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Abstract 
By implementing the Gap dam project on the Tigris and Euphrates rivers, Turkey 
has the exclusive right to use it and controls the water flowing to the downstream 
countries. This factor has the dissatisfaction of these countries and has created 
problems, especially in terms of security, for the neighboring countries. 
Considering the effects of the GAP project exploitation on the downstream 
countries, the article raises the question, what political and security goals does 
Turkey pursue in the construction of GAP project dams? And what effect will the 
construction of these dams have on Iran's security? With a research approach 
and using the Copenhagen school, the article has taken into account the 
assumptions that the GAP project has changed its nature over several decades 
according to the declared policies of Turkey and has turned from a technical and 
development tool into a security issue. By exploiting this dam, Turkey is pursuing 
hegemonic goals, taking control of the Kurds in the region, and also seeking to 
exchange oil and water in the region. Also, the effects of this project on Iran can 
be mentioned as jeopardizing identity security, environmental hazards, soil 
salinity, and food and agricultural security, which are discussed in the article 
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 چکیده
  آن   از  برداریبهره  انحصاری  حق   فرات  و  دجله   یرودخانه  روی  بر گاپ  سدسازی  پروژه  اجرای با  ترکیه

. دارد  خود  کنترل  در  نیز  را  دست  پایین  هایکشور  به  یافته  جریان  آب  کنترل  و  داندمی  خود  برای  را
  امنیتی  یجنبه  از خصوصبه را مشکالتی و  است شده موجب را هاکشور این نارضایتی عامل همین

 پایین  هایکشور  بر  برداریبهره  این  تأثیرات  به  توجه  با.  است  آورده  وجود  به  مجاور  هایکشور  برای
 اهداف  چه  گاپ  یپروژه  هایسد  احداث  در  ترکیه  که  کندمی  مطرح  را  سؤال  این  مقاله  این  دست،

 گذاشت؟  خواهد  ایران  امنیت  بر  تأثیری  چه  هاسد   این  احداث  و  کند؟می  دنبال  را  امنیتی  و  سیاسی
  است   گرفته  نظر  در  را  مفروضات  این  کپنهاگ  مکتب  از  گیریبهره  با  و  پژوهشی  رویکردی  با   مقاله

  است   داده  ماهیت  تغییر  ترکیه  اعالمی  هایسیاست  به  توجه  با  دهه  چندین   طول  در  گاپ  یپروژه   که
 به  سد  این  از  برداریبهره  با  ترکیه.  است  شده  امنیتی  امری  به  تبدیل  ایتوسعه   و  فنی  ابزاری  از  و

  یمعاوضه  دنبال  به  همچنین  و  منطقه  هایکرد  کنترل  گیریدست  در  خواهانه،هژمونی  اهداف  دنبال
  امنیت   افتادن  خطر  به  توانمی  ایران  بر  پروژه  این  تأثیرات  از  همچنین.  باشدمی  منطقه  در  آب  و  نفت

  مورد   مقاله  در  که  برد  نام  کشاورزی  و  غذایی  امنیت  و  زمین  شوری  زیستی،  محیط  خطرات  هویتی،
 . گیردمی قرار بررسی

 کلیدواژه ها: 
 گاپ؛ ترکیه؛ ایران؛  امنیت؛
 .کپنهاک  مکتب
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 مقدمه ١
دهه  اوایل  سازمان۱۹۷۰ی  از  بین ،  و  های  دولتی 

کنفرانس  بینغیردولتی،  زمینههای  در  ی  المللی 
اما مناطق خاصی    1مسائل آب تشکیل شده است.  

کره  به  از  را  توجهات  مناطق  سایر  از  بیش  زمین  ی 
جلب   آب  کرده خود  منابع  با  مناطقی  مانند  اند، 

سطحی و زیرزمینی مشترک بین دو یا چند کشور.  
در  حوضچه هستند.  جمله  این  از  فرات  و  دجله  ی 

ی دانان برجسته، این دو رودخانه های جغرافی تحلیل
به  فرات  و  آب    دجله  جریان  سیستم  یک  عنوان 

 گیرندفرامرزی به صورت واحد مورد بررسی قرار می 
Kibaroglu, 2017:6-10)(.   

توروس  کوه  رشته  از  ترکیه  شرق  در  دجله    رود 
از ترکیه،    ۴۰گیرد و  سرچشمه می    ۵۱درصد آب آن 

شود.  درصد آن از عراق و نه درصد از ایران تأمین می 
النهرین  دجله پس از الحاق به رود فرات و ایجاد بین 

می  کارون  به  به  اروندرود  تشکیل  از  پس  و  پیوندد 
درصد آب    ۹۰شود. همچنین  خلیج فارس جاری می 

شود.  از سوریه تأمین می درصد آن    ۱۰فرات از ترکیه و  
دجله   به  عراق  در  سوریه  از  عبور  از  پس  فرات 

سد بر روی فرات و پنج سد    ۷ریزد. به طور کلی  می
ها  ترین آن بر روی دجله احداث شده است که مهم 

سد اتاتورک بر روی فرات و سد ایلیسو بر روی دجله  
گردند  های گاپ محسوب می است که خود از پروژه 

خسروی همکاران،    (محمدی  به  ۹۵-۹۶:  ۱۳۹۹و   .(
ذخیره  برای  تقاضا  افزایش  عبارتی  حال  در  سازی 

سازی در حال کاهش  ی ذخیرهکه عرضه است درحالی 
تری  ها در این زمینه با مشکل کماست. برخی کشور 

کشور روبه برخی  اما  هستند؛  مشکالت  رو  دارای  ها 
است  فراوان ممکن  زمان  طول  در  که  هستند  تری 

).  Winston Yu and other, 2021  ز شود ( بیشتر نی
های پایین دست رودخانه دجله و فرات،  مانند کشور 

برداری از  یعنی عراق و سوریه که همواره به حق بهره 
اند؛ اما آب در این حوضه توسط ترکیه اعتراض داشته 

 
ی آمازون نامه،  موافقت١٩٧٠از جمله کنفرانس استکهلم  در  1

های ساحلی رود آمازون و که بین دولت  ١٩٧٨در سال 

برداری از آب را برای خود  که ترکیه حق بهره ازآنجایی 
ای پایبند  ه هیچ معاهده دانسته، اصوالً بمنحصر می 

 نبوده است.  

ترکیه و عراق چندین بار با یکدیگر در این زمینه 
یادداشت    ۲۰۰۹اند و در نهایت در سال  مالقات کرده 

تفاهمی را امضا کردند که هنوز به تصویب پارلمان  
 ) است  نرسیده   ,Kibaroglu and Gürsoyترکیه 

بروز  ).    2015:823 محققان  سوریه  در  همچنین 
سالی را به دلیل احداث همین  آبی شدید و خشک کم

  ۲۰۰۶دانند که موجب ناآرامی در  ها از عواملی می سد
طادی،   (مرادی  است  شده  موجب  ).  ۸۶:  ۱۳۹۶را 

امضای   با  سوریه  و  ترکیه  بین  همکاری  روابط 
شروع شد. ساخت سد    ۲۰۰۹سپتامبر    ۱۶ی  معاهده

آغاز    ۲۰۱۱ی  دوستی رودخانه اورونتس نیز در فوریه 
شد، اما با شروع جنگ داخلی سوریه در شهر درعا،  
الذقیه، حماه، هوموس، ادلب، دیرالزور تنها پس از  

بر  (Oktav, 2017:247)یک ماه متوقف شد   . عالوه 
این مسائل حقوقی باید گفته شود ترکیه با ساخت  

ها در طول زمان اهداف مختلفی را در پیش  این سد
غییر کرده است. این  گرفته است که در طول زمان ت

ی گاپ  مقاله در نظر دارد تا اهداف ترکیه را در پروژه 
همچنین   و  کند  بررسی  امنیتی  و  سیاسی  منظر  از 

سازی را بر روی ایران مورد ارزیابی قرار  تأثیر این سد 
 داده است.  

 ی پژوهشپیشینه ٢
زمینهپژوهش  در  آمده  عمل  به  پروژه های  ی  ی 

می  را  چهارسدسازی  به  کرد.    توان  تقسیم  دسته 
هایی که به این موضوع از منظر  ی اول نوشته دسته

ی دوم مقاالت  اند. دستهمحیطی توجه کرده زیست 
کشورشان   روی  بر  گاپ  که  اقتصادی  تأثیرات  به 

سازی  ی سوم بر تأثیر سد اند، دستهداشته پرداخته
ی چهارم  های منطقه اختصاص دارند و دستهبر کرد 

از س اغلب  تأثیر  وی کشورمقاالت  بر  های همسایه 
اند. در  سیاسی سدسازی بر عراق و سوریه اشاه کرده 

ی  راین در ی  رودخانهالمللی هیدرولوژی حوزه کمیسیون بین
١٩٧٠. 
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شود. با توجه  زیر به چند مورد این مقاالت اشاره می
از  به این پیشینه، مقاله ی پیش رو در نظر دارد تا 

منظر سیاسی و امنیتی به اهمیت پروژه برای ترکیه  
سد که  امنیتی  تأثیرات  به  هم  برای و  ایران    سازی 
 خواهد داشت نگاه داشته باشد. 

) در پژوهشی تحت عنوان  ۱۳۹۷علی نواری (الف:  
  یپدیده  و   ترکیه  در   ایلیسو   سداندازی  راه  و   «ساخت

  حقوق   با   مرتبط   اصول   اولویت   :ایران  در  هاریزگرد 
از    محیط   المللبین را  ترکیه  در  زیست»، سدسازی 

این   منظر حقوقی بررسی کرده است. سؤال اصلی 
دولت  که  است  این  پروژه نوشتار  اجرای  در  های  ها 

از  اصولی  چه  سد  احداث  جمله  از  حقوق    ملی 
الملل زیست محیطی را باید در اولویت و مورد  بین

می  توضیح  مقاله  این  دهند؟  قرار  که  رعایت  دهد 
قلمروی  دولت  حقوقی  اصول  رعایت  بر  عالوه  ها 

به زمینهسرزمینی  در  مانند  خصوص  مسائلی  ی 
کشورسد حقوق  باید  نیز  سازی  را  همسایه  های 

که    هاجواری کشور رعایت نمایند و اصل حسن هم
بین  معاهدات  است  در  تأکید  مورد  متعدد  المللی 

های  ها را در اعمال اصل سرزمینی با محدودیت دولت 
کند. همچنین این مقاله اصول  مشخصی مواجه می 

بین  محیطحقوق  اصل  الملل  جمله  از  زیست 
ها  مسؤولیت مشترک اما متفاوت، اصل تعهد دولت 

اطالع  استفاده به  اصل  زیان رسانی،  غیر  از  بی  ار 
سرزمین، اصل اقدامات احتیاطی، اصل پیشگیری و  

سد نواقص  به  و  همکاری  اشاره  اصل  ترکیه  سازی 
می  نشان  نهایت  در  که  است  حقوق  کرده  دهد 

زیستی در آن رعایت نشده است و در مجامع  محیط
 باشد. المللی قابل پیگیری می بین

ی خود تحت عنوان  ) در مقاله۲۰۰۸الوتار (ابی ب:  
اقتصادی ناشی از ساخت  -ی آبیاثرات بالقوه   «برخی 

پروژه  چارچوب  در  ایلیسو(گاپ)  بازسازی  سد  ی 
زاویه از  شرقی»  جنوب  این  آناتولی  به  اقتصادی  ای 

ها و آثار آن پرداخته است. هدف اصلی این  سازیسد
آیندهمطالعه به  ی  مربوط  اولی  است.  مورد  دو  نگر 

ت سد ایلیسو  ی آب ناشی از ساخ تعیین اثرات بالقوه 
به   دوم  بخش  است.  عراق  بر  پروژه  اثرات  دومی  و 

اثرات اقتصادی احتمالی ناشی از کاهش مورد انتظار  
های دجله  های رودخانه ی آبدر میزان جریان ساالنه 

های  های عراق و ترکیه (دجله) و مرز و فرات در مرز 
پردازد. این مطالعه به چهار بخش  عراق و سوریه می 

ب شد:  دالیل  تقسیم  چارچوب  در  مربوط  اول  خش 
به فکر  -اصلی جمعیتی  را  اقتصادی که دولت ترکیه 

منفی   اثرات  دوم  بخش  کرده،  ایلیسو  سد  ساختن 
نتیجه  که  را  بر  اقتصادی  ایلیسو  سد  ساخت  ی 

کند. بخش سوم  گذارد، بررسی می اقتصاد عراق می 
های تحقیق را نشان  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

بخش  می است.  دهد،  پیشنهاد  سه  شامل  اخر 
کارگروه و صحبت در سطح منطقه، بحث   تشکیل 

های زیست محیطی  الملل و نشست در مجامع بین 
 های عراق.  در دانشگاه 

ی خود با  ) در مقاله۲۰۲۱مورات تزکور (   گونش ج: 
عنوان «اثربخشی استفاده از حقوق بشر: مبارزه بر  

بشری و  سر سد ایلیسو در ترکیه» به موضوع حقوق  
های اقتصادی و کشاورزی  فرهنگی پرداخته و به ضرر 

های  نویسد نهاد و فرهنگی سدسازی اشاره دارد و می 
سد به  اعتراض  در  در  سازیغیردولتی  ترکیه  های 

آن  برهه  وجود  با  اما  گرفتند،  را  آن  جلوی  مانع  ای 
بعد  ترکیه  عملدولت  ابتکار  با  توانست  ها  هایی 

های خود را تأمین کند و  ازی سی الزم برای سدبودجه
صندوق  برای  از  دولت  بگیرد.  کمک  اروپایی  های 

دو  برون  گفتمانی  استراتژی  یک  مشکالت  از  رفت 
توسعه شامل  کرد  اتخاذ  را  امنیت    گراییقسمتی  و 

این   به نقض حقوق بشری در ساخت  ملی. مقاله 
ها و توجه نکردن به جمعیت زیادی از مردم که  سد

برای   که مجبور شدند  عراق  در  و هم  ترکیه  در  هم 
تأمین معاش خود به مهاجرت کنند اشاره دارد و در  

های  گیرد با ظهور رهبران و جنبش نهایت نتیجه می 
ها  ی را برای هنجار پوپولیست دست راستی که چالش

کنند، مبارزه بر المللی لیبرال ایجاد می های بین و نهاد 
هم   و  قوت  نقاط  هم  ایلیسو  سد  سر 

را در مواجهه    های(رویکرد حقوق بشری) محدودیت 
 دهد.  گرایان نشان می ها و توسعه با ناسیونالیست 
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ی آناتولی  ی «پروژه ) در مقاله۲۰۱۸آردا بیلگن (د:  
جنوب شرقی ترکیه(گاپ)، بررسی کیفی ادبیات» به  
جای بررسی سیستماتیک، یک بررسی کیفی را دنبال  

ی گاپ را در طول  اهداف پروژه کرده است. این مقاله  
داند که در راستای  زمان متغیر و شکل آن را سیال می 

ها و منافع نهادی و یا شخصی  ها، ساختارتغییر زمینه
فرآیند  در  دخیل  برنامه بازیگران  اجرای  های  و  ریزی 

پروژه تغییر شکل دهد و این سیال بودن گاپ باعث  
میان جوامع محلی  در  توسعه  شده    ایجاد خستگی 

است. اهداف و مقاصد پروژه، عموماً با هدف تسلط  
بر طبیعت بوده است. همچنین، مانند بسیاری دیگر  

طرح  مدرن از  بزرگ  عناصر  های  شامل  گاپ  سازی، 
نخبه و  تعداد  اقتدارگرا  توسط  و  است  بوده  گرا 

سیاست  از  بوروکراتمحدودی  و  مداران،  ها 
ی سلسله  اهای با نفوذ به شیوه کارشناسان در پست 

مند شود. در این پروژه افراد ثروت مراتبی کنترل می
که در زندگی فقرا  اند درحالی نفوذ بیشتری پیدا کرده 

دهد که  هیچ تغییری صورت نگرفته و این نشان می 
جایگزینی برای مسیر توسعه با تکیه بر مسیر سنتی  
و بومی صورت نگرفته است و حقوق اقلیت کرد در  

اجرا و  شد  نقض  ایجاد  آن  باعث  طرح  این  ی 
المللی شده و تنش بین ترکیه، سوریه  مناقشات بین
 زده است.   و عراق را دامن

ی جنوب  ی «پروژه ) در مقاله۲۰۱۸لورا مایجر ( ه:  
شرقی آناتولی (گاپ) آب، ضد شورش و درگیری»، به 

کند. این مقاله در نتیجه،  اشاره می  های کرد مسأله
دهد  ی چندبعدی بین آب و درگیری را نشان می رابطه

که در پیوند بین گاپ و درگیری ترکیه با پ. ک. ک  
می  هم  که  است  شده  داده  زمینهنشان  ساز تواند 

کند.   زیاد  منطقه  در  را  درگیری  هم  و  باشد  صلح 
تمام وعده علی  گرغم  آب،  بر  مبتنی  توسعه  اپ  های 

بهبود قابل توجهی در وضعیت اجتماعی به  - منجر 
های  اقتصادی منطقه نشده است. بسیاری از بخش 
برنامه و  هستند  کافی  برق  فاقد  هنوز  های  منطقه 

آبیاری تنها به نفع بخشی از جمعیت کرد ساکن در  
ی  منطقه بوده است. از طرف دیگر پتانسیل توسعه

بسیار قوی  عنوان یک سالح،  به  بوآب  ده است.  تر 

ها و پ. ک. ک  این مقاله به درگیری بین ترکیه و کرد 
می می اشاره  و  زمان  پردازد  طول  در  پروژه  این  دارد 

می  اشاره  و  شد  امنیتی  و  داد  ماهیت  کند  تغییر 
توسعه پیش درواقع  کردستان  اقلیم  شده بینیی 

ها در ملت ترکیه و در نتیجه  توسط گاپ به ادغام کرد 
های جدایی طلبانه پ. ک.  ستهکاهش حمایت از خوا

 کند.  ک کمک می 

 نظریارچوب چ ۳
به دلیل به وجود   از فروپاشی نظام شوروی و  بعد 

رقابت هسته آمدن مسأله اقتصادی،  ی  رقابت  و  ای 
سیاسی و اجتماعی مفهوم سنتی امنیت رنگ باخت  

روبه  جدیدی  موضوعات  با  جهان  در  و  گشت.  رو 
تعریف سنتی از امنیت یک خطر تنها زمانی امنیتی  

بین دو کشور    شد که به درگیری نظامی محسوب می 
می  رفتهمنجر  بین شد.  روابط  تغییر رفته  با  الملل 

 کردن ماهیت تهدیدات و مرجع مواجه شد.  

سازی است.  بحث اصلی مکتب کپنهاک، امنیتی
بین  روابط  به  در  تبدیل  موضوعی  هنگامی  الملل 

می امنیتی  آن  مسأله  که  نیست  این  علت  شود 
د،  شوموضوع تهدیدی عینی برای کشور محسوب می 

بلکه وقتی یک بازیگر سیاسی چیزی را به یک تهدید  
می  شمار  به  تهدید  نیز  کند  تعریف  آید  وجودی 

). امنیت در تعریف  ۱۲۶:  ۱۳۹۵(امامقلی و احمدی،  
امنیت مکتب  سیاسی،    بخش   پنج   به  این  نظامی، 

اقتصادی    تقسیم  محیطی  زیست  و  اجتماعی، 
  امنیت   این تحلیل، محوریت   ی اساسی نکته  . شودمی

).  ۴۴۵- ۴۵۲:  ۱۳۸۶است (ابراهیمی،    تعریف  در   ملیّ 
  سطح   بر   امنیت  تحلیل  در  را  خود   اصلی   بوزان تأکید

است   و   گذاردمی   ایمنطقه  تحلیل   ها کشور   معتقد 
  به   را  ایویژه   خود، جایگاه  خارجی  سیاست  در  باید

  در   را  امنیت  و   داده   اختصاص  امنیت   هایمنطق  ابعاد
دیگر،    به عبارت  .نمایند  پیگیری  آن  چندبعُدی  ابعاد
مطالعات  اصلی   تمایز   وجه   دوران   امنیتی  او، 

ی دامنه  سرد، وسعت  جنگ  از دوران  سرد   پساجنگ 
مهاجرت،    مانند   موضوعاتی   شمولیت   و  امنیت

  و   فروملی   و   فراملی  جنائی(تروریستی)  هایسازمان
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است  رفاه  و  زیست  محیط ً   که  اقتصادی    در   قبال
فتحی،    شدمی ن  لحاظ   امنیتی  تعاریف و  (طباطبایی 

امنیتی۱۲:  ۱۳۹۳ مفهوم  درواقع  مکتب  ).  در  سازی 
به   موضوع  این  است.  برجسته  بسیار  کپنهاک 
برخی   دادن  قرار  به  منجر  که  دارد  اشاره  فرآیندی 

می  قرار  امنیت  چارچوب  در  گیرد  موضوعات 
سه  درحالی  رویکرد  این  نبود.  حوزه  این  در  قبالً  که 

غ موضوعات  شامل  (مسائل  موضوع  سیاسی  یر 
سیاسی،  خارج  موضوعات  دولت،  حوزه  از  خارج  زا 

کند و برای اینکه یک  موضوعات امنیتی را ترسیم می 
ی مسائل امنیتی قرار بگیرد دو شرط  موضوع در زمره 

داند. اول گفتمان امنیتی و دوم شکستن  را الزم می 
- ۳۶:  ۱۳۸۱ها و قوانین موجود (نصری،  قواعد و رویه 

امنیتین گفتما).  ۳۵ بازیگران  های  شامل  ساز 
بازیگران  یامنیت است.  کارآمد  بازیگران  و  ساز 
ساز، فرد یا گروهی هستند که موضوعات را با  یامنیت

در   وجودی  لحاظ  از  چیزی  که  مسأله  این  اظهار 
می  امنیتی  است،  تهدید  بازیگران  معرض  سازند. 

حوزه  در  تصمیمات  بر  تأثیر  دارای  صرفاً    یکارآمد 
ساز شامل  باشند. معموالً بازیگران امنیتی امنیت می 

دولت  قبیل  رهبران،  این  از  مواردی  و  احزاب  ها، 
مؤسسه می یک  مانند  کارآمد  بازیگر  و   یباشند 

ایده  است  مطالعاتی  امنیتی  مسائل  در  پرداز 
مسأله ۱۷۵:  ۱۳۹۵(سازمند،   در  به  ).  مربوط  ی 

رودخانه سازیسد روی  بر  ترکیه  مههای  می  های 
همچون دجله و فرات_و در آینده ارس_ این موضوع  

ای که ابتدا فقط  توان به خوبی درک کرد. پروژه را می 
توسعه و  فنی  طرح  محسوب  یک  ترکیه  برای  ای 

محیط  می شدن  عوض  و  زمان  مرور  به  اما  گردید، 
های نوین و  ی بازیگران از ابزار المللی و استفاده بین
جدیدروی بازیگران  آمدن  کرد   کار  به  همچون  و  ها 

کشور  بر  طرح  این  که  تأثیراتی  همسایه  دلیل  های 
داشته است، طرح گاپ را برای ترکیه به یک راهبرد  

 امنیتی بدل کرده است.  

 
1 Project Anatoly Southeast (GAP) 

 ی گاپتغییر ماهیت پروژه ٤
»، 1گاپ   –آناتولی جنوب شرقی    ی«پروژه طور کلی  به  

  ها آن   ترینمهم   که  است  عظیم  سد  ۲۲  شامل
قمآتاتور (های  سد برجیل،  قرقیه،  کبان،   ، )قیام  ک، 

نیروگاهذخیره   یپروژه   یشبکه   و   برق های  سازی، 
  ۲۳  حدود  آبی   برقهای  نیروگاه   .باشدمی   آبیاری   بزرگ

و   در  مگاوات  میلیارد کشاورزی  برای    ساعت 
  ظرفیت  و کنندمی  استراتژیک، برق تولید محصوالت 

  برآورد   مکعب  متر  میلیارد  ۱۰۰  پروژه  سازیذخیره 
  ظرفیت   برابر   سه  ظرفیت  این   و  است  شده

(زکریا،    سوریه   و  عراق   هایسد   سازیذخیره  است 
گاپ،    یپروژه   اتمام   از   ). برآورد شده است پس۲۰۱۹
  ترکیه   را  دجله  رود   جریان  از   ٪ ۴۷  و   فرات   آب   از   ۸۰٪

 ,Al-ansari, Knutsson(  کندمی   کنترل 
  در   موجود  جمعیت  رشد  نرخ  اگر).  2015:2101-2105

  ۲۰۲۵  سال   در  آن  بگیریم، جمعیت  نظر  در  را  ترکیه
).  Al-ansari, 2013:676(   رسید  خواهد   میلیون  ۹۱  به

  ۱۷  و  ترکیه  آب  کل  از  درصد  ۴۷  حدود  پروژه  این  آب
دهد (علی  می   تشکیل  را   ترکیه  اقتصاد  کل  از  درصد

 ). ۵:  ۲۰۱۶عبدالحسین عبدهللا، 

توسط    ۱۹۳۰ی  ی گاپ قبالً در دهه مقدمات پروژه 
با   وی  بود.  شده  فراهم  آتاتورک  کمال  مصطفی 

پتانسیل حوضه  معتقد   هایشناخت  فرات  و  دجله 
تواند به توسعه و رونق  ها می بود که توسعه رودخانه 

بر   گاپ  ابتدا،  در  شود.  منجر  ترکیه  در  بیشتر 
ی  ی منابع آب و زمین متمرکز بود، اما در دهه توسعه

«برنامه۱۹۷۰ یک  به  توسعه،  منطقهی  ای  ی 
اجتماعی  شد  -چندبخشی،  تبدیل  اقتصادی» 

)Meiger, 2018:4  .(حا اولیهدر  هدف  که  آن  لی  ی 
بود،   آبی  برق  تولید  و  آبیاری  قابل  مناطق  گسترش 
و   یافت  تغییر  زمان  طول  در  پروژه  این  توجیهات 

راه  از  فراتر  آن  اهداف  گشت  فنی  حلمعلوم  های 
اجتماعی  اهداف  شامل  و  بود  برق  تولید  و  - آبیاری 

جاه و  درآمد)  اختالف  (کاهش  های  طلبی اقتصادی 
دادن (پایان  و    سیاسی  روستایی  فدرالیسم  به 
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کرد  شورش  استشکست   Murat Tezcür(ها) 
and Othet, 2021:1344( .   دهه هدف    ۷۰ی  در 

آبیاری   و  آبی  انرژی برق  تولید  برای  آبیاری گسترده 
میلیون هکتار زمین در آناتولیاس جنوبی بود. از    ۸/۱

به بعد، تمرکز فنی محدود گاپ،    ۱۹۸۰ی  اواسط دهه 
ی منابع آب و زمین، شروع به تغییر عمدتاً بر توسعه

نه  بخش  دیگر  اینکه  جمله،  از  کرد.  مختلف  های 
حمل  بلکه  کشاورزی،  به  مخابرات،  محدود  ونقل، 

و  مراقبت پرورش  و  آموزش  بهداشتی،  های 
چارچوب  زیرساخت  در  نیز  روستایی  و  شهری  های 

ای  پروژه گنجانده شدند. در این دوره اهداف توسعه
نابر  کاهش  منطقهابری مانند  بین  درون  های  و  ای 

رفع منطقه و  منطقه  از  مهاجرت  جلوگیری  ای، 
نابرابری در مالکیت زمین در منطقه به دستور کار  
به   اولیه  عبارتی، طرح  به  اضافه شده است.  پروژه 

پروژه  توسعهیک  منطقهی  و  ی  چندبخشی  ای 
، مفاهیم  ۱۹۹۰ی  یکپارچه تبدیل شده است. در دهه 

ی  مانند پایداری، مشارکت و توسعه  ی عمومیتوسعه
انسانی نیز در چارچوب این پروژه گنجانده شد. در  

به   گاپ  «پروژهنتیجه،  توسعهعنوان  انسانی  ی  ی 
دهه در  پروژه  مسیر  شد.  تعریف    ۲۰۰۰ی  پایدار» 

تشدید   از  پس  ویژه  به  کرد،  پیدا  دیگری  چرخش 
های ترکیه برای بازسازی اقتصاد سیاسی خود  تالش

ی نئولیبرالی و تبدیل شدن  اساس الگوی توسعه بر  
اتحادیه  این منطقه که  به یک کشور عضو  اروپا.  ی 

٪ از کل مساحت و جمعیت ترکیه را در بر  ۱۰حدود  
پروژه می یک  از  و  گیرد  دولتی  عمدتاً  فنی،  عمدتاً  ی 

ای  محور اقتصادی به پروژه عمدتاً زیرساختی و توسعه
بازا عمدتاً  اجتماعی،  و  ر عمدتاً  پایدار  عمدتاً  و  پسند 

( توسعه است  تبدیل گشته  انسانی   ,bilgenمحور 
بررسی ).  2018:653 می با  آمده  عمل  به  توان  های 

طرح   هرچه  برد.  پی  را  موضع  چرخش  این  دلیل 
تر رفت، هم جمعیت ترکیه افزایش یافت و هم  پیش 

توسعه نیاز  دولت  مورد  آب  تأمین  برای  باید  خواه 
می تأمین  آب  پروژه،  صنعت  پیشروی  با  هم  و  کرد 

فعاالن اجتماعی و محیط زیستی به تأثیرات سد بر  
آسیب  و  بردند  پی  منطقه  مردم  های  زندگی 

محیطی و فرهنگی و همچنین مسائلی مانند  زیست 

اندرکاران  مهاجرت بیشتر خود را نشان داد و دست 
دلیل   به  دوره  یک  در  حتی  شدند  مجبور  طرح 

بشری حقوق  فعاالن  ادامه  فعالیت  طرح  از  ی 
های جهانی به دلیل رعایت نکردن  بازبمانند و بانک 

مسائل اخالقی و حقوقی به طرح کمک مالی نکردند.  
بودجه  توانست  ترکیه  نهایت  در  را  اما  این طرح  ی 

سازمان  و  کند  همراه  فراهم  خود  با  را  جهانی  های 
سازد. در این راه نیز ترکیه اهداف سیاسی و امنیتی 

در   را  قرارداد خود  ولی  البالی  داده  جا  حقوقی  های 
نیاز  هنوز  خود  تعهد  برخالف  مردم  حتی  اکثر  های 

منطقه را فراهم نکرده است. در ادامه به منافعی که  
از زاویه این طرح  از اجرای  امنیتی ترکیه  ی سیاسی 

 شود. کند، اشاره میدنبال می 

 ی گاپشدن پروژهامنیتی ٥
برای    ی گاپپروژه  امنیتی  از چندین نظر سیستمی 

می  را  مورد  این  ابتدا  است.  شده  در  ترکیه  توان 
هایی جمعیتی که این پروژه موجب شده  جایی جابه

و   گاپ  پیرامون  گفتمان  زمان  گذشت  با  ببینیم.  را 
را به   این طرح  و  امنیتی شد  از آن بیشتر  استفاده 

مجموع  وسیله در  کرد.  تبدیل  کشور  یک  جنگی  ی 
پروژه ر می تصو جایی  ی گاپ منجر به جابه شود که 

نفر شده است که بیشتر آوارگان کرد    ۳۵۰۰۰۰حدود  
هایی را برای  دهند و اگرچه دولت برنامهرا تشکیل می 

تضمین غرامت در نظر گرفته است، اما بخش بزرگی  
شده  محروم  غرامت  چنین  از  کرد  آوارگان  اند. از 

منجرجابه کرد  عمدتاً  جوامع  پراکندگی    جایی  به 
های افراطی (پ.  ها و تشدید جنگ با کرد جمعیت آن 

می منجر  را  ک)  این  Meiger, 2018:7(شود  ک.   .(
تدریج، گاپ بخشی از استراتژی  بدان معنا بود که به 

ها  امنیتی دولت ترکیه شد و از یک طرف قرار بود کرد 
های مدرن وفادار به دولت ترکیه تبدیل و  را به ترک

های  گر، کنترل دولتی را از طریق اقتصاد از سوی دی
های دولتی  وابسته به تأمین آبیاری، آموزش و یارانه

کند   در    .(Bilgen, 2018 )تضمین  همچنین 
بهقرارداد  ترکیه  که  بسته  هایی  سوریه  با  خصوص 

است سعی کرده از آب به عنوان سالحی برای توافق  
 با سوریه نیز استفاده شود.  
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می تحلیل  و  تجزیه  چگونه  شومان  که  کند 
گیری سطح باالی ترکیه در هنگام  های تصمیم ساختار

ترکیه و سوریه در مورد همکاری    ۱۹۸۷انعقاد پروتکل  
ن  اقتصادی، پیوندی بین آب و امنیت برقرار کردند: ای 

هم  مذاکرات  در  را  مورد  پیوند  در  کشور  دو  زمان 
می  آب  مسائل  و  امنیتی  تورگوت  مسائل  دید.  توان 

تعیین  بازیگر  ترکیه،  وزیر  نخست  ی کنندهاوزال، 
یابی به توافقی  سیاسی در آن زمان، با هدف دست 

جریان   قول  امنیتی،  مسائل  مورد  در  سوریه  با 
ه و سوریه  مشخصی از رود فرات را بر روی مرز ترکی

ها یک  در همان زمان، آن   .(Kibaroglu, 2017:13)داد  
ی امنیتی متقابل را امضا کردند که در آن  نامهتوافق

ها علیه دیگری  مقرر شد هر کشوری از انجام فعالیت
کاران مسؤول  در قلمروی خود جلوگیری کند و جنایت 

اوزال  فعالیت شد.  خواهند  مسترد  تروریستی  های 
ک بود  (پ معتقد  کردستان  کارگران  حزب  .ک) .که 

کند اگر سوریه از حمایتش  حمالت خود را متوقف می 
. همچنین این    (Kibaroglu, 2017:14)دست بردارد  

های گاپ عالوه بر  توان اضافه کرد که سدمورد را می 
ها حول  این، به مرور زمان که قرارگیری و ساخت آن 

نامد، به ابزار  های آب می چه که دیوار محور ایجاد آن 
ازآن  شدند.  تبدیل  سدجایی نظامی  مناطق ها  که 
توانند مانعی  گیرند، می وسیعی از زمین را در بر می 

برای حرکت آزادانه مبارزان پ.ک.ک باشند. چندین  
سد در کنار مرز بین ترکیه و عراق و سوریه مانع از  

پ  جنگجویان  است.  .کورود  شده  ترکیه  به  .ک 
می همان  بیان  وارنر  که  دولتی  طور  "مقامات  کند: 

توانند به  ها دیگر نمی ست استدالل کردند که "تروری
ای به منطقه دیگر به دلیل وجود  راحتی از منطقه

های  ها را به مکانیسم ها عبور کنند"، بنابراین سدسد
های کوهستانی مورد استفاده  کنترل مرزی برای راهرو 

کردند تبدیل  ک  ک.  پ.   ,meiger(جنگجویان 
2018:8 and wernwr, 2012:231-250 .( 

 به جای نفت سیاست تعویض آب  ٥٫١
در حدود روزانه    ۲۰۱۹واردات نفت ترکیه برای سال  

شده ثبت  روز  در  بشکه  میلیون  گاز    . یک  واردات 
  ۲۰۱۹ملیارد مترمکعب در سال   ۴۵معادل  نیز  ترکیه  

شود و همچنان در  است که بیشتر آن وارد می   بوده 
اناتولی،   (خبرگزاری  است  رشد  نفت  ۲۰۲۰حال   .(

ب  ۷/۳۱ واردات  کل  از  را  درصد  ترکیه  انرژی  خش 
می   International Energy(دهد  تشکیل 

Agency, 2021:133  .(  شدید وابستگی  به  توجه  با 
ها  ترکیه به واردات گاز طبیعی، همراه با تراز پرداخت 

کنند، های امنیت انرژی که ایجاد می پذیری و آسیب
اولویت اصلی ترکیه در رابطه با گاز طبیعی کاهش  

افزایش سهم منابع انرژی تولید    سهم گاز وارداتی و 
داخل از جمله منابع آبی، زغال سنگ، زغال سنگ، 

های تجدیدپذیر (به ویژه در تولید  ای و انرژی هسته
است   International Energy  برق) 

Agency,2021:154)(.   

  سیاست   گاهی  ترکیه  شده   باعث قدرت  در  افراط
  اعمال   عربی  هایکشور   در   را  قوا  یموازنه  روی   بر  بازی

  در   راهایی  هدف، پروژه   این  به  یابی دست   کند. برای 
 ایمجموعه   و  دهدمی   توسعه  و  ایجاد  آناتولی   جنوب

  در   و  کندمی   احداث  را  آبیاری  هایسیستم   و  هاسد  از
  آب   تأمین  برای  را  صلح  یلوله  خط  زمینه، پروژه  این

  جیهان   و   سیهان   از   اسرائیل  و عربی  های کشور  برخی 
).  ۵۸:  ۲۰۱۴کند (عبدالکریم محمد،  می   پیشنهاد   ترکیه

ی آن مطرح شد در نظر  ایده   ۱۹۸۷طرح صلح که در  
های عربی را در دست  داشت تا نبض حیات کشور 

را   لوله  خط  دو  احداث  ترکیه  طرح  این  در  گیرد. 
لوله خط  است.  کرده  به  پیشنهاد  آب  انتقال  ی 

ها  این کشور   های خلیج فارس و خط لوله نفت کشور 
به ترکیه. این دو پروژه از نظر حیاتی کامالً متفاوت  
هستند؛ زیرا قطع آب خطرات به مراتب بیشتری از  
قطع نفت خواهد داشت. این طرح در نظر داشت  

ی  میلیارد متر کعب آب را از دو رودخانه۲/۲ساالنه  
واقع در ترکیه یعنی سیحان و جیهان که به مدیترانه  

می  کشور شودسرازیر  به  سوریه،  ،  آب  کم  های 
عربستان، اردن، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات  
مرکز   در  را  ترکیه  تحقق  صورت  در  و  دهد  انتقال 

می طرح  قرار  خاورمیانه  آبی  و  های  (کرمی  داد 
شماری این  ) اما بنا به دالیل بی ۴۰:  ۱۳۹۵همکاران،  

  طرح هنوز قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. اما ترکیه 
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های آبی خود نیز همواره موضوع تسلط  در دیگر طرح 
 را در نظر داشته است، از جمله در طرح گاپ.  

یابی  برای دست   ه در طرح گاپتالش ترکیبه واقع  
آن    یبه بیشترین میزان آب از دجله و فرات و مبادله 

اقدامی است  با نفت کشور  این  و  های عربی است 
آب    ینی بر مبادله ها از سوی مقامات ترکیه مبکه بار 

است شده  اعالم  اعراب  نفت  هدف   .با  عبارتی    به 
  آوردن   دست  به   و  نفت  با  آب  یمبادله   اصل   در  ترکیه

  کنون   تا   ۱۹۷۰  یدهه   از  که  بوده   پایین   قیمت   با   آن
  ۱۹۷۱  سال   در   ترکیه  که  طوری  است، به   شده   دنبال 

تقاضای  سهم  دادن   ازای  در   با   نفت  دریافت  آب، 
دیگران،    و   راضی   حبیب( است    داشته  را  پایین   قیمت
  در  موضوع  این صحه  بر تأکید راستای در ). ۱۹ : ۲۰۰۸

  ایمقاله)  ایدن  کُن(   ترکی  ی، روزنامه۱۹۹۰  ژانویه  ۲۴
  در   و  نوشت)  عراق  با  نفت  و  آب  معامالت(  عنوان  با

  قوی   سالح  یک شما  که همان طور«   :داشت ابراز  آن
ما   نفت  اسم  به   آب   اسم  به  سالح  یک  نیز  دارید، 

السوئدانی(  » داریم طه  آکگون ۱۷  :۲۰۱۱  ،محمد   .(  
آب حتی طی  فعال   و   ترکیه  سیاست   ایلهان، کارشناس 

  دولت   که  گویدکرده و می   انتقاد   دولت   ای، ازمصاحبه
  آب   صادرات  و  هاراهآب  کنترل   دنبال   به  بیشتر  ترکیه
  آب   به   دسترسی   از   اطمینان  تا   است   شدهبطری

سالم موضوع    )Busch(2020 ,  . آشامیدنی  این 
ی آب  کند که بدانیم مسأله موقعی اهمیت پیدا می 

کشور  معضالت  از  یکی  خود  عربی  شیرین  های 
باشد. با توجه به تغییرات اقلیمی کمبود هر ساله  می

تر جهان حتی این موضوع حساس   میزان آب شرب در
شود. درواقع تسلط بر آب به معنای تسلط بر  نیز می

شریان حیاتی جمعیت عظیم خاورمیانه است. این  
ی تواند اهداف ترکیه را در پروژه گفتار به خوبی می 

ترین  سازی گاپ مشخص کند. زیرا یکی از مهم سد
منافع سدسازی در این طرح تولید برق آبی و تأمین  

جایی انرژی تولید برق  یاز کشور از طریق آن و جابهن
باشد. از طرف دیگر  های فسیلی میبه جای سوخت 

با این کار هم آب آشامیدین و هم برق تولیدی از این  
تواند بفروشد  های پایین دست می ها را به کشور سد

و امنیت خود را در بخش انرژی باال ببرد. به واقع در  

ضای داخلی اهرمی مهم برای  کنار برطرف کردن تقا 
 نمایی ترکیه را فراهم نماید.  زنی و قدرت چانه

 هژمونی خواهی  ٥٫٢
ترکیه،   جمهوری  تأسیس  زمان  از  فعاالن  و  دولت 
اصلی   عنصر  غرب»  تمدن  به سطح  شعار «رسیدن 

شکل  سیاستدهندهگفتمانی  بوده  ی  دولت  های 
است. در همین راستا، یک اجماع ملی وجود دارد که  

دارد توسعه که عمدتاً بر اساس رشد اقتصادی  عقیده  
می  باید  تعریف  که  است  عمومی  کاالی  یک  شود، 

دولت  ترویج شود.  ترکیه،  توسط دولت  های متوالی 
تفاوت علی  طریق  رغم  از  خود،  ایدئولوژیک  های 

گرایانه در مقیاس بزرگ به  های توسعهپیگیری پروژه 
بوده  مشروعیت  دهه دنبال  از  ی۱۹۸۰ی  اند.  ک  ، 

مستقیم   مشارکت  که  نئولیبرالی  نهادی  چارچوب 
تدریج  کرد، بهای را تشویق می تجارت در چنین پروژه 

جهان  این  به  توجه  با  شد.  سیاسی،  ایجاد  بینی 
سد دهه ساخت  از  که  آبی  برق  در  ۱۹۶۰ی  های 

اساسی  برنامه نقش  ترکیه  در  دولت  متوالی  های 
داشته است. این هدف در حزب عدالت و توسعه به  

طلبی رسید که حکومت آن  ای از جاه سابقهسطح بی 
از طلبانههای توسعهبا سیاست نئولیبرالی  جمله    ی 

گسترده خصوصی  و  سریع  انرژی  سازی  بخش  ی 
شده   (Özkaynak and  است   مشخص 

other,2020  ،Tezcür and othet, 2021:1354  .(
قابل ذکر است که نخبگانی مانند سلیمان دمیرل و  
تورگوت اوزال نیز که خود در آمریکا تحصیل کردند و  
نیز در طرح گاپ به عنوان تکنسین و بروکرات حضور  
داشتند سعی کردند تجربیاتی را که در خارج از کشور  

آورده  دست  اجبه  به  ترکیه  در  را  اند 
در این زمنیه دولت  ).  Murray Li, 2007:6(بگذارند

ها را ترویج کرد که  گفتمان خاصی در مورد رودخانه
در   الکتریسیته  تولید  برای  آب  از  استفاده  آن  در 
هم   و  محیطی  حقوق  هم  که  داشت،  قرار  اولویت 

انداخت(  خطر  به  را  این    DSI,2018)  .محلی  در 
نیروی برق آبی به  گرا،  داری و توسعهپارادایم سرمایه 

عنوان راهی برای کاهش وابستگی ترکیه به واردات  
تصویر   به  انرژی  فزآینده  تقاضای  برآوردن  و  انرژی 

https://www.equaltimes.org/clare-busch
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می  تولید  کشیده  برای  آب  از  اگر  گفته شده  و  شد 
ها بدون هدف بیهوده  انرژی استفاده نشود، رودخانه

-Islar, 2012, 317شوند (جریان دارشته و تلف می 
  بیستم   قرن  پایانی  یدهه  دو  در  ترکیه  درواقع  .)323

  تا   بود  خود  سیاست  در   اساسی  تغییر  دنبال   به
  حکومت   دوران  در  را  خود  المللیبین  موقعیت

طرح   .بازگرداند  عثمانی  امپراتوری از  های  استفاده 
می توسعه گاپ  چون  کمک  ای  راه  این  در  توانست 

 یابی به آن باشد.  بزرگی برای دست 

در   ترکیه  که  قدرت  زمینهحال  آبی  قدرت  ی 
هژمونیک در حوضه است، نسبت به سوریه و عراق،  

به  نه برخوردار است که  باالدستی  از موقعیت  تنها 
ها است، بلکه در آغاز  معنای کنترل جریان رودخانه 

دارایی  یکم  و  بیست  و  قرن  اقتصادی  های سیاسی، 
نیز داشت را  برتری   ,Tezcür and othet  نظامی 

گاپ در نظر    ز طرف دیگر به طور کلیا  .)(2021:360
نان"   "سبد  یک  به  را  ترکیه  شرق  جنوب  که  دارد 
خاورمیانه و به یک نیروگاه آبی قوی تبدیل کند. در  

ی کشاورزی تبدیل  نتیجه ترکیه را به یک صادرکننده
سد    . )Meiger, 2018:4(کند  می این  که  امکاناتی 

ه را باال  آورد، امنیت غذایی ترکیبرای ترکیه فراهم می 
سالی در پایین دست  برده و با به وجود آوردن خشک

های منطقه به واردات  در عوض به وابستگی کشور 
زند. همه این  محصوالت کشاورزی از ترکیه دامن می 

قدرت هم  کنار  در  را  عوامل  منطقه  در  ترکیه  یابی 
می  هژمون  فراهم  نقش  برای  را  کشور  این  و  نماید 

 شدن آماده خواهد کرد.  

 هاتسلط بر کرد  ٥٫٣
کلی جمهوری ترکیه به عنوان یک دولت ترکی  طور به

ها  ناپذیر و یکپارچه تعریف شده که در آن کرد تجزیه 
شناخته    های شرقیطور رسمی فقط به عنوان ترکبه

شوند. دولت با اعمال محدودیت بر هویت، زبان  می
سازی فرهنگی (ترکی  و فرهنگ کرد به دنبال یکسان

کرد یک  بود  شدن)  خیالی   ,warner)(ستان 
  اما اوضاع همیشه یکنواخت نبود و اواخر .  2012:238

کم ۱۹۴۰  یدهه    به   حزبی تک   سیستم  از   ترکیه   کم، 
در    گام  چندحزبی   سیستم کردی  احزاب  و  نهاد 

ک   ک.  پ.  مانند  احزابی  و  کردند  پیدا  راه  مجلس 
قدرت  آن توانستند  کنند.  اهدافی نمایی  مانند    ها 

های ترکیه،  کرد   از  متشکل  دستانکر   کشور  تأسیس
ایران را مطرح نمودند (ذوالقدر و کاظمی پیر    و   عراق
). این مسأله حتی در طول بحران  ۷۵-۷۸:  ۱۳۹۴سرا،  

نشینی اسد از  سوریه نیز ادامه پیدا کرده بود. عقب 
به حزب اتحاد دمکراتیک(پ.   ۲۰۱۲شمال سوریه در 

  است   ک   . ک  .پ  به   وابسته  که   ی. ی) یعنی حزبی 
  سوریه   و   ترکیه  هایامتداد مرز  در  تا  داد  را  فرصت   این

نوامبر    ۱۲در    ک   .ک  .پ   حمایت   با   و   شده   مسلط
:  ۱۳۹۹کند (تقی لو و خیری،    خودمختاری   اعالم  ۲۰۱۳

ها را همواره به  ی کرد ). ازآنجاکه ترکیه مسأله۶۸-۶۵
مهم  می عنوان  خود  امنیتی  موضوع  دانست،  ترین 

 ر خطرناک بود.  اعالم این موضوع بسیا

ها  ی کرد تهدید امنیتی دیگر برای ترکیه در مسأله 
  علت   مزید بر  نیز  هاکرد   مهاجرت  مربوط به موضوع

  کرده   مضاعف   را  ترکیه  سیاسی  نخبگان  نگرانی  و  شده
مهاجرت  شهر  هاکرد   است.    جنوب   و   شرقی   های از 

  باعث   غربی   جنوب   و   غرب   مناطق  به   ترکیه   شرقی 
  ترکیه  هایشهر   از  بسیاری  جمعیتیبافت    تغییر

 ً است    شده   بزرگ)  هایشهر   یحاشیه  (خصوصا
پیرسرا،   کاظمی  و  زمینه۷۲:  ۱۳۹۴(ذوالقدر  در  ی ). 

کرد  نیز  سدسازی  سدسازی  مخالفان  جمله  از  ها 
ی های پروژه خصوص در سد ایلیسو (یکی از سد به

آن هستند.  ترک گاپ)  معتقدند  از  ها  یکی  ها 
ها به نام حسنکیف مربوط به کرد   های تاریخیمکان

بهانه  به  کرده را  نابود  سدسازی  کرد ی  و  را  اند  ها 
پراکنده ساختند و این به معنای مبارزه با هویت و  

 باشد.  فرهنگ کردی می 

ایلیسو  پروژه - سد  از  مجموعه یکی  بزرگ  ی  های 
مگاواتی است که    ۱۲۰۰۰ی برق آبی  یک پروژه   -گاپ

رودخانه  روی  دجله  بر  ترکیه  ی  شرقی  جنوب  در 
تا  برنامه و    ۷۸۰۰۰ریزی شده است  کرد  نفر، عمدتاً 

همچنین اعضای قومیت دیگر (آرامی، عرب) و ترک،  
مستقیماً تحت تأثیر این پروژه در ترکیه قرار خواهند  

) سال  GegenStrömung, 2011:19)گرفت  در   .
وساز برای سد آتاتورک  ، زمانی که کار ساخت ۱۹۸۴



 

213 

 . ۲۱۹تا  ۲۰۳ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 اهداف امنیتی ترکیه در پروژه سدسازی گاپ و تأثیر آن بر ایران . ماری ملکی

آمیزی را بر روی  آغاز شد، پ. ک. ک حمالت خشونت 
ها  های کرد ای به آرزو سد انجام داد. این حمالت چهره

های  ، سد ۱۹۹۰ی  برای خودمختاری داد. از اوایل دهه
گاپ رسما به ابزاری در "مبارزه با تروریسم" تبدیل  

ها  شد. مقامات دولتی استدالل کردند که تروریست 
ی  راحتی از یک منطقه به منطقهتوانند به  دیگر نمی 

ها  ها عبور کنندو خشونت علیه کرد دیگر به دلیل سد 
ها  ). پس از سال   warner,2012:238افزایش یافت (

نیرو بین  مسلحانه  حزب  درگیری  و  امنیتی  های 
و نقض حقوق بشر در  ککارگران کردستان پ.  .ک 

منطقه، در نهایت چندین پست نظامی در اطراف  
سد ایجاد شد که منجر به نظامی شدن    سازوساخت 

-GegenStrömung, 2011:19)بیشتر منطقه شد(
در جست 20 اردوغان  نهایت  در  برای  .  راهی  وجوی 

بزرگ  نتیجه  حل  این  به  ترکیه  امنیتی  مسأله  ترین 
های دیگری غیر از راه حل نظامی  رسید باید راه حل

 را امتحان کند.  

  ن، خش  اقدامات  این  که  شد  متوجه   ترکیه
  سمت   به  را  کرد  مردم  از  بیشتریهای  بخش 
  مساعدی   شرایط  دهد کهمی   سوق  بیشتر  گراییافراط 

  از   زیادی  تعداد  تا  کندمی   ایجاد   ک.ک.پ  برای  را
کند    را  شورشی   و  خشمگین   جوانان رابنس،  (جذب 
  ماندگیعقب   وضعیت  مهار   برای  ). ترکیه۴۵:  ۱۹۹۳

  رنج   آن  از  کردنشین  مناطق  که  اجتماعی  و  اقتصادی
  حرکت   کردنشین  مناطق  یتوسعه  سمت   برند، بهمی

  یک   که   را  شرق   جنوب  یتوسعه   یپروژه   کرد، بنابراین 
طرح    . کرد  ارائه   است  چندهدفه   یتوسعه  یپروژه 

  و   نیافته، وسیعتوسعه   یمنطقه  تبدیل   گاپ با هدف 
  تولید  که  الکتریکی   انرژی  بر  عالوه   کردستان  ناپایدار

شود و  می   تبدیل   خاورمیانه  در   منبع   یک   به   کند می
  ترین بزرگ   از   یکی   به   را   کردستان  یمنطقه
  تبدیل   خاورمیانه  در  انرژی  این   تولید   هایکارخانه 

صد ۷۱:  ۱۹۹۴المجذوب،  (کند  می ایجاد  هزار  ).  ها 
کند و  شغل، مشکل اقلیت کرد را در کشور حل می 

توسعههم به  منطقهزمان  اقتصادی  منجر  ی  ای 
ومی کرد   شود  می همچنین  مجبور  را  در  ها  تا  کند 

اختصاص جابهمناطق  دوباره  یافته  و  شوند  جا 

ها توسط  بندی شوند. بنابراین تسهیل کنترل آنگروه
آنکارا در حالی که این پروژه در منطقه تحت کنترل 

تر صورت  گیری است، راحت اقلیت کرد در حال شکل 
  از   ترکیه   دیگر   ). هدف Nomikos, 2016:15  گیرد (می
  تغییرات   ایجاد  برای   تالش  امنیتی  دیدگاه   از   پروژه   این 

  آن  جمعیت  اکثریت  که  است  ایمنطقه در جمعیتی
ً (  هاکرد   را   .دهندمی   تشکیل)  نفر  میلیون  ۱۲  تقریبا

  منطقه   این  به  را  ترک  نفر  میلیون  ۶  دارد  سعی   ترکیه
تا  وارد   به   منطقه  این  در  هاکرد   ترتیب  بدین   کند، 

 ).  ۲۷۸  :۲۰۱۲عبید،  حامد(شوند  لتبدی اقلیت

های مهم نیز برای  ی گاپ ممکن است پیامدپروژه 
پروژه مسأله مثال،  برای  باشد.  داشته  کرد  های  ی 

به   آموزش و سوادآموزی  بر  با گاپ  آموزشی مرتبط 
طور بالقوه هدف  زبان ترکی تمرکز خواهند کرد و به

زبان    گرایانهدولت  ترک  اکثریت  برای  درازمدت  را 
می  به محقق  شامل  کند.  گاپ  هدف  مشابه،  طور 

استاندارد  با  بهبود  روستایی  مناطق  در  زندگی  های 
و   صنعتی  و  شهری  رشد  تشویق  متعاقب  هدف 

ی گذاری در منطقه است. این اهداف نتیجه سرمایه
منطقه تمرکز  کاهش  کرد احتمالی  تضعیف ای  ها، 

آ ادعای  یا حقوق  هرگونه  ینده در مورد خودمختاری 
  ۱۹۹۴ها خواهد بود. در همین راستا، هیلل  ارضی کرد 

های گاپ توسط برخی  کند که برنامهخاطرنشان می 
میهن  به  «استعمار»  و  تهاجم  عنوان  کردی  به  های 

تعبیر شده است که اقدامات بیشتر از سوی دولت  
ه،  ها است. در نتیجترکیه برای انکار خودمختاری کرد 

سد  تخریب  برای  پ.ک.ک  کار تهدیدات  و  های  ها 
منزله  به  باور  این  زیرا  شاهدیم،  را  دزدی  آبیاری  ی 

استآب کردی    (Beschorner 1992)  .های 
نشان  پاسخ  مختلف  منافع  متضاد  و  متنوع  های 

تا چه اندازه اثرات  دهد که پروژه می ی گاپ احتماالً 
ها خواهد  پیچیده و متناقضی برای آینده مناقشه کرد 

همه   .)harres, 2002:753(  داشت  برابر  در  ی زیرا 
این اهداف امنیتی و سیاسی که گفته شد، درواقع  
را   جمعیت  این  بودن  ناراضی  از  نشان  امر  ظواهر 

ها در  ها با کرد دهد. بنابراین چگونگی رفتار ترک می
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ی سیاسی و  ی کردنشین اطراف سد در آینده منطقه
 باشد.  ئز اهمیت می امنیتی ترکیه بسیار حا 

 تأثیر امنیتی بر ایران ٦
مفهوم امنیت دیگر فقط مربوط به مسائل نظامی  

باشد. مسائلی از جمله سدسازی ترکیه با وجود  نمی 
شماری که برای این کشور دارد، اما از نظر  منافع بی 
ی امنیت محیط زیستی،  خصوص از زاویه امنیتی به

از   همچنین  و  کشاورزی  و  غذایی  ی جنبه امنیت 
 هویتی برای ایران تأثیرات منفی خواهد داشت.  

بری بوزان، الی ویور و پاپ دو ویلد که از متفکرین  
در کتابی با عنوان    ،روندمی مکتب کپنهاگ به شمار  

بررسی   ضمن  امنیت،  تحلیل  برای  تازه  چهارچوبی 
بندی  دقیق مفهوم امنیت، آن را به پنج حوزه طبقه 

ها  یطی یکی از این حوزه مح  که امنیت زیست  کردند
 ).  ۱۲۲- ۱۲۳:  ۱۳۸۶(بوزان و همکاران،    رودبه شمار می 

بهره  مثال  از  برای  ایلیسو(یکی  سد  از  برداری 
های سدسازی گاپ) باعث کاهش کیفیت آب  پروژه 

اروند رود و کارون می  به تبع آن  شود و  رودخانه و 
و   رود  اروند  داخل  به  فارس  خلیج  شور  آب  نفوذ 

ی  دهد. این موضوع هم بر هزینهزایش می کارون را اف
گذارد هم باعث تغییر خط تالوگ  نگهداری آن اثر می 

می  کانوننیز  همچنین  در  گردد.  ریزگرد  ایجاد  های 
شد در مناطق شمال غرب عراق در  ایران که ادعا می 

مرکزی   هور  و  اردن  مرز  در  عراق  غرب  مرز سوریه، 
شده  واقع  تأعراق  با  دارد  احتمال  منفی  اند،  ثیرات 

های گاپ امکان  ناشی از کاهش آب دریافتی از سد 
کانون  بیابان افزایش  و  ریزگرد  ایجاد  را  های  زایی 

العظیم تاکنون  شود هو افزایش دهند. گرچه ادعا می 
رسد تاالب  ها بوده، اما به نظر می منشأ این ریزگرد 

از همین سد تغذیه می  کند_ نقش  هورالهویزه_ که 
ینه ایفا کرده که برای اثبات آن نیاز  مهمی در این زم

مستند  و  بررسی  (نواری،  به  است  بیشتری  سازی 
مشکالت  ۲۲۹-۲۲۸:  ۱۳۹۷ خود  با  موضوع  این   .(

های  سالیدیگری در پی خواهد داشت. وقتی خشک 
ایجاد شده در عراق و سوریه به ایران برسد این خود  

ای  هها به ایران، بر کیفیت زمینعالوه بر ورود ریزگرد 

کیفیت   کاهش  گذاشته،  خواهد  تأثیر  کشاورزی 
سالی دائمی  محصوالت کشاورزی و در نهایت خشک 

را نیز در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه بسیاری  
ی از محصوالت کشاورزی مصرفی کشور نیز در حوزه 

می  تأمین  کشور  خطر  غربی  خود  عامل  این  شود، 
پی   در  ایران  برای  را  غذایی  امنیت  خواهد  تهدید 

داشت. این همان سیاستی است که در آینده به نفع  
شود و همان گونه که ترکیه  ترکیه و به ضرر ایران می 

در نظر داشت کشورش به عنوان سبد تأمین خوراک  
یک   عنوان  به  نیز  ایران  و  تبدیل  خاورمیانه 

ی محصوالت کشاورزی به ترکیه وابستگی  کنندهوارد
 شود.  پیدا می 

های دیگری را  ه بر گاپ، ترکیه سدازآنجاکه عالو
از   باید  ایرانی  مسؤوالن  دارد،  کار  دستور  در  نیز 

  و   داری جنگل  سابق   ی گاپ درس بگیرند. وزیرتجربه 
  سال   ۱۸  در   است ترکیه  داشته  اظهار  ترکیه  آب  امور

  روی   بر  سد  ۵۸۵  ،۲۰۲۰سال    تا  ۲۰۰۳  سال   از  گذشته
از    . است  کرده   احداث  کشورش های  رودخانه  یکی 

ی ارس است  ها بر روی رودخانه ترین این سد بزرگ 
به  آن  در  ایران  به    که  دست  پایین  کشور  عنوان 

  ساخت   از   ترکیه  اصلی  اهداف  از  آید. یکی حساب می 
_بر روی ارس_    کاراکورت  بزرگ  آبی  برق  نیروگاه  و  سد
  سد   بر   عالوه  ترکیه  البته  . است  شده  ذکر   آبی  برق

  توزلوجا  و  سویملزهای نام  به دیگر   سد کاراکورت، دو
  در دست   ارس  یرودخانه   اصلی   بستر  بر روی   نیز  را

پروژه   .دارد  اجرا  وریزی  برنامه دبی  این  میزان  بر  ها 
گذارد و  ی آب تأثیر می رودخانه ارس و حجم ذخیره 

نظر   از  ایران  یعنی  دست  پایین  مناطق  بنابراین 
خیز ل گردند و مناطق حاصکشاورزی دچار صدمه می 

- ۱۰:  ۱۳۹۹شود (کالنتری و حکمت آرا،  آب میآن بی 
رئیس گروه هیدروپلتیک انجمن  زاده  ). احمد کاظم ۹

  ی اجرای پروژه بیان داشته  ایرانی مطالعات غرب آسیا  
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در مسیر ارس در آغاز راه  (طرح آناتولی شرقی)    1داپ 
ترکیه تجارب حاصله از گاپ را به    قرار دارد و درواقع 
می  منتقل  می داپ  ساده  نگاه  یک  با  و  توان  کند 

بر   گاپ  اجرای  از  که  عواقبی  همان  زد  حدس 
های دجله و فرات  دست در رودخانههای پایین کشور 

خورد کشور   ،رقم  انتظار  در  زود  یا  های  دیر 
بودپایین  خواهد  ارس  رود  ایلنا،    دست  (خبرگزاری 
۱۴۰۱  .( 

ین از نظر سیاسی، پویایی سیاسی محیط  همچن
تواند اشکال مختلفی داشته باشد: اوالً، به دلیل  می

محیطی  نابرابری  عوامل  سیاست،  از  ناشی  های 
داشته  می خاص  جوامع  بر  متفاوتی  تأثیر  توانند 

برنامه  ثانیاً،  توسعهباشند.  منابع  های  با  مرتبط  ی 
می نیز  آب  مانند  عنوان  طبیعی  به  ای  وسیلهتواند 

یابی به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار  برای دست 
باعث  گیرد. در هر دو شکل می  توانند در درازمدت 

ایجاد تعارض شوند یا در پویایی تعارض موجود نقش  
از   سیاسی  استفاده  چنین  گاپ  باشند.  داشته 

). از  Meijer, 2018:11دهد (ی آب را ارائه می توسعه
ی جغرافیایی است که  یک طرف کردستان یک فضا 

بیند و هر وقت چنین  خود را در انزوای ژئوپلتیک می 
احساسی به وجود بیاید و هر فضایی خود را محدود  
سعی   تهدید،  مورد  همسایگانش  سوی  از  و  ببیند 

کند به دنبال یک یار استراتژیک برای خود بگردد  می
این مسأله در مورد کرد  به  ها راهی باز می و  تا  کند 

ها را  ب و امریکا تمایل پیدا کنند و حضور آن سوی غر 
می  موجب  منطقه  (چگنی در  آثارتمر، گردد  و  زاده 

پ۲۱۴:  ۱۳۸۸ دیگر  طرف  از  هدف.ک.).    ایجاد   ک 
  یدارد. ایده   را  خاورمیانه  یمنطقه  در  بزرگ  کردستان

ایجاد  با   ک.ک.پ  کردی پان    های خودمختاری   هدف 
  کرد   معجوا  در  دمکراتیک  کنفدرالیسم  و  دمکراتیک
برای  امنیتی  تهدید  خاورمیانه   با   هاییکشور   جدی 
  شمار   به  نیز  ایران  نظیر  توجه  قابل   کرد  جمعیت

خیری،  می و  لو  (تقی  به    . )۸۰:  ۱۳۹۹رود  توجه  با 

 
 از یکی عنوان به ارزروم شهر مرکزیت به داپ یپروژه  1

 یبرای توسعه  ۲۰۱۱ سال در ترکیه ایمنطقه یتوسعه  هایپروژه 
 . استان شرقی ترکیه شروع به کار کرده است ١٥

 سازیها در ترکیه در اثر سد مشکالتی که برای کرد 
شود. از  رخ داده این مشکل برای ایران دو چندان می 

شود و از طرفی  ها را بیشتر مییک طرف شورش کرد 
ها  ها و تحریک آن پای بازیگران غربی را در میان کرد 

خطری که ایران را از این ناحیه تهدید    .کندبیشتر می 
قدرت می گروه کند.  منطقهگیری  در  کردی  ی  های 

های ایران را تحت تأثیر قرار  ند کرد تواعراق و ترکیه می 
های  داده و آرزوی کردستان بزرگ را برای همراهی کرد 

سیستم   برای  شدت  به  این  و  باشند  داشته  ایران 
اثر   بر  همچنین  است.  خطرناک  ایران  امنیتی 

ریزگرد سازیسد ورود  و  خشک های  باعث  شدن ها 
رود  از  میبسیاری  ایران  در  مناطق  ها  این  و  گردد 

قرار  درس ایرانی  کردنشینان  که  است  جایی  در  ت 
این فعالیت  اثر  ها  دارند، خشکی و شوری زمین در 

مزیت بر علت شده و نارضایتی مردم این ناحیه را  
می  چندان  را  دو  مردم  از  گروه  این  مهاجرت  و  کند 

ها روی هم رفته به ضرر  ی این گردد. همه سبب می 
 سیستم امنیتی ایران است.  

 گیرینتیجه ٧
  شدنپیچیده  و  جهان  کنونی  نظم  در  تغییر  به  توجه  اب
  از   مفیدتری  درک   به   توانمی   روابط  شدن  ایشبکه   و

همان    . برد  پی  گاپ  سدسازی  طرح  در  ترکیه  اهداف
  از   هاسد  این   احداث  گونه که ذکر شد این کشور با

  مصون   هاکرد   یعنی   خود  امنیتی  تهدید  ترینبزرگ 
طلبی  کند و حس هژمونی ها را کنترل می و آن   مانده

می  ارضا  را  درخود  غذایی،    امنیت  حال   عین  کند. 
نیز  خود   هیدروهژمونیک   موقعیت در    را  و  برد  باال 

کشور  دچار  عوض  نقاط  از همین  دست  پایین  های 
گردند. کشوری مانند ایران به دلیل داشتن  آسیب می 

نگاه وسیع باید  مهم  و جدی ژئوپلتیک  راتر  در    تری 
گردد  این خصوص داشته باشد. از جمله پیشنهاد می 

این سدسازی  ابعاد  بررسی  و  بحث  به  در  تا  ها هم 
وزارت و  باالدستی  سطح  خانهسطح  در  هم  و  ای 

 



 

216 

 . ۲۱۹تا  ۲۰۳ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

 

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 

 اهداف امنیتی ترکیه در پروژه سدسازی گاپ و تأثیر آن بر ایران . ملکی ماری

کنفرانس  اقداماتی  دانشگاهی  و  گردد  برگزار  هایی 
بین   برای تقسیم منصفانه آب دجله و فرات  عملی 

تواند  ایران می   جوار رود انجام گیرد کههای هم کشور 
می  عنوان  رساند.  به  عمل  به  حضور  آن  در  انجی 
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های قابل کشت در ایران پرداخته  سدسازی بر زمین 
و این مسائل را در جلسات محیط زیستی در سطح  

ی قرار دهند. همچنین  الملل مورد بررسمنطقه و بین
باشد تا برای تقیت امنیت هویتی بین  شایسته می 

فرهنگ کرد  به  منطقه  حس  های  تقویت  و  سازی 
پرستی این اقوام پرداخته شده تا بتوان همچنان  وطن 

ملی   استحکام  و  حفظ  برای  قوی  نیروی  این  از 
آن  گرفتن  قرار  کنترل  تحت  از  و  توسط  استفاده  ها 
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