديد  مخالفان و  

کنت تحت  م  ارا    زمان مشخص  در طول  داعش  که  رل  توسعهشود  همه  طلب تقريباً 

هاي داعش با استفاده و در مسیر منابع آب انجام گرفته و اين گروه در سالهاي مختلف  

حديثه    تقريباً سد  بجک  سوريه  و  عراق  در  فرات  و  دجله  مهم  همه سدهاي  بر  توانسته 

دلیل از  عمدتاً بههاي اين گروه در عراق و سوريه نیک  شکست بعض  ازعراق مسلط شود.  

بود آب  منابع  بر  کنترل  دادن  م   .دست  خالصه  طور  کهبه  گفت  يک    توان  داعش 

اق و سوريه را اتخاذ کرده بود. بخش اول استراتژي دوسويه دائم ، در امتداد مرزهاي عر

معن  تهديد به  توانست بهعنوان سالح بود، اين م اين استراتژي شامل استفاده از آب به

عنوان يک نیروي مخرب و يا تهديد به محروم کردن از  آزاد کردن منابع بکرگ  از آب به

اين استراتژي شامل  آب به عنوان  ارائه آب و برق بهعنوان يک سالح باشد. بخش دوم 

مشروعیت   و  خود  حمايت  پايه  افکايش  براي  اجتماع   عامه  اذهان  تنوير  روش  يک 

آنها   اقدامات  به  داعش مشخص م بخشیدن  کل   استراتژي  به  نگاه   با  که  باشد.  شود 

استراتژي در  آب  از  م آنها  استفاده  خود  و  هاي  واقعیت  اين  به  توجه  بدون  و  کردند 

نها بر منابع آب مبارزه با آنها کارآمد نبود چرا که کاهش کنترل آنها بر آب  کاهش کنترل آ

م  قلمروها  بر  آنها  کنترل  کاهش  به  داراي  منجر  داعش  براي  آب  فعل   در جنگ  شد. 

منافع و جاهاهمیت استراتژيک بوده و به آنها نقش   عنوان يک کارت حیات  براي  طلب  

 رورت سدها و منابع آب در تأسیس يک دولت   استراتژيک ايفا کرده است و داعش از

آب  که در کنترل داشت استفاده فعال م  کرد و تالش و اقتصاد آن آگاه بود و از منابع 

اگرچه شکست کامل   کرد. تر بیشتر م هاي آب  استراتژيکهاي خود را براي تسخیر سازه

ئله اصل  منطقه که از  مساست ول  بايد در نظر داشت که    اتفاق افتادهداعش در منطقه  

م  تعبیر  خفته  داعش  به  زمینهآن  از  يک   و  بود  شود  بیدار  داعش  ظهور  اصل     و هاي 

چاره  عدم  در صورت  و  بود  خواهد  پابرجا  همچنان  است،  آب  بحران  و  کمبود  همانا 
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و چه بسا به بروز داعش  ديگر    انديش  جدي همواره خطر بروز و ظهور آن وجود دارد

   .خواهد شد منجر
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