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تركيه

كانال استانبول در آنكارا و در سراسر جهان جنجال مي
آفريند
نوشته  Jean-Paul Burdyژان پي ير بوردي  :مورخ  ،استاد دانشگاه و محقق »مديترانه-خاورميانه« در  ، Science-Po Grenobleوي وبﻼگ
Questions d'Orient - Questions d’Occidentرا اداره مي كند .
ترجمه شروين احمدي

رئيس جمهور تركيه روياي مناقشه برانگير خود را در مورد كانال متصل كننده درياي سياه
به درياي مرمره دنبال مي كند .آيا رجب طيب اردوغان براي سودآور كردن اين مگاپروژه
تا آنجا پيش خواهد رفت كه خود را از بند پيمان مونترو  ،امضا شده در سال  ،١٩٣٦كه
تضمين كننده حركت آزاد كشتي هاست  ،رها كند ؟

در  ٤آوريل  ١٠٤ ، ٢٠٢١درياساﻻر بازنشسته رسماً در نامه اي سرگشاده »به ملت بزرگ تركيه« در
مورد خطراتي هشدار دادند كه عدم اجراي مقررات مونترو يا حتي بدتر از آن  ،كنار گذاشتن پيمان
 ١٩٣٦در چارچوب پروژه بزرگ »كانال استانبول« مي تواند به بار آورد .اين پروژه در سال  ٢٠١١توسط
رجب طيب اردوغان  ،نخست وزير وقت  ،در ميان حيرت همگان اعﻼم شد .اين طرح شامل حفاري
كانالي در حدود سي كيلومتري غرب استانبول به طول  ٤٥كيلومتر است كه درياي سياه را به درياي
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مرمره متصل مي كند» :يك پروژه عظيم و باشكوه )…( كه كانال هاي سوئز و پاناما را در سايه قرار مي
دهد« .افتتاح اين كانال به گفته اردوغان براي مراسم بزرگداشت صدمين سالگرد جمهوري تركيه در سال
 ٢٠٢٣برنامه ريزي شده است.

كانال استانبول جايگزيني براي تنگه بسفر معرفي مي شود كه همچنان به حمل و نقل مردم با قايق ،
گردشگري و ورزش هاي آبي اختصاص خواهد داشت .در حالي كه همه فكر مي كردند كه اين پروژه
عظيم در گرو مشكﻼت اقتصادي است  ،اردوغان آن را در سال  ٢٠١٩دوباره راه اندازي كرد .اين پروژه
كه هزينه آن  ٤٩.٢٠ميليارد يورو تخمين زده مي شود ،هم عﻼقه و اشتياق محافل اقتصادي نزديك به
قدرت و هم انتقادات مخالفان سياسي را برانگيخته است  ،از جمله شهردار تازه انتخاب شده استانبول ،
اكرم امام اوغلو  ،و سازمان هاي زيست محيطي كه نگراني هاي روزافزون شان را پنهان نمي كنند.

اما مهمتر از همه  ،مجادله سياسي  -حقوقي اي است كه پيرامون زير سوال بردن پيمان مونترو شكل
گرفت .اين معاهده بين المللي ترافيك دريايي تنگه هاي تركيه را از سال  ١٩٣٦تنظيم مي كند.

طبق معمول  ،رئيس جمهور تركيه به نامه سرگشاده درياساﻻر واكنشي خشونت آميز نشان داد و آنرا
همچون » رويكردي كودتاگرانه ]…[« محكوم كرد كه » جرمي عليه امنيت كشور و نظم قانون اساسي«
است و احتماﻻ با » حمايت قدرت هاي خارجي « انجام گرفته  .ده نفر از درياساﻻران سابق بﻼفاصله
دستگير شدند و ساير امضا كنندگان با حكم دادگاه تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند.

اختﻼف قديمي بين امپراتوري هاي عثماني و تزاري
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مقررات عبور از »تنگه ها«) (١يكي از مولفه هاي تاريخي »مسئله شرق« است )» .(٢تنگه ها«  ،با حرف
بزرگ اول  ،نام تاريخي است كه در نسخه هاي رسمي پيمان لوزان  ١٩٢٣و پيمان مونترو  ١٩٣٦ذكر
شده و شامل بسفر  ،درياي مرمره و داردانل است .بسفر ،مرز جغرافيائي اروپا و آسيا  ،آب راهي سي
كيلومتري است كه درياي سياه را به درياي مرمره  ،و از طريق تنگه داردانل با  ٦٠كيلومتر طول به
درياي اژه متصل مي كند .امپراتوري عثماني تﻼش كرده بود تا حق حاكميت انحصاري خود را بر اين راه
دريايي اعمال كند كه دسترسي به درياي سياه را ممكن مي سازد.

تزارهاي روسيه با طمع به تنگه ها )و قسطنطنيه( نگاه مي كردند كه به كشتي هاي تجاري و جنگي آنها
اجازه مي داد كه درياي سياه را به قصد »درياهاي گرم« ترك كنند .امري كه لندن و پاريس براي خنثي
كردن آن در تﻼش بودند .از سال  ١٨٤١تا ، ١٩١٤تسلط اصل بي طرفي در زمان صلح  .عبور همه
كشتي هاي جنگي را منع مي كرد .اين نظم قرار بود با پيمان سور) ١٩٢٠ (Sèvresكه به امپراتوري
شكست خورده عثماني تحميل شد  ،زير سوال رود و بين المللي سازي و حركت آزادانه در تنگه ها چه
در زمان جنگ و چه زمان صلح ممكن شود  .اما اين پيمان هرگز در عمل پياده نشد.

اين مقررات متعاقباً در پيمان لوزان )معروف به » پيمان تنگه ها«( منعقد شده در  ٢٤ژوئيه ١٩٢٣
گنجانده شد) .(٣اين امر موجب نظامي زدائي سواحل تركيه به جز در قسطنطنيه مي شود .همچنين مقرر
شد كه هيچ ناوگان يك دولت غير ساحلي كه بزرگتر از بزرگترين ناوگان يكي از دولت هاي ساحلي
باشد  ،مجاز به عبور از تنگه ها نخواهد بود .كنترل حركت آزادانه و غيرنظامي شدن سواحل به عهده
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كميسيون بين المللي جامعه ملل ) (SDNسپرده شد) .(٤بسفر و داردانل از آن پس به حوزه بين المللي
دريايي تعلق مي گيرند.

پيمان مونترو  ،يك پيروزي براي تركيه

اما در اوايل دهه  ، ١٩٣٠تركيه نگران افزايش تنش هاي بين المللي بود  ،كه با تجهيز نظامي مجدد
آلمان و جزاير دودكانز توسط ايتالياي توسعه طلب تأييد شد .از اينرو آنكارا از امضا كنندگان پيمان لوزان
و جامعه ملل درخواست نظامي كردن مجددا داردانل را كرد  ،درخواستي كه از سوي مسكو پشتيباني شد
كه آن را وسيله اي براي محافظت خويش در جبهه جنوبي مي دانست .دو كشور با عﻼقه مشترك در
درياي سياه و عاري از دخالت خارجي  ،روابط خوب همسايگي را حفظ مي كنند .پاريس و لندن به موضع
مسكو مي پيوندند و به نوبه خود از خواسته هاي آنكارا حمايت مي كنند .اين كنفرانس از  ٢٢ژوئن تا ٢٠
ژوئيه  ١٩٣٦در سوئيس  ،در هتل مونترو برگزار شد .عﻼوه بر تركيه  ،فرانسه و انگلستان  ،شركت
كنندگان ديگري نيز در اين كنفرانس حضور دارند :يوگسﻼوي  ،استراليا  ،ژاپن و همچنين كشورهاي
همسايه تنگه ها و درياي سياه :يونان  ،بلغارستان  ،روماني و اتحاد جماهير شوروي .ايتاليا از شركت در
اين كنفرانس امتناع ورزيد .اياﻻت متحده كه در آنزمان انزوا طلب بود حتي يك ناظر هم نفرستاد.

پيمان مونترو در  ٢٠ژوئيه  ١٩٣٦به امضا رسيد .اين معاهده ترانزيت بين المللي در تنگه ها را در ٢٩
ماده  ٤ ،ضميمه و يك پروتكل تنظيم كرد كه آزادي ناوبري تجاري  ،از هر پرچم و هرگونه باري را
بدون ماليات تضمين مي كند .در زمان صلح  ،عبور كشتي هاي جنگي منوط به اطﻼع قبلي به آنكارا
است .زيردريايي ها بايد در سطح آب و در طول روز حركت كنند .حداكثر وزن كشتي هاي نظامي با
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توجه به استانداردهاي زمان بسيار دقيق تنظيم مي شود )ناوهاي هواپيمابر به شكل فعلي در آن زمان
وجود نداشتند  ،بنابراين نمي توانند از تنگه ها عبور كنند  ،به استثناي كشورهاي ساحلي(  .با تمايز قائل
شدن بين كشورهاي ساحلي و غير ساحلي  ،حضور در درياي سياه براي كشورهاي غير ساحلي به  ٢١روز
محدود شده است .در زمان جنگ  ،آنكارا مي تواند محدوديت هاي حركت را بر اساس أراده و اختيار
خود اعمال كند .با پيمان مونترو  ،تركيه مصطفي كمال آتاتورك  ،كه اكنون تنها مرجع اجراي اين پيمان
است  ،حاكميت كامل بر تنگه ها را بدست آورد و مي توانست مجدداً آنها را نظامي سازد.

اما از سال  ، ١٩٤٥استالين با به چالش كشيدن اين توافق  ،خواستار تجديد نظر در آن و همچنين تأمين
امنيت تنگه هايي شد كه به طور مشترك توسط آنكارا و مسكو تضمين شده بودند .او بدنبال ايجاد يك
پايگاه هوايي  -دريايي بود .ابراز و ادعاي اين تهديدها در زماني كه جنگ سرد در اروپاي مركزي و
ايران آغاز شده بود  ،تركيه را بر آن داشت تا بي طرفي آتاتوركي را كنار بگذارد و در سال  ١٩٥٢به ناتو
بپيوندد .امري كه باعث شد كه ناوگان شوروي در درياي سياه ،در موقعيتي همواره ناخوشايند باقي بماند.

واكنش هاي روسيه و چين

پيمان مونترو كه براي مدت  ٢٠سال امضا شده بود  ،با انفجار ترافيك عبور از تنگه ها  ،تا كنون بصورت
ضمني تمديد شده است :از  ٤٥٠٠كشتي در سال  ، ١٩٣٨به بيش از  ٥٠هزار كشتي در سال - ٢٠٠٠
يعني  ١٢٠تا  ١٥٠كشتي در روز – رسيده كه يك پنجم كشتي ها محموله هاي خطرناكي را حمل مي
كند .پس از حوادث متعدد به ويژه نفت كش ها و تانكرهاي شيميايي  ،با هزينه هاي سنگين زيست
محيطي و انساني در محدوده استانبول كه بيش از  ١٥ميليون نفر ساكن آن هستند  ،آنكارا مقررات
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خاصي را براي كشتي هاي حامل مواد خطرناك وضع كرده است كه قانوني بودن و مشروعيت آنها توسط
سازمان بين المللي دريانوردي به رسميت شناخته شده است .با اين حال  ،پيمان مونترو ظرفيت برقراري
مقررات آنكارا را محدود مي كند.

اگر كانال استانبول ساخته شود  ،تركيه بمثابه صاحب و اداره كننده آن مي تواند براي تنظيم ناوبري و
تعيين عوارض اختيار كامل داشته باشد .اما هرچند آنكارا مي تواند استانداردهاي ايمني بيشتري را در
بسفر تحميل كند  ،مجبور كردن كشتي ها براي عبور از كانال استانبول در تضاد با پيمان مونترو است.
روسيه به شدت نگران زير سوال بردن مقررات محدود كننده حركت كشتي هاي جنگي كشورهاي غير
ساحلي است .يك كانال خارج از پيمان مونترو مي تواند به ناتو اجازه دهد ناوگان خصمانه اي را به
سرعت وارد درياي سياه كند .بنابراين در بدترين حالت  ،مسكو مي خواهد كه پيمان مونترو دربرگيرنده
كانال استانبول نيز باشد .چين  ،اگرچه امضاكننده مونترو نيست  ،با اين حال پرونده را از نزديك تحت
نظر دارد .پكن طرفدار حفظ يا توسعه شرايط قانوني محدوده كننده ناوبري است  ،مانند شرايطي كه
قصد دارد در درياي چين جنوبي و در تنگه تايوان تحميل كند  ،جايي كه هدف آن به دست آوردن
همان امتيازاتي است كه مونترو به آنكارا اعطا كرده است.

متخصصان حقوق بين الملل دريايي  ،سخنراني ها و مقاﻻت درباره پروژه كانال استانبول را با توجه به
پيمان مونترو چند برابر كرده اند .اكثر آنها بر اين باورند كه تركيه قادر نخواهد بود از ترانزيت رايگان
تنگه ها كه با پيمان مونترو تضمين شده  ،جلوگيري كرده و كشتي ها را مجبور به عبور از كانال
استانبول كند .عﻼوه بر اين  ،هرگونه اصﻼحيه در توافق نامه نياز به رأي موافق امضا كنندگان آن دارد.
سرانجام  ،حتي اگر پيمان مونترو باطل شود  ،مقررات دريايي »عبور بي ضرر« * تضمين كننده حركت
كشتي هاست .اما آنكارا در اين صورت شاهد اجراي پيمان  ١٩٨٢مونتگو بي سازمان ملل مي شود كه
تركيه آن را امضا نكرده و به وضوح نسبت به مونترو براي آن كمتر مطلوب است.
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برخي از مقامات نزديك به اردوغان حزب عدالت و توسعه ) (AKPاظهارات ماجراجويانه عليه پيمان
مونترو را چند برابر كرده اند و مي گويند كه اين پيمان » شامل كانال استانبول نمي شود« و يا حتي »
مي توان آن را رها كرد« .از طرف ديگر  ١٠٤ ،دريادار سابق در نامه خود يادآوري مي كنند كه اين
پيمان »يك پيروزي بزرگ ديپلماتيك براي مصطفي كمال آتاتورك«  ،بنيانگذار جمهوري تركيه بود ،
درست همانطور كه معاهده لوزان بنيانگذار ستون اصلي تركيه مدرن است .با اين حال  ،در سالهاي اخير ،
رجب طيب اردوغان  ،با درگيري در سوريه و عراق و همچنين با تنش در درياي اژه و در مديترانه
شرقي  ،مرتبا از پيمان لوزان انتقاد كرده است .بنظر او اين » متن قادر به حل اختﻼفات مرزي تركيه با
همسايگان اش نيست « و تركيه را از يك فضاي دريايي شايسته يك قدرت بزرگ محروم مي كند.

همه اين حمﻼت بخشي از جامعه سياسي و مدني تركيه را متقاعد كرده است كه هرچه به انتخابات
 ٢٠٢٣نزديكتر مي شويم  ،رئيس دولت زير سوال بردن اصول و دستاوردهاي دوره كماليست را بيشتر
تشديد مي كند .رئيس جمهور اردوغان در مقابل انعكاس نامه  ١٠٤افسر بازنشسته در جامعه ،مجبور شد
در  ٥آوريل اعﻼم كند كه » تركيه قصد ندارد اين پيمان را زير سوال ببرد ] [...ما مزاياي اهدا شده
توسط مونترو به كشورمان را مهم مي دانيم  ،و تا زماني كه فرصت هاي بهتري پيدا نكنيم  ،به اين توافق
نامه احترام مي گذاريم« .پيمان مونترو گرچه در سال  ١٩٣٦امضا شده  ،اما همچنان يك موضوع سياسي
حساس در تركيه سال  ٢٠٢١است.

* عبور بي ضرر ،مفهومي در كنوانسيون حقوق درياهاست كه به كشتي ها اجازه مي دهد تا از آبهاي
سرزميني يك كشور براساس محدوديت هاي خاصي عبور كند.

orient XXI.
نشريه اينترنتي درباره سياست ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد ،ديپلوماسي ژوئن ٢٠٢١

 -١تركيه عبارت »تنگه هاي تركيه« و روسيه عبارت »تنگه هاي درياي سياه« را موجه مي شمارند .به
مقاله زير مراجعه كنيد:
olga Bilener, « Les détroits, atout stratégique majeur de la Turquie », Annuaire
français de relations internationales, 2007, Vol.8, p.740-756.

 -٢اين اصطﻼح به دخالت قدرتهاي مختلف اروپايي در مديترانه شرقي و بالكان در قرن نوزدهم اشاره
داشت.

 -٣مطابق با معاهده لوزان كه در همان تاريخ امضا شد.

 -٤نياي سازمان ملل متحد

