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Abstract
Turkey with knowledge about the possible future development of water
resources and political upcoming conflicts, the massive dam construction project
has been implemented since 1970, According to evaluations, is the world's fifth
dam construction plan. The implementation of this project has negative effects
on the ecosystem of Turkey's neighboring countries such as Islamic Republic of
Iran, Iraq, and Syria, and has been carried out in accordance with international
conventions without regarding the water rights of other countries. For this
reason, this article seeks to answer the question, what threats can the GAP
project create to the region and the Islamic Republic of Iran? The hypothesis of
the article is influenced by the theoretical framework of the Copenhagen School,
which shows that the continuation of this situation will engages Islamic
Republic of Iran and the West Asian region with environmental threats, which
according to the new definitions of security and threat, will lead to political and
security problems. In this research, by examining the dimensions of the Dam
construction project in Turkey and its consequences for Islamic Republic of Iran,
Iraq, and Syria, it is proposed to refer to international conventions in the field of
international waterways and also to regulate regional legal and political actions
Against to this project, managed this critical situation. The method used in this
research is descriptive-explanatory based on library resources.
Keywords: GAP Dam Project, Turkey, West Asia Region, Islamic Republic of
Iran, Threats
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چكيده
ترکیه با آگاهی نسبت به تحوالت آتی منابع آب و درگیریهای سیاسی احتمالی برر سرر
آن ،از سال  1970اقدام به اجرای پرروه عظری سدسرازی کررد اسرت کره برر اسرا
برآوردها ،پنجمین طرح بزرگ سدسازی جهان بهشمار میآید .اجرای این پروه ترثییراتی
سوء بر اکوسیست کشورهای همسایۀ ترکیه از جمله جمهروری اسرممی ایرران ،عررا و
سوریه دارد و بدون درنظر گرفتن حقو آبی دیگر کشورها و کنوانسیونهای برینالمللری
انجام شد است .به همین دلیل مقاله حاضر ،در پی پاسخگویی به این پرسش اسرت کره
«پروه سدسازی ترکیه موسوم به «گاپ» میتواند چه تهدیداتی برای منطقه و جمهوری
اسممی ایران داشته باشد؟» .فرضیه مقاله متثیر از چهارچوب نظرری متتر «کپنهرا »
حاکی از آن است که تداوم این وضعیت ،جمهوری اسممی ایران و منطقۀ غرب آسیا را با
تهدیدات زیستمحیطی مواجه خواهد کرد که بر اسا

تعاریف جدید امنیت و تهدید ،به

معضمت سیاسی و امنیتی خت خواهد شد .در پژوهش حاضر با بررسی ابعاد پروه گاپ و
پیامدهای آن بر کشورهای ایرران ،عررا و سروریه ،پیشرنهاد شرد اسرت برا اسرتناد بره
کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه آبراهههای بینالمللی و همچنین با هماهنر

کرردن

اقدامات حقوقی و سیاسی منطقهای علیه این پروه  ،این وضعیت بحرانی مردیریت شرود.
روش این پژوهش ،توصیفی _ تبیینی و مبتنی بر منابع کتابخانهای است.

واژههای کليدی :پروه گاپ ،سدسازی ،ترکیه ،غررب آسریا ،جمهروری اسرممی ایرران،
تهدیدات
تاریخ دریافت ٩8/10/28 :تاریخ بازبينی ٩٩/02/06 :تاریخ پذیرش٩٩/03/1٩ :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،12شماره  ،1بهار  ،13٩٩صص 12٩-103

.1سایننسین سسئقالن سد یل ناساهادست نجسئینوهس CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/س
)licenses/by-nc-nd/4.0/سا ج.

مقدمه
منطقه غرب آسیا ،ظرفیت باالیی برای تأثیرگذاری در مناسباا

هابا ی داردا ایب

منطقه دارای مام تری ذخایر ا بریی هاباب بب د ز اظ ژبر یی یکینیب

یب

بای

اهمیت استا به همی دالیل هم ار م رد ت هه قدر های ب رگ قرار گرفنه ز به
یکی اظ مناطق یرتالطم ز بحرابظای ژام بی المکل مادل شبد اسبتا بحبرابهبای
مذهای ،ق می ،ظبا ی ز اخیراً ظیستمحیطی ،م ضب
منطقه استا غرب آسیا منطقهای گرم ز خش

درگیبری میباب دزلبتهبای

محس ب میش د ز منابع آب قاببل

اسنفاد برای شرب ز مصارف کشازرظی ا دکی داردا بر اساس معیارهبای سباظماب
مکل ،بسیاری اظ کش رهای ای منطقه ظیر خط فقر آبی قبرار دار بدا در نیجبه هبر
رفنار اسنجید ای اظ طرف کش رهای منطقه میت ا د در آیند ای دی

منجبر ببه

تشدید شرایط زخیم ظیستمحیطی ز ایجاد بحرابهبای منعبدد بیا جامبدا در نبد
دهۀ اخیر ت رکیه ببا طرا بی یبرزی سدسباظی یژیمبی ،بسبنر ببرزظ بحبرابهبای
ظیستمحیطی ،اقنصادی ،سیاسی ز نی ژامی آیند را فراهم کرد استا
طرح ای یرزی که «ت سعه منابع آبی هن ب شرق آ ات لی» یا «گاپ» خ ا بد
میش د ،در دهۀ  1970با هدف ایالمی ت سبعه کشبازرظی ،اهنمبایی ز اقنصبادی
منطقه هن ب شرقی آ ات لی ککید خ ردا شنار اضر در یی یاسخ گ یی ببه ایب
یرسش است که «یرزی گاپ میت ا د ه تادیداتی برای منطقه بهزیبه هماب ری
اسالمی ایراب داشنه باشد؟»ا در ادامه ضم شرح ز تایی مفصّل یبرزی سدسباظی
گاپ ،ارتااط آب با یارادایم یثما یگرایی ترکیه بهین اب رهیافت تاظ در سیاسبت
خارهی ترکیه اظ ی س ز اظ س ی دیگر شرایط اکم فعکی بر منطقۀ غرب آسیا ز
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تادیداتی که در ابعاد مخنکف میت ا د برای هما ری اسالمی ایبراب داشبنه باشبد
یرداخنه میش دا بدی منژ ر ،مقاله ییشرز با ا نخاب اار ب ژری امنیبت در
رزیکرد مکنب کپنااگ بهین اب ژریهای هدید که رزیکرد ینی سات به مسبایل
امنینی دارد به تحکیل اطالیا

اسنخراج شد یرداخنه استا

 .1چهارچوب نظری
امنیت ،اظ همکه مفاهیم ککیدی در رزابط بی المکل است که در یبی تحب ال

ژبام

بی المکل بهزیه یدید هاا یشدب ،تحب ل معنبایی ییبدا کبردا تبا دهبۀ  ،1980دز
برداشت اظ امنیت رایج ب د:
 نخست؛ برداشت واقعگرایانه

ژریهیرداظاب ای هریاب بی یرصه داخکی ز خارهی تفاز
برداشت یکت تمای دز

قایل ب د بدا در ایب

ظ  ،تحقبق اکمیبت در داخبل کشب ر ز یبدم زهب د

اکمیت در یرصه بی المکل ب دا دزلتها در قیقبت ببه زاسبطه برخب رداری اظ
اکمیت به برقراری امنیت در اار ب سرظمینی مشخص مبییرداظ بد ز مبا ع
تجازظ دیگراب به سرظمی خ د میش دا در نیجه همه دزلتها به د اال برقبراری
امنیت هسنندا
 دوم؛ برداشت ليبراليستی

ای گرز معنقد د امنیت نیجه صکح استا به ای معنا ایجباد صبکح یایبدار بایب
تحقق امنیت میش دا هنگ مامتری یامل تادید امنیبت اسبت ،ببدی ترتیبب ببا
سیاست هایی همچ ب کننرل تسکیحا  ،همکاریهای ببی المککبی ز خکبع سبالح
هات کننرل هنگ اقدام می مایندا ا عکاس ای برداشت تح التی ب د کبه ببی دز
هنگ هاا ی ازل ز دزم رخ دادا
زهه مشنرک دز دیدگا ف ق ،یکساب دا سن امنیبت دزلبت ببا امنیبت افبراد
هامعه ب دا با فرزیاشبی ژبام دزقطای ز ظا ر مؤلفههای هدید در سباخنار ژبام
بی المکل به خصب
ظیستمحیطی ،مااهر

یدیبد هبای غیر ژبامی ژیبر ت سببعه اقنصبادی ،تیییبرا
ز رشبد بیسابقه همعیت ،شی

بیماریهای هدید ژیبر
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ایدظ ز کرز ا ،یدید ترزریسم ز خشب تهای ق می ز بهادی ،قبدهای هبدیای
بر گا سبننی به امنیت زارد شد استا در زاقع ،هاا ی شدب بعد اظ یایباب هنبگ
سرد بای

ظۀ م ض

تیییر مفا م امنیت در دز

ز مرهبع امنیبت شبد کبه در

دیدگا های مکنب کپنااگ باظتاب یافنه اسبتا (محسبنی ز دیگبراب-112 :1397 ،
)113ا
مکنببب کپنابباگط اصببطال ی اسببت کببه «بیببل مب » س ییسببی بببرای آثببار ز
قطه ژرا

«بری ب ظاب»« ،الی زی ر» ز «دز زیکد» بهکبار ببرد اسبت ( شبمنی ز

دیگراب)148 :1395،ا مکنب کپنااگ به ط ر مشخص در سبال  1985ت سبط ببری
ب ظاب بنیاد گذاشنه شدا ایب مکنبب ببه مطالعبا
تحبب ال

امنینبی دزر یسباهنگ سبرد ز

گسببنرد ای کببه در بب ظ امنیببت رخ داد ،ت هببه دارد (دهشببیری ز

همکاراب)44 :1396،ا ای مکنب به های تایی مفا م امنیت براسباس قبدر  ،ببه
تایی مفا م امنیت براساس «تادید» مییبرداظدا ببرای اسباس ،امنیبتط یابار

اظ

«رهایی اظ تادید» اسبت (یابدا خبا ی)135 :1383،ا مکنبب کپناباگ ببه لحبا
م قعیت میا های که در اتخاذ رزش دارد ،قش برهسنهای در رهیافتهبای رزاببط
بی المکل داردط راکه ،ضم رد مفرزضا

اثاا گرایاب ز تأکید بر م قعیتمنبدی،

آگاهی ز شناخت ،مؤید رزششناسی بی رهیافنی استا
اظ ژرگا ژریهیرداظاب ای مکنب در شرایط هدید ،امنیت مفا م سننی خب د
را اظ دست داد استا در گذشنه امنیت در اار ب مدل «زسنفالیایی» ز با ابعاد
ژامی شناخنه میشد ،اما در دزراب یساهنگ سرد ،د ار دگردیسی شبدا در دزراب
هدید ،امنیت به ابعاد ندگا ه ژامی ،سیاسی ،اهنمایی ،اقنصادی ز ظیستمحیطی
گسنرش یافبتا در قیقبت زهبه تمبای اصبکی بب ظاب ،تمبای مطالعبا

امنینبی

یساهنگ سرد اظ دزراب هنگ سرد ،زسعت دامنه امنیت ز شم ل م ض یاتی ما نبد
مااهر  ،ساظمابهای هنایتکار فرامکی ز فرزمکی ،محیط ظیست ز رفا اقنصبادی
است که قاال در تعاریف امنینی لحا
منییرهای بنیادی ای مکنب یاار
1ا امنیت مفا می بیناذهنی

میشد د (ر یم لی)27 :1396 ،ا
است اظ:
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2ا امنینی ز غیر امنینی ساخن م ض ها
3ا م سع ب دب امنیت ز مطرح ساخن ظزایای مخنکف آب در ینج بعد
4ا امنیت منطقهای
تمرک ای مقاله بر م سع ب دب مفا م امنیت ز تادیدا

در مجم یبۀ امنینبی

غرب آسیا استا ظزایای ینج گا ه امنیت اظ گا ب ظاب یابار

اسبت اظ1 :ا امنیبت

ژامی2 ،ا امنیبت سیاسبی3 ،ا امنیبت اقنصبادی4 ،ا امنیبت اهنمبایی ز 5ا امنیبت
ظیستمحیطیا در ادامه مقاله هر ی

اظ ایب مفباهیم در ارتاباط ببا تادیبد امنینبی

یرزی گاپ بررسی می شب دا ایب یبنج بخبش ببه صب ر

مسبنقل اظ هبم یمبل

میکنندط بککه به هم یی سنه هسنند ز بر یکدیگر تأثیر ز تأثر دار د (بب ظاب :1387،
)34ا
بدی ترتیب بخشی اظ تادیدهای امرزظ ه امبع ا سبا ی اظ همکبه تادیبدا
یرزی گاپ ،در مسایل ظیستمحیطی ریشه داردا اگر ه ای یبرزی در ظباهر غیبر
امنینی است ،در قیقت امنیت هامعه ز در نیجه امنیت مکی کشب رهای منطقبه را
تحت تأثیر قرار میدهدا ید ای اظ ژریهیرداظاب معنقد د فشارهای محبیط ظیسبت
میت ا د منجر به خش ت در ژام بی المکل یا در اار ب سبرظمینی مشخصبی
ش د زلی ید ای دیگر بر ای بازر د که محیط ظیست میت ا د به تناایی منجر ببه
درگیری ز ا ش دط بککه می ت ا بد بسبنری ببرای ایجباد بحبراب باشبدا در مقالبه
ییشرز با تأسی اظ ابعاد ینجگا ه امنیت در مکنب کپنااگ ،مسبایل ظیسبتمحیطبی
بهین اب بسنری برای ظا ر ز فعالیت هریابهای مخنل کنند امنیت اسبتا اظ ژبر
ب ظاب ،امنیت ظیستمحیطبی همکباری در ظمینبه منطقبهای را مبیطکابد (لطفبی ز
همکاراب)129-128 :1390 ،ا
تادیدا

ظیستمحیطی ارتااط زثیقی با سایر زه

امنینی دارد ز در م اردی

میت ا د امنیت مکی ه امع بشری را قض کنبدا ببرای مثبال یدیبد ری گردهبا یبا
اییدمیهایی همچ ب سارس ز کرز ا بای

اخبنالل ز قصباب در کباکرد اادهبای

هامعه میش د ز خسار های بسیاری ببه ببار مبیآزرد کبه ببه شبکل مسبنقیم ز
غیرمسنقیم بر ت اب مکی تأثیر دارد (لطفی ز همکاراب)140 :1390 ،ا
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ژریهیرداظاب هدید امنیت اظ همکه بازرمنداب به ژریه ا نقادی یب  ،معنقد بد
که م ض یا

ظیستمحیطی تادیدا

یدیدۀ هدیدی به ام «تادیدا

آینبد ه امبع بشبری هسبنند ز هاباب ببا

مشنرک» م اهه استا ژریهیرداظاب ا نقادی ازلبی

شا ه تادید امنیت ظیستمحیطی را محدزدیت اسنفاد اظ منابع طایعبی مبیدا نبدا
بدی ترتیب بحراب هبای ه یبت اهنمبایی شبأ

گرفنبه اظ ماباهر  ،ریشبه در

تخریب محیط ظیسبت داردط راکبه یدیبد ماباهر
تادیدا

در اغکبب مب ارد ببه دلیبل

ظیستمحیطی رخ میدهبد (مصبکی بهاد)147 :1387،ا در ادامبه منطقبه

غرب آسیا بهین اب ی

مجم یۀ امنینی بررسی میش دا

 .1-1مجموعه امنيتی غرب آسيا

در مکنب کپناباگ ،مجم یبۀ امنینبی را الگ هبایی اظ دزسبنی ز دشبمنی تعریبف
ظ تمد ی مشنرک با فرهنبگ مشبنرکی

میکنندا معم الً قرار گرفن دزلتها در

اظ همکه زیهگیهای مجم یه امنینی به شمار میآیدا شکلگیبری مجم یبه امنینبی
منأثر اظ تعامبل میباب سباخنار آ ارشبی
مجازر

ز ییامبدهای آب ببر تب اظب قب ا در بسبنر

هیرافیایی استا تمام دزلتهای ی

سیسنم ،تا دی درزب یب

شباکه

هاا ی زابسنگی منقابل امنینی قرار گرفنها د که دیکی هیرافیایی تأثیر ظیبادی در
زابسنگی امنیت آ اا دارد (ب ظاب ز الی زی ر)93-87 :1388 ،ا
منطقه غرب آسیا را میت اب ی

مجم یۀ امنینی با زضعینی ییچیبد ببهشبمار

آزرد که ض ر قدر های فرامنطقهای ،بای

ییچید تر شدب زضعیت ایب منطقبه

شد ز آب را به یکی اظ مناطق بحرا ی ژام بی المکل تادیل کرد استا مابمتبری
یامل بحبراب در مجم یبه امنینبی غبرب آسبیا« ،ا سباس باامنی» اسبتا غالبب
کش رهای منطقه ،سات به محیط منطقهای خ د ا ساس اامنی دار دا آ اا سبات
به باظیگراب بی المککی ز محیط همه ار خ د ا ساس تادید ز تردید میکنند ز آب
را مطک ب یا ام

میدا ندا به ای ترتیب ،منطقه غرب آسیا ،مجم یبهای بامن اظب

ز اهمگ به لحا هیرافیایی است کبه در آب یرزهبای زاگبرا ز گریب اظ مرکب
قدرتمندی زه د دار دا شرایط اکم بر منطقه ،شکنند ب د که اخنالفبا

_ سرظمینی ،اقکیمهای منفاز

(اظ خش

مبرظی

ز سب ظاب تبا مدینرا بهای) ،اقنصبادهای
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شکنند ز را نی ،ساخنارهای سیاسی اهمگ ب (اظ افراطگرای مذهای تا سبک الر)،
همعیت اهمگ ب ،فرقههای ت یدی ز غیر ت یبدی ،دارا بب دب منبابع مننب

ز

غیر اظ همکه یکل ای زضعیت است (قدسی)211-210 :1396 ،ا
در مجم یۀ امنینی غرب آسیا به دلیل ا ااشت

ظ های ا ز سبطح یبایی

ت سعهیافنگی ،هتناا شما داظ رزشنی برای یایاب درگیریها زهب د بداردط بککبه
هم ار ظمینههای هدیدی برای ا ایجاد میش دا به ای معنا در کنبار بحرآ ابای
مذهای ،ق می ز ظبا ی اخیراً بحرآ اای ظیستمحیطی ی به م ض

درگیری میباب

دزلتهای منطقه اف زد شد استا غرب آسیا منطقهای گبرم ز خشب

محسب ب

میش د ز منابع آب قابل اسنفاد برای شبرب ز مصبارف کشبازرظی در آب ا بدک
استا بر اساس معیارهای ساظماب مکل ،بسیاری اظ کشب رهای ایب منطقبه در ظیبر
خط فقر آبی قرار دار دا م دار  1زضعیت آب کش رهای غرب آسیا را به تصب یر
کشید استا کش رهایی که ظیبر  500منرمکعبب آب دار بد ،ظیبر خبط فقبر آببی
محس ب میش د ()Scott, 2019: 4ا

نمودار  .1وضعیت آب کشورهای غرب آسیا
Source:CNN, 2018: 2
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در کش رهای ای

ظ  ،رشد تصایدی همعیت ،تیییرا

آب ز هب ایی ،افب ایش

دزر های خشکسالی ،کاهش منابع آبی ز باالر فن دما ،بحراب آبی را تشدید کبرد
ز

استا با زه د اینکه منطقه غرب آسیا در ط ل تاریخ بهین اب منطقبهای خشب

کم آب شبناخنه شبد  ،سیسبنم کشبازرظی آب در اغکبب مب ارد سبننی اسبت کبه
زابسنگی به منابع آبی را بیشنر میکندا ارظیابی دا شمنداب یا بل ببی دزلنبی تیییبر
اقکیم ساظماب مکل ،1شاب میدهد منطقه غرب آسیا ز شمال آفریقا به منطقهای گبرم
ز خش تر اظ آ چه که در ال اضر هست ،مادل خ اهد شدا همچنبی ارظیبابی
شد است تا سال  2050میالدی بی  80تبا  100میکیب ب فبر در معبرن تبنش ز
کشبازرظی

مناظیۀ شدید آبی قرار خ اهند گرفتا اظ س ی دیگر ت لید محصب ال

بهط ر محس سبی کباهش مبییاببد ،بیاببابظایبی ز در یبی آب بباالرفن خسبار
ری گردها ،شی

بیماریهای تنفسی ز سبرطا ی ،کماب د منبابع درآمبدی ،افب ایش

بیکاری ،تشدید آسبیب ببه صبنعت گردشبگری ز همبرا آب افب ایش همعیبت ز
س ءتیذیه ،تیییرا

محیط ظیسنی ز اقکیمی اظ همکه اف ایش ت فباب مب

ز شب ،

باال آمدب سطح آب دریاها تا سال  2050میالدی ،اف ایش تخریب بر اثر سبیل ز اظ
بی رفن ی شش هنگلها ز مراتبع رخ مبیدهبد (قدسبی)219-218 :1396 ،ا ببا
ت هه به م ارد گفنه شد  ،یرزی سدساظی گاپ میت ا بد در آینبد ای دیب
تح ال

ببه

مخرب ظیستمحیطی بیا جامدا

 .2پروژه سدسازی گاپ
یرزی گاپ در ترکیه اظ ازایل دهبۀ  1970ببا هبدف ارتقباء ت سبعه در ُبه اسبناب
کرد شی ای کش ر شاملط «آدیامباب»« ،2باتمباب»« ،3دیباربکر»« ،4غباظی ییننباپ»،5
«کیکیس»« ،6سیر »« ،1شا کیازرفه»« ،2ماردی » 3ز «شر اق» 4آغاظ شبدا ایب یبرزی
IPCCس1.
سAdiyamanس2.
Batmanس3.
Diyarbakirس4.
Gaziantepس5.
Kilisس6.
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شامل ا داث  22سد ز ظد یرزگا برقآبی بر رزی رزدخا ههای دهکه ز فبرا
ز ا شعابا

آب میش دا در یایاب سال  2019دزلت ترکیبه کبه  32میکیبارد دالر در

یرزی گاپ سرمایهگذاری کرد است (زبسایت یرزی گاپ ،)5 :2011 ،ت ا سبت
بار برداری کندا

اظ هشت سد بر رزی دهکه ز اارد سد بر رزی فرا

 .1-2اهداف پيشبينی شدۀ پروژه گاپ

دزلت ترکیه برای یرزی گباپ ،در ابعباد مخنکبف سیاسبی ،اهنمبایی ز اقنصبادی
اهدافی را تعریف کرد که به تفکی

در ادامه میآید:

 .1-1-2اهداف سياسی داخلی

_ یایی آزردب ت اب یض گیری ساظمآ اای کُردی

_ کاهش تنش میاب اقکیت کردی ز اکثریت ترک ترکیه

_ ایجاد تمای میباب کردهبای ترکیبه ز کشب رهای همسبایه ز کباهش خطبر
گرایشهای تج یهطکاا ه
 .2-1-2اهداف سياسی خارجی

_ کاهش زابسنگی دزلت ترکیه به برق ز محص ال

کشازرظی همسایگاب
Siirtس1.
Sanliurfaس2.
Mardinس3.
Sirnakس4.
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_ اف ایش قدر
_ تأمی

ا هظ ی ترکیه در م ض یا

سیاسی منطقه با اهرم آب

یاظهای ا ریی ترکیه با راهارد آب در برابر فت

 .3-1-2اهداف اقتصادی

_ ت سعۀ کشازرظی مدرب

_ تأمی آب م رد یباظ ببرای آبیباری  1.9میکیب ب هکنبار ظمبی کشبازرظی
()Warner, 2012: 5

_ تأمی  25درصد برق کش ر (ظرفیت یرزگا ها ت لید رزظا ه  7476مگازا

برق است کبه سباال ه ببه  27میکیبارد کیکب زا

سبایت مبیرسبد)

( Tsakalidou,

)2013:3ا
 .4-1-2اهداف اجتماعی

_ ارتقای کیفیت ظ دگی در مناطق کرد شی ترکیه
_ کننرل م ض

مااهر

_ کاهش آسیبهای اهنمایی اشی اظ آب
_ ارتقای سطح باداشت یم می

_ کاهش شکافهای ماننی بر باظت ظیع کاال ز خدما

در مناطق کردی

 .2-2پروژه گاپ و اعتراضات داخلی ،منطقهای و بينالمللی

مح ر اینراضا

به یرزی گاپ در سه سطح تحکیل میش د که یاارتند اظ:

الف) سطح داخلی

 کردهای منطقه هن بی شرقی آ ات لیط یرزی گاپ را اقبدامی سیاسبی ز به
یمرا ی میدا ند که به د اال ایجاد تمای میاب کردهای ترکیه با کردهای کشب رهای
همسایه استط اما معنقد د هدف اصکی ز ینااب ای یرزی  ،ادغام کردهای ترکیه در
هامعه ز ه یت ترکی ای کش ر استا
 رزظ امه گاراب ز دا شگاهیاب ترکیهط گراب تخریب آثار باسنا ی ز فرهنگبی
ترکیه ز آسیبهای ظیستمحیطی آب در داخل ترکیه ز همچنی تأثیرا

منطقبهای
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بر رزابط ترکیبه ببا دیگبر همسبایگاب ز ییامبدهای سب ء آب در محبیط ظیسبت ز
همعیت همسایگاب هسنندا
ب) سطح منطقهای

 یراق ،س ریه ز ایراب


گرا ی بابت ییامدهای ظیستمحیطی یرزی گاپ

زقنی دزلت ترکیه در ازایل دهه 1970ایالم کرد قصد اهبرای ایب یبرزی را
دارد ،با زاکنش شدید دزلتهای یبراق (صبدام سبی ) ز سب ریه ( باف اسبد)
م اهه شد ز به ای ترتیب اهرای یرزی به تع یق افناد ()Qarehgozlou, 2017: 3-4ا
دزلت ترکیه در سال  1978با هدف مایا کردب شرایط اظ سبرگیری اهبرای یبرزی
گاپ با دزلت س ریه در م رد منابع آبی دهکه ز فرا

قبراردادی منعقبد کبرد کبه

یکی اظ مفاد آب یذیرش زرزد ساال ه  500منرمکعب در ثا یه آب به س ریه ب دا ببا
شرز تحریمهای بی المککی یکیه دزلتهای یراق ز س ریه در دز دهبۀ گذشبنه ز
مکه خارهی (یراق  )2003ز همچنی هنگهای داخکی در ای دز کش ر (یراق
 2017 -2014ز س ریه اظ  2011تاکن ب) که منجر به تضعیف دزلبتهبای بامارد
شد ،ترکیه اهرای یرزی سدساظی را با سریت ییش برد ()Güncelleme, 2012: 4ا
بر اساس ظماببندی ایالمشدۀ دزلبت ترکیبه ،ایب یبرزی در سبال  2019ببه
بار برداری رسید ز با بار برداری اظ ای یرزی آب زارد شد به کش رهای یبراق
ز س ریه بهشد

کاهش یافنه اسبتط ببرای مثبال ترکیبه بابر ببرداری اظ دز سبد

«آتات رک» 1ز «ایکیس » 2را در سبالهبای  1992ز  2018آغباظ کبرد ز ت ا سبت ببه
زسیکۀ سد آتات رک  50میکیارد منرمکعب آب ذخیر کند ز ییشبینبی مبیشب د ببا
بار برداری اظ سد ایکیس که  1.810منر ط ل ز  135منر ارتفا دارد  10.4میکیبارد
منرمکعب آب دهکه را ذخیر مایبد کبه نیجبه مسبنقیم آب کباهش زرزد آب ببه
کش رهای همسایه ایراب ب د استا در ال اضر ،زرزد آب اظ ترکیه به یبراق را
Atatürkس1.
Ilısuس2.
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بهشد

کاهش داد ز اظ  51میکیارد به  11میکیارد منرمربع رسا د استا در نیجبه

دشتها ز تاالبهای س ریه ز یراق بهزیه تاالب ه رالعژیم یبراق خشب
استا با خش

شبد

شدب مراتع ز دشتهای مرکب ی ایب دز کشب ر ببهزیبه یبراق،

سر شمههای ری گردهایی که مقصدشاب اسنابهبای غرببی ایبراب اسبت ،نبدی
برابر شد ز معضال

ظیستمحیطی ظیادی برای شارز داب ز دزلت ایبراب ایجباد

کرد است که به م ضعگیری مقاما

سیاسی کش ر منجر شد اسبت (

IFP, 2018:

)2ا
ت هه ببه ایب مسب که ضبرزری اسبت کبه دهکبه ز فبرا  ،قبش مامبی در
ظیستب م کش رهای یراق ،س ریه ز ایراب داشنه است ز با امنیت ای کش رها ی
ارتااط زثیقی دار د ،بهگ های که ترکیه ،یراق ز س ریه منطقهای «هیدرز سیاسبی»
را تشکیل میدهند ز هر تح لی در هر ی
در

اظ

1

ظ های مذک ر رخ دهد ،به تیییبر

ظ های دیگر منجر میش د ()Warner, 2012: 5ط بنابرای مشکال

امنینی ای

سه کش ر را براساس ژریۀ «مجم یه امنیت منطقهای مکنب کپنااگ» باید در کنبار
یکدیگر تج یه ز تحکیل کردا
پ) سطح بينالمللی


اادهای مد ی بی المککی ز برخی اادهای دزلنی در ارزیا ز آمریکا
در سال  2009دزلت ترکیه تعبدادی اظ شبرکتهبای آمریکبایی ز ارزیبایی را

برای همکاری در یرزی گاپ دی
مدتی شرکتهای ارزیایی با اینراضا

کرد ()Ilisu Dam Campaign, 2000: 6ا یس اظ
مردم محکی ترکیبه در هنب ب شبرقی ایب

کش ر که یرزی سدساظی در آب اهرا میش د ز همچنی اینران اادهبای مبد ی
خ د در داخل کش رهای مادأ م اهه شد دا کردهای ترکیه ایب یبرزی را م هبب
آزار شدب خ د میدا ندط ظیرا ندی شار باسنا ی را در ای کش ر ظیبر آب فبرز
خ اهد برد ز ضم اظ بی بردب درآمدهای گردشگری آ اب ،م هب اظ ببی رفبن
تاریخ مردم ای ه امع خ اهد شدا اینران اادهای مد ی ارزیا ی به دلیل اثبرا
hydro-politicalس1.
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س ء ای یرزی بر زضعیت ظیستمحیطی همسایگاب ترکیبه بب د اسبت (

Cooke,

)2019: 3ا
بر اساس برآزرد ساظمآ اای ارزیایی ز آمریکبایی ،ببا اهبرای ایب یبرزی 78
ه ار فر در ترکیه آزار میش د که غالب آ اا اظ ق میبت کبرد هسبنندط ایب امبر
میت ا د به گسنرش ا های ق می در ترکیه منجر شب دا همچنبی  183رزسبنا ز
شار ک

به ظیر آب فرز میرزد که دز شار آب قبدمنی  12هب ار سباله دار بدط

معرزفتری شار باسنا ی ای

ا یه « سنکیف» ( ص کیفبا) بام داردا در سبال

 2000-1999با فشار اادهای مد ی ارزیبایی ز آمریکبایی ،ابار کشب ر آمریکبا،
برینا یا ،آلماب ز اینالیا کمینهای برای بررسی ییامدهای ا سا ی ،اقنصادی ،فرهنگی ز
ظیستمحیطی یرزی گاپ بر مردم ساک در هن ب شرقی ترکیه تشبکیل داد بد ز
به ای

نیجه رسید د که ای یرزی اثرا

داشتا برخی اظ اطالیا

ظیباببباری ببر کردهبای ترکیبه خ اهبد

بهدست آمد ت سط کمیسی ب آمریکبایی _ ارزیبایی ببه

شرح ظیر است:
 ای طرح آسیب هدی به آثار باسنا ی ند شار منطقه هن ب شرقی ترکیه
اظ همکه شار « ص کیفا» زارد خ اهد کرد ز دزلت ترکیه برای مص ب گهداشبن
آثار تاریخی ای منطقه ،اقدام هدی ا جام داد استا
 دزلببت ترکیببه بر امببه مشخصببی بببرای اسببکاب مجببدد سبباکناب شببارها ز
رزسناهایی که به دلیل اهرای یرزی سدساظی به ظیر آب فرز خ اهند رفت ،داردط
بنابرای بهط ر نم ،بحراب مااهرتی در ای کش ر تشدید خ اهد شدا
 کیفیت آب دهکه با اهرای یرزی سدسباظی یبایی خ اهبد آمبد کبه رزی
محیط ظیست ترکیه ز کش رهای همسایه آب تأثیر س ء خ اهد داشتا
 دزلت ترکیه برای اهرای یبرزی یژبیم سدسباظی گباپ ،ببا هبی یب
کش رهای همسایه که تحت تأثیر رزدهای دهکه ز فرا
استط در الیکه با اهرای ای یرزی  ،تبأثیرا

کبرد

سب ء محبیط ظیسبنی ،اقنصبادی ز

اهنمایی در کش رهای همسایه ایجاد خ اهبد شبد (
)6ا

هسبنند ،مشب ر

اظ

Ilisu Dam Campaign, 2000:
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نیجه ای اینراضا

ز تحقیقا

خرزج شرکتهای ارزیبایی اظ ایب یبرزی

ب دا در هدزل ظیر اسامی شرکتهای ارزیایی که با یبرزی گباپ در سباخت سبد
ایکیس همکاری داشنند ز بر اثر فشارهای اادهای مد ی بی المککی اظ ترکیه خبارج
شد د ،آزرد شد استا
جدول  .1شرکتهای همکار با پروژه گاپ تا قبل از اعتراضات نهادهای مدنی
رشوشسسئب أ
نایسشلرج س
س
شدیف
فلانس س_سبلییاندا
السیویس()Alstom
س
1س
وئدسس_سالما س_ساتلیش
ولذشسسهد شو س
2
بلییاندا
بدیاس()Balfour Beatty
بالفوشس س
س
3
اییالدا س
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گفننی است یکیرغم مخالفت هامعه هاا ی با همکباری شبرکتهبا ز کشب رهای
مخنکف با یرزی گاپ ،رییم صای یسنی بهزسیکه شرکتهای ماندسیاش ،بخشبی
اظ تکن ل یی الظم برای اهرای ای یرزی را در اخنیار دزلت ترکیه قرار داد استا
رییم صای یسنی که برای ت سعه کشازرظی ز صنعنی ببه منبابع آببی یباظ دارد ز
هات تأمی آب اقدام به ض ر یره ینه ژامی در کرا ه باخنری رزد اردب ز تبنش
با لاناب ز اردب شد ( ،)Pamukcu, 2003: 10اظ اهبرای ایب یبرزی

مایبت کبرد

استط ظیرا ارتقای ظرفیتهای آبی دزلت ترکیه بهینب اب دزلنبی کبه ببا آب رزاببط
گسنرد اطالیاتی ز تجاری دارد ،میت ا د یاظهای آبی ای رییم را تأمی کندا
رییم صای یسنی با مایت اظ ای یرزی شرایط را ببرای تشبدید اخنالفبا
میاب کش رهای مسکماب غرب آسیا بهزیه منحداب منطقهای ایراب فبراهم مبیکنبدا
هدف دیگر صای یستها اظ همکاری با ترکیه در اهرای یبرزی گباپ اسبنفاد اظ
اب ار آب در راسنای دسنیابی به اهداف منطقهایشباب اسبتط ببرای مثبال در سبال
 2008که رییم صای یسنی قصد داشت با زساطت ترکیبه ببا دزلبت سب ریه زارد
مذاکر ش د ،دزلت ترکیه را مجاب کرد اظ ربه آب اسنفاد کنبدا مقامبا

آ کبارا

ی تالش کرد د »بشار اسد» را با مش قهایی آبی راضی کننبد کبه زارد مبذاکرا
ساظش با رییم صای یسنی ش د

(2008: 13

)Jenkins,ا ت هه به ای

کنه ضبرزری

است که ای اقدام ترکیه در راسنای تسایل شرایط برای یی سن ببه اتحادیبه ارزیبا
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ا جام شد ط راکه در گا ترکیه ،یکی اظ را های هکب اینماد ارزیاییباب ،همراهبی
با رییم صای یسنی استا
 .3پروژه سدسازی گاپ راهی جدید برای نوعثمانیگری ترکيه
یثما ی گری هریبا ی فکبری اسبت کبه در نیجبۀ ارتقباء سبطح سب اد طاقبه
«ب ریزاظی اسالمی» در ازاخر قرب بیست شکل گرفت ز در سالهای اخیر به یکی
اظ زیهگیهای سیاست خارهی ترکیه تادیل شد استا سه دهه یبیش کبه ترکیبه،
شمال قارس را اشیال کرد ،تحکیلگراب ی ا ی اظ ای یمل با ین اب « یثما یگری
در سیاست خارهی دزلت ترکیه» یاد کرد دا ای اصطالح ی
«ت رگ

بار دیگبر در دزراب

ازظال» در سخنرا ی رییس هما ری ترکیه اسنفاد شدا با ییرزظی

یدالت ت سعه ز رزیکار آمدب «رهب اردزغاب» در ترکیه ،تیییرا

ب

هدی در رفنار

خارهی ای کش ر در قاال مسایل ییرام ی ز بی المککی شکل گرفت که باکی اظ
اسنیالی رزیکرد یثما یگری در سیاست خارهی ای کش ر استا
ترکیه در ال تادیل شدب به ینجمی اقنصاد ب رگ ارزیا ز هفدهمی اقنصباد
ب رگ در هااب شد ز با ا نخاب یثما یگری تبالش دارد ببه بباظیگری مسبنقل
مادل ش دا یثما یگری ،زاکنش آ کارا به ا نژارا
در

آمریکا ز غرب ،اظ ای کش ر

ظ سیاست خارهی بر مانای یاظهبای اسبنراتهی

ز یی یکنیب

خ دشباب ز

خببالف خ اسببت ای ب کش ب ر در گذشببنه اسببتا در قیقببت ،ترکیببه بببه د اببال
داکثرساظی مطک بیتهای خ د بر اساس منییرهای تباریخی ز هب ینی در سبطح
منطقه ز هااب است بهگ های که در صدمی سالگرد تاسیس هماب ری ترکیبه در
سال  ،2023در مجم یۀ امنینی غرب آسبیا ببهینب اب مرکب ز در ژبام ببی المکبل
بهین اب باظیگری مطرح شناخنه ش د (امیدی ز رضایی)260-259 :1390،ا
نیجه ای تیییرا  ،فعالتر شبدب در مناظیبۀ فکسبطی ز رییبم صای یسبنی،
قشآفرینی هدی در مناظیۀ قر ببا ،،تبالش ببرای ضب ر در سب ریه ،تقاببل ببا
قدر های یرببی منطقبه ز فاصبکه گبرفن اظ آمریکبا اسبتا همچنبی در قالبب
مأم ریت ات در افیا سناب ز یرزهای ساظماب مکل مسنقر در لاناب مشارکت مب دا
در ساظمابهای منطقهای ما ند ساظماب کنفرا س اسالمی ،قش فعالتری ایفا مب د
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است (یادالای)5 :1395 ،ا بدی ترتیب مؤلفههای تشبکیل دهنبد دکنبری یمبق
اسنراتهی

یثما یگری در سیاست خارهی را میتب اب در مب ارد

ترکیه در دزر

ظیر خالصه کرد:
1ا ایفای قش یرر گ ،مؤثر ز منناسب با تاریخ گذشنه ز یمق هیرافیبایی در
مسایل منطقه
2ا ت هه به قدر

رم برای اهرای بانر سیاستهاط

3ا اشایۀ الگ ی کمرا ی به کش رهای منطقهط
4ا تمرک بر اقنصاد ز دیپکماسی اقنصادیط
5ا مشارکت مؤثر در مدیریت بحرابهای منطقهط
6ا ازل یت دادب به کش رهای منطقه ببه زیبه

ب ظ فب ذ سبننی امپراتب ری

یثما ی به های یی سن به اتحادیه ارزیاط

7ا یایهری ی همکاریهای سیاسی _ امنینی ز اقنصادی ببا کشب رهای منطقبه

هات کاهش ف ذ قدر های خارهی (امیدی ز رضایی)241 :1390 ،ا
بنابرای با ت هه به ییشبینیها درخص

آیند شرایط اقکیمی در غرب آسیا

ز سرمایهگذاری یژیم ترکیه در یرزی سدساظی گباپ ،دزر اظ ا نژبار یسبت کبه
آ کارا ماننی بر رزیکرد یثما یگری به د اال قاضبه ککیبد هریباب آب ،در آینبدۀ
بیآب غرب آسیا باشد تا اهداف ت سعهطکاا ۀ منطقهای خب د را د ابال کنبدا ببرای
مثال در سال  1992خستزظیر زقت ترکیه «سکیماب دمیرل» گفت« :تبا ظمبا ی کبه
کش رهای یراق ز س ریه با «پکک» همکاری میکنند بر سر می مبذاکر درببار
آب خ اهد شست» (شاا ی)2 :1396 ،ا بدی ترتیب ،ترکیه ببه د ابال اسبنفاد اظ
ای مناع یاتی به ین اب اب اری است تا بن ا د ببا تیییبر قشبه هیبدرزیکینی
مناطق بر شرایط یی اسنراتهی
منطقه به ین اب یب

ایب

مناطق م ب ر تأثیر گذارد ز با مطرح کردب خ د در

هیبدرزههم ب ،در هسبنج ی بریبا مب دب مجبدد یایبههبای

امپراط ری یثما ی باشد ( قیای)3 :1393 ،ا
ترکیه هم ی
در

بر امه بکندمد

ت سعهای تحت ین اب « شما داظ  »2023داردا

ظ سیاست خارهی ،سند شم ا داظ  2023ترکیه بر سیاست خارهی ییشرز

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 12شماره  ♦ 1بهار 1399

120

ز آزر  ،تأکید داردا در گ ارش زظار

منابع آببی

ام ر خارهه ترکیه در خص

ای گ ه بیاب شد که سیاست منابع آبی ترکیه در راسنای رشد ز ت سبعه اقنصبادی
ز اهنمایی ،امنیت آبی ز م اد غذایی است ز بدی ترتیب براساس رز د مبذاکرا
با اتحادیه ارزیا ز تح ال

منطقبه صب ر

مبیگیبرد ( قبایم مقبامی)98 :1396 ،ا

مس که ای اهمیت دیگر ای مس که است که ت لید ا ریی برق اظ منابع آببی یبرزی
گاپ ،یاظ ترکیه به خرید فت را به شکل فرازا بی کباهش مبیدهبد ز بدزد 40
درصد ا ریی هایگ ی س خت فسیکی را تأمی میکنبدا در نیجبه زابسبنگی ایب
کش ر به همسایگاب خب د ببرای تبأمی ا بریی کاسبنه مبیشب د ز هایگبا آب در
سیاست خارهی منطقهای تق یت میش دا
اگر ه بح

یثما ی گریی ،ه ینی ز فرهنگبی اسبت بایبد در ژبر داشبت

کش ری میت ا د اظ ژر فرهنگی مقدم ز ییشرز شب د کبه ال امبا

ازلیبه در درزب

کش رش به لحا اقنصادی تأمی شد باشدا ترکیه با اهرای یرزی گاپ ،دز هدف
یمد ظیر را د اال میکند:
الف) کننرل کل هریاب آب دهکه ز فرا

که بخشی اظ ای آبها به یبراق ز

س ریه تعکق داردط
ب) محدزدکردب تخصیص آب به کش رهای یایی دست که ای امر در آینبد
به زابسنگی سیاسی بیشنر ای کش رها به ترکیه منجر خ اهد شبد (سبناری:1396 ،
)4ا
 .4تهدیدات امنيتی پروژه گاپ برای جمهوری اسالمی ایران و منطقه غرب
آسيا
ش اهد بسیاری اکی اظ آب است که بحراب آب در ایراب ز منطقبه غبرب آسبیا در
سالهای آتی به تادید هدی امنینی ز تمد ی مادل خ اهد شد تبا هبایی کبه ژبم
سیاسی م ه د در منطقه را دگرگ ب کند ،مناظیا

ق می ز هنبگهبای داخکبی را

تشدید ماید ز کش رهای یراق ،س ریه ،ایراب ز ترکیه را درگیر مناقشا

منطقهای

کندا
در دز دهۀ اخیر ،اسنابهای غربی ز هن ب غربی ایراب با بحراب اف ایش دما ز
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یدید ری گردها م اهه شد ا د که رزظببهرزظ تشبدید مبیشب د تبا هبایی کبه در
سالهای اخیر به بحرا ی ظیستمحیطی در کشب ر تابدیل شبد اسبتا ببر اسباس
برآزردها ،با بار برداری کامل اظ یرزی گاپ ،منابع آبی کبه اظ ترکیبه زارد سب ریه
میش د 40 ،درصد ز منابع زارداتی به یراق  80درصد کاهش مبییابنبدط ببه ایب
ترتیب ،ه تناا دز کش ر یادشد با مشکل هدی م اهه میش د ،بککه ایراب ی ببه
دلیل خشکی بیش اظ د دشتهای س ریه ز دشتهای مرک ی یراق ز ند براببر
شدب سر شمههای ری گردها ،با اف ایش بیسابقه دما ز بحبراب ری گردهبا م اهبه
خ اهد شدا
دیپکما های ایرا ی با بحرا ی شدب ای زضعیت ،سبات ببه اثبرا

مخبرب

یرزی سدساظی ترکیه اینران کرد د ز دکنر س رز ا ی ،رییس هما ر ایبراب،
ی در سال  1396بهصرا ت اظ یرزی سدساظی ترکیه ز آثار مخرب آب در ایراب ز
دیگر کش رهای منطقه ا نقاد کردا ایشاب در طقبی گفننبد« :ا بداث سبد ز بنبدها
بدزب مطالعۀ کافی ز در ژر گرفن آثار ظیستمحیطبی آب مبیت ا بد ببرای آینبد
منطقه خطر اک باشدط لذا باید بسیاری اظ ای گ ه فعالیتها من قف ش د»(رزظ امبه
شرق)3 :1396 ،ا زظیر یرزی ایراب ی در م ضعی همس با ریبیسهماب ر ایبالم
کرد« :در آیند

دی  ،منابع آبی غرب آسیا  10درصبد کباهش ز ببه مب اظا

آب

تقاضا برای آب  60درصد اف ایش خ اهد یافت»ا
به رغم ای اینراضا  ،مقاما

سیاسی ز دیپکماتی

ترکیه اضر ببه یبذیرش

مس لیت خ د در قاال بحراب محیط ظیسنی ایراب شد ا د ز سفیر ترکیه در تابراب
ضم رد اینراضا
اسناد دقیقی در خص

مقاما

ایرا ی ،آ اا را فاقد سند محکم دا سنه ز خ اسنار ارایه
تأثیر سدساظی ترکیه ببر ایجباد مشبکل گبرد ز غابار در

اسنابهای مرظی ایراب شد است ()tehrantimes, 2017: 1ا مقامبا
مدیی هسنند که در دزراب اکمیت رییم بع
منجر به خش

سیاسبی آ کبارا

یراق ،سیاستهای غکط ای رییبم

شدب تاالب مرک ی یراق شبد اسبت ز بحبراب ری گردهبا ببه آب

دزر مرب ط میش دا
تصازیر ماه ار ای اظ اسنابهای غربی ز هن ب غربی ایراب شاب میدهبد کبه
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 20درصد بحراب گرد ز غاار منشأ داخکی دارد ز  80درصد باقیما د اظ کش رهای
یراق ،س ریه ،یربسبناب سبع دی ،یاکسبناب ،افیا سبناب ز ترکمنسبناب زارد ایبراب
میش دا مقاما

آ کارا نی مشارکت ساظمابهای بی المککی در ای ظمینبه را یب

رد کرد ا دا آ اا معنقد د آب دهکه ز فرا

ز مس که سدساظی ه ء ق ق اساسبی

ترکیه است ،قابل زاگذاری به دیگر کش رها ا د ز یاظی یست ببا سباظمابهبای
بی المککی به مش ر

گذاشنه ش د () Qarehgozlou, 2017: 8ا

مشببکل ظمببا ی بیشببنر مببیش ب د کببه دزلببت ترکیببه آگاها ببه اظ یی سببن بببه
کن ا سی بهای بی المککی در خص

اسنفاد مشنرک اظ آبراهبههبای ببی المککبی

ما ند »کن ا سی ب  1997ی ی رک» سر باظ ظد استا ای مس که ظمینه را برای اقبدام
ی ها اه دزلت ترکیه در بار برداری اظ منابع آبی دهکه ز فرا

فراهم کرد استا

در سطح منطقهای ،دزد  85درصد آب شیری یبراق اظ ایب دز رزد تبأمی
می ش دا الانه زضعیت داخکی یراق تأثیر هدی بر رز د اهرای یرزی گباپ داشبنه
استط را که فرآیند تکمیل سدها ز یرزگا های ترکیه یس اظ اشیال یراق ت سبط
آمریکا ،سریت بیشنری یافتا برزظ هنگ داخکی اشی اظ تسکط دایش ببر منباطق
شمال غربی یراق یب سباب کبم تب های بیشبنر دزلبت یبراق ببه ایب مسبأله ز
س ءاسنفاد رزظاف زب دزلت ترکیه شبد اسبت (مینبایی)5 :1396 ،ا ببا ت هبه ببه
کاهش جم آب رزدخا ه یالز بر ضربه به کشازرظی ای کش ر ،بخش یژیمبی
اظ یاظمندی آب شرب هامعه یراق آسیب دید استا
اظ منژر باداشنی کاهش جم آب رزدخا ه ،آل دگیهای آبی را افب ایش داد
ز بای

تکثیر بیش اظ ییش بیماریهای زاگیردار ما ند صاه میش دا کنبهای کبه

با در ژر گرفن ا نمال هاری شدب فاضالب کشازرظی ز یا م ارد دیگر اشبی اظ
ت سعه صنعنی هن ب شرقی ترکیه به آب هاری در یراق ،میبایست بیش اظ ییش
سات به آب هشیار ب د تأثیر منفی یرزی گاپ بر امنیت غذایی یراق استا اظ منژر
سیاسی ی ای یرزی تنشهای داخکی میاب بیداد ز اربیل را تشدید مبیکنبدط ظیبرا
اقکیم کردسناب به زاسطه مجازر

هیرافیایی با مرظهای ترکیه ،فار ،اظ اراد دزلت

مرک ی اقداماتی برای ماار آب باقیما د ز هاریشد در خاک یراق ا جبام دهبد
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که با ت هه به فقداب ا سجام ساخت سیاسی در بیبداد ،ببه تبنش خ اهبد ا جامیبد
(کیا ی)11 :1397 :ا در مجم
ص ر

یراق ادیبا مبی کنبد مسبایل ز مشبکال

ظیبر در

اهرای کامل یرزی گاپ من هه یراق خ اهد شد
1ا کما د آب :با اهرای کامل یرزی گاپ ،رزدخا به فبرا

 70درصبد اظ آب

خ د را اظ دست خ اهد دادا
2ا یدم امنیت غذایی :با کاهش آبهای زرزدی به یبراق ،بخبش کشبازرظی
ا ا مخنکف مب اد غبذایی افب ایش

ای کش ر آسیب هدی خ اهد دید ز زاردا

خ اهد یافت ز کش ر یراق بیش اظ ییش به کش رهای خارهی زابسنه خ اهد شدا
3ا گرا ی هبای باداشبنی :ببا کباهش زرزد آبهبای شبیری ز یبدم تیذیبه
سفر های ظیرظمینی ،ش ری ز آل دگی الیههبای آببدار ظیرظمینبی افب ایش خ اهبد
یافتا آب های ش ر خکیج فارس به دلیل کاهش جم ارز درزد (شبطالعبرب) ببه
سمت بصر ف ذ خ اهند یافت ز کیفیت آبهای ای منطقه را کاهش خ اهند دادا
در نیجه ،مرگزمیر ا ا ها راب اظ همکه ماهیها اف ایش خ اهد یافتط تا هبایی
که اظ دهه  1990تاکن ب همعیت ماهی های ای منطقه به صف کاهش یافنه اسبت
(سناری)6-5 :1396 ،ا
آب گیری بیش اظ د معم ل در سد آتات رک ت سط ترکیبه در کنبار داشبن
کفایت الظم اظ س ی دزلت س ریه هات مدیریت منابع آب ظیرظمینبی ز سبطحی،
ساب خش سالی در سالهبای یبس اظ  2006شبد کبه تاعبا

امنینبی هبدی ببر

زضعیت س ریه گذاشنه استا طی ای خش سالی در شمال شرقی س ریه ،دزد
 85درصد ا شام تکف شبد ز  75درصبد کشبازرظاب محص التشباب را اظ دسبت
داد د ز در نیجه تا سال  2010دی

میکی ب فر اظ زط خ یش مااهر

به ی

کرد دا مسألهای که م هب گرا ی  30درصد م اد غذایی شبد ز دزلبت سب ریه را
زادار به ه ینهکردِ گ افی در

ظ زاردا

گندم ساخت (ببدیعی)1 :1394 ،ا ایب

مس که اظ منژر بسیاری هرقه هنگ داخکی س ریه را رقم ظد استا
تکمیل سدهای طرا ی شد بر فرا

ز افب ایش ههمب ی آب در ب ظ منبابع

طایعی ،ت اب ا ه ظ ی دزلت ترکیه در مبذاکرا

مبرتاط ببا تعیبی آینبد سیاسبی
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س ریه را ی تق یت کرد استا مس کهای که میت ا د در راسنای اسنقرار یرزهبای
دی

به ترکیه در مناطق شمالی س ریه ز ایجاد کمربندی هابت مقابکبه ببا فب ذ

گرز های کُردی م رد اسنفاد قرار بگیردا همچنی اخنالفبا
س ریه بر سر گ گی سامیهبنبدی آب زرزدی فبرا

آتبی میباب یبراق ز

میباب ایب دز کشب ر یب

تشدید خ اهد شد به زیه که یراق سامی اظ سر شمههای ایب رزدخا به بداردا
هالب آ که با تکمیل یرزی گاپ ،ترکیه آبی را که اظ منژر طایعی ه یی اظ قب ق
دزلتهای یراق ز س ریه بهشمار میرزد به آ اا میفرزشد تا به ای ترتیب بخشی
اظ ه ینههای باالی ای طرح را بهط ر تدریجی هاراب ماید (کیا ی)12 :1397 :ا
ترکیه برخالف ت افق  1987با س ریه ،مقدار بیشنری اظ آب فرا

را برداشبت

کرد ز بایسنی ق آبه قا ی س ریه را رها ساظد تا کشازرظی منطقه آسیب اینبدا
ب ترکیه ت افق قاکی را قض کرد  ،س ریه ق اینبران داردا یبراق ببه دلیبل
درگیری های داخکی ،فرصت کافی برای مدیریت آبهای داخکی یبا مشبنرک مثبل
دهکه را داشنه ز در برخی سالها با سیالبهای زیرا گر ز در سالهبای دیگبر ببا
خش سالی م اهه ب د استا دزلت آ کارا میت ا د با ماار آب دهکه ،مقدار ثابنی
آب را رها ساظد ،زلی باید ت افقی در ای ظمینه ص ر

گیرد تا زضعینی کبه ببرای

س ریه ییش آمد  ،برای یراق تکبرار شب د (سبناری)7 :1396 :ا در هبدزل ذیبل
بهط ر خالصه تادیدهای ای یرزی برای هما ری اسالمی ایراب آمد است:

ردی
ف

1

2

جدول  .2تلخیص تهدیدات پروژه گاپ برای جمهوری اسالمی ایران
تهدیدات
تهدیدات اجتماعی
تهدیدات اقتصادی
تهدیدات سیاسی
زیستمحیطی
افزایشسشیزسگلدهادسب س
ئهاجلتسندلودس
س
گسیلدمسجمعدجس
س
س
ئهاجلتس
ئهاطقسجهوبسغلبسوس
دشسبخشسهادس
ئیخصصس س
س
س
غلباسوس
اهسا یا سهاسدس س
س س
هادسقوئدیاس
فعا سرلد سشکافس س
ا یا سهادسئ لویس
پزشکاسوس
س
اهسجمس س
ئخیسفس س
س
س
رشوشسوس
س
جهوبسغلباسس
س
س
جمهوشدسا الئاس
س
سئدا س س
نظایس
خوه یا ،سلل یا سوس
سفهاس_سئهه اسساهس
خالاساهس که سش سوس
قوئاس لب،س
هادس س
وساقسدجس س
سایلا س س
ایالیسر سدشسنهایجسبا ثس
غلباسوسسجهوبس
دس س
سا یا سهاس س
ناائهاسدشس
س
س
ضلیبس
س
افزایشس
س
وسبخیداشد س
رلدس س
س س
افزایشسناشضاییاس
فالتسئلرزدس
غلباسب س س
س س
اینسا یا سهاس س
س س
ئاشود س
موئاس س
سایلا س
راشسدشس
ندلودس س
س
س
رمبودس
گلایشهادس
س
س
تقویجس
اییادس س
وس
س
افزایشسبدابا سهایاسوس
نشدهاسدشس
س
افزایشسحاشد س
س
وسراهشس
رشاوشهدس س
س
غلبسوسسجهوبس س س
بخشس
دشس س
طسباس س
ستیزی س س
الاسدشستاالبهاس
س
خش س
بزشگسئلرزد س
شهلهادس س
س
صادشاتسا یا سحاصلسخدزس س
س
س
ناائنسرلد س
غلباسرشوشس س
س س
وسباتالقسها س
سخوه یا س(ر س40سسدشص س
وسباالس
رشوشس س
غلباس س
ئلههادس س
س
س
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3

4

5

6

صادشاتسرشاوشهدس
س
دشسبلابلس س همسس
پذیلدسنظایسس س
س
سبلد سا دبس
خودساخیصاصس
شاسب س س
سایلا س س
تلوشیسمستکفدلد س
س
س
دادمسا ج) .س
س س
ندلودسئیخصصس
س
س
راهشس
الومسبلس
دشس لاقسسر س س
ثباتاس س
با س
س
نفجسوس
بخشسا یخلاجسس س
دشس س
بلسثباتس س س
ئقاوئجس س
س
تضعدفسجبه س
س
س
دشساینس
اییادساخیال س س
س س
وسائهدجسایلا سندزسستأثدلسسئسیقدمس
سس
صهعجسحساس س
س
س
سخواه سداشج س
بدنسایلا س
اباس س
تهشهادسس س
افزایشس س
س
لسئهابعسسوس
بلس س
لاقس س
وس س
سس
سحوضچ سهادسساباسسئشیلک س
نظایسجمهوشدس
القادسناراشائ دسس س
س
داخساسوس
س
دشس طحسس
سا الئاسسایلا س س
اییادسفضادس
سئهطق ساد،س س
بلادسش ان سهادس
رهشرلدس س
س
س
بلدسبلادس
وس س
لباس س
غلبا،س س
س
س
سفضا اهدستبسدغاتاسس سد سایلا .س
هاساینس
(بلادسسئثا سصهدوندسجس س
شاسنشان سئیاهاتس
وغباشس س
سگلدس س
بلادسجمهوشدس
الهاسخ اون س س
س س
سا الئاسسایلا سب سدلدلس
اینسشژیمس
سفعالدجسهایشسس سد س س
سدانسی سان ).س(ادایسالداهوسبلرووییز،س
 )2018س
بدنسایلا سوس
هاس س
تهش س
افزایشس س
س
ستلرد س

دشستولد س
اییادساخیال س س
س
فوالدسخوه یا س
س س

افزایشسا دبسهادس
س
دشسشهلهادس
ساجیما اسس س
سبزشگ س

تخلیبسهیسجبویس
س
ئ دطاسخسدجسفاشسسوس
شو شدسبدشساهسان اهمساب س

تقاضاسبلادس
افزایشس س
س
شهلدساهس
س
دشیافجسخ ئاتسس
س
س
نظایس دا اسسجمهوشدس
س س
سا الئاسسایلا س

تخلیبسهیسجبویس
س
جانوشدسوسگداها،س
جهرلهاسوسئلاتع س
س

صادشاتسوسسرمبودس
س
راهشسس
اشهسخاشجا س
س س

بلوهسب لا سناراشائ د س
س

تغددلاتساقسدماسوس
فل ایشسخاک س

-س

-س

-س

نتيجهگيری
یرزی سدهای گاپ اظ دزد سی سال ییش در هن ب شرقی ترکیه ،با ا داث 22
سد بر رزی رزدخا ههای دهکه ز فرا
کش رهای غرب آسیا اظ دهکه ز فرا

آغاظ شد استا ای یرزی

بقآببه سبایر

را ادید گرفنه ز با تقکیل محسب س منبابع

آبی کش رهای یراق ز س ریه منجر به تیییر اک سیسبنم ایب دز کشب ر ز بحبراب
بیآبی ز خش

شدب تاالبهای مرک ی در ای کش رها شد استا

ای یرزی ضم تشدید بحراب آب ،اف ایش دما ز ری گردها را در اسنابهبای
غربی ز هن ب غربی ایراب در یی داشنه ز با دی

شبدب ببه ظمباب بابر ببرداری

ترکیه اظ سدها ،زضعیت بحرا یتری را ایجاد کرد استا ای بحراب بهرغم ماهیبت
ظیستمحیطی بهسریت به بحراب سیاسی _ امنینی در اسنابهای مرظی ایراب تادیل

126

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 12شماره  ♦ 1بهار 1399

شد استا آثار س ء داخکبی ز منطقبهای ایب یبرزی بایب

زاکبنش دزلبتهبای

همسایه ،اادهای مد ی ترکیه ز ساظمابهای بی المککبی شبد ز در مقباطعی مبا ع
ادامه همکاری شرکتهای ارزیایی ز آمریکایی با ای یبرزی گردیبد  ،امبا در ایب
میاب رییم صای یسنی با اهداف داخکی ز منطقهای هم ار اظ اقدام دزلت ترکیه در
ای ظمینه مایت کرد استا به ژر میرسد دزلبت ترکیبه ببرای ییشبارد مقاصبد
سیاسی منطقهای خ د درصدد اسنفاد اظ منابع آبی ذخیر شبد در یشبت سبدهای
گاپ استا در همی ظمینه ا نمال ییش گرفن راهارد «آب در برابر فت» ،بسبیار
ظیاد استا
ای راهارد ضم تأمی
در یاتیتری

یاظهای ا ریی ترکیه ،دزلتهای فبتخیب منطقبه را

یاظهایش به ترکیه زابسنه میکنبد ز ظمینبه را ببرای ا یبای سبکطه

منطقهای دزلت ترکیه فراهم میساظدا در نیجه منطابق ببا ژریبه امنیبت منطقبهای
مکنب کپنااگ ز آ چه بهین اب گفنماب یثما یگری در سیاسبت خبارهی ترکیبه
شناخنه میش د ،میت اب ییشبینی کرد که با ت هه ببه شبرایط اقکیمبی یبیش رزی
غرب آسیا ،در آیندۀ دی

شریاب هریاب آب در دست ترکیه قرار خ اهد گرفبت

ز در آیندۀ بیآب منطقه ،قشآفرینی ای کش ر در

ظ امنیت ظیسبتمحیطبی اظ

هر ظما ی برهسنه تر ش دا
در ای مقاله سعی شد با کاربست مکنب کپنااگ ،که بر امنیت م سّع در برابر
امنیت مضیق ز گا

ند بعدی به مق له امنیت تأکید دارد ،ییامدهای یبرزی گباپ

بررسی ز تحکیل ش دا در ا ناا ییشنااد میش د هما ری اسالمی ایراب با همکباری
اادهای دیپکماتی
ترکیه در

یراق ز س ریه ،سیاسبت همباهنگی را یکیبه اقبداما

ظ آبی دهکه ز فرا

دزلبت

اتخاذ مایدا همچنی اظ ظرفیت ق ق بی المکل

ز بهزیه کن ا سی ب آبراهههای بی المکی  1997ی ی رک برای مک م کردب ترکیه ببه
ریایت ق ق آبی همسایگاب خ د اظ همکه هما ری اسالمی ایراب اسنفاد ش دا

منابع و ماخذ
اکاری ،رگس ز یکی مشادی ()1398ا «تادیدها ز تعادا ظیستمحیطی دزلبت ترکیبه
در اهرای یرزی گاپ سات به آثار س ء ظیستمحیطی در ایراب (ریب گردهبا)»ا
فصکنامه ق ق بی المککیا ش61ا
امیدی ،یکی ز فاطمه رضایی ()1390ا «یثما یگرایی هدید در سیاسبت خبارهی ترکیبه:
شاخصها ز ییامدهای آب در خازرمیا ه»ا فصکنامه رزابط خارهی،ش3ا
بدیعی ،شاریار ()1394ا «تأثیر تیییرا اقکیمی در آغباظ هنبگ سب ریه»ا ماهنامبه KWCا
ش94ا
ب ظاب ،باری ()1387ا مردم ،دزلت ،هراسا ترهمه :یهزهشکد مطالعا راهاردیا چ ازلا
تاراب :یهزهشکد مطالعا راهاردیا
ب ظاب ،بری ز الی زی ر ()1388ا ساخنار امنیت بی المکبلا تابراب :یهزهشبکد مطالعبا
راهاردیا
شمنی هدید ،مادیط قر ای ،فرهاد ز محمد س ظاد ()1395ا «بررسی ی امل مبؤثر
بر یمککرد گرز های ق می ز مذهای در امنیت داخکی اسناب سیسناب ز بک سناب
(با تأکید بر گرز های ق می ز مذهای شارسناب سرزاب)»ا سیاست دفاییا ش96ا
دهشیری ،محمد رضاط سینی ،سید محمدط شیراز د ،صارم ز مصبطفی سبینی ()1396ا
«تأثیر امنیت منطقهای بر رفنارشبناخنی مجم یبههبای امنینبی منباطق»ا فصبکنامه
سیاست هاا یا ش19ا
ر یم لی ،شباریار ()1396ا « امنینبی کبردب ماباهر ط یمککبرد اتحادیبه ارزیبا در قابال
مااهراب س ری»ا یهزهش مکلا ش24ا
یادا خا ی ،یکی ()1383ا ژریههای امنیت :مقدمهای بر طرحری ی دکنری امنیبت مکبیا
تاراب :ا نشارا م سسه فرهنگی ،مطالعا ز تحقیقا بی المکل ابرار معاصرا
قاسمی ،فرهاد ()1391ا اص ل رزابط بی المکلا تاراب :ا نشارا می ابا
قایم مقامی ،یکی ()1396ا «بحراب آب ز آبهای هاری فرامرظی ترکیبه ز امنیبت مکبی ز
محیط ظیست ایراب»ا فصکنامه مطالعا منافع ایرابا ش7ا
قدسی ،امیر ()1396ا « ژکم یی یکنیکی غرب آسیا ز ژم مطک ب منطقهای ایراب»ا فصکنامه
مطالعا دفایی راهاردیا ش72ا
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کرمی ،افشی ط س ظاد  ،ه اد ز ظهبرا ییشبگاهیفبرد ()1395ا «تبأثیر هیبدرزیکنی ببر
مناساا یراق ز ترکیه بر دهکه ز فرا »ا فصکنامه مطالعا سیاسی هااب اسبالما
ش17ا
لطفی ،یدرط امی ،محمد س ز هعفر س یب ر ()1390ا «امنیبت ظیسبتمحیطبی ز
سیاستگذاری امنیت مکی»ا فصکنامه گرش در هیرافیای ا سا یا ش4ا
محسنی ،یکیط هازدا ی مقدم ،مادی ز محس اهی ()1397ا «تح ل یبارادایمی مفاب م
قدر ز امنیت در یصر هاا ی شدب ز تأثیر آب بر امنیت مکی هما ری اسبالمی
ایراب»ا فصکنامه یهزهشهای سیاسی هااب اسالما ش3ا
مصکی هاد ،یااس ()1387ا «بررسی هناههای مخنکف امنیت ظیستمحیطبی ببا رزیکبرد
مکنب ا نقادی»ا فصکنامه محیط شناسی ،ش46ا
مینایی ،مسع د ()1396ا «هیدرزیکنی دهکه ز ری گردهای ایراب»ا همایش دیپکماسبی آب
ز فرصتهای هیدرزیکنی غرب آسیاا دا شگا خ ارظمیا
سناری ،محمد تقی ()1396ا «بررسی اثرا منطقهای یرزی های ت سعه منابع آب ترکیبه»ا
شاکه مطالعا سیاسنگذاری یم میا قابل دسنرسی در:
http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=131941
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