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چکیده

ترکیــه از زمــان ســقوط امپراتــوری عثمانــی تــا دهــه پایانــی قــرن بیســتم،
سیاســتی متفــاوت بــا دوره گذشــته دربــاره اقلیتهــای ترکتبــار خــارج
از آناتولــی اتخــاذ کــرده اســت( .تاریخچــه) ازای ـنرو ،عــدول ترکیــه از
آن سیاســت و انتخــاب تعامــل و تغافــل بــا اقلیتهــای ترکتبــار ،از
جملــه ترکمنهــای عــراق ،ابهامانگیــز اســت( .مســأله) موضوعــی
کــه از دریچــه علمــی ،موردتوجــه جامعــه پژوهشــی قــرار نگرفتــه اســت.
(پیشــینه) لــذا ،مقالــه حاضــر بــا ایــن پرســش کــه ،زمینههــا و موانــع
همگرایــی ترکمــن عــراق بــا ترکیــه در چارچــوب پانترکیســم و
سیاسـتهای جدیــد منطقـهای ترکیــه چیســت مواجــه اســت( .ســؤال) در
چارچــوب سیاســت جدیــد ،ترکیــه ســعی دارد تــا بــا فرارفتــن از کمالیســم
و در چارچــوب پانترکیســم ،توجــه جدیــد بــر پایــه منافــع ملــی بازتعریــف
شــده دربــاره ترکمنهــای عــراق بــه عمــل آورد( .فرضیــه) غــرض ارائــه
دو تصویــر از ترکیــه قدیــم و جدیــد در برخــورد بــا یــک پدیــده واحــد
بــر اســاس منافــع متغیــر ملــی اســت( .هــدف) ایــن مقالــه ،بــا اســتفاده
از روش تحلیلــی -توصیفــی دادههــای اســنادی و گردآوریشــده از
تحقیقــات کتابخانـهای را مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار داده تــا رد یــا اثبــات
فرضیــه و نیــل بــه هــدف را مــورد ســنجش قــرار دهــد( .روش) توجــه
نکــردن متقابــل ترکهــا و ترکمنهــا بــه هــم در فضــای جدیــد رویکــرد
ترکیــه بــه پــان ترکســیم ،مهمتریــن نکتــه ایــن پژوهــش اســت( .یافتــه)

واژگان کلیدی

ترکمن ،عراق ،ترکیه ،کمالیسم و پانترکیسم.

 .1اســتادیار گــروه مطالعــات منطقـهای دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران( نویســنده مســئول)-

honzh64@yahoo.com

 .2دانشــجوی دکتــرای مطالعــات خاورمیانــه و شــمال افریقــا گــروه مطالعــات منطقــهای دانشــکده
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــرانmsa61@hotmail.com -
تاریخ پذیرش93/09/24 :
		
تاریخ دریافت93/07/9 :

₪ 32

شماره  4ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 1393

مقدمه
در ترکیــه ،بــا دو نــوع سیاســت خارجــی روبــهرو هســتیم کــه پیــروان ایــن دو گونــه
سیاســت را در ســالهای اخیــر ،از هــم متمایــز کــرده اســت .گروهــی همچنــان پایبنــد
بــه سیاســت خارجــی کمالیســتی هســتند و معتقدنــد کــه بایــد منطقــه خاورمیانــه را
نادیــده گرفــت و در عــوض ،بیشتــر نــگاه بــه اروپــا و غــرب را بایــد پیگیــری کــرد .در
مقابــل ایــن نــگاه ،دیــدگاه دیگــری وجــود دارد کــه اصلیتریــن نماینــده آن را در اصــول
سیاســت خارجــی حــزب عدالــت و توســعه اســت؛ ضمــن اینکــه نــگاه کمالیســتی حفــظ
میشــود ،نوعثمانگــری و نــگاه بــه شــرق مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و از هــر ســه
ظرفیــت؛ عنصــر ترکــی ،اســامی (شــرقی) و عثمانیگــری اســتفاده میشــود .ایــن نــوع
سیاســت خارجــی ،هــدف خــود را حضــور مؤثــر در بالــکان ،اروپــا ،دریــای ســیاه ،قفقــاز،
خلیجفــارس و خاورمیانــه میدانــد ،در حالــی کــه در تفکــر کمالیســتی ،هــدف پیوســتن
بــه غــرب اســت و چنــدان توجهــی بــه ســایر حوزههــای منطق ـهای نــدارد .بنابرایــن،
حــزب عدالــت و توســعه ســعی کــرد پــس از بــه قــدرت رســیدن ،از تمــام ظرفیتهــا
اســتفاده کنــد و ایــن یــک تغییــر و چرخــش در سیاســت خارجــی آنهــا نیســت بلکــه
اســتفاده از تمــام ظرفیتهایــی اســت کــه اســتفاده نشــده اســت .ترکیــه در پــی آن اســت
کــه بــا پیگیــری ایــن سیاســت ،دوبــاره قــدرت و نفــوذ از دســت رفتــه دوره عثمانــی را
بــاز یابــد( .دیمــو)21 :1381،
بــا فروپاشــی شــوروی و بلــوک شــرق در اواخــر دهــه نــود قــرن بیســتم و بــروز
نظــام جهانــی تکقطبــی و بــه تبــع آن ،تحــوالت اخیــر جهــان و منطقــه خاورمیانــه،
ترکیــه از رویکــرد تماشــاگری 1و عدممداخلــه فعــال در تحــوالت سیاســی منطقــه و
فــرا منطقــهای و از پایبنــدی بــه محدودیتهــای عقیــده سیاســی کمالیســم ،رویکــرد
متفاوتــی در سیاســت خارجــی در تعامــل بــا مســائل منطقــه و بینالمللــی اتخــاذ نمــود
کــه مبتنــی بــر دیپلماســی فعــال و بــا بــه کار گیــری قــدرت نــرم در توســعه نقــش و
 .1عبــداهلل گل رئیسجمهــور ترکیــه دربــاره نقــش جدیــد ترکیــه در منطقــه و در ســطح بینالمللــی
اظهــار داشــت :ترکیــه نمیتوانــد در درون آناتولــی محــدود گــردد .در راســتای تحــوالت خطیــر
منطقــهای و بینالمللــی ،آنــکارا نمیتوانــد بــر آنچــه کــه در منطقــه وجهــان رخ میدهــد
تماشــاگر باشــد درحالیکــه ترکیــه از ایــن تحــوالت متأثــر میشــود و در آنهــا اثــر میگــذارد.
(نورالدیــن)139 :2010،
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نفــوذ خــود در عرصههــای مختلــف اســت .لــذا ،ترکیــه در سیاســتهای خــود نســبت
بــه کشــورها و اقلیتهــای ترکتبــار و کشــورهای منطقــه بــه طــور جــدی تجدیدنظــر
کــرد و سیاســت جدیــدی را مبتنــی بــر حمایــت از منافــع و خواســتههای ترکزبانــان
آغــاز نمــود( .شــرکه)45 :2001،
بــا اشــغال عــراق توســط امریــکا در ســال  2003و ســرنگونی رژیــم بعــث عــراق،
مســأله اقلیــت ترکمــن عــراق کــه بهعنــوان یکــی از اقلیتهــای مهــم و از عناصــر
اساســی جامعــه عــراق بــه شــمار م ـیرود ،جــزء مســائل مهــم و موردتوجــه در سیاســت
خارجــی ترکیــه بــا نظــام عــراق نویــن محســوب گردیــد .از آن بــه بعــد ،ترکیــه خــود را
مدافــع و حامــی حقــوق و سرنوشــت ایــن اقلیــت در عــراق دانســت .در ایــن دوره ،ترکیــه
ســعی نمــود بــا تأییــد و حمایــت خــود از احــزاب و گروههــای ملیگــرای ترکمــن
و بــا حمایــت سیاســی و پشــتیبانی بیدریــغ از جبهــه ملیگــرای ترکمــن عــراق و
تــوازن قــدرت در شــمال عــراق ،مناطقــی کــه ترکمنهــا در آن ســکونت داشــتند ،بــه
نفــع آنهــا حفــظ کنــد .مســأله کرکــوک و حفــظ قــدرت ترکمنهــا در ایــن شــهر
اســتراتژیک ،از مهمتریــن و حســاسترین مســائلی بــود کــه دولــت ترکیــه ،در روابــط
خــود بــا کردهــا و حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق مدنظــر قــرار داد .از نظــر آنــان،
هرگونــه تســامح یــا ســازش در ایــن مســأله ،قابــل قبــول نیســت و کرکــوک را بــه عنــوان
1
خــط قرمــز میداننــد.
کلیات شناخت ترکمنها
پرداختــن بــه ریشــه لغــوی ترکمــن ،نــژاد ،مذهــب ،دموگرافــی ،تاریخچــه و اهــم
فعالیــت سیاســی ترکمنهــا ،زمینــه را بــرای درک مواضــع ترکیــه دیــروز و امــروز ،در
رابطــه بــا ترکمنهــا فراهــم میکنــد:

 .1بــا ســرنگونی رژیــم صــدام ،صدهــا هــزار نفــر کــرد کــه در دهههــای  70و  80میــادی در طــرح
عربــی کــردن کرکــوک بــه بیــرون از شــهر رانــده شــده بودنــد ،بــه ایــن شــهر بازگشــتند .کردهــا بــا
اعمالنفــوذ و تغییــر دموگرافــی شــهر ،ســعی دارنــد کرکــوک را پایتخــت کردســتان قــرار دهنــد،
مســألهای اســت کــه مســئوالن ترکیــه همــواره نســبت بــه آن هشــدار دادنــد و آن را خــط قرمــز خــود
میداننــد.
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ریشه و معنای ترکمن
آقــای عزیــز قــادر الصمانجــی ،نویســنده و سیاســتمدار ترکمــن عــراق در التاریــخ
السیاســی لترکمــان العــراق (الصمانجــی )23 :1999،ریشــه و معنــی لغــت ترکمــن را در
منابــع مختلــف بررســی نمــوده و ایــن معانــی را بــه دســت آورده اســت:
الــف) ترکمــان = تــرک  +ماننــد :بنــا بــه عقیــده برخــی تاریخنویســان ،عــدهای از
قبایــل دودمــان اغوزخــان بــه اطــراف خراســان کــوچ کــرده و در آنجــا مدتــی ســکونت
گزیدهانــد و بــه خاطــر اینکــه آثــاری از خشــونت زبــان پــدری در آنهــا باقــی مانــده
بــود ،بومیهــا بــه آنهــا تــرک ماننــد میگفتنــد کــه بعدهــا بــه ترکمــن مبــدل گردیــد.
ب) ترکمــان = تــرک مســلمان :طبــق دیــدگاه پروفســور فــاروق ســومر ،اغوزهــا
کــه در قــرن دهــم میــادی بــه منظــور انجــام مبــادالت تجــاری بــه ممالــک اســامی
ســفر میکردنــد ،بــه اســام گرویدنــد و نــام آغــوز بــه ترکمــن بــه معنــی تــرک
مســلمان مبــدل گردیــد .در همیــن راســتا کلــود کوهیــن در کتــاب خــود ،ترکیــه عثمانــی
میگویــد :لغــت ترکمــان در دوره مســلمان شــدن ترکهــا پدیــدار شــده تــا ترکهــای
کوچنشــین مســلمان را از ترکهــای شهرنشــین و یــا بادیهنشــین غیرمســلمان متمایــز
ســازد.
ج) ترکمــان = ترجمــان :ترکهــای ماوراءالنهریــن کــه بــه اســام پیوســتند از طریــق
معاشــرت و تعامــل بــا مســلمانان عــرب ،زبــان عربــی آموختنــد و بــرای دیگــر ترکهــای
غیرمســلمان ترجمــه میکردنــد .لــذا ،از ایــن جهــت ،بــه تــرک مســلمانان کــه نقــش
ترجمــان داشــتند ،ترکمــان میگفتنــد.
د) ترکمــان = قومــان 1،قومــی از تبــار قبجــاق کــه شــاخهای از قبایــل ترکنــد کــه در
دوران ســلجوقیان بــه تــرک قومــان معــروف بودنــد ،امــا طبــق نظــر تاربخنــگار معــروف
دوکینــی ،تــرک قومــان متعاقبـ ًا بــه ترکمــان تبدیــل شــد.
ﻫ) ترکمــان = تــرک  +مــان :بنــا بــه نظــر نجیــب عاصــم «مــان» بــه معنــی مــرد
یــا جنگجــو اســت و بــا جمــع دو کلمــه معنــی تــرک جنگجــو بــه دســت میآیــد.
ترکمــان = تــرک  +مــان (مــن) :مطابــق نظــر جــی .دینــی کــه آقــای الصمانجــی بــر
1 . Koman.
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دیگــر آرا و نظریــات ترجیــح میدهــد ،پســوند «مــن» یــا «مــان» در زبــان ترکــی بــر
کثــرت و اصالــت داللــت دارد .بنابرایــن معنــی ایــن لغــت ،تــرک اصیــل 1اســت.
نژاد ،زبان و مذهب
2
ترکمنهــا از اقــوام آســیایی میانــه هســتند و درگذشــته آغــوز نامیــده میشــدند.
شــاخهای از تــرکان آســیایی میانهانــد کــه از دوران قدیــم در صحــرای وســیع ،بخــش
ســفالی رود ســیحون و جیحــون و بیــن دریــای آرال بــه زندگــی کوچنشــینی روزگار
میگذرانیدنــد .تــا حــدود قــرن هفتــم میــادی ،ترکمنهــا جزیــی از قــوم بــزرگ تــرک
بودنــد .عبــاس العــزاوی در کتــاب العــراق بیــن الاحتلالیــن میگویــد:

تــرک نــام عــام اســت کــه مغــول ،تــرک ،تاتــار و ترکمنهــا را در برمیگیــرد.
تــرک ملــت مســتقل و بســیار بــزرگ و دارای شــاخهها ،قبایــل و تبارهــای متعــددی
اســت .وطــن اصلــی قــوم تــرک تــوران اســت کــه نــام یــک دریاچــه میباشــد.
(الصمانجــی)28 :1999،

در قدیــم ایــران را آران میگفتنــد و ســرزمینهای مجــاور آن دریاچــه کــه ســرزمین
اصلــی ترکهــا بــود ،تــوران نامیــده میشــد .طبــق شــاهنامه ،تاریخنویســان محــل
جغرافیایــی تــوران را ماورالنهــر بــر آن طــرف آب آمــوری و خــوارزم تــا دریاچــه آرال ،تــا
دشـتهای روســیه و ناحیــه تــرک و خــزر و چیــن و ماچیــن و تبــت و شــرق پنداشــتهاند.
بــا توجــه بــه متــن شــاهنامه ،تــوران محــل ســکونت تــرکان و چینیــان را دربــر میگرفتــه
و بهوســیله رود جیحــون از ســرزمین ایــران جــدا میشــده اســت .در ایــن صــورت چیــن
یــا بخشــی از کشــور چیــن جزیــی از تــوران خواهــد بــود .پژوهشگرانــی نیــز هســتند
کــه تــوران باســتان را منطق ـهای در آســیای میانــه امــا موطــن اولیــه آریاییــان میداننــد.
بــه نظــر تاریخنویســان دیگــر محــل تــوران ،آســیای مرکزیســت در منطقــه کوههــای
1 .pure.
 .2نویســنده معــروف ترکمــن عراقــی شــاکر صابــر الضابــط در کتابــش موجــز تاریــخ الترکمــان فــی
العــراق ریشــه و نــژاد ترکمــن را آغــوز نمیدانــد بلکــه معتقــد اســت کــه آغــوز یکــی از طوایــف

ترکمنانــد و ترکمــن بــه بیــش از پنجــاه طایفــه یــا قبیلــه تقســیم میشــوند کــه هرکــدام نشــان
خاصــی داشــتند کــه احشــام و وســایل خــود را بــا آنهــا عالمتگــذاری میکردنــد .اغوزهــا از
ترکســتان بــه خراســان کــوچ کــرده و بعدهــا از راه آمیختــن و اختــاط بــا دیگــر قبایــل تــرک چــون
غزهــا ترکمــن نامیــده شــدند.
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اورال -آلتایــی و یــا از دریــای خــزر تــا فــات ایــران تــا سرچشــمه رودخانــه ســیر دریــا از
رودخانــه ایرتیــش 1تــا فــات آکمولینســک 2در قصیــده معــروف تــوران ضیــاء گــوک آلــپ
مبلّــغ نظریــه پــان تورانیســم آمــده ... :ســرزمین پــدری بــرای ترکهــا نــه ترکیــه اســت
و نــه ترکســتان بلکــه ســرزمین پــدری بــزرگ و جاویــدان تــوران اســت( ...رواسانی:1392،
 )allpantorkism.persianblog.irفبمــار معتقــد اســت ترکمنهــای عــراق احتمــا ًال
بقایــای دودمــان قبیلـهای ترکمــن قــرون چهــارده و پانــزده هســتند و بعدهــا به شــهروندان
ترکــی کــه جانشــینان ســاطین عثمانــی آنهــا را در ایــن شــهرهای مــرزی مســتقر کــرده
بودنــد پیوســتند .آقــای ولیــد شــرکه از شــخصیتهای سیاســی ترکمــن عــراق معتقــد
اســت کــه ملــت ترکمــن عــراق ،ملــت مســتقلی هســتند کــه از نــژاد تــرک آســیای میانــه
و بــا ترکهــای ترکیــه کام ـ ً
ا متفاوتنــد( .شــرکه)88 :2001،
دربــاره ورود ترکمنهــا بــه اســام ،بنــا بــه روایتــی ،بعضــی از ترکمنهــا در قــرن
اول هجــری پــس از فتوحــات اســامی در بــاد ماوراءالنهریــن ،مســلمان شــدند .بــه
روایتــی دیگــر ،ترکمنهــا اغلــب در قــرن پنجــم هجــری بــه دیــن اســام پیوســتند.
مطابــق روایــت تاریخالامــم والملــوک ،عبیــداهلل بــن زیــاد کــه در دوره امــوی شــهر
بخــارا را فتــح کــرد ،جنگجویــی و شــجاعت ترکمنهــای آن شــهر ،توجــه وی را جلــب
کــرد و تصمیــم گرفــت تعــداد دوهــزار ترکمــن مســلمان را بــا خــود بــه عنــوان ســرباز
بــه بصــره ببــرد .از آن تاریــخ بــه بعــد ،ترکمنهــا در میــان ارتشــیان بنیامیــه حضــور
داشــته و مــورد عنایــت دســتگاه حاکــم بودهانــد .از ایــن جهــت ،اغلــب ترکمنهــای
عــراق ،مســلمان و پیــرو دو مذهــب حنفــی و شــیعه هســتند .البتــه آمــار دقیقــی وجــود
نــدارد کــه پیــروان کــدام مذهــب بیشترنــد.
دموگرافی ترکمنها
آنهــا در منطقــه و ســرزمینی ممتــد از شــمال غــرب عــراق تــا جنــوب شــرقی آن
ســکونت دارنــد .ایــن منطقــه وســیع ،شــهر تلعفــر ،بخشــی از شــهرهای موصــل ،اربیــل و
کرکــوک ،شــهرهای آلتــون کپــری ،تــازه خرماتــو ،طوزخرماتــو ،کفــری ،قرهتپــه ،خانقیــن،
1 .Irtisch.
2 . Akmolinsk.
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ســعدیه ،جلــوالء و مندلــی را در بــر میگیــرد .همچنیــن تعــداد قابــل توجهــی در بغــداد
ســکونت دارنــد ،کــه برخــی آنهــا را بــه ســیصد هــزار نفــر تخمیــن میزننــد .بخــش
عمــده جمعیــت آنــان در روســتاها ســاکنند و طبــق یکــی از سرشــماریهای غیــر رســمی،
نزدیــک بــه  10درصــد از جمعیــت عــراق را ترکمنهــای آن کشــور تشــکیل میدهنــد.
ایــن منابــع ،جمعیــت ترکمنهــای عراقــی را  2/5تــا  3میلیــون نفــر ذکــر میکننــد؛
1
هــر چنــد ایــن رقــم مــورد قبــول گروههــای کــرد و ســایر گروههــای عراقــی نیســت،
بیشتریــن جمعیــت شهرنشــین ترکمنهــای عــراق در شــهرهای کرکــوک ،اربیــل
و منطقــه تلعفــر ســاکن هســتند .ترکمنهــا معتقدنــد  70درصــد از جمعیــت شــهرک
کرکــوک ترکمــن ،و  30درصــد آن از دیگــر اقــوام بــه خصــوص کردهــا هســتند ،ولــی
کردهــا خــود را اکثریــت دانســته و معتقدنــد کــه ایــن شــهر بایــد در حــوزه منطقــه خــود
مختــار کردســتان قــرار بگیــرد( .الضابــط)67 :1960،
تاریخچه مهاجرت
پیشــینه مهاجــرت و ســکونت ترکمنهــا در عــراق شــامل ســه دوره تاریخــی
میباشــد:
دوره نخســت :آغــاز مهاجــرت ترکمنهــا بــه عــراق در ســال  54هجــری هنــگام
فتــح شــهر بخــارا در دوره امــوی شــروع شــد .تعــدادی بــه عنــوان ســرباز ،همــراه ابــن
زیــاد بــه عــراق آمدنــد و در آنجــا مســتقر شــدند .ســیل مهاجــرت ترکمنهــا و پیوســتن
خانوادهشــان بــه عــراق همچنــان تــا دوره عباســیان ادامــه داشــت .ایــن دوره بــه عنــوان
مرحلــه آشــنایی قــوم ترکمــن بــا ســرزمین جدیــد و آدابو رســوم مــردم آن توصیــف
میشــود .بســیاری از مهاجریــن ترکمــن ایــن دوره بــا اقــوام دیگــر آمیختنــد و زبــان
عربــی آموختنــد.
 .1بــر اســاس منابــع آنهــا ،آمــار ترکمنهــای عــراق بــه  1,5میلیــون نفــر تخمیــن زده میشــود.
سرشــماری ســال  ،1957آخریــن سرشــماری کــه در آن قومیــت منعکسشــده بــود ،تعــداد ترکمنهــا
بالــغ بــر  567000نفــر و بــا میــزان  9%از کل جمعیــت کشــور ( 6,3میلیــون نفــر) تخمیــن زده شــد.
(کاجابتــی )736 :2003 ،جالــب ایــن اســت کــه منابــع رســمی در دوران حکومــت صــدام کــه اص ـ ً
ا
قومیــت ترکمــن را بــه رســمیت نمیشــناختند ،تــاش میکردنــد تــا درصــد جمعیــت ترکمنهــا
را حتیاالمــکان کاهــش دهنــد و درصــد آنهــا را بــا میــزان  2%از کل جمعیــت عــراق بــه صــورت
ثابــت در سرشــماریهای رســمی منعکــس کننــد.
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دوره دوم :مهاجــرت و ســکونت ترکمنهــا در دوره ســلجوقیان بــود کــه از مهمتریــن
دورههــای تاریخــی اســتقرار و اقتــدار ترکمنهــا در عــراق بهشــمار م ـیرود و طــی آن،
حکومتهــای مختلــف ترکمــن بــه وجــود آمدنــد.
دوره ســوم :مهاجــرت ترکمنهــا بــه عــراق ،در واقــع بــه مرحلــه تثبیــت و اســتقرار
و افزایــش اقتــدار آنهــا موســوم میشــود .در ایــن مرحلــه تعــداد زیــادی از عشــایر
ترکمــن همــراه عثمانیهــا در حمــات و نبردهــای خــود بــا صفویــان وارد خــاک عــراق
میشــوند .حملــه ســلطان ســلیمان قانونــی در ســال  1534و حملــه ســلطان مــراد
چهــارم بــه بغــداد در ســال  1638از مهمتریــن حمالتــی بــود کــه هــزاران نفــر ترکمــن
بــه همــراه داشــت( .الصمانجــی)39 :1999،
فعالیتهای سیاسی
در دوره گذشــته ،از زمــان ســقوط عثمانــی و تشــکیل دولــت عــراق در ســال  1921تــا
دهــه  ،1990ترکمنهــا در عرصههــای سیاســی اجتماعــی منــزوی شــدند و در مســائل و
جریانهــای سیاســی بهجــز چنــد حادثــه اســتثنایی از جملــه حادثــه قتلعــام  1959کــه
بــه اجبــار پــای ترکمنهــای کرکــوک بــه آن کشــیده شــده بــود ،هیچگونــه حضــور یــا
دخالتــی نداشــتند .امــا پــس از تحــوالت سیاســی در عرصــه بینالمللــی و منطقـهای و بــه
خصــوص پــس از جنــگ دوم خلیجفــارس ،ترکمنهــا بهطــور فعــال وارد صحنــه سیاســی
شــدند و تشــکالت و گروههــای مختلفــی در قالــب معارضیــن رژیــم صــدام تشــکیل دادنــد.
هماکنــون احــزاب و گروههــای ترکمــن عراقــی اعــم از تشــکیل شــده در دوران معارضــه
و یــا پــس از ســرنگونی رژیــم صــدام ،بــه ســه جریــان اصلــی دســتهبندی میشــوند:
احــزاب اســامگرای شــیعی ماننــد االتحــاد االســامی لترکمــان العــراق کــه در ســال
 1991تأســیس و توســط عبــاس البیاتــی رهبــری میشــود؛ احــزاب اســامگرای ســنی
ماننــد جبهــه ملیگــرای ترکمــن عــراق کــه در  1995تأســیس شــد و ســران برجســته آن
عبارتنــد از :تــوران کتانــه ،ســنان چلبــی ،وداد ارســان ،صنعــان کتانــه ،فــاروق عبــداهلل و
ســعد الدیــن ارکیــج؛ احــزاب و گروههایــی دیگــری بنــام گردهمایــی ملــی ترکمــن وجــود
دارنــد کــه تابــع سیاس ـتهای اقلیــم کردســتان هســتند و شــهر کرکــوک را متعلــق بــه
اقلیــم میداننــد ماننــد :الحــزب الدیمقراطــی الترکمانــی( .الصمانجــی)40 :1999،
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سیاست خارجی ترکیه و روابط با ترکمنهای عراق
بررســی و مــرور بــر سیاســت خارجــی ترکیــه ،بعــد از جنــگ جهانــی اول تاکنــون،
یــادآور تئــوری معــروف پالمرســتون اســت کــه معتقــد بــود« :دوســتان و دشــمنان دائمــی
وجــود ندارنــد زیــرا منافــع ملــی دائمــی وجــود دارد ».دســتگاه دیپلماســی ترکهــا در
طــول تاریــخ بــا هــر نــوع ماهیــت حاکمیتــی کــه داشــتهاند بــه یــک شــکل عمــل
کردهانــد و فقــط ابــزار و وســایل آنهــا بــا همدیگــر متفــاوت بــوده اســت؛ ایــن
وضعیــت ،نشــأت گرفتــه از الزامــات محیــط داخلــی و بازیگــران بینالمللــی اســت .امــا
در هــر ســبک حکومتــی؛ کمالیســم یــا اردوغانیســم دو فاکتــور مشــترک دیــده میشــود:
الــف) ســوار شــدن بــر مــوج جهانــی بهصــورت مقطعــی و تاکتیکــی بــه منظــور بــرآورده
کــردن اســتراتژیهای بلندمــدت ترکیــه؛ ب) اســتفاده از قــدرت نــرم و تئــوری هــوش
سرشــار تــا بــا کمتریــن هزینــه ،بیشتریــن منافــع را نصیــب ترکیــه کننــد .در ایــن
راســتا ،ترکهــا تــاش دارنــد تــا بــا نــوع سیاســتی کــه امریــکا و اتحادیــه اروپــا
در ارتبــاط بــا رویدادهــای بینالمللــی اتخــاذ میکننــد ،همخوانــی ایجــاد کننــد تــا
ضمــن جهــت دادن بــه سیاســت خارجــی ،منافــع ملــی خــود را در پرتــو بحرانهــای
بینالمللــی حداکثرســازی کننــد .حاکمیــت آنــکارا در طــول تاریــخ همیشــه بــا توجــه
بــه جامعهشناســی سیاســی ترکیــه بــا تأکیــد بــر ارزشهــای جهانــی و منافــع ملــی
حرکــت کــرده اســت؛ چــون خواســتهها و منافــع ،صورتبنــدی اجتماعــی آنهــا در
همیــن راســتا ،تعریــف شــده اســت( .صولت )tisri.org :1392،سیاســت خارجــی ترکیــه
در ســطح بینالمللــی و منطقــهای و بهویــژه در مــورد مســأله تعامــل بــا اقلیتهــای
ترکــی بهطــور عمــوم و ترکمــن عــراق در ســه مرحلــه یــا دوره زمانــی قابلبحــث و
بررســی اســت:
دوره اول :ایــن دوره از ســقوط امپراتــوری عثمانــی شــروع و تــا اواخــر دهــه نــود کــه
آغــاز فروپاشــی شــوروی و بلــوک شــرق و شــروع جنــگ دوم خلیجفــارس و پیامدهــای
ایــن دو حادثــه مهــم بــود ادامــه مییابــد .بــرای درک روابــط ترکمنهــای عــراق بــا
ترکیــه بایــد شــرایط حاکــم بــر دوره تقســیم امپراتــوری را در نظــر گرفــت .در ســال 1925
ترکیــه توافقنامــه آنــکارا بــا بریتانیــا را امضــا کــرده بــود و در نتیجــه ،ترکیــه ملــزم شــد
تــا از مناطــق ســابق عثمانــی کــه بــه تصــرف بریتانیــا درآمــده بــود ،صرفنظــر نمایــد
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و در نتیجــه والیــت موصــل جــزو دولــت جدیدالتأســیس عــراق درآمــد( .مردان:2004،

) mafhoum.comالبتــه از آن زمــان تاکنــون ترکیــه چشــم از ســرزمینهای
ازدس ـترفته برنگردانــده اســت و همــواره در خصــوص اســتان موصــل و نیــز کرکــوک
و حقــوق ترکمنهــا ،ادعاهایــی را مطــرح کــرده اســت کــه گاه تــا بــه امــروز نیــز تکــرار
میشــود .امــا از آنجایــی کــه زمــامداران ترکیــه در طــول ایــن دوره بــر اســاس تفکــر
کمالیســم بــه مســائل ترکهــای خــارج از آناتولــی توجهــی نداشــتهاند ،ترکیــه در طــول
ایــن مــدت هیــچ اقدامــات عمــدهای در جهــت حمایــت از اقلیــت ترکمنهــای عــراق یــا
بــرای مطالبــه بــه ادعاهــای خــود در موصــل یــا کرکــوک انجــام نــداده اســت( .ثلجــی،
)97 :2010
دوره دوم :در ایــن دوره ،شــاهد دو اســتراتژی و سیاســت راهبــردی از ســوی
ترکیــه هســتیم .اســتراتژی اول معــروف بــه تنــش صفــر بــا همســایگان اســت .مبــدع
و نظریهپــرداز ایــن سیاســت احمــد داود اغلــو بــود .البتــه بعدهــا نظــر وی تغییــر پیــدا
کــرد و سیاســت خارجــی ترکیــه را نامتــوازن خوانــد ،زیــرا روابــط خــود را بــا اروپــا
و ایاالتمتحــده امریــکا متمرکــز نمــوده و منافــع خــود را بــا کشــورهای دیگــر بــه
خصــوص کشــورهای خاورمیانــه نادیــده گرفتــه بــود .از نظــر وی ،ترکیــه در طــول 80
ســال گذشــته پــس از تأســیس جمهــوری ترکیــه در ســال  ،1923روابــط ممتــازی بــا
کشــورهای اســتقالل یافتــه از امپراتــوری ســابق عثمانــی در شــرق و غــرب حفــظ نکــرده
درحالیکــه ترکیــه بایــد نقــش بیشتــری در آن کشــورها ایفــا کنــد( .نوفــل)83 :2010 ،
ازاینجهــت ،ترکیــه در مراحــل بعــدی ،اســتراتژی جدیــدی را مبتنــی بــر مداخلــه فعــال
جهــت اســتقرار نظــم موردنظــر خــود دنبــال کــرد .از اواســط دهــه  ،1990زمــامداران
ترکیــه ،سیاســت جدیــدی را در قبــال عــراق اتخــاذ نمودنــد .آنــان ضمــن از ســرگیری
مــراودات اقتصــادی بــا ایــن کشــور ،در قالــب طــرح نفــت در برابــر غــذا در مناطــق
شــمالی عــراق نیــز بــا حمایــت از ترکمنهــای عراقــی کــه اقلیــت بســیار کوچکــی را
در ایــن کشــور تشــکیل میدهنــد ،بــه سیاســت ترکیســازی شــهرهای مهمــی نظیــر
اربیــل ،دهــوک و کفــری روی آورده و در ایــن راســتا ،اقــدام بــه ســرمایهگذاریهای
گســترده در زمینــه اشــاعه فرهنــگ ترکــی و تغییــر ترکیــب جمعیتــی مناطــق همجــوار
بــا مرزهــای خــود بــا عــراق دســت زدنــد .ترکیــه بــا هوشــیاری کامــل ،مواظــب بــود کــه
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خــأ قــدرت موجــود در شــمال عــراق کــه پــس از ایجــاد مناطــق امــن در ایــن کشــور
بــه وجــود آمــده اســت ،بــه اســتقالل کردهــای عــراق منجــر نشــود و حتیاالمــکان
مانــع ارتبــاط مؤثــر بیــن کردهــای عــراق و کردهــای جداییطلــب ترکیــه شــود( .روحــی،
)68 :1380
دوره ســوم :ترکیــه امیــدوار بــود یــک دولــت مقتــدر متمرکــز در عــراق پــس از
صــدام باعــث تشــدید کنتــرل مــرزی و عبــور و مــرور شورشــیان  P.K.Kشــود ،ازایـنرو،
سیاســت رســمی ترکیــه مخالفــت بــا فدرالیســم و تشــکیل دولــت خودمختــار کــردی
بــود ،از طــرف دیگــر ،بهطــور همزمــان ترکیــه خواهــان رعایــت حقــوق اقلیــت ترکمــن
در عــراق بــوده اســت .ترکیــه بــا بینالمللــی کــردن مســأله حقــوق اقلیــت ترکمــن در
عــراق و حمایــت از درخواســتهای آنهــا ،زمینــه نفــوذ خــود در شــمال ایــن کشــور
را جهــت اعمــال فشــار بــر کردهــا فراهــم میکنــد .حمایــت از جبهــه ترکمــن عــراق،
مخالفــت بــا برگــزاری انتخابــات کرکــوک ،خلــع ســاح پیشمــرگان کــرد ،متوقــف
کــردن رونــد مهاجــرت کردهــا بــه کرکــوک و اربیــل و ایجــاد دو اســتان ترکمــن در
شــمال عــراق ،از جملــه خواســتهای ترکمنهــا و ترکیــه میباشــد( .درویشی و
پرتو )pishkesvat.ir :1392،همــکاری ترکیــه بــا مقامــات جدیــد عراقــی و تــاش
بــرای بــاز نگهداشــتن بــاب گفتوگــو میــان طرفیــن ،پیرامــون مســائل گوناگــون
نهتنهــا در راســتای ممانعــت از برهــم زدن ترتیبــات امنیتــی و نظــم نســبی موجــود در
عــراق میباشــد؛ 1بلکــه ایــن کشــور تــاش دارد از گســترش و نفــوذ بیــش از انــدازه
ایــران نیــز در عــراق ممانعــت بــه عمــل آورد و در ایــن راه ،مایــل بــه نزدیــک کــردن
ترکمنهــا ،اعــراب ســنی و کردهــا در عــراق بــه یکدیگــر خواهــد بــود .لــذا ،ترکیــه
تــا پیــش از تحــوالت جهــان عــرب ،بــه تــاش در جهــت حفــظ تمامیــت ارضــی عــراق
ادامــه داد و در جهــت حلوفصــل منازعــات اطــراف متخاصــم در عــراق بــا همــه و
بهطــور یکســان مالقــات و گفتوگــوکــرد .در راســتای ایــن سیاســت متــوازن ترکیــه
 .1البتــه روابــط میــان ترکیــه و عــراق شــاهد فــراز ونشــیب بــوده بهویــژه پــس از تحــوالت جهــان
عــرب کــه ترکیــه سیاســت متغایــری نســبت بــه اوضــاع داخلــی و رونــد سیاســی عــراق در جهــت
توســعه نفــوذ خــود بــا اتــکا بــه فاکتــور فرقهگرایــی و در چارچــوب نوعثمانیگــری دنبــال کــرده
اســت.

₪ 42

شماره  4ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 1393

بــه احــزاب و گروههــای کــردی هماننــد جبهــه ترکمــن عــراق اجــازه داده شــد تــا در
آنــکارا دفاتــری افتتــاح کننــد( .یاکفیان) aztagarabic.com:1392،
ترکیــه میکوشــد از ابــزار فشــار خــود بــه عــراق بیشتــر بهــره ببــرد .ادعــای
ارضــی ترکیــه بــه موصــل ،و نیــز وجــود اقلیــت ترکمــن در شــمال عــراق ،بــه همــراه
نیــاز جغرافیایــی منطقــه بــه راههــای مواصالتــی ترکیــه ،از جملــه ایــن ابزارهــا میباشــد.
داود اغلــو در ایــن راســتا اظهــار داشــت :مــا در تــاش هســتیم ســرزمینهایی را کــه
بیــن ســالهای  1911تــا  1923از دســت دادهایــم ،دوبــاره بــه دســت آوریــم و البتــه ایــن
حــرف نمیتوانــد اشــغال ســرزمین آنجــا باشــد بلکــه منظــور همــان گســترش و نفــوذ
ترکیــه در ســرزمینهای متعلــق بــه عثمانــی اســت( .عســگریان )31 :1391،در ســال
 2003کــه کردهــا قصــد تصــرف شــهر مهــم و اســتراتژیک کرکــوک را داشــتند ،ترکهــا
از طریــق وارد ســاختن فشــار بــه امریــکا و اعــام تهدیــد رســمی حملــه نظامــی ،از جملــه
موانــع دســتیابی کردهــا بــه ایــن شــهر و الحــاق آن بــه حکومــت اقلیــم کردســتان
عــراق شــدند .همچنیــن آنــان تهدیــد میکردنــد اگــر بــه کردهــا منطقــه فدرالــی داده
شــود ،ترکمنهــای عراقــی نیــز بایــد از امتیــازی مشــابه برخــوردار شــوند .آنهــا یکبــار
دیگــر در ســال  2007تهدیــدات نظامــی خــود را علیــه کردهــای عــراق و طــرح ادعــای
مالکیــت شــهر کرکــوک مطــرح ســاختند( .پشــنگ)19 :1392،
جهــان و منطقــه در ســه دهــه اخیــر ،شــاهد حــوادث مهــم و ســه رخــداد مرتبــط بــا
عــراق شــده بــود کــه باعــث شــد ،ترکیــه اســتراتژی خــود را تغییــر دهــد و در منطقــه و
بــه ویــژه در عــراق ،نقــش بزرگتــری ایفــا ســازد .اولیــن رخــداد ،جنــگ ایــران و عــراق
بــود کــه زمینــه نفــوذ ترکیــه در منطقــه و در عــراق را افزایــش داد .دولــت عــراق بــه
نیروهــای ترکیــه مطابــق توافقنامــه دوجانبــه کــه در ســال  1983بــه امضــای طرفیــن
رســیده بــود ،اجــازه داد تــا در عمــق  30کیلومتــری خــاک عــراق در جهــت تعقیــب و
ســرکوب شورشــیان کــرد و مخالفیــن رژیــم صــدام پیــشروی کننــد .ایــن توافقنامــه
هنــوز اعتبــار دارد و لغــو نشــده اســت .در واقــع ،تمامیــت ارضــی ســه کشــور ایــران ،عراق
و ســوریه را مــورد تهدیــد قــرار میدهــد .دومیــن حادثــه مهــم ،جنــگ دوم خلیجفــارس
و اشــغال کویــت توســط عــراق بــود .یکــی از پیامدهــای برجســته ایــن جنــگ ،از بیــن
بــردن یکپارچگــی و وحــدت کشــور بــود .زیــرا عــراق واحــد را بــه عــراق چنــد قومیتــی
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و چنــد مذهبــی مبــدل ســاخت؛ عــرب ،کــرد ،ترکمــن ،مســلمان ،مســیحی ،شــیعه و
ســنی در ایــن راســتا بــود کــه ترکیــه سیاســت خــود را نســبت بــه ترکمــن عــراق و در
جهــت حمایــت آنهــا تغییــر داد ،و در تشــکل احــزاب و گروههــای ترکمنــی و تثبیــت
جایــگاه سیاســی آنهــا در میــان معارضیــن صــدام ،تالشهــای زیــادی بــه عمــل آورد.
ســومین و مهمتریــن رخــداد ،ســقوط رژیــم صــدام در ســال  2003میــادی بــود .تغییــر
ایــن رژیــم بــه نظــام دموکراتیــک فــدرال کثرتگــرا ،باعــث شــد ترکیــه اســتراتژی
جدیــدی نســبت بــه منطقــه و عــراق اتخــاذ نمایــد .البتــه دو حادثــه مؤثــر کــه پیــش
از ســقوط صــدام رخداده بــود کــه بازهــم در تغییــر اســتراتژی ترکیــه مؤثــر بــود ،حادثــه
 11ســپتامبر در  2001و بــه قــدرت رســیدن حــزب عدالــت و توســعه در ترکیــه در 2002
بــود( .شــعبان :2013،مصاحبــه) ســران ایــن حــزب ،بــا فاصلهگیــری از اصــول کمالیســم
و در چارچــوب نوعثمانیگــری و اســتراتژیهای متناســب بــا تحــوالت منطقــه ،سیاســت
جدیــدی را متکــی بــر ایفــای نقــش فعــال و بــا بهرهبــرداری از عوامــل دیپلماســی و
اقتصــادی و قدرتهــای نــرم در عــراق دنبــال کردهانــد .بــه طــور مثــال ،ترکیــه در
ســالهای پــس از  2008برخــاف رویــه و سیاســت قبلــی کــه بــه تأکیــد بــر فاکتــور
ترکمنهــای عــراق و حمایــت از جبهــه ترکمــن عــراق و روابــط پرتنــش بــا کردهــای
عــراق موســوم بــود ،روابــط سیاســی و اقتصــادی مســتقیمی بــا کردســتان عــراق برقــرار
نمــوده و همکاریهــای اقتصــادی و مبــادالت تجــاری را بــه حــد اعــا رســانده اســت،
بهطوریکــه مقامــات رســمی ترکیــه چــون وزیــر امــور خارجــه بــدون هماهنگــی بــا
بغــداد بــا مســئولین اقلیــم کردســتان دیــدار و مالقــات میکردنــد.
افــزون بــر آن ،گشــایش کنســولگری ترکیــه در اربیــل ،ایــن واقعیــت را میرســاند
کــه ترکیــه حکومــت اقلیــم کردســتان را بــه طــور ضمنــی بــه رســمیت شــناخته و
دغدغههــای ســابق ترکیــه از برقــراری فدرالیســم در عــراق ازمیانرفتــه اســت .در واقــع،
اینگونــه سیاســتها روابــط کردهــای عــراق بــا ترکیــه مســتحکم میســازد و منافــع
ترکیــه در اقلیــم تأمیــن مینمایــد .هرچنــد کــه بــه نظــر میرســد ایــن ســطح از روابــط
آینــده اقلیــم را مــورد تهدیــد قــرار خواهــد داد ،زیــرا آنچــه کــه عمـ ً
ا و بــر روی زمیــن
انجــام میشــود ،در واقــع یــک نــوع تهاجــم و نفــوذ اقتصــادی ،فرهنگــی و در نهایــت
سیاســی اســت .هماکنــون  90درصــد مــواد غذایــی و مــواد مصرفــی از ترکیــه تهیــه
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میشــود ،پروژههــای کالن عمرانــی و پروژههــای ســاختارهای زیربنایــی منطقــه
توســط شــرکتهای پیمــانکاری ترکیــه انجــام میشــود ،و دانشــگاه و مــدارس و دفاتــر
فرهنگــی بــا تدریــس زبــان ترکــی در اقلیــم مشــغول فعالیــت هســتند( .دلی:2013،
 )wahdaislamyia.orgدکتــر عبدالحســین شــعبان معتقــد اســت کــه ترکیــه بــا
اعمــال ایــن سیاســتها یــک طــرح راهبــردی در کردســتان عــراق دنبــال میکنــد.
(شــعبان :2013،مصاحبــه)
زمینههای همگرایی و واگرایی ترکمنهای عراق با ترکیه

الف) زمینههای همگرایی

در ایــن زمینــه میتــوان بــه پــان ترکســیم ،اقلیــت بــودن ترکمنهــا و نظایــر آن
اشــاره کــرد:
 .1پانترکیســم :در پــی فروپاشــی شــوروی و انحــال کامــل بلــوک شــرق در
ســال  1991و بازتــاب آن در قفقــاز و آســیای مرکــزی ،کــه بســیاری از ترکزبانــان آن
مناطــق دارای ریشــههای فرهنگــی و قومــی مشــترک بــا ترکهــای آناتولــی دارنــد،
جهــان جدیــدی پدیــد آمــد کــه منطقــه جغرافیــای وســیعی از بالــکان تــا ترکســتان
شــرقی بــا جمعیــت بالــغ بــر  150میلیــون ترکزبــان دربــر میگیــرد .ایــن جهــان ،در
قالــب پانترکیســم قابــل تفســیر اســت .هرچنــد کــه ایــن جهــان مفــروض کــه توســط
گروههــای ملیگراهــای راســتگرای افراطــی و یــا جنبشهــای تورانــی در ترکیــه
بــرای وحــدت ملتهــای ترکــی مطــرح میشــود ،از بــدو تأســیس دولــت جدیــد ترکیــه
در دهــه  1920تاکنــون 1مــردود شــناخته میگردیــد امــا در پــی آن تحــوالت ،ترکیــه
فرصتهــای مناس ـبتری پیــدا نمــود تــا بــا اســتفاده از شــرایط و امکانــات بالقــوه ایــن
جهــان در منطقــه و صحنــه بینالمللــی نقــش بهتــری ایفــا ســازد .و بهنظــر میرســد
 .1آتاتــرک در جهــت حفــظ و نجــات قلــب امپراتــوری فروپاشــی شــده کــه حــدود جغرافیــای آن
در منشــور ملــی مشــخص گردیــده بــود ،تالشهــای خــود را در حــدود ســرزمین آناتولــی محــدود
ســاخت و از هرگونــه ادعــا در مناطــق تابــع امپراتــوری و ســرزمینهای ترکــی زبــان آســیای مرکــزی و
قفقــاز و هرگونــه آرمانگرایــی غیرواقعــی مدعیــان وحــدت جوامــع تــرک صرفنظــر نمــوده اســت.
(نوفــل20 -21 :2010،؛ نورالدیــن)135-133 :2010،
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جوامــع تــرک ایــن جهــان چشــم بــه ترکیــه دوختهانــد تــا ترکیــه زمــام رهبــری ایــن
جهــان و زعامــت منطقــه را دوبــاره بــه عهــده بگیــرد 1.لیکــن ترکیــه بــه خاطــر مســائل
مختلــف ،از ایفــای ایــن نقــش کــه متناســب بــا جایــگاه تاریخــی و سیاســی آن میباشــد،
عاجــز مانــد .از مهمتریــن دالیــل ناتوانــی ترکیــه دراینبــاره نداشــتن انگیــزه درونــی
بــرای رهبــری منطقــه و پایپنــد بــودن بــه اصــول کمالیســم اســت.
بــا بــه قــدرت رســیدن حــزب عدالــت و توســعه در ســال  ،2002شــرایط کامـ ً
ا تغییــر
پیــدا کــرد .ســران حــزب نهایــت تــاش خــود را در ایجــاد تغییــرات سیاســی ،اجتماعــی
و اقتصــادی داخلــی مبــذول کردهانــد و میکننــد تــا بــا بهکارگیــری امکانــات بالقــوه
ایــن جهــان فرضــی و واقعیتهــای ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی خــود ،ترکیــه را بــه
یــک قــدرت و بازیگــر مهــم در منطقــه خاورمیانــه وجهــان مبــدل ســازند( .باکیــر:2010،
 )16 -17اگــر چــه زمــان طوالنــی از پانترکیســم میگــذرد و شــاید همچــون
گذشــته ایــن ایدئولــوژی رنــگ و تأثیــر چندانــی نــدارد ،امــا بــه هرحــال ترکمنهــای
عــراق نمیتواننــد مشــترکات فرهنگــی و قومــی خــود بــا ترکیــه را نادیــده بگیرنــد و
خواهناخــواه ایــن مشــترکات در روابــط ،تعامــل و موضعگیریهــا در برابــر مســائل
مختلــف اثــر میگــذارد لــذا ،در طــول مــدت گذشــته و تــا ســرنگونی رژیــم صــدام
جوانــان ترکمنــی بــه ناچــار و بــه دلیــل ظلــم و ســتم کــه بــه ترکمنهــا از طــرف
حاکمــان عــراق در دورههــای مختلــف اعمــال میشــد ،تحــت تأثیــر ایدئولــوژی و تفکــر
پانترکیســم بودنــد و نجــات و پیشــرفت خــود را در پیــروی از سیاس ـتهای ملیگــرای
و ســکوالر ترکیــه میدیدنــد .ولــی بــا روی کار آمــدن حــزب عدالــت و توســعه و بــه
قــدرت رســیدن اردوغــان بــه نظــر میرســد عالقــه ترکمنهــای عــراق بــه خاطــر
 .1در جریــان فروپاشــی شــوروی امیــد تــازهای بــه گرایشهــای فروخــورده ملیگرایــی ترکــی و
پانترکیســم در آســیای مرکــزی و قفقــاز بــه وجــود آمــد ،و احــزاب و جنبشهــای خاصــی نظیــر
حــزب «آالش»»،بیولیک»»،حــزب گــرگ خاکســتری آذربایجــان» و»حــزب تــوران معاصــر آذربایجــان»
بــا آرمــان ایجــاد وحــدت بیشتــر بیــن ترکهــا تشــکل یافــت ،امــا ایــن اقدامــات از ســوی دیگــر
گروههــای ملــی منطقــه ،نظیــر ترکمــن وقرقیــز بــا بدبینــی تلقــی شــد ،زیــرا آنهــا بیمنــاک بودنــد کــه
ایــن مســأله تبدیــل بــه وســیلهای بــرای غلبــه گروههــای ملــی بزرگتــر شــود( .رئیــس نیــا،1377 ،
ج )466-472 :5
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جهتگیریهــای ایــن حــزب کاهــش پیــدا کــرد .سیاســت دولــت اردوغــان نســبت بــه
مســائل عــراق و حتــی در تعامــل بــا ترکمنهــا در چارچــوب فرقهگرایــی بــوده اســت و
جبهــه ترکمــن عــراق را کــه اغلــب رهبــران آن ســنی و طــرفدار ملیگرایــی میباشــند
بــر ســایر گروههــا بــه خصــوص شــیعی ترجیــح میدهنــد درحالیکــه ترکمنهــا در
عمــوم بــه ایــن حقیقــت اذعــان دارنــد کــه جایــگاه سیاســی و دســت آوردهــای کــه
تابهحــال محقــق ســاختند ،مدیــون مواضــع و حمایتهــای شــیعه عــراق بــوده اســت.
(البیاتــی :2013،مصاحبــه)
 .2اقلیــت بــودن ترکمنهــا در عــراق :ترکمنهــا بــه خاطــر در اقلیــت بــودن و
نقــش محــدود خــود در نتیجــه شــرایط گذشــته و احســاس ضعــف در مقابــل هموطنــان
خــود یعنــی کــرد و عــرب ،نیــاز خــود را بــه حمایــت و پشــتیبانی ترکیــه بــرای ایجــاد
تــوازن قــدرت احســاس مینماینــد .از جملــه اقدامــات ترکیــه در جهــت تقویــت جایــگاه
ترکمــن در عــراق و اقــدام تورگــوت اوزال رئیــس جمهــور ســابق ترکیــه اعــام آمادگــی
کــرده بــود تــا یکــی از شــخصیتهای ترکمــن عراقــی را بــه عنــوان نماینــده ویــژه
ترکیــه در بغــداد منصــوب نمایــد .همچنیــن او توانســت بازیگــران بینالمللــی را متقاعــد
ســازد تــا ترکمنهــای عــراق را همــراه کردهــا و عربهــا بــه عنــوان ســه عنصــر
اصلــی کشــور عــراق بهشــمار آورنــد کــه در نتیجــه آن تالشهــا ترکمنهــا در کنــار
دیگــران در ســاختن عــراق نویــن اســت(.قزانجی)aliraqtimes.co :1392 ،
 .3توســعه قــدرت کردهــا :بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی حاکــم پــس از ســقوط رژیــم
صــدام و حتــی بیــش از آن از یکجهــت و از جهتــی دیگــر ناتوانایــی دولــت مرکــزی
بــه خاطــر واقعیتهــای موجــود ،قــدرت کردهــا در مناطــق مشــترک و ترکمــن نشــین
روز بــه روز توســعه پیــدا میکــرد در نتیجــه ترکمنهــا خــود را در برابــر توســعه نفــوذ
و قــدرت کردهــا ناتــوان میبیننــد و ناچــاراً ترکیــه را حامــی خــود و مهارکننــده نفــوذ و
تهدیــد کردهــا بهشــمار میآورنــد.
ب) موانع همگرایی

در مورد عوامل واگرایی میتوان به عوامل متعددی اشاره کرد از جمله:
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 .1سیاســت کمالیســتی و ذهنیــت منفــی :علیرغــم علقههــای فرهنگــی و قومــی،
ترکمنهــای عــراق از نظــر هویــت ملــی ،خــود را بیشتــر عراقــی میداننــد تــا تــرک.
زیــرا وقتــی امپراتــوری عثمانــی ســقوط کــرد و والیــت موصــل مطابــق مصوبــات جامعــه
ملــل بــا برگــزاری انتخابــات عمومــی بــه دولــت عــراق ملحــق شــد ،بــه ترکمنهــا
اختیــار داده شــد تــا میــان تابعیــت دولــت ترکیــه یــا عــراق انتخــاب نماینــد .آنهــا
تابعیــت عــراق را انتخــاب کردنــد( .التوجی )ankawa.com :1392،همچنیــن در تأییــد
مطلــب فــوق و بــه عنــوان نمونــه حــدود ســیهزار نفــر ترکمــن عراقــی بــرای چندیــن
دهــه در ترکیــه اقامــت داشــتند ،امــا تاکنــون نتوانســتند البــی مؤثــر در محافــل سیاســی
و رســمی آن کشــور تشــکیل دهنــد ،بلکــه بــه عنــوان یــک اقلیــت منــزوی و در حاشــیه
باقــی ماندنــد کــه تمــام هموغــم خــود را ادامــه زندگــی و اقامــت در ترکیــه قــرار دادنــد.
علــت ایــن امــر ایــن بــود کــه آنهــا بــا سیاســتهای ترکیــه در منطقــه و عــراق
مخالــف بودنــد و حتــی در اجــرای آن سیاســتها بــا ترکیــه همــکاری نمیکردنــد .در
واقــع آنهــا منافــع خــود را در چارچــوب منافــع ملــی ترکیــه نمیدیدنــد اگرچــه برخــی
از آنهــا حتــی تابعیــت ترکیــه هــم داشــتند .هماکنــون نیــز ترکمنهــا بــر ایــن باورنــد
کــه سرنوشــت ملــت ترکمــن در وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی عــراق نهفتــه اســت
و اگــر ســناریوهای تجزیــه و تقســیم عــراق محقــق گــردد ،بیتردیــد هویــت معنــوی
و فرهنگــی آنهــا بــا دیگــر قومیتهــا ادغــام خواهــد شــد .زیــرا اغلــب ترکمنهــا در
مناطــق کردســتان یــا در شــهرهای بــا اکثریــت عــرب ســکونت دارنــد( .قزانجی:1392 ،
)aliraqtimes.co

 .2سیاســت پراگماتییســتی :در طــول ســالهای گذشــته حتــی پــس از تحــوالت
پــس از دهــه نــود و رویکــرد جدیــد سیاســی ترکیــه متکــی بــه ایفــای نقــش بیشتــر
در منطقــه و حمایــت از ترکــی زبانــان و اقلیتهــای تــرک کشــورهای دیگــر ،ترکیــه در
برخــورد بــا بســیاری از مســائل و حــوادث منطقــه و عــراق عملگرایانــه رفتــار نمــود.
بهعنوانمثــال در تعامــل بــا توســعه قــدرت کردهــا کــه بــه ضــرر جایــگاه ترکمنهــا
تمــام میشــد ،ترکیــه نهتنهــا ماننــد گذشــته دســت بــه تهدیــد نمیزنــد ،بلکــه بــا
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اســتفاده از فاکتورهــای دیپلماســی و اقتصــادی و قــدرت نــرم سیاســت جدیــدی را در
روابــط خــود بــا کردهــا صرفــ ًا در جهــت تأمیــن منافــع ملــی خــود و بــدون در نظــر
گرفتــن منافــع ترکمنهــا و مالحظــات ملیگرایــی ترکــی اتخــاذ مینمایــد .همچنیــن
اردوغــان و داوود اغلــو کــه در طــی چنــد ســال اخیــر در دیدگاههــای اعالنــی خــود
از تنشزدایــی و اســتراتژی بــه صفــر رســاندن مشــکالت بــا همســایگان طــرفداری
میکردنــد و بــه دنبــال متوازنســازی در جهتگیــری دیپلماســی ترکیــه بودهانــد؛
هماکنــون ایــن تالشهــای چندســاله را نادیــده گرفتــه و سمتوســوی سیاســت
خارجــی آنــکارا را متناســب بــا غــرب و مالحظــات آن تنظیــم کردهانــد .اقداماتــی از ایــن
قبیــل در جهتگیــری سیاســت خارجــی ترکیــه ،پدیــده تــازهای نیســت بلکــه در طــول
تاریــخ ســران حاکــم بــا اســتفاده از اســتراتژی (دو گام بــه پیــش و یــک گام بــه پــس)
حرکــت کردهانــد( .صولت)tisri.org :1392،
نتیجه
بــا بررســی دادههــای گــردآوری شــده و اطالعــات منــدرج در بخشهــای ایــن
مقالــه و تجزیهوتحلیــل متغیرهــای مســتقل و وابســته ،زمینههــا و موانــع همگرایــی،
ظرفیتهــای پانترکیســم در ترکمنهــای عــراق ،و سیاســتهای منطقــهای ترکیــه
بــا توجــه بــه تحــوالت منطقــه و عــراق ،ایــن نتایــج بــه دســت آمــده اســت:
علیرغــم اینکــه ترکمنهــا عمومـ ًا ترکیــه را هنــوز حامــی اســتراتژیک خــود میداننــد،
امــا در عمــل آنهــا در بســیاری از مــوارد نســبت بــه مواضــع و سیاسـتهای منطقـهای
ترکیــه شــک و تردیــد داشــتهاند .بنابرایــن ،آنهــا بــه ایــن حقیقــت اذعــان دارنــد کــه
بــرای رســیدن بــه منافــع و حقــوق خــود نمیتواننــد تنهــا روی ترکیــه حســاب کننــد و
عوامــل دیگــر را نادیــده بگیرنــد.
ترکمنهــا در طــول دهههــای گذشــته پــس از ســقوط عثمانــی در انــزوای سیاســی
بــه ســر میبردنــد و تــا پیــش از اواخــر دهــه  1990در جریانــات و تحــوالت عــراق نقــش
و حضــور فعاالنــه نداشــتند و حتــی پــس از تحــوالت سیاســی عــراق از ســال  1991بــه
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بعــد و علیرغــم تشــکیل احــزاب و گروههــای مختلــف معــارض رژیــم صــدام ،امــا
آنهــا نتوانســتند بــه صــورت جریــان منســجم و مؤثــر در صحنــه سیاســی و تحــوالت
آتــی کشــور نقــش ایفــا کننــد ،بهطوریکــه برخــی از شــخصیتهای ترکمنــی ترجیــح
میدادنــد بــه احــزاب و گروههــای دیگــر بــا گرایشهــای دینــی یــا مذهبــی و یــا حتــی
ملیگــرای بپیوندنــد تــا بــه یــک حــزب یــا گــروه ترکمنــی.
ترکمنهــا در طــول دهههــای گذشــته از دوران ســقوط عثمانــی و تشــکیل دولــت
عــراق در ســال  1921تــا ســقوط صــدام در ســال  ،2003در شــرایط دشــواری بهســر
میبردنــد و مــورد ســرکوب رژیمهــای متوالــی قرارگرفتــه بودنــد .بــا توجــه بــه ایــن
مســأله و نــکات فوقالذکــر و بــه دالیلــی کــه قبـ ً
ا بــدان در ایــن پژوهــش اشــاره شــد،
ترکمنهــا نــه خــود قــادر بــه رهایــی از ایــن شــرایط و رســیدن بــه حقــوق خــود بودنــد
و نــه حامــی و مدافــع واقعــی بــرای تحقــق آرمانهــای خــود داشــتند .درنتیجــه جایــگاه
و قــدرت سیاســی آنهــا در مقابــل قدرتگیــری روزافــزون کردهــا حتــی در عــراق نویــن
پــس از صــدام همچنــان ضعیــف مانــده اســت.
اگرچــه تحــوالت سیاســی جهــان و منطقــه پــس از فروپاشــی شــوروی در ســال
 1989باعــث تغییــر سیاســت منطق ـهای ترکیــه و بهویــژه در موردحمایــت ایــن کشــور
از ترکهــا و اقلیتهــای ترکــی خــارج از آناتولــی گردیــد ،امــا هنــوز الزامــات داخلــی
و عوامــل منطقــهای و بینالمللــی ترکیــه را نســبت بــه ایفــای ایــن نقــش محــدود
میســازد.
علیرغــم اینکــه ترکیــه در دوران حاکمیــت حــزب عدالــت و توســعه و بــه قــدرت
رســیدن اردوغــان شــاهد تحــوالت اساســی در سیاســت خارجــی بــوده ،کــه بــه
سیاســت فعــال در تحــوالت جهــان و مداخلــه مســتقیم در ســطح منطقــه در چارچــوب
نوعثمانیگــری موســوم شــد ،امــا عملکــرد ســران حــزب تاکنــون نشــان داد کــه آنهــا
بیشتــر پراگماتیســت بــوده تــا محافظــهکار و در برخــورد بــا تحــوالت و جریانــات
سیاســی منطقــه بهطــور واقعگرایانــه رفتــار میکردنــد.
صرفنظــر از ایدئولــوژی و گرایشهــای سیاســی حاکمــان ترکیــه در دورههــای
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مختلــف زمانــی ،آنچــه کــه بــرای آنهــا اولویــت دارد منافــع و امنیــت ملــی ترکیــه اســت
کــه بــر وحــدت و همگرایــی بــا ترکهــا و اقلیتهــای ترکــی جهــان مقــدم اســت.
بنابرایــن علیرغــم تغییــر در سیاســت خارجــی ترکیــه در برخــورد بــا محیــط پیرامونــی
و بهخصــوص نســبت بــه ترکهــای خــارج از آناتولــی ،امــا بــه خاطــر الزامــات محیــط
داخلــی و شــرایط بینالمللــی و منطقــهای ازیکطــرف و از طرفــی دیگــر شــرایط
سیاســی فعلــی و تاریخــی ترکمنهــای عــراق ،همگرایــی آنهــا بــا ترکیــه در چارچــوب
پانترکیســم و سیاســتهای منطقــهای دولــت ترکیــه ضعیــف بــه نظــر میرســد.
درواقــع ترکمنهــای عــراق بــرای ترکیــه بیــش از ابــزار نفــوذ در عــراق بــه شــمار
نمیرونــد .انفعــال و بیعملــی ترکمانهــا در تحــوالت منطقــه در پرتــو حــوادث
روزهــای پایانــی بهــار  2014و حملــه داعــش بــه مناطقــی از مرکــز و شــمال عــراق کــه
بعضــ ًا ترکمــن نشــین بودهانــد بیشازپیــش ثابــت گردیــد.
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