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  تركيه

جنجال مي جهان  كانال استانبول در آنكارا و در سراسر

  آفريند

  

 ، وي وبالگ Po Grenoble -Scienceدر» خاورميانه-مديترانه«مورخ ، استاد دانشگاه و محقق : ژان پي ير بوردي  Paul Burdy-Jeanنوشته 

Questions d'Orient - Questions d’Occident را اداره مي كند.   

  ترجمه شروين احمدي

  

 اهيس يايدر متصل كننده در مورد كانالرا خود برانگير مناقشه  روياي هيجمهور ترك سيرئ

مگاپروژه  نيا كردن سودآور ياردوغان برا بيرجب ط ايآ. كند يمرمره دنبال م يايبه در

كه  ، ١٩٣٦سال  ، امضا شده در مونترو پيمانبند خواهد رفت كه خود را از  شيتا آنجا پ

  ؟كند  رها، هاست  يحركت آزاد كشتكننده  نيتضم

  

در  »هيبه ملت بزرگ ترك«سرگشاده  ينامه ادر بازنشسته رسماً  اساالريدر ١٠٤،  ٢٠٢١ ليآور ٤در 

 پيمانبدتر از آن ، كنار گذاشتن  يحت ايمقررات مونترو  يكه عدم اجرا دادندهشدار  يمورد خطرات

توسط  ٢٠١١پروژه در سال  نيا. مي تواند به بار آورد» لكانال استانبو«پروژه بزرگ  در چارچوب ١٩٣٦

 يحفارشامل  طرح نيا. اعالم شددر ميان حيرت همگان وقت ،  رياردوغان ، نخست وز بيرجب ط

 يايرا به در اهيس ياياست كه در لومتريك ٤٥ به طولغرب استانبول  يلومتريك يحدود سكانالي در 
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 يم در سايه قراررا  ناماپاسوئز و  كانال هايكه ) …(و باشكوه  عظيمپروژه  كي«: كند يمرمره متصل م

در سال  هيترك يسالگرد جمهور نيصدم بزرگداشتمراسم براي اردوغان  افتتاح اين كانال به گفته. »دهد

  .شده است يزيبرنامه ر ٢٠٢٣

  

،  قيشود كه همچنان به حمل و نقل مردم با قا يم معرفيتنگه بسفر  يبرا ينيگزيكانال استانبول جا

پروژه  نيا ند كهكرد يفكر مهمه كه  يدر حال. خواهد داشتاختصاص  يآب يو ورزش ها يگردشگر

پروژه  نيا. كرد يدوباره راه انداز ٢٠١٩است ، اردوغان  آن را در سال  يدر گرو مشكالت اقتصاد عظيم

به  كينزد ياقتصاد محافل اقياشتعالقه و  همشود ، يزده م نيتخم وروي ارديليم ٢٠.٤٩آن  نهيكه هز

است ، از جمله شهردار تازه انتخاب شده استانبول ،  ختهيرا برانگ ياسيانتقادات مخالفان س و همقدرت 

  .شان را پنهان نمي كنند روزافزون يها ياننگر كه يطيمح ستيز ياكرم امام اوغلو ، و سازمان ها

  

مونترو شكل  پيمانسوال بردن  ريز رامونيپاي است كه  يحقوق -  ياسياما مهمتر از همه ، مجادله س

  .كند يم ميتنظ ١٩٣٦از سال  را هيترك يتنگه ها ييايدر كيتراف يالملل نيمعاهده ب اين. گرفت

  

آنرا نشان داد و  زيخشونت آم يواكنش  اساالريدربه نامه سرگشاده  هيجمهور ترك سيطبق معمول ، رئ

 »يكشور و نظم قانون اساس تيامن هيعل جرمي «كه محكوم كرد » ]…[ كودتاگرانه يكرديرو« همچون 

سابق بالفاصله  اناساالريدرده نفر از .  انجام گرفته»  يخارج يقدرت ها تيحما«  احتماال با واست 

  .قرار گرفتند يقانون گرديحكم دادگاه تحت پ امضا كنندگان با ريشدند و سا ريدستگ

  

  يو تزار يعثمان يها يامپراتور نيب يمياختالف قد
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حرف ، با » تنگه ها«. )٢( است» مسئله شرق« يخيتار ي از مولفه هايكي) ١(»تنگه ها«عبور از  مقررات

ذكر  ١٩٣٦مونترو  پيمانو  ١٩٢٣لوزان  پيمان يرسم يدر نسخه هاكه  است  يخينام تاراول ،  بزرگ 

 يس راهي آب،  اياروپا و آسمرز جغرافيائي   ،بسفر. مرمره و داردانل است يايشامل بسفر ، درو  شده 

به طول  لومتريك ٦٠با  ردانلاتنگه دو از طريق مرمره ،  يايرا به در اهيس ياياست كه در يلومتريك

راه اين بر را خود  يانحصار تيحق حاكم تالش كرده بود تا يعثمان يامپراتور. كند ياژه متصل م يايدر

  .را ممكن مي سازد اهيس يايبه در يدسترس كهاعمال كند  ييايدر

  

آنها  يو جنگ يتجار يها يكشت نگاه مي كردند كه به )هيو قسطنطن(تنگه ها  بهبا طمع  هيروس يتزارها

 يخنث يبرا سيلندن و پارامري كه . ترك كنند »گرم ياهايدر«قصد  را به  اهيس يايدر مي داد كهاجازه 

همه عبور .  زمان صلح در  بي طرفي اصل  تسلط ، ١٩١٤تا  ١٨٤١از سال . در تالش بودندآن كردن 

 يكه به امپراتور ١٩٢٠ )Sèvres(سور مانيقرار بود با پ اين نظم. كردمي منع  را  يجنگ يها يكشت

چه و حركت آزادانه در تنگه ها  يساز يالملل نيبزير سوال رود و  شد ، ليتحم يشكست خورده عثمان

  .شدن پياده عملدر هرگز  مانيپ نياما ا. ممكن شود زمان صلح  و چه در زمان جنگ

  

 ١٩٢٣ هيژوئ ٢٤منعقد شده در ) »تنگه ها پيمان «معروف به (لوزان  پيمانمقررات متعاقباً در  نيا

مقرر  نيهمچن. شود يم هيبه جز در قسطنطن هيسواحل ترك نظامي زدائي امر موجب  نيا. )٣(گنجانده شد

 يساحلهاي دولت يكي از ناوگان  نيبزرگتر از بزرگتر كه يساحل ريغ  دولتيك ناوگان  چيشد كه ه

عهده به سواحل شدن  يرنظاميكنترل حركت آزادانه و غ. مجاز به عبور از تنگه ها نخواهد بودباشد ، 
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 يالملل نيبه حوزه ب پس از آنردانل ابسفر و د ).٤(شد سپرده )SDN(جامعه ملل  يالملل نيب ونيسيكم

  .مي گيرندتعلق  ييايدر

  

  هيترك يبرا يروزيپ كيمونترو ،  پيمان

  

 تجهيز نظامي مجددبود ، كه با  يالملل نيب يتنش ها شينگران افزا هي، ترك ١٩٣٠دهه  لياما در اوا

لوزان پيمان آنكارا از امضا كنندگان  از اينرو. شد دييتوسعه طلب تأ يايتاليدودكانز توسط ا ريآلمان و جزا

شد  يبانيمسكو پشت از سويكه  يواستد ، درخرداردانل را ك مجدداكردن  نظامي درخواستملل جامعه و 

دو كشور با عالقه مشترك در . ستدان يم يدر جبهه جنوب خويشمحافظت  يبرا يا لهيآن را وس كه

و لندن به موضع  سيپار. كنند يرا حفظ م يگي، روابط خوب همسا ياز دخالت خارج يو عار اهيس يايدر

 ٢٠ژوئن تا  ٢٢كنفرانس از  نيا. كنند يم تيحما نكاراآ يو به نوبه خود از خواسته ها مي پيوندندمسكو 

، شركت  انگلستان و، فرانسه  هيعالوه بر ترك. ، در هتل مونترو برگزار شد سيدر سوئ ١٩٣٦ هيژوئ

 يكشورها نيهمچن و  ژاپن ، اي، استرال يوگسالوي: كنفرانس حضور دارند نيدر ا زين ديگري  كنندگان

از شركت در  ايتاليا. يشورو ريو اتحاد جماه ي، بلغارستان ، رومان وناني: اهيس يايو درها تنگه  هيهمسا

  .ناظر هم نفرستاد كي يحتبود انزوا طلب  كه در آنزمان  متحده االتيا. ديامتناع ورزكنفرانس  نيا

  

 ٢٩در تنگه ها را در  يالملل نيب تيمعاهده ترانز نيا. ديبه امضا رس ١٩٣٦ هيژوئ ٢٠مونترو در  پيمان

را  ي بارهرگونه ، از هر پرچم و  يتجار يناوبر يكه آزاد كرد ميپروتكل تنظ كيو  مهيضم ٤ماده ، 

آنكارا  به يمنوط به اطالع قبل يجنگ ياه يدر زمان صلح ، عبور كشت. كند يم نيتضم اتيبدون مال

با  ينظام يها يكشت وزنحداكثر . و در طول روز حركت كنندآب سطح  در ديها با ييايردريز. است
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در آن زمان  يبه شكل فعل مابريهواپ يناوها(شود  يم ميتنظ قيدق اريزمان بس يتوجه به استانداردها

قائل  زيتمابا . ) كشورهاي ساحلي يها عبور كنند ، به استثنا نگهتوانند از ت ينم نينداشتند ، بنابراوجود 

روز  ٢١ به يساحل ريغي كشورهابراي  اهيس ياي، حضور در در يساحل ريو غ يساحل يكشورها نيبشدن 

أراده و اختيار حركت را بر اساس  يها تيتواند محدود يدر زمان جنگ ، آنكارا م. محدود شده است

 مانيپ نيا يكمال آتاتورك ، كه اكنون تنها مرجع اجرا يمصطف هيمونترو ، ترك پيمانبا . اعمال كند خود 

  .سازد نظامي مجدداً آنها را ستتوان يكامل بر تنگه ها را بدست آورد و م تياست ، حاكم

  

 نيتأم نينظر در آن و همچن ديتجد ، خواستار اين توافق دنيبا به چالش كش ني، استال ١٩٤٥اما از سال 

 او بدنبال ايجاد يك. شده بودند نيشد كه به طور مشترك توسط آنكارا و مسكو تضم ييتنگه ها تيامن

و  يكزمر يجنگ سرد در اروپادر زماني كه   دهايتهد نياو ادعاي  ابراز . بود  ييايدر -  ييهوا گاهيپا

به ناتو  ١٩٥٢در سال  ورا كنار بگذارد  آتاتوركي يطرف يتا ب را بر آن داشت هي، ترك آغاز شده بود رانيا

  .سياه، در موقعيتي همواره ناخوشايند  باقي بماند يايدر در يكه ناوگان شورو امري كه باعث شد. وندديبپ

  

  نيو چ هيروس يواكنش ها

  

تنگه ها ، تا كنون بصورت  عبور از كيانفجار تراف با،  بودسال امضا شده  ٢٠مدت  كه برايمونترو  پيمان

 - ٢٠٠٠در سال  يكشتهزار  ٥٠از  شيببه ،  ١٩٣٨در سال  يكشت ٤٥٠٠از : شده است ديتمد يضمن

 يرا حمل م يخطرناك يمحموله هاكشتي ها پنجم  كيرسيده  كه  –در روز كشتي  ١٥٠تا  ١٢٠ يعني

 ستيز نيسنگ يها نهيهز با،  ييايميش ينفت كش ها و تانكرها ژهيپس از حوادث متعدد به و. كند

، آنكارا مقررات  ساكن آن هستندنفر  ونيليم ١٥از  شياستانبول كه ب محدودهدر  يو انسان يطيمح
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 وسطآنها ت مشروعيتبودن و  يحامل مواد خطرناك وضع كرده است كه قانون يها يكشت يرا برا يخاص

برقراري  تيمونترو ظرف پيمانحال ،  نيبا ا. شناخته شده است به رسميت يانورديدر يالملل نيسازمان ب

  .كند يآنكارا را محدود م مقررات 

  

و  يناوبر ميتنظ يتواند برا يم اداره كننده آنصاحب و  بمثابه هي، ترك ساخته شوداگر كانال استانبول 

در  را يشتريب يمنيا يتواند استانداردها يآنكارا م هرچنداما . باشدداشته  اختيار كاملعوارض  نييتع

. است مونترو با پيمان در تضاداستانبول   لعبور از كانا يها برا يكشت كردنكند ، مجبور  ليبسفر تحم

 ريغ يكشورها يجنگ يها يسوال بردن مقررات محدود كننده حركت كشت ريبه شدت نگران ز هيروس

را به  يخصمانه اتواند به ناتو اجازه دهد ناوگان  يم مونتروخارج از پيمان  كاناليك . است يساحل

 دربرگيرنده مونتروپيمان  كهخواهد  يحالت ، مسكو م نيدر بدتر نيبنابرا. كند اهيس يايسرعت وارد در

تحت  كيحال پرونده را از نزد ني، با ا ستيامضاكننده مونترو ن اگرچه ،  نيچ. نيز باشدكانال استانبول 

كه  يطياست ، مانند شرا يناوبر ه كننده محدود يقانون طيتوسعه شرا ايپكن طرفدار حفظ . نظر دارد

 به دست آوردن  هدف آن هك ييكند ، جا ليتحم وانيو در تنگه تا يجنوب نيچ يايقصد دارد در در

  .است كه مونترو به آنكارا اعطا كرده است يازاتيهمان امت

  

پروژه كانال استانبول را با توجه به  درباره مقاالتو  ، سخنراني ها ييايالملل در نيمتخصصان حقوق ب

 گانيرا تيقادر نخواهد بود از ترانز هيباورند كه ترك نياكثر آنها بر ا. مونترو چند برابر كرده اند پيمان

از كانال  عبوررا مجبور به  كشتي ها و  كرده  يريجلوگ ،شده  نيتضممونترو  با پيمان كه تنگه ها

. دارد امضا كنندگان آنموافق  يبه رأ ازيدر توافق نامه ن هيهرگونه اصالح ، نيعالوه بر ا. كنداستانبول 

 حركتكننده   نيتضم* » ضرر يعبور ب« ييايدر مقرراتمونترو باطل شود ، پيمان اگر  يسرانجام ، حت

كه  مي شودسازمان ملل  بيگو تمون ١٩٨٢ پيمان يشاهد اجرا در اين صورت اما آنكارا  .كشتي هاست

  .كمتر مطلوب استبراي آن آن را امضا نكرده  و به وضوح نسبت به مونترو  هيترك
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 پيمان هيعل ماجراجويانهاظهارات ) AKP(به اردوغان حزب عدالت و توسعه  كياز مقامات نزد يبرخ

 « يحت ايو  »شود يكانال استانبول نم شامل «و  مي گويند كه اين پيمان  ند ه امونترو را چند برابر كرد

 نيكه ا كنند يم آورياديسابق در نامه خود  اداريدر ١٠٤،  ديگراز طرف . »توان آن را رها كرد يم

بود ،  هيترك يجمهور انگذاري، بن »كمال آتاتورك يمصطف يبرا كيپلماتيبزرگ د يروزيپ كي« پيمان

،  رياخ يدر سالها حال ، نيبا ا. مدرن است هيترك يستون اصلبنيانگذار درست همانطور كه معاهده لوزان 

 ترانهياژه و در مد يايتنش در دربا   نيو عراق و همچن هيدر سور يريدرگ بااردوغان ،  بيرجب ط

با  هيترك يقادر به حل اختالفات مرز متن«  بنظر او اين.  كرده استانتقاد  لوزان  پيمان از مرتبا،  يشرق

  .دنك يقدرت بزرگ محروم ميك  ستهيشا ييايدر يفضا كيرا از  هيترك و»  ستيناش  گانيهمسا

  

كه هرچه به انتخابات  است كرده متقاعدرا  هيترك يو مدن ياسياز جامعه س يحمالت بخش نيهمه ا

بيشتر را  ستيدوره كمال ياصول و دستاوردها زير سوال بردندولت  سي، رئ ميشومي  كترينزد ٢٠٢٣

، مجبور شد در جامعهافسر بازنشسته  ١٠٤نامه  انعكاس مقابلجمهور اردوغان در  سيرئ. كند يم تشديد

شده  اهدا يايما مزا[...] سوال ببرد  ريرا ز پيمان نيقصد ندارد ا هيترك« كند كه  اعالم ليآور ٥در 

توافق  ني، به ا مينكن دايپ يبهتر يكه فرصت ها ي، و تا زمان ميدان يتوسط مونترو به كشورمان را مهم م

 ياسيموضوع س كي، اما همچنان  امضا شده ١٩٣٦سال  درمونترو گرچه  پيمان. »احترام مي گذاريمنامه 

  .است ٢٠٢١سال  هيحساس در ترك

  

  

ضرر، مفهومي در كنوانسيون حقوق درياهاست كه به كشتي ها اجازه مي دهد تا از آبهاي  يعبور ب*  

  .سرزميني يك كشور براساس محدوديت هاي خاصي عبور كند



orient XXI.  

     ٢٠٢١ ژوئن  يپلوماسياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديدرباره س ينترنتيه اينشر

  
 
 

  

به . شمارند يم را موجه »اهيس يايدر يتنگه ها«عبارت  هيروسو   »هيترك يتنگه ها«عبارت  هيترك -١

  :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. 

 

و بالكان در قرن نوزدهم اشاره  يشرق ترانهيدر مد ييمختلف اروپا ياصطالح به دخالت قدرتها نيا -٢

  .داشت

  

  .تاريخ امضا شدهمان  كه درمطابق با معاهده لوزان  -٣

  

  نياي سازمان ملل متحد -٤

  

  

  

 

  


