آب و راهبرد هیدروهژمونگرایی ترکیه در بینالنهرین
بهنام سرخیل

*1

چکیده
موقعیت ممتاز ترکیه در شمال بینالنهرین و برخورداری از منابع باالدستی رودخانههای بزرگ آن
یعنی دجله و فرات که به کشورهای پاییندست(سوریه ،عراق و ایران) سرریز میشوند ،س ب
شده برنامههای آبی این کشور که در قال

پروژههایی مانند "گاپ" و "داپ" جهت مدیریت و

تامین انرژی و توسعه کشور پیگیری میشود  ،تاثیرات فراسرزمینی و ت عات سیاسی روزافزونببی
یابد .این درحالی است که اغل

کشورهای منطقه با چالشهای جدی آبی مواجه بببوده و ل ب ا

بررسی سیاست ها و ت یین نیات و راه ردهای ترکیه پیرامببون نهببوه مببدیریت آد ایببن دو رود
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فراسرزمینی میتواند نقش مهمی جهت شناخت راه ردهای کالن این کنشگر فعال در معادالت
میانمدت و بلندمدت منطقهای داشته باشد .مقاله حاضر درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی
و بهرهگیری چارچود نظری رئالیسم ،به این پرسش پاسخ دهد کببه ترکی به چببه اهببدافی را از
سیاست کنترل آد و هیدروهژمونگرایی در بینالنهرین تعقی
بیشینهسازی قدرت منطقهای موج

میکند؟ فرضیه اصلی :سیاست

شده تا آنکارا بهدن ال ابزارسازی سیاسی منابع آبی جهببت

پیادهکردن راه رد هیدروهژمونگرایی برآید تا بتواند در بزنگاههای سیاسی تغییرات دلخواه را بر
رفتار همسایگان و در نهایببت معببادالت و قواعببد منطقببهای تهمیببن نمای بد .یافتههه و ه

:

هیدرروهژمونگرایی بخشی از پازل هژمونگرایی منطقهای ترکیه در کنار برنامههایی نظیر ت دین
شدن به هاد انتقال انرژی ،قط تولیدات فنی-تکنولوژی و مرکز ت ادالت اصلی منطقهای آنکارا
است تا بتواند به اتکاء آن الگوهای آینده معادالت کالن منطقهای در برابببر کببنشگببران اصببلی
همچون ایران را تغییر دهد.
اژگان کلیدی :ترکیه ،هیدروپلتیک ،هیدروهژمون ،عراق ،سوریه ،ایران ،دجله و فرات
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مقدمه
آد و هوا در غرد آسیا به ویژه مهیط پیرامونی غرد و جنود غربی ایران که از قدیم -
االیام معروف به بینالنهرین یا میانرودان بوده ،به شدت در حال تغییر است .بینالنهرین
در زبان یونانی از دو کلمه  mesoبه معنای میان و  potamiaبه معنای رودخانه تشکین
شده و خاستگاه ادیان آسمانی و گهواره تمدن بوده و ط یعتا یکی از میدانهای رقابت
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قدرتهای بزرگ را به خود اختصاص داده است .منطقهای که امروزه در مهدوده
سرزمینی عراق ،سوریه ،ترکیه و غرد ایران قرار داشته و تهت تاثیر حوضه بزرگ دو
رود دجله و فرات واقع است .بر اساس اطالعات ماهوارههایی که آد و هوا را رصد
میکنند ،این حوضه ،به استثنای هند شمالی ،در سالهای اخیر سریعتر از هر منطقه دیگر
جهان آد خود را از دست میدهد .بگونهای که همسایگان مورد اشاره ترکیه به تدریج
در صدر لیست کشورهای کمآد دنیا قرار میگیرند .بهویژه آنکه این منطقه از نظر

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

میانگین بارندگیهای ساالنه نیز معموال کمتر از یک سوم میانگین بارندگی در این سیاره
را داشته و میزان بارندگی در آن از لهاظ تقسیمبندی جغرافیایی به طور مساوی توزیع
نمیشود.
اهمیت بینالنهرین نزد بازیگران اصلی منطقه غرد آسیا یعنی ایران ،ترکیه و عربستان به
گونهای است که به یکی از عرصههای مهم برای کس

هژمونی در سراسر منطقه تلقی

میشود .موضوعی که زمینههای حساسیت ویژه و عالقهمندی برای دخالت قدرتهای
بزرگ همچون ایاالت متهده ،روسیه و حتی چین را در پی داشته و شکنگیری جریان -
های افراطی نظیر داعش در چارچود غل ه یابی بر این منطقه استراتژیک قابن بررسی
است .این اهمیت س

شده تا موضوع آد و هیدروپلیتیک منابع آد آن وضعیت

خاصی گرفته و رفته رفته به عنوان یکی از مولفههای استراتژیک بر مناس ات بین
کشورهای منطقه نقش یابد.
در بررسی وضعیت آد در این منطقه باید گفت به طور کلی ،دو دلین اصلی برای بهران
آد در غرد آسیا از جمله بینالنهرین وجود دارد .نخست رشد سریع جمعیت و تغییر
س ک زندگی که با موضوعاتی نظیر ارتقای سطح زندگی ،مسائن جامعهشناختی و

بهداشتی ارت اط نزدیک دارد .عامن دوم کم ود منابع آد ،ریشه در وضعیت جغرافیایی و
زمینشناسی منطقه مانند شی
است که موج

زمین ،نهوه قرار گرفتن کوهها و رودها و مسائلی نظیر آن

سوق یافتن این اقلیم در کمربند خشک و نیمه خشک جهان شده است.

بگونهای که برایند منفی ناشی از نس ت مصرف آد با منابع جایگزین و سوءاستفاده در
مصرف بیرویه منابع آد احتمال بروز بهران جدی در سالهای آینده و تشدید
درگیریها را غیرقابن اجتناد مینماید.
از دیگر عوامن تسریع در ایجاد کم ود و بهران آد به شکن خاص در بینالنهرین می -
توان به موارد زیر اشاره کرد - 1 :گسترش بیسابقه بخش کشاورزی به خصوص در
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جنود شرق ترکیه و تولید مهصوالتی مانند پن ه ،برنج ،نیشکر که به سطح باالیی از آد
نیاز دارند( .ترکیه در سالهای اخیر رشد چشمگیری در تولیدات انواع مهصوالت
کشاورزی و مصرف آد منطقه داشته است - 2 ) .عدم نوسازی سیستم آبیاری ،ن ود
بودجه کافی برای ساخت متوازن سدها و ایجاد سیستمهای آبیاری جدید (به ویژه در
عراق و سوریه به دالیلی مانند درگیری با افراطگرایی داعش)  - 3ن ود خط مشیها و
استراتژیهای صهیح جهت برنامهریزی و اتخاذ سیاستی مناس

برای کاهش مصرف

آد  - 4فقدان رویکرد تعاملی بین دولتهای منطقه که خود مانع توافقها در حوضه
منابع آد مشترک می شود.
در این چشمانداز اجرای پروژههای آبی مانند گاپ( )GAPو داپ( )DAPترکیه را میتوان
از طرح های کالن آبی تلقی نمود که نه تنها تاثیر بسزایی بر شرایط اقلیمی و مناس ات
آبی ترکیه و بخشهای مهمی از منطقه خواهد داشت ،بلکه آینده انواع معادالت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی ترکیه با همسایگان را متهول خواهد نمود.
در خصوص نوآوری پژوهش حاضر باید گفت در سالهای اخیر اغل

مقاالت و

تهقیقات علمی اندیشمندان سیاسی این حوزه ،متوجه چالشهای سیاسی و تنشهای
ناشی از حضور جریانهای افراطی و سیاستهای ترکیه در زمینه رقابتهای ژئوپلتیک با
سوریه و عراق بوده است و کمتر به نیات راه ردی و ایدههای هژمونگرایی ترکیه از
منظر اعمال سیاستها از طریق ابزار مدیریت آد اعتناء گردیده است .درحالیکه بنظر
میرسد ترکیه با وجود تالش برای عادی جلوه دادن اقدامات مدیریت آبی دو رود بین -

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

المللی دجله و فرات و مهدود کردن آن به یک مساله داخلی ،تالش دارد تا با ایجاد
کمترین حساسیتها به سوی تیدین شدن به هژمون و قدرت برتر خاورمیانه گام بردارد.
از سوی دیگر تا کنون برخی مقاالت به بررسی پیامدهای این ق ین اقدامات ترکیه بر
مسائلی همچون شرایط اقلیمی ،منافع و امنیت ملی پرداختهاند.برای نمونه میتوان به
مقاله "تأثیر عوامن سیاسی در تشدید پدیده گرد وغ ار در حوزه رودخانهای فرات و
دجله" در فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی و یا مقاله "بهران آدهای جاری
فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و مهیط زیست ایران " اشاره نمود .اما چنانچه مالحظه می -
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شود مقاله پیشرو با نگاهی راه ردی به معادالت کالن منطقهای ترکیه نگریسته و در
صدد بررسی نیات و سیاستهای آنکارا پیرامون مدیریت آد در قال

ابزاری راه ردی

برای تهقق اهداف کالن منطقهای خود جهت رسیدن به کنشگری هژمونیک است .در
همین راستا تالش شده تا ابعاد مختلف هیدروپلتیک ترکیه بررسی شده و چشمانداز
سیاست های آبی این کشور در قال
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
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مکت

هیدروهژمونگرایی منطقهای ترکیه و در چارچود

رئالیسم مورد مداقه قرار گیرد.

چارچوب نظری
 -1یدر

مونگرایی در بستر

مونیسم

هژمونی واژه یونانی به معنی سلطهگری و ره ری است که در حوزه نظریات روابط
بینالملن طیف گستردهای از نظریهپردازان نظیر گیلپین ،گرامشی امانوئن والرشتاین،
جوزف نای ،رابرت کوهن و بهویژه نظریهپردازان مکات

انتقادی ،استفاده کردهاند .برخی

آن را از منظر مقوالتی مانند نفوذ ،مشروعیت و پ یرش یک کشور در نظام بینالملن بر
دیگر کشورها نگریسته و گروهی دیگر نیز از حیث توجه به برقراری معادالت و
الگوهای ارت اطی مانند وضعیت عدم توازن قدرت مورد اشاره قرار دادهاند .و ضعیتی که
در آن رقابت میان کنشگران به حدی نامتوازن میشود که یک قدرت در درجه اول قرار
گرفته و در نتیجه میتواند قواعد و امیال خود در حوزههای مختلف اقتصادی ،نظامی و
فرهنگی نیز اعمال کند.
با وجود اختالفات در تعریف هژمونی ،مهمترین اشتراک در شناسایی آن معطوف به
ضرورت پشتوانه مادی و منابع کافی قدرت ا ست .موضوعی که بیش از هر مکت

دیگری در دیدگاههای رئالیسم بهچشم میخورد .در همین راستا هژمونی شکلی از
کنترل است که به ایجاد و تداوم ساختار مسلط کمک میکند و دردرون خود ترکی ی از
ج ر و اجماع دارد(.توبیاس)www.akhbar,rooz.com : 2007 ،
در این چشمانداز ،قدرت هژمون سه مشخصه اصلی دارد .نخست آنکه هژمون بای د در
مقایسه با سایرین یک قدرت نس ی بیشتری داشته باشد  .قدرتی که این بازیگر را از
دیگران متمایز ساخته و برتری مهسوسی به وی دهد .ویژگی بعدی ،هژمون باید بتواند
بر اساس قدرت و مزیت نس ی خود نقش ره ری را ایفا کند .بهنهویکه درصدد ایفای
نقش خاص باشد و برای نمونه درصدد القاء قوانین و سیاستهای فرامرزی برآید.

101

ط یعتا این مساله در هژمونگرایی منطقهای مهدود به تالش جهت اعمال قوانین در
عرصه منطقه خواهد بود .ویژگی سوم مربوط به ق ول برتری توسط سایرین است .به این
معنا که صرف داشتن قدرت و مزیت نس ی کافی ن وده و در یک وضعیت دوسویه الزم
است تا سایرین شرایط هژمونی را به شکن اج اری یا اختیاری پ یرفته باشند و به دلین
وجود آن مزیت برای وی نقشی متمایز قائن باشند.
1-1

مونی در نظرگاه رئالیسم

نظریه رئالیسم که یکی از پایههای اصلی در سراسر تاریخ روابطبینالملن را به خود
اختصاص داده بر این باور است که دولتها به منزله بازیگران اصلی سیاست جهانی
تهت تأثیر مهیط آنارشیک بینالمللی و عدم اقتدار مرکزی قرار دارند .در همین
چارچود ساختار آنارشیک زیربنای فکری تصمیمگیریهای دولتها را به شدت متاثر
ساخته و برای دستیابی به بقا ،آنها را وادار میسازد تا رفتاری خودیارانه برای حفظ خود
در پیش گیرند .در این مکت

قدرت از مهمترین مؤلفهها در نوع روابط کشورها بوده و

میزان آن رابطه مستقیم و تعیین کننده در منازعات بینالمللی دارد(.یزدانپناه و دیگران،
 )43- 4: 1397از اینرو ،قدرت و بیشینهسازی آن در مقابن سایرین یک اولویت دائمی
شده و انواع رفتارهای دولتها از همکاریهای مقطعی ،اتهادها ،واکنش به رفتار
تجاوزگرانه ،مناقشات تا جنگها با این منطق توجیهپ یر میشوند.
رئالیستها بیشترین توجه را به چهره آشکار قدرت داشته و به ظرفیتهای مادی مانند
جغرافیا و وسعت سرزمینی ،توان نظامی و قدرت اقتصادی و مادی تمرکز خاصی دارند.

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

هانس جی مورگنتا هشت عامن اصلی را زیربنای قدرت ذکر کرده است- 1 :موقعیت
جغرافیایی - 2وجود منابع ط یعی - 3ظرفیت صنعتی - 4وضعیت آمادگی نظامی - ۵
جمعیت - ۶خصوصیات ملی - 7روحیه ملی - ۸کیفیت دیپلماسی(.رستمی)7- 9 : 1393 ،
از این منظر دولت هژمون باید از حیث اقتصادی ،توانمندیها و ظرفیتهای بسیار
زیادی داشته باشد تا قادر باشد سایر دولتها را به روشهایی مانند تشویق و تهدید
مج ور به پ یرش ساختارهای اقتصادی و تجاری موردنظر خود نماید( .پوراحمدی،
 )39- 41: 13۸7با این اوصاف منابع اولیهای مانند آد یا برخورداری از موقعیتهای
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پایدار اقلیمی که جایگاه راه ردی داشته و با رشد اقتصادی عجین هستند ،از نقش ویژه -
ای در ترسیم این رهیافت برخوردار خواهند بود .چراکه دارندگان این منابع به کمک
آنها توانایی اعمال نفوذ و تغییر رفتار دیگران را مییابند)Rees،24-9:2010(.
 2-1آب ،یدر ولتیک

مونگرایی منطقهای

هژمون گرایی در گ شته عمدتا در قال
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ساختار کالن نظام بینالملن بررسی میشد .در

این راستا معادالت جنگ سرد که مهصول رقابت دو بلوک شرق و غرد بود ،غال
مسائن نظام بینالملن از جمله م احث موجود در مناطق را به شدت تهتتاثیر خود قرار
میداد و دو ابرقدرت از یکسو برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی تسری درگیریها و
منازعات درون منطقهای به سطوح کالن بینالمللی و از طرف دیگر پرهیز از گسترش
رقابتهای کالن به مناطق کنترل خود ،اساسا ترجیح میدادند به ایفای نقش مستقیم به
منزله بازیگران درجه اول بپردازند .این درحالی بود که امکان داشت طرفهای درگیر در
منازعات و رقابتهای منطقهای به قدرتهای بزرگ متوسن شوند و در نتیجه رقابت
ابرقدرتها مهدوده مناقشات را به مناطق نفوذ گسترش داده و از این زاویه نیز
ابرقدرتها با ایفای نقش حمایتی به همپیمانان خود کمک میکردند تا رق ایشان
امتیازات بیشتری بدست نیاورند(.مورگان)1۵- 9 : 13۸1 ،
اما فروپاشی نظام دوقط ی س

شد تا به موازات برجسته شدن نقش کنشگران منطقه -

ای ،مقیاس تهلین ها نیز از سطح کالن و ساختاری به سطوح پایینتر یعنی مناطق نیز
سوق یابد( .بوزان و ویور )21- 3: 13۸۸ ،و م احثی نظیر هژمونگرایی منطقهای نیز در
کنار هژمونگرایی بینالمللی مطرح شود .در وضعیت جدید اگرچه ممکن است قدرت -

های منطقهای نقش بسزایی در مقیاس های جهانی نداشته باشند ،اما در شکنگیری
الگوهای منطقه ای نظیر روابط امنیتی و الگوهای ارت اطی در سطح مهلی و منطقهای
تعیینکننده خواهند بود(.بوزان)97- ۸: 13۸9 ،
قدرت های بزر گ در منطقه پیرامونی خود تالش می کنند تا ت دین به هژمونهایی
منطقهای شوند .سپس تمنای آنها برای هژمونی ناگزیرشان می کند که مانع از هژمونی
دیگر دولت ها شوند(.بهرامی )9۸: 1393 ،در همین چشمانداز با افزایش نقش و جایگاه
قدرتهای منطقه ای ،به صورت ط یعی رقابت بین قدرتهای منطقه ای نیز افزایش یافته
و این موضوع در مناطقی مانند غرد آسیا که بازیگران اصلی و دولتها به اشکال

103

مختلف سیاسی و ایدئولوژیک دارای رقابتهای تاریخی بودهاند به شکنهای جدیدی
مت لور شده است .این درحالی است که همزمان با گسترش ارت اطات و تعامالت در
حوزه های گوناگون تجاری و مالی ،به تدریج مولفههای اقتصادی و استفاده از آنها نیز
اهمیت بیشتری در سیاست خارجی دولتها نس ت به گزینههای نظامی یافته و متعاق
آن ظرفیتها و توانمندی های اقتصادی مانند منابع معدنی ،ذخایر انرژی و از جمله
حوضههای آبی نیز نقش روبهرشدی پیدا کردهاند.
با این مفروضات برای ت دین شدن یک دولت به هژمون منطقهای ذکر دو نکته حائز
اهمیت است .نخست آنکه با توجه به تعریف مورگنتا میتوان استن اط نمود که موقعیت
هژمونی مهصول رویکردها و توانمندیهای تکبعدی ن وده و وجود ضعف جدی در
یکی از حوزههای پیشگفته مانع مهمی در شکنگیری هژمونی منطقهای خواهد بود.
یعنی اگرچه گروهی ابزار اقتصادی ،گروهی موقعیت جغرافیایی ،نظامی و نظایر آن را
عامن هژمونگرایی می دانند اما ترکی ی از مجموعه این عوامن الزم است(.زرقانی13۸۸ ،
 )۵-۸3 :نتیجه آنکه تعداد اندکی از دولت ها توانایی و ظرفیت الزم برای هژمون شدن
در سطح منطقهای را دارا هستند .نکته دوم مربوط به توانایی و تماین دولت هژمونطل
برای اعمال قواعد و قوانین مورد نظر خود در سطح یک منطقه است .در این راستا
برخورداری از منابعی مانند حوضه های غنی آد که اوال ارت اط مستقیمی با سایر بخش -
های زندگی و امنیت انسانی در عرصه های تغ یه ،بهداشت و درمان ،مهاجرت و نظایر
آن دارد و ثانیا تامین آن برای سایر بازیگران با مشکالت متعدد همراه است ،یکی از

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

راه ردهای دستیابی به هژمونی از طریق هیدروپلتیک خواهد بود .بگونهای که از یکسو
برخورداری از آد و استفاده گسترده از آن در قال

پروژههای توسعهای آدپایه باعث

تسری به زیرساخت های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی داخلی و نهایتا قدرتیابی ملی
شده و از سوی دیگر با کنترل منابع آبی عمال مانع رشد رق اء شود.
در حقیقت هیدروپلتیک بخشی از ژئوپلیتیک بوده که با توجه به ترکی ی متوازن از آد و
سیاست ،تأثیر و نقش آفرینی منابع آد بر روابط سیاسی کشورها و تصمیم گیریهای
سیاسی در سطوح مهلی و منطقه ای و جهانی که می تواند موج
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تنش یا همگرایی در

این سطوح شود را مورد مطالعه قرار میدهد(.نیرومندفر )237- ۸: 1397 ،بهویژه آنکه
آد به منزله کاالیی استراتژیک مهسود شده که وجود آن برای دولتها حیاتی بوده و
ن ود آن بقای دولتها را تهدید خواهد نمود.
 1-3یدر

مونو تسری قدرت

هیدروهژمون از اصطالحات جدید روابط بین الملن است که ذین ساختار هیدروپلتیک بر
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موضوع نقش و جایگاه آد در برقراری وضعیت برتری یک بازیگر نس ت به سایرین
معطوف شده و با توجه به ویژگیهای یک حوضه آبریز مشترک ،به بررسی مناس ات
کشور هیدروهژمون به منزله کنترل کننده نهوۀ بهرهبرداری از منابع آد مشترک در برابر
سایر منتفعین آن حوزه میپردازد .بگونهای که طی آن رابطه میان بهرهمندی از آد با
قدرت به عنوان عامن اصلی و کلیدی در معادالت فرامرزی در نظر گرفته میشود و
کشور هژمونگرا درصدد است با تعیین میزان ،زمان و چگونگی استفاده دیگران از منابع
مشترک آب ی ،برتری طل ی خود را اعمال و بر سایر حوزهها تسری دهدZeitoun and ( .

)440-8 : 2006 ,Warner
این وضعیت در حوضههای آبریز مشترکی که به دالین مختلف همچون مولفههای
جغرافیایی ،یک کشور امکان بیشینه کردن سود حاصن از منابع آبی مشترک را داشته
باشد ،شرایط خاصی مییابد و تعامالت طرفین را برای دستیابی به حجم بیشتر آد ،به
شکن معناداری با سایر موضوعات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی پیوند می زند .ال ته
مسائلی نظیر کم ود آد و عدم امکان ج ران آن از سایر منابع آبی در کشورهای مقابن و
یا ن ود قوانین و توافقات قوی نیز بر این حساسیت می افزاید .برای نمونه کشور

برخوردار با توجیهاتی مانند کنترل سیالدها ،تولید انرژی برقآبی و یا کنترل کیفیت
آد ،نتا یج مث تی را برای استفاده از حوضۀ آبریز ایجاد نموده و در عین حال با توجه به
مهدودیتهای آبی به اعمال برتری خود م ادرت مینماید.
بنابراین استفاده از منابع آبی مشترک در حالت عادی و به شکن مث ت همکاری به معنی
هیدروهژمونی گرایی ن وده و تنها زمانی که برتری نس ی در برخورداری از منابع آد به
عنوان مزیتی برای اعمال قدرت برتر شده و نیات سلطهگری به شکن منفی موج
وادارساختن دولتها شود ،معادالت قدرت به سمت الگوهای سیاسی خاصی در
چارچود هژمونی تماین مییابند .الگوهایی که موج

میشوند تا دولتهایی که با

شکن منفی همکاری مواجهاند ،به استراتژیها و اقدامات ضدهژمونی در قال
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دولتهای

غیرهیدروهژمون برای به ود وضعیت و شرای ط روی میآورند.
 -2یدر ولتیک چرخ

در محیط حیاتی ترکیه

آب و راهبرررررر ر

اجرای پروژههای آبی مانند گاپ( )GAPو داپ( )DAPترکیه را میتوان از طرحهای
کالن آبی تلقی نمود که نه تنها تاثیر بسزایی بر شرایط اقلیمی و مناس ات آبی ترکیه و
بخش های مهمی از منطقه خواهد داشت ،بلکه آینده انواع معادالت سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی ترکیه با همسایگان را متهول خواهد نمود .ره ران ترکیه این پروژه را با
حمایت های مالی برخی کشورهای اروپایی ،نهادهای بینالمللی مانند بانکجهانی،
اتهادیه بینالمللی انرژی هیدرولیک IHAو شورای جهانی آد WWCدر قال

طرح

منابع ملی دن ال نمودهاند (قائممقامی )110- 11: 139۶ ،و آن را پاسخی برای رفع
چالشهای انرژی خود به منزله پروژههای طوالنی مدت برق آبی و ساخت سد اعالم
میکنند و در پاسخ به انتقادات مختلف از جمله فعاالن مهیط زیست م نی بر اینکه
سدسازیهای ترکیه در حقیقت یک «قتن عام پنهان منطقهای» است و مهیط زیست را
نابود میکند  ،این سیاست را ت لیغ میکنند که اغل

مناطق توسعهیافته در ترکیه مهدود

به مناطق ترکنشین بوده است و از آنجا که دالین شکنگیری تروریسم ،خشونت و
ظهور گروههایی افراطی مانند پ.ک.ک ناشی از بیکاری ،فقر و نابرابری است ،بنابراین
اجرای این پروژهها در جهت رفع نابرابری و توسعه کشاورزی و تولید بوده و منافع آن

هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

برای کن منطقه خواهد بود .اما در ت یین و شناسایی هیدروپلتیک ترکیه باید گفت
بسیاری از تهلین گران معتقدند فرهنگ راه ردی ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور
اسالمی در غرد آسیا دچار تهول شده و به موازات تزلزل در ایده هویت یک دولت
اروپایی موج

بازنگری در برخی اهداف راه ردی آنکارا از جمله نس ت به پیگیری

پروژه گاپ و مدیریت مسئله آد شده است .بگونهای که گروهی با طرح م احثی
همچون نوعثمانیگرایی آنکارا بعد از تهوالت انقالبی در خاورمیانه عربی (،)2011
معتقدند سیاست خارجی ترکیه به سمت منطقهگرایی و به ع ارتی خاورمیانهای شدن
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حرکت کرده است .طرحی که گرچه مقامات ترکیه آن را رد کردهاند ،اما مخالفین بر
اساس نوع کنش ترکیه در قلمرو بیرونی خود به این نتیجه رسیدهاند که نوعثمانیگری
در این کشور یک سیاست و طرح راه ردی است که در پی ساخت یک ترکیه جدید با
میراث عثمانی و دل ستگی به اسالم سنی و یک تجربه تاریخی مشترک است(.متقی،
)2۵3 : 139۵
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اما آنچه مسلم است اینکه با چرخش سیاست خارجی ترکیه به سمت ایفای نقش بیشتر
در منطقه ،تالش برای شکن دهی به نظم در حال ظهور منطقهای و هدایت تهوالت به
سمت منافع راه ردی آنکارا به اولویت اصلی کنش گری به خصوص مهیط حیاتی آنکارا
یعنی بینالنهرین ت دین شده و ضرورت بازنگری در عمق راه ردی آنکارا جهت تغییر
موازنه در برابر رق ای منطقهای س

شده تا ره ران این کشور بهدن ال ابزارسازیهای

مختلف در سیاست خارجی خود باشند .با این وصف بهرهگیری از هیدروپلتیک دجله و
فرات در کنار مسائن متعددی از ق ین مساله پناهجویان ،از ظرفیتهای باالیی به منزله
یکی از ابزارهای راه ردی کنشگری ترکیه مهسود میشود.
در واقع موقعیت استراتژیک ترکیه و تسلط آن بر حوزههای آبی دجله و فرات به عنوان
یک دارایی راه ردی برای پیگیری سیاستهای جدید ترکیه مهسود ش ده که در نظر
ره ران این کشور میتواند کلید معادالت آتی ژئوپلیتیکی غرد آسیا و بهویژه بینالنهرین
تلقی شود تا از کریدور شمالی مرزهای سوریه ،از حل

و ادل

گرفته تا قامیشلی و

شنگال و استان های موصن و کرکوک در شمال عراق تسلط میدانی یافته و زمینه ورود به
دروازههای خاورمیانه عربی را بیش از گ شته فراهم سازد.

ل ا از لهاظ منطق رئالیسم دور از انتظار نخواهد بود ترکیه که در باالدست رودخانههای
دجله و فرات واقع شده ،جهت بالفعنسازی پتانسینهای جغرافیایی و اقتصادی ،از
زیرساختهایی مانند ساخت مجموعه سدهای پروژه گاپ ،در جهت راه رد
هیدروهژمونگرایی گام بردارد.
توضیح بیشتر آنکه رودهای دجله و فرات از ارتفاعات  3000متری کوههای شمال
شرقی فالت آناتولی ترکیه سرچشمه میگیرند .به نهویکه سرچشمه فرات ،میان دریاچه
وان و دریای سیاه قرار دارد و از دو شع ه اصلی با نام مراد و کاراسو تشکین شده و در
کارکامیس شهر بیرلیک ترکیه وارد سوریه میشود 2۸ .درصد حوضه فرات در ترکیه17 ،
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درصد در سوریه 40 ،درصد در عراق1۵ ،درصد در عربستان سعودی و تنها /03درصد
آن در اردن قرار دارد .این رودخانه که دومین رود بزرگ خاورمیانه بعد از نین شناخته
میشود ،میان ترکیه( 1230کیلومتر) ،سوریه( 710کیلومتر) و عراق( 10۶0کیلومتر) تقسیم
شده است .درمورد وضعیت آبی دجله نیز باید گفت سرچشمه رود دجله در شرق ترکیه
قرار داشته که طول آن  1۸۵0کیلومتر بوده و حدود  400کیلومتر از آن در ترکیه32 ،
کیلومتر در مرز میان ترکیه و سوریه و  141۸کیلومتر از این رودخانه در عراق جریان
دارد .درحالی که ترکیه  ۵1درصد ،عراق  39درصد و ایران  10درصد از حجم آد ساالنه
رودخانه دجله را فراهم میکنند( .حافظنیا و دیگران ) ۸۵9- ۶0: 139۶ ،بررسی اجمالی
آمار وضعیت دو رود دجله و فرات نشان می دهد که ترکیه از شرایط بسیار مناس ی جهت
کنترل و بهرهگیری از سرچشمه این رودها برخوردار بوده و روند م کور با تکمین پروژه
گاپ افزایش نیز خواهد یافت .به حدیکه بیش از  ٪90از ظرفیت آبی رودخانه فرات را
که یکی از منابع حیاتی تامین آد دو کشور سوریه و عراق بوده و همچنین بخش مهمی
از حوضههای رودخانه دجله که من ع اصلی تأمین آد عراق را تشکین میداده ،به شدت
تهتالشعاع قرار میگیرد(.فرجی و رنج ر)2۵ : 139۶ ،
در واقع ساخت مجموعه سدهای این پروژه از جمله آتاتورک ،سد التاورا و تهقق
پروژههای توسعه منابع آد در ترکیه عمال هیدروپلتیک منطقه را متهول نموده و
مشکالت روبه تزایدی را برای بهرهبرداران پاییندست ایجاد نموده و با ایجاد برتری
نس ی در کنترل آد توسط ترکیه به تدریج سراسر بینالنهرین را متهول خواهد کرد.

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

برای نمونه پیشبینی میشود بهرهبرداری کامن سد ایلیسو که یکی از سدهای پروژه
گاپ است ،موج

کاهش تدریجی آد وارد شده از رودخانه فرات به عراق از 7۵

درصد به  2۸درصد شود(.حافظنیا و دیگران) ۸۶2- 3: 139۶ ،
 -3ابعاد سیاست یدر ولتیک ترکیه
یکی از مسائن اصلی که ارت اط مستقیم با هیدروپلتیک ترکیه و اهداف سیاسی از این
پروژهها داشته ،نگاه فراسرزمینی آنکارا به آد در قال
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اهداف سیاستخارجی در بین -

النهرین است .مسالهای که آنکارا هیچگاه در خصوص سیاستهای آبی خود حاضر به
م اکره با کشورهای پاییندست نشده و با طرح نظریه "آدهای جاری فرامرزی" و
اعمال حاکمیت ملی بر سرچشمههای دجله و فرات تالش نموده خود را در جایگاه یک
هیدروهژمون معرفی نماید.
اهمیت آد بعنوان یک کاالی استراتژیک ،س
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میشود از یک سو آنکارا با برخورداری

از منابع عظیم این دو رود و مهار آد های باالدستی و نیز نیاز م رم کشورهای همجوار به
این منابع ،به این پروژه به منزله یک اهرم فشار برای اهداف و نیات خود در آینده
معادالت قدرت منطقه بنگرد .بگونهای که این موضوع میتواند س

برهم خوردن

توازن قدرت در آینده به نفع ترکیه تلقی شو د .ترکیه همانطور که دائودی استدالل می -
کند ،با برقراری پیوند موضوعی میان آد و سایر م احث سیاسی میتواند به عنوان ابزار
مهمی در معادالت جهت اخ امتیازات و کس

قدرت نس ی در حن مناقشات استفاده

کند (.قریشی)Dombrowsky, 2010 . 24۸: 139۸ ،
پیوند موضوعی یکی از روشهای استفاده از قدرت در میز م اکرات است که طی آن
یک بازیگر مسألهای را که در آن قدرت بیشتری دارد با مسائنِ حیاتی برای طرف مقابن
پیوند میدهد و از ا ین طریق نتی جه مطلود برای خود ایجاد میکند(.قریشی249: 139۸،
نقن از  ) Daoudy, 2005با این وصف هیدروپلتیک ترکیه از چند حیث بر معادالت
منطقه پیوند خورده و می تواند تاثیرات و پیامدهای متعددی داشته باشد.

 1-3یدر ولتیک ابعاد امنیتی
 1-1-3آب کا

تن

ای داخلی

ترکیه در نگاه نخست ،طرحهای آبی خود را در حوزه زیرساختهای داخلی و با هدف
ارتقاء کیفیت زندگی در منطقه اجرای پروژه یعنی استانهای شرقی و جنود شرقی مانند
تامین و تعمیم آموزش و خدمات بهداشتی ،ایجاد تاسیسات مدنی برای تامین این
خدمات ،تامین آد برای آبیاری  1/7میلیون هکتار زمین و تولید سالی  27میلیارد
کیلووات ساعت برق آبی دن ال می کند که در مجموع باعث افزایش درآمد سرانه خود در
منطقه خواهد شد .اما در کنار اهداف اقتصادی ،ترکیه اهداف مهمی دیگری نیز از این
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پروژهها دن ال مینماید که اگرچه ابتدا جن ه داخلی دارد ،اما بر بافت امنیتی منطقه نیز
تاثیرگ ار خواهد بود که در این میان بهث تاثیرات هیدروپلتیک بر اکراد منطقه مانند
کوچاندن آنها از طریق احداث سدها در مناطق کردنشین در جنود شرقی ترکیه از
اهمیت ویژهای برخوردار است.

آب و راهبرررررر ر

برای نمونه به باور بسیاری از کارشناسان ،یکی از مهمترین اهداف در ساخت سد ایلسو
در بستر رودخانه دجله که در مناطق کردی احداث شده است ،تهقق موضوعات امنیتی
در ق ال کردهای این منطقه است .این سد موج

شده که بخشهای بههم متمرکز اکراد

به دو نیمه تقسیم شده و بخشی از ارت اط اکراد در عراق و ترکیه نیز قطع شود .بنابراین
اگرچه ترکیه این پروژه را با هدف آدرسانی به مناطق کردنشین اعالم نموده ،لیکن
مهم ترین هدف امنیتی آن ایجاد خط حاین در مناطق کردنشین جنود شرق و از بین
بردن تمرکز اکراد و کاهش تمایالت جدایی طل انه در این منطقه میباشد.
در همین چارچود باوجود آنکه سیاست های آبی ترکیه در مهار دجله و فرات ،موج
افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی و به ود درآمد و توسعه اقتصادی در مناطق جنوبی
این کشور خواهد شد ،اما این پیشرفت لزوما به معنای رونق اقتصادی ،رفاه مضاعف و
در نهایت توزیع ثروت و امکانات در همه گروه ها از جمله کردهای ساکن در این مناطق
که از قدیمیترین و شناختهشدهترین قومیتهای موجود هستند ،تلقی نخواهد شد.
چراکه اساسا آنکارا نس ت به کردها با حساسیت مینگرد.

هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

توضیح بیشتر آنکه ،نیمه جنود شرقی کشور ترکیه در مقایسه با غرد و نیمه جنوبی آن
از توسعه کمتری برخورد بوده ،ل ا ترکیه با اجرای پروژههای صدراالشاره سعی دارد
توازن توسعه یافتگی را به شکلی که با الگوهای امنیتی داخلی نظیر موضوع کردها در
تعارض ن اشد ،برقرار نماید .به ویژه آنکه پراکندگی کردها مهدود به داخن ترکیه ن وده
است .ل ا به موازات توسعه اقتصادی ،اهداف امنیتی ترکیه مثن تغییر بافت جمعیتی
مدنظر آنکارا خواهد بود. .به لهاظ آماری ،تقری اً بیش از  70درصد جمعیت کردی منطقه
در حوزه آبی دجله و فرات مستقر هستند .بنابراین سیاست تغییر بافت جمعیتی کردها
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میتواند موج گستردهای از مهاجرت جمعیت مناطق کردنشین در این حوزهها را موج
شود و با تغییر بافت جمعیتی ،نس ت اکثریت قومیتی آنها را از بین ب رد .اقدامی که با
آد گیری سدهای پروژه گاپ ،س

مهاجرت اج اری و جابجایی جمعیت گستردهای

در مناطق کردنشین جنود شرق آناتولی خواهد شد.
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 2-1-3آب مهار مناطق مجوار کردنشین
ابعاد امنیتی هیدروپلتیک ترکیه به ابعاد داخلی مهدود ن وده و سیاست مهار کردها در
مناطق همجوار ترکیه را نیز در برمیگیرد .سیاستگ اران خارجی ترکیه یکی از دغدغه -
های دائمی خود را پس از تشکین جمهوری جدید ترکیه در سال  1924همواره کنترل
کردها و نهایتا تغییر ساختار سیاسی در کردستان عراق و به حاشیه راندن و همانندسازی
کردهای عراق و سوریه با فشار بر این دولت قرار دادهاند(.متقی)2۵9: 139۵ ،
بنابراین ترکیه از یکسو با هدف آدرسانی به مناطق داخلی کردنشین ترکیه و از بین
بردن تمایالت جداییطل انه و از سوی دیگر ایجاد خط حاین میان کردنشینهای جنود
شرق و از بین بردن تمرکز اکراد به ویژه در مناطق مرزی عراق و سوریه گام برمیدارد.
با عنایت به این واقعیت که بخش اعظم منابع آبی سوریه از طریق رودخانه فرات تأمین
میگردد ،ل ا ترکیه با مهار بخش عمدهای از آن عمال تاثیر مستقیمی بر زندگی سراسر
مناطق کردنشین شمال سوریه و متعاق

آن دولت سوریه نیز خواهد داشت.

 3-1-3آب امنیت زیست محیطی منطقه
آد و مهیط زیست به شکن پیچیدهای در هم تنیده شدهاند و یکی بدون دیگری امکان
وجود ندارد .از آنجا که مسائن زیست مهیطی غال ا ماهیتی فرامرزی دارند ،ل ا این مساله
موج

انواع چالشهای زیست مهیطی در حوزههای آبی مشترک یعنی عراق ،سوریه و

غرد ایران خواهد شد و به شکن غیرمستقیم با تاثیرگ اری بر سراسر اقلیم بینالنهرین،
حوزههای گوناگون کشاورزی و اقتصاد این مناطق را با تهدید اساسی روبرو نموده و
امنیت انسانی(همچون امنیت غ ایی ،بهداشت و درمان) مردم این منطقه را با چالش
روبهرو میسازد .چالشی که در گامهای بعدی بهران هایی همچون پراکندگی ریزگردها،
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قهطی و خشکسالیهای گسترده را در پی خواهد داشت.
از بعد اکولوژی و تغییرات زیست مهیطی ،ایجاد سدهای پروژه گاپ منجر به تخری
بستر رودخانه و کاهش کیفیت آد و افزایش هزینه پاالیش برای کشورهای منطقه
خواهد شد .بطوریکه به موازات تقویت اکوسیستم منطقه جنود شرقی ترکیه،
اکوسیستم مناطقی مانند عراق ،سوریه و ایران که با کاهش آد ورودی روبرو شده ،دچار
تغییرات گسترده خواهند شد .برای نمونه با پر کردن سد ایلیسو ،نواحی رود دجله در
عراق و باتالق هویزه در ایران با کم ود شدید آد روبرو شده و اکوسیستمهای با ارزش
در نزدیکی رودخانه که زیستگاه تعداد زیادی از گونههای در معرض خطر بوده ،رفته -
رفته از بین می رود .گفته میشود بیش از صدو بیست گونه پرنده در این حوضه وجود
داشته که در سالهای اخیر بسیاری از آنها به دلین تغییر اقلیم مهاجرت کردهاند.
 2-3یدر ولتیک ترکیه ابعاد اقتصادی کشور ای ویرامونی
 1-2-3ایران عرصه ای جدید رقابت با ترکیه
سیاستهای هیدروپلتیک ترکیه هم زمان با منافع بسیار برای آنکارا میتواند اثرات و
پیامدهای زیانباری بر مسائن وابسته به منابع آبی کشورهای پاییندست در سوریه،
عراق ،ج.ا.ایران و حتی کویت داشته باشد .به ویژه آنکه برخالف دو کشور اخیر یعنی
کویت و ایران ،منابع اصلی تامین آد دو کشور عراق و سوریه تا حد زیادی وابسته به
این دو رود است .در بررسی اجمالی وضعیت آبی ایران و میزان وابستگی آن به آدهای

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

منشاء خارج از مرزی باید گفت ایران حدود  ۵هزار رودخانه بزرگ و کوچک دارد که
 ۸9رودخانه ،جزء رودخانههای مرزی هستند .در دستهبندی رودخانههای مرزی17 ،
رودخانه مشترک با کشورهای همجوار ۶۸ ،رودخانه خروجی و  4رودخانه نیز ورودی
هستند(.نامی)149- ۵0: 1390 ،
نکته مهم آنکه گستردگی جغرافیایی و تنوع اقلیمی در ایران و همچنین وجود منابع
مختلف باعث شده که صرف نظر از اهمیت سیاسی منابع آد مشترک ،زندگی حدود ۸
درصد جمعیت کن کشور ،وابستگی مستقیم به این منابع آبی داشته باشد(.میرزایی،
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)21: 13۸۶
ال ته این امر به معنی نادیده گرفتن اهمیت دجله و فرات از نگاه ایران نیست .چراکه اوال
بخشهای وسیعی از غرد ایران به دلین مجاورت با حوضههای م کور به شکنهای
مختلف نظیر تغییرات در شرایط آدوهوایی هورالعظیم ،چالشهای زیستمهیطی و
پراکندگی ریزگردها و نظایر آن خواسته یا ناخواسته تهت تاثیر هیدروپلتیک ترکیه قرار

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

داشته و از بعد اقتصادی هزینههای زیادی به ایران تهمین میشود .ثانیا روند روبه رشد
استفاده از منابع آبی در عرصه جهانی از جمله ایران باعث میشود تا عمال میزان
وابستگی به منابع آدهای فراسرزمینی در میانمدت گسترش یابد و ایران را با معضالت
جدیدی مواجه سازد( .ط یعتا این چالش در مورد کویت که بهطور مستقیم کمتر از  %1به
این آد های فراسرزمینی وابسته است به مرات

کمتر خواهد بود().جدول شماره یک)

از سوی دیگر با توجه به هدف گ اری اصلی پروژه گاپ ،ترکیه فرصتهای بیبدیلی
برای تولید و صادرات مهصوالت کشاورزی و صادرات آن به ویژه اروپای غربی خواهد
یافت .موضوعی که در سال های اخیر آنکارا را از مزیت نس ی باالیی مقابن رق ای
منطقه ای نظیر ایران برای تجارت جهانی برخوردار نموده است .برای نمونه میزان
صادرات ترکیه در ده ماهه اول سال  2019با افزایش 2.1درصدی به  14۸میلیارد و ۸42
میلیون دالر رسیده است.

در کنار انواع تولیدات اقتصادی ،تولید انرژی به شکن نیروگاههای برق آبی از طریق
احداث مجموعه سدهای بزرگ ،یکی دیگر از مهمترین اهداف برای رقابتهای
اقتصادی در مقابن سایر تولیدکنندگان انرژی از جمله ایران مهسود میشود .برای درک

اهمیت موضوع باید گفت سد آتاتورک سومین سد بزرگ برقآبی جهان مهسود می -
شود که به تنهایی  4۸.7میلیارد متر مکع

ظرفیت دارد که این حجم بیش از ظرفیت کن

سدهای ایران است ) https://www.tabnak.ir/fa/news/707522 (.بنابراین دور از انتظار
نخواهد بود که پیگیری هیدروپلتیک از سوی آنکارا ،ترکیه را در جایگاه یکی از رق ای
جایگزین اصلی ایران در صادرات برق به کشورهای منطقه بهخصوص عراق و سوریه
ت دین کند و چالش بزرگی در برابر سیاستهای تولید انرژی تهران قلمداد شود.
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 3-2-2عراق سوریه؛ شریان اقتصادی آب در دست ترکیه
استمرار سیاستهای هیدروپلتیک ترکیه نگرانیهای زیادی را درباره سرنوشت آبی عراق
و سوریه ایجاد کرده است .نگرانیها به حدی است که پس از اولین مرحله پر کردن
سدها در سال  1992که منجر به قطع یک ماه از جریان رودخانه فرات در عراق و
سوریه شد ،منجر به اخطار نظامی از سوی دولتهای این کشورها به ویژه عراق شد.
ال ته این مساله به معنی عدم اختالف دو کشور عراق و سوریه در بهرهگیری از آد ن وده
و مثال دو کشور در سال  197۵پیرامون استفاده دمشق از سدالثوره و کاهش دبی
رود خانه فرات تا مرز جنگ تمام عیار پیش رفته و بغداد تهدید به بم اران این سد
کرد(.میانآبادی )۵7: 139۸ ،اما موضوع هیدروپلتیک ترکیه و گستردگی پروژههای آن
بگونهای است که عمال این دو کشور را در یک ج هه مقابن آنکارا قرار میدهد.
در خصوص تاثیرگ اری مستقیم هیدروپلتیک ترکیه بر سوریه باید گفت دو رود دجله و
فرات بویژه رود فرات به منزله من ع آبی مهم سوریه بودهاند .کن منابع آد سطهی
سوریه به جز فرات حدود  9۵کیلومتر مکع

در سال بوده است ،درحالی که جریان

ط یعی فرات در منطقه جرابولوس  2۸کیلومتر مکع

بوده و تا پیش از خشکسالیهای

اخیر ،منابع آد زیرزمینی قابن بازیافت در سوریه  ۵/1کیلومتر مکع

در سال تخمین

زده میشد .سوریه تا ق ن از سال  1991حدود  21کیلومتر مکع

از آد فرات را

دریافت میکرد که از سال  2000به 12کیلومترمکع

( 40درصد) کاهش یافته که با

تکمین پروژه گاپ همچنان روند نزولی ادامه دارد(.حافظنیا و دیگران)۸۶2- 3: ،

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

این در حالی است که میزان بارندگی این کشور بین  100میلیمتر در مناطق بیابانی تا
حداکثر  1300میلیمتر در مناطق ساحلی متغیر است .بیشتر منابع آبی سوریه برای
کشاورزی استفاده شده و توسعه آبیاری و تولید مواد غ ایی در داخن کشور تا پیش از
بهران حضور داعش همواره در اولویت بوده و حوضه رودخانه فرات منطقه اصلی این
توسعه مهسود شده است .در این میان ،گسترش تروریسم و جنگ در سوریه و عراق
معاهدات مربوط به آد سوریه -ترکیه و همچنین سوریه -عراق را تا حدود زیادی بیاثر
کرده و امکان توافقات چندجان ه را بعید کرده است .زیرا بخشی از حاکمیت سوریه در
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نقاط ورود و خروج رودخانهها تقری ا از بین رفته است و پس از حمالت  2019ترکیه به
کردهای شمال این کشور نیز بهنظر میرسد که وضعیت بیث اتی تشدید شود .هرچند با
تخری

گسترده مزارع و مهاجرت مردم از مناطق روستایی فرات در سوریه ،تا حد

زیادی وابستگی مقطعی مردم این سرزمینها به آد این دو رودخانه کاهش یافته و
مزارع و باغ های کمتری در این مناطق مورد بهره برداری قرار میگیرند.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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در خصوص تاثیرگ اری هیدروپلتیک ترکیه بر عراق باید گفت دو رود دجله و فرات به
عنوان بزرگترین من ع آبیاری بخشی از شهرهای بزرگ عراق ،از بغداد و حومه آن تا شهر
الکوت بوده و نقش اساسی در اقتصاد ،اجتماع و به ت ع آن سیاست عراق داشتهاند .برای
نمونه در عراق ،حجم آد دریافتی از فرات  29کیلومتر مکع

ق ن از سال 1991هماکنون

به  ./4کیلومتر مکع (90درصد)کاهش یافته است(.حافظنیا و دیگران) ۸۶2: 139۶ ،
این درحالی است که از حیث مولفههای اقلیمی مانند مشکن شوری خاک و جریان متغیر
دجله و فرات که بعضاً باعث خشکسالی و گاهی منجر به سیالد می شود ،س

شده تا

این ناحیه خشکترین حوضه سراسری دجله و فرات مهسود شده و وابستگی تقری ا
کامن (بیش از  ۸۵درصد از منابع آد شیرین) به آدهای این دو رودخانه داشته باشد.
ط ق برخی آنالیزها ،هنگامیکه سد ایلیسو ترکیه بر رودخانه دجله نهایی شود ،عراق تنها
 9/7کیلومتر مکع

آد دریافت خواهد کرد که به معنای آن است که  47درصد از آد

رودخانه در جریان خواهد بود ،یعنی  ۶9۶000هکتار از اراضی کشاورزی به دلین کم ود
آد رها خواهد شد(.حافظنیا و دیگران)۸۶2 : 139۶،

ال ته از بعد کشاورزی باید افزود یکی از مهمترین زمینهای حاصنخیز و مهیطهای آبی
عراق در دوره صدام زمینهای تاالبی مهسود میشد که بخش پهناوری از نیمه جنوبی
عراق را از بغداد تا بصره پوشش میداد که بعد از قیام مردمی در عراق ،حزد بعث
تالش کرد تا اقلیم آن را با ساخت رودخانهای از بغداد تا اروند تغییر دهد .یکی از دالین
اتخاذ این سیاست این بود که شیعیان مخالف صدام در این مناطق سکونت داشته و
مخالفین پنهان شده از آنجا به عنوان پایگاهی برای ن رد با حکومت استفاده میکردند.
طی دوره مورد اشاره ،رژیم بعث عراق برای امکان جابهجایی ارتش در تاالدها  ،شروع
به اجرای پنج پروژه اصلی زهکشی و خشککردن آنها کرد تا از رسیدن آد رودخانه -
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های دجله و فرات به تاالد جلوگیری کند(.حافظنیا و دیگران)۸۶1- 2 : 139۶ ،
این ق ین اقدامات باعث شد تا به تدریج قسمتهای زیادی از تاالدهای عراق خشک
شده و امروزه از منشاءهای گرد و غ ار در عراق و ایران شوند .در عراق ،همچنین
تاثیرات جنگ های دوران حزد بعث و سپس ظهور داعش کمک کرد تا موضوع واردات
بیش از حد مواد غ ایی به فقدان مزایای کشاورزی برای مردم منجر شده و از این حیث،
وابستگی به آد کاهش یابد .درصورتی که عراق تا حد زیادی به آدهای سطهی که از
خارج از کشور جریان دارد وابسته بوده و خشکسالیها تأثیرات مستقیمی در کاهش
رطوبت خاک و افزایش گرد و غ ار داشته است.
بخش دیگری از مشکن عراق در زمینه آد ،دسترسی به آد سالم و فاضالد است.
پروژه گاپ تغییرات مهمی را هم از نظر کیفیت و هم کمیت در نظام جریان آد از فرات
و تا حدی دجله س

شده و کاهش جریان آد به افزایش شوری آد در نواحی پایین

رودخانه منجر شده که تاثیرات جدی بر مصرف آد عراق برجای گ ارد .ط ق مطالعات
آدشناسی ،دالین کاهش منابع آد شیرین عراق به شرح زیر است ٪۶0 :به دلین حفر
هزاران چاه عمیق در حوضه دجله و فرات ،کاهش بارندگی بویژه برف و  ٪20از دست
رفتن آد در دریاچهها و مخازن دو رودخانه که عواق

حاصن از حفر بیش از حد چاه

های عمیق در این کشور شامن افزایش خشکسالی و کاهش رطوبت خاک در بیشتر
مناطق ،خشکسالی در تاالد ها به ویژه منطقه قابن توجهی از باتالق هویزه و به ت ع آن
ظهور بهران خطرناک در منطقه است.

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

 3-3یدر ولتیک ترکیه ابعاد اجتماعی
از دیگر پیامدهای منفی هیدروپلتیک ترکیه میت وان به مسائن اجتماعی نظیر گسترش
بیکاری ،رشد مشاغن کاذد و مهاجرت در کشورهای پاییندست اشاره نمود .عراق و
سوریه به دلین انواع چالشهای داخلی و خارجی مانند مدیریت ناکارآمد در بهرهگیری
منابع ،درگیریها و تنشهای سیاسی و قومیتی داخلی ،داعش و افراطگرایی با بهرانهای
اجتماعی متنوعی مواجه بودهاند .در همین راستا کم ود آد میتواند بر شدت معضالت
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افزوده و در پی چالش های مختلف اقتصادی حتی ساختار اجتماعی این مناطق را دچار
تهوالت بنیادی نماید .برای نمونه سیر صعودی مهاجرت باعث کاهش شدید جمعیت
این مناطق شده است .به ویژه آنکه پیشبینی میشود که کاهش جریان آد تاثیر منفی بر
سدهای برقآبی و تولید انرژی برق موردنیاز کارخانههای صنعتی خواهد داشت.
هیدروپلتیک ترکیه به اشکال زیر بافت اجتماعی این مناطق را تهت تاثیر قرار میدهد.
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• کم ود آد و چالش فقر  :همانطور که پیشتر اشاره شد با اجرای کامن پروژه گاپ،
بخش زیادی از جریان آد دجله و فرات(حدود  70درصد) از ظرفیت خود را از دست
می دهد که با این شرایط عراق پایینتر از خط فقر آد جهانی خواهد افتاد (خط فقر
آد یا بهران آد به عنوان  1000متر مکع

آد در سال برای هر شخص تعریف می -

شود) .موضوعی که بخش کشاورزی و اشتغال را آسی

جدی زده و زمینههای

مهاجرتهای اج اری را تشدید میکند.
• کاهش کیفیت آد و اختالالت بهداشتی -درمانی  :مولفههای بهداشتی و درمانی به ویژه
آد سالم با حفظ و ازدیاد جمعیت رابطه مستقیمی دارد .با کاهش ورود آدهای شیرین
و عدم احیاء سفرههای آد ،شوری و آلودگی الیههای آد زیرزمینی افزایش مییابد .از
سوی دیگر با توجه به کاهش حجم اروند رود ،آدهای دریایی خلیج فارس به مناطق
مختلف مانند خوزستان در ایران و بصره در عراق نفوذ کرده و باعث کاهش مضاعف
کیفیت آدهای منطقه میشود .ط یعتا این موضوع به شیوع انواع بیماریهای مسری
انسان و حیوان و افزایش مرگ و میر انواع آبزیان خواهد شد.

از سوی دیگر برنامهریزیهای اولیه پروژه گاپ توجه چندانی به مساله جریانهای
بازگشتی از طرحهای آبیاری نکرده و نتیجه این امر نیز افزایش سطوح آلودگی در
باالدست آدهای دجله و فرات میشود؛ مشکلی که با ورود سموم و کودهای شیمیایی
به جریان آد و تخلیه فاضالد از مراکز جدید شهریای که بنابر برنامه گاپ قرار است
ایجاد شوند ،تشدید خواهد شد .مطالعات فنی عراقیها نیز دو برابر شدن میزان آلودگی
در دجله را به دن ال آبیاری باالدستی در ترکیه پیشبینی می کنند.
• سالمت عمومی و معضالت زیستمهیطی :با اجرای پروژه گاپ ،بهرانهای زیست
مهیطی مانند ایجاد مراکز گرد و غ ار در تاالد های مرکزی بین النهرین تشدید میشود.
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ط یعی است که احیاء زمینهای پاییندست و کمک به مهیط زیست نیازمند هزینههای
اضافی برای اقتصاد ملی کشورهای پایین دست داشته و دور از انتظار نخواهد بود که
کشورهایی مانند عراق و سوریه با توجه به انواع مشکالت اقتصادی بعد از جنگ با
داعش ،عمال نتوانند این موضوع را در اولویتهای اصلی قرار داده و در نتیجه سالمت
عمومی و مهیط زیست مناطق پاییندست با چالشهای زیستمهیطی جدی مواجه

هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر

شوند.
 -4چشمانداز یدر

آب و راهبرررررر ر

بینالنه ین

مونگرایی ترکیه در بینالنهرین

چنانچه در بخش سوم مالحظه گردید ،هیدروپلتیک ترکیه و قرارگرفتن در وضعیت
ژئوپلتیک باالدست بینالنهرین باعث شکن گیری ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
امنیتی بر این منطقه می شود .این درحالی است که به باور کارشناسان تفوق هژمونیک در
بینالنهرین که مهد تمدن و خاستگاه ادیان الهی بوده ،هژمونی را در کلیت خاورمیانه
میگستراند(.متقی)2۶3: 139۵ ،
در همین چارچود بیث اتی منطقهای و بهرانهای سیاسی ناشی از تروریسم و داعش
بستری شده تا نه تنها چشمانداز همکاری و دستیابی به توافقات در مورد توزیع منابع
آبی بین ترکیه و همسایگان بعید باشد ،بلکه اوال به دلین اتخاذ مواضع متصل

از سوی

آنکارا و طرح نظریات م تنی بر اعمال حاکمیت ملی بر آدهای فرامرزی دجله و فرات
و اصرار بر عدم م اکره پیرامون آن ها و ثانیا اتخاذ مواضع م تنی بر بیشینه سازی قدرت

در مکت

رئالیسم و حتی مواضع تهاجمی مانند حمله به کردهای شمال سوریه در سال

 2019م و یا مداخالت نظامی در استان ادل

سوریه در سال  2020م حکایت از آن دارد

که ترکیه به دالین سیاسی در جهت بههم زدن توازن قدرت منطقهای و ت دین شدن به
هیدروهژمون منطقه گام برمیدارد.
بر اساس هیدروهژمونگرایی ،ترکیه با اجرای پروژههای آبی دو هدف عمده را دن ال
می کند .در وهله نخست کنترل کن جریان آد دجله و فرات جهت ایجاد مزایای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی داخلی و در وهله دوم ،مدیریت و کنترل تخصیص آد به
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کشورهای پاییندست جهت ایجاد وابستگی راه ردی آنها که در هردو حالت موج
تقویت کفه قدرت آنکارا و تضعیف توان رق ا خواهد بود.
نگاه راه ردی به پروژه گاپ و مهار آد دجله و فرات که فراتر از نیازهای آبی ترکیه
ارزیابی میشود ،به نوعی با منطقه گرایی آنکارا و ابزارسازی ره ران این کشور برای
تأثیرگ اری بر معادالت منطقهای ارت اط مستقیم داشته و نشانه اهداف کالنتری بر پایه
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هیدروهژمونگرایی ترکیه دارد.
در یک نگاه کالن به مسائن انرژی منطقه میتوان گفت ترکیه با قرارگرفتن میان اروپا و
آسیا از یکسو رابط میان کشورهای نفت خیز اطراف دریای خزر و حوزه خلیج فارس
(به عنوان قط های انرژی دنیا) با کشورهای غربی و اروپایی (به عنوان بزرگترین
مصرف کنندگان انرژی) عمن نموده و از سوی دیگر به واسطه همجواری با دریای سیاه،
دریای اژه و مدیترانه و برخورداری از دو تنگه استراتژیک بسفر و داردانن به عنوان پلی
برای انتقال انرژی ،تالش دارد تا در جایگاه مرکز انتقال انرژی در سطح منطقهای و بین -
المللی شناخته شود(.رج ی قرهقشالقی و سلیمانی)3- 122 : 1390 ،
این موضوع در شرایطی پیگیری میشود که خود ترکیه با کم ود جدی منابع انرژی
مواجه بوده و در سال های اخیر به واردات انرژی(نفت و گاز) کشورهای منطقه به ویژه
ایران و عراق وابسته شده است(.تیشهیار و گرجی )۵- 71: 139۵ ،ترکیه با جمعیتی بیش
از  ۸2میلیون نفر ،و تولید ناخالص ملی حدود  7۸4میلیارد دالر در نیمه اول2020م،
مصرف انرژی بیشتر را پیششرط توسعه اقتصادی و اجتماعی میداند(.
 )https://economic.mfa.ir/portal/contentviewافزایش سریع تقاضا برای انرژی و

برق ،و وابستگی کشور به سوخت فسیلی وارداتی ،عمدتا گاز ط یعی  ،نفت و سخت
موج

شده تا ترکیه به دن ال ابزارهایی برای کسری موازنه باشد و اگرچه بخشی از نیاز

خود را از زغال سنگ و گاز ط یعی داخلی برطرف میکند ،اما بخش عمدهای از آن به
کشور وارد میشود .در نتیجه ،برنامههای استراتژیک مطابق با سنار یوهایی ساخته شدهاند
که افزایش تقاضای انرژی با افزایش نرخ و تط یق این تقاضا با منابع داخلی را نشان می
دهد.

در همین راستا ترکیه برای تغییر معادالت انرژی به نفع خود تالش دارد براساس
سیاست هیدروهژمونیک به تفسیر اصن حاکمیت دولتها بر منابع آبی پرداخته و مدعی
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شود که همانگونه که نفت هر کشوری متعلق به آن است ،منابع آبی سرچشمه گرفته از
ترکیه نیز متعلق به این کشور است و ل ا همانگونه که آنکارا بهای نفت را میپردازد،
حوزههای پایین دستی نیز باید بهای منابع آبی ترکیه را بپردازند .در واقع نگاه بلندمدت
ترکیه این است که ب تواند منابع آبی خود را با منابع نفتی همسایگان جنوبی معاوضه کند.
بگونهای که تسلط باالدستی بر آدهای دجله و فرات به منزله یکی از ابزارهای کلیدی
ت دین شدن به هژمونی منطقهای تلقی شده که قدرت آنکارا برای شکندهی مناس ات
منطقهای و تهمین ترجیهات خود به سایر کنشگران را خواهد داد.
 1-4یدر

مونگرایی ترکیه بخشی از وازل

مون گرایی منطقهای

ترکیه با اتخاذ سیاست هیدروهژمون در بینالنهرین ضمن دستیابی به ابزارهای چانهزنی
جدید ،بخشی از پازل اصلی هژمونگرایی منطقهای خود را در کنار برنامههایی نظیر
ت دین شدن به هاد انتقال انرژی ،قط

تولیدات فنی -تکنولوژی و همچنین م دل شدن

به مرکز ت ادالت اصلی منطقهای تکمین نموده و فرصت خواهد یافت تنگناهای مختلف
اقتصادی و سیاسی را در سایه چشمانداز نوین توسعه خود برطرف نماید .موضوعی که
پس از روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه در اسناد باالدستی ترکیه گنجانده شده و
برای ت دین شدن این کشور میان ده اقتصاد اول دنیا در سال  2023یعنی یکصدمین سال
ت دین شدن جمهوری هدفگ اری شده است(.قلیپور و آقاجانی ) 11- 9: 1393 ،برخی
از فرصتها ذین سیاست آبی ترکیه ع ارتند از:

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

-

تولید انرژی برق آبی با هدف ایجاد قابلیت برای صادرات انرژی و ت دین
شدن به هاد انرژی

-

توسعه متوازن اقتصادی ،صنعتی ،فرهنگی نیمه جنوبی و شرقی و تولید ثروت
و افزایش درآمد سرانه ملی
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-

افزایش مشروعیت و حاکمیت سیاسی به ویژه در مناطق جنود شرقی ترکیه

-

ارتقای وزن ژئوپلتیک و قدرت چانه زنی بیشتر در سایر معادالت منطقه

-

ایجاد وابستگی های اقتصادی در مقابن کاهش وابستگی به واردات نفت و گاز

-

گسترش حضور و نفوذ سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در مهیط پیرامونی

-

امکان ایجاد چالش برای کشورهای رقی

-

برتری نس ی در تعامن با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای.

منطقهای مانند ج.ا.ایران

با این اوصاف در مجموع می توان گفت مدیریت دجله و فرات بر اساس راه ردها و
رویکردهایی فراتر از مسائن داخلی این کشور و یا حتی موضوعات مربوط به کشورهای
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بینالنهرین بوده و در واقع بخشی از سیاست کالن ترکیه جهت دستیابی به هژمونی
منطقهای را به خود اختصاص میدهد .در همین راستا ایران ،نه تنها به دلین قرار گرفتن
پیرامون حوزه بین النهرین تهت تاثیر سیاست هیدروهژمونگرایی ترکیه و بویژه
موضوعات مهیط زیستی ،مهاجرت های اج اری مردم نواحی جنوبی و نظایر آن قرار
دارد ،بلکه ا ز آنجایی که تهران و آنکارا رق ای منطقهای مهسود میشوند ،ترکیه از ابزار
راه ردی آد نیز در معادالت آتی برخوردار خواهد بود و برای نمونه با اعمال فشار بر
دولتهای همسو(سوریه و عراق) تالش میکند تا مناس ات را به سود خود پیش برد.
 2-4چال

ای یدر

مونگرایی ترکیه در بینالنهرین

اعمال سیاست های آبی و پیامدهای ناشی از آن موج

حساسیت کنشگران و رق ای

منطقهای شده و اعتراضات متعددی را در پی داشته است .برای نمونه ایران بارها از
لهاظ دیپلماتیک اعتراضاتی نس ت به اقدامات آبی آنکارا براز داشته و مثال در تیرماه
سال  9۶رئیس جمهور ایران در جریان کنفرانس بینالمللی مقابله با گرد و غ ار (که با
حضور مسئوالن و نمایندگان سازمان ملن متهد ،وزرا و نمایندگان  43کشور در تهران
برگزار شد) ،ضمن اعتراض به سیاست سدسازی ترکیه و خسارتهای زیست مهیطی

ناشی از آن برای منطقه تاکید کرد که مهیطزیست یک موضوع فرامرزی بوده و در
نهایت نیز پیشنهادی برای همکاری جهانی در زمینه مقابله با گرد و غ ار و ایجاد
کمیتهای برای بررسی مناس ات مربوط به این موضوع ارایه شد تا پیشبینی مکانیزم مالی،
چارچود حقوقی و همکاری فنی و تخصصی در زمینه مقابله با گرد و غ ار در سطح
جهانی مورد توجه قرار گیرد) https://www.magiran.com/article/3754534(.
هرچند ترکیه عمال در برابر اینگونه اعتراضات کوتاه نیامده و با اشاره به منافع اقتصادی
و اجتماعی و نیز تاکید بر داخلی بودن مسائن حوزه آبی ترکیه ،آشکارا اعالم مینماید که
از سیاست سدسازی روی دجله و فرات صرف نظر نمیکند .برخی پیامدهای ناشی از
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هیدروهژمون گرایی آنکارا به معادالت کالن منطقه ای نظیر مخالفت و اصطکاک سایر
کنشگران در برابر سیاستهای برتریجویانه ترکیه و مقاومت دربرابر بیشینهخواهی آن
جهت تغییر ساختارهای منطقه بازگشته و موج

بروز انواع چالشها و تنشهای

سیاسی ،اجتماعی و امنیتی خواهد شد .موضوعی که حتی میتواند باعث جنگها و
بهرانهای بینالمللی شود .کوین واتکینز از پژوهشگران سازمان ملن پیرامون نقش
روبهرشد آد در تهوالت و رخدادهای پیش رو در عرصه بینالمللی بر این باور است
که "آد میتواند عاملی برای صلح یا مناقشه گردد ،ل ا این تصمیمگیران سیاسی هستند
که مسیر مناقشه یا صلح بینالمللی را برمیگزینند" (ب ران و هنربخش)2: 13۸7 ،
اما برخی از ت عات احتمالی که مستقیما به هیدروهژمونگرایی ترکیه در بینالنهرین
مرت ط هستند ع ارتند از:
-

افزایش همگرایی کشورهای پاییندست (ج.ا.ایران ،عراق و سوریه) جهت
مقابله با سیاستهای مخرد آبی ترکیه و اتخاذ رویکردهای مقابله به مثن با
استفاده از ابزارهای در دست.

-

تغییرات زیستمهیطی گسترده بر بینالنهرین که برخی عوارض آن خود ترکیه
را نیز متاثر خواهد ساخت.

-

شکنگیری و بروز مولفههای جدید ناامنی و حتی افزایش هزینههای امنیتی
برای خود ترکیه (شکنگیری گروههای تروریستی و نیابتی ،وقوع انفجارها و
تخری های احتمالی در مقابن پروژههای آبی ونظایر آن )

آب و راهبرررررر ر
هیرردروهژمونگ ایی
ت کیرررررررررره ر
بینالنه ین

نتیجهگیری
موقعیت جغرافیایی ترکیه در منطقه بسیار حساس بین النهرین و امکان بهرهبرداری از
منابع آبی آن یعنی سرچشمههای دو رود بزرگ دجله و فرات س

شده تا اتکاء به

رویکردهای برتریجویانه و بیشینهسازی قدرت موردنظر رئالیسم ،از طریق بهرهگیری
انواع ابزارها و پتانسینهای ژئواکونومیک ،جزء سناریوهای اصلی آنکارا قرار گیرد .ترکیه
در چشمانداز هیدروهژمونگرایی از یکسو می تواند ابعاد مختلف امنیتی ،سیاسی و
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اقتصادی را در عرصه های داخلی مانند توسعه مناطق شرقی ،مهاجرت کردها و تغییر
بافت جمعیتی را پی گیری نموده و از سوی دیگر با توجه به وابستگی و ضعف آبی
دولتهای متاثر از حوضههای آبی بینالنهرین ،خود را به هاد آبی منطقه ت دین کرده و
برتری آبی خود را به سایر حوزهها سرایت دهد .موضوعی که میتواند به منزله تکمین -
کننده برنامههای هژمونگرایی منطقهای آنکارا نس ت به دیگر قدرتهای منطقهای
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مهسود شود .این در وضعیتی است که برخی مالحظات سیاسی و اقتصادی دستگاه
سیاست خارجی ایران مانند نگاه به ترکیه به منزله یکی از دروازههای مهم ارت اطی با
خارج از کشور ،وجود روابط نزدیک اقتصادی معطوف به همسایگی همچون صادرات
گاز به ترکیه و واردات کاالهای مورد نیاز س

شده تا آنطور که شایسته است با

حساسیت باال به اتخاذ چنین رویکرد ترکیه مواجهه نشود و در نتیجه اقدامات هدفمند و
جدی پیرامون سیاستهای آنکارا صورت نگیرد .اگرچه ط ق آمار میزان وابستگی ایران
به منابع آبی بین النهرین بسیار کمتر از نیاز عراق و سوریه بوده است ،اما باید خاطرنشان
کرد که عالوه بر پیامدهای مستقیم(مانند چالشهای زیست مهیطی هورالعظیم شرقی،
مهاجرت تدریجی مناطق جنوبی ایران و نظایر آن) و تاثیرات غیرمستقیم(مانند شیوع
خشکسالی و بیماریهای واگیر در سراسر منطقه ،شکن گیری و گسترش فقر و زمینههای
بسط افراطگرایی) ،اعمال هیدروهؤمونگرایی میتواند بازتادهای کالن و فراتر از
هیدروپلتیک بر آینده جایگاه ایران به منزله رقی

اصلی ترکیه داشته باشد .به بیان دیگر

عالوه بر انواع اختالفات ایدئولوژیک بین ایران و ترکیه  ،بخش مهمی از رقابتهای این
دو کشور به منافع ژئوپلیتیکی آنها در بینالنهرین نظیر مجاری انرژی آد مربوط است.

امری که ضرورت طراحی سیاستهای حاکمیتی نس ت به معادالت آینده منطقه را در
قال

پیشنهادهای زیر نشان میدهد.
-

لزوم ایجاد کمیتههای تخصصی و دائمی پیرامون بررسی و رصد هیدروپلتیک
ترکیه در ابعاد دیپلماتیک ،اقتصادی و امنیتی.

-

برنامهریزیهای زمانبندیشده جهت پیادهسازی سیاستهای جامع در مواجهه
با گامها و اقدامات ترکیه با استفاده از ابزارهای در اختیار ج.ا.ایران.

-

استفاده هدفمند از ظرفیتهای دیپلماسیعمومی و رسانهای (در این خصوص
رسانههای جمعی و مجازی میتوانند نقش بسزایی در عرصههای گوناگون
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مانند حمایت از فعالیتهای زیستمهیطی ایفاء نمایند).
-

بخش قابنتوجهی از منابع آبی رودخانه دجله از ارتفاعات شمال غربی کشور
ارمنستان سرچشمه گرفته و به ترکیه وارد میشود .با عنایت به اینکه ج.ا.ایران
همواره نیم نگاهی به واردات آد از سایر کشورها داشته است ،با ملهوظ قرار
دادن این مسئله که ارمنستان پتانسینهای مناس ی برای تهاتر کاال و آد را دارا
میباشد ،بر اساس یک برنامهریزی هدفمند میتوان به توافقات الزم با این
کشور م ادرت نموده و در چارچود همکاری فنی با ارمنستان در احداث
سدهای مشترک ،آبهایی که از ارمنستان وارد ترکیه می شود را مهار نمود و به
نوعی مانع انهصار ترکیه در کنترل منابع آبی شد.

-

تشکین کمیسیونهای منطقهای پیرامون آد بینالنهرین جهت اقداماتی نظیر
ائتالف سه جان ه با کشورهای عراق و سوریه و طرح عملیاتی موضوع در
مجامع بین المللی

منابع
المرعی ،احمد( ،)2021بین الت ریر اإلنمائى واالبتزاز السیاسی ..سالح التعطیش الترکى ضد العرد ،بوابه اال رام،
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جاللینس  ،ع داله و دیگران( ،)139۸میز آیندهپژوهی تهوالت اوراسیا؛ نیات راه ردی ترکیه در
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رج ی قرهقشالقی ،جعفر و سلیمانی ،غالمعلی( ،) 1390ترکیه و ایفای نقش چهارراه انرژی ،فصلنامه
مطالعات منطقه اسرائیلشناسی ،سال  ،12شماره  ،3صص142-119
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

رستمی ،ابراهیم ،)1393(،تهلین عناصر قدرت از منظر مکت

رئالیسم با تأکید بر نظریه هانس مورگنتا،

تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
عراقچی ،سیدع اس( ،)1393دیپلماسی آد ،از منازعه تا همکاری ،فصلنامه سیاست جهانی ،دوره ،3شماره،4
زمستان ،صص119-91
فرجی ،مهمدرضا ،رنج ر حیدری ،وحید( " ،)139۶هیدروپلیتیک خاورمیانه :مطالعه موردی حوضه دجله و
فرات ،رود نین و رود اردن" ،را برد اجتماعی فر نگی ،سال هفتم ،زمستان ،شماره 2۵
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