
 

 
 ملي امنیت علمي فصلنامه

 9911 زمستان ،هشتمو سي شماره دهم، سال

 981-692 صفحات از هفتم مقاله

 

( بر GAPشرقی ترکیه ) طرح راهبردی آناتولی جنوب تأثیرات :پژوهشي مقاله

 امنیت جمهوری اسالمی ایران

 1علی فرهادی

 99/10/11تاريخ پذيرش:  91/19/18تاريخ دريافت:

 چکيده
ه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران، امنیت کشور همیشهه رر معهرت تهدیهد جهدی     با توجه ب

 یانهاتو   یپهروژه ممهران و ابهاران   یکی از این نهوع تهدیهدات،   متنوع و متفاوت باشد و  تواند یمبوره که نوع این تهدیدات 

 و اسهت رر حال ساخت  رجله و فرات یها ورخانهمتعدر رر باالرست ر یها یساز که بر اساس ان سداست  2یجنوب شرق

و تو ید برق مورر استفاره قرار خواههد ررفهتا از    هیو بدون اب ترک ریبا یها نیکررن زم یزرام یرو رورخانه برا نیاب ا

 تأثیر طرح اناتو ی جنوب شرقی بر امنیت جمهوری اسالمی ایران استا همین رو هدف اصلی پژوهشگر شناسایی

اسهتفاره از رو   های توصهیفی اسهت کهه رر رو فهاز بها      از نظر ماهیت جزء پژوهشو  یکاربررز نظر هدف ا قینوع تحق

مهرتط  بها موعهوع    ی شهام  متهون ملمه   برای فاز اول پژوهش؛ پژوهش  منابعشده استا   چرخه انجام یو ا گو یطیمح شیپا

و رو  انتخهاب   اسهت ر خصهو  پهروژه رها     رها و رسانه اتیمنتشرشده رر نشر یهاها و رزار پژوهش، مصاحطه مورر

منابع از نوع اقتضائی و رر رسترس بوره استا جامعه اماری برای فاز روم تعدار پنج نفر از خطرران حوزه مهورر مطا عهه بورنهد    

 که به رو  هدفمند انتخاب شدندا

ب کشهور بها مخهاطره مواجهه     جنوب غهر  محیطی زیست تیامن اتمام طرح را ، ابتدابا نتایج تحقیق حاکی از ان است که 

بعهد   ررکهرر و  خواههد   تغییهر  هیه منطقهه بهه نفهع ترک    یتوازن اقتصهار و ( اااو  تو ید ریزرررهابحران اب و  جاری)اخواهد شد 

 یبرتهر  تضهعی  خواههد شهد و ترکیهه بهه     محور مقاومهت رر منطقهه   شدت خواهد ررفت و  مهاجرتو  یکاریب ی نیزاجتمام

طهور محسوسهی    های نظامی مستقر رر منطقهه نیهز بهه    توان مملیاتی یگان اهد یافت و متعاقب انرست خورر منطقه  یکیتیژئوپل

 کاهش پیدا خواهد کررا

 امنیت، طرح را ، پویش محیطی، ا گوی چرخها   :ها کليدواژه
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 مقدمه

با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران و همجواری ان بها  

ی مث  مراق و افغانستان، امنیت جمهوری اسهالمی ایهران رر معهرت    ا رهز بحرانکشورهای 

 هها  انمتنوع و متفهاوت باشهد و برخهی از     تواند یمتهدید جدی بوره که نوع این تهدیدات 

صورت غیر مستقیم امنیهت   هستند و برخی نیز با واسطه و به شده شناختهبرای جامعه ملمی 

نیسهتند و   شهده  شهناخته ملمی و مدیران و مسئو ین  کنند که برای جامعهکشور را تهدید می

تواند امنیت پایدار کشور را تحت تهأثیر  غفلت و مدم توجه جدی به این نوع تهدیدات، می

تهوان بهه    قرار رهد و رفته رفته کشور را با بحران مواجه نماید که ازجمله این تهدیدات، می

 محیطی اشاره نمورا تهدیدات زیست

محیطهی،   رر کنار اثار زیست که است زیبرانگ مجار ه تالضعم از یکی یسدساز اتیممل

، و مههاجرت  یسهنت  دیه نظهام تو   یرانه یوفراوانهی مثه     اجتمهامی اثار اقتصاری و سیاسی، 

و  یاونهد  ی)احمهد  کنهد و ااا را ایجهار مهی   کهاری ینشینی و بزهکاری و ررنهایت فقر و ب حاشیه

و  یمله  طحرر سه  زیه برانگ مجار هه  تالضه عم از یکه ی یسدسهاز  اتیا ممل(22: 1919همکاران، 

 ریسها  نکهه یبهر ا  هوالمه  ،یسدسهاز  جهه یرر نت یافتیرر اب انجری هشاک و است یا ملل نیب

 یامهدها یهد سهاخت، ممکهن اسهت پ   واخمواجه  اب روکمط  معض ارا ب یساحل های ترو 

 ا(222: 1912نواری، )باشد  راشتهه راهم هبرا  یدرمتع ستیز  یمخرب مح

 طهور  ان بهه  عاست که منطه  یستیز  یت محالان رسته از معض هرر زمر زرررهایر هدیدپ

 بهه  ان رباسهت و اثهار مخه    هشد قعچند رو ت وا ای کی نیسرزم قلمرورر  یزئج ای یکل

های های ررر و غطار رر سال وقوع طوفانکندا یم تیها سرا رو ت ریسا نیسرزم یهمحدور

 واجهه م همخهاطر ا شهدت به   را بهور ما کش مررم یارسا م ب ستیز  یاز مح یمندهبهر ،اخیر

 ا(252همان منطع: )است  هکرر

هههای مطههرح ملیههه جوامههع بشههری از مسههائ  امههروزه بسههیاری از تهدیههدات و چهها ش

، تغییهر اقلهیم   شده ینیب شیپریرند، به نحوی که ططق سناریوهای محیطی سرچشمه می زیست

ی سنگین اقتصهاری  ها نهیهزجتمامی و تحمی  تواند منجر به تهدید امنیت مرزی، امنیت ا می
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ا هرچنهد  (121: 1912)رعائیان قیهه باشهی،  امنیتی رررر  -ی نظامیها رساختیزتحت تأثیر تخریب 

ههایی ططیعهی   محیطی، ظاهری غیرامنیتی راشته و تنهها تهدیهدات و چها ش    تهدیدات زیست

ت ملهی کشهورهای محه     کنند، و ی رر مم  امنیت انسان، جامعه و رر نتیجه امنیه جلوه می

وقوع را تحت تأثیر قرار راره و راهی اثار و تطعات بسیار بیشتر و چشمگیرتری از جنه  را  

 ا(1: 1911)معدنی،  اورند یمبه همراه 

روژه ، په اسهت بنابراین یکی از این نوع تهدیدات که متوجهه جمههوری اسهالمی ایهران     

متعهدر رر   یهها  یسهاز  سهد  باس ان که بر اسا است 1یجنوب شرق یاناتو  یممران و اباران

و  شهده   رهیذخ هیترک یها رو رورخانه رر سد نیاب ا ،رجله و فرات یها باالرست رورخانه

با توجه به اینکه رجله و  ارریرمی قرار هیترک ریبا یها نیکررن زم یزرام یمورر استفاره برا

ههم پیوسهته و    اق، بهفرات رر ارامه مسیر پس از رذر از سوریه و مراق، رر جنوب شرق مر

ریزر و با تکمی  طهرح فهوق و    را تشکی  راره و به خلیج فارس می اروندرور –ش  ا عرب 

اب خواهد شد و رر منطقهه غهرب ایهران     با کاهش اب ان، تاالب هورا عظیم، خشک و کم

ا طرح رها  بهه ملهت نیهاز     (111: 1911)مقامی، محیطی شک  خواهد ررفت  یک فاجعه زیست

ی از حساسهیت زیهاری برخهوررار اسهت و رر     ا ملل نیبی و ا منطقهانه از ریدراه ابی خاورمی

 ا(111)همان: ی اتی ممکن است بر سر حق ابه ررریری نظامی به وجور اید ها سال

 منظهور  به رمندیانگلستان رر رابطه با رورخانه ه استیسوخته معرف س یها نیزم راهطرر

سهوخته رر   یهها  نیزمه  راهطهرر ممهال    زین اکنون ر وبوهند  یها مرز رر رانینفوذ ا کاهش از

و رژیهم صهیونیسهتی    رجله و فرات رر حهال اجهرا اسهت    یها رورخانه رست نییرابطه با پا

که منافع شایانی از این طرح به رست خواههد اورر و   استاین طرح  رذاران هیسرمایکی از 

ی جدی اینهده رنیها   ها رانبحی اب که یکی از ها بحرانعمن کسب منافع ماری، خور را از 

و توسعه متوازن و امنیت کشورهای همسایه خور و ایران را به خطر  بخشد یم، رهایی است

زندری بشر است و رامنه تأثیر ان از نیازهای فهرری روزانهه    ریناپذ ییجداا اب بخش اندازر یم

ااا را رر فرهنگهی و   -ی صهنعتی، کشهاورزی، اقتصهاری، اجتمهامی    هها  تیه فعا  نیتر دهیچیپتا 
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مسئله و چا شی مهم مطهرح   منوان بها رر کشورهای غرب اسیا، اب (9: 1912)مراقچی، ریرر  برمی

 ،(192: 1911معهدنی،  )بهور  است و به احتمال زیار جن  بعدی رر این منطقه بر سهر اب خواههد   

مختله    ای که این طرح بر امنیت اب و امنیت جاااا رر ابعار تأثیررذاریبنابراین با توجه به 

، موعهوع مههم و قابه     رانیا یاسالم یجمهور تیبر امنان تأثیرات خواهد راشت، بررسی 

 ااستبررسی 

ی و مدم اتخاذ راهطرر مناسب رر قطال اجرای طهرح راهطهرری انهاتو ی جنهوبی،     تفاوت یب

 خواهد شهد  ، مراق و سوریهرانیاغرب و جنوب غرب جااا زیحاصلخ یاراع ینابوربامث 

این  تیجمع  کمر غرب ایران ایجار خواهد شد و کم ر یابانیو ب زرعی  م زرگمنطقه ب و یک

طور ممده به مناطق خو  اب و ههوا( مههاجرت خواهنهد کهررا      مناطق، به سایر مناطق )به

هها و همچنهین شهیالت منطقهه ارونهدرور،       کشاورزی، رامداری و سایر صنایع وابسته به ان

ها بر سهر منهابع اب   زایش پیدا خواهد کرر و تنشتضعی  خواهد شد و ررنتیجه بیکاری اف

بین اقوام و مناطق شدت خواهد ررفت و سالمت مررم رر اثر تخریب شدید محی  زیسهت  

های ررر و غطار به مخاطره خواهد افتارا ههی  ترریهدی رر اهمیهت جایگهاه اب و      و طوفان

ایهن رو عهرورت رارر    تأثیررذاری ان بر سالمت، اقتصار، سیاست و امنیت وجور ندارر، از

 رانیه ا یاسهالم  یجمههور  تیه بر امن هیترک یجنوب شرق یاناتو  یتأثیرات طرح راهطررکه 

 مورر بررسی و مطا عه قرار ریررا

شناسهایی تهأثیرات طهرح    »از  است مطارت ، هدف تحقیقشده منوانبا نگر  به مطا ب 

محیطی، سیاسی، اقتصاری،  ستراهطرری اناتو ی جنوبی ترکیه بر امنیت جاااایران رر ابعار زی

 «افرهنگی و نظامی -اجتمامی
 

 مباني نظری

( 118: 1919)ممیهد،  « بیمهی ایمن شدن، ررامان بورن و بی»امنیت رر فرهن   غات به معنی 

و روایات بهه رسهتررری    رر قرانهای بسیاری مهمی است که امده استا امنیت از موعوع

بهه   رر قرانبار  281وع ریشه یا کلمه امن حدور طوری که ررمجم به ان اشاره شده است به

مورر رر ایات مدنی بهوره اسهتا    521مورر رر ایات مکی و  958کار رفته که از این تعدار 
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 1« سهالما  »و  بهار  99« سهالم »و  بار 9 «سکینه»یی مشابه مانند بار معناهایی با همچنین کلمه

 رر قران به کار رفته استا بار

ممکهن نیسهت رارای    اصهال  امیزی است که امنیت نمار ابهام»است:  قدمعت 1ارنو د و فرز

یک ملت وقتهی رارای امنیهت اسهت کهه رر     »معتقد است  2وا تر  یپمن«ا معنای رقیقی باشد

های اساسی خور را حفظ کرره و ررصورت اقدام بهه  صورت اجتناب از جن  بتواند ارز 

ی تیبر وعهع ارر امنیت رال »است  معتقد زین 9نامارارابرت مک«ا جن ، بتواند ان را پیش برر

توان جامعه »نیز معتقد است:  2ریچاررکوپر«ا باشد، ان وعع حداق  نظم و ثطات خواهد بور

(ا مفهوم امنیت 91)همان:« هایش، امنیت ملی استریری از فرهن  و ارز و بهره رر حفظ

طهول تمهامی یها حهداق  بیشهتر      انسانی رارای تعری  واحد و مق مانند ریگر مفاهیم رر ملوم

توان نتیجهه ررفهت کهه    به انچه رفته شد، می با توجهاساس  نیبر همنظران نیستا صاحب

 شور:ی به فرایندهای زیر اطالق میمل تیامن

ا حفظ تمامیت ارعی، حفظ جان و رین مررم، بقاء و ارامه نظام اجتمامی و حاکمیهت  1

 سیاسی، اقتصاری، نظامی، فرهنگی(؛کشور )

 ا حفظ و ارتقای منافع حیاتی کشور؛2

امروز سهازرار   چراکهی و حیاتی کشور، منافع ملا نطور تهدید جدی از خارج نسطت به 9

 ا(992: 1922)مامری، است  مهم اریبسکررن محی  با اهداف راخلی 

نقطه »جن  سرر، ررباره امنیت معتقد بور:  رر اوجمدار امریکایی سیاست 5برژینسکی

رر باب امنیت باید با شناسایی صهحیح ماهیهت تغییهرات مصهر مها قهرین        شروع کناکش

 «اباشد

توان چنین برراشت نمور که نقطه مشترک رر تمام ارر رر تعاری  مذکور رقت شور، می

تهوان  بهه مطهارت ریگهر مهی    ؛ متمرکز است« حفظ وجور خور»تعاری  باال، روی عرورت 
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نظهران  رانستا برخی صاحب« رین خطراتتحفظ ذات و صیانت نفس از اساسی»امنیت را 

 اند:نموره خالصه ریزرا رر پنج مقو ه « صیانت ذات و نفس»حفظ خور یا 

 ا حفظ جان مررم؛1

 های مررم؛ا حفظ رین، باورها و ارز 2

 ا حفظ تمامیت ارعی؛9

 ا حفظ نظام اقتصاری و سیاسی؛2

 ا حفظ استقالل و حاکمیت کشورا5

این خصوصیت را رارند که تمهام کشهورها،   « امنیت ملی»وهره ج منوان بهاین پنج مقو ه 

هها و اختالفهات فهرری، رروههی،     ها، سهلیقه ها و احزاب بدون توجه به ررایش افرار، رروه

ها اتفاق نظر رارندا اهمیت امنیت بهه حهدی اسهت کهه      ططقاتی، سیاسی و اجتمامی روی ان

یا « فلسفه وجوری رو ت»این منظور  اکثر ملمای ملم سیاست بر این باورند که برای تحقق

رو ت را با وجور تمامی قیوری که  سیتأسمورر توجه قرار ررفته و « فلسفه تشکی  رو ت»

های فرری ایجار کرره، برای پاسداری از حریم امنیت رانسته و عرورت ان را بر پای ازاری

 ا(8: 1985)مراریان، اند قطول کرره

و مقهام معظهم    )ره(ار امنیت ملی از نگاه امام خمینهی ( رر بررسی ابع1988شیدائیان )

ی ررونی ها مؤ فه؛ کند یمی امنیت ملی را به رو رروه تقسیم ها مؤ فه، ا عا ی( )مدظلهرهطری 

مهداری، مشهارکت ممهومی،     استقرار امنیت ملی شام  وفاق و همگرایهی ملهی، والیهت   

مهداری، رسهتر  و    و قهانون ی رهذار  قانونساماندهی اقتصاری، اقتدار نظامی و رفامی، 

ای ی منطقهه هها  مؤ فهه شهور و  ی و تو ید ملم میافزار نرمتعمیق معارف رینی و جنطش 

 و سیاسهی  جغرافیهایی،  رینهی،  فرهنگهی  فهراوان  مشهترکات  رنهده یرربررامنیت ملهی را  

منطقههه  رر ارامههش و ثطههات ایجههار و رشههمن نفههوذ از پیشههگیری بههرای اقتصههاری

 ا(52-12: 1988شیدائیان،)راند می

امنیت ملی مطارت است از احساس ازاری رر تعقیب اهداف ملی و فقدان ترس و خطهر  

 ا(122: 1918)بهزاری، جدی از خارج نسطت به منافع اساسی و حیاتی کشور 
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رهیافت مستق  امنیتی، با طهرح امنیهت موسهع رر برابهر امنیهت       منوان بهمکتب کپنهاگ 

بهرره و بهرای امنیهت     سؤالهای نظامی را به زیر ، مطا عات امنیت حول محور تهدید1مضیق

یکی از متفکران این مکتب، پهنج بعهد    2نمونه باری بوزان منوان بها استابعار چندرانه قائ  

ی تههاجمی و  هها  ییتوانها اثهار متقابه     به برای امنیت ملی قائ  شده است؛ امنیت نظامی که

یکدیگر مربوط استا امنیت سیاسی  ها از مقاصد و نیز برراشت ان ها رو ترفامی مسلحانه 

هها   یی اسهت کهه بهه ان   ها یدئو وژیای حکومتی و ها سامانه، ها رو تناظر بر ثطات سازمانی 

ا امنیت اقتصاری، یعنی رسترسی به منابع مها ی و بازارههای الزم بهرای    بخشد یممشرومیت 

حفهظ ا گوههای   حفظ سطوح قاب  قطو ی از رفاه و قدرت رو ت؛ امنیت اجتمامی به قابلیت 

سنتی زبان، فرهن ، مذهب و هویت و مرف ملی مربوط است که با شرای  قابه  قطهو ی از   

 منهوان  بهه محیطی ناظر است بر حفظ محی  محلی جههانی   تحول همراه استا امنیت زیست

رر ارامهه   ا(92: 1912)بهوزان،  سیستم پشتیطانی عروری که تمام حیات بشری به ان متکی است 

 طور خالصه بیان شده استا ار امنیت بههر یک از ابع

امنیت نظامی به معنای میزان توانایی و قابلیت نیروهای مسلح یک کشهور   امنیت نظامي:

بههرای حفاظههت از حکومههت و مههررم رر مقابهه  تهدیههدهای قهرامیههز نظههامی و غیرنظههامی  

 تیه او و نیتراز بهاال  ،یمل تیامن یها رر برنامه ینظام داتیتهد اغلب ا(21: 1928)مانهدل،  است

بطهررا   نیرا از به  گهر یر یها تواند حاص  کار چند قرن رر جنطه می یبرخوررارندا اقدام نظام

 یانسهان  یهها  هنر، صنعت، فرهنه  و همهه جنطهه    است،یس نهیارزشمند رر زم یوررهاارست

مقابلهه بها خطهر     یهها بهرا   همه رو ت ررنتیجهممکن است با توس  به زور کنار زره شوندا 

 انهه، یجو یاممال تالفه  ایخواه رر قا ب رفاع  انهیجو یاممال تالف ایرفاع  ینظام یروین یرارا

 ا(129: 1922)بوزان، هستند

ی حکهومتی و  هها  سهامانه ، هها  رو هت امنیت سیاسهی بهر ثطهات سیاسهی      امنیت سیاسي:

 تیه امن کیه تفک ا(92: 1928)بوزان،  بخشد یممشرومیت  ها انیی ناظر است که به ها یدئو وژیا

                                                           
1. Wide Versus Narrow 

2.  Barry Buzan 
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 تیه از امن ،یاسیس تیرو رستره امن نیاستا از ا دهیچیپ یامر ت،یوجوه امن ریاز سا یاسیس

 هرجامعهه رسهتر   کیه رر  یاسه یاز مسهائ  س  یرو ت تا وجوه ت،یحاکم ،یاسینظام س کی

مکم   ایو  دهایتهد ریسا ساز نهیمنوان زم به یاسیس دیتهد ا(59: 1988،ییایه ر ی)جوارخواهد بور 

 اسهت یممکن است از فشار بر حکومهت رر مهورر س   دیا هدف از تهدندک یمم  م زیها ن ان

 یرو هت بهرا   یاسه یو بهرهم زرن بافهت س   یطلط ییحکومت، جدا یررفته تا واژرون یخاص

 یاسه یرر بُعهد س  نیبنهابرا ؛ (92: 1928)بهوزان،  متفاوت باشد ،یاز تهاجم نظام شیان پ  یتضع

 ت،یمشروم زانیم ،یعع  و قوت، کارامد مانند ساختار، یتوان به ابعار فرم می یمل تیامن

، بحهث  رهررر  یبهاز مه   یاسه یس یهها  نظهام  تیکه به مشروم یرو ت، احزاب، موارر تیامن

مشهارکت   وهیرر کشورها و شه  یجامعه مدن ینهارمند زانیرر جوامع، م ها تیو اقل ها تیقوم

 ا(192: 1989،یعی)رباشاره کرر  یاسیس

یهت و قهدرت اقتصهاری و موفقیهت رر بازارههای      امنیت اقتصاری قابل امنیت اقتصادی:

ی، رسترسی به منابع، سرمایه و پول، منافع ما ی و بازارهای الزم برای حفهظ سهطح   ا ملل نیب

 یبُعهد اقتصهار   تیه اهما (92: 1981)بهوزان،  ریرر  قاب  قطو ی از رفاه و قدرت رو ت را رر برمی

کوچهک و   یهها  جنه   یها و حت مکش، کشاها نزاعشور یتر م افزون روز به روز یمل تیامن

کسهب منهافع    ر،یه ررر یهها  طهرف  اتیه ا رر پهس ن شوند یاغاز م یاقتصار فبزرگ با اهدا

مهالوه بهر    اانان اسهت  یها استیس یریر رر شک  راهطرریو هدف  یمنصر اصل ی،اقتصار

 رر نیگزیمنهوان جها   بلکهه بهه   ،ینظهام  اتیمنوان مکم  ممل تنها به امروزه از اقتصار نه ن،یا

تها بهه    یاقتصهار  تیه امن تیاهم گری؛ به مطارت رشور یاستفاره م ها نیهمچون تمر یموارر

 -یو و رر بخش نظام -یرذار هیکررن و سرما نهیرو تمرران حاعر به هز هیست که کلا انجا

 ا(191: 1989،یعی)ربد هستن نهیزم نیرر ا

کاالهها و   یاقتصهار  عیو توز یاند از رشد اقتصار مطارت یاقتصار تیامن یاصل یها جنطه

ان رر  یبهطور نسهط  قیاز طر یاقتصار مل یسالمت شیرابطه افزا نیرر ا یتیخدماتا هدف امن

 گهر یبها ر  سهه یان رر مقا یفعل  یبهطور شرا طور نیاقتصار رر رذشته و هم  یبا شرا سهیمقا

 یرتقها حفهظ و ا  زانیمطارت است از م یاقتصار تیامن»بنا به رفته ماندل:  ایکشورها استا 
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مملکهرر   یکاالهها و خهدمات، ههم از مجهرا     نیتأم قیجامعه از طر کیمررم  یزندر وهیش

 ا(128: 1922)ماندل،«ا مل  نیب یو هم رر بازارها یراخل

از قابلیهت حفهظ   مطهارت  فرهنگهی   -امنیهت اجتمهامی   فرهنگیي:  -امنیت اجتماعي

  قطو ی از تحهول  ا گوهای سنتی زبان، فرهن ، مذهب، هویت و مرف ملی با شرای  قاب

اختالف بر سهر مفههوم ان وجهور راررا     ،یاجتمام تیخصو  امن ررا (21: 1911)معدنی، است

 سهت یز  یمانند مح یرانسته و رر کنار ابعار یمل تیاز ابعار امن یکیرا  یاجتمام تیامن یبرخ

انهد   هرانسهت  یمله  تیه سن  امن را هم یاجتمام تیامن گریر یاندا برخ قلمدار نموره یو اقتصار

 یزیه ر ههر نهوع برنامهه    شهرط  شیو پ ریفرار یا منوان مقو ه به یاجتمام تیامن ا(121: 1989،یعی)رب

 ا(52: 1988،ییایر ی)جواررارر  یا برجسته گاهیجا ی،و فرهنگ یاقتصار ،یاجتمام ،یاسیس

مفهوم  نیا یها جنطه ریکه کمتر از سا یمل تیجنطه امن نیدتریجد محیطي: امنیت زيست

 محیطهی مطهارت   امنیهت زیسهت  محیطی استا  منابع و زیست تیوجه بوره است، امنمورر ت

منابع تجدیدنشهدنی و مهوار    ژهیو بهاست از حفظ و افزایش میزان رسترسی به منابع حیاتی، 

های فسیلی و از طهرف ریگهر، تهال  مسهتمر و نهارینهه بهرای        معدنی راهطرری و سوخت

تقهای کیفیهت ان و حفهظ و بهطهور شهرای       کاهش ا ورری و نگهداری محی  زیسهت و ار 

 ا(12: 1915)معدنی، زندری رر محیطی محلی و جهانی 

 طهرح  بها  و ررفهت  صهورت  تأخیر با اندکی امنیتی، مطاحث حوزه به مطاحث این ورور

 رونهد  این بوزان، باری ژهیو به مکتب، این اندیشمندان سوی از محیطی زیست امنیت مسائ 

 و یرهذار  اسهت یسمطا عهاتی،   نظهری،  بخش رر مرتط  ارهاینه توجه مورر و شک  ررفته

و  عیمالحظهات مربهوط بهه رشهد سهر      را یه اخا (191: 1912همکاران،  و ) طفیررفت  قرار اجرایی

و  یصهنعت  یهها  یقابه  کنتهرل ا هورر    ریو رستر  غ یعیکاهش منابع طط ت،یجمع هیرو یب

مهررم شهده    یها توره یان و حتپژوهشگر ،یا ملل نیتفکر رواب  ب یوارر صحنه اصل ی،معدن

بهه  مهرور   اغاز و به یتیموعوع امن کیمنوان  به ستیز  یم، مح 1182رهه  انیاستا رر پا

شدن اتمسهفر   یته ،یا رلخانه یهمچون رازهای موعومات شدا  یبرجسته تطد یتیمسئله امن

 یهها  یاهکاسته شهدن از مه   ،ها رفتن جنگ  نیخاک، از ب یخوررر دها،یاس ینینش از ازن، ته
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  یمحه  تیه از موعومات مرتط  با امن ی،نیرزمیتازه رر کنار زوال منابع ز یها موجور و اب

 ا(122: 1989،یعی)رب است ستیز

جمعهی   زنهدری  و حیهات  با مستقیم ارتطاط محیطی زیست مسائ  و زیست محی  بحث

 انسهانی  یهات ح بر بار انیز اثر زیست، محی  بر منفی اثر و مارعه نوع هر زیرا رارر؛ انسان

 نسهطت  سیاسهی  واحهدهای  امنیهت  و توسهعه  جستارهای با زیست محی  شک بدون رارر،

 و ها بوم ستیز سازنده مناصر کارکرر رر اختالل هررونه که یا رونه به است، مستقیم راشته

 ا(81: 1912 رار، )کاویانی کند یم تهدید را بشر مدنیت و زیست ،کره ستیز

 بهه  برریرر، رر را محیطی زیست و خطرات تهدیدات که ینحو به امنیت مفهوم توسعه 

ا ایهن موعهوع   (1912همکهاران،   و )مریدسهارات اسهت   انجامیهده  فراریهر  بسهیار  رویکرری ظهور

ی سهاز  مهن یای امنیت اقتصاری، اجتمامی و سیاسی باشد و ناظر بر ها شهیرتواند یکی از  می

اکی، هوایی، صوتی، اخالقی و ااا ی محی  زیست و جلوریری از ا ورری ابی، خساز سا مو 

 ا(991:1912نیا،)حافظاست 

ی ا منطقهه ، طهرح توسهعه انسهانی و    (2)رها   یجنوب شرق یپروژه اناتو : 9پروژه گاپ

( شهما ی  نیا نههر  نیبه ی مزوپتیمیها ) هها  رشتاستا این طرح رر حوزه فرات و رجله و رر 

یی و ایجهار امکانهات   ی زیربنها هها  طهرح م طراحهی شهده و شهام      1181که رر سال  است

، سیسهتم بهداشهتی و   هها  کارخانهه ، فرورراه، جاذبه رررشهگری،  اهن راهی و شطکه ساز جاره

، رانشگاه، مدرسه، توسعه سیستم اطالمات و خطررسهانی پیشهرفته   ها مارستانیبررمانی نظیر 

ا هدف از این طرح پیشگیری از مهاجرت مررم و ایجار شرای  برای بازرشت بهیش از  است

کرره به مناطق میانی و غهرب کشهور بهه روسهتاها و شههرهای خهور        مررم کوچ ونیلیم سه

 ا(15: 1982)مختاری هشی و قارری حاجت، است

هدف از اجرای را  همچنین توسعه همگرایانه شهر و روستا، برقراری مهدا ت رر  

روند توسعه، افزایش مشارکت مررمی، حفظ محی  زیست، افزایش استخدام و کهارایی  

                                                           
1.  GAP 

2.  Güney doğu Anadolu Projesi- GAP 
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وپرور  استعدارهای جوانهان و زنهان و رختهران و تغییهر سهاختار       روی کار، اموز نی

ی و تحهول  ا منطقهه ی و برقراری تعارل بین زار و و د با روند توسعه ا لهیقطی و ا رهیمش

ی رهذار  هیسرمارر بافت خانوارری و طرح توسعه مکانی، توسعه امور زیربنایی، توسعه 

ت و توریسهم و فرهنه  و کشهاورزی و    بخش ممومی و خصوصهی رر بخهش خهدما   

هها و ارزاوری،   صنعت برای افزایش کیفی و کمی محصهوالت تو یهدی و صهاررات ان   

ی ا منطقهی، تقویت همگرایی اقتصاری و اجتمامی ا منطقهافزایش قدرت رقابت سازنده 

 ا(121: 1915ی، مقام قائم) است

ر جنهوب شهرق ایهن کشهور     رجله و فرات ر یرر حوزه رورها هیرو ت ترک یمرکز سدساز

سهد   ینرجله و فرات، چند ریرر قا ب پروژه را  رر مسمیالری  1112از سال  هیترکقرار راررا 

 22کرر با انحهراف جریهان اب رجلهه و فهرات،      یسع هیترک بلندپروازانه، ساختا رر این پروژه

اورزی را بها حجهم   میلیون هکتار از اراعی کش 2/1تا اب مورر نیاز  بسازر یاب روراهین 11سد و 

 ا(911: 1918)توحیدی و کیخسروی، نماید  نیتأممیلیارر متر مکعب  92ذخیره مخزن 

صورت رسمی مورر توجه مسئوالن وقت رو ت ترکیه قهرار   بهم  1182از سال  این طرح

ررفت و مملیات سهاخت بسهیاری از سهدهای ان ازجملهه سهد اتهاتورک کهه ظرفیهت ان         

و رر روران م  2228امهها از سههال  ؛رانههی اسههت، نهههایی شههدسههد ای 152معههارل  ییتنههها بههه

رجب طیب ارروغان، برنامه مم  رها  رر رو هت ترکیهه رسهما  مصهوب و       یریوز نخست

 داان اغاز ش یا مملیات اجرایی و توسعه

های رجلهه و فهرات را    ررصد اب رورخانه 25با تکمی  نهایی طرح را ، ترکیه حدور 

براوررها، اثر تجمعی برراشهت اب بهرای کشهاورزی و    از رخی ب  کنترل خواهد کررا بر پایه

شهناختی )هیهدرو وژیک(    اب  هم خهوررن سهامانه   سدها، به  صنعت، تطخیر از سطح رریاچه

  تواند رر یکهی رو رههه   ابخیز این رو رورخانه و اثر تغییر اقلیم و ررمایش زمین، می  حوعه

کشهورهای مختله     خانهه شهورا  ررصهد اب ایهن رو رور   12تا حهدور   اینده سطب کاهش

، کانارا، فرانسه، رژیهم صهیونیسهتی، اتحاریهه اروپها و برخهی از کشهورهای       کایامرازجمله 

، شهورای جههانی اب   IHAی انهرژی هیهدرو یک   ا ملل نیباروپایی و بانک جهانی و اتحاریه 
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WWC له   ی مختهها  رانشگاهی، فناوری اب، همکاری کارشناسی و انتقال ا ملل نیب، اتحاریه

 ا(112: 1915ی، مقام قائم)از کشورهای اروپایی، اسیایی و امریکایی شرکت رارند 

 

 پيشينه تحقيق

ی تهدیهدهای  پژوهه  نهده یا»ی بها منهوان   ا مقا ه( رر 1912رعائیان قیه باشی و همکاران )

ه اند که تغییر اقلیم منجهر به   به این نتیجه رسیده« امنیتی ناشی از تغییر اقلیم رر ایران -نظامی

  شیافهزا   و  یکهار یب  ریثأته   تحهت ، امنیت اجتمهامی  مهاجرت  ریثأت  تحت تهدید امنیت مرزی

ی ابهی مشهترک و تحمیه     هها  حهوزه ، ررریری خارجی تحهت تهأثیر   مهاجران  ینینش هیحاش

 امنیتی خواهد شدا -ی نظامیها رساختیزتخریب  ریتأثی سنگین اقتصاری تحت ها نهیهز

رجلهه و فهرات رر    زیه جهامع حوعهه ابر   تیریمد»ی با منوان ا مقا ه( رر 1915موالیی )

به بررسی حوزه ابریز رجلهه و فهرات پرراختهه و     «زرررهایر دهیو پد ییزا ابانیجهت مهار ب

یی و کنترل پدیده ریزرررها را ارائه نموره استا کرمی و همکهاران  زا ابانیبی مهار راهکارها

بهر   دیه تأکوپلتیک بر مناسطات مهراق و ترکیهه بها    تأثیر هیدر»منوان ی با ا مطا عه( رر 1915)

ی ابهی از سهوی ترکیهه یکهی از     هها  طهرح که توسعه  اند دهیرس، به این نتیجه «رجله و فرات

باشد و بها توجهه    موانع رر راه نی  به اجماع هیدروپلتیکی رر این حوزه ابریز می نیتر یاصل

ی اخیر سوریه، بایهد منتظهر تشهدید    ها یناارامبه تیره شدن رواب  سوریه و ترکیه رر جریان 

 اختالفات این رو کشور بر سر این حوعه ابی باشیما

ی جاری فرامرزی ترکیهه  ها اببحران اب و »ی با منوان ا مطا عه( رر 1915) یمقام قائم 

به بحران اب و پروژه رها  و تهأثیرات ان بهر محهی      « و امنیت ملی و محی  زیست ایران

ی بها منهوان   ا مطا عهه ( رر 1982ی هشهی و قهارری حاجهت )   زیست پرراخته استا مختهار 

ی رجله و فرات، رور ها حوزهم، مطا عه مورری  2225هیدروپلتیک خاورمیانه رر افق سال »

که رشد باالی جمعیت و افهزایش تقاعهای اب شهیرین     اند دهیرسبه این نتیجه « اررن و نی 

 هها  تهنش و  هها  رقابهت جب افهزایش  ی ابی، رر اینده موها تیمحدوررر این منطقه رر کنار 

 خواهد شدا
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نقهش رژیهم صهیونیسهتی رر بحهران     »ی با منوان ا مطا عه( رر 1912معموری و کاظمی )

اند که حیات رژیم اشغا گر قدس به منهابع ابهی منهاطق     به این نتیجه رسیده« اب خاورمیانه

خور قهارر نیسهت و    وابسته است و بدون تسل  بر این منابع ابی، به ارامه حیات شده اشغال

( 1911ا افضهلی و همکهاران )  رررر یماز این رو مام  اصلی بحران اب رر منطقه محسوب 

 زیه ابر رر حوعهه  رانیه ا یمنابع اب تیریمد یکیتیژئوپل یشناس بیاس»ی با منوان ا مطا عهرر 

 نیتهر  مهم ،کشور یجنوب غرب زیحوعه ابرکه  اند دهیرسبه این نتیجه  «کشور یجنوب غرب

 نیه از ا یبررار که کنترل و بهره یا رونه به ؛رور یبه شمار م رانیکشور ا یسطح یها ع ابمنط

را به خور مشغول کهرره   یاجتمام و اقتصاری زانیر برنامه و انرمرها همواره ذهن رو ت اب

 ااست

تحقیقهات مهرتط  بها موعهوع رر      اررچهبررسی سوابق تحقیق بیانگر این نکته است که 

، ههر  امهده  مم  بهی ها مطا عهروع شده، و ی به خاطر جدید بورن موعوع، ی اخیر شها سال

کدام از یک جنطه به موعوع پرراخته، ررنتیجه رر این تحقیق مطتنی بر ریدراه بهاری بهوزان   

(، به رنطال ان هستیم که تأثیرات طرح موصوف بر امنیت جمهوری اسالمی ایهران را  1912)

فرهنگی، سیاسی و  -محیطی، اقتصاری، اجتمامی بعار زیستو رر ا جانطه همهطور جامع و  به

 امیینمانظامی بررسی و شناسایی 

 

 نوع و روش تحقيق

، ررنتیجهه  1طهور کامه  مملیهاتی نشهده اسهت      با توجه به اینکه هنوز طرح موصوف بهه 

ی برای شناسایی تأثیرات ایهن طهرح بهر امنیهت     پژوه ندهیای ها رو عرورت راشت که از 

واسطه پرراختن به مسائ  موجور،  ه ررررا از این رو این تحقیق از نظر هدف، بهجاااا استفار

کهه   رهررر  یمه از نهوع توصهیفی محسهوب     جزء تحقیقات کاربرری است و از نظر ماهیهت 

 انجام شده استا 9و چرخ اینده 2رارر و به رو  پایش محیطی پژوهانه ندهیارویکرر کیفی 

                                                           
 های برقابی ترکیه به پایان رسیده استا  ررصد از طرح 22ررصد از پروژه ابیاری و  21رهد حدور  ها نشان می ا  بررسی1

2. Enviromental Scaning 

3.  Futures wheel 
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از متهون ملمهی    هها  رارهل مطابق رو  پایش محیطهی،  رر فاز او بنابراین رر این مطا عه،

ههای  ها و مقاالت(، مصاحطه با افرار کلیدی، همایش مرتط  با موعوع فوق و رزار )کتاب

 Maxqdaافهزار   های مختل  ررراوری شده و بر اساس رویکرر کیفی، با استفاره از نرمرسانه

 .رر تحلی  قرار ررفتی کدرذاری )کدرذاری باز و محوری( موها راره 11نسخه 

و  هیه او  یهها  شهاخ   یمنظور شناسهای  به محی  زیستپایش تحقیقات اینده،  یسن  بنا

 اغلهب  پهایش  یهها کیه استا تکنهای ممکن اینده رهنده نشان کهاست « ععی  یها سیگنال»

 ،اسنار یبررس نترنت،یجو رر او جست ات،یارب یبررس، راره گاهی، پاینمتخصص یهاشام  پان 

ی هها  شیهمها محهی  زیسهتی و رصهد     رر مهورر مسهائ    یدیکل نیمتخصصپیگیری  ،تمقاال

 ا(2 :2221، 1ون و رلین )رورر شوند یم رهیراره ذخ گاهیپا کیرر  جینتاو  استمتشکه 

 
 (2221ون و رلین،  )رورر : الگوی پايش محیطي6نمودار 

                                                           
1.  Gordon and Glenn 
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لسهه بها حضهور    از پایش محیطهی رر یهک ج   امده رست بهرر فاز روم مطا عه، اطالمات 

با رویکرر چرخ اینده( مورر بررسی قرار ررفت تها نحهوه   )ی مورر مطا عه ها حوزهخطرران 

 هم مشخ  ررررا نسطت به شده ییشناسای ابعار ررذاریتأث

و بهرای   استرر این مطا عه منابع تحقیق برای فاز اول )پایش محیطی( شام  موارر زیر 

از هر حوزه )امنیتی، اقتصاری، اجتمهامی فرهنگهی، سیاسهی و    فاز روم تحقیق )چرخ اینده( 

 نظامی( یک نفر به رو  هدفمند انتخاب ررریدا

تحقیق، پس از شناسایی منابع اطالمهاتی،   پژوهانه ندهیارر این تحقیق با توجه به رویکرر 

قهرار  شد و مورر تحلی   افزار نرموارر  شده ییشناسارررید و منابع  نظر صرفریری  از نمونه

 ررفتا

ا رر (18: 1915زاره،  )قربهانی  یکی از راهطررهای افزایش روایی، چندسونگری رر تحقیق است

از  نگری رر منابع استفاره شده اسهت و  همین رابطه برای افزایش روایی تحقیق از چندسویه

از فعهاالن و   منتشرشهده ی ها مصاحطهو  ها رسانهی ها رزار ، مقاالت، منتشرشدهی ها کتاب

 ئو ین حوزه مربوطه استفاره ررریده استامس

یکی ریگر از معیارهای بررسی روایی رر پژوهش کیفی، ررریهری مهداوم پژوهشهگر بها     

بهرای ایجهار امتطهار، ررریهری طهوالنی بها        هها  رو موعوع پژوهش استا یکی از بهترین 

نتیجهه  تر و رر های ممیق اوری راره موعوع و مشاهده پیوسته است که این امر موجب جمع

 ا (122: 1981)هومن، رررر  ها می شدن راره  تر حقیقی

و  مهدت  یطهوالن از موارری که محقق رر این پژوهش رمایهت نمهوره اسهت، ررریهری     

 پیگیری مستمر پژوهش بوره استا
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 يمشخصات اسناد مورد بررس :6جدول 
 شده استفادهنمونه منابع  تعداد گروه اسناد

 8 مقاالت

(، ایهرج حهاتمی و بههروز    1982ی و مصهطفی قهارری حاجهت )   حسین مختهاری هشه  

(، بهاره سهازمند،  1915منتظر حجت و بهزار منصوری ) نیرحسیام(، 1981ی )ابار بهرام

(، سهید ملهی   1915) یهی مال(، یوس  تقهی  1912ملی معموری و سید اص  کاظمی )

 (1915( و رسول افضلی و همکاران )1915(، کرمی و همکاران )1915) یقائم

ی ها رزار 

رر  منتشرشده

سایر نشریات و 

 ها رسانه

92 

رسهتر  صهنعت    -( 19/2/15)5و  2ی هها  شهماره ی ماهنامهه جههان سهطز    هها  رزار 

(، 2/11/1911(، ایلنا )92/9/12-2/12/11خطررزاری ایسنا ) -(252 و 192ی ها شماره)

-11/9/11-15/1/15-1/12/15هههای رنیههای اقتصههار )   روزنامههه -(5/1/15تابنههاک )

(، روزنامههههه ایههههران 21/11/15 -19/2/11-15/9/11-21/5/11-28/9/11-11/12/11

محهی  زیسهت رر   ) یاسهالم (، جمهوری 5/2/11(، افتاب )1/1/11(، ابتکار )21/1/11)

(، 21/2/11(، میهزان ) 12/11/1911(، سالمت نیوز )21/9/12- 11/12/15رسانه مورخه 

(، 15/8/11) نیزمه  رانیه ا(، 22/2/11(، تجهارت ) 2/5/11(، افهرینش ) 12/8/11مشرق )

 (22/2/11 و 8/1/11همد ی )

 2 ها کتاب
 (1912)رکتر سید مطاس مراقچی،  ا مل  نیبی فرامرزی و نظام ها ابریپلماسی 

 (1911هیدروپلتیک و امنیت غرب اسیا )جوار معدنی، 

 1 ها شیهما
و  19مملهی )  یهها  حه   راهو  هها  چها ش ی مقابلهه بها رهرر و غطهار:     ا ملله  نیبکنفرانس 

12/2/1911) 

ی ها مصاحطه

 با منتشرشده

فعاالن و مسئوالن 

حوزه مربوطه رر 

خصو  طرح 

را  رر 

ی ها رسانه

 مختل 

19 

 تیه امن ونیسه یکم سیرئه  بینای برومندی محمدمهد -(25/1/11رکتر مطاس مراقچی )

و  یمله  تیه امن ونیسیمضو کمملی نجفی  -(29/2/15) مجلس یخارج استیو س یمل

و  یکارشناس مطا عهات ملهوم اجتمهام    یتوتونچ-(22/2/11) مجلس یخارج استیس

جهوار   -(21/2/1911) ستیز  یو مح یمطا عات اجتمام شکدهیاند ریو مد کیاکو وژ

عهیاءا دین   -(1/2/12ی نماینده اههواز رر مجلهس شهورای اسهالمی )    نسب ا طاج کاظم

 هیههو ترک انریههمتخصهه  روابهه  ااقههای اطهههری -(29/2/11( و )15/2/11شههجامی )

 -(11/2/15اقای جلی  مختار نماینده اباران رر مجلس شهورای اسهالمی )  -(22/9/12)

مجلهس شهورای    اب تیامن تهیمضو کم ،یمیرح رعایمل -رکتر میر مهررار میرسنجری 

رلمهراری مضهو مجمهع نماینهدران اسهتان      -(12/2/11 مرکز مطا عهات صهلح  اسالمی )

 کیه تیمدرس رانشگاه و متخصه  ژئوپل  ،یابار انیاهلل م حجت -(18/11/11خوزستان )

 (11/12/11ی )فالح، پژوهشگر حوزه کشاورز یرکتر مهد -(11/12/11اب )

 2 سایر مدارک

نامه فعاالن محی  زیست جمهوری اسهالمی ایهران بهه سهازمان مله  )روزنامهه رنیهای        

مه رنیهای  )روزنا ک  سازمان مل  رینامه مشترک ظری  و ابتکار به رب -(1/2/15اقتصار، 

 (15/12/15اقتصار، 
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رر این مطا عه رر زمینه پایایی، از رو  توافق یا همخوانی بین رو کدرذار استفاره شهده  

است که حاکی از توافق و همخوانی باال  (% )نزریک به یک19امده  رست و عریب توافق به

 و نیز عریب پایایی مناسب استا

 

 
 

 ها افتهی

ی کدرهذار ررریهد و رر مرحلهه اول )   افزار نرمرک وارر رر فاز اول تحقیق، کلیه مدا

ی باز؛ با ا ههام از مطهانی نظهری و    کدرذارکد شناسایی رررید و پس از  528باز( تعدار 

افهزار   نرم رر ها شطاهت و نزریکی به توجه با استخراجی پیشینه تجربی پژوهش، کدهای

شهدند )کدرهذاری    بنهدی  رسته مختلفی های رر مقو ه Maxqda11های کیفی  تحلی  راره

 تخصصهی  و تکنیکهی  اصهطالحات  اسهاس  بر نیز ها مقو ه رذاری نام و محوری(ا تعیین

رفت، انجام ررفته استا این  می کار رر اسنار به که زبانی یا و رر پیشینه تحقیق موجور

 و اسهتخراج  از بعهد  ااسهت  ررفتهه  صهورت  بها خطررهان   مشهورت  و مم  با همفکری

رر مرحله بعد نیز تعداری ا رررید تعیین نیز کد هر به مربوط  خ شا کدها، بندی رسته 

که باهم قابلیت تطدی  شدن به یک بعد از یک مفهوم کلی را راشتند نیهز رر   ها مقو هاز 

 ذی  بعد مربوطه قرار ررفتندا

تطیهین ررریهد    مؤ فهه  18، امنیت ملی رر پنج بعد و امده مم  بهبا توجه به پایش محیطی 

فرهنگهی،   -و ابعهار اجتمهامی   شهور  یمه محیطهی مربهوط    ین فراوانی به بعد زیستکه باالتر

 ی بعدی قرار رارنداها گاهیجااقتصاری، نظامی و سیاسی رر 

 
 

 



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1911، زمستان وهشتم یفصلنامه ملمی امنیت ملی، سال رهم، شماره س / 222

 

 : فراواني مرتبط با امنیت نظامي9جدول 

 

 عناوین ابعاد درصد فراواني

96 17.52 

امنیت 

اجتمامی 

 فرهنگی

81 14.78 
امنیت 

 اقتصاری

223 40.69 
امنیت 

 محیطی زیست

 امنیت سیاسی 12.77 70

 امنیت نظامی 14.23 78

 ک  100.00 548

، تأثیرات طهرح انهاتو ی جنهوبی ترکیهه )رها ( بهر امنیهت        امده مم  بهبا پایش محیطی 

 محیطی جمهوری اسالمی ایران رر نمورار زیر مشخ  ررریده استا زیست

کهی از تهأثیرات طهرح رها ، ایجهار      ، یاسهت که رر نمهورار زیهر مشهخ      رونه همان

محیطی است که شام  ایجار بحهران ان )قطهع یها کهاهش      مشکالت امنیتی رر زمینه زیست

حجم اب رر اروندرور، کاهش حق ابه تاالب هورا عظیم، کاهش حجم اب سدهای منطقهه  

ی اب و ها یا ورری، افزایش نیرزمیزی اب ها سفره، خشک شدن رورها، کاهش رست نییپا

ایت ورور اب شور رریا به اروندرور و نهرهای متص  به ان(، فرسایش خاک )خشهک  ررنه

، خشکی و کاهش رطوبهت خهاک، تخریهب اراعهی کشهاورزی،      ها اچهیررو  ها تاالبشدن 

زایی(، کاهش کیفیت ههوا )کهاهش رطوبهت ههوا، ورور و      و تشدید بیابان ها جنگ مراتع و 

ی ههوا(، تغییهر   هها  یا ورریواکتیو جنگی و افزایش سموم و موار رار انتقال تو ید ریزرررها،

ی مستمر، تخریب محهی   ها یسا  خشکاکوسیستم )ررم شدن زمین و تغییرات اب هوایی، 

زیست و از بین رفتن تنوع زیستی، ناپایداری زندری و قطع چرخه موار غذایی( و ررنهایت 

ی مکهرر و  هها  یسهوز  تهش ا، ها البیسافزایش بالیای ططیعی )افزایش سی ، طوفان و وقوع 

 ی ریاهی( خواهد شداها یماریببروز افات و 
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 محیطي : تأثیرات طرح گاپ بر امنیت زيست9نمودار 

 

، تأثیرات طهرح انهاتو ی جنهوبی ترکیهه )رها ( بهر امنیهت        امده مم  بهبا پایش محیطی 

 رونهه کهه رر   همهان  اقتصاری جمهوری اسالمی ایران رر نمورار زیر مشخ  ررریده استا

اقتصهاری   نهیرر زم یتیمشکالت امن جاریاز تأثیرات طرح را ، ا یکی، مشهور استنمورار 

ی هها  نهیهزافزایش مصارف اب و انرژی، افزایش ) میمستقی ها نهیهزاست و بامث افزایش 

ی تو یههد و توزیههع اب و بههرق و ااا( و ههها نهههیهزتعمیههر و نگهههداری تجهیههزات، افههزایش 
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های بهداشتی و ررمانی، کاهش سامات کار و تعطیلی ارارات،  ینهی غیر مستقیم )هزها نهیهز

وری )کهاهش  ی کارکنان و ااا( بامث کهاهش بههره  ازکارافتارر، ونق  حم اخالل رر سیستم 

کیفیت و کمیت تو یدات، کاهش صاررات، افزایش واررات و قاچهاق کهاال، کهاهش ررامهد     

رورههای   رست نییپای حوعه وکارها کسباز بین رفتن  مررم و ایجار مشکالت معیشتی( و

صید و صیاری، تضعی  و  ی، باغداری، زنطورراریپرور رامرجله و فرات )صنعت توریسم، 

توسعه صنعتی منطقه نیز محدور( خواهد شد و ررنهایهت منجهر بهه بهرهم خهوررن تهوازن       

اقتصاری )توسعه رررشگری ترکیه، افهزایش تو یهدات و صهاررات ترکیهه، افهزایش ررامهد       

 انه مررم و ااا( به نفع ترکیه خواهد شداسر

 
 : تأثیرات طرح را  بر امنیت اقتصاری2نمورار 
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، تأثیرات طهرح انهاتو ی جنهوبی ترکیهه )رها ( بهر امنیهت        امده مم  بهبا پایش محیطی 

سیاسی جمهوری اسالمی ایران رر نمورار زیهر مشهخ  ررریهده اسهتا رر زمینهه امنیهت       

ی ترکیه کمک نمایهد و ان کشهور قهارر    کیتیژئوپلبه برتری تواند  سیاسی، طرح موصوف می

ی خهور  زن چانهخواهد شد کنترل خور بر منابع اب مراق و سوریه را افزایش راره و قدرت 

ابزار سیاسی امنیتی به نفع خور استفاره نمایهد کهه ایهن موامه       منوان بهرا تقویت و از اب 

، تهنش سیاسهی سهر    ها ملتررریری بین  ی سیاسی )رقابت وها تنشتواند بامث افزایش می

حق ابه، افزایش رخا ت بیگانگان و افزایش احتمال جن ( رر منطقهه شهور و بهه تضهعی      

را با  رست نییپامحور مقاومت و جمهوری اسالمی ایران منجر رررر و امنیت غذایی مناطق 

ال افهزایش  چا ش مواجه نماید و وابستگی به واررات غالت را افزایش رهدا همچنین احتم

وجور رارر و رر صهورت وقهوع امتراعهات     ها اشوبهای قومی و مذهطی، شور  و تنش

توانهد منجهر بهه     مجمهوع ایهن وقهایع مهی     و ندیب یممحلی و استانی، همطستگی ملی صدمه 

 افزایش نارعایتی اجتمامی و کاهش سرمایه اجتمامی ررررا

 
 : تأثیرات طرح را  بر امنیت سیاسی5نمورار 
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، تهأثیرات طهرح انهاتو ی جنهوبی ترکیهه )رها ( بهر امنیهت         امهده  مم  بهیش محیطی با پا

 رونهه  همانفرهنگی جمهوری اسالمی ایران رر نمورار زیر مشخ  ررریده استا  -اجتمامی

فرهنگهی، احتمهال    -که رر نمورار مشهور است، یکی از اثرات طرح را  بر امنیت اجتمهامی 

کیفیت زنهدری سهاکنان ایهن     زمان همخواهد بور و  رست نییپاافزایش بیکاری ساکنان مناطق 

منطقه به ر ی  افزایش مشکالت بهداشتی و ررمانی، رستر  فقر، اخالل رر فراینهد تربیهت و   

اموز  و انجام امور اراری رر اثر تعطیالت پی رر پی تحت تأثیر قهرار خواههد ررفهت و بهه     

امنیتی وجور خواهد راشهت و از ایهن    رنطال ان احتمال افزایش امار جرم، جنایت و مشکالت

یی جمعیت افزایش و نخطگان تمای  به مهاجرت از منطقهه را خواهنهد   جا هجابرو مهاجرت و 

رفتن روسهتاها،   نیاز بامکان رارر بخشی از مناطق مورر نظر از سکنه خا ی شور و با  راشت و

نشهینی افهزایش    بافت جمعیتی منطقه برهم خواهد خهورر و رر شههرهای بهزرگ نیهز حاشهیه     

 خور مشکالتی را ایجار خواهد کررا نوبه  بهکه این نیز  ابدی یم

 
 فرهنگی -: تأثیرات طرح را  بر امنیت اجتمامی1نمورار 
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، تأثیرات طرح اناتو ی جنوبی ترکیه )را ( بهر امنیهت نظهامی    امده مم  بهبا پایش محیطی 

توانهد   تطعهات طهرح رها  مهی     اجمهوری اسالمی ایران رر نمورار زیر مشخ  ررریده است

توان به کهاهش   ها می های نظامی شور و ازجمله انهایی رر اجرای مملیاتمنجر به محدوریت

ایمنی پروازها )ناشی از رید کم خلطانان و مملکرر نامناسب تجهیهزات مختله  مثه  رارارهها     

ی کارکنهان  اور تابی رفامی و کاهش ها رساختیز، فرسوره شدن و تخریب تجهیزات و (وااا

 ی انان که رر مناطق تحت تأثیر این طرح ساکن هستند، اشاره کرراها خانوارهو 

توانهد بهه رسهتر      ی طرح بر تهوان نظهامی، تطعهات ایهن طهرح مهی      ررذاریتأثرر کنار 

ی عد امنیتی )افزایش قاچاق، حمالت تروریسهتی، افهزایش امتراعهات، تشهدید     ها تیفعا 

 ک و امنیت نظامی را با چا ش مواجه نمایدابر سر حق ابه و ااا( کم ها تنش

 
 : تأثیرات طرح گاپ بر امنیت نظامي7نمودار 
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، تأثیرات طرح اناتو ی جنوبی ترکیه )را ( بهر  امده مم  بهبنابراین با پایش محیطی 

مشهخ  ررریهده    مؤ فهه  18بعد و  5امنیت جمهوری اسالمی ایران رر نمورار زیر رر 

محیطی )تغییهر اکوسیسهتم، افهزایش     الوه بر امنیت زیستاستا از این رو طرح را  م

بالیای ططیعی، ایجار بحران اب، فرسایش خاک و کاهش کیفیت هوا(، امنیت اجتمهامی  

جامعه را هم با مخاطره مواجه خواهد نمور و منجر به کاهش کیفیت زندری رر منطقهه  

کاری، احتمهال  غرب و جنوب غرب خواهد شد و با افزایش مهاجرت و افزایش نرخ بی

امنیهت اقتصهاری جامعهه ههم      زمان هموقوع جرم و جنایت هم افزایش خواهد یافت و 

ی تو یهد و توزیهع اب و بهرق افهزایش و     هها  نهه یهزتحت تأثیر قرار خواههد ررفهت و   

صدمه خواهند رید و  رست نییپای ها حوعهی وکارها کسبو  ابدی یمی کاهش ور بهره

 هم خواهد خوررا توازن اقتصاری به نفع ترکیه بر

به اب ترکیهه، امنیهت    رست نییپابه رنطال ان، همین تغییرات و وابستگی کشورهای 

ی سیاسی را افزایش خواهد رار و ها تنشسیاسی این کشورها را تضعی  خواهد کرر و 

رر بعهد امنیهت نظهامی ههم      ی بهتری رست خواههد یافهتا  کیتیژئوپلترکیه به موقعیت 

کهاهش   پروازهها  یمنه یابا محدوریت همهراه خواههد شهدا     ی نظامیها اتیممل یاجرا

و  ابهد ی یمه تسهریع   یرفام یها رساختیو ز زاتیتجهخواهد یافت و فرایند فرسورری 

و  یافهت خواههد   مهورر نظهر کهاهش    منهاطق رر  انان یها کارکنان و خانواره یاور تاب

 شیفهزا ا ،یسهت یقاچهاق، حمهالت ترور   شی)افهزا  یته یعد امن یها تیفعا احتمال بروز 

 افزایش پیدا خواهد کرراها بر سر حق ابه و ااا(  تنش دیتشدامتراعات، 
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 ی مرتبط با امنیت مليها مؤلفه: ابعاد و 8نمودار 

 

رر خصهو  تهأثیرات طهرح رها  بهر امنیهت        شهده  ییشناسارر فاز روم تحقیق موام  

پهنج نفهر از    جمهوری اسالمی ایران با استفاره از رو  چرخ اینهده و بها مشهارکت تعهدار    

 ا1ی مرتط  به شرح نمورار زیر تصویرسازی ررریدها حوزهخطرران 

                                                           
، ا گوی چرخه محهدور بهه روابه  بهین ابعهار ررریهد و       ها مؤ فهشاخ ( و  528) ها شاخ ا  با توجه به رستررری 1

متعدر بررسی ررریده، رر مقاالتی جدارانه برای هر یهک از ابعهار ارائهه     جلساتکه رر  ها شاخ و  ها مؤ فهرواب  بین 

 خواهد شدا 
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 : تأثیرات طرح گاپ بر امنیت ملي ج.ا.ايران بر مبنای الگوی چرخه1نمودار 

 

ی ان نیهز بهه   هها  مؤ فهکه رر نمورار فوق مشخ  ررریده، نحوه تأثیررذاری  رونه همان

ایجهار  )محیطهی طهرح رها      یج امنیت زیسهت این صورت خواهد بور که با ظاهر شدن نتا

ها و تغییر اکوسیستم و همچنین کاهش کیفیهت ههوا   ها و تاالب بحران اب و فرسایش زمین

 دیه تو ی هها  نهه یهزو افزایش بالیای ططیعی( امنیت اقتصاری منطقه به خطهر خواههد افتهارا    

لهه و فهرات   رج رسهت  نییپای حوزه وکارها کسبی کاهش خواهد یافت و ور بهره، شیافزا

تضعی  و از بین خواهند رفت و توازن اقتصاری منطقه به نفع ترکیه برهم خواههد   جیتدر به

خور و ترکیه با استفاره از مزایای اقتصاری طهرح فهوق )افهزایش تو یهد بهرق، محصهوالت       

کشاورزی، توسعه رررشگری و صنعتی( اقتصار خهور را بهطهور خواههد رار و بهه یکهی از      

بهه ر یه     رسهت  نییپاالت جهان تطدی  خواهد شد و برمکس کشورهای های تو ید غقطب

مدم رسترسی به منابع اب و از رسهت رارن کشهاورزی، صهنعت، رامهداری و صهیاری، بهه       

 سمت تضعی  اقتصاری حرکت خواهند کررا
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و به رنطال ان احتمهال   ابدی یمو کیفت زندری مررم کاهش  شیافزارر بعد اجتمامی، بیکاری 

طگان محلی و مررم افزایش خواهد یافهت و سهپس جهرائم بهین مهررم رر منطقهه و       مهاجرت نخ

تههأثیرات  یافتههه )حاشههیه شهههرها( افههزایش خواهههد یافههتا همچنههین رر منههاطق تههازه سههکونت

محیطی، اقتصاری و اجتمامی بامث تضعی  برخهی از ابعهار امنیتهی جمههوری اسهالمی       زیست

های سیاسی رر منطقه افزایش خواههد یافهت   تنش ایران و محور مقاومت رر منطقه خواهد شد و

ی بهه  اقتصهار و راشهتن برتهری    رست نییپاو رر این بین ترکیه با کنترل بیشتر بر منابع ابی حوزه 

ی ارزان، وابسهتگی خهور را بهه    انهرژ برتری ژئوپلیتیکی رر منطقه خواهد رسید و با رسترسی بهه  

محیطهی طهرح رها  بامهث      اثهار زیسهت   کم خواههد کهررا   رست نییپامنابع انرژی کشورهای 

مستهلک شدن تجهیزات نظامی و کاهش توان مملیاتی ناشی از مهدم امکهان پهرواز یها افهزایش      

ههای نظهامی    امکانات و امنیت یگان نیتأمجایی و  سوانح و حوارث خواهد شد و استقرار و جابه

اثهرات اقتصهاری و   مستقر رر منطقه هم به مخاطره خواهد افتارا مضهاف بهر ان بها ظهاهر شهدن      

 ی عد امنیتی و تروریستی هم رر منطقه افزایش پیدا خواهد کرراها تیفعا اجتمامی طرح را ، 

 

 ی و پيشنهادهاريگ جهينت

منابع ابی رر سراسر جهان رر وععیتی بحرانی قرار رارر و اغلب کشورهای غرب اسهیا  

ا از باشهند  یمی مختل  ها بخشی و افزایش قاب  توجه و نیازهای رو به رشد رر اب کمرچار 

و با توجه بهه نتهایج    استاین رو ترکیه با اجرای طرح را  به رنطال توسعه و ابارانی خور 

از پایش محیطی، با اجرایی شهدن طهرح رها  و همچنهین رونهدهای       امده مم  بهاطالمات 

ی راخلهی و  هها  یریه ررری مستمر، جن  و ها یسا  خشکموجور )افزایش جمعیت منطقه، 

خصهو  رژیهم    ی سیاسهی موجهور رر منطقهه، رخا هت سهایر کشهورها و بهه       هها  یطهات ث یب

صهیونیستی( و واقع شدن منطقه جنوب غرب اسیا بر روی کمربنهد خشهک زمهین، امنیهت     

محیطهی، اقتصهاری، سیاسهی، اجتمهامی و      جمهوری اسالمی ایران رر ابعار مختل  زیسهت 

نج حهوزه امنیتهی )امنیهت    فرهنگی و نظامی تهدیهد خواههد شهد و طهرح رها  رر ههر په       

 ااست مؤثرمحیطی، اقتصاری، اجتمامی و فرهنگی، سیاسی و نظامی(  زیست
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محیطهی )افهزایش غیهر قابه       ی این تهدیدات رر حوزه زیسهت ها نشانهرر حال حاعر  

و ااا(، اجتمامی و فرهنگی )رسهتر    ها تاالبی رسترره رر ها یسوز اتشکنترل ریزرررها، 

ی، مهاجرت و ااا( رر حال وقوع اسهت و پیامهدهای   ا حوزه  نیبال اب امتراعات بر سر انتق

ی وااا(، اقتصاری )برهم خوررن توازن اقتصهاری  کیتیژئوپلسیاسی )رستیابی ترکیه به برتری 

طلطانهه و کهاهش    ی جداییها تیفعا به نفع ترکیه( و نظامی )افزایش تهدید مرزها، رستر  

ی نظهامی وااا(  هها  سهازمان افتارن تجهیزات ا کترونیکی و فرسورری و از کار  پروازهاایمنی 

زمهانی، احتمهال وقهوع خواهنهد      ریتأخی کام  از طرح و با یک بررار بهرهو با  جیتدر بهنیز 

محیطهی یهک اشهتطاه     راشتا از این رو محدور کررن تأثیرات طرح را  بهه امنیهت زیسهت   

و ررنتیجهه   شهور  یمه اهده محاسطاتی راهطرری است که رر اکثر مدارک مهورر بررسهی، مشه   

فرهنگی، اقتصهاری، سیاسهی و    -ی بعدی این تهدید )اجتمامیها هیالبه  اکنون همبایستی از 

ی ظهور و نمور پیدا خواهنهد  رار یمعنزمانی  ریتأخو با یک  جیتدر بهنظامی( توجه شور که 

برقهراری   بها طهرح رها ،    ها دهیپدکرر و رر مواقعی هم به ر ی  فاصله زمانی و مکانی این 

ها رر حا ت ماری متصور نخواهد بورا از این رو با انجهام تحقیقهات    ارتطاط مستقیم بین ان

تهوان ایهن    ، مهی هها  ملهت ی ا هیالخصو  به رو  ا گوی چرخ اینده و تحلی   بنیارین و به

 ها اظهار نظر نمورا ارتطاطات را شناسایی و رر مورر ان

ی تهدید ها هیالهمه  زمان همصورت  می ایران بهرررر جمهوری اسالبنابراین پیشنهار می

یهی( از  زا ابانیبمحیطی )مطارزه با ریزرررها و  قرار رهد و مالوه بر اقدامات زیست مدنظررا 

فرهنگی، سیاسی و مدیریتی بهرای کهاهش اسهیب پهروژه رها  بهر        -اجتمامی راهکارهای

یتی شام  تحقیهق و توسهعه،   با اقدامات مدیر زمان همامنیت جمهوری اسالمی بکاهد، یعنی 

ی تو ید ریزررر و مدیریت صحیح منابع اب، اقهدامات سیاسهی رر سهطح    ها سرچشمهمهار 

ی، هم بایستی انجام و رر کنهار ان اقهدامات فرهنگهی و اجتمهامی     ا ملل نیبی و ا منطقهملی، 

ی و ااا بهه ممه  ایهد تها     سهاز  فرهنه  ی ممومی، امهوز  و  ها یاراهمناسب مث  افزایش 

 یرات منفی این طرح بر جمهوری اسالمی ایران به حداق  برسداتأث
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 پیشنهادهای اجرايي

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با افزایش همکاری و تعام  بها کشهورهای   

های ابریز رجله و فرات )مراق و سوریه(، عمن طرح و پیگیری مسهتمر موعهوع رر   حوزه

ذاکره با ترکیه را رر خصو  تعیین حهق ابهه کشهورهای    م ی،ا ملل نیبی ها سازماننهارها و 

 با جدیت پیگیری نمایدا رست نییپا

سازمان محی  زیست و وزارت امور خارجه بها ایجهار و تقویهت سهاختارهای الزم، رر     

ای و جههانی بهرای رمایهت حهق ابهه      ی فرامهرزی و ایجهار اجمهاع منطقهه    ها ابخصو  

ا مللهی رر  ا رر پهیش بگیرنهد و بهه مجهامع بهین     ی فعها ی ر پلماسه یر ،رست نییپای ها حوزه

ی خههارج از چهههارچوب شههکایت کننههد و کشههورهای نههاق    ههها یسدسههازخصههو  

 ی مربوطه را تحت فشار سیاسی قرار رهنداها ونیکنوانس

و بها   تهر  رسهترره ی مجلس شورای اسالمی با انجام مطا عهات ممیهق و   ها پژوهشمرکز 

اسایی اثار و تطعات طرح را  بر امنیت جمههوری  ی ملمی موجور، شنها تیظرفاستفاره از 

 هها  افتهه اسالمی ایران را رر رستور کار خور قرار رهد و مجلس شورای اسالمی با توجه به ی

ی هها  برنامهو براورر تأثیرات و زمان وقوع و ظهور تطعات ان، قوانین الزم را تصویب و رر 

 را مشخ  نمایدای الزم ریر جهتخور  بلندمدتو  مدت انیم، مدت کوتاه

ی ملمیه، اموز  پهرور  و ااا(  ها حوزهو سایر نهارهای تربیتی و اموزشی ) مایصداوس

ی ممهومی رر  هها  یارهاه ی مرتط  بها محهی  زیسهت، نسهطت بهه افهزایش       ها برنامهبا تو ید 

 خصو  محی  زیست و اهمیت ان رر زندری و اینده جوامع بشری اقدام نمایندا

و مراکز پژوهشی، مطا عهه و تحقیهق رر    ها رانشگاهناوری، وزارت ملوم، تحقیقات و ف

ی مقابله و کاهش تطعات ان بر جمههوری  ها راهزمینه طرح موصوف )ابعار و اثرات ان و 

ی خههور را بههه ههها افتهههاسههالمی ایههران( را رر رسههتور کههار خههور قههرار راره و نتههایج و ی 

ی ا رشته  نیبهای تحصیلی رشتهسازان ارائه نمایندا همچنین توسعه  ریران و تصمیم تصمیم

)مث  ریپلماسی اب و ااا( رر مقاطع تحصیالت تکمیلی رر رستور کار ان وزارتخانه قهرار  

 ریررا
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و  نفهع  یذی کشهورهای  هها  رانشهگاه وزارت ملوم و تحقیقات و فنهاوری بها همکهاری    

ههای  ا مللی رر خصو  شناسایی رقیق اثار و تطعات طرح رها  و راهکار ی بینها رانشگاه

ی مشترک تشهکی  رهنهد   ها شیهماکاهش تطعات منفی ان بر کشورهای منطقه، تحقیقات و 

 ی رر این زمینه را تو ید نمایندارذار استیسی و ریر میتصمو اطالمات الزم برای 

ی جغرافیایی جنوب غهرب  ها حوزهی ا توسعهی ها طرحمجلس شورای اسالمی و رو ت 

محیطهی   ی و ا زامات زیسهت زیر برنامه، شده ییشناسات قرار رارن تهدیدا مدنظرکشور را با 

 ی نمایندانیب شیپرا  ها طرحاین 

ی مملیهاتی و همچنهین رر امهایش سهرزمینی نیروههای      هها  طرحی نظامی رر ها سازمان

ی الزم رر هها  ینه یب شیپه  اکنهون  ههم قرار رهند و از  مدنظررا  شده ییشناسامسلح، تهدیدات 

 تخاذ نماینداخصو  مقابله با تهدیدات را ا

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آينده

ی هها  حهوزه رررر شناسایی اثار طرح را  رر با توجه به رستررری موعوع، پیشنهار می

ی و اسه یس تیامن، محیطی زیست تیامنی، اقتصار تیامنی، فرهنگ -یاجتمام تیامنمختل  

پس راهطررههای  صورت جدارانه مورر بررسی قرار ریهرر و سه   ی رر مطا عاتی بهنظام تیامن

ریهران و   مقابله با این تهدیدها و کاهش اثرات مخرب ان تدوین رررر و رر اختیهار تصهمیم  

 سازان قرار ریررا تصمیم
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