
  فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

121 -138 ، صص1391 و زمستان ـ پاییز 53و   52 ، شمارهو چهاردهم سال سیزدهم

  

م. ) 1919-1925 ش./1297-1304(  ایران و ترکیهمناسبات سیاسی 

علی کالیراد
1  

  

  چکیده

ای از مشکالت  ایران و عثمانی پس از پایان جنگ جھانی اول با مجموعھ
لی  بانو داخ بھ گری ست  خارجی د یدات  قدرت تھد صمیم  ند. ت ھای  بود

سیاسی خاورمیانھ و تالش نمایندگان  نقشھ تعریف بازالمللی برای  بین
مذھبیِ  گروه قومی و  برای بھره بیھای  لت  صت دو ین فر یری از ا ، گ
  شمالھایی جدی مواجھ ساخت.  ھای ایران و عثمانی را با چالش حکومت
ھای بروز این چالش بود.  ولی از جملھ عرصھایران و شرق آناط غربی

ـ و ایران  مرداندولتولی، گرایان ترک در آناط یم موقعیت ملیبا تحک
احمد قوام ـ درصدد تعامل با حکومت آنکارا برآمدند.  ھاآندر رأس 
ھای  کھ بھ استقرار حکومت .م ١٩١٩ - ١٩٢۵ھای  ساز سال سرنوشت ھھدر بر

بط تھران و آنکارا متأثر از روا انجامید، جدید در ایران و ترکیھ
سألھ غات پان م یران از تبلی نی ا نین نگرا ُرد و ھمچ ستی در  ک ترکی

وزیری  ایالت آذربایجان بود. مناسبات ایران و ترکیھ در دوران نخست
رضاخان و سپس در دوران سلطنت او نیز ھمچنان متأثر از این مسائل 

  باقی ماند.

         

   واژگان کلیدي:

  یران، ترکیه، مناسبات سیاسیا
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  مقدمه

و  عثمـانی مناسـبات   م. 1914در پـاییز   ورود امپراتوري عثمانی به جنـگ جهـانی اول  با 

ارتـش عثمـانی در شـرق     تکاپوهـاي اي از تاریخ پر فراز و نشیب خود شـد.   تازه هران وارد مرحلای

هـاي   بـیش از آنکـه مبتنـی بـر اسـتراتژي      ،جهـانی  غربی ایران و قفقاز طی جنگ آناتولی، شمال

سـرحدات شـرقی امپراتـوري بـود.      صل رویکـرد مقامـات دولـت بـراي توسـعه     حا ،نظامی باشند

بـه   م.  1877- 1878باتومی که در جنگ  و اردهان قارص، گیري ایاالت بازپسعثمانیان عالوه بر 

امپراتـوري تـزاري    نشـین  تصرف روسیه درآمده بودند، به بسط نفـوذ خـود بـه منـاطق مسـلمان     

 کشـور  ایـن  دولت جنگ، به عثمانی ورود از چند ماه پیش یعنی م. 1914 اوت ند. دریداندیش می

 وانگنهـایم   فـون هـانس   بارون به را اي ماده شش پیشنهاد ها آلمان با همراهی و همکاري ازاي در

 عثمـانی  اقـدامات از  آلمـان  سند، این پنجم ةماد براساس. بود دهکر ارائه استانبول در آلمان سفیر

 امکـان  ترتیـب  بـه ایـن   تا کرده ضمانت و حمایت شرقی امپراتوري مرزهاي در تغییر ایجاد براي

  )Ahmed, 2008: 134(. وردآ فراهمرا  روسیه مسلمانان با دولت عثمانی مستقیم ارتباط

 يگـرا  تـرك  محافل و ، وزیر جنگپاشا انورعثمانی به رهبري  مرداندولتگروهی از  چه اگر

 شـورش  بـه  سـر  خـود  حکومت علیه روسیه مسلمانانبا شروع جنگ،  که ندبود وارامیداستانبول 

 در عثمـانی  کـاردار  ،کن بِیفخرالدی. نشد گونه این عمل در اما ،بگیرند را عثمانیان جانب و بردارند

 بود داده هشدار استانبول در امور اولیاي بهم.  1914 اکتبر 3 تاریخ به تلگرامی طی بورگ پترز سن

 گذشـته  ماننـد  هم باز تزار مسلمان اتباع احتماالً روسیه و عثمانی میان جنگ وقوع صورت در که

 اطالعـاتی  و نظـامی  عوامـل  حـال  این با )Murgul, 2007: 77( .گرفت خواهند را روسیه جانب

 تـدارك  بـا  همزمان. داشتند امید قفقازروسیه، به ویژه در  مسلمانان برانگیختن به سخت عثمانی

ـاز  به ورود و) ایران( آذربایجان در پیشروي براي پاشا انور طرح قمیش، ساري در عملیات انجام  قفق

فرمانده   پاشا خلیل به اي نامه طی پاشا انور 1914 دسامبر 11 در. خورد کلید ایران خاك طریق از

 سـپس  و تبریـز  سوي به حرکت: برشمرد گونه این را ایران به حمله از عثمانی اهداف جبهۀ شرق،

 خصوصـاً  ها روس تلگراف و آهن خطوط نابودي داغستان، سمت به پیشروي و قفقاز به شدن وارد
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 تحریض و تشویق خزر و  دریاي غربی ۀکران از روسیه ناوگان راندن عقب فلیس،ت ـو  باک مسیر در

 ژانـدارمري   نیروهـاي  عبـور  با. )Yılmaz, 2008: 42-43( ها روس علیه شورش به منطقه اهالی

     1.شد آغاز طرف بی ایرانِ خاك در عملیات. م 1914 دسامبر 15 در مرزي خط از وان

هـاي متخاصـم بـه     ضعف دولت مرکزي ایران و ورود نیروهاي نظامی و اطالعاتی دولت

 .هاي متفاوتی از سوي فعاالن سیاسی و مطبوعاتی ایرانی روبـرو شـد   خاك این کشور با واکنش

ایـران بـه     گروهـی خواسـتار پیوسـتن    ،کردند طرفی حمایت می گروه اندکی که از سیاست بی

داري از بریتانیـا و روسـیه   نـد و برخـی مصـلحت ایـران را در جانبـ     جبهۀ آلمان و عثمـانی بود 

 ،عثمانی و بلغارسـتان)  هاي مرکز (آلمان، اتریش، هواداران ورود ایران به جرگۀ دولتدیدند.  می

آرایـی   را به مثابه صف ین قرار داده و جنگ جهانانایغات خود را بر شعار اتحاد مسلمتمرکز تبل

السـلطنه،   . در مقابل، افرادي چون عبدالحمیـدخان متـین  کردند ر میونیروهاي اسالم و کفر تص

(شمس،  .شمردند می ارجحهاي نژادي یا دینی  ، منافع ملی را بر قرابتعصر جدیدمدیر روزنامۀ 

  نوشت:م.  1916مارس  21السلطنه در یادداشتی در  متین) 456- 455: 1390

نژادي، همسایگی، عداوت مشترك، محبت مشترك، دوسـتی   در این قرن بیستم هم«

دائمی [و] دشمنی دائمی خریدار نداشته و جـز منفعـت محسـوس مـادي چیـز دیگـري در       

  )1: 1334(عصر جدید، ». سیاست دخالت ندارد

او با انتقاد از سیاست آلمان و عثمانی در تحریک احساسات ملی و مذهبی مردم ایـران،  

و توزیع پول و سالح در کشـور، اقـدامات   » به وسایل مشروع و نامشروع«جذب رجال سیاسی 

را در راستاي کشاندن ایران به مهلکۀ جنگ و در نتیجه گشـودن جبهـۀ جدیـدي بـراي      ها آن

رؤساي یک دستۀ مهم سیاسی ایران منافع واقعـی  «در این شرایط  .نستدا روسیه و بریتانیا می

در مقابــل  ه و بـدون عــوض و نتیجــه بـراي مملکــت  مملکـت و وطــن خـود را فرامــوش کــرد  

  )2(همان، » هاي شخصی مروج جدي پولتیک آلمان و عثمانی شدند... الزحمه حق

                                                            
طرفی ایران از سـوي   موارد نقض بیبراي  طرفی در جنگ جهانی کرده بود. اعالن بی 1914دولت ایران در اول نوامبر  .1

  .  نشر تاریخ ایران، تهران: مافی رضاقلی نظاممه: مقد )،1363( کتاب سبزبنگرید به:  هاي بیگانه دولت
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ایـران  در ن افکـار عمـومی   کـرد براي همراه  ها تركها و  نژرمهاي  با این حال تالش

جریـان  فـوزي، وابسـتۀ نظـامی عثمـانی در تهـران، در      عمـر  به نتایج دلخواه نرسـید.  نهایتاً 

در ها  بیان ناکامی آلمان ضمن ،به وزارت خارجۀ کشور متبوعشم.  1917گزارشی در اکتبر 

بـه واسـطۀ    ایرانیـان « :پرداخـت ها  عثمانیاز  ها آنجلب نظر مساعد ایرانیان به تشریح تلقی 

که ما دانست ي توان اهم موارد آنچه را که میوقایع تاریخیه اساساً از ما مأیوس و متباعدند. 

دهد همانا سیاست اجانب در تفرقۀ مسلمین و ممانعت از  را در نظر ایرانیان دشمن جلوه می

اقدام و قلمرو از طریق  موقعمساعی خاندان صفویه در جهت حفظ مودت و مرافقت ایشان و 

در ایـن رابطـه بـوده     گرفتـه  صورتهاي  و تالشبر ضد ما در طی اعصار مختلفه  تلقیناتبه 

)Arşiv Belgelerinde Osmanlı-İran İlişkileri, 2010: 594». (است

عثمـانی در ایـران حتـی در میـان     واقعـی  هاي  اهداف و برنامه و هراس نسبت به  ابهام

 خورد. به چشم میکردند  ها مبارزه می ها و بریتانیایی ملیون ایرانی که در کنار عثمانیان با روس

 از شماري م. 1917در سال النهرین  هاي ایران و بین جبهه ازارتش عثمانی  نشینی عقبدر پی 

هاي در دیدارمدرس راه استانبول را در پیش گرفتند.  ،سید حسن مدرساز جمله ملیون ایرانی 

هاي ایرانیان نسبت به عثمانیـان   آن کشور ابایی از طرح برخی بدگمانیبا مقامات بلندپایۀ  خود

توقـف  خواسـتار  ) صـراحتاً  1909- 1918نداشت. او در دیدار با سلطان محمـد رشـاد (حـک:    

مدرس  )438: 1 ج، 1363(مکی،  .طلبانۀ عثمانی نسبت به ایالت آذربایجان شد سیاست توسعه

وزیر جنگ،  با سعید حلیم پاشا صدراعظم عثمانی، طلعت پاشا وزیر داخله و  انور پاشادر دیدار 

و خواسـتار جـایگزینی آن بـا لفـظ      انتقاد کـرده توسط عثمانیان » عجم«استفاده لفظ  از حتی

پاشا پیشنهاد متحدالشکل شدن قواي ملیون  حلیم سعید زمانی که )439(همان:  .شد» ایرانی«

تر  مهم  را ایجاد یکدلی میان ایرانیان و عثمانیانمدرس کرد، با نظامیان عثمانی را مطرح  یایران

  )440(همان:  .دبرشمر رنگی در لباسیک از
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  برآمدن سلطنت پهلويتا  جنگ جهانی اول از خاتمۀ آنکاراران و تهمناسبات 

 1918اکتبـر   9سه هفته پـس از سـقوط حکومـت اتحـاد و ترقـی در اسـتانبول در       

بریتانیـایی   مقامـات بـه   را خـود  کشور تسلیم(مندرس)  مودرس نمایندگان عثمانی در بندر

ـ دولـت عثمـانی م   ،بـس مـودرس   پیمان آتـش  11. بر اساس مادة کردند اعالم تـا   ف شـد کلّ

. به مرزهاي قبل از آغاز جنگ بـاز پـس بکشـد   غربی ایران  نیروهاي خود را از مناطق شمال

روم،  (ارض» والیات ستّه«ن جنگ را براي اشغال اپیمان مزبور دست فاتح 24همچنین مادة 

تعیـین  ). Erim, 1953: 521-524(وان، خرپوت، سیواس، بتلیس و دیاربکر) بـاز گذاشـت   

سـتگاه  د ،براي ترسـیم آینـدة دنیـاي پـس از جنـگ      )1919ژانویۀ (کنفرانس صلح پاریس 

ایـران در   جایگـاه  ارتقـا و تقویـت  ایران را به تکاپو انداخت تا از این فرصت بـراي   دیپلماسی

هاي دولـت ایـران بررسـی مجـدد و      یکی از خواستهد. المللی بهره گیر اي و بین سطح منطقه

به  ها آنهایی بود که بر اساس  آن دسته از عهدنامه وو لغ پیشینهاي  تجدید نظر در عهدنامه

هیـأت نماینـدگی ایـران در    ). 74: 1354ذوقـی،  ( ه بـود شد واگذارت ارضی بیگانگان امتیازا

 ،غربـی  حداکثري پرداخـت کـه در جانـب غـرب و شـمال      بیانیۀ خود به طرح دعاوي ارضیِ

(همـان:   گرفـت  مـی  در بررا از جمله دیاربکر و موصل  ،شی از آناتولی تا حوالی رود فراتبخ

سـلیمان   مطبوعات اسـتانبول روبـرو شـد و    واکنشبا ادعاهاي ایران بر قلمرو عثمانی  1).82

اي  عثمانی، در همین رابطه به نگارش مقالهر مشهوو نویسندة )، ادیب 1927-1870نظیف (

نـه مطالبـات ارضـی    سـرانجام   ).Çetinsaya, 2000دسـت زد ( » تو هم بروتوس!«با عنوان 

ن اقادر به متقاعـد کـردن فاتحـ   ایران به دلیل مخالفت بریتانیا به جایی رسید و نه عثمانیان 

مسـتقل   موجودیـت دو  م. 1920با انعقاد پیمـان سـور در اوت   براي حفظ قلمروشان شدند. 

تـا   62(مصرّح در مـواد  ترکیه کردستان  ؛ایران پدیدار شدند غربی سرحدات شمالجدید در 

 .)93تا  88(مصرّح در مواد  ارمنستان) و 64

                                                            
رفـع ابهـام:   « )،1387ی بنگریـد بـه: اولیـور باسـت (    براي تحلیلی متفاوت از سیاست خارجی ایران در این برهۀ زمـان  .1

، تألیف: تورج اتابکی، ترجمه: مهـدي  تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاهدر » الدوله سیاست خارجی وثوق

  . 252-283خواه، تهران: ققنوس، صص حقیقت
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)1920( ورو کردستان بر اساس پیمان سارمنستان  برايقلمرو پیشنهادي 
  

کمیسیون مشـترکی بـا حضـور نماینـدگان     بایست  میپیمان سور  62مطابق با مادة 

هاي دینی و قـومی در   بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ایران و اکراد براي رسیدگی به وضعیت اقلیت

 عثمانیشد که در صورت لزوم اختیار رفع ابهامات در خط مرزي  تشکیل میقلمرو کردستان 

 هـر یـک بـا    ترکیـه در حـالی کـه ایـران و    ) Erim: 551-552( .شته باشـد نیز دارا و ایران 

 حنۀند، مناطق همجوار دو کشور به صکرد دست و پنجه نرم می و مسائل گوناگونیمشکالت 

حاکمیت دولت مرکزي ایـران بـر   . بودند هشدل دداخلی و مداخالت خارجی ب هاي کشمکش

)، قیـام  م. 1920» (آزادیسـتان «قیام شیخ محمد خیابـانی و تشـکیل   غربی کشور با  شمال

تهدیـد   ساالر کـرد آقا سیمکو، جنگ  تحرکات اسماعیل) و .م 1922ماژور ابوالقاسم الهوتی (

از او هاي بیگانه نیز  رسید قدرت هاي سیمکو که به نظر می فعالیتمقابله با . در این میان شد
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درصـدد سـرکوب   دولت ایران  1921در ژوئن زمانی که  1نمود. تر می بغرنج کنند حمایت می

وزیر وقت، مذاکره با نمایندگان ملیون ترکیـه را ضـروري    نخست السلطنه ، قوامسیمکو بر آمد

  )446:  1363(مکی،  .دانست

و کشـمکش بـا   ارتش یونـان بـه آنـاتولی     یورشگرایان ترکیه که در این زمان درگیر  ملی

هـا و   بلشـویک   دشمنی مشتركجستند.  میبراي خود متحدانی  ،بودندها  ها و فرانسوي بریتانیایی

امضـاي    موجب نزدیکی روزافزون مسکو و آنکارا شد و به ،هاي بریتانیا گرایان ترك با سیاست ملی

با   آن  از  انجامید. پیش  .م 1921مارس  16میان دو طرف (معاهدة مسکو) در دوستی  معاهدة

 بـا افغانسـتان معاهـدة دوسـتی امضـا کـرده بودنـد،        1921فوریـۀ   28ها کـه در   هدایت شوروي

در مسـکو   1921دولـت افغانسـتان در اول مـارس    میان نمایندگان حکومت آنکـارا و   اي همعاهد

  آیا امکان داشت تا ایران نیز به این کمربند ضد بریتانیایی بپیوندد؟  د. شمنعقد 

وزیر خارجۀ وقت ایران مقامات بریتانیـا را از پیشـنهاد سـفیر شـوروي      1921در مه 

 .براي انعقاد معاهدة دوستی میان کشور متبوعش، ترکیه، ایران و افغانسـتان مطلـع سـاخت   

)Çetinsaya, 2000 ( فرسـتادگان شـوروي در    (آتاترك) در گفتگـو بـا  مصطفی کمال پاشا

  :اظهار کرده بود تهرانو  آنکاراروابط راجع به  1921ژانویۀ 

مناسبات ما با ایران دوستانه است... پرسنل سـفارت حکومـت عثمـانی در تهـران بـاقی      «

اما ارتبـاط منشـی سـفارت و کارکنـان بـا       ،الواقع سفیر شخصاً تصمیم به فرار گرفت اند. فی مانده

هـا ـ بـا حکومـت      یانگلیسـ ـ به رغم تمامی فشارهاي   ها آنحکومت آنکارا محرز است. به واسطۀ 

هم اکنون روابـط دوسـتانۀ    ،جوید از ستم بریتانیا می خالصیتهران که متحد طبیعی ماست و راه 

  )Cin, 2006: 39( .»منظمی داریم

  

                                                            
» سـاالر کُـرد   : جنگسیمکو آقا اسماعیل« )،1389( برونسن موجز دربارة سرگذشت سیمکو بنگرید به: مارتین ون براي گزارشی .1

  .116و87ه: حسن افشار، تهران: ماهی، صص، ویراستار: تورج اتابکی، ترجمایران و جنگ جهانی اولدر 
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ـ  ها از تحرکات جنگ اما دولت ایران نسبت به حمایت ترك ،در این میان رد ساالران کُ

گذاري  نزد سفیر بریتانیا به گله 1،ایرانوقت وزیر خارجۀ  1921بدگمان بود. در اوایل آوریل 

ها پرداخت. به اعتقاد طرف ایرانی این اقـدام در راسـتاي    از تسلیح اکراد شورشی توسط ترك

ـ    ها براي ایجاد یـک  هدف ترك در اواخـر آوریـل    رد در خـاك ایـران بـود.   کشـور مسـتقل کُ

یر بریتانیا اطالع داد که در مورد خروج تمامی نظامیـان تـرك   به سف 2ایرانوقت وزیر  نخست

ـ   رد و عـدم تعـرض بـه سـرحدات ایـران بـه       از غرب آذربایجان، عدم حمایت از شورشـیان کُ

نیاز به همکاري دولت ترکیـه   )Çetinsaya, 2000( .حکومت آنکارا هشدار جدي داده است

گیـري روابـط غیـر رسـمی میـان       رد موجب شکلساالران کُ هاي جنگ براي مقابله با فعالیت

اي را براي مذاکره به آنکارا گسیل داشت. در  نماینده السلطنه تهران و آنکارا شد و دولت قوام

 از ورود این هیـأت  روز پیش سهایران وارد آنکارا شد.  ی ازهیأت دیپلماتیک 1921ژوئن  24

یوسف کمال، وزیر امور خارجۀ حکومـت ملیـون در مجلـس ملـی ترکیـه      ژوئن  21در  یعنی

هاي متقابل و تقویت  با کشور ایران در حال مشخص کردن سیاست مساعی «د که کرعنوان 

، وزیـر معـارف   خان ممتازالدوله در ادامه دولت ایران اسماعیل )Ibid( .»ایم مناسبات دوستانه

هـاي   که سابقۀ تصـدي مسـئولیت  )، 1922ـ ژانویۀ 1921السلطنه (ژوئن  در کابینۀ اول قوام

ــه عنــوان نماینــدة سیاســی خــود در آنکــارا را داشــت  عثمــانیدیپلماتیــک در   3.برگزیــدب

براي عقد معاهـدات بازرگـانی راهـی     نخست 1921ممتازالدوله پس از ترك تهران در اکتبر 

السلطنه دوباره بر مسند  و در حالی که قوام پس از گذشت چند ماه 1922در ژوئن  .باکو شد

آنکارا شد تـا بـه ایـن ترتیـب      عازمممتازالدوله از تفلیس  4،وزیري ایران تکیه زده بود نخست

                                                            
آرشـیو وزارت خارجـه بریتانیاسـت و    اي، مربـوط بـه    سایا، پژوهشگر ترکیه سند مورد استفاده از سوي گوکحان چتین .1

  در این تاریخ وزیر خارجۀ ایران محمود جم (مدیرالملک) بود.دارد.  1/4/1921تاریخ 
در ایـن تـاریخ نخسـت وزیـر     ست. ا 24/4/1921سند مورد استفاده مربوط به آرشیو وزارت خارجه بریتانیا و به تاریخ  .2

  ایران سید ضیاءالدین طباطبایی بود.
  میان ایران و بریتانیا بود و به همین دلیل مدتی را در کاشان به تبعید گذراند. 1919ممتازالدوله از مخالفان قرارداد  .3
  به درازا کشید. 1923تا ژانویۀ  1922عمر کابینۀ دوم قوام از ژوئن  .4
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 ,Ibid; Erdal( .شـود برقـرار  گرایان ترکیه  ن دولت ایران و  ملیایمرسمی  ارتباطنخستین 

2012: 79(  

 ئـتالف از ا ، ارگـان حکومـت آنکـارا   حاکمیت ملیهروزنامۀ  ،ورود سفیر ایران مقارن با

(حاکمیـت   .خبـر داد » عصیان اکـراد «گرایان ترکیه براي مقابله با  السلطنه با ملی دولت قوام

وزیر استقبال یوسف کمال،  بانمایندة ایران پس از ورود به آنکارا  1)1922حزیران  16ملیه، 

سـفراي اتحـاد   همچنـین  و و دیگر مقامات لشکري و کشـوري حکومـت آنکـارا     امور خارجه

  )1922حزیران  25(حاکمیت ملیه،  .مواجه شد شوروي، آذربایجان شوروي و افغانستان
  

  
در صفحۀ اول » نمایندة کشور برادر، ایران، در شهر ما«خبر ورود ممتازالدوله به آنکارا با عنوان 

  حاکمیت ملیهروزنامۀ 
  

                                                            
  دکتر منیژه صدري هستم.  را مرهون مساعدت حاکمیت ملیهدسترسی به آرشیو روزنامۀ  .1
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ممتازالدوله استوارنامۀ خود را به مصطفی کمال پاشا تقـدیم   ،ژوئن 30روز جمعه  در

نـد.  کردگفتگـو  با یکدیگر  ساعت یکو دو طرف پس از انجام تشریفات معمول به مدت  کرد

نیز دیـدار   با فوزي پاشا، فرمانده ستاد جنگ و فتحی بیک، وزیر داخله ممتازالدوله همچنین

شـوروي در آنکـارا، سـمیون     سـفیر اتحـاد   ،ژوئن 7در  )1922تموز  2(حاکمیت ملیه،  .کرد

اشـا، یوسـف کمـال و    به افتخار ورود ممتازالدوله ضیافتی با حضور مصـطفی کمـال پ   آرالُف

سفیر جمهوري آذربایجـان شـوروي در آنکـارا ترتیـب داد. در ایـن ضـیافت        ابراهیم آبیلوف

هاي شرق (شـوروي، ترکیـه، ایـران و افغانسـتان) را موجـب       مصطفی کمال پاشا اتحاد ملت

هـاي شـرقی بسـیاري ماننـد      البته به گفتۀ او ملتناخشنودي جبهۀ امپریالیسم غرب خواند. 

مصـطفی  مصر، هند، سوریه و عراق همچنان در چنبرة اسارت بورژوازي غرب قـرار داشـتند.   

کـرد و اظهـار   منطقـه اشـاره    کمال پاشا در بخش دیگري از سخنانش به اهمیـت ایـران در  

آقایان! دولت علّیۀ ایران و ملت محترمۀ ایران در حفظ موازنۀ عمومیۀ شرق حقیقتاً « :داشت

تاکنون میان ملت ترکیه و ملـت ایـران روابـط حقیقـی و راسـتین       دارند.ه العاد اهمیتی فوق

مـن  شدند.  زیرا که سردمداران دو کشور مانع از تحقق چنین ارتباطی می ،پدیدار نشده است

پرسـتانۀ بـس    هاست که در پی تحقق یک آرزوي میهن تنها به این نکته واقفم که ایران قرن

  )1922تموز  9(حاکمیت ملیه،  .»ملت ایران ملتی بس قهرمان است .مقدس است

زبان ترکی ایراد کرد و از ایجاد اتحاد و نطقی کوتاه به هم ممتازالدوله  در این ضیافت

همزمان با سفر هیـأت سیاسـی    د.کرهاي شرق اظهار مسرت  دوستی میان نمایندگان دولت

رمزي بـه اسـتانبول    سفارت عثمانی در تهران طی تلگراف کاردار، کبی نُزهت ،ایران به آنکارا

 موضوع اصلی گـزارش . کرد اشارهمیان تهران و آنکارا  مناسبات به 1922ژوئیۀ  10در تاریخ 

بـه نوشـتۀ   . بـود آقا سـیمکو و اکـراد شورشـی در غـرب ایـران       هاي اسماعیل فعالیت ارسالی

اي سیمکو که متشـکل از افسـران   قوشدند:  اکراد شورشی از دو گروه تشکیل می ،کبی نُزهت

و اکـرادي کـه    ندشد کردتبار ارتش سابق عثمانی بود و توسط مأموران بریتانیایی هدایت می

  اند: حقیقی سیمکو با او همراه شدهمذهبی و بدون آگاهی از اهداف قومی و به دالیل 



  131                       ش.1297- 1304م./1919-1925مناسبات سیاسی ایران و ترکیه،                             

نمود بنا بر اطالعات چـاکر اکنـون    ها و گاه به ما خدمت می سیمکو که قبالً گاه به روس«

موقعیت مهمـی   حائزها  ها گشته و به واسطۀ برخی مواعد و تعلیمات انگلیسی آلت دست انگلیسی

  )Arşiv Belgelerinde Osmanlı-İran İlişkileri, 2010: 613( .»ده استش

 هـا  آنسـیمکو و بـدگمانی    یافزاید که ناتوانی دولت ایـران در سـرکوب   می کبی نُزهت

نسبت به حمایت حکومت آنکارا از شورشیان موجب شده است که مقامات ایرانـی مکـرراً از   

گونـه   گرایان ترك به دست برداشتن از ایـن  شخص وي بخواهند که جهت متقاعد کردن ملی

. نیز در همین راسـتا صـورت گرفـت   ممتازالدوله به آنکارا گسیل داشتن  د.نکتالش  اقدامات

اطالعی از صحت یا عدم صحت ادعاي ایرانیان در مورد حمایت آنکـارا   با اظهار بی کبی نزهت

هـا بـراي تجزیـۀ     از شورشیان کُرد، تحرکات سـیمکو را کـامالً مبتنـی بـر نقشـۀ بریتانیـایی      

دانست و از این  میو ایجاد دولت مستقل کردستان » کردستان ایران«و » کردستان عثمانی«

 . وي ا به او به معناي کمک غیر مستقیم به تجزیـۀ آنـاتولی بـود   ه رو مساعدت احتمالی ترك

جلب دقت نظر حکومت آنکارا نسـبت بـه اهـداف سـیمکو     « کرد:در پایان گزارش خود قید 

  )Ibid: 613-614( .»باشد منوط به رأي و ارادة جلیله می

اي علیه نیروهـاي یونـان    دست به ضدحملۀ گسترده گرایان ترك ملی 1922در اواخر اوت 

بـا پیشـروي   سـازي دسـت یابنـد.     زدند و موفق شدند تا در نبرد دوملوپینار به پیروزي سرنوشـت 

اوایـل سـپتامبر نیروهـاي     درولی عقب رانده شد و ارتش یونان از آناط ،گرایان ترك ملی آساي برق

السلطنه با ارسـال پیـامی ایـن     قوامیاي اژه شدند. مصطفی کمال پاشا وارد بندر ازمیر در کرانۀ در

اعتـراض کتبـی خـود    دولت ایران  1922در سپتامبر ها را به مقامات ترکیه تبریک گفت.  پیروزي

از طریق نماینـدة   ا ر» قشون ملیون عثمانی«هاي ارتش یونان در جنگ با  به کشتارها و ویرانگري

دولـت ایـران بـه مناسـبت     «نامـه   سیاسی فرانسه به دولت آتن تسلیم کرد. بر اساس این اعتراض

جهت جامعۀ اسالمیت از ابراز تأثر و تأسف خودداري ننموده، به وسیلۀ آن جناب پروتسـت خـود   

سـپتامبر   28 در) 363: 1357بهـار،  ( .»دارد را از فجایع قشون یونان نسبت به مسلمین اظهار می

از   "مـان  ها به برادران ایرانـی  حمله یونانی"در مطلبی اختصاصی با عنوان  حاکمیت ملّیهروزنامۀ 
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  بازداشـت یکـی    نشـینی و  شهر در حین عقب تعدي نیروهاي یونان به کنسولگري ایران در اسکی

  )1922ایلول  28(حاکمیت ملّیه،  .از بستگان کنسول ایران خبر داد

نظام کوپال) براي عرض تبریکـات  (خان ساالر  اکتبر هیأتی به ریاست محمدصادق 22در 

و هدایاي دولت ایران (یک جلد قرآن و شمشیري مرصع) وارد آنکارا شـد. مصـطفی کمـال پاشـا     

ـ انجام به  نوامبر 2دیدار با ساالر نظام در پس از   .اشـاره کـرد   ه میـان طـرفین  گفتگوهاي محرمان

)Çetinsaya, 2000( گیـري   الی قـدرت هاي ایرانی پیامـدهاي منفـی احتمـ    با این حال دیپلمات

داشتند. سفارت دولـت شاهنشـاهی در اسـتانبول در     ولی را هم از نظر دور نمیگرایان در آناط ملی

ـاره بـه پیـروزي     1922در نـوامبر  اي بـه وزارت خارجـه    نامه هـاي نظـامی و سیاسـی     ضـمن اش

د کـه  کـر گرایان در برابر دولت مستقر در استانبول و نیروهاي متفقین، این احتمال را مطرح  ملی

به ایران خواهد رسید؛ خاصه کـه یـک پروپاگانـد کـاملی در      ها آناول ضربت و صدمۀ توفیقات «

  )161: 1375یران و عثمانی، (گزیدة اسناد سیاسی ا .»کند قفقازیه و آذربایجان می

السلطنه براي مصطفی کمال پاشا کـه   ارسال تلگرافی از سوي قوام 1922 دسامبردر 

. ایـن امـر   شـد موجب رنجش مقامـات آنکـارا    آمده بود» به حکومت عثمانی«در آن عبارت 

 »به حکومت آنکارا«از عبارت  1923در پیام بعدي خود در ژانویۀ السلطنه  موجب شد تا قوام

بـراي   1922در اواخر سال گرایان ترکیه  زمانی که ملی) Çetinsaya, 2000( .استفاده کند

بـر سـر میـز مـذاکره     در لـوزان  هـاي اروپـایی    با دولتبارة حدود و ثغور کشورشان  بحث در

دولت ایران نیز خواستار شرکت در کنفرانس شد. اگرچه بریتانیا، فرانسـه و ایتالیـا    ،نشستند

 ناي را به لوزا اما تهران براي آگاهی از جریان مذاکرات نماینده ،درخواست ایران را رد کردند

پیشنهاد نماینده آشوریان در کنفرانس لـوزان بـراي ایجـاد کشـور مسـتقل      با طرح  .فرستاد

ایران  مشخص شد که حساسیت ،آمد تا دریاچۀ ارومیه پیش میشرقی آن  آشوري که حدود

  )196-197 :2 ،1362مکی، ( .ه استمورد نبود نسبت به این کنفرانس بی

به عنوان نخستین سفیر حکومت آنکـارا   یوز) الدین پاشا (آك محی 1923یۀ فور 7در 

کمیتـۀ  «مورد استقبال هواداران اتحـاد اسـالم و    سفارت بریتانیاوارد تهران شد و به گزارش 
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ایران و ترکیه به شکل همزمان در حـال وارد   )Çetinsaya, 2000( .قرار گرفت» کمالیست

شدن به دوران جدیدي از حیات سیاسی خود بودند. مقارن با نخست وزیري رضاخان سردار 

  خالفـت   وي با برچیـدن مقـام  مصطفی کمال و همفکران سپه و خروج احمدشاه قاجار از ایران، 

حسین مکی د. زدن جمهوري نظام تأسیس ) دست به  1302آبان  7(برابر با  1923اکتبر  29در 

 از پیشنهاد محرمانۀ آتاترك به احمدشاه سخن گفته است کـه توفیـق   تاریخ بیست سالۀ ایراندر 

ار رسـاند. بـر اسـاس    با سفر به پاریس آن را به اطالع شاه قاج روشتو (آراس)، وزیر خارجۀ ترکیه

رد تحـت اختیـار احمدشـاه    دولت ترکیه آماده بود تا با قرار دادن نیروهاي مسلح کُ پیشنهاد مزبور

نـد.  کفـراهم    زمینۀ لشکرکشی وي از کردستان ترکیه به کردستان ایران و متعاقباً فتح تهـران را 

ها... ناگزیر شدند که روابط خود را بـا سـردار سـپه توسـعه      ترك«شاه اما در پی پاسخ منفی احمد

  اوایـل   در  انتصاب توفیق روشتو بـه مقـام وزیـر خارجـه    با توجه به  )13: ،1362کی، (م.» دهند

 .ش 1303باید پس از زمسـتان   میمزبور دیدار در صورت صحت این ماجرا  میالدي 1925سال 

ـاعد    رنشـانگ  آنکـارا  و مقامـات   الـدین پاشـا   محیصورت گرفته باشد. اما مکاتبات میان  نظـر مس

 15اي بـه آنکـارا در    الدین پاشا در تلگراف محرمانـه  محیاست.  سردار سپه ها نسبت به ترك

و » شـاه فاسـد  «هـا و   ) ضمن اشاره به مخالفت شـوروي 1302شهریور  24( 1923سپتامبر 

این شـخص [رضـاخان] دوسـت ماسـت. وي پـس از      «د: کرهوادارانش با سردار سپه عنوان 

بیـگ،   شـوکت ( .»واهد کـرد برپایی یک انقالب و دگرگونی اساسی در ایران از ما پشتیبانی خ

الدین پاشا خواسـت تـا    در پاسخ به این تلگراف از محینیز عصمت پاشا (اینونو)  )11: 1390

حتی در صورت (همان)  .»[سردار سپه] دریغ نشود ایشان دربارةاز بذل هر گونه مساعدت «

اي  نقشـه کمال پاشا در اجراي چنـان  گزارش مکی و فرض بر توانایی حکومت مصطفی صحت 

اي از  آیا مسلح کردن چندین هزار تن از اکراد ترکیه چیزي بـیش از ایجـاد تهدیـد امنیتـی تـازه     

اي به حمایت از حکومـت   در واقع دولت آنکارا نه تنها عالقه ؟سوي دولت آنکارا بر علیه خود نبود

اخان بـه رضـ  در تهـران   سفیر کشـورش از طریق  پاشا کمال بلکه مصطفی ،خاندان قاجار نداشت

ـار  درج (همان) مطبوعات ترکیه نیز  .کرد که در ایران نظام جمهوري برقرار کند توصیه می و   اخب
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ناکـامی  چنـد مـاه بعـد خبـر     نـد.  را آغـاز کرد مطالبی در حمایت از استقرار جمهوریت در ایـران  

حمـداهللا   . بـه گفتـۀ  پاشـا رسـید   کمـال  مصـطفی  جمهوري به گـوش  رضاخان در برقراري نظام

مشـغول   در جمعی پنج ـ ده نفري همراه با جناب رئیس جمهور [آتاترك] در چانکایـا   « صبحی:

خواندن کرد:   صداي بلند شروع به صرف غذا بودیم. تلگرافی به دست رئیس جمهور رسید و او با

و این تصـمیم   خواهی داد هنگام بودنِ جمهوري سردار سپه پس از دیدار با روحانیون حکم به زود

یکـی ـ دو کلمـه اظهـار      گفتناي اعالم نمود. جناب غازي ناخشنودي خود را با  بیانیه را از طریق

  )Çetinsaya, 2000( .»نمود

گیـري رضـاخان در ایـران و همچنـین      با وجود نظر مثبت رژیم آنکارا نسـبت بـه قـدرت   

با سردار سـپه لـیکن    1الدین پاشا و جانشین او، ممدوح شوکت (اسندال)، ارتباطات نزدیک محی

هــاي تــاریخی و فرهنگــی و  سیاســت خــارجی دو کشــور همچنــان بــه شــدت متــأثر از زمینــه

هاي امنیتی باقی ماند. در وراي اظهار نظرها و بیانات دوستانۀ طـرفین ـ کـه مناسـبات      حساسیت

حظـات  و مال هـا   شـود ـ بـدگمانی    یادآوري مـی  ها آنایران رضاشاهی و ترکیۀ کمالیستی غالباً با 

تهران و آنکارا تداوم یافت. در یکی از موارد تنش در روابط ایـران و ترکیـه    مرداندولتسابق میان 

روزنامـۀ    راجع به مسائل داخلی ایـران در  ي توفیق روشتو، وزیر خارجۀ ترکیهدرج مطالبی از سو

در طباطبایی، سـفیر دولـت سـردار سـپه      با واکنش شدیداللحن سیدمحمدصادق حاکمیت ملّیه

خـواهیم در امـور داخلـی دیگـر کشـورها دخالـت        ما نمیگویی که  این گزافه« روبرو شد: 2آنکارا،

چه معنایی دارد؟ وزیر خارجۀ دولت ترك چه بسا راجع به شـیلی و یـا گواتمـاال معلومـات      کنیم

دانـد! ترکیـه مگـر کیسـت کـه چنـین        اما در مورد ایرانِ همسایه هیچ نمی ،بسیاري داشته باشد

ایـران همـواره کشـوري      گیرد؟ انگلستان است؟ فرانسه است یا آمریکـا؟ آیـا   رفتاري در پیش می

                                                            
سـال خـدمت در ژوئیـۀ     الدین پاشا شد. او پس از پنج ) ممدوح شوکت جانشین محی1304(اردیبهشت  1925در مه  .1

د. بخشی از خاطرات محمود شوکت توسط حسـن اسـدي بـه فارسـی     شاستعفا داد و خسرو گرِده جایگزین وي  1930

  آمده است.برگردانده شده که مشخصات آن در بخش منابع و مآخذ 
  بود. آنکارا ایران در شمسی سفیر 1306تا  1302هاي  سیدمحمدصادق طباطبایی بین سال .2
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گونـه مسـائل بسـیار     ساله رفتار کنند؟ رضاخان راجع بـه ایـن   است که با او مثل یک طفل دوازده

  )Ibid( .»حساس است

گرایانـۀ ترکیـه در ایالـت     ترکیسم و هـراس از تبلیغـات قـوم    گین مسألۀ پانسایۀ سن

آذربایجان نیز بر مناسبات تهران و آنکارا بر جاي ماند و هر از چنـد گـاه بـه بـروز تـنش در      

تورك در  ترکیست ک، از فعاالن پانبی چنانکه سخنرانی روشنی ،شد روابط دو کشور منجر می

راجـع بـه آذربایجـان ایـران و انتشـار آن در نشـریۀ       م.  1923 استانبول در تابسـتان  اُجاغی

ما «بود که گفته روشنی در بخشی از سخنان خود  1خشم ایرانیان را برانگیخت.مجموعه  یِنی

نژادهـاي   چشم انتظار کمک ما هستند. مـا هـم   ها آنتوانیم به آذربایجان امیدوار باشیم...  می

آلـپ   ) پیشتر ضیا گُـک Ibid( .»دهیم. چهار میلیون ترك منتظر ما هستند خود را نجات می

(متشکل از ترکیـه،  » اُغوزستان«نیز در همین سال از اتحاد اُغوزها و تشکیل بلوك فرهنگی 

گرایی  مدت ترك هدف کوتاه: «ایران، جمهوري آذربایجان و خوارزم) سخن به میان آورده بود

  ) Gökalp, 2007: 187( .»حاکم کردن تنها یک فرهنگ بر این پهنۀ عظیم است

خاطرات خود گفتگـوي   وابستۀ نظامی ترکیه در تهران در (طوغاچ)، کبی الدین حسام

 گفتـه بـود:   2جالبی با رضاشاه را نقل کرده است. در این گفتگو رضاشاه به زبان ترکی آذري

خواهد اینجا  می ،کنم که ترکیه به آذربایجان چشم دارد الدین بیگ، تصور می حسام سرگرد«

ترکیـه   ،فرمایید؟ بله، مردم آذربایجان ترك هستند نیست؟ چه می طور این ،را مال خود کند

الواقع ترکیه اکنـون بـه دنبـال چنـین سیاسـتی       گذرد. فی هم از این موضوع به سادگی نمی

ا انسان بسیار خردمندي است ولی پس از او چـه بسـا ترکیـه بـه     نیست. مصطفی کمال پاش

آهن شما از دو جهت  بینم که احداث راه سراغ سیاست سابق [کمیتۀ] اتحاد و ترقی برود. می

به جانب آذربایجان طراحی شده است. شکی نیست که ترکیه دیر یا زود بخواهد آذربایجـان  

  )Arar, 1981: 16( .»را جدا کند

                                                            
ترکیسـم و   آشنایی بـا پـان  «)، 1383هاي ایرانیان به آن بنگرید به: کاوه بیات ( و واکنش کبی روشنیاظهارات در مورد  .1

، بـه کوشـش حمیـد احمـدي، تهـران: مؤسسـۀ       ایران: هویت، ملیـت، قومیـت  در » بیگ بر آن تأثیر ماجراي روشنی

  .353-343تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی، صص
  .خردسالی در تهران پرورش یافتاز  بود، اما لتاً از سوادکوه مازندرانرضاشاه پهلوي اصا .2
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م.  1929متعلق به سازمان اطالعاتی وقت ترکیه مربوط بـه اواخـر سـال    در گزارشی 

امان خاندان [حکومتی] سـابق و   گرا است. دشمن بی رضا]شاه ملی«[) آمده بود: .ش 1308(

] بـه  عجـم اقوام غیر فارس است. براي احیاي کشور بر اساس تفکر ایرانـی [در مـتن اصـلی:    

 م.1929هاي شاه به آذربایجان در اواخر سـال   کند. از جمله دالیل مسافرت شدت تالش می

  )Ibid( .»ها بود کردنِ آذري همانا بررسی مستقیم روند فارس

 مـردان دولتاما فراتر از همۀ این عوامل، کُردها در مقام یک تهدید امنیتی از دیـدگاه  

 1همچنان نقش بسیار تأثیرگذاري در مناسبات میان تهران و آنکـارا داشـتند.   ،ایران و ترکیه

گونه که دولت ایران نسبت به تحرکات اکراد در کشور خود حساس بود، دولـت ترکیـه    همان

ها در ایـن رابطـه    نیز در مورد ارتباط اکراد ایران با اکراد ترکیه و همچنین تحرکات داشناك

الـدین بیـگ، اتاشـۀ     حسـام «حضـور  م.  1931 ش./1310 پـاییز کرد. در  احساس نگرانی می

در آذربایجان از سوي نهادهاي امنیتی ایـران بـه دقـت    » نظامی سابق سفارت کبراي ترکیه

 اي کسب پاره«هدف اصلی این سفر  غرب شمالشد. بنا به استنباط مأموران نظمیۀ  رصد می

و نیز تحقیق در اطراف عملیات  ها آنبا اطالعات راجع به وضعیات اکراد و معاملۀ دولت علیه 

  )35-36: 1382، صلح میرزایی( .بود» ارامنۀ داشناك تبریز

  

       گیري نتیجه

و ترکیـۀ نـوین بـا محوریـت مسـألۀ کُـرد و حــول       ایـران  میـان  مناسـبات سیاسـی    

از اعـزام   سـال  90 پس از گذشـت بـیش از  آغاز شد.  همجوارهاي امنیتی در مناطق  دغدغه

ین موضـوعات  تر همچنان یکی از اصلی نخستین نمایندة سیاسی ایران به آنکارا مسألۀ کردها

کردستان عـراق، بحـران   اقلیم خودمختاري با  اي که اکنون مسأله ،در مناسبات طرفین است

از پیش تر  اي بغرنج و بعضاً منطقه اي آفرینی بازیگران فرامنطقه تداوم نقشو همچنین سوریه 

        نماید. می

                                                            
 کردهـاي  شـورش  )،1374بیـات (  در مورد نقش مسألۀ کُرد در روابط تهران و آنکارا در این دوره بنگرید بـه: کـاوه   .1

   ایران. تاریخ نشر تهران: ،1310-1307 ایران خارجی روابط بر آن تأثیر و ترکیه
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منابع و مآخذ

میرزایی، تهـران:   خدیجه صلح :)، به کوشش1382( 1320-1304اسنادي از روابط ایران و ترکیه 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

  ، تهران: جیبی. 1 ج، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران)، 1357بهار، محمدتقی (

، »چگونگی شکست مأموریـت نماینـدگان ایـران در کنفـرانس صـلح پـاریس      «)، 1354ذوقی، ایرج (

  . 92-65، صص 5 ش، 10 س، هاي تاریخی بررسی

، »تأثیر مطبوعـات بـر سیاسـت خـارجی ایـران در جنـگ جهـانی اول       «)، 1390شمس، اسماعیل (

  .468-450 صص، 1 ش، 1 س، مطبوعات بهارستان

، ترجمه: حسن اسدي، تهران: پردیس دانش.خاطرات تهران)، 1390ممدوح (بیگ،  شوکت

، 7 ج)، به کوشش محمدحسـن کاووسـی عراقـی،    1375( گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی

  تهران: وزارت امور خارجه.

 ش، 2 س، عصر جدید، »بناي سیاست دول متخاصم«، .)ق 1334( عبدالحمیدخانالسلطنه،  متین

  .1916مارس  21/ 1334االولی  جمادي 16، 72

  ، تهران: ناشر.4 چ، 1 ج، ایران سالۀ بیستتاریخ )، 1363حسین (مکی، 

  ، تهران: ناشر.5 چ، 2 ج، ایران سالۀ بیستتاریخ  ،)1362( ------------

  ، تهران: ناشر.3 چ، 3 ج، ایران سالۀ بیستتاریخ )، 1362( ------------

  )1922( حاکمیت ملّیهروزنامۀ 
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