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Abstract
New global challenges such as strong willingness to
development and climate change highlighted politics, security
water, and identity nexus so that water resources have become
a soft tool for achieving political goals. Therefore, it is
important to pay attention to the dynamic and complex
interactions between water and politics throughout the world,
especially in Western Asia as a highly stressed region. Among
the West Asian countries, Turkey is one of countries that has
been using a considerable part of its water resources to build
economic power, advance political strategies and achieve
Hydro-hegemony in recent decades. This paper describes
Turkey’s hydraulic mission in three categories: domestic
hydraulic mission projects and nationalize its waters, water
transfer projects from Turkey to its neighbors and gets the
opportunities from its waters, last but not the least,
transboundary water projects and legitimize its hydropolitical
actions. In addition, it will be shown how Turkey's government
follows up the absolute territorial integrity in their discourses,
but in practice, they apply Strategic Depth Doctrine and
adopted Hydraulic Mission. Generally, Turkey tries to
dominate its neighboring and some non-neighboring countries
by Turkey’s water and its hydropolitics actions. The results of
this study show these projects are not merely aimed at
compensating water scarcity in destination countries. Because
the volume of water that will be transported can only
compensate for a very small fraction of the water scarcity.
While they can cause serious economic, security and
environmental challenges. Water dependency, as the most
indispensable resource for human life, will be one of Turkey's
strategies and tools for gaining power in the highly critical
Western Asian region.
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چکیده
چالشهای نوین جهانی از جمله میل شدید به توسعهیافتگی و تغییر اقلیم سبب
 آب و هویت» شده به گونهای که منابع آبی، امنیت،پررنگ شدن پیوند «سیاست
، از اینرو.به یک ابزار نرم برای پیشبرد اهداف و نفوذ سیاسی تبدیل شده است
توجه به اندرکنش پویا و درهمتنیده آب و سیاست درکنار عواملی همچون
، بویژه در منطقه بشدت پرتنش غرب آسیا،تغییرات اقلیمی در نقاط مختلف دنیا
 ترکیه، در میان کشورهای غرب آسیا.از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است
از جمله کشورهایی است که در دهههای اخیر درصدد استفاده بیش از پیش از
 پیشبرد راهبردهای سیاسی و،منابع آبی خود در راستای ایجاد قدرت اقتصادی
 این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با.دستیابی به هژمونی آبی بوده است
اتکاء به منابع کتابخانهای به تشریح مأموریت هیدرولیکیِ ترکیه در قالب سه
 طرحهای انتقال،دسته از پروژههای آبی داخلی و ملیسازی آبهای این کشور
،آب از ترکیه به کشورهای مجاور و فرصتسازی از منابع آب و در نهایت
پروژههای آبی بینالمللی و فرامرزی و مشروعیتسازیِ اقدامات هیدروپلیتیکی
این کشور میپردازد و ارتباط این طرحها با رویکرد هیدروپلیتیکی این کشور را
 نشان داده خواهد شد ترکیه چگونه در، عالوه بر این.مورد واکاوی قرار میدهد
ظاهر و صرفاً در مقام اظهارنظر از دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی تغییر رویکرد
داده است؛ اما در عمل سعی دارد بنابر دکترین عمق استراتژیک و به واسطه
 کشورهای مجاور و برخی کشورهای غیر مجاور،رویکرد مأموریت هیدرولیکی
 نتایج مطالعات نشان.خود را وابسته به اقدامات هیدروپلیتیکی این کشور نماید
میدهد که مطرح شدن این طرحها صرفاً با هدف جبران کمیابی آب در
کشورهای مقصد نیست؛ زیرا حجم آب انتقالی تنها بخش بسیار کوچکی از کمبود
، درحالی که بسیاری از این طرحها.کشورهای هدف را میتواند جبران کند
 امنیتی و زیستمحیطی بسیاری به همراه، اجتماعی،هزینهها و تبعات اقتصادی
 یکی از استراتژیها، ایجاد وابستگی به ضروریترین منبع برای حیات بشر.دارند
.و ابزارهای ترکیه برای کسب قدرت در منطقه بشدت بحرانی غرب آسیا است
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براین اساس ،پیوند درهمتنیده «سیاست ،امنیت ،آب و هویت» یک
جنبه مهم و اثرگذار در سیاستگذاری راهبردی و همچنین بهرهبرداری
از منابع آبی مشترک است .این پیوند به حدی حائز اهمیت است که
ابر قدرتها برای هژمون 9شدن ،احاطه بر مسائل محیطزیستی و
به ویژه آب را به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار خود قرار
دادهاند .ایــن چالشها در حـوضههای آبـریز فرامرزی 5و منابع آب
بین المللی ،که بین دو و یا بیشتر از دو کشور مشترک هستند ،بسیار
شدیدتر هستند .براین اساس ،اغلب تالش دولتها برای کنترل و مهار
آبهای حوضههای آبریز مشترک یا با هدف کسب قدرت سیاسی برای
تأمین منافع سیاسی -اقتصادی (عمدتاٌ کشورهای باالدست) و یا با
هدف کسب سلطه بر منابع آبی مشترک برای تأمین نیازهای جوامع
خود با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی (عمدتاٌ کشورهای
پاییندست) صورت میگیرد.

 -0مقدمه
جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشان داد امنیت تنها در
بعد نظامی خالصه نمیشود ( .)Rostami and Naderi, 2015باری
بوزان 1نگاه تَک بُعدی به نظریاتِ سنتیِ امنیت را چالش کشید و ابعاد
امنیت را به پنج بُعد امنیت نظامی ،امنیت سیاسی ،امنیت اقتصادی،
امنیت اجتماعی و امنیت زیستمحیطی توسعه داد .لذا یکی از ابعاد
امنیت ،در شکل جدید ،مباحث مربوط به امنیتِ محیطزیست است
( .)Rostami and Naderi, 2015مسأله آب یکی از مهمترین
مؤلفههای امنیت محیطزیستی است .آب ،منبعی حیاتی با ماهیتی
اشتراکی بین ذیمدخالن مختلف (محلی ،منطقهای ،ملی و بین المللی)
است که مرزهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را به رسمیت
نمیشناسد ( .)Mianabadi, 2016; Selby, 2005از سویی دیگر ،این
منبع استراتژیک تنها در انحصار بشر نیست و برای کل اکوسیستم و
حیات تمام عناصر و موجودات زمین حیاتی است .نکته حائز اهمیت در
خصوصِ مسائل آبی آن است که کسب امنیتِ آبی تنها در گرو
حکمرانیِ مسائلِ درهمتنیده بخشِ آب نیست ( )Juvonen, 2015بلکه
بسیاری از محرکها در این زمینه ،از خارج از بخش آب بر امنیت آبی
اثرگذار هستند .به همین دلیل ،فرآیند مدیریت منابع آب اغلب تحت
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده در بخشهای دیگر از جمله راهبردها و
سیاستهای کشاورزی و غذایی ،امنیت انرژی ،زیرساختها و
تکنولوژی نیز قرار میگیرند (Grigg, 2019; Gupta and Pahl-
.)Wostl, 2013

مروری بر پارادایمهای آبی نشان میدهد که ایدئولوژی غالب برای
کسب سلطه بر طبیعت ،استفاده از زیرساختها و سازههای هیدرولیکی،
ساخت سدهای مرتفع و توسعه سازههای بزرگ مقیاس آبی بوده است
( .)Molle et al., 2009بطورکلی ،برای مهار آبهای حوضههای آبریز
از یک استراتژی کلی بنام استراتژی «مأموریت هیدرولیکی» 6در حوزه
آب و محیطزیست استفاده میشود .تفکر مأموریت هیدرولیکی بیان
میکند که هر قطره آبی که به اقیانوس بریزد و انسان نتواند از آن
استفادهای کند ،تلفات محسوب میشود .با این تفکر ،دولتها بواسطه
توسعه سازههای هیدرولیکی در مسیر جریان رودخانهها ،آب را تا حد
ممکن برای مصرف انسان ذخیره میکنند ( .)Wester, 2009این
استراتژی در نیمه دوم قرن بیستم به کشورهای درحال توسعه موسوم
به کشورهای جنوب نظیر کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا ورود
پیدا کرده است ( .)Balali et al., 2011در میان کشورهای این منطقه،
ترکیه از جمله کشورهایی است که در دهههای اخیر درصدد استفاده از
منابع آبی خود و بکارگیری استراتژی مأموریت هیدرولیکی در راستای
ایجاد قدرت اقتصادی ،پیشبرد اهداف سیاسی و دستیابی به هژمونی
آبی بوده است .این کشور برخالف سایر کشورهای منطقه که از منابع
نفتی چشمگیری برخوردارند ،منابع آبی بیشتری دارد و در تالش است
تا با تعریف و اجرای طرحهای متعدد آبی در قالب استراتژی مأموریت
هیدرولیکی و بدون توجه به ابعاد و تبعات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
و زیستمحیطیِ این طرحها ،از منابع آبی خود در برابر منابع نفتی
کشورهای حاشیه خلیجفارس استفاده کند.

این مسائل سبب تأثیرپذیری و تأثیرگذاری درهمتنیده 3آب و سیاست
و به تبع آن ،درهمتنیدگی آب و امنیت ملی کشورها بر یکدیگر شده
است ( .)Mianabadi, 2016تا جایی که مسائل و چالشهای آبی را
نمیتوان جدای از مسائل سیاسی و امنیتی در نظر گرفت ( Iyob,
 .)2010از سویی دیگر ،بسیاری از محققان استدالل کردهاند رقابت بر
سر کنترل ،دسترسی و استفاده از آب ،ارتباط مستقیمی بــا هــویت
ملی مـردمـان یک سرزمین دارد ( ;Haftendorn, 2000
 .)Ruettinger et al., 2011از آنجایی که مسائل آبی با تاریخ و هویت
ملی 2جوامع درهمآمیخته شدهاند و همچنین جزیی از امنیت ملی
دولتها محسوب میشوند؛ لذا مواجهه راهبردی با مناسبات و مناقشات
آبی برای سیاستگذاران در این حوزه ،مسألهای درهمتنیده خواهد بود
(.)Zeitoun et al., 2019

4. Hegemony
5. Transboundary River Basins
6. Hydraulic Mission
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بر این اساس ،در این مقاله ضمن بررسی سیاستهای راهبردی ترکیه
در حوزه مسائل آبی منطقهای ،نشان داده خواهد شد که پروژههای
انتقال آب فرامرزی ترکیه در کنار ابرپروژههای دهگانه سازهای در داخل
این کشور و همچنین اقدامات ترکیه در پروژههای آبی که در سایر
کشورهای منطقه در دست اجرا دارد ،چگونه اهداف راهبردی این کشور
در منطقه را دنبال نموده و کشورهای مجاور و حتی برخی کشورهای
غیرمجاور با ترکیه را وابسته به اقدامات این کشور مینمایند .این
درحالی است کــه متأسفانه سیاستگذاران ،مجامع علمی ،پژوهش
های راهبردی در داخل کشور و همچنین رسانههای اثرگذار در کشور،
اقدامات و فعالیتهای ترکیه در حوزه آب را تنها محدود به پروژه
آناتولی جنوب شرقی (گاپ) کردهاند .بر این اساس ،در این مقاله تالش
میشود ابتدا ابعاد داخلی و بینالمللی و مالحظات جدی درباره مأموریت
هیدرولیکی به مثابه چارچوب نظری این مقاله واکاوی شود .سپس
وضعیت هیدروپلیتیک ترکیه با بررسی اجمالی اقلیم و سیاستهای آبی
آن تحلیل میشوند .پس از آن ،سه دسته از ابرپروژههای آبی ترکیه
( -1پروژههای داخلی -3 ،فرامرزی و  -2انتقال آب از ترکیه به
کشورهای مجاور) معرفی میگردند و ارتباط این طرحها با رویکرد
هیدروپلیتیکی این کشور در منطقه مورد واکاوی قرار میگیرد.

کرده و معتقدند ساخت سدها برای دستیابی به اهداف سیاسی پیگیری
میشود .بطور کلی این دسته از محققان ،مأموریت هیدرولیکی و
سازههای عظیم آبی را به عنوان یک راهبرد سیاسی برای کنترل فضا،
مردم ،آب و قدرت معرفی کردهاند ( Cullather, 2002; Molle et
 )al., 2009و معتقدند زیرساختهای هیدرولیکی با منطق تفسیر
توسعه اقتصادی ساخته میشوند ،در حالی که بر قدرت سیاسی
دولتمردان در جامعه اثرگذارند ( ;Molle et al., 2009
 .)Swyngedouw, 1999برای نمونه ) Rusca et al. (2018به
بررسی نقش زیرساختها و سازههای بزرگ مقیاس آبی در شکلگیری
کشورهای جنوب صحرای آفریقا پرداختهاند .بررسی آنها نشان داد که
پروژههای آبی بطور مستقیم از سیاستهای داخلی و خارجی اثرپذیر
هستند و برای نمونه ،اصول و اهداف مأموریت هیدرولیکی در کشور
موزامبیک بین سالهای  1479تا  ،3112به دلیل مسائل داخلی و
خارجی تغییر یافته است Menga (2016) .نیز به بررسی ابعاد مأموریت
هیدرولیکی در رودخانههای فرامرزی مشترک پرداخت .او نشان داد
ساخت سد در حوضههای آبریز فرامرزی راهی برای دفاع از هویت
ملی ،افزایش نفوذ منطقهای و در نهایت به رسمیت شناختن حاکمیت
مطلق سرزمین 3بر منابع فرامرزی است.

 -0پیشینه تحقیق

دسته دوم ،پژوهشهایی هستند که به طور مشخص به تحلیل
مأموریت هیدرولیکی کشور ترکیه پرداختهاند .برای نمونهVisage et ،
) al. (2018معتقدند توسعه زیرساختهای آبی در استان ازمیر ترکیه
برای پروژه « 1111سد کوچک در  1111روز» 2اهدافی فراتر از توسعه
سطح زیرکشت و آبیاری مزارع بهدنبال دارد .آنها استدالل کردند که
چنین پروژههایی میتواند قدرت و اقتدار دولت را در مناطق روستایی
تقویت کند .در مقابل ،برخی محققان عمدتاً ترکیهای ،نظیر Conker
) ،and Hussein (2019معتقدند که استراتژیِ فرامرزیِ مأموریتِ
هیدرولیکی ترکیه با هدف بهبود صلح و ثبات منطقهای بوده است ،اما
کشورهای مجاور چنین اقداماتی را عامل چالشهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی میدانندConker and Hussein (2019) .
معتقدند بنابر آنچه مصطفی کمال آتاتورک ،9در یک بیانیه اذعان
داشت« :صلح در خانه ،صلح در خارج از کشور» 5به اصلیترین شعار
ترکیه تبدیل شده است .این در حالی است که شواهد و مطالعات مقاله
حاضر نشان میدهد ایجاد وابستگی به ضروریترین منبع برای حیات
بشر ،وسیلهای برای کسب قدرت خواهد بود و ترکیه نیز با توجه به
دکترین عمق استراتژیک به جد به دنبال هژمون شدن در منطقه غرب
آسیا است .بر این اساس ،باید گفت که در تحقیقات قبلی پژوهشی تا

این تحقیق بر اساس تلفیق دو دسته از مطالعات انجام شده است .دسته
اول پژوهشهایی هستند که به نقش منابع آبی به مثابه ابزار کسب
قدرت و اقتدار اشاره کردهاند Cullather (2002) .معتقد است
دولتهای در حال توسعه و دولتهای توسعهنیافته که در صدد ایجاد
توسعه و حرکت به سوی مدرنیته هستند ،ساخت سد و اصالحات اراضی
را برای رشد و ترقی ،اجتنابناپذیر میدانند .همانطور که Molle
) (2009استدالل کرده است «جایی که آب جاری است ،قدرت نیز
جاری است» 1.استدالل وی آن است که هدف از ساخت سدها بیشتر
دستیابی به منافع ژئوپولیتیکی است تا دستیابی به منفعت اقتصادی
برای جامعه Kraak (2012) .معتقد است کنترل رودخانه به واسطه
سد ،به مثابه حکمرانی بر گروهی از ذینفعان در منابع آبی رودخانه
است .به همین دلیل ،دولتها به واسطه مأموریت هیدرولیکی در صدد
کسب سلطه بر ذیمدخالن آن رودخانه هستند .این درحالی است که
چنین پروژههایی برای جامعه الزاماً منافع اقتصادی یا منافع اجتماعی
به همراه نخواهند داشت Nagheeby and Warner (2018) .نیز
منطق توسعه ساخت سد را تسلط دولتمردان بر ذیمدخالن معرفی
1. Flows of Water, Flows of Power
2. Absolute Territorial Sovereignty
3. 1000 Small Dams in 1000 Days

)اولین رئیسجمهور ترکیه( 4. Mustafa Kemal Atatürk
5. Peace at Home, Peace Abroad
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شدن ،با افزایش کنترل بر منابع آب توسط دولتها فراگیر شد .توسعه
تکنولوژی نیز این امکان را برای کشورها مهیا کرد که با کنترل بیشتر
بر منابع آب ،بیشترین استفاده را برای تأمین نیازهای نامحدود بشری
داشته باشند ( .)Conker and Hussein, 2019اما مأموریت
هیدرولیکی جنبه دیگری نیز دارد که عبارت است از اینکه دولتها با
بکارگیری این استراتژی ،به دنبال ایجاد مشروعیت بیشتر برای خود
هستند .زیرا چنین اقداماتی (ایجاد زیرساختهای سازهای آبی) نمادی
برای هویتِ ملی دولتها نیز هستند و با تاریخ گذشته و آینده
دولتمردان در دورههای مختلف نیز مرتبط است .برای نمونه ،سد
ماراتن 5در کشور یونان ،شهر آتن را با ریشههای تاریخی 6آن سرزمین
مرتبط ساخته است و همچنین نمادی از مدرنیته و غربی شدن شهر
آتن نیز است ( .)Kaika, 2006از سوی دیگر ،سازههای عظیم چون
سد اصوالً مایهی افتخار دولتمردان هستند و آنها در صدد ثبت نام
خود بر این سازهها هستند؛ زیرا بدین واسطه ،اقداماتشان به ظاهر در
تاریخ ماندگار خواهد شد .برای نمونه سد آتاتورک 7در ترکیه و سد
طالل 2در اردن نمونههایی از چنین نامگذاریهایی هستند ( Fasihi
 .)Harandi, 1395وعده مأموریت هیدرولیکی یا قول ساخت سد در
حلقههای سیاسی نیز جایگاه ویژهای دارد تا جایی که برخی بر اساس
شواهد مطرح کردهاند «ساخت یک سد را قول بدهید ،یک انتخابات را
برنده شوید» ( .)Fasihi Harandi, 1395لذا در تعریفی جامعتر،
مأموریت هیدرولیکی اقدامی است که دولتها به واسطه مهار حوضه
آبریز درپی ایجاد پایههایی برای ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
هستند ( .)Conker and Hussein, 2019براین اساس ،تحلیل
رویکردهای مختلف حاصل از مأموریت هیدرولیکی در حوضههای
آبریز از اهمیت بسزایی برخوردار است .برای نمونهMolle et al. ،
) (2009استدالل کردند پروژههای مأموریت هیدرولیکی عالوه بر
تولید انرژی ،حفاظت در برابر سیالب و تأمین آب شرب شهرها
میتوانند کمکی جدی برای بهبود اقتدار دولتها باشند و نمادی برای
قدرت دولتها نیز محسوب میشوند.

کنون یک توصیف جامع از پروژههای آبی ترکیه ،نسبت آن با مأموریت
هیدرولیکی این کشور و همچنین بررسی ابعاد ملیسازی و
فرصتسازی از منابع آبی به مثابه رویکردی برای استفاده بیشتر از
منابع آبی ارائه نشده است.
 -3چارچوب نظری
 -0-3ابعاد استراتژی مأموريت هیدرولیکی

مأموریت هیدرولیکی با تصور و فرض آنکه مناطق خشک به واسطه
سدهای بزرگ ،پمپاژ آب زیرزمینی و انتقال آب از فاصلهی دور
میتوانند به مناطق صنعتی تبدیل بشوند وارد عرصه مدیریت منابع آب
شده است و هدف آن بصورت کلی گلستان نمودن بیابانها بوده است
( .)Balali et al., 2011تفکر مهار حوضه آبریز یا مأموریت هیدرلیکی
برای اولین بار اوایل در دهه  1421زمانی که کشور آمریکا دچار بحران
شدید اقتصادی بود مطرح شد .در آن زمان ،دولت فرانکلین روزولت1
برای توسعه مناطق اطراف دره تنسی در جنوبشرقی آمریکا پروژه
ویژهای طراحی کرد .بر اساس این طرح ،سازمان عمرانی دره تنسی3
تأسیس و دیوید لیلینتال 2به عنوان رئیس این سازمان منصوب شد.
لیلینتال تیمی از متخصصین را جهت بررسی مشکالت و بهبود وضعیت
اقتصادی آن مناطق گرد هم آورد .سازمان عمرانی دره تنسی ،برای
بهبود وضعیت اقتصادی ،مهار حوضههای آبریز به واسطه سازههای
بزرگی مانند سد را پیشنهاد دادند .نگاهی که مأموریت هیدرولیکی را
برجسته ساخته آن است که عدهای معتقدند پتانسیلهای آبی در هر
حوضه آبریز ،باید تنها برای نیازهای انسانی 9مورد استفاده قرار گیرند.
در حالیکه مهار آبهای حوضههای آبریز با هدف کسب صرفاً قدرت
اقتصادی ،سیاسی و یا کسب مشروعیت ،با ماهیت ذاتی آب که در
برخی نظریات جزء حقوق اولیه بشر نیز شمرده میشود ،در تناقض
است.
بر اساس دیدگاه مأموریت هیدرولیکی ،هر قطره آبی که بدون استفاده
بشر به دریا بریزد هدر رفته است .این پارادایم در طول دوره صنعتی
1. Franklin Delano Roosevelt

طرفداران این نظریه به شدت تحت تأثیر نظریهی تکامل داروین هستند
( .)Taghdisi and Hedayatimoghaddam, 2012در دیدگاهی بینابین،
انسان و طبیعت در کنار هم قرار میگیرند و هیچ یک بر دیگری حاکمیت و
برتری ندارند.

)سیودومین رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا(

)2. Tennessee Valley Authority (TVA
3. David Eli Lilienthal
)او از مشاوران دولت ایران در طرح عمران خوزستان نیز بوده است(
 .9در علم جغرافیا دو دیدگاه همواره مورد توجه بوده است -1 :حاکمیت انسان
بر طبیعت ،در این دیدگاه انسان ارباب طبیعت است و میتواند به کمک
تکنولوژی ،محدودیتهای محیطی را بر طرف سازد و بر شرایط محیط مسلط
گردد -3 .حاکمیت طبیعت بر انسان ،در دهههای  1431تا  1421عدهای از
جغرافیدانان به تسلط قاطع محیط طبیعی بر فعالیت انسانی اعتقاد داشتند.

5. Marathon Dam

 .6این سد بین سالهای  1436و  1434ساخته شد و تنها منبع تامین آب
آتن تا سال  1454بود.
7. Ataturk Dam
8. King Talal Dam
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برای پیشبردِ دیگر اهدافِ پنهان هستند (شکل  .)1در ادامه این ابعاد
بطور مجزا تحلیل خواهند شد.

اهمیت واکاوی ابعاد مأموریت هیدرولیکی در رودخانههای فرامرزی که
بین دو یا چند کشور مشترک هستند ،دو چندان است؛ زیرا ساخت سد،
میتواند راهی برای دفاع از منافع ملی ،افزایش نفوذ منطقهای و تالش
برای دفاع از حاکمیتِ مطلقِ سرزمینی مبتنی بر دکترین هارمون باشد
( .)Menga, 2016بطور کلی ،ساخت سازههای هیدرولیکی در سطح
داخلی ،میتوانند به مشروعیتِ قدرت دولتها کمک کنند؛ زیرا چنین
اقداماتی منجر به جلب توجه مردم آن کشور میشود؛ اما درصورتی که
سازههای عظیم مانند سد بر روی یک رودخانه فرامرزی ساخته شوند،
این قبیل اقدامات در سطح بینالمللی نیز تبعاتی خواهند داشت.

 -0-0-3ملیسازی منابع آبی مشترك

واژهی  Nationalismدر متون روابط بینالملل ،ملیگرایی ترجمه شده
است .اما در این مقاله برای ایجاد درک بهتر ،برای این واژه از معادل
«ملیسازی» استفاده میشود .ملیسازی منابع آبی مشترک ،به معنی
استفاده از آب به عنوانِ یک منبع صرفاً ملی (و نه دارای ماهیت
اشتراکی) است .بنابر چنین نگاهی ،دولتمردان میپندارند «آب مانند
سرزمین ،یک منبع صرفاً ملی است و مانند سرزمین و منابع داخلی با
آن برخورد میکنند» .این رویکرد در نهایت باعث میشود مدیریت
مشترک در حوضههای آبریز ایجاد نشود ( .)Conker, 2018براین
اساس ،درصورتی که مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی این قبیل
اقدامات بررسی و رعایت شوند ،آنگاه مأموریت هیدرولیکی در سطح
داخلی دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی میتوانند به همراه داشته
باشند و در نهایت قدرت اقتصادی دولت توسعهدهنده را برای زمان
نسبتاً طوالنی افزایش دهند.

تبعات سیاست بکارگیری استراتژی مأموریت هیدرولیکی در
حوضههای آبریز فرامرزی در دو بعد آشکار و پنهان قابل تحلیل هستند
( Conker, 2018; Conker and Hussein, 2019; Menga,
 .)2016بُعد آشکار و داخلیِ اینگونه اقدامات ،مهار حوضه آبریز با
دو هدف دستیابی به منافع اقتصادی و کسب مشروعیت برای دولت
است .در این راستا ،سیاستگذاران با بکارگیری تاکتیکهای
«ملیسازیِ 1منابع آبی» درصدد بهبود توان اقتصادی و اقتدار
دولت هستند .هدف بُعد پنهان و بینالمللی مأموریت هیدرولیکی
نیز ،دستیابی به منافع پنهان سیاسی است .برای نیل به این هدف،

دولتهایی که از تکنیک ملیسازی منابع مشترک استفاده میکنند،
مدعیاند که در صدد ایجاد امنیت غذایی ،امنیت انرژی و در نهایت
کسب امنیت ملی بهواسطه ذخیرهسازی بیشتر آب هستند.

سیاستگذاران با استفاده از تاکتیکِ «فرصتسازی 3از منابع آب»
در صدد ایجادِ وابستگیِ سایر کشورها به خود (ایجادِ وابستگیِ آبی)
ملیسازی آب :آب منبع ملی است و هر کشوری میتواند از آن
برای دستیابی به امنیت غذایی و امنیت انرژی استفاده کند و در
صورت امکان ،اقدامات یکجانبه برای توسعه استفاده از آب و ایجاد
زیرساختهای آبی انجام دهد (دستیابی به اهداف اقتصادی و
اجتماعی) .دو اصل حاکم بر آن سرزمینیسازی و ایجاد مشروعیت
است.

بعد داخلی و
آشکار

استراتژی مأموریت
هیدرولیکی

فرصتسازی از منابع آب :با استفاده از پیوند مسأله آب با سایر
خواستهها ،فرصتی دو چندان برای پیشبرد سایر اهداف سیاسی ایجاد
میشود و به واسطهی این اختیار ،قدرت سیاسی برای پیشبرد سایر
اهداف بدست میآید.
(دستیابی به اهداف سیاسی)

بعد بینالملل و
پنهان

Fig. 1- The tactics of Hydraulic Mission Strategy

شکل  -0انواع تاكتیکهای حاصل از استراتژی مأموريت هیدرولیکی

2. Opportunitisation

1. Nationalism
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نظریه ملیسازی منابع آب 1بر پایهی دو اصل استوار است -1 :ایجاد
هویت مشترک بهواسطه قلمروسازی 3منابع آب و  -3ایجاد مشروعیت
و اقتدار در میان مردم ( .)Allouche, 2005اصل اول در تئوری
ملیسازیِ منابع آب ،قلمروسازی است .قلمروسازی ،فرآیندی است که
هدف آن ایجاد دلبستگی و تشدید عواطف ملی نسبت به فضا ،آب و
مردم میباشد .تاریخچه ایجاد وابستگی مردم نسبت به زمین و منابع
طبیعی را میتوان مصادف با تغییر از سرحدات 2به مرزها 9دانست
( .)Conker, 2018نمود آن در منابع آب ،بازتاب ذهنیت «آب برای
من است» 5خواهد بود ( .)Conker, 2018چنین نگرشی در سخنرانی
دولتمردان ،مخصوصاً سران کشورهایی که آب در آن یک منبع
استراتژیک میباشد بسیار قابل توجه بوده است .برای نمونه ،انور
سادات ،سومین رئیس جمهور مصر ،زمانی که طرح فروش آب رودخانه
نیل به سرزمینهای اشغالی مطرح شد ،اظهار کرد« :نیل به غریبهها
فروخته خواهد شد» ( .)Allouche, 2010تورگوت اوزال ،هشتمین
رئیسجمهور ترکیه ،در خصوص قرار داد موقت آبی ترکیه با سوریه
اظهار کرد« :آب رودخانه فرات به ارزانی فروخته شد» (.)Daily, 1987
سلیمان دمیرل ،نهمین رئیسجمهور ترکیه نیز در مراسم افتتاحیه سد
آتاتورک از اصطالح «آبِ کشورِ ترکیه» استفاده کرد ( Conker,
 .)2018چنین اظهاراتی نشان میدهند که سران کشورهایی مانند مصر
و ترکیه (به عنوان نماد دو کشور پاییندست و باالدست حوضه آبریز
به دلیل هژمونی آبی که دارند) آب را صرفاً منبعی برای کشور خود
میدانند و برخالف ماهیت اشتراکی آن ،حقی برای سایر کشورهای
ساحلی قائل نیستند.

( .)Menga, 2015بهطورکلی ،نمادگرایی از طریق استفاده از ابزارهای
صوتی ،تصویری و استعارهای (مانند ضربالمثل) عملی رایج است.
برای نمونه ،ترکیه در گذشته با استفاده از نمادگرایی تصویری ،بر روی
اسکناس یک میلیون لیری خود از تصویر سد آتاتورک استفاده میکرد
( .)Conker, 2018درخصوص نمادگرایی استعارهای میتوان به
توصیف هرودوت ،6نخستین تاریخنگار یونانی زبان از رودخانه نیل
اشاره کرد .او مصر را هدیهای از نیل وصف کرد ( )Kerisel, 2001و
مصریان نیز طبق این توصیف ضربالمثل معروفی دارند که میگویند:
«مصر هدیه خدا به نیل و نیل هدیه خدا به مصر است» .لذا تحریف
گفتمان 7میتواند این ذهنیت را برای سایر ذیمدخالن در حوضه آبریز
ایجاد سازد که آب یک منبع ملی در حوضه است.2
در سطح بینالمللی چنین اقداماتی بهکرات قابل مشاهده است که یک
نمونه آن در سطح حوضههای آبریز فرامرزی ،اقدام تاجیکستان برای
ساخت سد راغون 4است .این پروژه در سال  1461توسط شوروی
برنامهریزی شده بود؛ اما در سال  3111مورد انتقاد کشور ازبکستان که
در پاییندست رودخانه آمودریا است ،قرار گرفت؛ زیرا کشور ازبکستان
این سد را تهدیدی برای محیطزیست و همچنین میزان جریان دریافتی
ساالنه خود میدید .مراسم افتتاح نخستین توربین نیروگاه برقابی
راغون به صورت مستقیم از تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان
پخش شد (نمایانگر اهمیت افتتاح این سطح برای ملیسازی و تقویت
روحیه ملی) ،نمایندگان رسمی برخی از کشورهای خارجی از جمله
معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان ،وزیر انرژی ازبکستان ،معاون
وزیر انرژی روسیه ،معاون رئیس بانک جهانی و سفیران کشورهای
خارجی مقیم دوشنبه دراین مراسم حضور داشتند (Kouzehgar-
 .)Kaleji, 2019سد راغون میتواند کمبود انرژی الکتریکی کشور
تاجیکستان را جبران کند .دولت تاجیکستان سد راغون را نشانی از
غرور ملی میداند و مدعی است ساخت این سد منجر به پیشبرد توسعه
منافعِ ملی خواهد شد و دستاوردهای بیشتری برای بقای کشور
تاجیکستان به همراه خواهد داشت ( .)Menga, 2016دولت
تاجیکستان بیلبوردی در این زمینه در سطح شهر به نمایش گذاشت
(نمادگرایی تصویری) و در آن تصویر امامعلی رحمان ،رئیسجمهور این
کشور را در مقابل سد درحال ساخت قرار داد که بر روی آن نوشته
شده بود «مسألهی ساخت سد ،مسأله مرگ و زندگی تاجیکستان

اصل دوم این نظریه ،به توانایی دولت برای ایجاد مشروعیت و اقتدار
در سرزمین اشاره دارد ( .)Jaggers, 1992بنابراین اصل ،دولتمردان
از توسعه هیدرولیکی برای کسب قدرتِ اجتماعی استفاده میکنند تا
بتوانند ظرفیت دولت را برای کسبِ اقتدار و مشروعیتِ بیشتر افزایش
دهند ( .)Conker, 2018این اصل به مجموعهای از سیاستها که
هدف آن ایجاد هویتِ مشترک و احساس وطنپرستی و وفاداری به
دولت است ،اشاره دارد ( .)Menga, 2015دولتمردان با استناد به این
اصل ،از نمادها و مظاهر برای ایجاد هویتِ ملی در پروژههای مأموریت
هیدرولیکی استفاده میکنند .سدهای بزرگ ،یکی از مظاهر استفاده از
نمادها برای کسبِ اقتدار و مشروعیتِ بیشتر در دولتها هستند
1. Theory of Water Nationalism
2. Territoriality
3. Frontiers
4. Boundaries
5. My Water
6. Herodotus
7. Sanction the Discourse

(تحریف (غلبه) گفتمانی ،تعریف یا ادعایی است که طرف قویتر از واقعیت
ارائه میدهد)
 .2برای مطالعهی بیشتر به مقاله نقش قدرت در دیپلماسی آب مراجعه شود
به ).Ghoreishy et al. (2019
9. Rogun Dam
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است» ( .)Menga, 2016همچنین امامعلی رحمان بیان کرد که این
سد هویت ملی تاجیکستان است و میتواند تاجیکستان را به یک ستاره
همیشه درخشان در شرق باستان تبدیل کند ( .)Menga, 2016دولت
تاجیکستان در سال  3111برای ترغیب حس وطنپرستی شهروندان
تاجیک نسبت به سد راغون ،آنها را به سرمایهگذاری در قالب خرید
اوراق قرضه ،برای ساخت سد تشویق کرد (رویکرد سرزمینیسازی و
ترغیب حس وطنپرستی) ( .)Church, 2018امام علی رحمان
همچنین در نطق سالیانهاش به این جمله تأکید میکند که «ساخت
سد راغون وظیفهای مدنی بر وجدان هر فرد وفادار و فداکار است»
( .)Kouzehgar-Kaleji, 2019جمیع این اقدامات نمایانگر ملیسازی
آب در تاجیکستان می باشد.

در خصوص مسألهی سدسازیهای کشورهای ساحلی باالدست در
حوضه دجله و فرات است .حسنالجنابی ،وزیر آب عراق ،تاریخ  31تیر
 1247در جلسهای در شورای امنیت در خصوص تهدیدات
زیستمحیطی و اقلیمی ،به مسئله سدسازیهای گسترده کشورهای
حوضه آبریز مشترک با این کشور اشاره و تأکید میکند که «این
اقدامات اثرات نامطلوب محیطزیستی و اقتصادی و در نهایت امنیتی
برای عراق درپی داشته و تمدن بینالنهرین را در این منطقه مورد
تهدید قرار داده است» .براین اساس ،او مسأله سدسازی کشورهای
همسایه را به تخریب محیطزیستی و نهایتاً امنیت ملی کشورش مرتبط
دانسته و تالش میکند که توجه جهانی را به سوی این مسأله جلب
کند (.)Ghoreishy et al., 2019

 -0-0-3فرصتسازی منابع آبی مشترك

لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که کشورها به واسطه ملیسازیِ
منابع آب ،فرصتی برای پیشبرد سایر اهدافِ پنهان و سیاسی بدست
میآورند (فرصتسازی) تا به این واسطه بتوانند تأثیرگذاریِ خود را در
سطح بینالملل افزایش دهند .براین اساس ،زمانی که دولتها در
حوضههای آبریز مشترک ،هدف خود را از توسعه و ایجاد
زیرساختهای آبی در سطحِ داخلی« ،کسب امنیت ملی» عنوان
میکنند این مسأله تأثیر بسیار فراتری بر روابطِ سایر کشورهای حوضه
آبریز ایجاد خواهد کرد .لذا هدف از توسعه یکجانبه زیرساختهای
منابع آبی در حوضههای آبریز مشترک فرامرزی ،نهتنها حفظ ثبات در
سطح داخلی است؛ بلکه اینگونه اقدامات ،ابزاری استراتژیک برای تحت
تأثیر قرار دادن سایر دولتهای حوضه آبریز مشترک برای پیشبردِ
اهداف ثانویه نیز هستند .لذا منطقِ ملیسازی ،تالشی در جهت توجیه
برای کسبِ «امنیت ملی و اقدامات داخلی طرحهای توسعه
هیدرولیکی» و منطقِ فرصتسازی ،طرحریزیِ اقداماتی در توجیه
کسبِ «قدرت سیاسی و انجام اقداماتی در مواجهه با ابعاد بینالمللی»
توسعه زیرساختهای منابع آبی است .نمونه عینی بکارگیری و
استفادهی همزمان دو تکنیک فرصتسازی (بُعد نهان) و ملیسازی (در
بُعد آشکار) استراتژی مأموریت هیدرولیکی در سطح فرامرزی ،سیاست
آبی کشور اتیوپی در باالدست رودخانه نیل است .این کشور ساخت سد
برقابی رنسانس 7بر روی نیل آبی را از سال  3111آغاز کرده است .سد
رنسانس بزرگترین سد در قارهی آفریقا است که میتواند میزان قابل
توجهی از نیاز انرژی کشور اتیوپی را تأمین کند (.)Hammond, 2013
بطور کلی هدف احداث این سد فراتر از تولید انرژی ،کنترل سیالب و

از دیگر تاکتیکهایی که دولتها میتوانند در توسعه زیرساختهای
آبی و استراتژی مأموریت هیدرولیکی بکار ببرند« ،فرصتسازی» است.
فرصتسازی ،بُعد پنهانِ توسعه زیرساختهای آبی و مأموریت
هیدرولیکی در سطح فرامرزی است .فرصتسازی میتواند به استفاده
از منابعِ آبی برای ایجادِ وابستگیِ کشورهای دیگر به منابع آبی کشورِ
پر آب کمک کند و بدین ترتیب پیشبردِ سایر اهدافِ سیاسی را ممکن
سازد .بنابراین در این بُعد از مسئله ،کشورها از آب به عنوان ابزاری
سیاسی برای کسبِ قدرت و ایجادِ وابستگیِ آبی استفاده میکنند.
تاکتیک فرصتسازی به دنبال ایجاد فرصتی است تا بتواند شرایط را
برای تخطی از شرایط عادی و عرفی مهیا سازد (.)Zeitoun, 2007
به عبارت دیگر ،در تاکتیک فرصتسازی مکانیزم فرصت -تخطی1
استفاده میشود تا بدین ترتیب فرصتی برای تخطی و تجاوز از عرف
و قوانین حقوق بینالملل به بهانهی دفاع از منافع خود ایجاد شود.
فرصتسازی روی دیگر امنیتیسازی 3است .در امنیتیسازی دولتها
با استفاده از مکانیزم تهدید -دفاع 2به دنبال آن هستند تا با جلوه دادن
مسائل به صورت تهدید وجودی ،از خود دفاع کنند ()Zeitoun, 2007
در صورتی که در فرصتسازی با استفاده از مکانیزم فرصت -تخطی،
دولتها میتوانند شرایط را برای پیشبرد سایر منافع خود فراهم سازند
و بین مسائل مختلف پیوند موضوعی 9ایجاد کنند .بدین ترتیب
میتوانند قدرت چانهزنی 5خود را افزایش دهند .6نمونهی عینی
امنیتیسازی اقداماتِ آبی در دیپلماسی آب ،تالش و عکسالعمل عراق
1. Opportunity-Offense Mechanism
2. Securitization
3. Threat-Defense Mechanism
4. Issue Linkage
5. Bargaining Power

 .6برای مطالعه ی بیشتر به مقاله نقش قدرت در دیپلماسی آب مراجعه شود
به ).Ghoreishy et al. (2019
7. Renaissance
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است که کشورهای نیمه خشک شمالی ،برای مدیریت منابع آبی وارد
پارادایم مدرنیتهی بازتابی 1شدهاند ( .)Allan, 2006استراتژی
مأموریت هیدرولیکی و تاکتیکهای ملیسازی و فرصتسازی برآمده
از آن در سیاست آبی کشور ترکیه مشهود است .این اقدامات در قالب
سه دسته از اقدامات (پروژههای داخلی ،فرامرزی و انتقال آب از ترکیه
به کشورهای مجاور ترکیه) قابل تحلیل است .برای واکاوی ابعاد
مختلف این طرحها و تحلیل اثرات آن بر سایر کشورها نیاز است ابتدا
وضعیت ملی هیدروپلیتیکی ترکیه معرفی شود.

تأمین آب کشاورزی عنوان شده است ( .)Menga, 2016دولتمردان
اتیوپی این سد را نمادی سمبلیک برای اقتدار خود و مظهر ملی کشور
اتیوپی میدانند (ملیسازی) و آن را عنصری ضروری برای بازتعریف
هویت ملی اتیوپی نامیدهاند ( .)Orlowska, 2013ساخت این سد از
ابتدا با مخالفت شدید کشور مصر در پاییندست رودخانه نیل مواجه
بود؛ زیرا مصریان نگران کاهش جریان آب رودخانه نیل بودهاند و این
پروژه را تهدیدی برای حقآبه تاریخی این کشور از رودخانه نیل
میدانستند .دولتمردان اتیوپی معتقدند که میتوانند به واسطه منافع
حاصل از سد رنسانس با چالش جامعهای چندقومی و فدرالیسم قومیتی
غلبه کنند (فرصتسازی) .آنها معتقدند پروژه سد رنسانس یک
موفقیت و افتخار ملی را به تصویر میکشد و آیندهای روشن نسبت به
گذشته تیره این کشور را به ارمغان میآورد.

 -2روش تحقیق
با توجه به اهداف در نظر گرفته شده ،این نوشتار از حیث هدف کاربردی
و از نظر استراتژی پژوهشی نوعی مطالعه موردی به شمار میآید ،به
این معنا که در ضمن ارائه توصیف جامع از وضعیت پروژههای بزرگ
آبی ترکیه در صدد است تا تدبیر و روندهای جاری این کشور را با
نظریه مأموریت هیدرولیکی مورد واکاوی قرار دهد .به عبارتی ،هدف
اصلی مقاله ،تحلیل ابعاد مأموریت هیدرولیکی و پیامدهای آن و بررسی
میزان انطباق نظریه مأموریت هیدرولیکی در نظامهای سیاسی با
سیاستها ،اقدامات و پروژههای ملی و فرامرزی دولت ترکیه است تا
از خالل آن جزییات این نظریه را در عمل مورد بررسی قرار دهد .از
حیث روش جمعآوری اطالعات ،دادههای این مقاله بصورت کمی و
کیفی و با استفاده از منابع مختلف اطالعاتی اعم از اسناد رسمی دولت
ترکیه ،گزارشات ،مقاالت ،نقشههای منتشر شده توسط رسانههای
معتبر ،سازمانهای بینالمللی و اظهار نظر مقامات رسمی ترکیه تهیه
و گردآوری شده است .ضمناً اعتبار و روایی یافتهها نیز از طریق
مشورت با متخصصان مسائل حکمرانی و سیاستگذاری آب در منطقه
غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است.

از سویی دیگر ،سیاستگذاران این کشور از سد رنسانس به عنوان
ابزاری برای سیاست خارجی این کشور استفاده میکنند (فرصتسازی)
( .)Menga, 2016آنها مکرر تأکید کردهاند بهرغم وجود مخالفتهای
زیاد از جانب مصر و سودان برای ساخت سد ،نه تنها ساخت آن متوقف
نشده است ،بلکه درنهایت توافقنامهای منعقد شده و اهداف اتیوپی
برای ساخت سد نیز محقق گردیده است ( .)Menga, 2016در جریان
درگیریهای اخیر سه کشور مصر ،سودان و اتیوپی بر سر نحوه آبگیری
سد رنسانس ،نخست وزیر اتیوپی در سخنرانی خود در فروردین 1244
ضمن مخالفت با پیشنهاد مصر برای توقف آبگیری سد ،به این سد
بهعنوان ”سمبل حاکمیت و وحدت ما“ تأکید جدی میکند و از
استراتژی ملیسازی برای آغاز عملیات آبگیری این سد استفاده میکند.
از این روی ،در استراتژی مأموریت هیدرولیکی میتوان با استفاده از
تاکتیکهای ملیسازی و فرصتسازی ،قدرت سیاسی ،اقتصادی و
توان چانهزنی دولتها را افزایش داد که در کنار آن ،مشروعیت دولت
در داخل قلمروی حاکمیتی نیز افزایش مییابد .علیرغم آنکه مأموریت
هیدرولیکی تفکر غالب مدیریت منابع آب در دههی  1421میالدی
است و پس از آن نگرشها و پارادایمهای دیگری برای مدیریت منابع
آب مطرح شدهاند ( ،)Balali et al., 2011اما )Allan (2002
استدالل کرده است که کشورهای غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال
آفریقا به ویژه کشورهای مصر ،ترکیه و ایران هنوز برای مدیریت منابع
آب از استراتژی مأموریت هیدرولیکی استفاده میکنند .این در حالی

 -1هیدورپلیتیک تركیه
ترکیه در یکی از مناطق حساس جهان از منظر ژئوپلیتیک واقع شده
است و دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی است .موقعیت جغرافیایی
ترکیه این کشور را به کریدور انرژی تبدیل کرده است و کشورهای
بسیاری از خاک این کشور برای ترانزیت کاال و انرژی استفاده میکنند.
کشور ترکیه در دو قاره آسیا و اروپا واقع شده است و تنگه بسفر 3مرز
طبیعی بین دو قاره ،در این کشور میباشد .کل مساحت کشور ترکیه

1. Reflexive Modernity

مدیریت آب و اراضی در ایران مقاله ) Balali et al. (2011مطالعه شود.

برای آشنایی بیشتر با پارادایم مدرنیته بازتابی و اثرات آن بر سیاستهای آب

 .3باریکه آبی در کشور ترکیه است که دریای سیاه را به دریای مرمره
میپیوندد .این تنگه دو قاره اروپا و آسیا را از یکدیگر جدا میکند .شهر
استانبول در دو طرف این تنگه قرار دارد.

و محیطزیست در دنیا مقاالت ) Allan (2002, 2006و تأثیر این پارادایم بر
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بصورت مساوی بین کشورهای ذیمدخل تخصیص 6یابد در حالی که
آب رودخانههای فرامرزی ،رودخانههایی که از مرزهای دو یا چند کشور
میگذرند ،باید بصورت منصفانه (و نه برابر) تسهیم 7شود ( Turan,
 .)2011در جدول  3حوضههای آبریز فرامرزی ترکیه معرفی شدهاند.

 721111کیلومترمربع است که بخش آسیایی آن (آناتولی) 47% 1این
کشور را شامل میشود و  2%دیگر آن (تراکیه) 3را بخش اروپایی ترکیه
دربرمیگیرد .این کشور شش همسایه آسیایی و دو همسایه اروپایی
دارد که به ترتیب عبارتاند از :ایران ،جمهوری آذربایجان ،ارمنستان،
گرجستان ،عراق ،سوریه ،یونان و بلغارستان .برای تحلیل مناسبات
هیدروپلیتیکی کشور ترکیه ضروری است ابتدا دیدی کلی از شرایط
اقلیمی و منابع آبی حوضههای آبریز این کشور ترسیم شود و سپس
سیاستهای متأثر بر تصمیمسازیهای مرتبط با منابع آبی حوضههای
آبریز در این کشور واکاوی گردند.

 -حوضه آبريز ماريتسا (مريچ)

رودخانه ماریتسا (مریچ) یکی از سیستمهای اصلی رودخانهای در
منطقه شرق بالکان است که بین سه کشور بلغارستان ،یونان و ترکیه
مشترک است .این رودخانه از کشور بلغارستان سرچشمه میگیرد و در
ادامه به سمت ترکیه در جریان است .رودخانه ماریتسا مرز ترکیه و
یونان را تشکیل میدهد و سرانجام به دریای اژه میریزد .این رودخانه
در زبان ترکی رودخانه مریچ و در زبان بلغاری رودخانه ماریتسا و در
زبان یونانی اورُس 2نامیده میشود .مساحت حوضه آبریز ماریتسا حدود
 52111کیلومترمربع است که  66%آن در کشور بلغارستان 7% ،در
یونان و  37%آن در ترکیه واقع شده است و طول این رودخانه در
بلغارستان حدود  211کیلومتر است و بیش از  311کیلومتر از این
رودخانه در یونان جریان دارد و طول این رودخانه در ترکیه با احتساب
بزرگترین سرشاخه آن حدود  322کیلومتر است ( Skoulikaris and
 .)Zafirakou, 2019نیاز آبی برای مصارف کشاورزی و کنترل سیل
از جمله چالشهای تنشآمیز در این حوضه بین ذیمدخالن بخصوص
ترکیه و بلغارستان است ( .)Kramer and Schellig, 2011در قسمت
ترکیهای این حوضه ،بخش کشاورزی بیش از  23درصد از کل برداشت
آب را که بالغ بر  1,25میلیارد مترمکعب در سال است به خود اختصاص
داده است در حالیکه صنعت حدود  12درصد و شرب حدود  9درصد
از برداشت از آب از این حوضه در ترکیه را به خود اختصاص دادهاند
(.)Kramer and Schellig, 2011

 -0-1شرايط اقلیمی و هیدرولوژيکی تركیه

متوسط ارتفاع از سطح دریا در ترکیه بین  1111و  1311متر است.
ترکیه دارای آبوهوای نیمهگرمسیری و نیمهخشک است و میانگین
ارتفاع بارش ساالنه در ترکیه  692میلیمتر میباشد .بطور متوسط
مجموع بارش ساالنه ترکیه  511میلیارد مترمکعب و تبخیر آن 379
میلیارد مترمکعب است .به دلیل تنوع در توپوگرافی ،این کشور در نقاط
مختلف اقلیم متنوع دارد ( .)Tigrek and Kibaroglu, 2011برای
نمونه ،متوسط بارش در جنوبشرقی ترکیه  351میلیمتر و در مناطق
ساحلی دریای سیاه  2111میلیمتر است .در مجموع ،متوسط ساالنه
رواناب در این کشور تقریباً  126میلیارد مترمکعب است که ترکیه
مدعی است که تنها از  96میلیارد مترمکعب آن استفاده میکند
( .)Tigrek and Kibaroglu, 2011این کشور دارای  35حوضه آبریز
بزرگ است که مشخصات کلی و وضعیت این حوضهها در جدول  1و
شکل  3ارائه شدهاند .شماره حوضههای ارائه شده در جدول  ،1بیانگر
آن حوضه در شکل  3هستند.
 -0-0-1حوضههای آبريز فرامرزی تركیه

 -حوضه آبريز عاصی

ترکیه در سیاست آبی خود بین رودخانههای بینالملل 2و رودخانههای
فرامرزی 9تمایز قائل شده است .آنها معتقدند رودخانههای بینالملل
رودخانههایی هستند که مرز دو یا چند کشور را تشکیل میدهند مانند
رودخانه ماریتسا 5در حوضه آبریز ماریتسا که مرز بین یونان و ترکیه
است و رودخانه آریاچای در حوضه آبریز ارس که مرز بین ترکیه و
ارمنستان را تشکیل میدهد .آب حاصل از اینگونه از رودخانهها باید

6

رودخانه عاصی یک رودخانه دائمی فرامرزی در غرب آسیا است که از
لبنان سرچشمه گرفته و پس از عبور از سوریه و ترکیه در نهایت به
دریای مدیترانه میریزد.

3. International Rivers
4. Transboundary Rivers
5. Maritsa
6. Allocation
7. Apportionment
8. Evros
9. Orontes River Basin

 .1بخش آسیایی ترکیه را شبه جزیره آناتولی یا فالت آناتولی هم مینامند.
منطقه کنونی آناتولی از شمال به دریای سیاه از جنوب به دریای مدیترانه و
از غرب به دریای اژه محدود میشود؛ این منطقه از طریق تنگه بسفر و
داردانل از سرزمین اصلی اروپا جدا میشود.
 .3جنوب بلغارستان ،شمال شرق یونان و قسمتی از ترکیه
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)Table 1- Turkey's River Basins (Darama and Seyrek, 2016

جدول  -0حوضههای آبريز تركیه ()Darama and Seyrek, 2016
نام حوضه آبريز

شمارهی حوضه

مساحت حوضه آبريز ()Km2

میانگین جريان ساالنه (میلیارد متر مکعب)

ماریتسا
مرمره
سوسورلوک
شمال شرقی دریای مدیترانه
گیدیز
مِندِرس کوچک
مِندِرس بزرگ
غربی دریای مدیترانه
آنتالیا
بوردور
آکارچای
ساکاریا
غرب دریای سیاه
یشیلایرماک
کیزیل ایرماک
کُنیا
شرق دریای مدیترانه
سیحان
رود عاصی
جیحان
دجله و فرات
شرق دریای سیاه
چُروح
ارس -کورا
دریاچهی وان

1
3
2
9
5
6
7
2
4
11
11
13
12
19
15
16
17
12
14
31
31
33
32
39
35

6417
39111
33244
11112
12111
6417
39476
31452
14577
6279
7615
52161
34542
26119
72121
52251
33192
31951
7746
31423
129412
39177
14273
37592
14915

1/14
2/22
5/92
3/41
1/45
1/14
2/12
2/42
11/16
1/51
1/94
6/91
4/42
5/21
6/92
9/53
11/17
2/11
1/17
7/12
53/49
19/41
6/21
9/62
3/24

)Fig. 2- Turkey's River Basins (Darama and Seyrek, 2016

شکل  -0حوضههای آبريز تركیه ()Darama and Seyrek, 2016
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)Table 2- Water potential generated in Turkey’s transboundary river basins* )Tigrek and Kibaroglu, 2011

جدول  -0پتانسیل آب تولید شده در حوضههای آبريز فرامرزی تركیه ()Tigrek and Kibaroglu, 2011
Mean annual flow generated in
(BCM) Turkey
31.61
21.33
6.30
4.63
*1.33
1.17

Catchment area in
(Turkey )Km2
127,304
57,614
19,872
27,548
14,560
7,796

Transboundary river basin
Euphrates
Tigris
Coruh
Kura-Aras
Meric/Martisa
Asi/Orontes

* یکی از چالشهای مهم در ارائه آمار در بحث رودخانه های فرامرزی ،تکثر و اختالف آمار و اطالعات ارائه شده در منابع مطالعاتی مختلف است .برای مثال ،میزان مشارکت در تأمین جریان
سالیانه رودخانه ماریتسا در ترکیه در (  )Kramer and Schellig, 2011معادل  1/2میلیارد مترمکعب در سال ارائه شده است .این مسأله شامل سایر اطالعات حوضههای فرامرزی از جمله
مساحت حوضههای آبریز فرامرزی ،طول رودخانه در هر کشور ساحلی ،سهم مشارکت هر کشور در تولید جریان و سایر اطالعات و داده های هیدرولوژیکی است که یک چالش مهم در بسیاری
از مطالعات در حوزه آبهای فرامرزی است.

کشورهای ساحلی این حوضه را هفت کشور و کویت را نیز یکی از
کشورهای ساحلی حوضه فرات معرفی میکنند ( ;Al-Ansari, 2016
 .)Shamout and Lahn, 2015دجله و فرات در منطقهای بین دو
اقلیم مرطوب و بیابانی قرار دارند و میزان جریان آب در این دو رودخانه
در فصول مختلف دارای نوسانات بسیاری است .مساحت حوضه آبریز
فرات حدود  991111کیلومتر مربع برآورد شده است که  97%آن در
عراق 33% ،در سوریه 32% ،در ترکیه و  3/47%در عربستان و 1/12%
در اردن قرار دارد ( .)ESCWA and BGR, 2013مساحت حوضه
دجله نیز حدود  331111کیلومتر مربع برآورد شده است که  56/1%آن
در عراق 1/9% ،در سوریه 39/5% ،در ترکیه و  14درصد در ایران واقع
شده است (.)ESCWA and BGR, 2013

رودخانه عاصی با آورد متوسط سالیانه  1,3میلیارد مترمکعب ،طولی
بیش از  911کیلومتر دارد 1و مساحت حوضه آبریز آن بیش از 36521
کیلومتر مربع برآورد شــده است کــه از ایــن میزان  2%در کشور
لبنان 67% ،در سـوریــه و  35%در ترکیه قـرار گرفته است
( .)ESCWA and BGR, 2013ترکیه بیش از  13طرح توسعهای در
قسمت ترکیهای این حوضه دارد که چهار طرح آن در حال بهرهبرداری،
دو طرح در حال احداث و شش طرح در فاز مطالعات و شناخت قرار
دارند (.)Scheumann et al., 2011
حوضههای آبریز عاصی و دجله و فرات از جمله حوضههای پرتنش
ترکیه با کشور سوریه هستند .نکته قابل توجه در این خصوص آن است
که ترکیه در حوضه دجله و فرات باالدست سوریه و در حوضه عاصی
در پایین دست سوریه قرار دارد .از نکات قابل توجه در خصوص
هیدروپلیتیک این رودخانه آن است که هیدروپلیتیک این رودخانه به
شدت تحت تأثیر وضعیت روابط ترکیه-سوریه قرار داشته و به طور
خاص از مذاکرات بر روی تخصیص آب فرات نیز تأثیرپذیر است و
علیرغم موافقتنامههای دوجانبه بین لبنان-سوریه و سوریه-ترکیه
بــر سر بهرهبرداری از ایــن رودخانه ،تاکنون هیچ موافقتنامه سه
جانبهای بین کشورهای ساحلی ایــن حوضه امضاء نشده است
(.)ESCWA and BGR, 2013

آورد متوسط طبیعی ساالنه رودخانه فرات در مرز ترکیه-سوریه 21
میلیارد مترمکعب است کــه در  75سال گذشته بدلیل اقـدامات
مختلف در اجــرای طرحهای آبی بـویژه طرحهای ســدسازی ،رونــد
کاهشی پیدا کـرده و بــرای دوره آمــاری سالهای 1479-3111
بــه میزان متوسط سالیانه  35میلیارد مترمکعب رسیده است
( .)ESCWA and BGR, 2013این میزان برای رودخانه دجله حدود
 51میلیارد مترمکعب است که در شرایط طبیعی حدود  31میلیارد
مترمکعب آن از ترکیه وارد عراق میشود ( .)Kaya, 1998البته میزان
آورد متوسط سالیانه حوضه دجله و فرات در منابع مختلف متفاوت ذکر
گردیده است .برای مثال ،برخی منابع این میزان را برای رودخانه فرات
 27میلیارد مترمکعب در سال و برای رودخانه دجله  57میلیارد
مترمکعب در سال ذکر میکنند (.)Kankal et al., 2016

 -حوضه آبريز دجله و فرات

حوضه آبریز رودخانههای دجله و فرات بین شش کشور ترکیه ،سوریه،
عـراق ،ایــران ،عـربستان سعودی و اردن مشترک هستند
( .)ESCWA and BGR, 2013برخی منابع علمی دیگر ،تعداد

) (2003برابر  925کیلومتر عنوان شده است.

 .1طول رودخانه عاصی در مطالعه )992 Scheumann et al. (2011
کیلومتر ،در ) 919 UN-ESCWA (2013کیلومتر و در Bazza and Najib
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برخی مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که میزان نیاز (شرب،
کشاورزی ،صنعتی و زیستمحیطی) کشورهای ساحلی رودخانه فرات،
 165درصد بیشتر از آورد کل این رودخانه است ( .)Kliot, 1994این
میزان برای رودخانه دجله113 ،درصد بیشتر از آورد کل رودخانه دجله
برآورد شده است ( .)Ibrahim and Sonmez, 2002همین مسائل،
سبب ایجاد یک رقابت سیاسی شدید بین کشورهای ساحلی حوضه
برای تسلط و بهرهبرداری هر چه بیشتر از منابع آب این حوضه شده
است .به گونهای که این رقابت در سالهای مختلف ،سبب ایجاد
تنشهای سیاسی-امنیتی و شرایط بسیار پیچیده هیدروپلیتیکی بین
کشورهای ساحلی شده است و آب را به یک ابزار سیاسی و امنیتی در
منطقه تبدیل کرده است (.)Mianabadi and Amini, 2019
 -حوضه آبريز چوروح

 -حوضه آبريز ارس -كورا

حوضه آبریز ارس-کورا در مناطق جغرافیایی قفقاز بزرگ ،قفقاز
کوچک ،آناتولی شرقی ،البرز ایران واقع شده و بخشی از کشورهای
گرجستان ،آذربایجان ،ترکیه ،ایران و کل کشور ارمنستان را در بر
گرفته است .از کل مساحت حوضه که حدود  122111کیلومتر مربع
است ،تقریباً دوسوم آن در سه کشور گرجستان ،آذربایجان و ارمنستان
است و بقیه حوضه در ترکیه و ایران است که شامل دو رودخانه اصلی
ارس و کورا است که به ترتیب  95و  55درصد از آب حوضه را تأمین
میکنند ( .)Campana et al., 2012رودخانه کورا از ترکیه سرچشمه
می گیرد و از مرز گرجستان و آذربایجان عبور کرده و به دریای خزر
میریزد .رودخانه ارس هم از ترکیه شروع میشود و از مرز ارمنستان
و جمهوری آذربایجان با ایران عبور کرده و در آذربایجان به رودخانه
کورا میپیوندد .تلفیق دو رود ارس و کورا با طی  311کیلومتر به دریای
خزر تخلیه میشود .کاهش کمی و دبی جــریان ،مشکالت کیفیت
آب ،و زوال اکوسیستم در حــوضه و افزایش سیل و فرسایش بستر از
جمله مسائل و مشکالت این حوضه است که بــه طور عمده
کشورهای پاییندست بـا مشکالت آن دست و پنجه نـرم میکنند.
تنش ناگورنو-قرهباغ به عنوان یک تنش قومیتی-مرزی بین دو کشور
جمهوری ارمنستان و آذربایجان و اعالم خودمختاری این منطقه از
جمله چالشهای سیاسی این حوضه آبریز است که بـر نحوه
بهرهبرداری از منابـع آبی این منطقه نیز سایــه افکنده است
(.)Klaphake and Kramer, 2011

0

رودخانه چوروح در شمال شرق ترکیه واقع شده است و بین دو کشور
ترکیه ( 41%از مساحت این حوضه آبریز ) و گرجستان ( 4%از مساحت
این حوضه آبریز) مشترک میباشد .رودخانه چوروح طوالنیترین
رودخانه در منطقه شرق دریای سیاه است .طول این رودخانه 936
کیلومتر است که  911کیلومتر آن در ترکیه 39 ،کیلومتر در گرجستان
و  3کیلومتر مرز مشترک دو کشور میباشد (.)Akpınar et al., 2011
براساس آمار منتشر شده از طرف دولت ترکیه ،نرخ تغییرات دبی سالیانه
جریان در این رودخانه از حداقل  2/2میلیارد مترمکعب در سال 1445
تا حداکثر  11/3میلیارد مترمکعب در سال  1462متغیر بوده است که
متوسط جریان آن  6/2میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است
( .)Klaphake and Scheumann, 2011بدلیل مساحت کوچک و
شرایط توپوگرافی خاص این حوضه ،پتانسیل تولید انرژی برقابی در
این حوضه بسیار باال است .این منطقه به دلیل آن که تا حد زیادی
توسعه نیافته است و دارای پتانسیل برقابی باالیی است از اهمیت
بسزایی برای اقتصاد ترکیه برخوردار است زیرا این حوضه پتانسیل
تولید  6/2%از کل انرژی تولیدی و  39/1%از انرژی برقابی کشور
ترکیه (در سال  )3116را داراست ( .)Akpınar et al., 2011براساس
طرح جامع مصوب حوضه آبریز چوروح (مصوب  )1423قرار است بیش
از ده سد بزرگ بر روی سرشاخههای این رودخانه در ترکیه احداث
شود که در صورت آبگیری مخازن آنها بیش از  2127هکتار از اراضی
حوضه زیرآب خواهد رفت که بخش عمدهای از آنها مناطق با پوشش
جنگلی هستند (.)Aras, 2018

یکی از مهمترین مشکالت کشور ترکیه در مسیر توسعه اقتصادی،
وابستگی این کشور به منابع خارجی انرژی فسیلی است .بر این اساس،
ترکیه  65%از انرژی مورد نیاز خود را از واردات تأمین میکند .3هم
اکنون گاز مورد نیاز ترکیه از طریق چهار خط لوله تأمین میشود 2و
پیشبینی شده است که ترکیه  13خط انتقال دیگر را نیز به اجرا در
آورد ( .)Mousavi Shafaie and Emerald, 1396ضعف در تأمین
انرژی در کنار سیاست به حداقل رساندن وابستگی به واردات نفت،
کشور ترکیه را به سمت توسعه پتانسیل برقابی کشور سوق داده است.
بر طبق ادعای ادارهی کل امور هیدرولیکی دولتی ( 9)DSIترکیه «از
آنجایی که کشور از بحران نفتی دهه  1471به شدت تحت تأثیر قرار
گرفت ،دولت برنامه توسعه منابع بومی ،بهویژه طرحهای برقابی را برای

1. Coruh River Basin

( Mousavi Shafaie and Emerald,

 -0-1واكاوی سیاستهای آبی تركیه

ترکیه؛ ترکمنستان -ایران -ترکیه
)1396

 . 3موقعیت جغرافیایی کشور ترکیه توانسته است این کشور را به کریدور
انرژی خطوط انتقال نفت و گاز تبدیل کند.
 .2خط لولهی آذربایجان -گرجستان -ترکیه؛ روسیه -ترکیه -اروپا؛ ایران-

4. General Directorate of State Hydraulic Works
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به حداقل رساندن وابستگی کشور به واردات نفت در دستورکار قرار
داده است» (.)Tigrek and Kibaroglu, 2011

به دلیل رد و منسوخ شدن دکترین هارمون و عدم وجود مقبولیت
جهانی برای به رسمیت شناختن رویکرد حاصل از این دکترین ،کشور
ترکیه نیز منش دیپلماسی آبی خود را تغییر داده است .به همین دلیل،
سیاستمداران ترکیه با درک اهمیت دیپلماسی نرم و با تغییر موضع از
دیپلماسی سخت (که برخواسته از دکترین هارمون است) اخیراً چنین
ادعا میکند که آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست و
مدعی هستند سازههای مهار حوضههای آبریز در این کشور هیچ
تهدیدی برای کشورهای پاییندست حوضههای آبریز مشترک ایجاد
نخواهد کرد ( .)Tufekci, 2018این رویکرد جدید ترکیه در قالب
دکترین «عمق استراتژیک» 9که توسط احمد داود اوغلو ،5وزیر خارجه
وقت ترکیه مطرح شده قابل تحلیل است .آشنایی با مؤلفههای دکترین
عمق استراتژیک جهت مطالعه هیدروپلیتیک ترکیه ،به دلیل اثرگذاری
مستقیم آن بر منش دیپلماسی آب ترکیه بسیار حائز اهمیت است .از
جمله مهمترین زوایای این دکترین برای سیاست ترکیه عبارتند از
(:)Daneshnia et al., 2015; Forughi et al., 2012
 .1ترکیه قدرت مرکزی است .داوود اوغلو معتقد بود بنابر موقعیت
تاریخی و جغرافیایی ترکیه ،این کشور باید در زمرهی قدرتهای
مرکزی قرار گیرد .براین اساس ،ترکیه نباید تنها به ایفای نقش
در منطقه بالکان یا خاورمیانه قانع باشد؛ بلکه باید در آسیای
غربی ،بالکان ،قفقاز ،آسیای مرکزی ،منطقه خزر ،مدیترانه،
خلیجفارس و دریای سیاه حضور و نقش فعال داشته باشد و نقش
استراتژیک جهانی خود را احیاء سازد.
 .3حل مسألهی کردها و کاهش شکاف بین سکوالرها و
اسالمگرایان در ترکیه از پیشنیازهای داخلی این کشور برای
بهبود و رشد شرایط استراتژیک است.
 .2اقتصاد ،بازوی قدرت برای ترکیه است .ترکیه باید با توجه به
ظرفیت اقتصادی که دارد به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل
شود و هرجایی که پای سربازان عثمانی به آنجا رسیده است پای
اقتصاد ترکیه نیز باید به آنجا برسد.
6
 .9ترکیه باید از مسائل سیاسی ،امنیتزدایی کند و در این راستا از
ابزارهای قدرت نرم بطور جدیتر استفاده نماید.
 .5ترکیه باید به جای صرف هزینههای گزاف برای پیوستن به
اتحادیه اروپا ،بر روی کشورهای منطقه سرمایهگذاری کند به
خصوص کشورهایی که زمانی جزء امپراطوری عثمانی بودهاند.

این سیاست ترکیه در قالب دکترین هارمون قابل تحلیل است .دکترین
هارمون یکی از تئوریهای بد آوازه در میان قوانین منابعِ طبیعیِ
بینالمللی است که در سال  1245بر اساس دیدگاه دادستان کل آمریکا،
جودسون هارمون ،1در پاسخ بهدرخواست وزارت امور خارجه برای
مشاوره در مورد اختالف ایاالت متحده با مکزیک درخصوص استفاده
از آب رودخانه ریوگراند 3شکل گرفت ( .)Mccaffrey, 1996این
دکترین به حاکمیت مطلق سرزمین بر آبراهههای بینالمللی مشترک
داخل مرزی هر کشور اشاره دارد و معتقد است آن قسمت از
رودخانههای فرامرزی که در سرزمین هر کشور واقع شده است ،جزء
آبهای ملی و داخلی آن کشور است و هر کشوری میتواند به هر
روشی که بخواهد از آن استفاده کند .این دکترین بطور کامل برخالف
عدالت و انصاف بوده که توسط بسیاری از کنوانسیونها و نهادهای
بینالمللی رد شده است (.)Mianabadi, 2014
علیرغم این مسأله ،اما نمود دکترین هارمون در گذشته در اظهارات
دولتمردان کشور ترکیه کامالً مشهود بوده است .برای نمونه ،تورگوت
اوزال در سال  1422اظهار کرد« :همانطور که ما به اعراب نمیگوییم
با نفتشان چه کاری انجام دهند ،هیچ پیشنهادی هم از آنها در
خصوص چگونگی استفاده از آبهایمان نمیپذیریم» ( Hussein,
 .)2020سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه نیز مدعی بود «آب
مانند نفت و سایر منابع طبیعی بوده و همه منابع طبیعی باید با رعایت
حقوق طرفین به اشتراک گذاشته شوند .یک بشکه آب معادل یک
بشکه نفت است .منابع آب متعلق به ترکیه است؛ منابع نفت متعلق به
آنها .ما نمیخواهیم که آنها منابع نفتشان را با ما تقسیم کنند و آنها
هم نمیتوانند در منابع آبی ما سهیم باشند» ( .)Patterson, 2008رضا
تکین ،سفیر ترکیه در تهران نیز در سخنرانی کنفرانس ملی گرد و غبار
( )1246در تهران اظهار کرد« :امروز یک بطری آب از یک بشکه نفت
گرانتر است و ملتها تأکید دارند آب منبعی ملی و حق هر دولت
است ،حاال که آب از نفت هم گرانتر است ،پس چرا نفت را با هم
شریک نمیشویم» .دکترین هارمون مدتهاست در عرصه حقوق
بینالملل و قوانین عرفی آب و محیطزیست منسوخ شده و دکترینهای
دیگری جایگزین آن شدهاند.2
1. Judson Harmon
2. Rio Grande

(.)Mianabadi, 2014
4. Strategic Depth
5. Ahmet Davutoğlu

 .2برای مطالـعه ی سایر دکترینهای منابع آبی مشترک رجوع شود به مقاله
« مالحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانههای مرزی»

(بیستوششمین نخست وزیر ترکیه و در زمان رجبطیب اردوغان)
6. Desecuritization
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پروژهها در شکل  2ارائه شده است .این درحالی است که متأسفانه
اقدامات ترکیه در نزد سیاستگذاران ،مجامع علمی و پژوهشهای
راهبردی در داخل کشور ما تنها محدود به پروژه آناتولی جنوب شرقی
(گاپ) شده است.

دکترین عمق استراتژیک رویکرد نوینی در سیاست خارجی ترکیه ایجاد
کرد که موسوم به رویکرد نئوعثمانیگرایی است .ترکیه در تالش است
در قالب این دکترین ،تغییراتی از دیپلماسی سخت به دیپلماسی نرم در
سیاست خارجی خود ایجاد کند که این تغییر رویکرد ،تأثیر محسوسی
نیز بر سیاستهای آبی ترکیه داشته است .اگر چه سیاستگذاران و
حکمرانان کشور ترکیه همچنان بر استراتژی مأموریت هیدرولیکی
تأکید دارند؛ اما نحوه مواجهه با مسأله در قالب دکترینهای مختلفی
(در ابتدا دکترین هارمون و دیپلماسی سخت و در حال حاضر دکترین
عمق استراتژیک و دیپلماسی نرم) که در سیاست آبی این کشور نمایان
بوده است ،متفاوت میباشد.

فیضل ایروغلو ،وزیر سابق جنگلداری و آب ترکیه ،بیان کرده است این
ابرپروژهها نه تنها ظرفیت کشاورزی در ترکیه را افزیش میدهند بلکه
منجر به بهبود اقتصاد ملی ،وضعیت آب شرب و تولید انرژی نیز خواهند
شد ( .)Özkar, 2015برای نمونه ،او اظهار داشته است چنانچه تنها
پروژههای گاپ ،کوپ ،داپ و تراگپ به اتمام برسند ،میتوانند ساالنه
 11/2میلیارد دالر به اقتصاد ملی ترکیه کمک کنند (.)Özkar, 2015
بر این اساس ،درآمدزایی این پروژهها در حوزه آبیاری  5/7میلیارد دالر،
حوزه انرژی  9/6میلیارد دالر و حوزه آب شرب  511میلیون دالر خواهد
بود طبق ادعای فیضل ایروغلو ،این ابرپروژهها میتوانند ترکیه را به
صادرکننده غذا در جهان تبدیل کنند ( .)Özkar, 2015تبدیل شدن
ترکیه به صادرکنندهی غذا در جهان عواید اقتصادی بسیاری برای این
کشور در پیخواهد داشت .این مهم در راستای مؤلفه سوم مطرح شده
برای دکترین عمق استراتژیک نیز مطرح شده است .در ادامه هریک
از این پروژهها به اختصار تشریح میشوند.13

جهت نیل به اهداف مأموریت هیدرولیکی ترکیه ،این کشور سه دسته
از ابرپروژههای آبی را تعریف کرده است .این ابرپروژههای مأموریت
هیدرولیکی به ترتیب در بخشهای بعد معرفی خواهند شد.
 -8پروژههای مأموريت هیدرولیکی تركیه
 -0-8پروژههای مأموريت هیدرولیکی در داخل تركیه

اجرای مأموریت هیدرولیکی در داخل ترکیه با اهداف متعدد از جمله
کاهش وابستگی ترکیه به منابع خارجی انرژی فسیلی ،1ایجاد توسعه و
بهبود قدرتِ اقتصادی بوده و همچنین در برخی نواحی برای کنترل
مسألهی کردها (این مسائل در راستای مؤلفههای دوم و سوم دکترین
عمق استراتژیک مطرح شده است) طراحی و برنامهریزی شده است.
ترکیه در راستای اقدامات مأموریت هیدرولیکی در داخل این کشور ده
ابرپروژه تعریف کرده است که عبارتند از -1 :پروژه آناتولی جنوب
شرقی (گاپ) -3 ،3پروژه آناتولی شرقی (داپ) -2 ،2پروژه آناتولی
مرکزی -9 ،9پروژه اگگپ -5 ،5پروژه توسعه تراکیه (تراگپ)-6 ،6
پروژه مرمرهگپ -7 ،7پروژه توسعه مدیترانه (آکدنیزگپ) -2 ،2پروژه
توسعه غرب دریای سیاه (باکگپ) -4 ،4پروژه توسعه شرق دریای
سیاه (دُکاپ) 11و  -11پروژه دشت قونیه (کوپ) .11جانمایی این

 -0-0-8پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ)

پروژه گاپ در سال  1471طرحریزی شده است و از مهمترین
پروژههای وزارت آب و جنگلداری ترکیه است که در جنوب شرق این
کشور یعنی منطقه آناتولی جنوب شرقی اجرا شده است.
این پروژه  4استان جنوب ترکیه را در برمیگیرد که شامل :آدیامان،
باتمان ،دیاربکر ،غازی عینتاب ،کیلیس ،ماردین ،سعرد ،شانلیورفا و
شرناق است .این پروژه با توجیهاتی نظیر توسعه و مدیریت منابع آب
و زمین برای آبیاری ،بهبود مدیریت استفاده از مزارع ،بهبود شیوهی
کشـــاورزی و الگـــوی کشت ،توسعه تولید در صنایع ،بهبود خدمات
7. MarmaraGEP
8. Mediterranean Development Project or Akdeniz
)Gelism Projesi (AkdenizGEP
9. Western Black Sea Development Project or Bati
)Karadeniz Gelism Projesi (BAKGEP
10. Eastern Black Sea Development Project or Dogu
)Karadeniz Kalkinma Projesi (DOKAP
)11. Konya Plain Project or Konya Ovasi Projesi (KOP

 .1بر اساس گزارش سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه واردات نفت ترکیه در
دسامبر سال  3112نسبت به دوره مشابه سال  11/26 ،3117در صد کاهش
یافت و به  2میلیون و  126هزار تن رسیده است.
2. Southeastern Anatolia Project or GüneyDoğu
)Anadolu Projesi (GAP
3. Eastern Anatolia Project or Doğu Anadolu Projesi
)(DAP
4. Orta Anadolu GEP
5. EGE Development Project or EGE Geis Projesi
)(EGEGEP
6. Thrace Development Project or Trakya Gelism Projesi
)(TRAGEP

 .13جزییات این پروژهها در صفحات رسمی توییتر و فیسبوک فیضل
ایروغلو ،وزیر سابق جنگلداری و آب ترکیه ،نیز مورد تأیید قرار گرفته و
بصورت رسمی منتشر شده است.
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Fig. 3- Turkey's ten mega water projects

شکل  -3ابرپروژههای دهگانهی تركیه

آبیاری 99 ،پروژه تأمین آب شرب 253 ،پروژه آبخیزداری 77 ،منطقه
گردشگری 341 ،ایستگاه پیشبینی هواشناسی خودکار 534 ،طرح
جنگلداری و درختکاری 57 ،جنگل پرورش زنبور عسل و  137تفرجگاه
ساحلی 9 ،طرح تصفیه فاضالب و  14پارک جنگلی (.)TCMB, 2015

اجتماعی و ایجاد اشتغال در منطقه و جلوگیری از مهاجرت ایجاد شده
است و کشور ترکیه هدف خود از پروژه گاپ را بهبود سطح درآمد و
کیفیت زندگی مردم محلی با استفاده از منابع محلی ،بهبود اقتصاد ملی
و ثبات اجتماعی مطرح کرده است ( Mianabadi and Amini,
 .)2019درآمدزایی اقتصادی پروژه گاپ برای ترکیه ساالنه  6/6میلیارد
دالر برآورد شده است ( .)Özkar, 2015این پروژه شامل  35سیستم
آبیاری 33 ،سد 14 ،نیروگاه برقآبی ،آبیاری  1152میلیون هکتار اراضی
کشاورزی و  4پروژه تأمین آب آشامیدنی است.

 -2-0-8پروژه اگگپ

ساخت پروژه اگگپ از سال  3115آغاز شده است و قرار بوده است تا
پایان سال  3114به اتمام برسد .پروژه اگگپ در مناطق منتهی به
دریای اژه و در استانهای ازمیر ،افیون قرهحصار ،دنیزلی ،موغله اجرا
میشود .جزییات این پروژه به این شرح میباشد :ساخت  24سد و بند،
 94سیستم آبیاری 7 ،پروژه تأمین آب شرب 91 ،پروژه آبخیزداری5 ،
منطقه گردشگری 14 ،ایستگاه پیشبینی هواشناسی خودکار 2 ،جنگل
پرورش زنبور عسل 35 ،تفرجگاه ساحلی و تأمین آب شرب تقریباً دو
میلیون نفر (.)TOB, 2015

 -0-0-8پروژه آناتولی شرقی (داپ)

پروژه داپ در منطقه آناتولی شرقی اجرا میشود و  19استان ترکیه از
جمله ارزروم ،ارزنیجان ،ملطیه ،سیواس ،االزیغ ،تونجایلی ،بینگول،
موش ،آردهان ،ایغدیر ،قارص ،وان ،بتلیس و آغری را دربرمیگیرد .این
پروژه در مناطق همجوار با کشور ایران در دست اجرا میباشد که
میتواند بر منابع آب و وضعیت زیستمحیطی ایران اثرگذار باشد .طبق
اظهارات فیضل ایروغلو ،بعد از اتمام این پروژه درآمدزایی در حوزه
پروژههای آبیاری  1/172میلیار دالر ،حوزه انرژی  211میلیون دالر و
 91میلیون دالر در حوزه آب شرب خواهد بود که در مجموع 1/912
میلیار دالر میشود .بعد از اتمام پروژه داپ  331هزار شغل ایجاد
میشود (.)DAP, 2020

 -1-0-8پروژه توسعه تراكیه (تراگپ)

پروژه تراگپ در منطقه اروپایی ترکیه (تراکیه) اجرا میشود و طرحهایی
برای توسعه منطقه در نظر دارد .این پروژه شامل طرحهایی برای تأمین
آب شرب ،آبیاری ،گسترش سطح جنگلها ،بهبود سیستم هشدار
سیالب ،کنترل فرسایش خاک و تأسیسات دفع زباله است .در چارچوب
پروژه تراگپ 556 ،پروژه اجرا خواهد شد و  399هزار هکتار زمین
کشاورزی ایجاد میشود .این پروژه نیز از جمله پروژههایی است که
قرار بوده است تا پایان سال  3114به اتمام برسد .جزییات این پروژه
بطور خالصه به این شرح میباشد :ساخت  25سد و بند 29 ،سیستم
آبیاری 17 ،پـروژه تأمین آب شرب و  123پروژه آبخیزداری
(.)TCTOB, 2016a

 -3-0-8پروژه آناتولی مركزی

پروژه آناتولی مرکزی در استانهای سیواس ،چوروم ،توقات و آنکــارا
اجرا میشود و هدف آن تأمین انرژی ،آب شرب ،اشتغالزایی ،توسعه
فضای جنگلی و کشاورزی در منطقه است .در راستای تأمین این
اهداف ،احداث سدها ،پارکهای ملی و همچنین جنگلهایی پرورش
زنبور عسل در دست اجرا میباشد و جزییات این پروژه به این شرح
است :ساخت  32سد و بند ،ساخت  127نیروگاه برقابی 917 ،سیستم
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 -8-0-8پروژه مرمره گپ

 -01-0-8پروژه دشت قونیه (كوپ)

پروژه مرمرهگپ در استانهای بورسا ،استانبول ،کوجالی اجرا میشود
و هدف آن تأمین آب شرب ،کشاورزی و ایجاد اشتغال است .جزییات
این پروژه به این شرح میباشد :ساخت  331سد و بند ،ساخت 92
نیروگاه برقابی و تولید ساالنه  3/42میلیارد کیلووات ساعت انرژی
برقابی 367 ،سیستم آبیاری 96 ،پروژه تأمین آب شرب 3 ،مورد
تأسیسات انتقال آب و فاضالب 321 ،پروژه آبخیزداری 316 ،ایستگاه
پیشبینی هواشناسی خودکار 61 ،جنگل پرورش زنبور عسل و 595
تفرجگاه ساحلی و  9پارک جنگلی 9 ،طرح برای تثبیت و ردیابی طوفان
و رعد و برق .همچنین در این مناطق  11میلیون درخت میوه کاشته
خواهد شده و آب شامیدنی بیش از  91میلیون نفر تأمین میشود
(.)TCTOB, 2016c

پروژه کوپ در منطقه قونیه (آناتولی مرکزی) اجرا خواهد شد .توسعه
آبیاری زمینهای کشاورزی ،تأمین آب شرب و صنعت از اهداف عمده
این پروژه است .براین اساس ،در برنامه این طرح ساخت تونلهای
انتقال آب از استان عثمانیه به قونیه با هدف توسعه کشاورزی و کنترل
بحران خشکسالی در استان قونیه قرار گرفته است .این پروژه شامل
 19طرح آبیاری و  2طرح آب شرب است .سرمایهگذاری این پروژه
بیش از  2/5میلیارد دالر میباشد .طبق اظهارات فیضل ایروغلو،
درآمدزایی این پروژه بعد از اتمام  3/57میلیار دالر در سال خواهد بود
که از این میزان  3/3میلیار دالر در سال از حوزه کشاورزی211 ،
میلیون دالر از حوزه انرژی و  71میلیون دالر از حوزه آب شرب بدست
میآید (.)KOP, 2016; Özkar, 2015

 -1-0-8پروژه توسعه مديترانه (آكدنیزگپ)

 -0-8پروژههای انتقال آب از تركیه

پروژه آکدنیزگپ در مناطق منتهی به دریای مدیترانه اجرا میشود و
به پروژه توسعه مدیترانه معروف است .این پروژه از سال  3111آغاز
گشته و قرار بوده است تا سال  3114به اتمام برسد .پروژه آکدنیزگپ
در استانهای مرسین ،قهرمان مرعش ،آدانا ،عثمانیه ،هاتای ،اسپارتا و
بوردور اجرا میشود .جزئیات این پروژه به این شرح است :ساخت 77
سد و بند ،ساخت  67نیروگاه برقابی 131 ،سیستم آبیاری 19 ،پروژه
آبخیزداری 33 ،منطقه گردشگری ،تولید  16/4میلیارد کیلووات ساعت
انرژی الکتریکی 33 ،ایستگاه پیشبینی هواشناسی خودکار 14 ،جنگل
پرورش زنبور عسل 163 ،تفرجگاه ساحلی و تأمین آب شرب  2میلیون
نفر (.)TCTOB, 2016b

بهطور کلی در هر طرح انتقال آب بین حوضهای در مقیاس فروملی و
یا فراملی باید شش اصل اساسی در قالب مالحظات اقتصادی،
اجتماعی ،اقلیمی ،محیطزیستی ،سیاسی و فنی مدنظر قرار گیرد .در
طرحهای اننتقال آب بین کشوری نیز بیتوجهی به هر یک از این
اصول میتواند تبعاتی را برای کشور مبدأ ،کشور مقصد و همچنین
مشکالتی را برای مناطق واقع شده در مسیر انتقال ایجاد سازد.
علیرغم وجود چنین تبعاتی ،کشور ترکیه خود پیشنهادیه انتقال آب از
این کشور به کشورهای همسایه را ارائه کرده است .کشور ترکیه سالیان
طوالنی در صدد ایجادِ وابستگی منبع غنی آبی خود نه تنها میان
کشورهای همسایه ،بلکه کشورهایی که با آن فاصلهی بیشتری دارند
بوده است .پروژه «انتقال آب صلح» نمونهای از ادعای تالش متمادی
ترکیه برای ایجاد وابستگی از طریق طرحهای انتقال آب است.
تورگوت اوزل ،رئیس جمهور وقت ترکیه ،در سال  1426این پروژه را
برای مشکالت آبی کشورهای آسیای غربی پیشنهاد داد .ترکیه هدف
خود را از پروژه انتقال آب صلح ،توسعه همکاری با همسایگان این
کشور بهواسطه تأمین آب شرب عنوان کرده بود (.)Ataman, 2002
این درحالی است که تأمین آب شرب برای مردم در خود کشور ترکیه
یک چالش بسیار اساسی است .از آن زمان امکانسنجی و ابعاد سیاسی
و تأمین مالی این پروژه بیش از ابعاد فنی آن مورد بحث و چالش قرار
گرفته است.

 -8-0-8پروژه توسعه غرب دريای سیاه (باكگپ)

پروژه باکگپ در منطقه غرب ترکیه اجرا میشود و شامل مناطق غرب
دریای سیاه و بخشهایی از آناتولی مرکزی و استانهای بورسا،
استانبول و کوجالی است .طرحهای این پروژه شامل ساخت  2سد و 6
پروژه تأمین آب شرب است (.)TCTOB, 2013
 -6-0-8پروژه توسعه شرق دريای سیاه (دُكاپ)

پروژه شرق دریای سیاه به پروژه دُکاپ مشهور است .هدف آن ارتقای
ظرفیت کارآفرینی مناطق شرق دریای سیاه میباشد و  4شهر را در بر
میگیرد که عبارتند از :آرتوین ،بایبورد ،گرهسون ،گوموشخانــه ،اردو،
ریزه ،صامسون ،توقات و ترابزون (.)DOKAP, 2019

این چالشها به خوبی گویای این حقیقت میباشد که هدف ترکیه از
ارائه پیشنهادیه طرحهای انتقال آب به کشورهای همسایه یا
غیرهمسایه ،ایجاد وابستگی و بهتبع آن کسب نفوذ سیاسی و درآمدزایی
است .این فرآیند بهخوبی نمایانگر منطق فرصتسازی ترکیه از منابع

تحقیقات منابع آب ايران ،سال شانزدهم ،شماره  ،0بهار 0366
)Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR

214

فارس انتقال یابد .بنابر برآوردهای صورت گرفته ،آب حاصل از انتقال
این پروژه ،میتوانست نیازهای  15میلیون نفر را تأمین کند .حجم آب
تحویلی هر دو پروژه بر مبنای جمعیت شهرهای بزرگ مسیر خط انتقال
در نظر گرفته شده بود .ویژگیهای فنی پیشنهاد شده برای این دو خط
انتقال بدین شرح است (شکل :)9
 خط غربی :طول این خط انتقال  3651کیلومتر و ظرفیت روزانه 2/5میلیون مترمکعب و هزینه آن  2/5میلیارد دالر برآورد شده بود
( .)Gruen, 2007مقصد این خط ،شهر مکه در نظر گرفته شده بود و
این خط انتقال از شهرهای حما ،حمص ،دمشق ،امان ،ینبع و مدینه
نیز عبور میکرد .هزینه انتقال هر متر مکعب آب ،براساس مطالعاتی
که  21سال پیش صورت گرفته بود 1/29 ،دالر تخمین زده شده بود
(.)Yildiz, 2018
 خط انتقال شرقی یا خط انتقال خلیج :این خط انتقال از کشورهایسوریه و اردن به سمت کویت ،بحرین ،قطر و امارات متحدهی عربی
در نظر گرفته شده بود .این خط از خط انتقال غربی طوالنیتر و طول
آن  2411کیلومتر در نظر گرفته شده بود .در مطالعات اولیه این طرح،
ظرفیت روزانه آن  3/5میلیون متر مکعب و هزینه هر واحد انتقال آب
 1/17دالر برآورد و هزینه کلی خط انتقال شرقی  13میلیارد دالر
تخمین زده شده بود (.)Gruen, 2007; Yildiz, 2018

آبی است .زیرا با در پیش گرفتن پروژههای خط لوله انتقال آب در کنار
ساخت سدهای متعدد ،ترکیهایها نه تنها همسایگان ،بلکه کشورهایی
که فاصله بیشتری با این کشور دارند را نیز میتوانند در خصوص
حیاتیترین منبع ،به خود وابسته سازند (این مسأله به خوبی با مؤلفهی
اول دکترین عمق استراتژیک مطرح شده مطابقت دارد) .برخی از مهم
ترین خطوط انتقال آب دیگری که ترکیه برای کشورهای منطقه
پیشنهاد داده است عبارتاند از -1 :انتقال آب از رودخانههای سیحان1
و جیحان 3به کشورهای حاشیه خلیج فارس -3 ،انتقال آب از رودخانه
ماناوگات 2به سرزمینهای اشغالی و چند کشور دیگر -2 ،انتقال آب از
رودخانه آنامور به قبرس و  -9انتقال آب از رودخانههای سیحان و
جیحان به اردن .جزییات این طرحها در ادامه تشریح میشوند.
 -0-0-8انتقال آب تركیه به كشورهای عربی و حاشیهای خلیج
فارس

پیشنهادیهی اولیه انتقال آب از ترکیه به کشورهای عربی در سال
 ،1426تحت عنوان «پروژه انتقال آب صلح» مطرح شد .بر اساس این
پیشنهادیه ،ترکیه در نظر داشت آب رودخانههای سیحان و جیحان را
به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس انتقال دهد .میانگین آورد
روزانهی این دو رودخانه  24/17میلیون مترمکعب است که از این
مقدار ،روزانه  6میلیون مترمکعب برای انتقال در نظر گرفته شده بود.
در آن زمان هزینه این پروژه  31میلیارد دالر تخمین زده شده بود.
مقامات ترکیه انتظار داشتند هزینه این پروژه توسط کشورهای عربی
تأمین شود .آنها مدعی بودند که کشورهای عربی طی  11سال آینده
باید حدود  25میلیارد دالر در جهت افزایش نیاز آبی و زیرساختهای
آبی هزینه کنند که این پروژه میتواند برای این کشورها بسیار مقرون
به صرفهتر باشد .اما نه سازمانهای بینالملل و نه کشورهای عربی
عالقهای به تأمین مالی این پروژه نداشتند .سعودیها مدعی بودند که
شیرینسازی آب یک راهحل ارزانتر و پایدارتری برای تأمین آب مورد
نیاز آنها است (.)Yildiz, 2018

بطور خالصه ،ابعاد فنی و اقتصادی این پروژه 23 ،سال پیش توسط
بسیاری از کارشناسان مورد پذیرش قرار گرفته بود اما ابعاد و اهداف
سیاسی این پروژه مورد تردید جدی واقع شد ( .)Yildiz, 2018این
پروژه در نهایت مورد پذیرش کشورهای عربی واقع نشد .براین اساس،
ترکیه پیشنهادیه دیگری برای انتقال آب از رودخانههای سیحان و
جیحان به اردن مطرح کرد .ذکر این نکته ضروری است که در
پیشنهادیه اولیه پروژه انتقال آب صلح ،مشارکت سرزمینهای اشغالی
نیز در نظر گرفته شده بود که این مسأله از همان ابتدا با مخالفت
کشورهای عربی مواجه شد.

در این طرح در نظر بود آب از رودخانههای سیحان و جیحان توسط
دو خط لوله ،به نامهای خط انتقال غربی و خط انتقال شرقی ،به
شهرهای بزرگ در سوریه ،اردن و کشورهای عربی حاشیهی خلیج

بر این اساس ،ترکیه برای سرزمینهای اشغالی پروژه دیگری از
رودخانه ماناوگات و بهواسطه مسیر دریایی تعریف کرد که بدین واسطه
برای انتقال آب نیازی به عبور خط انتقال آب از کشور پر تنشی چون
سوریه نباشد (.)Yildiz, 2018

 .1رودخانه سیحان طوالنیترین رودخانه ترکیه است ( 561کیلومتر).
سرچشمه آن میانهی رشته کوههای توروس است و از استانهای قیصریه،
آدانا و مرسین میگذرد و نهایتاً به دریای مدیترانه میریزد.
 .3رودخانه جیحان از شرق رشته کوههای توروس سرچشمه میگیرد و بعد
از طی  514کیلومتر از استان قهرمانمرعش میگذرد و به دریای مدیترانه
میریزد.

 .2رودخانه ماناوگات از دامنهی شرقی رشته کوههای توروس سرچشمه
میگیرد و بعد از طی مسافت  41کیلومتر به دریای مدیترانه میریزد .بیشینهی
جریان این رودخانه  511متر مکعب بر ثانیه و کمینهی آن  26متر مکعب بر
ثانیه است .میانگین سالیانه جریان رودخانه ماناوگات  2/6میلیارد متر مکعب
است که در نظر بود تنها ساالنه  121میلیون متر مکعب آن انتقال یابد
(.)Rende, 2007
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)Fig. 4- Peace Water Project (Yildiz, 2018
شکل  -2پروژه آب صلح )(Yildiz, 2018

 521کیلومتری و به مدت  31سال توافقنامهای امضا کردند .ترکیه
برای هر متر مکعب آب رودخانه ماناوگات  1/32دالر درخواست کرده
بود که با احتساب هزینههای حمل و تصفیه آب ،قیمت تمام شده هر
مترمکعب آب به حدود  1/55دالر میرسید .در صورتی که رژیم
صهیونیستی با استفاده از دستگاههای آبشیرینکن برای هر متر
مکعب آب  3/61دالر میپرداخت .این پروژه در نهایت ماه مه سال
 3116متوقف شد و طرفین همکاری بیشتر را برای آینده موکول
کردهاند (.)Gruen, 2007

 -0-0-8پروژه انتقال آب از رودخانه ماناوگات

پس از آنکه پروژه انتقال آب صلح وارد مرحله عملیاتی نشد ،ترکیه
پروژه انتقال آب از رودخانه ماناوگات را مطرح کرد .در این پروژه در
نظر بود آب شیرین رودخانه ماناوگات از طریق مسیر دریایی به بنغازی
و طرابلس در لیبی ،جزیره مالت ،حیفا در سرزمینهای اشغالی،
هراکلیون در یونان ،کایرنیا در قبرس شمالی ،غزه در فلسطین و
همچنین شهر استانبول ترکیه که با مشکل آب شرب مواجه است
منتقل شود (شکل  .)5در این میان رژیم صهیونیستی تنها کشور بود
که تمایل به خرید آب از رودخانه ماناوگات داشت .اهمیت این پروژه
برای رژیم صهیونیستی فراتر از تأمین آب مورد نیاز این کشور بود .این
کشور انگیزه خود را خشکی بیسابقه رودخانه اردن و تأمین نیاز آبی
اعالم کرده بود این در حالی بود که این پروژه با ظرفیت انتقال ساالنه
 51میلیون مترمکعب تنها  2%از نیاز ساالنه این کشور را میتوانست
تأمین کند .انگیزهی دیگر رژیم صهیونیستی از موافقت با این پروژه،
تقویت روابط با ترکیه و عالیق سیاسی این کشور بود .شارون ،نخست
وزیر وقت ،در این خصوص معتقد بود انتقال آب از ترکیه بر روابط
استراتژیک ترکیه و این کشور اثرگذار است و از این جهت بسیار حائز
اهمیت میتواند باشد (.)Gruen, 2007

در سال  1447پروتکلی بین وزارت امور خارجه قبرس و وزارت انرژی
و منابع طبیعی ترکیه برای تأمین و انتقال آب به بخش شمالی قبرس
به امضاء رسید .بر این اساس ،قیمت هر متر مکعب آب تحویلی به
بخش ترکیهای قبرس  1/55دالر برآورد شده بود هر چند که این قرار
داد در نهایت لغو شد .در  39اکتبر سال  3119توافقنامه جدیدی برای
انتقال آب از ترکیه به قبرس توسط شرکتی از رژیم صهیونیستی منعقد
شد که طبق این قرارداد قیمت هر متر مکعب آب  1/61دالر برآورد
شد.

بر این اساس ،دو کشور ترکیه و رژیمصهیونیستی در  5ژانویهی ،3119
در خصوص انتقال ساالنه  51میلیون متر مکعب آب از رودخانه
ماناوگات به ساحل اشکلون در سرزمینهای اشغالی با فاصلهای حدوداً

این پروژه که به عنوان «پروژه قرن» نامیده شد ساحل جنوبی ترکیه
را با ساحل شمالی قبرس پیوند داده و آب شیرین را به این جزیره
میرساند.

 -3-0-8انتقال آب تركیه به قبرس
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)Fig. 5- Water transmission line from the Manavgat (Gürer and Ülger, 2007

شکل  -1خط انتقال آب از رودخانه ماناوگات ()Gürer and Ülger, 2007

با مشکالت جدی کمبود آب مواجه بوده است انتقال خواهد یافت .با
توجه به اظهارات کارشناسان ترکیهای در خصوص این خط انتقال ،به
سبب آنکه مسیر انتقال آب کوتاهتر است ،هزینهها نیز نسبت به
هزینهی پروژه خط انتقال آب صلح کمترخواهد بود و ترکیه مدعی
است با توجه به پیشرفت فنآوری نسبت به  21سال گذشته و در
مقایسه با پروژه پیشنهادی در آن زمان ،سرمایهگذاری اولیه و هزینه
عملیاتی پروژه را کاهش خواهد یافت .براین اساس ،بنابر محاسبات
سال  ،1426هزینهی خط انتقال آب کوتاهتر از رودخانههای سیحان و
جیحان به سمت اردن  5میلیارد دالر برآورد شد .ترکیه مدعی است که
این پروژه به سبب توسعه فنی و تکنولوژی نسبت به پروژه تعریف شده
سال  1426عملیاتی خواهد بود .در طرح جدید ،ظرفیت ساالنه انتقال
آب  3/3میلیارد متر مکعب است که این میزان در مقایسه با میانگین
آورد رودخانه اردن  1/6برابر بیشتر میباشد.

برای اجرایی کردن این پروژه ،سد «آالکوپرو» بر رودخانه آنامور در
استان مرسین ترکیه و سد «گچیت کوی» در جمهوری ترک قبرس
شمالی در نزدیکی گیرنه در سال  3119ساخته شدند .در هفت ژوئن
 3119نیز کارهای ساخت خط لوله از طریق دریا به اتمام رسید .آب
ذخیره شده در سد «آالکوپرو» از طریق خط لولهای که طول آن در
قسمت ترکیه  39کیلومتر ،مسیر دریایی آن  21کیلومتر و در جمهوری
ترک قبرس شمالی سه کیلومتر بوده و در مجموع 117
کیلومتر میباشد به قبرس انتقال مییابد .حجم آورد این رودخانه
ساالنه  751میلیون مترمکعب است و از این مقدار  75میلیون
مترمکعب به قبرس میرسد .این پروژه در نهایت در سال  3117تکمیل
شد .هزینهی این پروژه  511میلیون دالر برآورد شده است.
 -2-0-8انتقال آب تركیه به اردن

پس از اتمام پروژه انتقال آب قبرس ،پروژههای انتقال آب به آسیای
غربی نسبت به قبل مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .به سبب عدم
پذیرش اجرای خط انتقال آب صلح به واسطه کشورهای عربی ،ترکیه
پیشنهادیه دیگری را برای کشور اردن مطرح کرد .در این پروژه ،آب
بهواسطه خط انتقال کوتاهتری به این کشور که در طی  21سال اخیر

براین اساس ،امکانسنجی اقتصادی و فنی پروژه توسط بسیاری از
مختصصان پذیرفته شده است .1اما امکانسنجی سیاسی پروژه در
منطقه همچنان مورد بحث است .یقیناً شرایط سیاسی کنونی منطقه،
ناپایدارتر از سالهای  1421و اوایل  3111است که پیشنهادیه اولیه
(پروژه انتقال آب صلح) مطرح بود و همچنین قرار است این خط انتقال

 .1مطالعات اقتصادی این پروژه توسط دانشگاههای اوسکا ،تورنتو و پنسیلوانیا
انجام شده است.
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برنامههای کالن آبی سایر کشورها از جمله افغانستان به راحتی قابل
مشاهده است .از جمله این طرحها و پروژههای کالن میتوان به
سرمایهگذاری و افتتاح فاز سوم سد کمالخان و همچنین توسعه
ظرفیت سد کجکی به یک میلیارد مترمکعب بر روی رودخانه هیرمند
توسط ترکها اشاره کرد .ترکیه در حال قلمروسازی گفتمانی در
افغانستان است تا بتواند با نفوذ اندیشه ،فرهنگ و کاال در این کشور
برآن مسلط شود همچنین بتواند انگارهها و اندیشههایش را در
افغانستان در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیک مطلوب خود تنظیم
نماید .بدیهی است اقدامات آبی ترکیه در حوضههای آبی هیرمند به
جد امنیت آبی شرق کشور به خصوص منطقه بشدت بحرانی سیستان
را تهدید میکند (.)Nagheeby, 2014

از کشور سوریه بگذرد که این کشور در حال حاضر ثبات سیاسی
برخوردار نیست و این مسأله بر امکانپذیری سیاسی این پروژه
تأثیرگذار است .لذا توجه به امکانپذیری سیاسی پروژه بسیار حائز
اهمیت است (.)Yildiz, 2018
در اوایل دههی  ،1441سفیر اردن در سازمان ملل ،به اهمیت انتقال
آب از ترکیه بهواسطه چنین پروژهای تأکید کرد و همچنین رئیس مرکز
مطالعات اقتصادی و فنی در امان 1نیز حمایت از این پروژه را اعالم
کرد .در کنار تمام موافقتها و حمایتها توجه به چالش تغییراقلیم
بسیار حائز اهمیت است و میتواند پایداری پروژه را تحتالشعاع قرار
دهد .مطالعهی بررسی تغییرات روند بارش و دمای هوا در طول
سالهای  1471و  3114حوضه سیحان ،روند صعودی قابل توجهی
در سری زمانی ساالنه دما و همچنین روند نزولی قابل توجهی در سری
زمانی ساالنه بارش را نشان داده است .این پروژه در حالتی پیشنهاد
شده است که تغییرات اقلیمی هماکنون نیز بر حوضه سیحان که خط
لوله صلح از آن میگذرد تأثیرگذار بوده است (.)Yildiz, 2018

 -0-3-8سرمايهگذاری در سد كجکی در افغانستان

سد کجکی در شهرستان کجکی در استان هلمند واقع شده است .این
سد بین سالهای  1451تا  1459توسط شرکت خصوصی آمریکایی
موریسون نودسون ،ساخته شد .فاز اول این سد در همان زمان با
ظرفیت تولید  51مگاوات برق تکمیل شد؛ اما کار احداث فاز دوم این
سد به دلیل مشکالت داخلی افغانستان به تعویق افتاد .اما وزارت آب
و انرژی افغانستان در تعاملی سه جانبه با کشورهای آمریکا و ترکیه،
قرارداد اجرایی فاز دوم سد کجکی را امضا کرد .شرکت موسوم به
« »77ترکیه قرار است با سرمایهگذاری  311میلیون دالری
توربینهایی را نصب کند و پس از نصب توربینها و تولید انرژی هزینه
آن را از محل فروش برق از شرکت توزیع برق برشنا 3دریافت کند
( .)Sputnik, 2017عبدالبصیر عظیمی ،معین مالی و اداری وزارت آب
و انرژی افغانستان اظهار کرد براساس این قرارداد ذخیره آب این سد
از  1/3میلیارد متر مکعب به  3/29میلیارد مترمکعب افزایش خواهد
یافت و تولید برق این سد از  51مگاوات به  153مگاوات خواهد رسید
( .)Wadsom, 2016عالوه بر تولید برق ،انباشت این مقدار آب توان
آبیاری صد هزار هکتار زمین کشاورزی را در آینده خواهد داشت.

براساس شواهد مطروحه ،پرواضح است که مطرح شدن این طرحها
صرفاً با هدف جبران کمیابی آب نیست؛ زیرا حجم آب انتقالی تنها
بخش بسیار کوچکی از کمبود را میتواند جبران کند .درحالی که
هزینههای اقتصادی و امنیتی و زیستمحیطی بسیاری به همراه دارند.
لذا پیشنهاد و پیگیری این طرحها توسط ترکیه ،عمدتاً با اهداف سیاسی
و امنیتی از جمله احیای قدرت امپراتوری عثمانی و تالش برای رهبری
منطقه پیرامونی در کنار عواید اقتصادی دنبال میشود ،این درحالی
است که این طرحها چالشهای محیطزیستی ،سیاسی و اجتماعی
بسیاری به همراه دارند.
 -3-8پروژههای آبی فرامرزی تركیه

مطرح شدن دکترین عمق استراتژیک تغییرات جدی در رویکرد و روند
سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه به همراه داشت .در این روند نگاه
ترکیه بیش از پیش به شرق و مخصوصاً کشور افغانستان منعطف شد
و سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را در دستور کار خود قرار داد .این
مسأله مؤلفه پنجم دکترین عمق استراتژیک مطرح شده را پوشش
میدهد؛ زیرا سیاستگذاران ترکیه معتقد بودند این کشور نباید تنها به
ایفای نقش در منطقه بالکان یا خاورمیانه قانع باشد و باید بر روی
کشورهای دیگر نیز سرمایهگذاری کند .نمود این نگرش در پروژههای
آبی فرامرزی ترکیه نیز قابل شناسایی است و در سرمایهگذاری و
مشارکت ترکها در ساخت و بهرهبرداری از سدها ،پروژهها و

سد کمالخان در  45کیلومتری شهر زرنج و بر رودخانه هیرمند ساخته
شده است .کار ساخت سد کمالخان با طرح سه فاز ،در سال 1295
آغاز شد اما متوقف شد و مجدد در سال  1241از سر گرفته شد .فاز
دوم ساخت این سد ،در سال  1249پایان یافت .فاز سوم سد کمالخان
با هزینه  72میلیون دالر از بودجه توسعه دولت افغانستان ساخته
میشود .اجرای این فاز را یک شرکت ترکی به نام شرکت پمتک بر

 .1پایتخت و پرجمعیتترین شهر کشور اردن است

 .3شرکت دولتی توزیع برق در افغانستان

 -0-3-8ساخت سد كمالخان در افغانستان
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اقلیمی میتواند تنشهای سیاسی و مناقشات پیرامون مسائل آبی را
تشدید سازند و مدیریت منابع آبی مشترک را درهمتنیدهتر کنند
(.)Dinar and Nigatu, 2013; McCracken et al., 2018

عهده گرفته است .پس از پایان این فاز از پروژه ،قرار است ظرفیت
مخزن این سد به  59میلیون مترمکعب ،سطح زیرکشت به  21هزار
هکتار و ظرفیت تولید برق به  4,5مگاوات بـرسد ( Thomas and
.)Varzi, 2015

این مسأله با توجه به اقدامات ترکیه برای منطقه غرب آسیا بسیار بغرنج
خواهد بود .همانطور که نشان داده شد ،کشور ترکیه ازجمله کشورهایی
است که بطور گسترده مأموریت هیدرولیکی و ساخت سازههای عظیم
را در دستور کار دارد و تاکنون برخی از طرحها را به اجرا درآورده است.
دولتمردان ترکیه با استفاده از تاکتیکهای ملیسازی منابع آب و
فرصتسازی از منابع آب ،در قالب سه دسته از پروژههای داخلی،
فرامرزی و انتقال از ترکیه در حال بهرهبرداریهای سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی از منابع آبی هستند (شکل  .)6واکاوی این سه دسته پروژهها
نشان میدهد که نگاه سیاستگذاران این کشور به توسعه منابع آبی،
بصورت ابزاری استراتژیک برای دستیابی به رشد ،توسعه و ثبات در
سطح داخلی کشور و همچنین ابزاری استراتژیک برای سیاست خارجی
است .این اقدامات درنهایت تبعات اجتماعی و زیستمحیطی برای خود
کشور ترکیه و همچنین همسایگان آن دربرخواهد داشت.

 -1يافتهها :تبیین پیامدهای مأموريت هیدرولیکی برای
هیدروپلیتیک تركیه
در پیش گرفتن مأموریت هیدرولیکی مانند ساخت سازههای عظیم
مانند سد و پروژههای انتقال آب با هدف تأمین امنیت آبی ،غذایی و
امنیت انرژی برای انسان عالوه بر فرصتهای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی مختلف که در این نوشتار به آنها اشاره شد ،چالشهایی را
نیز در بردارد .عمدهترین چالش تغییراقلیم است .بیتوجهی به
عدمقطعیتهای طبیعی ناشی از تغییرت اقلیم در اجرای طرحهای
سازهای و مأموریت هیدرولیکی میتواند چالشهای مرتبط با آب را که
منبعی با ماهیت اشتراکی است تشدید سازد .مهندسان همواره در تالش
بودهاند که با مهندسی سامانههای منابع آب و بواسطه ایجاد
زیرساختهای آبی مختلف بر تنوع طبیعت سلطه یابند .مهندسی و
طراحی این سازهها عمدتاً براساس مشاهدات تاریخی ضبط شده و یا
دادههای ساختگی مدلسازی و پیشبینی شده است .این دادهها عمدتاً
عــدم قطعیت بسیار زیـادی دارنــد و بطور قاطع قــادر بــه
پبشبینی رونــد مبهم تغییراقلیم نمیباشند ( ;Ludwig et al., 2016
 .)Milly et al., 2008این مسأله منجر به ساخت سازههایی غیرسازگار
با اقلیم خواهد شد (.)McCracken et al., 2018

 -0-1ملیسازی منابع آب در تركیه

در کشور ترکیه مسأ له تأمین امنیت غذایی ،امنیت انرژی و امنیت
اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است .همانطور که در مقاله حاضر
تشریح گردید ،آنها در عمل معتقدند آب مانند نفت یک منبع صرفاً ملی
است و در این راستا با ملیسازی منابع آن در صدد توجیه اقدامات خود
هستند هر چند که در ظاهر و در اظهارنظرهای رسمی خود بــر
پایبندی بر اصل استفاده منصفانه و منطقی از آب تأکید میکنند
( .)Tufekci, 2018گواه این ادعا ابرپروژههای دهگانه هستند که از
دهه  1461در دستور کار سیاستگذاران ترکیه قرار گرفتهاند .بدین
طریق آنها میتوانند با اجرای طرحهای مهار حوضه آبریز ،بخش
کشاورزی را توسعه دهند و تولید انرژی برقابی نیز داشته باشند.
دولتمردان ترکیه معتقدند چنین طرحهایی عالوه بر آنکه نیازهای
داخلی آنها را تأمین میکند ،میتواند به واسطه صادرات ،برای این
کشور درآمد اقتصادی نیز به همراه داشته باشد و امنیت غذایی و امنیت
انرژی در ترکیه را نیز افزایش دهد.

همچنین ،تغییراقلیم تغییراتی را در چرخه هیدرولوژیکی ایجاد کرده و
وقوع پدیدههای حدی مانند خشکسالی و سیل را رقم زده است
( ;McCracken et al., 2018; Michel and Pandya, 2009
 .)Svendsen and Künkel, 2009این در حالی است که زمان
طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از سازههای عظیم (مانند سدها و طرحهای
انتقال آب) بازده طوالنی دربرمیگیرد و ممکن است زمان طراحی
چنین پروژههایی در دوره خشکسالی باشد و زمان بهرهبرداری از آن
مصادف با دوره ترسالی و بارشهای سیلآسا باشد و یا بالعکس.
بنابراین سازههای عظیم و مأموریت هیدرولیکی تضمینکننده امنیت
آبی نخواهد بود و به تبع آن امنیت انرژی و امنیت غذایی را ایجاد
نخواهد ساخت .اکثر سازههای بشر ساخت قادر نیستند بهطور مداوم با
تغییرات محیطزیست سازگار باشند و چنانچه توجهی به عدم قطعیتها
نشود ،ممکن است این ذهنیت اشتباه ایجاد شود که سیاستهای اخذ
شده برای مدیریت منابع آب ،سیاستهای سازگاری با تغییراقلیم
هستند .بدون شک طراحی سازههای عظیم و ناسازگار با تغییرات

این پروژهها همچنین میتوانند اقتدار بیشتری برای دولت ترکیه ایجاد
کنند؛ زیرا یکی از مشکالت اجتماعی بسیار حساس در ترکیه مرتبط با
اقشار کُرد در این کشور است .کُردستان ترکیه حدود  21درصد از خاک
ترکیه را در جنوب شرق و شرق این کشور در بر گرفته است .کُردها
بزرگترین قوم غیر ترک در ترکیه هستند .به همین دلیل تعداد جمعیت
باالی کُرد یک تهدید ملی برای ترکیه محسوب میشود.
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Fig. 6- Analysis the strategy of hydraulic mission in Turkey

شکل  -8تحلیل استراتژی مأموريت هیدرولیکی كشور تركیه

فقر ،بیکاری و محرومیت در نواحی جنوب شرق و شرق ترکیه موجب
پدید آمدن گروه پ.ک.ک از دههی  1471شده است .پ.ک.ک.
خواستار خودمختاری در مناطق کُردنشین است که این مسأله همواره
با واکنش تند نظامی ترکیه را به همراه داشته است .این درگیریها
ترکیه را ناامن کرده است و مشکالتی را برای دولت و مردم بهوجود
آورده است .برای نمونه ،درگیری بین ترکها و پ.ک.ک تا کنون بیش
از پنجاه میلیارد دالر برای ترکیه هزینه داشته است .موضوع چگونگی
مصرف آب و اجرای پروژههای داخلی در کشور ترکیه ،مخصوصاً پروژه
آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ،بحثهای بسیاری در مناطق کُردنشین
ایجاد کرده است .این پروژه محل سکونت بسیاری از کُردهای ترکیه
را نابود میکند و تهدیدی برای کُردنشینان عراق و سوریه نیز است
( .)Koolaee et al., 2016پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) با هدف
تغییر بافت جمعیتی کُردهای این کشور و دور نمودن آنان از مناطق
کُردنشین کشورهای همسایه طرحریزی شده است و به دنبال
جابهجایی و تغییر بافت قومیتی کُردهای این کشور است .بنابراین این
پروژه میتواند اقتدار دولت ترکیه را در برابر کُردنشینان باال ببرد و مانع
از فعالیتهای قومیتی در این کشور شود .لذا ترکیه با ملیسازی منابع
آب ،به دنبال اهداف اقتصادی و کسب اقتدار است و ملیسازی منابع
آب بخوبی میتواند چنین اهدافی را برای ترکیه رقم زند .این درحالی
است که عدم توجه به تبعات زیستمحیطی و اقلیمی میتواند در دراز
مدت نتایج چنین اقداماتی را خالف تصور دولتمردان این کشور ایجاد
کند.

 -0-1فرصتسازی از منابع آب درتركیه

کشور ترکیه درصدد است که به واسطه پروژههای انتقال آب ،وابستگی
آبی بیشتری بین کشورهای خشک منطقه ،که با این کشور فاصلهی
بیشتری دارند ایجاد کند و با ایجاد این وابستگی آبی ،قدرت خود را در
منطقه افزایش دهد .قابل ذکر است که این طرحها در جایی پیشنهاد
شدهاند که ابعاد سیاسی ،اجتماعی و طبیعی وابسته به طرحهای انتقال
آب بسیار بحثبرانگیز بوده است و عدم قطعیتهای اقلیمی و اقتصادی
فراوان عالوه بر عدم قطعیتهای سیاسی و اجتماعی ،به سبب وجود
تروریسم و عدم ثبات سیاسی کشورهای خشک اطراف ترکیه وجود
دارد .وجود تروریسم تهدیدی بسیار جدی برای سازههای آبی محسوب
میشود؛ زیرا تخریب سازههای بزرگ مقیاس آبی مانند سد میتواند در
برخی موارد خطرناکتر از سالحهای جنگی باشد .نمونه چنین
استفادهای اقدامات داعش در حوضه آبریز دجله و فرات است .گروه
داعش در ابتدای فعالیت خود برای اشغال بیشتر مناطق عراق اقدام به
تصرف منابع آبی ،در دست گرفتن کنترل آنها و واداشتن ساکنان این
مناطق به ترک خانههای خود ،موجب تغییر ساختار جمعیتی از یکسو
و فراهم کردن زمینه تصرف این مناطق از سوی دیگر شد .داعش با
استفاده ابزاری از منابع و تأسیسات آبی و شبکههای آبرسانی به عنوان
سالح راهبردی سعی داشت که سیطره بر شهرها و مناطق همجوار را
برای خود فراهم کند .برای نمونه ،سد موصل هفتم آگوست سال 3119
میالدی توسط داعش تصرف شد .سد موصل بزرگترین سد عراق و
چهارمین سد خاورمیانه است و فروپاشی آن میتوانست سبب  31متر
زیر آب رفتن تمام شهر موصل و کشته شدن بیش از  51هزار نفر شود.
این سد آب و برق یک میلیون عراقی را تأمین میکند که توان
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سرچشمهی رودخانههای بینالمللی مهمی (هیرمند ،هریرود و آمودریا)
میباشند و تقریباً غنی از منابع آبی هستند .الگوبرداری از رویکرد ترکیه،
میتواند بر امنیت آبی و هیدروپلیتیکی شرق کشور ما که عمدتاً وابسته
به منابع آب فرامرزی ورودی است نیز اثرگذار باشد.

ذخیرهسازی  13میلیارد متر مکعب آب را داراست .میزان آبی که در
صورت شکسته شدن سد ریزش خواهد کرد حدود  611هزار متر مکعب
در ثانیه برآورد شده است ،در حالی که رودخانه دجله توان پذیرش
 2511متر مکعب در ثانیه از این آب را دارد .لذا وجود چنین مسائل
امنیتی در منطقه ،به جد ادعای اقتصادی و منطقی بودن چنین
طرحهایی را با چالش مواجه میکند.

گواه این ادعا ،همانطور که تشریح شد سرمایهگذاری ترکیه در
پروژههای فرامرزی کشور افغانستان و کمک این کشور در استفاده و
بکارگیری رویکرد دکترین هارمون است .دکترین هارمون در حال
حاضر در سیاست آبی افغانستان نیز مشهود است .محمداشرف غنی،
سیزدهمین رئیسجمهور افغانستان ،در اسفند ماه سال  1247اظهار
کرد« :ما برای مهار آب سرمایهگذاری میکنیم؛ زیرا هر قطره آب
افغانستان از نفت همسایهها قیمتیتر خواهد بود» (.)Nawaz, 2009
وی در این سخنرانی اشاره کرد با توسعه سد کجکی بر روی رودخانه
هیرمند یک میلیارد مترمکعب آب بیشتر ذخیره میشود و صد مگاوات
برق تولید خواهد شد .این درحالی است که انسداد مسیر طبیعی رودخانه
هیرمند در کشور افغانستان سبب میشود با خشکی تاالبهای
بینالمللی هامون و اثرات بالقوه تغییر اقلیم ،تبعات نامطلوب وسیعی در
منطقه سیستان رخ دهد و زندگی مردم این منطقه را به شدت تحت
تأثیر این نوع اقدامات یک جانبهی دولت افغانستان قرار گیرد.

از سوی دیگر و براساس شواهد مطروحه ،واضح است که مطرح شدن
انتقال و فروش آب از ترکیه به کشورهای مجاور و برخی کشورهای
غیرمجاور منطقه صرفاً با هدف جبران کمیابی آب نیست؛ زیرا حجم
آب انتقالی تنها بخش بسیار کوچکی از کمبودِ آن کشورها را میتواند
جبران کند .درحالی که این طرحها ،هزینههای اقتصادی ،امنیتی و
محیطزیستی بسیاری به همراه دارند .لذا پیشنهاد و پیگیری این طرحها
توسط ترکیه ،عمدتاً با اهدافی سیاسی نظیر احیای قدرت امپراتوری
عثمانی و تالش برای رهبری منطقه پیرامونی دنبال میشود.
فرصتسازی از منابع آب بهخوبی میتواند این اهداف را برای ترکیه
ایجاد سازد و مکانیزم ایجاد فرصت برای تخطی بیشتر که از
مکانیزمهای فرصتسازی است بخوبی در چنین اقداماتی نمایان است.
 -3-1بررسی تبعات رويکرد هیدروپلیتیکی كشور تركیه در

ترکیه با کمک قلمروسازی گفتمانی در تالش است نقش و نفوذ خود
را در افغانستان گستردهتر کند .براین اساس ،این کشور براین اساس،
این کشور در نوامبر  3111میزبان چهارمین کنفرانس همکاریهای
اقتصادی منطقهای راجع به افغانستان (ریکا) در استانبول بوده است و
با برگزاری اجالسهایی کوشیده است تا در جهت حل مسائل منطقه
گام بردارد .تعداد بورسهای تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی را
افزایش داده است ،دو شبکهی تلویزیونی در این کشور دائر کرده است
و برای توسعه اقتصادی افغانستان در حال سرمایهگذاری است .لذا
واکاوی و بررسی دقیق اقدامات کشور ترکیه که پیشرو در استفاده
حداکثری از منابع آبی است میتواند برای پیشبینی اقدامات کشورهای
مذکور بویژه مواجهه با اقدامات هیدروپلیتیکی شرق کشور نیز مفید
واقع شود.

منطقه

شباهتهای بسیاری را میتوان در فعالیتهای هیدروپلیتیکی ترکیه با
سایر کشورهایی که در موقعیت جغرافیایی مشابه واقع شدهاند دید.
کشورهایی مانند افغانستان (باالدست در رودخانه هیرمند) ،تاجیکستان
(باالدست رودخانه آمودریا) و اتیوپی (باالدست در رودخانه نیل) از
جملهی آن کشورها هستند .این مسأله را میتوان الگوسازی از اقدامات
کشور ترکیه در سایر کشورها خواند؛ زیرا کشور ترکیه در زمان
رأیگیری «کنوانسیون قوانین بهرهبرداری غیرکشتیرانی از آبراهههای
بینالمللی» در سال  1447در سازمان ملل متحد ،یکی از سه کشوری
بود که به این کنوانسیون رأی منفی داد .به نظر میرسد ترکیه به دنبال
یارگیری در سطح جهانی از میان کشورهای باالدستی مانند افغانستان،
تاجیکستان و اتیوپی است تا بتواند با ایجاد یک رویه و گفتمان ویژه
در خصوص بهرهبرداری از آبهای مشترک در جهان الگوسازی کند و
همراهی آنان را در این راستا داشته باشد و با جهانیسازی این رویه
بتواند با مصادیق کنوانسیون  1447سازمان ملل متحد مقابله نماید.
براین اساس ،پیشبینی میشود اقدامات و فعالیتهای ترکیه در حوزه
هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب بتواند در سایر کشورهای غیرهمسایه با
این کشور از جمله افغانستان و همچنین تاجیکستان اثرگذار باشد.
افغانستان و تاجیکستان کشورهای پر آب در شرق کشور ما هستند که

 -8نتیجهگیری
آب مسألهای است که با توجه به شرایط اقلیمی ایجاد شده به ابزاری
بسیار نرم برای پیشبرد اهداف و نفوذ سیاسی تبدیل شده است .منابع
آبی مرزهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را به رسمیت نمیشناسند و
ماهیت اشتراکی و فرامرزی دارند .لذا استفاده بدون محدودیت از منابع
آب فرامرزی و مشترک در یک کشور میتواند بطور مستقیم و
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اقتصادی دنبال میشود ،این درحالی است که این طرحها چالشهای
محیطزیستی ،سیاسی و اجتماعی بسیاری به همراه دارند .ایجاد
وابستگی به ضروریترین منبع برای حیات بشر ،یکی از استراتژیها و
ابزارهای ترکیه برای کسب قدرت در منطقه بشدت بحرانی غرب آسیا
است.

غیرمستقیم بر ابعاد مختلف امنیت از جمله امنیت آبی کشورهای ساحلی
واقع در حوضه اثرگذار باشد .در پیشگرفتن مأموریت هیدرولیکی
میتواند توهم تأمین امنیت آبی برای بخشهای مختلف را به همراه
داشته باشد؛ اما بهای آن ایجاد چالشهای جدید امنیتی برای سایر
ذیمدخالن است .بنابراین عطشِ توسعهیافتگی که برگرفته از مکتب
فکری نوسازی است با وجود تغییرات اقلیمی ،در بلند مدت برای امنیت
آبی بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

 -6تشکر
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از داوران بزرگواری که با
همکاری و ارائه نظرات ارزنده خود موجب غنای پژوهش حاضر شدند،
تشکر و قدردانی نمایند.

از اینرو ،پیشبرد استراتژی مأموریت هیدرولیکی عالوه بر آنکه
دستاوردهای متعدد و فرصتهای بسیاری برای پیشبرد اهداف گوناگون
میتوانند به همراه داشته باشند ،میتواند منجر به تشدید تنشهای
متعددی نیز شوند و تبعات جبرانناپذیری را به همراه داشته باشند .به
همین جهت توجه به دانش و تجربیات بومی در مناطق مختلف
ضروری است تا بتوان برای مدیریت سامانههای درهمتنیده منابع آبی،
رویکردها و راهکارهای نوین و متناسب با شرایط و سازگار با شرایط
اقلیمی ،زیستمحیطی و اجتماعی در هر منطقه ارائه کرد.
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