
 

 5139 پاييز، سوسازدهم، شمار  فصلنامه ژئوپليتيک و سال دو

  1 -27صص 
 

  مسئله کردي در روابط ايران و ترکيه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29/11/1394تاريخ پذيرش:                                             8/9/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده

 حظاتاست. مال ري داشتهاي آشکاروابط ايران و ترکيه، مسئله کُردي آثار و پيامدهاي داخلي و منطقه در فراز و نشيب

ت. ي دو کشور پيوند يافته اسبه بعد، آشکارا با نيازهاي اقتصاد 1990ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران و ترکيه از دهه 

 از اين دو کشور با کيچيههاي ژئوپليتيک نموده است. اين نيازها همکاري دو کشور را معطوف به توجه به واقعيت

رفي ت. از طو ساختار نظام حکومتي ديگري را تهديد نکرده اسنفوذ بر جنبش کُردي در کشور ديگر؛ مشروعيت 

 بحران از پس سوريه کردنشين مناطق تحوالت بر تأثيرگذاري در سعي و عراق کردستان در کشور دو هايرقابت

کُردي،  گراييليم و کُردها مسئله برد. پيش تنش سويبه را کشور دو روابط کوباني، عليه داعش حمالت سوريه،

ا اين نوشتار ب است. شده ترکيه و ايران روابط در موجب واگرايي سوريه، کردنشين مناطق و عراق کردستان در ويژهبه

 بررسي 2013 ات 1991 سال از کُردها مسئله با پيوند در ترکيه را و ايران بطتحليلي، روا -استفاده از روش توصيفي 

 ايکنندهتعيين تأثير کشور دو استراتژيکيژئو و ژئوپليتيکي هاي کليبر سياست رسد مسئله کردينظر ميکند. بهمي

 است. نداشته

 کردي، ايران، ترکيه، عراق، سوريه، کردستان. مسئله کليدي: هايهواژ
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 مقدمه  -1

وپا يا و ارط ميان آسآزاد و اقيانوس هند و نيز حلقه ارتبا هايآبايران و ترکيه با دسترسي به 

ن با و ايرا مانيموقعيت خاص ژئوپليتيکي در منطقه دارند. ترکيه با سابقه تاريخي امپراتوري عث

سرزميني و  هايرقابتاي از پيراموني خود، دوره هايسرزمينحکومت بر گستره وسيعي از 

اند. فروپاشي اتحاد ها شدهد دور جديدي از رقابتاند و وارسياسي را پشت سر گذاشته

ديل تب "بازي بزرگ"شوروي، هر دو کشور را در کنار بازيگران دور و نزديک، به بازيگران 

بيش وکم کُردها، (. در اين ميان، روابط ترکيه و ايران با مسئلهKoolaee, 2009کرده است)

 م کُردهانابه هر دو کشور اهميت دارد. مشکليتوجه کُردها در ارتباط داشته است. جمعيت قابل

هاي اين ستبر سيا 2014تا سال  1923اي، از سال منطقه مسائلدر ترکيه و درآميختن آن با 

ر مناطق هزار سرباز د 400بوده است. در سه دهه اخير، ترکيه نزديک به  تأثيرگذارکشور 

ه است ه داشتا دالر براي ترکيه هزينک ميلياردهککُردنشين خود مستقر کرده است. جنگ با پ

انه مديتر چنان بوده که در حال حاضر نيمي از جمعيت برخي از شهرهاي کنار سيل مهاجرت و

ها تشکيل کرد، اکنون کُردها زندگي نميسال گذشته کُردي در آن 45را که در 

 (. Olson, 2005: 45-98دهند)مي

رکيه و تدر  1990و  1920هاي هاي دههتالشتوجه است که اين موضوع از اين نظر قابل

گرايي در ايران، موفقيتي نداشته و نتوانسته بر اساس ملي 1979-83و نيز  1945-46هاي سال

سال  نقالباگرايي در ايران پس از قومي، يکپارچگي دو کشور را مورد تهديد قرار دهد. ملي

ايه قوميت پگرايي کماليستي بر ملي هم 1990بر قوميت بنا نشده بود و در ترکيه دهه  1979

واخر در ا هرحالبهمردم ترک و نخبگان حاکم، رو به ضعف نهاد و نشاط خود را از دست داد. 

 انکار نيست.  گرايي کُردي قابلهاي مليروشن شد که خواسته 1997سال 

روابط  در 2013تا  1991هاي کردها در سال پرسش اصلي اين نوشتار اين است که: مسئله 

هاي فرعي نيز دنبال آن الزم است به برخي پرسشداشته است؟ به تأثيري ايران و ترکيه چه

کُردها در روابط  مسئله چيست؟ کردنشين مناطق در ترکيه و ايران مسائلپرداخته شود ازجمله: 
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چه اي بر سياست دو کشور در اين زمينه، داشته است؟ تحوالت منطقه تأثيريايران و ترکيه چه 

 داشته است؟ تأثيري

 نکردستا در هويژبه در مناطق کردنشين خاورميانه، کُردي گراييملي و کُردها هرچند مسئله

و ملي د و بر امنيت تنش در روابط ايران و ترکيه شده و مناطق کردنشين سوريه، سبب عراق

 وداي ه منطقهموازنو  ژئواستراتژيکي کالن ژئوپليتيکي، هايبر سياست ولي داشته، تأثيرکشور 

، با کُردي لهاست. در واقع توجه ترکيه و ايران به مديريت مسئ نبوده تأثيرگذار چندان کشور

 (.Gülden, 2012: 85-114) کندتر آنها را تهديد ميهايي است که عاليق وسيعتوجه به چالش

ر يک درا  ل خودکُردها، نويسندگان تحلي براي تبيين سياست دو کشور و جنبه فرامرزي مسئله

 اندانجام داده« توازن قوا و موازنه جامع»چارچوب نظري مبتني بر الگوي 

 (Waltz, 1967: 215–231.) ي جه به اهميت تهديدهادارد که با تو تأکيداين الگو بر اين نکته

و در شود. اين الگخارجي، در برابر تهديدهاي داخلي، اولويت به تهديدهاي خارجي داده مي

رار وجه قتکُردها در مناسبات ايران و ترکيه پس از جنگ جهاني اول مورد  پيوند با مسئله

هاي لر سادبر حکومت ترکيه گرفته است. هرچند تهديد داخلي کُردها و پايداري آنان در برا

 دهد.را تا حدودي تغيير مي "موازنه جامع"الگوي  1997تا  1923

را با نيازهاي ، آشکا1990هاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران و ترکيه از دهه نگراني 

در  اختهاقتصادي دو کشور پيوند يافته است. اين نيازهاي اقتصادي دو کشور را ناگزير س

رد، کُا نفوذ بر جنبش بيک نتواند با يکديگر رفتار کنند که هيچ ايگونهبهوپليتيک عرصه ژئ

 ،1991 فارسخليج جنگ پيامدهاي مشروعيت و ساختار نظام حکومتي ديگري را تهديد کند.

 هم کردي يگرايملي چالش به و بوده تأثيرگذار زمينه اين در ايران و ترکيه محوري نقش بر

 در رکشو دو خارجي سياست نيز و ترکيه و ايران روابط در کردها مسئله. زده است دامن

م ه کشور دو خارجي سياست هايعرصه ديگر بر آن، نتايج و خاورميانه کردنشين مناطق

  .است بوده تأثيرگذار

کردي بر روابط ايران و ترکيه، آثار و پيامدهاي  مسئله تأثيربررسي حاضر هدف پژوهش 
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، حضور آمريکا توسط عراق اشغال ،فارسخليج هايکردنشين مانند جنگتحوالت در مناطق 

با کردهاي عراق و  آمريکانيروهاي داعش در عراق و سوريه، همراهي ائتالف غرب به رهبري 

سوريه در اين رويارويي، تحليل آثار آن بر روابط ايران و ترکيه، ارزيابي جايگاه مناطق 

 آن بر روابط دو کشور است.  تأثيري ايران و ترکيه و کردنشين خاورميانه در سياست خارج

 تأثيرمورد  در. است مربوط عراق کُردهاي به بيشتر دارد, وجود زمينه اين در که مطالعاتي

نابع ست. ماکردي بر روابط ايران و ترکيه، مطالب اندکي بر اين موضوع تمرکز داشته  مسئله

ردهاي ک رپذيريتأثيترکيه از تحوالت مناطق کردنشين و يا  يريرپذيتأثموجود بيشتر در مورد 

ردي ک مسئله»کردهاي عراق نوشته شده است. کتاب رابرت السن با عنوان ايران از خودگرداني 

نابع به اين موضوع پرداخته است. ديگر م 2000پيش از سال « در روابط ايران و ترکيه

 اند.بررسي کرده ا در روابط ايران و ترکيهاي رمنطقه هايفرصتها و کلي چالش صورتبه

 ليل شدهيه و تحبوده که در اين آثار تجز« کردها مسئله»يکي از اين عوامل همگرا و گاه واگرا 

 سئلهم تأثيربه  مستقل صورتبههاي مورد استفاده در اين پژوهش، کمتر ها و کتاباست. مقاله

 اند.کردي در روابط ايران و ترکيه پرداخته

 روش تحقيق -2

اي، مبتني آن کتابخانهگردآوري اطالعات  دارد و روش تحليلي -ماهيتي توصيفي پژوهش اين

باشد و مي روزبههاي معتبر و گيري از مکتوبات مرتبط، گزارشات، اطالعات و دادهبر بهره

فاده هاي اينترنتي به دو زبان فارسي و انگليسي مورد استهاي مختلف در پايگاهمقاالت و ديدگاه

 قرار گرفته است.
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 چارچوب نظري -3

 تعاريفالف( 

 کردها

سرزمين با جمعيتي پراکنده در مرزهاي چند کشور بزرگترين گروه قومي بي عنوانبهکردها 

عراق، جنوب شرقي سوريه، شمال غربي ايران و جنوب شرقي  مجاور هستند, شامل: شمال

در ذهن  هامهر و مومکه آرزوي تشکيل دولت مستقل کرد را ( Stratfor, 2004: 1)ترکيه

اند. کردها زده آميزمسالمتهاي ن دست به مبارزه و يا شرکت در رونده و بارها براي آداشت

 :Gabbay, 2014)ميليون نفر جمعيت هستند 30چهارمين گروه قومي خاورميانه با حدود 

 اند. ترين بحران قومي منطقه شدهکه در حال حاضر درگير مهم( 15

 مسئله کردي

شود. يمخواهانه کردها از اوايل قرن بيستم را شامل مسئله کردي مطالبات سياسي و استقالل 

قومي  يميپيچيده و جدي و قد مسائلپس از جنگ جهاني اول تاکنون مسئله کردها همواره از 

ه رون منطقدبرداري بازيگران هم در منافع مورد بهره تأمينمنطقه خاورميانه بوده و در راستاي 

 ه ميزانو ب و هم بازيگران خارجي قرار گرفته است. اين موضوع چهار کشور ترکيه عراق ايران

، در خود کمتري سوريه را درگير خود کرده است. کردها نيز در جهت برآورد مطالبات سياسي

 به تشديد و پيچيده شدن هرچه د که اين خودانآمده بودهپيش هايفرصتگيري از پي بهره

 زند.بيشتر موضوع کردي و حل و فصل آن دامن مي

   1مناطق کردنشين

 ، ترکيه و سوريه در، عراقهاي ايرانمناطق کردنشين محل تالقي چند سازه سياسي: دولت

ک( و ، توراني)ترايرانيخاورميانه است. مناطق کردنشين در ميان چند تمدن کهن  فضاي

است. از نظر هيدروپليتيک نيز مناطق کردنشين خاورميانه هارتلند عربي)سامي( واقع شده 
                                                        

 (Amini & Moghaddam, 2010: 186-210). براي مطالعه بيشتر در مورد مناطق کردنشين رجوع شود به 1
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 .وجود دارد منطقه منابع نفتي مهمي در آنعالوه بر آن شوند خاورميانه محسوب مي

 کرديسمپان

بيداهلل در عبا قيام شيخ  19گرايانه مردم کرد که براي اولين بار در اواخر قرن جنبش ملي

 هايمؤلفهر اساس کرديسم نيز بگيري پانآغاز شد. شکل 1880مخالفت با نظام عثماني در 

ان پفکر نژادي زباني سابقه تاريخي و وقايع سياسي)پيمان سور( شکل گرفته است. ايجاد ت

ادعاي  ردهاککردي در برابر ناديده گرفتن پيمان سور ريشه گرفت. با استناد به اين پيمان، 

تعهد شده مانگليس و فرانسه بر مبناي اين پيمان  1920کنند. در سال را مطرح مي استقالل خود

 بودند در مناطق کردنشين ترکيه دولت کرد موجوديت يابد.

 مباني نظريب( 

   موازنه جامعالگوي توازن قوا و 

الملل حاکي از اين است که همه واحدهاي سياسي در راستاي واقعيت موجود در نظام بين

کنند و با اتخاذ منافع ملي و امنيت ملي خود تالش مي تأمين در جهتبقاي خود و حفظ 

هاي مناسب در مقاطع مختلف با به حداکثر رساندن منافع رويکردهاي متفاوت و استراتژي

هاي بالقوه، قدرت خود را در صحنه داخلي و کم کاهش دادن تهديدها و آسيبخود و دست

الگوهاي  کارگيريبهبا  هادولتواقع  المللي افزايش دهند. درينپيراموني همچنين در محيط ب

 1.( ,1991David: 233-256)کنندامنيتي در برابر تهديد خارجي از خود حمايت مي

دهند با دشمنان و مخالفان درجه دوم خود همکاري کنند تا کشورهاي جهان سوم، ترجيح مي

ترشان سازند. آنها کوشش بتوانند منابع و امکانات خود را متوجه دشمنان خطرناک وسيلهبدين

عليه خود شکاف بيندازند و متحدان جهاني مخالفان داخلي را آرام  هايآراييصفکنند در مي

                                                        

زيـر   منبـع هاي امنيتي کشورهاي جهان سوم به نظـرات و بحـد ديويـد در    بيشتر در زمينه امنيت و ديدگاه. براي مطالعه  1

 ((David, 1991: 233-256مراجعه شود: 
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شوند، هايي که در اين شرايط گرفته مياين است که تصميم« توازن جامع»کنند. جنبه اساسي 

 توان درک کرد. نظريهاند، ميشي که تهديدهاي داخلي در اين کشورها ايجاد کردهدر پيوند با نق

 را خود اينکه جايبه است بهتر سوم جهان کشورهاي که گذاردمي اين بر را بنا "جامع توازن"

 سياست. کنند ايجاد ديگر جاي در را« آنارشي» اين کنند، حفظ جهاني« آنارشي»برابر در

 توازن حفظ. جهاني است هايسياست از است تريکوچک نمونه سوم جهان کشورهاي

 اهميت نيز کشور درون هايگروه براي است، حياتي کشورها بين روابط در که گونههمان

 .دارد بسيار

 اهميت مناطق کردنشين خاورميانه  (ج

 کردستان ترکيه

 اين هستند. درکردستان ترکيه نام غيررسمي بخش شرقي ترکيه است که ساکنان آن کردها 

دود حدر بر گرفته است؛  آن شرق و شرقي جنوب درصد از خاک ترکيه را در 30منطقه که 

يه دوسوم کردهاي ترکيه سکونت دارند. در مجموع حدود نيمي از کردهاي جهان در ترک

دليل همين تعداد در ترکيه هستند. به ترک ريغکنند. کردها بزرگترين گروه قومي زندگي مي

 رآورد شوندبه عنوان يک تهديد هويت ملي در ترکيتوانند بهباال، کردها ميجمعيت 

(U.S. Library of Congress.) را  جمعيت کردهاي ترکيه که دولت تا سالهاي اخير آنان

درصد جمعيت ترکيه برآورد شده  20خواند، در حدود مي "هاي کوهستانترک"

 (.Yildiz, 2005: 2)است

 ديار موشي، سيرت، تبليس، قارص، آغري، وان، حکاري، مانند) کيهتر استان 14 در کردها

 تشکيل را جمعيت آالزيغ( بيشترين و آديامان اورفا، ماردين، تونجل، درسيم، بينگول، بکر،

 تجزيه با. بودند کرده شورش هاترک سلطه عليه بارها کردها عثماني دوره در. دهندمي

 قلمرو در کردستان دولت ايجاد 1920 سال در سور پيمان بسته شدن و عثماني امپراتوري

 شد سور پيمان جايگزين 1923 سال در لوزان پيمان سپس. شد منظور عثماني امپراتوري پيشين
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 پيشين امپراتوري در کردستان تشکيل مانع غرب حمايت با و آتاتورک رهبري به ترکيه و

 پيمان بر اساس ،(آتاتورک) کمال پاشا مصطفي چشمگير هايپيروزي پرتو در. شد عثماني

 مظاهر ممنوع شدن با. شد شناخته رسميتبه کماليسم حاکميت با ترکيه نوين دولت لوزان،

 ميان در هاشورش از ايسلسله ،1939 تا 1924 سال از پوشش، و زبان مانند کردي هويت

 را هاشورش همه ترکيه مرکزي دولت 1.گرفت شکل ترکيه مرکزي دولت عليه بر کردها

جنگ و درگيري نظامي سبب شده بسياري از کردهاي ترکيه به استانبول  .کرد سرکوب

. فقر، شده استکه استانبول به بزرگترين شهر کردنشين ترکيه تبديل  ايگونهبهمهاجرت کنند، 

ک از کبيکاري، محروميت در نواحي جنوب شرقي و شرق ترکيه، موجب پديد آمدن گروه پ

 اتثيرأنظر ت از. است کردنشين مناطق خودمختاري خواستار ککپ شده است. 1970دهه 

 وضعيت کردها همسايه، کشور چهار مرزهاي درون در بيروني نيز با توجه به پراکندگي کردها

  .داشته است ديگر کشورهاي در سزاييبه تأثير کشور، چهار اين از هر يک در

 کردستان ايران

ن ذربايجاهاي آو عمدتاً در استانشمال غربي و غرب کشور هايي از بخشدر ايران کردها در 

ر هاي ديگري از کردها دچنين گروهکنند. همزندگي ميغربي، کردستان، کرمانشاه، ايالم 

هد ساکن هستند. کردهاي بسياري هم در شهرهاي بزرگي چون تهران و مششمالي خراسان 

هاي کپيش و پس از انقالب اسالمي تحرين ايران نيز کنند. در مناطق غربي کردنشزندگي مي

الش سياسي مهمي وجود داشته است، که دولت مرکزي همواره براي حل و فصل اساسي آن ت

وده دار بهاي مختلف پس از انقالب اسالمي از اهميت برخورکرده است. اين مناطق در دوره

فرهنگي  -ديقتصاا -جتماعيا -است. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، حقوق سياسي

 کرده است. تأمينها کردها را مانند ديگر قوميت

                                                        

 تاتورک و نقش آن در هويت و مسئله کردي به گزارش زير نگاه کنيد: هاي آ. براي مطالعه بيشتر در مورد سياست 1
Turkey’s Kurdish Question: Historic Foundations and Contemporary Issues, 27 June, 2016, 

Afro-Middle East Centre. 
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 کردستان عراق 

هاي دهوک، انميليون نفر جمعيت، در است 6اي کوهستاني با نزديک به کٌردهاي عراق در منطقه

ضع و وويت به کعراق حمله کنند. پس از اربيل، سليمانيه، کرکوک، دياله و نينوا زندگي مي

حکومت  ، کردهاي عراق توانستند1991درجه در سال  36به باالي خط  ممنوعيت پرواز عراق

 زب بعدهاي خود و قيام عليه رژيم حکنند. آنها با حل اختالف تأسيسرا  گردان خودخود

 رنگونيبراي س آمريکاکمک ترکيه به از عراق، حکومت اين منطقه را بر عهده گرفتند. پس 

ي کردستان و اتحاديه ميهن رژيم بعد عراق و همکاري کردها با آنان، حزب دموکرات کردستان

 حکومت اقليم کردستان در عراق را تشکيل دادند. 

 کردستان سوريه

 هاي حسکه،مناطق کردنشين سوريه در شمال و شمال شرقي سوريه است که بخشي از استان 

شق ب و دميرد. شمار زيادي از آنان در شهرهاي بزرگ، مانند حلگرقه و حلب را در بر مي

ترين گروه اقليت نژادي در سوريه نيز کنند. کردها )مانند ترکيه و عراق(، بزرگزندگي مي

 (.www.cia.gov)درصد جمعيت سوريه است 10هستند. طبق امار، جمعيت کردها کمتر از 

هاي مي در سوريه گسترش يافت. زمينقدرت رسيدن حزب بعد، رويکرد ضد قوپس از به

در  وريهکشاورزان ساکن مناطقي مانند الحرزکه و قاميشلو مصادره شد. وضعيت کردها در س

ستند و است. در سوريه کردها يا سني شافعي ه مقايسه با ديگر کشورها ناگوارتر گزارش شده

خلي ت سوريه و جنگ داحوالشود. پس از تيا شيعه علوي که در ميانشان ايزدي هم ديده مي

 هاي محلي برپا کردند.در اين کشور، کردها در سه منطقه جداگانه حکومت

 هاي تحقيقيافته -4

 مسئله کردي در ترکيه   -1-4

هاي ايراني ماد، هخامنشي، پارتي، اشکاني و ساساني که از ابتدا بخشي از امپراتوري کردها

دنبال بهبودند، پس از اندک زماني با استمرار حکومت عثماني پي بردند که سالطين عثماني 
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کنند کردها را از مذهب شافعي به ويژه تالش ميترکي کردن اکراد جامعه خود هستند و به

يافته قيام اين حال، در دوره حکومت عثماني يک فرآيند سازمان ياورند. بامذهب حنفي در ب

کردي شکل نگرفت، زيرا کردها در آن دوران، ساختاري بسيار پراکنده و متفرق داشتند. کردها 

هاي بلند از جمله در اربيل، قنديل و دياربکر محصور بودند. در دوره عثماني در ميان کوهستان

يافته ورافتادگي آنها از يکديگر و مانع ايجاد يک فرآيند سازمانهمين موضوع سبب د

هاي روشنفکري کردي در اين عصر شد. با اين حال نخستين حلقهگرايانه در بين اکراد قوم

ها با استفاده از درگيري عثماني 1908 تا 1889 هايپديد آمد. نخبگان جامعه کرد ترکيه در سال

ترين قدمهاي خود را براي ايجاد ئل داخلي توانستند محکمدر جنگ با اروپا و شدت مسا

بردارند. بيشترين مشکل نظامي و امنيتي با کردها از زمان آتاتورک و  "دولت اکراد ترکيه"

حکومت ترکيه بود. ترکيه با نفي نژاد کرد، اصرار بر نژاد ترک کردها داشت. نزاع تاريخي ترکها 

 هاي مرکزي بات. انکار هويتي کردهاي ترکيه توسط دولتو کردها نيز همواره وجود داشته اس

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 

فرهنگي زباني و مذهبي موجب ناسازگاري مداوم قوميتي و هويتي بين کردها و ترکها به داليل 

طلبي کردها بوده است. کردها در داخل و مستمر دولت ترکيه و کردها و ترس از تجزيه

اند. وضعيت کردها در هريک از اين چهار کشور، مرزهاي چهار کشور همسايه پراکنده شده

جدي در کشورهاي ديگر خواهد داشت. مسئله کردها همچون نقطه ضعفي براي  تأثير

هاي بيروني و همسايگان اين کشور هاي ترکيه از گذشته تا به حال بوده است. قدرتدولت

اند. ارتش ترکيه در سال ، براي اعمال فشار بر اين کشور استفاده کرده«عامل کردي»همواره از 

ک انجام داد، کاي را براي سرکوب و تعقيب عوامل پت گسترده، در شمال عراق حمال1995

المللي بر اين و متحدان ارويايي سبب کاهش فشارهاي بين آمريکااما روابط نزديک ترکيه با 

هاي آلمان و فرانسه کشور در مورد اجراي سياست سرکوب کردها شد. هرچند دولت
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ورود ترکيه به اتحاديه  1995، در همان سال هاي ترکيه را در شمال اروپا محکوم کردندسياست

و  1996هاي سپس در سال (.Yildiz, 2005: 126)گمرکي اروپا مورد تصويب قرار گرفت

در شمال  ويژهبهک، ک، نيروهاي امنيتي ترکيه در حمالتي شديد، خسارات سنگيني به پ1997

چشمگيري طور بهک کي پها و شهرها، توان نظامکعراق وارد کردند. در بسياري از شهر

  .تضعيف شد

با آغاز گفتگوهاي رسمي ميان ترکيه و اتحاديه اروپا براي عضويت ترکيه،  1999از سال 

هاي قومي در ترکيه مطرح شد. دستگيري رهبر مباحد بيشتري در مورد حقوق افراد و گروه

تنها با ايجاد يک فضاي سياسي مانع روند اصالحات سياسي نه 1999ک در فوريه کپ

 (.Aras & Polat, 2008: 499)داشت تأثيرسازي ترکيه نيز اقتصادي شد، بلکه در روند امنيت

داخلي، نقش ، سبب دگرگوني آشکاري در عرصه 2002حزب عدالت و توسعه از سال 

اي و نيز جهاني ترکيه شده است. رهبران اين حزب که کاهش نقش نظاميان در حکومت منطقه

اند، اين کشور را به اقتصاد جهاني پيوند داده و به اصالحات در را در دستور کار داشته

براي اي اند که برنامهداشته تأکيدآنها  اقتصادي براي ورود به اتحاديه اروپا سرعت بخشيدند.

دولت اسالمي در ترکيه ندارند. از نظر آنها مذهب مهمترين نهاد بشري است؛ غيرديني  تأسيس

نياز دموکراسي است که ضامن آزادي مذهب هم است. احمد داوداوغلو، شدن نيز پيش

پرداز سياست خارجي ترکيه در اين دوره، اين کشور را پل کشورهاي اسالمي و نظريه

خواند. او ايفاي اين نقش را الزامي برآمده از ژئوپليتيک کشورش ي کشورهاي پيشرفته مسيح

کردستان عراق شناسايي حکومت خودگردان در اين دوره (. Grigoriadis, 2015: 6)دانست

اوغلو بر اهميت عراق براي دسترسي به شد و کنسولگري ترکيه در اربيل گشايش يافت. داود

جديد در  هايفرصتتوسعه با ايجاد و  کرد. اجراي شعارهاي حزب عدالت تأکيد فارسخليج

ترکيه براي کردها همراه شد. اهميت رابطه با اتحاد اروپا در برآوردن اهداف اقتصادي اين 

نخستين شبکه کردزبان  2009ساخت. در سال حقوق شهروندي کردها را الزامي  تأمينحزب، 

ک از مرزهاي شمال عراق به کشور کضاي پاندازي شد و تعدادي از اعراه
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ک و حکومت کتالشي براي حل مشکل پ 2013از سال (. Grigoriadis, 2015: 7)برگشتند

زاد آک از زندان کسال اعالم و رهبر پبس در مارس همينترکيه آغاز شد و آتش

 (. Gabbay, 2014: 22)شد

 مسئله کردي و روابط ايران و ترکيه -2-4

فراز و نشيب زيادي را در پرتو تحوالت داخلي در دو  طول سالها وابط ايران و ترکيه درر

هاي مهم در روابط دو کشور، مسئله کشور، منطقه و جهان در برداشته است. يکي از موضوع

اي از سوي ديگر در اي و فرامنطقهسو و بازيگران منطقههاي آنان از يککردها و فعاليت

کردها بر  مسائلاهداف و منافع آنان بوده است.  أمينتها در جهت برداري از اين تالشبهره

توجهي از کردها سه کشور اقليت قابل داشته است. هر تأثيرروابط ايران و ترکيه با سوريه هم 

سازي در سو و گسترش فرآيندهاي دموکراتيکاند. پراکندگي کردها از يکرا در خود جاي داده

اي همراه شده است. اي و فرامنطقهاي منطقههاين کشورها، با ايجاد فرصت براي قدرت

رو در ايران، با رويکرد محتاطانه ترکيه روبه 1979پيروزي انقالب اسالمي در سال 

 1980تهاجم عراق به ايران در سپتامبر  (.Özcan, and Özdamar, 2010: 101-105)شد

ترکيه، نيروهاي مسلح هاي ترکيه را تشديد کرد. با توجه به آشفتگي اوضاع سياسي نگراني

هاي کردنشين هاي احتياطي الزم را انجام دهند، در همه استانخواستند اقدامگمان ميبي

تا  1980حکومت نظامي برقرار کنند و جلوي آشوب و آشفتگي را بگيرند. حکومت نظامي )

افزايش داد و امکان  ککهاي اسالمي و نيز پ( توان حکومت را در سرکوب حرکت1983

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 

هاي اوليه جنگ در شمال عراق و شمال ايران پايگاه ک در سالکک همکاري کنند: پکبا پ

امضا و « اصول همبستگي»اي موسوم به ک موافقتنامهکبود. حزب دموکرات کردستان و پزده 

توان گفت پس از انقالب توافق کرده بودند عليه دشمن مشترک همکاري کنند. در مجموع مي

هاي تاکتيکي قرار اسالمي، روابط دو کشور ايران و ترکيه در کشاکش تنش و همکاري
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 (.Hentov, 2011: 28)گرفت

مليات جه عمشکل مهمي که در پيوند با مسئله کُردها بين آنکارا و تهران بروز کرد، نتي

در  در شمال عراق بود. شمار نيروهايي که 1997و  1995و  1992هاي نظامي ترکيه در سال

 1997ر دنفر  60000تا  50000به  1992نفر در سال  10000ها شرکت داشتند از اين تهاجم

ه تحدين بوهاي متهاجم سکوت بود، اما با اتحاد ترکيه با نيراين افزايش يافت. پاسخ ايران به 

ن که کشور در اي ، ايران به اهداف ترکيه بدبين بود. هر دوفارسخليجدر جنگ  آمريکارهبري 

اشتند. رک دد که سيل جمعيت کُردها به مرزهايشان سرازير شوند، ادراک مشتمانع از اين شون

نها را واند آخواستند کُردها آن اندازه ضعيف شوند که صدام حسين بتيک از دو کشور نميهيچ

ه کمک بد را ايران مايل بود بارزاني يا طالباني نيروهاي خو در جهت مقاصد خود تحريک کند.

 نا در بيروپس از جنگ بفرستند. تهران همچنين مايل بود که کُرده هايها در شورششيعه

 خواستيشه مراندن مجاهدين خلق از پايگاهشان در عراق به آن ياري کنند. آنکارا مانند همي

از  آنکارا ين دليلهم. بهبگذارد تأثيرمانع از اين شود که وضع کُردهاي عراق بر کردهاي ترکيه 

ز آنکه پيش ا در شمال عراق حمايت کرد. پيشنهاد ايجاد منطقه امن« نمنطقه ام»انديشه ايجاد 

وزير بريتانياي عنوان شود، از سوي تورگوت اوزال رئيس جمهور توسط جان ميجر نخست

  (.Olsen, 2005: 185-192)ترکيه مطرح شد

خوشبين نبودند و مخالف کاربرد نيروي نظامي و عمليات « منطقه امن»ها چندان به ايراني

هاي ضدحکومت، به سپري براي گروه« منطقه امن»رفاه بودند. ايران بيم داشت که  تأمين

آنکارا آماده بود  1995تا  1993حزب دموکرات کردستان ايران تبديل شود. از سال  ويژهبه

بازداشتن ايران از حمايت ادعاي اهرمي براي  عنوانبهيران را حزب دموکرات کردستان ا

هاي ترکيه از حکومت اقليم کردستان، حزب دموکرات کار بَرد. در پاسخ به حمايتهک بکپ

-Stein and Bleek, 2012: 143)ک عملياتي را طراحي و اجرا کردککردستان در برابر پ

ک، هم در شمال عراق و هم کهاي ايران به پکگران مدعي بودند کمبرخي از تحليل (.150

زب دموکرات کردستان ايران بود. هاي ترکيه به حهاي شمال ايران، در برابر کمکدر اردوگاه
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نيازمند شرايطي بود که بتواند حمايت خود را از اين گروه انکار کند، تا  1993ران از سال اي

ويژه هاي ايراني مخالف حکومت، بهختيار گروههاي بيشتري را در احمايت مقابلآنکارا هم در 

هر دو کشور  1998تا سال  1992مجاهدين خلق، در ترکيه يا در عراق قرار ندهد. از سال 

اي اداره کنند که از آثار فرامرزي کُردها در شمال عراق را، به شيوه مسائلسود خود ديدند که به

 هاي سرزمين خود بکاهند.  آن بر کُرد

گرايان در مسند قدرت در ترکيه، سبب بهبود و گسترش روابط دو کشور شد. المحضور اس

ک به کجاالن رهبر پاو هللدر جريان اعمال فشار دولت ترکيه بر سوريه براي بازگزداندن عبدا

مانع تيرگي روابط دو کشور  و گذاشت ثيرأران کوشيد بر رابطه ترکيه و سوريه تاين کشور، اي

گيري از شرايط ممتاز جمهوري اسالمي ايران با بهره (.Calabrese, 1998)شود

به  آمريکااش، در زمينه رفع تنش ميان همسايگان خود بسيار فعال بوده است. حمله ژئوپليتيکي

ترکيه و سوريه در مسير مقاومت در برابر  -هاي ايرانسبب شد ديدگاه 2003عراق در سال 

ک و کهاي پتر شود. سوريه همواره يکي از پايگاهتقاضاهاي کردها براي خودمختاري نزديک

ک با کيه بوده است. امکانات آموزشي و پشتيباني براي کمک به مبارزه پترکمبارزه آن عليه 

در مورد  ويژهبههاي ارضي سوريه با ترکيه، دولت ترکيه در اين کشور فراهم شده بود. اختالف

ن سوريه، براي توجيه و تداوم اين سياست از سوي يل دشمتان هاتاي و نزديکي آن به اسرائاس

نه تنها محل  کرد. برنامه ترکيه براي توسعه جنوب شرقي آناتولي)گاپ(ترکيه کفايت مي

آب در عراق و سوريه را نيز با تهديد  تأمينکرد، بلکه سکونت بسياري از کردها را نابود مي

مصرف آب و اجراي اين طرح،  موضوع چگونگي (.Güner, 1997: 107)ساخترو ميروبه

 :Oktav, 2003)ا ايجاد کردههاي بسياري را در روابط سه کشور و مناطق کردنشين آنبحد

طور جدي شمالي در ترکيه، به هايسرزمينمصرف گسترده آب رودخانه فرات در  (.91-117

 منفي داشته است. تأثيرهاي جنوبي هاي کشاورزي در بخشبر فعاليت

شدت بيمناک بوده است. پارلمان ترکيه با از حمايت خارجي از کردها به ترکيه همواره

داد در صورت ضرورت، ميقانوني را تصويب کرد که به ارتش اين کشور اجازه  ،اکثريت قاطع
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ک را مورد نظر قرار داده بود. کطور مشخص پعمليات فرامرزي انجام دهد. اين قانون به

ها قاطعانه نسبت به طلبي سبب شد ترکاي سرکوب جدايياجماع نيروهاي داخلي ترکيه بر

کردستان در  ت خودمختارحکوماز همان ابتداي تشکيل  مسئله کردها واکنش نشان دهند.

ک( ک، ترکيه در صدد برآمد با حمالت مکرر و عمق خاک عراق حزب کارگران کرد )پعراق

اندازيها، از اين دست ترکيهد انگيزه گذارد. بسياري از تحليلگران عقيده دارنبفشار  تحترا 

اهميت استراتژيک و ژئواکونوميک منطقه است و هر زمان که روابط عراق با غرب دوستانه 

اند )مانند سال نبوده )مانند دوره وفاداري عبدالکريم قاسم(، يا دولتهاي عراق ضعيف بوده

يه در صدد اجراي اهداف به بعد(، ترک 1991در جريان جنگ ايران و عراق و از سال  1983

قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، همکاري ايران طلبانه خود برآمده است. در پي بهتوسعه

و ترکيه وارد مرحله جديد شد. سياست خارجي اين حزب که توسط داود اوغلو طراحي و 

آثار هاي اقتصادي و سياسي دو کشور را در مسيري رو به گسترش قرار داد. اجرا شد، همکاري

هاي مبارز در مناطق کردنشين هر دو کشور و نيز سوريه بازتاب اين همکاري در مورد گروه

اديه اروپا در مسئله کردها يافت. در سياست داخلي ترکيه نيز در مسير الزامات پيوستن به اتح

از  2005اردوغان نخست وزير ترکيه در سال  رجب طيب آشکاري شکل گرفت. تاتغيير

که در مورد کردها رخ داده بود، سخن گفت. اهميت رابطه با اتحاد اروپا در هايي اشتباه

-حقوق شهروندي کردها را الزامي  تأمينبرآوردن اهداف اقتصادي حزب عدالت و توسعه، 

موضوع مبارزه کردها در شرايط متحول پس از جنگ سرد،  (.Tokmajyan, 2012) ساخت

 تبديل مبارزه نظامي آنها به سياسي را ضروري ساخته است. 

 خي مواضع سياسيختالف دو کشور در برا -1-2-4

، ترکيه در دوران جنگ سرد و پس از آن همواره و آمريکا رانايآلود الف( برخالف روابط تنش

در  2003. در سال (Afzali and Hosseini, 2009: 53) بوده است آمريکادر کنار 

ويژه در مورد منطقه شمال عراق شکاف بيشتر شد. داوود اوغلو هاي دو کشور، بهديدگاه

راهبردي است. اهميت  اي از روابطخوانده که نوع ويژه« مصلحتي»را  آمريکاهمکاري ترکيه و 
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 آمريکاپا، آن را به يک سرمايه امنيتي براي ژئوپليتيکي ترکيه در غرب آسيا و در اتصال با ارو

در منطقه و در همان  آمريکاتبديل کرده است. پايگاه اينجرليک ترکيه، بزرگترين پايگاه نظامي 

در منطقه است. ترکيه توانست با حمايت کامل  آمريکاحال اين کشور مرکز استراق سمع 

اروپا تبديل شود. رويارويي سياسي  ويسبهبه مسير اصلي انتقال انرژي از درياي خزر  آمريکا

و پافشاري ترکيه بر  1990هاي بسفر و داردانل در نيمه دهه اين کشور با روسيه در تنگه

   محدود کردن انتقال نفت از اين مسير، اثربخش بود.

ه د. ترکيهد داقرار خوا تأثير، روابط آن با ترکيه را نيز تحت آمريکاآينده روابط ايران و 

ره سيار بهخير بهاي ا، در دههآمريکامانند بسياري از کشورهاي ديگر از تحوالت روابط ايران و 

هاي غهدغد برده است. ترکيه با افزايش و گسترش روابط خود با ايران، کوشيده براي مالحظه

 اق وميت ارضي عرفشار بياورد. در صورت تضمين ثبات و حفظ تما آمريکاامنيتي خود بر 

آن  ز همکاريتواند بسيار بيش اک، جنبه رقابتي ترکيه براي ايران، ميکبر پ آمريکافشار 

 . باشد

ستراتژي سياست خارجي ترکيه ورود به اتحاديه اروپا است. بنابراين، نگاه نخبگان ترکيه با ا

کوشد دستاوردهاي مي يهترکهاي ايراني به تمدن غرب متفاوت است. نگاه منفي و بدبينانه مقام

ترين شرايط را براي تمدن اروپا را به خاورميانه انتقال دهد و در ميان کشورهاي منطقه، مناسب

در مورد  ويژهبههاي اصالحي اجراي ارزشهاي غربي و تحقق دموکراسي ارائه کند. انجام اقدام

 ,Aras & Polat)کند را بيشتربه عضويت اتحاديه اروپا اميدواري تواند حقوق کردها، مي

شود. حتي هاي زيربنايي ترکيه از طريق اتحاديه اروپا انجام ميگذاريسرمايه (.517 :2008

هاي رشد صنعت گردشگري ترکيه مديون رابطه با غرب است. بنابراين ترکيه با اعمال سياست

تواند براي ميداري غرب و در قالب اتحاديه و ناتو و اتحاديه اروپا در چارچوب نظام سرمايه

  هايي ايجاد کند.ايران چالش

نظر ، بهاين دو کشورها ميان با وجود برخي چالش در مورد روابط ترکيه با اسراييل، ب(

و  آمريکااسرائيل در  رسد ترکيه روابط خود را با اسرائيل قطع کند. ترکيه هم به البينمي
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اسرائيل مسائل سرزميني و امنيتي آن حل اتحاديه اروپا نياز جدي دارد و هم بدون مذاکره با 

انتخابات آينده و افکار عمومي ضد اسرائيلي داخل ترکيه  تأثيراين حال تحت  نشدني است. با

هاي ماند. توافقهاي ميان دو کشور باقي ميهاي مربوط به آينده کردها، چالشو نيز بحد

 گرا هم قرار گرفته بود.ن اسالمميان دو کشور، حتي مورد پذيرش اربکا 1990استراتژيک دهه 

دانند که گرا و مانند خود قرباني تروريسم ميبسياري در ترکيه، اسرائيل را کشوري غرب

، در سفر به 2005کند. اردوغان، در مه دشمني مشترک به نام اسالم افراطي آنها را تهديد مي

 آمريکاو اينکه اگر مداخالت کرد  تأکيدهاي نظامي، تسليحاتي و اطالعاتي اسرائيل بر همکاري

نظاميان ترکيه  توانست صلح اسرائيل با کشورهاي منطقه را به نتيجه برساند.نبود، ترکيه مي

دانند و ک، خود را مديون اسرائيل ميکدليل دستگيري عبداهلل اوجاالن رهبر پهنوز هم به

برابر ايران، با هم همکاري  براين باورند که دو کشور در مسائل آسياي مرکزي و قفقاز بايد در

کند روابط خود تالش مي و کنند. ترکيه براي ارتقاء توان نظامي خود به اسرائيل نيازمند است

را با اسرائيل حفظ کند، ولي در همان حال در پي ايجاد روابط حسنه با کشورهاي مسلمان 

  باشد.ميمنطقه نيز 

ند. اين اتهدر آسياي مرکزي و قفقاز داش از نظر تاريخي ترکيه و ايران نفوذ پايداري پ(

بوده  و روسيه، عرصه رقابت ترکيه و ايران نيز آمريکا هايرقابتمناطق گذشته از 

ن از جمهوري آذربايجان و نگراني ايرا مسائلمالحظات ترکيه در  (.Koolaee, 2009)است

 .ستاشده  ت دو کشورويژه ناتو در قفقاز جنوبي، سبب تشديد رقاب، بهآمريکاحضور اروپا و 

 تصادي وده اقترکيسم در آسياي مرکزي و قفقاز را دنبال کرده و روابط گسترترکيه گسترش پان

ر دحرک تسياسي با اين کشورها داشته است. همين شرايط جمهوري اسالمي ايران را نيز به 

طقه ين مناران همواره نسبت به نزديکي ترکيه و موقعيت آن در اياين منطقه واداشته است. 

 حساس بوده است. 

توانند اي و در شرايط خاص، ميگونهتوان گفت عوامل نزديکي ايران و ترکيه، بهت( مي

هاي دو کشور نيز باشند. از جمله در لبنان، سوريه و عراق، ايران حضور سبب تشديد اختالف
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ده آنها هم عرصه بيشتري دارد. با تالش ترکيه براي نفود در اين کشورها، ممکن است در آين

وزير امور خارجه ترکيه به کردستان عراق سفر  2010در اواخر سال رقابت دو کشور شوند. 

کرد. دو روز پس از آن بارزاني رئيس اقليم کردستان به تهران سفر کرد. در همان هنگام وزير 

عبداهلل گل به ترکيه براي خودداري از معامله با ايران هشدار داد. سپس  آمريکاداري خزانه

داري پذيرد. اين رويکرد پيام معنيترکيه اعالم کرد ايران اتمي را نميوقت رييس جمهوري 

 براي ايران داشت که روابط حسنه دو کشور، ضمانتي براي آينده نيست. 

اش در ديمنظور پيگيري استراتژي افزايش نفوذ سياسي و اقتصاترکيه در سالهاي اخير به

نموده  قدرت تالش نوعي اعمال عنوانبهداخل ايران از طريق ايجاد وابستگي متقابل نامتقارن 

 خدمت هاي داخلي ايران درکه توانمنديطورينفوذ خود در ايران را افزايش دهد. به است

ت تحوالي طرف از. طور مستقيم نتواند با جهان تعامل داشته باشدمنافع ترکيه باشد و ايران به

رکيه تي و اي مانند ايران، عربستان سعوداخير جهان عرب فرصت مناسبي براي قدرتهاي منطقه

مراتب  د در سلسلهآمده در منطقه را پر نموده و جايگاه خو وجودبهقدرت  فراهم نمود تا خأل

 (.Mousavi & Others, 2016: 176-177)المللي ارتقا دهنداي و بينقدرت منطقه

اجه موضوع سپر دفاع موشکي نيز سياست خارجي ترکيه در مورد ايران را با چالش مو

 موضوع سپر ساخت. اين موضوع در خود ترکيه نيز مشکالت بسياري ايجاد کرده است. طرح

يران و دور کردن مواضع آن از ا ترکيهائيلي تواند واکنش به مواضع ضداسردفاع موشکي مي

 روپاست،اديه ر دفاعي مورد توافق ناتو و اياالت متحده و نيز اتحاباشد. از آنجا که اين سپ

دفاع  سپر ترکيه فشارهاي زيادي را پذيرا شد. اردوغان اعالم کرده که اگر توجيه استقرار

  باشد، آن را مستقر نخواهد کرد. « ايران»ضدموشکي 

االت متحده ايجاد کند. در برابر اي در مجموع، آنکارا کوشيد براي ثبات منطقه، نوعي موازنه

از کردهاي عراق دنبال کرد. با توجه به اينکه،  آمريکاترکيه حمايت از ايران را در برابر حمايت 

افتد، اين خطر ميدر صورت برخورد نظامي، امنيت ترکيه بيش از امنيت هر کشور ديگري به

ه داراي روابط مهم کند، در عين حال کشدت از هر جنگ ديگري در منطقه پرهيز ميکشور به
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 باشد. اقتصادي با ايران نيز مي

 يدايي يک کشور کُردهمكاري ترکيه و ايران براي جلوگيري از پ -2-2-4

خودمختار در شمال « منطقه»و اروپا در پشتيباني از  آمريکابا حمايت  ايران و ترکيهبا اينکه 

نظر داشتند که به سود آنها نيست عراق موافقت کرده بودند، هر دو کشور در اين موضوع اتفاق

ايجاد شود. پيش از سقوط صدام حسين، ايران و « منطقه»که يک کشور مستقل کُرد در اين 

سازي کردها، با وجود برخي اختالف نظرها، براي هماهنگ مسألهترکيه در برخورد با 

ها و نيز رانيترکها، اي 1993از سال  (.Hale, 2007: 32-34) کردندهاي خود تالش ميسياست

خواستند يک کشور کُرد در شمال عراق تشکيل شود، براي جلوگيري از ها که نميسوري

ران جلب سوريه به پيوستن به اين ايهايي را امضا کردند. براي نامهچنين رخدادي، موافقت

امضا هاي مختلف با آن قراردادهايي در زمينه 1990قراردادهاي امنيتي ساده بود، زيرا از دهه 

هاي در مورد جنبه ترکيه و سوريهکرده بود. با وجود اختالف نظرهاي مهمي که در ميان 

کُردها و توزيع و تقسيم آب فرات وجود داشت، دو کشور براي جلوگيري از  مسائلمختلف 

-Lundgren, 2007: 85)هم دادنديک کشور کُرد در شمال عراق دست همکاري به شپيداي

و اروپا در پي  آمريکااين باور بودند که اين هدفي است که اياالت متحد سه کشور بر هر  (.86

 (. Olsen, 2005: 160-175)آن هستند

هاي ترکيه و ايران براي جلوگيري از پيدايش يک کشور کُرد در نامهبرخي از موافقت

شکل گرفته بود. اين  رفسنجاني دميرل و هاشميسليمان هاي امنيتي در دوره نشست

ويژه گرايي کُردي براي هر دو، بهاز چند جنبه مهم بودند: تهديد ملي 1995ها تا سال موافقتنامه

طلبي کردي و هم هاي جداييبراي ترکيه اهميت داشت. رهبران ترکيه هم ريشه ککپ

 :Aras & Polat, 2008)دادندبنيادگرايي اسالمي را به عوامل و منابع خارجي نسبت مي

هاي آتي خود در قفقاز، پنداشت، درباره سياستبيش از آنچه غرب مي ايران و ترکيه (.496

باغ و نيز حضور ويژه در پيوند با جمهوري آذربايجان و ارمنستان و مشکل ناگورنو قرهبه

ها از اين حکايت نامهروزافزون روسيه در منطقه، حاضر به همکاري بودند. امضاي موافقت



20   1395 سوم، پاييز فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال دوازدهم، شماره   _______________________

هاي کُردي در شمال عراق هماهنگي داشته باشند. هستند در سياست کرد که دو کشور آمادهمي

اين موضوع عليه منافع هر دو کشور برآورد شده بود و دردسرهاي ژئوپليتيکي و 

زد. ها دامن ميکرد، ولي همچنان تضادها بر نگرانيژئواستراتژيکي براي هر دو کشور ايجاد مي

 حکيم در کردستان عراق موجب نگراني ترکيه بود.هلل فري آيت اهزار ن 5نيروهاي 

گيري اقليم کردستان در سوريه مخالف کشورهاي منطقه از ايران تا سوريه و ترکيه با شکل 

بيند ترکيه است. چرا که هستند. در اين حال کشوري که بيشترين آسيب را از اين موضوع مي

ک هستند کاند، هوادار و يا عضو پستقرار پيدا کردهکردهايي که در منطقه حسکه و قامشلي ا

کيلومتر در اختيار کردهاي  400و با ترکيه دشمني دارند. يعني اکنون نيز مرزي در حدود 

(. Islamtimes.orgتوانند تهديدي براي امنيت ملي ترکيه در آينده باشند)سوريه است. آنان مي

ر کردي را در عراق پذيرفتند، ولي هيچيک آن هرچند ايران و ترکيه تشکيل حکومت خودمختا

 ,Lenore and Keridis)را آغازي براي تشکيل دولت مستقل و يکپارچه کردي برآورد نکردند

2004: 84-91.)     

 و روابط ايران و ترکيه  "توازن جامع"نظريه  -3-4

 ودشمنان دهند با طور که در بخش نظري گفته شد، کشورهاي جهان سوم ترجيح ميهمان

نان دشم مخالفان درجه دوم خود همکاري کنند تا بتوانند منابع و امکانات خود را متوجه

ند و ها عليه خود شکاف بيندازآراييکنند در صفترشان سازند. آنها کوشش ميخطرناک

که  اين است« توازن جامع»متحدان جهاني مخالفان داخلي را آرام کنند. جنبه اساسي 

ر اين خلي دشوند، در پيوند با نقشي که تهديدهاي دادر اين شرايط گرفته مي هايي کهتصميم

برداري شده هبهر« توازن جامع»توان درک کرد. در ادامه از مدل اند، ميکشورها ايجاد کرده

ر اين دجود هاي موجاي رهبران، نظاماست، با اين استثنا که در پيوند با ايران و ترکيه به

رخالف باين است که « توازن جامع»گيرند. بارزترين جنبه توجه قرار ميرويارويي مورد 

است  داخلي گرا، مرکز توجه، نه تهديدهاي خارجي بلکه تهديدهايگرا و نوواقعهاي واقعمدل

 .(David, 1991: 56-190)کندکه نظام را تهديد مي
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 در ار خود اينکه جايبه است بهتر سوم جهان کشورهاي ،"جامع توازن" بر اساس نظريه

 کشورهاي ستسيا. کنند ايجاد ديگر جاي در را« آنارشي» اين کنند، حفظ جهاني« آنارشي»برابر

 روابط در که گونههمان توازن حفظ. جهاني است هايسياست از تريکوچک نمونه سوم جهان

 توازن نظريه. دارد بسيار اهميت نيز کشور درون هايگروه براي است، حياتي کشورها بين

 و هاآراييصف سوم جهان کشورهاي که است آن بر قدرت، هاينظريه برخالف جامع

 چگونه که دهند قرار موضوع اين از خويش دريافت و درک اساس بر را خود بنديگروه

 هستند، روهروب آن با که (خارجي يا داخلي) تهديدهايي از را خود بهتري، گونهبه توانندمي

 سال نگج پي در آمريکا متحد اياالت رهبري به متحدين نيروهاي که امني منطقه. کنند حفظ

« آنارشي» ادايج از است خوبي نمونه کردند، ايجاد کُردها براي عراق در فارسخليج 1991

 دارد فاوتت قدرت نظريه با پايه اين بر« جامع توازن». جهاني سياست در آرامش ايجاد جايبه

 اين در و اندضعيف زياد احتمال به اند،شده واقع تهديد مورد داخل از که کشورهايي»که 

 هايلفهؤم هب توجه ترکيه با و در حالي که ايران .«ندارند تأثير قدرت جهاني توازن بر صورت

 از يژهوبه کُردي، ملي جنبش بازداشتن در شانناتواني و نيستند ضعيفي کشورهاي قدرت،

 است. تأثيرگذار جهاني توازن بر کُرد، کشور يک تأسيس

 و اقتصادي نظر آنها از که است اين ايمنطقه متوسط هايقدرت هايمشخصه از يکي

 .بخشند تنوع دشاناقتصا به بايد بکاهند، وابستگي اين از اينکه براي آنها. اندوابسته تکنولوژي

اره رچند هموتوان از تشکيل سازمان اقتصادي اکو با اهداف اقتصادي نام برد؛ هدر اين راستا مي

هاي ژئوپلتيکي در تضعيف همگرايي در ميان کشورهاي عضو اکو در مقابل عوامل چالش

  .(Hafeznia & Others, 2012: 36)اندثرتر عمل کردهؤتقويت همگرايي م

 مانع که هستند ايبالقوه موانع ايمنطقه هايقدرت که گفت بايد ايران و ترکيه مورد در 

 نقش اين غرب، به ترکيه تمايل دليلبه هرچند. شوندمي جهاني «ابرقدرتي»برتري  گيريشکل

. باشد ابرقدرتي برتري برابر در جدي مانعي تواندمي ايران کند.مي ايفا ايران بيشتر منطقه در را
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 در بزرگ هايقدرت سوي از نظامي مداخله و انزوا از توانندمي کلي طوربه متوسط هايقدرت

. کنند پيدا نياز آنها حمايت به رقيبان، مقابل در بزرگ هايممکن است قدرت زيرا ،باشند امان

  کند.مي اجتناب آنها به حمله از معموالً ورزند،مي دشمني آنها با که بزرگي قدرت حتي

 ايمنطقه ثيرتأ کردن متوازن با کنندمي سعي متوسط هايقدرت آرزوهاي با ايران و ترکيه 

 شکوش بيشتر؛ بزرگ هايقدرت نفوذ هرچه: بيفزايند خود استقالل بر بزرگ هايقدرت

 در. يشترب نفوذ اين دامنه و وسعت محدودکردن در ايران و ترکيه مانند ايمنطقه هايقدرت

. است بوده ترکيه هايکوشش از بيش بسيار جهت اين در ايران تالش گذشته سال بيست

 هايمحرکه تريناصلي توانمي را اسالم جهان القرايام و ايمنطقه قدرت يک به شدن تبديل

 خود، وژيکايدئول ماهيت به توجه با ايران اسالمي جمهوري. برآورد کرد مسير اين در ايران

 و ژئوپليتيکي خاص هايويژگي اقتصادي، سرزميني، جمعيتي، فراوان ظرفيت توانايي و

 شود تبديل يامنطقه برتر قدرت به دارد تمايل طبيعي طوربه خاورميانه، در استراتژيک موقعيت

 نفوذ زا ببرد؛ پيش را خود خارجي سياست ايدئولوژيک اهداف و هاديدگاه راه، اين از و

 مطرح نطقهم کشورهاي اصلي الگوي و مدل عنوانبه و کند جلوگيري منطقه در دشمنان خود

 (. ,2003Cetinsaya :162)شود

 مانند متعدد طقمنا در ايمنطقه قدرت يک عنوانبه کرده تالش اخير دهه دو در هم ترکيه

 در رکشو اين. کند فعاليت مديترانه حوزه و خاورميانه قفقاز، مرکزي، آسياي بالکان،

 از کيي عنوانبه کرده سعي و داشته عضويت گوناگون ايمنطقه و الملليبين هايسازمان

 بيشتر ترکيه توجه گرايان،اسالم حکومت دوره در .شود معرفي هاسازمان اين تأثيرگذار اعضاي

 ايمنطقه قدرت يک عنوانبه خاورميانهه منطق در داشته که تالش و شده معطوف خاورميانه به

 و هاسياست ها،تصميم که است کشوري ايمنطقه قدرت مفهومي، نظر از. شود مطرح

 .گيرد قرار مالحظه مورد تجديّ و دقت با منطقه ديگر کشورهاي سوي از آن هايطرح

هاي بزرگ استقالل عمل اي قدرتمنطقه تأثيرکردن اند با متوازنکردهترکيه و ايران سعي  

و متحدان آن در عراق و پيرامون آن، کوشش  آمريکاخود را افزايش دهند. با افزايش نفوذ 
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 نشد حاضر ترکيه و ايران هم در محدودکردن وسعت و دامنه اين نفوذ بيشتر شده است. ترکيه

اشغال عراق موجب  کند. کمک آمريکا دولت به حسين صدام رژيم سازيسرنگون براي

هايي در وجود رقابت(. هر دو کشور با Lerner, 2010همکاري بيشتر ايران و ترکيه شد )

در شمال  ويژهبهو اسرائيل  آمريکامنطقه، خواستار حفظ تماميت ارضي خود، کاهش نفوذ 

دانست و خواستار حل و در عراق را تهديد امنيتي مي آمريکاترکيه اقدام نظامي  عراق بودند

هم  بود. صدام حسين بود ايران نيز در اين ديدگاه با رهبران ترکيه شريک مسألهفصل سياسي 

کنند که در آن سياست خارجي ساالرانه را دنبال ميگذاري ديوانترکيه و هم ايران مدل سياست

 سازند که با هم در رقابت هستند و منافع و عاليق متفاوت دارند. مدلمي« نخبگاني»را 

 قابليت و توانايي اين« دولت رئيس» که دارد تأکيد نيز نکته اين بر ساالريگذاري ديوانسياست

به  معقول خارجي سياست يک تعقيب در»موضوع  اين و کند داوري هاگروه بين که دارد را

. دولت به حمايت طبقات (Ramezani, 1987: 20-30)«بخشدمي استقالل« توازن جامعه»

داخلي نياز دارد و افکار عمومي هم داراي نقش است. در چنين مدلي سياست خارجي، 

در  فارسخليجسالحي در مبارزه سياسي داخلي است. نقش مسئله کُردي پس از جنگ 

 هاي ترکيه، نمونه اين مدل است. سياست

 گيرينتيجه -5

ترکيه نيز با  و ايران روابط ،1990از دهه  خاورميانه ژئوپليتيکدر جاري  تاتغيير در پي

توان هاي اخير، ميبا نگاهي به روابط ايران و ترکيه در سالاست. همراه شده  بسياريتحوالت 

کردي دو  لهئمساند، اما دريافت هر چند دو کشور در پي افزايش نفوذ خود در منطقه بوده

همکاري پيش برده است. موقعيت  سويبهاي امنيت داخلي و منطقه تأمينکشور را براي 

 کشور پس از فروپاشي اتحاد شوروي بر پيچيدگي روابط دو ويژهبهژئوپليتيکي ايران و ترکيه، 

تبديل شده، موضوع  "بازي بزرگ جديد" افزوده است. در قفقاز و آسياي مرکزي که به عرصه

ابت دو کشور در شرايط پس از هاي رقانتقال انرژي از درياي خزر يکي از مهمترين عرصه

ک توسط آنکارا، مطرح کمل در مورد سرکوب پأت نظام دوقطبي بوده است. اين برآورد قابل
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امنيت در  تأميناروپا، نيازمند  سويبهشده است که هموارکردن مسير انتقال انرژي از باکو 

هايي بوده که مبارزات کردها، آن را براي ايفاي اين نقش ناامن و غيرقابل توجيه سرزمين

 ويژهبهالمللي، کردها را با جلب حمايت بين مسائلساخته بود. به هرحال ترکيه توانست 

مهار از سوي  وفصل کند. ايران نيز در شرايط تداوم سياستک حلک، در سرکوب پآمريکا

 ي اين نقش ترکيه شده است.، پذيراآمريکا

اي طقهدر من ايران و ترکيه اگر بخواهند همچنان« موازنه قوا و توازن جامع»بر اساس مدل 

جاب ها ايهاي متوسط باقي بمانند، منافع آنکه در آن نفوذ صورت گرفته، در جايگاه قدرت

 يتيکي،ر ژئوپلتاي انجام دهند که منافع وسيعگونهکند مديريت مسئله کُردها را بهمي

عي در شان را تهديد نکند. رقابت دو کشور در کردستان عراق و سژئواستراتژيکي و اقتصادي

اعش بر تحوالت مناطق کردنشين سوريه پس از جنگ داخلي در اين کشور، حمالت د تأثير

 ده وز بواه ايران پيروها گتنش برد. در اين رقابت سويبهدو کشور را  هايرقابتعليه کوباني، 

 است.  مناطق کردنشين داشته اقتصادي بيشتري در -و منافع سياسي تأثيرگذاريگاه نيز ترکيه 

   در مسئله کردي ي ايرانروراهكارهاي پيش

ميتي ه بحران قوکاست  در مواردي ويژهبههاي محيط پيراموني بر امنيت هر کشور بحران تأثير

اي ها در وراي مرزهشود. همواره وجود قوميتن اضافه ميآطلبي نيز به و تحرکات استقالل

ايط اي است که در شرمهم ژئوپلتيکي و منبع تنش نهفته مسائلواحدهاي سياسي يکي از 

 هاداست کرمسئله کردي با سابقه مبارزاتي و خو ن وجود دارد.آبحراني امکان بروز و ظهور 

موضوعي وز در دو کشور عراق و ترکيه امر ويژهبهبراي استقالل و تشکيل يک واحد ملي 

 ارد:در بحد مسئله کردي توجه به چند نکته بسيار اهميت د شده است. آفرينتنش

ا يعراق  ويژههب، با ماهيتي متفاوت از مسئله کردي در کشور ترکيه دمسئله کردي در ايران باي -

 ؛مورد تحليل و بررسي قرار گيرد ،سوريه

اي مايت قدرتهاي فرامنطقهحبا  ،کننددر تحوالت منطقه ايفا مي نقش جديدي که کردها -

 تأثيرينده آدر تغيير نقشه جغرافيايي منطقه و مرزهاي  ترديدشکل جديدي به خود گرفته و بي
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 ؛خواهد داشت

عادالت در م آن تأثيرعراق و سوريه و  از تحوالت کردي در متأثرعامل کردي در ترکيه  -

  ؛است کارانغيرقابل اي منطقه

تواند به يمبينانه و صحيح از ماهيت مسئله کردي ايران با درک عميق و ترسيم تصوير واقع -

ان بحر عبارتي شايد ايران تنها کشوري در محيط پيرامونيآفريني کند. بهثري نقشؤطرق م

را  نييراموثباتي منطقه و مناطق پقادر است تاحدودي بي خود،کردي باشد که با ثبات سياسي 

 عبارت است از: دو سطح ملي و فراملي مديريت کند. از جمله راهکارهاي ايران در

 ؛در دو کشور کردي مسائل آميزمسالمتهمکاري نزديک با دو کشور ترکيه و عراق در حل  -

 ؛سوريه بديل ايران درمديريت بحران کردي در سوريه با استفاده از نفوذ و قدرت بي -

 ؛اننآهاي مشروع و قانوني کراد منطقه و کمک به تحقق خواستههمکاري نزديک با ا -

کردي در  براي حل مشکل آميزمسالمتهاي حلگيري ابتکار عمل در ارائه راهبه دست -

  ؛منطقه

 هايسازمان فعال کردنو  فعاليت و همکاري با بازيگران دولتي و غيردولتي به موازات هم -

 .ههاي تخصصي سازمان ملل متحد در حل مسئلکميسيونالمللي مانند سازمان ملل و بين

 قدرداني -6

ن آيس ئو ر« قطر اي دانشگاه جورج تاونالمللي و منطقهمرکز مطالعات بين»از گان گارندهن

 اسگزاريمانه سپکه انگيزه و امکان انجام اين پژوهش را فراهم آوردند، صمي کامروا مهران دکتر

 کنند.مي
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