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 ن یالنهرنیدر ب هی ترک ییگرادروهژمونیآب و راهبرد ه
 *   1 بهنام سرخیل

 

 چکیده 

آن  بزرگ  هایمنابع باالدستی رودخانهالنهرین و برخورداری از شمال بینترکیه در موقعیت ممتاز 

د، سبب   نشویز میردست)سوریه، عراق و ایران( سرپایینکه به کشورهای یعنی دجله و فرات  

جهت مدیریت و  "داپ"و  "گاپ"هایی مانند در قال  پروژهکه های آبی این کشور برنامهشده  

روزافزونببی ، تاثیرات فراسرزمینی و ت عات سیاسی شودپیگیری می  تامین انرژی و توسعه کشور

و لبب ا آبی مواجه بببوده جدی های کشورهای منطقه با چالشاین درحالی است که اغل     .یابد

ها و ت یین نیات و راه ردهای ترکیه پیرامببون نهببوه مببدیریت آد ایببن دو رود بررسی سیاست

در معادالت  این کنشگر فعال کالنتواند نقش مهمی جهت شناخت راه ردهای فراسرزمینی می

 تحلیلی-شیوه توصیفیبا حاضر درصدد است  مقالهای داشته باشد.  مدت و بلندمدت منطقهمیان

از فی را اهببداچببه  هیبب ترکبه این پرسش پاسخ دهد کببه گیری چارچود نظری رئالیسم،  و بهره

سیاست  :اصلی فرضیه ؟کندتعقی  می  النهرینبینگرایی در  هژموندرو یهسیاست کنترل آد و  

جهببت  یآبمنابع سیاسی دن ال ابزارسازی  آنکارا به  تاای موج  شده  منطقهسازی قدرت  بیشینه

ر بدلخواه را  راتییتغسیاسی  یهاتا بتواند در بزنگاهگرایی برآید راه رد هیدروهژمون  کردنپیاده

: یافتههه وهه     د.تهمیببن نمایبب ای منطقببهدر نهایببت معببادالت و قواعببد رفتار همسایگان و  

هایی نظیر ت دین ای ترکیه در کنار برنامهمنطقهگرایی گرایی بخشی از پازل هژمونهیدرروهژمون

آنکارا ای منطقهاصلی تکنولوژی و مرکز ت ادالت -شدن به هاد انتقال انرژی، قط  تولیدات فنی

گببران اصببلی کببنشدر برابببر ای منطقهکالن معادالت  الگوهای آیندهبه اتکاء آن بتواند  تا  است  

 را تغییر دهد.ایران همچون 
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 مقدمه

-از قدیمکه ایران غرد و جنود غربی  به ویژه مهیط پیرامونی غرد آسیا  در  هوا و  آد

النهرین  بینبه شدت در حال تغییر است.  ،  بوده  رودانیا میان   النهرینمعروف به بین االیام  

از دو کلمه به معنای رودخانه تشکین     potamiaبه معنای میان و meso در زبان یونانی 

تمدنشده   گهواره  ادیان آسمانی و  میدانبوده و    و خاستگاه  از  یکی  رقابت  های  ط یعتا 

بزرگ  قدرت است. های  داده  اختصاص  خود  به  که  منطقه  را  مهدوده  ای  در  امروزه 

ایران  ،  ه یعراق، سورسرزمینی   تهت تاثیر حوضه بزرگ دو  و  قرار داشته  ترکیه و غرد 

واقع است.   فرات  دجله و    رصد   را  هوا  و  آد   که  هاییماهواره  اطالعات  اساس  بررود 

  دیگر  منطقه  هر از ترسریعهای اخیر در سال شمالی، هند  استثنای   به  حوضه،این  ، کنندمی

به تدریج  ترکیه  مورد اشاره  همسایگان  ای که  بگونه  .دهدمی  دست  از  آد خود راجهان  

کشورهای   لیست  صدر  آنکه  به   ند. ریگمیقرار  دنیا  آد  کمدر  منطقه  ویژه  نظر این  از 

  سیاره   این  در  بارندگی  میانگین   سوم   یک  از  کمترمعموال  نیز    ساالنه  هایبارندگی  میانگین

  توزیع   مساوی  طور  بهبندی جغرافیایی  از لهاظ تقسیم آن  در    بارندگی  میزان  وداشته  را  

 . شودنمی

به  یعنی ایران، ترکیه و عربستان  منطقه غرد آسیا  النهرین نزد بازیگران اصلی  اهمیت بین

از  است که    ایگونه یکی  منطقه  برای کس  هژمونی  مهم  ای  هعرصهبه  لقی  تدر سراسر 

و عالقههای  زمینهموضوعی که  شود.  می دخالت قدرتحساسیت ویژه  برای  های  مندی 

-گیری جریانو شکنرا در پی داشته  بزرگ همچون ایاالت متهده، روسیه و حتی چین  

داعش   نظیر  افراطی  غل ههای  قابن بررسی  در چارچود  استراتژیک  منطقه  این  بر  یابی 

ا تا  اهمیت  ین  است.  شده  و  موضوع  س    آن    هیدروپلیتیکآد  آد  وضعیت  منابع 

یکی    و  گرفته خاصی   عنوان  به  رفته  استراتژیک  مولفه  ازرفته    بین مناس ات    برهای 

 . بد نقش یا منطقه  کشورهای

  بهران   برای اصلی  دلین  دو، کلی طور   بهباید گفت این منطقه در بررسی وضعیت آد در 

بینغرد آسیا    در  آد جمعیت و تغییر    سریع  رشد   دارد. نخست  وجودالنهرین  از جمله 

زندگی نظیر  با  که    س ک  زندگیموضوعاتی  سطح    و   شناختیجامعه   مسائن  ، ارتقای 
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و    ییجغرافیاوضعیت    در  ریشه،  آد  منابع  عامن دوم کم ود  دارد.نزدیک  بهداشتی ارت اط  

نظیر آن   یمسائل و و رودها  ها مانند شی  زمین، نهوه قرار گرفتن کوهمنطقه شناسی زمین 

.  ه است شد  جهان  خشک  نیمه و  خشک کمربند  در این اقلیم  سوق یافتن که موج  است 

در    استفادهمنفی ناشی از نس ت مصرف آد با منابع جایگزین و سوءبرایند  ای که  بگونه

جدی    آد  منابعرویه  بیمصرف   بهران  بروز    تشدید و    آینده  هایسال  دراحتمال 

 . نمایدرا غیرقابن اجتناد می هادرگیری

-میالنهرین  به شکن خاص در بین  آد  بهران   و  کم ودعوامن تسریع در ایجاد  دیگر    از

در    کشاورزی   بخش سابقه  بی گسترش    -1:  کرد  اشاره  زیر  موارد  به  توان خصوص  به 

  آد   از  باالیی  سطح  به  که  نیشکر،  برنج،  پن ه  مانند  مهصوالتی  تولید  وجنود شرق ترکیه  

سال.  دارند  نیاز  در  چشمهای  )ترکیه  رشد  تولیدات  اخیر  در    مهصوالت   انواعگیری 

و   استمنطقه  آد    مصرفکشاورزی    ن ود ،  آبیاری   سیستم  نوسازی  عدم   -2  (. داشته 

در    جدید  آبیاری  هایسیستم  ایجاد  و  هاسدمتوازن    ساخت  برای  کافی  بودجه ویژه  )به 

دال به  افراطمانند    ییل عراق و سوریه  با  داعشدرگیری    و   هامشی  خطن ود    -3  ( گرایی 

جهت  هایاستراتژی   مصرف   کاهش  برای  مناس   سیاستی  اتخاذ  و  ریزیبرنامه   صهیح 

تعاملی    فقدان  -4  آد منطقهها دولت  بینرویکرد    حوضه   در  هاتوافق  مانع  خود  که  ی 

 . شود  می  مشترک  آد منابع

  توان می را ترکیه  (DAPو داپ) (GAP)گاپ های آبی مانندپروژه انداز اجرایدر این چشم

بر  طرحاز   تاثیر بسزایی  تنها  نه  که  نمود  تلقی  آبی  م  یاقلیمشرایط  های کالن    ناس ات و 

ت سیاسی،  دالاعمانواع  منطقه خواهد داشت، بلکه آینده  های مهمی از  بخشآبی ترکیه و  

 .  نمودخواهد متهول را  اجتماعی و اقتصادی ترکیه با همسایگان  

نوآوری  در   سالخصوص  در  گفت  باید  حاضر  مقاالت  پژوهش  اغل   اخیر  و  های 

سیاسی   اندیشمندان  علمی  حوزهتهقیقات  چالشاین  متوجه  تنش  ی اسی س  یها،    ی ها و 

های ژئوپلتیک با  های ترکیه در زمینه رقابتهای افراطی و سیاستجریانحضور ناشی از 

عراق    هیسور به  است  بوده  و  راه ردی  و کمتر  انیات  از  گرایی  هژمون  ی هادهیو  ترکیه 

ابزار مدیریت    ها استی ساعمال  منظر   بنظر  آد  از طریق  درحالیکه  گردیده است.  اعتناء 

-دو رود بینبا وجود تالش برای عادی جلوه دادن اقدامات مدیریت آبی    هیترکرسد  می
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فرات   دجله و  داخلی، تالش المللی  مساله  یک  به  آن  ایجاد    و مهدود کردن  با  تا  دارد 

   .گام بردارد انهیقدرت برتر خاورم و   به سوی تیدین شدن به هژمون  هاکمترین حساسیت

دیگر   سوی  مقاالت  از  برخی  کنون  بر  تا  ترکیه  اقدامات  ق ین  این  پیامدهای  بررسی  به 

پرداخته ملی  امنیت  و  منافع  اقلیمی،  شرایط  همچون  میمسائلی  نمونه  به  اند.برای  توان 

سی   یرتأث "مقاله   تشد  ی اسعوامن  حوز   گرد  یده پد  یددر  در  و  ای  رودخانه  هوغ ار  فرات 

فصلنامه    "دجله مقاله    یپژوهشهادر  یا  و  انسانی  آد"جغرافیای  جاری  بهران  های 

-اما چنانچه مالحظه می  اشاره نمود. "فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و مهیط زیست ایران

پیش  مقاله  منطقهبا  رو  شود  کالن  معادالت  به  راه ردی  و  نگاهی  نگریسته  ترکیه  در  ای 

  مدیریت آد در قال  ابزاری راه ردی پیرامون  آنکارا    هایسیاستنیات و  ررسی  صدد ب

اهداف  بر تهقق  منطقه ای  هژمونخود    ایکالن  به کنشگری  در    است.  یکجهت رسیدن 

ابعاد   تا  شده  تالش  راستا  چشمهمین  و  شده  بررسی  ترکیه  هیدروپلتیک  انداز  مختلف 

ای ترکیه و در چارچود  گرایی منطقههای آبی این کشور در قال  هیدروهژمونسیاست

 رئالیسم مورد مداقه قرار گیرد. مکت  

 وب نظریچارچ 

 گرایی در بستر   مونیسم  یدر   مون -1

معنی    یونانیواژه    یهژمون بط  روا   تنظریا  زه حودر  که    است  یره ر و    ی گرسلطهبه 

گسترده  لملنابین نظریهپرطیف  از  گرامشی گیلپین  نظیر   دازانای    ، لرشتاین وا  مانوئنا  ، 

  برخی  . ندادهستفاده کرا  ،دی نتقاا مکات  دازانپرنظریه ه یژوبه و   کوهن ت بررا  ،ینا زفجو

  بر   الملن بین   م نظادر    ر کشو  ، مشروعیت و پ یرش یک ذاز منظر مقوالتی مانند نفورا  آن  

گروهی    ها رکشو  یگرد و  و    یگردنگریسته  معادالت  برقراری  به  توجه  حیث  از  نیز 

  که   ضعیتی . و اندقرار داده  رهشاامورد    رت قد  ازنتو  م ضعیت عدوالگوهای ارت اطی مانند  

  ار قر اول   جهدر در رت قد یک  شود که می   ازننامتو  ی حد  گران بهکنش ن میا قابت در آن ر

و    نظامی  دی، قتصاامختلف    ی هازهحودر    دخو  ل میاو ا   عد اقو  ندامیتو   نتیجه و در  گرفته  

 کند.  لعما انیز   فرهنگی

هژمون تعریف  در  اختالفات  وجود  مهمیبا  آن در  اشتراک  ترین  ،  به    شناسایی  معطوف 

پشتو منابع   دی ما  نه اضرورت  مکت   ا   رت قد  کافی   و  هر  از  بیش  که  موضوعی  ست. 
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در   بهدیدگاهدیگری  رئالیسم  میهای  راستا  خورد.  چشم  همین  از  هژمونی  در  شکلی 

کند و دردرون خود ترکی ی از  کنترل است که به ایجاد و تداوم ساختار مسلط کمک می

 ( www.akhbar,rooz.com:  2007ج ر و اجماع دارد.)توبیاس،  

با  . نخست آنکهدارد  یهژمون سه مشخصه اصلقدرت    ، اندازدر این چشم  در    دی هژمون 

سا  سه یمقا یک  ریبا  نس ین  باشد   یشتریب   ی قدرت  از  داشته  را  بازیگر  این  که  قدرتی   .

بتواند    د یهژمون با  ، دیگران متمایز ساخته و برتری مهسوسی به وی دهد. ویژگی بعدی

که درصدد ایفای  نهوی. بهدکن   فای را ا  ینقش ره ربر اساس قدرت و مزیت نس ی خود  

باشد   خاص  القاء  بو  نقش  درصدد  نمونه  س  ن یقوانرای  برآید.    فرامرزی   های استی و 

هژمون در  مساله  این  منطقهط یعتا  در  گرایی  قوانین  اعمال  جهت  تالش  به  مهدود  ای 

به این    ین است.ریتوسط سابرتری   ق ولمربوط به  سوم عرصه منطقه خواهد بود. ویژگی 

الزم    سویهدر یک وضعیت دو و  و مزیت نس ی کافی ن وده  قدرت  معنا که صرف داشتن  

اج اری یا اختیاری پ یرفته باشند و به دلین  به شکن  را    یهژمون  ط یشرا  ن یریسااست تا  

 آن مزیت برای وی نقشی متمایز قائن باشند. وجود 

 سمیرئال  مونی در نظرگاه  1-1

پایه از  یکی  که  رئالیسم  در  نظریه  اصلی  روابطسراسر  های  خود بینتاریخ  به  را  الملن 

که   است  باور  این  بر  داده  منزله  ها  دولتاختصاص    ی جهان  استی س  یاصل  گرانیبازبه 

تأث  دارندبین  کی آنارش  طیمه  ریتهت  قرار  مرکزی  اقتدار  عدم  و  همین  .  المللی  در 

آنارش چارچود   متاثر  ها  دولتهای  گیریزیربنای فکری تصمیم  ک یساختار  را به شدت 

خود برای حفظ  ارانه یخود ی تا رفتار سازدی م، آنها را وادار به بقا ی اب یدست  ی براساخته و 

در نوع روابط کشورها بوده و    هامؤلفهترین  مهم  ازقدرت  در این مکت   .  در پیش گیرند

رابط آن  بین  کننده تعیین   و  مستقیم  ه میزان  منازعات  دارددر  دیگران،  .)یزدانالمللی  و  پناه 

ا  ( 4-43:  1397 یک اولویت دائمی    نیریدر مقابن ساآن    ی سازنهی شیبقدرت و    رو،یناز 

دولت رفتارهای  انواع  و  همکاریشده  از  مقطعی،  ها  رفتار    ، اتهادهاهای  به  واکنش 

 شوند. پ یر می با این منطق توجیهها جنگتا  مناقشات  ،تجاوزگرانه

به ظرفیت  هاتسیرئال به چهره آشکار قدرت داشته و  مانند  های مادی  بیشترین توجه را 

دارند.  خاصی  تمرکز  ی و مادی  و قدرت اقتصاد  یتوان نظام   ،ی نیوسعت سرزم جغرافیا و  
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مورگنتا   هانس   موقعیت -1:  استکرده    ذکر  قدرت  زیربنای  را  اصلی   عامن  هشت  جی 

-۵  نظامی   آمادگی  وضعیت-4  صنعتی  ظرفیت-3  ط یعی   منابع  وجود-2  جغرافیایی 

 ( 7-9:   1393)رستمی،  .دیپلماسی  کیفیت-۸ ملی   روحیه-7 ملی   خصوصیات-۶ جمعیت 

اقتصادی  حیث  از  باید  هژمون  دولت  منظر  این  ظرفیتتوانمندی  ،از  و  بسیار  ها  های 

دولت سایر  باشد  قادر  تا  باشد  داشته  روشزیادی  به  را  تهدید  ها  و  تشویق  مانند  هایی 

)پوراحمدی،   نماید.  خود  موردنظر  تجاری  و  اقتصادی  ساختارهای  پ یرش  به  مج ور 

ب 41-39:  13۸7 اوصاف(  این  اولیه  ا  موقعیت  ایمنابع  از  برخورداری  یا  آد  های  مانند 

-ویژهنقش  از عجین هستند،  ی اقتصادرشد  با داشته و  راه ردی پایدار اقلیمی که جایگاه  

در   چرااین رهیافت برخوردترسیم  ای  بود.  منابع  که  ار خواهند  این  به کمک  دارندگان 

 (Rees،9:2010-24)یابند.و تغییر رفتار دیگران را میاعمال نفوذ ها توانایی آن

 ایگرایی منطقه     مون ،  یدر ولتیکآب  2-1

قال  ساختار کالن نظام بینهژمون در    . شدالملن بررسی می گرایی در گ شته عمدتا در 

راستا   غاین  بود،  بلوک شرق و غرد  دو  ل   امعادالت جنگ سرد که مهصول رقابت 

تاثیر خود قرار مناطق را به شدت تهتم احث موجود در  الملن از جمله  مسائن نظام بین

ها و  سو برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی تسری درگیریداد و دو ابرقدرت از یکمی

منطقه منازعات   بینبه  ای  درون  کالن  از گسترش  سطوح  پرهیز  دیگر  طرف  از  المللی و 

مناطق کنترل خود، اساسا  کالن    یها رقابت به  دادند  ترجیح میبه  به ایفای نقش مستقیم 

های درگیر در  بود که امکان داشت طرف  یند. این درحالزپردابمنزله بازیگران درجه اول  

رقابتمنازعات   قدرتمنطقههای  و  به  رقابت  های  ای  نتیجه  در  و  شوند  متوسن  بزرگ 

را  ابرقدرت مناقشات  مهدوده  نفوذ  ها  مناطق  نیز  به  زاویه  این  از  و  داده  گسترش 

همابرقدرت به  حمایتی  نقش  ایفای  با  میها  کمک  خود  رق ایشان  پیمانان  تا  کردند 

 ( 1۵-9:  13۸1بیشتری بدست نیاورند.)مورگان،  امتیازات

-گران منطقه   شد تا به موازات برجسته شدن نقش کنشفروپاشی نظام دوقط ی ساما  

تهلین پایینای، مقیاس  به سطوح  ساختاری  سطح کالن و  از  نیز  نیز  ها  مناطق  یعنی  تر 

نیز در  گرایی منطقه و م احثی نظیر هژمون  ( 21-3:   13۸۸)بوزان و ویور،    سوق یابد. ای 

-اگرچه ممکن است قدرت  جدید  در وضعیتالمللی مطرح شود.  گرایی بینکنار هژمون
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منطقه نقش  های  مقیاس  بسزایی ای  شکندر  در  اما  باشند،  نداشته  جهانی  گیری  های 

منطقه منطقهالگوهای  و  مهلی  سطح  در  ارت اطی  الگوهای  و  امنیتی  روابط  نظیر  ای  ای 

 (  97-۸:  13۸9کننده خواهند بود.)بوزان، تعیین

بزر  های  خود  قدرت  پیرامونی  منطقه  در  تا  گ  کنند  می  هژمونتالش  به  هایی  ت دین 

برای هژمونیسپس تمنای آن  . ای شوندمنطقه ناگزیرشان می کند که مانع از هژمونی    ها 

با افزایش نقش و جایگاه  انداز  در همین چشم  (9۸:  1393)بهرامی،  دیگر دولت ها شوند.

  ه ای نیز افزایش یافتهای منطقه بین قدرت  رقابت ای، به صورت ط یعی  های منطقه قدرت

دولت و  اصلی  بازیگران  که  آسیا  غرد  مانند  مناطقی  در  موضوع  این  اشکال  و  به  ها 

دارای رقابت ایدئولوژیک  سیاسی و  تاریخی بودهمختلف  به شکنهای  های جدیدی  اند 

که   است  درحالی  این  است.  شده  تعهمزمان  مت لور  و  ارت اطات  گسترش  در  با  امالت 

از آنهای گوناگون تجاری و مالی، به تدریج مولفهحوزه نیز  ها  های اقتصادی و استفاده 

های نظامی یافته و متعاق   ها نس ت به گزینهاهمیت بیشتری در سیاست خارجی دولت

ظرفیت توانمندیآن  و  جمله  ها  از  و  انرژی  ذخایر  معدنی،  منابع  مانند  اقتصادی  های 

 . اندپیدا کردهرشدی نیز نقش روبههای آبی حوضه

مفروضات   این  منطقهبا  هژمون  به  دولت  یک  شدن  ت دین  حائز  برای  نکته  دو  ذکر  ای 

توان استن اط نمود که موقعیت  اهمیت است. نخست آنکه با توجه به تعریف مورگنتا می

توانمندی و  و  های تک هژمونی مهصول رویکردها  ن وده  در  بعدی  وجود ضعف جدی 

حوزه  یکی پیشاز  شکنهای  در  مهمی  مانع  هژمونی  گفته  بود.  ای  منطقهگیری  خواهد 

را   آن  نظایر  و  نظامی  گروهی موقعیت جغرافیایی،  اقتصادی،  ابزار  گروهی  یعنی اگرچه 

  13۸۸دانند اما ترکی ی از مجموعه این عوامن الزم است.)زرقانی،  گرایی میعامن هژمون

ها توانایی و ظرفیت الزم برای هژمون شدن  تعداد اندکی از دولتکه  نتیجه آن(  ۵-۸3:  

طل   را دارا هستند. نکته دوم مربوط به توانایی و تماین دولت هژمونای  در سطح منطقه 

خو نظر  مورد  قوانین  و  قواعد  اعمال  منطقه  د  برای  یک  سطح  راستا  در  این  در  است. 

-های غنی آد که اوال ارت اط مستقیمی با سایر بخشبرخورداری از منابعی مانند حوضه

امنیت انسانی در عرصه های تغ یه، بهداشت و درمان، مهاجرت و نظایر  های زندگی و 

اس همراه  متعدد  مشکالت  با  بازیگران  سایر  برای  آن  تامین  ثانیا  و  دارد  از    ،تآن  یکی 
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سو  ای که از یکخواهد بود. بگونهاز طریق هیدروپلتیک  راه ردهای دستیابی به هژمونی  

پایه باعث  ای آدهای توسعه برخورداری از آد و استفاده گسترده از آن در قال  پروژه

زیرساخت به  نهایتا قدرتتسری  داخلی و  اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  یابی ملی  های 

 سوی دیگر با کنترل منابع آبی عمال مانع رشد رق اء شود. شده و از  

ترکی ی متوازن از آد و  با توجه به  که  بوده  بخشی از ژئوپلیتیک    در حقیقت هیدروپلتیک

گیری  ،سیاست  تصمیم  و  بر روابط سیاسی کشورها  منابع آد  آفرینی  نقش  های  تأثیر و 

د موج  تنش یا همگرایی در  منطقه ای و جهانی که می توان  و  سیاسی در سطوح مهلی

می قرار  مطالعه  مورد  را  شود  سطوح  آنکه به (  237-۸:  1397.)نیرومندفر،  دهداین    ویژه 

ها حیاتی بوده و  آد به منزله کاالیی استراتژیک مهسود شده که وجود آن برای دولت

 ها را تهدید خواهد نمود.     ن ود آن بقای دولت

 و تسری قدرت یدر   مون 3-1

الملن است که ذین ساختار هیدروپلتیک بر  هیدروهژمون از اصطالحات جدید روابط بین 

جایگاه آد  موضوع   و  به سایرین  در  نقش  نس ت  بازیگر  برتری یک  برقراری وضعیت 

ویژگی به  توجه  با  و  یمعطوف شده  آبر  ک های  مناس ات  مشترک،    زیحوضه  به بررسی 

برابر  از منابع آد مشترک    یبردار بهره  ۀوکننده نهکنترل به منزله    دروهژمونیکشور ه در 

می حوزه  آن  منتفعین  طی  ای  بگونه  پردازد.سایر  بهرهآن  که  میان  با  رابطه  آد  از  مندی 

به اصل  قدرت  عامن  کل   یعنوان  م  یدیو  فردر  گرفت  یامرزعادالت  نظر  و    دوشمی   هدر 

از منابع  گی استفاده دیگران  زمان و چگون  زان، یم   نیی تعگرا درصدد است با  هژمونکشور  

 Zeitoun andها تسری دهد. )طل ی خود را اعمال و بر سایر حوزهبرتری   ،یآب مشترک  

Warner ,2006  :440-8) 

وضعیت   حوضهاین  که  مشترک  زیآبر  ی هادر  همچون    به ی  مختلف  های  مولفهدالین 

حاصن    نهیشیب امکان  کشور  یک    ،جغرافیایی  سود  آب از  کردن  داشته  مشترک    یمنابع  را 

به    ،آد  شتریبه حجم ب   ی ابی دست  یبرارا    نیتعامالت طرفیابد و  باشد، شرایط خاصی می

می  پیوند  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  موضوعات  سایر  با  معناداری  ال ته  شکن  زند. 

در کشورهای مقابن و  مسائلی نظیر کم ود آد و عدم امکان ج ران آن از سایر منابع آبی  

می  حساسیت  این  بر  نیز  قوی  توافقات  و  قوانین  ن ود  کشور  یا  نمونه  برای  افزاید. 



105 

 

 

 

 

آب و راهبرررررررر   

 ییگ ادروهژمونیرر ه 

 ر  هیرررررررررر ت ک

 ن یالنه ن یب

 

سیالد کنترل  مانند  توجیهاتی  با  ک  ایو  آبی  برق  یانرژ  د یتولها،  برخوردار    ت ی فی کنترل 

نموده و در عین حال با توجه به    جادیا  زیآبر  ۀاستفاده از حوضبرای  را    ی مث ت  جینتا   ،آد

 نماید. های آبی به اعمال برتری خود م ادرت میهدودیتم

بنابراین استفاده از منابع آبی مشترک در حالت عادی و به شکن مث ت همکاری به معنی  

ن وده و تنها زمانی که برتری نس ی در برخورداری از منابع آد  هیدروهژمونی   به گرایی 

اعمال  عنوان   برای  برترمزیتی  نیات    قدرت  و  موج     یگرسلطهشده  منفی  شکن  به 

دولت شودوادارساختن  در    ،ها  خاصی  سیاسی  الگوهای  سمت  به  قدرت  معادالت 

می تماین  هژمونی  می   .یابندچارچود  موج   که  دولتالگوهایی  تا  با  که  هایی  شوند 

ی  ها در قال  دولت یضدهژمونو اقدامات  ها یبه استراتژ ، اندهمکاری مواجه ی شکن منف

 . آورندروی می طی و شرا  تی به ود وضع  یبراغیرهیدروهژمون  

 

 ترکیه  یدر ولتیک   چرخ  در محیط حیاتی   -2

گاپپروژه  اجرای مانند  آبی  داپ)  (GAP)های  طرح  توانمی  را  ترکیه  (DAPو  های  از 

مناس ات آبی   اقلیمی و  ترکیه و  کالن آبی تلقی نمود که نه تنها تاثیر بسزایی بر شرایط 

انواع معادالت سیاسی، اجتماعی و  بخش های مهمی از منطقه خواهد داشت، بلکه آینده 

نمود خواهد  متهول  را  همسایگان  با  ترکیه  با    ترکیه  ره ران.  اقتصادی  را  پروژه  این 

بینحمایت نهادهای  اروپایی،  کشورهای  برخی  مالی  مانند  های    ، جهانیبانکالمللی 

بین انراتهادیه  هیدرولیک المللی  آد  IHAژی  جهانی  شورای  طرح    WWCو  قال   در 

)نموده  دن ال  ملی  منابع و110-11:  139۶مقامی،  قائم اند  برای  (  پاسخی  را    رفع   آن 

پروژه  به  خود  انرژی  هایچالش اعالم    سد   ساخت  و  آبی   برق  مدت  طوالنی  هایمنزله 

جمله  می از  مختلف  انتقادات  به  پاسخ  در  و  زیست  کنند  مهیط  اینکه  فعاالن  بر  م نی 

ای« است و مهیط زیست را  منطقهپنهان  یک »قتن عام  در حقیقت  های ترکیه  سدسازی

مهدود    ترکیه  در  یافتهتوسعه  مناطق  اغل که  کنند  ، این سیاست را ت لیغ میکند نابود می

ترک مناطق  و  بوده  نشین  به  شکناست  دالین  که  آنجا  و  از  خشونت  تروریسم،  گیری 

نابرابری استناشی از    مانند پ.ک.ک افراطی  هایی  ظهور گروه   بنابراین  ، بیکاری، فقر و 

و تولید بوده و منافع آن  کشاورزی  و توسعه    ها در جهت رفع نابرابری اجرای این پروژه
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بود.  خواهد  منطقه  کن  شناسایی  در  اما   برای  و  گفت  ت یین  باید  ترکیه  هیدروپلتیک 

تهلین از  نوظهور  بسیاری  قدرت  یک  عنوان  به  ترکیه  راه ردی  فرهنگ  معتقدند  گران 

آسیا در غرد  تهول شده و    اسالمی  دولت  دچار  ایده هویت یک  در  تزلزل  به موازات 

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

و   گاپ  است.  پروژه  شده  آد  مسئله  م احثی  بگونهمدیریت  طرح  با  گروهی  که  ای 

نوعثمانی آنکارا  همچون  )گرایی  عربی  خاورمیانه  در  انقالبی  تهوالت  از  (،  2011بعد 

منطقهمعتقدند   سمت  به  ترکیه  خارجی  و  سیاست  ع ارتگرایی  شدن اانهی خاورمی  به    ی 

است. کرده  که    حرکت  ترکیه  طرحی  مقامات  کردآن  گرچه  رد  اما  هرا  بر  مخالفین  اند، 

نتیجه رسیده بیرونی خود به این  گری  اند که نوعثمانیاساس نوع کنش ترکیه در قلمرو 

در این کشور یک سیاست و طرح راه ردی است که در پی ساخت یک ترکیه جدید با  

اسال به  دل ستگی  و  عثمانی  است میراث  مشترک  تاریخی  تجربه  یک  و  سنی  )متقی،  .م 

139۵ : 2۵3 ) 

به سمت ایفای نقش بیشتر    سیاست خارجی ترکیه چرخش  با  اما آنچه مسلم است اینکه  

به نظم در حال ظهور  ، تالش برای شکندر منطقه به  و هدایت تهوالت  ای  منطقهدهی 

گری به خصوص مهیط حیاتی آنکارا  منافع راه ردی آنکارا به اولویت اصلی کنشسمت 

بین  راه ردی  ضرورت  و  ت دین شده  النهرین  یعنی  عمق  در  تغییر  بازنگری  آنکارا جهت 

منطقه برابر رق ای  در  به  تا ه  شد س    ای  موازنه  این کشور  ابزارسازیره ران  های  دن ال 

و    هگیری از هیدروپلتیک دجل. با این وصف بهرهدر سیاست خارجی خود باشند  مختلف

کنار   در  ق ین  متعدد  مسائن فرات  از  باالیی  از ظرفیتجویان،  هپنامساله  ی  منزله  به  های 

 شود.مهسود می یکی از ابزارهای راه ردی کنشگری ترکیه 

به عنوان  های آبی دجله و فرات  در واقع موقعیت استراتژیک ترکیه و تسلط آن بر حوزه

پیگیری   برای  راه ردی  دارایی  نظر مهسود ش ترکیه  های جدید  سیاستیک  در  ده که 

النهرین  بینویژه و بهغرد آسیا ژئوپلیتیکی آتی معادالت تواند کلید  کشور میاین ره ران  

و    ، کریدور شمالی مرزهای سوریهاز  تا    تلقی شود قامیشلی  تا  گرفته  ادل   از حل  و 

به  یافته و زمینه ورود  های موصن و کرکوک در شمال عراق تسلط میدانی شنگال و استان

 گ شته فراهم سازد.   ز را بیش اهای خاورمیانه عربی  دروازه
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  ی هادر باالدست رودخانهکه    هیترکدور از انتظار نخواهد بود  از لهاظ منطق رئالیسم  ل ا  

فرات و  شدهو  دجله  و  نیپتانسسازی  بالفعنجهت  ،  اقع  جغرافیایی  از  اقتصادی،  های 

گاپسدمجموعه  ساخت    مانند  یی رساختهایز پروژه  راه رد  ،  های  جهت  در 

 . گام بردارد گرایی دروهژمونیه

آن بیشتر  رودهایتوضیح    شمال   هایکوه  متری  3000  ارتفاعات  از  فرات  و  دجله   که 

  دریاچه  میان  فرات، هسرچشم کهبه نهوی  .گیرندمی سرچشمه  ترکیه آناتولی  فالت شرقی

در  و    مراد و کاراسو تشکین شده  نام   با  اصلی   شع ه  دو  از   و   دارد  قرار   سیاه   دریای  و  وان

  17 ترکیه،  در  فرات ضه درصد حو 2۸. شودکارکامیس شهر بیرلیک ترکیه وارد سوریه می 

صد  / در03و تنها  سعودی  عربستان   در  درصد 1۵  عراق،   در   درصد  40  سوریه،  در  درصد

از نین  بزرگ  دومین رود  که    هرودخاناین  آن در اردن قرار دارد.   شناخته  خاورمیانه بعد 

تقسیم   ( کیلومتر 10۶0)و عراق  (کیلومتر 710)سوریه ، (کیلومتر 1230)میان ترکیه ، شودمی

  ترکیه  شرق   در دجله  رود ه سرچشمدرمورد وضعیت آبی دجله نیز باید گفت . شده است 

که  دا  قرار و  کیلومتر  1۸۵0آن    طول شته  ترکیه،    400  حدود  بوده  در  آن  از    32کیلومتر 

و   و سوریه  ترکیه  میان  در مرز  عراق جریان    141۸کیلومتر  در  رودخانه  این  از  کیلومتر 

  النه درصد از حجم آد سا 10درصد و ایران   39 درصد، عراق  ۵1ترکیه درحالی که دارد. 

بررسی اجمالی    (  ۸۵9-۶0:   139۶نیا و دیگران،  )حافظ  .دکنن می   فراهم  را  دجله  نهرودخا

دهد که ترکیه از شرایط بسیار مناس ی جهت  نشان میآمار وضعیت دو رود دجله و فرات 

با تکمین پروژه  م کور برخوردار بوده و روند   ها گیری از سرچشمه این رودکنترل و بهره

را    فرات  ظرفیت آبی رودخانه  از  ٪90  از  بیش  کهگاپ افزایش نیز خواهد یافت. به حدی

  بخش مهمی   همچنین  که یکی از منابع حیاتی تامین آد دو کشور سوریه و عراق بوده و

داده، به شدت  را تشکین می  عراق  آد  تأمین  اصلی  من ع  که  دجله  رودخانه  هایحوضه  از

   (2۵:   139۶،  رنج ر)فرجی و  .دگیرالشعاع قرار میتهت

واقع   آتاتورک،   سدهای مجموعه    ساخت در  جمله  از  پروژه  تهقق    و   التاورا   سد   این 

عمال    در  آد  منابع  توسعه  هایپروژه و  ترکیه  نموده  متهول  را  منطقه  هیدروپلتیک 

تزایدی روبه  و  ایجاد  دستپایین  بردارانبهره   برای  را  مشکالت  برتری    نموده  ایجاد  با 

ترکیه   توسط  آد  کنترل  در  تدریج  نس ی  بینبه  را  سراسر  .  کردخواهد    متهولالنهرین 
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نمونه   می پیشبرای  بهرهبینی  کامن  شود    پروژه   سدهای  از  یکیکه    ایلیسو  سدبرداری 

است کاهش    ، گاپ  رودخانریجی  دتموج   از  شده  وارد    7۵از    عراق  به  فرات  هآد 

 (  ۸۶2-3:  139۶نیا و دیگران، )حافظ.شود درصد  2۸  به درصد

 

  یدر ولتیک ترکیه  عاد سیاستاب  -3

این   از  سیاسی  اهداف  ترکیه و  هیدروپلتیک  با  مستقیم  ارت اط  که  مسائن اصلی  از  یکی 

-در بینخارجی  به آد در قال  اهداف سیاست  آنکارا ها داشته، نگاه فراسرزمینی  پروژه

مسالهالنهرین   هیچاست.  آنکارا  که  در خصوص سیاستای  به  گاه  آبی خود حاضر  های 

با   پایینم اکره  و    دستکشورهای  نظریه  نشده  طرح  فرامرزیآد"با  جاری  و    "های 

تالش نموده خود را در جایگاه یک  های دجله و فرات اعمال حاکمیت ملی بر سرچشمه

 د. ایهیدروهژمون معرفی نم 

با برخورداری  شود از یک اهمیت آد بعنوان یک کاالی استراتژیک، س   می  سو آنکارا 

های باالدستی و نیز نیاز م رم کشورهای همجوار به  این دو رود و مهار آداز منابع عظیم  

آینده   در  خود  نیات  و  اهداف  برای  فشار  اهرم  یک  منزله  به  پروژه  این  به  منابع،  این 

بگونهقدرت  معادالت   بنگرد.  میمنطقه  موضوع  این  که  خوردن  ای  برهم  س    تواند 

-استدالل می  د. ترکیه همانطور که دائودیوشتلقی  توازن قدرت در آینده به نفع ترکیه  

  به عنوان ابزار   تواندیم میان آد و سایر م احث سیاسی    یموضوع  وندیپکند، با برقراری  

مناقشات استفاده    یو کس  قدرت نس   ازات یامتدر معادالت جهت اخ     مهمی  در حن 

 ( Dombrowsky, 2010  . 24۸: 139۸قریشی،   کند.)

از   یکی  از    یها روشپیوند موضوعی  میز م اکراتاستفاده  در  آن  است    قدرت  که طی 

مقابن  طرف    ی برا  ی اتی دارد با مسائنِ ح  ی شتریرا که در آن قدرت ب  یا مسأله  گری بازیک  

  249:  139۸.)قریشی، کندمی  جادیخود ا  ی مطلود برا  جهی تن  قیطر  نیدهد و از ا می  وندیپ

از   وصف    (Daoudy, 2005 نقن  این  معادالت  با  بر  حیث  چند  از  ترکیه  هیدروپلتیک 

 تواند تاثیرات و پیامدهای متعددی داشته باشد. و میپیوند خورده منطقه 
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   ابعاد امنیتی  یدر ولتیک   1-3

  ای داخلی آب   کا   تن   1-1-3

و با هدف  های داخلی  در حوزه زیرساخترا  های آبی خود  طرحنگاه نخست،  ترکیه در  

  مانند  های شرقی و جنود شرقی یعنی استان کیفیت زندگی در منطقه اجرای پروژه  ءارتقا

بهداشتی  خدمات  و  آموزش  تعمیم  و  این  ،   تامین  تامین  برای  مدنی  تاسیسات  ایجاد 

آبیاری    ،خدمات برای  آد  زمین  1/ 7تامین  هکتار  سالی  و    میلیون  میلیارد    27تولید 

در  خود افزایش درآمد سرانه کند که در مجموع باعث  دن ال می  کیلووات ساعت برق آبی 

شد  منطقه کنار  اما    .خواهد  اقتصادی در  از  اهد اترکیه    ،اهداف  نیز  دیگری  این  ف مهمی 

که  اینمدن ال می  هاپروژه اد  دارداگرچه  داخلی  جن ه  بافت    ،بتدا  بر  نیز  امنیتی  اما  منطقه 

بود   خواهد  بهث  تاثیرگ ار  میان  این  در  مانند  منطقه  اکراد  بر  هیدروپلتیک    اتتاثیرکه 

آن طریق  ها  کوچاندن  سداز  ترکیه  ها  احداث  شرقی  جنود  در  کردنشین  مناطق  از  در 

 . ای برخوردار استاهمیت ویژه

ترین اهداف در ساخت سد ایلسو  بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمبرای نمونه به باور  

موضوعات امنیتی  تهقق  در بستر رودخانه دجله که در مناطق کردی احداث شده است،  

هم متمرکز اکراد  های بهدر ق ال کردهای این منطقه است. این سد موج  شده که بخش

بنابراین  قطع شود.  نیز  به دو نیمه تقسیم شده و بخشی از ارت اط اکراد در عراق و ترکیه  

آد هدف  با  را  پروژه  این  ترکیه  لیکن  اگرچه  نموده،  اعالم  کردنشین  مناطق  به  رسانی 

بین  مهم از  و  شرق  مناطق کردنشین جنود  در  حاین  ایجاد خط  آن  امنیتی  ترین هدف 

 باشد. طل انه در این منطقه میاکراد و کاهش تمایالت جدایی  بردن تمرکز

های آبی ترکیه در مهار دجله و فرات، موج   سیاستباوجود آنکه  چارچود  در همین  

در مناطق جنوبی  و به ود درآمد و توسعه اقتصادی  کشاورزی    اتگیر تولیدافزایش چشم

رفاه مضاعف و    ،رونق اقتصادی   به معنایلزوما  پیشرفت  اما این  شد،  خواهد  این کشور  

ها از جمله کردهای ساکن در این مناطق  همه گروهتوزیع ثروت و امکانات در در نهایت 

قدیمی از  شناخته که  و  قومیتشدهترین  موجود  ترین  شد ،  هستندهای  نخواهد  .  تلقی 

 نگرد. چراکه اساسا آنکارا نس ت به کردها با حساسیت می
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نیمه جنود شرقی کشور ترکیه در مقایسه با غرد و نیمه جنوبی آن  که، توضیح بیشتر آن

پروژه اجرای  با  ترکیه  ل ا  بوده،  برخورد  کمتری  توسعه  دارد  از  سعی  صدراالشاره  های 

توسعه در  توازن  کردها  موضوع  نظیر  داخلی  امنیتی  الگوهای  با  که  شکلی  به  را  یافتگی 

برقرار نماید.   ن اشد،  ن وده  به ویژه آنکه پراتعارض  کندگی کردها مهدود به داخن ترکیه 

اهداف  است.   اقتصادی،  توسعه  موازات  به  مثن  امنیتی  ل ا  بافت  ترکیه  جمعیتی  تغییر 

درصد جمعیت کردی منطقه   70، تقری اً بیش از  لهاظ آماریبه  ..بودخواهد مدنظر آنکارا 

بنابراین   بافت جمعیتی کردها  در حوزه آبی دجله و فرات مستقر هستند.  سیاست تغییر 

ها را موج   ای از مهاجرت جمعیت مناطق کردنشین در این حوزهتواند موج گستردهمی

با تغییر بافت جمعیتی، نس ت اکثریت قومیتی آن از بینشود و  را  ب رد. اقدامی که با    ها 

گستردهآد جابجایی جمعیت  و  س   مهاجرت اج اری  گاپ،  پروژه  ای  گیری سدهای 

 شد.  خواهد ناتولی آدر مناطق کردنشین جنود شرق 

 

 کردنشین  مجوار آب   مهار مناطق  2-1-3

امنیتی   به  ابعاد  ترکیه  ن وده و  هیدروپلتیک  داخلی مهدود  کرد  سیاست ابعاد  در    هامهار 

نیز در برمیمناطق همجوار ترکیه   -سیاستگ اران خارجی ترکیه یکی از دغدغه.  گیردرا 

کنترل  همواره    1924  خود را پس از تشکین جمهوری جدید ترکیه در سالدائمی  های  

حاشیه راندن و همانندسازی  تغییر ساختار سیاسی در کردستان عراق و به  کردها و نهایتا  

 ( 2۵9: 139۵.)متقی، اند کردهای عراق و سوریه با فشار بر این دولت قرار داده

با  از یک ترکیه  بنابراین   مناطق  هدف آدسو  به  بین  ترکیه  کردنشین  داخلی  رسانی  از  و 

جنود    های کردنشینمیان  ایجاد خط حاین  و از سوی دیگر  طل انه  بردن تمایالت جدایی

  . داردبه ویژه در مناطق مرزی عراق و سوریه گام برمیشرق و از بین بردن تمرکز اکراد  

که بخش اعظم منابع آبی سوریه از طریق رودخانه فرات تأمین  عنایت به این واقعیت  با  

بخش  ،گرددمی با مهار  ترکیه  بر زندگی  عمال  آن    ازای  عمده  ل ا  سراسر  تاثیر مستقیمی 

   . خواهد داشتنیز و متعاق  آن دولت سوریه ن شمال سوریه  مناطق کردنشی
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 منطقه  آب   امنیت زیست محیطی 3-1-3

امکان    یگریبدون د  یک یاند و  شده   دهیدر هم تن  ای ده یچ یپبه شکن    ست یز  طیآد و مه 

این مساله  دارند، ل ا  یفرامرز  ی تی ماه  غال ا ی طیمه ست یاز آنجا که مسائن ز.  وجود ندارد

و  سوریه    ،عراقیعنی  مشترک  های آبی  حوزهدر  زیست مهیطی    یها چالشموج  انواع  

بر سراسر اقلیم بین  ه شکن غیرمستقیمبو    غرد ایران خواهد شد النهرین،  با تاثیرگ اری 

گوناگون  حوزه تهدید اساسی روبرو  های  با  را  مناطق  این  اقتصاد  و  و  کشاورزی  نموده 

انسانی درمان( امنیت  و  بهداشت  غ ایی،  امنیت  منطقه  مردم    )همچون  چالش  این  با  را 

هایی همچون پراکندگی ریزگردها،  بهرانهای بعدی  . چالشی که در گامسازدرو می روبه

 . خواهد داشتهای گسترده را در پی سالیخشکو قهطی 

اکولوژی و تغییرات زیست مهیطی   تخری    به  منجر   ایجاد سدهای پروژه گاپ  ، از بعد 

  منطقه   کشورهای  برای  پاالیش  هزینهافزایش    و  آد  کیفیت  کاهش  و  رودخانه  بستر

اکوسیستم بطوری.  شد   خواهد تقویت  موازات  به    ترکیه،   شرقی  جنود  منطقه   که 

  ه، دچار شد  روبرو   ورودی آد  کاهش باکه  ، سوریه و ایرانعراقمناطقی مانند   اکوسیستم

نمونه    .شد   دنخواه  گسترده  تغییرات  در  دجله  رودنواحی  ،  لیسویا  سد  کردن  پر  بابرای 

  ارزش   با  هایاکوسیستمه و  شد  روبرو  آدشدید    کم ود  با  ایران  در  هویزه  باتالق  و  عراق

-رفته،  بوده  خطر  معرض  در  هایگونه  از  زیادی   تعداد  زیستگاه  که  رودخانه  نزدیکی  در

 وجود  حوضه  این  در  پرنده  گونه  شود بیش از صدو بیستمی  گفته.  رود  می   بین   ازرفته  

 . اندکرده  مهاجرت  اقلیم  تغییر دلین ها به های اخیر بسیاری از آندر سال داشته که 

 

 ویرامونی کشور ای   ی اقتصادابعاد   ترکیه  یدر ولتیک   2-3

 با ترکیه   ای جدید رقابتایران   عرصه  1-2-3

هم سیاست ترکیه  هیدروپلتیک  میهای  آنکارا  برای  بسیار  منافع  با  و  زمان  اثرات  تواند 

زیان مپیامدهای  بر  پایین  سائنباری  کشورهای  آبی  منابع  به  سوریه،  وابسته  در  دست 

باشد. به ویژه آنکه برخالف دو کشور اخیر یعنی  عراق، ج.ا.ایران و حتی کویت داشته  

به   ایران، منابع اصلی تامین آد دو کشور عراق و سوریه تا حد زیادی وابسته  کویت و 

های  در بررسی اجمالی وضعیت آبی ایران و میزان وابستگی آن به آد  این دو رود است.
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از مرزی باید گفت   و کوچک دارد که    بزرگهزار رودخانه    ۵حدود  ایران  منشاء خارج 

هستند.  رودخانهجزء  رودخانه،    ۸9 مرزی  دستههای  مرزی،  رودخانهبندی  در    17های 

با کشورهای همجوار،   نیز ورودی    4رودخانه خروجی و    ۶۸رودخانه مشترک  رودخانه 

 ( 149-۵0:  1390.)نامی،  هستند

وجو همچنین  و  ایران  در  اقلیمی  تنوع  و  جغرافیایی  گستردگی  آنکه  مهم  منابع  نکته  د 

باعث شده که     ۸نظر از اهمیت سیاسی منابع آد مشترک، زندگی حدود  صرفمختلف 

جمعیت   دا کن  درصد  آبی  منابع  این  به  مستقیم  وابستگی  باشدکشور،  )میرزایی،  .شته 

13۸۶ :21 ) 

به معنی نادیده گرفتن اهمیت دجله و فرات از نگاه ایران نیست. چراکه اوال  این امر  ال ته  

وسیبخش با  های  مجاورت  دلین  به  ایران  غرد  از  به شکنحوضهعی  م کور  های  های 

آد  مختلف  شرایط  در  تغییرات  چالشنظیر  هورالعظیم،  زیست وهوایی  و  های  مهیطی 

پراکندگی ریزگردها و نظایر آن خواسته یا ناخواسته تهت تاثیر هیدروپلتیک ترکیه قرار  

شود. ثانیا روند روبه رشد  میهای زیادی به ایران تهمین  داشته و از بعد اقتصادی هزینه

می باعث  ایران  جمله  از  جهانی  عرصه  در  آبی  منابع  از  میزان  استفاده  عمال  تا  شود 

مدت گسترش یابد و ایران را با معضالت  های فراسرزمینی در میانوابستگی به منابع آد

به    %1طور مستقیم کمتر از  ه به جدیدی مواجه سازد. )ط یعتا این چالش در مورد کویت ک

 های فراسرزمینی وابسته است به مرات  کمتر خواهد بود.()جدول شماره یک( این آد

به هدف توجه  با  دیگر  سوی  ترکیه فرصتاز  گاپ،  پروژه  اصلی  بدیلی  های بی گ اری 

برای تولید و صادرات مهصوالت کشاورزی و صادرات آن به ویژه اروپای غربی خواهد  

سال  یافت.  در  که  باالیی  موضوعی  نس ی  مزیت  از  را  آنکارا  اخیر  رق ای  مقابن  های 

نمونه  منطقه برای  است.  نموده  برخوردار  جهانی  تجارت  برای  ایران  نظیر  میزان  ای 

  ۸42میلیارد و    14۸درصدی به    2.1با افزایش  2019سال  صادرات ترکیه در ده ماهه اول  

   .میلیون دالر رسیده است

نیروگاه شکن  به  انرژی  تولید  اقتصادی،  تولیدات  انواع  کنار  طریق  در  از  آبی  برق  های 

مهم از  دیگر  یکی  بزرگ،  سدهای  مجموعه  رقابتاحداث  برای  اهداف  های  ترین 

برای درک  شود. تولیدکنندگان انرژی از جمله ایران مهسود میاقتصادی در مقابن سایر 
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-آبی جهان مهسود میسومین سد بزرگ برق  آتاتورک  اهمیت موضوع باید گفت سد

  کن  ظرفیت  از حجم بیش  این که  دارد ظرفیت  مکع   متر  میلیارد  4۸.7  تنهایی بهشود که  

از انتظار    (https://www.tabnak.ir/fa/news/707522 ) .است   ایران  سدهای  بنابراین دور 

از رق ای   آنکارا، ترکیه را در جایگاه یکی  نخواهد بود که پیگیری هیدروپلتیک از سوی 

به کشورهای منطقه بهجایگزین   سوریه  خصوص عراق و  اصلی ایران در صادرات برق 

 های تولید انرژی تهران قلمداد شود.  ت دین کند و چالش بزرگی در برابر سیاست

 

 در دست ترکیه آب  شریان اقتصادی ق   سوریه؛ عرا 2-2-3

عراق  آبی  سرنوشت  باره در را   زیادی های نگرانی هیدروپلتیک ترکیه هایاستمرار سیاست

ایجاد  پس  هانگرانی.  است   کرده  و سوریه  است که   کردن  پر  مرحله  اولین   از   به حدی 

  و   عراق  در  فرات   رودخانه  جریان   از  ماه   یک   قطع   به   منجر  که   1992  سال   در  ها سد

شد.    عراق  ویژه  به   کشورها  این  هایدولت  سوی  از  نظامی  اخطار  به  منجر  ،شد   سوریه

گیری از آد ن وده  ال ته این مساله به معنی عدم اختالف دو کشور عراق و سوریه در بهره

سال   در  کشور  دو  مثال  سد  197۵و  از  دمشق  استفاده  دبی  پیرامون  کاهش  و  الثوره 

تمامدرو جنگ  مرز  تا  فرات  سد  خانه  این  بم اران  به  تهدید  بغداد  و  رفته  پیش  عیار 

اما موضوع  ۵7:   139۸آبادی،  کرد.)میان و گستردگی    هیدروپلتیک (  آن  های  پروژهترکیه 

 دهد.  که عمال این دو کشور را در یک ج هه مقابن آنکارا قرار میای است بگونه

دجله و    رود  دودر خصوص تاثیرگ اری مستقیم هیدروپلتیک ترکیه بر سوریه باید گفت  

بویژه من ع  به  فرات  رود  فرات  مهم  منزله    سطهی   آد  منابع  کن  اند.بوده   سوریه  آبی 

  جریان   که   درحالی ،  بوده است  سال   در  مکع    کیلومتر   9۵فرات حدود    جز   به  سوریه

  های پیش از خشکسالی  بوده و تا  مکع    کیلومتر  2۸  جرابولوس  منطقه  در   فرات  ط یعی

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

سال  شدمی  زده از  ق ن  تا  سوریه  را    21حدود    1991.  فرات  آد  از  مکع   کیلومتر 

)12به    2000  سال  از  که  کردمی  دریافت با  40کیلومترمکع   که  یافته  کاهش  درصد( 

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

https://www.tabnak.ir/fa/news/707522
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میزان  که  حالی است  در  تا    بیابانی  مناطق   در   میلیمتر  100  بین  کشور  این   بارندگی   این 

  برای   سوریه  آبی  منابع  بیشتر  .است  متغیر  ساحلی  مناطق  در  میلیمتر  1300  حداکثر

از    کشور  داخن  در   غ ایی  مواد  تولید  و  آبیاری  و توسعه  شده   استفاده  کشاورزی تا پیش 

  این   اصلی   منطقه   فرات  رودخانه  حوضه   و   بوده   اولویت   در  بهران حضور داعش همواره 

  عراق   و   سوریه  در   جنگ  و  تروریسم   در این میان، گسترش   .مهسود شده است   توسعه

  اثر تا حدود زیادی بی   را  عراق -سوریه  همچنین   و  ترکیه-سوریه  آد   به  مربوط  معاهدات

از حاکمیت  زیرا.  استبعید کرده  و امکان توافقات چندجان ه را    کرده   در   سوریه  بخشی 

ترکیه به   2019حمالت   از پس و  است  رفته بین از  تقری ا  هارودخانه  خروج و  ورود نقاط

  هرچند با   .ث اتی تشدید شودوضعیت بی   رسد کهنظر میکردهای شمال این کشور نیز به

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

مردم  وابستگی  زیادی و    یافته  کاهش  رودخانه  دو  این   آد  به  هاسرزمین  این   مقطعی 

 . گیرندمی قرار برداری  بهره مورد مناطق  این در کمتری   های باغ و  مزارع

  به   فرات  و  دجله  خصوص تاثیرگ اری هیدروپلتیک ترکیه بر عراق باید گفت دو رود در

  شهر  تا  آن  حومه  و  بغداد  از، عراق بزرگ   آبیاری بخشی از شهرهای من ع  بزرگترین عنوان

برای  .  اندداشته  عراقاقتصاد، اجتماع و به ت ع آن سیاست    در  اساسی  الکوت بوده و نقش

اکنون  هم 1991کیلومتر مکع  ق ن از سال 29فرات در عراق، حجم آد دریافتی از نمونه 

 (  ۸۶2: 139۶نیا و دیگران، درصد(کاهش یافته است.)حافظ90/. کیلومتر مکع ) 4به 

  متغیر  جریان  و خاک  شوری  های اقلیمی مانند مشکنحیث مولفه این درحالی است که از

شود، س   شده تا    می سیالد به  منجر گاهی  و  خشکسالی  باعث   بعضاً که  رات ف و دجله

تقری ا    مهسود شده و وابستگی   فرات   و   سراسری دجله  حوضه  ترین این ناحیه خشک

  . داشته باشد   رودخانه  دو  این   های آد  شیرین( به  آد  منابع  از  درصد  ۸۵  از  کامن )بیش

تنها    عراق  نهایی شود،  دجله  هبر رودخانترکیه  سو  یکه سد ایلهنگامیط ق برخی آنالیزها،  

درصد از آد    47  آن است که  کرد که به معنای   خواهد   آد دریافت   مکع    کیلومتر   7/9

دلین کم ود    هکتار از اراضی کشاورزی به  ۶9۶000رودخانه در جریان خواهد بود، یعنی  

 ( ۸۶2:   139۶نیا و دیگران، )حافظآد رها خواهد شد.
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  آبی  های خیز و مهیطهای حاصنزمین  ترینمهم از  ورزی باید افزود یکی ال ته از بعد کشا

  جنوبی   نیمه  از  پهناوری   بخش  که   شدمهسود می   های تاالبیدر دوره صدام زمین  عراق

پوشش   تا   بغداد   از   را  عراق بعد می  بصره  که  در   از   داد  مردمی  حزد بعث  ،  عراق   قیام 

  یکی از دالین . تغییر دهد  اروند تا  بغداد از  ای رودخانه ساخت  تالش کرد تا اقلیم آن را با

این این  اتخاذ  و    این  در  صدام   مخالف  شیعیان  که  بود  سیاست  داشته  سکونت  مناطق 

پنهان استفاده   با   ن رد  برای   پایگاهی   عنوان  به  آنجا   از   شده   مخالفین  .  کردندمی  حکومت 

، شروع  ها دالجایی ارتش در تاجابهرژیم بعث عراق برای امکان  دوره مورد اشاره،  طی  

-کرد تا از رسیدن آد رودخانهها  آنکردن  خشک  و  زهکشی  اصلی   هبه اجرای پنج پروژ

 ( ۸۶1-2:  139۶نیا و دیگران، .)حافظد جلوگیری کندهای دجله و فرات به تاال

به تدریج قسمت اقدامات باعث شد تا  عراق خشک    هایهای زیادی از تاالداین ق ین 

امروزهشده   غ ار  و  و  گرد  منشاءهای  شوند  و  عراق  در  از  همچنین    عراق،  در  .ایران 

  واردات  های دوران حزد بعث و سپس ظهور داعش کمک کرد تا موضوع تاثیرات جنگ

  از این حیث،   و  شده منجر   مردم برای   کشاورزی مزایای  فقدان به  غ ایی  مواد  حد از  بیش 

  از   که  سطهی   هایآد  به  زیادی  حد  تا   عراق   که  صورتی در.  یابد   کاهش  آد   به  وابستگی

خشکسالی  وابسته  دارد  جریان   کشور  از   خارج و    کاهش   در   مستقیمی  تأثیرات   هابوده 

 . داشته است غ ار و گرد افزایش و  خاک رطوبت

مشکن از  دیگری  است.    فاضالد  و   سالم  آد   به  دسترسی  آد،   زمینه  در  عراق  بخش 

آد از فرات   انیدر نظام جرهم از نظر کیفیت و هم کمیت را   یمهم اتر ییتغپروژه گاپ 

  ن ییپا  ی آد در نواح  یشور   ش یآد به افزا  ان یکاهش جرو  دجله س   شده    ی و تا حد

مطالعات    ط ق .  ردگ ا عراق برجای    مصرف آدبر    یجد  اتر یرودخانه منجر شده که تاث

  حفر   دلین  به  ٪۶0:  است  زیر  شرح  به  عراق  شیرین  آد  منابع  کاهش  دالین،  شناسی آد

از دست    ٪20  و   برف  بویژه  بارندگی  کاهش ،  فرات  و   حوضه دجله   در  عمیق   چاه  هزاران

  چاه   حد  از  بیش  حفر  از  حاصن   عواق  که    رودخانه  دو  مخازن  و  هادریاچه  در  آد  رفتن

  بیشتر   در  خاک   رطوبت   کاهش  و  خشکسالی  افزایش  شامن  کشور  این  در  عمیق   های

  آن   ت ع   به  و  هویزه  باتالق   از  توجهی  قابن   منطقه   ویژه  به  ها  تاالد  در  خشکسالی ،  مناطق 

 . است  منطقه در  خطرناک بهران  ظهور
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 اجتماعی ابعاد  یدر ولتیک ترکیه    3-3

می ترکیه  هیدروپلتیک  منفی  پیامدهای  دیگر  گسترش  تاز  نظیر  اجتماعی  مسائن  به  وان 

پایین در کشورهای  مهاجرت  نموددست  بیکاری، رشد مشاغن کاذد و  و  .  اشاره  عراق 

گیری  ناکارآمد در بهره  خارجی مانند مدیریت   و  داخلی  هایانواع چالش  دلین  سوریه به 

های  گرایی با بهرانافراط و  داعش، و قومیتی داخلی سیاسی های ها و تنشدرگیری، منابع

متنوعی مواجه بوده معضالت    شدت  بر  تواندمی  آد  در همین راستا کم ود.  انداجتماعی 

این مناطق را دچار  افزوده و در پی چالش های مختلف اقتصادی حتی ساختار اجتماعی 

باعث کاهش شدید جمعیت   نمونه سیر صعودی مهاجرت  برای  نماید.  بنیادی  تهوالت 

که کاهش جریان آد تاثیر منفی بر    شودبینی میپیشبه ویژه آنکه    .این مناطق شده است 

برق انرآبی  سدهای  تولید  کارخانهو  موردنیاز  برق  صنعتی  ژی  داشت. های    خواهد 

 دهد. هیدروپلتیک ترکیه به اشکال زیر بافت اجتماعی این مناطق را تهت تاثیر قرار می

و    کم ود  • فقر  آد  با :  چالش  اشاره شد  پیشتر  که    گاپ،   پروژه  کامن  اجرای   همانطور 

  دست   از  را  خود  ظرفیت   از  درصد(  70  بخش زیادی از جریان آد دجله و فرات)حدود

عراق  می شرایط  این  با  که    فقر   خط)  افتاد  جهانی خواهد  آد  فقر  خط  از  ترپایین  دهد 

-می  تعریف  شخص  هر  برای  سال  در  آد   مکع    متر  1000  عنوان  به  آد   بهران   یا   آد

بخش(.  شود که  اشتغال    کشاورزی   موضوعی  آسی و  زمینه  جدی  را  و  های  زده 

   کند.های اج اری را تشدید میترمهاج

های بهداشتی و درمانی به ویژه  مولفه:  درمانی-هداشتیکاهش کیفیت آد و اختالالت ب •

  شیرین   هایآد  ورود  کاهش   آد سالم با حفظ و ازدیاد جمعیت رابطه مستقیمی دارد. با

از  .  یابدمی  افزایش  زیرزمینی   آد   های الیه  آلودگی  و   شوری ،  آد  های احیاء سفره  عدم   و

با  مناطق    به   فارس   خلیج   دریایی  هایآد،  رود  اروند  حجم  کاهش   به   توجه  سوی دیگر 

و بصره ایران  در  مانند خوزستان  نفوذ  مختلف  عراق  باعث کاهش مضاعف    و  کرده  در 

شیوع   .شودمی  منطقه  های آد  کیفیت به  موضوع  این  بیماری  ط یعتا  مسری  انواع  های 

 . خواهد شدآبزیان  انواع  میر و  انسان و حیوان و افزایش مرگ
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دیگر   سوی  گاپ    هیاول  های یزیربرنامهاز  جرچندانی  توجه  پروژه  مساله    ی ها انیبه 

طرح  یبازگشت آلودگ  شیافزانیز  امر    نیا  جهینت و  کرده  ن  یاری آب  یهااز  در    یسطوح 

  یی ایمی ش  یکه با ورود سموم و کودها   یمشکل   ؛دوشمی دجله و فرات    ی هاآدباالدست  

قرار است  گاپ  که بنابر برنامه    ی ایشهر   دیجد  اکزفاضالد از مر  هیآد و تخل  انیبه جر

  ی آلودگ  زان یبرابر شدن م  دو   ز ین  هایعراق  ی . مطالعات فنشدتشدید خواهد  شوند،    جاد یا

 . کنندیم ی نیب شیپ ه یدر ترک ی باالدست ی اری آب  الدر دجله را به دن

معضالت    • عمومی و    زیست   هایبهرانگاپ،    پروژه  اجرای  با:  مهیطیزیست سالمت 

.  شودتشدید می النهرین   بین   مرکزی  های  تاالد  در  غ ار و  گرد مراکز   ایجاد مانند  مهیطی 

احیاء پایینزمین  ط یعی است که  نیازمند هزینه  و  دست های    های کمک به مهیط زیست 

پایین  ملی  اقتصاد  برای   اضافی  که  کشورهای  بود  نخواهد  انتظار  از  دور  و  داشته  دست 

با   جنگ  از  بعد  اقتصادی  مشکالت  انواع  به  توجه  با  سوریه  و  عراق  مانند  کشورهایی 

نتوانند این موضوع را در اولویت نتیجه  داعش، عمال  سالمت  های اصلی قرار داده و در 

مه  یعموم پا  ستیز  ط یو  چالش  دست نییمناطق  زیستبا  مواجه  های  جدی  مهیطی 

 شوند.

 

 النهرین گرایی ترکیه در بینانداز  یدر   مونچشم -4

وضعیت   در  قرارگرفتن  و  ترکیه  هیدروپلتیک  گردید،  مالحظه  سوم  بخش  در  چنانچه 

بین باالدست  شکنژئوپلتیک  باعث  و  النهرین  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  گیری 

تفوق هژمونیک در  شود. این درحالی است که به باور کارشناسان  امنیتی بر این منطقه می 

تمدن  بین مهد  که  الهی  و  النهرین  ادیان  خاورمیانه  بودهخاستگاه  کلیت  در  را  هژمونی   ،

 ( 2۶3: 139۵)متقی، .گستراندمی

داعش    از  ناشی  سیاسی  یهابهران  و  ایمنطقه  ث اتیبیدر همین چارچود   و  تروریسم 

تنها  بستری   نه  تا  به    اندازچشمشده  دستیابی  و  منابع    توزیع  مورد  در  تتوافقاهمکاری 

از سوی  بعید باشد، بلکه اوال به دلین اتخاذ مواضع متصل     همسایگان   و   ترکیه   بین   ی آب

های فرامرزی دجله و فرات  آداعمال حاکمیت ملی بر  و طرح نظریات م تنی بر  آنکارا  

بر  و   پیرامون  اصرار  بر  آنعدم م اکره    سازی قدرت بیشینه ها و ثانیا اتخاذ مواضع م تنی 
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مانند حمله به کردهای شمال سوریه در سال   در مکت  رئالیسم و حتی مواضع تهاجمی 

حکایت از آن دارد  م    2020م و یا مداخالت نظامی در استان ادل  سوریه در سال  2019

به دالین سیاسی در جهت به به  منطقه  هم زدن توازن قدرت که ترکیه  ای و ت دین شدن 

 دارد. هیدروهژمون منطقه گام برمی

هیدروهژمون اساس  پروژهگراییبر  اجرای  با  ترکیه  آبی،  دن ال    های  را  عمده  هدف  دو 

فرات  می و  دجله  آد  جریان  کن  کنترل  نخست  وهله  در  ایجاد  کند.  مزایای  جهت 

دوم، مدیریت و کنترل تخصیص آد به  در وهله  و  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی  

پایین ایجاد  دست  کشورهای  راه ردی  جهت  موج   آنوابستگی  حالت  در هردو  که  ها 

 و تضعیف توان رق ا خواهد بود.تقویت کفه قدرت آنکارا 

ترکیه   آبی  نیازهای  از  فراتر  که  فرات  دجله و  مهار آد  گاپ و  پروژه  به  راه ردی  نگاه 

می منطقهارزیابی  با  نوعی  به  برای  شود،  کشور  این  ره ران  ابزارسازی  و  آنکارا  گرایی 

بر معادالت منطقه  ارت اط  تأثیرگ اری  پایه  تری  اهداف کالن  هنشانو    شته دامستقیم  ای  بر 

   . ترکیه داردگرایی هیدروهژمون

ترکیه با قرارگرفتن میان اروپا و  توان گفت  مییک نگاه کالن به مسائن انرژی منطقه    در

میان کشورهای نفتآسیا از یک خیز اطراف دریای خزر و حوزه خلیج فارس  سو رابط 

قط  عنوان  کشورهای  )به  با  دنیا(  انرژی  بزرگهای  عنوان  )به  اروپایی  و  ترین  غربی 

جواری با دریای سیاه،  کنندگان انرژی( عمن نموده و از سوی دیگر به واسطه هممصرف

دریای اژه و مدیترانه و برخورداری از دو تنگه استراتژیک بسفر و داردانن به عنوان پلی  

-ای و بینسطح منطقه   برای انتقال انرژی، تالش دارد تا در جایگاه مرکز انتقال انرژی در 

 (  3-122:  1390قشالقی و سلیمانی، المللی شناخته شود.)رج ی قره

میدر  موضوع  این   پیگیری  کم ود  ترکیه  خود  که  شود  شرایطی  انرژی  جدی  با  منابع 

های اخیر به واردات انرژی)نفت و گاز( کشورهای منطقه به ویژه  ر سالمواجه بوده و د

  ش یب   یت یبا جمع   هیترک  (۵-71:  139۵،  و گرجی  یارست.)تیشهایران و عراق وابسته شده ا 

ناخا  ،نفر  ونیلی م  ۸2از   تولید  حدود  و  ملی  اول  7۸4لص  نیمه  در  دالر    ، م 2020میلیارد 

انرژ پ  شتریب   یمصرف  اقتصادشیرا  توسعه  اجتماع  یشرط   )داند.یم   یو 

https://economic.mfa.ir/portal/contentview)  برا  عیسر  شیافزا و    یانرژ  ی تقاضا 

https://economic.mfa.ir/portal/contentview
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وابستگ و  فس   یبرق،  سوخت  به  ط  یواردات   یلیکشور  گاز  عمدتا  و سخت ی عی،  نفت   ،  

نیاز  از    یبخشو اگرچه    ازنه باشدموج  شده تا ترکیه به دن ال ابزارهایی برای کسری مو

به    یاده اما بخش عم  ،کندیم  داخلی برطرف  یع یخود را از زغال سنگ و گاز ط  از آن 

اند  ساخته شده یی وهایمطابق با سنار  ک یاستراتژ ی ها، برنامهجهیشود. در نت یکشور وارد م

  ی را نشان م   یتقاضا با منابع داخل   ن یا  ق ینرخ و تط    ش یبا افزا  یانرژ  ی تقاضا  ش یکه افزا

  .دهد

راستا   همین  دارد  ترکیه  در  تالش  خود  نفع  به  انرژی  معادالت  تغییر    ساس ا رببرای 

مدعی  پرداخته و    ها بر منابع آبی تفسیر اصن حاکمیت دولتسیاست هیدروهژمونیک به  

که همانگونه که نفت هر کشوری متعلق به آن است، منابع آبی سرچشمه گرفته از  شود  

این کشور است   به  متعلق  نیز  که  ل ا  و  ترکیه  را میارا  آنک همانگونه  نفت  ،  دپردازبهای 

پایینحوزه بپردازهای  را  منابع آبی ترکیه  بهای  نیز باید  نگاه بلندمدت  در واقع  د.  ندستی 

جنوبی معاوضه کند.    تواند منابع آبی خود را با منابع نفتی همسایگانب ترکیه این است که  

به  تسلط باالدستی بر آدای که  بگونه از  منزله  های دجله و فرات  کلیدی  ابزارهای  یکی 

هژمونی  به  شده که قدرت  ای  منطقه  ت دین شدن  شکنتلقی  برای  مناس ات  آنکارا  دهی 

 .   ادخواهد درا ای و تهمین ترجیهات خود به سایر کنشگران منطقه

   ای بخشی از وازل   مون گرایی منطقه گرایی ترکیه یدر   مون 1-4

اتخاذ سیاست  زنی  چانههای  به ابزار  النهرین ضمن دستیابیهیدروهژمون در بین  ترکیه با 

هژمونجدید،   اصلی  پازل  از  کنار  ای  منطقهگرایی  بخشی  در  را  نظیر  برنامهخود  هایی 

تکنولوژی و همچنین م دل شدن  -ت دین شدن به هاد انتقال انرژی، قط  تولیدات فنی

تنگناهای مختلف  فرصت خواهد یافت  ای تکمین نموده و  به مرکز ت ادالت اصلی منطقه

موضوعی که    . خود برطرف نمایدتوسعه  نوین  انداز  چشم را در سایه  اقتصادی و سیاسی  

گنجانده شده و    در اسناد باالدستی ترکیهپس از روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه  

یعنی یکصدمین سال    2023برای ت دین شدن این کشور میان ده اقتصاد اول دنیا در سال  

( برخی   11-9:  1393پور و آقاجانی،  شده است.)قلی  گ اریهدفت دین شدن جمهوری 

 ها ذین سیاست آبی ترکیه ع ارتند از: از فرصت
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آبی   - برق  انرژی  هدف  تولید  برای  با  قابلیت  ت دین  ایجاد  و  انرژی  صادرات 

 شدن به هاد انرژی 

تولید ثروت  و  و شرقی    توسعه متوازن اقتصادی، صنعتی، فرهنگی نیمه جنوبی -

 و افزایش درآمد سرانه ملی 

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

 ه  ارتقای وزن ژئوپلتیک و قدرت چانه زنی بیشتر در سایر معادالت منطق -

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

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

 ای مانند ج.ا.ایران امکان ایجاد چالش برای کشورهای رقی  منطقه -

 ای. ای و فرامنطقههای منطقهدر تعامن با قدرتبرتری نس ی  -

اوصاف   این  بر اساس  میدر مجموع  با  فرات  دجله و  و  توان گفت مدیریت  راه ردها 

و یا حتی موضوعات مربوط به کشورهای  این کشور  رویکردهایی فراتر از مسائن داخلی 

و  بین بوده  واقع  النهرین  از  در  هژمونی    سیاستبخشی  به  دستیابی  جهت  ترکیه  کالن 

. در همین راستا ایران، نه تنها به دلین قرار گرفتن  دهدرا به خود اختصاص میای  منطقه

بین پیرامون   هیدروهژمونحوزه  سیاست  تاثیر  تهت  بویژه  النهرین  و  ترکیه  گرایی 

مهاجرت زیستی،  مهیط  قرار  موضوعات  آن  نظایر  و  جنوبی  نواحی  مردم  اج اری  های 

ترکیه از ابزار  شوند، ای مهسود می دارد، بلکه ا ز آنجایی که تهران و آنکارا رق ای منطقه

نیز در معادالت   آتی برخوردار خواهد بود و برای نمونه با اعمال فشار بر  راه ردی آد 

   کند تا مناس ات را به سود خود پیش برد.همسو)سوریه و عراق( تالش می های دولت

 النهرین در بینترکیه گرایی   مون یدر  ای چال  2-4

رق ای  سیاستاعمال   و  کنشگران  حساسیت  موج   آن  از  ناشی  پیامدهای  و  آبی  های 

است.  منطقه داشته  پی  در  را  متعددی  اعتراضات  و  شده  نمونه  ای  از  بارها  ایران  برای 

به   نس ت  اعتراضاتی  دیپلماتیک  آنکارا  لهاظ  آبی  مثال  اقدامات  و  داشته  تیرماه  براز  در 

با    که )  غ ار   و   گرد  با   مقابله  المللیبین  کنفرانس   جریان  ایران در   رئیس جمهور   9۶سال  

کشور در تهران    43حضور مسئوالن و نمایندگان سازمان ملن متهد، وزرا و نمایندگان  

  مهیطی   زیست   هایخسارتترکیه و    سدسازی  به سیاستاعتراض  ضمن    ، (برگزار شد
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و    مرزی فرا   موضوع   یک   زیست مهیط   که  کرد  تاکید   منطقه  برای  آن   از   ناشی  در  بوده 

نیز     ایجاد   و   غ ار   و  گرد  با   مقابله  زمینه  در  جهانی   همکاری   برای  پیشنهادی نهایت 

  مالی،   مکانیزم بینی تا پیش شد  موضوع ارایه این   به  مربوط  مناس ات  بررسی  برای  ای کمیته

  سطح   در  غ ار   و   گرد  با   مقابله  زمینه  در  تخصصی   و   فنی   همکاری   و  حقوقی  چارچود

 ( https://www.magiran.com/article/3754534 ).گیرد قرار  توجه مورد جهانی

نیامده و با اشاره به منافع اقتصادی    کوتاه  گونه اعتراضاتاین  برابر  درعمال    هرچند ترکیه

که  نماید میرکیه، آشکارا اعالم و اجتماعی و نیز تاکید بر داخلی بودن مسائن حوزه آبی ت

از    .کند نمی  نظر  صرف   فرات  و  دجله  روی   سدسازی سیاست    از پیامدهای ناشی  برخی 

منطقه هیدروهژمون کالن  معادالت  به  آنکارا  اصطکاکگرایی  و  مخالفت  نظیر  سایر    ای 

برابر سیاستکنش برتریگران در  خواهی آن  و مقاومت دربرابر بیشینهجویانه ترکیه  های 

منطقه   ساختارهای  تغییر  چالشجهت  انواع  بروز  موج   و  تنشبازگشته  و    های ها 

امنیتی   و  اجتماعی  که  دشخواهد  سیاسی،  موضوعی  می.  جنگحتی  باعث  و  تواند  ها 

بین بهران شود.  های  ملن    نز یواتک   ن یکوالمللی  سازمان  پژوهشگران  نقش  از  پیرامون 

المللی بر این  باور است  رو در عرصه بینرخدادهای پیش رشد آد در تهوالت و  روبه

هستند    ی اسی س  رانیگمی تصم  ن یمناقشه گردد، ل ا ا  ا یصلح    یبرا   ی تواند عاملیمآد  "که  

 ( 2:  13۸7، )ب ران و هنربخش "گزینندیرا برمالمللی  بین صلح   ای مناقشه  ریکه مس

احتمالی  اما   ت عات  از  به  برخی  مستقیما  ترکیه  هیدروهژمونکه  بینگرایی  النهرین  در 

 ع ارتند از: مرت ط هستند 

پایین - کشورهای  همگرایی  )ج.ا.ایرانافزایش  جهت    ، دست  سوریه(  و  عراق 

سیاست با  اتخاذ  مقابله  و  ترکیه  آبی  مخرد  با  رویکردهای  های  به مثن  مقابله 

 استفاده از ابزارهای در دست. 

النهرین که برخی عوارض آن خود ترکیه  بینبر گسترده  مهیطی تغییرات زیست  -

 . خواهد ساخت  ثررا نیز متا 

مولفهشکن - بروز  و  حتی  گیری  و  ناامنی  جدید  هزینههای  امنیتی  افزایش  های 

، وقوع انفجارها و  نیابتی  های تروریستی و گیری گروهترکیه )شکنبرای خود  

 (  های آبی ونظایر آنهای احتمالی در مقابن پروژهتخری 

https://www.magiran.com/article/3754534
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 گیرینتیجه 

دجغرافیایی  موقعیت   بین ترکیه  حساس  بسیار  منطقه  بهره ر  امکان  و  از  النهرین  برداری 

فرات  سرچشمهیعنی  آن  آبی  منابع   و  دجله  بزرگ  رود  دو  شدههای  به    س    اتکاء  تا 

برتری بیشینه جویانه  رویکردهای  قدرت  و  رئالیسمسازی  طریق    ،موردنظر  گیری  بهرهاز 

ترکیه   . یردآنکارا قرار گجزء سناریوهای اصلی  ، های ژئواکونومیکپتانسینانواع ابزارها و 

هیدروهژمونچشمدر   یکانداز  از  و  میسو  گرایی  سیاسی  امنیتی،  مختلف  ابعاد  تواند 

عرصه در  را  تغییر  اقتصادی  و  کردها  مهاجرت  شرقی،  مناطق  توسعه  مانند  داخلی  های 

پی را  جمعیتی  آبی  بافت  و ضعف  وابستگی  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  و  نموده  گیری 

و    کردهمنطقه ت دین  خود را به هاد آبی  ،  النهرین های آبی بین های متاثر از حوضهدولت

-تکمینتواند به منزله  ها سرایت دهد. موضوعی که میبرتری آبی خود را به سایر حوزه

برنامه هژمونکننده  منطقههای  قدرتای  گرایی  دیگر  به  نس ت  ای  منطقههای  آنکارا 

در  .  مهسود شود اقتصادی  است که  وضعیتی  این  و  دستگاه  برخی مالحظات سیاسی 

دروازهایران  سیاست خارجی   از  یکی  منزله  به  ترکیه  به  نگاه  با  مانند  ارت اطی  مهم  های 

به همسایگی همچون صادرات  وجود روابط نزدیک  از کشور،  خارج   اقتصادی معطوف 

تا   شده  س    نیاز  مورد  کاالهای  واردات  و  ترکیه  به  است  گاز  شایسته  که  با  آنطور 

هدفمند و    اتاقدامدر نتیجه  و  نشود    مواجههترکیه  ین رویکرد  اتخاذ چنحساسیت باال به  

ایران  اگرچه ط ق آمار    .دریصورت نگآنکارا  های  سیاستپیرامون  جدی   میزان وابستگی 

النهرین بسیار کمتر از نیاز عراق و سوریه بوده است، اما باید خاطرنشان  به منابع آبی بین 

چالش مستقیم)مانند  پیامدهای  بر  عالوه  که  زیست کرد  شرقی،  های  هورالعظیم  مهیطی 

و  ایران  جنوبی  مناطق  تدریجی  آن(    مهاجرت  شیوع  و  نظایر  غیرمستقیم)مانند  تاثیرات 

های  گیری و گسترش فقر و زمینههای واگیر در سراسر منطقه، شکنکسالی و بیماریخش

افراط هیبسط  اعمال  میروهؤموندگرایی(،  از  بازتادتواند  گرایی  فراتر  و  کالن  های 

به بیان دیگر    داشته باشد. بر آینده جایگاه ایران به منزله رقی  اصلی ترکیه  هیدروپلتیک  

های این  ، بخش مهمی از رقابتولوژیک بین ایران و ترکیه ت ایدئعالوه بر انواع اختالفا

مربوط است.  مجاری انرژی آد  نظیر  النهرین  در بینها  آنمنافع ژئوپلیتیکی  دو کشور به  
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حاکمیتی  سیاست  طراحی که ضرورت    امری در  های  را  منطقه  آینده  به معادالت  نس ت 

 .  دهدپیشنهادهای زیر نشان می قال 

پیرامون بررسی و رصد هیدروپلتیک    دائمیهای تخصصی و  لزوم ایجاد کمیته -

 ترکیه در ابعاد دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی. 

مواجهه  در  های جامع  سیاستسازی  جهت پیاده شده  بندی ی زمانها ریزیبرنامه -

 اختیار ج.ا.ایران.  ابزارهای دراقدامات ترکیه با استفاده از ها و گامبا 

در این خصوص  )  ایعمومی و رسانههای دیپلماسیاستفاده هدفمند از ظرفیت -

جمعی  رسانه مجازی  های  بسزایی  میو  نقش  عرصهتوانند  گوناگون در  های 

   ( ایفاء نمایند.مهیطی های زیستمانند حمایت از فعالیت

دجله از ارتفاعات شمال غربی کشور  منابع آبی رودخانه  توجهی از  قابنبخش   -

ج.ا.ایران    با عنایت به اینکه  .شودارمنستان سرچشمه گرفته و به ترکیه وارد می 

با ملهوظ قرار    ، همواره نیم نگاهی به واردات آد از سایر کشورها داشته است

و آد را دارا    های مناس ی برای تهاتر کاالدادن این مسئله که ارمنستان پتانسین

برنامه  ، باشدمی یک  اساس  هدفمند  بر  با  توان  میریزی  الزم  توافقات  این  به 

نموده  کشور   در  م ادرت  فنی    دچارچوو  در  با  همکاری  احداث  ارمنستان 

ارمنستاهایآب  ، ی مشترکهاسد به  ن وارد ترکیه می ی که از  شود را مهار نمود و 

 . کنترل منابع آبی شد ر دترکیه مانع انهصار نوعی 

بین  ایمنطقههای  کمیسیونتشکین   - آد  نظیر  پیرامون  اقداماتی  جهت  النهرین 

سه طرح  ائتالف  و  سوریه  و  عراق  کشورهای  با  در  عملیاتی  جان ه  موضوع 

 ی مجامع بین الملل 

 
 منابع

احمد) العرد(،  2021المرعی،  ضد  الترکى  التعطیش  سالح  السیاسی..  واالبتزاز  اإلنمائى  الت ریر  اال رام،  بین  ،  بوابه 

 https://gate.ahram.org.eg/News/2605169.aspxسایت  2021والی ج  31بازدید شده 

-فصلنامه تحقیقات سیاسی بین،  پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن(،  1393بهرامی مقدم، سجاد)

 9-13۶، شماره بیستم، پاییز، صصالمللی
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