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پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه ،یکی از بحث برانگیزترین و بزرگترین پروژههاا ووجاو
ر سراسر جهان است که وحل اجرا پروژه وناطق کر نشین ترکیه است .هدف عمده پروژه سااتت
 22سد 91 ،نیروگاه برق بر رو رو تانهها جله و فرات به همراه توسعه شبکهها آبیاار بارا

که سیاستها آبی ترکیه ر قالب پروژه گاپ بخشی از استراتژ ترکیه برا حل بحاران هویات واز

ر این کشور است .یافتهها پژوهش با استفا ه از روش تحلیلی – توصیفی و
بین بر ن هویت کر
نظریه بحران لوئیس پا حاکی از آن بو ه که ترکیه از ابتدا تأسایس باا بحاران هویات وواجاه و باا
استفا ه از پروژه گاپ و روشها همگونساز ناشی از آن وانند کاو اجباار وار م کار ون قاه
گاپ ،تخریب آثار باستانی و نشانهها فرهنگ و هویت کر و بهبو شرایط اقتصاا – اجتمااعی
جاوعه کر به نبال حل بحران هویت است اوا پروژه گاپ نتوانسته بحران هویات و وسائله کار
ر ترکیه را حل کند و پیاودها از قبیل جابهجایی جمعیت ،تخریب وحیط زیست و تخریاب ویارا
فرهنگی کر ها را به همراه اشته است .همچنین این پروژه نقض وا ه اول اعالویه حقاوق بشار ،واوا
 22،22و  21ق عناوه رعایت جواوع بووی و کنوانسیون وبارزه با بیابانزایی است.
واژگان کلیدی :گاپ ،بحران هویت ،کر ها.

 .9انشجو

کتر علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،انشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،انشگاه آزا

اسالوی ،تهران ،ایران.
 .2استا (ودعو) گروه روابط بینالملل انشکده حقوق و علوم سیاسی ،انشگاه تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده وسئولberniukchina@gmail.com :
 .3استا یار گروه علوم سیاسی ،انشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد تاکستان ،انشگاه آزا اسالوی ،قزوین ،ایران.
 .4استا یار (ودعو) گروه روابط بینالملل ،انشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،انشاگاه آزا اساالوی،
تهران ،ایران.
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فصلنامه علمی سیاست جهانی،دورة نهم ،شمارة دوم ،تابستان  ، 9911پیاپی ( 93صفحات)58-991 :

تولید انرژ و آبیار  9/8ویلیون هکتار زوین اعالم شده است .بسیار از وحققان اجرا پاروژه را ر
راستا حل وسئله کر ر ترکیه وی انند .پرسش این است پروژه گاپ چه تأثیر بر بحران هویات
و هویت کر ها ر ترکیه اشته است؟ پاسخ به این پرسش ر قالب فرضیه پژوهش ایان تواهاد باو
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پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه
اعظم محمدی خسروی1
بهزاد شاهنده*2

مقدمه
ترکیه جزء کشورها جدید است که پس از تجزیاه اورراطاور عاماانی و ر فرایناد
ولت – ولتساز بر بقایا عامانی ایجا شده است .ترکیه ر غرب آسیا واقع شاده و
کشور با فرهنگ آسیایی – اروپایی است .ویتوان گفت که وها تارین همساایه ایاران
ترکیه است که از نظر ژئواساتراتژی
برتور ار است .از ترکیه بهعنوان ی

از ووقعیات برجساتها
وحور ژئوپلتی

ر اتصاال اروپاا – آسایا

(جغرافیایی – سیاسای) ناام بار ه

ویشو  .ترکیه ر ورکز والث بیثبات و بحارانتیاز بالکاان ،قفقااز و تاورویاناه اسات.
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اکاریت قووی ور م ترکیه ،ترک هستند .اوا ر این کشور اقلیتها قووی یگر به جاز
ترکها شاول کر ها ،گرجیها ،اراونه ،اعراب و یونانیها نیز زندگی ویکنند .بزرگتارین

س ی ا س ت ج ها ن ی

اقلیت قووی این کشور کر ها هستند کاه حادو  22رصاد جمعیات ترکیاه را تشاکیل
وی هند .کر ها عمدتاً ر جنوب شرقی ترکیه ساکن هستند .پاس از تشاکیل جمهاور
ترکیه ر سال  9124ر قانون اساسی این کشور فقط هویت ترکی باه رسامیت شاناتته
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شد .آتاترک کر ها را ترک ها کوهی ناوید که باید وتمادن شاوند .کر هاا بارا حفا
هویت تو ر برابر ولت ترک وقاووت نمو ند .وبارزات بین کر ها و ولت ترکیاه تاا
به اوروز باعث کشته شدن بیش از  42222هزار انسان از و طرف شده است .به تبع این
وقاووت وناطق جنوب شرق ترکیه از فرایند توسعه همگام با سایر نقاط ترکیاه ور نگاه
اشته شده و جزء وحرومترین و عقاب افتاا هتارین ونااطق ترکیاه هساتند .ایان ون قاه
کوهستانی و ارا کوهها برفگیر و ونابع آبی بسیار اسات .رو جلاه و فارات از آن
سرچشمه وی گیرند که عالوه بر تأوین آب ور م آنجا بخش بزرگی از نیاز آبی کشورها
همسایه ترکیه ،عراق و سوریه را نیز تأوین ویکنند .ولت ترکیه ر راستا حال وسائله
کر

و بحران هویت ایجا ه شده اقدام به ایجا سد بار رو رو هاا

جلاه و فارات

برا استفا ه از پتانسیل آبی ون قه نمو  .تماوی اقداوات ر این راستا ر زیار چتار یا
پروژه به نام گاپ قرار ا ه شدند .پروژه گاپ یکی از بحثبرانگیزتارین و بازرگتارین
پروژهها ووجو ر سراسر جهان است .وقتی که گاپ باهطاور رسامی ر ساال 9122
شروع شد هدف عمده پروژه ساتت  22سد 91 ،نیروگااه بارق بار رو رو تاناههاا
جله و فرات به همراه توسعه شبکهها آبیار به ترتیب برا تولید انرژ برق -آبی و

آبیار  9/8ویلیون هکتار زوین ر ون قه جنوب شرقی آناتولی بو  .اونه این پروژه طای
هه ها بعد به طور چشمگیر گسترش یافته است .به نبال این گسترش ،چناد بعاد
بو ن گاپ و پیاودها جانبی آن واضحتر شده است .این پروژه ونازعات بینالمللی را از
لحاظ وسئله کر
نظرها

و تقسای آب رویاان ترکیاه ،ساوریه و عاراق و همچناین اتاتالف

اتلی ر وور تخریب وحیط زیسات ،سایالبی کار ن وکاانهاا تااریخی و

آوارگی ور م وحلی ایجا کر ه است .گاپ چیست؟ و چه تأثیر بر بحران هویت ترکیه
اشته است؟ فرضیه وا این است که سیاست ها آبی ترکیه ر قالب پروژه گاپ بخشای
از استراتژ ترکیه برا از بین بر ن هویت کر

و حل بحاران هویات ر ایان کشاور

است .هدف وقاله پاسخ به این پرسش و بررسی فرضایه باه روش تحلیلای – توصایفی
است و ا هها با استفا ه از ونابع کتابخانها  ،اینترنتی و وقاالت جمع آور شدهاند.
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س ی ا س ت ج ه ا نی

 .1پیشینه پژوهش
ترکیه و فضا بینالمللی و العات گستر ها پیراوون آن صورت گرفتاه اسات .بررسای
گاپ از یدگاه گفتمان توسعه نشان هنده آن است که گاپ ر هاه  9122عمادتاً فنای،
ولتی ،زیرساتتی و پروژه توسعه اقتصا

بو  .پروژه تکاول یافتاه و باه پاروژم عمادتاً

اجتماعی ،سیاسی ،تجار  ،پایدار و انسان وحور تبدیل شده است .این تغییر تکاول یافتاه
گاپ با بیثباتی فضا توسعه و گفتمان توسعه ر جهان ورتبط است .گاپ تا حد زیا
وحصول وفاهی  ،هنجارها و وعیارها وام گرفته شاده از جاهاا

یگار بادون ر نظار

گرفتن تناسب آن با شرایط وحلی ،حساسیتها ،نگرانیها و تواستههاا

اتلای تنظای

شده است .بسیار از وفاهی و اهداف و فعالیتها تحاتعناوان گااپ واال سدسااز ،
تولید انرژ  ،آبیار  ،پایدار  ،توانمندساز زنان و اونیت با یکدیگر تضا ارناد .گااپ
هرگز ی

پروژه یکرارچه نبو ه است بلکه ی

چتر بو ه که طیف وسیعی از پروژههاا

فرعی را ر برگرفته است ( .)Bilgen,2018:151بررسی ابعا اقتصا
که گر چه گاپ ارا

ستاور ها اقتصا

حاکی از آن است

و اجتماعی قابلتوجه اسات اواا باه علات

پیاودها ناشی از ساتت سدها بزرگ ،اساکان وجاد  ،جنباههاا زیسات وحی ای،

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

باتوجه به آثار و پیاودها پروژه گاپ و طوالنی ودت بو ن آن (بیش از چهل ساال) ،ر

فرهنگی و وباحث ورتبط با اشتراک گذار آب با سوریه و عراق به شادت واور انتقاا
قرار گرفته است ( .)kpinar,2013:981ساتت سد ارا اثرات وتفااوت بار رو افارا
وختلف است و کسانی که از لحاظ ارایی وضعیت وناسبتر

ارناد انع ااف بیشاتر

نیز نشان ا ند و زوینه بیشتر برا وشارکت زنان از لحااظ تحصایل و اشاتغال ایجاا
شده است ( .)Kurt,2013: 245پروژه گاپ ناقض وا ه اول حقوق بشار اسات 9و تعاد
سدها ایجا شده بر رو رو ها

جله و فرات ناقض واوا پان  ،2شاش 3و

هفات4

کنوانسیون حقوق استفا هها غیرکشتیرانی از آبراهها باینالمللای  9112ساازوان ولال
55

ویباشد .با توجه به ت ر افتا ن شرایط زیست وحی ی به وسیله پروژه گااپ ،آن تهدیاد
جد برا حاکمیت ایران بر ورزها غربی و جنوبی است .این پاروژه همچناین ارا

س ی ا س ت ج ها ن ی

آثار وخربی از قبیل زوال تمدن ر تاورویانه ،نابو

اروندرو  ،تش

شادن هورهاا

سه گانه ،تبدیل تاالب هورالعظی به بزرگترین کانون بحرانی ریزگر ر ون قاه ،رگیار
شدن  22استان غربی و ورکز ایران با وعضل ریزگر  ،باه زیار آب رفاتن و وحاو آثاار
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باستانی ر ترکیه ،از بین رفتن  322کیلووتر وربع از تاک ترکیه و کو حدو  2222نفار
از کر ها جنوب شرقی آناتولی ،وحروویت  222هزار هکتار از اراضی کشاور عاراق از
آبیار  ،نابو

بیش از  2/2ویلیون هکتار از زوینها کشاورز سوریه و عراق و ایجا

کانونها تولید گر و تاک و فرسایش با

و حرکات آن باه سامت ایاران وایباشاد

(قمرنیا و گلچین .)42-49 :9312،تخریب اکوسیست هاا جناوب عاراق ،باروز پدیاده

 .9همه افرا بشر آزا و با حیایت و حقوق یکسان زاییده ویشوند و ارا ووهبت تر و وجدان هستند و با یکدیگر
با روحیه برا ر رفتار کنند.
 .2کشورها آبراهی باید از ی

آبراه بینالمللی که قسمتی از آن ر قلمروشان قرار گرفته است به شیوها ونصفانه و

وعقوالنه بهره بر ار کنند .به ویژه ی

آبراه بین المللی باید توسط کشورها آبراهی با ایان یادگاه واور اساتفا ه و

توسعه قرار گیر که استفا ه حداکار و پایدار از آن و ونافع آن بدست آید ،ر حالی که ونافع کشورها

یگر وربوط

به همراه حفاظت کافی از آبراه وور لحاظ قرار گیر .
 .3کشورها آبراهی باید ر استفا ه ،توسعه و حفاظت از ی

آبراه بین المللی با شیوها ونصفانه و وعقول وشاارکت

نمایند .چنین وشارکتی ه شاول حق بهره بر ار از آبراه و ه وظیف همکار

ر حفاظت و توسعه آن ،آنچناان کاه

ر ووار حاضر کنوانسیون آوده است ،ویشو .
 .4کشورها آبراهی باید ر بهرهبر ار از ی

آبراه بین المللی ر قلمرو تو شاان کلیاه اقاداوات الزم را ر جهات

جلوگیر از عواول زیان زننده عمده به کشورها آبراهی یگر انجام هند.

ریزگر و غبارها ر کشاورها همساایه ،باه زیار آب رفاتن برتای ونااطق ر ترکیاه،
وهاجرت اجبار برتی از اقلیت هاا کار ترکیاه و برتای از بوویاان جناوب عاراق و
استانها غربی ایران از پیاودها پروژه گاپ ویباشد که نقا

واوا  ،222 ،229و 213

ق عناوه رعایت جواوع بووی و همچنین وا ه اول اعالویه حقوق بشار و نیاز کنوانسایون
وبارزه با بیابانزایی است (عصار  .)921 :9312 ،پروژه گاپ بر زندگی کر هاا ترکیاه
تأثیر ونفی به ویژه از ونظر اقتصا

و حقاوق والکیات اشاته اسات .از اهاداف ترکیاه

کاهش انگیزه ور م برا حمایت از گروهها جدایی طلب و تقویت هویت ولای ترکیاه
است .پروژه گاپ به لیل ساتتار والکیت زوین و فئو الیس نتوانسته باعاث بهارهور و
ودرنیزه شدن شو  99.سد گاپ ر استانها حکاار و سایماک ر وارز عاراق بارا
جلوگیر از عبور وبارزان پ.ک.ک ساتته شده است .گاپ ر سا ح ون قاه نیاز ارا
اثرات قابلتوجه بو ه و باعث وتالشی شدن سوریه شده است

( Tsakalidou,2013:ETH

 .)Zurichبرناوه توسعه آب گاپ توسط ولت ترکیه به عنوان ابزار جنگ باا

ارتباطی چند بعد وجو ار و وه این است که چنین ارتباط پیچیاده و چناد بعاد

 .9وا ه  -9 :22ور وان بووی نسبت به زوینها ،سرزوین ها و ونابعی که به طور سنتی ر والکیت آناان باو ه ،تصارف
یگر از آن استفا ه کر ه یا به ست آور هاند ،حق ارند -2 .ور وان بووی حاق تملا  ،اساتفا ه و

بهرهبر ار و کنترل زوینها و ونابعی را ارند که به لیل والکیت سنتی یا سایر شیوهها تصرف یا کااربر سانتی ر
یگر به ست آور هاند -3.کشورها باید این زوینها ،سرزوینها و ونابع را از نظر حقوقی

شناسایی و وحافظت کنند .این گونه شناسایی باید با احترام الزم به عا ات ،سنتها و نظامها ور وان باووی وربوطاه
ر زوینه تصرف سنتی زوین ،انجام شو .
 .2وا ه  :22کشورها باید با همکار ور وان بووی وربوطه فرآیند عا النه ،وستقل ،بیطرفانه ،باز و شافاف تادوین و
اجرا کنند که ر آن قوانین ،سنتها ،عا ات و رسوم و نظام ها سنتی ور واان باووی ر زویناه تصارف باه گوناها
وقتضی به رسمیت شناتته شده ،حقوق ور وان بووی ر راب ه با زوینها ،سرزوینها و ونابع آنان ،از جمله آنهایی که
از قدی

ر والکیت آنان بو ه یا به گونه ا

یگر تصرف شده یا وور استفا ه قرار گرفته به رسمیت شاناتته و اور

شو  .ور وان بووی باید حق وشارکت ر این برناوه اشته باشند.
 .3وا ه  : 21ور وان بووی حق ارند از وحیط زیست و ظرفیت و توانایی حاصلخیز زوینها ،سرزوینها و ونابع تو
حفاظت و وراقبت برناوهها کمکی برا ور وان بووی ایجا و اجرا کنند.
)4. Partîya Karkerên Kurdistan (PKK

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

طبیعی و تخریب فرهنگی شده اسات .باین گااپ و رگیار پ.ک.ک – ولات ترکیاه

اتتیار ارند و یا به گونها

س ی ا س ت ج ه ا نی

(پ.ک.ک)4

وور استفا ه سیاسی قرار گرفته است که ونجر باه جابجاایی جمعیات ،تولیاد ورزهاا

کر ه یا به گونها
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نباید به وسیلة کسانی که با رفاه ور م ر جنوب شرقی آناتولی یا به وسیلة کسانی که باه
ستیابی صلح ویان ولت ترکیه و پ.ک.ک کم

ویکنند نا یاده گرفتاه شاو  .اهاداف

سیاسی ترکیه از پروژه گاپ نباید توسط سرو صداها
ی

ولت ترکیه کاه پاروژه گااپ را

پروژه توسعها وعرفی ویکند پنهان بماند ( .)Meijer,2018:12پروژه گاپ ترکیه به

جز آثار زیست وحی ی و اقتصا

ارا پیاودها سیاسی قابل توجاه نیاز وایباشاد و

و العه این پیاودها از اهمیت ویژها برتور ار است .به لیل وجو اقاوام وشاترک آیر
و کر ر ورزها ایران و ترکیه ق عاً ایران از هر گوناه تاأثیر سیاسای و اجتمااعی ایان
89

پروژه بر ور م کر ترکیه و بحران هویت آن کشور تأثیر تواهد پاذیرفت .سیاساتهاا
آبی ترکیه ابتدا باعث تخریب وحیط زیست ویشو و این تخریب وقدوات شاکافهاا

س ی ا س ت ج ها ن ی

اجتماعی و اشکال جدید از تعارضات قووی و وذهبی را ایجا ویکناد لاذا ،ضارور
است که ر وور پیاودها سیاسی ،اجتماعی این پروژه و العات الزم صاورت گیار و
این وقاله ر جهت نیل به این وه ویباشد.
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 .2چهارچوب نظری :نظریه بحران لوسین پای
بدیهی است که هر تغییر

ر ظرفیت ،برابر و ابعا انفکاک نشانگان توسعه الجرم بار

فرهنگ سیاسی تو هها و فرهنگ سیاسی نخبگان تأثیر ویگذار  .تا جایی که فرهنگها
وزبور پذیرا چنین تغییراتی باشند ،یناوی
تواهند گذاشت .ی

عا

جواوع ر حال نوساز را به نمایش

بحران هنگاوی آغاز ویشو کاه جاوهره تاار فرهناگ سیاسای

نخبگان یا تو هها ،و یا هر و باعث گسترش کشمکشها یاتای ویاان وااالً ،برابار و
ظرفیت شوند به طور که به عنوان تهدید عظی برا حاکمان یا فرواانبر اران یاا هار
و ،به حساب آید .ر این حالت ،ور م وحدت بنیانی جاوعه را زیار سائوال وایبرناد و
بحران هویت را ووجب ویگر ند و یا ومکن است احکاام و وقاررات حکووات را زیار
سؤال بر ه و بحران وشروعیت را باعث شوند (پا  .)922 :9382،کشورها جدید کاه
بعد از فرایند ولت – ولت تشکیل شدند ر وسیر نوساز و توسعه سیاسی هماواره باا
بحرانها روبهرو بو ه و هستند .از این بحرانها وایتاوان بحاران وشاروعیت ،هویات،
نفوی ،وشارکت و توزیع را نام بر  .این بحرانها ر کشورها تازه تأسیس تاورویانه کاه

ارا تنوع قوویتی و فرهنگی هستند به شکل بارز وجو ارند .بحاران نفاوی ،بحاران
ویزان کنترل وؤثر است که ولت ورکز

ار  .بحران وشارکت ،وشاکل کساانی اسات

که ر تصمیمات ولتی وشارکت ویکنند (افرا

که بر تصمیمات تأثیرگذارند) .بحاران

وشروعیت بر وبنایی اللت ار که بر اساس آن و به ویزانی که تصمی ها
ور م ی

ولت توسط

جاوعه پذیرفته وی شاو  .بحاران توزیاع باه حی اه اشااره وایکناد کاه ر آن

تصمی ها

ولت برا توزیع وجد یا توزیع انتفاعات غیر وا

و وا

ری

جاوعه

اعمال ویشو  .اوا بحران هویت به وجموعه از افرا اشاره ویکند که فرض ویگار باه
طور وناسب ر ویان قلمرو تصمی گیر
ی

ولت قرار ارند (وربا 422 :9382،و  .)421هر

از بحران ها وشارکت ،هویت ،توزیع و یاا نفاوی وایتوانناد باعاث ایجاا بحاران

وشروعیت شوند ،زیرا که همه بحرانها به گونه وشروعیت نظام را زیار ساؤال وایبرناد
(پا  .)222 :9382،حوزه بحرانها وشروعیت ،هویت ،وشارکت ،نفوی و توزیع ،بیاانگر
وجموعه از بحران ها
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ائمی برا هر جاوعه هستند .آنها نهایتاً هیچوقت حل نخواهناد

.)424 :9382
جمهور ترکیه از ابتادا تأسایس چاار بحاران هاا هویات ،وشاروعیت ،نفاوی،
وشارکت و توزیع ر راب ه با کر ها ویباشد .لوسین پاا بیاان کار ه کاه « ر حقیقات،
پایان عمر اورراطاور عاماانی و تشاکیل کشاورها جدیاد تاورویاناه ،باعاث ایجاا
رشتههایی ائمی از بحرانها وشروعیت شده است( ».پا .)293 :9382 ،
 .1-2بحران هویت لوسین دبلیو پای
بحران هویت و وشروعیت بحران ها فرهنگ سیاسی هستند ،این و تعیینکنناده نحاوه
نگرش ور م به سیاست ،یدگاه آنان نسبت به قدرت و بر اشت آناان نسابت باه نقاش
واقعی حکووت بو ه و همین ها هستند کاه جاوهره و ویازان وفاا ار آناان را باه نظاام
وربوطه تشکیل وی هند (پا  .)929 :9382،زوانی که وحادت بنیاانی یا

جاوعاه زیار

سؤال برو بحران هویات و باا زیار ساؤال رفاتن وقاررات و احکاام حکووات بحاران

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

شد .بحرانها نشان هنده وراحلی برا حل وسائل هستند اوا ویآیند و ویروناد( .ورباا،

وشروعیت ایجا ویگر  .روشها گوناگونی برا تعریف و توصیف بحران هویت ر
فرایند توسعه وجو ار  .پا برا بحران هویت چهار شکل را تعریف کر ه است.
 .2-2انواع چهارگانه بحران هویت
 )9اولین بحران هویت به احساسات وربوط به سارزوین و راب اه فضاا جغرافیاایی باا
احساسات ناسیونالیستی ارتباط وییابد )2.ووین بحران زوانی رخ وی هاد کاه سااتتار
اجتماعی و به ویژه تقسیمات طبقاتی چنان گسترش یابد که واانع وحادت ولای کارآواد
89

گر  )3 .سووین بحران هویت با تعارض ویان هویتها فروولی یا هویاتهاا قاووی
وشترک سروکار ار  )4 .چهاروین شکل بحاران هویات ر اثار پیاوادها روانشناساانه

س ی ا س ت ج ها ن ی

تغییر اجتماعی سریع و احساسات وگانه نسبت به بیگانگان ایجا ویشو  .ایان ناوع از
بحران هویت ،عموواً شکل احساسات عمیقاً وختلط راجع به جهان وادرن و سانتهاا
تاریخی ی

فر را به تو ویگیر (پاا  .)922 :9382،ر راب اه باا بحاران هویات ر
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کر ها ترکیه بحران اول و سوم قابل بررسی است .بحران اول شاول وقوله هویت ولای
است که ر ابتدایی ترین شکل تو  ،با نوعی احترام به ورزها جغرافیایی ی

کشاور و

پذیرش آن توسط تماوی کسانی ار کاه ر رون آن ورزهاا قارار ارناد و همگای ر
ویااقی وشخ

و وشترک ر باب جاوعها عالیه سهی اند .ر تعدا

از کشورها تازه

تأسیس به علت واهیت ساتتگی ورزها فیزیکی ،بحران هویت به شکل فاور تبادیل
گر ید .وا اوی که عناصر جمعیت ساکن ر اتل سرزوین وزبور نتوانند هیچ پیوند باا
نظام حاک برقرار کنند یا واا ام کاه اکاریات عناصار نظاام وزباور نتوانناد ساهی باو ن
جمعیت ها (از نظر سرزوینی) حاشیه ر نظام حکووتی و استفا ه از آن به عنوان واالک
تعیین هویت تو را برذیرند بحران هویت ا اوه تواهد یافت (پاا  .)924 :9382،بارا
حل بحرانهاا هویات وتکای بار گاروههاا قاووی یاا فروولای و راه حال اساسای
همگونساز  9و همزیستی 2وبتنی بر رجه ا از احترام و تحمل وتقابل وجو ار  .حل
بحران هویت بوسیله همزیستی نه فقط وستلزم ویزانی از تحمل بلکه نیازوناد اعتقاا باه
9. Assimilation
2. Accommodation

این اور است که حمایات وشاترک از وقولاه ولیات بارا هماه گاروههاا ساو وندتر از
ووجو یتها جداگانه و رقابت آویز آنها است( .پا  .)922 :9382 ،از آنجایی که برا
ایجا ولت ر وهله اول ،حل بحران هویت اور حیااتی اسات ،از ایان رو ایان بحاران
وعموالً بحرانی است که از حیث توالی بحرانها توسعه قبل از همه آنها رو وی هد.
(پا  .)982 :9382،ترکها وطن و ورزها سیاسی را والک تعریف ولات قارار ا ناد و
ونظور ترکها از وطن عبارت بو از «سرزوینی کاه حااف ووجو یات تااریخ قادیمی و
وتعالی ولت ترک ر اعماق تاکش بو ه و اوروزه وحدو باه ورزهاا سیاسای ووجاو
است( ».آکین )4 :2221،صا ق ولکی تحلیلگر ارشد وسائل سیاسی ویگوید« :آتااترک و
یارانش ،نام جمهور را ترکیه و اساس هویتی آن را بر وبنا قوویات تارک بناا کر ناد.
آتاترک ر تبا ل جمعیتی ،ترک و وسلمان را وعا ل ه تعریف نمو  .اوا نه کر هاا تارک
و نه علویان از جنس حاکمان اهل تسنن بو ند .لذا جمهور تازه تأسیس شده از هماان
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آغاز تأسیس تو  ،با بحران تعریف هویتی وواجاه شاد» (.http://irdiplomacy.ir)،9312
پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

ر ییل نمو ار بحران هویت ترکیه ترسی شده است.

اوتناع ترکها از به رسمیت شناتتن هویت کار

و ها زواان اساتفا ه از ابزارهاا

همگونساز باعث وقاووت کر ها و بروز بحران هویت شد .حل بحران هویات اولاین
گام حیاتی ر فرایند ولتساز است که تارکهاا ووفاق باه حال آن نشادند و بعاد از
گذشت بیش از نو سال از زوان تأسیس جمهور ترکیه هناوز حال نشاده بااقی واناده
است .یکی از اقداواتی که برا رفع این بحران صورت گرفته است پروژه گاپ است.
89

 .3پروژه گاپ
 .1-3گاپ چیست؟

س ی ا س ت ج ها ن ی

گاپ وخفف پروژه آناتولی جنوب شارقی باه زباان ترکای اسات 9.ون قاه گااپ شااول
استانها کر نشین آ یاوان ،2باتمان ،3یاربکر ،4غاز عینتاپ ،2کیلیس ،2سیرت ،2شانلی
اورفا ،8وار ین ،1شرناخ 92و ه رصد از کل وساحت و جمعیت ترکیه وایباشاد .تقریبااً
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ی

پنج از کل زوین قابل آبیار و ی

سوم پتانسیل انرژ ترکیه ر این ون قاه واقاع

شده است .وضعیت ون قه از نظر رشاد سااالنه جمعیات ،نارخ باارور  ،بعاد وتوساط
تانوار ،ویزان ورگ و ویر نوزا ان و ویزان بیکار باالتر از ویاانگین ولای اسات .باا ایان
حال ،از نظر نرخ شهرنشینی و وتوسط ارزش افزو ه ناتال

سرانه زیر سا ح ویاانگین

ولی است (.)Bilgen,2018:130

1. GAP= Güneydoğu Anadolu Projesi
2. Adıyaman
3. Batman
4. Diyarbkır
5. Gaziantep
6. Kilis
7. Sirit
8. Şanlıurfa
9. Mardin
10. Şırnak

رو جله ر شرق ترکیه از رشته کوه توروس سرچشمه ویگیر  42.رصاد آب آن
از ترکیه 29 ،رصد آن از عراق و نه رصد از ایران تأوین ویشو  .جله پاس از الحااق
به رو فرات و ایجا ون قه بینالنهرین به کارون ویپیوند و پس از تشکیل ون قه اروند
رو به تلی فارس جار ویشو  12 .رصاد آب فارات از ترکیاه و  92رصاد آن از
سوریه تأوین ویشو  .فرات پس از عبور از سوریه ر عراق به جله ویریز .

88

س ی ا س ت ج ه ا نی
پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه
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هفت سد بر رو فرات و پن سد بر رو

جله تکمیل شده است .وها تارین ساد

ساتته شده رو فرات سد آتاترک است این سد بزرگترین سد تاورویانه و نهمین سد
بزرگ جهان است .سد آتاترک از پتانسیل یتیره همة آب فرات ر پشات وخاازن تاو
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برتور ار است .بزرگترین سد بر رو

جله سد ایلیسو 9است.

شکل  -9ون قه اجرا پروژه گاپ (هووس و همکاران)92:2292 ،

1. İlisu

 .2-3مراحل تکاملی پروژه گاپ
سیر تاریخی پروژه گاپ را ویتوان ر شش وره قرار ا .
از دهه  1791تا اواسط دهه 1791

ایده ساتت سد و نیروگاه بر رو فرات به هه  9132بروایگار  ،زواانیکاه وصا فی
کمال آتاتورک ،9بنیانگذار جمهور  ،این ایده را بر اسااس شایفتگیاش باه برناواههاا
اتحا جماهیر شورو  2بر رو رو تانه نی پار 3وعرفای کار ( .)Turgut,2000:47ر
سال  9132ا اره توسعه و ونابع انرژ تشکیل شد و و العاتی را هادایت کر ناد کاه ر
هه  9132و  9142پایان یافتند .اوا ایده پروژه گاپ بعاد از تأسایس ا اره کال آبرساانی
ولتی ( 4(DSİر سال  9124از به پیوستن طرحها ونفر ایجاا شاد .ر ابتادا گااپ
توسط ا اره کل آبرسانی ولتی به عنوان ی

ترکیب از  93پروژه بر رو رو تاناههاا

88
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جله و فرات با هدف توسعه ونابع آبی ،آبیار و تولید برق برناوهریاز شاده باو  .ر
پروژه سااتت و ساد و و نیروگااه بار رو

هاناه ساد کباان 2تادوین کار (

DSI,

) .GAP,2012:2ساتت سد کبان ر سال  9122بر رو رو تانه فرات شروع شد .ا اره
کل آبرسانی ولتی ر سال  9128گزارش وقدواتی و اکتشافی برا حوضه آبریز جله و
پااروژه ساااتت  22سااد و  92نیروگاااه تاادوین کاار  .ر سااال  ،9122تعاادا ساادها و
نیروگاه ها که قرار بو ساتته شوند وباره تعدیل و تغییر یافتند .سرانجام همه پروژهها
برا رو تانهها

جله و فرات با یکدیگر ا غام شدند و به گاپ تغییار ناام ا  .انتظاار

غالب این بو که گاپ به سرعت وشکالت اجتماعی – اقتصا

و اجتمااعی – سیاسای

ون قه را حل کند .از اواسط هه  9182به بعد ،تمرکز فنی گاپ وحدو شد.

1. Mustafa Kemal Atatürk
2. Soviet Union's
3. Dnieper
4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
5. Keban

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

سال  ،9124ا اره کل آبرسانی ولتی گزارشی اکتشاافی بارا حوضاه رو تاناه فارات،

از اواسط دهه 1797 – 1791

ر سال  ،9182سازوان برناوهریز

ولت ( 9)DPTجا گزین ا اره کل آبرساانی ولتای

شد و شروع به اجرا شمار از تغییرات نها

به ونظور ا اره کر ن بهتار پاروژه کار .

واحدها وختلفی از قبیل گروه تحقیق و توسعه ،واحد ودیریت پاروژه و گاروه پاروژه
آناتولی جنوب شرقی ر رون سازوان برناوهریز

ولات تأسایس شاد .تادوین برناواه

جاوع گاپ و ایجاا ا اره توساعه ون قاها گااپ " "2GAP-BKIر  9181یا

تاأثیر

قدرتمند رو وسیر بعد پروژه اشت .اولین بار ر برناوه جاوع گاپ عاالوه بار وناابع
85

زوین و آب ،وحیط زیست ،ونابع والی و انسانی نیز به عنوان ونابعی کاه نیااز باه توساعه
ارند شناسایی شدند .سناریو اصلی تبدیل ون قه گاپ تا ساال  2222باه یا

س ی ا س ت ج ها ن ی

صا رات ورتبط به کشاورز

پایگااه

ر سه ورحله آوا ه ساز برا برتاست ،بازساز اقتصاا

و تسریع رشد و رشد پایدار بو  .انتظار ویرفت ون قه گاپ باه یکای از وراکاز رشاد و
صنعتی نه تنها ر ترکیه بلکه ر کل تاورویانه تبادیل شاو (

Millî Güvenlik Kurulu,
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).1993:226
از 1773-1797

از سال  9181به بعد تأکید شده که گاپ فقط شاول طرحها آبیار سدها نیسات بلکاه
شاول « کشااورز  ،حمال و نقال ،اوکاناات زیار سااتتی ،زیار سااتتهاا شاهر و
روستایی ،سروایه گذار

ر صانعت ،تجاارت ،بهداشات ،آواوزش ،وساکن و تادوات

ویباشد .هدف این طرح افزایش ساروایهگاذار و رآواد ر ون قاه ،بهباو بهداشات،
آووزش ،حمال و نقال و تادوات زیرسااتتی ر ونااطق شاهر و روساتایی ،افازایش
فرصتها اشتغال و حل سایر وشاکالت اقتصاا

– اجتمااعی وشاابه باو  .باه طاور

تار ،هدف این طرح اصالح شکافها باقی وانده از طرح اصلی و قبلای گااپ باو
(.)Bilgen,2018:137

1. Devlet Planlama Teşkilatı
2 GAP Bölge Kalkınma İdaresi

از سال  1774به بعد

این وره با ی

«تغییر جهت گیر وجد افراطی به سمت ور م ون قه نسبت باه پاروژه
شده است و شاهد تالشهایی برا «پیشبر ون قه  -که باه

توسعه آب وحور» وشخ

عنوان عقب وانده یده ویشو  -از نظر آواوزش ،کشااورز  ،رواباط جنسایتی ،شارایط
وحیط زیست و وشارکتی» بو  .رویدا ها جهانی وانند کنفرانس وحیط زیست و توسعه
سازوان ولل ر سال  ،9112چهاروین کنفرانس جهاانی زناان ر ساال  9112و اجاالس
جهانی توسعه اجتماعی ر سال  9112نیز گنجاندن چنین وفااهیمی را ر گااپ تساهیل
ویکند .ر سال  9118آشکار شد که گاپ نمیتواند تا سال  2222به لیال بحارانهاا
اقتصا  ،سیاسی و رگیر ها نظاوی به طور کلی و به طور تار فعالیتها حازب
کارگران کر ستان ( )PKKو تغییر چش انداز اجتماعی سیاسی ون قه گاپ ر هه 9112
تکمیل شو  .بعد از کمیته بین ا ار اجرا و هماهنگی تصمی گرفته شاد گااپ تاا ساال

طرح ر نهایت هرگز عملی نشد .علت آن تا حدو

ظهور وفااهی جدیاد توساعه کاه

وار چهارچوب گاپ شده و به عنوان پاشنه آشیل روند عضویت ترکیه ر اتحا یه اروپا
بو  .ر این ورحله وسیر پروژه وباره تغییر کر (.(Bilgen,2018:143
از سال  2112به بعد

بعد از به ست آور ن وضعیت ناوز

اتحا یه اروپا ر ساال  ،9111باه عناوان شارایط

بالقوه عضویت کاول ر اتحا یاه اروپاا ،ترکیاه ووظاف شاد وفهاوم تاو را از توساعه
طرح با هدف کاهش نابرابر ها ون قها تدوین کند .ولت

ترکیه تالش کر تا با اجرا این تغییرات کم ها واالی اتحا یاه اروپاا ،وشاوقهاا و
بو جهها را برا اهداف توسعه ون قها

ریافت کند کم هاا واالی و حمایاتهاا

ر گاپ ایجا کر ه است .ایده ساتتن پتانسیل وحلای باه

ووتور توسعه ر این وره رای شد .بهجا فقط تمرکز بر رو ون قه گاپ ،پیشنها آن
پروژهها توسعه بو که باید ر سراسر ترکیه گسترش یابد.

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

جدید توسعه و روابط بینالمللی" به عنوان الیل اصلی طارح جدیاد یکار شادند .ایان

اتحا یه اروپا تفاوت وعنا ار

س ی ا س ت ج ه ا نی

برناوه جدید نمایان شد " .جهانیساز رویکر هاا

 2292تکمیل شو  .این ایده با ی

ون قها تغییر هد و ی
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هدف اصلی برناوه تسریع زوان اجرا پروژه و تکمیل آن تاا ساال  2292باو  .ایان
طرح شاول چهاار وحاور اصالی توساعه :توساعه اقتصاا  ،توساعه اجتمااعی ،ایجاا
زیرساتتها و ظرفیت ساز نها

بو ).)GAP- Bki, 2008: 9

از سال  2112به بعد

باوجو اهداف بلندپروازانه برناوه اقدام گاپ قا ر نبو تا ساال  2292تکمیال شاو  .وزیار
وقت توسعه آن زوان جو ت یلماز ،9وره بعد از سال  2292را باه عناوان " وران جدیاد
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گاپ" نامگذار کر و گفت " :گاپ قدیمی بسته شاده اسات و گااپ جدیاد بااز شاده
است .)Bilgen,2018:148(".برناوه اقدام وشاترک گااپ  2294-2298تادوین شاد .طارح

س ی ا س ت ج ها ن ی

جدید با روشها وشارکتی تهیه شده بو و تحت تأثیر برناوه ه توساعه ()2294-2298
و استراتژ ولی توسعه ون قها ( )2294-2223باو  .ر برناواه جدیاد «افازایش قابلیات
زندگی ر شهرها» بهعنوان وحور پنج توسعه به وحورها توسعه ووجاو و وشاخ
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طرح قبلی افزو ه شد و ساتتارها
اگر پروژه گاپ را ی
آن فنی ،اقتصا

ر

و پروژه ر ه ا غام شدند ().GAP- Bki, 2014: 36

طیف ر نظر بگیری

ر ابتدا طیف و سالها آغازین اهداف

و غیرسیاسی بو ه و ر سار یگار طیاف و ر حاال حاضار اهاداف آن

بیشتر سیاسی است .گاپ به اهداف توسعها که برا آن ترسای شاده و وعاده ا ه شاده
بو از قبیل توسعه اقتصا  ،توسعه اجتماعی ،ایجا زیرساتتها و ظرفیت سااز نهاا
ست نیافته است و با گذشت زوان وحبوبیت اولیه تو را به الیل فرآینادها جهاانی از
قبیل تغییر الگوها توسعه ،پیاودها زیست وحی ی و وخرب برا نواحی پیراوون پاروژه
و همچنین برا کشورها پائین ست حوضه رو تانهها

جلاه و فارات از سات ا ه

است.
 .3-3پروژه گاپ و کشورهای پائین دست حوضه رودخانههای دجله و فرات
سوریه و عراق بخشی از نیازها آبی تو را از رو ها

جلاه و فارات تاأوین وایکنناد.

نیازها آبی سوریه و عراق برا کشاورز از رو فرات به ترتیب  99و  93کیلووتر ورباع
است .ر حال حاضر  42رصد آب ورو

باه عاراق کااهش یافتاه اسات و ر صاورت
1. Cevdet Yılmaz

تکمیل کاول پروژه گاپ بر رو فرات  12رصد آب ورو

باه عاراق و  42رصاد باه

سوریه کاهش وییابد که کیفیت آن نیز پائین ویآیاد (ورا یاان .)922 :9382 ،بناا باه گفتاه
وحققان ،احدا

سد آتاتورک رو رو تانه فرات که از آن باه عناوان یکای از وها تارین

سدها پروژه گاپ نام بر ه ویشو ر بروز تشکسالی وک آبی شادید ر ساوریه کاه از
حدو سال  2222آغاز شده اسات نقاش اشاته اسات .تشا

شادن وازارع و باا هاا و

وهاجرت هفتصد هزار روستایی به حاشایه شاهرها از جملاه عاواولی اسات کاه باه گفتاه
جاوعهشناسان ر بروز ناآراویها ر سوریه نقش اشته است .یکی از الیل اصالی انقاالب
و شورش بر علیه بشار اسد ک آبی و تشکساالی باو  .اعتراضاات زواانی آغااز شاد کاه
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چندین نفر جوان ر شهر رعا ر حالیکه وشغول ترسی نقاشیها اعتراضی علیاه نحاوه
تقسی آب بو ند ستگیر شدند .ستگیر و شکنجه این جوانان آتش انقالب ر سوریه را
شعله ور کر (ورا

طا  .)82 :9312 ،ر تصور بهرهبر ار از آب جله و فارات از

س ی ا س ت ج ه ا نی

یر باز ر ویان کشورها استفا ه کنناده از آنهاا وعاهاداتی وجاو اشاته اسات .قبال از
وا ه  3آن ر وور بهرهبر ار از فرات و جله اشاره به تأسیس کمیسیون کر ه بو .
ر پیمان صلح لوزان  9123و ر وا ه  921آن ترکیه ووظف شده است که حقوق وره
اورراتااور عامااانی را وحتاارم بشاامار  9.فرانسااه و ترکیااه ر سااالهااا  9132تااا 9133
قرار ا ها وتعد

را ر وور استفا ه از آب جله و فرات ونعقد کر ند .پاس از تکمیال

سد آتاتورک بر رو فرات و ق ع جریان آب به ساوریه و عاراق ولات عاراق و ساوریه
تواستار تدوین ووافقتناوه سه جانبه با ترکیه ر واور ویازان آب ورو

شادند .ولات

سوریه و ترکیه ر سال  9182پروتکلی را اوضاء کر ند که ر آن یکر شده باو کاه ترکیاه
حق آبها  222وتر وکعب ر ثانیه را به سامت عاراق و ساوریه جاار کناد .ر ساال
 9112عراق و سوریه توافقناوها را ر تصور ویزان ریافت آب اوضاء کر ند که رآن

 .9وا ه  921این وعاهده " هر گاه بر اثر تعیین ورز جدید ،نظ و جریان آبها ر ی

کشور باه فعالیاتهاا

یگر وابسته شو یا اگر بر حسب سابقه استفا ه قبل از جنگ ،از آبهایی که ر سارزوین یا

ولات

ولات جماع و روان

ویشوند ،ولت یگر بهره گیر و یا نیرو آبی تولید کند ،باید بین ولتها یینفع به گونها سازش و تفاه برقرار
شو که ونافع و حقوق وکتسب هر ی

به گونه ا سازش و تفاه برقرار شو که ونافع و حقوق وکتساب هار یا

وحفوظ و ر اوان بماند ،وگر این که به شکل یگر توافق شو ".

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

تشکیل ولت -ولتها ر  23ساوبر  9123بین بریتانیا و فرانسه کنوانسیونی ونعقد شد کاه

تعیین شد عراق  28رصد و سوریه  42رصد آب فرات را ریافت کنناد (ناوار :9318 ،
 .)922-922اوا ترکیه هیچگاه پایبند به قوانین بینالملل و توافق ناوهها نبو ه اسات و ساعی
کر ه است از آب به عنوان ی

ابزار جنگ و قدرت ر وناسبات تو با همسایگان استفا ه

کند که این ووضوع ر سخنان سیاستمداران آن آشکار است .سلیمان ویرل نخسات وزیار
وقت ترکیه ر وصاحبه و بوعاتی هنگام افتتاح سد آتاتورک ر ساال  9112اظهاار نماو ":
کشورهایی وال عراق و سوریه حق ندارند ،سیاستها آبی ترکیه را سرزنش کنناد ،هماان
طور که ترکیه حق ندار سیاستها نفتی این کشورها را والوات کناد .جلاه و فارات و
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شانهها آن ،آبهایی هستند که از کشور جار ویشوند و به ترکیه تعلق ارند .ترکیه ه
هر طور که وایل باشد از آبهایش استفا ه ویکند" .) www.tabnak.ir,9312( .اوو اوغلاو

س ی ا س ت ج ها ن ی

وزیر تارجه اسبق ترکیه بیان کر ه که "وسئله تاورویانه که قابالً تاا حاد زیاا

بار رو

وعا له فلس ین – نفت جا گرفته بو ر ه سال اتیر برا تبدیل باه وعا لاه کار – آب
تالش شده و ر این راستا تا حد زیا

نیز ووفق بو ه است  .....و آشکارترین ارتباط ویاان
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آب و ووضوع کر ر این عبارت بیان شده "::نفت تزر ،حوزه آبی بین النهارین و ونااطق
نفتی گاپ – ووصل و تلی بصاره (تلای فاارس) ،بار رو ایان تاط عباور ارتبااط
وابستگی جدید وتشکل از ووازنه نفت – آب – نفت ایجا کر ه است .اوجگیار تارور
پ.ک.ک پس از بحران تلی تا حد نیز حاصل ارتباط وابستگی ایان اقتصاا جغرافیاایی
است ".و  ....پروژه گاپ که با هزینهها سنگین والی ترکیه ر جریان ویباشاد ،صارفاً باه
عنوان بخشی از توسعه اقتصا

تلقی نشده بلکه به عنوان عنصر وه

ر وباارزه راهبار

جغرافیایی راز ودت از جایگاه ویژها برتور ار اسات (".او اوغلاو 422،388 :9312،و
 .)942ترکیه ویتواهد از آب به عنوان ی

کاال به وانند نفت اساتفا ه و آن را وبا لاه کناد.

رجب طیب ار وغان ،رئایس جمهاور ترکیاه ر ساال  2294ر اجاالس آب ،ت ااب باه
کشاااورها نفااات تیاااز ون قاااه اعاااالم نماااو " شاااما نفااات اریاااد و واااا
آب"( .)www.faratab.com،9312ر سال  2291پس از آبگیر ساد ایلیساو کاه بار رو
جله احدا
تش

شده است ،بیش از نیمی از وساحت رو جلاه کاه ر عاراق جاار اسات

شد و تصاویر آن ر شبکهها اجتماعی انتشار یافت و ووجی از نگرانی و اعتراض

را به نبال اشت .کشورها عاراق و ساوریه باه لیال شاورش و جناگهاا

اتلای و

تضعیف حاکمیت ولی نتوانستهاند ر وجااوع باینالمللای طارح عاو کار ه و تواساتار

حقآبه تو از رو ها

جله و فرات باشند و ترکیه از این وضعیت برا پیشابر پاروژه و

اهداف توسعه طلبانه استفا ه نمو ه است.
ایران نیز تاا باه حاال اقاداوی عملای ر وجااوع حقاوقی و باین المللای ر راب اه باا
سدساز ها ترکیه اتخای نکر ه است و وواضع ولتمر ان و سیاستمداران نیاز باا واکانش
ترکها وواجه شده است .رئیس جمهور ایران ،حسن روحانی ر نشست "وبارزه با گار و
غبار" ر  3ژوئیه  2292ر تهران با اشاره به سدسااز هاا ترکیاه ،آن را یکای از عواوال
وؤثر ر بیابانزایی ایران انست ( .)www.dw.com،9312وزیر آب و جنگل ترکیه ر ساال
 2292گفته است که وقاو ات و و بوعاات ایرانای بادون اسانا علمای ا عاا وایکنناد کاه
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سدساز ها ترکیه عاول بحران ریزگر هاست ر حالیکه از ساال  2293باه بعاد طوفاان
شن و ریزگر ها کاهش یافتهاند و ونشاء ریزگر ها کاه وار ایاران وایشاو از عربساتان
سعو  ،سوریه ،عراق و حتی لیبی و وصر است .سدها ساتته شده ر ترکیه لیل ایجاا

س ی ا س ت ج ه ا نی

و انتقال ریزگر نمیشوند .ایرانی که ونتقد ترکیه است تو ش  242سد ساتته و  222سد
گروه غیر ولتی تشکیل شده از  3سازوان انگلیسی با سافر باه عاراق و ساوریه پژوهشای
رباره پیاودها بالقوه سد ایلیسو بر حوضه پائین ست انجام ا ند .نتای حاکی از آن باو
که پروژه گاپ باعث کاهش آب ورو

و همچنین کاهش کیفیت آن و افزایش شور باه

حوضه پائین ست رو تانهها فرات و جله است .اجرا کاول گااپ باعاث پیاوادها
ونفی عمده تواهد بو  .اقداوات ترکیه ر تضا با توافقناوهها و پروتکلهاا اسات کاه باا
کشورها حوضه جله و فرات اوضاء کر ه است و همچناین نقاض قاوانین باین المللای
است .گروه به این نتیجه رسید که تهدید تأوین آب عراق و ساوریه واقعای اسات .وجااوع
بین المللی باید ترکیه را وجبور به توافق باا ساوریه و عاراق کنناد و تاا آن هنگاام پاروژه
سدساز و کم ها والی بین المللی به آن وتوقف شو  .ترکیه باید باه گاروههاا کاه از
کاهش جریان و کیفیت آب آسیب یدهاند غراوت پر اتت کند (شاهرابی فراهاانی:9312 ،
.)22-28

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

یگر را نیز ر ست سااتت ار (قاائ وقااوی .)994-992 :9312 ،ر ساال  2222یا

 .4بحران هویت ،مسئله کردی و پ.ک.ک در ترکیه
وسئله کر ها ر تاورویانه ی

وسئله ساتتار و تاریخی است که از زواان اساتعمار و باه

علت ورزها وصنوعی ایجا شده و تا به اوروز ا اوه ار و یکی از ونابع اصلی بحاران ر
ون قه تاورویانه است .اکاریت جمعیت ساکن ر جنوب شارقی آنااتولی کار هساتند .ر
سال  9294ر جنگ چالدران ویان صافویه و عاماانی بخاش بزرگای از ایاران کاه عمادتاً
کر نشین بو ند از ایران جدا و ضمیمه تاک عامانی شدند ر سال  9192و ابق با قارار ا
سایکس-پیکو سرزوین عامانی وابین انگلیس و فرانسه تقسی شد که ر جریان اساتقالل و
999

پایان قیوویت کشورها ساوریه ،عاراق و ترکیاه ایجاا شادند .ر ساال  9198فرانساه و
انگلیس ر پیمان سور با ایجا ی

س ی ا س ت ج ها ن ی

ولت کر

ووافقت کر ند اوا ر کنفرانس لوزان ایان

ووافقت را نا یده گرفتند و علی رغ وبارزات کر ها ،ولت وستقل کر

تشاکیل نشاد و

وناطق کر نشین عامانی ر بین این سه کشاور تقسای شادند (یلادز 98 :9312،و  .)22ر
ترکیه کر ها همگام با ترک هاا ر وباارزات اساتقالل شارکت کر ناد اواا پاس از تشاکیل
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جمهور

ر قانون اساسی ترکیاه ر ساال  9124فقاط هویات ترکای و اقلیات یهاو

و

وسیحی به رسمیت شناتته شد و هر گونه صحبت و استفا ه از نامها و نشاانهاا کار
ومنوع اعالم شد و با وجازات سنگین وواجه بو ند .ر این قاانون ،ترکیاه بار اسااس یا
ساتتار سیاسی بنا شده و شاول جاوعه ترک بو که از ین و نژا آزا و وبین ه وطنای و
هویت ولی بو ":برا اهالی ترکیه به صرف ه وطن بو ن و بدون تفاوت ر یان و ناژا
ترک اطالق ویشو ( ".آگه )4 :2221،ر این وره کر هاا وجباور باه بیاان شاعار آتااترک
شدند " :چه توشبخت است آن کس که گوید ون ی

ترک هست " و این نوشته ر تمام

ویا ین شهرها کر نشین نصب شد و ر برناوه صابحگاهی هماه وادارس قارار گرفات.
فروغی علت گرایش آتاترک را به پان ترکیس سؤال ویکند او پاسخ وی هد :وا واال شاما
ایرانیان ولتمدار و تااریخ یریناه ناداری و ناچااری بارا تاو هاویتی ایجاا کنای .
(ولکی .)22 :9312،ر جمهاور ترکیاه ،اسااس هویات ولای ،زباان و فرهناگ ترکای و
ورزها سیاسی والک آن قرار گرفت .اوا همانگونه که لوسین پا ویگوید صرف ورزها
سیاسی کافی نیست بلکه پذیرش ورزها توسط تماام افارا

کاه ر رون آن ورزهاا قارار

گرفتهاند و به آن احترام ویگذارند بسیار وه است و اینکاه همگای ایان افارا ر جاوعاه
وشترک سهی باشند .ر ترکیه کر ها ورزها سیاسی آن را نرذیرفتند و ترکها نیاز کر هاا

را ر ترکیه با تو سهی نکر ند و این آغازگر بحران هویت ر ترکیه باو  .ر یا
حکووتی نوساز ،اساس باید ظرفیت نوساز آن باشد که ارا
عملکر

است .هدف عملکر

نظاام

و بعاد وها همگراکنناده و

بیشاینه سااز ویازان تحقاق حقاوق وادنی ،سیاسای و

اجتماعی است و تا جایی که ظرفیت کلی نظام برا توساعه بیشاتر تخریاب نگار  ،ایان
حقوق با وفاهیمی چون شهروند و برابر

ر چارچوب ی

بو ( .کلمن .)944 :9382 ،اوا ترکیه از ظرفیت تاو بارا

ولت وادرن تاو م تواهاد
ولاتسااز اساتفا ه نکار و

حقوق شهروند کر ها را به رسمیت نشناتت .روش آتاتورک برا حل بحران هویت ر
ترکیه به جا استفا ه از روش وسالمت آویز بر پایه همگون ساز قارار گرفات .گاام اول
این همگون ساز تهی کر ن کر ها از فرهنگ ،زبان آ اب و رسوم کر

بو ر نتیجاه آن

پس از تصویب قانون اساسی و به نبال آن تع یلی ودارس آووزشای کار  ،ناام و زباان
کر
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و وحروویت کر ها از آزا ها فرهنگی و سیاسی باعث قیاامهاا از جملاه قیاام

س ی ا س ت ج ه ا نی

شیخ سعید شدند که به بدترین شکل ومکن این قیاامهاا سارکوب شادند .اواا ایان روش
آور ند تا بازواندگان قتلعامها تو به علت ترس هویت ترکی را پذیرا شوند ر نتیجاه آن
بیش از  122روستا کر نشاین ویاران و  92222کار را کشاتند .ولات ترکیاه ر ا اواه
سیاستها تو تصمی به تبعید و وهاجرت وسیع کر ها گرفت که برناوههاا جابجاایی
کر ها ر  9132باعث قیام رسی شد .نتیجه قیام قتلعام ستهجمعی رسی باو  .ر ایان
قتلعامها عملیاتها تحت عنوان "رو تانه" و "برفروبی" صورت گرفت .ر عملیاات
رو تانه ور ان کر را ر کوهستان جمعآور ویکر ند و ویکشاتند و ر عملیاات بارف
روبی بچهها و زنانی که ر روستاها باقی وانده بو ند قتل عام ویکر ند .نتیجه این اقاداوات
اونیتی کر ن کر ستان ،فقر و وحروویت وناطق کر نشین بو  .ر پی کشتارها و قتالعاامهاا
کر ستان برا ودتها ر اغماء فرو رفته و وسئله کر تقریباً به فراووشی سرر ه شاده باو .
از نظر اقتصا  -اجتماعی کر ها ر وضعیت اسفبار قرار اشته و نسبت باه ساایر ونااطق
ترکیه از توسعه وحروم شدند .این وحروویتها و ومنوعیتهاا باعاث تشاکیل گاروههاا و
احزاب کر

شده است .وه ترین این حزبها حزب پ.ک.ک ویباشد که توسط عبادا

اوجاالن و وستانش با جدا شدن از حزب چپ کاارگر ترکیاه تشاکیل شاده اسات کاه
سالهاست ر تقابل با ولت ترکیه قرار گرفته و وبارزه وایکنناد (وا

اول.)222 :9383،

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

نتوانست باعث همگون ساز کر ها شو ر نتیجه به حذف فیزیکی و ارعاب کر ها رو

ظهور پ.ک.ک باعث و رح شدن وباره وسئله کر

ر ترکیه شاد .آغااز رگیار ویاان

ترکیه و پ.ک.ک از سال  9184ریشه ر سرکوب فرهنگی ،سیاسی و اقتصا

وار م کار

از زوان تأسیس ولت-ولت ر آن کشور است .اولین رگیر پ.ک.ک با ولت ترکیه کاه
به طور وستقی با آب ورتبط بو وربوط به اوضاء قرار ا همکار اقتصا
ر سال  9182بو که ر وبا له برا

ترکیه و سوریه

سترسی سوریه به  222وتروکعب ر ثانیه آب بیشاتر

از فرات ولت سوریه قول ا حمایات تاو را از پ.ک.ک وتوقاف کناد .باا ایان حاال
استفا ه از جریانها آب ورز بر علیه پ.ک.ک تنها ی
998

بخش از سیاستها آبی واور

استفا ه به وسیله ولت ترکیه بو ( .)Meijer,2018:7سدها گاپ یکی از ووار اتاتالف
ویان ولت ترکیه و پ.ک.ک هستند .ولت ترکیه تأکید ویکند که هدف پروژه گااپ رفااه

س ی ا س ت ج ها ن ی

ور م کر است اوا پ.ک.ک سدها را ضد ور م کر وی اند و به آنها حمله ویکند.
 .1-4برنامه آشتی ملی حزب عدالت و توسعه برای حل بحران هویت ترکیهه و مسهئله
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کردی
با پیروز حزب عدالت و توسعه ر سال  ،2222ارتباط کر ها و ولت ترکیه وار ورحلاه
جدید شد .این حزب گااوی بازرگ باه ونظاور آشاتی باا کر هاا بر اشات و باه نباال
اونیتز ایی از وسئله کر ها بو .
ر زنادگی وار م کار شاد .شاعار

اصالحات قانونی باعث حضور پویا زبان کر
حزب عدالت و توسعه ر سال  2222حل وسئله کر

باو  .ار وغاان اقادام باه برچیادن

شعار آتاترک " چه توشبخت است آن کس که گوید ون ترک هست  ".از ویا ین شهرها
کر نشین کر  .این ولت اصالحاتی چون " رعایت حق شهروند و حقوق بشر ،تأکید بار
رعایت حقوق اقلیت ها قووی ،لغو وجاازات اعادام ،لغاو حالات فاوق العاا ه ر ونااطق
کر نشین و گسترش آزا

بیان" انجاام ا  .ر نتیجاه ایان اقاداوات بارا اولاین باار ر

انتخابات پارلمانی سال  24 ،2222نماینده با هویت کار

و باه نماینادگی از کر هاا وار

وجلس شدند .ار وغان ر سال  2221فرآیند " گشایش ووکراتی " را آغااز کار  .هادف
این فرآیند اونیت ز ایی از وسئله کر هاا و عاا
ابزارها
کر

سااز آن و فاراه کار ن راه حلای باا

ووکراتی

و ودنی برا صلح بو و اصالحاتی را ر شناسایی فرهنگ و هویات

و زبان کر

انجام ا  .این اقداوات باعث اقبال بیشتر کر هاا باه حازب عادالت و

توسعه شد کر ها ر انتخاباات  2222و  2222کاه ونجار باه پیاروز ار وغاان شاد از او
حمایت کاول کر ند .ولت ار وغان بهونظور حل وسئله کر وذاکرات وتعد

را با عبدا

اوجاالن انجام ا  .ر این وذاکرات وقرر شد که طی چند ورحله وسئله کر

حل شاده و

پ.ک.ک تلع سالح شو  .ر ورحله اول برقرار آتش بس بو که آتش بس برقرار شد و
وذاکرات ا اوه یافت .ر ورحله بعد نیروها پ.ک.ک به همراه سالح تو و به صورت
وخفیانه عقب نشینی کر ند .ورحله سوم شاول تغییارات واوا  42 ،4 ،3 ،2 ،9و  22قاانون
اساسی بو که کر ها نسبت به آن وعترض بو ند .ورحله چهارم شاول تلاع ساالح کار ن
پ.ک.ک و ورحله آتر بازگشت اعضا پ.ک.ک به تانه و شرکت ر فرآیند سیاسی بو .
فقط ورحله اول و وم انجام شد و بقیه وراحل ناتمام و وسئله کر
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الینحل باقی واند .این

س ی ا س ت ج ه ا نی

وسئله وتأثر از عواول اتلی و تارجی بو .
 .1-1-4عوامل داخلی شکست سیاست آشتی ملی
وسئله کر و واکنش احزاب ناسیونالیس و سکوالر از اصالحات انجاام شاده اشااره کار .
ولت ترکیه ر برناوه آشتی ولی اقداوات جاد و اساسای از قبیال باه رسامیت شاناتتن
هویت کر

و تغییر قانون اساسای انجاام نادا و باه ا ن اوتیاازاتی سا حی اکتفاا کار .

ویرتاش رهبر حزب ووکراتی

تلقها  -که وه ترین حزب قانونی کار ترکیاه اسات و

وخالفان از آن بهعنوان حزب سیاسی پ.ک.ک یا ویکنند -از اصالحات حازب عادالت و
توسعه باعنوان «چیز جدید نبو » نام بر ه که باه وسایله وباارزات سیاسای ر تیاباانهاا
به ست آوده است .اصالحات ووکراتی

حل وسئله باهصاورت وق عای باو ه و از حال

ریشها آن بهویژه با تحوالت جدید ون قها عاجز بو  .اصالحات ار وغان باعث شاکاف
بین حزب عدالت و توسعه با ناسیونالیستها ترکیاه شاد .ار وغاان بارا جلاوگیر از
تزلزل قدرت حزب تو و جذب آراءاحزاب ناسیونالیست ر انتخابات  2299ووضع تو
ر قبال کر ها را تغییر ا  .این تغییر ووضع باعث جذب آراء ناسیونالیسا و ساکوالر شاد
اوا شکاف کر و ترک را افزایش ا  .وقایعی چون " اعتراضات پاارک گاز " و سارکوب
شدید اعتراضات ور م کر از وقاووت کوبانی باعث تشدید وضاعیت شاد .ساه ساخنرانی
ار وغان " ر ترکیه وسئله کر ها وجو ندار " " ،با تروریستها بر سار یا

ویاز واذاکره

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

از عواول اتلی ویتوان به عدم وجو ارا ه الزم سیاسمتداران ترکیاه بارا حال ریشاها

نخواهی نشست" " کوبانی ر حال ساقوط اسات" ،نشاان هناده تغییار سیاسات حازب
عدالت و توساعه ر قباال کر هاا و شکسات روناد واذاکرات صالح باا "پ.ک.ک" باو
(فرحمند.)924 :9312،
 .2-1-4عوامل خارجی شکست سیاست آشتی ملی
از عواول تارجی وی توان بهار عربای و تحاوالت کر ساتان را ناام بار  .ترکیاه از ابتادا
تأسیس با وسئله کر ها چه ر اتل و چه ر تارج بهصورت اونیتی برتور ویکار و از
995

شناسایی کر ها تو ار ویکار  .ر ساال  9113تورگاوت اوزال رئایس جمهاور اسابق
ترکیه تحتتأثیر رویدا ها عراق با کر ها عراق یدار انجام ا  .پاس از ساقوط صادام

س ی ا س ت ج ها ن ی

روابط اقلی و ترکیه وار ورحله جدید شد و ر سال  2228وقاوات ترکیاه ولات اقلای
کر ستان را به رسمیت شناتتند.
تغییر ووضع ترکیه ر قبال تحوالت کر ستان و کر ها ناشی از ونافع اقتصا  ،سیاسای
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و استراتژی
و گاز اقلی ی

ترکیه بو  .از نظر اقتصا
انتخاب راهبر

اقلی بازار وصرف بزرگ ترکیه است و ونابع نفات

برا ترکیه است .ترکیه از اقلی کر ستان به عناوان عاوال

وهمی ر ایجا توازن قدرت ر ون قه و ر برابر ایران اساتفا ه وایکناد .همچناین ترکیاه
ویتواست همزوان با طرح آشتی ولی و بهبو روابط با اقلی کر ستان از نفاوی باارزانی ر
ویان ور م کر ترکیه و بهرهبار ار از اتتالفاات پ.ک.ک و حازب واوکرات کر ساتان
عراق برا حل وسئله کر

استفا ه کند .اوا بهار عربی ،ظهور اعاش و تحاوالت ساوریه

باعث تغییر ووضع ار وغان ر برناوه آشتی ولی شد .ر سال  2299پس از تحوالت سوریه
روابط بشار اسد رئیس جمهور اسد با کر ها سوریه چار تحول شد .اسد برا وباارزه
با اعش ،کنترل وناطق کر نشین ر سوریه را به کر ها سرر  .این وناطق ه ورز باا ونااطق
کر نشین ترکیه هستند و ار وغان از ترس ایجا " اقلی تو وختار کر ستان سوریه" شابیه
عراق از اعش ر وقابل کر ها سوریه فاع کر  .ترکیه سعی کر از نفوی بارزانی ر ویان
کر ها سوریه استفا ه کند .اوا کر ها وابسته به بارزانی نفاوی کمتار
سوریه ارند .وه ترین حزب کر

ر سوریه حزب اتحا ووکراتی

ر باین کر هاا
ولی گرا اسات کاه

به عنوان شاته سور حزب پ.ک.ک شناتته شده است .ترکیه نتوانسات رواب ای وشاابه
با روابط اقلی کر ستان با کر ها سوریه ایجا کند و رفتار تصمانه با کر هاا ساوریه

ر پیش گرفته است .به علت نز یکی کر ها سوریه و ترکیه این اقاداوات باعاث اتاالل
ر روند آشتی ولی شده است .ار وغان ر حال حاضر به شدت کر ها را سرکوب و اقادام
به تخریب و تع یلی احازاب کار و زنادانی کار ن اعضاا آن وایکناد .ر ساال 2291
اقداوات ار وغان باعث ائتالف حزب ووکراتی

تلقهاا وها تارین حازب قاوویتی ایان

کشور با اپوزیسون برا جلوگیر از پیروز حزب عادالت و توساعه شاد .ر انتخاباات
شهر ار ها  ،2291شهر اران ونتخب ور م کر ر شهرها کر نشاین یااربکر ،وار ین و
وان را به بهانه ارتباط با پ.ک.ک برکنار کر ه کر ه است و تظاهرات ور م کر ر اعتراض
به این وضعیت را به شدت سرکوب نمو ه و اقدام به باز اشت گساتر ه افارا کار ر 21
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استان ترکیه به بهانه عضویت ر پ.ک.ک کر ه است .هیئات اجرایای حازب ووکراتیا
تلق این اقدام را ی

" کو تا سیاسی" عنوان کر ه که " برتالف تواسته کار ه اسات".

احمد اوو اوغلو و عبدا گل نیز از این اقادام انتقاا کار ه و آن را تاالف ووکراسای
انستهاند ( .)www.isna.ir،9318اوروز بسیار از اعضا احزاب کار

و نماینادگان وار م

جشن زبان ترکی ر  22سرتاوبر  2291بیان کار ه اسات کاه " زبهان ترکهی کاه ر ویاان
ار  ،ر این تاکها که قرنهاست ویزباان تمادنهاا وتفااوتی

بو ه است ،سبب تشکیل فرهنگ ولی و هویت ولی شاده اسات.)www.trt.net.tr،9318(".
این سخنان ار وغان که ناشی از همان هویت ولی بر اساس زبان ترکی ویباشد ر کشور
که بخشی از جمعیت آن غیر ترک است و وجاه اشاتراک فرهنگای ،ناژا

و تااریخی باا

ترکها ندارند به روشنی نمایانگر بحران هویت ر این کشور و عدم وجو ارا ه الزم برا
حل آن است .پا ویگوید" وا اویکه عناصر جمعیت ساکن ر اتل ی

سرزوین نتوانند

هیچ پیوند با نظام حاک برقرار سازند یا وا ام که اکاریت عناصر نظام وزبور نتوانند ساهی
بو ن جمعیتها (از نظر سرزوینی) حاشیه ر نظاام حکاووتی و اساتفا ه از آن باهعناوان
والک تعیین هویت تو را برذیرند بحران هویت ا اوه تواهد یافت(".پا .)924 :9382 ،
 .5پروژه گاپ و مسئله کردی در ترکیه
ارتباط بین گاپ و وسئله کر
کر

چیست؟ سه عقیده ر راب ه با ارتباط پروژه گاپ و وسائله

ر ترکیه وجو ار -9 :گاپ طرح استراتژی

ضد کر است -2 .گاپ ی

راه حل

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

کر از قبیل صالح الدین ویرتاش ر زندانها ترکیه به سار وایبرناد .ار وغاان ر روز
زبانها نا ر جهان جا

س ی ا س ت ج ه ا نی

برا حل رگیر و وسئله کر
وضعیت اجتماعی و اقتصا

است و باعاث حال بحارانهاا وایشاو  .پاروژه گااپ

ون قه و ور م وحلی را بهباو تواهاد بخشاید و ر شارایط

بهتر باعث وفا ار به ولت و توقف حمایت از پ.ک.ک تواهد شد و ر نهایت ونجر به
حل وسئله کر

تواهاد شاد -3 .گااپ اساسا ًا یا

پاروژه تناای و غیرسیاسای اسات

(.)Meijer,2018:10
 .1-5پروژه گاپ و بحران هویت کردها
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ترکیه با استفا ه از پروژه گاپ به و شکل همگونساز (کو اجبار ور م کار و ا غاام
آنها با ور م ترک و با تخریب آثار باستانی و نشانهها فرهنگ و هویت کار ) و بهباو

س ی ا س ت ج ها ن ی

شرایط اقتصا

– اجتماعی جاوعه کر

به نبال حل بحران هویت کر ها و ا غاام آنهاا

ر هویت ترکی بو ه است
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 .1-1-5کوچ اجباری مردم کرد ساکن در محل پروژه گاپ به غهرب ترکیهه و ادغهام
آنها با مردم ترک و حذف پ.ک.ک
ساتت سدها گاپ ونجر به جابجایی تعدا زیا

از ور م آناتولی جناوب شارقی شاده

است .سد ایلیسو به تنهایی زندگی  28هزار نفر از ور م را تحتتأثیر قارار ا ه اسات و ر
کل پروژهها گاپ  322222هزار نفار از وار م آواره شادهاناد ( .)Meijer,2018:7بخاش
بزرگی از آوارگان را ور م کر تشکیل وی هند گار چاه ولات برناواههاایی بارا تاأوین
تسارت وار شده ار اوا همچنان بخش بزرگای از ور وای کاه جاباهجاا شادهاناد آواره
هستند .این جابهجایی ونجر به پراکندگی جمعیت کر شده است و گفته شده است کاه باا
تکمیل نهایی پروژه گاپ بیش از و ویلیون کر وجبور به وهااجرت باه ونااطق ورکاز و
غرب ترکیه تواهند شد .که این باعث شده بسیار از وحققان اظهار کنند که ولت ترکیاه
از ساتت سدها به عنوان روشی برا انجام سیاستها همگونساز و سرکوب اساتفا ه
کر ه است .پراکنده کر ن جمعیت کر باعث کاهش پایگاه واحد حمایت از پ.ک.ک شاده
است .سدها ایجا شده ر کنار وارز ترکیاه ،عاراق و ساوریه یا

واانع بارا وباارزان

پ.ک.ک هستند که عبور آنهاا را اتال ترکیاه وتوقاف کار هاناد .بادین ترتیاب سادها
وکانیس ها کنترل ورزها برا راهها سربساته کوهساتانی کاه توساط وباارزان پ.ک.ک

وور استفا ه قرار ویگرفتند ونحرف کر ناد .والحظاات اونیتای گااپ ر وراحال ابتادایی
پروژه به سختی قابل توجه است .اوا بعدها ر اواتر هه  9182و  9112به ووازات تشدید
شدن فعالیتها پ.ک.ک ،گاپ نیز به عنوان ی
عنوان ی

پروژه اونیتی ر نظار گرفتاه شاده و باه

ابزار وکمل ر جنگ و رگیر وور اساتفا ه قارار گرفات .یا

ناواه وخفای

نوشته شده به وسیله رئیس جمهور سابق تورگوت اوزال به نخسات وزیار ساابق سالیمان
ویرل ر  9113نشان وی هد که چگونه آب عمداً به عنوان قدرت سخت ر وباارزه علیاه
پ.ک.ک وور استفا ه قرار گرفته« :با تخلیه شاهرکهاا کوهساتانی ،ساازوان تروریساتی
پ.ک.ک وجزا تواهند شد .نیروها اونیتی باید فوراً حرکت کنند و ایان ونااطق را کااوالً
کنترل کنند و برا جلوگیر از بازگشت ور م وحلی به ون قاه ،سااتتن تعادا زیاا
سدها ر وکانها وناسب ی
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از

س ی ا س ت ج ه ا نی

جا گزین است.)Meijer,2018:8( ».

 .2-1-5تخریب آثار باستانی و فرهنگی و نشانههای هویت کردی
یگر از روشها هویت ز ایی از کر ها است .وناطق آناتولی که ر آنهاا سادها گااپ
ساتته ویشوند توسط کر ها به عنوان قلمرو اجدا

شناتته شدهاند .سایالبهاا ایجاا

شده به وسیله سدها آسیبها جد به وکانها تاریخی و وها کر هاا وار کار هاناد.
یکی از وه ترین آثار باستانی که از بین تواهد رفت شهر تاریخی و باستانی حسان

کیاف9

است .این شهر باستانی ر کرانه رو جله ر استان باتمان ر جنوب ترکیاه قارار ار  .باا
تکمیل شدن و آبگیر سد ایلیساو بخاش هاا از شاهر باساتانی حسان کیاف کاه بارا
ساتتمانها باستانیش وعروف است به زیر آب تواهد رفات و بایش از  222زیساتگاه و
 322اثر باستانی نابو تواهد شد .بان

جهانی ر سال  2228به علت عدم ووفقیات تاو

ر حفاا اسااتاندار ها وحافظاات از ویاارا فرهنگاای ر طاای ایاان پااروژه ،از ا اوااه
سروایهگذار تو ار و آن را وتوقف کر .
برا جلوگیر از تخریب این شهر باستانی اعتراضات زیا

صورت گرفته اسات اواا

ترکیه بدون توجه به اعتراضات و نگرانیها بین المللی سد ایلیسو را تکمیل کار ه اسات.
ارکان آیبوگا ،از وتخصصان آبشناسی آلمان و ساخنگو جنابش زناده نگاه اشاتن حسان
1. Hasankef

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

یکی یگر از اهداف استراتژ گاپ تخریب فرهنگی است که این تخریب فرهنگای یکای

کیف ،گفته است" تنها ثمرم این سد برا وا ،نابو
تاریخی تو را کاوالً از ست تواهی

و سارنگونی تواهاد باو  .واا پیشاینه

ا و این ووضوع نه تنها به ویرا

وحلای و باووی

وا ،بلکه باه ویارا جهاانی واا بروایگار  )www.kojaro.com،9312(".تخریاب ویارا
فرهنگی بهعنوان ی

استراتژ جنگ شاناتته شاده و اهمیات آن ر جناگ تحاتعناوان

کنوانسیونها ژنو حاک بر هدایت جنگ به رسمیت شناتته شده است.
 .3-1-5همگون سازی کردها با استفاده از بهبود شرایط اقتصهادی و اجتمهاعی مهردم
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ساکن در منطقه گاپ
نگاه اقتصا  ،پاراوتر یگر

س ی ا س ت ج ها ن ی

ر هویت ز ایی و تحلیل کر بهشمار ویآید .رژیا

ر ایان

راستا پروژه گاپ را طراحی کر ه است .اسماعیل بشاکیچی 9فیلساوف و اندیشامند تارک
هدف اصلی پروژه گاپ را تدوتگذار به وناطق غرب وی اند تا شرق ترکیه و ر جاا
یگر رباره هدف اصلی گاپ بیان ویکند ولت ترکیه به گاپ بهعنوان وسیلة برا هماوار
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کر ن زوینه ر تدوت سیاست تحلیل بر ن وینگار (وحرابای .)222 :9312،اجارا کار ن
پروژه گاپ برا تحلیل بر ن جاوعه کر ر اندیشه اوزال رئیس جمهور پیشین ترکیاه کاه
گاپ را وحصول فکر تو برا توسعه کر ستان وی انست کااوالً آشاکار اسات .راه حال
اوزال برا حل وسئله کر بیش از آن که وصالحه فرهنگی یا سیاسی باشد آویزه از اقتصاا
و جذب بو  .ویگفت نیاز به زوان و شکیبایی اری  ،بیست سال پیش  12رصد کر هاا ر
شرق و جنوب شرق زندگی ویکر ند االن فقط  22تا  22رصد ر شارق آنکاارا زنادگی
ویکنند .بیست سال یگر فقط  92تا  22رصد ر آنجا باقی تواهند واند( .رانادل:9321 ،
 .)324گاپ به تدری به بخشی از استراتژ اونیتی ولت ترکیه تبدیل شده است بدان وعناا
که با ایجا وابستگی اقتصا

ور م کر به ولت ،تأوین آبیاار  ،آواوزش و یاراناه ولتای

کر ها به ترکها ودرن وفا ار به ولت تبدیل شوند .ارتبااط ویاان برناواه توساعه آبای و
اونیت به این وعنی است وزارت توسعه ترکیه تنها بار پایاه ساو و صانعت بو جاه بارا
توسعه را لحاظ نمیکند بلکه سروایهگذار بر بازگشت وفاا ار وار م باه ولات ترکیاه
انجام ویشو  .بنابراین ،ر حالی که گفتمان رسمی ولت سدها گاپ را به عناوان هدیاه
به ور م کر وعرفی ویکند کم

به ور م کار وحلای تنهاا عملکار آنهاا نیسات .بلکاه
1. İsmail Beşikçi

واقعیت نشان وی هد که سو ها ناشی از توسعه آب بارا جواواع کار همچناان انادک
است و ر طول زوان گاپ با جابجایی ور م و ورزها طبیعی ،تصرف و تخریب فرهنگای
به ی

ابزار جنگ تبدیل شده است .علای رغا ا عاهاا

ولات ترکیاه ر واور اهاداف

توسعها پروژه گاپ و توسعه انسان وحور ،اوروزه هدف اصالی ولات ترکیاه اساتفا ه از
آب برا اهداف سیاسی ر اتل و تارج ترکیه است .ر اتال باا اساتفا ه از گااپ باه
نبال حل بحران هویت ،وسئله کر

و حذف پ.ک.ک است کاه پیاوادها آن جابجاایی

جمعیت ،تولید ورزها طبیعی و تخریب ویرا فرهنگای کار باو ه اسات و ر سیاسات
تارجی ترکیه ر پی هژوونی ر ون قه تاورویانه ،نئوعاماانگرایای و وبا لاه آب ر برابار
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نفت است که نتیجاه چناین سیاساتی شاورش و نااآراوی ر کشاورها ساوریه و عاراق،

س ی ا س ت ج ه ا نی

وهاجرت و ...است.
نتیجهگیری
است بلکه پیاودها ونفی یگر را نیز به نبال اشته است و هزیناههاا سانگینی را باه
ولت ترکیه تحمیل کر ه است .پروژه گااپ نقا

واوا  ،22 ،22و  21ق عناواه رعایات

جواوع بووی و همچنین وا ه اول اعالویه حقوق بشر و نیز کنوانسیون وبارزه با بیاباانزایای
است  .تجربه ترکیه نشان ا ه است کاه وسائله کار

و بحاران هویات وابساته باه آن باا

همگونساز قابل حل نیست و وا ام که ولت ترکیه از برناوهها و پروژهها وانناد گااپ
به نبال حذف هویت کر

است نمیتواند از بحرانها عبور کند.

ترکیه ر فرایند ولت – ولتساز شکسات تاور ه اسات .ضارور اسات بحاران
هویت با به رسمیت شناتتن حقوق انسانی کر ها و حقوق شهروند برابر باا ساایر وار م
ترکیه ،وجو ارا ه الزم برا اصالح قانون اساسی ،عمل به وعدهها

ا ه شاده و هادایت

وبارزات وسلحانه به فعالیتها سیاسی و حزبای وساالمت آویاز باا فاراه کار ن اوکاان
وشارکت سیاسی ر ا اره کشور که باعث احساس تعلق کر ها به کشور ترکیه گر حال و
فصل شو  .باا توجاه باه ووقعیات کر هاا و تحاوالت ون قاه باه ویاژه ونااطق کر نشاین
تاورویانه ،عدم حل این بحران ویتواند باعث تجزیه ترکیه شو .

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

پروژه گاپ به لیل عدم حل بحران هویت ر ترکیه نه تنها باعث حل وسائله کار

نشاده

منابع
آگه ،آکین (« ،)2221جایگاه ترک بو ن ر ولی گرائی رسامی ترکیاه :تحلیال ساازوانهاا
رسمی که با وحوریت ترکها تارج فعالیت ویکنند» ،مجله جامعهه و علهم ،شاماره
 ،992ص

.9-22

پا  ،لوسین بلیو ،بایندر ،لئونار  ،کلمن ،جیمزاس ،الپالووبارا ،جوزف ،وربا ،سیدنی ،وایان،
واایرون ( ،)9382بحرانها و توالیها در توسعه سیاسهی ،غالورضاا تواجاه سارو ،
تهران :انتشارات پژوهشکده و العات راهبر .
999

جمالی ،حسین ،تانی ،حسین (« ،)9388اتحا یه اروپا ،ترکیه و تحاول ر حقاوق فرهنگای
کر ها ترکیه ( ،»)9119-2222پژوهشنامه علهوم سیاسهی ،ساال چهاارم ،شاماره ،2

س ی ا س ت ج ها ن ی

ص

.2-22

چگنیزا ه ،غالوعلی ،آثارتمر ،وحمد (« ،)9388تحرکات قووی کر ها و اونیت ولی ترکیاه»،
فصلنامه روابط خارجی ،سال اول ،شماره  ،2ص

.982-298
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او اوغلو ،احمد ( ،)9312عمق راهبردی موقعیت ترکیه در صهحنه بهینالمللهی ،وحماد
حسین نوحینژا

ومقانی ،تهران :ووسسه انتشارات اویرکبیر.

ستمالی ،وحمدعلی (« ،)9312ترکیه و چالش کر » ،فصلنامه مطالعات راهبهردی ،ساال
 ،91شماره  ،922ص

.29-929

راندل ،جاناتان ( ،)9321با این رسوایی چه بخشایشی (تحلیل مسائل سیاسی کردسهتان ،
ابراهی یونسی ،تهران :نشر پانیذ.
شهرابی فراهانی ،عباس (« ،)9312پائین ستیها "گاپ" گزارشی از پیاوادها ترکیاه ر
عراق و سوریه» تجارت ،شماره  ،221ص

.22-21

عصار  ،وهتاب (« ،)9312آثار حقوقی پروژه گاپ بر تعهدات ولت ترکیه نسبت به جلاه
و فرات» ،پایان ناوه کارشناسی ارشد ،تهران.
صا قی ،سید شمسالدین ،رحیمی ،احمد ( « ،)9312یاسرورا کر و نقش ونافع ژئوپلتی
ر تحول راهبر ترکیه نسبت به کر هاا عاراق و ساوریه ( ،»)9382-9312فصهلنامه
سیاست ،وره  42شماره  ،2ص

.499-432

قائ وقاوی ،سیدعلی (« ،)9312بحران آب و آبها جار فراورز ترکیه و اونیت ولای و
-992

وحیط زیست ایران» ،فصلنامه مطالعات منافع ملی ،سال وم ،شاماره  ،2صا
.12

فرحمند ،صغر  ،سمیعی ،علیرضا (« ،)9312تبیاین رویکر هاا حازب عادالت و توساعه
ترکیه ر قبال کر ها از آشاتی ولای تاا سیاسات سارکوب ( ،»)2222-2292فصهلنامه
تحقیقات سیاسی بینالمللی دانشگاه آزاد واحد شهرضا ،شماره  ،998ص

.34-12

قمرنیا ،هوشنگ ،گلچین ،وهر ا ( ،)9312بررسی پروژههای گاپ و سد ایلیسهو ترکیهه و
اثرات آن بر ایران و کشورهای خاورمیانه ،کروانشاه :انشگاه راز .
ورا یان ،وحسن ( ،)9382برآورد اسهتراتژی

ترکیهه (سهرزمینی -دفهاعی -اقتصهادی-

اجتماعی  ،تهران :وؤسسةفرهنگی و العات و تحقیقات بینالمللی ابرار وعاصر.
طا  ،وحمدرضا (« ،)9312آب و سیاست؛ نگاهی باه فرآیناد سیاسای شادن آب»،

ورا

فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی ،)4(1 ،ص
.983-293

وال ،یوید ( ،)9382تاریخ معاصر کرد ،ابراهی یونسی ،تهران :نشر پانیذ.

ووسو قرالر  ،علی نژا  ،حاود (« ،)9314کاربسات نظریاههاا چنادفرهنگی گرایای ر
تبیین فرآیند صلح ترکیه با کر ها این کشور» ،فصهلنامه سیاسهت خهارجی،)3(21 ،
ص

.21-924

نوار  ،علی (« ،)9318بهرهبر ار از سد ایلیسو ر ترکیه و ووازین حقوق بین الملال آب»،
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،سال بیست و یک  ،تابستان ،)23( ،ص

.929-981

ایسنا (« ،)9318برتور پلیس ترکیه با وعترضان ر یااربکر ر پای برکناار شاهر اران»،
https://www.isna.ir/news/98052914008

تابناک (« ،)9312سیاست آب باز ترکیه و وصیبتهایی که وتوجه ایاران ،عاراق و ساوریه
است!»www.tabnak.ir/fa/news/795494/

تی ،آر ،تی (« ،)9318زبان ترکی سبب تشکیل فرهنگ ولای و هویات ولای شاده اسات»،
https://www.trt.net.tr/persian/trkhyh/ 1276557

پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

و

س ی ا س ت ج ه ا نی

.29-12

وحرابی ،علیرضا ،غ پرور ،احمد (« ،)9312عواول واؤثر بار واگرایای کر هاا و بحاران ر
کر ستان ترکیه» ،فصلنامه ژئوپلتی  ،)2(2 ،ص

998

،» هازار ساال ر ترکیاه92  شهر شناور باا قادوت، «حصن کیفا،)9312(  وحبوبه،حسنی
.https://www.kojaro.com/128573

،» «غبارروبی از کنفرانس بینالمللای وقابلاه باا گار و غباار ر تهاران،)9312( ویچه وله
https://www.dw.com

،»  «سیاستها آبی ترکیاه و بحاران آب ر تاورویاناه تاب آلاو،)9312(  حیدر،کشاورز
www.faratab.com/news/4806

 «ار وغان رصد تغییر بافت جمعیتی ر وناطق کر،)9312  صا ق (تیرواه،ولکی
. http://irdiplomacy.ir/fa/news/1970055،»ر ترکیه
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