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چکیده
همزمانی نسبی روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه در ترکیه و سقوط صدام در عراق و
بروز خالء قدرت ناشی از آن در این کشور ،تحرکات عمیق ،فشرده و چندالیه آنکارا در نواحی
همجوار همسایه جنوبی را در پی آورد .دولت اردوغان با استناد به تهدید پ.ک.ک (به عنوان
عامل امنیتی) ،سند عهد ملی (به عنوان عامل تاریخی) در خصوص تعلق موصل و کرکوک به
ترک ها و توافقنامه تعقیب گرم میان بغداد و آنکارا (عامل حقوقی) ،استقرار نیروهای نظامی خود
را به  15کیلومتری موصل و دامنه حمالت هوایی و پهپادی را به عمق  200کیلومتری خاک عراق
رسانده است .تمامی این تحرکات آک پارتی با تاکید همزمان بر احترام به حاکمیت عراق و عدم
طمع ورزی به خاک آن کشور انجام میگیرد .مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش
اصلی است که «چرا ترکیه پس از سقوط صدام و ظهور داعش ،ابعاد تحرکات نظامی -سیاسی
خود در شمال عراق را افزایش داده است؟» .جهت پاسخ به این سوال ،طی مطالعهای توصیفی-
تبیینی با کاربست منابع کتابخانهای و اسناد تاریخی ،جستاری در کتب ،مقاالت و گزارش
اندیشکدهها و رسانههای معتبر به زبانهای عربی ،ترکی ،فارسی و انگلیسی انجام دادیم و در پایان
با استفاده از یافتههای حاصل از این مطالعه ،به این نتیجه کلی دست یافتیم« :ترکیه با ترکیبی از
انگیزههای تاریخی-هویتی سازهانگارانه (برآمده از ایدئولوژی نئوعثمانیسم) و قدرت طلبانه
رئالیستی ،در کسوت یک بازیگر طمعکار و نه جویای امنیت ،بدنبال تسلط بیشتر بر سرزمینهای
شمال عراق است».
This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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مقدمه
تاثیر منطقه جغرافیایی که امروز آن را به عنوان عراق میشناسیم ،در معادالت کالن قدرت
یکی از واقعیتهایی بوده که باعث شده از دوره باستان تاکنون ،آوردگاهی برای بازیگران جاه
طلب و حتی جویای امنیت باشد .سلسله جنگهای پهنه عراق امروزی بیش از هر چیز متاثر از
همین واقعیت است؛ در این مقاله برآنیم تا تحرکات زمینی و تجاوزات هوایی ترکیه در شمال
عراق را در چهارچوب یک رقابت منطقهای به ویژه در بازه زمانی  2014به بعد مورد ارزیابی قرار
دهیم.
ترکیه پس از روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه نقش خود را به عنوان یک قدرت
منطقهای بازیافت و امروزه در معادالت غرب آسیا مسلما جزو  3قدرت برتر محسوب میگردد.
این کشور از زمان ترسیم مرزهای کنونی در دهه  ،1920ادعای حاکمیت بر شمال عراق و به طور
خاص ،موصل را داشت اما به دلیل ضعف قدرت ،هیچگاه نتوانست گام جدی به سوی این هدف
بردارد .تنها پس از روی کار آمدن دولت «آک پارتی» ،ترکیه توانست با تجمیع منابع قدرت خود
و استفاده از خالء قدرت ایجاد شده ناشی از سقوط صدام ،در شمال سرزمین عراق به سوی
موصل پیشروی زمینی و حمالت هوایی متراکم داشته باشد.
البته زمینههای پیشروی تدریجی در عمق خاک عراق حداقل از دهه  80میالدی چیده شده
بود« .از  1984ترکیه و دولت بعث به توافقی موسوم به «تعقیب گرم» دست یافتند»(طاهرخانی و
ولیپور)130 :1394 ،؛( )Taherkhani & Valipour, 2017: 130که مطابق آن ،تا عمق  10کیلومتری
خاک یکدیگر ،خطرهای امنیتی را از خود دور کند .این توافق با اصالحات ،همچنان مورد استناد
ترکیه است .از آن برهه تا زمان سقوط صدام ،با توجه به بی ثباتی حاکم در ترکیه و همچنین
کنترل نسبی دولت بغداد بر امور کشور ،آنکارا نتوانست پیشروی بیشتری داشته باشد .با سرنگونی
صدام ،ترکیه برنامه ای برای ورود نظامی زمینی به عراق طراحی کرد که مخالفت جدی کردها و
امریکا را در پی داشت .در مقابل «آنکارا ورود پیشمرگه به اربیل را به عنوان خط قرمز تعیین کرد
که البته این خط قرمز رد شد و ترکیه توان واکنش در خور نداشت» (قهرمانپور:1387 ،
)64؛( .)Ghahremanpour, 2009: 64تنها از سال  2006به بعد بود که آک پارتی با مشاهده وقوع
درگیریهای طائفی و حمالت به امریکا و قدرتیابی کردهای عراقی ،فرصت برای رخنه بیشتر به
شمال عراق را مغتنم شمرد و گام به گام پیشروی کرد؛ این مسأله با سقوط موصل به دست داعش
و خالء قدرت گسترده پس از آن ،به اوج خود رسید که نمود بارز آن ،تاسیس پایگاه بعشیقه در
کنار موصل است.
مقاله حاضر با کاربست نظریه رئالیسم انگیزشی ،درصدد تبیین انگیزههای واقعی ترکیه از
پیشروی در شمال عراق است و پرسش اصلی خود را چنین مطرح مینماید« :چرا ترکیه پس از
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سقوط صدام و ظهور داعش ،ابعاد تحرکات نظامی-سیاسی خود در شمال عراق را افزایش داده
است؟» .فرضیه پایه که مورد آزمون خواهد گرفت بدین شرح است« :ترکیه با ترکیبی از
انگیزههای تاریخی-هویتی سازهانگارانه (برآمده از ایدئولوژی نئوعثمانیسم) و قدرت طلبانه
رئالیستی ،در کسوت یک بازیگر طمعکار و نه جویای امنیت بدنبال تسلط بیشتر بر سرزمینهای
شمال عراق است» .جهت تبیین انگیزههای ترکیه با استفاده از روش توصیفی-تبیینی متمرکز بر
مطالعه کتابخانهای ،از مقاالت ،کتب و گزارش و تحلیلهای رسانهای و اندیشکدهای مرتبط به
زبانهای فارسی ،انگلیسی ،ترکی و عربی بهره گرفتهایم .طی این مقاله ضمن بررسی انگیزه
اعالمی ترکیه از پیشرویها در سرزمینهای شمالی عراق (مبارزه با تهدید پ.ک.ک) به کشف
انگیزه های اعمالی و عمدتا اعالم نشده از سوی مقامات رسمی این کشور میپردازیم که شامل
توسعهطلبی سرزمینی ملهم از نئوعثمانیسم ،دستیابی به ذخایر نفت و گاز و برقراری توازن با
جمهوری اسالمی ایران میشود.
-1پیشینه
موضوع تحرکات ترکیه در عراق یکی از مباحث نو در مطالعات بینالمللی محسوب
نمیگردد .با توجه به اهمیت عراق ،نقش منطقهای ترکیه و تاثیرات کالن تحرکات آن در شمال
عراق ،طبیعی است که تحقیقات زیادی در این خصوص انجام شده باشد .مقاله الهه کوالیی با
همکاری حسین حافظیان به زبان انگلیسی ( )2017با عنوان «مسأله کردی و تاثیر آن بر روابط ایران
و ترکیه» از جمله آثار مربوط به این حوزه است که رقابت ترکیه و ایران برای نفوذ بر کردستان
عراق و سوریه را از  1991تا  2015توصیف کرده و با رویکرد تحلیلی به این جمع بندی رسیدهاند
که مسأله کردی بر سیاست های کالن ژئوپلیتیکی آنکارا و تهران اثر نگذاشته است .گرچه دادهها
و اطالعات بکار رفته در این مقاله ،بخش بزرگی از سیاستهای کالن ایران و ترکیه در قبال عراق
را باز مینماید اما بنظر میرسد در تحلیل نهایی ،به علت دور ماندن از واقعیتهای میدانی و
دادههای روز آمد (اخبار) به جمعبندی درستی نرسیده است کما اینکه امروز شاهدیم ایران و
ترکیه هر دو سیاست نسبتا مشابهی در قبال گروههای معارض کردی در خاک عراق در پیش
گرفتهاند.
مقاله اثرات استقالل خواهبی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کردنشین ایران ،نوشته
مصطفی قاسمی و همکاران در تابستان  1400است که طی آن با استفاده از ابزار فیشبرداری و
مطالعه توصیفی-تحلیلی ،روند فعالیتهای جدایی طلبانه در اقلیم کردستان عراق را بررسی کرده
و به این نتیجه رسیدهاند که تحرکات اینچنینی باعث بروز تهدیدهای فرهنگی ،تهدیدهای سیاسی
)مطالبات قومی و تجزیه طلبانه ،قومیت و هویت ،ناسیونالیسم قومی ،فدرالیسم عراقی( و تهدیدهای
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اقتصادی موجب تضعیف انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران شده است .با استفاده از این مقاله
میتوان توجیهات دولت آکپارتی در حمالت به مناطق کردنشین عراق را بر اساس منطقه امنیت
جویی تحلیل نمود (قاسمی و همکاران)158 :1400 ،؛( .)Ghasemi & et.al, 2021:158در صورت
پذیرش نتیجهگیری این مقاله ،میتوان تحرکات ترکیه در خاک عراق را منبعث از امنیت و نه
توسعهطلبی تحلیل کرد و مشروع دانست .ضعف اصلی این تحلیل عدم استناد به دادههای میدانی و
به روز است.
مقاله آمریکا ،چالشهای هویتی و دولت ورشکسته در عراق  ،2020-2003تحقیقی با رویکرد
توصیفی-تحلیلی در رابطه با چگونگی تعامل ایاالت متحده با بحرانهای هویتی عراق در
چهارچوب نظریه آشوبهای روزنا است .نویسنده در این مقاله با بررسی تحرکات قومی-هویتی
در عراق نوعی آشوب هستیشناختی در این کشور را برجسته میکند که امریکا به عنوان یک
متغیر میانی آن را نگریسته تا از طریق شکلدهی به مجموعهای از چالشهای هویتی و ایجاد
بینظمیهای سیاسی-اجتماعی ،زمینه را برای تحقق الگوی دولت ورشکسته و فراهم ساختن
شرایط استمرار مداخالت در عراق فراهم آورد .نویسنده به این نتیجه رسیده که بهرهگیری از
قدرت نرم نظیر ابزارهای رسانهای و مجازی با هدف ایجاد بیساختارسازیهای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی(مانند آشوبسازی و اعتراضات خیابانی) ،بخشی از راهبرد دولت ورشکسته آمریکا در
عراق است (سرخیل)35 :1399 ،؛( .)Sarkheil, 2021: 35این نوشتار شاید در نگاه اول چندان
مربوط به بحث مقاله حاضر نگریسته نشود اما تعمیق در دادههای ارائه شده آن ،بخش بزرگی از
عوامل زمینهساز دخالت ترکیه در عراق را نمایان میسازد .به عبارت دیگر حسب یافتههای
پژوهش مورد بحث ،سیاست ایاالت متحده منجر به بروز بی ثباتی دامنهدار در عراق شده است.
همین موضوع خود بستری فراهم میسازد که ترکیه با سیاست اعالمی مبارزه با تهدید تروریسم
در کنار مرزهای خود ،و با سیاست اعمالی فرصتطلبی ناشی از خالء قدرت ،دامنه فعالیت در
خاک عراق را گسترش دهد .در واقع مقاله سرخیل ادبیات پژوهشی در اختیار میگذارد که با
استفاده از آن ،گوشهای از عوامل زمینهساز رخنه ترکیه در شمال عراق را تحلیل نماییم .همچنین
مطالب موجود در این تحقیق تا حدی نیازمندیها در رابطه با چالشهای هویتی به عنوان یکی از
متغیرهای قطعی در سیاست ترکیه در قبال عراق را در اختیار نگارندگان مقاله حاضر قرار داد اما
بنظر میرسد با غفلت از وجود چنین چالشی در طول تاریخ عراق ،با نگاهی ارزش انگار به
موضوع فعالیت امریکا در کشور مورد بحث نگریسته است.
روی هم رفته ،عمده ضعف مقاالت مورد بحث اتکای صرف به کتب و مقاالتی است که
غالبا دچار یکسویهنگری بوده و اطالعات میدانی و روز آمد در آنها کمتر یافت میشود.
نقیصههایی که سعی شده در مقاله حاضر با استفاده از منابع عربی ،فارسی ،ترکی و انگلیسی منتشر
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شده از سوی رسانهها و نویسندگان با گرایشات متفاوت ،تحلیلی چند بُعدی از سیاست ترکیه در
شمال عراق ارائه نماید .در این مقاله رصد نسبتا عمیقی از منابع رسانهای مخالف و موافق ترکیه
صورت گرفت و با استفاده از آنها سطح ،دامنه و انگیزه فعالیتهای ترکیه در نواحی نینوی،
دهوک و کرکوک بررسی شد.
-2چهارچوب نظری
مقاله حاضر بر مبنای نظریه «واقعگرایی انگیزشی» نگارش یافته است .این نظریه واقع یکی
از برودندادهای سیر تطور پارادایم کالن رئالیسم است .نظریه رئالیسم در سیر تکامل خود هیچگاه
از تمرکز بر رقابت دولتها برای دستیابی به منابع کمیاب چشمپوشی نکرده ولی نسخههای
بهروزتر این پارادایم« ،موضوعاتی نظیر انگیزهها ،برداشتها و  ....را هم برسمیت شناختهاند»
( .)Legro & Moravcasik, 1999: 5طی روند تکامل رئالیم ،نظریات کالن واقعگرایی (تدافعی و
تهاجمی) پا به عرصه گذاشتند و در ادامه آن ،نسخه به روز شدهای ،با پسوند انگیزشی متولد شد.
2
مبدع نظریه مذکور «اندرو کید» بوده است.
3
کید که خود «از پیشگامان مفهوم «معمای امنیت» در رشته روابط بینالملل بوده است»
( ،)Acharya & Ramsay, 2013: 2مبنای بحث خود در خصوص روابط بینالملل را «اعتماد و بی
اعتمادی» قرار میدهد ( .)Kydd, 2005: 4وی پس از بررسی مبانی فکری رئالیسم تدافعی و
تهاجمی در خصوص انگیزه دولتها از کنشگری در روابط بینالملل ،گونه سومی را معرفی می
کند که «واقعگرایی بیضوی » یا همان رئالیسم انگیزشی 4
است .در واقع نظریه وی ترکیبی از
رئالیسم تهاجمی و تدافعی است .او مینویسد« :من نظریه خود را با منطق هابزی دولتها آغاز
می کنم بدین معنا که این بازیگران در نظام آنارشیک به دنبال امنیت هستند اما تنها انگیزه آنها
امنیت برای بقا نیست بلکه انگیزههای بسیار دیگری هم وجود دارد که «چیرگی» یکی از
آنهاست و در این حالت دولتها ممکن است بیش از آنچه برای امنیتشان نیاز است را طلب
کنند»( .)Kydd, 2005:18بررسی منظومه فکری کید نشان میدهد که رئالیسم برساخته وی« ،موازنه
قدرت » در قالب «موازنه تهدید» 6را روز آمد کرده و عالوه 7بر مقدورات و محذورات،
1در

1

. Motivational Realism
. Andrew Kydd
3
. Security Dilemma
4
. Bayesian Realism
5
. Conquest
6
. Balance of Power
7
. Balance of Threat
2

 34

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،18شماره  ،)71( 3زمستان 1400

«ترجیحات» بازیگران در روابط بینالملل 1را هم به عنوان عاملی مهم در تعیین برونداد آنها
برشمرده است .با اضافه شدن ترجیحات در زمره شکلدهنده انگیزه بازیگران ،دو گونه از آنها
جویای امنیت» یا «طمع کار» .
خود کید3 « ،
شکل میگیرد« :شیر » یا «گوشت »؛ یا به تعبیر 2
کشمکش ها در روابط بینالملل ،از آن رو آغاز می شود که بازیگران جویای امنیت ،به دلیل «بی
اعتمادی» نسبت به انگیزههای سایرین ،خود به دنبال افزایش قدرت می روند و همین موضوع،
باعث بی اعتمادی سایر بازیگران می گردد .به عبارت روشن تر« ،بی اعتمادی بازیگران نسبت به
هم و «طمع کار» بودن یا پنداشته شدن آن ها عامل وقوع تنش ،آشوب یا جنگ است» (نجفی و
قلخانباز)133 :1396 ،؛).) Najafi & Gholkhanbaz, 2017: 133
6
دولتهای جویای امنیت دو ویژگی بارز دارند :شفافیت ؛ پرهیز از نشانه های پر هزینه.
شفافیت از طریق ارائه اطالعات در خصوص پروندههای شک برانگیز اثبات میشود .در میان این
پرونده ،مسائل نظامی جزو مهمترینها محسوب میشوند .در کنار شفافیت البته نیاز است تا
نشانههای پر هزینه هم در سیاست خارجی ترک شوند« .نشانههای مذکور از طریق بررسی
ایدئولوژی ،سیاست در قبال اقلیتها ،سیاست خارجی در قبال بازیگران همسایه ضعیف و
سیاستهای نظامی قابل بررسی است» (عبداهللخانی)90 :1389 ،؛(.)Abdullahkhani, 2010: 90
دولت جویای امنیت ،به لحاظ ایدئولوژیک متعصب و «توسعهطلب» نیست ،اقلیتهای قومی و
مذهبی خود را سرکوب و خاموش نمیکند ،به دنبال پر کردن خالء قدرت در همسایههای
ضعیف برای افزایش قدرت خود نیست و در نهایت ،سیاست نظامی حساسیتزایی ندارد که بر
اساس آن ،قدرتش بیش از حد زیاد شود .اما «تشخیص بازیگر طمعکار از جویای امنیت ساده
نیست و عامل اصلی بروز این «عدم قطعیت» طبق نظریه واقعگرایی بیضوی ،مواجهه کنشگران با
سیلی از سیگنال های هوشیاری بخش و در عین حال مخدوش و متشتت در رابطه با جستجوی
یکجانبه امنیت است»(.)Acharya & Ramsay, 2013: 2
9
در چهارچوب چنین نگرشی« ،انگیزه» دولتها ،بیش از «ساختار» روابط بینالملل اهمیت
1
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مییابد .به بیان دیگر ،انگیزههای بازیگران به صورت جداگانه ،ساختار کلی را شکل میدهد .اگر
دولتها عمدتا جویای امنیت باشند و اقدامات طمع کارانه از خود بروز ندهند ،فضای روابط
بینالملل میتواند به سوی آرامش سیر کند ولی اگر عمده آنها وجهه طمع کار از خود به نمایش
بگذارند ،جنگ و تشویش روابط بینالملل را فرا خواهد گرفت.
طی این مقاله با استفاده از نظریه رئالیسم بیضوی (انگیزشی) بحث خواهیم کرد که دولت
ترکیه به منظور مشروعیتبخشی به عملیاتهای نظامی-سیاسی خود در شمال عراق ،حداقل از 4
دهه پیش ،خود را یک بازیگر جویای امنیت نشان داده و همچنان با برجستهسازی مخاطرات
امنیتی که برایش در خاک عراق وجود دارد ،به پیشروی نظامی در آن ادامه میدهد .در این روند
البته گزارههایی که جویای امنیت بودن ترکیه را به چالش میکشد ،قابل رویت بوده و بررسی
خواهد شد و در پایان مشخص میکنیم آنکارا یک بازیگر جویای امنیت است یا یک بازیگر
طمعکار.
-3سیر تاریخی تحرکات نظامی-سیاسی ترکیه در شمال عراق
تحرکات ترکیه برای تصرف شمال عراق سابقهای حدود یک سدهای دارد .اهمیت این منطقه
برای ترکیه از دیرباز به حدی بوده که «پیشنهاد انگلیس در  1924برای پذیرش الحاق موصل به
عراق در عوض گرفتن کل سلیمانیه ،بخشش کل بدهیها و اعطای مبالغ قرض دیگر ،احداث خط
آهن بغداد -استانبول و حتی اهدای فوری بزرگترین کشتی جنگی آن روزگار را رد کرده
است»(دهنوی)62-59 :1387 ،؛(« .)Dehnavi, 2007: 59-62توفیق رشدی بیک» ،اولین وزیر
خارجه دولت ترکیه طی مذاکرات در جامعه ملل در خصوص موضوع موصل ،در نطق خود با
صدای بلند اظهار داشت ...« :الحاق موصل به عراق ،اساس دولت ترکیه را متزلزل خواهد
ساخت»(دهنوی)96 :1387 ،؛( .)Dehnavi, 2007: 96تالشهای ترکیه تازهتاسیس برای الحاق
نینوی در دهه  1920سرانجام با توافقات سیاسی -اقتصادی فروکش کرد اما «از دهه  80میالدی به
دلیل ضعف دولت عراق و قوت گرفتن نسبی دولت ترکیه ،مجددا شاهد پیشروی نظامی -سیاسی
ترکها در نینوای عراق بودهایم» (پشنگ و زمردی487 :1393 ،؛ به نقل از تیشهیار و ظهیرینژاد،
)93 :1384؛(Pashang & Zomorrodi, 2014:477؛ .)Tisheh Yar & Zahirinejhad, 2004: 93
در این دوره ترکیه توجه به شمال عراق را بر اساس حضور گروه پ.ک.ک توجیه کرد و
پس از درگیریها در این حوزه« ،توافقی با رژیم بعث در  1984موسوم به «تعقیب گرم» بست»
(طاهرخانی و ولیپور)130 :1394 ،؛( )Taherkhani & Valipour, 2017: 130که طبق آن دو طرف
مجوز یافتند « پس از اخطار و اطالع به طرف مقابل ،برای دور کردن خطر امنیتی از خود ،تا عمق
 10کیلومتری خاک یکدیگر پیش بروند .بر اساس همین توافق ترکیه تا  1988سه عملیات را با
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اطالع دولت بعث انجام داد»( ،)Al-sadoun, 2010: 8ولی نیروهای خود را مستقر نکرد .در سال
 1994طبق توافق جدیدی ،محدوده مجاز ورود هوایی و زمینی ترکیه به عراق ،صریحا به 25
کیلومتر رسید .با استفاده از ضعف دولت عراق «در نتیجه جنگ کویت و تحریمهای پس از آن،
اینبار ترکیه در  1 ،1997پایگاه بزرگ و  3پادگان کوچک در داخل استان دهوک تاسیس نمود»
(« ،)Al-hamed, 2015: 2با موافقت امریکا  1200تا  1500نیروی خود را در این استان نگه داشت»
( )Barkey, 2005: 6و حتی برای کنترل الکترونیکی منطقه «مستقیما از اسرائیل کمک گرفت»
( .)Hossein Obeid, 2015: 96به علت تهاجمات گسترده ارتش ترکیه به مواضع کردها در جنوب
خاک خود ،در  1999پ.ک.ک پس از توافق با دولت آنکارا« ،تمامی مقرهای خود را به
ارتفاعات قندیل عراق منتقل کرد»( )Turkish weekly, 2010و ترکها ،مجددا به بهانه حضور
نیروهای معارض مسلح در شمال عراق ،استقرار نیرو و شدت عملیاتهایشان در این منطقه را بیشتر
کردند .با وجود این سیر آشکار و گسترده پیشرویها ،توافق تعقیب گرم نه تنها پس از سقوط
صدام لغو نشد ،بلکه «در  2007رسما تمدید گردید»(.)Al-hamed, 2015: 2
یکسال پس از تمدید تعقیب گرم ،موج جدید عملیات علیه پ.ک.ک در دهوک« ،با حضور
 10هزار نیروی ترکیه» آغاز شد ( .)Bendern, 2008در انتهای این موج از تقابل در خاک عراق،
«سال  2013پس از مذاکره با عبداهلل اوجاالن ،موسس در حبس پ.ک.ک با رهبران این حزب،
رسما اعالم شد تمامی فعالیتهای نظامی پ.ک.ک در خاک ترکیه متوقف و تسلیحات آن
کامال به شمال عراق منتقل میشود؛ موضوعی که مورد استقبال اردوغان هم قرار گرفت»
( .)Albayrak & Parkinson, 2013آرامش ناشی از این توافق نیز چندان به درازا نکشید و با ظهور
داعش در  ،2015مجددا موضوع لزوم تقابل با تروریسم در خاک عراق از سوی اردوغان برجسته
شد .با نزدیک شدن به عملیات آزادسازی موصل ،اردوغان به بهانه مبارزه با تروریسم در بیرون
مرزها ،موج جدیدی از حمالت را ترتیب داد« .از  20جوالی  2015تا می  ،2021بنا بر ادعای
منابع امنیتی ترکیه 1285 ،نیروی نظامی-امنیتی این کشور بدست گروه پ.ک.ک کشته شدهاند»
( .)ICG, 2021امتداد موج پساداعش این عملیاتها تا زمان نگارش این مقاله ادامه داشته و بطور
خاص از سال  2020در چهارچوب عملیات «پنجه ببر و عقاب» شدت نیز یافته و دامنه آنها به
عمق  220کیلومتری خاک عراق رسیده است .در حال حاضر مطابق برآرودهای میدانی حداقل
 30پایگاه ترکیهای در خاک عراق وجود دارد.
 -4انگیزههای دولت عدالت و توسعه ترکیه از تهاجمات نظامی به شمال عراق
ترکیه از ابتدای تاسیس تا به امروز منظومهای از استداللهای تاریخی ،حقوقی ،قومیتی و
امنیتی برای حضور خود در خاک عراق را مطرح ساخته است اما اصلیترین انگیزهای که در این
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رابطه ابراز میدارد مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت است .پذیرش این موضوع از سوی پژوهشگر
در چهارچوب رئالیسم بیضوی ،از آنکارا بازیگری جویای امنیت جلوه میدهد .در این راستا نیاز
است به صورت عمیق تری سطح واقعیت تهدید امنیتی ترکیه از خاک عراق را مورد ارزیابی قرار
دهیم.
 -4-1مبارزه با پ.ک.ک

تقابل خونبار و طوالنی ترکیه و پ.ک.ک ،نوار مرزی  350کیلومتری مشترک با عراق و
انتقال کارگران کردستان به شمال این کشور در کنار موضوع «انضمام طلبی »(هینهبوش:1389،
)28؛(( )Hineboush, 2011: 28به معنای سر ریز شدن دنباله جوامع نژادی و مذهبی در دو سوی
مرزهای کشورها) جریانات کردی جداییطلبانه در دو سوی مرزها ،همواره توجیهی منطقی و
مشروع برای عملیات در شمال عراق به ترکها داده و آنقدر مورد استناد قرار گرفته که برخی
پژوهشگران آن را «عامل اصلی ترسیمکننده سیاست آنکارا در قبال عراق جدید» پنداشتهاند
(بهرامی)1391،؛(.)Bahrami, 2012
بررسی تاریخ روابط بینالملل تائید میکند که ممکن است بازیگر طمعکار با «امنیتیسازی »
یک موضوع خود را جویای امنیت جلوه دهد .در رابطه تهدید پ.ک.ک برای دولت ترکیه،
سوابق حداقل  6دور آتشبس دو طرف موید آن است که غالبا آنکارا نقض کننده توافق بوده
است .همچنین باید توجه داشت عمق حمالت علیه مواضع پ.ک.ک به  200کیلومتری خاک
عراق رسیده که به لحاظ امنیتی به دلیل بعد مسافت تا خاک ترکیه ،قابل توجیه نیست .به عالوه
تجربه تعامل مثبت آک پارتی با مسأله کردی شامل «لغو حالت فوقالعاده  25ساله 3،بهبود
وضعیت اقتصادی مناطق کردنشین ،راهاندازی شبکه «تی.آر.تی » کردی در  ،2009و برنامه 4
5
سازی کردستان ترکیه از سوی دولت
پیشنهادی «اپوزیسیون کردی » با مضمون دموکراتیک
مرکزی»( ،)Aydin, 2016:1نه تنها عملیاتهای مسلحانه پ.ک.ک عمال به صفر رساند ،بلکه «امید
آن میرفت که معضل کردی در سیاست ترکیه برای همیشه حل شود» (اسالمی و
شمسآبادی)80 :1397؛(.)Islami & Shamsabadi, 2017: 80
برغم نتایج مثبت حاصل از تعامل مثبت با مسأله کردی در سال  2009تا  ،2011اردوغان از
سال  ،2016تهدید به حمله مجدد به پ.ک.ک در خاک عراق را مطرح کرد ( )al-Hurra, 2018و
در مارس  2018با اعالم جنگ جدید علیه پ.ک.ک آن را عملیاتی ساخت .وی در این تاریخ
1

. Irredentism
. Securitization

2

 .3در این دوره بیش از  55000کُرد کشته شدند (.)Aydin, 2016: 5

4

. T.R.T
. Kurdish Opposition

5

1
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تصریح کرد« :گفتیم که به سنجار خواهیم رفت و اکنون عملیاتها در آنجا شروع شده .نبرد
داخلی و خارجی است»( .)Reuters, 2018رئیسجمهور ترکیه پیش از آن در رابطه با موصل نیز
گفته بود« :ما هیچ قصدی برای نقض حاکمیت عراق نداریم بلکه خواهان آن هستیم که هرجا
الزم است ،از استقالل خودمان دفاع کنیم؛ اکنون این مکان موصل است پس ما در موصل
خواهیم بود»( .)Hurriyet, 2016تمامی این اظهارات در خصوص مبارزه با تروریسم و موصل در
حالی مطرح شده که دولت ترکیه در ماههای اول سقوط موصل بدست داعش ،تعامل مثبتی با آن
داشت؛ همچنین شهر موصل حدود  100کیلومتری مرز با ترکیه بود و به سختی میتوان با استناد به
نا امنی در این شهر ،امنیت ترکیه را در مخاطره قطعی دید .به عبارت دیگر دولت ترکیه با تاکید بر
ماهیت تروریستی پ.ک.ک ،خطر آن را برای موجودیت خود برجسته میسازد در حالیکه در
ژوئن  ،2014هنگام سقوط موصل بدست داعش و گروگان گرفته شدن  49تبعه خود« ،بدون
درگیری و با مذاکره دیپلماتیک» ( ،)Turkey Foreign Ministry Official Website, 2014آنها را
آزاد کرد ( )France, 2014و اردوغان این رخداد را «یک پیروزی دیپلماتیک» دانست .عالوه بر
این تعامل نفتی با تروریسم داعش از سوی ترکیه تا ماهها برقرار بود .بنا بر بیانیه نخست وزیر عراق
حیدر العبادی ،در دسامبر « ،2015عمده نفت قاچاق شده از سوی داعش از راه ترکیه فروخته
میشود»( .)Sky News Arabic, 2015بنابراین ترکیه سابقه تعامل با گروههای تروریستی را داشته
است.
در مجموع ،دستاوردهای امنیتی تجربههای ناشی از گشایش در قبال کردها از  2002تا ،2008
سابقه تعامل با داعش به عنوان بازیگر تروریستی و فاصله مکانی اهدافی که به بهانه حضور
پ.ک.ک مورد هجوم قرار میگیرند گمانه «امنیتی سازی» مسأله حضور کارگران کردستان در
خاک عراق را بیشتر تقویت میکند.
 -4-2توسعهطلبیهای سرزمینی برآمده از نگاه ایدئولوژیک نئو-عثمانیسم

شواهد تاریخی ،سیاسی و میدانی متعددی موید این است که حداقل بخشی از انگیزه
تحرکات آک پارتی در شمال عراق ،ناشی از غلبه نگاه توسعهطلبانه بوده است و مسئولین ترکیه
گاه صریحا بدان اشاره داشتهاند« .اولین بار در  ،2005اردوغان موضوع حاکمیت تاریخی ترکیه بر
کرکوک را مطرح کرد» (پشنگ و زمردی)487 :1393 ،؛(،)Pashang & Zomorrodi, 2014: 88
اما مدون سازی این ادعا در سال  2010با تئوریسازی پروژه «نئوعثمانیسم» احمد داوداغلو
صورت گرفت که بر اساس آن «ترکیه امروز باید بتواند در محدوده تمدنی امپراتوری عثمانی که
نواحی وسیعتری از مرزهای موجود را در بر میگیرد ،روندها را راهبری کند»(عظیمزاده و
1
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همکاران)108 :1396 ،؛(.)Azimzade & et.al, 2017: 108
به موازات تدوین سیاست نئوعثمانی به عنوان بازوی تئوریک توسعهطلبی در عراق ،سند «عهد
ملی » به عنوان سندی حقوقی و 1
تاریخی برای توجیه این روند مورد استناد شخص اردوغان قرار
گرفته است .طبق روایت منابع همسو با اردوغان ،بند اول این سند پیش از آنکه از سوی آتاتورک
تغییر داده شود« ،متضمن تعلق تمامی سرزمینهای غیر اشغالی مسلمان عثمانی تا اکتبر  ،1918به
دولت بعدی ،یعنی ترکیه بوده است»( .)Kunghdamesh, 2018اردوغان در محافل مختلفی با استناد
به همین سند حضور نظامی در شمال عراق را توجیه کرده است .وی در یک سخنرانی اظهار
داشت« :بگذا رید به شاگردان خود در مدرسه بیاموزیم که چطور بر سر ما کاله گذاشتند که بارز
ترین نمونه آن ،موضوع میثاق ملی است که اخیرا در دستور کار ما قرار گرفته است ...چرا سخن
گفتن از میثاق ملی شما را میآزارد؟ مصطفی کمال بود که میثاق ملی را در دستورکار قرار داد.
آیا در آن تاریخی ذکر نشده؟ آیا سرگذشت یک ملت در آن نیست؟ پس بیایید آن را هم یاد
بگیریم ...ورود به جنگ استقالل پس از  ،1914برای حفاظت از میثاق ملی بود .ما نمیتوانیم همان
روحیه  1923را که باعث شد سرزمینهایمان از  20میلیون متر مربع به  700هزار کیلومتر مربع
رسید ،در  2016داشته باشیم .متاسفانه ما نتوانستیم از مرزهای میثاق ملی در جنوب و غرب خود
حفاظت کنیم .شاید بتوان این موضوع را نسبت به آن شرایط خاص به دلیل ضرورت توجیه کرد
(اما اکنون نمیتوان) .هدف آنهایی که  1923ما را در این قفس انداختند این بود که حضور 100
ساله ما را در جغرافیای سلجوقی و عثمانیمان ،رد کنند ...ما هیچ قصدی برای نقض حاکمیت
عراق نداریم بلکه خواهان آن هستیم که هرجا الزم است ،از استقالل خودمان دفاع کنیم؛ اکنون
این مکان موصل است پس ما در موصل خواهیم بود»(.)Hurriyet, 2016
رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به منتقدان حضور نظامی در استان نینوی ،گفت« :آنها باید
میثاق ملی را بخوانند تا بفهمند موصل برای ما چه معنی میدهد .موصل جزوی از ما بوده و
هست»( .)Bashir, Al-Hafriat, 2016رئیسجمهور ترکیه همچنین در سال  2017تاکید کرد« :ما
باید دوباره مدعی میثاق ملی شویم ،اگر از مرزهای تعیین شده در میثاق ملی به ما حملهای بشود،
آنقدر سخاوتمند نخواهیم بود که بگوییم بفرمایید ادامه دهید ...ترکیه امروز ،ترکیه دیروز نیست...
ما نمیتوانیم تماشاچی باشیم .خویشان ما آنجا هستند و ما متعهد به دفاع همهجانبه از آنها هستیم»
( . )Anatoly Agency, 2018تمامی این استنادات تاریخی در حالی است که به گواهی اسناد جامعه
ملل در « ،1925اکثر جمعیت ساکن موصل کرد بودهاند که به همراه ترکهای منطقه ،پیوستن به
عراق تحت قیمومت بریتانیا را ترجیح میدادند»( .)Sheilds, 2004: 42ترکیه با این استنادات
تئوریک و تاریخی ،درصدد بسط نفوذ در موصل با احداث یک کنسولگری در  2013برآمد
1
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( )SwissInfo, 2018و دامنه اقدامات خود را پس از بروز خالء قدرت ناشی از ظهور داعش به
شدت افزود.
جلوه بارز توسعهطلبی ارضی تهاجمی ترکیه در عراق پایگاه بعشیقه است .به روایت منابع
ترک« ،این پایگاه سال  ،2014به درخواست حیدر العبادی و مسعود بارزانی صرفا برای آموزش
تاسیس شد»()Al-hamed, 2015: 3؛ تاسیس علنی پایگاه «در دسامبر  ،2015با  500نیرو صورت
گرفت اما تا ژانویه  ،2018شمار آنها به  2000تن رسید»( .)Al-Hurra, 2018با برانگیخته شدن
افکار عمومی عراق ،حکومت العبادی خواستار خروج نیروهای ترک از بعشیقه «ظرف  48ساعت»
شد ( .)Iraq News Agency, 2015با بی توجهی ترکیه به این اولتیماتوم ،پارلمان عراق طی
مصوبهای در اکتبر ( 2016همزمان با آغاز عملیات آزادسازی موصل) از حکومت عراق خواست
با نیروهای ترک به مثابه «اشغالگر » برخورد نماید .در همین ماه1 ،شهید ابومهدی المهندس ،نائب
رئیس وقت هیئت حشدالشعبی تصریح کرد «تعامل نیروهای این سازمان با ترکها ،تعامل با
اشغالگران خواهد بود»(.)BBC Arabic, 2016
در واکنش دولت آک پارتی ابتدا موضوع آموزش نیروهای پیشمرگه و «حرس نینوی» به
فرماندهی «اثیل النجیفی» (استاندار اسبق نینوی) را پیش کشید .سپس در آستانه عملیات آزادسازی
موصل (اکتبر  )2016بهانه تهدید ترکیه از سوی داعش را مطرح ساخت ( .)Al-Hurra, 2017در
همین فاز بود که اردوغان طی نطقی در مجلس کشورش اعالم کرد« :ارتش ما در آزادسازی
موصل حضور خواهد داشت و کسی نمیتواند از این امر جلوگیری کند (.)Al-Jazeera, 2016
عراق به تنهایی نمیتوان د داعش را از موصل بیرون کند و حضور نیروهای ترک در پایگاه
نزدیک موصل ،به منظور تضمین عدم حمله به ترکیه است .ترکیه اجازه نمیدهد داعش یا هر
گروه تروریستی دیگری بر موصل سیطره یابد»( .)Al-Hurra, 2016البته اردوغان در همین مرحله
هم طی سخنانی پرده از انگیزههای قویتر برای تداوم حضور در البعشیقه برداشت .وی در
کنفرانس سران کشورهای اسالمی اوراسیا تصریح کرد« :موصل به لحاظ تاریخی متعلق به ماست
و باید توافق لوزان اصالح شود»(2 -Hurra, 2017
 .)Alدر فاز بعدی اردوغان با صراحت بیشتری
سخن گفت و در پاسخ انتقادات العبادی تصریح کرد« :تو هم سطح من نیستی و فریادهایت در
عراق ،برای ما اصال مهم نیست .ما هر کار بخواهیم میکنیم و تو باید این را بدانی و اول از همه ،پا
را از حد خودت فراتر نگذاری ...العبادی شخصا از ما خواست تا پایگاهی در بعشیقه تاسیس کنیم
و تمامی جزئیات این درخواست تصویر برداری شده است و امروز و فردا آن را در تمامی ایستگاه
 .1المحتلین
 .2منظور توافقی است که سال  1923بسته شد و بر مبنای آن ،موصل را جدای از ترکیه دانستند.
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های تلویزیونی منتشر خواهیم کرد  .ورود به بعشیقه بر این پایه 1
بود .حاال اکنون میگویند از آنجا
عقب ننشیند؛ ارتش جمهوری ترکی ه آنقدر بی سر نشده که از شما دستور بگیرد .مثل قبل به کاری
که الزم بدانیم ادامه میدهیم ....ترکیه نمیتواند گوش خود را به روی درخواستهای برادرانش
در آنجا ببندد»(.)CNN Arabic, 2016
با افزایش سطح مخالفتها در داخل عراق موضع ترکیه کمی نرمتر شد و «بینعلی یلدریم»،
نخست وزیر وقت در ژانویه به بغداد سفر کرد .بعد از این سفر ،حیدر العبادی رسما اعالم کرد
توافقی برای خروج نیروهای ترکیه از البعشیقه حاصل شده است ( )BBC Arabic, 2017اما عملی
نشدن این وعده نشان داد که توافقی بدست نیامده است« .اسکندر وتوت» ،عضو وقت کمیسیون
امنیت پارلمان عراق خبر داد دولت ترکیه درخواست عقبنشینی از بعشیقه را ،پیش از اخراج
نیروهای پ.ک.ک از کوه قندیل ،رد کرده است ( .)Al-Hurra, 2017با بی نتیجه ماندن تالش
برای تنشزدایی ،آنکارا هجمه به حشدالشعبی و دفاع از اهل سنت و اقلیتها را پیش کشید.
اردوغان در سخنرانی خود گفت« :اجازه نمیدهیم جنگ طائفی دیگری به مرکزیت موصل در
گیرد .جناح شیعه حکومت بغداد دشمنی خود با ترکیه را آشکار کردهاند .نمیخواهیم کسی به
برداران سنی عرب و ترکمان ما (در موصل) تعدی کند»( .)Al-Jazeera, 2016وی هنگام گسیل
نیروهای حشد به سوی تلعفر افزود« :اگر نیروهای حشدالشعبی در آنجا رعب آفرینی و اقدام
تروریستی کنند ،پاسخهای ما به طرق مختلف خواهد بود ...تلعفر برای ما منطقه حساسی است و به
همکاری با نیروهای پیشمرگه و «حرس نینوی» در خصوص آن ادامه خواهیم داد»( Sebani,
 .)2016در همین راستا« ،مولود چاووش اغلوو» ،وزیر خارجه ترکیه نیز مدعی شد« :پیشروی
نیروهای حشدالشعبی به سوی تلعفر تهدیدی برای ترکیه و ترکمانهای آن منطقه است و ما را
مجبور میکند تدابیر الزم را اتخاذ کنیم».
بدین ترتیب مالحظه میشود ترکیه با استفاده از خالء قدرت پیش آمده در منطقه نینوی پس از
 ، 2014با تاسیس پایگاه بزرگ البعشیقه قصد بسط نفوذ در حوزه سرزمینی را دارد که مسئولین
آنکارا ،به لحاظ تاریخی و هویتی آن را متعلق به کشور خود میدانند .در این راستا دستاویزهایی
نظیر مقابله با داعش ،پ.ک.ک و حتی حشدالشعبی ،دفاع از اهل سنت و ترکمانها و آموزش
نیروهای بومی نینوی مورد استفاده قرار گرفته اما فاصله بعشیقه تا نوار مرزی  90کیلومتر است در
حالیکه همین منطقه تا مرکز شهر موصل ،تنها  15کیلومتر فاصله دارد؛ به همین تناسب تلعفر در
 80کیلومتری نوار مرزی است در حالیکه به شهر موصل کمتر از  60کیلومتر فاصله دارد .به
تازگی نیز آنکارا موضوع احساس تهدید از ناحیه «سنجار» را مطرح کرده که  100کیلومتر با مرز
آن فاصله دارد .این شواهد گویای انگیزه قوی توسعهطلبانه دولت آکپارتی در سیاستگزاری

 . 1مدارک مورد ادعای اردوغان هیچگاه منتشر نشد.
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حوزه شمال عراق است .طبق نگاه رئالیسم بیضوی ،میتوان چنین گفت که تالش ترکیه برای
مشروعیت بخشی به تحرکات نظامی در شمال عراق با دستاویز قرار دادن تروریسم و تهدید امنیتی
آن ،در واقع برای آن است که خود را بازیگر جویای امنیت نشان دهد؛ اما شواهد بسیاری در
دست است که این گزاره را با چالش مواجه میسازد.

 -4-3دستیابی به منابع انرژی

اکتشاف نفت در عراق اولین بار از سوی «شرکت نفت ترکیه» در «اوایل دهه  1920در شمال
این کشور انجام گرفت» ( .)Adib, 2013: 48از  ،1920تا  ،1924بخش بزرگی از وجه المصالحه
میان انگلیس و عثمانی (و سپس ترکیه) در خصوص والیت موصل ،موضوع نفت آن بوده است،
به نحوی که مثال طبق تلگراف سفارت ایران در برن در  1301شمسی« ،انگلیس حاضر شد در
عوض گرفتن امتیاز نفت موصل ،الحاق این منطقه به عثمانی را به رسمیت بشناسد»(دهنوی:1387 ،
)25؛( .)Dehnavi, 2007: 25برابر تلکس کنسولگری ایران در کربال در  ،1303دولت انگلیس به
حکومت عراق «فشار آورد تا امتیاز نفت موصل را تصویب نماید در غیر اینصورت ،از حمایت از
الحاق موصل به عراق دست خواهد کشید«(دهنوی)51 :1387 ،؛( .)Dehnavi, 2007: 51تا ،1930
شرکت نفت ترکیه ،تحت نفوذ انگلیس« ،به شرکت نفت عراق تغییر نام داد»(.)Adib, 2013: 48
موارد یاد شده اثبات میکند که حداقل از دهه  1920میالدی ،نفت در موصل یکی از مسائل موثر
در بازی های قدرت بوده و ترکیه نه تنها از آن آگاه بوده بلکه در استخراج آن سهم داشته است.
اما ذخایر نفتی این حوزه تاکنون ،هیچگاه به اندازه ظرفیت واقعی آن استخراج نشده است.
پیش از اشغال موصل بدست داعش ،از چاههای نینوی روزانه  30هزار بشکه نفت استخراج
میشد .فعالترین میدان نفتی نزدیک موصل ،القیاره بوده که «اکتشاف آن در  1927رخ داد و
برآورد میشود  800میلیون بشکه نفت در آن وجود داشته باشد»(.)Iraq-businessnews, 2016
اثیل النجیفی ،در  2013اعالم کرد این استان « 20چاه نفت دست نخورده دارد»(.)Sanjari, 2013
مطابق نقشه تهیه شده از سوی یکی از اساتید دانشگاه بابل هم ،از نقاط مرزی ترکیه با دهوک تا
موصل به سوی سنجار ،حداقل  12چاه نفت وجود دارد که بزرگی آنها در کنار هم ،در حدود
ابعاد میدان نفتی کرکوک خواهد بود ( .)Al-Khaffaji, 2013تمامی این واقعیتهای میدانی در
حالی است که «ترکیه شدیدا برای تامین منابع نفتی و گازی خود به ایران ،روسیه (کتابی و
همکاران)20 :1392 ،؛( )Ketabi & et.al, 2013: 20و عراق وابسته است و شرکتهای نفتی ترک،
بزرگترین بازیگران فعال در زمینه استخراج نفت در میادین شمال عراق بودهاند (کتابی و
همکاران)24 :1392 ،؛( .)Ketabi & et.al, 2013: 24لذا حضور میدانی نیروهای ترک در شمال
عراق ،می تواند منابع بیشتر نفتی و حتی گازی برای آنکارا فراهم سازد.
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 -4-4توازن سیاسی-امنیتی با ایران در حوزه عراق

بعد از ظهور داعش اردوغان در مسیر رقابت با ایران ،ضربه به حشدالشعبی به عنوان بازوی
نیابتی اصلی ایران در عراق و همزمان تقویت نیروهای «حشد الوطنی» که بعدها «حرس نینوی» نام
گرفت ،به عنوان یکی از پروژههای منطقهای برگزید .همسو با این نگاه ،در آوریل  ،2017وی طی
مصاحبه با الجزیره تصریح کرد« :حشدالشعبی در عراق با وجود آنکه پارلمان آن را رسمیت
بخشیده ،به صراحت میگویم سازمانی تروریستی است و باید دید چه کسی پشت آن ایستاده
است .ایران به دنبال سیاست بسط نفوذ فارسی است و این ما را به دردسر انداخته ،همانطور که
باعث آزار عراق نیز شده است .ایران میخواهد در دولتهای عربی دخالت کند و نیروی فارسی
شکل دهد»( .)CNN, 2017از آنجا که آزادسازی موصل بدون ترکیه ،در واقع «به معنای پیروزی
قاطع ایران بود»( ،)Deli, 2016حضور ترکها در جریان عملیات آزادسازی موصل با اتکا بر
نیروهای حرس نینوی صورت پذیرفت .شمار نیروهای این گروه «به گفته اثیل النجیفی  2500نفر
است» که البته به دلیل ضعف پایگاه اجتماعی هیچگاه نتوانست وزنه کافی برای توازن در قبال
محور مقاومت حتی در شمال عراق باشد و از  ،2017به ناچار با فشار ترکیه زیر مجموعه هیئت
حشدالشعبی قرار گرفت ( )Sattar, Al-Monitor, 2017و از این سازمان «حقوق دریافت میکند»
( .)Albayan Newspaper, 2019الزم به ذکر است طبق اعتراف «محمود الشمری» ،یکی از
فرماندهان حرس نینوی ،پس از آزادسازی موصل ،از در اختیار داشتن پرونده امنیت این شهر «به
کلی محروم شد»(.)Seifuldin, 2017
نتیجهگیری
سقوط صدام حسین و خالء قدرت ناشی از آن در کنار ادعای تاریخی دولت ترکیه نسبت به
موصل و کرکوک ،این فرصت را فراهم ساخت تا حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب
اردوغان ،با استناد به تهدیدات ناشی از حضور پ.ک.ک در شمال عراق ،تحرکات نظامی و
سیاسی خود را در این منطقه آغاز کند .برنامههایی که آنکارا در این دوره تا زمان حمله داعش
اجرا کرد شامل گماشتن شخصیتی به عنوان استاندار نینوی بود که به لحاظ خاندانی وابسته به
ترکها شناخته میشد؛ همچنین در این دوره حضور نظامی ترکها تا عمق  25کیلومتری خاک
عراق به بهانه تحرکات پ.ک.ک ادامه داشت ،نفت با استفاده از بازیگران وابسته در نینوی به
قیمتی ارزانتر به ترکیه فروخته میشد و سرمایهگذاریهای ترکی در شمال عراق رشدی روز
افزون داشت .اوج نمود نفوذ ترکیه در نینوی در اواخر این برهه (تا هجوم داعش) ،احداث
سرکنسولگری بزرگی در موصل بود .پس از ظهور داعش و تعمیق خالء قدرت ،دامنه منظومه
فعالیتهای رخنه ای ترکیه در عراق به نحو چشمگیری افزوده شد تا جایی که یک پایگاه بزرگ
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با گنجایش حداقل  3000نیروی نظامی پیاده و صدها خودروی زرهی ،در  15کیلومتری
موصل(بعشیقه) احداث گردید و اردوغان صریحا از تعلق موصل ،کرکوک ،تلعفر و سنجار به
عثمانی سخن گفت.
دولت عدالت و توسعه در تمامی حمالت و ساخت تاسیسات نظامی خود در شمال عراق ،برای
مشروعیت بخشی به اقدامات خود ،موضوع تهدید امنیتی را مطرح کرده که در چهارچوب
رئالیسم سنتی طبیعی بنظر میرسد و در بستر نظریه رئالیسم انگیزشی ،آن را یک بازیگر جویای
امنیت جلوه میدهد .اما همانطور که در مقاله بحث شد ،آنکارا تحت ریاستجمهوری اردوغان
نشانه های یک دولت جویای امنیت را نداشته است؛ در حوزه برخورد با اقلیتها ،در این دوره،
موجی از سرکوب تحرکات کردی در درون و بیرون مرزهای ترکیه رخ داده که حتی شامل
تحرکات غیرمسلحانه هم میشده ،در خصوص شیوه تعامل با همسایگان ضعیف شاهد آن بودهایم
که در دوره ضعف عراق ،رسما در عمق  90کیلومتری خاک این کشور پایگاه احداث نموده و
برد حمالت هوایی خود را به  200کیلومتری مرزها رساندهاند؛ از نظر ایدئولوژیک هم اردوغان
هیچ ابایی از مطرح کردن تلویحی ادعای تاریخی تعلق موصل و حتی کرکوک به ترکیه ندارد و
این ادعا را با استناد به سند عهد ملی مطرح میسازد .واقعیتهای مذکور اثبات میکند منظومه
اقدامات سیاسی -نظامی ترکیه در شمال عراق را نباید در قالب تحرکات یک دولت جویای
امنیت تحلیل کرد بلکه باید آن را مصداق توسعهطلبیهای یک دولت طمعکار نگریست .بنظر
میرسد این اقدامات بیش از آنکه برای مبارزه با گروههای معارض کرد باشد ،برای
برآوردهسازی آرمان های نئوعثمانیسم ،ایجاد توازن با جمهوری اسالمی ایران در عراق و دستیابی
به منابع نفت و گاز شمال این کشور باشد.
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