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Abstract 
The importance of the research: Turkey's geopolitical position in the Middle East 

region as an upstream country with Tigris and Euphrates water resources has made 

Turkey, as a State - activist, use these water resources as a political-security tool in the 

direction of transition to a central power in the region. Turkey's water policy, which is 

a sign of conflict with the current structure and order of the Middle East, and tries to 

increase its regional power by identifying the future crisis of the region, i.e., water, and 

basically seeks regional order and management to make itself a regional hub and actor 

become one in the Middle East. The present article tries to answer the question, with a 

descriptive-analytical method and the use of the confrontation maturity model, with 

what tools and components is Turkey trying to create dangerous order in the Middle 

East? The main hypothesis: Turkey, by turning and emphasizing on the hydro political 

issue and in the form of hydro-hegemonism strategy, is looking for order in the Middle 

East and becoming a central power in this geopolitical platform. Research findings: 

Turkey's water action is a tool for regional order, gaining a superior position, 

transitioning from a regional power to a central power. 

Keywords: Turkey, maturity of confrontation, hydro-hegemonism, Middle East, 

Order-Making. 
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در  ای منطقهسازی  نظمبرای راهبردی  ؛خاورمیانهگرایی در  و هیدروهژمون ترکیه

 النهرین بینژئوپلیتیک 

 1سمیه حمیدی

 2احسان مزدخواه

 چکیده
کشور باالدستی و برخوردار از منااب  ببای   عنوان   خاورمیانه به موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقة: اهمیت پژوهش

 - سیاسای  یابزارمثابة   بهال از این مناب  ببی فعّ گر  کنش -منزلة یک دولت   و فرات باعث شده است تا ترکیه به دجله

تقاابلی باا    ةننشاا ناوعی    بهسیاست ببی ترکیه که  .در منطقه استفاده کند گذار به یک قدرت مرکزی درراستایامنیتی 

ای  بر قدرت منطقاه  ،منطقه یعنی بب شناسایی بحران بیندۀ درصدد است تا با وساختار و نظم فعلی خاورمیانه است 

 و بازیگر شمارۀ ای را به هاب منطقه خود بن است تامدیریت  ای و منطقه سازی دنبال نظم  کلّی بهطور   بهخود بیفزاید و 

بلاو    مدلگیری از  تحلیلی و بهره -توصیفی  روشیا بدرصدد است نوشتار پیش رو . تبدیل کند خاورمیانه در یک

 بمیز در خاورمیانه اسات    سازی مخاطره درصدد نظمای   همؤلّفترکیه با چه ابزار و پرسش پاسخ دهد که  به این تقابل، 

دنبال   گرایی به قالب راهبرد هیدروهژموندر  هیدروپلیتیک و بر مسئلة تأکیدکه ترکیه با عطف و  این است اصلی فرضیة

ن بیاانگر ب هاای پاژوهش    یافته. شدن به قدرت مرکزی در این بستر ژئوپلیتیکی است  سازی در خاورمیانه و تبدیل  نظم

ای به قادرت   ای، کسب جایگاه برتر، گذار از یک قدرت منطقه منطقه سازی ترکیه ابزاری برای نظم کنش ببیاست که 

 مرکزی است.

 . سازی ، نظمخاورمیانه، گرایی هژمونترکیه، بلو  تقابل، هیدرو :ها  کلیدواژه
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 مهمقدّ. 1
 تقاابلی ایام منطقاة    -های افزایش سطوح تعارضی  بستر ازجملهخاورمیانه  تغییرات اقلیمی در منطقة

زننده  ننده و آسیبک زننده، تهدید امنیت آن و همچنیم عواملی که برهم. امروزه آب و است یژئوپلیتیک

در  هیدرولیکی یافته است. مجموعة پیچیدة فزایندهاهمیت  ،آیند شمار می  یادشده به به امنیت منطقة

شناختی منطقه  هستی  امنیت طور کلّی  گی مناسبات، معمای امنیت و بهتواند بر میزان پیچید می خاورمیانه

خاورمیانه امروزه اساساً به عامل  ةخاورمیانه منجر شود. اهمیت آب در منطق فزایندةشکاف  بهفزاید و بی

هاای آبریاز    تهدید امنیت در منطقه تبدیل شده است. در ایم میان مناسابات هیادروپلتیکی در زاوزه   

باه   هاایی مانناد ترکیاه را    کشور ،ها یگر  کنش ةواسط بههایی مانند دجله و فرات  مشترک و رودخانه

ترکیه  یایلیسو با آبگیری و افتتاح رسمی سدّ ۲۰۲۱نوامبر  ۸؛ ایم مهم در ساختهل معادالت امنیتی مبدّ

پایه خود در  –های آب   ها و برنامه  با راهبردآبی گاپ مطرح شده است. ترکیه همواره  در قالب پروژة

 یم سعی در ایفای نقش یه بازیگر مرکزی در ایم منطقه را دارد.النهر  منطقه خاورمیانه و ژئوپلیتیک بیم

ی ای و زتّا  منطقه -ی منافع ملّ تأمیمگرا برای  سازی جدید منطقه نهایی ایم کشور، سیستم هدف 

نشانگانی از بلوغ تقابل  عنوان به بررسی سیاست هیدروپلیتیکی ترکیه منظور  . به همیماستای  فرامنطقه

پیش رو نوشتار زی و گذار به یک قدرت مرکزی هدف سا نظم منظور بهای خاورمیانه  در ساختار منطقه

سازی   درصدد نظم یا همؤلّفترکیه با چه ابزار و که ایم است  ، پرسش اصلی پژوهش. در ایم مسیراست

بار   تأکیدبر ایم امر استوار است که ترکیه با عطف و  جستارفرض آمیز در خاورمیانه است؟   مخاطره

 شدن لیتبدی در خاورمیانه و ساز  نظمدنبال   گرایی به قالب راهبرد هیدروهژمونهیدروپلیتیک و در ة مسئل

کانش آبای ترکیاه ابازاری بارای       های پژوهش یافته .به قدرت مرکزی در ایم بستر ژئوپلیتیکی است

 ای به قدرت مرکزی است. ای، کسب جایگاه برتر، گذار از قدرت منطقه سازی منطقه نظم

 پژوهش ةپیشین. 1-1
« النهریم گرایی ترکیه در بیم آب و راهبرد هیدروهژمون»در مقالة (، ۱۴۰۰) لیسرخدر میان آثار فارسی 

در  سازی قدرت ترکیه را در خاورمیانه نوعی موازنه ی آبیگر  کنشرئالیستی،  داتیتمهبا عطف بر 

دولت ترکیه  محیطی زیستدات و تعهّ ها تهدید» در( ۱۳۹۸) یمشهداکبری و داند.  ای می ساختار منطقه

نفی در منظر تبعات مسیاست آبی ترکیه را از« محیطی زیستگاپ نسبت به آثار سوء  در اجرای پروژة

 بر مبانی زقوقی سعی در بازنمایی زلّ تأکیدنماید و با  بررسی می  گرد ریز ة سطح منطقه و افزایش پدید

زیستی   مناقشات محیط» ةمقالدر (، ۱۳۹۹آبادی و زارع ) مضانی قوامر .ای دارند و فصل ایم بحران منطقه
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پروژة  ،«الملل منظر زقوق بیمازسازی دولت ترکیه  فرات نسبت به سد -های زوزة آبریز دجله  کشور

منظر زقاوق  از محیطی زیستیک معضل  عنوان بهرا  رودان انیمباالدستی  سازی ترکیه در زوزة سد

 نمایند.  الملل بررسی و تبییم می بیم

ای در خاورمیانه:  امنیت منطقه کتابدر  (۲۰۲۰)در میان آثار التیم، بتینا گوچ و یانیس استاویچ  

 محیطی زیستچون همهایی  بحران ةواسط به  دارند که نظم خاورمیانه ، بیان می۱مسائلو  رهایمتغها،  بخش

در  ،(۲۰۱۸)همکاران امنیت برای خود و ناامنی برای دیگران رفته است. آیسگول کیبارواغلو و  یسو به

شاناختی   منظر روشزی برای فهم راهبرد آبی ترکیه ازسا ، ضمم چارچوب۲سیاست آبی ترکیهکتاب 

ند. با عطف بر پرداز آب می ای ترکیه ازمنظر پروژة ای و فرامنطقه منطقهها و اهداف  به چالش ،مهندسی

باه واکااوی    ،، وجه تمایز ایم اثر در ایم است که ضمم یک چارچوب نظری نوپدیدگفته  آثار پیش

 .پردازد می سازی اهداف دولت یادشده انه و روشمخاورمی در منطقة گفتمان آبی ترکیه

 تئوریک  داتتمهی .2
ها در نظاام   دولتهایی که  است از وجود اختالفات و ناسازگاری  منازعه و تقابل عبارتطور کلّی   به

اناد باه    ای خود دارند و متناسب با تهدیداتی کاه بارای خاود تعریاف کارده      منطقه الملل و زوزة بیم

 هایی با ابعاد الملل کشمکش ها در روابط بیم تقابل بیشتر. (Zartman, 2008: 2) پردازند یمی گر کنش

، امکان دارد مثال ایربند؛ ح مختلف داخلی و خارجی پدیدار شوتواند در سطو گوناگون هستند که می

هاایی را   ابازار  ،المللای  ی بیمیا زتّ ای سطوح تقابل در ساختار منطقه هایی گسترده از دولتی با تعریف

سازی و برقراری یک  نظمهای جامعی برای  گیرد تا بتواند به راهکار نظر در پیشگیرانه   کنش عنوان به

. (۱۲-۱۰ :۱۳۹۹صفوی و نبوی، ) یابدهای رفتاری خود دست  امنیتی متناسب با الگو -سیستم سیاسی 

هاا،   سااختار ة مانند خاورمیانه در سه عرصا  یگذار و تغییر در نظم امنیتی مناطق های اثر عوامل و روند

هایی مبنی  یگر  کنشبر بحران آب،  تأکیدبا  محیطی زیستهای نوظهور مانند مسائل  یندو فرا بازیگران

 وجود آورده است.  ن تقابل با ساختار فعلی منطقه بهبر افزایش نشانگا

ثباتی، عدم قطعیت و تنش وجه  ، بیزال گذارالملل در  ه در نظام بیمایم مسئله بدان معنا است ک

ای بیش  ها در سیستم و نظام منطقه باالی عدم قطعیت . درجةاستالمللی  ای و بیم های منطقه غالب رویکرد

چون هم ییها همؤلّفساخته است. واقعیت آن است  رو  هگرایانه را با چالش روب ت منطقهاز پیش معادال

                                                                                                                                                         
1. Bettina Koch and Yannis Stivachtis (Regional Security in the Middle East; Sectors, 

Variables and Issues).  

2. Aysegul Kibaroglu et al. (Turkey’s Water Policy).  
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، محیطی زیستآمیز، فقر، مشکالت اقتصادی، مسائل و تهدیدات  های خشونت ، ناامنی، هویتیسمترور

نشانگان افزایش  ازجملهساز کرده است.  زای تقابل بحران آب و... ثبات منطقه را دچار نشانگان تهدید

ت تحاواّل دلیال پویاایی     دهناده باه   به نبود اصل نظم توان یمای  سطح تقابل و منازعه در سیستم منطقه

های ژئوپلیتیکی میان بازیگران  های جایگزیم، بازخیزی رقابت سازی و الگو ژئوپلیتیک، ابهام در بدیل

خالل چنیم اکوسیستمی در پی و بازیگرانی در  استآفریم   ساز و تقابل دلیل مسائل بحران  به ای منطقه

  .(Baldwin, 2018: 1460) هستندیک قدرت مرکزی  عنوان بهسازی قدرت کارگزاری خود  بیشینه
هاا بارای    ای به ایم معنا است که نفوذ و اثرگاذاری دولات   رهیافت ژئوپلیتیک در نگرش منطقه

ی چنیم الگوی ینوع بهو  استعوامل جغرافیایی  ةلیوس بهای  سازی قدرت خود در یک بستر منطقه بیشینه

چنیم منطقی  طور کلّی  بهای( تبدیل کند.  قدرت مرکزی منطقه)ای  هاب منطقهتواند یک کشور را به  می

به ایم معنا که افزایش   بود؛ خواهدبه عنصر قدرت  توجّهها  گرای دولت منطقه یخارج استیسدر رفتار 

ی گر  کنشفضای زیاتی برای ی آنان منجر شود و به یک منافع و امنیت ملّ تأمیم بهتواند  قدرت می

 ؛دهاد  های رفتاری که رخ مای  ای یکی از الگو در سیستم منطقه .(Acharya, 2007: 645) دست یابند

 ی بر پایةپوشش جدیدپرتو ایم مسئله قدرت مزبور با سازی است که در  شدن امنیت و نظم  ای منطقه

 .دیآ یبرمسازی  منافع درصدد نظم تأمیمقدرت و 

ی دولت گر  کنشای در قالب  الملل و نظم منطقه بلوغ منازعه و تقابل با ساختار نظام بیم مدل اساساً

بی قدرت خود در معنا است که وازد سیاسی درصدد است برای بازیا  کند. ایم گفته بدیم معنا پیدا می

یل شود و ر منطقه تبدبرت گر  کنشبه  ساز مدلساز و الگوی دولت  توازن سیاست خارجیمنطقه و اعمال 

 دهدبرای دیگران شکل مقابل نوعی ناامنی دروجود آورد و   جدیدی از امنیت برای خود به نظم ینوع به

(Best and et al, 2019: 144)خاود( و منفای بارای    )بارای  مثبتی  ، بازنمایی چنیم نشانگانیعبارت  به ؛

تواند چگالی متفاوتی  و می استای  المللی و منطقه بیم ساختاربلوغ تقابل با  های همؤلّف ازجمله)دیگران( 

 وجود آورد.   شناختی به را مبتنی بر امنیت هستی

 کنند ای خود را در منطق و گفتمان امنیت تعریف می ها در محیط منطقه بعضی از کشورطور کلّی   به

زیست  ةپس الزم ؛آنان همواره نظمی آشوبی و دارای بلوغ تعارضی است به ایم صورت که در منطقة

 -یک باازیگر   عنوان به بقا و شناسایی منظور بهی خود سازی برا سازی و نظم در چنیم محیطی ساختار

سازی و  تواند، رهبری جدید برای نظم کنندگی است که می فصل و غالب و دارای قدرت زلّ گر  کنش

سازی  قطبیت(، ایجادها ) به موضوع توزیع قدرت در میان دولت توجّهبا  ینوع بهو سازی باشد  سیستم

و  ه یابدیابی اهمیت بالقوّ پرتو قدرتدر  نبایزدا برای رق زا برای خود و امنیت یک ساخت اجتماعی امنیت
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 باشاد نظام مطلاوب   از نشانگان تقاابلی در برقاراری   سری   تواند با همراهی یک گیری می ایم قدرت

 - محور با نشانگان تقابلی امنیت در ایم مجموعهزدایی برای دیگران(.   سازی برای خود و امنیت امنیت)

برتر شناخته  گر  کنش عنوان بهای  مجموعه میدر چنکنند که بتوانند  خاذ میها الگویی را اتّ تعارضی دولت

  .(Delgado & Stefan, 2017: 66)باشند دیگران  امنیت برای ةدآورندیپدشوند و 
 تحوّلنشانگان امنیتی آن  ای و مجموعة ت در یک ساختار منطقهت ایم تغییرابوزان علّ بیان باریبه

جود و  در قطبیت را به تحوّلگرایی و   هم  تواند در تعارض، تقابل، ای است که می در درون سیستم منطقه

 ,Buzan & Lena) شودسازی نویم  های نظم با روایت یبازیگر جدیدکارآمدن   آورد و موجب روی

محور و  منطقه ،ها در یک نظم تعارضی کشور - ی، الگوی بلوغ نشانگان تقابلیکلّ  طور به .(210 :2009

آنان به  شدن لیتبدهای کنترلی در منطقه و  های رفتاری آن درصدد ایجاد سازوکار خیز بودن الگو منازعه

ترکیه در خاورمیانه کاه  ی آبی گر  کنشمانند الگوی  ؛نخست دارای قدرت برتر است ةبازیگر شمار

دولت ترکیه در دوران  .ای است سازی جدید منطقه های کنترلی و نظم راستای ایجاد سازوکاراساساً در

در  ینظم جدیدای و برساخت  وضع موجود منطقه گذاری درصدد تغییر  به اصل سیاست توجّهبا جدید 

تقاابلی باه سارانجام     -نگان تعارضای  سری از نشا  چنیم وضعیتی با پیگیری یک بیشتر همنطقه است ک

-۱۷ :۱۳۹۷ قاسمی،دهد )منافع خود را با امنیت منطقه پیوند  ،راستای ایم رفتار برسازندهرسد تا در می

دانستم امنیت   تقابلی، یکسانده از راهبرد بلوغ سازی و برقراری امنیت با استفا وجه مشترک نظم(. ۱۸

 گذاری است.  دولت به پارادایم غالب سیاست

جدیدی در ساختار نظام جهانی با  های همؤلّفنظم دوقطبی و ظهور الملل در پسا نظام بیمطور کلّی   به

هاای   ، مهااجرت، شایوع بیمااری   محیطای  زیستاقتصادی، تغییرات  هایی مانند توسعة بر پدیده تأکید

 ةای در دو زاوز  سازی سیستمی در بساتر منطقاه   سازی و نظم تروریسم، امنیت  نند کرونا،پاندمیک ما

 ،چنیم رهیافتی با خوانش بلوغ تقاابلی   به بیان دیگر، تحوّل شده است؛موضوع و مرجع امنیت دچار 

محاور   سازی امنیت سیستم ،بر ایم اساس کند. اساس تهدید تبییم میم را برسازی و برقراری نظ امنیت

سازی تهدیدات برای  کوشد تا امنیت خود را در خنثی رهایی از تهدید خواهد بود و وازد سیاسی می

ای باشد  ها در زیست منطقه زایی برای دیگر دولت تواند تهدید چنیم مدلی می و گاه تعریف نمایدخود 

 خواهد بود. ای  و منجر به بازنمایی نشانگان تقابلی با ساختار منطقه

الملل و همچنیم تهدید جوامع انسانی، اقدامات  بخشی از تهدیدات امروزیم در ساختار نظام بیم

 محاور  منطقاه  سازی ترکیه در قالب رویکرد هیادروپلیتیک  های سد است مانند پروژه محیطی زیست
(Fritsch & Benson, 2020: 29) .زقیقت ایم ا درامّ ؛استظاهر غیر امنیتی هایی در اگرچه چنیم برنامه
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تواند چنیم تهدیدی را  ه است و میترکیه دارای نشانگان تقابلی و امنیتی برای خاورمیان وسیلة  بهاقدامات 

، چنایم  عباارت دیگار    باه ؛ ساز بحاران جمعای باشاد    گرایانه تبدیل نماید و بستر به یک تعارض منطقه

های  رداری فراتر از انتظار یک دولت از زوزهب زیستی مانند کمبود منابع آبی و بهره  های محیط پدیده

باشاد و   ۱ای دیگر هزدایی برای عدّ تواند امنیت تمرکز بر امنیت برای خود و امنیت آبریز مشترک می

اسات   ۲های فراگذرنده یا تهدیدهایی با عیار جدید  به تهدید توجّهالملل  مدلی در ادبیات روابط بیم

(Collins, 2016: 123). ای  در یاک محایط منطقاه    باازیگر  سازی و ناامنی به ارادة طور کلّی امنیت  به

 بستگی دارد.

در چنیم چارچوبی ایجاد یک رژیم زقیقت مبنی بار شاناخت تهدیادات    پیش رو نوشتار هدف 

 ۲۰۲۱ عظیم ایلیسو در نوامبر گاپ و آبگیری سدّ ةراستای پروژگفته، یعنی ترکیه در  بازیگر پیش ۳امنیتی

یک  عنوان کشور بهایم  برساختای؛ تعریف و  شناخت نشانگان تقابل در ساختار نظم منطقه  (لگام او)

گام آن )محور و امنیتی شدن  سازی ترکیه گام دوم( در بستر منطقه برای نظمآشوب )تهدید و عامل 

ها  دولت ت، تعامل و تقابل وجود دارد و همةسیاست همواره رقابة ی، در عرصکلّ  طور سوم( است. به

 سیاست خارجیالملل و  د. در ادبیات روابط بیمنکوش  زایش، زفظ و نمایش قدرت میاف ،برای کسب

بپردازند سازی قدرت خود  کوشند تا به بیشینه ها می تملّ -به همیم دلیل دولت  قدرت امری نسبی است

(Bronner, 2017: 64)  . 

المللی و  بلکه نظم بیم ؛قطبی نیست  کلّی دیگر تکطور   است که نظم جهانی بهآمیتاو آچاریا معتقد 

جهانی  ابرقدرت عنوان بهاست. در ایم نظم دیگر تنها یک بازیگر « ۴پیچیده»ای دارای سیستمی  منطقه

ب از دیگر بازیگران، توازن ای متفاوت و مرکّ المللی مجموعه نظم بیم ؛ بلکه در ادارةودر نمی شمار هب

سازی( هماواره   نظم) یتوازنا مسیر رسیدن به چنیم کنند؛ امّ ای دنبال می منطقهسازی  ی را در نظمکلّ

ای باشد. از دیدگاه  ای دارای نشانگان تقابلی با ساختار منطقه تواند در برهه بلکه می ؛دغدغه نیست بی

سازی سیستمی  خود سعی در نظم  ساز، زا و تقابل ی آشوبگر  کنشریا چنیم بازیگری از آشفتگی، اآچ

 . (Acharya, 2014: 10)آورد وجود   ای را به رهبری خود به میت منطقهبتواند زاک ینوع بهدارد تا 

تواند دارای  ای به رهبری یک کشور که اساساً می زاکمیت منطقه های  مهم در برقراری نظام ةنکت

از ظرفیت قدرت مادی خود  ایم مسئله است که ؛های دیگر در منطقه باشد دولتبا سایر نشانگان تقابلی 
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کنش ای ترکیه در پرتو  مانند راهبرد خاورمیانه ؛(Pereira, 2017: 46)کند  سازی استفاده می برای نظم

نخست  له و فرات( که چنیم عاملی در درجةدجرودان ) آبریز مشترک میان ها در زوزة  سازی و سد آبی

 امنیت آب یعنیآفریم   رکیه مبنی بر استفاده از یک نشانة تقابلگرایانه ت سازی منطقه ریشه در منطق نظم

دوم چنیم کنشی دارای ایم گفتمان است که دولت باید کارکرد  ست و در درجةافزایی ا برای قدرت

 آن بحران شناخته شود. خود عامل زلّ سازی باید ؛ یعنی در عیم بحرانباشدداشته مدیریتی 

 ای سازی منطقه ؛ الگوی نظمزیآم مخاطرهامنیتی  جامعة .2-1
ة نشاانگان  لیوسا  به که بیشتر استتهدیداتی برای آینده  آن ةلیوس به ۱سازی امنیتی و تهدید های همؤلّف

زدایی، تعارض، آشوب، درگیری، مهاجرت،   تواند امنیت ها می ایم نشانه که دهد یممحور رخ  تقابل

آمیز وابسته  امنیتی مخاطره طور کلّی ساخت جامعة  بهثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باشد.  بی

ورزی  ها در قالاب کانش   یعنی ایم تصمیمات و عملکرد (Sorensen, 2012: 54)است   ۲ها به تصمیم

های زایشی دارای نشانگان تقابلی برای ایجاد یک نظم  نیرو ینوع بهو  استها  ها و واکنش بازتاب اقدام

هستند. در بستر ایام   شده برای دیگران آمیز امنیتی جویانه و دارای منفعت برای خود و مخاطره رتریب

ی یک دولات بارای مقابلاه باا     گر  کنشی تحوّلک چنیم آمیز، زایش نیروی محرّ سازی مخاطره نظم

 نبایی رقگر  کنشسازی  ای است که سعی در محدود قیب در یک سیستم منطقههای بازیگران ر رویه

گیری  آمیز و شکل الملل منجر به ساخت نظم امنیتی مخاطره ر انتقادی در روابط بیمدارد و مطابق با تفکّ

 . (Beverley, 2017: 245)گردد  ای می جمعی منطقه ناامنی دسته
موعه را با تهدید و یک سیستم و مج تواند آیندة کند که می میا تولید طی رگفتمان مسلّ ،ایم روایت 

 تأکیدمورد ایم عامل با را ایجاد نماید. در ۳در زال ظهور آشوبتواند یک  و می سازد رو  هروبآشوب 

ی گار   کانش محیطای مانناد کمباود آب و     توان بیان نمود که تهدیدات زیسات  محیط خاورمیانه می

باعث تشدید تعارضاات و   تواند یمآمیز بازیگران در امتداد ایم تهدید مانند اقدامات ترکیه  مخاطره

رو ساازد کاه ایام     باه  تقابلی روة سری نشان  های ساختاری و فراساختاری شود و منطقه را با یک تقابل

 ,Wehner) را دارند سیاسی و ساخت یک هرج و مرج -های امنیتی  محور توانایی آشوب نشانگان تقابل

ایم    هیتوج، مثل به مقابلهای،  ها نسبت به اقدامات منطقه ی، عدم پاسخگویی دولتکلّ  طور به. (421 :2017

منطق ماکیاولیستی )شود کار گرفته   ای و جهانی هر اقدامی باید به قهمنطق که برای رسیدن به اهداف منط
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 و ایجاد مناطق منازعه و تقابل شده است. ۱گرایانه برساختهای  ی( باعث ایجاد چرخشگر  کنشاز 

  ،دشو ای یک کشور می در سیاست منطقههایی  همواره یکی از شرایطی که باعث ایجاد چنیم راهبرد

خاود را در تغییارات    توجّاه . ایام شار    است ۲شرایط تسریع ،ای ترکیه های خاورمیانه راهبرد مانند به

و دولت  کند محیطی، امنیتی و... مبذول می مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست ةواسط بهای  منطقه

بقا، افزایش سریع قدرت الزم برای  طور کلّی  کند که به ری متناسب با آن میگی مزبور را وادار به جهت

به تغییرات در محیط امنیتی منطقه مانند کمبود آب و  توجّهبا ، مثال ایرب (۱۱-۸ :۱۴۰۰زاده،   زارعاست )

ای خود با  منطقه - یمنافع ملّ تأمیمکوشند در چارچوب  ها می منابع دسترسی به آن، برخی از کشور

هایی از دجله و فارات   های ترکیه در بخش های باالدستی مانند کنش سری از اقدامات در بخش  یک

باازیگران منطقاه باه    برابر دیگر ی خود را درتا منابع آب استصدد های گسترده در سازی سد ةواسط به

  بهره ببرد. ابزاریک  عنوان بهزداکثر برساند و در مواقع بحرانی از آن 

شود و فرصتی  میتبدیل ان گرایانه به تهدید امنیتی برای دیگر کنش منطقه مثابة بهچنیم راهبردی 

محور خواهد  سازی منطقه نظم ای به نفع خود درراستای قهقدرت منط الف( در جهت موازنةکشور )برای 

یک طارف   یعنی جایی که دستاورد ؛بازی با زاصل جمع صفر است طور معمول  بهبود؛ سیاستی که 

تواند در  به بیان دیگر، ایم عوامل می ؛(Brauch, 2014: 60)بود های مقابل خواهد  زیان طرف ةمنزل به

یعنی،  ؛تغییر وضعیت قدرت گردد لی درراستایمنجر به بلوغ نشانگان تقاب بستر ژئوپلیتیکی و ژئوامنیتی

د کاه ناوعی از نشاانگان    سیاست قدرت گردان های عملی مثل موازنة وارد بر رویهها را  عمالً کشور

مانناد   ؛عاملیات انساانی اسات   ساختی نیازمند  میچن میا. استای  در یک موقعیت منطقه محور تقابل

در  ینوع بههای گاپ و داپ که  رسیدن پروژه  اتمام  او بر به تأکیدوغان در ترکیه و چون اردهمشخصیتی 

ساازی و   پرتو آن خواهان گذار از یک دولت ضعیف در زاشیه به دولت قاوی دارای قادرت نظام   

 .۳کنندگی در منطقه است تعییم

گذار یابد و اختالفات فراتر  ۴سازی تواند فوران کند که از زالت و مدل امنیتی بلوغ تقابل زمانی می

بیم کالن )سرزمینی( و سطح   درونخرد )درگیری در سطح  میچن میاهای درگیر باشد و   از کنترل طرف

تواند  خاورمیانه که می گرایی ترکیه در منطقة هیدروهژمون اقدامات مانند به ؛وجود آورد  ها( را به دولت

  یعنی عراق، دست مییپاهای  ها و اعتراضات داخلی در سطح سرزمینی کشور ضمم افزایش درگیری
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منجر به بلوغ نشاانگان تقاابلی گاردد و نظام      نیز  ای و دولتی واند در سطح منطقهت می ،سوریه و ایران

و  محیطای  زیسات عوامال   ریتأث لّیطور ک  بهبندی نماید.  محور را در آشوب و درگیری ساخت منطقه

 .ندشو مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی می صورت بهای و بروز تقابل  منطقه - یتغییرات اقلیمی بر امنیت ملّ

یابی  ای ساخت و مطالعات منطقه سیاست خارجی محور در زوزة نشانگان بلوغ تقابل های ویژگی ازجمله

 . استقابل مشاهده  روشنی بهخاورمیانه  ژئوپلیتیک منازعه است که در منطقة

ای به دو صورت تکاملی و تقابلی  های منطقه گر  کنشو  الملل میروابط بدر محیط  ها بیشتر رفتار

های خارج از خشونت شکل  زنی و رفتار گرایی راهبردی، چانه جانبه شود. در بستر تعاملی و چند دنبال می

 ةواسط بهای  خیز محیط منطقه ا در شکل دوم آن یعنی ژئوپلیتیک تقابلی و نشانگان منازعهامّ ؛گیرد می

کند. اساساً ساخت ژئوپلیتیک با نشانگان  محور زرکت می  ابلنظم تق یسو بهمندی یک دولت  کنش

است که  المللی ای و بیم قههای منط با عدم واقعیت منطقی و تطبیق های غیر رویکرد ینوع بهبلوغ تقابلی 

  تواند در مسائل راهبردی مانند سیاست، شود و ایم عدم مسامحه می منجر به تقابل و منازعه می بیشتر

 ... باشد. و محیطی زیستاقتصاد، فرهنگی، 

به  یابیدست ی درراستایدو مانع جدّهای بازیگران سیاسی  و رفتار ها استیسوقتی در چنیم محیطی 

سیاست  ،یابی خود بقا و قدرت منظور بهند تا کوش ان( می) گر  کنش، ای باشد های پایدار منطقه هدف

بناابرایم اسااس ایام    ؛ (Scholvin, 2016: 8) نندیگز یک الگوی رفتاری بر عنوان بها زا ر رفتاری تنش

ای یااک دولات آن اسات کااه آن باازیگر سیاسای سااعی در      ی منطقاه گار   کاانشرهیافات در فهام   

های آبی ترکیه  نند سیاستما ؛ی خود داردملّ - های داخلی سازه ةواسط بهسازی  سازی و نظم ژئوپلیتیک

د تا با استفاده از ایم فرصت کوش  ایم کشور می ینوع بهو  استعا خاورمیانه که منطبق بر ایم ادّ در منطقة

 -ساز  مدل یدولت عنوان بهالمللی خود بیفزاید و  بیم -ای  راهبردی در جهت ارتقا، نفوذ و موقعیت منطقه

یابی، داشتم منابع آبی در قالب موقعیت پایدار  بازشناسی شود. با ایم اوصاف و تعابیر از قدرت ساز  نظم

با و آبی خود راهبرد  ترکیه در طور کلّی  به. ها دارد سازی کشور دی را در قدرتاقلیمی جایگاه راهبر

الف( سعی دارد معادالت موجود ) گریبازن آن بستر توزیعی های آبریز مشترک و منتفعا به زوزه توجّه

خود را در توزیع  یطلب یبرترکننده، در دست گیرد و عمالً  کنترل ال وفعّ گر  کنش عنوان بهای را  قهمنط

 .ای خواهد شد ساز بلوغ تقابل در یک محیط مشترک منطقه آن بازنمایی کند که چنیم نشانگانی بستر

ساازی   هاای آبای( ساعی در نظام     ها و پروژه سدمانند )لیکی هیدرو ای  قالب سازهچنیم بیانی در 

برای ورود به مدرنیته اصالزات  توسعه درزالمحور دارد. در ایم روایت دولت  هژمونیکی جدید منطقه
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 تواند به قدرت می ۱،های آبی با ایم خوانش که هرجایی آب باشد قدرت جاری است ارضی و پروژه

امنیتی  های دنبال پویش  به ۲ساز ی، در چنیم بستری قدرت مداخلهکلّ  طور د. بهساز دست یاب مپایدار و نظ

دوم به  از آن در گام پسنخست،  زلةمر عنوان به ۳بینی بحران به ایم منظور دولت با پیش .است خود

تهدید  عنوان بهبینی بحران آب  ترکیه با پیش مانند به ؛پردازد می گیری برای مقابله با ایم بحران تصمیم

 است های آبی پروژه ایم تهدید در قالب با گیری هوشمندانه برای مقابله خاورمیانه درصدد تصمیم آیندة

تعییم  ینوع بهدر خاورمیانه اقدام خواهد کرد که  سازی و در گام آخر با مدیریت ایم وضعیت برای نظم

نة آبی مانند گاپ و گا های ده که ایم مهم در سیاست بر خود است؛ تأکیدای به  امنیت منطقه دستور کار

زیستی به   درصدد گذار از فاز تهدیدی محیطدر ایم بستر کشوری مانند ترکیه  .خورد چشم می  داپ به

شدن   و مبدّل ۴در ذات امنیت تحوّل طور معمول  ای است که چنیم رفتاری به قهسازی منط فاز امنیتی نظم

 .یابد به بازیگر با موقعیت نهادی معنا می

امنیتی خاورمیانه باا   در مجموعة محیطی زیستتقابلی  -نشانگان تعارضی  .2-2

 بر امنیت آب تأکید
ف دشمنی تعریا  -های دوستی  امنیتی در قالب الگو ةدیتن درهم در مکتب امنیتی کپنهاگ، مجموعة

نظام تقاابلی( و   ) کیآنارشا محور از تعامل میان ساختار  امنیت مجموعةیابی چنیم  شود و ساخت می

و ساختار پیچیده توان  . مجموعة امنیتی خاورمیانه را میاستبستر ژئوپلیتیکی مجموعة توازن قوا در 

های سیاسی  در تقابل میان وازد بیشتر نظر گرفت که چنیم ساختاریدارای نشانگان آشوب و تعارض در

ناامنی( )زدایی  ازساس امنیت. (Koach et al, 2019: 27)است سازی کرده  بحران ینوع بهبوده و  رمؤثّ

 یتی خاورمیانه است. امن پیشران بحران در مجموعة

 ،لحاظ ژئوپلیتیکی  ها به ساختار بودن ابعاد و  ترازی و نامتوازن  دلیل ناهم  به ،پیچیده در ایم مجموعة 

هاای سیاسای نااهمگم و     های شاکننده، سااختار   وجود اقتصاد  مانند اختالفات مرزی، اقلیم متفاوت،

یانه ای خاورم در نظم منطقهعوامل و نشانگان تقابلی  ازجملهایدئولوژیکی  -تعارضات مختلف هویتی 

 یافتگیا  توساعه ساازی پایادار و ساطوح      تملّا  –دلیال عادم دولات      بوده است. در ایم مجموعاه باه  

را ر نیست و همواره ایم بستر، موجب نزاع و تقابل ها پایانی متصوّ فصل بحران و  برای زلّ  نامتوازن،

                                                                                                                                                         
1. Flows of Water - Flows of Power  
2. Penetrating Power 
3. Crisis Anticipation  

4. The Essence of Security  
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دهند و  ها یکدیگر را پوشش می معنا است که در ایم منطقه همواره بحران  آورد. ایم گفته بدیم فراهم می

 عنوان بهو امنیت آب که  محیطی زیستل مانند مسائ ؛آوردند وجود می  سازی تعارضات امنیتی را به زمینه

ویژگی . (Myriam et al, 2017: 249)است مسئله جدید امنیتی در فهم ساختار خاورمیانه مطرح شده 

هاوایی گارم و   و  آب  که ایم منطقه دارای ویژگای  گونه است  جغرافیایی خاورمیانه بدیم -تیپولوژی 

مطابق  اساسهمیم  بر ؛استاد کشاورزی و شرب اندک خشک است و منابع آبی برای مصارف اقتص

 .استدر جهان  %۸۰تنش آبی به میزان بیش از  میشتریبهایی با  بستر ءخاورمیانه جز ةمنطق (۱ شکل)

 
 (۲۰۱۳موسسه منابع جهانی، ) های دارای تنش آبی در جهان  . کشور1شکل 

، تاأمیم هیادروپلیتیکی اساتراتژیک اسات و اختالفاات در      به مجموعاة  شدن لیتبدآب در زال  

ها  میان دولت های بلوغ تقابل و منازعة بستر ازجملههای آبریز مشترک  تخصیص و برداشت در زوزه

گیری  برداری از آب و منابع آبی که توانایی شکل یعنی بهره ،ای . مجموعه هیدروپلیتیکی منطقهاست

امنیت آب عمالً، تضاد، تعارض و  ایی مانند ترکیه در زوزةه امات دولتامنیتی را دارد. اقد  یها خوشه

های آبی  استفاده از زوزه» دارد: حد است که بیان میمنظر سازمان ملل متّامنیت آب ازتقابل با تعریف 

و افازایش کیفیات آن بارای     اظت و دسترسی پایدار به مناابع آب مهم برای زف یک مسئلة مشترک

 & Molokwne) «.اسات جانباه   معیشت، رفاه و توسعه متوازن همه تأمیمجهت  دسترسی سایریم در

Dlamini, 2020: 9) بعضی از  وسیلة  بهمنابع آبی   ، کاهش میزان تخصیص آب و مدیریتگرید انیب به

محور را در  آمیز و تقابل تواند اکوسیستم منازعه ای می توسعه -های مدیریتی  پروژه ةواسط بهها  کشور

سااز بارای دیگار     خطار  یگاذار  اسات یسمنجر باه    المللی ایجاد کند و عمالً ای و بیم های منطقه بستر

 . (Wang et al, 2021)گردد ی پیرامونی  ها کشور

سازی منابع آبی  تواند به بیشینه قدرت سیاسی و پیوند امنیت و توسعه برای یک کشور می عدم تقارن 

یاک تهدیاد سااختاری قلماداد شاود و اساسااً        عناوان  باه  سازی آن برای دیگران و کمینه خودبرای 
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ایام    دیگار،  عبارت به؛ بندی نماید آبریز مشترک مفصل گرایی دولتی را در یک زوزة وهژمونهیدر

ساازی بارای    یعنی امنیت برای خود و ناامنی ،زدایی امنیتی نابالغ با نشانگان امنیت ةمجموعبه  ساختار

، ایام نظام و سااختار    سخم دیگرگردد؛ به  بل در یک بستر مشترک آبی میدیگران منجر به بروز تقا

هاای   کشاور نگ و تقابل میاان  ج (۱)چون هممحور با نشانگانی   پیشران ایجاد یک اکوپلیتیک تقابل

 محیطای  زیسات ثباتی سیاسی، اقتصادی، امنیتای و   تنش و بی (۳) گرایی؛ هیدروهژمون (۲) همسایه؛

از  کشاور  وازدهدروی زمایم اسات کاه     تاریم منطقاة   ، خشاک اقلیمای خاورمیاناه   گردد. منطقة می

 ,Hinnebusch & Gani) رناد یگ بحران آب در ایم منطقه ژئوپلیتیکی قارار مای   ازنظرها  تریم پرتنش

2020: 52).  
میانگیم جهانی است و  ششم کیو منابع زیرزمینی  ها بودن آب از باران، رودخانه  سرانة دردسترس 

بحران به نصف برسد. دالیل زیادی برای ایم  ۲۰۵۰ایم میزان دسترسی به آب تا سال  ؛رود انتظار می

شاود،   با رشد جمعیات مای   زمان هماقلیمی و افزایش تقاضا برای آب  وجود دارد که شامل تغییرات

ه ؛ البتّا گذاری در ایم منطقاه اسات    های اقلیمی و سیاست مدیریت ضعیف منابع یکی دیگر از معضل

 ینا یرزمیزهاای   آب ةازاناداز  شیبا مصارف   جاه یدرنتهای بیهوده در بخش کشاورزی، آب  سیاست

در  ه سبب شاده کاه  شد مستهلکتجهیزات  لهیوس بهآب  رفتهدر یو زتّ های منسوخ آبیاری روش

 رگذاریتأث. کمبود آب همچنیم بر امنیت منطقه شودمصرف آب در بخش کشاورزی  %۸۵خاورمیانه 

 . (Salman, 2015: 8)است 

یک موج عظیم مهاجرت میالدی باعث  ۲۰۰۰ ی در اواخر دهةسالی بسیار شدید  در سوریه خشک 

دارند، ایم نارضایتی که ادامه یافت   میعان ذگران ا  شد. تحلیلنفر از مناطق روستایی به شهر نیم میلیون  و

کمبود منابع ة دهند ی که نشاناعتراضات محلّ تازگی  بهمردم بسیار کمک کرد.  ۲۰۱۱ های سال به خیزش

 Clarke)باشد ی مطرح یک بحران جدّ عنوان بهآب  ، باعث شده تا مسئلةخاورمیانه است آبی در منطقة

et al, 2022: 228) .دمایی و کاهش میزان بارندگی   دوران تنش عنوان بهرفتم دما رود با باال انتظار می

بود و ایم عوامل  شدن بحران آب خواهد  های امنیتی کاتالیزور عنوان بهکه ناشی از تغییرات اقلیمی است، 

و امنیت غذایی در  کرده را به بیابان تبدیل خواهد ایم منطق های قابل کشت بیشتر زمیم بسا  زا چه استرس

 خواهد کرد. رو روبهمنطقه را با مخاطره 

هاای   هوایی، افازایش دوره و  فزایندة جمعیت، تغییرات آبخاورمیانه، رشد  های منطقة در کشور

زرارت  باالرفتم درجة) ییدماهای  تنش آب پایدار و افزایش دورة تأمیم، کاهش منابع یسال خشک

است. ارزیابی  کردهمطرح را  ساز زا و تقابل چالش ای  مسئله عنوان به محیطی زیستهوا( بحران امنیت 
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های کشاورزی  دهد که سیستم آکادمیک و نهادی در ارتبا  با ویژگی جغرافیایی خاورمیانه نشان می

زان ایم وابستگی افزوده ای نزدیک بر می دهد و در آینده شده وابستگی به منابع آبی را افزایش می منسوخ

کنار افازایش ساطح دماا در    کرده است در ینیب شیپ ۱دولتی تغییر اقلیم  هئیت بیم میهمچن شد؛خواهد 

 نفر در معرض تنش و منازعة ونیلیم صدتا  هشتاد جمعیتی بالغ بر ۲۰۵۰ ایم منطقه تا سالدر  اورمیانه،خ

رفتم بخش   کشاورزی، ازبیم تیفیباککاهش محصوالت  ماننددیگر عواملی  از سوی  د بود؛آبی خواهن

های تنفسی،  شیوع بیماری  ها، هایی مانند ریزگرد زایی، افزایش پدیده عظیمی از اقتصاد کشاورزی، بیابان

همراه   ورمیانه بهدر خا زدایی و بلوغ نشانگان تقابلی های امنیت بستر عنوان بهافزایش بیکاری و جمعیت 

  .(۱۱۱ :۱۳۹۹ناصحی و گودرزی، داشت )خواهد 

هااای  در قالااب راهبارد  چااون ترکیاه همب باازیگرانی  ی مخارّ گاار  کانش در کناار ایام مسااائل   

هاا   سازی و آبگیری آن های سد سازی جدید در خاورمیانه مانند پروژه گرایانه برای نظم هیدروهژمون

 ای منطقه  د شد و خاورمیانه را در جنگ درونل خواهسیاسی مبدّ -به بحران امنیتی  محیطی زیستبحران 

 میزان آب در منطقه ۲۰۵۰سازمان ملل با اعالم ایم موضوع که تا سال  گرفتار خواهد کرد. کارشناسان

تقابل و تعارض در خاورمیانه خواهد بود  نشانة عنوان بهبه نصف کاهش خواهد یافت که ایم عامل خود 

 محیطی زیست های هیدرولیکی آن مسئلة و راهبرد چون ترکیههمهایی  اقدامات دولت ةواسط بهکه اساساً 

اقادامات آبای ترکیاه مانناد      ةواسط بهای  چنیم آیندهتبدیل خواهد کرد.  یامنیتی فراگیر بحرانرا به 

 رضةهای ع ناپذیر است و سیستم گاپ در خاورمیانه اجتناب مانندهایی  ژه های گسترده در پرو سازی  سد

 زایی تبدیل نماید. بحرانتواند به کاتالیزور  آب را می

برای  امنیت برای خود و ناامنیترکیه در خاورمیانه؛  گرایی هیدروهژمونکنش  .2-3

 دیگران
های  ها و رهیافت های ژئوپلیتیکی دیدگاه های امنیتی در زوزه ای و تبییم بستر مطالعات منطقه ةنیدرزم

تواند  شناختی می های جامعه تئوری رئالیسم و تلفیق آن با خوانش طور کلّی  بهاما  ؛متفاوتی مطرح است

مبنای توانمندی حلیل موضع امنیت در خاورمیانه برباشد. ت رمؤثّدر فهم ایم تعارضات و نشانگان تقابلی 

ها  سیاسی قابل فهم است و بر ضریب امنیت دولت  های اقتصادی، منابع زیاتی، مشروعیت نظامی، قابلیت

یانه، افزایش نشانگان انداز در بازفهمی ساختار امنیتی خاورم چشم تریم مهما امّ؛ گذارد اثر می در منطقه

محاور   های آشوب محور است. در ایم دستگاه تفسیری برای تحلیل منازعات و پیچیدگی  بلوغ تقابل
                                                                                                                                                         
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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گام نخست( است قدرت )راستای تولید طور کلّی در  های مربو  به آن که به واکنش ها خاورمیانه دولت

به  شدن لیتبدو  نبایبرابر رقسازی در موازنه نهایتدرگام دوم( و ) یبرترتواند ابزاری برای کسب  می

عبارت دیگر ایم اقدام از ساوی    به؛ گام سوم(است )ساز  گذاری و نظم یک بازیگر دارای قدرت اثر

محور و دارای  سیستم آشوبلویاتان دارای قدرت( در ) یهابزتواند بازنمایی یک دولت  دولت می

 دیا نماتواند امنیت برای خود و ناامنی برای دیگران ایجاد  های نهفته تقابلی باشد که عمالً می ساختار

بر نشانگان  تأکیدتقابلی خاورمیانه با  -سازی در نظام امنیتی  روایت(. ایم تفسیر و ۱برای دیگران ناامنی)

سیاسی  -های امنیتی  سری از تعارضات و تقابل  گر یک گیرد و آغاز نظر قرار تواند مدّ بحران آب می

 . (Hewitt, 2020: 115)باشد 
دلیل رشد جمعیت و منابع ثابت و رو باه    های خاورمیانه به المللی کشور یماساس آمار و ارقام ببر 

آب  مسائلة . شاود  نهایت منجر به کاهش و کمبود آب میدرکه  ندرو هست  هبا بحران روب کاهش آب

 محور امنیتی را دارد. های تقابل به چالش شدن لیتبدخاورمیانه است که توانایی  های امنیتی بحران ازجمله

 تریم مهمالملل آب و چگونگی تخصیص آن  بیم  امروزه در ادبیات روابط ،اساس ایم مبازثایم  بر

د منجر به توان یک امر امنیتی بازشناسایی شده است که می طور کلّی  بهاست و  محیطی موضوع زیست

 زنی و کسب قدرت است.  ابزار چانه ایم مسئلهآب هدف استراتژیک ترکیه و . سازی تقابلی گردد نظم

شاور دارای  کناد. ایام ک   ی دریافت مای تغییرات جوّ مکعب آب ازراه اردیلیم ۵۲۰ترکیه ساالنه  

 ۱۳۰طبیعی و  ةاچیدر ۳۰۰های ایم کشور که با  . مجموع مسازت دریاچهاست های فراوان و پرآب رود

خاورمیانه  میزان باالیی از ذخیرة آبی را در منطقة  مربع است، لومتریک ۹۲۵۰مصنوعی زدود  دریاچة

ود. ایم ر نمی شمار  هبآنان  است که بحران آب تهدیدی وجودی برای  های منطقه کشور ازجملهو  ددار

منطقه و اهمیت آب در نظم معادالتی خاورمیانه با  آیندة عطف به ایم مسئله و شناسایی بحران کشور با

سیاسی در مدیریت نظم  یاهرم عنوان بهآب  ةمؤلّفاز  کوشد  می ،گاپهایی مانند  ها و راهبرد خاذ پروژهتّا

ترکیه مصداق بارز بلوغ نشانگان تقاابلی باا    وسیلة  سازی ایم طرح به ی کند. عملیاتیبردار همنطقه بهر

 دسات  مییپاا هاای   ط ترکیه است که در پرتو استفاده از بحران آب برای دولتای توسّ ساختار منطقه

 .استسازی در دل بحران  درصدد نظم

 ای سازی و مدیریت منطقه  ترکیه؛ نظمکنش آبی  .2-4
آبریز مشترک و استراتژیک در میزان  ها در یک زوزة در میان کشور یعدم تقارن و توازن قدرت سیاس

                                                                                                                                                         
1. (In) Security  



 45 النهرین ای در ژئوپلیتیک بین منطقهسازی  گرایی در خاورمیانه؛ راهبردی برای نظم ترکیه و هیدروهژمون

 

 

نامند. ایم راهبارد باه    می یعنی آب را منطق تعارضی آب در میزان برداشت ،رداشت از منابع طبیعیب

سهم بیشتری را به خود  ،برداشت از آب  شود که یک کشور با طرازی استراتژی وضعیتی اطالق می

 وسایلة   بهگذاری  در ایم نگرش و سیاست. (Warner and Zeitoun, 2008: 808)دهد  اختصاص می

وجود   سازی را به تواند بحران ای می کنندگی نظم و ساختار منطقه دولت، تعییم یک قدرت برای تعییم

راستای سازی در دجله و فرات اساساً در ای سده در ایم چارچوب اقدامات ترکیه در انجام پروژه .آورد

آب و امنیت  میان مسئلة  ی،کلّ  طور ای است. به بلوغ نشانگان تقابلی برای سایر بازیگران منطقهافزایش و 

های اقتصادی،  الیتتواند در فعّ و اختالل در روند توزیعی آن می استبرقرار  ای ارتبا  پیوسته و همبسته

منجر   داشته باشد و عمالً بای، اخالل در امور صنعتی، اثرات منفی و مخرّ تهدیدات امنیت غذایی منطقه

 . گردد یثبات یبراستای سیاسی در -های امنیتی  به ایجاد زفره

ای  گرایای در بساتر منطقاه    های هیادروهژمون  هبردسویی آن با را  های هیدرولوژیکی و هم تنش 

ة یک گسترد ریناپذ ییجداهای سیاسی تبدیل شود و رقابت را به عنصر  امنیت و تنش یمعمایتواند به  می

 زکمرانی های امنیتی در زوزة ای و تقابل قهایی منطزد نهایت منجر به امنیتدرل سازد و یبدژئوپلیتیکی ت

بود مناابع آبای و   مر کراستایی دو متغیّ ، همبیان دیگربه  ؛(Armitage & Plummer, 2019: 296)د شو

تا . شودمنازعه و آشوب   ساز تقابل، تواند بستر ژئوپلیتیکی می زای بازیگران در یک منطقة های تنش رفتار

ا امروزه آب و امّ ؛شد ی نمیی تلقّگذشته صحبت از اهمیت آب در خاورمیانه چندان جدّ یک دهة

شمار   نده به امنیت منطقة خاورمیانه بهزن و آسیب دکنندهیتهدزننده،  منیت آن و همچنیم عواملی که برهما

 . (Kankal, 2016: 124)است یافته   ندهیفزاآیند، اهمیت  می
مستقیم به عامل تهدید امنیت منطقه تبدیل شده است. طور   بهخاورمیانه امروزه  اهمیت آب در منطقة 

هاای ژئاوپلیتیکی    های آبریز مشترک، پیچیدگی در ایم میان مناسبات هیدروپلیتیکی منطقه در زوزه

کاه باا    اسات های دجله و فارات   های آبریز مشترک رودخانه خود را دارد. یکی از ایم زوزه خاصّ

دستیابی برتر به مناابع  تالش برای تری پیدا خواهد کرد. ترکیه در  اسزسّ ایلیسو وضعیت آبگیری سدّ

ای  سازی منطقه شدن مناسبات امنیتی در خاورمیانه و نظم تواند منجر به پیچیده که می منطقه استدر  آبی

هیدروپلتیکی دجله و  د شبکةهای فرعی ایم دو رو های دجله و فرات در تمامی آبراه ترکیه گردد. رود

 زاره ۶۰۰/۳۵طبیعی ژئوپلیتیکی منطقه به مسازت زدود  دهد. ایم سامانه و سازة تشکیل می رافرات 

 آید. شمار می  ای در غرب آسیا به خانه رود -تریم شریان آبی  گرفته است که اصلی برکیلومتر مربع را در

ترکیه سرچشامه گرفتاه اسات و باا      فرات از سرزمیم ارمنستان در شرق -هیدروپلیتیکی دجله  ةشبک

 ریزد. می فارس جیخلشتم از سوریه و عراق به گذ
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 (28-27 :1398)رشیدی،  آبریز دجله و فرات در خاورمیانه حوضة .1جدول 

 فرات ةرودخان دجله رودخانة

 کشور
 مساحت از حوزة

Km) زیآبر
2) 

 درصد از کلّ حوزة

 آبریز

 مساحت از حوزة

Km) زیآبر
2) 

 درصد از کلّ حوزة

 آبریز

 ۸/2۸ 1250000 5/24 54145 ترکیه

 1/1۷ ۷۶000 4/0 ۸۸4 سوریه

 ۹/3۹ 1۷۷000 1/5۶ 123۹۸1 عراق

 - - 1۹ 41۹۹0 ایران

 100 444000 100 221000 مجموع

هایی از ترکیه، سوریه،  شفرات است که عراق و بخ -دجله  یشناخت بوم ایم سامانه بخشی از نازیة

بوده و  رودان انیم کشور زوزة تریم مهمگیرد. ترکیه  برمیربستان سعودی، کویت و اردن را درعایران، 

ی فی زتّاکها، ترکیه منابع آبی  استراتژیستصان و بسیاری از متخصّ باور  فرات است. به -دجله سرچشمة

از آب دجله را در اختیار  %۵۰روایتی   و به %۴۵ از آب فرات و زدود %۸/۹۸. مازاد بر مصرف را دارد

سوریه و  ۱۹۷۰ دهد. از دهة یمنابع آب ترکیه را تشکیل م کلّ ¼ ایم کشور است و ایم میزان زدود

های تولید نیروی  و پروژه اسیمق بزرگهای  آبیاری راهبرداری از رودخانه فرات از ترکیه آغاز به بهره

 بحرانی در روابط سه کشور مطرح شد. مسئلة عنوان بهبرقابی کردند و منابع آبی 

در نظار   ری را که از پایش های بسیا ترکیه پروژه، ۱۹۸۳ در سال صطور مشخّ  بهو  ۱۹۸۰دهة در

گاپ( در یکی ) یشرقبا یکدیگر ادغام نمود و ایم امر راه را برای طرح عظیم عمرانی آناتولی  ،داشت

های باالدستی  ای است که در آن ترکیه بر بخش تریم مناطق ترکیه باز کرد. ایم طرح پروژه از محروم

ها کیلومتر کانال  صدرسانی و  نیروگاه برق نوزدهو  سد بیست و دومجموع دردجله و فرات  ةرودخان

 -است. ایم پروژه در مناطق آدیامان، باتمان، دیاربکر، شیراناک، کیلیس، اورفا  کرده سیتأسرسانی  آب

ر ایم مناطق بیشتگرفته است.  دربر ،اند فرات واقع شده -دجله  و زاشیة رودان انیم که در زوزة ماردان

اصلی برای آبیاری و تولید انرژی با  ةپروژ سیزده ایم طرح مشتمل برة . نخستیم مرزلتندسهکردنشیم 

 Behnassi and)اسات  فرات باوده   -میلیارد دالر بر روی دجله  دوازدهمعادل  وعجمدرمای  هزینه

McGlade, 2017: 245) . 
است. مخزن آب ایم  مگاوات ۱۲۰۰تولید  تیظرفبرقابی بزرگ گاپ با  ایلیسو سومیم پروژة سدّ

متر  اردیلیم ۴/۱۰دهد. ساخت سد  دجله را به خود اختصاص می ةمربع از درّ لومتریک ۳۰۰سد تقریباً 

 دجله آغاز شد و عملیات آبگیری آن در تابستان یها سرشاخهروی  ۲۰۱۴ مکعبی ایلیسو از دسامبر سال
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در ایم میان به پیچیدگی مناسبات سیستمی هیدروپلتیکی  آنچهبدون پوشش خبری شروع گردید.  ۲۰۱۹

رژیم زقوقی آبی مورد قبول  از: نبود اند عبارت ،زند خاورمیانه و بازیگران اصلی ایم دو زوزه دامم می

 آنکهفرات بیش از  -های دجله  مشکالت رودخانه .مورد نیاز آبة  میزان زقکشور برای تعییم  هر سه

 شود. ها ناشی می عدم هماهنگی میان سه بازیگر اصلی ایم زوزهاز  ،کمبود بارش باشد

برداری  ها با بهره دجله و فرات است که دولت ترکیه سال آبة مسئله زق تریم مهمای  در بُعد منطقه

ت مدّ یهای عراق و سوریه و جنگ طوالن ضعف دولت ،آمیز منطقه مسئوالنه از وضعیت آشفته و منازعه

اسات  تبدیل کارده  کشور باالدستی  عنوان بهم خود مسلّ گاپ به زقّ ژةوقالب پرای آن را در  منطقه

(Conker, 2018: 9) .ایام   بودن  آبه نیز گویای مقطعی  زق مذاکرات سه کشور برای دستیابی به پیشینة

های  ها از زوزه یعنی امنیت آب و میزان برداشت ،ویژه معضل معطوف به زلّ مذاکرات و نبودن ارادة

های  کشور رمؤثّاز سوی دیگر، ترکیه تاکنون با واکنش  گفته است؛  آبریز مشترک میان سه کشور پیش

 آنچهبه  توجّهبا ی ج.ا.ایران مواجه شده است. یعنی عراق، سوریه و زتّ النهریم بیم در زوزة دست مییپا

فرات و عدم اولویت  -دجله  یدست مییپاهای  ها جنگ در کشور توان نتیجه گرفت سال می ،دش یانب

 را محیطی پرداختم به مسائل زیست آب و امنیت آن و نزاع بر سر بقای دولت عمالً مانندداشتم مسائلی 

تواند منجر به تغییر چهرة  ت که میاس کردهگذاری آنان خارج  های راهبردی و سیاست اولویت از زوزة

رفاتم کشااورزی در جلگاة      شود. ازبایم  رودان میانسازی چهره ژئوکالچری   ژئوپلیتیکی و مخدوش

دست، بیکاری  شدن به کشاورزی ایم کشور پاییم فرات در عراق منجر به صدمه وارد -دجله  رودخانة

هاا،   تواند سابب تانش   امری که می ؛های اجباری و تغییر ترکیب جمعیتی شده است افراد و مهاجرت

د و شاید گر گرد ها و معضالت اجتماعی ویران سوریه و سرآغاز تنش مانند بههایی  تعارضات و تقابل

 تروریستی مانند داعش شود.  -های رادیکالی  منجر به بازیابی گروه

های آبی تقابل با ساختار و نظم فعلی خاورمیانه را در دستور کار  رسد ترکیه در سیاست نظر می  به

ساز  ساز و الگو نظم یدولت عنوان بهخود را  ،در منطقه قرار داده است تا با افزایش سطح تعارض و تقابل

معناست که ایم   برتر منطقه شود. ایم گفته بدیم گر  کنشای و  مطرح کند و عمالً تبدیل به هاب منطقه

و  امنیتی برتر برسد -به کسب یک موقعیت سیاسی  ،دنبال آن است تا با استفاده از عاملیت آب  کشور به

امنیت آب  بر مسئلة تأکیددر گفتمان رایج دولت ترکیه  د.ابیدست  قدرتهیدروپلیتیکی به  از پروژة

 آب رودخانة»ت اوزال که بیان داشت مانند بیان تورگ ؛خورد چشم می  قابل و تعارض بهنشانگان بلوغ ت

استفاده کرد. چنیم « ترکیه آب کشور» ان دمیرال که از واژةسلیمة یا گفت« فرات به ارزانی فروخته شد

دنبال   به ینوع بهدر خاورمیانه است که  یابی برتر آبی تالش برای موقعیتة دربرگیرند نشانگان گفتمانی
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 . (Eren, 2018: 27)باشد  آب برای مم است، می کهکسب مشروعیت و بازنمایی ایم مفهوم 
است؛ یعنی استفاده  ۱یتخطّ -الب مکانیزم فرصت قهای آبی ترکیه در  روایتی از سیاست میچن میا

که ایم بیان یعنی اساساً جدایی از  ای و گذار به یک نظم جدید منطقه یاز فرصت منابع آبی برای تخطّ

های آبی ترکیه در طرح گاپ و  . سیاستسازی آن امنیتیی و منافع ملّ تأمیم منظور بهالمللی  عرف بیم

گرایی تدویم  هیدرولیکی برای هیدروهژمون گانة های ده ؛ بلکه ایم کشور پروژهشود نمیخالصه داپ 

گپ،  تراکیه(، مرمره ةتوسعتراگپ )گاپ،  کرده است که شامل: داپ، گاپ، آناتولی مرکزی، اگ

شرق دریای سیاه و دشت  باک گپ(، توسعة) اهیسغرب دریای  گپ(، توسعة آک دنیز) ترانهیمد توسعة
 -تواند در قالب رویکرد فرصت  آسیا است که می های آبی ترکیه در منطقة پروژه ازجمله  کوپ() نهیقو

اقتصادی  ةای، تولید ثروت و توسع به هاب انرژیک منطقه شدن لیتبد همچونی دارای مزایایی تخطّ

 ترکیه، ارتقای منزلت و وزن ژئوپلیتیکی ی منطقةگر  کنشهای پیرامونی به  سازی کشور داخلی، وابسته

 .شود را شامل می چون ج.ا.ایرانهمی یبانبرابر رقزایی در از زضور گسترده تا چالش

 (Kibaroglu etal,2012:212)گاپ  در پروژة شده احداثهای  سد .2جدول 

 نام سد
سال 

 تکمیل
 نوع سد رودخانه

ظرفیت کل 

 مخزن
 ارتفاع

 یخروجتوان 

 مگاوات()
 2400 1۶۹ 4۸۷00 ای سنگریزه -خاکی  فرات 1۹۹2 بتاتورک

 - 45 5۶ خاکی فرات 1۹۹۹ گزی کم
 ۶۷2 5/۶2 1220 بتنی-وزنی فرات 2000 بیرجیک

 - 5/45 100 خاکی رسی فرات 1۹۸۷ هانجاگیز
 1۸00 15۸ ۹500 وزنی قوسی فرات 1۹۸۷ کاراکایا

 15۹ 2/21 15۷ خاکی فرات 1۹۹۹ کارکامیش
 1۶0 ۷4 11۷5 خاکی دجله 1۹۹۸ باتمان
 110 ۷5 5۹5 خاکی دجله 1۹۹۷ دجله
 ۹4 113 1۹1۹ خاکی دجله 1۹۹۷ یزیکراکل

 - 45 11۶ خاکی فرات 2005 کایاجیک
 4۹ 113 1۶5 خاکی دجله 2012 گارزان

 2۸ ۹2 - وزنی بتنی فرات 2013 سیریمتاس
 240 4۶ 3۶0 خاکی دجله 2014 سیزره

 1200 135 10410 خاکی دجله 201۷ ایلیسو
 1۶0 5/1۷4 ۷300 خاکی دجله 201۸ سلیوان
 2 5/۶0 44 وزنی بتنی فرات 201۷ تپه سنتی

                                                                                                                                                         
1. Opportunity - Offense Mechanism  
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محور در  تقابل  نشانگان بلوغ عنوان بهسازی ترکیه  های سد رسیدن پروژه  سرانجام  ی، با بهکلّ طور به

های  ترکیه از عوامل اصلی و کاتالیزور وسیلة  ای قدرت به ، ایم راهبرد موازنهای خاورمیانه بستر منطقه

دیگر،  عبارت های کشاورزی عراق و سوریه است؛ به یمشدن مسازت زیادی از زم خشکب و مخرّ

هاای   شادن دشات   عظیم زجم آب دلیل اصالی بار خشاک    هایی با ظرفیت سازی سد ةواسط بهترکیه 

ها  گرد در تولید ریز یهای ایم منطقه با کاهش شدید رطوبت خود منبع مهمّ و زمیم است رودان میان

 ۲۰۲۱ عظیم ایلیسو در سال آتاتورک و آبگیری سدّ بزرگ سدّ. دولت ترکیه با افتتاح درو  شمار می  به

های  در اکوسیستم کشور یناپذیر جدایی ةمؤلّف عنوان بهرا ها  گرد ریزمانند  محیطی زیستهای  پدیده

 وجود آورده که خود ایم مسئله باعث تعارضات داخلی در منطقه شده است.   ایران به -عراق 

منطقه دامم زده و توانایی تبدیل  محیطی زیستهای  ترکیه که بر چالش ةشد افتتاحهای  از دیگر سد

ایلیسو که پس از  سدّ سو است.یایل سدّ ،سیاسی را دارد -به یک چالش امنیتی  محیطی زیستتهدیدات 

میلیارد متر مکعب  ۴۳بزرگ ترکیه بنا شده است. ایم سد با مخزنی به ظرفیت  آتاتورک دومیم سدّ سدّ

منابع آبی  تأمیم باوجود ،مقامات دولت ترکیهة گفت  که به استکرخه در ایران  برابر سدّ  آب یعنی سه

متر  اردیلیم ۴۵تا  ۳۵بیم  طور کلّی  را بهزجم آبگیری ایم سد برق تولید نماید.  مگاوات ۱۲۰۰تواند  می

هکتار  هزار ۶۷۰شدن   وسیلة ایم سد باعث خشک  بهاند که ایم زجم از ظرفیت آبی  مکعب تخمیم زده

 سیاسی و اجتماعی است. -های امنیتی  ساز بحران بستر ینوع بهزمیم کشاورزی در عراق خواهد شد و 

میلیون دالر به اقتصاد ترکیه کمک خواهد کرد که ایم  ۴۱۲لیر معادل  اردیلیم ۸/۲ایم سد ساالنه  

کیلووات ساعت خواهد  اردیلیم ۱/۴میزان   به ۲۰۲۵الی  ۲۰۲۱های  تولید برق در طی سال ةلیوس بهمهم 

عراق و امنیت  ةآب  به زق توجّهبا عدم ایم کشور  ،از چندیم دهه درگیری لفظی میان ترکیه و عراق بود.

 از ایم راه ایلیسو را در قالب پروژة گاپ افتتاح کرد و زدودی ایران سدّو تا ایم منطقه محیطی زیست

 الملل دیگر موازناة  ا در روابط بیمزیر ،گام محکمی برای اثبات ژاندارمی جدید خاورمیانه برداشت

آب درصدد برقراری یک  ةمؤلّفبلکه امروزه ترکیه با استفاده از  ؛وجهی نیست تک صورت بهقدرت 

نوامبر  ۸که در  استازداث ایم سد در دارگچیت، استان ماردیم  محلّ .استجدید قدرت ة موازن

رسید. با ساخت ایم سد از ورود  یبردار بهرهمکعب به  متر ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۰با مخزنی به بزرگی  ۲۰۲۱

ها به  یا مسیلها  شود و درپی آن اندک آبی که ازراه سیل به عراق جلوگیری می آب رود دجله ۶۰%

خود ایم کشور مصرف خواهد شد و عمالً هیچ میزانی نصایب تااالب    وسیلة  به ،عراق خواهد رسید

العظیم ایران نخواهد شد و قسمت بزرگی از ایم تاالب خشک خواهد شد. پیامد ایم امر، افزایش  هور

ها خواهد شد که خود  رفتم اقتصاد پیرامون تاالب  ازبیم  های شم و ماسه، مهاجرت، ها، طوفان گرد ریز
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در های ایران  به معضل سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای بعضی از شهر تبلندمدّو  تمدّ نایمتواند در  می

 .دشوتبدیل نازیه غرب کشور 

غرب آسیا  ند میان ترکیه و اسرائیل در منطقةایلیسو پیو دیگر در ارتبا  با افتتاح رسمی سدّ نکتة 

تواند ضمم تولید برق در افازایش   آب ایم سد می ذخیرةمعنی که جدای از بحث   بدیم ؛خواهد بود

قوی میان ایم دو کشور  باشد و بستر یک ارتبا  دوجانبة کننده کمکصادرات برقی ترکیه به اسرائیل 

 عنوان بهاز دیگر نشانگان بلوغ تقابلی سیاست آبی ترکیه در خاورمیانه استفاده از آب را برقرار نماید. 

 وسایلة   ای ایام کشاور باه    شت از نقش منطقاه بردا ینوع بهکه  استها  ا کردبرای مقابله ب یابزار فشار

پمپاژ آب شدن ایستگاه  با تعطیل ۲۰۱۹ در اکتبر سال. (۱۳۰: ۱۳۹۳ ابراهیم، پوراست )سیاستمداران آنان 

ی از مناطق کردنشیم که شورشیان تحت زمایت ترکیه در شمال سوریه عمالً آب بخش مهمّ وسیلة  به

را تحت فشار  ها آن ،های سوریه روی کردبستم آب  خطر افتاد. ترکیه با  وسیلة ترکیه به  به ،شد می تأمیم

ابتدا در گاپ  ةرسد پروژ نظر می  درظاهر بهود. ر می شمار  ها به کرددهد و ایم مسئله سالزی علیه  قرار می

های ترکیه  روژه بخشی از سیاستایم پ درواقعا امّ ؛گیرد سازی صورت می سد انرژی ازراه تأمیمبا هدف 

  سازی و آبی قصد دارد جمعیت سد طور کلّی ترکیه با ایجاد پروژة  هبشود.  ها محسوب می درقبال کرد

های زازب کاارگران کردساتان     د نیروهای تردّ آورد و مسیرهای ترکیه را تحت نظارت خود در دکر

 . (Olawuyi, 2022: 139) سازد رو روبهها را با مشکل  ایم نیرو کاتتحرّ جهیدرنترا قطع کرده و  ۱هیترک
است که از اهرم آب  یرزمانیدو امنیت انرژی، ترکیه الملل  باور بسیاری از پژوهشگران روابط بیم  به

و هدف آنان کنترل  کند  ی برای خاورمیانه استفاده میجدیدای  سیستم منطقهسازی و برقراری  برای نظم

 سو در زسم کیف، ترکیه عمالً پاروژة ایلی عبارت دیگر، با آغاز آبگیری سدّ  به؛ استهای منطقه  کرد

باعاث   ینوع بهخواهد شد و ایم عامل  رو  هناپذیری روب های جبران  ها با لطمه هزارسالة کرد ن چندتمدّ

 نفر خواهد شد. پس از خروج آمریکا از شمال سوریه در اکتبر هزارهشتادتعارض فرهنگی و مهاجرت 

ساز قدرت در اختیار ترکیه قرار  ابزار موازنه عنوان بهایجاد محدودیت دسترسی به آب  ةپروژ ۲۰۱۹

را گرایی  عمالً راهبرد هیدروهژمون ،های منطقه درصدد برآمد تا ضمم کنترل کرد ینوع بهگرفت و 

 .کار گیرد  سازی به درراستای نظم

 تواناد ساند فاجعاة    ایلیساو مای   النهریم با افتتاح رسمی سادّ  در بیمآبی ترکیه  ی، مسئلةکلّ طور به

وغ تقابال در خاورمیاناه   سیاسای و افازایش نشاانگان بلا     -هاای امنیتای    بحران تبع  بهو  محیطی زیست

                                                                                                                                                         
  P.K.K) حزب کارگران کردستان .1
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کرده است.  را آغاز ۱آناتولی شرقی ای راهبردی باعنوان پروژة است که برنامه ها سالترکیه  آید.  شمار به

کشااورزی و   ای باا توساعة   است که محرومیت منطقاه ایم  گفته  پیشعای ترکیه در ارتبا  با طرح ادّ

های زندگی، افزایش ثبات اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال  استاندارد میهمچنها و  افزایش درآمد

های  رودخانهة که در زوض استاستان ترکیه  نُهبزرگ در  یدار برق در منطقه است. ایم پروژةپا تأمیمو 

اهرم  عنوان بهالملل، هیدروپلیتیک و ژئوپلتیک  . امروزه در سیستم جهانی و روابط بیماستدجله و فرات 

سیاست  محیطی زیستهای  کنار مسائل و بحران. دراستالمللی  ای و بیم قوی قدرت در معادالت منطقه

 اقتصادی نیز -سری از نشانگان سیاسی   یک  ایلیسو، بر آبگیری سدّ تأکیدگرایی ترکیه با  هیدروهژمون

 . (Kibaroglu, 2014: 316)است برای منطقه محتمل 
خاوراک،   مانناد ع صنعتی با مزیت رقاابتی در صانایعی   ترکیه دارای ساختار تنوّ نکهیابه  توجّهبا 

شور بر محور ایم ک سبب  بدیم ؛استو...  یخانگ لوازمغذایی، لوازم بهداشتی، آرایشی و  پوشاک، موادّ

های  ای خود در بازار دنبال زضور و کسب سهم بیشتری نسبت به رقبای منطقه  منطق افزایش قدرت به

نفوذ گرایی به بسط  جوار مانند سوریه و عراق است تا بتوانند ضمم سیاست هیدروهژمون های هم کشور

یعنی  ،خود یبانتری نسبت به رق زنی باال د و عمالً از چانهبای دست یا ساز منطقه و راهبرد ژئوپلیتیک نظم

 .یک منطقه تبدیل شود شمارة گر  کنش -یک بازیگر  عنوان بهو  مند شود  بهره و ایران عربستان سعودی

 گیری نتیجه
و برای است  لتأمّخاورمیانه بسیار زیاتی و قابل  منطقةژیکی و ژئوپلیتیکی ترکیه در تی ژئواستراتیموقع

فرات، موقعیتی استثنائی  -دجله  ازجمله هممقدرت باالدستی و برخوردار از دو رود  عنوان بهایم کشور 

وجود   به یک قدرت مرکزی در خاورمیانه به شدن لیتبدسازی و  نظم منظور بهرت افزایش قد درراستای

تعارضی در قالب نشانگان بلوغ  -های تقابلی  و رهیافت ها اساساً با توسل به رویکردآورده است. ترکیه 

 ،سازی نوپدید در تالش برای سیستم ،سازی قدرت رقبا مقابل کمینهسازی خود در ابل و همچنیم بیشینهتق

در  به بیاان دیگار،   سازی ترکیه محور بوده است؛ یک نظمیعنی گذار از هیدروپلیتیک آبی به ژئوپلیت

 منظور بهاقتصادی( ) یکیژئواکونومهای  ها و پتانسیل گیری از ابزار بهرهترکیه  یگذار استیسهای  سناریو

نظر  آفریم مدّ  ساز و قدرت ای نظم  همؤلّف عنوان بهناپذیر بوده و  ای اجتناب افزایش و بسط قدرت منطقه

 قرار گرفته است. 

 ةمؤلّفا  عناوان  باه سیاسای   -نشاانگان امنیتای     بیشترانداز و اهداف هیدروهژمونی ترکیه  در چشم 

                                                                                                                                                         
1. Guneydogu Anadula Projesi (Gap) 
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که بتواند  به ایم معنا ؛استمطرح  عراق، سوریه و ایران ازجمله یدست مییپاهای  برای کشور یساز معضل

هاای   پروژه زیآم تیقموفّهای دجله و فرات و همچنیم اتمام  آبی خود از رود با افزایش میزان ذخیرة

ای تبدیل سازد  ل مشکالت منطقهزالّ بهضمم بروز تقابل در سطح خاورمیانه خود را  ،آبی خود ةگان ده

و اتمام  تکمیل ةمنزل بهاند تو و عمالً کنترل و مدیریت خاورمیانه را در دست گیرد. موضوعی که می

به بیان دیگر، راهبرد  آید؛ شمار بهای  های منطقه قبال دیگر قدرترایم کشور د گرایانة  های هژمون برنامه

همچون هایی  گرایی ترکیه نوعی ساخت یک ژئوپلیتیک وزشت خاورمیانه برای کشور هیدروهژمون

امنیت و کمبود آب درگیر  ها را در مسئلة بتواند ایم کشور تا اساساًاست زدودی ایران سوریه، عراق و تا

 ؛دبقای قدرت و کسب ثروت دست یاب درراستای یآفرین  ساز و مدل ژئوپلیتیک قدرتبه  نماید و خود

 عنوان بهتواند خود مدیریت ایم بحران را انجام دهد و  می ،سازی ی باشد که در عیم بحران یعنی کشور

یعنی ترکیه المللی آن  در منطق روابط بیم یعایچنیم ادّ  ؛دزدا بازشناسی شو بحران گر  کنش -یک دولت 

  قدرت) یقدرت  بازیگری( به یک سیستم تکچند) یقدرتچند خاورمیانه درصدد گذار از نظم در منطقة

 است.  مرکزی(

 ها شنهادیپ
 هیرو یبنیویورک برای جلوگیری از برداشت  ۱۹۹۷زقوقی مانند کنوانسیون  سازوکارهایاستفاده از  -

 های آبریز مشترک؛ زوزه در

 ای؛ ی هیدروپلیتیکی ترکیه در ابعاد مختلف منطقهگر  کنشرصد  -

یک سیاست  عنوان بههای منطقه  های زکمرانی دولت آب در راهبرد ةبهین یگذار استیسبه  توجّه -

 دارای اولویت؛

رفت هدر های اقتصاد کشاورزی در منطقه و استفاده از وسایل جدید برای جلوگیری از تغییر شیوه -

 آب؛

های آبی ترکیه یعنی عراق، ایران و سوریه برای ایجاد یاک    ر از سیاستهای متضرّ همراهی کشور -

 .محیطی زیست معضلکمیسیون مشترک و فوری در جهت زل و فصل ایم 

 منابع
-12۷، 1، شمارۀ 2۸، دورۀ سیاست خارجی فصلنامة، «های جدید ترکیه در خاورمیانه  سیاست» ، 13۹3پورابراهیم، ناصر )

14۸ . 

هاای    زیست محیطی بن بر کشاور  –های امنیتی    ، اهداف راهبردی هیدروهژمونی ترکیه و پیامد13۹۸)رشیدی، شادی 
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 نامة کارشناسی ارشد، تهران.   همجوار، پایان

، 52، شمارۀ 14، دورۀ بفاق امنیت ةفصلنام، «رویکرد جامعه شناسانه به امنیت سازی» ، 1400زاده ابرقویی، رسول )زارع

5-34 . 

 ، تهران: دانشگاه تهران. الملل  بشوب و جنگ در روابط بین –پیچیدگی  نظریة  ،13۹۹رهاد )قاسمی، ف

پروژه سد سازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب بسیا و جمهوری اسالمی  . »13۹۹ناصحی، محمد؛ گودرزی، مهناز )

 . 12۹-103، 1، شمارۀ 12، دورۀ روابط خارجی فصلنامة، «ایران
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