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چکیده
ترکیــه از زمــان ســقوط امپراتــوری عثمانــی تــا دهــه پایانــی قــرن بیســتم، 
ــارج  ــار خ ــای ترک تب ــاره اقلیت ه ــته درب ــا دوره گذش ــاوت ب ــتی متف سیاس
ــه از  ــدول ترکی ــن رو، ع ــه( ازای ــرده اســت. )تاریخچ ــی اتخــاذ ک از آناتول
آن سیاســت و انتخــاب تعامــل و تغافــل بــا اقلیت هــای ترک تبــار، از 
جملــه ترکمن هــای عــراق، ابهام انگیــز اســت. )مســأله( موضوعــی 
کــه از دریچــه علمــی، موردتوجــه جامعــه پژوهشــی قــرار نگرفتــه اســت. 
ــع  ــا و موان ــه، زمینه ه ــن پرســش ک ــا ای ــه حاضــر ب ــذا، مقال ــینه( ل )پیش
و  پان ترکیســم  در چارچــوب  ترکیــه  بــا  ترکمــن عــراق  هم  گرایــی 
سیاســت های جدیــد منطقــه ای ترکیــه چیســت مواجــه اســت. )ســؤال( در 
چارچــوب سیاســت جدیــد، ترکیــه ســعی دارد تــا بــا فرارفتــن از کمالیســم 
و در چارچــوب پان ترکیســم، توجــه جدیــد بــر پایــه منافــع ملــی بازتعریــف 
شــده دربــاره ترکمن هــای عــراق بــه عمــل آورد. )فرضیــه( غــرض ارائــه 
ــد  ــده واح ــک پدی ــا ی ــورد ب ــد در برخ ــم و جدی ــه قدی ــر از ترکی دو تصوی
ــا اســتفاده  ــه، ب ــر اســاس منافــع متغیــر ملــی اســت. )هــدف( ایــن مقال ب
از  گردآوری شــده  و  اســنادی  داده هــای  توصیفــی  تحلیلــی-  از روش 
تحقیقــات کتابخانــه ای را مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار داده تــا رد یــا اثبــات 
ــرار دهــد. )روش( توجــه  ــورد ســنجش ق ــه هــدف را م ــل ب ــه و نی فرضی
نکــردن متقابــل ترک هــا و ترکمن هــا بــه هــم در فضــای جدیــد رویکــرد 
ــه( ــن پژوهــش اســت. )یافت ــه ای ــن نکت ــان ترکســیم، مهم تری ــه پ ــه ب ترکی
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مقدمه
 در ترکیــه، بــا دو نــوع سیاســت خارجــی روبــه  رو هســتیم کــه پیــروان ایــن دو گونــه 
سیاســت را در ســال های اخیــر، از هــم متمایــز کــرده اســت. گروهــی هم  چنــان پایبنــد 
ــه را  ــه خاورمیان ــد منطق ــه بای ــد ک ــتند و معتقدن ــتی هس ــی کمالیس ــت خارج ــه سیاس ب
نادیــده گرفــت و در عــوض، بیش  تــر نــگاه بــه اروپــا و غــرب را بایــد پی  گیــری کــرد. در 
مقابــل ایــن نــگاه، دیــدگاه دیگــری وجــود دارد کــه اصلی تریــن نماینــده آن را در اصــول 
سیاســت خارجــی حــزب عدالــت و توســعه اســت؛ ضمــن این  کــه نــگاه کمالیســتی حفــظ 
می شــود، نوعثمان  گــری و نــگاه بــه شــرق مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و از هــر ســه 
ظرفیــت؛ عنصــر ترکــی، اســامی )شــرقی( و عثمانی  گــری اســتفاده می شــود. ایــن نــوع 
سیاســت خارجــی، هــدف خــود را حضــور مؤثــر در بالــکان، اروپــا، دریــای ســیاه، قفقــاز، 
ــی کــه در تفکــر کمالیســتی، هــدف پیوســتن  ــد، در حال ــه می  دان ــارس و خاورمیان خلیج ف
ــن،  ــدارد. بنابرای ــه ای ن ــای منطق ــه ســایر حوزه ه ــدان توجهــی ب ــرب اســت و چن ــه غ ب
ــا  ــام ظرفیت ه ــدرت رســیدن، از تم ــه ق ــس از ب ــرد پ ــت و توســعه ســعی ک حــزب عدال
ــر و چرخــش در سیاســت خارجــی آن هــا نیســت بلکــه  ــد و ایــن یــک تغیی اســتفاده کن
اســتفاده از تمــام ظرفیت هایــی اســت کــه اســتفاده نشــده اســت. ترکیــه در پــی آن اســت 
کــه بــا پی  گیــری ایــن سیاســت، دوبــاره قــدرت و نفــوذ از دســت رفتــه دوره عثمانــی را 

بــاز یابــد. )دیمــو،1381: 21(
ــروز  ــتم و ب ــرن بیس ــود ق ــه ن ــر ده ــرق در اواخ ــوک ش ــوروی و بل ــی ش ــا فروپاش ب
ــه،  ــه خاورمیان ــان و منطق ــر جه ــع آن، تحــوالت اخی ــه تب ــی و ب ــی تک قطب نظــام جهان
ــه و  ــی منطق ــوالت سیاس ــال در تح ــه فع ــاگری1 و عدم مداخل ــرد تماش ــه از رویک ترکی
ــرد  ــم، رویک ــی کمالیس ــده سیاس ــای عقی ــه محدودیت ه ــدی ب ــه ای و از پایبن ــرا منطق ف
ــا مســائل منطقــه و بین المللــی اتخــاذ نمــود  متفاوتــی در سیاســت خارجــی در تعامــل ب
ــرم در توســعه نقــش و  ــه کار گیــری قــدرت ن ــا ب ــر دیپلماســی فعــال و ب کــه مبتنــی ب

ــی ــهودرســطحبینالملل ــهدرمنطق ــدترکی ــارهنقــشجدی ــهدرب ــورترکی ــداهللگلرئیسجمه 1.عب
ــر ــوالتخطی ــتایتح ــردد.درراس ــدودگ ــیمح ــددردرونآناتول ــهنمیتوان ــت:ترکی ــارداش اظه
میدهــد منطقــهوجهــانرخ در کــه آنچــه بــر نمیتوانــد آنــکارا بینالمللــی، و منطقــهای
ــذارد. ــرمیگ ــااث ــودودرآنه ــرمیش ــوالتمتأث ــنتح ــهازای ــهترکی ــددرحالیک ــاگرباش تماش

)139 )نورالدیــن،2010:
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ــود نســبت  ــه در سیاســت های خ ــذا، ترکی ــف اســت. ل ــای مختل ــود در عرصه ه ــوذ خ نف
ــه طــور جــدی تجدیدنظــر  ــه کشــورها و اقلیت هــای ترک تبــار و کشــورهای منطقــه ب ب
ــان  ــته های ترک  زبان ــع و خواس ــت از مناف ــر حمای ــی ب ــدی را مبتن ــت جدی ــرد و سیاس ک

ــود. )شــرکه،2001: 45( ــاز نم آغ
ــراق،  ــث ع ــم بع ــکا در ســال 2003 و ســرنگونی رژی ــراق توســط امری ــا اشــغال ع ب
ــر  ــم و از عناص ــای مه ــی از اقلیت ه ــوان یک ــه به عن ــراق ک ــن ع ــت ترکم ــأله اقلی مس
اساســی جامعــه عــراق بــه شــمار مــی رود، 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 
ــن  ــرای ترکم ــای ملی گ ــزاب و گروه ه ــود از اح ــت خ ــد و حمای ــا تأیی ــود ب ــعی نم س
ــراق و  ــن ع ــرای ترکم ــه ملی گ ــغ از جبه ــتیبانی بی دری ــی و پش ــت سیاس ــا حمای و ب
ــه  ــدرت در شــمال عــراق، مناطقــی کــه ترکمن هــا در آن ســکونت داشــتند، ب ــوازن ق ت
ــهر  ــن ش ــا در ای ــدرت ترکمن ه ــظ ق ــوک و حف ــأله کرک ــد. مس ــظ کن ــا حف ــع آن ه نف
ــط  ــه، در رواب ــت ترکی ــه دول ــود ک ــائلی ب ــن و حســاس ترین مس ــتراتژیک، از مهم تری اس
ــان،  ــر آن ــرار داد. از نظ ــر ق ــراق مدنظ ــتان ع ــم کردس ــت اقلی ــا و حکوم ــا کرده ــود ب خ
هرگونــه تســامح یــا ســازش در ایــن مســأله، قابــل قبــول نیســت و کرکــوک را بــه عنــوان 

ــد.1 ــز می دانن ــط قرم خ

کلیات	شناخت	ترکمن	ها
ــم  ــی، تاریخچــه و اه ــب، دموگراف ــژاد، مذه ــن، ن ــوی ترکم ــه ریشــه لغ ــن ب پرداخت
ــروز، در  ــروز و ام ــه دی ــرای درک مواضــع ترکی ــه را ب ــا، زمین ــت سیاســی ترکمن ه فعالی

ــد: ــم می کن ــا فراه ــا ترکمن ه ــه ب رابط

1.بــاســرنگونیرژیــمصــدام،صدهــاهــزارنفــرکــردکــهدردهههــای70و80میــالدیدرطــرح
عربــیکــردنکرکــوکبــهبیــرونازشــهررانــدهشــدهبودنــد،بــهایــنشــهربازگشــتند.کردهــابــا
ــد، ــراردهن ــتانق ــتکردس ــوکراپایتخ ــدکرک ــعیدارن ــهر،س ــیش ــردموگراف ــوذوتغیی اعمالنف
مســألهایاســتکــهمســئوالنترکیــههمــوارهنســبتبــهآنهشــداردادنــدوآنراخــطقرمــزخــود

میداننــد.
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ریشه	و	معنای	ترکمن
آقــای عزیــز قــادر الصمانجــی، نویســنده و سیاســت  مدار ترکمــن عــراق در التاریــخ 
السیاســی لترکمــان العــراق )الصمانجــی،1999: 23( ریشــه و معنــی لغــت ترکمــن را در 

منابــع مختلــف بررســی نمــوده و ایــن معانــی را بــه دســت آورده اســت: 
ــده برخــی تاریخ  نویســان، عــده  ای از  ــه عقی ــا ب ــد: بن ــرک + مانن ــف( ترکمــان = ت ال
قبایــل دودمــان اغوزخــان بــه اطــراف خراســان کــوچ کــرده و در آن  جــا مدتــی ســکونت 
ــده  ــی مان ــا باق ــدری در آن ه ــان پ ــاری از خشــونت زب ــه آث ــر اینک ــه خاط ــد و ب گزیده ان
بــود، بومی هــا بــه آن هــا تــرک ماننــد می گفتنــد کــه بعدهــا بــه ترکمــن مبــدل گردیــد.

ــا  ــومر، اغوزه ــاروق س ــور ف ــدگاه پروفس ــق دی ــلمان: طب ــرک مس ــان = ت ب( ترکم
کــه در قــرن دهــم میــادی بــه منظــور انجــام مبــادالت تجــاری بــه ممالــک اســامی 
ــرک  ــی ت ــه معن ــن ب ــه ترکم ــوز ب ــام آغ ــد و ن ــام گرویدن ــه اس ــد، ب ــفر می کردن س
مســلمان مبــدل گردیــد. در همیــن راســتا کلــود کوهیــن در کتــاب خــود، ترکیــه عثمانــی 
ــا ترک هــای  ــدار شــده ت ــد: لغــت ترکمــان در دوره مســلمان شــدن ترک هــا پدی می گوی
ــز  ــا بادیه نشــین غیرمســلمان متمای کوچ نشــین مســلمان را از ترک هــای شهرنشــین و ی

ســازد. 
ج( ترکمــان = ترجمــان: ترک هــای ماوراءالنهریــن کــه بــه اســام پیوســتند از طریــق 
معاشــرت و تعامــل بــا مســلمانان عــرب، زبــان عربــی آموختنــد و بــرای دیگــر ترک هــای 
ــه نقــش  ــرک مســلمانان ک ــه ت ــن جهــت، ب ــذا، از ای ــد. ل غیرمســلمان ترجمــه می کردن

ترجمــان داشــتند، ترکمــان می  گفتنــد. 
د( ترکمــان = قومــان،1  قومــی از تبــار قبجــاق کــه شــاخه ای از قبایــل ترکنــد کــه در 
دوران ســلجوقیان بــه تــرک قومــان معــروف بودنــد، امــا طبــق نظــر تاربخ  نــگار معــروف 

دوکینــی، تــرک قومــان متعاقبــًا بــه ترکمــان تبدیــل شــد. 
ه( ترکمــان = تــرک + مــان: بنــا بــه نظــر نجیــب عاصــم »مــان« بــه معنــی مــرد 
ــد.  ــت می آی ــه دس ــو ب ــرک جنگ  ج ــی ت ــه معن ــع دو کلم ــا جم ــت و ب ــو اس ــا جنگ  ج ی
ــر  ترکمــان = تــرک + مــان )مــن(: مطابــق نظــر جــی. دینــی کــه آقــای الصمانجــی ب

1 . Koman.
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ــر  ــان ترکــی ب ــا »مــان« در زب ــات ترجیــح می دهــد، پســوند »مــن« ی دیگــر آرا و نظری
کثــرت و اصالــت داللــت دارد. بنابرایــن معنــی ایــن لغــت، تــرک اصیــل1 اســت.

نژاد،	زبان	و	مذهب
ــدند.2  ــده می ش ــوز نامی ــته آغ ــتند و درگذش ــه هس ــیایی میان ــوام آس ــا از اق  ترکمن ه
ــم در صحــرای وســیع، بخــش  ــه از دوران قدی ــد ک ــرکان آســیایی میانه ان شــاخه ای از ت
ــینی روزگار  ــی کوچ نش ــه زندگ ــای آرال ب ــن دری ــون و بی ــیحون و جیح ــفای رود س س
می گذرانیدنــد. تــا حــدود قــرن هفتــم میــادی، ترکمن هــا جزیــی از قــوم بــزرگ تــرک 

ــد:  ــن می گوی ــن الاحتلالی ــراق بی ــاب الع ــزاوی در کت ــاس الع ــد. عب بودن
ــرد.  ــا را در برمی گی ــار و ترکمن ه ــرک، تات ــول، ت ــه مغ ــت ک ــام اس ــام ع ــرک ن ت
تــرک ملــت مســتقل و بســیار بــزرگ و دارای شــاخه ها، قبایــل و تبارهــای متعــددی 
ــام یــک دریاچــه می باشــد.  ــوران اســت کــه ن ــرک ت ــوم ت ــی ق اســت. وطــن اصل

)الصمانجــی،1999: 28( 

ــد و ســرزمین های مجــاور آن دریاچــه کــه ســرزمین  ــران را آران می گفتن ــم ای در قدی
ــل  ــان مح ــاهنامه، تاریخ  نویس ــق ش ــد. طب ــده می ش ــوران نامی ــود، ت ــا ب ــی ترک ه اصل
جغرافیایــی تــوران را ماورالنهــر بــر آن طــرف آب آمــوری و خــوارزم تــا دریاچــه آرال، تــا 
دشــت های روســیه و ناحیــه تــرک و خــزر و چیــن و ماچیــن و تبــت و شــرق پنداشــته اند. 
بــا توجــه بــه متــن شــاهنامه، تــوران محــل ســکونت تــرکان و چینیــان را دربــر می  گرفتــه 
و به وســیله رود جیحــون از ســرزمین ایــران جــدا می شــده اســت. در ایــن صــورت چیــن 
ــز هســتند  ــی نی ــود. پژوهش  گران ــد ب ــوران خواه ــی از ت ــن جزی ــا بخشــی از کشــور چی ی
کــه تــوران باســتان را منطقــه ای در آســیای میانــه امــا موطــن اولیــه آریاییــان می داننــد. 
ــای  ــه کوه ه ــیای مرکزیســت در منطق ــوران، آس ــر محــل ت ــان دیگ ــر تاریخ  نویس ــه نظ ب

1  .pure.
ــی  ــان ف ــخ الترکم ــز تاری ــشموج ــطدرکتاب ــرالضاب ــاکرصاب ــیش ــنعراق ــروفترکم ــندهمع 2. نویس
ــف ــوزیکــیازطوای ــهآغ ــداســتک ــهمعتق ــدبلک ــوزنمیدان ــنراآغ ــژادترکم ــراقریشــهون الع
ــان ــدامنش ــههرک ــوندک ــیممیش ــهتقس ــاقبیل ــهی ــاهطایف ــشازپنج ــهبی ــنب ــدوترکم ترکمنان
ــااز ــد.اغوزه ــذاریمیکردن ــاعالمتگ ــاآنه ــودراب ــایلخ ــامووس ــهاحش ــتندک ــیداش خاص
ترکســتانبــهخراســانکــوچکــردهوبعدهــاازراهآمیختــنواختــالطبــادیگــرقبایــلتــرکچــون

ــدهشــدند. ــاترکمــننامی غزه
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اورال- آلتایــی و یــا از دریــای خــزر تــا فــات ایــران تــا سرچشــمه رودخانــه ســیر دریــا از 
رودخانــه ایرتیــش1  تــا فــات آکمولینســک2 در قصیــده معــروف تــوران ضیــاء گــوک آلــپ 
مبلّــغ نظریــه پــان تورانیســم آمــده: ... ســرزمین پــدری بــرای ترک هــا نــه ترکیــه اســت 
و نــه ترکســتان بلکــه ســرزمین پــدری بــزرگ و جاویــدان تــوران اســت... )رواسانی،1392: 
ــااًل  ــراق احتم ــای ع ــد اســت ترکمن ه ــار معتق allpantorkism.persianblog.ir( فب  م

بقایــای دودمــان قبیلــه ای ترکمــن قــرون چهــارده و پانــزده هســتند و بعدهــا به شــهروندان 
ترکــی کــه جانشــینان ســاطین عثمانــی آن هــا را در ایــن شــهرهای مــرزی مســتقر کــرده 
ــد  ــراق معتق ــن ع ــرکه از شــخصیت های سیاســی ترکم ــد ش ــای ولی ــتند. آق ــد پیوس بودن
اســت کــه ملــت ترکمــن عــراق، ملــت مســتقلی هســتند کــه از نــژاد تــرک آســیای میانــه 

ــا ترک هــای ترکیــه کامــًا متفاوتنــد. )شــرکه،2001: 88( و ب
ــرن  ــا در ق ــی، بعضــی از ترکمن ه ــه روایت ــا ب ــه اســام، بن ــا ب ــاره ورود ترکمن ه درب
ــه  ــدند. ب ــلمان ش ــن، مس ــاد ماوراءالنهری ــامی در ب ــات اس ــس از فتوح ــری پ اول هج
ــتند.  ــن اســام پیوس ــه دی ــرن پنجــم هجــری ب ــب در ق ــا اغل ــر، ترکمن ه ــی دیگ روایت
ــاد کــه در دوره امــوی شــهر  ــن زی ــداهلل ب ــق روایــت تاریخ  الامــم والملــوک، عبی مطاب
بخــارا را فتــح کــرد، جنگ  جویــی و شــجاعت ترکمن هــای آن شــهر، توجــه وی را جلــب 
کــرد و تصمیــم گرفــت تعــداد دوهــزار ترکمــن مســلمان را بــا خــود بــه عنــوان ســرباز 
ــه حضــور  ــان ارتشــیان بنی امی ــد، ترکمن هــا در می ــه بع ــخ ب ــرد. از آن تاری ــه بصــره بب ب
ــای  ــب ترکمن ه ــت، اغل ــن جه ــد. از ای ــم بوده ان ــتگاه حاک ــت دس ــورد عنای ــته و م داش
عــراق، مســلمان و پیــرو دو مذهــب حنفــی و شــیعه هســتند. البتــه آمــار دقیقــی وجــود 

ــد. ــدام مذهــب بیش  ترن ــروان ک ــه پی ــدارد ک ن

دموگرافی	ترکمن	ها
ــا جنــوب شــرقی آن  ــد از شــمال غــرب عــراق ت آن هــا در منطقــه و ســرزمینی ممت
ســکونت دارنــد. ایــن منطقــه وســیع، شــهر تلعفــر، بخشــی از شــهرهای موصــل، اربیــل و 
کرکــوک، شــهرهای آلتــون کپــری، تــازه خرماتــو، طوزخرماتــو، کفــری، قره تپــه، خانقیــن، 

1  .Irtisch. 
2 . Akmolinsk.



₪ 37 زمینههایهمگراییوواگراییترکمنهایعراقباترکیهقدیموجدید،درچارچوبکمالیسموپانترکیسم

ســعدیه، جلــوالء و مندلــی را در بــر می گیــرد. هم  چنیــن تعــداد قابــل توجهــی در بغــداد 
ــد. بخــش  ــه ســیصد هــزار نفــر تخمیــن می زنن ــد، کــه برخــی آن هــا را ب ســکونت دارن
عمــده جمعیــت آنــان در روســتاها ســاکنند و طبــق یکــی از سرشــماری های غیــر رســمی، 
نزدیــک بــه 10 درصــد از جمعیــت عــراق را ترکمن هــای آن کشــور تشــکیل می دهنــد. 
ــد؛  ــر می کنن ــر ذک ــون نف ــا 3 میلی ــی را 2/5 ت ــای عراق ــت ترکمن ه ــع، جمعی ــن مناب ای
هــر چنــد ایــن رقــم مــورد قبــول گروه هــای کــرد و ســایر گروه هــای عراقــی نیســت،1 
ــل  ــوک، اربی ــهرهای کرک ــراق در ش ــای ع ــین ترکمن ه ــت شهرنش ــن جمعی بیش  تری
ــهرک  ــت ش ــد از جمعی ــد 70 درص ــا معتقدن ــتند. ترکمن ه ــاکن هس ــر س ــه تلعف و منطق
کرکــوک ترکمــن، و 30 درصــد 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،1960: 67(

تاریخچه	مهاجرت
پیشــینه مهاجــرت و ســکونت ترکمن هــا در عــراق شــامل ســه دوره تاریخــی 

شــد: می با
ــگام  ــری هن ــال 54 هج ــراق در س ــه ع ــا ب ــرت ترکمن ه ــاز مهاج ــت: آغ دوره نخس
فتــح شــهر بخــارا در دوره امــوی شــروع شــد. تعــدادی بــه عنــوان ســرباز، همــراه ابــن 
زیــاد بــه عــراق آمدنــد و در آن  جــا مســتقر شــدند. ســیل مهاجــرت ترکمن هــا و پیوســتن 
خانواده شــان بــه عــراق هم  چنــان تــا دوره عباســیان ادامــه داشــت. ایــن دوره بــه عنــوان 
ــد و آداب  و رســوم مــردم آن توصیــف  ــا ســرزمین جدی ــوم ترکمــن ب ــه آشــنایی ق مرحل
ــان  ــد و زب ــر آمیختن ــوام دیگ ــا اق ــن دوره ب ــن ای ــن ترکم ــیاری از مهاجری ــود. بس می ش

عربــی آموختنــد. 

ــود. ــنزدهمیش ــرتخمی ــوننف ــه1,5میلی ــراقب ــایع ــارترکمنه ــا،آم ــعآنه ــاسمناب ــراس 1.ب
سرشــماریســال1957،آخریــنسرشــماریکــهدرآنقومیــتمنعکسشــدهبــود،تعــدادترکمنهــا
بالــغبــر567000نفــروبــامیــزان%9ازکلجمعیــتکشــور)6,3میلیــوننفــر(تخمیــنزدهشــد.
)کاجابتــی،736:2003(جالــبایــناســتکــهمنابــعرســمیدردورانحکومــتصــدامکــهاصــاًل
ــا ــتترکمنه ــدجمعی ــادرص ــدت ــالشمیکردن ــناختند،ت ــمیتنمیش ــهرس ــنراب ــتترکم قومی
راحتیاالمــکانکاهــشدهنــدودرصــدآنهــارابــامیــزان%2ازکلجمعیــتعــراقبــهصــورت

ــد. ــتدرسرشــماریهایرســمیمنعکــسکنن ثاب
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دوره دوم: مهاجــرت و ســکونت ترکمن هــا در دوره ســلجوقیان بــود کــه از مهم تریــن 
ــدار ترکمن هــا در عــراق به  شــمار مــی رود و طــی آن،  دوره هــای تاریخــی اســتقرار و اقت

حکومت هــای مختلــف ترکمــن بــه وجــود آمدنــد. 
ــه تثبیــت و اســتقرار  ــه مرحل ــه عــراق، در واقــع ب دوره ســوم: مهاجــرت ترکمن هــا ب
ــایر  ــادی از عش ــداد زی ــه تع ــن مرحل ــود. در ای ــوم می ش ــا موس ــدار آن ه ــش اقت و افزای
ترکمــن همــراه عثمانی هــا در حمــات و نبردهــای خــود بــا صفویــان وارد خــاک عــراق 
ــراد  ــلطان م ــه س ــال 1534 و حمل ــی در س ــلیمان قانون ــلطان س ــه س ــوند. حمل می ش
چهــارم بــه بغــداد در ســال 1638 از مهم تریــن حماتــی بــود کــه هــزاران نفــر ترکمــن 

ــه همــراه داشــت. )الصمانجــی،1999: 39( ب

فعالیت	های	سیاسی
در دوره گذشــته، از زمــان ســقوط عثمانــی و تشــکیل دولــت عــراق در ســال 1921 تــا 
دهــه 1990، ترکمن هــا در عرصه هــای سیاســی اجتماعــی منــزوی شــدند و در مســائل و 
ــه قتل عــام 1959 کــه  ــه حادث ــه اســتثنایی از جمل ــد حادث جریان  هــای سیاســی به جــز چن
ــا  ــه حضــور ی ــود، هیچ گون ــه آن کشــیده شــده ب ــای ترکمن هــای کرکــوک ب ــار پ ــه اجب ب
دخالتــی نداشــتند. امــا پــس از تحــوالت سیاســی در عرصــه بین المللــی و منطقــه ای و بــه 
خصــوص پــس از جنــگ دوم خلیج فــارس، ترکمن هــا به طــور فعــال وارد صحنــه سیاســی 
شــدند و تشــکات و گروه هــای مختلفــی در قالــب معارضیــن رژیــم صــدام تشــکیل دادنــد. 
هم اکنــون احــزاب و گروه هــای ترکمــن عراقــی اعــم از تشــکیل شــده در دوران معارضــه 
ــوند:  ــته بندی می ش ــی دس ــان اصل ــه جری ــه س ــدام، ب ــم ص ــرنگونی رژی ــس از س ــا پ و ی
ــال  ــه در س ــراق ک ــان الع ــامی لترکم ــاد االس ــد االتح ــیعی مانن ــام گرای ش ــزاب اس اح
ــنی  ــزاب اســام گرای س ــود؛ اح ــری می ش ــی رهب ــاس البیات ــط عب ــیس و توس 1991 تأس
ماننــد جبهــه ملی گــرای ترکمــن عــراق کــه در 1995 تأســیس شــد و ســران برجســته آن 
عبارتنــد از: تــوران کتانــه، ســنان چلبــی، وداد ارســان، صنعــان کتانــه، فــاروق عبــداهلل و 
ســعد الدیــن ارکیــج؛ احــزاب و گروه هایــی دیگــری بنــام گردهمایــی ملــی ترکمــن وجــود 
ــه  ــق ب ــم کردســتان هســتند و شــهر کرکــوک را متعل ــع سیاســت های اقلی ــد کــه تاب دارن

اقلیــم می داننــد ماننــد: الحــزب الدیمقراطــی الترکمانــی. )الصمانجــی،1999: 40(
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سیاست	خارجی	ترکیه	و	روابط	با	ترکمن	های	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 
ــا در  ــتگاه دیپلماســی ترک ه ــود دارد.« دس ــی وج ــی دائم ــع مل ــرا مناف ــد زی ــود ندارن وج
ــل  ــکل عم ــک ش ــه ی ــته اند ب ــه داش ــی ک ــت حاکمیت ــوع ماهی ــر ن ــا ه ــخ ب ــول تاری ط
ــن  ــت؛ ای ــوده اس ــاوت ب ــر متف ــا هم  دیگ ــا ب ــایل آن ه ــزار و وس ــط اب ــد و فق کرده ان
ــه از الزامــات محیــط داخلــی و بازیگــران بین المللــی اســت. امــا  وضعیــت، نشــأت گرفت
در هــر ســبک حکومتــی؛ کمالیســم یــا اردوغانیســم دو فاکتــور مشــترک دیــده می شــود: 
الــف( ســوار شــدن بــر مــوج جهانــی به صــورت مقطعــی و تاکتیکــی بــه منظــور بــرآورده 
ــوری هــوش  ــرم و تئ ــدرت ن ــه؛ ب( اســتفاده از ق کــردن اســتراتژی های بلندمــدت ترکی
ــن  ــد. در ای ــه کنن ــب ترکی ــع را نصی ــن مناف ــه، بیش  تری ــن هزین ــا کم  تری ــا ب ــار ت سرش
ــا  ــه اروپ ــکا و اتحادی ــه امری ــتی ک ــوع سیاس ــا ن ــا ب ــد ت ــاش دارن ــا ت ــتا، ترک ه راس
ــا  ــد ت ــاد کنن ــی ایج ــد، هم  خوان ــاذ می کنن ــی اتخ ــای بین الملل ــا رویداده ــاط ب در ارتب
ــای  ــو بحران ه ــود را در پرت ــی خ ــع مل ــی، مناف ــت خارج ــه سیاس ــت دادن ب ــن جه ضم
ــه  ــا توج ــه ب ــخ همیش ــول تاری ــکارا در ط ــت آن ــد. حاکمی ــازی کنن ــی حداکثرس بین الملل
ــی  ــع مل ــی و مناف ــای جهان ــر ارزش ه ــد ب ــا تأکی ــه ب ــی ترکی ــی سیاس ــه جامعه شناس ب
ــا در  ــی آن ه ــدی اجتماع ــع، صورت بن ــته ها و مناف ــون خواس ــت؛ چ ــرده اس ــت ک حرک
همیــن راســتا، تعریــف شــده اســت. )صولت،tisri.org :1392( سیاســت خارجــی ترکیــه 
ــای  ــا اقلیت ه ــل ب ــأله تعام ــورد مس ــژه در م ــه ای و به وی ــی و منطق ــطح بین الملل در س
ــث و  ــی قابل بح ــا دوره زمان ــه ی ــه مرحل ــراق در س ــن ع ــوم و ترکم ــور عم ــی به ط ترک

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 خلیج فــارس و پیامدهــای 
ــا  ــراق ب ــای ع ــط ترکمن ه ــرای درک رواب ــد. ب ــه می  یاب ــود ادام ــم ب ــه مه ــن دو حادث ای
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، صرف نظــر نمایــد 
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ــد. )مردان،2004:  ــت جدیدالتأســیس عــراق درآم ــت موصــل جــزو دول و در نتیجــه والی
ســرزمین های  از  چشــم  ترکیــه  تاکنــون  زمــان  آن  از  البتــه   mafhoum.com)

ــز کرکــوک  ــده اســت و همــواره در خصــوص اســتان موصــل و نی ازدســت رفته برنگردان
و حقــوق ترکمن هــا، ادعاهایــی را مطــرح کــرده اســت کــه گاه تــا بــه امــروز نیــز تکــرار 
ــر اســاس تفکــر  ــن دوره ب ــه در طــول ای ــام  داران ترکی ــی کــه زم ــا از آنجای می شــود. ام
کمالیســم بــه مســائل ترک هــای خــارج از آناتولــی توجهــی نداشــته اند، ترکیــه در طــول 
ایــن مــدت هیــچ اقدامــات عمــده ای در جهــت حمایــت از اقلیــت ترکمن هــای 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 
ــا همســایگان اســت. مبــدع  ــه تنــش صفــر ب ترکیــه هســتیم. اســتراتژی اول معــروف ب
ــدا  ــر پی ــا نظــر وی تغیی ــه بعده ــود. البت ــو ب ــن سیاســت احمــد داود اغل ــرداز ای و نظریه پ
ــا  ــا اروپ ــود را ب ــط خ ــرا رواب ــد، زی ــوازن خوان ــه را نامت ــی ترکی ــت خارج ــرد و سیاس ک
ــه  ــر ب ــورهای دیگ ــا کش ــود را ب ــع خ ــوده و مناف ــز نم ــکا متمرک ــده امری و ایاالت متح
ــه در طــول 80  ــود. از نظــر وی، ترکی ــه ب ــده گرفت ــه نادی خصــوص کشــورهای خاورمیان
ــا  ــازی ب ــط ممت ــه در ســال 1923، رواب ــس از تأســیس جمهــوری ترکی ســال گذشــته پ
کشــورهای اســتقال یافتــه از امپراتــوری ســابق عثمانــی در شــرق و غــرب حفــظ نکــرده 
درحالی کــه ترکیــه بایــد نقــش بیش  تــری در آن کشــورها ایفــا کنــد. )نوفــل، 2010: 83( 
ازاین جهــت، ترکیــه در مراحــل بعــدی، اســتراتژی جدیــدی را مبتنــی بــر مداخلــه فعــال 
ــام  داران  ــه 1990، زم ــرد. از اواســط ده ــال ک ــود دنب ــر خ ــتقرار نظــم موردنظ ــت اس جه
ــان ضمــن از ســرگیری  ــد. آن ترکیــه، سیاســت جدیــدی را در قبــال عــراق اتخــاذ نمودن
ــق  ــذا در مناط ــر غ ــت در براب ــرح نف ــب ط ــور، در قال ــن کش ــا ای ــادی ب ــراودات اقتص م
ــت بســیار کوچکــی را  ــی کــه اقلی ــت از ترکمن هــای عراق ــا حمای ــز ب شــمالی عــراق نی
ــر  ــه سیاســت ترکی  ســازی شــهرهای مهمــی نظی ــد، ب ــن کشــور تشــکیل می دهن در ای
ــرمایه گذاری های  ــه س ــدام ب ــتا، اق ــن راس ــری روی آورده و در ای ــوک و کف ــل، ده اربی
گســترده در زمینــه اشــاعه فرهنــگ ترکــی و تغییــر ترکیــب جمعیتــی مناطــق هم جــوار 
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 
ــکان  ــود و حتی االم ــر نش ــراق منج ــای ع ــتقال کرده ــه اس ــت، ب ــده اس ــود آم ــه وج ب
مانــع ارتبــاط مؤثــر بیــن کردهــای عــراق و کردهــای جدایی طلــب ترکیــه شــود. )روحــی، 

)68 :1380
ــس از  ــراق پ ــز در ع ــدر متمرک ــت مقت ــک دول ــود ی ــدوار ب ــه امی ــوم: ترکی دوره�س
صــدام باعــث تشــدید کنتــرل مــرزی و عبــور و مــرور شورشــیان P.K.K شــود، ازایــن رو، 
ــردی  ــار ک ــت خودمخت ــا فدرالیســم و تشــکیل دول ــت ب ــه مخالف سیاســت رســمی ترکی
بــود، از طــرف دیگــر، به طــور هم  زمــان ترکیــه خواهــان رعایــت حقــوق اقلیــت ترکمــن 
ــا بین المللــی کــردن مســأله حقــوق اقلیــت ترکمــن در  ــه ب ــوده اســت. ترکی در عــراق ب
ــور  ــن کش ــمال ای ــود در ش ــوذ خ ــه نف ــا، زمین ــت های آن ه ــت از درخواس ــراق و حمای ع
ــد. حمایــت از جبهــه ترکمــن عــراق،  ــر کردهــا فراهــم می کن را جهــت اعمــال فشــار ب
ــف  ــرد، متوق ــرگان ک ــاح پیش م ــع س ــوک، خل ــات کرک ــزاری انتخاب ــا برگ ــت ب مخالف
ــن در  ــتان ترکم ــاد دو اس ــل و ایج ــوک و اربی ــه کرک ــا ب ــرت کرده ــد مهاج ــردن رون ک
شــمال عــراق، از جملــه خواســت های ترکمن هــا و ترکیــه می باشــد. )درویشی و 
ــاش  ــی و ت ــد عراق ــات جدی ــا مقام ــه ب ــکاری ترکی پرتو،pishkesvat.ir :1392( هم
ــون  ــائل گوناگ ــون مس ــن، پیرام ــان طرفی ــو می ــاب گفت  وگ ــتن ب ــاز نگه داش ــرای ب ب
ــی و نظــم نســبی موجــود در  ــات امنیت ــت از برهــم زدن ترتیب ــا در راســتای ممانع نه تنه
ــدازه  ــش از ان ــوذ بی ــاش دارد از گســترش و نف ــور ت ــن کش ــه ای ــد؛1 بلک ــراق می باش ع
ــه نزدیــک کــردن  ــه عمــل آورد و در ایــن راه، مایــل ب ــران نیــز در عــراق ممانعــت ب ای
ــه  ــذا، ترکی ــود. ل ــد ب ــه یک  دیگــر خواه ــراق ب ــا در ع ــراب ســنی و کرده ــا، اع ترکمن ه
تــا پیــش از تحــوالت جهــان عــرب، بــه تــاش در جهــت حفــظ تمامیــت ارضــی عــراق 
ــه و  ــا هم ــراق ب ــم در ع ــراف متخاص ــات اط ــل منازع ــت حل وفص ــه داد و در جه ادام
به طــور یک  ســان ماقــات و گفت  وگــو  کــرد. در راســتای ایــن سیاســت متــوازن ترکیــه 

ــژهپــسازتحــوالتجهــان ــودهبهوی ــرازونشــیبب ــهوعــراقشــاهدف ــانترکی ــطمی ــهرواب 1.البت
عــربکــهترکیــهسیاســتمتغایــرینســبتبــهاوضــاعداخلــیورونــدسیاســیعــراقدرجهــت
ــرده ــالک ــریدنب ــیودرچارچــوبنوعثمانیگ ــورفرقهگرای ــهفاکت ــکاب ــاات ــوذخــودب ــعهنف توس

اســت.
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ــا در  ــد جبهــه ترکمــن عــراق اجــازه داده شــد ت ــه احــزاب و گروه هــای کــردی همانن ب
) aztagarabic.com:1392،ــد. )یاکفیان ــاح کنن ــری افتت ــکارا دفات آن

ــای  ــرد. ادع ــره بب ــر به ــراق بیش  ت ــه ع ــود ب ــار خ ــزار فش ــد از اب ــه می کوش ترکی
ــه موصــل، و نیــز وجــود اقلیــت ترکمــن در شــمال عــراق، بــه همــراه  ارضــی ترکیــه ب
نیــاز جغرافیایــی منطقــه بــه راه هــای مواصاتــی ترکیــه، از جملــه ایــن ابزارهــا می باشــد. 
ــه  ــرزمین هایی را ک ــاش هســتیم س ــا در ت ــار داشــت: م ــتا اظه ــن راس ــو در ای داود اغل
بیــن ســال های 1911 تــا 1923 از دســت داده ایــم، دوبــاره بــه دســت آوریــم و البتــه ایــن 
حــرف نمی توانــد اشــغال ســرزمین آن  جــا باشــد بلکــه منظــور همــان گســترش و نفــوذ 
ــال  ــگریان،1391: 31( در س ــت. )عس ــی اس ــه عثمان ــق ب ــرزمین های متعل ــه در س ترکی
2003 کــه کردهــا قصــد تصــرف شــهر مهــم و اســتراتژیک کرکــوک را داشــتند، ترک هــا 
از طریــق وارد ســاختن فشــار بــه امریــکا و اعــام تهدیــد رســمی حملــه نظامــی، از جملــه 
ــتان  ــم کردس ــت اقلی ــه حکوم ــهر و الحــاق آن ب ــن ش ــه ای ــا ب ــع دســت  یابی کرده موان
ــی داده  ــه کردهــا منطقــه فدرال ــد اگــر ب ــد می کردن ــان تهدی ــن آن عــراق شــدند. هم  چنی
شــود، ترکمن هــای عراقــی نیــز بایــد از امتیــازی مشــابه برخــوردار شــوند. آن هــا یک بــار 
دیگــر در ســال 2007 تهدیــدات نظامــی خــود را علیــه کردهــای عــراق و طــرح ادعــای 

مالکیــت شــهر کرکــوک مطــرح ســاختند. )پشــنگ،1392: 19(
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 بزرگ تــری ایفــا ســازد. اولیــن رخــداد، جنــگ ایــران و عــراق 
ــه  ــت عــراق ب ــه و در عــراق را افزایــش داد. دول ــه در منطق ــه نفــوذ ترکی ــود کــه زمین ب
نیروهــای ترکیــه مطابــق توافق  نامــه دوجانبــه کــه در ســال 1983 بــه امضــای طرفیــن 
ــب و  ــراق در جهــت تعقی ــری خــاک ع ــا در عمــق 30 کیلومت ــود، اجــازه داد ت رســیده ب
ــه  ــن توافق  نام ــد. ای ــم صــدام پیــش  روی کنن ــن رژی ســرکوب شورشــیان کــرد و مخالفی
هنــوز اعتبــار دارد و لغــو نشــده اســت. در واقــع، تمامیــت ارضــی ســه کشــور ایــران، عراق 
و ســوریه را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد. دومیــن حادثــه مهــم، جنــگ دوم خلیج فــارس 
و اشــغال کویــت توســط عــراق بــود. یکــی از پیامدهــای برجســته ایــن جنــگ، از بیــن 
بــردن یک  پارچگــی و وحــدت کشــور بــود. زیــرا عــراق واحــد را بــه عــراق چنــد قومیتــی 
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ــیعه و  ــیحی، ش ــلمان، مس ــن، مس ــرد، ترکم ــرب، ک ــاخت؛ ع ــدل س ــی مب ــد مذهب و چن
ســنی در ایــن راســتا بــود کــه ترکیــه سیاســت خــود را نســبت بــه ترکمــن عــراق و در 
ــت  ــی و تثبی ــر داد، و در تشــکل احــزاب و گروه هــای ترکمن ــا تغیی ــت آن ه جهــت حمای
جایــگاه سیاســی آن هــا در میــان معارضیــن صــدام، تاش هــای زیــادی بــه عمــل آورد. 
ســومین و مهم تریــن رخــداد، ســقوط رژیــم صــدام در ســال 2003 میــادی بــود. تغییــر 
ــتراتژی  ــه اس ــد ترکی ــث ش ــرا، باع ــدرال کثرت گ ــک ف ــام دموکراتی ــه نظ ــم ب ــن رژی ای
ــر کــه پیــش  ــه مؤث ــه دو حادث ــد. البت ــه و عــراق اتخــاذ نمای ــه منطق ــدی نســبت ب جدی
از ســقوط صــدام رخ داده بــود کــه بازهــم در تغییــر اســتراتژی ترکیــه مؤثــر بــود، حادثــه 
11 ســپتامبر در 2001 و بــه قــدرت رســیدن حــزب عدالــت و توســعه در ترکیــه در 2002 
بــود. )شــعبان،2013: مصاحبــه( ســران ایــن حــزب، بــا فاصله گیــری از اصــول کمالیســم 
و در چارچــوب نوعثمانی  گــری و اســتراتژی های متناســب بــا تحــوالت منطقــه، سیاســت 
ــی و  ــل دیپلماس ــرداری از عوام ــا بهره ب ــال و ب ــش فع ــای نق ــر ایف ــی ب ــدی را متک جدی
ــه در  ــال، ترکی ــور مث ــه ط ــد. ب ــال کرده ان ــراق دنب ــرم در ع ــای ن ــادی و قدرت ه اقتص
ــور  ــر فاکت ــد ب ــه تأکی ــی کــه ب ــه و سیاســت قبل ــس از 2008 برخــاف روی ســال های پ
ــا کردهــای  ــط پرتنــش ب ترکمن هــای عــراق و حمایــت از جبهــه ترکمــن عــراق و رواب
عــراق موســوم بــود، روابــط سیاســی و اقتصــادی مســتقیمی بــا کردســتان عــراق برقــرار 
نمــوده و همکاری هــای اقتصــادی و مبــادالت تجــاری را بــه حــد اعــا رســانده اســت، 
ــا  ــی ب ــدون هماهنگ ــه ب ــور خارج ــر ام ــون وزی ــه چ ــمی ترکی ــات رس ــه مقام به طوری ک

ــد. ــدار و ماقــات می کردن ــا مســئولین اقلیــم کردســتان دی بغــداد ب
ــت را می رســاند  ــن واقعی ــل، ای ــه در اربی ــر آن، گشــایش کنســولگری ترکی ــزون ب اف
ــناخته و  ــمیت ش ــه رس ــی ب ــور ضمن ــه ط ــتان را ب ــم کردس ــت اقلی ــه حکوم ــه ترکی ک
دغدغه هــای ســابق ترکیــه از برقــراری فدرالیســم در عــراق ازمیان رفتــه اســت. در واقــع، 
ــع  ــازد و مناف ــه مســتحکم می س ــا ترکی ــراق ب ــای ع ــط کرده ــه سیاســت ها رواب این گون
ترکیــه در اقلیــم تأمیــن می نمایــد. هرچنــد کــه بــه نظــر می رســد ایــن ســطح از روابــط 
آینــده اقلیــم را مــورد تهدیــد قــرار خواهــد داد، زیــرا آنچــه کــه عمــًا و بــر روی زمیــن 
ــت  ــوذ اقتصــادی، فرهنگــی و در نهای ــوع تهاجــم و نف ــع یــک ن انجــام می شــود، در واق
ــه  ــه تهی ــی از ترکی ــواد مصرف ــی و م ــواد غذای ــد م ــون 90 درص ــت. هم اکن ــی اس سیاس



شماره 4 ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 441393 ₪

می شــود، پروژه هــای کان عمرانــی و پروژه هــای ســاختارهای زیربنایــی منطقــه 
توســط شــرکت های پیمــان  کاری ترکیــه انجــام می شــود، و دانشــگاه و مــدارس و دفاتــر 
ــتند. )دلی،2013:  ــت هس ــغول فعالی ــم مش ــی در اقلی ــان ترک ــس زب ــا تدری ــی ب فرهنگ
wahdaislamyia.org( دکتــر عبدالحســین شــعبان معتقــد اســت کــه ترکیــه بــا 

ــد.  ــال می کن ــراق دنب ــتان ع ــردی در کردس ــرح راهب ــک ط ــت ها ی ــن سیاس ــال ای اعم
ــه( ــعبان،2013: مصاحب )ش

زمینه	های	هم		گرایی	و	واگرایی	ترکمن	های	عراق	با	ترکیه
الف( زمینه های همگرایی

ــر آن  ــا و نظای ــودن ترکمن ه ــت ب ــیم، اقلی ــان ترکس ــه پ ــوان ب ــه می ت ــن زمین در ای
اشــاره کــرد:

ــرق در  ــوک ش ــل بل ــال کام ــوروی و انح ــی ش ــی فروپاش ــم:�در پ 1��پان�ترکیس
ــان آن  ســال 1991 و بازتــاب آن در قفقــاز و آســیای مرکــزی، کــه بســیاری از ترک زبان
ــد،  ــی دارن ــای آناتول ــا ترک ه ــترک ب ــی مش ــی و قوم ــه های فرهنگ ــق دارای ریش مناط
ــتان  ــا ترکس ــکان ت ــیعی از بال ــای وس ــه جغرافی ــه منطق ــد ک ــد آم ــدی پدی ــان جدی جه
ــن جهــان، در  ــرد. ای ــر می  گی ــان درب ــون ترک زب ــر 150 میلی ــغ ب ــت بال ــا جمعی شــرقی ب
قالــب پان ترکیســم قابــل تفســیر اســت. هرچنــد کــه ایــن جهــان مفــروض کــه توســط 
ــه  ــی در ترکی ــای توران ــا جنبش ه ــی و ی ــت گرای افراط ــای راس ــای ملی گراه گروه ه
بــرای وحــدت ملت هــای ترکــی مطــرح می شــود، از بــدو تأســیس دولــت جدیــد ترکیــه 
ــه  ــی آن تحــوالت، ترکی ــا در پ ــد ام ــناخته می گردی ــردود ش ــون1 م ــه 1920 تاکن در ده
فرصت هــای مناســب تری پیــدا نمــود تــا بــا اســتفاده از شــرایط و امکانــات بالقــوه ایــن 
ــد  ــر می رس ــازد. و به  نظ ــا س ــری ایف ــش بهت ــی نق ــه بین الملل ــه و صحن ــان در منطق جه

ــایآن ــهحــدودجغرافی ــوریفروپاشــیشــدهک ــبامپرات ــرکدرجهــتحفــظونجــاتقل 1.آتات
ــود،تالشهــایخــودرادرحــدودســرزمینآناتولــیمحــدود درمنشــورملــیمشــخصگردیــدهب
ســاختوازهرگونــهادعــادرمناطــقتابــعامپراتــوریوســرزمینهایترکــیزبــانآســیایمرکــزیو
قفقــازوهرگونــهآرمانگرایــیغیرواقعــیمدعیــانوحــدتجوامــعتــرکصرفنظــرنمــودهاســت.

)نوفــل،21:2010-20؛نورالدیــن،135-133:2010(
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ــا ترکیــه زمــام رهبــری ایــن  ــد ت ــه ترکیــه دوخته ان جوامــع تــرک ایــن جهــان چشــم ب
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 می باشــد، 
ــی  ــزه درون ــتن انگی ــاره نداش ــه دراین ب ــی ترکی ــل ناتوان ــن دالی ــد. از مهم تری ــز مان عاج

بــرای رهبــری منطقــه و پایپنــد بــودن بــه اصــول کمالیســم اســت.
بــا بــه قــدرت رســیدن حــزب عدالــت و توســعه در ســال 2002، شــرایط کامــًا تغییــر 
پیــدا کــرد. ســران حــزب نهایــت تــاش خــود را در ایجــاد تغییــرات سیاســی، اجتماعــی 
ــوه  ــات بالق ــری امکان ــا به کارگی ــا ب ــد ت ــد و می کنن ــذول کرده ان ــی مب ــادی داخل و اقتص
ــه  ــه را ب ــن جهــان فرضــی و واقعیت هــای ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی خــود، ترکی ای
یــک قــدرت و بازیگــر مهــم در منطقــه خاورمیانــه وجهــان مبــدل ســازند. )باکیــر،2010: 
17- 16( اگــر چــه زمــان طوالنــی از پان  ترکیســم می گــذرد و شــاید هم  چــون 
ــه هرحــال ترکمن هــای  ــا ب ــدارد، ام ــی ن ــر چندان ــگ و تأثی ــوژی رن ــن ایدئول گذشــته ای
ــد و  ــده بگیرن ــه را نادی ــا ترکی ــود ب ــی خ ــی و قوم ــترکات فرهنگ ــد مش ــراق نمی توانن ع
خواه ناخــواه ایــن مشــترکات در روابــط، تعامــل و موضع گیری هــا در برابــر مســائل 
ــدام  ــم ص ــرنگونی رژی ــا س ــته و ت ــدت گذش ــول م ــذا، در ط ــذارد ل ــر می گ ــف اث مختل
ــرف  ــا از ط ــه ترکمن ه ــه ب ــتم ک ــم و س ــل ظل ــه دلی ــار و ب ــه ناچ ــی ب ــان ترکمن جوان
حاکمــان عــراق در دوره هــای مختلــف اعمــال می شــد، تحــت تأثیــر ایدئولــوژی و تفکــر 
ــد و نجــات و پیشــرفت خــود را در پیــروی از سیاســت های ملی گــرای  پان ترکیســم بودن
ــه  ــعه و ب ــت و توس ــزب عدال ــدن ح ــا روی کار آم ــی ب ــد. ول ــه می دیدن ــکوالر ترکی و س
ــر  ــه خاط ــراق ب ــای ع ــه ترکمن ه ــد عاق ــر می رس ــه نظ ــان ب ــیدن اردوغ ــدرت رس ق

ــیو ــیترک ــوردهملیگرای ــایفروخ ــهگرایشه ــازهایب ــدت ــورویامی ــیش ــانفروپاش 1.درجری
ــر ــایخاصــینظی ــزابوجنبشه ــد،واح ــودآم ــهوج ــازب ــزیوقفق ــیایمرک پانترکیســمدرآس
حــزب»آالش«،«بیولیک«،«حــزبگــرگخاکســتریآذربایجــان«و«حــزبتــورانمعاصــرآذربایجــان«
ــناقدامــاتازســویدیگــر ــاای ــربیــنترکهــاتشــکلیافــت،ام ــاآرمــانایجــادوحــدتبیشت ب
گروههــایملــیمنطقــه،نظیــرترکمــنوقرقیــزبــابدبینــیتلقــیشــد،زیــراآنهــابیمنــاکبودنــدکــه
ــا،1377، ــرشــود.)رئیــسنی ــهگروههــایملــیبزرگت ــرایغلب ــهوســیلهایب ایــنمســألهتبدیــلب

ج466-472:5(



شماره 4 ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 461393 ₪

جهت گیری هــای ایــن حــزب کاهــش پیــدا کــرد. سیاســت دولــت اردوغــان نســبت بــه 
مســائل عــراق و حتــی در تعامــل بــا ترکمن هــا در چارچــوب فرقه گرایــی بــوده اســت و 
جبهــه ترکمــن عــراق را کــه اغلــب رهبــران آن ســنی و طــرف  دار ملی گرایــی می باشــند 
ــا در  ــه ترکمن ه ــد درحالی ک ــح می دهن ــیعی ترجی ــوص ش ــه خص ــا ب ــایر گروه ه ــر س ب
ــه  ــای ک ــگاه سیاســی و دســت آورده ــه جای ــد ک ــان دارن ــت اذع ــن حقیق ــه ای ــوم ب عم
ــوده اســت.  ــراق ب ــای شــیعه ع ــون مواضــع و حمایت ه ــق ســاختند، مدی ــال محق تابه ح

ــه( ــی،2013: مصاحب )البیات
ــودن و  ــت ب ــر در اقلی ــه خاط ــا ب ــراق: ترکمن ه ــا در ع ــودن ترکمن ه ــت ب  2. اقلی
نقــش محــدود خــود در نتیجــه شــرایط گذشــته و احســاس ضعــف در مقابــل هم وطنــان 
ــرای ایجــاد  ــه ب ــه حمایــت و پشــتیبانی ترکی ــاز خــود را ب خــود یعنــی کــرد و عــرب، نی
تــوازن قــدرت احســاس می نماینــد. از جملــه اقدامــات ترکیــه در جهــت تقویــت جایــگاه 
ترکمــن در عــراق و اقــدام تورگــوت اوزال رئیــس جمهــور ســابق ترکیــه اعــام آمادگــی 
ــژه  ــده وی ــوان نماین ــه عن ــی را ب ــن عراق ــخصیت های ترکم ــی از ش ــا یک ــود ت ــرده ب ک
ترکیــه در بغــداد منصــوب نمایــد. هم  چنیــن او توانســت بازیگــران بین المللــی را متقاعــد 
ــر  ــه عنص ــوان س ــه عن ــا ب ــا و عرب ه ــراه کرده ــراق را هم ــای ع ــا ترکمن ه ــازد ت س
ــار  ــا در کن ــا ترکمن ه ــه آن تاش ه ــه در نتیج ــد ک ــمار آورن ــراق به  ش ــور ع ــی کش اصل

)aliraqtimes.co :1392 ،ــن اســت.)قزانجی دیگــران در ســاختن عــراق نوی
3. توســعه قــدرت کردهــا: بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی حاکــم پــس از ســقوط رژیــم 
ــزی  ــت مرک ــی دول ــر ناتوانای ــی دیگ ــش از آن از یک جهــت و از جهت ــی بی صــدام و حت
ــه خاطــر واقعیت هــای موجــود، قــدرت کردهــا در مناطــق مشــترک و ترکمــن نشــین  ب
ــوذ  ــر توســعه نف ــا خــود را در براب ــرد در نتیجــه ترکمن ه ــدا می ک ــه روز توســعه پی روز ب
و قــدرت کردهــا ناتــوان می بیننــد و ناچــاراً ترکیــه را حامــی خــود و مهارکننــده نفــوذ و 

ــد. ــمار می آورن ــا به  ش ــد کرده تهدی
ب( موانع هم  گرایی

در مورد عوامل واگرایی می توان به عوامل متعددی اشاره کرد از جمله:
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ــی،  ــی و قوم ــای فرهنگ ــم علقه  ه ــی: علیرغ ــت منف ــتی و ذهنی ــت کمالیس 1. سیاس
ــا تــرک.  ــر عراقــی می داننــد ت ترکمن هــای عــراق از نظــر هویــت ملــی، خــود را بیش  ت
زیــرا وقتــی امپراتــوری عثمانــی ســقوط کــرد و والیــت موصــل مطابــق مصوبــات جامعــه 
ــا  ــه ترکمن ه ــد، ب ــق ش ــراق ملح ــت ع ــه دول ــی ب ــات عموم ــزاری انتخاب ــا برگ ــل ب مل
ــا  ــد. آن ه ــاب نماین ــراق انتخ ــا ع ــه ی ــت ترکی ــت دول ــان تابعی ــا می ــد ت ــار داده ش اختی
ــد. )التوجی،ankawa.com :1392( هم  چنیــن در تأییــد  تابعیــت عــراق را انتخــاب کردن
مطلــب فــوق و بــه عنــوان نمونــه حــدود ســی  هزار 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 هم وغــم خــود را ادامــه زندگــی و اقامــت در ترکیــه قــرار دادنــد. 
ــراق  ــه و ع ــه در منطق ــت های ترکی ــا سیاس ــا ب ــه آن ه ــود ک ــن ب ــر ای ــن ام ــت ای عل
ــد. در  ــکاری نمی کردن ــه هم ــا ترکی ــرای آن سیاســت ها ب ــی در اج ــد و حت ــف بودن مخال
واقــع آن هــا منافــع خــود را در چارچــوب منافــع ملــی ترکیــه نمی دیدنــد اگرچــه برخــی 
از آن هــا حتــی تابعیــت ترکیــه هــم داشــتند. هم اکنــون نیــز ترکمن هــا بــر ایــن باورنــد 
ــه اســت  ــی و تمامیــت ارضــی عــراق نهفت کــه سرنوشــت ملــت ترکمــن در وحــدت مل
ــوی  ــت معن ــد هوی ــردد، بی تردی ــق گ ــراق محق ــه و تقســیم ع ــناریوهای تجزی ــر س و اگ
ــا در  ــب ترکمن ه ــرا اغل ــام خواهــد شــد. زی ــا ادغ ــا دیگــر قومیت ه ــا ب و فرهنگــی آن ه
مناطــق کردســتان یــا در شــهرهای بــا اکثریــت عــرب ســکونت دارنــد. )قزانجی، 1392: 

)aliraqtimes.co

ــس از تحــوالت  ــی پ 2��سیاســت�پراگماتییســتی: در طــول ســال های گذشــته حت
ــر  ــه ایفــای نقــش بیش  ت ــود و رویکــرد جدیــد سیاســی ترکیــه متکــی ب پــس از دهــه ن
در منطقــه و حمایــت از ترکــی زبانــان و اقلیت هــای تــرک کشــورهای دیگــر، ترکیــه در 
ــود.  ــار نم ــه رفت ــراق عمل گرایان ــه و ع ــوادث منطق ــا بســیاری از مســائل و ح ــورد ب برخ
ــا  ــگاه ترکمن ه ــه ضــرر جای ــه ب ــا ک ــدرت کرده ــعه ق ــا توس ــل ب ــال در تعام به عنوان مث
ــا  ــه ب ــد، بلک ــد نمی زن ــه تهدی ــت ب ــته دس ــد گذش ــا مانن ــه نه تنه ــد، ترکی ــام می ش تم
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ــدی را در  ــت جدی ــرم سیاس ــدرت ن ــادی و ق ــی و اقتص ــای دیپلماس ــتفاده از فاکتوره اس
ــر  ــدون در نظ ــود و ب ــی خ ــع مل ــن مناف ــت تأمی ــًا در جه ــا صرف ــا کرده ــود ب ــط خ رواب
ــن  ــد. هم  چنی ــی اتخــاذ می نمای ــی ترک ــا و ماحظــات ملی گرای ــع ترکمن ه ــن مناف گرفت
ــود  ــی خ ــای اعان ــر در دیدگاه ه ــال اخی ــد س ــی چن ــه در ط ــو ک ــان و داوود اغل اردوغ
ــرف  داری  ــایگان ط ــا همس ــکات ب ــاندن مش ــر رس ــه صف ــتراتژی ب ــی و اس از تنش زدای
می کردنــد و بــه دنبــال متوازن ســازی در جهت گیــری دیپلماســی ترکیــه بوده انــد؛ 
هم اکنــون ایــن تاش هــای چندســاله را نادیــده گرفتــه و سمت وســوی سیاســت 
خارجــی آنــکارا را متناســب بــا غــرب و ماحظــات آن تنظیــم کرده انــد. اقداماتــی از ایــن 
قبیــل در جهت گیــری سیاســت خارجــی ترکیــه، پدیــده تــازه ای نیســت بلکــه در طــول 
تاریــخ ســران حاکــم بــا اســتفاده از اســتراتژی )دو گام بــه پیــش و یــک گام بــه پــس( 

)tisri.org :1392،حرکــت کرده انــد. )صولت

نتیجه	
ــن  ــای ای ــدرج در بخش ه ــات من ــده و اطاع ــردآوری ش ــای گ ــی داده ه ــا بررس ب
ــی،  ــع هم  گرای ــا و موان ــته، زمینه ه ــتقل و وابس ــای مس ــل متغیره ــه و تجزیه وتحلی مقال
ــه  ــه ای ترکی ــت های منطق ــراق، و سیاس ــای ع ــم در ترکمن ه ــای پان ترکیس ظرفیت ه

ــا توجــه بــه تحــوالت منطقــه و عــراق، ایــن نتایــج بــه دســت آمــده اســت: ب
علیرغــم اینکــه ترکمن هــا عمومــًا ترکیــه را هنــوز حامــی اســتراتژیک خــود می داننــد، 
امــا در عمــل آن هــا در بســیاری از مــوارد نســبت بــه مواضــع و سیاســت های منطقــه ای 
ــد کــه  ــه ایــن حقیقــت اذعــان دارن ترکیــه شــک و تردیــد داشــته اند. بنابرایــن، آن هــا ب
بــرای رســیدن بــه منافــع و حقــوق خــود نمی تواننــد تنهــا روی ترکیــه حســاب کننــد و 

عوامــل دیگــر را نادیــده بگیرنــد.
ترکمن هــا در طــول دهه هــای گذشــته پــس از ســقوط عثمانــی در انــزوای سیاســی 
بــه ســر می بردنــد و تــا پیــش از اواخــر دهــه 1990 در جریانــات و تحــوالت عــراق نقــش 
و حضــور فعاالنــه نداشــتند و حتــی پــس از تحــوالت سیاســی عــراق از ســال 1991 بــه 
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ــا  ــدام، ام ــم ص ــارض رژی ــف مع ــای مختل ــزاب و گروه ه ــکیل اح ــم تش ــد و علی  رغ بع
آن هــا نتوانســتند بــه صــورت جریــان منســجم و مؤثــر در صحنــه سیاســی و تحــوالت 
ــد، به طوری کــه برخــی از شــخصیت های ترکمنــی ترجیــح  ــا کنن ــی کشــور نقــش ایف آت
می دادنــد بــه احــزاب و گروه هــای دیگــر بــا گرایش هــای دینــی یــا مذهبــی و یــا حتــی 

ملی گــرای بپیوندنــد تــا بــه یــک حــزب یــا گــروه ترکمنــی.
ــت  ــی و تشــکیل دول ــته از دوران ســقوط عثمان ــای گذش ــا در طــول دهه ه ترکمن ه
ــر  ــواری به  س ــرایط دش ــال 2003، در ش ــدام در س ــقوط ص ــا س ــال 1921 ت ــراق در س ع
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه بودن ــی قرارگرفت ــای متوال ــرکوب رژیم ه ــورد س ــد و م می بردن
مســأله و نــکات فوق الذکــر و بــه دالیلــی کــه قبــًا بــدان در ایــن پژوهــش اشــاره شــد، 
ترکمن هــا نــه خــود قــادر بــه رهایــی از ایــن شــرایط و رســیدن بــه حقــوق خــود بودنــد 
و نــه حامــی و مدافــع واقعــی بــرای تحقــق آرمان هــای خــود داشــتند. درنتیجــه جایــگاه 
و قــدرت سیاســی آن هــا در مقابــل قدرت  گیــری روزافــزون کردهــا حتــی در عــراق نویــن 

ــده اســت. پــس از صــدام هم  چنــان ضعیــف مان
ــال  ــوروی در س ــی ش ــس از فروپاش ــه پ ــان و منطق ــی جه ــوالت سیاس ــه تح اگرچ
ــن کشــور  ــت ای ــژه در موردحمای ــه و به  وی ــه ای ترکی ــر سیاســت منطق 1989 باعــث تغیی
ــی  ــات داخل ــوز الزام ــا هن ــد، ام ــی گردی ــارج از آناتول ــی خ ــای ترک ــا و اقلیت ه از ترک ه
ــدود  ــش مح ــن نق ــای ای ــه ایف ــبت ب ــه را نس ــی ترکی ــه ای و بین الملل ــل منطق و عوام

می ســازد.
ــدرت  ــه ق ــعه و ب ــت و توس ــزب عدال ــت ح ــه در دوران حاکمی ــه ترکی ــم اینک علیرغ
رســیدن اردوغــان شــاهد تحــوالت اساســی در سیاســت خارجــی بــوده، کــه بــه 
ــه مســتقیم در ســطح منطقــه در چارچــوب  سیاســت فعــال در تحــوالت جهــان و مداخل
نوعثمانی  گــری موســوم شــد، امــا عملکــرد ســران حــزب تاکنــون نشــان داد کــه آن هــا 
ــات  ــوالت و جریان ــا تح ــورد ب ــه کار و در برخ ــا محافظ ــوده ت ــت ب ــر پراگماتیس بیش  ت

سیاســی منطقــه به طــور واقع گرایانــه رفتــار می کردنــد.
ــای  ــه در دوره ه ــان ترکی ــی حاکم ــای سیاس ــوژی و گرایش ه ــر از ایدئول صرف نظ
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مختلــف زمانــی، آنچــه کــه بــرای آن هــا اولویــت دارد منافــع و امنیــت ملــی ترکیــه اســت 
ــدم اســت. ــان مق ــی جه ــای ترک ــا و اقلیت ه ــا ترک ه ــی ب ــدت و هم  گرای ــر وح ــه ب ک

بنابرایــن علی  رغــم تغییــر در سیاســت خارجــی ترکیــه در برخــورد بــا محیــط پیرامونــی 
ــه خاطــر الزامــات محیــط  ــه ترک هــای خــارج از آناتولــی، امــا ب و به خصــوص نســبت ب
داخلــی و شــرایط بین المللــی و منطقــه ای ازیک طــرف و از طرفــی دیگــر شــرایط 
سیاســی فعلــی و تاریخــی ترکمن هــای عــراق، هم  گرایــی آن هــا بــا ترکیــه در چارچــوب 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــف ب ــه ضعی ــت ترکی ــه ای دول ــت های منطق ــم و سیاس پان ترکیس
ــمار  ــه ش ــراق ب ــوذ در ع ــزار نف ــش از اب ــه بی ــرای ترکی ــراق ب ــای ع ــع ترکمن ه درواق
نمی رونــد. انفعــال و بی عملــی ترکمان هــا در تحــوالت منطقــه در پرتــو حــوادث 
روزهــای پایانــی بهــار 2014 و حملــه داعــش بــه مناطقــی از مرکــز و شــمال عــراق کــه 

ــد. ــت گردی ــش ثاب ــد بیش ازپی ــین بوده ان ــن نش ــًا ترکم بعض
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