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  آب ابزار جنگ: داعش و 
  1هاي دجله و فرات رودخانه

 
لـم دكتـر   بـه ق  2آلمانبنياد علم و سياست اي  اي از گزارش هشت صفحه حاضر خالصهنوشتار 

بنيـاد  عضو بخش خاورميانه و آفريقاي اين مؤسسـه پژوهشـي اسـت.     3،»وتوبياس فون لوسو«
  شود. المللي و امنيت شناخته مي اي پژوهشي در امور بين عنوان مؤسسه  آلمان به علم و سياست

در اجـراي طـرح خـود    » داعـش «يا » دولت اسالمي«گروه موسوم به گفته نويسنده به 
هايي بزرگ از  و نيز بخشآب براي گسترش مناطق تحت تسلطش، منابع مهم و استراتژيك 

. داعش چنـد سـد مهـم بـر روي     زيرساخت آبي سوريه و عراق را به كنترل خود آورده است
عنوان بخشي از استراتژي گسترش منـاطق خـود بـه تصـرف در      رودهاي فرات و دجله را به

عنوان يك اسلحه استفاده كرده اسـت.   به چند صورت از آب به 2014ويژه از سال  آورده و به
عمـل  بـاري را بـه همـراه آورده و در     كارگيري اين روش از سوي داعش پيامدهاي فاجعه به

براي بازيگران خارجي غيرممكن است تا مانع اين عواقب شوند. بـاوجوداين، حتـي هنگـامي    
، نقش و عملكرد منـابع آب و الكتريسـيته   شود ميكه ميدان براي مانور دادن داعش محدود 

ايـن   در ناحيه تحت اشغال براي شبه نظاميان اين گروه از اهميت حياتي برخـوردار اسـت. بـا   
داعش پس از حمالت پاريس دخالت نظامي خود را شدت بخشيده و شـبه   حال، ائتالف ضد

رود كـه بـه مجـرد ناچـار      اند. اين احتمال مي را زير حمالت شديدي گرفتهگروه نظاميان آن 

                                                 
1. Waters as weapon: Is on the Euphrates and Tigris 
2. SWP: Stiftung wissenschaft und Politik 
3. Tobias von lossow 
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العـاده و جـاري    نشيني، تمامي چنين مناطقي در معرض خطـر فـوق   گرديدن داعش به عقب
 سيل گسترده قرار گيرد.يك شدن 

دست گيري كنترل نخستين منابع مهم آب در سوريه و عراق توسط داعش،  از هنگام به
اين گروه از آب براي رسيدن به اهداف نظامي و سياسي خود استفاده كـرده اسـت. تصـرف    

هـاي نفتـي،    سدهاي بزرگ و ذخاير آبي آنها بر رودهاي فرات و دجله در كنـار اشـغال چـاه   
ش است، زيرا اين منابع داعش را قادر به هاي داع بخش خطيري از استراتژي گسترش زمين

هاي سنگيني كه داعش بر  . جنگكند  ترين منابع آبي منطقه خاورميانه مي كنترل كردن مهم
دهند كـه   سر اين سدهاي مهم انجام داد و تلفات سنگيني كه در آنها متحمل شد، نشان مي

 د.برخودارن اين گروه مسلحاين تأسيسات از چه اهميت بسزايي براي 

بار  هاي خشونت داليل تاكتيكي و استراتژيكي، آب مرتباً نقش مهمي را در درگيري بنا به
هاي آبـي ماننـد تأسيسـات تصـفيه و      كند. رقابت حساس بر سر زيرساخت ها ايفا مي و جنگ

توانند به اهداف يـك درگيـري    ها يا مخازن مي خانه هاي انتقال، تلمبه نگهداري، سيستم لوله
يك سالح بسـيار  عنوان  د. به هرحال، استفاده از آب بهكنمنهدم آنها را شده و  نظامي تبديل

له نخست براي وارد كردن فشار شديد بر جمعيت غيرنظامي و رهبـري  هپيچيده است و در و
گيرد. دخالت مؤثر در جريان تأمين و تـدارك آب و بـرق بـه منزلـه      سياسي حريف انجام مي
وسـيله زور، يـا رانـدن آنهـا بـه مكـان        حمايت سنگين بهدست آوردن  شكستن مقاومت و به

تواند از ميان بـردن كشـاورزي و توليـد     ديگري است. همچنين هدف داعش از اين اقدام مي
مواد غذايي، و تبديل تمامي مناطق مذكور به نواحي غيرقابل سكونت باشد. بعد اسـتراتژيك  

ايـن امكـان را   را كنتـرل بـر منـابع    ها آشكار است، زي آب در شرايط جنگي در مورد رودخانه
تر و از فاصله دورتر  در مناطق بزرگصورت هدفمند   دهد تا بر آن تأثيرگذاري داشته، يا به مي

وارد عمل شود، و بدون ضرورت حمله مستقيم يا اشغال و كنترل كردن نظامي ايـن نـواحي   
 .ندخسارت وارد ك

. اطمينـان يـافتن از   1ان اسلحه وجود دارد: عنو سه راه اساسي براي استفاده از منابع آبي به
اينكه آب اندكي در دسترس باشد، مانند ايجاد كمبود آب آشاميدني از طريق قطـع جريـان آن،   

مانند ايجاد سيل مصنوعي ازطريـق بـاز كـردن     كارگيري مقدار زيادي آب عليه يك ناحيه . به2
كــردن منـابع آب براســاس   ازطريــق مسـموم  .. تأثيرگـذاري بــر كيفيـت آب  3، ســدها  دريچـه 
ها، داعش بارها از هر سـه راه مـذكور اسـتفاده كـرده و تـأثيراتي را در سـطوح محلـي،         گزارش
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 اي و ملي پديد آورده است. منطقه

نظر از اينكه چگونه  كند، صرف نويسنده در بخش ديگري از اين مقاله پژوهشي اشاره مي
د، اين پرسش مهم مطرح است كـه اصـوالً   شو عنوان سالح استفاده مي و تا چه حد از آب به

كدام طرف كنترل اين منابع حياتي را در دست دارد؛ زيرا دارنده اين منابع صاحب يك امتياز 
ويژه در مـورد منـاطق خشـك ماننـد خاورميانـه، كـه        تأثيرگذار رواني قوي است. اين امر به

. عـالوه بـراين،   كنـد  بـرد، صـدق مـي    ساله خشكسـالي رنـج مـي    60اكنون از يك دوره  هم
تأخير افتادن تـدابير    هاي وسيعي از زيرساخت آبي از كار افتاده سوريه و عراق درپي به بخش

انـد. ايـن    بار، و تخريب هدفمند آنها از ميان رفته هاي خشونت فني تعمير و نوسازي، درگيري
. در صـادق اسـت   نيـز  مسئله درباره نيمي از زيرساخت آبي سوريه پس از آغاز جنگ داخلـي 

هـاي زراعـي،    حال، زندگي اكثريت ساكنين اين مناطق به كشـاورزي و آبيـاري زمـين    همين
 هاي تابستان بستگي دارد. ويژه در ماه به

يك گروه شـبه نظـامي تنـدرو و    اعضاي موضوع خطير قرار داشتن منابع آب در دستان 
بـه   ويـژه   بـه ي است، رسد قادر به انجام هر كاري هستند، تصور ترسناك نظر مي كه بهرحم  بي

عنوان يك سالح اين  براين، دسترسي استراتژيك به آب به سبب پيشينه خاص داعش. عالوه
د، بـدون آنكـه واقـع    ندهد كه در بلندمدت سطوح تهديد بـاال نگـه داشـته شـو     امكان را مي
كار برده شود، مانند نقشي كه بمب اتمي ايفا نمود. تـا زمـاني كـه گـروه داعـش       سالحي به

هاي  كنترل سدهاي پراهميت بر روي فرات و دجله و از طريق آن كنترل توزيع آب به بخش
. داردوجـود  هاي بزرگي  بزرگي از كشور را در دست دارد، احتمال و قابليت وارد آوردن آسيب

هـاي بلندمـدتي    عنوان يك اسلحه استفاده شود، آسـيب  همچنين هر زمان كه واقعاً از آب به
هاي منهدم شده،  لولهحتي اگر داعش از طريق نظامي به عقب رانده شود. شود، زيرا  وارد مي

، يا آلوده بودن آب، موجب ادامه يافتن تأثيراتي منفي خواهـد  سرويس از كار افتاده توزيع آب
عنوان سالح به واقع غيرقابل محاسبه هسـتند،   وه براين، پيامدهاي استفاده از آب بهشد، عال

دليل شـدت يـا گسـترش جغرافيـايي آن،      هاي وسيع به زيرا آسيب ناشي از جاري شدن سيل
  نخواهد بود.محدود 

در بخش ديگري از اين گزارش ذكر شده است، سازمان ملـل متحـد بـا نگرانـي نـاظر      
هاي جاري در جهان، ازجمله سوريه  عنوان سالح جنگي در درگيري از آب بهافزايش استفاده 

رعايـت  شدت رفتار داعش را محكوم كرده و مسئله  باشد. اين سازمان مكرراً و به و عراق مي
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المللـي بـراي پـا      نمايد. به هرحال، توانايي جامعه بـين  حقوق بشر را به آب مرتبط مياصول 
و اصـوالً در حـد   طور عمده غيرمؤثر است،  محدود و بهـ ت نظامي  به استثناء دخالـ درمياني  

 ،تأييد صحت اطالعات منتشر شده و ايراد اتهامات در اين مورد باقي مانده است. در حقيقـت 
عنوان اسلحه و دخالت در وضعيت عرضه آب حياتي متعلق به يك كشور به  استفاده از آب به

دليل است كه شوراي امنيت سازمان ملل  همين . بهالمللي است منزلة نقض روشن قوانين بين
، تـدابير اتخـاذ شـده    هرحال  بهابراز دارد. » آب«تواند نگراني خود را در مورد مسئله  متحد مي

شـود.   توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد در برابر داعش معموالً با شكست مواجـه مـي  
و تحـريم داراي  ديپلماتيـك  درخواسـت  ارائه از طريق  المللي بينطرد داعش از سوي جامعه 

، باالترين حد تصعيد، قبالً و البته در خـارج  فعلي نيست. در وضعيت اين گروه هيچ تأثيري بر
سازمان ملل متحد رخ داده است. دخالـت نظـامي ائـتالف ضـد داعـش       نترلاز چهارچوب ك

داعـش و  تحت رهبري آمريكا بيش از هر عامل ديگري بر موضـوع اسـتفاده از آب توسـط    
جلوگيري از كنترل اين گروه بر تمامي سدهاي مهم عراق بر روي رودهـاي فـرات و دجلـه    

  تأثير داشته است.


