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  تركيه و مرزهايش، از صفر تا بي نهايت
  

  PIERRE-YVES BAILLET:        نويسنده

  .روزنامه نگار مستقل، متخصص ژئوپوليتيك خاورنزديك  

  شهباز نخعي:       برگردان

  

  

قصد دارد به صورت يك قدرت منطقه اي قادر » بدون مشكل«تركيه، ملهم از دكترين 

اما، آنكارا همچنان .  درآيد –دستان عراق مانند كر –به جذب بازارهاي نزديك 

) PKK(» حزب كارگران كرد تركيه«سرگرم جنگي كم شدت عليه كردهاي سوريه و 

است كه مشروعيت خود را از ديدگاهي دلتنگي آميز نسبت به يك گذشته افسانه اي 

  .مي گيرد

  

  

جداگانه اي كه بين  توافق هاي.  تركيه به هدف هاي خود در شمال شرقي سوريه دست يافته است

و عرض  ١٢٠امنيتي به طول » كمربند«اين كشور و اياالت متحده و روسيه انجام شد، برايش يك 
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براي حكومت تركيه، دور .  ايجاد كرده است» راس العين«و » تل ابيض«كيلومتر، بين شهرهاي  ٣٠

  .كردن كردها از مرزهايش امري حياتي بود

  

ب مداخله هاي مكرر تركيه در سوريه شد، پيچيده تر از مبارزه عليه با اين همه، دليل هايي كه موج

براي كوشش در درك اين پيچيدگي، بايد به سياست هاي فرامرزي تركيه، .  كردهاي سوريه است

  .ارتباط آن با مسئله كردها و نيز تاريخ مرزهاي آن نظر كرد

  

  

  مرزهاي تعيين شده در زمان سقوط امپراتوري عثماني

  

عليه يوناني ها پيروز ) ١٩١٩ -١٩٢١(سقوط امپراتوري عثماني، ترك ها در جنگ استقالل پس از 

شدند و نيروهاي متفق فرانسوي، انگليسي و ايتاليايي را به عقب راندند و با اين كار مانع از اجراي 

و در آن توافق ايجاد يك ارمنستان بزرگ و كردستان در شرق .  شدند ١٩٢٠در سال » توافق سور«

اينها تصميم هايي بود كه تركيه را كوچك تر .  نيز گسترش يونان به سوي غرب پيش بيني شده بود

تعيين شده بود كه خاورنزديك وميانه را » پيكو -سايكس«مرز جنوبي تركيه نيز در توافق .  مي كرد

  .  بين فرانسه و انگلستان تقسيم كرده بود
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ولت ملي گراي تركيه به رهبري مصطفي كمال ، درپي كسب پيروزي هاي نظامي، د١٩٢٣در 

امضاء كرد كه در آن تركيه اي جديد و سازماندهي و جابجايي مردم » لوزان«توافقي در ] آتاتورك[

ن يابود كه  ١٩٢٦با اين همه، در سال .  پيش بيني شده بود ،براي يك دست كردن سرزمين ها

عراق را به رسميت شناخت و از مطالبات خود درمورد تركيه،  -عراق -در عهدنامه انگليس  كشور

اين عهدنامه مقرر مي  ١٠ماده .  دست برداشت) تحت اداره امپراتوري عثماني(» واليت موصل«

كيلومتري در اين و آن سوي مرزها ايجاد شود كه در آن حكومت ها مي  ٧٥ حريم«داشت كه يك 

تركيه با تكيه براين عهدنامه بارها در .  »ري كنندبايد از اقدام هاي خصملنه عليه همسايه خوددا

مداخله  –) PDK(» حزب دموكرات كردستان عراق«به ويژه منطقه تحت كنترل  –كردستان عراق 

  .نظامي كرده و ارتش تركيه درآن مانند كشور تحت اشغال رفتار مي كند

  

نامه را ملغي خواهند مقام هاي ترك نيز گفته اند كه درصورت نقض يكپارچگي عراق، اين عهد

، در زمان اشغال كويت توسط عراق، آنكارا به طور جدي ١٩٩٠برمبناي اين امر، درسال .  دانست

يس ئچندسال بعد، ر.  درنظر داشت منطقه هاي موصل و كركوك را به خاك خود ملحق كند

ش مرز تا گستر«جمهوري تركيه، سليمان دميرل با تكيه بر ملي گرايي حاكم خواست خود درمورد 

، با ٢٠٠٤درسال .  اين امر درواقع موصل را به تركيه ملحق مي كرد.  را اعالم كرد» دامنه كوهستان

تركيه اين منطقه .  را مطالبه كرد» واليت موصل«استفاده از اشغال عراق توسط ارتش آمريكا، آنكارا 

ه در شمال عراق به را به دست نياورد ولي، سه سال بعد، توانست اين حق را به دست آورد ك

  .عمليات نظامي بپردازد
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  الزام هاي وضعيت موجود بهم ريخته

  

اسكندرون كه به سوريه ) منطقه اداري(» سنجاك«با جداسازي  ١٩٣٩مرزهاي قطعي تركيه درسال 

تركيه مدتي طوالني كوشيد كه .  تعلق داشت و در آن زمان تحت حمايت فرانسه بود، تعيين شد

اين .  را مراعات كند – ١٩٧٤به استثناي مداخله نظامي در قبرس در سال  –ه سياست عدم مداخل

.  خودداري از توسل به زور، تا حدي ناشي از وضعيت موجود تحميل شده براثر جنگ سرد بود

نمي توانست به مداخله در سرزمين هاي همسايه خود، سوريه يا عراق » ناتو«درواقع، تركيه ي عضو 

  .وي بودند، يا ارمنستان كه يكي از جمهوري هاي آن شده بود، بپردازدكه متحد اتحاد شور

  

 Yohanan(پژوهشگري به نام يوحنان بن حييم.  اين وضعيت را بهم زد] فارس[جنگ اول خليج 

Benhaim( و سياست آنكارا در منطقه را متاثر از  ٢٠١٦درسال » سپر فرات«، عمليات نظامي

  :مي داند ١٩٩٠در سال ] فارس[جنگ اول خليج 

اشغال اول عراق توسط آمريكا درواقع نماينده مرحله اي قاطع بود كه (...).  اين نوعي تداوم است «

  .»)١(ولوژيك و ديپلوماتيك ناشي از سياست عدم مداخله را كنار زد ئقيد و بندهاي ايد

  

شد و منطق عدم از اين تاريخ بود كه چشم انداز امنيتي بر جهت گيري سياست خارجي آنكارا حاكم 

با اين همه، مداخله هاي تركيه در سوريه و عراق، ناشي .  مداخله در سوريه و شمال عراق را كنار زد

  .است» مسئله كردها«از يك مشكل داخلي كهنه يعني 



orient XXI. 

 ٢٠١٩دسامبر  نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

 

  

دشمن اصلي و چنان كه حاميت ) PKK(» حزب كارگران كرد تركيه«از ديد حكومت تركيه، 

  :است» تهديد پيكري«مي گويد يك  )Hamit Bozarslan(بوزارسالن 

، ستاد ارتش تركيه كه معتقد بود شورش چريك هاي حزب كارگران ١٩٩٠درسال هاي آغاز دهه «

جنگ كم "در كشور است، رسما راهبرد  "بيست و نهمين شورش كردها") PKK(كرد تركيه 

ن بود كه مسئله كردها، دكترين ارتش، كه مورد توافق دولت نيز بود، اي.  با كردها را برگزيد "شدت

درنظر  "تروريسم جدايي طلب"، بلكه به عنوان "فرهنگي"نه به عنوان يك مسئله سياسي يا حتي 

عليه  "تهديد اصلي راهبردي"، هرگونه ابراز وجود كردها به عنوان PKKحتي فراتر از .  گرفته شود

  .»)٢(تركيه محسوب مي شد 

  

  

  »بدون مشكل«ديدگاه راهبردي 

  

تركيه به تجميع نيروها در مرز سوريه پرداخت و به  ١٩٩٨م اين ديدگاه امنيتي، در سال در تداو

حافظ اسد از اين فشارها .  جا و مكان داده بود فشار وارد كرد PKKدمشق كه از سال ها پيش به 

او در حين فرار و جستجوي .  و رهبر آن عبداهللا اوجاالن را اخراج كرد PKKمرعوب شد و 

دستگاه امنيتي مخفي  -)MIT(» تشكيالت ملي امنيتي«ي پناه يافتن، در كنيا توسط كشوري برا

اين سياست وارد .  يل دستگير شدئاسرا» موساد«ي آمريكا و »سيا«، با كمك سازمان هاي -تركيه
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» حزب عدالت و توسعه«با ديدگاهي تازه درهم آميخت كه » بيگانه نزديك«كردن فشار بر يك 

)AKP (با همسايگان تدوين و ارايه كرد» بدون مشكل«نوان سياست آن را به ع.  

  

برمبناي اين ديدگاه بود كه تركيه به ازسرگيري گفتگو با روس ها، ايراني ها و نيز عراقي ها و سوري 

تغييرهاي مهمي كه در سوريه و عراق رخ داد؛ دو جنگ عراق، سقوط صدام حسين و به .  ها روآورد

  .سوريه، اين نزديكي ها را بيشتر كرد قدرت رسيدن بشار اسد در

  

بدون «و اجراي عملي دكترين  ٢٠٠٢درسال ) AKP(» حزب عدالت و توسعه«با به قدرت رسيدن 

داوود اوغلو كه فردي دانشگاهي و .  توسط احمد داوود اوغلو، روابط بازهم بهتر شد» مشكل

هم نخست وزير و هم  ٢٠١٦ه تا م ٢٠١٤دولتمردي محافظه كار و ملي گرا بود، در فاصله اوت 

به نظر او تركيه مي بايد سياست پيروي از غرب، كه .  بود) AKP(» حزب عدالت و توسعه«يس ئر

او خواهان اجراي سياست تازه اي بود .  در دوران جنگ سرد درپيش گرفته بود، را كنار مي گذاشت

  :كه با شرايط منطقه اي كشورش مطابقت داشته باشد

در موضع گيري جغرافيايي ديد گسترده تري داشته باشد پس از اين آن را نه از  تركيه مي بايد«

همسايه مستقيم و سه همسايه تقريبا مستقيم در حاشيه درياي  ٨(همسايه  ١١منظر دو بلوك، بلكه 

همچنين، تركيه بايد موضع خود را در ارتباط با حوزه هاي دريايي؛ درياي .  ببيند) سياه و قبرس

كه به صورت منبع سرشار از نيرو  –اي اژه، مديترانه، و نيز غير مستقيم، درياي خزر سياه، دري

تركيه با سه قاره آسيا، اروپا و نيز آفريقا، از جمله ازطريق فضاهاي واسطه اي .  تعيين كند -درآمده

  .»ارتباط مستقيم دارد) ٣(شبه جزيره عربستان و قفقاز 
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برداشت نخست برپايه امنيت بود كه درميان حزب هاي .  آوردبرمبناي اين ايده، دو برداشت سربر

برداشت دوم متعلق به حزب .  بود اكثريتي بزرگ داشت PKKملي گرا و نيز ارتش كه رودرروي 

بود كه جذب كننده تر است و جامعه اي فراگير را مطرح مي كند كه ) AKP(عدالت و توسعه 

بيگانه هاي «اين برداشت، .  ه را درپي مي آوردپيوستن تركيه به ديگر بازيگران سياسي منطق

را به عنوان بازارهاي بالقوه براي اقتصاد تركيه مي بيند و آنها را سرزمين هايي مي داند كه » نزديك

اين ديدگاه فضاي خارجي، كه تركيه بايد در آن نقشي .  تركيه در آنها بايد از منافع خود دفاع كند

را از وابستگي به امپراتوري پيشين عثماني و حضور جمعيت ترك بزرگ ايفا كند، مشروعيت خود 

  .زبان در سرزمين هاي مجاور مي گيرد

  

  

  عثماني )سلطه گري( سمياليامپردلتنگي براي 

  

) يسلطه گر( سمياليامپردر اين ابزارسازي از گذشته توسط رجب طيب اردوغان، بايد تداوم يك 

، با )١٩٩٠] (فارس[در زمان جنگ اول خليج .  نرفته استترك يا عثماني را ديد كه هرگز ازبين 

تصويب » سوگند ملي«ازدست رفته موصل ازنو احيا شد، اين امر برپايه » واليت«آن كه يادمان هاي 

اين متن حاوي مطالبات سرزميني و ملي مردم تركيه .  بود ١٩٢٠شده در مجلس عثماني در سال 
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عثماني فروپاشي امپراتوري را به رسميت شناخته بودند، اما از دراين متن، نمايندگان مجلس .  بود

  .خودداري كرده بودند) عراق كنوني(پذيرفتن واگذاري ارمنستان و ميانرودان 

  

مي  ١٩٩١فرامي رسيد تا تركيه عراق را به رسميت بشناسد و سال  ١٩٢٦در آن زمان، بايد سال 

 Edhem(به نظر ادهم الدم.  را مطرح كندآمد تا بدون ترديد مطالباتي درمورد اين كشور 

Eldem( تاريخ دان، بسيج و ابزارسازي از گذشته فراتر از راهبردهاي سياسي است و تركيه همواره ،

ولوژيك ئبوده و براي خود ماموريت و رسالتي سياسي و ايد) ٤( )cliomane (»جنون تاريخي«دچار 

  .ل بوده استئبراي تعيين سرنوشت ملت قا

  

حزب كارگران كرد «و ازسرگيري درگيري با )AKP(» حزب عدالت و توسعه«ت رسيدن به قدر

رجب .  ، رابطه هذيان آلود با اين گذشته افسانه اي را تشديد كرد٢٠١٥در سال ) PKK(» تركيه

، سخنراني اي ايراد كرد كه نمونه اي ٢٠١٦طيب اردوغان در مراسم بزرگداشت آتاتورك درسال 

  :عالي است

هزار كيلومتر مربع محصور  ٧٨٠ما نمي توانيم در .  بزرگ تر از تركيه است، اين را بدانيدتركيه «

برادران ما در موصل، .  بمانيم، زيرا مرزهاي خاكي يك چيز است و مرزهاي قلبي چيز ديگر

كركوك، حسكه، حلب، حمص، مصراته، اسكوپج، كريمه و قفقاز درخارج از مرزهاي خاكي ما 

  .»همه آنها در مرزهاي قلبي ما هستندقراردارند اما 
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در اين سخنراني از اقليت هاي ترك زبان صحبت شده تا نزديكي قومي و تاريخي آنها با ترك ها 

آنكارا از آنها استفاده ابزاري مي كند تا نفوذ خود را در عراق و بخصوص در كركوك .  مطرح شود

  .افزايش دهد

  

ابي به نتيجه هاي ملموس، ناگزير از گزينش راهبردهايي ديگر با اين همه، تركيه به دليل عدم دستي

براي اعمال نفوذ در اين فضاي فرامرزي، آنكارا نخست كوشيد اقليت هاي ترك زبان را .  شد

تحريك كند، اما با نرسيدن به نتيجه رضايت بخش، رو به سوي دولت اقليم خودمختار كردستان 

  .عراق آورد

  

  

  خت و سازهاي عموميبازارهاي تازه براي سا

  

، دولت تركيه برنامه مشاركتي با دولت اقليم خودمختار كردستان عراق، يا به عبارت ٢٠٠٨از سال 

هدف اصلي اين .  مسعود بارزاني به راه انداخت) PDK(» حزب دموكرات كردستان عراق«دقيق تر 

عراق مستقر  بود كه در خاك PKKبرنامه خنثي كردن پايگاه هاي آن سوي مرز چريك هاي 

در قلب منطقه اي قرارداشت كه دسترسي به آن بسيار دشوار است » قنديل«بودند و مركزشان در 

براي حزب دموكرات كردستان عراق، اين نزديكي وسيله .  و در سلسله كوه هاي زاگرس قرار دارد

ركيه به آن همچنين، نزديك شدن به ت.  اي براي آزاد شدن از قيد و بند دولت فدرال بغداد بود
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، كه )UPK(» اتحاديه ميهني كردستان عراق«امكان مي داد كه خود را دربرابر حزب مخالف خود، 

  .تحت حمايت ايران است، تقويت كند

  

ي كه حزب عدالت و توسعه توصيه مي كند، امكان مي دهد كه اين »بدون مشكل«دكترين 

  :مشاركت امنيتي، بعد اقتصادي نيز بيابد

ولوژيك و ركود اقتصادي اروپا، ناشي از بحران مالي آمريكا، بازرگان هاي ترك را ئمانع هاي ايد«

وامي دارد كه در بازار ساخت و ساز و كارهاي عمومي كردستان عراق مشاركت نمايند كه يك ابزار 

  .»)٥(بازرگاني سالم براي صادرات نيز هست 

  

هاي مهمي براي دولت اقليم خودمختار بازرگاني فرامرزي ازنو پويا شده و درآمدهاي گمركي رقم 

 ٤٠امروز حدود .  كه مرز عراق تركيه را كنترل مي كند، تامين مي نمايد) GRK(كردستان عراق 

درطول زمان، روابط اقتصادي توسعه يافته و .  هزار كارگر ترك در كردستان عراق كار مي كنند

 ١٢الت بازرگاني دو كشور بيش از عراق به صورت دومين شريك بازرگاني تركيه درآمده و مباد

درصد اين رقم ناشي از تجارت با دولت اقليم  ٧٠.  است) ميليارد يورو ١٠.٨٣(ميليارد دالر 

، كه كركوك را به ٢٠١٣ساخت يك خط لوله انتقال نفت درسال .  خودمختار كردستان عراق است

پايتخت (» اربيل«كارا و بتدر جيهان در تركيه متصل مي كند، خصلت راهبردي مشاركت بين آن

  .را افزايش داده است) دولت خودمختار
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به موازات اين امر، ايران پيوندهاي خود با دولت مركزي عراق را محكم تر كرده و دو قطبي گري 

و ) داعش(بين اربيل و آنكارا، و نيز بين تهران و بغداد، با قدرت گرفتن سازمان حكومت اسالمي 

  .ت شده استگسترش قلمرو كردها تقوي

  

دست به تهاجمي گسترده به كردستان عراق » داعش«، با شگفت زدگي عمومي، ٢٠١٤اوت  ٤در 

نخستين نيروهايي بودند كه به مقابله با ) PKK، شاخه نظامي HPG(» نيروهاي مدافع خلق«.  زد

قليم نيروهاي نظامي دولت ا.  را تخليه كردند» سنجار«و » مخمور«جهادگران پرداختند و مردم 

را » ايزدي ها«كركوك عقب نشستند و  -خودمختار كردستان عراق، پيشمرگه ها هم به منطقه اربيل

عقب نشيني پيشمرگه ها به آنها .  توانست از اين وضعيت بهره ببرد PKK.  به حال خود رها كردند

  .امكان داد كه در حاشيه منطقه نفوذ حزب دموكرات كردستان عراق موضع بگيرند

  

آغاز كرد تا به راه حلي سياسي براي مسئله  PKK، حكومت تركيه گفتگوهايي را با ٢٠١٣ل در سا

در راس اين گفتگوها، فرض داشتن روابطي صلح آميز مانند روابط با كردستان .  كردها دست يابد

رهبر حزب اتحاد .  در وحله اول به نظر مي آمد كه اين راهبرد عملي باشد.  عراق مطرح بود

دو بار به تركيه دعوت شد و حزب در آستانه گشودن دفتر نمايندگي در ) PYD(يك دموكرات

  .آنكارا بود اما مذاكرات شكست خورد

  

در عرصه نظامي .  در سوريه، كردها و اپوزيسيون تحت حمايت تركيه نتوانستند به توافق برسند

گران جبهه النصره با جهاد) YPJ(» يگان هاي مدافع زنان«و ) YPG(» يگان هاي مدافع خلق«
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به عالوه، روابط بين .  ، كه آنها نيز تحت حمايت تركيه هستند، مقابله كردند)القاعده در سوريه(

بارزاني بيش از پيش به اردوغان نزديك شده .  كردهاي سوري و عراقي متحد ترك ها خوب نيست

زديك شده، در ن) PDK(درحالي كه در عراق، تركيه به حزب دموكرات كردستان عراق .  است

سوريه از بخشي از جهادگراني كه فكر مي كنند مي توانند مانع خودمختاري موجود در كردستان 

سوريه شوند، حمايت مي كند و از اين بيم دارد كه، پس از بحراني كه رژيم سوريه مي كوشد از آن 

ه، تركيه اين خودمختاري به عالو.  بهره ببرد، اين رژيم از كردهاي سوريه دربرابر تركيه استفاده كند

  .مي داند PKKرا ناشي از وجود 

  

به آنكارا امكان داده كه فضاي مرزي خود با )PDK(مشاركت با حزب دموكرات كردستان عراق 

كه از  PKK، ٢٠١٥در سال .در تركيه مقابله كند PKKعراق را كنترل و ازنظر سياسي نيز با 

قدرت يافته و تقويت شده بود، فكر  YPG/YPJز پيروزي كردها در كوباني و حمايت غربي ها ا

نبردهاي شديدي در مراكز شهري مهم .  كرد مي تواند ازنظر نظامي در تركيه هم برتري يابد

، كه نتوانست بر PKKحاصل كار براي .  اين جنگ شهرها بود.  كردستان تركيه درگرفت» باكور«

  .ارتش غلبه يابد، فاجعه بار بود

  

  

  راهبرد دوگانه
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از يك سو با حزب دموكرات كردستان عراق و .  راهبرد آنكارا دربرابر سئله كردها دوگانه است

همچنين، حكومت تركيه مي .  مي پردازد PKKبارزاني متحد مي شود و ازسوي ديگر به جنگ با 

 بنابراين،.  كوشد مسعود بارزاني را به عنوان يك چهره سياسي كرد مطرح درسطح منطقه جا بياندازد

  .برحسب تصادف نيست كه جنبش هاي سياسي ميراث دار آن در تركيه احيا مي شوند

  

در وحله اول، حكومت تركيه براي جنگ با كردهاي سوريه روي نيروهاي جهادگر محلي تكيه مي 

سه بار  PYDچهره اي دوستانه نشان مي دهد؛ سپس، براي مقابله با » داعش«كند و دربرابر 

كه جلوي پيشروي » سپر فرات«، با عمليات ٢٠١٦نخستين بار در سال .  تمداخله نظامي كرده اس

كه اميدوار بودند با ناحيه عفرين واقع در غرب رودخانه فرات ) FDS(نيروهاي دموكراتيك سوريه 

و تصرف استان عفرين و » شاخه زيتون«، با عمليات ٢٠١٨دومين بار درسال .  پيوند يابند را گرفت

كه ضربه سختي به برنامه اجتماعي » چشمه صلح«ا عمليات بي مسما ناميده شده بار سوم، امسال، ب

  .كردهاي روژاوا وارد كرد

  

.  چاره اي جز اين ندارند كه به سوي رژيم سوريه روآورند) FDS(» نيروهاي دموكراتيك سوريه«

دازد چون را به خطر مي ان» فدراسيون دموكراتيك شمال سوريه«اين نزديكي، برنامه خودمختاري 

به موازات اين امر، آنكارا بمباران .  دمشق درصدد مستقر كردن يك دولت مركزي قدرتمند است

است  PKKكه دژ » قنديل«شمال عراق را تشديد مي كند و اميدوار است كه اين كارموجب سقوط 

  .شود
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