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چكيده
در فراز و نشيب روابط ايران و ترکيه ،مسئله کُردي آثار و پيامدهاي داخلي و منطقهاي آشکاري داشته است .مالحظات
ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران و ترکيه از دهه  1990به بعد ،آشکارا با نيازهاي اقتصادي دو کشور پيوند يافته است.
اين نيازها همکاري دو کشور را معطوف به توجه به واقعيتهاي ژئوپليتيک نموده است .هيچيک از اين دو کشور با
نفوذ بر جنبش کُردي در کشور ديگر؛ مشروعيت و ساختار نظام حکومتي ديگري را تهديد نکرده است .از طرفي
رقابتهاي دو کشور در کردستان عراق و سعي در تأثيرگذاري بر تحوالت مناطق کردنشين سوريه پس از بحران
سوريه ،حمالت داعش عليه کوباني ،روابط دو کشور را بهسوي تنش پيش برد .مسئله کُردها و مليگرايي کُردي،
بهويژه در کردستان عراق و مناطق کردنشين سوريه ،موجب واگرايي در روابط ايران و ترکيه شده است .اين نوشتار با
استفاده از روش توصيفي  -تحليلي ،روابط ايران و ترکيه را در پيوند با مسئله کُردها از سال  1991تا  2013بررسي
ميکند .بهنظر ميرسد مسئله کردي بر سياستهاي کلي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي دو کشور تأثير تعيينکنندهاي
نداشته است.
واژههاي کليدي :مسئله کردي ،ايران ،ترکيه ،عراق ،سوريه ،کردستان.
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 -1مقدمه
ايران و ترکيه با دسترسي به آبهاي آزاد و اقيانوس هند و نيز حلقه ارتباط ميان آسيا و اروپا
موقعيت خاص ژئوپليتيکي در منطقه دارند .ترکيه با سابقه تاريخي امپراتوري عثماني و ايران با
حکومت بر گستره وسيعي از سرزمينهاي پيراموني خود ،دورهاي از رقابتهاي سرزميني و
سياسي را پشت سر گذاشتهاند و وارد دور جديدي از رقابتها شدهاند .فروپاشي اتحاد
شوروي ،هر دو کشور را در کنار بازيگران دور و نزديک ،به بازيگران "بازي بزرگ" تبديل
کرده است( .)Koolaee, 2009در اين ميان ،روابط ترکيه و ايران با مسئله کُردها ،کموبيش
ارتباط داشته است .جمعيت قابلتوجه کُردها در هر دو کشور اهميت دارد .مشکلي بهنام کُردها
در ترکيه و درآميختن آن با مسائل منطقهاي ،از سال  1923تا سال  2014بر سياستهاي اين
کشور تأثيرگذار بوده است .در سه دهه اخير ،ترکيه نزديک به  400هزار سرباز در مناطق
کُردنشين خود مستقر کرده است .جنگ با پکک ميلياردها دالر براي ترکيه هزينه داشته است
و سيل مهاجرت چنان بوده که در حال حاضر نيمي از جمعيت برخي از شهرهاي کنار مديترانه
را که در  45سال گذشته کُردي در آنها زندگي نميکرد ،اکنون کُردها تشکيل
ميدهند(.)Olson, 2005: 45-98
اين موضوع از اين نظر قابلتوجه است که تالشهاي دهههاي  1920و  1990در ترکيه و
سالهاي  1945-46و نيز  83-1979در ايران ،موفقيتي نداشته و نتوانسته بر اساس مليگرايي
قومي ،يکپارچگي دو کشور را مورد تهديد قرار دهد .مليگرايي در ايران پس از انقالب سال
 1979بر قوميت بنا نشده بود و در ترکيه دهه  1990هم مليگرايي کماليستي بر پايه قوميت
مردم ترک و نخبگان حاکم ،رو به ضعف نهاد و نشاط خود را از دست داد .بههرحال در اواخر
سال  1997روشن شد که خواستههاي مليگرايي کُردي قابلانکار نيست.
پرسش اصلي اين نوشتار اين است که :مسئله کردها در سالهاي  1991تا  2013در روابط
ايران و ترکيه چه تأثيري داشته است؟ بهدنبال آن الزم است به برخي پرسشهاي فرعي نيز
پرداخته شود ازجمله :مسائل ايران و ترکيه در مناطق کردنشين چيست؟ مسئله کُردها در روابط
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ايران و ترکيه چه تأثيري داشته است؟ تحوالت منطقهاي بر سياست دو کشور در اين زمينه ،چه
تأثيري داشته است؟
هرچند مسئله کُردها و مليگرايي کُردي در مناطق کردنشين خاورميانه ،بهويژه در کردستان
عراق و مناطق کردنشين سوريه ،سبب تنش در روابط ايران و ترکيه شده و بر امنيت ملي دو
کشور تأثير داشته ،ولي بر سياستهاي کالن ژئوپليتيکي ،ژئواستراتژيکي و موازنه منطقهاي دو
کشور چندان تأثيرگذار نبوده است .در واقع توجه ترکيه و ايران به مديريت مسئله کُردي ،با
توجه به چالشهايي است که عاليق وسيعتر آنها را تهديد ميکند (.)Gülden, 2012: 85-114
براي تبيين سياست دو کشور و جنبه فرامرزي مسئله کُردها ،نويسندگان تحليل خود را در يک
چارچوب نظري مبتني بر الگوي «توازن قوا و موازنه جامع» انجام دادهاند
(.)Waltz, 1967: 215–231اين الگو بر اين نکته تأکيد دارد که با توجه به اهميت تهديدهاي
خارجي ،در برابر تهديدهاي داخلي ،اولويت به تهديدهاي خارجي داده ميشود .اين الگو در
پيوند با مسئله کُردها در مناسبات ايران و ترکيه پس از جنگ جهاني اول مورد توجه قرار
گرفته است .هرچند تهديد داخلي کُردها و پايداري آنان در برابر حکومت ترکيه در سالهاي
 1923تا  1997الگوي "موازنه جامع" را تا حدودي تغيير ميدهد.
نگرانيهاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران و ترکيه از دهه  ،1990آشکارا با نيازهاي
اقتصادي دو کشور پيوند يافته است .اين نيازهاي اقتصادي دو کشور را ناگزير ساخته در
عرصه ژئوپليتيک بهگونهاي با يکديگر رفتار کنند که هيچيک نتواند با نفوذ بر جنبش کُرد،
مشروعيت و ساختار نظام حکومتي ديگري را تهديد کند .پيامدهاي جنگ خليجفارس ،1991
بر نقش محوري ترکيه و ايران در اين زمينه تأثيرگذار بوده و به چالش مليگرايي کردي هم
دامن زده است .مسئله کردها در روابط ايران و ترکيه و نيز سياست خارجي دو کشور در
مناطق کردنشين خاورميانه و نتايج آن ،بر ديگر عرصههاي سياست خارجي دو کشور هم
تأثيرگذار بوده است.
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير مسئله کردي بر روابط ايران و ترکيه ،آثار و پيامدهاي
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تحوالت در مناطق کردنشين مانند جنگهاي خليجفارس ،اشغال عراق توسط آمريکا ،حضور
نيروهاي داعش در عراق و سوريه ،همراهي ائتالف غرب به رهبري آمريکا با کردهاي عراق و
سوريه در اين رويارويي ،تحليل آثار آن بر روابط ايران و ترکيه ،ارزيابي جايگاه مناطق
کردنشين خاورميانه در سياست خارجي ايران و ترکيه و تأثير آن بر روابط دو کشور است.
مطالعاتي که در اين زمينه وجود دارد ,بيشتر به کُردهاي عراق مربوط است .در مورد تأثير
مسئله کردي بر روابط ايران و ترکيه ،مطالب اندکي بر اين موضوع تمرکز داشته است .منابع
موجود بيشتر در مورد تأثيرپذيري ترکيه از تحوالت مناطق کردنشين و يا تأثيرپذيري کردهاي
ايران از خودگرداني کردهاي عراق نوشته شده است .کتاب رابرت السن با عنوان «مسئله کردي
در روابط ايران و ترکيه» پيش از سال  2000به اين موضوع پرداخته است .ديگر منابع
بهصورت کلي چالشها و فرصتهاي منطقهاي را در روابط ايران و ترکيه بررسي کردهاند.
يکي از اين عوامل همگرا و گاه واگرا «مسئله کردها» بوده که در اين آثار تجزيه و تحليل شده
است .مقالهها و کتابهاي مورد استفاده در اين پژوهش ،کمتر بهصورت مستقل به تأثير مسئله
کردي در روابط ايران و ترکيه پرداختهاند.
 -2روش تحقيق
اين پژوهش ماهيتي توصيفي -تحليلي دارد و روش گردآوري اطالعات آن کتابخانهاي ،مبتني
بر بهره گيري از مکتوبات مرتبط ،گزارشات ،اطالعات و دادههاي معتبر و بهروز ميباشد و
مقاالت و ديدگاههاي مختلف در پايگاه هاي اينترنتي به دو زبان فارسي و انگليسي مورد استفاده
قرار گرفته است.
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 -3چارچوب نظري
الف) تعاريف
کردها
کردها بهعنوان بزرگترين گروه قومي بيسرزمين با جمعيتي پراکنده در مرزهاي چند کشور
مجاور هستند ,شامل :شمال عراق ،جنوب شرقي سوريه ،شمال غربي ايران و جنوب شرقي
ترکيه( )Stratfor, 2004: 1که آرزوي تشکيل دولت مستقل کرد را مهر و مومها در ذهن
داشته و بارها براي آن دست به مبارزه و يا شرکت در روندهاي مسالمتآميز زدهاند .کردها
چهارمين گروه قومي خاورميانه با حدود  30ميليون نفر جمعيت هستند( Gabbay, 2014:

 )15که در حال حاضر درگير مهمترين بحران قومي منطقه شدهاند.
مسئله کردي
مسئله کردي مطالبات سياسي و استقاللخواهانه کردها از اوايل قرن بيستم را شامل ميشود.
پس از جنگ جهاني اول تاکنون مسئله کردها همواره از مسائل پيچيده و جدي و قديمي قومي
منطقه خاورميانه بوده و در راستاي تأمين منافع مورد بهرهبرداري بازيگران هم در درون منطقه
و هم بازيگران خارجي قرار گرفته است .اين موضوع چهار کشور ترکيه عراق ايران و به ميزان
کمتري سوريه را درگير خود کرده است .کردها نيز در جهت برآورد مطالبات سياسي خود ،در
پي بهرهگيري از فرصتهاي پيشآمده بودهاند که اين خود به تشديد و پيچيده شدن هرچه
بيشتر موضوع کردي و حل و فصل آن دامن ميزند.
مناطق کردنشين

1

مناطق کردنشين محل تالقي چند سازه سياسي :دولتهاي ايران ،عراق ،ترکيه و سوريه در
فضاي خاورميانه است .مناطق کردنشين در ميان چند تمدن کهن ايراني ،توراني(ترک) و
عربي(سامي) واقع شده است .از نظر هيدروپليتيک نيز مناطق کردنشين خاورميانه هارتلند
 . 1براي مطالعه بيشتر در مورد مناطق کردنشين رجوع شود به()Amini & Moghaddam, 2010: 186-210
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خاورميانه محسوب ميشوند عالوه بر آن منابع نفتي مهمي در آن منطقه وجود دارد.
پانکرديسم
جنبش ملي گرايانه مردم کرد که براي اولين بار در اواخر قرن  19با قيام شيخ عبيداهلل در
مخالفت با نظام عثماني در  1880آغاز شد .شکلگيري پانکرديسم نيز بر اساس مؤلفههاي
نژادي زباني سابقه تاريخي و وقايع سياسي(پيمان سور) شکل گرفته است .ايجاد تفکر پان
کردي در برابر ناديده گرفتن پيمان سور ريشه گرفت .با استناد به اين پيمان ،کردها ادعاي
استقالل خود را مطرح ميکنند .در سال  1920انگليس و فرانسه بر مبناي اين پيمان متعهد شده
بودند در مناطق کردنشين ترکيه دولت کرد موجوديت يابد.
ب) مباني نظري
الگوي توازن قوا و موازنه جامع
واقعيت موجود در نظام بين الملل حاکي از اين است که همه واحدهاي سياسي در راستاي
حفظ بقاي خود و در جهت تأمين منافع ملي و امنيت ملي خود تالش ميکنند و با اتخاذ
رويکردهاي متفاوت و استراتژي هاي مناسب در مقاطع مختلف با به حداکثر رساندن منافع
خود و دستکم کاهش دادن تهديدها و آسيبهاي بالقوه ،قدرت خود را در صحنه داخلي و
پيراموني همچنين در محيط بينالمللي افزايش دهند .در واقع دولتها با بهکارگيري الگوهاي
امنيتي در برابر تهديد خارجي از خود حمايت ميکنند(.)David, 1991: 233-256
کشورهاي جهان سوم ،ترجيح ميدهند با دشمنان و مخالفان درجه دوم خود همکاري کنند تا
بدينوسيله بتوانند منابع و امکانات خود را متوجه دشمنان خطرناکترشان سازند .آنها کوشش
ميکنند در صفآراييهاي عليه خود شکاف بيندازند و متحدان جهاني مخالفان داخلي را آرام

 . 1براي مطالعه بيشتر در زمينه امنيت و ديدگاه هاي امنيتي کشورهاي جهان سوم به نظـرات و بحـد ديويـد در منبـع زيـر
مراجعه شود)David, 1991: 233-256) :

1
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کنند .جنبه اساسي «توازن جامع» اين است که تصميمهايي که در اين شرايط گرفته ميشوند،
در پيوند با نقشي که تهديدهاي داخلي در اين کشورها ايجاد کردهاند ،ميتوان درک کرد .نظريه
"توازن جامع" بنا را بر اين ميگذارد که کشورهاي جهان سوم بهتر است بهجاي اينکه خود را
در برابر«آنارشي» جهاني حفظ کنند ،اين «آنارشي» را در جاي ديگر ايجاد کنند .سياست
کشورهاي جهان سوم نمونه کوچکتري است از سياستهاي جهاني است .حفظ توازن
همانگونه که در روابط بين کشورها حياتي است ،براي گروههاي درون کشور نيز اهميت
بسيار دارد.
ج) اهميت مناطق کردنشين خاورميانه
کردستان ترکيه
کردستان ترکيه نام غيررسمي بخش شرقي ترکيه است که ساکنان آن کردها هستند .در اين
منطقه که  30درصد از خاک ترکيه را در جنوب شرقي و شرق آن در بر گرفته است؛ حدود
دوسوم کردهاي ترکيه سکونت دارند .در مجموع حدود نيمي از کردهاي جهان در ترکيه
زندگي ميکنند .کردها بزرگترين گروه قومي غير ترک در ترکيه هستند .بهدليل همين تعداد
جمعيت باال ،کردها ميتوانند بهعنوان يک تهديد هويت ملي در ترکيه برآورد شوند
( .)U.S. Library of Congressجمعيت کردهاي ترکيه که دولت تا سالهاي اخير آنان را
"ترکهاي کوهستان" ميخواند ،در حدود  20درصد جمعيت ترکيه برآورد شده
است(.)Yildiz, 2005: 2
کردها در  14استان ترکيه (مانند حکاري ،وان ،آغري ،قارص ،سيرت ،تبليس ،موشي ،ديار
بکر ،بينگول ،تونجل ،درسيم ،ماردين ،اورفا ،آديامان و آالزيغ) بيشترين جمعيت را تشکيل
ميدهند .در دوره عثماني کردها بارها عليه سلطه ترکها شورش کرده بودند .با تجزيه
امپراتوري عثماني و بسته شدن پيمان سور در سال  1920ايجاد دولت کردستان در قلمرو
پيشين امپراتوري عثماني منظور شد .سپس پيمان لوزان در سال  1923جايگزين پيمان سور شد
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و ترکيه به رهبري آتاتورک و با حمايت غرب مانع تشکيل کردستان در امپراتوري پيشين
عثماني شد .در پرتو پيروزيهاي چشمگير مصطفي کمال پاشا (آتاتورک) ،بر اساس پيمان
لوزان ،دولت نوين ترکيه با حاکميت کماليسم بهرسميت شناخته شد .با ممنوع شدن مظاهر
هويت کردي مانند زبان و پوشش ،از سال  1924تا  ،1939سلسلهاي از شورشها در ميان
کردها بر عليه دولت مرکزي ترکيه شکل گرفت 1.دولت مرکزي ترکيه همه شورشها را
سرکوب کرد .جنگ و درگيري نظامي سبب شده بسياري از کردهاي ترکيه به استانبول
مهاجرت کنند ،بهگونهاي که استانبول به بزرگترين شهر کردنشين ترکيه تبديل شده است .فقر،
بيکاري ،محروميت در نواحي جنوب شرقي و شرق ترکيه ،موجب پديد آمدن گروه پکک از
دهه  1970شده است .پکک خواستار خودمختاري مناطق کردنشين است .از نظر تأثيرات
بيروني نيز با توجه به پراکندگي کردها در درون مرزهاي چهار کشور همسايه ،وضعيت کردها
در هر يک از اين چهار کشور ،تأثير بهسزايي در کشورهاي ديگر داشته است.
کردستان ايران
در ايران کردها در بخشهايي از شمال غربي و غرب کشور و عمدتاً در استانهاي آذربايجان
غربي ،کردستان ،کرمانشاه ،ايالم زندگي ميکنند .همچنين گروههاي ديگري از کردها در
خراسان شمالي ساکن هستند .کردهاي بسياري هم در شهرهاي بزرگي چون تهران و مشهد
زندگي ميکنند .در مناطق غربي کردنشين ايران نيز پيش و پس از انقالب اسالمي تحرکهاي
سياسي مهمي وجود داشته است ،که دولت مرکزي همواره براي حل و فصل اساسي آن تالش
کرده است .اين مناطق در دورههاي مختلف پس از انقالب اسالمي از اهميت برخوردار بوده
است .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،حقوق سياسي -اجتماعي -اقتصادي -فرهنگي
کردها را مانند ديگر قوميتها تأمين کرده است.

 . 1براي مطالعه بيشتر در مورد سياستهاي آ تاتورک و نقش آن در هويت و مسئله کردي به گزارش زير نگاه کنيد:
Turkey’s Kurdish Question: Historic Foundations and Contemporary Issues, 27 June, 2016,
Afro-Middle East Centre.
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کردستان عراق
کٌردهاي عراق در منطقهاي کوهستاني با نزديک به  6ميليون نفر جمعيت ،در استانهاي دهوک،
اربيل ،سليمانيه ،کرکوک ،دياله و نينوا زندگي ميکنند .پس از حمله عراق به کويت و وضع
ممنوعيت پرواز عراق به باالي خط  36درجه در سال  ،1991کردهاي عراق توانستند حکومت
خودگردان خود را تأسيس کنند .آنها با حل اختالفهاي خود و قيام عليه رژيم حزب بعد
عراق ،حکومت اين منطقه را بر عهده گرفتند .پس از کمک ترکيه به آمريکا براي سرنگوني
رژيم بعد عراق و همکاري کردها با آنان ،حزب دموکرات کردستان و اتحاديه ميهني کردستان
حکومت اقليم کردستان در عراق را تشکيل دادند.
کردستان سوريه
مناطق کردنشين سوريه در شمال و شمال شرقي سوريه است که بخشي از استانهاي حسکه،
رقه و حلب را در بر ميگ يرد .شمار زيادي از آنان در شهرهاي بزرگ ،مانند حلب و دمشق
زندگي ميکنند .کردها (مانند ترکيه و عراق) ،بزرگترين گروه اقليت نژادي در سوريه نيز
هستند .طبق امار ،جمعيت کردها کمتر از  10درصد جمعيت سوريه است(.)www.cia.gov
پس از بهقدرت رسيدن حزب بعد ،رويکرد ضد قومي در سوريه گسترش يافت .زمينهاي
کشاورزان ساکن مناطقي مانند الحرزکه و قاميشلو مصادره شد .وضعيت کردها در سوريه در
مقايسه با ديگر کشورها ناگوارتر گزارش شده است .در سوريه کردها يا سني شافعي هستند و
يا شيعه علوي که در ميانشان ايزدي هم ديده ميشود .پس از تحوالت سوريه و جنگ داخلي
در اين کشور ،کردها در سه منطقه جداگانه حکومتهاي محلي برپا کردند.
 -4يافتههاي تحقيق
 -1-4مسئله کردي در ترکيه
کردها که از ابتدا بخشي از امپراتوريهاي ايراني ماد ،هخامنشي ،پارتي ،اشکاني و ساساني
بودند ،پس از اندک زماني با استمرار حکومت عثماني پي بردند که سالطين عثماني بهدنبال
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ترکي کردن اکراد جامعه خود هستند و بهويژه تالش ميکنند کردها را از مذهب شافعي به
مذهب حنفي در بياورند .با اين حال ،در دوره حکومت عثماني يک فرآيند سازمانيافته قيام
کردي شکل نگرفت ،زيرا کردها در آن دوران ،ساختاري بسيار پراکنده و متفرق داشتند .کردها
در دوره عثماني در ميان کوهستان هاي بلند از جمله در اربيل ،قنديل و دياربکر محصور بودند.
همين موضوع سبب د ورافتادگي آنها از يکديگر و مانع ايجاد يک فرآيند سازمانيافته
قومگرايانه در بين اکراد شد .با اين حال نخستين حلقههاي روشنفکري کردي در اين عصر
پديد آمد .نخبگان جامعه کرد ترکيه در سالهاي  1889تا  1908با استفاده از درگيري عثمانيها
در جنگ با اروپا و شدت مسائل داخلي توانستند محکمترين قدمهاي خود را براي ايجاد
"دولت اکراد ترکيه" بردارند .بيشترين مشکل نظامي و امنيتي با کردها از زمان آتاتورک و
حکومت ترکيه بود .ترکيه با نفي نژاد کرد ،اصرار بر نژاد ترک کردها داشت .نزاع تاريخي ترکها
و کردها نيز همواره وجود داشته است .انکار هويتي کردهاي ترکيه توسط دولتهاي مرکزي با
وجود مساحت و جمعيت قابل توجه مناطق کردنشين ،آنان را با بحران هويتي رو به رو کرده
است.
نگراني ترکيه از مسئله کردي در دو بعد داخلي و خارجي قابل بررسي است .ناسازگاري
قوميتي و هويتي بين کردها و ترکها به داليل فرهنگي زباني و مذهبي موجب ناسازگاري مداوم
و مستمر دولت ترکيه و کردها و ترس از تجزيهطلبي کردها بوده است .کردها در داخل
مرزهاي چهار کشور همسايه پراکنده شدهاند .وضعيت کردها در هريک از اين چهار کشور،
تأثير جدي در کشورهاي ديگر خواهد داشت .مسئله کردها همچون نقطه ضعفي براي
دولتهاي ترکيه از گذشته تا به حال بوده است .قدرتهاي بيروني و همسايگان اين کشور
همواره از «عامل کردي» ،براي اعمال فشار بر اين کشور استفاده کردهاند .ارتش ترکيه در سال
 ،1995در شمال عراق حمالت گستردهاي را براي سرکوب و تعقيب عوامل پکک انجام داد،
اما روابط نزديک ترکيه با آمريکا و متحدان ارويايي سبب کاهش فشارهاي بينالمللي بر اين
کشور در مورد اجراي سياست سرکوب کردها شد .هرچند دولتهاي آلمان و فرانسه
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سياستهاي ترکيه را در شمال اروپا محکوم کردند ،در همان سال  1995ورود ترکيه به اتحاديه
گمرکي اروپا مورد تصويب قرار گرفت( .)Yildiz, 2005: 126سپس در سالهاي  1996و
 ، 1997نيروهاي امنيتي ترکيه در حمالتي شديد ،خسارات سنگيني به پکک ،بهويژه در شمال
عراق وارد کردند .در بسياري از شهرکها و شهرها ،توان نظامي پکک بهطور چشمگيري
تضعيف شد.
از سال  1999با آغاز گفتگوهاي رسمي ميان ترکيه و اتحاديه اروپا براي عضويت ترکيه،
مباحد بيشتري در مورد حقوق افراد و گروههاي قومي در ترکيه مطرح شد .دستگيري رهبر
پکک در فوريه  1999نه تنها با ايجاد يک فضاي سياسي مانع روند اصالحات سياسي
اقتصادي شد ،بلکه در روند امنيتسازي ترکيه نيز تأثير داشت(.)Aras & Polat, 2008: 499
حزب عدالت و توسعه از سال  ،2002سبب دگرگوني آشکاري در عرصه داخلي ،نقش
منطقه اي و نيز جهاني ترکيه شده است .رهبران اين حزب که کاهش نقش نظاميان در حکومت
در را در دستور کار داشته اند ،اين کشور را به اقتصاد جهاني پيوند داده و به اصالحات
اقتصادي براي ورود به اتحاديه اروپا سرعت بخشيدند .آنها تأکيد داشتهاند که برنامهاي براي
تأسيس دولت اسالمي در ترکيه ندارند .از نظر آنها مذهب مهمترين نهاد بشري است؛ غيرديني
شدن نيز پيش نياز دموکراسي است که ضامن آزادي مذهب هم است .احمد داوداوغلو،
نظريه پرداز سياست خارجي ترکيه در اين دوره ،اين کشور را پل کشورهاي اسالمي و
کشورهاي پيشرفته مسيحي خواند .او ايفاي اين نقش را الزامي برآمده از ژئوپليتيک کشورش
دانست( .)Grigoriadis, 2015: 6در اين دوره حکومت خودگردان کردستان عراق شناسايي
شد و کنسولگري ترکيه در اربيل گشايش يافت .داوداوغلو بر اهميت عراق براي دسترسي به
خليجفارس تأکيد کرد .اجراي شعارهاي حزب عدالت و توسعه با ايجاد فرصتهاي جديد در
ترکيه براي کردها همراه شد .اهميت رابطه با اتحاد اروپا در برآوردن اهداف اقتصادي اين
حزب ،تأمين حقوق شهروندي کردها را الزامي ساخت .در سال  2009نخستين شبکه کردزبان
راهاندازي شد و تعدادي از اعضاي پکک از مرزهاي شمال عراق به کشور
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برگشتند( .)Grigoriadis, 2015: 7از سال  2013تالشي براي حل مشکل پکک و حکومت
ترکيه آغاز شد و آتشبس در مارس همينسال اعالم و رهبر پکک از زندان آزاد
شد(.)Gabbay, 2014: 22
 -2-4مسئله کردي و روابط ايران و ترکيه
روابط ايران و ترکيه در طول سالها فراز و نشيب زيادي را در پرتو تحوالت داخلي در دو
کشور ،منطقه و جهان در برداشته است .يکي از موضوعهاي مهم در روابط دو کشور ،مسئله
کردها و فعاليتهاي آنان از يکسو و بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي از سوي ديگر در
بهرهبرداري از اين تالشها در جهت تأمين اهداف و منافع آنان بوده است .مسائل کردها بر
روابط ايران و ترکيه با سوريه هم تأثير داشته است .هر سه کشور اقليت قابلتوجهي از کردها
را در خود جاي دادهاند .پراکندگي کردها از يکسو و گسترش فرآيندهاي دموکراتيکسازي در
اين کشورها ،با ايجاد فرصت براي قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي همراه شده است.
پيروزي انقالب اسالمي در سال  1979در ايران ،با رويکرد محتاطانه ترکيه روبهرو
شد( .)Özcan, and Özdamar, 2010: 101-105تهاجم عراق به ايران در سپتامبر 1980
نگرانيهاي ترکيه را تشديد کرد .با توجه به آشفتگي اوضاع سياسي ترکيه ،نيروهاي مسلح
بيگمان ميخواستند اقدامهاي احتياطي الزم را انجام دهند ،در همه استانهاي کردنشين
حکومت نظامي برقرار کنند و جلوي آشوب و آشفتگي را بگيرند .حکومت نظامي ( 1980تا
 )1983توان حکومت را در سرکوب حرکتهاي اسالمي و نيز پکک افزايش داد و امکان
مبارزه با تبليغات اسالمي را فراهم کرد .نگراني اصلي ترکيه اين بود که بغداد ديگر قادر به
اداره شمال عراق نباشد و حزب دموکرات کردستان عراق يا اتحاديه ميهني کردستان يا هر دو
با پکک همکاري کنند :پکک در سال هاي اوليه جنگ در شمال عراق و شمال ايران پايگاه
زده بود .حزب دموکرات کردستان و پکک موافقتنامهاي موسوم به «اصول همبستگي» امضا و
توافق کرده بودند عليه دشمن مشترک همکاري کنند .در مجموع ميتوان گفت پس از انقالب
اسالمي ،روابط دو کشور ايران و ترکيه در کشاکش تنش و همکاريهاي تاکتيکي قرار

______________________________________

مسئله کردي در روابط ايران و ترکيه 13

گرفت(.)Hentov, 2011: 28
مشکل مهمي که در پيوند با مسئله کُردها بين آنکارا و تهران بروز کرد ،نتيجه عمليات
نظامي ترکيه در سالهاي  1992و  1995و  1997در شمال عراق بود .شمار نيروهايي که در
اين تهاجمها شرکت داشتند از  10000نفر در سال  1992به  50000تا  60000نفر در 1997
افزايش يافت .پاسخ ايران به اين تهاجم سکوت بود ،اما با اتحاد ترکيه با نيروهاي متحدين به
رهبري آمريکا در جنگ خليجفارس ،ايران به اهداف ترکيه بدبين بود .هر دو کشور در اين که
مانع از اين شوند که سيل جمعيت کُردها به مرزهايشان سرازير شوند ،ادراک مشترک داشتند.
هيچيک از دو کشور نمي خواستند کُردها آن اندازه ضعيف شوند که صدام حسين بتواند آنها را
در جهت مقاصد خود تحريک کند .ايران مايل بود بارزاني يا طالباني نيروهاي خود را به کمک
شيعهها در شورشهاي پس از جنگ بفرستند .تهران همچنين مايل بود که کُردها در بيرون
راندن مجاهدين خلق از پايگاهشان در عراق به آن ياري کنند .آنکارا مانند هميشه ميخواست
مانع از اين شود که وضع کُردهاي عراق بر کردهاي ترکيه تأثير بگذارد .بههمين دليل آنکارا از
انديشه ايجاد «منطقه امن» در شمال عراق حمايت کرد .پيشنهاد ايجاد منطقه امن پيش از آنکه
توسط جان ميجر نخست وزير بريتانياي عنوان شود ،از سوي تورگوت اوزال رئيس جمهور
ترکيه مطرح شد(.)Olsen, 2005: 185-192
ايرانيها چندان به «منطقه امن» خوشبين نبودند و مخالف کاربرد نيروي نظامي و عمليات
تأمين رفاه بودند .ايران بيم داشت که «منطقه امن» به سپري براي گروههاي ضدحکومت،
بهويژه حزب دموکرات کردستان ايران تبديل شود .از سال  1993تا  1995آنکارا آماده بود
حزب دموکرات کردستان ايران را بهعنوان اهرمي براي ادعاي بازداشتن ايران از حمايت
پکک بهکار بَرد .در پاسخ به حمايت هاي ترکيه از حکومت اقليم کردستان ،حزب دموکرات
کردستان در برابر پکک عملياتي را طراحي و اجرا کرد(Stein and Bleek, 2012: 143-

 .)150برخي از تحليلگران مدعي بودند کمکهاي ايران به پکک ،هم در شمال عراق و هم
در اردوگاههاي شمال ايران ،در برابر کمکهاي ترکيه به حزب دموکرات کردستان ايران بود.
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ايران از سال  1993نيازمند شرايطي بود که بتواند حمايت خود را از اين گروه انکار کند ،تا
آنکارا هم در مقابل حمايتهاي بيشتري را در اختيار گروههاي ايراني مخالف حکومت ،بهويژه
مجاهدين خلق ،در ترکيه يا در عراق قرار ندهد .از سال  1992تا سال  1998هر دو کشور
بهسود خود ديدند که مسائل فرامرزي کُردها در شمال عراق را ،به شيوهاي اداره کنند که از آثار
آن بر کُردهاي سرزمين خود بکاهند.
حضور اسالم گرايان در مسند قدرت در ترکيه ،سبب بهبود و گسترش روابط دو کشور شد.
در جريان اعمال فشار دولت ترکيه بر سوريه براي بازگزداندن عبداهلل اوجاالن رهبر پکک به
اين کشور ،ايران کوشيد بر رابطه ترکيه و سوريه تأثير گذاشت و مانع تيرگي روابط دو کشور
شود( .)Calabrese, 1998جمهوري اسالمي ايران با بهرهگيري از شرايط ممتاز
ژئوپليتيکي اش ،در زمينه رفع تنش ميان همسايگان خود بسيار فعال بوده است .حمله آمريکا به
عراق در سال  2003سبب شد ديدگاههاي ايران -ترکيه و سوريه در مسير مقاومت در برابر
تقاضاهاي کردها براي خودمختاري نزديکتر شود .سوريه همواره يکي از پايگاههاي پکک و
مبارزه آن عليه ترک يه بوده است .امکانات آموزشي و پشتيباني براي کمک به مبارزه پکک با
دولت ترکيه در اين کشور فراهم شده بود .اختالفهاي ارضي سوريه با ترکيه ،بهويژه در مورد
استان هاتاي و نزديکي آن به اسرائيل دشمن سوريه ،براي توجيه و تداوم اين سياست از سوي
ترکيه کفايت ميکرد .برنامه ترکيه براي توسعه جنوب شرقي آناتولي(گاپ) نه تنها محل
سکونت بسياري از کردها را نابود ميکرد ،بلکه تأمين آب در عراق و سوريه را نيز با تهديد
روبهرو ميساخت( .)Güner, 1997: 107موضوع چگونگي مصرف آب و اجراي اين طرح،
بحد هاي بسياري را در روابط سه کشور و مناطق کردنشين آنها ايجاد کرد( Oktav, 2003:

 .)91-117مصرف گسترده آب رودخانه فرات در سرزمينهاي شمالي در ترکيه ،بهطور جدي
بر فعاليتهاي کشاورزي در بخشهاي جنوبي تأثير منفي داشته است.
ترکيه همواره از حمايت خارجي از کردها به شدت بيمناک بوده است .پارلمان ترکيه با
اکثريت قاطع ،قانوني را تصويب کرد که به ارتش اين کشور اجازه ميداد در صورت ضرورت،
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عمليات فرامرزي انجام دهد .اين قانون بهطور مشخص پکک را مورد نظر قرار داده بود.
اجماع نيروهاي داخلي ترکيه براي سرکوب جداييطلبي سبب شد ترکها قاطعانه نسبت به
مسئله کردها واکنش نشان دهند .از همان ابتداي تشکيل حکومت خودمختار کردستان در
عراق  ،ترکيه در صدد برآمد با حمالت مکرر و عمق خاک عراق حزب کارگران کرد (پکک)
را تحت فشار بگذارد .بسياري از تحليلگران عقيده دارند انگيزه ترکيه از اين دستاندازيها،
اهميت استراتژيک و ژئواکونوميک منطقه است و هر زمان که روابط عراق با غرب دوستانه
نبوده (مانند دوره وفاداري عبدالکريم قاسم) ،يا دولتهاي عراق ضعيف بودهاند (مانند سال
 1983در جريان جنگ ايران و عراق و از سال  1991به بعد) ،ترکيه در صدد اجراي اهداف
توسعهطلبانه خود برآمده است .در پي بهقدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه ،همکاري ايران
و ترکيه وارد مرحله جديد شد .سياست خارجي اين حزب که توسط داود اوغلو طراحي و
اجرا شد ،همکاري هاي اقتصادي و سياسي دو کشور را در مسيري رو به گسترش قرار داد .آثار
اين همکاري در مورد گروه هاي مبارز در مناطق کردنشين هر دو کشور و نيز سوريه بازتاب
يافت .در سياست داخلي ترکيه نيز در مسير الزامات پيوستن به اتحاديه اروپا در مسئله کردها
تغييرات آشکاري شکل گرفت .رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در سال  2005از
اشتباههايي که در مورد کردها رخ داده بود ،سخن گفت .اهميت رابطه با اتحاد اروپا در
برآوردن اهداف اقتصادي حزب عدالت و توسعه ،تأمين حقوق شهروندي کردها را الزامي -
ساخت ( .)Tokmajyan, 2012موضوع مبارزه کردها در شرايط متحول پس از جنگ سرد،
تبديل مبارزه نظامي آنها به سياسي را ضروري ساخته است.
 -1-2-4اختالف دو کشور در برخي مواضع سياسي
الف) برخالف روابط تنشآلود ايران و آمريکا ،ترکيه در دوران جنگ سرد و پس از آن همواره
در کنار آمريکا بوده است ( .)Afzali and Hosseini, 2009: 53در سال  2003در
ديدگاههاي دو کشور ،به ويژه در مورد منطقه شمال عراق شکاف بيشتر شد .داوود اوغلو
همکاري ترکيه و آمريکا را «مصلحتي» خوانده که نوع ويژهاي از روابط راهبردي است .اهميت
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ژئوپليتيکي ترکيه در غرب آسيا و در اتصال با اروپا ،آن را به يک سرمايه امنيتي براي آمريکا
تبديل کرده است .پايگاه اينجرليک ترکيه ،بزرگترين پايگاه نظامي آمريکا در منطقه و در همان
حال اين کشور مرکز استراق سمع آمريکا در منطقه است .ترکيه توانست با حمايت کامل
آمريکا به مسير اصلي انتقال انرژي از درياي خزر بهسوي اروپا تبديل شود .رويارويي سياسي
اين کشور با روسيه در تنگههاي بسفر و داردانل در نيمه دهه  1990و پافشاري ترکيه بر
محدود کردن انتقال نفت از اين مسير ،اثربخش بود.
آينده روابط ايران و آمريکا ،روابط آن با ترکيه را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد .ترکيه
مانند بسياري از کشورهاي ديگر از تحوالت روابط ايران و آمريکا ،در دهههاي اخير بسيار بهره
برده است .ترکيه با افزايش و گسترش روابط خود با ايران ،کوشيده براي مالحظه دغدغههاي
امنيتي خود بر آمريکا فشار بياورد .در صورت تضمين ثبات و حفظ تماميت ارضي عراق و
فشار آمريکا بر پکک ،جنبه رقابتي ترکيه براي ايران ،ميتواند بسيار بيش از همکاري آن
باشد.
ا ستراتژي سياست خارجي ترکيه ورود به اتحاديه اروپا است .بنابراين ،نگاه نخبگان ترکيه با
نگاه منفي و بدبينانه مقامهاي ايراني به تمدن غرب متفاوت است .ترکيه ميکوشد دستاوردهاي
تمدن اروپا را به خاورميانه انتقال دهد و در ميان کشورهاي منطقه ،مناسبترين شرايط را براي
اجراي ارزشهاي غربي و تحقق دموکراسي ارائه کند .انجام اقدامهاي اصالحي بهويژه در مورد
حقوق کردها ،ميتواند اميدواري به عضويت اتحاديه اروپا را بيشتر کند( Aras & Polat,

 .)2008: 517سرمايهگذاري هاي زيربنايي ترکيه از طريق اتحاديه اروپا انجام ميشود .حتي
رشد صنعت گردشگري ترکيه مديون رابطه با غرب است .بنابراين ترکيه با اعمال سياستهاي
اتحاديه اروپا در چارچوب نظام سرمايه داري غرب و در قالب اتحاديه و ناتو و ميتواند براي
ايران چالشهايي ايجاد کند.
ب) در مورد روابط ترکيه با اسراييل ،با وجود برخي چالشها ميان اين دو کشور ،بهنظر
نمي رسد ترکيه روابط خود را با اسرائيل قطع کند .ترکيه هم به البي اسرائيل در آمريکا و
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اتحاديه اروپا نياز جدي دارد و هم بدون مذاکره با اسرائيل مسائل سرزميني و امنيتي آن حل
نشدني است .با اين حال تحت تأثير انتخابات آينده و افکار عمومي ضد اسرائيلي داخل ترکيه
و نيز بحدهاي مربوط به آينده کردها ،چالشهاي ميان دو کشور باقي ميماند .توافقهاي
استراتژيک دهه  1990ميان دو کشور ،حتي مورد پذيرش اربکان اسالمگرا هم قرار گرفته بود.
بسياري در ترکيه ،اسرائيل را کشوري غربگرا و مانند خود قرباني تروريسم ميدانند که
دشمني مشترک به نام اسالم افراطي آنها را تهديد ميکند .اردوغان ،در مه  ،2005در سفر به
اسرائيل بر همکاريهاي نظامي ،تسليحاتي و اطالعاتي تأکيد کرد و اينکه اگر مداخالت آمريکا
نبود ،ترکيه ميتوانست صلح اسرائيل با کشورهاي منطقه را به نتيجه برساند .نظاميان ترکيه
هنوز هم بهدليل دستگيري عبداهلل اوجاالن رهبر پکک ،خود را مديون اسرائيل ميدانند و
براين باورند که دو کشور در مسائل آسياي مرکزي و قفقاز بايد در برابر ايران ،با هم همکاري
کنند .ترکيه براي ارتقاء توان نظامي خود به اسرائيل نيازمند است و تالش ميکند روابط خود
را با اسرائيل حفظ کند ،ولي در همان حال در پي ايجاد روابط حسنه با کشورهاي مسلمان
منطقه نيز ميباشد.
پ) از نظر تاريخي ترکيه و ايران نفوذ پايداري در آسياي مرکزي و قفقاز داشتهاند .اين
مناطق گذشته از رقابتهاي آمريکا و روسيه ،عرصه رقابت ترکيه و ايران نيز بوده
است( .)Koolaee, 2009مالحظات ترکيه در مسائل جمهوري آذربايجان و نگراني ايران از
حضور اروپا و آمريکا ،بهويژه ناتو در قفقاز جنوبي ،سبب تشديد رقابت دو کشور شده است.
ترکيه گسترش پان ترکيسم در آسياي مرکزي و قفقاز را دنبال کرده و روابط گسترده اقتصادي و
سياسي با اين کشورها داشته است .همين شرايط جمهوري اسالمي ايران را نيز به تحرک در
اين منطقه واداشته است .ايران همواره نسبت به نزديکي ترکيه و موقعيت آن در اين منطقه
حساس بوده است.
ت) ميتوان گفت عوامل نزديکي ايران و ترکيه ،بهگونهاي و در شرايط خاص ،ميتوانند
سبب تشديد اختالف هاي دو کشور نيز باشند .از جمله در لبنان ،سوريه و عراق ،ايران حضور
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بيشتري دارد .با تالش ترکيه براي نفود در اين کشورها ،ممکن است در آينده آنها هم عرصه
رقابت دو کشور شوند .در اواخر سال  2010وزير امور خارجه ترکيه به کردستان عراق سفر
کرد .دو روز پس از آن بارزاني رئيس اقليم کردستان به تهران سفر کرد .در همان هنگام وزير
خزانهداري آمريکا به ترکيه براي خودداري از معامله با ايران هشدار داد .سپس عبداهلل گل
رييس جمهوري وقت ترکيه اعالم کرد ايران اتمي را نميپذيرد .اين رويکرد پيام معنيداري
براي ايران داشت که روابط حسنه دو کشور ،ضمانتي براي آينده نيست.
ترکيه در سالهاي اخير بهمنظور پيگيري استراتژي افزايش نفوذ سياسي و اقتصادياش در
داخل ايران از طريق ايجاد وابستگي متقابل نامتقارن بهعنوان نوعي اعمال قدرت تالش نموده
است نفوذ خود در ايران را افزايش دهد .بهطوريکه توانمنديهاي داخلي ايران در خدمت
منافع ترکيه باشد و ايران به طور مستقيم نتواند با جهان تعامل داشته باشد .از طرفي تحوالت
اخير جهان عرب فرصت مناسبي براي قدرتهاي منطقهاي مانند ايران ،عربستان سعودي و ترکيه
فراهم نمود تا خأل قدرت بهوجود آمده در منطقه را پر نموده و جايگاه خود در سلسله مراتب

قدرت منطقهاي و بينالمللي ارتقا دهند(.)Mousavi & Others, 2016: 176-177
موضوع سپر دفاع موشکي نيز سياست خارجي ترکيه در مورد ايران را با چالش مواجه
ساخت .اين موضوع در خود ترکيه نيز مشکالت بسياري ايجاد کرده است .طرح موضوع سپر
دفاع موشکي ميتواند واکنش به مواضع ضداسرائيلي ترکيه و دور کردن مواضع آن از ايران
باشد .از آنجا که اين سپر دفاعي مورد توافق ناتو و اياالت متحده و نيز اتحاديه اروپاست،
ترکيه فشارهاي زيادي را پذيرا شد .اردوغان اعالم کرده که اگر توجيه استقرار سپر دفاع
ضدموشکي «ايران» باشد ،آن را مستقر نخواهد کرد.
در مجموع ،آنکارا کوشيد براي ثبات منطقه ،نوعي موازنه در برابر اياالت متحده ايجاد کند.
ترکيه حمايت از ايران را در برابر حمايت آمريکا از کردهاي عراق دنبال کرد .با توجه به اينکه،
در صورت برخورد نظامي ،امنيت ترکيه بيش از امنيت هر کشور ديگري بهخطر ميافتد ،اين
کشور بهشدت از هر جنگ ديگري در منطقه پرهيز ميکند ،در عين حال که داراي روابط مهم
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اقتصادي با ايران نيز ميباشد.
 -2-2-4همكاري ترکيه و ايران براي جلوگيري از پيدايي يک کشور کُرد
با اينکه ايران و ترکيه با حمايت آمريکا و اروپا در پشتيباني از «منطقه» خودمختار در شمال
عراق موافقت کرده بودند ،هر دو کشور در اين موضوع اتفاقنظر داشتند که به سود آنها نيست
که يک کشور مستقل کُرد در اين «منطقه» ايجاد شود .پيش از سقوط صدام حسين ،ايران و
ترکيه در برخورد با مسأله کردها ،با وجود برخي اختالف نظرها ،براي هماهنگسازي
سياستهاي خود تالش ميکردند ( .)Hale, 2007: 32-34از سال  1993ترکها ،ايرانيها و نيز
سوريها که نمي خواستند يک کشور کُرد در شمال عراق تشکيل شود ،براي جلوگيري از
چنين رخدادي ،موافقتنامههايي را امضا کردند .براي ايران جلب سوريه به پيوستن به اين
قراردادهاي امنيتي ساده بود ،زيرا از دهه  1990قراردادهايي در زمينههاي مختلف با آن امضا
کرده بود .با وجود اختالف نظرهاي مهمي که در ميان ترکيه و سوريه در مورد جنبههاي
مختلف مسائل کُردها و توزيع و تقسيم آب فرات وجود داشت ،دو کشور براي جلوگيري از
پيدايش يک کشور کُرد در شمال عراق دست همکاري بههم دادند(Lundgren, 2007: 85-

 .)86هر سه کشور بر اين باور بودند که اين هدفي است که اياالت متحد آمريکا و اروپا در پي
آن هستند(.)Olsen, 2005: 160-175
برخي از موافقتنامه هاي ترکيه و ايران براي جلوگيري از پيدايش يک کشور کُرد در
نشستهاي امنيتي در دوره سليمان دميرل و هاشمي رفسنجاني شکل گرفته بود .اين
موافقتنامهها تا سال  1995از چند جنبه مهم بودند :تهديد مليگرايي کُردي براي هر دو ،بهويژه
پکک براي ترکيه اهميت داشت .رهبران ترکيه هم ريشههاي جداييطلبي کردي و هم
بنيادگرايي اسالمي را به عوامل و منابع خارجي نسبت ميدادند( Aras & Polat, 2008:

 .)496ايران و ترکيه بيش از آنچه غرب ميپنداشت ،درباره سياستهاي آتي خود در قفقاز،
به ويژه در پيوند با جمهوري آذربايجان و ارمنستان و مشکل ناگورنو قرهباغ و نيز حضور
روزافزون روسيه در منطقه ،حاضر به همکاري بودند .امضاي موافقتنامهها از اين حکايت
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ميکرد که دو کشور آماده هستند در سياستهاي کُردي در شمال عراق هماهنگي داشته باشند.
اين موضوع عليه منافع هر دو کشور برآورد شده بود و دردسرهاي ژئوپليتيکي و
ژئواستراتژيکي براي هر دو کشور ايجاد ميکرد ،ولي همچنان تضادها بر نگرانيها دامن ميزد.
نيروهاي  5هزار نفري آيت اهلل حکيم در کردستان عراق موجب نگراني ترکيه بود.
کشورهاي منطقه از ايران تا سوريه و ترکيه با شکلگيري اقليم کردستان در سوريه مخالف
هستند .در اين حال کشوري که بيشترين آسيب را از اين موضوع ميبيند ترکيه است .چرا که
کردهايي که در منطقه حسکه و قامشلي استقرار پيدا کردهاند ،هوادار و يا عضو پکک هستند
و با ترکيه دشمني دارند .يعني اکنون نيز مرزي در حدود  400کيلومتر در اختيار کردهاي
سوريه است .آنان ميتوانند تهديدي براي امنيت ملي ترکيه در آينده باشند(.)Islamtimes.org
هرچند ايران و ترکيه تشکيل حکومت خودمختار کردي را در عراق پذيرفتند ،ولي هيچيک آن
را آغازي براي تشکيل دولت مستقل و يکپارچه کردي برآورد نکردند( Lenore and Keridis,

.)2004: 84-91
 -3-4نظريه "توازن جامع" و روابط ايران و ترکيه
همان طور که در بخش نظري گفته شد ،کشورهاي جهان سوم ترجيح ميدهند با دشمنان و
مخالفان درجه دوم خود همکاري کنند تا بتوانند منابع و امکانات خود را متوجه دشمنان
خطرناکترشان سازند .آنها کوشش ميکنند در صفآراييها عليه خود شکاف بيندازند و
متحدان جهاني مخالفان داخلي را آرام کنند .جنبه اساسي «توازن جامع» اين است که
تصميمهايي که در اين شرايط گرفته ميشوند ،در پيوند با نقشي که تهديدهاي داخلي در اين
کشورها ايجاد کردهاند ،ميتوان درک کرد .در ادامه از مدل «توازن جامع» بهرهبرداري شده
است ،با اين استثنا که در پيوند با ايران و ترکيه بهجاي رهبران ،نظامهاي موجود در اين
رويارويي مورد توجه قرار ميگيرند .بارزترين جنبه «توازن جامع» اين است که برخالف
مدلهاي واقعگرا و نوواقع گرا ،مرکز توجه ،نه تهديدهاي خارجي بلکه تهديدهاي داخلي است
که نظام را تهديد ميکند(.)David, 1991: 56-190
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بر اساس نظريه "توازن جامع" ،کشورهاي جهان سوم بهتر است بهجاي اينکه خود را در
برابر«آنارشي» جهاني حفظ کنند ،اين «آنارشي» را در جاي ديگر ايجاد کنند .سياست کشورهاي
جهان سوم نمونه کوچکتري از سياستهاي جهاني است .حفظ توازن همانگونه که در روابط
بين کشورها حياتي است ،براي گروههاي درون کشور نيز اهميت بسيار دارد .نظريه توازن
جامع برخالف نظريههاي قدرت ،بر آن است که کشورهاي جهان سوم صفآراييها و
گروهبندي خود را بر اساس درک و دريافت خويش از اين موضوع قرار دهند که چگونه
ميتوانند بهگونه بهتري ،خود را از تهديدهايي (داخلي يا خارجي) که با آن روبهرو هستند،
حفظ کنند .منطقه امني که نيروهاي متحدين به رهبري اياالت متحد آمريکا در پي جنگ سال
 1991خليجفارس در عراق براي کُردها ايجاد کردند ،نمونه خوبي است از ايجاد «آنارشي»
بهجاي ايجاد آرامش در سياست جهاني« .توازن جامع» بر اين پايه با نظريه قدرت تفاوت دارد
که «کشورهايي که از داخل مورد تهديد واقع شدهاند ،به احتمال زياد ضعيفاند و در اين
صورت بر توازن جهاني قدرت تأثير ندارند» .در حالي که ايران و ترکيه با توجه به مؤلفههاي
قدرت ،کشورهاي ضعيفي نيستند و ناتوانيشان در بازداشتن جنبش ملي کُردي ،بهويژه از
تأسيس يک کشور کُرد ،بر توازن جهاني تأثيرگذار است.
يکي از مشخصههاي قدرتهاي متوسط منطقهاي اين است که آنها از نظر اقتصادي و
تکنولوژي وابستهاند .آنها براي اينکه از اين وابستگي بکاهند ،بايد به اقتصادشان تنوع بخشند.
در اين راستا مي توان از تشکيل سازمان اقتصادي اکو با اهداف اقتصادي نام برد؛ هرچند همواره
چالش هاي ژئوپلتيکي در تضعيف همگرايي در ميان کشورهاي عضو اکو در مقابل عوامل
تقويت همگرايي مؤثرتر عمل کردهاند(.)Hafeznia & Others, 2012: 36
در مورد ترکيه و ايران بايد گفت که قدرتهاي منطقهاي موانع بالقوهاي هستند که مانع
شکلگيري برتري «ابرقدرتي» جهاني ميشوند .هرچند بهدليل تمايل ترکيه به غرب ،اين نقش
را در منطقه بيشتر ايران ايفا ميکند .ايران ميتواند مانعي جدي در برابر برتري ابرقدرتي باشد.
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قدرتهاي متوسط بهطور کلي ميتوانند از انزوا و مداخله نظامي از سوي قدرتهاي بزرگ در
امان باشند ،زيرا ممکن است قدرتهاي بزرگ در مقابل رقيبان ،به حمايت آنها نياز پيدا کنند.
حتي قدرت بزرگي که با آنها دشمني ميورزند ،معموالً از حمله به آنها اجتناب ميکند.
ترکيه و ايران با آرزوهاي قدرتهاي متوسط سعي ميکنند با متوازن کردن تأثير منطقهاي
قدرتهاي بزرگ بر استقالل خود بيفزايند :هرچه نفوذ قدرتهاي بزرگ بيشتر؛ کوشش
قدرتهاي منطقهاي مانند ترکيه و ايران در محدودکردن وسعت و دامنه اين نفوذ بيشتر .در
بيست سال گذشته تالش ايران در اين جهت بسيار بيش از کوششهاي ترکيه بوده است.
تبديل شدن به يک قدرت منطقهاي و امالقراي جهان اسالم را ميتوان اصليترين محرکههاي
ايران در اين مسير برآورد کرد .جمهوري اسالمي ايران با توجه به ماهيت ايدئولوژيک خود،
توانايي و ظرفيت فراوان جمعيتي ،سرزميني ،اقتصادي ،ويژگيهاي خاص ژئوپليتيکي و
موقعيت استراتژيک در خاورميانه ،بهطور طبيعي تمايل دارد به قدرت برتر منطقهاي تبديل شود
و از اين راه ،ديدگاهها و اهداف ايدئولوژيک سياست خارجي خود را پيش ببرد؛ از نفوذ
دشمنان خود در منطقه جلوگيري کند و بهعنوان مدل و الگوي اصلي کشورهاي منطقه مطرح
شود(.)Cetinsaya, 2003: 162
ترکيه هم در دو دهه اخير تالش کرده بهعنوان يک قدرت منطقهاي در مناطق متعدد مانند
بالکان ،آسياي مرکزي ،قفقاز ،خاورميانه و حوزه مديترانه فعاليت کند .اين کشور در
سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي گوناگون عضويت داشته و سعي کرده بهعنوان يکي از
اعضاي تأثيرگذار اين سازمانها معرفي شود .در دوره حکومت اسالمگرايان ،توجه ترکيه بيشتر
به خاورميانه معطوف شده و تالش داشته که در منطقه خاورميانه بهعنوان يک قدرت منطقهاي
مطرح شود .از نظر مفهومي ،قدرت منطقهاي کشوري است که تصميمها ،سياستها و
طرحهاي آن از سوي کشورهاي ديگر منطقه با دقت و جديّت مورد مالحظه قرار گيرد.
ترکيه و ايران سعي کردهاند با متوازنکردن تأثير منطقهاي قدرتهاي بزرگ استقالل عمل
خود را افزايش دهند .با افزايش نفوذ آمريکا و متحدان آن در عراق و پيرامون آن ،کوشش
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ترکيه و ايران هم در محدودکردن وسعت و دامنه اين نفوذ بيشتر شده است .ترکيه حاضر نشد
براي سرنگونسازي رژيم صدام حسين به دولت آمريکا کمک کند .اشغال عراق موجب
همکاري بيشتر ايران و ترکيه شد ( .)Lerner, 2010هر دو کشور با وجود رقابتهايي در
منطقه ،خواستار حفظ تماميت ارضي خود ،کاهش نفوذ آمريکا و اسرائيل بهويژه در شمال
عراق بودند ترکيه اقدام نظامي آمريکا در عراق را تهديد امنيتي ميدانست و خواستار حل و
فصل سياسي مسأله صدام حسين بود ايران نيز در اين ديدگاه با رهبران ترکيه شريک بود .هم
ترکيه و هم ايران مدل سياستگذاري ديوانساالرانه را دنبال ميکنند که در آن سياست خارجي
را «نخبگاني» مي سازند که با هم در رقابت هستند و منافع و عاليق متفاوت دارند .مدل
سياستگذاري ديوانساالري بر اين نکته نيز تأکيد دارد که «رئيس دولت» اين توانايي و قابليت
را دارد که بين گروهها داوري کند و اين موضوع «در تعقيب يک سياست خارجي معقول به
«توازن جامعه» استقالل ميبخشد»( .)Ramezani, 1987: 20-30دولت به حمايت طبقات
داخلي نياز دارد و افکار عمومي هم داراي نقش است .در چنين مدلي سياست خارجي،
سالحي در مبارزه سياسي داخلي است .نقش مسئله کُردي پس از جنگ خليجفارس در
سياستهاي ترکيه ،نمونه اين مدل است.
 -5نتيجهگيري
در پي تغييرات جاري در ژئوپليتيک خاورميانه از دهه  ،1990روابط ايران و ترکيه نيز با
تحوالت بسياري همراه شده است .با نگاهي به روابط ايران و ترکيه در سالهاي اخير ،ميتوان
دريافت هر چند دو کشور در پي افزايش نفوذ خود در منطقه بودهاند ،اما مسئله کردي دو
کشور را براي تأمين امنيت داخلي و منطقهاي بهسوي همکاري پيش برده است .موقعيت
ژئوپليتيکي ايران و ترکيه ،بهويژه پس از فروپاشي اتحاد شوروي بر پيچيدگي روابط دو کشور
افزوده است .در قفقاز و آسياي مرکزي که به عرصه "بازي بزرگ جديد" تبديل شده ،موضوع
انتقال انرژي از درياي خزر يکي از مهمترين عرصههاي رقابت دو کشور در شرايط پس از
نظام دوقطبي بوده است .اين برآورد قابل تأمل در مورد سرکوب پکک توسط آنکارا ،مطرح
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شده است که هموارکردن مسير انتقال انرژي از باکو بهسوي اروپا ،نيازمند تأمين امنيت در
سرزمين هايي بوده که مبارزات کردها ،آن را براي ايفاي اين نقش ناامن و غيرقابل توجيه
ساخته بود .به هرحال ترکيه توانست مسائل کردها را با جلب حمايت بينالمللي ،بهويژه
آمريکا ،در سرکوب پکک حل وفصل کند .ايران نيز در شرايط تداوم سياست مهار از سوي
آمريکا ،پذيراي اين نقش ترکيه شده است.
بر اساس مدل «موازنه قوا و توازن جامع» ايران و ترکيه اگر بخواهند همچنان در منطقهاي
که در آن نفوذ صورت گرفته ،در جايگاه قدرتهاي متوسط باقي بمانند ،منافع آنها ايجاب
ميکند مديريت مسئله کُردها را بهگونهاي انجام دهند که منافع وسيعتر ژئوپليتيکي،
ژئواستراتژيکي و اقتصادي شان را تهديد نکند .رقابت دو کشور در کردستان عراق و سعي در
تأثير بر تحوالت مناطق کردنشين سوريه پس از جنگ داخلي در اين کشور ،حمالت داعش
عليه کوباني ،رقابتهاي دو کشور را بهسوي تنش برد .در اين رقابتها گاه ايران پيروز بوده و
گاه نيز ترکيه تأثيرگذاري و منافع سياسي -اقتصادي بيشتري در مناطق کردنشين داشته است.
راهكارهاي پيشروي ايران در مسئله کردي
تأثير بحرانهاي محيط پيراموني بر امنيت هر کشور بهويژه در مواردي است که بحران قوميتي
و تحرکات استقاللطلبي نيز به آن اضافه ميشود .همواره وجود قوميتها در وراي مرزهاي
واحدهاي سياسي يکي از مسائل مهم ژئوپلتيکي و منبع تنش نهفتهاي است که در شرايط
بحراني امکان بروز و ظهور آن وجود دارد .مسئله کردي با سابقه مبارزاتي و خواست کردها
براي استقالل و تشکيل يک واحد ملي بهويژه در دو کشور عراق و ترکيه امروز موضوعي
تنشآفرين شده است .در بحد مسئله کردي توجه به چند نکته بسيار اهميت دارد:
 مسئله کردي در ايران بايد با ماهيتي متفاوت از مسئله کردي در کشور ترکيه ،بهويژه عراق ياسوريه ،مورد تحليل و بررسي قرار گيرد؛
 نقش جديدي که کردها در تحوالت منطقه ايفا ميکنند ،با حمايت قدرتهاي فرامنطقهايشکل جديدي به خود گرفته و بيترديد در تغيير نقشه جغرافيايي منطقه و مرزهاي آينده تأثير
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خواهد داشت؛
 عامل کردي در ترکيه متأثر از تحوالت کردي در عراق و سوريه و تأثير آن در معادالتمنطقهاي غيرقابل انکار است؛
 ايران با درک عميق و ترسيم تصوير واقعبينانه و صحيح از ماهيت مسئله کردي ميتواند بهطرق مؤثري نقشآفريني کند .به عبارتي شايد ايران تنها کشوري در محيط پيراموني بحران
کردي باشد که با ثبات سياسي خود ،قادر است تاحدودي بيثباتي منطقه و مناطق پيراموني را
مديريت کند .از جمله راهکارهاي ايران در دو سطح ملي و فراملي عبارت است از:
 همکاري نزديک با دو کشور ترکيه و عراق در حل مسالمتآميز مسائل کردي در دو کشور؛ مديريت بحران کردي در سوريه با استفاده از نفوذ و قدرت بيبديل ايران در سوريه؛ همکاري نزديک با اکراد منطقه و کمک به تحقق خواستههاي مشروع و قانوني آنان؛ به دستگيري ابتکار عمل در ارائه راهحلهاي مسالمتآميز براي حل مشکل کردي درمنطقه؛
 فعاليت و همکاري با بازيگران دولتي و غيردولتي به موازات هم و فعال کردن سازمانهايبينالمللي مانند سازمان ملل و کميسيونهاي تخصصي سازمان ملل متحد در حل مسئله.
 -6قدرداني
نگارندهگان از «مرکز مطالعات بينالمللي و منطقهاي دانشگاه جورج تاون قطر» و رئيس آن
دکتر مهران کامروا که انگيزه و امکان انجام اين پژوهش را فراهم آوردند ،صميمانه سپاسگزاري
ميکنند.
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