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هیدروپلیتیک دجله و فرات در افق 2026 و 2030
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
خاورمیانه منطقه ای است که در امتداد مدار رأس السرطان واقع شده است. مهم ترین ویژگی این موقعیت جغرافیایی قرارگیری 

در میان سلول های پرفشار جوی است. برایند چنین وضعیتی جلوگیری از صعود توده هوای مرطوب و کاهش ریزش های جوی 

است. به همین دلیل، منطقۀ خاورمیانه در کمربند خشک جهان حصر شده است. این منطقه در طول تاریخ، همواره، با معمای 

آب و بحران ناشی از آن روبه رو بوده است. 

اما در دو الی سه دهۀ گذشته،  پیش ترها به علت تعادل میان منابع آب و برداشت از آن ها مشکل خاصی وجود نداشت؛ 

عواملی همچون رشد جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهرنشینی و نیز گسترش صنایع مختلف، مصرف 

آب در خاورمیانه را افزایش داده اند. بر طبق برخی محاسبات، میزان مصرف آب، نسبت به یک قرن اخیر، بیش از 50 برابر شده 

است. چنین شرایطی باعث برهم خوردن تعادل میان منابع آب و برداشت از آن شده است. نمود عینی این عدم تعادل، برداشت 

بسیار گسترده و فراتر از توان منابع آب سفره های زیرزمینی و منابع آب منطقه است.

شیرین  آب های  از  درصد   1 تنها  میلیون(،   644( جهان  جمعیت  از  درصد   5 دارابودن  وجود  با  خاورمیانه  کلی،  به طور 

قابل دسترس را در اختیار دارد. نکتۀ مهم این است که همین 1 درصد آب شیرین هم در حوضه های آبریز مشترک قرار دارد. 

این دو عامل سبب می شوند کم آبی از منابع بالقوه و بالفعل تضاد و تعارض در این منطقه باشد. این شرایط سبب شده است 

حوضه های آبریز مشترک مابین کشورهای خاورمیانه به گسل های فعال هیدروپلیتیکی تبدیل شوند: گسل هایی که در امتداد آن ها 

خطر تضاد و درگیری گسترده در کمین است.

یکی از خطوط فعال درگیری در خاورمیانه، در امتداد حوضۀ دجله و فرات است که مابین سه کشور ترکیه، عراق و سوریه 
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است. این دو رود، به عالوه نیل، سه رود بزرگ خاورمیانه هستند. منطقۀ مابین دجله و فرات که بین النهرین اطالق می شود، 

خاستگاه کهن ترین تمدن های بشری است. فرات از پیوند دو شعبه رود قره سو و مرادچای که از کوهستان های آناتولی در شرق 

ترکیه سرچشمه می گیرند، به  سوی کشورهای سوریه، عراق و خلیج فارس روان است. دجله از دامنه های جنوبی رشته کوه توروس 

در شرق ترکیه سرچشمه می گیرد و پس از ورود به کشور عراق از میان شهرهای بزرگی همچون بغداد و موصل عبور می کند و به 

فرات می پیوندد و پیوند این دو با کارون اروندرود را تشکیل می دهد که به خلیج فارس سرازیر می شود.

دجله و فرات نقشی بی بدیل برای حیات مناطق شرقی ترکیه، سوریه و عراق دارند؛ چراکه این مناطق در زمرۀ خشک ترین 

مناطق جهان هستند. آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، برداشت بی رویۀ آب و احداث سد در مناطق باالدست، یعنی 

در ترکیه، و از سوی دیگر، تهدیدهای ناشی از خشک سالی است. این موضوع این پرسش مهم را به ذهن متبادر می کند که در ده 

سال آینده، چه سرانجامی را می توان برای حوضۀ دجله و فرات متصور بود؟ 

یافته ها و نتایج تحلیلی
در ارتباط با موضوع از برهم کنش شواهد و قرائن می توان دو تور را ترسیم کرد: نخست، شکل گیری بحران در کوتاه مدت در پنج 

سال آینده و دوم، تصاعد بحران در میان مدت، یعنی در افق2030 است.

شکل گیری بحران در افق 2026

دجله و فرات منبع عمدۀ تأمین آب در مناطق پایین دست، یعنی در سوریه و عراق هستند. این دو رود 98 درصد از منابع 

آب عراق و 90 درصد از منابع آب سوریه را تأمین می کنند. چنین ارقامی حاکی از وابستگی گستردۀ این دو کشور به منابع آب 

ناشی از این دو رود است. به تعبیر روشن تر، عراق و سوریه برای تأمین آب برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت خود به این 

دو رود وابسته هستند. با این اوصاف می توان این دو رود را شاهرگ حیاتی برای این دو کشور قلمداد کرد؛ اما چگونه می توان 

هیدروپلیتیک دجله و فرات را در پنج سال آینده بحران قلمداد کرد؟

در راستای پاسخ به این پرسش مهم ابتدا پیش فرض ها، شاخص ها و کلیتی از مفهوم بحران را بیان کرده و سپس با استنباط از 

آن به تشریح وضع موجود در حوضۀ رود دجله و فرات می پردازیم.

مایکل برچر1 بحران را وضعیتی می داند که در آن، شدت و حجم تعامالت مخل، بین بازیگران، افزایش پیدا می کند. به عبارت 

دقیق تر، برچر دگرگونی یا افزایش شدت کنش های شکننده بین دو یا چند دولت و تشدید احتمال مخاصمات نظامی که روابط 

کتبی،  یا  شفاهی  تهدیدآمیز  بیانیۀ  می کند.  تعریف  بحران  فرامی خواند،  چالش  به  را  سیستم  ساختار  و  کرده  بی ثبات  را  آن ها 

عملی سیاسی همچون قطع روابط دیپلماتیک، تحریم های اقتصادی، اعمال نظامی مانند آرایش و نقل وانتقال نیروها، اعمال 

1.  Michael Brecher
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خشونت آمیز مستقیم و غیرمستقیم، تضاد منافع عمیق، تخاصم عمیق و... متغیرها و شاخص های کنش های شکننده به شمار 

می روند. 

بر این اساس، وضعیت حال حاضر مابین سه کشور ترکیه، عراق و سوریه را می توان سرآغاز بحران منطقه ای مهمی در پنج 

سال آینده در خاورمیانه قلمداد کرد. این مهم، بیش از هر چیز، به نقش بی بدیل دجله و فرات در حیات این کشورها، به خصوص 

مناطق پایین دست، یعنی عراق و سوریه برمی گردد.

مناطق  در  ترکیه  توسعه طلبانۀ  سیاست های  می شود،  منجر  آینده  سال  پنج  در  بحران  شکل گیری  به  چیز  هر  از  بیش  آنچه 

اتیوپی و بر اساس تجربۀ سدسازی  آن ها در آفریقا، به دنبال فراهم کردن منابع آب  باالدست است. این کشور همانند مصر و 

الزم برای تحول اقتصادی در مناطق شرقی خود است. در همین راستا، استفاده از منابع آب آناتولی شرقی برای کشاورزی در 

دستورکار قرار گرفته است. ترکیه در این راستا، از 2010 بی وقفه، مشغول احداث سد در مناطق باالدست دجله و فرات است. 

ترکیه درصدد است رشدی را که طی دو دهۀ گذشته کرده است، ادامه دهد و حتی بر آن بیفزاید. آب به عنوان سنگ بنای اهداف 

بلندپروازانۀ ترکیه به شمار می رود؛ چراکه پروژه های آبیاری و تولید انرژی در ترکیه بیش از هر چیزی نیازمند منابع آب دجله و 

فرات است. ترکیه پروژه های گاپ، ماناوگات و خط لولۀ صلح را در دستورکار قرار داده است. این پروژه های عظیم شامل چندین 

مجموعه سد بزرگ است که در جنوب شرقی آناتولی در نظر گرفته شده اند. این پروژه ها مهم ترین برنامۀ توسعه و انرژی ترکیه 

هستند که با ساخت 22 سد و 19 نیروگاه آبی روی رودخانه های دجله و فرات، کشاورزی و صنعت را در شرق ترکیه متحول 

خواهند کرد. برای مثال از سال 1977 ترکیه طرحی عظیم با عنوان »پروژۀ آناتولی جنوب شرقی« را آغاز کرده است. این طرح 

پروژۀ توسعه چندبخشی است که شامل سدسازی گسترده در جنوب شرق آناتولی ترکیه است که بنابر ادعای ترکیه بر اساس 

مفهوم توسعۀ پایدار برای ارتقای زندگی بیش از 9 میلیون نفر ساکن این منطقه آغاز شده  است. هدف اعالم شده برای این پروژه، 

کاهش محرومیت منطقه ای به وسیله افزایش درآمدها و استاندارد زندگی و همچنین افزایش ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی 

و ایجاد شغل، به ویژه در مناطق روستایی است. این پروژه این 9 استان ترکیه را که در حوضۀ رودخانه های فرات و دجله و در 

میان رودان شمالی قرار دارند، در بر می گیرد: آدیامان، باتمان، دیاربکر، غازی عینتاپ، کیلیس، سیرت، شانلی اورفه، ماردین و 

شرناق. 

این پروژه های عظیم در درون مرزهای ترکیه با توجه به خشک سالی های اخیر و نیز افزایش جمعیت در مناطق پایین دست در 

چند سال آینده آثار زیان باری بر مناطق پایین دست، یعنی کشورهای سوریه، عراق و حتی ایران تحمیل خواهد کرد. سد آتاتورک 

در ادامۀ پروژۀ گاپ در سال 1992 عظیم ترین سد خاورمیانه و نهمین سد بزرگ دنیاست که پتانسیل حبس تمامی آب فرات 

در پشت مخازن خود را دارد. از زمان احداث این سد، حجم عظیمی از آب، پشت آن محبوس شده است؛ اما این تمام ماجرا 

نیست. ترکیه به این نیز قانع نیست و در یک دهۀ اخیر دوباره توسعه طلبی را در دستورکار قرار داده است. سد لیسو در ادامۀ پروژۀ 

گاپ در مراحل پایانی خود قرار دارد. این پروژۀ عظیم، در صورت آب گیری، حجم آب ورودی به عراق را از 20/ 93میلیارد متر 
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مکعب به 7/9 میلیارد مکعب خواهد رسانید. این رخداد برای این کشور و سوریه که برای تأمین بیش از 85 درصد آب شرب 

خود به دجله و فرات وابسته هستند، فاجعه بار خواهد بود.

این اقدامات ترکیه محیط زیست و معیشت میلیون ها نفر از همسایگان ترکیه را با مخاطرۀ جدی روبه رو خواهد کرد. اگرچه 

به دلیل  پایین دست نخواهد بست،  بر مردمان  را  باالدست، آب  داده است که سدسازی در  بارها تضمین   
ً
اردوغان علنا دولت 

با کمبود جدی آب مواجه خواهند شد. خشک شدن  فرات و دجله  و عراق در کرانۀ  بارش، سوریه  و کاهش  اقلیمی  تغییرات 

هکتارها زمین زراعی، بیکاری و آوارگی کشاورزان، موج مهاجرت از روستا به شهر و بیابانی شدن، بخش های وسیعی از عراق 

و سوریه و تا حدودی جنوب غرب ایران را در چند سال آینده تهدید خواهد کرد. مهم ترین اثر اقدامات ترکیه برای جمهوری 

اسالمی ایران کاهش دبی ورودی آب و در نتیجه خشک شدن تاالب هورالعظیم و موج گستردۀ ریزگردهاست که در تابستان، 

شهرهای جنوبی ایران را فلج خواهد کرد. برایند نهایی این شرایط در پنج سال آینده، کاهش بیش از سه چهارم آب ورودی به 

عراق و سوریه و در نتیجه بروز مشکل در بخش های کشاورزی، صنعت، محیط زیست و حتی تأمین آب شرب است. بنابراین، 

این مناطق در پنج سال آینده، به تدریج گرفتار بحران خواهند شد. 

تصاعد بحران در افق 2030
تصاعد بحران احتمالی در پنج سال آینده در میان مدت نیز محتمل است. این برداشت بر اساس استنباط از این واقعیت است 

که موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه در باالدست رودخانه های دجله و فرات، این کشور را به بهره برداری از این وضعیت در بازی های 

استراتژیک خاورمیانه کشانده است. ترکیه بر آن است که همانند رقبای منطقه ای اش، یعنی ایران و عربستان سعودی که سال ها 

با تکیه بر نفت دست برتر را در معماری نظم منطقه ای در خاورمیانه داشته اند، این جایگاه را با تکیه بر آب به دست آورد. 

ترکیه در یک دهۀ گذشته، درگیر رقابتی شدید با جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر 

در خاورمیانه بوده است؛ اما این کشور با وجود صرف هزینه های فراوان نتیجۀ چندانی در مقابل رقبای خود، از جمله ایران، 

نگرفته است. ایران است که از قبل موج بیداری اسالمی، دامنۀ نفوذش در خاورمیانه، به ضرر رقبا، گسترش قابل مالحظه پیدا 

کرده است. در شرایط کنونی، ایران است که دست برتر را در شامات و عراق در اختیار دارد. به تعبیر روشن تر، پویشهای درونی 

در سوریه و عراق به نفع ایران و به ضرر ترکیه است. چنین شرایطی در شرایط حاضر و حتی در چند سال آینده، مهم ترین کانون 

تنش بین ایران و ترکیه خواهد بود. 

به طور کلی، جمهوری اسالمی ایران با ترکیه در سوریه و عراق بیشترین تزاحم و اصطکاک منافع را دارند. موضوع سوریه و 

عراق برای هر دو کشور عمق راهبردی محسوب میشود و به راحتی قابل اغماض از سوی دو طرف نیست؛ اما همان طور که گفته 

شد، ایران است که توانسته است کفۀ توازن قدرت منطقه ای را به نفع خود و به ضرر ترکیه سنگین کند. چنین شرایطی سبب شده 

است ترکیه بیش از هر زمانی به دنبال جبران و ایجاد توازن در مقابل ایران برآید. اما چگونه؟

سه ضلعی آب، قدرت و سیاست در قالب هیدروپلیتیک، اهرم نیرومند ترکیه برای مقابله با ایران در شامات و عراق است. 
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گاهانه و عامدانه به دنبال ایجاد چالش ژئوپلیتیکی برای عراق، سوریه و حتی بخش هایی از ایران است. چنین شرایطی بر  ترکیه آ

 برای عراق و سوریه که برای تأمین 
ً
قدرت مانور رقبایی مانند ایران در عراق و سوریه تأثیری منفی بر جای خواهد گذاشت. قطعا

آب آشامیدنی خود وابستگی شدیدی به دجله و فرات دارند، از این به بعد تن دادن به خواسته ها و زیادی خواهی های ترکیه دور 

از ذهن نخواهد بود. چنین شرایطی توازن قدرت منطقه ای را نیز دستخوش تحول و دگرگونی خواهد کرد و تهدیدی جدی برای 

محور مقاومت و رهبری آن، یعنی جمهوری اسالمی ایران است. باید گفت ترکیه به دنبال آن است که با به بندکشیدن دجله و 

فرات، میراب بین النهرین و شامات و در مرحلۀ بعد، هژمون خاورمیانه شود. 

به طور کلی، چنین می توان استنباط کرد که تا سال 2030، کاهش شدید آب ورودی به عراق و سوریه و بخش های جنوب 

غربی ایران، تخریب محیط زیست و نیز رشد زیاد جمعیت، زندگی مردم عراق و سوریه را با وخامت مواجه خواهد کرد. این 

رویداد، پیامدهای سیاسی، امنیتی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت. اقلیم منطقۀ خاورمیانه در چند سال 

آینده متعاقب گرم شدن کرۀ زمین، گرمتر خواهد شد؛ به صورتی که برخی مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس 

به افزایش قابل مالحظۀ دما و سخت شدن شرایط سکونت روبهرو خواهند شد. این رخداد جوی از سوی دیگر به کم بارشی و در 

پی اش به بحران آب در منطقه منتهی خواهد شد. این شرایط در چند سال آینده با کاهش سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی، 

بسیاری از کشورهای منطقۀ خاورمیانه را به واردکنندگان عمدۀ مواد غذایی تبدیل خواهد کرد. پس، دور از ذهن نخواهد بود 

که در چنین شرایطی، کشوری که برتری هیدورپلیتیکی دارد، توانایی اعمال اراده و کسب موقعیت هژمونیک را دارد. این همان 

رویایی است که ترکیه قدم به قدم در حال به واقعیت نشاندن آن و سپس معماری نظم منطقه ای در خاورمیانه، مطابق امیال خود 

 مهم ترین پیامد چنین شرایطی تصاعد بحران در ابعاد مختلف در خاورمیانه تا سال 2030 است. 
ً
است. قطعا

جمع بندی
آب عنصر حیات بخش جامعۀ بشری است. به همین دلیل، اگر به قدر کافی در اختیار نباشد، به مهم ترین منبع اختالف و تعارض 

تبدیل می شود. این واقعیتی است بر همگان مسلم که منابع آِب در دسترس بشر اندک و ناچیز است. خطر خشک سالی و سایر 

تغییرات اقلیمی نیز از جمله مشکالتی است که دسترسی به همین منابع اندک را نیز تحت الشعاع قرار داده است. خاورمیانه از 

جمله مناطقی است که موقعیتی شکننده از این حیث دارد. آب متاعی است که کمیابی آن در پهنۀ خاورمیانه نمودی برجسته و 

عینی دارد. در این بین، برخی از کشورهای منطقه هستند که در کانون این مشکل قرار دارند: عراق و سوریه. 

گاهانه، به دنبال بهره برداری استراتژیک از موقعیت برتر ژئوپلیتیکی خود علیه مناطق پایین دست،  ترکیه در چند دهۀ گذشته، آ

یعنی سوریه، عراق و تا حدودی ایران است. سدسازی های گستردۀ ترکیه در مناطق باالدست برای این کشورها که برای تأمین 

منابع آبی خود وابستگی شدیدی به دجله و فرات دارند، تبعات سهمگینی در پی خواهد داشت. این مهم در کوتاه مدت، یعنی 

در پنج سال آینده، چالش های گسترده در بخش های کشاورزی، اقتصاد و محیط زیست ایجاد خواهد کرد. اما در میان مدت، با 

پیوند این شرایط با بازی های استراتژیک منطقه ای، با گسترش دامنه و عمق بحران در ابعاد مختلف روبه رو خواهیم بود.
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