
 

 

 45-85/ 1401 بهار و تابستان/ اولشماره  /هفتم الملل/ سال پژوهشنامه رسانه بین

 

 هاالمللورسالترسانههایگاپوداپترکیهازمنظرحقوقبینپروژه

  1احمد کاظمی

 چکیده 
کشورهای ، فرات و ارس، المللی دجله بین  های ها سد بر روی رودخانه های گاپ و داپ ترکیه با احداث ده طرح
های   محیطی و چالش های زیست جمهوری آذربایجان را با انبوهی از بحرانارمنستان و ، ایران، سوریه، عراق

از بین رفتن ، دست آبه کشورهای پایین کاهش حق، کنند. ایجاد ریزگردها اجتماعی و انسانی مواجه می، اقتصادی
مهاجرت از  تشدید بیکاری و، بهداشتی بحران کشاورزی، زایی بیابان، ها خشک شدن تاالب، های بومی آبزیان گونه

های داخلی  فرات و ارس بخشی از آب، های گاپ و داپ است. ترکیه با ادعای اینکه منابع آبی دجله تبعات پروژه
ها است. مقاله حاضر با هدف بررسی گاپ و داپ  ها در حال تکمیل این پروژه رغم اعتراض علی، این کشور هستند

« محیطی حقوق بشر زیست»و « زیست الملل محیط حقوق بین»الملل و با چارچوب نظری  از منظر قواعد حقوق بین
دنبال پاسخ به این  به، تحلیلی -و با کاربست روش توصیفی« زیست بار از محیط منع استفاده زیان»ویژه مفهوم  به

دهند که اجرای پروژه گاپ و  ها نشان می الملل در گاپ و داپ کدامند؟ یافته سؤال است که ابعاد نقض حقوق بین
های های غیرکشتیرانی از جریانبرداریکنوانسیون قانون بهره»زیست و  الملل محیط اپ با قواعد عرفی حقوق بیند

اعالمیه استکهلم مغایرت دارد.  و آرهوس و اسپو، زایی مقابله با بیابان، های رامسر کنوانسیون، «المللی آبی بین
الملل بشر و  قواعد حقوق بین، و تخریب آثار فرهنگی« حق دسترسی به آب و هوای سالم»دلیل نقض  همچنین به

توانند با تبیین ابعاد نقض حقوق بشر و  مرزی می های برون کند. رسانه شدت نقض می ها را به حقوق فرهنگی اقلیت
ها  سازی تبعات این طرح ای آنکارا در سانسور و وارونه سیاست رسانه، های گاپ و داپ زیست در پروژه حقوق محیط

، زیست های مدافع محیط گری در افکار عمومی و گروه خنثی کنند و در عین حال با ایجاد حساسیت و مطالبهرا 
 های خارجی در آنها شوند.  گذاری مانع توسعه اجرا و توقف سرمایه
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 مقدمه 
ترین تمدن جهان بین دو رود دجله و فرات پدید آمده و  قدیمی، شناسی اساس مطالعات باستان بر

های  ها میلیون انسان است. رود فرات از کوهستان النهرین بستر زیست ده امروزه نیز منطقه بین
فارس عراق و خلیج ، شرق آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه گرفته و به سوی کشورهای سوریه

که سرچشمه آنها ، و مرادچای 1سو روان است. این رود در غرب کشور عراق و از دو شعبه قره
در نزدیکی خلیج  فراتتشکیل شده است. ، باشد نزدیک رود ارس در شرق آناتولی ترکیه می

 پیوندد.  فارس به رود دجله می
پس از ورود ، گیرد یرود دجله از دامنه جنوبی رشته کوه توروس در شرق ترکیه سرچشمه م 

، کند و پس از ادغام با فرات به کشور عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور می
دهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر  پیوندند که اروندرود را تشکیل می هر دو به کارون می

گیرد.  یه سرچشمه می% آن از سور10% از حجم آب رودخانه فرات از ترکیه و بقیه 90شوند.  می
% نیز از 9% از ارتفاعات ترکیه و 40، % از حجم آب رودخانه دجله نیز از ارتفاعات عراق51

  .گیرد و سوریه نقشی در تأمین آب دجله ندارد ارتفاعات ایران سرچشمه می
با تأسیس دو کمیسیون رود  3یا آناتولی جنوب شرقی 2میالدی ایده طرح گاپ 1936در سال 

تر شد و طرح  با ادغام این دو کمیسیون جدی 1980از این ایده  دجله و رود فرات شکل گرفت.
، ترکیه (.1396، قلیان) دانمارک و بلژیک شکل گرفت، یکپارچه گاپ در سرزمینی بزرگتر از هلند

استان کمتر  9است. گاپ میلیارد دالر پول در نظر گرفته  32سال زمان و  30برای اجرای گاپ 
، 8ماردین، 7دیاربکر، 6شانلی اورفا، 5آدیامان، 4یافته در جنوب شرق ترکیه شامل غازی انتپ توسعه
 (.GAP İdaresi Vizyonu, 2017د )گیر را در بر می 2و شیرناخ 1کیلیس، 10سیرت، 9باتمان

                                                 
شود و دیگری در کرمانشاه  یکی در اردبیل که به ارس سرازیر می؛ دو رودخانه دیگر هم به همین نام در ایران وجود دارد.  1

 پیوندد. اسیاب میکه پس از عبور از این شهر در منطقه فرامان به رود گام
2. GAP 
3. Southeastern Anatolia Project (Guneydogu Anadolu Projesi: GAP) 

4. Gaziantep 

5. Adıyaman 
6. Şanlıurfa 
7. Diyarbakır 
8. Mardin 
9. Batman 
10. Siirt 
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های  توسعه شبکههمراه  نیروگاه برق بر روی دجله و فرات به 19سد و  22ساخت ، هدف آن

 . (85: 1399، خسروی و دیگران میلیون هکتار زمین اعالم شده است )محمدی 8/1آبیاری در 

 
 محل سدهای احداث شده یا در حال احداث پروژه گاپ  -1شکل شماره 

برنامه عمل گاپ برای تسریع ، وزیری رجب طیب اردوغان و در دوران نخست 2008در سال 
عنوان پنجمین سد  به 5( و آتاتورک1987) 4کاراکایا، (1974) 3سدهای کبانانجام آن مصوب شد. 

 ,skyscrapercity)( 1992) گنجایش میلیون مترمکعب 700میلیارد و  48بزرگ جهان با 

آبی هاران  ،(2020) 8ایلیسو ،(2000) 7بیره جیک ،(1998باتمان )، (1997) 6کرال قیزی، (2016
( در چارچوب 2014( و تونل آبی سوروچ )2012کانال کرال قیزی )، (2011) 9سیلوان، (2009)

 اند. پروژه گاپ بر روی دجله و فرات احداث شده

                                                                                                                   
1. Kilis 
2. Şırnak 
3. Keban 
4. Karakaya 

5. Ataturk 

6. Kralkızı 

7. Birecik 
8. Ilısu 
9. Silvan 
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از سال  -پروژه متأخر و گسترده سدسازی ترکیه -یا آناتولی شرقی  1«داپ»اجرای طرح  
المللی علیه آن در  ترکیه برای جلوگیری از ایجاد جو بین، شروع شده است و برخالف گاپ 1998

کند. وزارت امور خارجه ترکیه راساً بر انتشار اسناد و مدارک  گیری می انتشار اطالعات آن سخت
سد و طرح آبیاری در قالب  90تا  10همین دلیل آمارهای متفاوتی از احداث  آن نظارت دارد. به

ساخته  2اش روی حوضه ارس و کورا داپ که بخش عمده پروژه داپ مطرح شده است. پروژه
ارمنستان و جمهوری آذربایجان تأثیرگذار است. از جمله ، طور مستقیم بر ایران به، شود می

 3نارین قلعه، سویلمز، توان به سدهای کاراکورت سدهای در حال احداث در قالب پروژه داپ می
 اشاره کرد. 

های گاپ و داپ بر روی  ترکیه در قالب پروژههای  با توجه به گستردگی سدسازی
های لحاظ سرچشمه رودخانهارس و کورا و با توجه به اینکه ترکیه به، فرات، های دجله رودخانه
، شود ارمنستان و جمهوری آذربایجان محسوب می، ایران، سوریه، کشور باالدست عراق، مشترک

الملل چه  ها ازمنظر حقوق بین پروژه دنبال پاسخ به این سؤال است که این این پژوهش به
 مرزی در این خصوص چگونه باید باشد؟  های برون وضعیتی دارند؟ و رویکرد رسانه

 پیشینه پژوهش 

 در خصوص پروژه گاپ و داپ مقاالتی منتشر شده است که تعدادی از آنها در جدول زیر آمده است. 
 

 محور اصلی نویسندگان عنوان ردیف

1 

تعهدات تهدیدها و 
محیطی دولت ترکیه در  زیست

اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار 
 محیطی در ایران سوء زیست

، نرگس اکبری
 علی مشهدی

محیطی  بررسی تهدیدها و تعهدات زیست
 دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ

2 
پروژه آناتولی جنوب شرقی در 
 بستر بحران هویت ملی ترکیه

اعظم 
خسروی و  محمدی

 همکاران

تأثیر پروژه گاپ بر بحران هویت و هویت 
 راهبردعنوان بخشی از  کردها در ترکیه به

ترکیه برای حل بحران هویت و از بین بردن 
 هویت کردی

                                                 
1 . East Anatolian Project (Doğu Anadolu Projesi: DAP) 
2 . Kura 

3 . Karakurt, Swailms, Narin Qala 
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 محور اصلی نویسندگان عنوان ردیف

3 

منبع تعهد به ارزیابی آثار 
محیطی فرامرزی در  زیست

 پروژه گاپ ترکیه

مهناز رشیدی و 
 همکاران

 آور ترکیه به ارزیابی آثار منابع تعهد الزام
محیطی پروژه گاپ براساس تحلیل  زیست

 المللی اسناد و رویه قضایی بین

4 

تأثیرات طرح راهبردی آناتولی 
جنوب شرقی ترکیه بر امنیت 

 جمهوری اسالمی ایران

 علی فرهادی

تبیین تأثیر طرح آناتولی جنوب شرقی بر امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر 

 یکیاجتماعی و ژئوپلیت، محیطی زیست

5 

هیدروپلیتیک پروژه گاپ ترکیه 
و تأثیر آن بر امنیت 

 محیطی عراق و سوریه زیست

سیدسروش 
یاشار ، اسداللهی

 ذکی

تأثیر پروژه گاپ بر کاهش آب دجله و فرات و 
محیطی عراق و  صدمات آن به امنیت زیست

اقتصادی و ، سوریه و پیامدهای سیاسی
 اجتماعی آن در این دو کشور

6 

لزوم کنکاش : معاهداتیخالء 
ها  المللی دولت در تعهدات بین

در فرایند سدسازی از دیدگاه 
 الملل حقوق بین

، احمدرضا توحیدی
 مهدی کیخسروی

ها از طریق  تبیین قواعد ناظر بر سدسازی دولت
بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر 

پروژه ، قضیه سد، قضیه گابچیکوو ناگیماروس
 کجکی و سد دوستیسد ، سدسازی گاپ

7 

سیاست و ، درهم تنیدگی آب
زیست در حوضه آبریز  محیط

 دجله و فرات

، آبادی حجت میان
 اعظم امینی

تبیین درهم تنیدگی جدی مسائل آب و 
زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در  محیط

حوضه آبریز دجله و فرات و احتمال تغییر 
های  محیطی حاصل از ایجاد سازه اثرات زیست

سیاسی به فاز  -ی در این حوضه از فاز فنیآب
 امنیتی -نظامی

8 

آب و راهبرد 
گرایی ترکیه در  هیدروهژمون

 بین النهرین

 بهنام سرخیل

تبیین نیات و راهبردهای ترکیه پیرامون نحوه 
های فراسرزمینی از منظر  مدیریت آب رودخانه

 گرایی هیدروهژمون

9 

محیطی  مناقشات زیست
آبریز دجله و کشورهای حوضه 

فرات نسبت به سدسازی ترکیه 
 الملل از منظر حقوق بین

، علی زارع
محمدحسین 

 رمضانی

تبیین مناقشات و ادعاهای مطرح شده توسط 
دست نسبت به سدسازی های  های پایین دولت

المللی حاکم  ترکیه در دجله و فرات و قواعد بین
 بر این حوضه آبریز و تعهدات دولت باالدست

10 

سازی بر اساس  م رژیملزو
 ؛مدیریت یکپارچه منابع آب

 -حوضه کر: مطالعه موردی
 ارس

، زاده احمدکاظم
 شهروز ابراهیمی

های اجرای مدیریت یکپارچه  بررسی ضرورت
ای در حوضه آبریز  منابع آب و رژیم آبی منطقه

 کُر -ارس
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 محور اصلی نویسندگان عنوان ردیف

11 

المللی ترکیه  مسئولیت بین
ناشی از اجرای پروژه گاپ با 

الملل  حقوق بینتأکیدبر 
 زیست محیط

، علی رضایی
 عسکر جاللیان

بررسی خسارات شدید پروژه گاپ بر 
زیست و حیات اقتصادی و اجتماعی  محیط

المللی دولت  منطقه و چگونگی مسئولیت بین
 الملل ترکیه از منظر حقوق بین

12 

جنوب شرقی آناتولی پروژه 
دیدگاهی : آناتولی در ترکیه

ل اصلی جایگزین درباره دالی
 اجرای گاپ

1آردا بلگین
 

جای روایت  ارایه یک روایت جایگزین به
رسمی ترکیه در خصوص اهداف اصلی پروژه 

، گاپ با محوریت تغییر وضعیت سیاسی
جمعیتی و فرهنگی مناطق جنوب ، اجتماعی

 شرق ترکیه

13 

تولید برق آبی بدون تخریب 
مطالعه موردی : زیست محیط

2سد ایلیسو و حصن کیف
 

3امراه یالچین
 

راهکار برای جلوگیری از تبعات ایه ار
 محیطی و فرهنگی سد ایلیسو زیست

14 

: مبارزه بر سر سد ایلیسو ترکیه
پیوندهای امنیتی داخلی و 

 المللی بین

4جی. وارنر
 

سازی آب توسط ترکیه و نقش  امنیتی
المللی در توقف و  اعتراضات داخلی و بین

 سد ایلیسوگذاری خارجی در  کاهش سرمایه

15 

سدها و  ؛محیطی عدالت زیست
جابجایی جمعیت در منطقه 

 جنوب شرقی آناتولی

5اوکتن شِوکت
 

تأثیرات اجتماعی گاپ و ابعاد نقض عدالت 
 محیطی توسط آن زیست

دهد که در خصوص موضوع داپ در زبان فارسی تنها دو  بررسی ادبیات پژوهش نشان می 

سازی برای مدیریت  رژیم نهاآ وجود دارد که موضوعآن هم با ارتباط غیرمستقیم با موضوع مقاله 

گرایی ترکیه است. در خصوص پروژه  یکپارچه منابع آب حوضه آبریز ارس و راهبرد هیدروهژمون
های اختالفات ترکیه با  گاپ اگرچه مقاالت متعددی وجود دارد ولی این مقاالت عمدتاً به ریشه

محیطی  تأثیرات هیدروپلیتیک ترکیه بر امنیت زیست، سوریه در خصوص دجله و فرات عراق و
الملل  عراق و سوریه و پیامدهای پروژه گاپ پرداخته و یا از پرداختن به نقض حقوق بین

                                                 
1. Arda Bilgen 

2. Hasankeyf 
3. Emrah Yalcin 

4. Jeroen Warner  
5. Ökten Sevket 
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نوآوری این ، اند. در نتیجه صورت گذرا به این موضوع پرداخته زیست خودداری یا اینکه به محیط
ویژه در  الملل به های گاپ و داپ از منظر نقض قواعد حقوق بین نگاه به پروژهسو  مقاله از یک
های  پیشنهادها و توصیه ارایه، ای زیست و حقوق بشر و از سوی دیگر رویکرد رسانه حوزه محیط

 مرزی است.  های برون ای در این زمینه به رسانه رسانه

 زیست  بار از محیط الملل و اصل منع استفاده زیان حقوق بین
حفاظت برای  الملل عمومی های حقوق بین عنوان یکی از شاخه زیست به الملل محیط حقوق بین
زیستی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی  های محیط زیست و مقابله با چالش از محیط

، جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتواییآور توسط جامعه  الزام آور و غیر الزام
های اخیر  (. رویه دهه131: 1397، شکلی و ساختاری توسعه یافته است )جوادی و همکاران

ها قرار  زیست مورد پذیرش اکثریت دولت الملل محیط دهد اصول عمومی حقوق بین نشان می
بار از  استفاده زیان عدم»ند. دو اصل ا االجرا تبدیل شده عُرفی و الزمقواعد گرفته و به 

محیطی در قلمروهای  ها در قبال ایجاد خسارات زیست مسئولیت دولت»و « زیست محیط
 1ود ناندااز دید  (.Mackielo, 2009: 258حائز اهمیت است )، در این حقوق« های دیگر دولت

ه عُرفی است که محیطی فرامرزی یک قاعد های زیست ایجاد آسیب ها برای عدم تعهد دولت
شود  است و نقض آن منجر به مسئولیت شدید می« تعهد به نتیجه»ها در آن  تعهد دولت

(Mackielo, 2009: 260 در عین حال اصل .)«ارتباط « زیست بار از محیط استفاده زیان عدم
 2دارد. بر همین اساس رأی داوری در قضیه دریاچه النو« حسن همجواری»تنگاتنگ با اصل 

نشان داد که ، ضمن تأکید بر یک لطمه شدید به منافع قلمرو همسایه، فرانسه و اسپانیامیان 
دامنه اجرایی مطلقی ندارد. قاعده بنیادین حقوق « استفاده غیرزیانبار از سرزمین»اعمال اصل 

تواند به ورای مرزهای مشترک تسری پیدا کند  می« حسن همجواری»الملل در خصوص  بین
 (.66: 1386، ادیآب )رمضانی قوام

ای با حقوق بشر پیوند خورده است و  طور فزاینده زیست به قواعد محیط، در دو دهه گذشته 
برای تبیین این « حق دسترسی به آب و هوای سالم»محققان از یک حق بشری ویژه با عنوان 

 ,Weiss) گذاری کرد نام« محیطی حقوق بشر زیست»توان آن را  برند که می موضوع نام می

اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل با اشاره به تفسیر عمومی ، کمیته حقوق اقتصادی (.15 :2011

                                                 
1. Ved Nanda 

2. Llano 
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صراحت بیان  به، های ترکیه و با اشاره به سدسازی« حق بر آب»این کمیته در مورد  15شماره 
احترام بگذارند « حق بر آب»مندی سایر کشورها از  های عضو باید به بهره دولت»کند که  می

(CESCR, 2011: 31.) المللی حقوق بشر و همچنین قوانین ملی بسیاری از کشورها  منشور بین
 اند.  زندگی در محیط عاری از آلودگی تأکید کردهدسترسی به آب و هوای سالم و  بر حق
ها در فرایند  المللی دولت المللی درخصوص تعهدات بین فقدان مقررات قراردادی بین 

، ها با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی برخی از دولتسدسازی باعث شده است که 
(. بر 385: 1398، شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند )توحیدی و کیخسروی سدهای بی

منع استفاده »الملل با محوریت  در چند دهه اخیر تمسک به قواعد عرفی حقوق بین، همین اساس
 للی افزایش یافته است. الم در جامعه بین« زیست زیانبار از محیط

هایی که ظرفیت ایجاد آسیب مهم  محیطی در پروژه امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست 
االجرا شده  آور شناخته و برای همه کشورها الزم عنوان یک تعهد عرفی الزام به، فرامرزی دارند

و رویکرد « فت آبرهیا»(. این موضوع موجب چرخش از 117: 1400، است )رشیدی و دیگران
در مدیریت منابع آبی و رویکرد « ای رهیافت حوضه رودخانه»به « حاکمیت مطلق بر منابع آبی»
انتقال از مرزهای اداری به مرزهای ، 1شده است. رهیافت حوضه« حاکمیت محدود سرزمینی»

پیکره و واحد رودخانه یک ، در این رهیافتشود.  شامل می در مدیریت منابع آب را هیدروگرافیک
یابد که  توسعه می 2های حوضه رودخانه مطابق دستورالعمل آب اتحادیه اروپا شود و طرح تلقی می

شناسایی ، های رودخانه حوضه 3شیمیایی و هیدرومورفولوژی، شامل مطالعه مشخصات فیزیکی
 (.Tkhilava, 2015: 10تحلیل اقتصادی استفاده آب و نظایر آن است )، تأثیرات

، انعقاد معاهده چندجانبه و جامع بین کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات جه به عدمبا تو 
برای تعیین حدود و ثغور حقوق و ، الملل عرفی حاکم بر این حوضه آبریز شناسایی قواعد بین

: 1400، آبادی قوام ناپذیر است )زارع و رمضانی مابین اجتناب تعهدات این کشورها در مناقشات فی
کند. در این روند کاربست مفهوم  ن موضوع در خصوص حوضه آبریز ارس نیز صدق می(. ای197

اهمیت دارد چرا که این قاعده مهمترین « زیست بار از محیط منع استفاده زیان»نظری اصل 
الملل  المللی در حقوق بین های بین بخش مفاد بسیاری از کنوانسیون قاعده عرفی و الهام

 زیست است.  محیط

                                                 
1. Basin Approach 

2. Water Framework Directive (WFD) EU 

3. Hydromorphology  
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 ات پروژه گاپ . تبع1
ای  محیطی گسترده تبعات زیست، های ترکیهپروژه گاپ علیرغم بازنمایی مثبت آن در رسانه

 : کند که مهمترین آنها عبارتند از سوریه و ایران می، متوجه کشورهای عراق

 سوریه و ایران، . ایجاد ریزگردها در عراق1-1

دولت ترکیه با افتتاح سدهای مختلف از جمله سد آتاتورک بر رود فرات و سد ایلیسو بر روی 
دجله باعث بحران نابودی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق و تشدید روند خشک شدن 

های ترکیه کم  واسطه سدسازی های دجله و فرات به تاالب هورالعظیم شده است. آب رودخانه
غبار تبدیل شده  و نهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردال شده و دشت بین

ها در  دهد که عراق و سوریه همچنان تا سال تحقیقات برنامه آب سازمان ملل نشان میاست. 
امنیت ، با تشدید بحران تولید ریزگردها، با اتمام طرح گاپ معرض ریزگردها قرار خواهند داشت.

 (. 185: 1399، وب غرب ایران با مخاطره مواجه خواهد شد )فرهادیمحیطی جن زیست

 آبه عراق و سوریه . کاهش حق2-1

میلیارد مترمکعب و متوسط جریان  17،6سدهای ترکیه روی دجله  ها و سازی ظرفیت ذخیره
میلیارد مترمکعب است. این رقم  16،8رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود  ساالنه

 دهد که ترکیه قادر است همه آورد حاصل از رودخانه دجله را در این کشور ذخیره کند. می اننش

میلیارد مترمکعب اعالم شده است و  100تا  95روی فرات حدود  ظرفیت ذخیره سدهای ترکیه
رسد. حال آنکه  میلیارد متر مکعب می 79،6سد کبان و آتاتورک به  تنها مجموع ظرفیت دو

، میلیارد مترمکعب است. در مجموع 30رودخانه فرات در کل حوضه حدود  ساالنهمتوسط آورد 
برابر  1،5های دجله و فرات بیش از  های احداث شده ترکیه روی رودخانه سازه ظرفیت سدها و

دهد که  نتایج مطالعات نشان می(. 102: 1400، زاده و شفیعی )کاظمحوضه است  کل آورد این
احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر  های ظرفیت سدها و سازه

برابر است  5ها بر روی رودخانه دجله حدود  آورد کل سالیانه این حوضه و ظرفیت این سازه
 (. 54: 1398، آبادی و امینی )میان

 های بومی و برخی از آبزیان خلیج فارس . از میان رفتن گونه3-1

ای که زیستگاه شمار  های ارزشمند کنار رودخانه بوم زیست، ه و فراتبا ادامه کاهش آب دجل 
های شیرین و  با کاهش ورود آب .از بین خواهد رفت، های در معرض خطر است زیادی از گونه
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دار زیرزمینی افزایش خواهد یافت.  های آب شوری و آلودگی الیه، های زیرزمینی تغذیه سفره عدم
لیل کاهش حجم اروندرود به سمت بصره نفوذ خواهند یافت و د فارس به های شور خلیج آب

ومیر انواع جانوران از جمله  مرگ، های این منطقه را کاهش خواهند داد. در نتیجه کیفیت آب
های این منطقه به  تاکنون جمعیت ماهی 1990تا جایی که از دهه  ؛ها افزایش خواهد یافت ماهی

شدن آب ورودی اروندرود به خلیج فارس غلظت نمک همچنین با کم  نصف کاهش یافته است.
رود و با نابودی سواحل مرجانی و اکوسیستم با ارزش آن بسیاری از آبزیان  در خلیج فارس باال می

های  های صنعتی امکان ادامه حیات در آب ازجمله آبزی صنعتی میگو و بسیاری از انواع ماهی
دهد که بیشترین تأثیرات احداث سد بر روی  ان میها نش بررسی. جنوبی ایران را نخواهند داشت

خشک شدن ، جابجایی جمعیت، نابودی امنیت غذایی، های سیاسی  بروز درگیری، دجله و فرات
، هورالعظیم و نفوذ آب شور به خلیج فارس خواهند بود )متقی و دیگران -تاالب هورالهویزه

1399 :303.) 

 ردن امنیت غذاییبیکاری و از بین ب، . بحران کشاورزی4-1

بخش کشاورزی و دامپروری این کشورها نیز آسیب ، های ورودی به عراق وسوریه با کاهش آب
درصد  56جدی دیده و واردات انواع مختلف مواد غذایی افزایش یافته است. سد ایلیسو از ورود 

و نیم منابع آب دجله به خاک عراق و سوریه جلوگیری کرده و باعث شده است که بیش از شش 
آبه شرب  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی این دو کشور نابود شود. پروژه گاپ ضمن کاهش حق

اقتصادی و اجتماعی آنها ، توسعه انسانی، با توسعه مناطق بیابانی در این دو کشور، عراق و سوریه
ده است مهاجرت و تغییر شرایط اقلیمی ش، رو کرده و باعث بیکاری کشاورزان را با چالش روبه

دهد که در داخل ترکیه نیز تخلیه روستاها و  (. آمارها نشان می63: 1398، آبادی و امینی )میان
موجب افزایش بیکاری در این منطقه شده ، دلیل احداث سد هزار نفر به 200مهاجرت بیش از 

 (. 1396، )قلیان است

 . تبعات پروژه داپ 2
شرقی )داپ( بر روی رودخانه فرامرزی ارس  آناتولیمهمترین سدهایی که ترکیه در قالب پروژه 

 : عبارتند از، ریزی کرده و یا در حال احداث است برنامه
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 نام سد
 استان

 )شهرستان(

 ظرفیت تولید
 )مگاوات در سال(

1کاراکورت
 110 قارص )ساری قامیش( 

2سویلمز
 36 ارزروم )کارایازی( 

 34 قارص )کاغیزمان( نارین قلعه

3صفاکوی
 33 قارص )کاغیزمان( 

4سراپ
 29 قارص )کاغیزمان( 

5یاغمور
 24 قارص )کاغیزمان( 

6سنا
 21 قارص )کاغیزمان( 

7توزلوجا
 20 ایغدیر )توزلوجا( 

8گوزه
 17 ارزروم )تکمان( 

9قارص قلعه
 17 قارص )کاغیزمان( 

 15 قارص )کاغیزمان( ناژان

10آغابیی
 15 قارص )کاغیزمان( 

11مرت
 10 )کوپروکوی(ارزروم  

12پینار
 6 ارزروم )تکمان( 

، احداث این تعداد سدتکمیل داپ و ، های رود ارس در ترکیه با توجه به قرار داشتن سرچشمه
 : ویژه ایران خواهد داشت که عبارتند از دست به تبعات متعددی علیه کشورهای پایین

 آبه ایران از ارس  . کاهش حق1-2
باعث ، برداری از آنها در یک دهه آینده تکمیل سدهای در حال احداث ترکیه بر روی ارس و بهره 

محیطی ایران از ارس خواهد شد که  صنعتی و زیست، کشاورزی، کاهش چهار حقابه شهری )شرب(

                                                 
1. Karakurt 

2. Söylemez 

3. Sefaköy 
4. Serap 
5. Yağmur 
6. Sena 
7. Tuzluca 
8. Göze 
9. Kars Kale 
10. Ağabey 
11. Mert 
12. Pınar 
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محیطی خواهد داشت. از چندسال پیش ترکیه در حال  اجتماعی و زیست، تبعات منفی اقتصادی
میلیون متر مکعب در منطقه  600میلیارد و  1کاراکورت )گرگ سیاه( با ظرفیتی بالغ بر ساخت سد 

متر قادر است عالوه بر تأمین آب شرب منطقه دشت  124است. این سد با ارتفاع  1ساری گامیش
ترکیه به این قانع نشده و  (.Yakar, 2013: 59) مگاوات برق تولید کند 100، استان قارص 2ایغدیر
، برداری از این سدها رسد با تکمیل و بهره نظر می است. به 3ساخت سد دیگری بنام توزلوجا در پی

همان نتایج تلخی به بار ، دست ارس تحت فشار قرار خواهند گرفت و در بلندمدت کشورهای پایین
اگرچه رژیم  خواهد آمد که با اجرای طرح گاپ بر مسیر دجله و فرات در عراق و سوریه رقم خورد.

های دوجانبه جدید  جا مانده از دوران شوروی کماکان استمرار یافته و به توافقنامه آبی دوجانبه به
به « مرزی»میان کشورهای ساحلی گسترش یافته است اما ازآنجا که ماهیت رودخانه ارس از 

کنونی های  پاسخگوی نیازها و چالش، تواند جانبه نمی رژیم حقوقی دو، تغییر یافته است« فرامرزی»
 .(33: 1401، آبادی و ابراهیمی دولت زاده و آتی در حوضه ارس باشد )کاظم

 شرقی  خطر افتادن امنیت آب شرب آذربایجان . به2-2
لیتر بر ثانیه است. بر اساس  570هزار و  14نیاز آبی استان آذربایجان شرقی با محوریت تبریز 

حلقه چاه عمیق در سال و ترمیم  30 تا 20حتی در صورت تداوم حفر، مطالعات دو دهه اخیر
انتقال آب ، به تبریز و اصالح الگوی مصرف 4های آبرسانی از جمله شبکه انتقال آب نهند شبکه

این منظور  ترین و مهمترین طرح تأمین آب این شهر مطرح است. به عنوان حیاتی ارس به تبریز به
در  1392از سال ، ستاهای در مسیرکیلومتری انتقال آب ارس به تبریز و شهرها و رو 135خط 

های  (. طرح1400، گذاری شده است )ایمانلو کیلومتر آن لوله 35دست احداث است و بیش از 
انداز تأمین آب شرب  چشم، سدسازی ترکی بر روی ارس و کاهش آب ورودی به این رودخانه

 د ساخت. شرقی با محوریت شهر تبریز را با چالش جدی مواجه خواه استان آذربایجان

 . تأثیر منفی بر دریاچه ارومیه 3-2
م( آغاز و در  2006) 1385مطالعات طرح انتقال آب ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه از سال 

زنی  ( توسط وزیر وقت نیرو کلنگ2017اوت  17) 1392مرداد ماه  26( تائید و در 2011) 1390

                                                 
1. Sarykamysh 
2. Iğdır 

3. Tuzluja 

4. Nahand 
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شامل ، متولی اصلی اجرای آن استشرقی  ای آذربایجان این طرح که شرکت آب منطقهشد. 
میلیون مترمکعب در سال  300گیری در حاشیه رودخانه ارس در محدوده جلفا با ظرفیت  آب

، روستای محدوده طرح 286شهر و  22تأمین نیازهای آب شرب ، اولویت اول این پروژه است.
ارومیه و اولویت  های آب زیرزمینی و تعادل بخشی تراز دریاچه اولویت دوم جبران کسری سفره

، راد سوم آن بهبود اراضی کشاورزی موجود در محدوده طرح به روش آبیاری مدرن است )عزیزی
انتقال آب به دریاچه در حال خشک ، واسطه پروژه داپ (. کاهش آب ارس به1400شهریور  21

 شدن ارومیه را تضعیف یا حتی منتفی خواهد کرد. 
رغم  کاهش عملی سهمیه ایران از آب ارس به، ر شوروییکی از آثار فروپاشی اتحاد جماهی 
برداری مساوی  های موجود میان ایران و شوروی است که در آنها بر بهره نامه ها و شیوه نامه توافق
ظهور دو کشور ارمنستان و ، تأکید شده است. علت این امر، های مرزی از جمله ارس از آب

درصدی از آب ارس  50برداری  ر یک از حق بهرهجمهوری آذربایجان در ساحل ارس است که ه
برخوردارند و لذا سهمیه ایران در مقایسه با قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار کاهش 

نژاد و  سوم کاهش پیدا کرده است )پاک شود سهم ایران به یک یافته است تا جایی که گفته می
ایجان و ترکیه با طرح انتقال آب ارس به جمهوری آذرب، (. علیرغم این94: 1389، همکاران

های این دو کشور طی یک دهه اخیر رسانه، رغم این اند. به دریاچه ارومیه مخالفت کرده
 اند. دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه راه انداختهپروپاگاندای سیاه علیه ایران به

 
 طرح انتقال آب ارس به تبریز و دریاچه ارومیه  -2شکل شماره 
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 غرب  خطر افتادن امنیت غذایی در شمال . بحران کشاورزی و به4-2
غرب ایران از جمله دشت مغان از ارس  بخش قابل توجهی از آب کشاورزی در منطقه شمال 

های آذربایجان  در تأمین امنیت غذایی استان« پروژه کشت و صنعت مغان»شود.  تأمین می
صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای قفقاز و گیالن و ، اردبیل، آذربایجان غربی، شرقی 

 98در استان اردبیل در سال ، هزار هکتار( 47روسیه نقش مهمی دارد. برای این پروژه )در سطح 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی یک میلیارد دالر هزینه شده است. در قالب این پروژه 

ها به  آب رود ارس از طریق کانال، منطقههای پیشرفته آبیاری در  عالوه بر استقرار زیرساخت
از حاصلخیزی اراضی ، شود. با تکمیل پروژه داپ اراضی کشت و صنعت مغان منتقل می

استان اردبیل بشدت کاسته خواهد شد. ، کشاورزی در دشت مغان و سایر اراضی مشروب از ارس
 .ارس وابسته استشدت به آب رودخانه مرزی  های شهرهای اردبیل و مغان بهخصوص دشت به

نیاز روزافزون این ، افزایش زیاد جمعیت در این استان و مهاجرپذیر بودن آن در سطح کشور
نژاد و  افزایش داده است )پاک، دلیل تأمین مواد غذایی این منطقه استان را به آب بیشتر به

 (. 79: 1389، راد فرجی
غرب ایران است.  تهدیدی برای کشاورزی و امنیت غذایی شمال« پروژه داپ»از این منظر  

، دلیل فقر ترکیه از منظر انرژی فسیلی است برخالف پروژه گاپ که عمده هدف آن تولید برق به
توسعه کشاورزی در شرق آناتولی است. دولت ترکیه با افزایش بودجه ، هدف اصلی پروژه داپ

طرح آبیاری اراضی کشاورزی را در حوضه آبریز ارس  100، «بودجه و توسعه»برنامه این طرح در 
 های فرامرزی (. میزان وابستگی ایران به آب1401، ریزی یا اجرا دارد )قریشی در حال برنامه

درصد  80درصد است اما این وابستگی در مواردی خاص همچون دشت مغان به  7حدود 
های آذربایجان  رس که در ساحل سمت راست رودخانه و در استانآن قسمت از حوضه ا رسد. می

درصد از  41حدود ، اردبیل و بخش کوچکی از استان گیالن واقع است، آذربایجان شرقی، غربی
 (.149: 1387، دهد )آزادبخت و نوروزی مساحت کل حوضه ارس را تشکیل می

 غرب  گذاری و تشدید مهاجرت در شمال . افزایش بیکاری و کاهش سرمایه5-2
تجاری و صنعتی و ، گردشگری، طبیعی، های فراوان اقتصادی غرب ایران با مزیتمنطقه شمال

، ترکیه و عراق، جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان، دلیل همسایگی با جمهوری آذربایجان به
کیلومتر  600هزار و  122، میلیون نفر جمعیت 9دارا بودن بیش از ، اقرار گرفتن در مسیر اروپ
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طوری که حدود هفت درصد تولید  گذاری دارد. به های متنوع برای سرمایه زمینه، مربع وسعت
خود اختصاص داده است. بر همین اساس نرخ بیکاری در استان  ناخالص ملی ایران را به

درصد بوده است که مقایسه آن با نرخ بیکاری کل کشور  7.4، 1401در بهار ، آذربایجان شرقی
ها ترسیم می کند. سهم  برای این استان وضعیت بهتری در مقایسه با سایر استان، درصد( 9.2)

درصد و  30در استان اردبیل ، درصد 21.2در استان آذربایجان شرقی  بخش کشاورزی در اشتغال
(. با توجه به سهم کشاورزی در 1401، محمدی )گلدرصد است  33در استان آذربایجان غربی 

بروز خشکسالی و بحران کشاورزی متأثر از پروژه داپ در دو دهه ، غرب ایران اشتغال در شمال
گیری پدیده مهاجرت در سه استان اردبیل و  موجب افزایش تصاعدی بیکاری و شکل، آینده

 های شرقی و غربی خواهد شد. آذربایجان

 غرب  ه غبار و ریزگردها در شمال. بروز پدید6-2
صورت  به، ها هکتار از اراضی سوریه و عراق زایی در میلیون دلیل بیابان برخالف پروژه گاپ که به

دهد. تبعات  پروژه داپ ایران را مستقیماً تحت تأثیر قرار می، رساند غیرمستقیم به ایران آسیب می
محیطی است که منجر به پدیده  آبه زیست حق صورت عدم تأمین پروژه گاپ برای ایران بیشتر به

، آبه شرب صورت مستقیم حق به، های ترکیه در پروژه داپ شود. حال آنکه سدسازی غبار می و گرد
زیستی دریای  آبه محیطزیست ایران در حوضه آبریز فرامرزی ارس و حق کشاورزی و محیط، صنعت

غرب  آن بر ایجاد پدیده غبار در منطقه شمالتأثیر  طوری که به دهد. کاسپین را تحت تأثیر قرار می
بلوچستان  و خان افغانستان بر خشکی سیستان سد کمالگیری  آبتأثیر بیشتر از ، ایران در آینده

زیستی و گرد و  کشور باالدست و از نظر محیط، از نظر آبی، شود. ایران در دجله و فرات برآورد می
شود که  دست محسوب می در حوضه ارس ایران کشور پایین دست قرار دارد اما غبار در پایین

طور  غرب به زیست و حتی آب شرب آن در برخی از شهرهای شمال محیط، صنعت، کشاورزی
، تر شرقی )داپ( بر ایران گسترده لذا اثرات منفی پروژه آناتولی، مستقیم به این رودخانه وابسته است

تأثیر اعمال سانسور شدید در ترکیه  اگرچه تحت ؛اشدب تر از اثرات گاپ می تر و عمیق طوالنی
 شود. ها کمتر به این موضوع پرداخته میدر رسانه، درخصوص اخبار این طرح

 وری سد خداآفرین و دیگر سدهای روی ارس  . به چالش کشیدن بهره7-2
هزار  80قابلیت آبیاری ، میلیون مترمکعب 620سدخاکی خداآفرین با حجم مخزن یک میلیارد و

هکتار از اراضی پایاب دشت مغان را دارد. این سد براساس توافقنامه منعقده بین ایران و جمهوری 
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شد اما به دلیل اینکه اراضی شمال سد  صورت مشترک میان دو کشور احداث می آذربایجان باید به
تنهایی  ایران به، قره باغ بود طلبان جمهوری خودخوانده در اشغال جدایی 1399خداآفرین تا آبان 

درصد  50، هرکدام از دو طرف، نسبت به تکمیل آن اقدام کرد اما براساس توافق صورت گرفته
صورت مساوی میان دو کشور  اند و درآمد حاصل از آن نیز به گذاری در آن را تقبل کرده سرمایه

هکتار و سهم استان  700زار و ه 36شود. سهم استان اردبیل از آبیاری پایاب این سد  تقسیم می
هزارنفر اشتغال  15هکتار است. اراضی پایاب سد خداآفرین برای  300هزار و  5شرقی نیز  آذربایجان

کند. این سد بزرگترین سازه در ارس است که بیشترین ضربه را از پروژه داپ ترکیه  دائم ایجاد می
یل محور قراردادن مباحث قومی در روابط با دل جمهوری آذربایجان به، اما برخالف ایران، بیند می

، اعتراض نکرده است، کند تاکنون به تبعات منفی که پروژه داپ متوجه سد خداآفرین می، ترکیه
ارس و داشتن عبور رود کورا از آن و همجواری با رود دلیل  حال آنکه جمهوری آذربایجان به

 بیند.  ر هر دو رودخانه آسیب میاز رویکردهای آبی ترکیه د، بیشترین جمعیت در قفقاز
های  پنجاه آب اتحاد جماهیر شوروی و دو کشور ایران و ترکیه درخصوص تقسیم پنجاه 

ارمنستان و ، هایی امضاء کرده بودند. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نامه مرزی توافق
نستان نیز بر اساس طور برابر از آب ارس برداشت کنند. ترکیه و ارم ایران توافق کردند به

میلیون  790طور برابر  میان شوروی و ترکیه توافق کردند هر یک به 1927موافقتنامه 
(. پروژه داپ 109: 1400، زاده و شفیعی مترمکعب از رودخانه ارس برداشت کنند )کاظم

بر روی سدهای ، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، آبه ایران بر سدخدآفرین و کاهش حق عالوه
های ارس شامل سد سبالن  ارمنستان و همچنین چهار سد ایران بر روی سرشاخه 1سومارلو

سد ستارخان )رود اهرچای( و سد ارس )رود ارس( تأثیر ، سد ماکو )رود زنگمار(، سو( )رود قره
 منفی خواهد گذاشت.

 هیدروپلیتیک ترکیه در خصوص گاپ و داپ
ده ابرپروژه آبی با عناوین ، از منظر منابع آبی خیز و باالدست عنوان یک کشور آب ترکیه به 

ترکیه   توسعه، گپ اگ، مرکزی آناتولی ، شرقی )داپ( آناتولی ، آناتولی جنوب شرقی )گاپ(
  توسعه، گپ( غرب دریای سیاه )باک  توسعه، دنیزگپ( مدیترانه )آک  توسعه، گپ مرمره، )تراگپ(

 کند.  شرق دریای سیاه )دُکاپ( و دشت قونیه )کوپ( را دنبال می

                                                 
1. Somarlo 
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ارمنستان و ، ترکیه در کنار اجرای پروژه داپ روی رودخانه ارس که تبعاتی متوجه ایران 
با احداث سدهای متعدد میزان آب فرات و دجله را ، در قالب گاپ، کند جمهوری آذربایجان می
چشمگیری کاهش داده و موجبات اعتراض آنها را در پی داشته طور  برای سوریه و عراق به

المللی  است. این دو کشور خواهان ایجاد یک توافقنامه و تقسیم عادالنه اند و این دو رود را بین
: 1395، داند )کرمی و همکاران درحالی که ترکیه این دو را رودهای سرزمینی می، خوانند می
طور که منابع  ها معتقد است همان سوخ از اصل حاکمیت دولت(. ترکیه با تفسیر سنتی و من29

به این ، گیرند منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می، نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است
 کشور تعلق دارند. 

گوییم منابع نفتی  ما نمی»: تأکید کرد 1992وزیر وقت ترکیه در سال  نخست، سلیمان دمیرل 
تان را به اشتراک  توانند بگویند منابع آبی ها هم نمی به اشتراک بگذاریم. آنعراق و سوریه را 

بگذارید. این یک حق حاکمیتی است. ما حق داریم هر کاری که دوست داریم را در کشور خود 
المللی  (. ترکیه رودهای بینTurkish Ministry of Foreign Affairs, 1996« )انجام دهیم

برداری از  کند که حق هر نوع بهره های داخلی خود فرض می مثابه آبهجاری در این کشور را ب
در ، دست حساسیت داشته باشد. این رویکرد بدون اینکه به مالحظات کشورهای پایین، آن را دارد
مشهور است که ازحدود یک قرن پیش « حاکمیت مطلق سرزمینی»الملل به نظریه  حقوق بین

حاکمیت »المللی به آن استناد نشده است. اکنون نظریه  جع بینمنسوخ شده و در هیچ یک از مرا
نظریه غالب و مورد پذیرش در بین ، عنوان یک نظریه میانه و معتدل به، 1«محدود سرزمینی

المللی کنونی مانند کنوانسیون  المللی بوده و قواعد بین های بین ها و محاکم قضایی و داوری دولت
برلین بر اساس این نظریه  2004سازمان ملل و قواعد  1997 کنوانسیون آب، اروپا 1992آب 

 (.91: 1395، تنظیم شده است )آوریده و همکاران
های  حق استفاده از رودخانه، هر کشور ساحلی« حاکمیت محدود سرزمینی»بر اساس نظریه 

نی شرطی که سبب واردآمدن خسارت بر قلمرو سرزمی به، المللی جاری درکشور خود را دارد بین
هرچند دولت ترکیه در استفاده از (. 77: 1394، های دیگر نشود )شیرازیان و خطیبی دولت

کند اما با توجه به  فرات و ارس به مطلق بودن حاکمیت خود استناد می، المللی دجله رودهای بین
های سنتی از حاکمیت مطلق هر دولت  ها و دیدگاه امروزه برداشت، الملل توسعه مداوم حقوق بین

الملل  برداری و استفاده از منابع آبی مشترک منسوخ شده و با توجه به قواعد حقوق بین در بهره

                                                 
1. Limited Territorial Sovereignty 
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حاکمیت دولت ترکیه در استفاده ، زیستی المللی نوظهور محیط گیری قواعد بین موجود و نیز شکل
(. 2015: 1400، آبادی قوام ود و مقید گردیده است )زارع و رمضانیالمللی محد از رودهای بین
های آبی های غیرکشتیرانی از جریانبرداریکنوانسیون قانون بهره» 7و  6، 5براساس مواد 

کشورهای سرچشمه رودها حق احداث و ، (1997« )کنوانسیون نیویورک»موسوم به « 1المللی بین
های جدی و مخرب به  طوری که آسیب به، ا در باالدست رودخانههای زیربنایی آبی ر اجرای پروژه

 ندارند. ، دست بزند کشورهای پایین
نظیر اعتراض مردم ، با توسعه سیاست سدسازی ترکیه و افزایش اعتراضات به این رویکرد 

های آلمانی از  که منجر به خروج شرکت 2009آلمان به برنامه ترکیه برای احداث سد ایلیسو در 
اعالم کرده ، ترکیه با عدول نسبی از اصرار به مالکیت مطلق بر منابع آبی مشترک، ن پروژه شدای

ریو مبنی بر رعایت استانداردهای  1992المللی از جمله اعالمیه  است در مطالعات سدها قواعد بین
دهد. همچنین کاهش آب  را مورد توجه قرار می انسانی و اقتصادی، فرهنگی، محیطی زیست

داند. این در  مخازن سد میگیری  دست را مقطعی و محدود به دوره آب دی به کشورهای پایینورو
دلیل تدوام  آب ورودی دجله و فرات به عراق و سوریه از دو دهه اخیر به 2شرایطی است که دبی

منجر به ، های ترکیه همواره سیر نزولی داشته و پر شدن مخازن سدهای احداث شده سدسازی
 قادیر کافی آبی نشده است. رهاسازی م

کند و دارای  جوی دریافت مینزوالت میلیارد مترمکعب آب از راه  520ترکیه ساالنه  
 130دریاچه طبیعی و 300های این کشور ) رودهای فراوان و پرآب است. مجموع مساحت دریاچه

آبی را در منطقه کیلومترمربع است. ترکیه میزان باالیی از ذخیره  9250دریاچه مصنوعی( حدود 
غرب آسیا )خاورمیانه( دارد و از جمله کشورهای منطقه است که بحران آب تهدیدی وجودی 

رود. این کشور با عطف به این مسئله و شناسایی بحران آینده منطقه و  شمار نمی برای آنان به
اهبردهایی ها و ر ای در غرب آسیا با اتخاذ پروژهاهمیت آب در معادالت مربوط به نظم منطقه

برداری  عنوان اهرمی سیاسی در مدیریت نظم منطقه بهره کوشد از مؤلّفه آب به می، مانند گاپ
 (. 44: 1401، کند )حمیدی و مزداخواه

زیست از منظر ابزاری تا آن  محیط، ها ویژه برای نئورئالیست های امنیتی به انداز نظریه در چشم 
تواند توانایی بالقوه و  ک سالح به کار رود زیرا نبود منابع میعنوان ی تواند به حد اهمیت دارد که می

                                                 
1. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 

دهی یا دبی  . به میزان آب عبوری از یک ناحیه مشخص مانند رودخانه، دریچه سد و کانال آب در مدت زمان مشخص، آب 2
 گویند. می
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ای موجب شده است تا آنکارا  سازی قدرت منطقه ها را تضعیف کند. سیاست بیشینه بالفعل دولت
گرایی برآید تا بتواند در  دنبال ابزارسازی سیاسی منابع آبی با هدف اجرای راهبرد هیدروهژمون  به

ای  یرات دلخواه را بر رفتار همسایگان و در نهایت معادالت و قواعد منطقههای سیاسی تغی بزنگاه
هایی  ای ترکیه در کنار برنامه گرایی منطقه گرایی بخشی از پازل هژمون تحمیل نماید. هیدرروهژمون

ای است تا  قطب تولیدات فنی و مرکز تبادالت اصلی منطقه، نظیر تبدیل شدن به هاب انتقال انرژی
ای را در برابر کنشگران اصلی  تواند به اتکاء آن الگوهای آینده معادالت کالن منطقهآنکارا ب

 13ترکیه اعالم کرد که از  1989(. در اواخر سال 97: 1400، همچون ایران تغییر دهد )سرخیل
آب رودخانه فرات را به مدت یک ماه ، برای پرکردن مخزن آب پشت سد آتاتورک 1990ژانویه 

در نتیجه سوریه از جریان آب فرات محروم ماند که سبب نگرانی دولت دمشق شد ، دقطع خواهد کر
طلب کُرد و  های سوریه به گروه جدایی چون این تصور وجود داشت که ترکیه به تالفی کمک

بخواهد ، تهدید کرده بود 1989در تابستان  1وزیر وقت ترکیه نخست، طور که تورگوت اوزال همان
(. عراق و سوریه درخواست کردند که سد آتاتورک 683: 1377، بگذارد )امامی سوریه را زیر فشار

بدون توقف کامل رودخانه فرات آبگیری شود اما تورگوت اوزال اعالم کرد که فرات و دجله 
 (.Warner, 2012: 239رودهای ترکی هستند و نباید با همسایگان مشترک تلقی شوند )

، ارس و کورا، فرات، های دجله های فرامرزی در سرشاخه رسد ترکیه با کنترل آب نظر می به 
دنبال اهداف ژئوپلیتیکی مبتنی بر هیدروهژمون و  به، در کنار تولید برق و توسعه کشاورزی

، ارمنستان و گرجستان است. اهداف راهبردی ترکیه، ایران، عراق، در قبال سوریه 2هیدروپاور
ساز در راستای اهداف ژئواکونومیک  عنوان یک عنصر ژئوپلیتیکی قدرت رداری از آب بهب بهره

باالبردن ، همسو کردن کردها با دولت، )توسعه داخلی و رسیدن به استاندارهای مورد نظر اروپا
زنی در معامالت انرژی در منطقه( و ژئواستراتژیک )تضعیف پ.ک.ک و همسایگان  قدرت چانه

 (. 152: 1400، فرد و حبیبی گرایی( است )پیشگاهی ملیاتی کردن گفتمان نوعثمانیحامی آنها و ع

گرایی ترکیه به نوعی ساخت یک ژئوپلیتیک وحشت در غرب آسیا برای  راهبرد هیدروهژمون 
عراق و ایران است تا اساساً بتواند این کشورها را در مسئله امنیت و ، کشورهایی همچون سوریه

آفرینی در راستای بقای قدرت و  ساز و مدل کمبود آب درگیر نماید و خود به ژئوپلیتیک قدرت

                                                 
  ( هشتمین رئیس جمهور ترکیه بوده است.1993-1989های )و در سال( نخست وزیر 1989-1983های )در سال تورگوت اوزال.  1
2  .Hydro Power, Hydrohegemon  به معنای استفاده ابزاری از عنصر آب برای تحمیل قدرت بر دیگران در یک

  باشد. منطقه می
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تواند خود این بحران را  می، سازی یعنی کشوری باشد که در عین بحران ؛کسب ثروت دست یابد
زدا بازشناسی شود. چنین ادعایی در منطق  کنشگر بحران-دولت عنوان یک مدیریت کند و به

المللی بدین معنا است که ترکیه در منطقه غرب آسیا درصدد گذار از نظم چندقدرتی  روابط بین
 (.52: 1401، قدرتی )قدرت مرکزی( است )حمیدی و مزداخواه )چندبازیگری( به یک سیستم تک

بزاری ترکیه به عنصر آب در منطقه است. چنانچه رجب قرائن حاکی از تداوم و تقویت نگاه ا
دلیل  گیری سد ایلیسیو که به در مراسم آب 2021نوامبر ، جمهوری ترکیه رئیس، طیب اردوغان

سد ایلیسو بهترین »: تأکید کرد، گرفت اعتراض های عراق و سوریه با چند سال تأخیر صورت می
هایی رخ  گذشته بر سر منابع نفت و گاز درگیریجواب برای دشمنان قسم خورده ترکیه است. در 

(. Ergocun, 2021« )هایی نیز بر سر منابع آب رخ خواهد داد داده بو.د در آینده چنین جنگ
، کند بلکه با نگاه ابزاری های گاپ و داپ از رویکرد حقوقی پیروی نمی ترکیه در خصوص پروژه

های مرتبط با  ز پیوستن به کنوانسیونکند و ا رویکردی سیاسی را در این خصوص دنبال می
، نیویورک 1997از جمله کنوانسیون ، المللی های بین برداری معقول و منصفانه از رودخانه بهره

، تواند موجب ایجاد بحران سیاسی و درگیری در غرب آسیا می، کند. تداوم این نگاه خودداری می
 اورآسیا و قفقاز گردد. 

درصد به تقاضای آب شیرین در غرب  60میالدی  2045سال اساس مطالعات علمی تا  بر 
درصد از  10، دلیل تغییرات اقلیمی و کمبود آب این در حالی است که به ؛شود آسیا افزوده می

کل منطقه غرب  2025یابد. همچنین تا سال  منابع موجود آب شیرین در این منطقه کاهش می
به مراتب  2050د شد. این وضعیت تا سال عنوان منطقه خشک شناخته خواه آسیا رسماً به

تر خواهد شد و کمبود آب و خشکسالی به یک موضوع بسیار جدی برای کشورهای این  وخیم
ای شود چرا  های منطقه تواند حتی منجر به بروز جنگ منطقه تبدیل خواهد شد. این موضوع می

در منطقه است )اسداللهی و « هیدروهژمونی»دنبال ایجاد  به، های آبی که ترکیه با تکیه بر طرح
ژوئن  16زیست ) اعالمیه ریو در مورد محیط 25(. بر همین اساس نیز در ماده 9: 1399، ذکی

زیست وابستگی متقابل داشته و  توسعه و حفاظت از محیط، ( تأکید شده است که صلح1972
مهمترین محورهای ، روحهبا توجه به مطالب مط(. 376: 1380، غیرقابل تجزیه است )موسوی

 : عبارتند از، شوند های گاپ و داپ هم دیده می هیدروپلیتیک ترکیه که در پروژه
المللی و فرامرزی در چارچوب دکترین منسوخ  های بین نگاه به منابع آبی مشترک و رودخانه -

  ؛حاکمیت مطلق سرزمینی
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های  برداری از رودخانه وه بهرهالمللی مرتبط با نح استنکاف از عضویت در کنوانسیون بین -
  ؛فرامرزی

  ؛برداری از رودخانه فرامرزی زیست در بهره الملل محیط توجه به قواعد حقوق بین عدم -
های  تمایل به انعقاد توافقنامه دست و عدم های دوجانبه با کشورهای پایین اجرای توافقنامه عدم -

  ؛جدید

 گرایی.  لی و سیاست خارجی در چارچوب هیدروهژموننگاه ابزاری به عنصر آب در سیاست داخ -

 های گاپ و داپ زیست در پروژه الملل محیط . ابعاد نقض حقوق بین3

 زیست بار از محیط . نقض قاعده عرفی ممنوعیت استفاده خسارت1-3
الملل  یک قاعده مهم عرفی در حقوق بین« زیست ممنوعیت استفاده خسارت بار از محیط»

ای  زیست است که بر اساس آن هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین خود یا دیگری به گونه محیط
زیست قلمرو کشور دیگر یا قلمروهای خارج از  استفاده نماید که منجر به آسیب و زیان به محیط

 ود شود. صالحیت ملی خ

اصل  1938متحده آمریکا و کانادا( در سال  )دعوای میان ایاالت 1قضیه داوری تریل اسملتر 
زیست وارد کرد.  المللی محیط را در رویه قضایی بین« زیست بار از محیطممنوعیت استفاده زیان»

و  نیز مورد تأکید قرار گرفت )پورهاشمی 1949 2همچنین اصل مزبور در قضیه تنگه کورفو
المللی دادگستری همچنین در دعوای اکوادور علیه کلمبیا معروف  (. دیوان بین83: 1390، موسوی

تأکید « بار از سرزمین استفاده غیر زیان»بر اصل ، (2008مارس  31پاشی هوایی ) به قضیه سم
ن زیست همچنی بار از محیط (. قاعده عرفی ممنوعیت استفاده خسارت158: 1391، فرد کرد )وثوقی

ها در صورت نقض آن تأکید  المللی شده و در آنها بر مسئولیت دولت وارد برخی از اسناد بین
کند که آنها باید اطمینان  ها تکلیف می ( بر دولت1972اعالمیه استکهلم ) 21گردیده است. اصل 

 زیست به محیط، شود هایی که در محدوده نظارت و قلمروشان انجام می   فعالیت، حاصل نمایند
ای وارد  خسارت عمده، شان ای فراسوی قلمرو ملی زیست هر ناحیه کشورهای دیگر یا محیط

 (. 84: 1390، آورد )پورهاشمی و موسوی نمی
المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ و داپ از طریق قاعده عرفی  مسئولیت بین 

زیست مندرج  الملل محیط ق بیناصول بنیادین حقو، زیست بار از محیط ممنوعیت استفاده خسارت

                                                 
1. Trail smelter 
2. Corfu Channel 
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المللی دولت ناشی از اعمال  مسئولیت بین»رویه قضایی و طرح ، المللی های بین در کنوانسیون
جانبه دولت ترکیه که موجب خسارت شدید به  قابل احراز و اثبات است. اقدامات یک« منع نشده

، رسانی جدی عدم آسیب، آبراهبراساس اصول استفاده منصفانه و معقول از ، شود دیگر کشورها می
محیطی و  ارزیابی آثار زیست، همکاری و الزام به حفاظت و پیشگیری از وقوع خسارت فرامرزی

، دنبال خواهد داشت )رضایی و جاللیان المللی دولت ترکیه را به مسئولیت بین، رسانی قبلی اطالع
1397 :158.) 

المللی  ای و بین های منطقه الملل در زمینه رودخانه . نقض قواعد حقوق بین2-3

 )با تأکید بر کنوانسیون نیویورک( 
کنوانسیون قانون » 7و  6، 5المللی از جمله مواد  های بین برداری از رودخانه بر اساس قواعد بهره

کشورهای ، سازمان ملل 1997سال « المللی های آبی بینهای غیرکشتیرانی از جریانبرداریبهره
های زیربنایی آبی در باالدست رودخانه را  المللی حق احداث و اجرای پروژه باالدست رودهای بین

ندارند و به ، دست شود های جدی به کشورهای پایین طوری که سبب بروز مشکالت و آسیب به
فاده غیرکشتیرانی از بیانی دیگر این رودها تحت حاکمیت داخلی نیستند. کنوانسیون است

المللی ناظر بر  تنها عهدنامه بین، ( موسوم به کنوانسیون نیویورک1997المللی ) های بین رودخانه
کشورهایی را که از ، این کنوانسیون 5  های آب شیرین مشترک جهان است. ماده جریان
فاده و تسهیم است، حفاظت»به ، های آب شیرین روزمینی و زیرزمینی مشترک برخوردارند جریان

ها را به خودداری از وارد ساختن  هم دولت 7  کند. ماده از آن متعهد می« منصفانه و معقول
  .سازد ملزم می، کنند به کشورهای دیگری که از آن رودخانه استفاده می« توجه آسیب قابل»

، نپیوسته است )محمدی« کنوانسیون نیویورک»ترکیه از معدود کشورهایی است که به  
(. میزان ذخیره سدهای ترکیه در حوضه دجله در حال حاضر معادل کل آورد سالیانه 1395

تواند کل آب دجله را پشت سدهایش ذخیره کند.  رودخانه دجله است و ترکیه اگر اراده کند می
دست رعایت شود و کشورهای باالدست باید از منابع آبی  آبه پایین طبق این کنوانسیون باید حق

: 1398، آبادی و امینی دست شود )میان ی استفاده کنند که مانع آسیب به کشورهای پایینا گونه به
موضوعی که ، المللی است آبه بین فرامرزی برای حفظ تنوع زیستی نیازمند حق  هر رودخانه(. 64

خشک های گاپ و داپ نقض شده است.  فرات و ارس تحت تأثیر پروژه، های دجله در رودخانه
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ای مرکزی عراق و سوریه و تبدیل تاالب هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ه شدن تاالب
 المللی است.  های بین ناشی از استفاده غیرمنصفانه و نامعقول از این رودخانه، ریزگرد در منطقه

 ( 1972. نقض اعالمیه استکهلم )3-3
الملل محیط زیست را سرزمین که سنگ بنای توسعه حقوق بین بار ازغیرزیاناصل استفاده 

اعالمیه استکهلم و ریو است. این اصول بر حاکمیت  22و  21منشاء اصول ، دهد تشکیل می
-کند ولی اعمال آن را تابع اصل مسئولیت اکولوژیک می شان تأکید میها بر منابع طبیعی دولت

، وام آبادیتواند نوعی حاکمیت مشروط در این حوزه تلقی گردد )رمضانی قداند که به نظر می
1386 :65) 

ها در  زیست استکهلم اصل محدودیت دولت اعالمیه نهایی کنفرانس محیط، 1972در سال 
محیطی ناشی از اعمال حقوق یا  های زیست اعمال حقوق یا مسئولیت آنها در پیشگیری زیان

نشور ملل ها بر اساس م دولت»: های قانونی خود را این چنین مورد تایید قرار داد انجام فعالیت
برداری از منابع خود به موجب  الملل دارای حق حاکمه مبنی بر بهره متحد و اصول حقوق بین

محیطی خود هستند و مسئولیت دارند تضمین کنند که فعالیت آنها در  های زیست سیاست
ها یا مناطق فراتر از  زیست دیگر دولت شان موجب خسارت به محیط چارچوب صالحیت و کنترل

 (.158: 1397، )رضایی و جاللیان« شان نشود حیت ملیحدود صال

1زایی . نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان4-3
 

آور ( تنها سند حقوقی خاص و الزام1994زایی ) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان
تصویب شده است. این کنوانسیون که زایی و اثرات خشکسالی  است که برای رسیدگی به بیابان

بر اساس اصل مشارکت و ، کشور در آن عضو هستند 197اجرایی شده است و  1996از دسامبر 
کاهش اثرات ، تعهداتی را برای کشورها به منظور حفاظت از زمین و مدیریت آن، تمرکززدایی

های اقتصادی و  د فرصتایجا، هوایی و کاهش اثرات تغییرات آب، برداری از زمین تخریبی بهره
محیطی برابر برای همه ابنای بشر برای دسترسی به سرپناه و آب و غذای سالم تأکید  زیست

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای  کند. دبیرخانه این کنوانسیون در بُن آلمان قرار دارد. می
به آن پیوسته و در  محیطی است که ترکیه های زیست از معدود کنوانسیونزایی مبارزه با بیابان

                                                 
1. The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) 



 

68  الملل  پژوهشنامه رسانه بین 

 

 
ل 

سا
تم

هف
ره 

ما
 ش

/
ول

ا
/ 

م/
 نه

ی
یاپ

ه پ
مار

ش
 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
01

 

(. تحت تأثیر UNCCD, 2022در مجلس ملی این کشور تصویب شده است ) 1998مارس  31
میلیون هکتار از اراضی سوریه و عراق به بیابان تبدیل شده است. سد  6/5پروژه گاپ حدود 

دو  میلیارد متر مکعب گنجایش و 10.4عنوان بزرگترین سد ترکیه بر روی دجله که با  ایلیسو به
هزار  670برداری  در بدو بهره، گیری شد در استان ماردین آب 2021میلیارد دالر هزینه در نوامبر 

با ساخت سد  النهرین را از آب محروم ساخت. های بین های مزروعی عراق و مردابهکتار از زمین
شود  درصد میزان آب ورودی به دجله سهم حوضچه پشت سد و از آن ترکیه می 56ایلیسو 
 (. 17/08/1400، )دهقانی

 محیطی فرامرزی )اسپو( . نقض کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست5-3
در سازمان ملل در  1991مصوب  1محیطی فرامرزی )اسپو( کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست

محیطی است که به  هرگونه تأثیر زیست، «تأثیر فرامرزی»کند منظور از  تأکید می 1ماده 
این  2شود. در ماده  ایجاد می، طور کلی یا جزئی به، کشور مبدا در کشور مقصدواسطه فعالیت 

کشور مبدأ باید اطمینان حاصل کند که مطابق با مقررات این  شود کنوانسیون تأکید می
ها ارزیابی و کشورهای متأثر از این موضوع مطلع شده  محیطی پروژه اثرات زیست، کنوانسیون

 (Espoo, 2022: Art.1&2)است 
االجرا شده است. علیرغم اینکه تمامی همسایگان اروپایی  الزم 1997کنوانسیون اسپو از سال 

، اند عضو این کنوانسیون شده، روسیه و کشورهای قفقاز، بلغارستان، قبرس، ترکیه از جمله یونان
ژانویه  24از آنجا که اتحادیه اروپا در ، ترکیه از عضویت در آن خودداری کرده است. با این وجود

متعهد به رعایت ، عنوان نامزد عضویت در این اتحادیه ترکیه به، به این کنوانسیون پیوسته 1997
ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه که در « گزارش پیشرفت»مفاد آن است. اتحادیه اروپا در 

 ملزم کرد. « اسپو»ترکیه را به رعایت کنوانسیون ، تهیه شد 2006سال 

 آرهوسنوانسیون . نقض ک6-3
گیری و دسترسی به عدالت در  مشارکت عمومی در تصمیم، کنوانسیون دسترسی به اطالعات»

به ابتکار کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد  2موسوم به )آرهوس(« محیطی مسائل زیست

                                                 
1. Convention on Environmental Impact Assessment in aTransboundary Context (Espoo) 

2. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making ant Access 

to Justice in Environmental Matters 
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محیطی و  های مدنی در مسائل زیست سازمان، تقویت نقش شهروندانبا هدف  1برای اروپا
 25محیطی در  اصل مشارکت موثر و با تأکید بر دسترسی به عدالت در مسائل زیستبراساس 

 برد و االجرا ش الزم 2001اکتبر  30در شهر آرهوس دانمارک به تصویب رسید و از  1998ژوئن 

محیطی از مقامات دولتی و  ها و جوامع مدنی برای دریافت اطالعات زیست سمن، حق شهروندان
زیست تأثیر  محیطی که ممکن است بر محیط های زیست گیری میممشارکت عمومی در تص

با حمایت سازمان امنیت و  (.The Aarhus Convention, 2001کند ) تأکید می، بگذارد
کنند. کنوانسیون آرهوس نقش مهمی  دفاتر آرهوس در شصت کشور فعالیت می، همکاری اروپا

اکم ملی به آن داشته است و توجه مح« محیطی حقوق بشر زیست»در توسعه مفهوم 
(Kelleher, 2021: 124 .) 

ای و جهانی و  منطقههای  کنوانسیونعنوان یک حق بشری در  به« زیست حق بر محیط»
، همچنین قوانین ملی برخی از کشورها مورد تأکید قرار گرفته است. کنوانسیون آرهوس

زیست منعقد شده  حق بر محیطالمللی است که در مورد  ترین و مؤثرترین کنوانسیون بین جامع
کند. ترکیه  زیست عمل می آل برای ارزیابی قواعد حق بر محیط عنوان یک معیار ایده است و به

، دلیل عدم انطباق قوانین داخلی آن با مفاد این کنوانسیون عضو کنوانسیون آرهوس نیست و به
علیرغم  (.Güldoğan, 2016: 87) زیست به اصالحات قانونی نیاز دارد برای ارتقاء حق بر محیط

با توجه به نقش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد ، عضویت ترکیه در این کنوانسیون عدم
تأکید  برای اروپا و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا در تصویب و اجرای این کنوانسیون و

عنوان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و نامزد  آنکارا به، اتحادیه اروپا بر معیارهای آن
 توجه باشد.  تواند به مفاد آن بی نمی، عضویت در اتحادیه اروپا

ایرانی و سوریه در اعتراض به ، ها و طومارهای شهروندان عراقی کمپین، وه بر اعتراضاتعال 
ویژه سد  های گسترده در مناطق جنوب شرق ترکیه با پروژه گاپ به خالفتم، های ترکیه سدسازی

ایلیسو مؤید نقض مفاد کنوانسیون آرهوس است. اگرچه در ابتدا هدف گاپ تولید برق آبی و 
شرقی ترکیه اعالم شد اما از جمله دالیل اجرای این  میلیون هکتار زمین در جنوب 1.8آبیاری 

اجتماعی و فرهنگی مناطق کردنشین جنوب شرقی ، یت سیاسیسازماندهی مجدد وضع، پروژه
 (. Bilgen, 2019: 543ترکیه و تغییر جمعیت محلی در آن است )

                                                 
1. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

https://independent.academia.edu/EG%C3%BCldo%C4%9Fan
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 . نقض کنوانسیون رامسر 7-3
 1971المللی موسوم به کنوانسیون رامسر که در سال  های دارای اهمیت بین کنوانسیون تاالب

و   حفظ  اینکه  به  کشورها با اطمینان»: کند تأکید می، االجرا شده است الزم 1975تصویب و از 
  با اقدامات  بینانه واقع  ملی  های سیاست  نمودن  با توأم  آن  و حیوانات  ها و نباتات تاالب  حراست

  این  به  متعهد شدند از اقداماتی که موجب تجاوز تدریجی، گردد  می  تأمین  هماهنگ  المللی بین
 The Ramsar« )خودداری کنند، شود می  حاضر و در آینده  آنها در زمان  امها و انهد تاالب

Convention, 1975 و بدون حق شرط به این کنوانسیون  1994جوالی  31(. ترکیه از
 پیوسته است. 

هایی است که  تاالب هورالعظیم بزرگترین تاالب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تاآلب 
های آن از  آبهیران و دو سوم آن در کشور عراق قرار دارد. عمده حقحدود یک سوم آن در ا
شود درپی ساخته شدن سدهایی  شود. حجم آبی که وارد هورالعظیم می رودخانه فرات تأمین می

های خوزستان  طوری که وسعت تاالب در باالدست این منطقه توسط ترکیه کاهش یافته است. به
 200به یک هزار و  2000هزار کیلومترمربع بوده در سال  10در حدود  1975که در سال 

 (. 11/04/96، کیلومترمربع رسیده است )گودرزی

 های دوجانبه . نقض توافقنامه8-3
 5  اند که ماده را امضا کرده« پیمان روابط دوستانه و همسایگی» 1946عراق و ترکیه در سال 

کند که عراق را در مورد  وافقت میدولت ترکیه م»: کند پروتکل شماره یک آن تأکید می
، ها های آن های دجله و فرات یا شاخه ساز بر روی رودخانه و مرتبط با ساخت  هرگونه پروژه

« آگاه سازد، که تا حد امکان منافع عراق و همچنین منافع ترکیه تأمین شود  منظور آن به
مترمکعب بر ثانیه رود  500کم دبی  متعهد شد تا دست 1980(. ترکیه در سال 1395، )محمدی

گاه چنین اتفاقی نیفتاد و ترکیه به  فرات را برای سوریه و عراق تأمین کند اما در عمل هیچ
( 1975که در زمان تأسیس )، های خود در مسیر این دو رودخانه ادامه داد. سد کبان سدسازی
تمام آب فرات را در این ظرفیت را دارد که به تنهایی ، سد بزرگ دنیا قرار داشت 10در میان 

مقدار ، با سوریه 1987ترکیه برخالف توافق  (.1396، پشت مخازن خود حبس کند )قلیان
 است. بیشتری از آب فرات را برداشت کرده 
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 المللی های بین . پروژه گاپ و داپ و نقض سایر کنوانسیون4
زیست از  المللی محیط های بین پروژه گاپ و داپ عالوه بر نقض تعدادی از قواعد و کنوانسیون

ها  الملل مغایرت دارد. بررسی تبعات اجرایی شدن این پروژه ابعاد دیگری نیز با قواعد حقوق بین
المللی حقوق بشر و همچنین قواعد حمایت از میراث فرهنگی و  حاکی از نقض قواعد بین

 ی است. تاریخ

  المللی حقوق بشر های بین . نقض کنوانسیون1-4

، کند انسان از حقوق بنیادی برای داشتن آزادی ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید می
دار ردهد برخو برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توام با سعادت می

حقوق بشر »قابل تبیین است. « محیطی حقوق بشر زیست»این موضوع از منظر  .است
زیست پیوند  آن دسته از حقوق بشری است که به مساله حمایت از محیط« محیطی زیست

زیست  ها از آن جهت که در محیط گیرد که انسان ای از حقوقی را در بر می خورد و مجموعه می
، مند باشند )مشهدی و فهیمی سالمتی خویش باید از آن بهرهکنند برای رشد مناسب و  زندگی می

اجتماعی و ، المللی حقوق اقتصادی المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین (. اسناد بین37: 1395
، ها برای دسترسی به آب و هوای سالم بر حق انسان، ( که ترکیه عضو آن است1966فرهنگی )

 کنند. غذا و بهداشت تأکید می
اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل با تأکید بر اینکه ترکیه یکی از ، قوق اقتصادیکمیته ح

کند هیچ ارزیابی معتبری از اثرات  تصریح می، کشورهای بزرگ سدساز در جهان است
محیطی یا اجتماعی توسط این کشور صورت نگرفته است و از آنجا که این سیاست موجب  زیست

آب و مسکن )ماده ، از جمله دسترسی به غذا، استانداردهای مناسب زندگینقض حق برخورداری از 
( و حق مشارکت مردم محلی در 12حق داشتن باالترین استاندارد قابل دستیابی سالمت )ماده ، (11

، های ترکیه کند نقض حقوق بشر ناشی از سدسازی پیشنهاد می، شود ( می15زندگی فرهنگی )ماده 
 .(CESCR, 2011: 8)در این کمیته مورد پیگیری قرار گیرد ، شکلی مناسب و جدی به

 2015پروژه گاپ در دو دهه اخیر بارها از منظر حقوق بشری نقد شده است. در سال  
سد ایلیسو و اثرات »گزارشی با عنوان ، آمریکا و ایران، آلمان، ترکیه، های مدنی عراق سازمان

، اجتماعی، حقوق اقتصادی  ششمین نشست کمیته و پنجاهتهیه و به « آن بر حقوق بشر در عراق
و با انتقاد از رویکرد  1966با استناد به میثاقین ، فرهنگی سازمان ملل ارائه کردند. این گزارش
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حق مردم عراق از ترکیه در دسترسی   خواهان تحرک دولت عراق برای مطالبه، سدسازی ترکیه
است. در این گزارش همچنین احداث سد ایلیسو  به آب کافی و سالم از دجله و فرات شده

، المللی حقوق اقتصادی و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خالف میثاق بین
اجتماعی و ، کمیته حقوق اقتصادی (.1395، اجتماعی و فرهنگی خوانده شده است )محمدی

به افزایش سطح محرومیت  تداوم بحران آب مستقیماً»فرهنگی سازمان ملل با تأیید اینکه 
کند دولت ترکیه در پروژه سد  تصریح می« آوارگی و فقر در عراق کمک کرده است، غذایی

ایلیسو به تعهدات فراسرزمینی خود درباره حق دسترسی شهروندان و کشاورزان عراق به آب 
شود  های دجله و فرات تأمین می درصد آب شرب عراق از رودخانه 85عمل نکرده است. 

(CESCR, 2011: 31.) 

 1(1972های فرهنگی و طبیعی ) . نقض کنوانسیون حمایت از میراث2-4
کند که میراث فرهنگی و  ( تأکید می1972های فرهنگی و طبیعی ) کنوانسیون حمایت از میراث

عنوان میراث جهانی بشریت حفظ شوند. بر  طبیعی دارای مزایای استثنایی هستند که باید به
شوند که  های عضو کنوانسیون متعهد می این کنوانسیون هر یک از دولت 6ماده  3اساس بند 

فرهنگی و طبیعی  آگاهانه از هرگونه اقدامی که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به میراث 
، های متعاهد این کنوانسیون لطمه زند واقع در قلمروی خود و یا سایر دولت 2و  1مذکور در مواد 

 به این کنوانسیون پیوسته است. 1983مارس  16(. ترکیه در Unesco, 2022خودداری کنند )
از بین رفتن شهر تاریخی ، (1395، اثر تاریخی و باستانی )محمدی 82زیر آب رفتن  

از جمله تبعات پروژه النهرین  و تخریب هویت فرهنگی و تاریخی حوزه تمدنی بین 2کیف حصن
از پیش ، کیف ویژه تخریب آثار باستانی حصن به، محیطی سد ایلیسو تبعات زیست .گاپ است

المللی را  های ملی و بین انتقاد شدید سازمان، از ابتدای طرح، همین دلیل این سد مشخص بود. به
کیف شهری باستانی در کرانه رودخانه دجله در استان  (. حصنYalcin, 2016: 249برانگیخت )

هزار  12رتفاع آب و غرق شدن این شهر باستانی و بود و سد ایلیسو منجر به افزایش ا 3باتمان
. های باستانی ایران و اسالم را در خود داشت ها تا تمدن ساله شد که آثاری از تمدن رومی

معیار  9، های میراث جهانی شاخص سایت 10از ، کیف شناسی حصن براساس مطالعات باستان

                                                 
1. The World Heritage Convention 
2. Hasankeyf 

3. Batman 
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نیز به  2و سامسات 1شهرهای تاریخی زوگما احتماالً، الزم را دارا بود. در صورت تداوم پروژه گاپ
زینل »نظیر مقبره ، این سرنوشت دچار خواهند شد. اقدامات ترکیه از جمله انتقال برخی از آثار

ها  و مناره ششصد ساله مسجد سلیمان خان در حصن کیف نتوانست موجب توقف اعتراض 3«بی
اتریش و سوییس که ، های اعتباری آلمان   موسسه 2008ویژه در سال  شود. در دو دهه اخیر به

دلیل تبعات منفی  به، قرار بود حدود ششصد میلیون دالر اعتبار به این طرح اختصاص دهند
 (.1395، انصراف دادند )محمدیآن  فرهنگی و حقوق بشر

 های رسمی ترکیه  بازنمایی پروژه گاپ و داپ در رسانه
خبری که در سایت فارسی و ترکی استانبولی خبرگزاری رسمی آناتولی  116بررسی محتوای 

در بازه زمانی ، شود های دولتی این کشور نیز استفاده می ترکیه که اخبار آن توسط سایر رسانه
پروژه داپ در ، دهد که اوالً برخالف پروژه گاپ نشان می، 2022تا اوت  2021از اوت ، ساله یک

طوری که در سایت فارسی آناتولی تنها یک خبر درباره داپ  های ترکیه بازتابی ندارد. به رسانه
های  و عامدانه اخبار این پروژه سانسور شده است. ثانیاً در مورد پروژه گاپ نیز رسانه 4منتشر

محیطی و  همسو با استانداردهای زیست، دنبال ایجاد تصویری ایجابی از پروژه گاپ ترکیه به
 پیشران توسعه هستند.

 : مهمترین محورهای بازنمایی پروژه گاپ در خبرگزاری دولتی ترکیه عبارتند از
اقتصادی و صنعتی در جنوب شرق ترکیه )افزایش ، پیشران توسعه کشاورزی ؛پروژه گاپ .1

افزایش چهار برابری کشت ذرت در ، کشاورزی در دشت ماردین ترکیه تحت تأثیر پروژه گاپ
درصدی  208افزایش ، دلیل گسترش اراضی قابل آبیاری توسط گاپ به 5استان شانلی اورفا

  ؛ترکیه و تبدیل ترکیه به سومین تولیدکننده پسته در جهان(تولید پسته در جنوب شرق 
  ؛جهانی به گاپ(  های اعتراض گذاری کشورها در پروژه گاپ )با هدف ترویج رویکرد عدم سرمایه .2

  ؛توسط وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه« گاپ»اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی  .3
  ؛برنامه عمل گاپ و تسریع اجرای این پروژهموفقیت دولت عدالت و توسعه در اجرای  .4

  ؛ای ترکیه نقش پروژه گاپ در تقویت قدرت منطقه .5

                                                 
1. Zeugma 

2. Samsat 

3. Zeynel Bey 

 .2022اوت  11، «آبه ما تغییری نخواهد کرد با سدسازی ترکیه حق: سفیر سابق ایران در آنکارا. »4

5. Sanli Urfa 
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  ؛محیطی در پروژه گاپ ارزیابی و رعایت استانداردهای زیست .6
  ؛نقش پروژه گاپ در تقویت توسعه و رفاه مناطق کردنشین .7
  ؛انداز خشکسالی در غرب آسیا و اهمیت تداوم سدسازی در ترکیه چشم .8
سازی برای رویکرد  خان در افغانستان )رویه برجسته کردن نقش ترکیه در احداث سد کمال .9

  ؛آبی آنکارا(
  ؛سوریه و ایران به پروژه گاپ، عدم ارتباط پدیده ریزگردها در عراق .10
رانی تفریحی در حوضه آبریز رود  های تفریحی )ایجاد قایق تأثیرات گاپ بر تقویت زیرساخت  .11

  ؛«(ایلیسو»سد  در کنار« 1بوتان»

خان در  اهتمام برای صیانت از آثار تاریخی منطقه )انتقال مناره ششصد ساله مسجد سلیمان  .12
  ؛دلیل احداث سد ایلیسو( کیف استان باتمان به شهرستان حصن

گیری برای  مقطعی بودن کاهش آب ورودی دجله و فرات به عراق و سوریه به دوره آب  .13
  ؛مخزن سدهای احداث شده

های ایران به این  سوء مدیریت دولت ایران در خشک شدن دریاچه ارومیه و اعتراض آذری  .14
  ؛موضوع

آلودگی صنعتی رودخانه ارس توسط کارخانه مس ارمنستان و خطر نیروگاه هسته ای   .15
 این کشور  2متسامور

 عراق و ایران ، الگوی نادرست مصرف آب در سوریه  .16

 اختالفات آبی ایران و عراق   .17

یس کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران برای تأس  .18
  ؛رصد بحران آب

آبه انعکاس دیدگاه سفیر اسبق ایران در ترکیه مبنی بر عدم تأثیر سدسازی ترکیه بر حق  .19
 ایران از ارس. 

  

                                                 
1. Botan River 

2. Metsamor 
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دهد که  تحلیل محتوای رویکرد خبرگزاری دولتی آناتولی در مقطع مذکور نشان می
محورهای ذیل در خصوص پروژه گاپ و داپ توسط این رسانه موردتوجه قرار نگرفته و 

 : اند سانسور شده
  ؛زیست در پروژه گاپ و داپ الملل محیط نقض حقوق بین .1
  ؛تبعات حقوق بشری سدسازی ترکیه در پروژه گاپ و داپ .2
  ؛های گاپ و داپ پروژهسوریه و ایران به ، های رسمی و غیررسمی در عراق افزایش اعتراض .3

  ؛محیطی از جمله کنوانسیون نیویورک های زیست عدم عضویت ترکیه در کنوانسیون .4

های صهیونیستی در  های اروپایی از پروژه گاپ و نقش پررنگ شرکت تداوم خروج شرکت .5
  ؛پروژه گاپ

 تأثیر پروژه داپ بر تسریع خشک شدن دریاچه ارومیه   .6

 نقش خشکسالی در بروز بحران داخلی در سوریه  .7

 افزایش اعتراض های کشاورزان در عراق و سوریه به کم آبی  .8

کشت و صنعت مغان و سد ، های چهارگانه ایران از ارس آبه تأثیر منفی پروژه داپ بر حق  .9
  ؛خداآفرین

  ؛برداری از سد ایلیسو علت توقف چندساله در بهره .10

های چندجانبه برای بررسی اختالفات آبی با  برگزاری کمیتهتعلل ترکیه در تأسیس و  .11
  ؛همسایگان

 فرات و ارس. ، های دجله المللی بودن رودخانه فرامرزی و بین .12

 گیری  نتیجه
کشوری ، ابرپروژه آبی 10ریزی برای احداث حدود هشتصد سد در قالب  ترکیه با احداث یا برنامه

، های آبریز شود. از آنجا که این کشور از منظر حوضه میپیشرو در استفاده از منابع آبی محسوب 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان ، ایران، سوریه، در مقایسه با همسایگان خود از جمله عراق

دست را از منظر  شدت کشورهای پایین سدسازی این کشور به، موقعیت باالدست دارد
رده است. بررسی رویه ترکیه در اجتماعی و انسانی دچار چالش ک، اقتصادی، محیطی زیست

ویژه در چهار دهه  به، های گاپ و داپ و رویکردهای هیدروپلیتیکی آنکارا ها در پروژه سدسازی
 : دهد که نشان می، گذشته
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های فرامرزی دارد و در عمل  این کشور نگاهی انحصاری به منابع آبی مشترک و رودخانه .1
 دست قائل نیست.  حقی برای کشورهای پایین

حاکمیت مطلق سرزمینی بر منابع »رویکرد هیدروپلیتیکی ترکیه متأثر از دکترین منسوخ  .2
به ساخت سد در ، الملل است. ترکیه برای ترویج این رویکرد منسوخ شده در حقوق بین« آبی

طوری که  به، اقدام کرده است، نظیر افغانستان )سدکمال خان(، برخی از کشورهای باالدست
ات مشابه رجب طیب اردوغان در خصوص رودخانه فرامرزی هیرمند اشرف غنی از ادبی

 کرد.  استفاده می

اظهارات برخی از مقامات ارشد ترکیه در دو الی سه دهه اخیر مؤید حرکت آنکارا به سوی  .3
در منطقه از طریق نگاه ابزاری به آب و تبدیل این عنصر به قدرت « گرایی هیدروهژمون»

 ژئوپلیتیکی است. 

دهد که ترکیه  ازی مالکیت بر منابع نفتی و آبی توسط مقامات ترکیه نشان میس همسان .4
عنوان موازنه در برابر  تالش دارد از آب به، عنوان کشور فقیر از منظر منابع فسیلی به

انداز معادالت آینده  ویژه در چشم خیز خود در منطقه )آب در برابر نفت( به همسایگان نفت
و انتقادات آنکارا از  2011ای ترکیه از سال به رویکردهای منطقه با توجهاستفاده نماید. 

بلغارستان و یونان را ، عراق، لوزان که وضعیت مرزهای ترکیه با سوریه 1923معاهده 
آب در »های آتی به معادله  تواند در صورت تداوم در دهه این رویکرد می، مشخص کرده است

 منجر شود. « برابر زمین

زیست نظیر  ای محیط المللی و منطقه های بین از پیوستن به کنوانسیون ترکیه عامدانه .5
های فرامرزی و  برداری از منابع رودخانه اسپو و آرهوس که با نحوه بهره، کنوانسیون نیویورک

محیطی برای کشورهای  همچنین مسئولیت دولت باالدست در ایجاد خسارات زیست
 ست. خودداری کرده ا، دست مرتبط هستند پایین

تا زمان توقف مذاکرات در  2005در دوران مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا )از سال  .6
محیطی در ترکیه و نپیوستن  ( کشورهای اروپایی از عدم رعایت استانداردهای زیست2021

 اند.  محیطی انتقاد کرده المللی زیست ای و بین های منطقه این کشور به کنوانسیون

دهنده نقض جدی  الملل نشان های گاپ و داپ از منظر قواعد حقوق بین روژهبررسی تبعات پ .7
حقوق »و « محیطی حقوق بشر زیست»، «زیست محیط»الملل در سه زمینه  قواعد حقوق بین

 است. « ها فرهنگی اقلیت
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های گاپ و داپ حقوق بنیادین بشری نظیر حق دسترسی به آب و هوای سالم و  پروژه .8
تعمیق و توسعه این ، کنند. تداوم طور جدی نقض می دست را به پایین بهداشت در کشورهای

در منطقه و « تروریسم آبی»گیری  تواند موجب شکل می« حسن همجواری»روند مغایر اصل 
 اورآسیا و قفقاز شود. ، تهدید صلح و ثبات در غرب آسیا

خشک ، اق و سوریهزایی در عر محیطی آن از جمله بیابان برخالف پروژه گاپ که آثار زیست .9
نابودی کشاورزی و تبعات آن در ایجاد مشکالت ، بروز غبار و ریزگردها، ها شدن تاالب

 ؛بیکاری و مهاجرت در عراق و سوریه مشهود است، بهداشتی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی
هنوز عینیت نیافته اند اما با اجرای داپ چهار ، دلیل متأخر بودن آن تبعات پروژه داپ به

محیطی ایران در ارس کاهش می یابد و موجب  صنعتی و زیست، کشاورزی، آبه شرب قح
غرب  مهاجرت در شمال، مخاطره امنیت غذایی، بحران کشاورزی، بروز خشکسالی و غبار

 ایران و تشدید روند خشک شدن دریاچه ارومیه خواهد شد.

برخی از قواعد عرفی ، محیطی زیستهای  رغم احتراز آنکارا از عضویت در کنوانسیون علی  .10
بار از  با محوریت اصل منع استفاده زیان، زیست و حقوق بشر الملل محیط حقوق بین

برای ترکیه ، دست برای دسترسی به آب و هوای سالم زیست و حق کشورهای پایین محیط
برخی  ترکیه عضو، کند. ضمن اینکه قبل از اجرایی شدن گاپ المللی ایجاد می مسئولیت بین
 کند.  محیطی شده است که برای آنکارا مسئولیت ایجاد می های زیست از کنوانسیون

نگاه ، های سدسازی در گاپ و داپ های ترکیه از نتایج پروژه علیرغم بازنمایی وارونه رسانه
ها  منفی در منطقه و حتی در کشورهای اروپایی به این دو پروژه در حال تشدید است که خروج ده

ها تحت فشار افکار عمومی در دو دهه اخیر مؤید آن است. تداوم  روپایی از این پروژهشرکت ا
آبه  فرات و ارس به حفظ اکوسیستم و حق، المللی دجله حیات انسانی در امتداد رودهای بین

کشورهای باالدست رودخانه ، الملل محیطی آنها بستگی دارد. از منظر قواعد حقوق بین زیست
های مشترک  از رودخانه« منصفانه»و « معقول»، «عادالنه»برداری  لف به بهرهمانند ترکیه مک

دست رودخانه هستند. ادامه  به کشورهای پایین« ضرر رساندن»المللی و خودداری از  بین
  االجرا هستند و معاهده استنکاف ترکیه از پایبندی به قواعد عُرفی که برای همه کشورها الزم

های  تداوم احداث سدهایی که بیش از کل آب رودخانه، های گاپ و داپ وژهالملل در پر حقوق بین
« گرایی هیدروهژمون»تداوم هیدروپلیتیک ترکیه بر محوریت ، فرات و ارس ظرفیت دارند، دجله

انداز افزایش خشکسالی در  با توجه به چشم، عنوان سالح در منطقه از طریق نگاه به عنصر آب به
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تواند  می، رد اروپاگرایی ترکیه و اختالفات متعدد آنکارا با همسایگانتضعیف رویک، غرب آسیا
دلیل استفاده  موجب بروز درگیری در منطقه شود. این روند همچنین مسئولیت حقوقی را به

کند. از سوی دیگر  متوجه ترکیه می« محیطی حقوق بشر زیست»زیست و نقض  بار از محیط زیان
حقوق بشر »ویژه از منظر  زیست در جهان به ه محیطها ب با توجه به تشدید حساسیت

 المللی ترکیه را مخدوش خواهد کرد.  وجهه بین، «محیطی زیست

بازنگری در پروژه گاپ و داپ ، رفت از این آینده محتمل و نامطلوب رسد راهکار برون نظر می به 
های  پیوستن به کنوانسیون، المللی های بین با محوریت استفاده معقول و منصفانه از رودخانه

اصالحات در قوانین ، اسپو و آرهوس و اجرای آنها، های نیویورک ویژه کنوانسیون محیطی به زیست
های  تأسیس کمیته، احترام به توافقات آبی دوجانبه و چندجانبه منعقد شده، زیست ملی محیط

اجرای مدیریت یکپارچه منابع ، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ایران، سوریه، مشترک آبی با عراق
تبدیل کردن ، کنار گذاشتن رویکرد هیدروهژمونی، ای توسط کشورهای ساحلی آب و حوضه رودخانه

 ای و رعایت اصل حسن همجواری است.  های منطقه آب به محور همکاری

 ای  پیشنهادهای رسانه
الم در اثر اجرای تبیین ابعاد نقض حقوق بشر از جمله نقض حق دسترسی به آب و هوای س -

  ؛های گاپ و داپ پروژه

از )کنوانسیون نیویورک(  سازمان ملل 1997تبیین علل عدم عضویت ترکیه در کنوانسیون  -
  ؛دانان زبان حقوق

محیطی و حقوق بشری گاپ و داپ با  وی در خصوص تبعات زیست تی تولید مستند در پرس -
  ؛المللی نظران برجسته داخلی و بین حضور صاحب

تبیین ابعاد نقض حقوق فرهنگی اقلیت کُرد در اثر پروژه گاپ در چارچوب کنوانسیون حمایت  -
  ؛از میراث فرهنگی و طبیعی

های ترکیه در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه و سکوت آنها  تشریح تبلیغات منفی رسانه -
  ؛غرب ایران در مقابل تبعات پروژه داپ بر خشکسالی در شمال

عراق و سوریه در خصوص پروژه ، های تلویزیونی ایران شترک مستند با مشارکت شبکهتولید م -
  ؛گاپ و با ارمنستان درباره پروژه داپ

  ؛انداز آن گرایی ترکیه و چشم های گاپ و داپ در هیدروهژمون تبیین نقش پروژه -
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عراق و سوریه موجب خشکسالی در ، رویه روی دجله و فرات تشریح این موضوع که سدسازی بی -
شود که در منشور  می« حق دسترسی به آب و هوای سالم»و نقض قاعده حقوق بشری 

االجرا است. این  برای همه کشور الزم، عنوان قاعده عرفی المللی حقوق بشر تأکید شده و به بین
درصد آن  31میلیون سکنه حوضه فرات تنها  23موضوع از آن جهت حساسیت دارد که از میان 

 درصد در سوریه ساکن هستند. 25درصد در عراق و  44کنند و مابقی یعنی  رکیه زندگی میدر ت
تبیین ضرورت دیپلماسی مشترک آبی تهران با دمشق و بغداد )درباره گاپ( و با ایروان و باکو  -

ها برای  دست رودخانه )درباره داپ( و تشکیل یک کمیته مشترک میان کشورهای پایین
  ؛المللی عنوان تهدید صلح و امنیت بین سازمان ملل به پیگیری موضوع در

انعکاس دیدگاه حقوقدانان درباره لزوم صدور قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل در  -
ها و همچنین  محیطی کشورهای باالدست رودخانه خصوص تعهدات حقوق بشری و زیست

  ؛مسئولیت کشورها در خصوص پدیده گرد وغبار
های  خروج شرکت، عنوان یک پروژه ضد حقوق بشری افکار عمومی اروپا به گاپ بهتبیین نگاه  -

در  1ها شرکت صهیونیستی گذاری در پروژه گاپ و دالیل حضور پررنگ ده اروپایی از سرمایه
  ؛این پروژه

عنوان  آویو به جنوب شرق ترکیه به تبیین ارتباط تحرکات رژیم صهیونیستی در گاپ با نگاه تل -
  ؛از سرزمین ارض موعود بر اساس تحریفات عهد عتیقبخشی 

  ؛اثر حسن تاشکین« های اطالعاتی گزارش سری گاپ در بایگانی»ای از کتاب  تولید محتوای رسانه -
الملل معاصر  حقوق بین ؛ای ای ضرورت مدیریت یکپارچه آب و حوضه رودخانه تبیین رسانه -

ترین راهکار برای جلوگیری از منازعات  را مترقی« ای نگاه یکپارچه به آب و حوضه رودخانه»
های  در ریودوژانیرو و در کنفرانس 1992داند. این موضوع در اجالس زمین در سال  آبی می

( و همچنین برنامه آب سازمان ملل با محوریت مفاد 2003( و کیوتو )2002ژوهانسبورگ )
مورد تأکید قرار گرفته است. باید  آور عنوان یک اصل الزام سازمان ملل به 21دستور  18فصل 

، المللی دجله های بین سازی این برنامه توسط کشورهای ساحلی در رودخانه ضرورت پیاده»بر 
 تأکید شود. « فرات و ارس

                                                 
1. Nanhttan, Naan, Netafim, Merhav, Alarko, Subor, Ashtrom, Soleh, Boneh, Talah, Zinkal  
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های ترکیه نظیر هشتگ های مردمی در عراق و سوریه در اعتراض به سدسازیانعکاس پویش -
)سدهای ترکیه ما را « سدود ترکیا تقتلنا»عنوان های اجتماعی در عراق با  کاربران شبکه

 کشند(. می
های ترکیه در ایجاد آلودگی و مشکالت بهداشتی  از منظر حقوقدانان تبعات حقوقی سدسازی -

بار از منع استفاده زیان»و  1«کننده اصل پرداخت آلوده»دست از منظر  در کشورهای پایین
 تبیین شود. « حسن همجواری»و اصل « محیط زیست

های مرزی و  حفظ و استفاده از مسیر آب»تبیین اهمیت عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی -
هلسینکی( و عضویت همه کشورهای ساحلی  1992)کنوانسیون « المللی های بین دریاچه

 نیویورک.  1997فرات و ارس در کنوانسیون ، دجله

 هادها برای تحقیقات آتی پیشن

 زیست؛ الملل محیط های ترکیه در قالب پروژه داپ از منظر حقوق بین سازی بررسی سد  

 الملل بشر؛ های ترکیه در قالب پروژه داپ از منظر حقوق بین سازی بررسی سد  

 الملل؛ های کورا و سوروچ از منظر حقوق بین های ترکیه در رودخانه سازی وضعیت سد  

  محتوای گزارش های کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل درباره تحلیل
  های ترکیه؛ سازی سد

 های پیشین ترکیه.  های آبی دولت عدالت و توسعه با دولت مطالعه تطبیقی سیاست 
 

  

                                                 
1. The Polluter Pays Principle 
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 و مآخذ  منابع 

 منابع فارسی
انتشارات : تهران، اول چاپ، های ایران جغرافیای آب، (1387غالمرضا )، نوروزی؛ بهرام، آزادبخت

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
هیدروپلیتیک پروژه گاپ ترکیه و تأثیر آن بر امنیت »، (1399یاشار )، ذکی؛ سروش سید، اسداللهی

، (9)پیاپی  1شماره ، سال سوم، نشریه آمایش سیاسی فضا، «محیطی عراق و سوریه زیست

 .3-9صص ، زمستان
محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه  تهدیدها و تعهدات زیست»، (1398علی )، مشهدی؛ نرگس، اکبری

شماره ، المللی مجله حقوقی بین، «محیطی در ایران )ریزگردها( گاپ نسبت به آثار سوء زیست

 .351-311صص ، پاییز و زمستان، 61

سال ، جیفصلنامه سیاست خار، «بررسی سیر روابط ترکیه و سوریه»، (1377محمد علی )، امامی

 .683 -708صص ، پاییز، 3شماره ، دوازدهم
، «المللی مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین»، (1395محسن )، عبداللهی؛ جالل، عطاری؛ فریبا، آوریده

 . 79-96صص ، 2شماره ، 14دوره ، فصلنامه علوم محیطی

شرقی )مصاحبه با  آذربایجانکننده آب شرب در  انداز نگران  چشم»، (1400آبان  12علیرضا )، ایمانلو

 .84524961: کد خبر، خبرگزاری ایرنا، «مدیرکل آب و فاضالب آذربایجان شرقی(

هیدروپلیتیک رودخانه مرزی ارس و تأثیر آن »، (1389عبدالرضا ) ، راد فرجی؛ حمیدرضا؛ نژاد متکی پاک

  96-79صص ، 28 شماره، دوره هفتم، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، «بر امنیت استان اردبیل

ها در حقوق  المللی دولت مسوولیت بین»، (1390السادات ) مریم، موسوی؛ سیدعباس، پورهاشمی

 . 75 -92صص ، بهار و تابستان، 15شماره ، 7دوره ، حقوق و سیاست دانشنامه، «زیست محیط

)پروژه گاپ( و های آبی ترکیه  تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست»، (1400امیر )، حبیبی؛ زهرا، فرد پیشگاهی

 .137 -154صص ، 1شماره ، قلمروهای جغرافیایی قرن جدید مجله، «پیامدهای آن

المللی  لزوم کنکاش درتعهدات بین: معاهداتی ءخال»، (1398مهدی )، کیخسروی؛ احمدرضا، توحیدی

، 36دوره ، المللی مجله حقوقی بین، «الملل ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین دولت

 .385 -412صص ، پاییز و زمستان، 61شماره 
های توسعه و  ها و محدودیت ظرفیت»، (1397شیرین )، شیرازیان؛ سیدعباس، پورهاشمی؛ علیرضا، جوادی

، 20دوره ، زیست فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط، «زیست الملل محیط تدوین حقوق بین

 .131 -139صص ، بهار، 1شماره 
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راهبردی برای ؛ گرایی در خاورمیانه ترکیه و هیدروهژمون»، (1401احسان )، مزدخواه؛ سمیه، حمیدی

، 1دوره ، النهرین مطالعات سیاسی بین، «النهرین ای در ژئوپلیتیک بین سازی منطقه نظم

 . 29 -52صص ، بهار، 1شماره 
، «همسایهو تکمیل جنگ آبی ترکیه علیه کشورهای « ایلیسو»افتتاح سد »، (17/08/1400رضا )، دهقانی

 .14000816000377کد ، فارس نیوز
محیطی فرامرزی  منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست»، (1400علی )، مشهدی؛ آزاده، رستگار؛ مهناز، رشیدی

 -117صص ، بهار، 22شماره ، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، «در پروژه گاپ ترکیه

144. 
المللی ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ با تأکید  مسئولیت بین»، (1397عسکر )، جاللیان؛ علی، رضایی

 .159 -186صص ، 28شماره ، مطالعات حقوق، «زیست الملل محیط بر حقوق بین

بار )پایدار( از سرزمین در نگاهی به اصل استفاده غیرزیان»، (1386محمدحسین )، آبادی رمضانی قوام

 .74-57صص ، 4شمار ، 4سال  ،علوم محیطی، «الملل محیط زیستحقوق بین

محیطی کشورهای حوضه آبریز  مناقشات زیست»، (1400محمدحسین )، آبادی قوام رمضانی؛ علی، زارع

سال ، فصلنامه علوم محیطی، «الملل دجله و فرات نسبت به سدسازی ترکیه از منظر حقوق بین

 .197 -218صص ، بهار، (71)پیاپی  1شماره ، نوزدهم

فصلنامه ، «النهرین گرایی ترکیه در بین آب و راهبرد هیدروهژمون»، (1400بهنام )، سرخیل

 .97 -125صص ، تابستان، (41)پیاپی  2شماره ، سال یازدهم، الملل های روابط بین پژوهش

المللی با  های بین برداری غیرکشتیرانی از آبراه حقوق بهره»، (1394عطیه )، خطیبی؛ شیرین، شیرازیان

صص ، 4شماره ، 2دوره ، زیست نشریه پایداری و توسعه محیط، «پایدارنگاهی به توسعه 

85- 73. 
، خبرگزاری ایرنا، «مطالبه تکمیل طرح انتقال آب ارس به تبریز»، (1400شهریور  21محمد )، راد عزیزی

 .84465069: کد خبر
مهوری اسالمی تأثیرات طرح راهبردی آناتولی جنوب شرقی ترکیه بر امنیت ج»، (1399علی )، فرهادی

 .185 -216صص ، زمستان، 38شماره ، 10دوره ، نشریه امنیت ملی، «ایران

پایگاه خبری « کند؟ پروژه داپ منابع آبی ایران را خشک می»، (1401اردیبهشت  7زهرا )، قریشی

 . 673478: کد خبر، تحلیلی انتخاب

فایده پروژه بزرگ سدسازی ترکیه چه هزینه و ، ای برای یک رویا مرثیه»، (1396تیر  24حسین )، قلیان

 . 229شماره ، مجله تجارت فردا، «بوده است؟
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سازی براساس مدیریت یکپارچه منابع  لزوم رژیم»، (1401شهروز )، ابراهیمی؛ احمد، آباد دولت زاده کاظم

صص ، تابستان، 110شماره ، فصلنامه مجلس و راهبرد، «ارس -حوضه کر: مطالعه موردی؛ آب

60-33. 
مطالعه ؛ ای مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه رودخانه»، (1400نوذر )، شفیعی؛ احمد، آباد دولت زاده کاظم

شماره ، 27دوره ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، «کُر–حوضه آبی ارس : موردی

 .91 -129صص ، تابستان، 114
تأثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و » ، (1395زهرا )، فرد پیشگاهی؛ جواد، زاده حسن؛ افشین، کرمی

، بهار، 17شماره ، 5دوره ، مطالعات سیاسی جهان اسالم، «ترکیه با تأکید بر دجله و فرات

 .29 -52صص 
 . 1401شهریور ، گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری، (1401شهریور  29امیرعلی )، محمدی گل

کاهش شدید نرخ جمعیت در خوزستان ناشی از بحران های زیست »، (11/04/96غالمرضا )، گودرزی
 . 8579443کد ، ایرنا، «محیطی است

های هیدروپلیتیک  تبیین بازتاب»، (1399مریم )، روستا تک؛ ریحانه، آبادی صالح؛ افشین، دستنائی متقی

فیا و مجله جغرا، «سوریه و ج. ا. ایران(، دست )عراق ساخت سد ایلیسو در کشورهای پایین

 .303 -332صص ، پاییز و زمستان، 35شماره ، ای توسعه ناحیه

نگاهی به طرح عظیم ؛ زایی در عراق بیابان، سدسازی در ترکیه»، (1395اردیبهشت  13عباس )، محمدی

GAP 5و  4شماره ، ماهنامه جهان سبز، «در ترکیه و آثار آن بر حوضه دجله و فرات . 

پروژه آناتولی »، (1399داوود )، هرمیداس باوند؛ اسداهلل، اطهری؛ بهزاد، شاهنده؛ اعظم، خسروی محمدی

 2شماره ، سال نهم، فصلنامه سیاست جهانی، «جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

 .85 -116صص ، تابستان، (32)پیاپی 

زیست در مخاصمات مسلحانه از  حمایت از محیط، (1395عزیزاله )، فهیمی؛ علی، مشهدی

 نشرخرسندی. : تهران، الملل بشردوستانه منظر اسالم و حقوق بین

 نشر میزان.: تهران، زیست الملل محیط حقوق بین، (1380اهلل ) فضل، موسوی

زیست در حوضه آبریز  سیاست و محیط، درهم تنیدگی آب»، (1398اعظم )، امینی؛ حجت، آبادی میان

صص ، تابستان، (54)پیاپی  2شماره ، 15سال ، المللی ژئوپلیتیک فصلنامه بین، «دجله و فرات

85- 54. 
، «یکم؟ و پاشی هوایی )اکوادور علیه کلمبیا( تریل اسملتر قرن بیست قضیه سم»، (1391بابک )، فرد وثوقی

 .139 -158صص ، پاییز و زمستان، 47شماره ، 29دوره ، المللی مجله حقوقی بین
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