ترکیه و چالش کُردی
محمدعلی دستمالی



مقدمه
حکومت جمهوری ترکیه طی سالیان اخیر ،در مورد تحووت
کردها در عراق ج سوریه ،دج رجیکرد متفاج

سیاسوی ،اصتدوادی ج اجتمواعی

در پیش گرفتوه اسوتا ایوف تفواج  ،گوان وان

برجسته است که در نگان نخست ،شاید

یف تدور شود که ترکیه در پرجندنی کُوردی ،د وار

سرگشتگی ج رفتار مت اصض ج تدممیا

کور ج دفعتی شدن استا اما نگارندن ایوف تحلیو  ،بور

ایف باجر است که حکومت ترکیه ،بر اساس برنامهها ج اهداف سیاسوی خوا

خوود ،بوهشوک

عامدانه ج هدفم د ،نسبت به کردهای عراق ج سوریه ،به اشکال متفاجتی برخورد میک دا

الف .ترکیه و کردها پس از تأسیس جمهوری
عشایر ج طوایف مختلف کُرد که همگوی حوامی امپراطووری عثموانی بودنود ،پو

از تاسوی

جمهوری ترکیه ،در برابر نظام جدید صرار گرفت د ج بارها علیه ایوف دجلوت توازن تأسوی
کردندا ظرف  31سال ،از سال  3291یع ی فقط یک سال پ

از تاسوی

صیوام

نظوام جمهووری ،توا

سال  91 ،3211صیام کو ک ج بزرگ توسط کردها شک گرفت؛ کوه البتوه همو ننهوا توسوط
دجلت ترکیه به شکست کشاندن شدا از زمان سرکوب صیام سیدرضا درسیمی در سوال  3211توا
 کارش اس مسائ ترکیه ج کردها
فدل امه مطالعا
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تاسی

پاکاک در سال  ،3211کردها در ترکیه برای مدتی طوتنی ،دست از هر گونه اصدام ج

خیزش سیاسی کشیدندا نه ت ها در دجران نتاترک ج ای ونو ،که سیستم سیاسی ترکیه ،تکحزبوی
ج تحت ک ترل حزب جمهوری خلق ( )CHPبود ،بلکه در دجران زمامداری نخستجزیر مقتدر
ج دموکراتی همچون عدنان م درس نیز کسی حاضر نبود برای تغییر رجیکرد سیاستهای ترکیه
نسبت به کردها صدمی برداردا
حتی ژنرال کارابکر که صبالً راهکارهای اصتدادی ج فره گی خوبی برای ح معض کردهوا
ارائه دادن بود ،زمانی که در سال  3211رئی

ملی ترکیوه شود ،مطلقواً حاضور نشود در

مجل

مورد پرجندن کُردی ،اصدامی انجام دهدا در سال  3211ج در مقطعی که ترکیوه بوهشود

تحوت

تاثیر فضای فکری پ ج کمونیسم صرار گرفته بود ،عبداهلل اججاتن ج رفقای جوانش در ننکارا،
پاکاک را تاسی

کردندا پاکاک در نن دجران ،نهواد زیرزمی وی بویک شوی بوود ج فعالیوت

خاصی انجام نمیدادا اما پ

از کودتای سال  ،3211بسیاری از اعضای نن دسوتگیر ج زنودانی

شدندا در نن دجران در زندانهای دیاربکر ،بیش از هار هوزار نفور از شوهرجندان کُورد تحوت
شک جههای شدید صرار گرفت دا پاکاک در سال  3211فعالیت مسولحانه را ناواز کورد ج ایوف
شوودا در نن دجران ،تورگوو

باعث شد به یکبارن نگانها به سوی مسئله کُردی جلو

اجزال،

نخست جزیر ترکیه ،از تمام ظرفیتهای نظوامی ج ام یتوی کشوورش بورای مقابلوه بوا پاکاک
استفادن کرد ،اما پاکاک در میدان ج گ ریکی ،خسارا

بزرگی به ترکیوه جارد کورد ج ایوف

مسئله به مهمتریف معض سیاسی ج ام یتی ترکیه تبدی شدا
نیرجهای پاکاک در نن زمان ،عالجن بور کوهسوتانهوای ترکیوه ،در کوهسوتانهوای اصلویم
بوهعمو نمودن بویف حوافد اسود ،رئوی

کردستان نیز موضع گرفته بودند ج بر اساس توافقا

جمهور جصت سوریه ،ج عبداهلل اججاتن ،در برخی م اطق نزدیک به لب وان ،حلو

ج ود شوهر

کردنشیف سوریه ،پایگانها ج مراکزی در اختیار پاکاک صرار گرفته بودا دجلوت ترکیوه در ایوف
مقطع ،برای مقابله با پاکاک در اصلیم کردستان عراق ،با جالل طالبانی ،رهبور حوزب اتحادیوه
میه ی ،ج مسعود بارزانی ،رهبر حزب دموکرا
حمایت از ایف دج حزب ج اعطای برخی امتیازا

کردستان عراق ،جارد معامال

پ هانی شد ج بوا

به ننها ،زمی ه ج گیدن نیرجی زمی وی ارتوش

ترکیه در شمال عراق را فراهم کردا ایف مسئله ،موج

ایجاد تفرصه ج اختالف ب یادی ی بیف ایوف
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سه حزب کُردی شد ج بر اساس نمارهایی که از سوی رهبران اصلیم اعالم شدن است ،در طوول
دج دهه ،به خاطر درگیریهایی که بیف پاکاک ،حزب دموکرا

کردسوتان ج حوزب اتحادیوه

میه ی رجی داد ،بیش از سه هزار نفر از ایف سه جریان سیاسی کُوردی کشوته شودندا در جاصوع،
سیاستهای ترکیه ،کردها را در اصلیم کردستان عراق به جان پاکاک انداختا
در سوریه،

یف توفیقی بهدست نیامد ج حضور پاکاک در ایف کشوور ،توانسوت االو

کردهای سوریه را بهسوی نن بکشاندا زمانی که تورگو

اجزال ،در سال  3221بهع وان رئوی

جمهور ترکیه انتخاب شد ،دج اتفاق مهم رجی داد ،که بر رجیکورد حکوموت ترکیوه نسوبت بوه
کردها ،تاثیر مستقیم گذاشت دا نخست ،رجیدادهای عراق ج حملوه صودام حسویف بوه کویوت ج
متعاص

نن ،بیثباتی در عراق ج اصرار جورج بوش پدر بر تحمی نظم نویف جهانی ،م طقوه را

تحت تاثیر صرار دادن ج ترکیه نیز بهع وان متحد نمریکا ج عضو ناتو جارد ایف معرکوه شودن بوودا
دجم ،تورگو

اجزال به ایف نتیجه رسیدن بود که با تداجم ج گ ،نمیتوان به مبوارزا

پاکاک

پایان داد ج میتوان از ران مذاکرن ج اعطای برخی حقوق فره گوی ج اجتمواعی ،بوه ایوف اائلوه
خاتمه دادا به همیف خاطر ،جی در سال  3221با مسعود بارزانی ج جالل طالبانی دیودار کورد ج
از طالبانی خواست به ع وان میانجی ،با عبداهلل اججاتن در لب ان ج سوریه دیودار ک ود ،اموا ایوف
مذاکرا  ،به دتی مختلفی به نتیجه نرسید ج با مرگ مشکوک تورگو

اجزال ،ترکیه ج کردهوا

به خانه اجل بازگشت دا البته در دجران اجزال ،تابوی استفادن از زبان کُردی شکسته شود ج مجلوه
کُردی ادبی -دی ی «نوبهار» از سال  3221به بعد ،به طور م ظم انتشار یافت ج نهادهوای مودنی،
فره گی ج مطالعاتی کُردی هم به تدریج سر برنجردندا

ب .ترکیه و کردها در دوران آکپارتی
رج

طی

اردجاان ،رئی

جمهور ک ونی ترکیه ،پیش از نن که همران بوا دجسوتانش همچوون

عبداهلل گ  ،حزب عدالت ج توسعه 3را در سال  9113تأسی
رفان ج حزب سالمت که نجمالدیف اربکان ننها را تاسی

ک د ،بویش از دج دهوه در حوزب
کردن بود ،حضور داشوتا اردجاوان،

در سالیانی که بهع وان شهردار استانبول فعالیوت مویکورد  3221توا  ،)3221از سووی اربکوان
1. Adalet ve Kalkınma Partisi
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مأمور شد گزارش مفدلی در مورد گونگی پایاندادن بوه معضو کردهوا تودجیف ک ودا ایوف
گزارش به کمک بسیاری از فعاتن سیاسی کُرد تدجیف شد ،اما حزب اربکان با کودتوای مودرن
سال  3221تعطی شد ج فرصت ج مجالی به ججود نیامد که اربکان در ایف حوزن صدمی برداردا
از سالیان ناازیف تاسی

نکپارتی ،اردجاان ج گ  ،هر دج تدمیم گرفت ود بورای حو معضو

کُردی گام بردارندا ایف هدف ،با تئوریهای احمد داجداجالو ،بیش از پیش تقویت شود ج تزم
است رجیکرد ج نگرش کلی حکومت ترکیه در دجران اخیر نسبت به اصلیم کردستان عراق را بوا
توجه به ایف خط سیاسی ج فکری تحلی کرد؛ خطی که معتقد اسوت ترکیوه نوه ت هوا بایود بوه
معض کُردی داخ کشور پایان دهد ،بلکه تزم است بوا کردهوای کشوورهای دیگور نیوز جارد
تعام شودا
اردجاان در سال  9133برای نخستیف بار به شهر اربی در اصلیم کردستان عراق سوفر کوردا
پ

از ایف سفر ،بهتدریج رجیکرد ترکیه نسبت به عراق ج اصلیم کردستان عوراق تغییور یافوت ج

ترکیه تدمیم گرفت اصلیم کردستان عراق را از لحاظ اصتدادی به خود جابسته ک دا ایوف هودف،
تا حد زیادی محقق شدن ج با امضای صرارداد  11ساله فورجش نفوت اصلویم بوه ترکیوه در سوال
 ،9131ایف رابطه ،مستحکمتر ج پیچیدنتر شدا ترکیه بوا ججوود اعتراضوا

مکورر جاشو گتف ج

بغداد ،نفت اصلیم را از طریق ب در جیحان به بازارهای جهانی میفرستد ج صورار اسوت در سوال
 9131گاز اصلیم نیز به ترکیه م تق شودا اهمیت ایف مسئله در نن است که ترکیه از طریق اصلیم،
نه ت ها م ابع سوخت فسیلی مورد نیاز خود را با صیمتی پاییف تامیف میک ود ،بلکوه بوا ترانزیوت
نفت به بازارهای جهانی ،درنمد کالنی به دست مینجردا البته ایف فقط یک بُعد از ماجراست ج
باید به ایف موضوع نیز توجه داشت که بیف ترکیوه ج اصلویم کردسوتان عوراق ،رجابوط سیاسوی-
ام یتی مهمی بهججود نمدن است ج مسیر ایف همکاری ،نشان میدهد بعید نیست ترکیه در نی دن
یکی از دجلتهایی باشد که اگر بهطور نشکار از استقالل اصلیم حمایت نک د ،دست کوم ،بوا نن
مخالفت نک دا
برخی از تحلی گران بر ایف باجرند که رابطه اربی  -ننکارا ،دارای پاش ه نشیلی بوهنوام توأثیر
مستقیم سرنوشت ج حیا

سیاسی اردجاان ج بارزانی بر نی دن ایف رابطه است؛ را که احوزاب

مخالف حکومت در داخ ترکیه ،دل خوشی نسبت به تداجم ایف رابطه ندارنود ج ایوف فرضویه
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مطرح شدن که اگر در نی دن نکپارتی بر سر صدر

نماند ،دجلت بعدی تا ایف اندازن خود را بوه

کردهای عراق نزدیک نخواهد کردا از سوی دیگر ،ایر از حزب دموکرا

کردستان به رهبوری

مسعود بارزانی ،احزاب مخالف ج رصی  ،نه ت ها دل خوشی نسبت به رجابط بوا ترکیوه ندارنود،
بلکه رجابط گرمی با پاکاک برصرار کردناندا

ج .روابط آکپارتی با کردهای عراق و سوریه
یکی از مسائلی که بر نوع رجیکرد ترکیه نسبت به کردها بهشد

اثر گذاشوته ،مسوئله پاکاک

استا جاصعیت ایف است که برخالف تدور عمومی ،پاکاک فاصد ش اس امه کُردی اسوت ج در
اساس امه ایف حزب ،بهصراحت به تبعیت ایف حوزب از ایودئولوژی مارکسیسوم اشوارن شودن ج
پاکاک پیش از نن که حزبی کُردی باشد ،جریانی سوسالیستی است که از بیخ ج ب یاد ،با هموه
جریانا

کُردی اختالفنظر عمیق دارد ج همه ننان را «ناسیونالیسوت بدوددجی» موینامودا االو

سران پاکاک ،بهطور مداجم بر ایف موضوع تاکید میک ود کوه پاکاک بایود بوهع ووان نهواد
پگرای دموکراتیکی ،خود را بهع وان حافد حقوق همه اصشار اجتمواعی ج هموه گورجنهوا ج
اصوام ترکیه ج مل خاجرمیانه بش اساند ج بر مسئلهی کُردی تأکید نک دا شواید بوه همویف خواطر
است که از میان سران پاکاک ،ت ها تعداد معدجدی از ننان ،توان تکلم به زبان کُردی را دارنود
ج بقیه به زبان ترکی صحبت میک دا ایف در حالی است که هویت کُردی ج مطالبوا

صوومی ج

فره گی کُردی ،کانون ج هسته اصلی دیگر احزاب کُردی استا با توجه به ننکه حزب عودالت
ج توسعه ،در رجیکرد کلی ج در مبانی کالن سیاسوی ج فکوری خوود ،بوا ملویگرایوی کُوردی ج
مطالبا

صومی ج فره گی کُردی اختالف ب یادیف ندارد ،دستکم در هشت سال اخیور ،هوم در

حوزن اعطای حقوق فره گی به کردهای داخ ج هم در عرصه تقویت رابطه با اصلیم کردسوتان
عراق ،گامهای مهمی برداشته استا
در شرایط ک ونی که در شمال سوریه ج در اثر بحران سوریه ،نهادهای اصمواری پاکاک در
طول مرز نهدد کیلومتری ترکیه ج سوریه ،صدر
ج بهم ظور مقابله با صدر

را در دست گرفتهاند ،ترکیه به هوراس افتوادن

گرفتف پاکاک در شمال سوریه ،تالش میک د تا نهادهای اصمواری
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پاکاک در شومال سووریه ،همچوون حووزب اتحواد دموکراتیووک 3ج شواخه نظووامی نن ،یع ووی
جاحدهای دفاع از خلق ،9را بهع وان ترجریست ج همارز داعش معرفی ک دا ایف برخورد ترکیوه
نشان میدهد ننکارا ،در موضوع کُردی ،نوع ج هویت بازیگران را مهوم مویپ ودارد ج مخالفوت
کورکورانهای با اص تحرکا
کرد که در

کُردی نداردا برای اثبا

ایف مدعا ،میتوان به ایف موضوع اشارن

د سال اخیر ،حکومت نکپارتی در تموام صوح ههوای دیپلماسوی بویفالمللوی ،از

احزاب کُرد سوری نزدیک به مسعود بارزانی حمایت کردن ج برای ننها سهم گرفتوه ج ننوان را
به ائتالف مخالفیف سوری مقیم استانبول نزدیک کردن اسوتا ب وابرایف ،رجیکورد ک وونی ترکیوه
نسبت به کردها در شمال سوریه ،تابعی از رجیکرد خشف ج عاری از اعتمواد ترکیوه نسوبت بوه
پاکاک است ج شواهد نشان میدهد اگر کردهای نزدیوک بوه بوارزانی در شومال سووریه ،در
ساختار صدر

سیاسی ج اصتدادی دارای سهم شوند ،نگرش ترکیه به شمال سوریه تغییور پیودا

خواهد کردا

1. PYD
2. YPG

