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 مالحظات مرتجم
 

امكانات حل اختالف در « عنوان آتاب حاضر ی لغوی ترمجه •
رت و ين تيرسد ا  یبه نظر م. باشد  یم» هيرآ تیمجهور«

ت يق، به منظور رعاي حمتاطانه، و البته نادقیبند فرمول
ه ـ آه من آن را ياستمداران ترآي دولت و سیتهايحساس

نامم ـ    یم» رد ُآی  واژه بهه نسبتي دولت ترآیآلرژ«
 یا ه مسئلهيا در ترآينكه گوي بر ایده شده، مبنيبرگز

وجود ندارد و تنها معضل آا »  آردی همسئل«به نام 
 منودم، ینجا خود سعيمن ا! است» سميمبارزه با ترور«

 آنرا منطبق با حمتوا و یحي توضتیبا اضافه آردن عبار
 .ميق منايموضوع آتاب تدق

رش مواضع مطروحه ي پذی به معنًا اثر حاضر الزامی ترمجه •
 ی آگاهست و تنها به منظور بسطيانب مرتجم نجدر آن از 

 آرد در ی رامون مسئلهي پیاسين سيعالقمندان و ناظر
 آملان ـ آه اغلب به یشناس تو شرقيه و مواضع انستيترآ

 و ی مهگانیها است، رسانهي سی و مشورتیعنوان ارگان علم
 معاصر شرق یرااحب آملان در مورد مسائل و یافكار عموم

   .آند ـ اجنام گرفته است  یعمل م

 یز ضرورين موضوع نيد دانسنت اي مطلب شا درك هبرتیبرا •
قات مورد اشاره در آتاب متأثر از يباشد آه حتق

 در آملان حول اعرتاضات آردها 90 ی  اواسط دههیدادهايرو
حزب آارگران (ه يترآ/ردستانآو طرفداران حزب آارگران 

 یدادها از طرفين رويا. اند اجنام گرفته) آردستان
ردها ه ُآي آملان را بر عل یعمومها و افكار  رسانه
است در يگر اما باعث شد آه سي دیخت، از طرفيبرانگ

گر به حدت و شدت ي به موضوع بدهد و دیشرتيت بيآملان امه
ست و يا ن آی ن مسئله، مسئلهي نشود آه ایگذشته مدع

قات، طرحها و يحتق. شود  یه مربوط ميتنها به ترآ
ن راستا يدر مهز ين آتاب نيشده در ا شنهادات مطرحيپ

ر يرات چند سال اخييغن تيد از مهمرتي شا.قابل فهمند
ر مواضع ييغ، تت آاربرد زبان آردیيو ممنوعغه ليدر ترآ

ر نام آن به دو ييغ و باالخره تردستانحزب آارگران آ
پرستان آردستان  نيتان و حزب مهان آنگرة خلق آردسيجر
 مهچنان ین اولاي است آه جرادآوریيالزم به . باشند  می
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 از ان دومیيرد، جريگ  از عبداهللا اوجالن دربند خط می
 .   عثمان اوجالن آه در آردستان عراق مستقر است

ز ي را نی اضافیحاتي توضی ئهانجا و آجنا ارينجانب ايا •
 خود در یام آه در جا  دانستهیحول مسائل مطروحه ضرور

 .ام  به آا پرداختهپرانتز

 ١٩٩٩ م آن در ساهلایيف و تنظيتألکتاب حاضر با وجود  •
 هنوز از حلاظ تازگی و صداقت قضاوهتای خود در ١٩٩٨ –

باوجود . نداده است از دست ادیيز زياد شده چيامور 
و کردستان ) مشالی(ه يحتوالت فراوانی که در کردستان ترک

ن ي ال رو به فزونیيبوجود آمده و س) جنوبی(عراق 
 خود هنوز یوب کلن در چهارچيات مؤلفينظر, راتييتغ

باشد که   ات و درسی میيمهمرت از آن، جترب. شندبا یصادق م
 که نکته جالبی. دادهای نامربده آموختيد از رويبا

ن يت داده ان کتاب بدسيف تا ترمجه ايگذشت زمان از تأل
 های نیيب شيتواند صحت و سقم پ  باشد که خواننده می یم

ا يه آگاهی و  بقين طريابد و از ايسندگان را درينو
 .   بردی مذکور پهای نهيعدم آگاهی آنان در زم

 ت تشكر و قدرشناسیيدامن ا  ان خود را موظف میيدر پا •
  به جای. و ناصر ا.ع. اان منصوريخود را از آقا

ها و   یيقات و راهنمايم، چه آه بدون تشواوريب
 آتاب حاضر توسط آا ترمجه و انتشار آن بازخوانی

 .     بود  منیسر يم ميبرا

 
 
 
 
 نيشگفتار مؤلفيپ

 

 ی فدرال آملان گروه آاریدر مجهور ١٩٩٧در هبار سال 
 راهها و امكانات ی جستجویل شد آه رسالتش تالش برايتشك

 ی  مسئلهاه در ارتباط بي حل و فصل حبران ترآیممكن برا
 مشا بود، که یقاتين تالشها حتقيج اين نتاياول. آردها بود
 .ديآن  یآتاب حاضر مالحظه مدر هم اآنون 

. آند  ی منیر جانبداري درگنيك از طرفيچ يگروه آار از ه -
ن حلاظ بوده يا آن طرف انتقاد شده، به اين ياگر از ا

ر را به ي درگیمان طرفهايها هيم با توصيا آه خواسته
 .ميب آني ترغی عملیحلها افنت راهي
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 یندگي را منایقل است و منافع حكومتتگروه آار مس -
 .آند  یمن

 هي احتادیگر آشورهاياست دولت آملان و ديگروه آار س -
ن آشور ي در ایه، جنگ داخلياروپا را در رابطه با ترآ

ن يا. آند  ی میابي ارزین آمده از آن را منفيو مهاجر
 هي عضو احتادیاست آشورهاين اعتقاد است آه سيگروه بر ا

ه يف در ترآ در حل حبران و اختالیا چ نقش سازندهياروپا ه
 . بوده استین امر ممكن و ضرورينداشته است، اگر چه ا

ن ي حل حبران ایشنهادات برايهدف گروه آار از طرح پ -
ه ي ترآی مجهوری برایگري دیاسيرون مدل سيست آه از بين

  ین است آه سهميشود ا  یآه دنبال م یهدف. ارائه دهد
 در اآنون م آه همي داشته باشیيسازنده در روند حبثها

 .ان استيه در جريترآ
 آه ی آه گروه آار از خود دارد، با توجه به هدفیدرآ -

 است آه حل حبران و یآند، درآ  ین آارش دنبال ميبا ا
ها را مد نظر دارد و نه  حل ت راهي بودن و موفقیعمل

 .یيايك طرح رؤي هارائ

 مشرتك گروه آار است و از طرف یجة تالشهاياثر حاضر نت
ل از آوردن ين دليبه مه. گردد  ی ارائه مًاشرتآ گروه میاعضا

 گروه آار و یاعضا. ميا نظر آرده ر هر خبش صرفسنده دينام نو
 :ن آتاب عبارتند ازيسندگان اينو

 پارملان فدرال آملان ی هندي آه منایو(ر يرت شويآمكه د
ان ي، ) آار حاضر را بر عهده داشتهیت اصليباشد، مسئول  یم

پلر، يوخن هين، يدي، عئمان آ) ی علمینگمسئول مهاه(آرمر 
 .نراته وهانس وانديستوف مونتسل و يآر

 از یت و آمك برخيج آن بدون محاين اثر و نتاينشر ا
ل سپاسگذار يگروه آار از افراد ذ. بود یسر منيدوستان م

 ودل، ادگار آوت، جورج شتول، یديك، هايهلموت ُابرد: است
 .سنريتانر آآچام و گونار و

 و یارير آار حاضر را با يتها و مؤسسات زيشخص
كو يد، مديهانس براند شا:  منودندی خود مهراهیها  یيراهنما

ان آالوس ي و یتو شرق شناسيباخ، انست نيانرتنشنال، اودو شتا
 .تو گوستاو شرتزمانين انستيو مهچن
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  بر موضوعیا باچهيد

 
 

 ز اختالفاتيآم حل خشونت
 

 یها  یماندگ  چون عقبیا دهيت عد جهان سوم با مشكالیآشورها
ن مشكالت ي اقتصاد و مهچنه در عرصیيربناي و زیساختار

ژه ينها، بويعالوه بر ا.  روبرو هستندیمشول  جهانیطيحم ستيز
ن آشورها را بطور ي انساا در ای زندگ ی نظامیهايريدرگ
 .آند  ید مي هتدیجد

 بوجود  آه باعثیي حبراا،یار معدوديتنها در موارد بس
. اند  حل و فصل شدهی نظامقيز طراند ا ن جنگها شدهيآمدن ا

ش ي باعث افزا ی نظامیهايرين درگيبرعكس، در اآثر موارد ا
. اند دهيگردها   یعدالت  ی و بیاسيضات سي، تبعیفقر اقتصاد

توان با ابزار   یها را من  يین مشكالت و نارسايچكدام از ايه
تواند   ین حالت خود مير هبرتر داعمال قه.  برطرف منودینظام

 حل حبران ی زمان برای و آماده سازیباعث جلب افكار عموم
 شيدر پ. دگرد یاسين راه حل سيگزيتواند جا  یشود، اما من

ك ي داخل  ی نظامیهايري درگی برایاسيك راه حل سي رفنتگ
ن راه حل يتر  ممكنین و در اغلب موارد حتيجامعه هبر حال هبرت

 .باشد  یم
 
 
 ز حبرانيآم  حل مساملتی الزم برایشرطها شيپ
 

 آه منجر به جنگ و یي در متام اختالفات و تضادهاًابيتقر
 یيجو  آه سر راه چارهیك مشكل اساسيشوند،   یاعمال قهر م

ر از ين درگين است آه طرفيد مهانا اريگ یمقرار  یاسيس
گر بعنوان طرف گفتگو و يكديت شناخنت يرش و به رمسيپذ
 به عنوان یآا طرف مقابل را حت. آنند  یز ميآره پرهذام

. ن قبول ندارندي معیا  با خواستهیك قشر اجتماعيندة يمنا
د حل آن يسازد، اما نبا  یرت مجنن مشكل حبران را بغرياگر چه ا

د مشروط و ي نبایاسيك راه حل سي  انتخاب.را ناممكن سازد
ت ير را به رمسگير مهدين درگين باشد آه طرفيمنوط به ا
ن يگر اعتماد داشته باشند، بلكه ايا به مهديبشناسند و 

 آه باعث و یت حاضر باشند در جهت مشكالتياست آه آا با جد
با وجود . ردارند بی مشخصیاند گامها عامل بروز جنگ شده

افت ي را یتوان در اآثر اوقات منافع مشرتآ  یها م متام خصومت
ان ي به آن را دارند مانند پایباي دستليآه هر دو طرف متا

 آه با وجود تلفات فراوان از هر دو سو، یدادن به جنگ
 ی راه حلها و طرحها انتخاب. نداشته استیگري دهجينت
ن، بلكه به در نظر يطرف» ات خوبين«د معطوف به ي نبایاسيس
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 آمده شي پیرهاي درگمعموال. گرفنت منافع هر دو طرف باشند
 به آن ی آه هر دو طرف در حالت آلاشندميب یي منشأهادارای

 یرهايگ جهي نتیردااذعان دارند، هر چند آه آا در مو
 . دهند  ی از آن ارائه میخمتلف

 
باشد آه راه منازعه را تا   ی بدان معنا منیاسيك راه حل سي

ن يو ا. ا مورد منازعه را ساده جلوه داديمود يان پيپا
 تضاد یان بردن فورياز مست آه خواهان يالبته بدان معنا ن

نكه اصال يا ايا شد و آا حل يا منكر وجود اختالفات و ي
ان ي پایبه معنا» یاسيراه حل س« كي. ده گرفتيا را نادآ
 ی برخورد اصلی هويل شيست، بلكه تبديك تضاد و منازعه ني
  یرنظامي و غیاسي سی هوي به ش یز و نظاميمآن از قهرآ
 یالزامًا به معنا» یاسيك راه حل سي«نت ش گرفيدر پ. باشد  یم

مدن نزاع آ آه باعث بوجود ی مشكالت اجتماعهان و خامتيپا
ن آوردن آ بوجود یست، بلكه تنها به معناياند ن شده

ز يمآرقهريباشد آه حل مشكل را فقط بصورت غ ی م یزميمكان
ا حداقل امكان بروز و اعمال قهر را يسازد و   یر ميپذ امكان
 صلح هغاز پروسآ یبرا. ممكن برساند ن حديتر نييبه پا

ن شرط يباشد، اما ا  ید ميبس مف تشآك يمدن آعتًا بوجود يطب
ك ي اوقات نزاع و جنگها با یليخ. ستيه ني و الزم قض یحتم

غاز آنكه هنگام ياند، باوجودا دهي به امتام رسیاسيراه حل س
اق  اتفیموارد. ن راه حل هنوز جنگ ادامه داشته استيا

 به شدت جنگ ی حتی و پنهان ین مذاآرات رمسيحافتاده آه در 
ضع ان مويتا قبل از امتام نزاع طرف. هم افزوده شده است

 تأسف است، هين موضوع مايالبته ا. خود را مستحكمرت آنند
 یمثاهلا.  باشدیاسيش گرفنت راه حل سيد مانع در پياما نبا

ع و يبس وس تشآك ي. باشند  ین امرمي شاهد ای فراوانیخيتار
تر هم  آوتاهات خصمانه در مدت زمان هر چه يگونه عملقطع هر

اآثر اوقات هذا در  مع. باشد  یهم عاقالنه م د ويمف
شرط  شي را پیبس فور تشآك يباشد آه   ینانه و مثبت منيواقعب

ن صورت ير ايدر غ. ك حبث و گفتگو جهت حل مسئله منودي
ت يتوانند مانع موفق  یمو طرف طلب در هر د  آوچك جنگیگروهها

ن ينكه اين هم قبل از اآ شوند، یاسي راه حل سیجهت جستجو
 آه هنگام  ی از نكات مهمیكي. پروسه اساسًا شروع شده باشد

ن است يرد ايد مورد توجه قرار گين جنگ باي ای ه پروسیبررس
 هستند، یر چه آسانين درگيد مشخص منود آه طرفيآه با

 هر ی هل دهندي تشكیروهايآدامها هستند و ن یاختالفات واقع
. باشند  ی میاسيزات سين نزاع خود شامل چه متايك از طرفي

 مثرخبش خواهد بود  ی مشخص هنگامیافنت راه حلهايجستجو جهت 
 و یخيط تاريآه روشن شده باشد، آدام اقوام حتت چه شرا

ت و اقشار و يت  مجعيآنند و وضع  ی می در آجا زندگیاجتماع
امكان آمك به .  استافتهير يي تغیا وهياقوام خمتلف به چه ش

ق دولتها، چه از يز از خارج چه از طريمآ ك راه حل مساملتي
 ین بستگي به ایادي زیلي تاحد خیردولتي غیق سازماايطر
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 ی نزاع هستند تا چه حدی آه طرفهای مشخصیدارد آه گروهها
ا رابطه دارند و آا گذارند، ب  یت مي امهیامللل نيبه حمافل ب

ر يرپذيا تأثآا يآنكه يا اي دارند، و یا وابستگآا به ي
ط از ين شرايتوان حتت ایه ميدر مورد ترآ. ا نهيباشند   یم

ل يبه دل.  منودید و مؤثري مفین مسئله آمكهايخارج به ا
ت در ين به عضوآل ي اروپا و متایه به سويروند حرآت ترآ

  ی و نظامیاسي، سی اقتصادیوندهاين پين اروپا و مهچهياحتاد
 ی اروپا امكانات متعددهي احتادیه با آشورهاي ترآیمجهور
ن آده گرفنت يد آه ناديآ ی از خارج بوجود میرگذاري تأثیبرا

ن يا. خواهد بود ی بزرگیتيمسئول  ی بی غربیاز طرف دولتها
 از دست بروند، چنانچه یتوانند تا حدود  یامكانات بالقوه م

 حمدود یكي صرفًا تاآتی خود را به برخوردهای غربیمهايرژ
خنت ي اروپا گرهيت در احتاديآنند و تنها در رابطه با عضو

مان ناتو از امكانات خود استفاده يت در پيا عضويآردها و 
 الزم جهت یشود اجنام آمكها  ی را آه باعث میشيگرا. آنند

ت آرد، مد  اه آوتیاسي منافع سی مشكالت را قربانیيراهگشا
ر قرار داد، بلكه جلو يزده مورد تأث  حبرانهتوان از منطق  یمن

آ .توان در خود غرب گرفت  ین را فقط م
 
 

   نآ ینده و دورمنايآه، ي ترآیمجهور
 
 یا ه جنگ مسلحانهي ترآیك دهه است آه در مجهوريش از يب

ن جنگ ي ایگر از ابتداي اوقات دیليپابرجاست و مانند خ
ن جنگ قادر يچ آدام از طرفي روشنرت شده آه هروزبروز

نكه يباوجودا. ابنديدست   ی نظامیروزيك پيستند، آه به ين
. آند  ی را میين ادعاين چني از طرفیكيكبار يهر چند وقت 

وضع .  خود داردیش روي را پیا ه مشكالت فراوان حل نشدهيترآ
ان استمداري س یاست، بدنامي مذهب و سه، رابطیسخت اقتصاد

 تنگ یك فضاي مهراه ی، ناتوانیخوار ل رشوهيحاآم به دل
ن آ در جنوب و شرق ی برومنرزی هديچيت پيا موقعي و یاسيس

تصور است آه م ی به سختلذا. ن در مقابل اروپايآشور و مهچن
دنظرآردن و يو جتد»  آردهاهمسئل«ه بتواند بدون حل يترآ
باشد  یاط متبن در ارآاش آه با  یاسين آردن ساختار سينو

بدون .  خود باشدیاسي و سیر مشكالت اقتصاديقادر به حل سا
ه ي ترآیه و جنبش آرد مجهورين دولت ترآي بیري درگیاسيحل س

ز تباه ي اتباع خود را نی هنديآكه ل خود، بی هنديآنه تنها 
ن ي بردن به ایز در حال پير نيدو طرف درگ. خواهد آرد

ك ي ین امر سبب جستجويآه ادوار بود يد اميبا. ه هستنديقض
 .  توسط آا گرددیاسيراه حل س
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 هي ترآ بودنیتيت چند مليواقع
 

باشد   ی منمهگونك آشور ي جهان یز مانند اآثر آشورهايه نيترآ
ت از حلاظ يت مجعياآثر. آنند  ی می زندگیجنا اقوام خمتلفآو در 

ز ين یگري دیتهايدر آنار آردها اقل. باشند  ی ترك م یقوم
 از یت برخيآنند آه مجع  ی میه زندگي ترآی مجهوریداخل مرزها

ن اقوام از ي از ایبرخ. رسد  ینان فقط به چند هزار نفر مآ
. آنند  ی می خود زندگیدر اماآن امروزش يپن هزار سال يچند
 از حتوالت ی ناشیرات مرزييا پس از تغآگر از ي دیبرخ

ن در آ از ی ناشیها آوچستم و ي نوزدهم و بی در قرایاسيس
ن گروه از اقوام يا. اند  خود اسكان داده شدهیمناطق آنون

ت يك اقلي. هستند... ها   یها، گرج  یها، ارمن  یونانيشامل 
جدا . ه وجود دارديز در ترآيان نيهودي  ازی نفر٢٠٠٠٠

شه با هم ي مهی و زبان ی، قومین اقوام به حلاظ مذهبي ازیسا
ن ير فشار قرار دادن ايا زينكر شدن م. ستيق نانطبدر ا
 نظر ني ا آه ازیي و فرقهای و زبانی و مذهب ی قومیتهاياقل

ن يانكار ا. باشد  یباع آشور وجود دارد قابل قبول منن اتيب
 و یاسي سیهايده و نابرابريت تنها منجر به مشكالت عديواقع

د ين آشور پدآن اتباع ي بیي شده است و شكافهایاجتماع
 . استورده آ
 
  
  

 هي ترآیت آنونيوضع
 
 

 هي اختالفات در ترآهخچيتار
 

 در سال ی عثمانین آردها و امپراطوري ب یط رمسرتبان اياول
ها آه  هين صوفيدر جنگ چالدران ب.  برقرار شدیالدي م١٥١٤
ها  یها، آردها از عثمان  یران حاآم بودند و عثمانيدر ا

افتند آه ين را ياا امكان آله ين وسيبد.  آردندیجانبدار
 خودخمتار خود ادامه ی به حكومتهای عثمانیدر امپراطور

افت، ي ادامه ١٩  تا قرنی خودخمتار آردیساختارها. دهند
غاز قرن نوزدهم آدر .  گرددینكه باعث بروز مشكليبدون ا
 یك ساختار حكومتيها شروع به مترآز قدرت جهت احداث   یعثمان
ن راستا ساختار يمنودند در ا ی و سع کردند مترآزگرایمرآز

ن آار منجر به يا. را حمدود سازند نيخودخمتار مناطق آردنش
 آه مهزمان با یا همرحل.  از جانب آردها شدیياايام و طغيق
 ١٨٠٦ رواندوز عبدالرمحن پاشا در سال یام فرمانروايق
 بوتان شرفخان در یام فرمانرواي با ق و ديغاز گردآ یالديم

 یااي طغ١٨٨٠ سال تا. دي به اوج خود رسیدالي م١٨٣٩ سال
 ی ه آرد قسمت عمدیا خااآ یند آه در پوستيپ قوع بویاديز
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ا از دست آقدرت خود را از دست داده و ساختار خودخمتار 
 ١٨٨٠ داهللا در ساليعب خي آه با جنبش شمرحله بعدیدر . رفت

ت، افي ادامه یخ حممود برزجني شی هشروع شد و با مبارز
ر و حتول شد، رفته رفته يي آردها دچار تغیاسي سیخواستها

 اول یتا قبل از جنگ جهان. گرديد استقالل مطرح همسئل
ن ي از رهربان آرد به ایقسمت. جان گرفتند متعددی یجنبشها

قرار داد . ر آنندي مستقل داید آشوريدند آه بايجه رسينت
روز ي پیهاروين ني اول بی آه پس از امتام جنگ جهان»سور«

 یيد از مجله شامل بندهاي امضاء گردیدر جنگ و دولت عثمان
ك ين قرارداد فقط به يالبته در ا. جهت استقالل آردها بود

م بعدًا با اضافه آن اشاره شده بود و يخبش از مناطق آردنش
ن مناطق را عمال ي استقالل ایدي جدی و بندهاتمم آردن م

جنگ روز يپ یروهايان ني آه میا در توافقنامه. رممكن ساختيغ
س و دولت تازه ي انگلیمداردبه سر) نيمتفق (یاول جهان

 در سال »قرارداد لوزان« آمال، ی مصطفی رهربهس ترك بيتأس
 یگر نقشي آه آهنه شده بودند، د»قرارداد سور«، مواد ١٩٢٣
 نفت مهم بود هس تنها مسئلي حكومت انگلیبرا.  نكردندیباز

م شدند، و هر ي و ساآنانش به چهار خبش تقس آردستانهو منطق
 سپرده شدند آه بعضًا بعدها بوجود یا به دولتآآدام از 

 جهان  ی آردها از انظار عمومهله مسئلين وسيبد. مدندآ
 . خارج شد

 
 غاز خودآه در ي ترآیمجهور

 
اد اده شد ي بنی عثمانیها رانهي ویه آه بر روي ترآیمجهور

ا آ از یكي. ها به ارث بردياز عثمان از مشكالت را یليخ
 ینحل باقي آردها بود آه تا به امروز مهچنان الهلامس

 یناتولآ به ١٩١٩ آمال در سال ی آه مصطفیزمان. مانده
 یس دارايك دولت تازه تأسيمد، به آردها وعده داد آه در آ

 او و یاما عملكردها. حقوق برابر با ترآها خواهند بود
ك ين ي نشان دادند آه ایناتولآ او در ی سازماندهی هويش

 را یگريقت هدف ديش نبوده و او در حقي بی توخالی هوعد
ن موضوع دست يآرد در مقابل ا سران  از یبرخ. آرد  یدنبال م

. وردندآانات خمالف را بوجود ين جريبه مقابله زده و اول
 ی به رهربیام آرديم قي درسبی غره در منطق١٩٢٠در سال 

 یام براين قي ای و اسرتاتژیاسي سیهدفها .شروع شد یريآوچگ
ن ي ای رهربیرهادآا. قات امروزه چندان مشخص نشده استيحتق
آردند آه از آسب   ی را مطرح می گوناگونیام خواستهايق

ضت . گرفت  یل آشور مستقل را دربرمي تا تشكیخودخمتار
ه  شدی سازماندهی نامناسبی هوينامربده در اآثر نقاط به ش

جنبش ين ت اي از آردها دست از محایا سراجنام قسمت عمده. بود
ن جنبش ين گونه ايبد.  را داشتندیده و فقط نقش متاشاچيآش

 ی و ینظام  شبهیروهاي آمال و نیس مصطفيبدست ارتش تازه تأس
ن شد آه آن جنبش باعث يشكست ا. ده شديبه خاك و خون آش
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است را بطور ي سه شرآت در عرصیگر امكان قانونيآردها د
ك يس يا اقدام به تأسآن جهت يبه مه. آامل از دست بدهند

 را جهت آسب یمنودند و حرآات» یزادآ« به نام یسازمان خمف
 هليه بوسي ترآیس مجهوريبعد از تأس. استقالل اجنام دادند

ن آاد اده شد آه در ي بنیك دولت ترآي ١٩٢٤ یقانون اساس
وجود متام اقوام و » یهودي و یحي مسیتهاياقل«ر از يغ

نان آ هك شبه مهيكباره انكار شد و ي و یتها به آلياقل
ت آردها دوباره ياز مجع ای هقسمت عمد. شدندده ينام» ترك«

ورند، تا آ یدند آه به جنگ مسلحانه رويخود را ناچار د
ش ي خویت فرهنگي، زبان و هوی ملیق مانع از نابودين طريبد

 و بسنت مدارس و ١٩٢٤در سال » یزادآ« سران یريدستگ. دگردن
ن يا.  شد١٩٢٥ام ي در آردستان باعث قیموزشآ یوهايانست

 نقاط یزادسازآ موفق به ین در مدت زمان آوتاهيمبارز
 یآوه توانست پس از شيدولت ترآ.  از آردستان شدندیاريبس

 یام را به زودين قي وارد شده بود، ایآه در ابتدا به و
ام شرآت آرده بودند، در ين قيآه در ا یآسان. سرآوب آند

س شده بودند، حماآمه و يدًا تأسيآه جد»  استقاللیدادگاهها«
 آرد آشته ١٥٠٠٠ ش ازين زمان بآدر . دندآربه مرگ حمكوم 

 . دنديران گردي روستا و٩٠٠ زاش يشده و ب
 
 
 
 سال اعتبار ٧٠ش از يه آه بيترآ»  اصالحات شرقهبرنام«

 داشت
 
 ین خط مشيي تععطف درك نقطة يه ي ترآی مجهوریام براين قيا

 ی رفرم براهك برنامي. ن نسبت به آردها شدآ یتآاست يو س
 برخورد ی هوي و ش ین موضع رمسآن شد آه در يه تدويشرق ترآ

ن آو .  شده بودبندیبا مسئلة آردها از طرف دولت فرمول
ش از يز پس از گذشت بي بود آه امروزه نیعي وسیلي خهبرنام

در . گردد  ی است و اجرا می سال هنوز به قوت خود باق٧٠
»  رفرمهبرنام«ن بعنوان آاستمداران ترك از ي آه سیحال

ن طرح يرد معتقدند آه اساس اشناسان آ خيآنند، تار  یاد مي
د و ي آردن آردها، تبعی چون ترآیيها توان با واژه  یرا م
. ف منوديا تعرآ یون و آشتار مجعيالسيميسآ، یدادن اجبار آوچ
جنا آ سال است آه در ٧٠ش از ياآنون ب ن نكات نامربده هميو ا
ن است يتوان گفت ا  ین ميقينچه آه امروز به آ. دنشو ی میعمل

 خود دست ی هآه طرح مزبور نتوانسته به اهداف اعالم شد
 منجر  یك شكست نظامي به ١٩٢٥ امينكه قآبا وجود . ابدي

در سال .  نكردندیپوش نبش چشمن جيشد، آردها از اهداف ا
احداث » بونيوخاجنمن «روت به نام ي در بیا  حزب تازه١٩٢٧
. وستي بوقوع پیگرآ جنبش ١٩٣٠ تا ١٩٢٧  ساهلاینيب. ديگرد

 نشد، منجر  به آن کمکین جنبش هم آه از داخل و از خارجيا
 ی در مجهوریزمانت يآن موقعدر . ديگردگر ي دیبه شكست
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ن ياست اي سی اصلهي پا انهي اقتدارگرایت دولاته تفكريترآ
د در يها با  عرصههز در مهيمهه چ«. داد یل ميآشور را تشك

ل ياست تبدي سین به شعار و حمور اصليا» .خدمت دولت باشد
ملت «ت ي آه بر اساس هو ی رمسیدئولوژين اير ايتأث. شده بود

شكار آز ي آردها نی بناشده بود، بر رو»ترك ـ دولت ترك
سم ي آمالیستيونالي ناسی حتت سلطه تك حزب١٩٣٠ از سال .بود

هر روز با گذشت  نداشت، یسم فرق چندانينيآه با شوو
شد، آه   یش گرفته مي در پیشرتيب كيردمكراتي غیها وهيش

. ا بودآز جزو يد در ارتباط با آردها نين جديقوان
ب يتصو» یلجنن تويقوان« حتت عنوان ی از مقررات قانونیتعداد

 به ید دولتيب قانون تبعي تصویسراجنام در پ. دنديگرد
 غرب آوچ داده شده ین آردها به نواحآ آه طبق ٢٥١٠ ی همشار

ن يا. وستي بوقوع پیگريام ديجنا اسكان داده شوند، قآو در 
 ١٩٣٧ـ ٣٨ یم معروف شد در ساهلايام درسيز آه به قيجنبش ن

ار آرد به  هز٤٠ ش ازين بآ یده شد و طيبه خاك و خون آش
 . د شدنديون نفر تبعيليم ميش از نيز بيده و نيقتل رس

 در ی فراوانی دوم منجر به مشكالت اقتصادیغاز جنگ جهانآ
 ١٩٣٨  ن قتل و عامين دوران و مهچنيفقر ا. ديه گرديترآ

 . از طرف آردها شدی سكوت طوالنی هك دوريمنجر به 
 
 
 ٥٠ هغاز جمدد خمالفت آردها در اواخر دهآ
 
 دوم همي در نیستم چند حزبيك سيه به يل ترآيس از تبدپ

 از آردها به حل مسئله و مشكالت در یادي زی ه عد٤٠ هده
ا شروع به آ. دوار شدندي موجود امیستم پارملانيچهارچوب س

 ی آردیون واقعيسياپوز.  موجود آردندیت در حزهبايفعال
ن يبه ان آرد سراجنام ين و مبارزي شكل گرفت آه فعالیزمان

 ی و پارملانیاسي سی هق مبارزيا از طرآدند آه يجه رسينت
 ٤٩ «ه و حماآمیريدستگ. افتيبه حقوق خود دست خواهند ز ين

 ١٩٥٩از روشنفكران آرد در سال )  تن بودند٥١در اصل (» تن
 . ل آردي روز تبده آردها را دوباره به مسئلهمسئل

 
 
 ٦٠ هغاز دهآ
 
 ٢٧  ی نظامیه پس از آودتاي ترآ١٩٦١ ی قانون اساسبي تصوبا

. دير گردي دایستم چندحزبيك سين آشور جمددًا ي در ا١٩٦٠مه 
 چپ یروهاي نیج و تشكل برايله امكان انسجام و بسين وسيبد

 رهربان و روشنفكران آرد ی هقسمت عمد. ه فراهم شديدر ترآ
 از یليخ. ت منودندين احزاب و اجنمنها شروع به فعاليدر ا

ك يحزب مزبور از . شدند» هيحزب آارگران ترآ«ب ا جذآ
نده در ي منا١٥ برخوردار بود و با یستيالي سوسهبرنام

 از طرف ١٩٧١حزب نامربده در سال . ه شرآت داشتيپارملان ترآ
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ن عدم انكار آاهتام وارده بر .  آشور ممنوع شدیوان عاليد
ك خلق نام يزب آردها را بعنوان ن حآآردها بود، چرا آه 

» هي ترآیچپها« چپ آه بعنوان ی سازماایمابق. برد  یم
 ی اقتصاده آردها از جنبهمعروف بودند، به مسئل

ك يس ين بود آه پس از تأسي بر ایا مبنآتز . ستندينگر  یم
 آردها خودخبود حل خواهد هه مسئلي در ترآیستياليحكومت سوس

بال  آه به دنیين قادر به قانع آردن آردهاين دآرتيا. شد
ن نكته باعث شد آه آردها به يمه.  آرد بودند نبودهحل مسئل
 و یانات علني مستقل صفوف خود بپردازند و جریسازمانده

 در آردستان ی بارزانیجنبش مصطف. ل دهندي خود را تشكیخمف
 یش سازماايداي آردها و پفنتاي ع تشكليعراق باعث تسر

 حزب دمكرات حزب دمكرات آردستان عراق و.  شدیمستقل آرد
. آردند  ی می مهكاریرعلنيصورت غبه ه با هم يآردستان ترآ

 ینيرزمي زیتهاي آرد آه فعالیاسي سیعالوه بر سازماا
 یانقالب _گی فرهنیها اجنمن«ز ي نین در سطح علنيداشتند مهچن

ت يا به هوآ در انسجام آردها و بازگشت  یميسهم عظ» شرق
تاتورك آ یاشار آه مشاور شخص بیامحد محد. شان داشتند یاصل

منتشر » جهان صلح« را به نام یا هي نشر١٩٦٢ البود، در س
ه زاد و بآ مانند بازار اقتصاد ین جمله موضوعاتيدر ا. آرد
ن ينكته قابل توجه ا. شد  یت شناخنت حقوق آردها درج ميرمس

 مطرح ین بار از طرف آساني اولین موضوع برايبود آه ا
البته بعد . ك بودنديت نزدي دستگاه حاآمشد آه خود به  یم

 .  شدیرين ابتكار مثبت جلوگي از ایاز مدت آوتاه
 
 

 ١٩٧١  ی نظامیآودتا
 

ه ي ترآی متوجه چپهای فشار سخت١٩٧١ مارس ١٢ یپس از آودتا
صدها تن از آردها .  شدی آردی گروهها و سازماایو اعضا

 آردها شروع ١٩٧٤  یپس از عفو عموم. ر و حماآمه شدنديدستگ
 تفكرات چپ منوده یبه متشكل و منسجم آردن جمدد خود حتت لوا

. دنديآوش  یك آردستان مستقل مي ی بنایا براآ از یو برخ
روز به روز »  شرقیانقالب ـ   ی فرهنگیاجنمنها «ی اعضایاز طرف

 یگر سازمااياز طرف د.  بودیفزون در اآثر مناطق روبه
حزب «، »ی آردیحزب آارگر«ند مانند شد  ی احداث میرقانونيغ

 به ین احزاب خمفيا. »یرزگار«و » آاوه«، »آارگران آردستان
 زدند آه بطور یيها ها و آانون س اجنمني خود دست به تأسهنوب

. آردند  ی پخش میاتيها و نشر آردند و روزنامه  ی آار میقانون
 متفرق بوده و هر یلي خی و چپ آردی آردیالبته گروهها

ن خود اختالف داشته و با هم در نزاع يا در بآام از آد
 . بودند
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    ١٩٨٠ یآودتا
 

 قدرت ١٩٨٠ سپتامرب ١٢خ ي در تار بارني چندمیان براينظام
ان ي هدف آودتاچ١٩٧١ ی خالف آودتارب. را بدست گرفتند

ان يآودتاچ.  آشور بودی هنديآ ی برایاسي سین خط مشييتع
 یاسي سیهايزادآ را دادند آه یاسك قانون اسيف يدستور تأل

رمحانه به ي بیلي خ یم نظاميرژ. آرد  ی حمدود میادي تا حد زرا
 به ی اصلهمحل. ور شد  محلهیزادآ و ی دمكراسی ادهاهمه

 دهها هزار آرد . بودن آردي خود متوجه خمالفی هوين شيبدتر
احزاب و . انه شكنجه آردندير آرده و وحشيرا دستگ
ن را آد آه معتقد به جنگ مسلحانه بودند و  آریسازماا

 بر یقيع فوق را تصديدانستند، وقا  ی میيتنها راه رها
ق جنگ يآردها فقط از طر هدانستند آه مسئل  میات خود ينظر

 .باشد  یقابل حل م
 
 
 ١٩٨٤ غاز جنگ مسلحانه در سالآ
 

ه دست ببا ب دو دهه ادامه داشت ي آه قریا جنگ مسلحانه
 ١٩در » حزب آارگران آردستان «یه از طرف اعضا اسلحگرفنت

ستها آه در ي از رهربان آمالید، خبشيغاز گردآ ١٩٨٤وت ا
ن موضوع را هبانه قرار دادند يدستگاه حكومت دست داشتند، ا

حل نشده »  شرقی رفرم براهبرنام« آرد را آه با هتا مسئل
م رغم متايعل.  حل و فصل آنند یات نظامي عملهليبود، به وس

ود استفاده از متام امكانات ها و نظرات و با وج  یيشگويپ
توانست )  حزب آارگران آردستان ی نظامیبازو (ARGK  ینظام

  چه وی انسانیروي چه از حلاظ نیتآ ده سال یروز به روز ط
ن ي مردم از ایبانيپشت. دي مهمات رشد منا واز حلاظ اسلحه

 آماآان به یادي بوده و تعداد زیفزون شه روبهيسازمان مه
 ی در ابتدان سازماني اكهيدر حال. وندنديپ ین مآ یكهايچر

 ناتو هك روزنامي هك نداشت، به گفتيش از چند صد چريآار ب
 ی آوهستانی نواحه رزمنده هستند، آه مه٢٠٠٠٠ون نا هم اآآ

گر هم حداقل شبها يآردستان را در دست گرفته و در مناطق د
 یحلاظ نظامرسد آه از   یبه نظر مالبته چنان . حاآم هستند
 . آند  ی میر معكوس را طيك سيف شده و ي تضعARGKرفته رفته 

 
 

و » حزب دمكرات«: ی علنیاسي سیتهاي فعالی برايیتالشها
 »   حزب آار خلق«
 

ش ي از آردها راه جنگ مسلحانه را در پی آه گروه یهنگام
 خود تالش دن به اهدافي رسی از مردم برایگريگرفتند، خبش د
حزب آار «. اورندي بوجود بیراتيي تغیاسي سهمنودند در صحن

ال دمكرات يحزب سوس« با یستيك ائتالف ليموفق شد در » خلق
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ندگان ين منايا.  آرد را به پارملان بفرستدی هندي منا٢٢» خلق
 پارملان قرار یگر اعضايد دي شده آار مورد محلیاز ابتدا

 یوان عاليتوسط د» ر خلقحزب آا «١٩٩٣در سال . گرفتند
ن يندگان پس از اي منای هخبش عمد. ديآشور ممنوع اعالم گرد

. وستنديپ) HADEP(»  خلقیحزب دمكراس«د يان به حزب جديجر
خ يدر تار. ند نداشتیاديگر عمر زين احزاب دمكرات دياما ا

سلب ) DEP(» یحزب دمكراس«ندگان ي از منا١٩٩٤  مارس٣
 ی طوالنیهاير شده و سپس به زندانيا دستگآ. ت شديمسئول

ن يه جانشيد و علي ممنوع گردیحزب دپ پس از مدت. حمكوم شدند
 ی هعد. ان استي در جریا هم اآنون حماآمه) HADEP (ی ویاسيس
ت ي آردها فعالی خواستهایگر هم آه براي از احزاب دیاديز
گرچه بودند در .  دچار شدندیاسين سرنوشت سيآردند به مه  یم
ه حزب آارگران يشكارا بر علآ آه یيا سازمااآن ايم

نان آن موضوع هم به ي ایآردند ول  ی میريآردستان موضعگ
 . نكردیآمك
 
  گذشتهیاهلالن سايب
 

 روز ARGKه و يان ارتش ترآيآه جنگ م  ی هنگام١٩٩٠پس از 
ر پوشش يز زين را یشرتيگرفت و مناطق ب  ی میشرتيبه روز شدت ب

 یشرتير فشار و ضربات بيروز ز  مردم آرد روزبه، داد یقرار م
از .  قرار گرفتندی دولت ینظام  شبهیروهاياز طرف ارتش و ن

 ١٥٠٠ بيندگان پارملان، قري گرفته تا منای معمولیانساا
ها هزار نفر  ده. شدند»  ناشناختهیترورها «ینفر قربان

 به زنداا ی طوالنی مدتیر و شكنجه شده و برايدستگ
 آردها به چاپ هلي آه به وسیاتينشر. اخته شدنداند

 از یلي آه خیير ضرب قرار گرفتند، تا جايد، زيرس  یم
ارتش و . دنديا به قتل رسآاندرآاران و آارآنان  دست

 یا در روستاها دست به جنگآژه و مزدوران ي ویواحدها
 روز به یامللل نين بيت به قوانيزدند آه بدون توجه و امه

ن يده گرفنت قوانيالبته ناد. گرفت  ی میشرتيت بروز شد
  هنگام جنگ از طرف یرنظامي حفاظت از مردم غی برایامللل نيب

عت آردستان به يطب. داد ی میز رويحزب آارگران آردستان ن
تش آ به  ی نظامیكيل تاآتيجنگلها به دال. ن رفتي از ب یمتام
دستان  آریز و چراگاهها آه براي حاصلخینهايده، زميآش
ا آ شده و از استفاده یگذار ني دارند، میيت بسزايامه

 ی روستا و چراگاهها٣٠٠ش از يب. مدآ به عمل یريجلوگ
 ٣ش از يب. ل شدندي از سكنه و به مرتوآه تبدی خالیشماريب
ش ي خود شده و بهون نفر وادار به ترك خانه و آاشانيليم

 . اند  هزار تن جان خود را از دست داده٣٠از 
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 هيت آردها در ترآيمجع
 
 
 ت مسئلهيامه
 

. ديآ  ی سرانه به عمل میريمارگآكبار ي سال ٥ه هر يدر ترآ
ه منكر وجود آردها بوده است، اطالعات ي آه ترآیيجناآاز 

با . ه وجود نداردي در مورد تعداد آردها در ترآ ی رمسیمارآ
 در یيهايريگ جهي موجود نتیمارهاآتوان از  ین وجود ميا

 یت نواحي منونه از مجعیه منود، برايت آردها در ترآيرد مجعمو
 یتيرات مجعيي تغی بررسیط. ن هستندي آه عامًا آردنشیخاص

ن به ي مهچن،تي دولت در مورد مجع یمار رمسآآردها در آنار 
 توجه شده... ها و ادارات و  ، دادگاهها، خانهیمار هبداشتآ

 یياي جغرافیها نقشه حقوق بشر، ی سازماایمارهاآاز . است
 ی قبلی روستاها با نامها یاسامست ي، لیبردار سازمان نقشه

 شدهفته  گرهز هبريده ني مدارك به چاپ رسید و برخيو جد
 ٣٠٠٠ن در مورد يديآقات عثمان ين از حتقيعالوه بر ا. است

 یج جتربي به عنوان نتا١٩٦٨ ـ ١٩٩٢ ین ساهلايروستا ب
 . دياستفاده گرد

 
 

 شود؟ یرد حمسوب م آیچه آس: فيمشكل تعر
 

 ین هر آسآباشد آه در   یزاد م آیك نظرخواهين راه يتر ساده
 آه یيجناآاز . ان آندي خود را ب یزادانه تعلق قومآبتواند 

 جهت ی خمتلفیباشد، از فاآتورها  یر منيپذ ن مسئله امكانيا
ن ي از مهمرتیكيفاآتور زبان . ت استفاده شدهيق مجعين حتقيا
ن سال يب. باشد یف قوم و ملت مي تعریاآتورها براف

ا آا دوم ي نفر گفتند آه زبان اول ٣٦٩٦٧٥٩ ١٩٦٠ـ١٩٨٥
ت آردها در ي آمرت از نسبت مجعیلين رقم خيا. باشد  ی میآرد
 از نقاط گزارش شد یليدر خ. ت آل آشور بوديسه با مجعيمقا

 ی ترآی آردیمار در پاسخ سوال خود به جاآآه مأموران 
بعدها در . اند ن جواب را اصال ثبت نكردهيا اياند و  نوشته

ن مطلب حذف شده و از سال يشد ا ی آه منشر میمارآج ينتا
 و رد بودناحساس ُآ. دنآن  ی منیگر از آسين سوال را دي ا١٩٩٠

 ونيالسيميس آلي از آردها به دلیلي را خ خودیزبان مادر
ن يبا . اند آرده» موشفرا «یت زبان آردي و ممنوع]سمينيشوو[

ن مورد در يد در اي مهم بوده و با»رد بودناحساس ُآ« وصف
 . نظر گرفته شود

 گروه ٢٦ه را به يت ترآيتوان مجع  یمار مآطبق : یت فرهنگيهو
داب، آا زبان، آم آرد آه هر آدام از ي متفاوت تقسیفرهنگ

توان بر اساس  یآردها را م. ور خود را دارندللكورسوم و ف
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نان در مناطق آ اگر ی آرد، حتیي راحت شناسایت فرهنگيهو
 .  نكنندین زندگيآردنش
 آه ی به زادگاه آردیخيتعلق تار: یياي و تعلق جغرافیزندگ

ن يد مهچنينام دارد، با» آردستان «یياياز حلاظ جغراف
 . شودی تلقیيك فاآتور شناسايبعنوان 

 
 

 آردستان در آجا واقع شده؟
 

ن آشاره آرد آه منظور از آردستان تنها د ايدر ابتدا با
. ه قرار داردي ترآی مجهوریباشد آه در درون مرزها  ی میخبش

ها در سال  هيها و صفوين عثمانيم آردستان بيپس از تقس
ها بود، رمسًا به  یر پوشش عثماني آردستان خودخمتار آه ز١٥١٤

شامل قسمت » آردستان«ن يا. شناخته شد» آردستان«عنوان 
شرق «ن آه به ي ترآ یات رمسيشد آه امروزه در ادب ی میا هعمد

 یياين زمان مفهوم جغرافآالبته . نديگو یم» و جنوب شرق
ن هنگام جزو دولت آ را آه ی، مشال عراق امروز»آردستان«

 . گرفت  یز دربرمي بود نیعثمان
د دولت يخ سعي شی به رهرب١٩٢٥ام آردها در سال يپس از ق

  را در مورد آردها اجنام داد آهیا سرتده گیهايه بررسيترآ
ق ي عبداحللیمصطف. شد»  شرقی رفرم برانامهبر« به منجر

 ١٩٢٥ سپتامرب ١٤ها بود در ين بررسيآه مسئول ا» رندا«
 یبر طبق اسناد و مدارآ«: ف آردين تعريرا چن» آردستان«

ن منطقه آه در شرق يار ما قرار گرفته ايآه در اخت
 ینگول در استاا و خبشهاي بینوب آوهها فرات و جهرودخان

ق، گنج، موش، ي، َالزیاربكر، َارگانيورك، ديل، سيُارفا، ماد
 در یگيس، آيني هیرت و در خبشهاييس، سيتليد، وان، بيزيبا

 یاستان ارزون و خبش پلومور در ارزجنان قرار گرفته دارا
  و ترك هستند٢٥٠٠٠٠ن تعداد ياز ا. ت استي نفر مجع١٣٦٠٠٠٠
مار و ارقام ذآر شده آ. باشند یزبان م ی نفر عرب١١٧٠٠٠

 هي فور٢١خ يدر تار.  باشندی دولتیو خمفيرشآد جزو يبا
رفت،   یا مآدر » اميامكان بروز ق« آه یي در استاا١٩٢٥

 ی موش، اگانیله استااين وسيبد. دي اعالم گرد یحكومت نظام
 . شناخته شدند» ید آریاستاا«م به عنوان يرمستقيغ... و 
 
 

 ت در آردستانيتعداد مجع
 

و ( موجود یمارآه بر اطالعات يم با تكيآن  ینجا تالش ميما ا
 اجنام یمات آشوري آه در تقسیراتيين با درنظرداشت تغيمهچن

» آردستان«ت آردها در ي در ارتباط با مجعیمارآ) گرفته
 .ميبدست ده
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 استان 1985 یريمارگآ 1990 یريمارگآ
 امانيدآ 430.728 531.131
 یگرآ 421.131 437.093
 بنگول 241.548 250.966
 سيتليب 300.843 330.115

1.094.996  اربكريد 934.505
 كياالز 483.715 498.225
 نجانيارز 299.985 149.837
 ارزروم 856.175 847.201

1.140.594  ان تپهيقاض 966.940
 یحكار 182.645 172.476
 آارس 722.431 662.155
 ايماالت 665.809 702.055
 ماراش. ك 840.472 892.952
 نيمارد 652.096 557.727
 موش 339.492 376.543
 رتييس 524.741 243.435
 بازيس 772.209 767.481
 یتونچل 151.906 133.143

1.001.455   اوفرایشانل 795.034
 وان 547.216 637.453
 بامتال   344.699
 رناكيش   262.006

12.016.741 11.129.594  جــمــع

 
 
 

 ، ذآر شوندی آردین استاا به عنوان استاايالبته اگر ا
 :ر را در نظر گرفتي زهد سه نكتيبا

تپه، آارس،  اني ارزجنان، ارزروم، قاضیت استاايمجع -
ل يواش تنها از آردها تشكيا، آارامان ماراش و سيماالت

 .شوند  یمن
ها يسورآرت و ارفا عرهبا و يين، سيمارد یدر استاا -

 .آنند  ی میز زندگين
ز يژه در مراآز شهرها، ترآها نيدر متام استاا، بو -

ا آارمندان ي هستند و یا ارتشيآنند آه   ی میزندگ
ن يعالوه بر ا. اند دهيجنا سكونت گزآ آه موقتًا در یدولت

وارگان آ آه یيا ترآهاآ هستند آه در یيروستاها
 یآنند و افراد ی میباشند، زندگ ین ما بالكیرهاآشو

 .اند جنا سكونت داشتهآم در يهستند آه از قد
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ت آردها تنها ي مشخص آردن مجعین بدان معناست آه براي   ا
ورد آه در آ را بدست یست آه تعداد آل افرادي نیآاف

 نوع منطقه ٥د توسط ي بلكه با،آنند ی میزندگ» آردستان«
 :تفاوت قائل شد

ل يت را تشكيت مجعيجنا اآثرآدر کردها  آه یياستاا -
 دهند؛  یم

 اند؛         ل شدهي آه خبشًا از آردها تشكیياستاا -
 ت هستند؛يجنا در اقلآ آه آردها در یياستاا -
  ویناتولآآردها در داخل  -
 . بزرگ و مرتوپلیآردها در شهرها -

 
 

 باشند  یت ميا در اآثرآ آه آردها در یياستاا
 
، بامتان، یگرآامان، يدآ: شود  یر مي زین شامل استاايا
ن، ي، موش، ماردیك، هكارياربكر، الزيس، ديتلينگول، بيب
ًا متام بيتقر.  اوفرا و وانیشانل، یلجنرناك، تويرت، شييس

ت يب به اتفاق شهرها از مجعيشرت قرين استاا و بي ایاراض
 یا استااآتوان به  ین صورت ميبد. ل شدهيآرد تشك

ت را ي درصد مجع٢٠ق يامان، االزيدر آیدر نواح. ن گفتيآردنش
ت ي در متام استاا اقلني بر اعالوه. دهند یل ميترآها تشك

د آه موقتًا نها وجود داري متشكل از آارمندان و ارتشیآوچك
 یق و موش و روستاهايدر مراآز االز. آنند ی میجنا زندگآدر 

در مراآز .  کنند ی می زندگرآها از ت یت آمياطراف اقل
ت ي درصد مجع١٠ اوفرا یشانل درصد و در ٥٠ن يرت و ماردييس

ت را ي از مجعین و بامتان خبشي ماردی در استااورا اعراب 
ها بر يديزيا مانند آتعداد .  دهند یل  ميها تشكيشورآ

  ی رو به آم١٩٨٠ن مناطق از سال آشدن از  اثر فشار و رانده
 در یت شهرها اطالعيمجعبافت  آه راجع به یيجناآاز . اده
 گفت در مراآز  یتوان به طور عموم یباشد، فقط م  یار منياخت
 ٥٠ن يت آردها بيرت و اورفا درصد مجعيين سيق و ماردياالز
ا آگر درصد ي دیدر مراآز استاا. باشد ی درصد م٧٠ یال

 . باشد یباالتر م
 صحبت شده و آداب ی با زبان کردشرتيب » یکرد « یدر استاا

  ی مین استاا شامل مناطقيا.  باشند یج مي رایو رسوم کرد
 .خ حمل سکونت کردها بوده استيشوند که از بدو تار

 
 
 اند  ل شدهي که خبشا از کردها تشکيیستااا
 

ر ، ما يقدي ارزروم ، ای توان از استاا  ینجا ميدر ا
ک ين استاا  ي از ایمناطق خاصدر . ا و کارس نام برديالت

 . دهند  یل مي را تشکیت نسبياکثر
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ل داده و يت را کردها تشکي از مجع یمي در مراکز استاا ن
ت يت کردها شامل اکثرين استاا مجعي دوردست ایدر نواح

ن استاا مثل ياگر چه درصد کردها در ا. مردم است
ن در ي وجود است، باي که قبآل از ان سخن رفت نيیاستاا
 باشند و  یت کامل مين استاا کردها در اکثري از ایمناطق

 که کردها وترکها ی مرزیست که در متام استااين در حاليا
 . صادق استین ساختاريک چنيکند  یرا از هم جدا م

 
 

 ت هستندي که کردها در اقليیاستاا
 

و , کارامان ماراش, واسيس, ارزجنان,  اردهانی  استاا
ت ي هستند که کردها در اقليیان تپه  جزو استاايقاز

 . باشند یم
 هستند در ی مرزی استاا ین استاا که از حلاظ قوميدر ا
ن يدر ا. دهند یل ميت را کردها تشکي درصد مجع۴٠ تا ٢٠حدود 

ت کردها در يتوان به وضوح مشاهده کرد که مجع یمناطق م
کرت يشان نزديخيگاه تار مرتاکم است که به زادیمناطق مرز

 . کنند ی میشرت در روستاها زندگين مناطق بيآا در ا. است
 
 

 یکردها در داخل آناتول
 

اکثر . د شدنديها کردها بارها تبعيدر زمان حکومت عثمان
رشهرو ي آنکارا، کیآنان به مناطق دوردست مثل  استاا

 .فرستاده شدند... ه و يقون
 ی خاصیاند مهگون  داده شده که کردها اسکانیدر مناطق
 انسجام ین مناطق کماکان دارايکردها در ا. حکمفرماست
ل باز ين دليدهند و به مه یل ميک واحد را تشکيبوده و 

آا آداب و . ستي نیگر اقوام کار سختي آا از دیشناس
 کرده ، یاکان خود زندگيرسوم خود را حفظ کرده و به روش ن

 سخن گفته و خود را هنوز به ی خود کردیبه زبان مادر
 ی اد شده عدهيعالوه بر مناطق . دانند ی متعلق میل سنتيقبا

و » یريجانگ «ی از کردها در مثلث استاایادينه چندان ز
 که تعداد يی از آجنای کرده، ولیزندگ» وزگاتي«و » جووروم«

 برده نشده  ی از آنان نامیتي نقشه مجعیباشد رو یآا کم م
د که رقم يکن ی را مشاهده میستير لي جدول زدر.  است

 سال ی دولتیريت آا طبق آمارگين و مجعي کردنشیروستاها
   ارائه شده است١٩٩٠
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استاا تعداد  مناطق
 تيمجع روستاها

Polatli 12 7293 
Bala 19 8886 
S.Kochisar 9 3049 
Gölbasi 1 3030 

A
N

K
A

R
A

 Haymana 49 40095
Zentrum 7 1888 
Cicekdagi 12 10036
Boztepe 10 3448 
Avanoglu 1 539 K

irs
eh

ir
 Kaman 6 2287 

Yunak 20 27409
Kuku 23 31780
Cihanbeyli 18 55534
Celtik 5 8882 
Kadinbani 1 1683 K

on
ya

 

Sarayönü 2 3188 

 
 

 یگ باشد که مه ی روستا م١٩۵ نفر در ٢٠٩٠٢٧ن تعداد يجمموع ا
ن يالبته قابل ذکر است که در ا. باشند ی میداخل آناتول

 کنند  ی می که در مراکز استاا زندگيیرقم تعداد کردها
 . باشد ی در دست منینه آمارين زميمنعکس نشده، چرا که در ا

 
  بزرگیت کردها در شهرهايمجع
 
 توان به صورت  ی بزرگ را منی ساکن در شهرهایت کردهايمجع
ت ي از مجعین حال کردها قسمت بزرگيدر ع. ص منود ق مشخيدق

ر ، ي مهچون استانبول ، آنکارا ، آدانا ، ازمی بزرگیشهرها
 يیها ن شهرها حملهيدر ا. دهند یل ميرا تشک... ا و يآنتال

 یاند که در آا عمال تنها کردها زندگ به وجود امده
 .کنند یم

سا و ي ، مانريم دوردست ازی خبصوص در نواح Ägäis در منطقه
 شده که يی روستاهاشيدايل کوچ کردها منجر به پين سيديآ

 که در مورد یقاتيحتق. دهند یل مين آنرا کردها تشکيساکن
 نامربده به عمل آمده ، متناقض یت کردها در شهرهايدرصد مجع

 .ستنديچکدام قابل اثبات نيبوده و متاسفانه ه
  و ١٩٨٥  سال یسرمشار و ی و دولت یل از آمار رمسين دليبه مه

. گردد ی افراد ذکر شده استفاده می که در آجنا برایحمل توّلد
 : ر ارقام ذکر شده مشهود استيدر جدول ز
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 ت کردهايمجع ت کليمجع مرکز استاا

Adana 777554 296371 
Ankara 2737209 306408 
Antalya 397712 34087 

Bursa 840094 83630 
Eskisehir 404236 19527 

Hatay 428845 77610 
Mersin 1034130 153482 

Istanbul 5560908 1122864 
Izmir 1800797 211485 

Kocaeli 411917 78219 

 2383683 14393402 مجع کل

 
 

ن جدول آمده ي که در ايی درصد مراکز استاا 15،2بالغ بر 
 .دهند یل  ميرا کردها تشک

باشد که مست  ین ميار ما ان شهرها در آميل انتخاب ايدل
 مراکز ین اکثرا به سوي کردنشیفرار کردها از استاا

 ی تعداد کسان  البته در آمار فوق. نامربده ميباشدیاستاا
ن ي ادي لذا با،ستياند مندرج ن  فرار کرده١٩٨۵ که بعد از
 .ح منودي تصحبه طرف باالاعداد را 

در نظر گرفنت آمار  و با ١٩٨۵ت کردها در سال ين مجعيبا ختم
ه يم در کردستان ترکي مقیتوان تعداد کردها ی م١٩٨۵ یسرمشار
 که يی کرد و تعداد کردهانييتع نفرون يلي م٨ / ۵را  

 ی در داخل شهرهایعني کنند  ی میخارج از کردستان زندگ
. ون نفريلي م٢ / ٧بزرگ و مراکز استاا در غرب بالغ بر

ت کردها در يم مجعيتوان یم مينن ارقام را با هم مجع کياگر ا
 .مينون اعالم کيليازده  مي را بالغ بر ١٩٨۵ه در سال يترک
 
 
 ت کردها در حال حاضرين مجعيختم
 

ه ي دولت ترک ی آمار رمسیاگر حماسبات خود را بر مبنا
ن ساهلا چهار در يت  در ايتوان گفت که رشد مجع یم ميبگذار

ت کردها در حال يع آن است که مجین به معنيصد بوده و ا
ون نفر گذشته و البته اگر يليم ميزده و نيحاضر از مرز س

با در نظر . گرفت ی صورت منی ده سال گذشته فرار و کوچیدر ط
ت ي مجعديبا ت ي مجعیک رشد چهار درصديگرفنت حمل تولد و 

نًا چهار ي کنند ختم ی می که خارج از کردستان زندگيیکردها
ز ي نید شامل افرادين رقم بايا. ون نفر باشديليم ميون
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ن متولد و به ثبت ي کردنشیگردد که خارج از استاا
 که خارج از کردستان يی در جمموع کردهایعنياند  دهيرس

 .ون نفرنديلي کنند پنج م ی میزندگ
 تعداد ١٩٨۵ سال  یتوان با استناد به آمار رمس ینگونه ميبد

بالغ بر  ١٩٩٧ه در سال يت کل ترکيکردها را نسبت به مجع
 راجع ین رقم اطالعاتيالبته ا.  حمسوب کردون نفريليجده ميه

ون در يليجده مين هي از این مسئله ، که چه تعداديبه ا
کنند،به دست  ی میا اروپا زندگيه ويکردستان ، غرب ترک

 .دهد یمن
 فعالند یسي که در قسمت گزارش نوی خمتلفیسازماا

ون نفر از مناطق يليود سه م حد١٩٩١ که از سالالقولند متفق
 است ین در حالياند، و ا  شده آردستانیبه جالن جمبور يکردنش

 ی نشده بلکه قسمتین افراد فقط از روستاها فراريکه مهه ا
توان گفت که مهه  ینجا ميدر ا. اند  کوچک رفتهیز از شهرهاين
به ز ين یا  بلکه عده،ختهيه نگرين افراد به غرب ترکيا

با . اند اربکر پناه بردهين مانند دي کردنشیامراکز استا
 که یون کرديليجده ميتوان گفت که از ه ین حمتاطانه ميک ختمي

ون آا در يليازده ميکنند حدود  ی میه زندگي ترکیدر مجهور
 ی و شهرهایون نفر در داخل آناتوليليکردستان و هفت م

 نفرصد هزار ياند و تعداد س دهيه اسکان گزيبزرگ غرب ترک
  1.اند  تا حبال به اروپا رفته١٩٨٥  از  سالزين
 
 

 ١٩٩٧ نوامرب ٣٠ در  ی رمسیسرمشار
 

ون نفر يلي م١٣ن ي کردنشی در استاا١٩٩٧  یطبق آمار رمس
 با سال ١٩٩٧سال  [یسه دو سرمشاريدر مقا.  کنند ی میزندگ
 که در یشود که تعداد افراد یده ميبه وضوح د] ١٩٨٥

ت يكه به مجعياند کم شده، در حال کرده ی میروستاها زندگ
 باشد  ی ميین امر کوچ هايل ايدل. شهرها افزوده شده است
 .اند ش گرفته شدهي در پیزيکه به سبب جنگ و خونر

 و چه از طرف ی مجعیها ها چه از طرف رسانهيالبته روش سرمشار
ح قلمداد شده  و به ين امر  ناصحيافراد متخصص در ا

 تازه یها ون نفر که در مناطق و حملهيلي م سهی حتیا گفته
 یه زندگي بزرگ غرب ترکین و شهرهاي کردنشیآباد شده شهرها

ن عده به طور يا. اند دهين آمار به ثبت نرسيکنند در ا یم
از . اند  باشند که در اثر جنگ آواره شده ی ميیکامل کردها

ام  اجنی نادرستی وهي ظاهرًا به شین سرمشاري که آخريیآجنا
 در یل درستي تواند حتل یگرفته، استفاده از ارقام مذکور من

 .ار خوانندگان قرار بدهدياخت

                                                 
 هزار آرد در 600 ايل 560طبق آمارهاي مراآز و حمققني آملان، بني      1

 درصد آا از آردستان ترآيه 90 حدود آنند آه آملان زندگي مي
 .  ـ مرتجم. آيند مي
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  جنگی و انسانی ، اجتماعی اقتصادیها نهيهز
 
 

 جنگ بدون نام  
 

 یروهايان نيزده سال است که ميش از سيب) 1997(اآنون 
.  پابرجاستیک نوع جنگ داخلي کرد یکهايه و چري ترکیتيامن
ن جنگ به نوبه يهرکدام از طرف. ه بدون نام است  کیجنگ

] یزد و خورد جزئ[ آنرا یکي.  د ین جنگ مي بر ا یخود نام
تعداد تلفات از دو  . نامد یم] ديجنگ پل[ آنرا یگريو د
نرت را به ي نفر عنوان شده که هر کدام تلفات سنگ٣٠٠٠٠طرف 

ش از ين بيهر کدام از طرف.  دهند یطرف مقابل خود نسبت م
ه  ي ترکیها ن رابطه روزنامهيدر ا.  نفر کشته داده١٠٠٠٠

قات ارتش به چاپ ي به نقل از حتقی گزارش١٩٩٦در زمستان 
ک پنجم  از يش ار ين گزارش آمده است که بيدر ا. دنديرسان
 ی سخت روحیهايماريان برگشته از کردستان دچار بينظام

 .هستند) ی و ترسزدگيیايخوليمال(
  ین مي نفر ختم٣٠٠ کرد را یکهاي تعداد چردر آغاز کار

 مسلح یجنگجو٢٠٠٠٠ سخن از تعداد  ١٩٩٣بعد از سال . زدند
 خود زمزمه ی چشم انداز آتیان بود و کردها برايدر م
 ١٩٩٧ان سال يدر پا.  پروراندند ی نفر را در سر م٥٠٠٠٠

 . شود ین زده مي نفر ختم٢٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠ن يکها بيتعداد چر
ان مستقر در کردستان ياطالعات راجع به تعداد ارتشن ي مهچن

 شود که تعداد  ین باره گفته ميدر ا.  باشد ی مینيز ختمين
 نفر  ٢٥٠٠٠٠ژه به مرز ي ویان به مهراه واحدهايارتش

ن جنگ بدون نام يان توجه است که در ايالبته شا. رسند یم
  ی نظامیروهايز دوش به دوش ني نیگري متعدد دیارگاا

 .   جنگند یم) ARGK( کرد یکهايه چريه عليرکت
 
 

 

 روستاها» ن کرديحمافظ«، 2دولت» مهرزمان«
 

 کرد در ماه اوت سال یکهاي چر ی پس از محله نظامیمدت کوتاه
، ینلي ارهو و مشدی در شهرهای ژاندارمری به پاسگاهها١٩٨٤

ب ين تصوي از قوانیکيدولت تورگوت اوزال با استناد به 
ن روستاها را مسلح کرده، و به ي، ساکن١٩٢٤ال شده در  س
ن ي حمافظیفه اصليوظ. را داد» ن روستاهايحمافظ«آنان لقب 

 . کرد بودیکهايروستا مبارزه با چر
 ٤٤٩ را که اوزال از آن استفاده کرد، قانون مشاره یقانون

ده بود و يب رسي  به تصو1924 مارس 17بود که در مورخه 
                                                 

   اينها افراد و عشاير بومي هستند آه دولت آا را بر عليه  2
» جاش«جنبش ملي تسليح آرده است آه در آردستان ايران و عراق 

 .ـ مرتجم. شوند و مورد نفرت مردم هستند ناميده مي
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ن يز به ايد را نيچند تبصره جدن قانون يل اي تکمیبرا
 در مورخه ٣١٧٥ها به عنوان اصل  ن تبصرهيا. قانون افزودند

 گسرتش 1990ة ي فور7 در مورخه ٣٦١٢ و اصل 1985 مارس 26
 .داده شد
،  یمين دايحمافظ: ن سه نوع حمافظ وجود داشت ين قوانيطبق ا
 ن عملکرد دولتي ایهدف اصل. ن داوطلبين موقت و حمافظيحمافظ

ره يخنست چند عش. ان صفوف کردها بوديصرفًا انداخنت تفرقه م
  در حزب آارگران آردستان خود را در مبارزه با یآمادگ

اس قبول يبعدها مق.  گرفنت حقوق ماهانه اعالم کردندیازا
ن منزله بود که اگر يان به ايياسلحه و مسلح شدن روستا

 با دولت ی دوستیاسلحه برندارند دمشن و قبول آن به معنا
 . آمد یه به حساب ميترک

 زدند کماکان حتت  ی که از قبول اسلحه سرباز میانيروستائ
 بوده و از جانب آنان به ی و دولتیتي امنیروهايگرد نيپ

 شدند و از  ی می تلقحزب آارگران آردستانعنوان طرفداران 
حزب  که مسلح شده بودند مورد غضب یانيگر روستائيطرف د

ر کشور ي وز١٩٩٧در سال . گرفتند ی قرار مانآارگران آردست
 نفر ٦٢٦٥٤ن موقت را  يه مرال آکشنر تعداد حمافظيوقت ترک

اند   که مسلح نبودهین موقتين رقم شامل حمافظيا( اعالم کرد 
 ). شودیمن

 یا ن خود بودجهي پرداخت حقوق ماهانه حمافظیه برايدولت ترک
 1،6دل با ه معايره ترکيون ليليم بي و ن11به مبلغ 

ک فشار ي دولت ین برايون مارک در نظر گرفته بود و ايليم
ه مهمرت از فشار ي دولت ترآیاما برا.  آمدی به حساب میمال
 که یليقبا. ان کردها بودينه مي پراکندن ختم نفاق و کیمال

نه خود را با يرياز جانب دولت مسلح شده بودند مشکالت د
  یه گرفته بودند حل م کيیها ق اسلحهيگر از طريل ديقبا

بها به کار قاچاق ي پر کردن جیگر برايکردند و از جانب د
 . آورندی میاسلحه و مواد خمدر  رو

 
 

 »آوارگان« خمصوص و یمهايت: ن دولت يمامور
 

 مستقر در ی  ارتشیروهاين روستا معموال از طرف ني حمافظ
 في که در روستاها وظای ژاندارمریروهاياکثرًا ن(منطقه 

 خمصوص و یمهاي تین اعضايو مهچن) س را به عهده دارنديپل
 .شدند ی میباني پشتحزب آارگران آردستانآوارگان از صفوف 

 جهت مبارزه تن به تن با ٩٠ ی خمصوص در ساهلایمهاي تی اعضا
ن افراد اکثرًا به عنوان  ي شدند و ا یم داده ميکها تعليچر
ت در ين امنيتأم یخ دندان مسلح براي تا بیها» رامبو «

روها که ظاهرًا حتت ين نيا.  شوند یشهرها به کار گرفته م
 ی عمل فراوانیهاي آزادی کنند دارا ینظر وزارت کشور کار م

چ يروها از جانب هين ني شود که ا یاکثرًا استنباط م. هستند
 از فرمانداران و یليشوند چرا که خ ی کنرتل منیارگان
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ن ي ای روید که آنان کنرتلني گو یخبشداران به کررات م
نه تنها پول » رامبوها  « ن  يا.  خمصوص ندارندیمهايت

 که خبواهند اجنام یزنند بلکه عمال هر کار یب مي به جیکالن
 .دهند یم

 به قاتالن متام حزب آارگران آردستاناکثر آوارگان از صفوف 
انه به ي وحشیها آنان در اثر شکنجه. اند ل گشتهيار تبديع

ه ير فشار بر علي گردند و ز یل مي و توبه کار تبدنادم
ست که دولت به آنان ين در حالي دهند و ا یگران شهادت ميد

ن نظر سوء استفاده کرده يقول عفو و خبشش را داده و از ا
توانند فقط با  یدارند چون آنان م ی وامیآنان را به هر کار

 .ت دولت جان خود را جنات دهنديمحا
 13 که در یاتي عملیاز روزنامه امک در طک گزارش يطبق 
 نفر ٨٥جه اجنام گرفته، تعداد ي در منطقه کولپ ل1997ژوئن 

با وجود آنکه تعداد نادمان در زندان . نادم شرکت داشتند
 نفر ٣٥٨ نفر بودند اما از طرف دولت رقم ٤٤٣اربکر يد

 وزارت کشور اعالم کرد یپس از مدت کوتاه. اند اعالم شده
اند و   ندامت و عفو و خبشش کردهی نفر تقاضا٢٩٩٢ تعداد
 .رفته شده استي تن از آنان پذ٦٨٠یتقاضا

 بلکه در ترور و  یات نظامينه فقط در عمل» آوارگان«ن  يا
ز يهن پرستان نياستمداران کرد و ميبه قتل رساندن س

 که خمصوص يیها در خانه» آوارگان « ن  يسران ا. فعالند
 .کنند ی میاربکر است زندگيد در ی شهربانیاعضا

استمداران ين سيحادثه سوسورلک منجر به کشف ارتباطات ب
 ی که در گروههای و قاتالنیرتبه شهربانيترک، کارمندان عال

ن به نقش ين بي شرکت دارند شد و در ایستي و فاشیدست راست
 .ده استيز اشاره گردين» آوارگان «انه  يژه و وحشيو

 ، یر قانوني غیمهزمان در کارها» آوارگان« از  یلي خ
ک خبش يب ين ترتيقاچاق اسلحه و مواد خمدر دست داشته و بد

شرت ي بیاند که خمصوصًا در مناطق جنگ  را بوجود آوردهيیايماف
 یه دوم اقتصادين و زائد و پايک غده چرکيداست و به يهو

 . ده استيل گرديتبد
 
 

 ني کردنشی شدن روستاهایخال
 

 25  خود در مورخه یها  از مشارهیکيدر » ت يحر«روزنامه  
ر کشور حممد آقار نوشت که ي به نقل از وز1995سپتامرب 

ده ي رس٢٧٥٤اند به   شدهیت خالي که از مجعيیتعداد روستاها
 به فرار داخل کشور یدگي که کارش رسیون پارملانيسيکم. است

 ٣٣٨٠ اعالم کرد که در جمموع ١٩٩٧باشد در آغاز نوامرب یم
. اند ت شدهي از مجعی و چراگاهها خالی مزروعیروستا و دشتها

،  یدر اواسط نوامرب فرماندار حاکم بر مناطق حکومت نظام
 در ١٩٩٤ تا ١٩٩٢ ین ساهلاين اصالن ، اعالم کرد که بيديآ

  ی فقره روستا م٨٢٠ که از آا ی مسکونی  منطقه٣١٦٥جمموع 
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 را که دولت یهدف. اند  از سکنه شدهیباشند به ناچار خال
ن ي کند ا ی آنان دنبال مین مردم و کوچ اجبارياز راندن ا

 در روستاها را از حزب آارگران آردستان  یگاه مردمياست پا
ا  ي: گذارد یان ميي روستایش روي دولت سه راه پ3.ردي بگیو
حزب آارگران «آند آه به  ی میا آاري» ن روستايحمافظ«

 خود ی را از مناطق مسكونا  آايوندند يبپ» آردستان
ن سه راه وجود ير از اي غی مردم راهیبرا. دهد ی میفرار

است باعث ين سي مه١٩٩٤زره در سال ي مثل جیدر شهر. ندارد
 از آنان خانه و ی شهر دو تّکه شده، خبشید که اهاليگرد

مانده بعنوان يکاشانه خود را ترک کرده و چند خانواده باق
 ین در حاليهر را به دست گرفتند و امتام امور ش» نيحمافظ«

 . داشتندیبود که اکثر مردم شهر با هم قرابت نسب
» ن روستايحمافظ« که حاضر نبودند به صف  يی روستاهایاهال

ل به جبهه ختاصم نگردند، با يگر تبديوندند و از طرف ديبپ
 شوند واکثرًا  ی خود رانده میضرب و زور از زادگاهها

 .گردند یب مي آنان ختریروستاها
ان ي به روستائحزب آارگران آردستانان يگر جنگجوياز طرف د
 از يیآورند که به آا کمک کنند و به انتقاجمو یفشار م

 یعني  یميدست بزنند و به رسم و آداب قد» ن روستايحمافظ«
 یها و حت ن به مهراه زنان و بچهيانتقام خون، حمافظ

 .واناتشان کشته  شونديح
 
 

  مردم کردیآوچ اجبار
 

.   در مورد آوارگان و رانده شدگان متفاوت استینيارقام ختم
 .شود ی نفر م٣٦٧٠٠٠ گفت تعداد آنان بالغ بر ین اصالن ميديآ

 در رابطه ١٩٩٧کا در سال ي از وزارت کشور آمریطبق گزارش
  آمده است که حدودًا ١٩٩٦ یه برايبا حقوق بشر در ترک

 و رانده ین سال فرارير  در اون نفيلي م٢ هزار تا ٣٣٠نيب
 یکي کنند که به گفته ی میريگ جهياند و بعد از آن نت شده

 هزار نفر ٥٦٠ن موثق از عدد يک ختمي سابق پارملان یاز اعضا
ر ي خنست وز١٩٩٤ست که در سال ين در حاليا. دي گو یسخن م

ون نفر يليم مين اربکان تعداد آوارگان را سه و نيالد جنم
 ) 1994 اآترب 31ت يبه نقل از روزنامه حر. (بوداعالم کرده 

. 
ن اساس استوار ير بر ايه در چند دهة اخياست دولت ترآيس

ن آارش در ي کند و با ایبود آه کردستان را از کردها خال
به ) کهايچر( ها  یا را خبشکاند، تا ماهيدر« آن بود که یپ

 مردم  ازیري آوچ تعداد آثیاستين سيجة چنينت. »دام افتند

                                                 
 PKKي اجباري قبل از دوران  توان پرسيد کوچها    پس اينجا مي  3

 .مرتجم. براي چي بوده است
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ن يزترين و غم انگي از بدتریکيبود آه در ده سال گذشته 
 . مردم بوده استیبرا» جنگ بدون نام«ن يارمغان ا

که به » افراد ناشناس« که توسط يیان، قتلهايربودن روستائ
نسبت » اهللا حزب «یا معادل ترکيو » کهايضد چر«، »نينادم«

 که تنها ی دسته مجعیروببندهاين بگي شوند و مهچن یداده م
 کردن ی خالیزهايهدفشان زهر چشم گرفنت از مردم بوده دستاو

 . آردستان از سکنه بوده است
 
 

 یابعاد اجتماع
 

 کشور  ی در جنوب شرقیستم آموزشي توان گفت که س یبه جرُات م
سوادها در يتعداد ب. ده استيوغ جنگ از هم پاشير يدر ز

طبق .  باشد یط م باالتر از حد متوسیلين خي کردنشیاستاا
  یدر مناطق حکومت نظام) 1997 اآترب 30(گزارش روزنامه آمک 

 در صد از مدارس بسته ٤٠بًا ي مدرسه تقر٥٣٣١از جمموع 
 یتوان آموزگار یبندرت م.  مدرسه٢٢٠٣ یعنين ياند و ا شده

ل يدل. س کندين تدريدا کرد که خبواهد در مناطق کردنشيرا پ
 ناامن جلوه دادن مناطق کردستان  گردد به  ین معضل بر ميا

 در قبال حزب آارگران آردستان یاستهايگر سيو از طرف د
ن ي از معلمیادي عده ز٩٠ یدر ساهلا. آموزش و آموزگاران 

ن يه ايدند و توجي به قتل رسحزب آارگران آردستانتوسط 
ن بود که آا با دولت ي ا حزب آارگران آردستانکار از طرف

 .کنند ی میمهکار
ه در نوامرب ي که از طرف سازمان حقوق بشر ترکیدر آمار

 آموزگار در ١٤٢ده که تعداد ي منتشر شده اعالم گرد١٩٩٥
ن گزارش آمده که يدر مه.  اند دهيدوران جنگ به قتل رس

  ی در مناطق حکومت نظام1995 نوامرب 20 تا 1984 اوت 15نيب
ام گرفته   اجنحزب آارگران آردستان فقره از قتلها توسط ٩١
که در اصل شناخته » قاتالن ناشناخته«له ي فقره بوس٤٦و 

 .شده هستند 
 دچار  یز در حکومت نظامي نیستم هبداشت و تندرستين سي مهچن

ها، آاهش يمارياد شدن بيدر کنار ز. باشد ی میا دهيمشکالت عد
 از مشکالت یکيز ي ن ی، حکومت نظامی و درمانی پزشکیکادرها

بعنوان مثال اگر . ديا یرستاران به حساب م پزشکان و پیبرا
ا فقط به ي را مداوا و  ی زمخیکهاي چریا پرستاري یپزشک

د در انتظار حبس، شکنجه و ين امر متهم شود، باياجنام ا
 .  قتل باشدیحت

 یامللل ني بيیه در گردمهايک گزارش از اجنمن پزشکان ترکيطبق 
که در »  قبال آنت پزشکان دريحقوق بشر و مسئول«حتت عنوان 

ل شد  ي در استانبول تشک١٩٩٥ه سال ي ژانو٦ و ٥ یروزها
  ی در منطقه حکومت نظام٩٣د که  تنها در سال ياعالم گرد

 نفر از آنان ٥ که ی نفر از افراد کادر پزشک٢٠ش از يب
 ٩٤ و ٩٢ یدر فاصله ساهلا. دنديپزشک بودند به قتل رس
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نفر از آنان پزشک  ١١ نفر از پرسنل هبداشت که ٦٠تعداد 
 .    بودند از طرف دولت حمبوس شدند

 
 
 نه جنگيهز
 

 از منابع ی نقل قول1996ل ي آور20در  » اورنسل«روزنامه 
 اعالم یها نهيهز. نه جنگ به چاپ رسانديخمتلف در مورد هز

ن يارد دالر در سال است و در مهيلي م١٠ تا ٦ني ب یشده رقم
 جنگ یها  نهيگفت که هز»  رليتانسو چ«ر وقت يرابطه خنست وز

طبق نوشته .  باشد یارد دالر در سال ميلي م٧ش از يب
 ٩٧ بودجه سال ی ارتش برا1996 اآترب 17در » تيحر«روزنامه 

ب شده را يارد دالر مازاد بر بودجه تصويلي م٧ یخود تقاضا
ن راه بودجه خود را به مرز صد در صد يکرده تا از ا

رنده ياد شده دربرگيه  مبلغ د تذکر داد کيبا. برساند
ژه، ي ویواحدها( از مسائل از مجله حقوق پرسنل یليخ

 .شود یمن) رهي و غیژه مناطق جنگيکارمندان با حقوق و
ک سوم بودجه کشور را به خود يدر اصل »  نامیجنگ ب«

 از ٩٧ تا ٩٢ ی ساهلای دولت در طیهايبده.  دهد یاختصاص م
افته يش يارد دالر  افزايلي م٨٠ارد دالر به  مبلغ يلي م٥٥

ز ي را نی داخلیهايارد دالر بدهيلي  م٣٠ رقم یستياست و با
 .به آن افزود

 
 

  برند ی از جنگ سود میچه کسان: پشت صحنه 
 

 از افراد هستند که از تنور گرم جنگ استفاده کرده یگروه
از کارتل يارتش که امت. کنند ی  را غارت میو منافع مّل

دات  يًا در دست دارد و خود در اکثر تولرا رمس» اکيُا«
 یجمتمعها: تيک «یسه شرکتهايت رئيهئ. م استيها سه کارخانه
  یت دولت ميدر مالکا  که خبش اعظم آ»ی و عمومیاقتصاد

 .  شوند ی بازنشسته اداره میباشند از طرف ژنراهلا
 در مناطق جنگ ی اقتصادیها  از شاخهیدر ارتباط با جنگ بعض

 ین مناطق بازارهاير مشکالت حاد خود هستند، در ازده دچا
د مردم به يده است و قدرت خري از هم پاشی به کّلیاقتصاد
ز به نوبه ي دولت نیهايافته و بدهکاري تنزل ینييسطح پا

 .ن مناطق استيها در ايه گذاريخود مانع از سرما
ن جنگ يشان از اي اقتصادی و شرکا ی نظامیهايکمپان

ن يتند و در اين بابت در اکثري برده و از اخامنانسوز سود
ز اشاره گردد که در اثر جنگ و ي نید به کسانيزمره با

در آجنا . نندي ب یان مي زیده شدن بازار اقتصاديپاش
رد وجود يه جنگ صورت بگي که از طرف اقتصاد علیمقاومت
 .ندارد
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 کرد، که خود را به عنوان یدر کنار خاا و فئوداهلا
ن يشرتياند و ب وستا در خدمت دولت قرار دادهن ريحمافظ

 یدهند، باندها یز به خود اختصاص مي را نی مالیسودها
ز از ي ن»ن روستايحمافظ« خمصوص و یمهاي ، ت»نينادم«

ن فرصتها استفاده يآا از ا.  برخوردارندیا ژهيامکانات و
 مواد خمدر و قاچاق در يیاي مافیکرده و به صورت گروهها

در . دن مردم مشغولنديجاد جو ارعاب به چاپي با اآمده و
ن عده با مقامات ارشد يد فراموش کرد که اين رابطه نبايا

گر يکدي در متاس بوده و متام ساخت و پاختها با کمک یدولت
اه و اقتصاد کاذب يق بازار سين طريرند و از اي گ یصورت م

 . رونق گرفته استیبطور روزافزون
 
 
 ن دعوايطرفل يه و حتليجتز
 
 

 ه کردهايترکها عل
 

ستند که در مقابل ي ن»ترکها«اختالف تنها مورد  در مسائل 
ان صفوف هر دو طرف، يدر م.  حتت ستم قرار دارند»یکردها«

تواند سد کننده و  ی وجود دارند که برخورد آنان میاقشار
 .ن معضالت باشنديا جهت دهنده حّل اي

حزب آارگران  شود که  ی مینطور تداعيدر نگاه اول ا
 به عنوان طرف مسلح نزاع از جانب کردها و رهرب آردستان
 کنند  ی را دنبال میموضع منعطف تر» عبداهللا اوجالن «آنان  

ک کشور مستقل و جدا يگر خواهان يست که دياديچرا که مدت ز
 ی هم برایشنهاديان ترکها اگر پيدر م.  باشند یه منياز ترک
 سپرده یده به قربستان فراموشيردد ، نشن مطرح گیاسيحّل س

 که حل مشکالت را در يیل مواضع ژنراهلاين دليبه مه. شوند یم
 . شوند ی نشانده مینند بر کرسي ب ی تفنگ میها لوله

 آرام کردن ی برايیها  است که  نقشهیاما در پشت صحنه مدت
 .ده شده استيانات کشيجر
 
  
 

 ه و پارملاني  دولت ترک
 

، که زمام »تورگوت اوزال « که از زمان  يیتهامهه حکوم
 واگذار شد، یبه و ٨٠ سپتامرب ١٢حکومت از طرف ژنراهلا در 

ان ياند، حّل مشکل کردها را به نظام بر سر کار آمده
 .اند سپرده

 و منحل  یان برداشنت حکومت نظامي چون از می مشخصیعملکردها
 خمالف زابدر برنامه اح» ن روستا يحمافظ«کردن دستگاه  
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 اما ، گرفت ی قرار م]باشد یم داخل نظام یمنظور احزاب ترک[
 طرح یاه اند برنامه ن احزاب بر سر کار آمدهينکه ايبه حمض ا

نسبت به آتش بس » اوزال «.  اند ه سپرده شدیشده به فراموش
 نظر ١٩٩٣ در ماه مارس سال حزب آارگران آردستانکجانبه ي

حزب   یک نوع عفو عموميد با ل بوياو متما.  داشتیمثبت
  یمرگ ناگهان.  را به طرف خود جلب کندآارگران آردستان

د که پرونده تالش راه ي باعث گرد١٩٩٣لي آور١٧در » اوزال «
چنانچه  .  بسته شودین حکومتي مسئله از طرف مسئولیاسيحل س

 یخودخمتار« قات خود حتت عنوان  يدر حتق » ی گلستان گوربه«
  یم» ه يز مشکل کردها در ترکيراه حل مساملت آم جهت یامکان

سد، اوزال معتقد بود که با حمول کردن قدرت به ينو
ن يار گذاشنت امکانات در اي و در اختی اداره حمّلیدستگاهها

 .سطح بتوان مشکالت را حل منود
ندگان آنان در پارملان شرکت دارند ي که منایان احزابيدر م

مًا  از ي وجود ندارد که مستقی حزبچي هDEPپس از ممنوع شدن 
 حزب یعنين آن يد، جانشيخواست و منافع کردها سخن بگو

HADEPچ يه هي ترکیستم انتخاباتي نتوانسته به علت س
ن حزب ي که ای در مناطقیحت.  به پارملان بفرستدینده ايمنا
ن کار ي  آرا را به خود اختصاص داده بود ا٪٥٠ش از يب
 هي آنان در جنوب و غرب ترکی آراتعداد. سر واقع نشديم
البته در .  کمرت بودیليخ) یدي تبعیان کردهاي درمیعني(
نده ي منایا اند عده افتهي که به پارملان راه یان احزابيم

 رفاه که در  یکرد وجود دارند به خصوص از طرف حزب اسالم
 اکثر کردها تنها ی  براHADEP بعد از یمناطق جنگ

ندگان کرد راجع ين مناي ایول. اب بودو قابل انتخيآلرتنات
نکه به يا ايند ي گو ی کم سخن میليا خيبه مسئله کردها 

 . کنند ی سکوت میکل
.  وجود نداردیر کرديچ وزيه هين دولت ترکيل آخريدر تشک

  ی رفرمیدو باره از حبثها» ت يبلند اجو«ر  يمعاون خنست وز
ان ين به مسخ» شهر و روستا « چون  یا   کهنهیدگاههايو د
 ی مقاومت و روستاهای حرف از روستاهایاسي سیدر حبثها( ديکش

 ).ان بودي در میمرکز
قات در مورد ي از طرف پارملان جهت حتقیونيسي کم٩٧در سال 

 بوجود آمد که توانست مهه جانبه از طرف مهه ی داخلآوچ
 ی راهها یاستمداران کرد چون هاشم هامشياحزاب با کمک س

 متُاسفانه تا یابد ولي حل مسئله کردها بی را برایمناسب
 . نشده استی آن توجه ی عمومیها است و  جنبهيحبال به عرصه س

 
 

 ارتش
 

 یر از تزهاي غیگري ارتش تا حبال سخن دمقاماتاز جانب 
ده نشده يسم شني  بر ترور ی غلبه نظامیمربوط به چگونگ

تخصص   میمهاين جنگ از مجله تي نویدر رابطه با روشها. است
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ا ي یروش آملان(  خمتلفی تن به تن با متدهایدر امور جنگها
 یآه به معن یوه آملانيش. به کررات سخن رفته) يیکايآمر
درک و  ین تالش برايدر ح  حزب آارگران آردستاندن بايجنگ

 جم ارسرور سرگردتوسط  بود  کردهایت واقعيشناخت وضع
 تورگوت اوزال ه مهسو با نظراتين نظريا. شناخته شدت يبرمس

 یعاتيدر مورد نامربدگان شا. بودتلتس يو ژنرال اشرف ب
ن ي رود که ا ی نبوده وگمان میموجود است که مرگ آا تصادف

 .اند دهيافراد به قتل رس
 از روزنامه نگاران معروف ترک ی عده ا١٩٩٧در نوامرب سال 
 از آن  یرهربان نظام.  فرستاده شدندیبه مناطق جنگ

د خود راجع به جنگ با يه دي خواستند تا از زاوخربنگاران
ن بار ي اولیبرا. ه کنندي هتی گزارشحزب آارگران آردستان
ه تا ي قض ید که جنبه نظامي اعالم گرد یاز طرف رهربان نظام

 . مطرح استیاسيگر راه حل سيبه آجنا حل شده که حاال د
 
 

 یاسياحزاب س
 

د هستند که مسئله ه معتقي در ترکیاسيعمال متام احزاب س
در . ديآ ین مشکالت کشور به حساب مي از بزرگرتیکيکردها 

ن است که ي رسد که مسئله بر سر ا ی به نظر میمباحثات تئور
ت يکردن بر مسئله کردها ارجح» زه يدمکرات«ا پروسه  يآ

» زه يدمکرات«نصورت مسئله کردها در قالب  يدارد و در ا
ک وار يه کردها اتوماتنکه حل مسئليا ايشود و  یحل م

س يبا وجود آنکه رئ.  آورد ی را به ارمغان میدمکراس
از » رل يمان دميسل«و  » اوزال « معاصر چون  یمجهورها

  یت شناخنت آا سخن مي بودن کردها و به رمسینيت عيواقع
ک يات نيکه قدرت به نيند، مهه احزاب با به دست گرفنت اريگو

  یا حکومت نظامين روستا و يافظدن دستگاه حميخود چون بر چ
شنهادات ي است که از طرف آا پین در صورتيا.  کنند یپشت م

 . حل مسئله مطرح شده استی برایاريبس
مطرح و  » یعدنان قهوه چ« ن طرحها از جانب  ي از ایکي 
نده شهر استانبول بود که از طرف يشان منايشنهاد شد ، ايپ

ل  ينتخاب شده بودکه در اواا «  ANAP ین مادريسرزم« حزب  
 داد که اگر  ی در طرحش هشدار میو.  در گذشت١٩٩٠سال 

 ی تواند بان یل نشود ميه و حتلي جتزیمسئله کردها به درست
ن رابطه او با صراحت خمالفت خود ي گردد و در ایجنگ داخل

ر او ين تفاسيبا مهه ا.  اعالم کرد یرا با راه حل نظام
ن روستا چشم يد از حمافظيسم نبايترورمعتقد بود که تا حمو 

 یها به نظر او در کنار دائر منودن  برنامه.  کردیپوش
زه ين دمکراتي  مهچنی به زبان کردیونيزي و تلويیويراد

.  در کشور باشدی توانست باعث بسط و گسرتش دموکراس یکردن م
  یش پا افتاده مي و پیشنهادات به نظر سطحين پيگر چه ا

 قدم ین به چشم احزاب سراسري آن دوران ا دریند وليآ
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ن يبارزتر. آمد یان به حساب ميه مقاومت نظامي بر علیبزرگ
 و صلح یحزب دمکراس«شنهادات مطرح شده از طرف  يمنونه آن پ

DBP  »   خلق یحزب دمکراس« و HADEP  » باشند که  یم 
 .   باشند یت مين احزاب در اکثري کرد ایاعضا

 ، ی آزادیبرا«  حتت عنوان  ١٩٩۴در سال  HADEPدر برنامه 
 و بر حق یآمده است که  خواست اصل » ی و دگرگونیدموکراس

ک يل يز و منصفانه مسئله کردها و تشکيآنان حل مساملت آم
 باشد و به طور مشخص از رفورم  یدولت و جامعه دمکرات م

ت ادارات ي ، ارتقأ سطح متدن جامعه ، تقویقانون اساس
ت ي قانون محایر لواي در زی عدالت اجتماع ویا منطقه

 . کنند یم
ن گروه چپ ياز احتاد چند «  DP ی و مهبستگیآزاد« حزب  

 نقشن حزب در انتخابات نتوانست يا. ل شده بودي تشکیترک
 حل ی خود برا٩۵ در برنامه سال ی ول، کندی را بازیبزرگ

» نصلح هم اکنو«ات خود را حتت عنوان  يمسئله کردستان نظر
ن يسند که در   اولي نو ی خود می آنان در برنامه. مطرح منود
 یک آتش بس دو جانبه را اعالم کرده تا آزاديد يقدم با

 و دستگاه  یده را بدست آورد، حکومت نظاميان و عقيب
 یجاد امکانات برايده شوند و ايد برچين روستا  بايحمافظ

د در ين باينمهچ.  ی با دادن عفو عموموارگانبرگشت دادن آ
 ی اجتماعیها  در متام عرصهی تنوع و چند گانگيیجهت شناسا
 .حرکت منود

 یا ه دو صفحهيدر اعالم » ی صلح و دموکراسیضت برا« حزب  
 ی به مناسبت روز جهان١٩٩۶ متعدد در سال یها در روزنامه
 یآنان خواستار ضت صلح. ت خود را اعالم کرديصلح موجود

ر نباشد تا ين درگيچکدام از طرفي هشدند که وابسته به
له دولت با اجتماع و اجتماع با دولت دو باره به ينوسيبد

ه يدر ترک« د حس  ين راستا بايدر ا. ابندي دست یسازگار
ن ابتکار هم مانند کوشش يالبته ا. ت کرديرا تقو» بودن 

 مثر ماند یب» نر يجم بو« ان  ي کارفرمای هيس اسبق احتاديرئ
شدنشان » زوله يا« ل  يان تنها دلين جريدن او ممنوع ش

 و یمنزو» ه  يعلو« ان  يک جرين حزب به عنوان يا. نبود
 . نشدیقادر به جنات خود از حبران داخل ر شده ويگوشه گ

بنا » نر يجم بو« را که   » ین دموکراسيضت نو« ات  ينظر
ن يدر ا. ادغام شد « BPحزب صلح « اده بود بعدها با 

ک مقاله شش يدر » د فراط يام« ک شخص کرد به نام  ي باره
 یشنهادات مشخصينشده پد ين قآخ نگارش يتار که  یصفحه ا

، ی الزم در قانون اساسیهايدگرگون: را مطرح کرده است
ها، قانون احزاب و انتخابات،  هيقانون کانوا و احتاد

قات به يس و حتقيکه تدري آموزش و پرورش طوریر اساسييتغ
و و ي رادیستگاههاي اوجود. ز قابل اجرا باشدي نیبان کردز

ن ي و حمافظ یدن حکومت نظامي، بر چیون به زبان کرديزيتلو
شود که کارمندان دولت در  یشنهاد ميروستا و در انتها پ
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 در حمل ید قادر به تکلم به زبان کردين بايمناطق کردنش
 .کار باشند

 
 

  IAD TÜS  وTOBB ی صنعتیها هياحتاد
 

 که از طرف حمافظه کاران صورت گرفت یقاتيدو فقره از حتق
ه ياحتاد«قات  ي از آنان حتقیکي . را بر پا کردیادي زیبلوا

  یم» مسئله شرق   «یحتت لوا « TOBBه  يبازار بورس ترک
» ل يدغو ارگ«  دکرت  یاسيعلوم سر نظر پروفسور يباشدکه ز

 . د ي به چاپ رس١٩٩۵ سال یه و در جواليهت
ه يداران ترک ه صنعتگران و کارخانهياحتاد«  از طرف  یگريد

IAD TÜS «  یچشم اندازها«  حتت عنوان  ١٩٩٧ه يدر ژانو 
که حتت نظر پروفسور در امور » ه يزه کردن در ترکيدمکرات

» دکرت بلند تانور « و ساکن در شهر استانبول  یقانون اساس
 .ديم گرديتنظ

 که ین دو مقاله و کسانين اسندگاي به نو یدر انظار عموم
قات يشرت از خود حتقيقات را سفارش داده بودند بين حتقيا

» لر يتانسو چ« ر وقت  ي شود که خنست وز یگفته م. توجه شد
 پروفسور  یمهانند و. ک بوده استي شرTOBBه گزارش يدر هت

کا داشت و در ي در ارتباط با آمریهم جتارب» ليداغو ارگ«
 ی وی شخصی راجع به زندگيیها داستاا مهن رابطه روزنايمه

 ی نسبت به و ین داستاا در افکار عموميا. درج کردند
 بر خورد  ی برایليگر دلي به بار آورد و دیرات منفيتأث

 . نبودیات ويبا تزها و نظر
 ،شرت شانس آوردين مورد بيدر ا» بلند تانور « پروفسور  
 یت سئوال رفت و زمانر عالميه زي او خود احتادیچرا که جبا

ت يد که مهه  هئيه اعالم گرديسه احتاديت رئيکه از طرف هئ
و . اب افتاديستند آب از آسي موافق نیسه با نظرات ويرئ
ش از ي به آن دو گزارش بیستي با ی بود که مین در حاليا
 .  شد ینها توجه ميا

 یا ق منطقهيدر قسمت اول حتق:  شامل سه قسمت بودTOBBگزارش 
 و  یل علميه و حتليک جتزي؛ قسمت دوم ی جنوب شرقی استاادر

ن يدترين قسمت جدي از صاحب نظران؛ در آخرینظرخواه
جاد مشکالت ي و عوامل مؤثر در اETA و IRAن  يسات بيمقا

 . قرار گرفتیمورد نقد و بررس
 :است ها در آخر گزارش درج شده هين توصي ایريجه گي نتیبرا

ق ارتش و دستگاه ي توان فقط از طر ی را منیـ ثبات اجتماع
  بوجود آورد ینظام

  را در اقشار خمتلف  اجتماع و اختالف را یـ اختالف طبقات
ان يد تا سر حد امکان از مي بايیايان مناطق خمتلف حغرافيم

 برد
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د هر چه ي را بای و آموزشی ، فرهنگی اجتماعیـ رفورمها
 عرت به مرحله اجرا در آورديسر

  باشدی در مجهوریحاد دمکراسيد ايـ هدف با
 یها هي شود که پا یه روزبروز مهمرت مي ترکین امر برايـ ا

ن ي داده و به ای خود جايیستم قضايحقوق بشر را در داخل س
 .ارزشها احرتام گذاشته شود

ه ين در ترکيق راجع به قوانيق دقيک حتقي IAD TÜSگزارش  
جاد ي ای و برایر ضرویشنهادات جهت رفورمهايمهراه با پ

ن ي که حبث در ا یهنگام.  باشد ی در آن کشور میدموکراس
 مشخص یها  توان در عمل خواسته یچهارچوب باشد که چگونه م

گران آموخت ي از جتارب دیستيبا ینجا ميدر ا(اده کرد يرا پ
 ).و از آن به عنوان الگو استفاده منود

 
 

 ی اجتماعیجنبشها
 

  ی می صلح طلب مانند احزاب کوچکی از جنبشهایاريت بسيوضع
زه شده ي پوالریاسيدر جو س. باشد که خبشًا بداا اشاره شد

 حل ی را برایشنهاداتيتها که پي متام سازماا و شخصیبرا
ن خطر وجود دارد که  برچسب ي کنند، ا یمسائل مطرح م

. ده شوديشان کوبيشاني بر پحزب آارگران آردستانطرفدار 
 ی ـ اجتماعیت مدنيک ماهي که يی سازمااني از اولیکي

 « IHDه ياجنمن حقوق بشر ترک«   با نام  ١٩٨۶دارد در سال 
 توانست  ی مذکور منیاسيز در جو سيت نين مجعيا. س شديتاس

 که یانتقادات.  خود ادامه دهدیاسيت سيبدون مشکل به فعال
IHDکرد، نه  ی میر انساني غی عملکردهای وهي نسبت به  ش 

 ی بلکه از طرف سازمااحزب آارگران آردستانتنها از طرف 
. شد یده گرفته ميگر که طرفدار اعمال خشونت بودند ، ناديد

IHD ل اهتام يبدل) » مظلوم ـ در   «  ین کانون اسالميمهچن( و
 ندارند که موفق به بوجود یک جانبه بودن شانس چنداني

 . گردند ی افکار عمومی وهي در شیک دگرگونيآوردن 
 در . شود یاست سکوت اعمال ميها س هيکاها و احتادياز طرف سند

 يی خورد و آا ارگاا یان چند استثنا به چشم مين ميا
در منطقه .  باشند ی از آنان کرد میادي زیهستند که اعضا

.  بزرگ وجود نداشتیها هيکردستان امکان بوجود آوردن احتاد
 سازنده جهت حل مشکالت شنهاداتي عدم وجود پیمشکل اساس

شنهادات را ين پي است که ایاسي سی نبوده ، بلکه عدم اراده
ن ي که در ا ی علمیاده سازند، کارهايان پيل نظاميرغم ميعل

 .ده گرفته شدندي ناد یراستا صورت گرفته بودند به متام
ا کار يشاغل دانشگاه کلمب  » ی بارکیهنر« مثال  ی برا
برهان قاطع کردها در « ت عنوان  ن راستا حتي در ایجالب
ل يه و حتليپس از جتز .م منود و به چاپ رسانديتنظ »ه يترک
،  یامللل ني جنگ و ارتباطات بی نهين مشکل، هزيق ايعم
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 کنرتل ی بر چگونگی دهد مبن ی را ارائه مینظرات» یبارک«
کند که  ی اشاره میاو به کررات به مباحثات. هايرين درگيا

در مقابل  » ا ياسپان«ا الگو قرار دادن  ه بيکشور ترک
 ی برای فرهنگیکند و او معتقد به خودخمتار یعمل م» باسکها«

مشغول نوشنت تزش  » یبارک«  که  یدر زمان.  باشد یکردها م
ن ين حزب در ايندگان ايکه منا( DEPبود، او در وجود حزب 

د که ي د ی را می بالقوه ایروين) ر شده بودندياوان دستگ
 . توانند در حل اختالفات مثمر مثر واقع گردند یم
 
 

  خمتلف در صفوف کردهایجناحها
 

ل مقاومت مسلحانه يکه به دل  » حزب آارگران آردستان « 
د ، با اعالم ي آ ینده کردها به حساب ميست که تنها منايمدع

ن روستا ظاهرأ ي حمافظی برا یکطرفه و عفو عمومي یآتش بسها
 .ز استيک راه حل مساملت آميکه خواهان ه است يآنطرف قض

ک کردستان مستقل يکها خواستار ي از چریا ممکن است که عده
ن خواست را يگر اين حزب مدهتاست که دي ای رهربیباشند ول

ستم فدرال يک سي در چهارچوب یک نوع خودخمتارينداشته و از 
 سخن ی خاصیکمرت به طور مشخص از رفورمها. راند یسخن م

 مطرح حزب آارگران آردستان که از طرف یشنهاداتيپ . رود یم
به :  کنند  یک هدف را دنبال ميز ي شوند قبل از هر چ یم

عبداهللا   « ی و به رهربیاسيت شناخنت سازمانشان از حلاظ سيرمس
 .» اوجالن 

نکار ي ایشود اما برا یسخن گفته م» الوگ يد« اکثرًا از  
. ستيان ني در میکها حرفم با تري مستقیک گفتگوي از یحت

دن  ي و اوجالن قبل از به مثر رسحزب آارگران آردستان یبرا
 باشد که تنها وجود  ین امر مهم مي این حبث احتماليچن

) ت شناخنتيمنظور به رمس (یاسيت سيک موفقيواسطان واالمرتبه 
 خود را حزب آارگران آردستانل آنکه يبدل.  شود یحمسوب م

  ی خود را حزب کادرها می شناسد  و از طرف ینده کردها ميمنا
و و ي با رادین امر شک داشت که ويد در ايداند با

 مگر آنکه ، موافقت کندی و درس به زبان کردیون کرديزيتلو
 . و کنرتل آن بدست خودشان باشدیزيبرنامه ر

ه و ي کردها از طرف دولت ترکیدر کنار ممانعت از سازمانده
 کردن به جرم ابراز ی احزاب، زندان اعالم کردنیر قانونيغ
 هم به نوبه حزب آارگران آردستان.... ده و يان و عقيب

 کرده یري دمکرات جلوگیخود از بوجود آمدن ساختارها
له اعمال ي بوساساسان و چه در يله بيکه چه بوسيبطور

حزب است ي که سيیخشونت از بوجود آمدن احزاب وسازماا
م اعمال ير مستقيا غيم و يمستق در آنان آارگران آردستان

 . ورزد یشود ممانعت م یمن
 حزب آارگران آردستانان خمالف نه تنها در صفوف يک جري

 یگروهها. رديتواند شکل بگ ی میبلکه خارج از آم به سخت

  



 37  راههاي حل مسالة آرد در ترآيه

توانند خود را توسط  ی می فراوانیگر فقط با دشواريد
ک حزب ي ا بايشوند و  یف و ممنوع مي که دائمأ توقيیارگاا

 حفظ DBP»  و صلح یحزب دمکراس« مانند  یآزاد و قانون
 دولت دارد چرا که یکخواهي به نیات آنان بستگيح. کنند

 . رود یآنان هر آن امکان ممنوع شدنشان م
 
 

 هي ترکی مجهوریاست خارجيط و چهارچوب سيشرا
 

ک ي بلکه یک جنبه داخليه نه تنها ي ترکیمسئله کردها برا
 ٥ن ين بيم مناطق کردنشيل آن تقسيدل. م دارد هیبعد خارج

 که با ی و مهه جانبه مشکالتیل عمقيحتل. باشد یکشور متفاوت م
وند دارند از چهارچوب امکانات کتاب حاضر خارج ين امر پيا

ه در رابطه ي ترکیاست خارجيح سين سطور تشريمظمون ا. است
) ١٩٩٨ ـ  ١٩٩٧( تا به امروز ١٩٨٠سال با مسئله کردها از 

 رفع ی ممکنه برای راه حلهای برروی خارجیاستهاير سيو تأث
 خود را بر آن داشته یشه سعيه مهيترک. باشد ی خصومت منيا

 یزيچ,  کندیريشدن مسئله کردها جلوگ » ین امللليب« از  
 یخبصوص در اروپا.  موفق به آن شده بود٨٠ یکه در ساهلا

ک موضوع ي بعنوان  به مسئله کردها نهی مشالیکاي و آمریغرب
 » یامر داخل« ک  ي بلکه بعنوان یاست خارجيمربوط به س

 در یاست جهاني بزرگ در سیهايپس از دگرگون. شد یسته مينگر
ن ي و مهچنیاست خارجيه در عرصه سي نقش ترک٨٠اواخر دهه 

ه ترس آنرا داشت که يترک. افتندير يين کشور تغيالت ايمتا
 ناتو در مقابل ی جبهه جنوبک خود را بعنوانينقش اسرتاتژ
گشت که به  ی میدي از دست داده و بدنبال نقش جدیاحتاد شورو
س ي ترک نژاد تازه تأسیهاي به مجهوریابي جهت دستیصورت پل

س يرئ. ديانه عمل منايقفقاز و خاور م, ی مرکزیايشده در آس
ه را ي خود را بر آن داشت که ترکیمجهور تورکوت اوزال سع

, کرد ی که فقط بعنوان متحد غرب عمل میعال ور فياز نقش غ
 بعنوان یاست خارجيک نقش فعال در سيخارج ساخته و به آن 

 یه از ساهلايع ترکيکوشش وس.  اعطا کندیا  منطقهیرويک ني
 فقط به  یحات نظاميشرت تسلي در جهت بدست آوردن هرچه ب٨٠

ا جنگ با کردها نبوده بلکه در يخاطر دفاع از خود و 
شرت در ي کسب قدرت هرچه بیشات آن کشور براي گرایاراست

ه بعنوان تالش يگان ترکين از طرف مهسايباشد و ا یمنطقه م
 به آن ی شده و آنان با نگرانی در منطقه تلقیجهت سرکردگ

است يشه در رابطه با سياست در قبال کردها مهيس. نگرند یم
 یا بهران نقش چند جانيعراق و ا, هيسور, هين ترکي بیخارج
 بر ی فرامرز یات نظامي عملیاز طرف. فا منوده استيرا ا

 چند جانبه ثبت شده و یه کردها به کررات در قراردادهايعل
 ی مهجوار برای کشورهای شورشیشه از کردهايگر مهياز طرف د

ن مسئله خبصوص يا. شربد اهداف خود سوء استفاده شده استيپ
, راني در رابطه ایلباشد و یران و عراق بارز ميدر رابطه ا
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ک حالت نزاع يه هم کامأل  مشهود بوده و يه و سوريترک
ه به ي از طرف ترکيیران قراردادهايبا ا.  را دارد یدائم

 بر آنکه در خاک ی بعمل آمده مبنيیده و توافقهايامضاء رس
ه داده يه کشور مهسايت عليچگونه فعاليخود اجازه به ه

 بلند است که ی اعرتاضیدان صيشه ايه مهياز طرف ترک. نشود
  در مناطق حزب آارگران آردستان یران به استقرار مقرهايا

ه اعرتاض يران به ترکي خود اجازه داده و در عوض ایمرز
. کند یت مين خلق در خاک خود محايکند که آن کشور از جماهد یم

ه دو يران و ترکيد متوجه آن بود که اين اثناء بايدر ا
 در خاور ی در منطقه بر سر  هژمون هستند کهیب اصليرق
 به منابع يی و خبصوص بر سر راه گشای مرکزیايآس, انهيم

. ورزند یگر رقابت ميکدي خزر با یاينفت و گاز در منطقه در
باشد چرا که  یه ميه و ترکين سورين اختالفات بين ايبزرگرت

عبداهللا . کند ی کمک محزب آارگران آردستانمأ به يه مستقيسور
 اوقات در دمشق ی گاهحزب آارگران آردستانن مسئول اوجال

د که رک ی می زندگBekaa ی مواقع در نواحیبرد و بعض یبسر م
ن عامل يخود  بزرگرتن يو ا باشد ی م4هيآجنا هم حتت تسلط سور

در اواخر سال . باشد ین مناطق ميک جنگ در اي مدنآبوجود 
کند  ی م را مببارانBekaa یه اخطار داد که نواحي ترک٩٣

ن منطقه را ظرف ي احزب آارگران آردستان یروهايچنانچه ن
حزب آارگران ه يدگاه سورياز د.  ساعت ترک نکنند٧٢

ن دو کشور بر ي ایه در دعوايه ترکي است علیا  حربهآردستان
ه که آن کشور را قادر به يک سد بزرگ در ترکيسر احداث 

محله  (جيدوم خلاز زمان جنگ . کند یه ميکنرتل ورود آب به سور
ه ي ترکی برایديگر هتدي عراق د.) م.نش به عراقيکا و متحديآمر

 ی که برایه به منطقه حفاظتيالبته ترک. دي آ یحبساب من
ک منطقه يد آمده وعمأل مانند يکردها در مشال عراق پد

ن حال ين در عي اینگرد ول ینانه ميبدب, باشد یخودخمتار م
بوجود آورده تا در آن منطقه  آن کشور ی را برایامکان خوب

 ٩٠ل دهه ي که اوزال در اوايیکوششها. اعمال نفوذ کند
ه اجنام ي مشکل کردها در ترکیاسيک راه حل سيافنت ي یبرا

 مذاکره ی برایافنت راهي در جهت یف وي خفین سعيداد و مهچن
ده ين راستا دي در ایستي با ی محزب آارگران آردستانبا 
ن امکان را به يه ايئله کردها در ترکافنت مسيان يپا. شود

ک فرشته جنات ي عراق مانند یداد که خود را به کردها یاو م
له به منابع ينوسيت آا را جلب منوده و بديمحا, نشان داده

در مشال »  قدرت ءخال« .  ابدي کرکوک و موصول راه ینفت
 بوجود حزب آارگران آردستان ین امکان را برايعراق ا

 کرده و از آجنا ینياز به آجنا عقب نشيدر مورد نآورده که 

                                                 
 ١٩٩٨شود که اين جريانات مربوط به ساهلاي قبل از  ميي ياد آور     4

بوده و در اين اثناء خيلي مسائل تغيري منوده منجمله اردوگاه اصلي 
PKK از سوريه خارج شده و رهرب آن سازمان در ترکيه در اسارت بسر 
 .)رتجمم.برد  مي
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ه يگر ترکي دیاز سو.  کندیه سازماندهيمحالت خود را به ترک
کند خمصوصأ با کنرتل  ی می را باز یاست منطقه نقش مهميدر س

 در مشال عراق که از  یات نظامي و عملی مرز یتنها گذرگاه رمس
ر امور نقض  دی جدیدهاي او با وجود تردین غربيطرف متحد

 مورد قبول واقع یچگونه اعرتاضي بدون هین املللين بيقوان
 . شود یم
 

 
 

 
 یستي فدرالی راه حلها وجتارب

 
 مقدمه 

 
 یتيت کشور چند ملي و واقعیدولت مل

 
 یگانه معرفي  ی با منود قوم5یک دولت مليه خود را يدولت ترک

و ن در عمل وجود خلقها ي حاکم و مهچنیطبق تئور .کند یم
 انکار یبأ به کليه تقريگر در خاک ترکي د ی قومیگروهها

 استات ي و واقعیستيآل دهين تصورات اين مهيتضاد ب. شود یم
ن يالبته ا. ش مسئله کرد شده استيداي پیکه منشاء اصل

تعداد .  روبروستیست که با چنين مشکليه ني ترکیتنها مجهور
 با توجه یدالي م٢٠ و ١٩ جهان در قرون ی از دولتهایاديز

, دادند ی ارائه می که از خود به مثابه دولت ملیفيبه تعر
 بودن جوامع خود قرار یتي چند ملینيت عيدر تقابل با واقع

» ت صلح ي تقویامللل ني بیتويانست«طبق حماسبات  . داشتند
PRIOی درصد متام نزاعها و جنگها٧٥ش از يب,  در شهر اسلو 
زه يک وجه و انگين حداقل  در سطح جهایان دولتي و میداخل
 مسلحانه یالن وحشتناک کشمکشهاين بيالبته ا.  دارند یقوم
شمار چند ي بین آن دولتهاين شود که ما مهچنيد باعث اينبا
 یتيکه هم اکنون در عرصه گ, مي را مد نظر قرار ندهیتيمل

 وجود  یبدون آنکه در آا جنگ و کشمکش نظام, وجود دارند

                                                 
گردند که به يک  به آن دسته از دولتهايي اطالق مي" دولت ملي("   5

ملت و يا گروه زباني خاص تعلق دارند و خلقهاي ديگري , خلق, قوم
دخالت و سهم و وزني در آن ندارند , کنند که در قلمرو آن زندگي مي

اين دولتها در . شود و اصوأل وجود آا به درجات خمتلف انکار مي
ر قليلي ساختار دمکراتيک داشته و اکثر آا دولتهاي موارد بسيا

سرکوبگر و ديکتاتوري هستند که حقانيت خود را از ايدئولوژيهايي 
منونه بارز چنني دولتهايي . گريند چون ناسيوناليسم و شووينيسم مي

هرکس مدعي شود که در , باشد که طبق قانون اساسي آن کشور ترکيه مي
 . گريد مشمول جمازات قرار مي, کند  زندگي ميترکيه خلق ديگري جز ترک

 )..رتجمم

  



 40  راههاي حل مسالة آرد در ترآيه

, د و آموزنده خواهد بوديل مفين دليبه مه. داشته باشد
کشورها و جوامع خمتلف را از نقطه نظر آن اختالفات و 

 بودن یتيت چند ملي و واقعی دولت ملی دهين اي که بیتالطمات
آ . مي قرار دهین جوامع وجود دارد حتت بررس

 
 

 یتي چند ملی بودن کشورها و نظامهایعمل
 

ز در يمساملت آم یستيک مهزي که الزم است  یحداقل شرط
, سر گردد و کارکرد مثبت داشته باشدي میتي چند ملیکشورها

باشد که تضادها و اختالفات نه از  ین امکان مياستفاده از ا
  ی رمسیق کاناهلايبلکه تنها از طر, یق خشونت و زورمداريطر
 مورد قبول اذهان ی نبوده ول ی که چندان رمسيیا متدهايو 

جفارت در يآرند ل.  و فصل گردندمطرح و حل,  است یعموم
 اجنام داده چهار یتي کشور موفق چند مل٢١ که درمورد یقيحتق

 به توافق را در یابي مسائل و دستیاسيسم و راه حل سيمکان
ه عبارتند يزم اوليدو مکان. جوامع مذکور مشخص کرده است

  ی خمتلف قومیه از طرف گروههاي اجرائی  مشرتک قوهی اداره: از
ن خلقها ي هر کدام از ای براین حداقل خودخمتارينو مهچ

گردند که  یه به آا اضافه ميزم  ثانويدو مکان. باشند یم
) ت خلقهايبه نسبت مجع ( یت اصل تناسب کميرعا: عبارتند از

 و ی مهم مملکتی پستهای و اعطایاسيندگان سينش منايهبنگام گز
ات علوم يبدر اد. تهاي اقلی حق وتویرش و اجراين پذيمهچن

) م قدرتيتقس (sharing_powerن مدل بعنوان ي از ایاسيس
که ( در قلب اروپا ین مدليمنونه بارز چن. شود ینام برده م

نظام . باشد یس ميسوئ) شد یل مي تشکی ملیسابقأ از دولتها
شه ي کلیز نقشه کشي میست که بر روي نین کشور مدلي ایاسيس

قل يال شکل گرفته و صشده باشد بلکه عمأل در طول صدها س
و را ي فدراتیح جتارب با مدهلايل تشرين دليبه مه. خورده است
 .ميکن ین کشور آغاز ميبا منونه ا

 
 

 ه يقات اوليج حتقينتا
 

ان قرن ي فدرال در پایستمهاي که در سیراتيي تغیش رويدر پ
 یزيم که قبل از  هرچيليما, اند ستم در اروپا شکل گرفتهيب

باشند  یل که هر سه آا در اروپا موجود مل سه مديبه حتل
ستم انتخاب شده آن است که يوجه مشرتک هر سه س. ميبپرداز

با  ( یا دو گروه بزرگ قوميک ين کشورها حداقل يدر مهه ا
کنند که خود را دست کم از حلاظ  ی میزندگ) زبان خاص خود

ک يگر حداقل ياز طرف د. نامند یم» ملت حاکم   «یخيدرک تار
کنند که به  ی میزندگ) با زبان خاص خود ( یت قوميوه اقلگر
شوند و  یحمسوب من» ملت حاکم «  جزو  یخي و تاریاسيل سيدال
 یاسيستم سي عبارتند از س٣ن يا. کنند یا خود را حمسوب مني
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 و )Flamen(ها  ی خود فالمیک با دو گروه برزگ زبانيبلژ
ستم يس, زبان ی و گروه کوچک آملان)Wallonen(ها  یوالون

ن ي و الد)Südtirol( یرول جنوبي تیتهايا با اقليتالي ایاسيس
)Ladin(ا ی میا  منطقهی خودخمتاری که دارا تأ يباشند و
 باسکها که در ی زبانـ یت قوميا با اقلي اسپانیاسيستم سيس

الت خودخمتار يک اي ی خود دارایخي از منطقه تاریخبش
 یا بي در اروپا و دنیاختارک از حلاظ سيمدل بلژ. باشند یم

عالوه . شود یف ميگانه توصي یاسيات سيباشد و در ادب یمهتا م
 ی ساختار و شالوده« ک  يس يک برخالف سوئيبر آن مدل بلژ

اشغال و . باشد یخ معاصر مي از تاریدارد که ناش» ق يدق
ا در اواخر جنگ يتالين توسط اي و ترنتیرول جنوبيتصرف ت

.  دامن زدی فراوانیجات و زد و خوردها اول به تشنیجهان
ن ي را با نزاع بی فراوانیتوان شباهتها یان مين ميدر ا

 در ٦٠ل دهه ي و اوا٥٠در دهه . کردها و ترکها مشاهده منود
 زد یاز طرف, ش گرفنت راه مذاکرهي قبل از درپیرول جنوبيت

گر نقض حقوق بشر منجر به ي مسلحانه و از طرف دیو خوردها
ن باسکها يم سرزميتقس.  شدی از اهالیاري شدن بسیقربان

فرانسه ياسپان( يین دو کشور اروپايب ک يو فقدان  .)ا
 یقاتي باسکها اجنام حتقی زبان ی گروه قومینده و رهرب برايمنا

 یاسي خمتلف سیستمهايت باسک در سيخ اقلينه تاريرا در زم
 یکي  )ETA(ت سازمان ِاتا يفعال.  منودیا ضرورياسپان

ن يا. باشد ی بر حل ناموفق مسئله باسک میازعوامل ناش
استمداران و ي با سيین صحبتهاي و مهچنیقات مقدماتيحتق

 چهار يی مذکور منجر به شناساین مشکالت در کشورهاين ايطرف
 :  شدندیعامل اصل

م  و 

يد  ي ي 
 م یم
ا( کيال ي تصور و خیستيبا یـ م١ تأکدر ک بر کلمهنجا

ک دولت فدرال را که در يه جانبه  و مهی مدل عال.)باشد
 ی متفاوت زندگیخمتلف با زباا) یخلقها (یتهايآن مل

 ,کنند کنار گذاشت یم
 و طاقت فرسا ی طوالنیستم فدرال راهيک سيدن به يـ راه رس٢
ها و نه ماهها به اجنام  باشد و حل آن مشکالت در طول دهه یم
رول ي در تیرن مذاکرات جهت خودخمتايمان اولزاز .  رسد یم

 ه شدی سال سپر٣٠ امروزه یاسيت سيدن به وضعي تا رسیجنوب
ستم فدرال امروزه  يک به سيل دولت متمرکز بلژيان تبديو جر

 . سال  طول اجناميد ٢٠شرت از يب
ان يک کشور در رابطه با جرين در ين طرفيـ شروع گفتگو ب٣

بطه ن رايدر ا. شود یت حمسوب ميک موفقي يیسم به تنهايفدرال
ک ين گامها ظاهرأ ي برداشنت اولیرسد که برا یجالب به نظر م

 .باشد ی و الزم من ین حتمين طرفيآتش بس ب
ا و چه در يتالي چه در ا ی قومیتهايندگان مهه اقليـ منا٤

ده و هم نظرند که يگر هم عقيکديک با يا و بلژياسپان
 ديا ناخواسته باين کشورها  خواسته ي موجود در ایستمهايس

چرا که دائمأ در (د ر و حتول دهنييبه مرور زمان تن به تغ
 از امور کوتاه مدت و یرير پذي و تأثیدگرگون, حال تالطم
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ستمها ين سي ایدگرگون. )رتجمم. دراز مدت روزمره هستند 
 بوده باشند و در ینيش بي نبوده که از اول قابل پیطور

 . خواهد کردیر خود را طين روند سيز اينده نيآ
 
 
 
 

  جمزای راهی برایفرانسه مثال
 

سم در ي در رابطه با مسئله فدرالیخ شناسيد تاريک ديبا 
س اد  ي سوئی مترکز خود را تنها روی د نقطهياروپا نبا

 که منونه ید مد نظر داشت، دولتيز بايبلکه فرانسه را ن
خ يتار. باشد ی می ملین دولتهاين و بارزتري از اولیکي

 از نوع یخيک جتربه تاري ی برای شاهد١٧٨٩فرانسه از سال 
 درصد از ٤٠ تا ٣٥ فقط حدود ١٧٨٩تا قبل از . گر استيد

ستند به يزي خاک فرانسه آن زمان می  که در حمدوده یمردم
 متعدد ی به زباایه اهاليکردند بق ی تکلم میزبان فرانسو

ره صحبت ي و غیباسک, یُکرز, یتانيُاکز, یگر منجمله بِرتونيد
 تا آنزمان فقط خمتص به یتکلم به زبان فرانسو. کردند یم

دگان و ي که جزو برگزی حمدودی و عده» یفرانسه مرکز  «یاهال
 یفرانسو  «ی ربنا و شالودهيز. شد یم, برجستگان بودند

 یستم اداريک سي, ن کشور بعد از انقالب فرانسهيا» کردن
د که هر  بو١٨ان قرن ي متمرکز در پای وهيخشک و جامد به ش

د به يمهزمان با.  را حمکوم به فنا منودیا  منطقهی نوع اداره
  یک گروه قوميل ي تشکین نه به معنين امر توجه منود که ايا

 یتها بوده بلکه به معنايبزرگ و حتت سلطه قرار دادن اقل
 زبان یگانگيو ) کسانيحقوق (کسان منودن مهه شهروندان ي

,  ی به عنوان زبان رمسیسون زبان فرانييتع. باشد یآنان م
 یه و الزم برايل به شرط اولين زبان را تبديتکلم به ا

ن امر ي منود و مهزمان ای و اداریهرگونه کار در امور دولت
 ی و شغلی اجتماعی هرگونه ترقیش شرط برايک پيمبدل به 

ترور « از مناطق صحبت از  یاريدر آن زمان در بس. شد
 که یک رفرم فرهنگي ١٩خر قرن در اوا. ان آمديبه م» زبان

 یک خط واحد را که بر مبناياست فوق بود يجه الجرم سينت
 به یله فرانسوينوسي منوده و بدی بود اجباریزبان فرانسو

 بوده ی مهه اجبارید که در مدارس براي مبدل گردیتنها زبان
 ین حنوه فرانسه به مدل و متد بارزيبه ا. شد یس ميو تدر

ن ي قوانیک سريکه يل شد تا زمانيمرکز تبدک دولت متي یبرا
 و ٧٠ و ٥٠ یها  در دههيی مترکززداید بر مبنايو اصالحات جد

ن کشور را ي ایاسي ساختار س١٩٨٣ تا ١٩٨٢ یتأ در ساهلايا
با بوجود آمدن مناطق و در رأس آا .  منودیراتييمتوجه تغ

ن مناطق انتخاب ي ایمأ از طرف اهالي که مستقيیشوراها
.  برداشته شديی در جهت مترکززدای بزرگرتیاند گامها دهش

,  اماکنیها نهين شوراها به طور عمده در زميارات اياخت
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, فرهنگ و هنر, ستيط زيحم, یا  اقتصاد منطقهی کمک و اداره
» ن ياکوبي  «ی اداره. باشد ی می و مدارس عالی شغلیها دوره

 تام ی دهني اصالحات بعنوان مناین سريکه تا قبل از ا
 قدرت خود را از یاريزان بسي بود به میار دولت مرکزياالخت

.  درآمده استیک مشاور قانونيدست داده و فقط بصورت 
د و  يخورد جتد یر اکثرًا به چشم مي اخی که در ساهلایموضوع

 یاء جمدد برخي احی گذشته و حتی کردن مناطق زبانیبازساز
است فرانسه يدر امور سصاحب نظران . باشد ین زباا مياز ا

ن مورد ينده در اي آیانتظار آنرا دارند که در ساهلا
 مدل فرانسه را عمدأ با 6. برداشته شوندی فراتریقدمها

ک ي یحت, م که نشان داده شودين امر انتخاب منوديتوجه به ا
از بوجود جلوگیبرا( کتاگرا به مرور زمانيدولت متمرکز و 
مهچن تنش  جمبور به  .)شهروندانازهابهيیگوپاسخآمدن

مهان , باشد ی مناطق میازات به زباا و فرهنگهايدادن امت
انرفته يش رمسأ الغاء و از مي سال پ٢٠٠ که یزباا و مناطق
 . اعالم شده بودند

 یري 
و    میي  نن ي 

                                                

 
 

 مياموزي بیستيسياز جتارب فدرال
 

سم و يد خاطر نشان ساخت که جتارب فدراليز بايقبل از هر چ
.  مربوطه در اروپا چندجانبه و متنوعندی دولتیختارهاسا
ک مدل يتوان بعنوان  یموده را مني پین راههايچکدام از ايه

.) گر کشورها مي دیبرا(» انطباق قابل « و راه کامأل  
ک که  بعدًا به يس و بلژياز جتارب دو کشور سوئ.  منودیمعرف
  یشه و کپي کلست آموخت امايبا ی و متوان یم, مي پرداز یآن م

س يدر سوئ.  خواهد بودیمنف) ی تکنوکراسی وهيبه ش(آن مدهلا 
ستم يک سيط خاص آن کشور ي و حتت شرایدر طول قرون متماد

ن مدل ي ایتکرار و کپ. ده اما کارا بوجود آمده استيچيپ
ر مواجه يک فدرال با مشاکل زيبلژ. باشد یر منيعمأل امکان پذ
 سبقت را از دست قانون یماأل گو احتیني عیتهاياست که واقع

ن برون آورده و حاصل يکه شبانه سر از زم, ن کشوري ایاساس
ن ي ایتکرار و کپ. خواهند ربود,  بودهیني و نه عیکار فکر

ز که خارج از ي نیگري دیکشورها. ميکن یه منيمدل را توص
ک ي. باشند ی می جتارب فدرالیاند دارا اروپا قرار گرفته

 یش بر روي سال پ٥٠ که یکشور, باشد یستان ممثال بارز پاک
 یکوششها. ديا بنا گرديتاني بریستم استعماري سیها رانهيو

ن ي حکمرانان ایاپي پی و سرکوهبایدولت در جهت مترکز دولت
ک پرتگاه صوق داده است چرا که يپاکستان را به لب , کشور

 
 تنظيم شده و طبق انتظاري که از طرف ١٩٩٨ منت کتاب در سال    6

 قوانني جديدي در فرانسه ٢٠٠٣مؤلفني به آن اشاره شد در اوايل سال 
به تصويب رسيد که مهگي در جهت حتکيم پروسه مترکززدايي در آن کشور 

 .رتجم م.باشند مي
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ک منونه ين يا.  آن کشور وجود داردیهر آن احتمال گسستگ
باشد که سردمداران آن کشور با  ین مسئله مي ایرز برابا

زه کردن پاکستان اجنام ي که در جهت سانرتاليیمتام تالشها
در . جه معکوس داشته استياستها عمأل نتين سيا, اند داده

اند   داشتهیجه منفين جتارب که نتيتوان از ا ینجا هم ميا
ن آنان يم سرزميخ کردها پس از تقسيدر تار. استفاده منود

 در یتسي فدرالیکوششها جتارب, ستم توسط ابرقدرهتايدر قرن ب
ل جامع از يک حتلين تالشها و يشرح ا. عراق وجود داشته است

بوجود آمده » منطقه خودخمتار «  که منجر به شکست  یليدال
آمراول( ج شديبعد از جنگ خل متحد جنگ مکا عراق با , .)نش

) مشال عراق (یدر کردستان جنوب که از آن یا مهان پروژه
ن کتاب ي ای بعدیرا در فصلها,  بعمل آمدیاستقبال بزرگ

 . افتيد يخواه

   ي و ين ي

 
 

 سيسوئ: یخيجتارب تار
 

, یفرانسو, یآملان: باشند یج ميس چهار زبان رايدر سوئ
 یت مردم را از حلاظ مذهبياکثر. ی و ِرتورمانيیايتاليا

. باشند یپروتستان م در صد 46،3ل داده و يکها تشکيکاتول
در اروپا » س ي سوئی ژهيمدل و  « یها ن مشخصهي از مهمرتیکي

ز ي مساملت آمی و زندگی زبان و مذهب از طرفیوجود چندگانگ
. باشد یگر ميگر از طرف ديکدين کشور در کنار يمردمان ا

 و یشه اش در خودخمتاري اساس و رین تفاوهتا و چندگانگيا
. باشد ی منطقه م٣٠٢٢و ) التهايا( کانتوا یاستقالل نسب

باشد  ی میا جه پروسهيک حل تضادها و مشکالت نتي دمکراتی وهيش
 یس از طرفيشرط تکامل جامعه سوئ. دهيکه قرا به طول اجنام

) یدر زمان قرون وسط( آزاد و مسلح ی دهقانیوجود گروهها
 از گمرگ بر ی ناشی درآمدیباشد که از حلاظ اقتصاد یم

از طرف . داشتند, کردند یاز منطقه آنان عبور مکه يکسان
 زود به وجود آمدند و یلي که خین مناطق کوهستانيگر بيد

گر و يکدي ین فقط با مهکاري از عبور مسافریاز درآمد ناش
ن عامل يعالوه بر ا. احتاد عمل قادر به استفاده بودند

ن امر بود که تا يکرد ا ید مين حالت را تشدي که ایگريد
 » ی سراسریدستگاه ادار« چگونه  ي هیر قرون وسطاواخ

 و یا ادارات دولت مرکزي و اسقفها چون یمانند رهربان مذهب
پس از . خورد ی بزرگ در مناطق آنزمان به چشم منیا خااي

ک فرهنگ يتوان از  ی عالوه بر آن میامتام دوران قرون وسط
 یتماع و اجیاسيگان سخنبان مهه يم در مي آرام و مالیاسيس

ر ين کشور بر خالف ساي دهقانان ایاز طرف. کشور سخن گفت
ر وابسته به اشراف ي مستقل و غیاديمناطق اروپا تا حدود ز

 زود صاحبان یليگر خي مانده بودند و از طرف دیو خاا باق
 دهقانان و توسعه ینهايقدرت در شهرها از تصرف و اشغال زم

ن عوامل نامربده يجود او.  کردندی اموال خود چشم پوش یهتامج
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س ي سوئيین شهرها و مناطق روستايبود که باعث شد احتاد ب
 خود را حفظ يیز بتواند پابرجاي نی مذهبیدر زمان جنگها

ن کشور در ي ایاست خارجي در سی طرفیرسم و سنت ب. کند
مت و يمال« شه دارد که مهان فرهنگ  ي نامربده ریفاکتورها

ن امر باعث شد که يمه. معه بودن جاي اخنبگان » یرو انهيم
ن کشور نباشد که در يک متوجه ايه و تفکيچگونه خطر جتزيه

 . کنند ی می خمتلف زندگیآن چهار گروه زبان
 
 
 ديرش عقاي تفاهم آور و پذیستم دمکراسيس
 

ن امر فقط يالبته ا( اتباع  یان متامي میکساني و یبرابر
 و یري گیتوسط رأ) شود ین جامعه ميشامل مردان ا

 یط, م در مناطقيآزاد و مستق, كي دمکراتیهايريگ ميتصم
 شده که آنرا ی تفکری وهيک شي منجر به ی متمادیقرا

. دينام» د يرش عقاي تفاهم آور و پذیدمکراس« توان   یم
ز و مسلحانه ي خشونت آمی راه حلهای دمکراسی وهين شيا

مر باعث ن ايا. کند یرد مطمشکالت را مردود دانسته و آنرا 
 شده که مهگان را یاسيک رسم و سنت سيبوجود آمدن 

ن خمرج ي بزرگرتیاي که در هر عرصه جویاستي س:رديگ یدربرم
است تفاهم آور و يمهان س, باشد ی مین متام اهاليمشرتک ب

وسته يستم هبم پيح سين امر تشريالبته مه. ديرش عقايپذ
ن ي بیابر و بریدر مورد مهاهنگ. سازد یس را دشوار ميسوئ

 یني از موازیاري بسی زبانی خمتلف از مجله گروههایگروهها
که (ن بوده ين طرفي بیجه توافقينت, نديا یکه به اجرا درم

ن يو ا)  شکل امروزه را به خود گرفتهی طوالنیا در پروسه
 و ی و جامد در قانون اساسی قوینيامور به صورت قوان

 .اند  ثبت نشدهین مملکتيقوان
 
 

 )االتيا( کانتوا ی و خودخمتاری زبانیگروهها, رالدولت فد
 

 بعنوان ١٨٧٦ سال ی طبق قانون اساسیاسيس از حلاظ سيسوئ
البته قدرت پارملان دولت . س شديک تأسيدولت فدراِل دمکرات

ن خمتص به خود ي قوانیباشد چرا که هر کانتون ی حمدود میمرکز
را به مرحله کند بلکه آا  یم ميب و تنظيرا نه تنها تصو

ف يوظا). باشد ی می قدرت اجرائیدارا(گذارد  یز مياجرا ن
ندگان آن از فرستادگان ي که منايی وشورایپارملان سراسر
 یندگيمنا: باشد یر مي به امور زیدگيرس, ل شدهيکانتوا تشک

گمرگ و , اتيامور مال, یدادگسرت, یاست خارجيس, ارتش, کشور
کانتوا در . ین انرژيأم و تی از راه وترابريیقسمتها

ده ي کانتوا نامیکه به نوبه خود قانون اساس(قانون خود 
نسبتأ خودخمتار هستند منجمله در امور مدارس و ) شود یم

ک گروه خاص و مسائل ياست مربوط به زبان يس, سيتدر
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س ي سوئی  از صاحب نظران معتقدند که شالودهیاريبس. یفرهنگ
 مربوط به یاستهاين کشور در سي خمصوص ایهايرا قانومنند

اوأل در قانون . دهند یل ميتشک)  خمتلفی زبانیگروهها(زبان 
 و يیايتاليا, یفرانسو, ی آملانی از چهار زبان ملیاساس

 ین سه زبان اول بعنوان زباايشود و مهچن یاد مي یرتورمان
 و ین امر منجر به برابريا. شوند یده مينام)  یرمس (یادار

چ يدومأ ه. شود ی در سراسر کشور می اداریاا زبیکساني
له ينوسيت نداشته و بديگر زباا ارجحي در مقابل دیزبان

 در یسع.  ندارد ین کشور مفهومي در ای زبانیتهاياصطالح اقل
 باال یها   خبصوص در رده ی و رمسی اداریشود که مهه شغلها یآن م
ت ينسبت مجع هر منطقه به یم شوند که اهالي تقسیا وهيبه ش

 که در قانون یسومأ بنابر استقالل. م باشنديخود در آن سه
ن ي ای زبانی کشور به کانتوا داده شده خودخمتاریاساس

توانند  یله خود کانتوا مينوسيبد. رديگ یکانتوا شکل م
 را در متام منطقه حتت پوشش خود انتخاب کرده و در  یزبان رمس
 ی زباایتينسبت به ساختار مجع خمتلف یاز در خبشهايمورد ن
 ی اصول و قاعده  « ین به معنايا. نندي را برگزیمتعدد
ن ييش تعي از پیچ منطقه زبانيباشد و ه یزبان م » یا منطقه

 يی و قضای اداریچگونه مبانين امر هي این برايمهچن. شود یمن
چگونه يل هين دليهبم.  وجود نداردین شده اييش تعياز پ

 آن باشد که ی  وجود ندارد که  جهت دهندهیولت د ینقشه رمس
در . باشد ی می و ادار ی رمسی چه زبانیا در هر منطقه

چ اشاره يرند هيگ یکبار اجنام مي سال ١٠ که يیهايريآمارگ
 است و ی به زبان دوم اشخاص نشده و تنها مالک زبان مادریا

ر  که از مهه راحت تیزبان« :  باشد یر ميف آن به شرح زيتعر
بدون توجه به » م يکن یبه ان تکلم کرده و به آن فکر م

 . کند ی تکلم مین باال به چه زبانيآنکه هر شخص در سن
ن مسئله مربوط به کانتوا يا:  زبانیا اصول و قانون منطقه

باشد که خود را متعلق به کدام  ی داخل کانتوا میو خبشها
ست که زبان ان مهم آن اين ميدر ا. دانند ی میگروه زبان

 کانتون ١٧. باشد یت بزرگ چه ميک اقليا يت و ي اکثریمادر
 کانتون ١ زبان و ی کانتون فرانسو٤,  زبانیآملان

ا چند زبانه بودن بطور ي ٢.  زبان وجود دارنديیايتاليا
هر کانتون چند زبانه .  کانتون وجود دارند٤ فقط در  یرمس

جه آداب و رسوم ين نتي خمصوص به خود را دارد و ایقانوا
 ی زبانیر و آزادين تفاسيبا متام ا. باشد ی میخيتار

 و ینه قانون سراسرين زمين قانون در ايکانتوا باالتر
 زبان به ین قانون آزاديا. باشد ی زبان میفدرال آزاد

دهد که هنگام رجوع به  یشهروندان هر کانتون اجازه م
 که یبه شرط خود صحبت کنند ی به زبان مادریادارات دولت
مطابق .  باشدی اداری از زباایکي آنان جزو یزبان مادر

ز مهه کانتوا موظف به حفاظت از يگر ني دیک قانون سراسري
 است که مهاجرت ین بدان معنيا. ش هستندي خویمنطقه زبان

گر که زبانش يک کانتون به کانتون دي از یاري بسی  عدهیمجع
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 آن کانتون  یک زبان رمسياتر اتومييتغ کند به مفهوم یفرق م
ن مناطق و يک قرارداد نوشته نشده بين مانند يا. باشد یمن

 و منطقه ی که از کانتونیباشد که از کسان ی خمتلف میخبشها
کنند انتظار دارد  یاجرت مه میگري دی به منطقه زبانیزبان

. رنديا آنرا فراگيد مسلط بوده و يکه به زبان کانتون جد
شوند به  یس مي که در آن به دو زبان تدریسن سبب مداريهبم

توان اصوأل فقط در  ین مدارس را ميا. شوند یده ميندرت د
 که خود را يیافت آن هم فقط در خبشهاي چند زبانه یکانتوا

 . دانند یچند زبانه م
 
 
  سي سوئی زبانی گروههای ندهيآ
 

ه ک جمموعيستم ين سي کرد که ایريجه گيتوان نت یبطور خالصه م
ن بدان يارانه ابداع شده است اما ايباشد که هش ی میخيتار
 یها  با گروهی حتیچگونه مشکالتيس هيباشد که سوئ ی منیمعن

 خود ی نسبیکدستيش اکثر کانتوا ي پیتا چند.  نداردیزبان
 مهاجرت ی حفظ کرده بودند ولی زبانیها را از حلاظ منطقه

 را ناچار به اختاذ  از کانتوایر برخي اخی ساهلای طیداخل
ن مسئله هم نامعلوم ي ای ندهيآ.  منودیا دهيچي پیراه حلها

 یش روزبروز وسائل ارتباط مجعيس افزايباشد که در سوئ یم
تا چه حد اصول و قانون ) نرتنتيمانند ا (یکيژه الکرتونيبو

ن يعالوه بر ا. استقالل زبان کانتوا را دگرگون خواهد کرد
زبان  » یمقررات حفاظت« است که بدون  از هم اکنون آشکار 

. ن خواهد رفتيا دراز مدت از بي در کوتاه مدت و یرتورمان
 به یدگياش رس فهي که وظیک سازمان سراسرينکه يا ايآ

 ها به لزوم ی برخیدأ از سويجد(باشد  ی خمتلف میزباا
ن مسئله کمک کند، يبتواند به ا) احداث آن اشاره شده

 .نامعلوم است
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 ک فدراليبلژ:  ساختار نوكي یزير هيپا

 
 

 يیه جدايد بر پاي جدیل کشوريتشک
 

درلند ي نی پادشاهی ن کشور متحدهي وی  در کنگره١٨١٥در سال 
 ی، منطقه مرکزیني کالوی مشالیاحداث شد که شامل قسمتها

 یک خبش جنوبين يو مهچن...  لند ویس,  هلند، اوترختیخيتار
 که از مجله به یجه اعرتاضات فراوانيدر نت. ک بوديکاتول

ن زبان يين به تعي و مهچنی پروتستانتیستم آموزشيس
ک کودتا در ي ،  اجنام گرفت کشور ی بعنوان زبان رمسیدرلندين

ن و ينش ک يمنطقه کاتولن آ یرخ داد آه در پ ١٨٣٠سال 
.  جدا منودین پادشاهيربال جنوب را در حومه بروکسل از ايل

،  دمکرات  یک کشور رمسيک را ي،  بلژ١٨٣١سال  یقانون اساس
ساختار . ف منوديتعر» ر متمرکزيک واحد غي« و  ی، پادشاه

 حفظ شد، نسبتًا ١٩٧٠که تا سال » ر متمرکز يواحد غ« ن  يا
 فقط ی دولت مرکزیدر کنار ارگاا. ت بوديساده و قابل رؤ

 یتان اسی اداریاما دستگاهها. استاا و خبشها وجود داشتند
فا ي را ا ی نقش مهمیريگ مي از حلاظ قدرت و تصمیو خبش

 از قدرت ،ی دخالت دستگاه مرکزبا که یبدان معن کردند، یمن
 کاسته شده و ین استاا و خبشها به طرز فاحشيا

 نسخه و یشه از جانب  دستگاه مرکزي مهيی ایهايريگ ميتصم
 .  شد ین ميتدو
 
 

 ها هم و غالب بودن والونکپارچه قرن نوزديکشور متحد و 
 

ت مردم آنرا يس شده که اکثريک تازه تأسيب بلژيترک
 به ی و فرهنگیدادند از حلاظ زبان یل ميکها تشکيکاتول

  ی فِلمیدرلنديت مردم به هلجه نياکثر. وجه مهگون نبود چيه
 زبان بودند که به فرهنگ ی درصد فرانسو٤٠گفتند و  یسخن م

نکه يباوجود ا. شدند یده ميون  نامش داشته و والي گرا یروم
, یاسيدادند صحنه س یل ميت را تشکيت مجعي مشال اکثریفلمها
در .  جنوب بودیک حتت سلطه والواي بلژی و زبانیفرهنگ

 بوجود آمد که هدفش  یک جنبش فلميمه دوم قرن نوردهم ين
ن يک قرن مبارزات اي.  بود ی از زبان و فرهنگ فلمینگهدار

 یاسي سیک فضاي و ی جمدد قانون اساسی به بازسازجنبش منجر
قدم به . د آمدير در عرصه زبان پديين تغياول. ديد گرديجد

دا ي در ادارات و دادگاهها و مدارس راه پ یقدم زبان فلم
طبق . ت شناخته شديمنوده و بعنوان زبان برابر به رمس

نت  و سیماِملد, ِپني ُای استاا١٩١٩ در سال یقرارداد ورسا
ک ي آمدند به بلژ یت که سابقأ جزو قلمرو پروس به مشار ميو
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ت يک اقليخ به بعد ين تاريکه از ايطور. واگذار شدند
د که البته يک اضافه گرديت بلژيز به مجعي زبان نیآملان

 . باشد یک درصد ميحدود 
 
 

 ی کشور فدرالیبسو
 

 یکساني و ی جهت نگهدار ی جنبش فلمی متوالی فشارهایدر پ
اصل مناطق « مطابق ٦٠ل دهه يک در اوايبان و فرهنگ، بلژز
,  زبان یک منطقه فلمي: م شدي به چهار منطقه تقس»یک زباني
 زبان و بعنوان یک منطقه آملاني,  زبانیک منطقه فرانسوي
 که  ی ـ فلمیک منطقه دو زبانه فرانسويک حالت استثناء ي

 و یبرنگونه برايبد. باشد یتخت آن کشور بروکسل ميپا
ن يي توسط تع١٩٦٢ خمتلف در سال ین زبااي بیکساني

 زبان یها در کنار برابر یفلم. دي کسب گردی زبانیها منطقه
 و ی فرهنگیها  در عرصهیشرتي و استقالل بیمهچنان خواهان آزاد

 زباا در داخل ین مسئله که فرانسويوجود ا.  هستندیاسيس
 یوط به امور فرهنگ مربیهايريم گيپارملان و دولت در تصم

ن هر دو ي بيیک هستند منجر به خصومتهايم و شريفلمها سه
 یعالوه بر آن در منطقه والن پس از جنگ جهان. گشت یگروه م

ل ين دليک گروه استقالل خواه بوجود آمده بود و به مهيدوم 
ع ين توسعه سريت و مهچنيع مجعينفوذ فلمها در اثر رشد سر

ن امر منجر به درخواست يا. افتي ی می روزبروز فزونیاقتصاد
رفته .  مستقل شدیاست اقتصاديک سين يي بر تعیوالن مبن

جه ين نتي مردم به ای زبانی مرزهایرفته در هر دو سو
 که دارد پابرجا خنواهد یتيک با وضعيدند که کشور بلژيرس

 زباا یآملان, د شدهيها و پروسه قيريم گيدر تصم. ماند
د يند باوجود آنکه آا از نظام جد نداشتیچگونه نقشيه

 زبان یاستمداران آملانيس.  سود بردندیليسم خيوفدرال
 زبانان را یکنند نقش آملان ی که از گذشته صحبت م یهنگام

ن در يک ماشيرون خود را به ينند که از بيب ی میمانند کس
. زان کرده و هر حلظه امکان افتادن را دارديحال حرکت آو

ک يهنگام اشغال بلژ: باشد ی میخيل تاري دالیه داراين قضيا
 زبان در ی دوم مناطق آملانیها در جنگ جهانيتوسط ناز

 ساله ٥ ی در دوره. ک دوباره به خاک آملان ملحق شدنديبلژ
 زبانان ی از آملانیادي زی ستها، عدهيک توسط فاشياشغال بلژ

 آملان درآمده و با آا یهايت حزب نازيآن کشور به عضو
 یکيبه زور بلژ« د گفت که  يالبته با. کردند ی میکارمه

.  نقش نبودین امر بي در ا١٩١٩ن گروه در سال يا» کردن 
 تبار در ارتش آملان خدمت ی آملانیکيعالوه بر آن جوانان بلژ

 ی  دوم و ملحق شدن دوبارهیان جنگ جهانيپس از پا. کردند یم
 ی برایکه ننگن امر سبب ليک، اي زبان به بلژیمناطق آملان

ار کرده يکه آا عمأل سکوت اختيد، طوري زباا گردیآملان

  



 50  راههاي حل مسالة آرد در ترآيه

ز در پروسه ين چنانکه اشاره شد آنان نيبا وجود ا. بودند
 . م بوده و از آن سود بردنديسم سهيفدرال

 
 

  یکيسم بلژي فدرالی ساختار و شالوده
 

, ١٩٧٠ ی در ساهلای متعدد در قانون اساسیتوسط رفرمها
 متمرکز به یک کشور با دولتيک از ي بلژ١٩٩٣ و ١٩٨٣, ١٩٨٠

 مبدل يیق مترکززدايک پروسه عميه ي بر پایک کشور فدرالي
قدم به قدم تا , »مرحله چهارم « ,  نين موازيآخر. ديگرد

سم يمنونه بارز و مشخصه فدرال.  به مرحله اجرا درآمد١٩٩٦
قانون  : ک وجود سه قانون عمده است که عبارتند ازيبلژ

و قانون   » ی زبانیگروهها« قانون  , )یسراسر(» یدولت مل«
 با ی حقوق مساویگروهها و مناطق هر دو دارا. »مناطق«

  ی عمومی اصل سازمانده،به موازات آن. باشند ی میدولت مل
 که مهه ارگاا مانند گروهها یبدان معن ز برقرار بوده،ين

 ی ق و اجازهنه تنها ح) ارات خودي اختی در حوزه(و مناطق 
 ی ن هم بر عهدهين قواني ای را دارند بلکه اجرایقانونگذار

 هستند که ی مستقلیگروهها و مناطق ارگاا. باشد یشان ميا
گر يه بوده و از طرف دي مقننه و جمری  قوهیک طرف داراياز 

 یباشند که خبشها یک قوه قانونگذار منحصر به فرد ميشامل 
ز ي نین آا از حلاظ ماليوه بر اعال. رديگ ی را دربرم یميعظ

ئت يک هيک شورا و ي ی دارا١٩٩٨ از سال یهر گروه. مستقلند
مأ از طرف مردم ين شوراها مستقيا. باشد یم) دولت (يیاجرا

ک هر کدام در مناطق ي بلژیسه گروه زبان. شوند یانتخاب م
، ی، رفاهی، آموزشی فرهنگیها نهيز در زميخود قبل از هر چ

 يیها نهيژه در زمي فعالند، به وی و درمانی هبداشت،یستيهبز
ن سه گروه يم ايتقس .مأ با مردم در ارتباطنديکه مستق

 : ر استي به قرار زیزبان
ن يشود و مهچن ی فلم می که شامل منطقه زبان یت فلميمجع -

,            زبان هستند یکه فلم» بروکسل « آن قسمت از مردم  
ل منطقه والن شده و مردم ها که شاميت فرانسويمجع -

 » بروکسل «  زبان  یفرانسو
 هزار نفر بوده و در ٦٦بًا ي زبان که تقریگروه آملان -

 . کنند ی میک زندگيشرق بلژ
 

 در کنار گروهها ید در قانون اساسيچنانکه قبأل اشاره گرد
اند  ت شدهيف و تثبي تعری واحدیئتهاين سه منطقه با هيمهچن

ن يا.  کامأل تطابقت ندارندی زبانیهان مناطق با گروهيکه ا
 .شوند یف مي مردم تعریا مناطق بر حسب تعلق منطقه

شرت وابسته ي آنان بیتهايف و مسئولي وظای طرهيله سينوسيبد
 آنان در حول یديف کليوظا. باشد ی میبه خاک و اراض

ن يباشد که شامل تأم ی می و اجتماعی اقتصادیها نهيزم
مانند . باشد یم...  و یکار عموم, یراه و ترابر, یانرژ
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 ی خمتص به خود حتیها نهيتوانند در زم یگروهها آا هم م
ن مناطق يا.  به امضا برسانندیامللل ني بیقراردادها

منطقه والن و منطقه بروکسل که ,  یمنطقه فلم: عبارتند از
ک استثناء در يمنطقه فلم . شود یتخت مي خبش پا١٩خود شامل 

 ی زبانید مناطق و گروههايق و شديک دقيارتباط با تفک
در . شود ی زبان م یقأ شامل منطقه  فلميباشد، چرا که دق یم
ز يف منطقه را ني وظاین گروه زباني اینجا سازماايا

سم يگانه فدراليژه و ي ویتهاياز خصوص. برعهده دارند
 از ی پارملانیستم حفاظتيم که فقط به سيليک مايبلژ

ا ياگر هر منطقه : مين کشور اشاره کني ا خمتلفیپارملاا
 آا را ،بي در صورت تصوی حس کند که قانون خاصیگروه زبان

آنان  گذارد، یر پا ميا حقوق آا را زيکند و  ید ميهتد
 که یا با مهه وامهه. د آن قانون را لغو سازنديتوانند تائ یم

و حق وت« ن  يرفت تا کنون از  ا ین قانون ميرات اياز تاث
 . دهي بار استفاده گرد٧فقط » 
 
 
 ن شدهييش تعي بر ساختار از پینيت عي واقعیروزيپ
 
طبق آنچه . باشد یده ميچيک پيسم بلژيستم فدراليس
 بعمل آمده  آهيیهاينظرسنجند در يگو یاستمداران ميس

 یحت. باشند ید منيستم جديت مردم قادر به شرح سياکثر
ز در مورد ي نگاران ناستمداران و روزنامهي از سیاريبس
. ستندي خمتلف با هم متفق نظر نیف و قدرت ارگاايطه وظايح

نه و ي هزیستم فدرالين سين است که ايه ايگر قضيجنبه د
 که یا دهيچي پیاسيدر کنار پروسه س.  داردیاديخمارج ز

ها از حلاظ يريم گيق انداخنت  تصمي در به تعويیر بسزايتأث
 و ی به دستگاه بروکراسیزيهر چد قبل از ي دارد بایزمان

ک يسم بلژي فدرالی ندهيآ.  مربوط به آن اشاره منودیها نهيهز
 که از خارج يیز فاکتورهايقبل از هر چ. باشد ینامعلوم م

 از ی ناشی و جار و جنجاهلایخوار کنند، مانند رشوه یعمل م
, استمدارانيس,  اداراتیسوءاستفاده از قدرت که رؤسا

ن ي در آن دست داشتند، مسبب ای دادستانس ويدستگاه پل
کند وجود  ید ميت را تشدين وضعي که ایگريعامل د. موضوعند

 »  یبلوک فلم  « ی دست راستی متعلق به گروه افراطیاعضا
ست که يمعلوم ن. شان نامشخص استيباشد که هدف ا یم
 هلندا به يک جدا سازند يخواهند منطقه فلم را از بلژ یم

    .   وندنديبپ
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مل-پاکستان چند ساختارکشور بدون   و   یتي   
 
 تا ٣٠  است که در آن بهیپاکستان کشور:  زبان٣٥ ک کشور وي

 زبان ٦ تا ٥ان آا يشود که در م ی زبان خمتلف تکلم م٣٥
که البته فقط , کشور یزبان رمس( زبان اردو:  باشند یمهم م

) شود یه مت به عنوان زبان اول شناختيمجع % ٨از طرف 
 ١٢(ینديز , %)١٣بأ يتقر(پشتو , %) ٤٨بأ يتقر (یپنجاب,

  %).٣ (یو بلوچ %) ١٠(یراکيز ,%) 
 در مناطق ی کوچکیه زباا که اکثرًا توسط گروههايبق

) یبه استثناء هندکو و برواه(شود  ی تکلم می مشالیکوهستان
 .کنند یمردم به آن صحبت م % ٨ تا ٧

 منود ؛ یکسان تلقي یشه با مهزبانيان مهتو ی را من یت قوميتابع
.  ندارند ی موجود دست کمیاما تعداد قومها از تعداد زباا

د که اصأل چگونه يد پرسين مهه اختالفات بايبا توجه به ا
ا بوجود ين کرد ي دولت و جامعه را تضمیگانگيتوان  یم

 .آورد
 
 
  یاسالم» ل ملتيتشک «
 

 جناح یژه حممد عليبو(ن دولت انگذاراي بن ی رمسیدئولوژيدر ا
 کمال آتاتورک ی مصطفی دهي با ایدئولوژيکه از حلاظ مفهوم ا

 یو. ت بودنديت و زبان فاقد امهيل قوميمسا) باشد یکسان مي
 یحت, کرد  ی نامربده تکلم منی حملیچکدام از زباايشخصأ به ه

 بد صحبت یل داشت به حدي متایليزبان اردو را که به آن خ
ان ي بیسيد که اعالم استقالل پاکستان را به زبان انگلکر یم

 با یک دولت ملي یربناي زین جهت پاکستان داراياز ا. منود
تنها هدف آن .  نبود ی ـ قومی ملیکدستي و یک حداقل مهاهنگي

 مسلمانان هندوستان بوجود ی را برایبود که دولت مستقل
رغم  ی عل»مسلمانان هندوستان « نگونه اصطالح  يبد. آورد

 یک مفهوم فرهنگي خود بلکه ی مذهبی نه به معنایمفهوم لغو
در زمان . بود» هندو « ف  يفت در مقابل تعريداشت و در حق

 پنجاب را هم یکهاي قصد آن را داشتند که سیس دولت حتيتأس
و البته (ستند ياورند چرا که آا هندو نيبه پاکستان ب
نگونه ين مشکل بدي ا یمس ریدئولوژيدر ا). ستنديمسلمان هم ن

نام گذاشتند » ملت مسلمان « حل شد که اتباع پاکستان را  
, کهاي هم چون سیر مسلمانانيتوانست شامل غ یکه متناقضأ م

نگونه با استفاده از يبد.  هندوها گرددیان و حتيحيمس
 بر آن شد که مهزمان بر ی فراوان موجود سعیزباا و قومها

. ننديافريب» ملت «  را از  یفيم تعرسين و سکوالري دیمبنا
 نداشت و تازه ینيت عي واقعین ملتين بود که چنيمشکل ا

» ل ملت يتشک« له  يف فوق و بوسي تعریست بر مبنايبا یم
 .  آمد یبوجود م
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  ین قدرت رهربيت دستگاه دولت در مقابل تأميتناقض امن

 
از ) »ت ل مليتشک« ( ون از باال ين ادغام و انتگراسيعمأل ا

ه ين پروسه از دو زاويا. طرف و با فشار دولت اجنام گرفت
ت ياوأل مسئله امن: رفت که البته متناقض هم بودنديصورت پذ

أ  يف و شکننده بود ثانيکشور مشرتک و تازه پاگرفته که ضع
ک قشر در رأس حکومت که به هبانه دفاع از کشور يم قدرت يحتک

در پاکستان پس از . نندک ین ميو دولت منافع خود را تضم
ن کشور دو قشر جامعه در آجنا حکومت را بدست يان ايبن

 : گرفتند
 ی کننده که از هندوستان مرکزی رهربیاسيک گروه سي .1

  یاکثرأ به زبان اردو تکلم کرده و در رهرب, آمده 
 شرکت داشتند؛ » جنبش پاکستان«

 . نداران بزرگ استان پنجابيفئوداهلا و زم .2
 

اردو زبان نفوذ خود را از » ن يمهاجر« ان  به مرور زم
عالوه بر بوروکراهتا و .  شدندیا خودشان پنجابيدست داده و 

ک فاکتور يان به عنوان يفئوداهلا بوجود آمدن ارتش و نظام
ز سهم يالبته امروزه ن. باشد یان ذکر ميگر شايقدرت د
. رسد یم % ٨٢ تا ٨٠ارتش به ) کارمندان(ها در يپنجاب
 کار با ی آنان را در دست دارند از ابتدای که رهربیکسان

 یکي مقاربت و نزدی پنجابی و فئوداهلای دولتیبوروکراس
گر بدون ي و اقوام دی زبانیدر مقابل آنان گروهها. داشتند

 آن یت اصليکه مجع( اسبق یپاکستان شرق. نفوذ ماندند
شرت از متام يل شده بود و بيبأ فقط از بنگاهلا تشکيتقر
 در قدرت  یچگونه سهميعمأل ه) ت داشتي مجعیکستان غربپا

ن امر پس از يا.  شدند ی استثمار مینداشته واز حلاظ اقتصاد
 ی توجهیدر اثر ب. س بنگالدش شدي منجر به تأس١٩٧١ در یجنگ

ام و تصرف و يند که منجر به قي بلوچستان و سیبه استاا
ن يچن در بلوچستان  و مه٧٠ ی در ساهلا یفشار نظام

 در ٨٠ ی فراوان در ساهلایهاي پابرجا و باندبازیها یناآرام
 در مرکز یطي شراین امور منجر به برقراريا, ند شديس

.  را به خود گرفتی شد که حالت جنگ داخلی کراچیاقتصاد
در آن » پشتو ها «  که بطور عمده  یفقط استان مشال غرب

چرا ,  داشتشرت شرکتي بی مرکزیکنند در ساختارها ی میزندگ
 قدرت دست داشته و سهم یدر ساختارها» پشتو ها « که  

باشد که از درصد  ی درصد م١٨تا ١٥آنان در ارتش بالغ بر 
مج . تشان فزونرت استيع
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 له ارتش و مترکز آنيم قدرت بوسيحتک
 

 دولت یگانگيم ي جهت حتکی و بوروکراسیاسي رهربان سیاسرتاتژ
 و ی در جهت مترکز دولتيیشه شامل کوششهايو کشور مه

است آن ين سيش گرفنت  ايل در پيدل. زم بوده استيسانرتال
عکس العمل ) دولت (يی در جهت مترکززدایبوده که هرگونه سع

شود چرا که مترکز قدرت  ی می تلقیگانگيد يوار به عنوان هتد
زه کردن و به احنصار درآوردن آن ي مونوپولیمهزمان به معنا
 تفکر  و ی وهين شيقأ مهيدق. باشد ی موجود متوسط سران قدرت

رد در دراز مدت يگ ی که از حفظ قدرت سرچشمه میگانگيل يحتل
ف و ي نشده بلکه باعث تضعیم تشکل ملينه تنها منجر به حتک

گردد چرا که به نسبت سلب حق و حقوق  یز ميل آن نيحتل
در اواخر ( خلع کامل حقوق آنان ی در مواردیاستاا وحت

ک ي غرب پاکستان منحل شده و در جمموع ی استاای  مهه٥٠ء دهه
شرت يمقاومت آنان ب) ده شدنديگنجان » یتک واحد« ستم  يس

 کمرت شده یشده و هر چه سهم آنان در قدرت و دستگاه دولت
.  بلندتر شده استی اعرتاض آنان در مقابل دولت مرکزیصدا

 جواب داده شرتيله مترکز بيد بوسي جدیها یکه ناآراميزمان
در .  خود باال گرفتی شدند مقاومت هم در برابر آن به نوبه

را با مترکز  » ی ملیگانگي« است که  ين سيجه ايجمموع نت
 یگانگي«ن  يف اي دانست تضع ی میکيزه کردن يقدرت و سانرتال

.  بودیپاکستان شرق) ريالبته اجتناب پذ(ه يو جتز » یمل
ت خود را از دست ي از مجع یميش از نينگونه پاکستان بيبد

 .داد
 
 

  د به مصرفي از تولــ ی قانون اساسیزم بر مبنايفدرال
 

 حمل .رسد یکشور فدرال به نظر من يادر نگاه اول ساختار 
 کشور و ادارات یوان عاليد, به اضافه پارملان (یدولت مرکز

پاکستان . باشد یآباد م تخت اسالميدر پا) مربوط به آن
پارملاا ,  مربوطهی استان به مهراه حکومتهاامروزه از چهار
که به آا  » یمناطق مشال« ل شده است و  يو اداراتش تشک

آن قسمت (» ر آزاد يکشم« ن  ينام استان داده نشده و مهچن
با وجود آنکه  ). باشد که حتت کنرتل پاکستان است یر مياز کشم

 » یق مشالمناط«  برخالف  یباشد ول یاستان من» ر آزاد يکشم«
با ذکر . باشد یس مجهور ميئر و ريخنست وز,  پارملانیدارا
 یط خوبي شرای داراذغآا ین کشور از رويط نامربده ايشرا

 و ی مرکزین ساختارهايک رابطه سامل و متوازن بيباشد تا  یم
در  .ستي نیزها خربين چيفدرال برقرار کند اما در عمل از ا

ا پارملان استاا يومت  به حکیشرت اوقات حکومت مرکزيب
ن يبه ا.  سازد یا آنان را به کل برکنار ميفشارآورده و 

د ي در استاا به قی و دمکراسیاسي سیل وجود ساختارهايدل
ک ي یتأ پاکستان دارايا.  داردی بستگیو شرط  دولت مرکز
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بوده که گاهًا  ) سانرتال( متمرکز ی با ساختاریدولت مرکز
 امکان جوالن داده البته در  یاستاا کم زمان به یبه اقتضا

 یاست دولت مرکزين امر منطبق با چهارچوب سيکه ايصورت
ب . وده باشد

 
 

 بشر مدافعان حقوق ـ یا  منطقهیجنبشها
 

 جهت يیگذرد جنبشها یس پاکستان مي که از تأسی سال٥٠در 
) ا استاايو  (یت حقوق منطقه اي و تقویم دمکراسيحتک

. اند گر در ارتباط بودهيکديد که اکثرأ با ان بوجود آمده
ارات از يزم و گرفنت اختيل آنکه مترکز و سانرتاليبه دل

ن يشه در ارتباط با از بي کوچک مهی زبانیاستاا و گروهها
ز هم صادق يه نين قضي بوده است؛ عکس ایبردن و خلع دمکراس

 بوجود ی است که برايین جنبشهايباشد و آن هم اشرتاک ب یم
 ی که برايیت کرده و آاي در پاکستان فعالیآمدن دمکراس

به عنوان مثال . کنند ی خود مبارزه میا فرهنگي یحقوق حمل
نام برد ) MRD( » ی دمکراسیايجنبش جهت اح« توان از   یم

م حقوق ي بوده و جهت حتکی قویليند خي در س٨٠ یکه در ساهلا
 که در جهت يیهاگر جنبشياز جانب د. کرد ی میاستاا پافشار

ک يا ي و یا قومي و یک گروه زباني یشرت برايم حقوق بيحتک
خواهانه ي آزادیشه جنبش هايرند مهزمان مهيپذ یاستان صورت م

ت آنان در يشه بعد از آنکه کار و فعاليمه. اند ز بودهين
ا آا به کل حتت ضرب و ي گردد و  یرممکن ميستم موجود  غيس

ا ي استقالل طلب و يیا به جنبشهارند، آيگ یشتم قرار م
ج . شوند یل مي طلب تبديیدا
 
 
  
 نده نامعلوميآ
 

 قرار گرفته یط بغرنج و حبرانيک شرايامروزه پاکستان در 
. دهي گردی در امور داخلیک حالت فلجيجاد يکه منجر به ا

 آن از یآن کشور کماکان وجود دارد اما تشکل و وحدت داخل
 و ی اجتماعیساختارها و بافتها. فرت شده استي ضعیهر زمان

ش ين انتخابات گراياند و در آخر تر شده فرت و حساسي ضعیاسيس
امروزه در . خورد ی به چشم ميی در جهت منطقه گرایاديز

 کلمه  ی واقعی وجود ندارد که به معنایچ حزبيقت هيحق
که در رأس حکومت ) PML( مسلم یگايل. باشد » یسراسر«
 یليحزب فام. ت را در دست دارديکثرباشد در پنجاب ا یم

ند و ي سيیدر نقاط روستا) PPP(حزب خلق پاکستان , بوتو
. ت را در دست دارنديند اکثري سیدر شهرها) MQM (یب ويرق

ا ي و یا  و بلوچستان احزاب کوچک منطقهیدر استان مشال غرب
ل رشوه ي به دلیدستگاه دولت. باشند یت مي اکثری دارا یاسالم

  



 56  راههاي حل مسالة آرد در ترآيه

اگر . دهيفرت گرديروز به روز ضع, ی حد و ناتوانی بیخوار
ت آن حاصل نشود که يف موفقي نواز شریرياست خنست وزيحتت ر
که تا به ( ل پاکستان را گرفتي روند آهسته روبه حتلیجلو

 واحد یخ آن کشور با دولتيتار) باشد ی به آن منیديحال ام
 شکست ديش آي پین حالتياگر چن. کند ی مین دورانش را طيآخر

 سران گرسنه قدرت ی ت آن بر عهدهي و مسول»یمل«دولت 
 دولت یاست و بوروکراسيک سيو )  پنجابیخمصوصأ فئوداهلا(

 متشکل یک واحد واقعيباشد که مهواره  یمتمرکز و سانرتال م
 . ندا ه را ناممکن ساختی خمتلف زبانیاز گروهها
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مشال  ــ ی در کردستان جنوبیشکست طرح خودخمتار

 عراق
 
 

 یس مجهوريهبار کوتاه تأس
 

به رهرب  , ١٩٥٨ ژنرال قاسم  در سال  ی نظامیپس از کودتا
 ی زندگی در شورو١٩٤٦، که از سال ی بارزانیکردها مصطف

) KDP( بازگشت و به حزب دمکرات کردستان ی کرد، اجازه یم
در عراق سلطنت سرنگون .  داده شدیت قانوني فعالی اجازه

 که پس از بازگشت ی هبشتیول.  شده بودین مجهورشده و اعال
ش ي بی رفت، چند ین دولتمداران و کردها گمان مي بیبارزان
 جنگ ١٩٦١ن در سال يبا مبباران مناطق کردنش. اورديدوام ن
 به خود ی بارزی وهين کردها و حکومت عراق شي بیريو درگ

قدرت گرفنت و . ديک جنگ آشکار گرديل به يگرفته و تبد
 ٦٨ و ٦٣ یز به نوبه خود در ساهلايرکار آمدن حزب بعث نس

ط هر چند ين شرايدر ا. اوردين امر بوجود ني در ایرييتغ
تأ جنگ تا سال ي ایشد ول ی ميیکبار اعالن آتش بس هايوقت 
 . افتي ادامه ١٩٧٠

 
 

  ١٩٧٠ ی قرارداد خودخمتارـد در افق يروزنه ام
 

 در یک خودخمتاريز  کردها ا١٩٧٠ س مار١١با قرارداد 
ن يگرچه در قرارداد ب. چهارچوب کشور عراق برخوردار شدند

 طبق یبود ول » یخودخمتار« کردها و حکومت صحبت از  
در . بود» سم يفدرال« ک  ي آن در اصل ین املللي بیارهايمع

 از کشور عراق و ی کردستان بعنوان قسمتیقرارداد خودخمتار
 عراق یر از واحد ملياپذ نيیک خبش جدايکردها بعنوان 

 یک رأي یقرار بر آن شد که در کردستان ط. شناخته شدند
 ی برایق دولتي انتخاب شود که از آن طری پارملانیريگ

ارات پارملان شامل ياخت. ل شوديتشک) یحکومت حمل(منطقه 
 یها تکامل رشته, یراه و ترابر, ی اقتصادیامور سازمانده

ت يامن, یستيهبداشت و هبز, نگفره, آموزش و پرورش: گوناگون
ل امور خانواده يات و مساين مالييم و تعيتنظ, یداخل

ن يت قوانيت به اجرا درآوردن و رعايولئ مسیدولت حمل. شد یم
در . زان درآمد منطقه را بر عهده داشتي و میز چگونگيو ن

 ی از درآمد نفتیقرارداد به آن اشاره شده بود که قسمت
ن يمهچن.  و تکامل کردستان شودیبادآ, یعراق صرف بازساز

قرار بر آن بود که کارمندان دولت در کردستان در خدمت 
ن منطقه ير کرد اي ساکنان غی بوده و برایحکومت حمل

 در یستيبا یکردها م.  به کار گرفته شوندیکارمندان خاص
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نسبت به درصد ) یدولت مرکز (یمتام ادارات و اماکن دولت
ک مهه ي کرکوک قرار بود یبرا. شوندت خود شرکت داده يمجع

رد و در صورت خواست ي اجنام گی از طرف دولت مرکزیپرس
 ین شهر به منطقه حکومت حملي ایستيبا ین آن ميت ساکنياکثر

چگاه به ي هین قرارداد خودخمتارياما ا. کردستان ملحق شود
 جنگ مسلحانه دوباره زبانه یها شعله. امديمرحله اجرا در ن

 ی س مجهور وقت عراق حسن البکر با توصل به مادهيد و رئيکش
 را ید خودخمتاريک قانون جدي اعالن ی الف قانون اساس٤٢

 در ی پارملان و دولت حملی س و ادارهين قانون تأسيا. منود
در .  ادیار حکومت مرکزيمنطقه خودخمتار را در اخت

ه ران و عراق خامتير به اختالفات و خماصمات ايکنفرانس اجلزا
 یران مرزهاي که در آجنا بسته شد ایطبق قرارداد. داده شد

 ی عراق بسته و از اجنام هرگونه کمکی کردهایخود را بر رو
ن امر باعث سرکوب مقاومت کردها شده و يا. به آا سرباززد

بأ در سراسر ي تقریدولت مرکز. ديجنگ را به امتام رسان
 .  قدرت شدیکردستان موفق به بازساز

 
 

 ی ـ خودخمتاری قدرت دولت مرکزخلع
 

 جي در کردستان بعد از جنگ دوم خلیکنرتل و سلطه دولت مرکز
آمر هممحله عراقيکا به  ءخال. ن رفتي از ب.). مانانش

 در مشال یگري دین جنگ قبل از  هر جاي که بعد از ایقدرت
 يین امکان را داد که خودخمتاريعراق بوجود آمد به کردها ا

 یزير هيپا یان متوالي بدنبال آن بودند پس از سالرا که
ن را حتت ي کنرتل مناطق کردنشی کردیاسي سیگروهها. آنند

 ی خود ارگاايیم حکمروايسلطه خود گرفته و در جهت حتک
 در  یپس از انتخابات عموم.  را بوجود آوردندیاسيس

ل شده ي تشکی پارملان مل١٩٩٢ مه ١٩خ يکردستان عراق در تار
 که فرهنگ یا در منطقه. ديس گردي تأسیک حکومت حمليو 

ن ي نداشت ای سابقه و قدمتی پارملانیستمهاي و سیدمکراس
ن حزب دمکرات کردستان يب. ش بودي به پیانتخابات قدم بزرگ

)KDP (کردستان یهنيه ميو احتاد )PUK (یبه کرات جنگها 
 از انتخاب یا  صورت گرفته بود و خبش عمدهیا مسلحانه

ن انتخابات ينندگان افراد مسلح بودند اما  با وجود اک
. دي به اجنام رسیمذکور با توجه به اصول و قواعد دمکراس

ون مشخص يسيک اپوزيک دولت و نه ين انتخابات نه يحاصل ا
ن مربوطه قادر به روشن يط سخت حاکم مسئوليل شرايبدل. بود

عداد تأ تيا. ن انتخابات نبودنديجه ايق نتيساخنت دق
ن مشخص ي و توافق طرفیني پارملان به صورت ختمیهايکرس
شد  ینده مي منا١٠٥ ی رندهين پارملان که دربرگيدر ا. ديگرد
KDP و PUKی کرس٥نده بوده و ي منا٥٠ ی هر کدام دارا 
است ي رKDP.  تعلق داشتی مذهبیتهايمانده به اقليباق

 دارا  رایري مست خنست وزPUKپارملان را در دست گرفته و 

م    و  پي (
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 و KDPن ي بی از مهان ابتدا بصورت مساویاسيستم سيس. بود
PUKاين کار مهه اي ایدر ابتدا. م شدي تقسی رمسین ارگا  

تأ ي ایکار خود را با شور و شوق فراوان آغاز منودند ول
توان  ین شکست را ميل ايدال. ن پروژه با شکست مواجه شديا

 : ر خالصه کرديدر عوامل ز
 
  
 
 یکالت اقتصاد ـ مش1
 

 یه گذاريچگونه سرماي که در کردستان عراق هيیاز آجنا
امده و يع به عمل نينه احداث صناي خبصوص در زمیاقتصاد

 ین درآمد سرانه کمرتيصنعت رشد نکرده و مردم مناطق کردنش
 کردها با ی اقتصادیزندگ, ر مردم عراق دارندينسبت به سا

 اقتصاد در یاصل یها هيپا.  روبرو شدیمشکالت فراوان
 اده شده که ی کشت و زرع و دامداریکردستان بر مبنا
اقتصاد .  واحد خانواده استوار بودیاکثرًا بر مبنا

ن يت قادر به تأميع مجعيل رشد سري بدلی از طرفیکشاورز
 مردم  نبوده و از طرف ی زندگیاجات الزم برايحداقل احت

بأ بدون يل تقر به بعد تا به حا١٩٦١ که از سال یگر جنگيد
ن امربوده ي  رکود ایبان ,ن منطقه ادامه داشتهيوقفه در ا

 که در کردستان ی اقتصادی از ارگاایتعداد اندک. است
ج در اثر مبباران ي جنگ دوم خلی مانده بودند طیباق

 یشگاههاين رابطه پااليدر ا .ان رفتندي متحده از میروهاين
توان برمشرد که در   ید برق را مي و کارخاجنات تولینفت

 یفاکتورها.  برخوردار بودندیا ژهيت ويکردستان از امه
شوند که عبارتند  یز به عوامل نامربده افزوده مي نیگريد

ه ي از جانب سازمان ملل علی اقتصادی کوت و حماصرهيبا: از
 ی حماصره«ک  يج که به نوبه خود به يعراق پس از جنگ دوم خل

ن يمناطق کردنش. ل شديا تبده کردهيعل»  مضاعفیاقتصاد
بردند  یکوت سازمان ملل رنج ميق نه تنها از باين طريبد

ز ي نیگري دی داخلی اقتصادی بلکه عالوه بر آن متحمل حماصره
ن مشال و ي بیا هرگونه معامله. از جانب دولت عراق بودند

 و يی غذایها کمک حمموله. جنوب عراق از جانب دولت ممنوع شد
دشان کردستان بود از جانب دولت مصادره   که مقصیدرمان

 به ی محل و نقل که قادر به کمک رسانیشرکتها.  شد یم
دند چرا که يورز ی مین عمل خودداريکردستان بودند از ا

ده شده و يان عراق به آتش کشي آنان از طرف نظامیوايکام
ت يوضع»  غذا ینفت برا« حتت پوشش برنامه  . ديگرد ینابود م
م کاال و مواد يچرا که تقس. ده شدي هببود خبش ی کمتدارکات

 از یق مقدارين طري سازمان ملل بود و بدی  بر عهدهيیغذا
البته واردات .  کردند یدا مين کاالها به کردستان راه پيا

ل  عدم  ي و دارو بود و بدليیبه کردستان فقط مواد غذا
رفت ن ي، اکثر جنگلها از بیبرق و انرژ ن نفت،يمنابع تأم
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. شد ین گرما استفاده ميچون از چوب جهت سوزاندن و تأم
ن رفته بود با ي از بیليست که خودخبود خيط زينگونه حميبد
ستم آموزش و پرورش و يس. ز شدي نیگرينکار متحمل ضربه ديا

ک مشکل بزرگ ي. ده شديز در هم پاشيهبداشت و درمان ن
 یم و بيتي  از هم گسسته و کودکانیها ز خانوادهي نیاجتماع

ده و ي خود رسیبأ به حد اعالي تقریکاريب. باشند یسرپرست م
 و قاچاق یر قانوني غیق کارهايکنند از طر ی میمردم سع

 و چه از یحکومت کردستان چه از حلاظ مال. امرار معاش کنند
 مهجوار یکشورها. ن معضالت را نداردي امکان حل ایکيحلاظ تکن

 به ی که خودشان هم مشکلـه يران و سوريا, هياعم از ترک
 یک کشور کرديس يکامأل خمالف تأس,  دارندـنام مسئله کرد 

 یآا مهگ.  اگر آن فقط به خاک عراق خمتص شودیباشند حت یم
 که در عراق عمأل به یه دولت کرديدست به دست هم داده و عل

کنند  ی را اعمال می و اقتصادیاسي سی ک حماصرهيوجود آمده 
ن دولت موجود نباشد يات اي ادامه حی برای شانسچگونهيتا ه

 ی اقتصادی عالوه بر حماصره. و آن را در نطفه خفه سازند
 در حال ١٩٩٢ز که از سال ي نحزب آارگران آردستاننامربده 

باشد به نوبه خود مانع از ورود کاال  ی مKDPنزاع و جنگ با 
ن در يا. شود ی مرز هابور میبه کردستان عراق از سو

 تنها ـ قبل از مهه در هابور ـ یست که درآمد گمرکيورتص
به . باشد ی منطقه خودخمتار کردستان میمنبع درآمد ثابت برا

د خود را نه به دولت بلکه به احزاب يل مردم امين دليا
ن درآمدها ياحزاب هم به نوبه خود از ا. اند گوناگون بسته

ن ي را تأم مسلح خودیروهاياستفاده منوده تا طرفداران و ن
ر مبدل يشمرگها به سربازان حقوق بگيله پينوسيبد. کنند
شمرگان شدند تا ي از مردم وارد صفوف پیاديدرصد ز. شدند
د مردم يه و امياعتماد اول. ق امرار معاش کنندين طرياز ا

ن احزاب ي دولت این رفت و به جاينسبت به دولت از ب
ن يبد. رفتند را بدست گیگوناگون بودند که در عمل حکمران

 .  الزم را از دست داد ی عمومیبانيق دولت پشتيطر
 
 
 یامللل ني فاکتور بـ ٢
 

 متحده یروهاي که از طرف نیا  کردها در منطقهیحکمران
ک دولت مستقل را داشت ي یقت مست و سويشد در حق یحفاظت م

ک از يچ ي و هیگريچ کشور دياما آن دولت کرد از طرف ه
ن امر منجر يا.  ت شناخته نشدي به رمسین املللي بیسازماا

ت يز به رمسي نین امللليبه آن شد که آن دولت در عرصه ب
ت را به ينگونه امکان عملکرد و فعاليشناخته نشود و بد

 مهجوار ی که کشورهايیاز آجنا. ک دولت نداشته باشديعنوان 
له يق رهربان دولت مربوطه بلکه بوسيروابط خود را نه از طر

حزاب حاکم در کردستان برقرار منودند که در عمل سران ا
 ین امللليمسئله رابطه دولتها در عرصه ب, کردند ی میحکمران
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ز به ين مسئله نيا. دا نکردي پ یاصأل مطرح نشده و مفهوم
شرت اعتبار دولت در داخل ينوبه خود باعث از دست دادن ب

 . شد
 
 
  در کردستانی و اجتماعیاسي سیساختارها ـ ٣
 
 ی و اقتصادی اجتماعیم در مناطق خود مدهلايردها از قدک

در . اند  خود را بوجود آوردهی سنتیمنطبق بر ساختارها
ت داده شده و در عرصه ي ارجحی به دامداریعرصه اقتصاد

ن يا. باشد یک مدل بارز مي یره اي عشی سازماندهیاجتماع
ات ي منجر به آن شد که کردها موفق به حفظ حیامر از طرف

جه حاصل از يگر نتي از طرف دیخود در زادگاهشان شوند ول
 مذکور مانع ی وهيش. باشد ی جامعه میم و چند پارچگيآن تقس

ل ملت يپروسه تشک, دهي گردیاز روند تکامل در عرصه اقتصاد
وجود . ده استير افتاده و هنوز به اجنام خود نرسيبه تأخ

 ی مهکاری و جباک دولت کرد شدهيش يداير خمتلف مانع از پيعشا
. ده استيباعث رقابت و خصومت گرد» ل ي قبایروسا«ن  يب

س احزاب يل و تأسير منجر به تشکيالزام روابط ماوراء عشا
س خود در يران با تأسيحزب دمکرات کردستان ا.  شدیاسيس

 ی بود که به سویاسين حزب سيران اولي در ا١٩٤٦سال 
ل به ي جتربه تبدنيا.  گام برداشتیت کردي حاکمیانگزاريبن

ن احزاب مانند يت اياکثر. گر شدي متام مناطق دی برایسرمشق
 در یستينيک درک استاليان اده شده وي بنیستياحزاب کمون

 که از آداب و رسوم یجامعه کرد. خورد یآا به چشم م
 برخواسته بود عادات خود را حفظ کرده و آا را با یريعشا

ن پس رهرب يله را از ايس قبي رئکار. ق داديد تطبي جدیمدهلا
 را با ین ساختار وجود افراديا. حزب بر عهده گرفت

ن حال مانع از بوجود يد و در عي طلب ی م ی قومیتهايشخص
 منازعت و یل اصلي از دالیکي.  شدیک فرهنگ دمکراسيآمدن 

 ین نوع سازماندهي خمتلف کرد در ایاسي سیروهاين نيخماصمت ب
جه انتخابات ين رابطه نتيدرا. فته است ی ـ اجتماعیاسيس

 احزاب حاکم در پارملان یبرابر. ر خاص خود را داشتيهم تأث
ن ي قوانیب و اجرايد که از تصويکردستان موجب آن گرد

کردند  ی که با هم حکومت میدو حزب. دي بعمل آیريجلوگ
ون را بر عهده يسيگر نقش و رل اپوزيکديز با يمهزمان ن
 حکومت يیوه آا نه موفق به کسب توانايشن يبه ا. گرفتند

 یا  سازندهیون پارملانيسي نقش اپوزیفايو نه قادر به ا
 که نه رهرب حزب يیعالوه بر موارد مذکور از آجنا. شدند

 ـ جالل یهن یه مي ـ و نه رهرب احتادیدمکرات ـ مسعود بارزان
آا به نوبه , چکدام در پارملان شرکت ندارندي ـ هیطالبان

زنند بدون آنکه در ي میود از خارج پارملان دست به اعمالخ
ن مهم منجر به يا.  باشنديیمقابل دولت جمبور به جوابگو

 جهات یلي را از خیف ويسلب امکان عمل از دولت شده و وظا
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 یگريد به جنبه دينجا بايدر ا. ن دو حزب موکول منودهيبه ا
ر ممکن بودن يا  غي و یناتوان: ز اشاره منوديه نين قضياز ا
 یل ارگاايدولت کرد قادر به تشک. ی دولتیل ارگاايتشک

ا يک ارتش حتت فرمان دولت و ي. ت خود نبوديالزم جهت فعال
شمرگان خود ياحزاب خمتلف پ. امدي بوجود نیسيک دستگاه پلي

احزاب گوناگون , بالعکس. ار دولت قرار ندادنديرا در اخت
 نسبت به هم ی جدیديح هم هتدار داشنت افراد مسليبا در اخت

گر درآمد دولت ينکته مهم د. بودند و هم نسبت به دولت
ات بپردازد و نه ي مالیتواند به مجع آور یدولت نه م. است
ن منابع در يا.  به منابع حاصل از گمرک را داردیابيدست
.  بود که کار دولت را برعهده گرفته بودندیار احزابياخت

ن هم خنواهد بود که يد قادر به ا نداری که درآمدیدولت
 که يیاز آجنا. دآن عرضه ی مردم و اتباع خود خدماتیبرا

 آمد دولت  یکارها و خدمات الزم از طرف احزاب به اجرا در م
فا ي را ای را داشته و احزاب نقش اصلیفاتيک حالت تشري
 دولت بلکه از طرف رهربان ی نه از سویاست خارجيس. کردند یم

دانستند در مورد  ی آمد که الزم من یجرا درماحزاب به ا
 به دولت بدهند چه رسد به ی گزارشی اجنام شده حتیکارها

چگونه يل هيدولت قادر به تشک. ف کننديآنکه از آن کسب تکل
 را عرضه کند و یچگونه خدماتيتوانست ه ی نبوده و منیارگان

ق روز به روز از ارزش و اعتبار آن در انظار ين طريبد
 .شد ی کاسته م یمعمو
 
 
  ـ قدمت جنگ مسلحانه٤
 

 و استقالل امکان ی به آزادیابي خمتلف جهت دستیملتها
مردم کرد .  گوناگون مبارزه را دارندیها وهين شيانتخاب ب

 و استقالل با یم نربد خود را در راه آزاديم و ندياز قد
 یاسي سیسازماا. اند ش گرفتهي جنگ مسلحانه در پیها وهيش

 کسب کرده اما  ینه نظاميمز را در ی فراوانیها  جتربهیکرد
ن يا. دنديک را تکامل نبخشيپلماتي ـ دیاسي سی هایاسرتاتژ

 حل مشکالت ی برای کردیاسي سیموضوع سبب آن شده که سازماا
.  استفاده کنند ی نظامیها وهيز از شيگر نيکديان ي میاسيس
ن گروهها ينه ب مسلحای وجود جنگهای برایک عامل اصلين يا

 . باشد ی کرد میاسيو احزاب س
 
 
 حزب آارگران آردستان ـ فاکتور ٥
 

 اعالن منود که ١٩٩٢ در سال حزب آارگران آردستان که یزمان
, نان داردي را در مناطق بوتان و بادیس دولتيقصد تأس

ر داده و جنگ يي خود را تغ ی نظامی اسرتاتژیدا بود که ويپ
ن ينگونه در ايبد. نتقل خواهد کردرا به جنوب کردستان م
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ن دو ين ايمنطقه که حزب دمکرات از آن برخاسته بود جنگ ب
ک دولت بوقوع يس يتأس .ر خواهد بوديحزب اجتناب ناپذ

 یا  گسرتده ی محله نظام١٩٩٢ه از نوروز يوست اما دولت ترکينپ
 در KDP که خودش با PUK. را به جنوب کردستان آغاز منود

زد تا از آب گل يشرت دامنه مين جنگها بيانزاع بود به 
 و حزب آارگران آردستان(ن يف طرفع گرفته و از ضیآلود ماه

KDP (ن موضوع منجر به بروز يا .به نفع خود استفاده کند
ده و ين در سطح پارملان و دولت گردين طرفي بیاختالفات جد

ز يباشد که تا به امروز ن ی میجه آن جنگ مسلحانه اينت
ل بودند ين ماي که هر کدام از طرفيیاز آجنا. داردادامه 

ن بربد تا ي از بیدر صورت امکان طرف مقابل را به طور کل
هر کدام از , اورنديش در بيمتام منطقه را حتت سلطه خو

.  در منطقه دست زدنديیبااي پشتین به جستجويطرف
ک يه هر کدام در يعراق و ترک, راني اینگونه دولتهايبد

ا آن حزب و سازمان ين ي از ایبانيص دست به پشتدوره خا
م يدخالت مستق. کردند ین گروهها را کنرتل ميزدند و مهزمان ا

ف منوده و  به بغرجنرت شدن ين کشورها  دولت کرد را تضعيا
م . ت افزوديوقع

 
 
  در مورد کردستان  بزرگیقدرهتااست ي ـ س٦
 

 یل کافيگ دال بزری قدرهتایدر حال حاضر برا: به صورت خمتصر
انه از حلاظ يک و ميوجود ندارد تا کردها را در خاور نزد

 یاسي سی که ساختارهايیاز آجنا. ت بشناسندي به رمسیامللل نيب
ن ي در ای بزرگیده بوده و صحبت از منافع اقتصاديچيپ

» ی معنویارزشها«گر  يباشد د یان ميمنطقه حساس  در م
کا و نه ي آمری حدهاالت متينه ا.  ندارندیمفهوم چندان

است مشخص و يچکدام تا به امروز سيه اروپا هي احتادیکشورها
ن يآا از ا. اند ش نگرفتهي را نسبت به کردها در پیاستوار

 ین منطقه دچار بيا, تير وضعييترس دارند که در اثر تغ
افنت راه حلها و چشم يل قادر به ين دلي شود و به ایثبات

  .ستندي ن ی دائمیاندازها
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  يی تنش زدای برایطرح
 مسئله کرد در ی برایاسيک راه حل سيش يو گشا

 هي ترکیمجهور
  
 

  طرحیمبان
  
 
 ط ضروريها و شرا نهيجاد زميا
 

 کار ی را مبنایم طرح، اصول متفاوتيگروه کار هنگام تنظ
ت يش پروسه صلح امهياز نظر ما مسئله گشا. خود قرار داد

نجا نه ارائه ين جهت هدف ما ايدارد به مه) درجه اول را(
 است يیطرح آن راهها) فعأل تنها( صلح بلکه يیايک طرح رؤي

چه که الزمه . مودن آن وارد روند صلح شديتوان با پ یکه م
 و ی عقالنيی از مجله تشنج زدایزيگشودن هر راه حل صلح آم

 ما در ی شنهادات ارائه شدهين جهت پيبه مه.  استیحتول فکر
بلکه , ريير قابل تغي و غی قطعید به عنوان مدلينجا نبايا

 و یاسيتوانند در روند حبث س ی درک شوند که ميیها هيتوصچون 
 . قل داده شونديمذاکرات صلح ص

 
  جنگی علل و عوامل بوجود آورنده

 
 ی براین سوال که چه امکاناتي ارائه پاسخ درخور به ایبرا
ه ي ترکیدر مجهور جنگ ی برایاسيک راه حل سيک شدن به ينزد

 که باعث بوجود آمدن يیل فاکتورهايه و حتليجتز, وجود دارد
چهار .  است یاز قبل الزام, اند ن جنگ و ادامه آن شدهيا

ن فاکتورها ين اياد مهمرتي زیلير به احتمال خيعامل ز
 :باشند یم
 یضات عملي و تبعیافتگيتوسعه ن, ی اقتصادی توجهیب .1

 ؛ 7یمنطقه جنوب شرق
 زبان ی که ترکيیژه آاي بویاسي و سیحقوق مدند يحتد .2

 ا اصأل به آن تسلط ندارند؛يست و يشان نيمادر
ه که مانع ي ترکی دولتیاسي در ساختار سيیرکز گرامت .3

ا انرا ي ساکن  آن کشور شده و یتهايطرح منافع اقل
د منطقه ين خود ضرورتأ باعث تشديمشکل ساخته و ا

 ه شده؛ ي در ترکی و اجتماعیاسي سيیگرا

                                                 
 اصطالحي است که دولت و اعم سياستمداران ترک »منطقه جنوب شرقي«  7

. برند بکار مي" کردستان"و رسانه هاي مهگاني ترکيه براي يا جباي 
و گاهأ " کردستان مشايل"گاهأ , اين منطقه, در ادبيات سياسي کردها

 .رتجم م.شود ناميده مي" کردستان ترکيه"نيز 
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ه که باعث نامنعطف تر ي ترکی خشونت در جنوب شرقیفضا .4
 به یابين خود دستين جنگ شده و اين ايشدن مواضع طرف

 . را با مشکل مواجه ساخته استیاسيک راه حل سي
 
 

 شود ین نزاع ارائه مي که از ایفيتعر
 

 از یکي: رسد ی به نظر می ضروریگريح دينجا توضيدر ا
, د روشن شودي بایاسيک راه حل سي یجو که هنگام جستیمسائل

 از کشمکش یفين نزاع چه تعرين است که طرفيالقائده ا یعل
ا  ي است ین سرنوشت ملييموضوع حق تع. دهند یشان ارائه م

د به عنوان کشمکش و تضاد ي؟ نزاع با »یه طلبيجتز«
نکه موضوع کسب قدرت بوده و يا اي, ف شوديها تعر یدئولوژيا
ا ي دارد  ین جنگ خصلت قوميا هبانه است؟ ا تنهیدئولوژيا

ن يباشد؟ منشأ ا ی می زبانیها صرفأ منحصر و حمدود به گروه
 است که یستي تروری گروههایا بلواي است یجنگ ستم استعمار

 یض و بين بربند؟ منشأ جنگ تبعيدر صددند کشور را از ب
ن مسئله تنها يا اي از کشور است ی به منطقه مشخصیتوجه
 یاسين سواهلا قطعأ از نظر سي؟ اباشد یام مي قی برایهيتوج

ک برنامه جهت حل ي یزي طرح ری مهم هستند اما برا یو علم
چرا که , د فعأل به عقب رانده شونديز مسئله بايصلح آم
ه طرف ي جهت توجیاسي سیا ن به آا چون اسلحهي طرفیپاسخها

. وندش یطرف مقابل بکار برده مت يو حمكومف ي و تضعیخود
,  پاسخ بگذاردین سواهلا را بيم گرفت ايز تصميگروه کار ن

 ی برایاسي و علوم سیاسيدگاه سيل که از دين دلينه به ا
ن يبلکه به ا, )که دارند( وجود ندارند يیشرت آا پاسخهايب

ن ي ا یل علميه و حتليالنفسه جتز یل که رسالت کار ما فيدل
 یشنهادات مشخص و عملي راهها و پیست بلکه جستجوي نیريدرگ
 به یابي و دستیدگاه عملياز د. باشد ی آن میاسي حل سیبرا

 جسنت از یرسد که دور ین به نظر مي و صلح چنیاسيراه حل س
ر آن يت انکار ناپذين سواالت با وجود امهيپاسخ دادن به ا

 ی ندهير در هر حال در آين درگيچرا که طرف, ضرورت دارد
ن سواهلا يا. ا به توافق برسندتوانند حول آ یک منينزد

ت و ير از هوين درگي با درک طرفیرابطه آنقدر تنگاتنگ
 با کمک يیش و طرف مقابل دارند که به تنهايت خويماه

 یاج به پروسه طوالنيو احت(روند  یمنن يمصاحله و اعرتاف از ب
 .).  دارند میتر
 
 

 رين درگي وجوه مشرتک طرفیدر جستجو
 

. د به عقب رانده شونديستند باي نیل شدن که فعأل حیمسائل
افنت وجوه مشرتک ي ید با تالش براي را بای هر راه حلیجستجو

ر قابل يک و   غيدئولوژينه با طرح اختالفات ا, شروع کرد
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ن نقاط مشرتک وجود ين است که اين مرحله مهم ايدر ا. حل
ر در ين درگي که طرفیف متفاوتيداشته باشند و نه آن تعار

در مرحله خنست : برعکس. دهند یط خمتلف از آن ارائه ميشرا
 ی بتوانند از گامهایر حتين درگين است که طرفياساس ا

 ارائه ی متفاوت و متضادیرهايتفس, دارند ی که برمیمشرتک
 یک منطقه را طرفي ی حقوقیهدف از برابر:  مثالیبرا. دهند

 یها هي مستحکم تر کردن پایتواند مبثابه تالش آا برا یم
گر آنرا بعنوان نشانه ي دی کند و طرفیابيوحدت کشور ارز

در . ديل مناي حتلیت جنبش در مبارزه با قدرت مرکزيموفق
و حتمل ) ی حقوقیبرابر(» مشرتک « نجا دنبال کردن هدف  يا

ه ي پای براید اساسيتواند و با یگر ميکدير خمتلف يتعاب
 حل یگر بسوي دی عملیاما نه ناممکن گامها,  دشواریزير
 بر آن دارد یل گروه کار سعين دليهبم.  مسئله باشدیاسيس

ک درک مدرن تر يک طرف در چهارچوب يابد که از ي بيیراهها
گر به نفع خبش ي دی مبانند و از طرفیاز دولت و کشور باق

ن گروهها و احزاب يکرد زبان کشور باشد و از طرف فعال
 از متدها یکي. د شونیابي مثبت ارزی بعنوان گامهایکرد

 ی ایاسي سیباشد که در مرحله خنست طرح گامها ین ميا
 ی کنونیک و حقوقيدئولوژي ایشنهاد شوند که در چهارچوهبايپ

رات يياز به تغيبدون آنکه ن,  باشندیه عملي ترکیمجهور
 مردم کرد ین وجود در جهت خواستهاي باشد و با ایاساس

سوال مطرح شود که ن يد اي بایتنها در مرحله بعد. باشند
 . د برداشته شوندي بایگري دیدر صورت ضرور چه گامها

 
 

 یحبث مربوط به خودخمتار
 
 ی دهي ا ی قومی در رابطه با نزاعهایدي از مسائل کلیکي

نه ين زمياتفاقأ در ا. باشد ی می و فرهنگی زبانیخودخمتار
 از کشورها و جوامع چند زبانه وجود ی فراوانیها منونه

, کيبلژ. ز ناموفقياند و خبشأ ن ه خبشأ موفق بودهدارند ک
 آموزند که چه  ی میگر به خوبيس و جتارب ديسوئ, پاکستان

 و چه یر منطقي مضر و غی زبانیها  با گروهيیبرخوردها
ن جتارب نشان يا. جه خبش هستندي سازنده و نتيیبرخوردها

 ی فرهنگیل به خودخمتاري نی برای متفاوتیدهند که راهها یم
ن راهها منطبق با ي وجود دارند و چنانچه ایو زبان

 خود را یجه عملين نتيهبرت,  آن مناطق باشندیازهاين
ن ياند که مهمرت ن حال نشان دادهين جتارب در عيا. دهند یم

, یت ارضير سوال رفنت متامي و ز یام و ناآراميعامل بروز ق
م( ی زبانیر پا گذاشنت حقوق گروههايمهانا ز . باشد ی م.خلقها

 ی خودخمتاریز اعطاي مساملت آمیستي هر مهزیلذا شرط اساس
ل ي مهه شهروندان کشور که شامل حق حتصی برای و زبانیفرهنگ

ت شناخنت حق داشنت يز به رمسيباشد و ن ی میبه زبان مادر
 . باشد ی موجود می به مهه زباای گروهیها رسانه

 (
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  چهار مقوله
 

 حل مسئله بر ی خود را برایها هيصشنهادات و تويگروه کار پ
 کرده است که یزيطرح ر) ستون (یدي چهار مفهوم کلیمبنا

ت ين هويتأم, يیمترکززدا, زه کردنيدمکرات: عبارتند از
 .ی ملی و آشتیزبان

 
 

 شنهادات ماي سنجش پی برايیمالکها
 

ه چهار مقوله يشنهادات مشخص ما که بر پاينکه پي ایبرا
 بر یجه مورد نظر مبنيبه نت, اند شده فوق طرح ی نامربده

 یط متعدديد واجد شرايبا,  و حل نزاع برسنديیتشنج زدا
 ی درستی برایر از نظر ما چون سنگ حمّکيچهار مالک ز. باشند

 :کنند یشنهادات طرح شده عمل ميپ
 ی هايیارات و توانايد با توجه به اختيشنهادات بايپ .1

 واقع یک برامال. نانه باشندير واقع بين درگيطرف
ک توافق يه ي بر پایاسين اصل است که حتول سي ايیگرا

 . استوار باشدی اجتماعی گسرتده
 .  قابل اجرا باشندی و مادیاسيد از حلاظ سيآا با .2
 مشخص حل معضل را به ید مراحل خمتلف و راههايآا با .3

ل يد در حماسبات و حتليچرا که با,  نشان دهندیخوب
 بزرگ ی آن خبشهای و فکری احساس ویموانع روح, طيشرا

 یدهاي و تردی اعتمادیل وجود بياز جامعه که به دل
اما , کنند ی میبانيالواقع از حتوالت پشت یق گذشته فيعم

,  مشخص وحشت دارندیا ندهي و آ یاز افتادن به نامعلوم
ل ين دليبه ا. ل کرد و مورد توجه قرار داديرا دخ

ن ساله ي چندیدت زمان میمودن مهچون راهي پید برايبا
 . را گذاشت

البته ـ ن تفکر ين طرح اين اي تدوین مالک ما برايآخر .4
 ی بود که ط ـاما اغلب فراموش شده, دينه چندان جد

 یخارج به آسان) فشار از(ق ي از طریکردن مهچون راه
 یشنهادات به حبثهاين پين جهت ايبه مه. ستي نیعمل

ر دارد و به آا ه به طور عمد نظي در ترکی جاریاسيس
 .رجوع کرده است
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 ونيزاسيدمکرات

 
 مبنا

 
 است یقيه حتقيزه کردن ترکيشنهادات ما جهت دمکراتي پیمبنا

, پروفسور بلند تانور, هي ترکیکه کارشناس قانون اساس
ت ي جهت تقویتواند بعنوان تالش یق مين حتقيا. اجنام داده است

اجنمن   «ینامربده براق يحتق. مواضع  حقوق بشر استنباط  شود
در » اد يتوس« به نام » ه ي ترکیع و شرکتهايصاحبان صنا

 یز آنرا به زبااين اجنمن ني اجنام گرفت و خود ا١٩٩٧هبار 
ن اثر به يناشر در مقدمه ا.  منتشر کردیسي و انگلیترک

ژه يبو, قين حتقياد بر ضرورت ايسه توسيئت رئي هیامضا
 ی دمکراسیه برايجامعه ترک روز افزون یل خواستهايبدل

 . کند ید ميتأک, شرتيب
 
 
  دارد؟يیچه معنا» ونيزاسيدمکرات «
 

کند که مشکل  ید ميقش تأکيپروفسور بلند تانور در مقدمه حتق
دولتمردان ترک( ه نهيترک که ادعا آنطور مه    ..)کنند

حبث  در یو. باشد یم» یعدم وجود دمکراس« بلکه ،»سميترور«
 بلکه ،ون نه تنها به انتخابات آزاديزاسي دمکراتمروبط به

 یت قدرت حاکمان و وجود دولت حقوقي به حمدودیزيقبل از هرچ
قاتش را بر اساس ي حتقیريگياو به طور پ. کند یاشاره م

 آن یاسيبعد س: کند یم ميون تنظيزاسيابعاد خمتلف دمکرات
 ريز. یبعد حقوق بشر و دولت حقوق, )یاسيساختار قدرت س(

 مربوطه خمتلف یها و ابعاد بندها ن مقولهيهر کدام از ا
ر ييد تغيشوند که با یگر نامربده مين دي و قوانیقانون اساس

در . دهد یز ارائه ميشنهادات خود را ني هر بار پیو. ابندي
شود که  ی اشاره میشنهادات وير بطور خمتصر به آن خبش از پيز

ر جهت حل مشکل و حتقق  دی اساس ین حال گامي آا در عیاجرا
 . باشد یحقوق کردها م

مي     ی 

 
 

 ونيزاسي دمکراتیاسيبعد س
 

ون يزاسيدمکرات » یاسيبعد س« تانور در خبش مربوط به  
در . شود ی میاسي کامل احزاب سین آزاديه خواستار تضميترک

,  آتاتورکیپهاي مربوط به پرنسید بندهايقانون احزاب با
ه احزاب اجازه ندارند که   ن شرط کين ايست ممنوعه و مهچنيل

ن و يقوان. حذف گردند,  شوندی ملیتهايوجود اقل » یمدع« 
ابند که ير يين شکل تغيد از مجله به ايمقررات انتخابات با
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بلکه چهار ,  نه پنج سالی جملس ملی برای انتخاباتی هر دوره
 ورود به جملس به ی برای درصد١٠مانع , اجنامديسال به طول ب

داها با احزاب لغو ي کاندیت مهکاريممنوع, ابديش  درصد کاه٥
 شوند و به انتخابات یسي بازنوی رأیستهايل, شود

ن يبلند تانور مهچن.  اضافه شودیگري دی ها دورهيشهردار
. کند یشنهاد ميندگان جملس را پير منت سوگندنامه مناييتغ

طبق نظر . د حق عفو را داشته باشديجملس با, مضاف بر آن
 یشورا« ,  ان کاستهي نظامیاسير سيد از تأثياتانور ب

ن آن يگزيجا » ی دفاع ملیشورا« ده و  يبرچ » یت مليامن
ف آن يت وزارت دفاع و وظايد حتت مسئولين شورا بايا. گردد

ز ي کل قوا نی فرمانده. صرفأ منحصر به دفاع از کشور باشد
 . ردير دفاع قرار گيت وزيد بطور کامل حتت مسئوليبا
 
 
 ونيزاسيبه حقوق بشر دمکراتجن
 

» جنبه حقوق بشر« که به  یقين اثر حتقيتانور در فصل دوم ا
, ه اختصاص دارديون ترکيزاسي دمکراتیشنهاداتش برايپ

هرگونه : شود یه مي ترکیر مقدمه قانون اساسييخواستار تغ
 در قانون یادي بنیهاي حقوق بشر و آزادیت اجرايحمدود
 یفري کی دادگاههاین اجرائيوانق.  شودید ملغي بایاساس

 ی و زندانیريد در رابطه با مقررات مربوط به دستگيبا
ورش از يت شکنجه و ي آا و ممنوعیريخدشه ناپذ, کردن اشخاص

سنده بطور مشخص در ينو. ابندير يي تغیتيي امنیروهايطرف ن
م به اصطالح  يجرا, دهي عقیمورد مقررات مربوط به آزاد

 علم و هنر و یدر مورد آزاد»  باورد وي و دیاعتقاد«
 یو. دهد یشنهادات خود را ارائه مي پی مهگانیها رسانه

 از موانع شبه یري جلوگی برایخواستار اقدامات قانون
ه انتشار و پخش مطبوعات ي مثأل بر علی ادارات دولتیسانسور

رات در يي از تغیو» ی عمومیهايآزاد«ر فصل  يدر ز. باشد یم
 جتمع و تظاهرات یدر مقررات مربوط به آزاد, قانون اجنمنها

 . کند ی میجانبدار
 : مي خوان یم» مسئله کرد « در مقدمه فصل  

ن يبا ا.  داردی و اجتماعین منشأ اقتصاديمسئله کرد مهچن «
 یت کردين مسئله جنبه مربوط به هويرفت که ايد پذيوصف با
ل را ن مشکي ایدر چهارچوب قانون. ز داردين .)فرهنگ

 یدر مبنا, ین مجهوريدر قوان: ن فرموله کرديتوان چن یم
ه مقررات و ي ترکی دولت مرکزگرای ن شدهي تدویفکر

 یت کردي وجود دارند که منکر وجود هويیدستورالعملها
در هر . (...) رنديد نظر قرار گيد مورد جتديهستند که با
ک ي و دمکراتیست که اگر حقوق فرهنگين نيه ايحال مشکل ترک

, ه خواهد شديه ترکيباعث جتز, ت بشناسديرا به رمس) کردها(

 می(
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قطع   8ه طلبانهيترور جتز, ردين کار اجنام نگيبرعکس اگر ا
 » .خنواهد شد

کند  یه مي کردها توصی و زبانیت فرهنگي حفظ هویتانور برا
» ی نامگذاریآزاد«ن  ي تأمیبرا»  هايقانون سرمشار«در  

.  گرددیملغ» یفرهنگ مل  «یند نظر شود و شرط قانويجتد
 استاا چند ی د در قانون ادارهي مناطق بای نامهایبرا

ن يهدف از ا. حذف شوند» ستندي نیآا که ترک«کلمه  
, را داشته باشند ني ای ن است که کردها اجازهياقدامات ا

 که در یراتيي به فرزندان خود بدهند و تغی کردینامها
 يیايم جغرافين و مفاهي کردنش گذشته در نام مناطقیساهلا

ن ياز ا.  اعتبار شوندیب, اند  داده شدهی به ترکیاز کرد
ه که مربوط ي دولت ترکی قانون اساس٢٨ و ٢٦ یگذشته بندها

 حذف ید از قانون اساسيباشند با یم»  ممنوعهیزباا«به  
 یادي زیفضا» یزبان مادر«ن فصل حبث مربوط به  يدر ا. شوند

 ی قانون اساس٤٢در بند . صاص داده استرا به خود اخت
 بعنوان یر از ترکي به غیچ زبانيه: ه آمده است کهيترک

ست و ي نیرفتنيه پذي ترکی شهروندان مجهوری برایزبان مادر
ن ي توهیبه متام معن  «یقي اثر حتقی سندهين از نظر نويا

»  حقوق کودکانیامللل نيقرارداد ب«د يه بايترک. است» زيآم
, شود یز مي نین خوديم بشمارد که شامل کودکان سرزمرا حمرت
.   تعلق دارندیر از ترکي غیگري دی که به گروه زبانيیمهاا

 خود را تا ین را داشته باشند زبان مادريد حق ايمهه با«
» .رندين درجه ممکن در مدرسه و خارج از آن فرا بگيباالتر

چون , رندقرار دا» در تناقض با علم و منطق« که  یمقررات
د از يبا,  که فوقأ به آن اشاره شدی قانون اساس٤٢بند 

 قانون ضد ٨ن خواهان حذف بند ي مهچنیو. ان برداشته شونديم
ن ييجمازات تع»  طلبانهيیغات جدايتبل  «یترور که برا

ان منافع و ي در قانون اجنمنهاست که بيیکند و آن بندها یم
 ین مسئله برايا. ندک یا ممنوع ميتها را حمدود يمسائل اقل

در . کند یدا مي صدق پیقانون مطبوعات و وسائل ارتباط مجع
کند که  یشنهاد مي پیون ويزيو و تلوين راديرابطه با قوان
 ممکن یر ترکي غیها ابند که پخش برنامهير ييآا چنان تغ

 که ١/٦٦ از ماندن بند ی ویت دولتيدر خصوص تابع. شوند
وند يه پيت به دولت ترکيق تابعيرهر کس که از ط«:  ديگو یم

 چرا که به اعتقاد ،کند یدفاع م» ترک است, خورده است
هرکس که در «:  ست کهي نین معنيف به اين تعريتانور ا

                                                 
 نويسنده با توجه به قوانني و کاربرد اين اصطالح از طرف   8

اما قابل فهم است چون در غري , سياستهاي حاکم بر ترکيه غري منطقي
از روح تغيرياتي که . اين صورت شامل جمازاهتاي سخيت خواهد شد

. کند پيداست که وي در اين چهارچوب فکر مني, کند نويسنده طلب مي
ن را سياستهاي چرا که خود وي بدرسيت منشأ و دليل جنگ در کردستا

 . ـ مرتجمداند فرهنگي و اجتماعي مي, اقتصادي, ترکيه از حلاظ سياسي
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ف ين تعريو ا» ترک است)  یاز حلاظ قوم(کند  ی میه زندگيترک
 .  ندارد ی و قومیفرهنگ, یمفهوم اجتماع

 
 

 یهادشنيون پيزاسي دمکراتیجنبه حقوق
 

اش که مربوط به جنبه  یقي اثر حتق٣بلند تانور در فصل 
 در یشنهاداتيدر کنار ارائه پ, باشد یشنهاداتش مي پیحقوق

ز ي نیراتييخواستار تغ 9 کشوریوان ادارينه سبک کار ديزم
 آن یباشد و برا یم 10 کشوریوان عالي کار دی در حوزه

 و یت حقوقين امنيضمن تأم .دهد یز مي نی مشخصیشنهادهايپ
د نظر احکام يد حق جتديت در مقابل دادگاه بايداشنت حق شکا

شنهادات ين پي مهچنیو. ت شناخته شوديز به رمسيها ن دادگاه
ژه يبو, دهد ی م ی نظامیها ه دادگاهير رويي تغی برایاديبن
 از  یر نظامي و غی اشخاص مدنیت دادگاهينکه مسئولي ایبرا

 . آا گرفته شود
 
 
 
 ق ين حتقيت ايامه
 
 یها در رسانه, هي ترکی را در مجهوریاديق توجه زين حتقيا

انات يان جريها و قبل از مهه در م هياحتاد, احزاب, یمهگان
ن مسئله يخمصوصأ ا. مستقل طرفدار حقوق بشر به خود جلب کرد

ان نه تنها ي کارفرمایکاين سنديقابل توجه است که بزرگرت
,  کرده بودیقي حتقی ن پروژهي ایبلند تانور را مأمور اجرا

ن ارگان در يسه ايئت رئي به قلم هیا بلکه با درج مقدمه
رت بزرگ يها با ت روزنامه. ت کرده بودياز آن صراحتأ محا, آن

 یها اده کردن جنبهيپ. »شه ارتياقتصاد بر عل«:  نوشتند
 ی اساسیها هي از پایکيتواند  یون ميزاسين دمکراتيخمتلف ا

بدون . هي ترکی معضل جنگ در مجهوریباشد برا یراه حل ممکن
ه يزه کردن ترکي دمکراتی وجوه خمتلف نامربده برایاجرا

ه يشوند بدون پا یشنهاد مي که بعدأ پیگري دی ضروریگامها
زه يم که دمکراتيد کنيد تأکينجا بايما ا. خواهند بود
 حل مسئله کرد ی برای ضرور یه مرحله و گاميکردن ترک

 .ستين معضل ني قادر به حل ايی خود به تنهااما, باشد یم
 
 

                                                 
  حل و فصل دعواهاي حقوقي بني ارگااي دوليت استالت اين ارگان  رس 9

 .رتجم مـ
 رسيدگي به شکايات شهروندان از ارگااي  اين دادگاه وظيفه(  10

ي و حل دعوا بني تطابقت عملکردهاي آنان با قانون اساس, دوليت
 .رتجمم ـ باشد  ارگااي باالي دوليت مي
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 یا ندهيا دولت متمرکز آي آ-)ونيزاسيدسانرتال (يیمترکززدا
 دارد؟

 
 و یر اقدامات جدي اخیها  در جهان در دههی متعددیکشورها

. اند  دولت اجنام دادهی و اداریاسي سيی جهت مترکززدایجالب
ن يف ايعا تضيان بردن و ين اقدامات نه از ميهدف از ا

ر منودن يزه کردن و انعطاف پذيالعکس مدرنبلكه ب, کشورها
رابطه . ندينده برآيف قرن آي وظای آا بوده تا از عهده

تواند  ی آن میستم اداريک کشور و دولت و سين شهروندان يب
تر باشد در  كيتر و دمکرات قيعم, به مراتب مثمر مثرتر

و نه فقط (دم ستم و ادارات به متام مرين سيکه ايصورت
در جوار . ر متمرکز باشندي غیعنيکرت ينزد) تختي پایاهال

 حداقل ی دولتیشرت شهروندان با روندهاين مشارکت بيک چني
 ،یي شده مهراه پروسه مترکززدای سعيی اروپایدر کشورها

 که انساا احساس يی و جایخيک حمل تاري بعنوان 11»منطقه«
ن يدر ا .رديه قرار گياساس و پا, تعلق به آجنا را دارند

خ کشور فرانسه اشاره منود که بعد يد جمددأ به تاريرابطه با
 ی در جهت مترکز دستگاه دولت آهی سخت و فراوانیاز تالشها
ک کشور ي منونهن يبعنوان هبرتاجنام گرفت و  ١٩ و ١٨ یدر قرا

ک ين در آن کشور از يبا وجود ا. متمرکز زبان زد مهگان بود
ز ي شروع شده و تا به امروز نيیسه مترکززدادهه قبل پرو
باشد  یل قابل توجه مين دلين مثال به ايذکر ا. ادامه دارد

 فرانسه را ٢٠ه در دهه ي ترکیکه ساختار متمرکز در مجهور
 . سرمشق خود قرار داده بود

 
 
 هي ترکی در مجهوريی مترکزگرارامونيپ
 

 با پروسه  در رابطهیگريز دي که قبل از هر چین مشکلياول
درک وابسته به  , خورد یه به چشم مي ترکی در مجهوريیمترکززدا

ن ييدر سطوح پا) البته. (باشد یمفهوم دولت م» مترکز « 
 وجود یا  منتخبهیئتهاي در استاا، هیعنيه ي در ترکیدولت

 یفاتين ارگاا جنبه تشري و اما ایالتيدارند مهانند جملس ا
ندگان تام يستاندارها  مناا.  ندارندیداشته و قدرت

 و ی استانی هستند که در مقابل ارگاایار دولت مرکزياالخت
 ین ساختار متمرکز مجهوريدر کنار ا. خبشها قرار دارند

شرت يبن کشور ي ای استاای جنبهک يز يه قبل از هر چيترک
 منطقه موجود ٨٠ یم بنديوسعت و تقس: آند یمجلب توجه 

 صورت ی و نه اقتصادیخيقات تاراکثرأ نه بر اساس تعل
 یاستهايسن آشور يژه در شرق ايبه و بلکه  است،رفتهيپذ

 .  بوده استیتيحسابگرانه امن

                                                 
باشد که در آن مردم با  غرافيايي ميجمنظور از منطقه هر مکان    11

 )رتجم م ـکنند آداب و سنن خاص و بويژه با زبان خويش زندگي مي
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 يی و سرآغاز پروسه مترکززدایشنهادي و پیاهداف احتمال
 
د يشوند با ی طرح ميی که در جهت پروسه مترکززدایشنهاداتيپ

د مانند ي که فوقأ بداا اشاره گردیدر کنار اهداف
, تيامکان احساس تعلق و هو,  به شهروندانیکينزد, يیکارآ

زه کردن کشور را ي ادامه آگاهانه دمکراتیزيقبل از هر چ
 .دربر داشته باشند
 :شوند یشنهاد مير پين پروسه موارد زيبعنوان سرآغاز ا

ن يتها و تأمي مسئولیجاجبائ, م جمدد استاا و مناطقيتقسـ  
 . ت استاا و مناطقيال کار و فعی اجازه

 ت و قدرتي مسئولیواگذارـ  
  استاا و مناطقید اجرائيارات جديم اختين و حتکيتضمـ  
 یت زبانين هويتضمـ  
 سي تدریم و سازماندهيتنظـ  
 یس به زبان مادرين تدريتضمـ  
 

 م جمدد استاا و مناطقيتقس
 

از شهرستان و منطقه ,  استان٨٠ امروزه به یم اداريتقس
شرت استاا و مناطق خطر از ي استقالل بیه حرکت بسويزاو

تواند منجر  یان رفنت قدرت را با خود به مهراه دارد که ميم
 ی باقی در دست دولت مرکزيیبه آن شود که قدرت به تنها

 ی و مالین مناطق از حلاظ اقتصادي از ایارين بسيمهچن. مباند
جهت عکس . ند بود خود خنواهی پایستادن بر رويقادر به ا

ار بزرگ خواهد بود ي منطقه بس٨ن مبالغه که حدودأ شامل يا
تواند منجر به  یم,  باشندی کرد٢ و ی ترک٦که از آنان 

 ٣٠ تا ٢٥ که شامل یديم جديتقس. ن تشنج شوديد ايتشد
 در ٢٠ تا ١٥ن تعداد يد خواهد بود که از ايمنطقه باشد مف

مات ين تقسي ایار برايعم.  در شرق خواهد بود٧ تا ٥غرب و 
 ی و اقتصادیا رهيعش, یمذهب,  ی تعلقات قومیستيبا ید ميجد

ب . اشد
 
 

 ت و قدرتي مسئولیواگذار
 

ر پوشش استاا و مناطق ي که زیاسي و سی اداریدستگاهها
د به صورت يبا) حمالت و روستاها, شهر ها, خبشها(باشند  یم

, نجا الزم استي ا که دریرييتنها تغ,  مبانندی خود باقیفعل
در جهت . باشد ین ارگاا ميشرت به ايارات بيدادن اخت

ارات استاندارها و ي اختيی پروسه منرکززدایريگيپ
 استاا و مناطق منتقل ی به پارملاایستيبا یفرماندارها م

ارات و ي اختی بعدیم که در قدمهايکن یه ميتوص. شوند
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ستاا و از آا به  به ای از دولت مرکزیاري بسیتهايمسئول
تر منتقل و  ني پائیشان به ادهاي مربوطه و از ایپارملاا

شنهادمان که شامل  يم راجع به پيليما ما. واگذار شوند
 به استاا و خبشهاست یارات از طرف دولت مرکزي اختیواگذار

, یت بدنيترب, م امور مدارسيحأ و بطور آشکار و مستقيصر
ن يد تضمين بايمهچن. ميس را نام بربي و پلیهبدار, یفرهنگ

 مربوط به آنان یهايريم گيشود که استاا و خبشها در تصم
. شرکت داده شوند, شود یز مي آا نینيرزميکه شامل منابع ز

 استاا و ی قانونی وهيد خواهد بود چنانچه فرم و شيمف
 پابرجا ی و حقوقیمناطق بعنوان ادارات و مؤسسات مدن

 در قانون یراتييق تغيتوان از طر ی می بعدیدمهادر ق. مباند
 استاا و مناطق را هببود و ی و قانونیت حقوقي وضعیاساس

 . ديم خبشيحتک
 
 

   استاا و مناطقید اجرائيارات جديم اختين و حتکيتضم
 

 ی و به مهراه آن انتقال قدرت تنها زمانيیپروسه مترکززدا
 حتت نطرشان یادهادا خواهد کرد که استاا و يمفهوم پ
ف خود را در دست ي وظای اجرای و مستقل برای کافیقدرت مال

نه به مرحله ين زمي در ایستيبا ی که میامر. داشته باشند
ن مناطق در مسائل ي ایت نسبيد اصل مسئولياجرا در آ

اهتا ي از مالیه برخيامروزه در ترک. باشد ی میاتيمال
البته در . شوند یذ ممأ از طرف استاا و مناطق اخيمستق

ات به استاا و يد حق اخذ ماليت نه تنها باين موقعيا
ات اخذ يز در ماليد سهم آنان نيمناطق واگذار شود بلکه با

شنهاد به هم يگر عالوه بر پياز طرف د. ابديش يشده افزا
ل تعداد آا به منظور يوسنت استاا و مناطق جهت تقليپ

ل اختالف سطح درآمد ي بدلیستيبا یم, شانيافزودن قدرت مال
 جهت ی قراردادی طوالنی مدتی برای و شرقی غربین استاايب
 یکمک مال( مهه استاا بسته شود یکسان ساخنت وضع مالي

ا ). گري دی ثرومتندتر به استاایستاا
 
 

 یت زبانين هويتضم
 

 بر یت زبانين حق هويشنهادات ما جهت تضميپ: ط الزميشرا
باشد که خواستار فسخ و از  یهاد بلند تانور مشني پیمبنا

بند  زبان است مانند ی  حمدود کنندهیان بردن قانوايم
مهزمان . رهيو غ» باشد  ی می مهه ترکیزبان مادر  « یقانون
 آنرا داشته ی د مشخصأ حق و اجازهي مطابق قانون بایهرکس

شنهاد ين مهانا پيا. اموزدي خود را بیباشد که زبان مادر
, یت بدني امور تربی و واگذاريیما در عرصه پروسه مترکززدا

 . باشد ی و مدارس به استاا و مناطق میفرهنگ
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 یس به زبان مادريتدر
 

شان ي که زبان مادریني حمصلیم در مدارس برايکن یه ميما توص
ن بدان معنا خواهد يا. س شوديباشد به دو زبان تدر ی منیترک

, یعرب, ی کردیل خود به زباا که در منزیبود که کودکان
 ین زباا بعنوان زبان اصليکنند ا یره صحبت مي و غیارمن

 یدر کنار آن زبان دولت.  خواهد بودیآا در مدارس دولت
ه ي ترکی که تسلط و تکلم به آن شرط الزم رشد در مجهوریترک

ک زبان يس يس خواهد شد البته مانند روش تدريباشد تدر یم
  12.یخارج

 
 سي تدریم و سازماندهيظتن
 
ا قبل از ي و یليدر آغاز سال حتص: باشد ین پروسه آسان ميا

اء شاگردان بعمل ي که از اولیق سؤالير مدرسه از طريآن مد
س يمشخص خواهد منود که تا چه اندازه به تدر,  آورد یم

موزش و پروش  آی از را به ادارهين نيست و اااز يدوزبانه ن
ز به نوبه خود ين اداره نيا. دهد یرش ما منطقه گزاياستان 

ن کرده و آنرا به مرحله اجرا يياز را تعين ني ایزان کليم

                                                 
در اينکه در حال حاضر تکلم به زبان ترکي براي هرگونه رشدي     12

 اما خود اين ،باشد هيچگونه شکي وجود ندارد يدر اين کشور ضروري م
 و  رساند که ايتأ به تبعيض قومي امر يک تبعيض زباني عريان را مي

 يکبه مهني جهت هدف را نبايد استقرار و يا حتکيم . شود نژادي ختم مي
»  رمسي«زباني که در يک استان  . قرار داد»  دوليت يا رمسي«زبان  

در اين .  باشد که در استااي ديگر نيز رمسي ندارد  باشد لزومي مي
شرح خمتصر . هاي سوئيس و کانادا اشاره منود توان به منونه ميان مي

در کشور کانادا دو زبان . کشور سوئيس در اوائل اين کتاب رفته
 وجود دارند که يکي از آا زبان انگليسي و ديگري فرانسوي  رمسي
ست که هيچکدام از اين زباا اين در عمل بدان معنا ا. باشد مي

 استان اين کشور فقط ١٣با وجود آنکه از {برتري بر ديگري ندارد
تواند در استان فرانسوي  هر کسي مي. }باشد يکي فرانسوي زبان مي

به دانشگاه , حتصيل و کار کند, زندگي,  زبان کوبک به دنيا بيايد
بور باشد يک  بدون آنکه جم،و چشم از جهان فرو بندد... برود و 

بر عکس اين قضيه نيز در ساير . کلمه به انگليسي صحبت کند
در عني حال هر کسي که مايل باشد . باشد استااي اين کشور صادق مي

اي  براي  به حنوه, راه رشد خود را در سراسر اين کشور باز کند
ادارات دوليت کار کند و يا تصميم وارد شدن به عرصه سياست را 

توان  کمرت مي. باشد  زبان ميهر دواولني کارش فراگريي , داشته باشد
ي پارملاني را يافت که به هردو زبان تسلط  سياستمدار يا مناينده
اکثر منايندگان پارملان و , متام وزيران. کامل نداشته باشد

کارمندان عالريتبه دولت هنگام سخنراني هر چند دقيقه يکبار زباني 
دهند تا به اين شيوه به هر دو  د تغيري ميکنن را که به آن صحبت مي

زبان انگليسي و فرانسوي صحبت منوده و هيچگونه تبعيضي را قائل 
  .     رتجم م ـنشوند
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 ی اصلیها  خود رشتهیلين سال حتصيکودکان از اول. وردآ   یدر م
را به زبان ....) خ و يتار, یجغراف, حساب, نوشنت, خواندن(

. نداموز ی را می خود آموخته و در جوار آن زبان دولتیمادر
س دوزبانه تا چه ين تدريم که ايده ی منین مورد نظريما در ا

ا تا ي ٨ان کالس يا تا پايآ, اج به تداوم داردي احتیزمان
توان بعنوان مثال تعداد  ین ميمهچن. رستانيان دبيپا

ج کاهش يشوند بتدر یس مي تدری را که به زبان کرديیها رشته
 13 .یر از خود درس زبان کرديداد البته غ

 
 نيم والديتصم
 

 و یبند ک طبقهين امر منجر به يا: وه ين شينکات مثبت ا
 خنواهد شد وتنها  ین قومي موازیت بر مبنايم کل مجعيتقس

 ی دولت بر مبنایک اقدام عملي که الزم خواهد بود یزيچ
م خواهند ين کودکان خود تصميوالد. باشد ی موجود میازهاين

البته ما منکر آن . واهندخ ی فرزندانشان چه میگرفت که برا
 یبرا. ز وجود دارندي نیه نکات منفين رويم که در ايستين

 خود ی که در منطقه زبانینيرود والد یمنونه امکان آن م
حتت فشار , برند یت بسر ميله در اقلينوسيکنند و بد ی منیزندگ

 یتوان اجنمنها ین وضع مي مقابله با ایبرا. رنديقرار گ
 . ا بوجود آوردن ريمتشکل از والد

 
 یس به زبان مادرين تدريتضم
 

 آموزش و پرورش با وجود ی ا ادارهي و یا ر مدرسهياگر مد
ن يوالد,  ورزندیس دوزبانه خوددارين از تدريدرخواست والد

 از آنان يی قضایوان عاليتوانند در مقابل د یمذکور م
به نظر . ت منوده و طبق قانون آا برنده خواهند بوديشکا
ع به آن خطر  ي سریدگيت و رسين شکاي با وجود امکان اما
ن يله والدينوسيامده و بديت بوجود نيشدن در اکثر» ادغام«

 را خواهند داشت ین وان مهان حق و حقوقيکرد در شهر کردنش
ک . ر دارندين و ازمين مرسي ترک نشیه در حومه شهرها

 
 
 
 

                                                 
 آه باال مورد نكوهش قرار باشد  ميياين مهان طرز تفکر اشتباه   13

در اولويت و ارجحيت قرار دادن يك زبان معني حتت عناوين . دادمي
به هر دليل و ... ، »ديوانساالري«، »زبان مشرتك«، »زبان رمسي«

توجيهي آه صورت گريد، فرعيت خبشيدن به زبااي ديگر را به دنبال 
آميز است و بايد از آن طبق  و اين مهان چيزي است آه تبعيض. دارد

بشر و موازين قيده شده در آنوانسيواي  معيارهاي دمكراتيك، حقوق
 .رتجم مپرهيز جست ـ» ي حقوق آودآان يهبيان«املللي چون  متعدد بني
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  آموزش و پرورشی ف ادارهيوظا
 

 صورت ی بصورت مرکزیستيبا ی مربوطه میام و چاپ کتاهبيتنظ
 ی ن دورهي مهچنیستيبا ی آموزش و پرورش می اداره. رديگ

ارگان . د ين منايس دوزبانه تضمين را جهت تدري معلم یميتعل
, باشد» تي و تربميتعلئت يه«ن کار را که  يمسئول ا

, ی کردیده در امور زبااي از اشخاص حمقق و ورزیستيبا یم
 ها هر یها و ارمنيوناني. ل داديتشک...  و یعرب, یارمن

 یباشند ول ی میا ندگان مشخص و شناخته شدهي منایکدام دارا
ق ابتدا ين حتقيا» دييت و تأيمشروع«د  يدر مورد کردها با

 یستيبا ین مورد ميدر ا. ن شودي آا تأمیق شناسائياز طر
ُکرد ساکن منطقه با ... ات و ين زبان و ادبيحمقق
د و خارج از کشور هستند به توافق ي که در تبعيیها یادمآک

ن مربوطه ي معلمموزشدر کنار بوجود آوردن امکان آ. برسند
 و ی و رشته دانشگاهی زبان کرد یک آکادمين ي مهچنیستيبا یم

د آورده و ي را پدی و کردشناسی زبان کردی برای استادیکرس
 .مستقر کرد

 
 ی درسیحمتو
 
ن مدل گرفت آن است که خطر آن ي به اتوان ی که میراديا

 یس به زبان کرديتدر, گري دیها در جوار رشتهآه وجود دارد 
بر  و »یترآ«السابق  ی آن کمافی حمتوداشته باشد، اماوجود 
توان انتظار آنرا  یبه نظر ما م. باشد  تركتي قومیمبنا

ک ين ي و تضميیزه کردن و مترکززدايداشت که مهراه دمکرات
 ی و روند خمتص به جوامع دارازميناميک دي یانت زبيهو

س در ينه تدريست به زميبا یدر وهله اول م. ديبوجود آ قانون
 چون ی مسائل.د منودي تأکیت زبانين هويرابطه با تضم

ره در يدادگاهها و غ, ونيزيو و تلويدوزبانه بودن راد
ح و ي حبث و گفتگوها در سطح کل جامعه تشری روند بوجود آمده

 . خواهند شدیريم گيمتص
 
 

 گام به گامحتقق 
 

ل ينانه خواهد بود که بداليد و واقعبيبه تظر ما مف
دوزبانه بودن در » مدل « ن  ي ايی و حمتوایکيژياسرتات

البته . کجا به مرحله اجرا گذاشته شودين وهله و نه يچند
قأ اعالم شود که منظور از چند يحأ و دقين مطلب صريد ايبا

ن راه يمودن اي بودن پی عدم ثبات و انتخاب,مرحله بودن
مرحله اول . ر خواهد بودين روند برگشت ناپذينبوده و ا
ر ي غی ش ادارهي و آزمایرات قانون اساسيين تغيشامل اول

ن مرحله يا. باشند ی میمتمرکز مدارس در دو استان انتخاب
ن ي مثال در استان وان که اصأل کردنشیتواند برا یه مياول
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ت کرد زبان آن باال ين که درصد مجعيد و استان مرسباش یم
ن گام ين در ايمهچن. دين بار به اجرا درآي اولیباشد برا یم

ت ي تربی و احداث اداره» موزش و پروشئت آيه«م  يه حتکياول
در مرحله . باشند ی مهم می زبان کرد ی و آکادمیمعلم کرد

 در یشي آزمای ن دورهي ایتوان ضمن نقد و بررس ی میبعد
مهزمان .  انتخاب شده نکات ضعف آنرا اصالح منودیاستاا

ن ير قواني و سایرات الزمه را در قانون اساسيي تغیستيبا یم
م و چاپ کتب مورد يت معلم و تنظي داده و کار تربیادار

ن طرح يمرحله سوم به اجرا درآوردن ا. از را آغاز منودين
 . باشد یدر سراسر کشور م

 
 

 ی ملیآشت
 
 

  از تشنجیغلبه بر عوامل ناش
 
 ، جهت حل مشکالت کامل خنواهدبودیشنهاديچ طرح و برنامه پيه

چنانچه اعتقاد داشته باشد که تنها بوجود آوردن 
 يیتشنج زدا, زه کردنيه جهت دمکراتي اولیاسي سیفاکتورها

جتارب .  منجر به حل مشکالت خواهد شدیت زبانين هويو تضم
 يین امر به تنهاي آنند که ای  هگر نشاندهندي دیکشورها

 یاسي سی فاکتورهایستيبا یبدون شک م. پاسخگو خنواهد بود
دن به ير جهت رسين درگيل طرفينامربده منجر به خواست و متا

ه يز به نوبه خود بر پايز شوند که آن نيآم ک راه حل صلحي
ن ياما تنها ا. دي خواهد اجنامی جهت مهکاریو اساس مشرتک

 یز هدفهايرود و ن یک که انتظار بوجود آمدنش مخواست مشرت
 قادر به حل متام مشکالت يی به تنهای دولتید در ارگاايجد

 ساله به دنبال ١٠ن جنگ ي که ای و اقتصادیاجتماع, یانسان
دن يو رس» یجامعه مدن«ک  يچنانچه هدف . باشند یمن, داشته

شکالت ن مي و حّل ای به نقد و بررسیستيبا یم, به آن باشد
 یاسيک پروسه سيل به يم صلح را هم تبدي حتکیعنيپرداخت 

. رنده مهه جامعه و شرکت مهگان در آن استيمنود که دربر گ
 ی و نوسازیک پروسه بغرنج بازسازيم صلح ياستقرار و حتک

 . رديگ یاست که مهه اقشار جامعه را دربر م
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 و متدن» تيمدن«ابعاد  
 
 بعد ٣ شامل ی ملیه صلح و آشتدن بير جهت رسيشنهادات زيپ

ل يتبد, انيخلع سالح مهراه کاهش نفوذ نظام: باشند ی میاساس
 . اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح و فائق آمدن بر عوارض جنگ

 
 

 انيخلع سالح و کاهش نفوذ نظام
 

منحل کردن  : نست کهين مرحله اي نظر ما در  مورد ا
 در ی دولت یبه نظام متعدد شیها احنالل گروه, »ن روستايحمافظ«

 )ARGK (حزب آارگران آردستان  ی نظامین بازويشرق و مهچن
رسد که تعداد نفرات  ی به نظر مین منطقيمهچن. باشند یم یضرو

ف خود ي وظای د که آا از عهدهي تنزل خبشیارتش را هم به حد
 و ین خلع سالحي چنیشرط الزم برا. ند و بسيدر ناتو برآ

ان يپا, زه کردني به پروسه دمکراتر مشخصين مسيدادن ا
 یباشد که در استاا ی میا العاده ت فوقي وضعدن بهيخبش

زه يدمکرات« که راجع به  يیدر خبشها. مربوطه برقرار است
 جهت کنرتل یشنهاداتيپ, صحبت شد» يیمترکززدا«و  » کردن
 .  بعمل آمدیتي دستگاه امن یر نظامي و غیمدن
 
 

 گفائق آمدن بر عواقب جن
 

تواند آغاز  ی می و مهه جانبه صلح زمانیم مهگانيپروسه حتک
 دست به دست ی اجتماعیروهاي و نی دولتیگردد که ارگاا

 از یاء عواقب ناشي و احیگر داده و در جهت بازسازيکدي
 یزي قبل از هر چیستيبا ینه مين زميدر ا. جنگ قدم بردارند

ل عدم يبدل. د شونیران شده دوباره بازسازي وی روستا٢٥٠٠
, ینيگز ی سکنیاستهاينسبت به س,  رانده شدهیاعتماد اهال

 ی جهت بازسازیم که از طرف دولت منابع ماليکن یشنهاد ميپ
ار خبشها و مناطق مربوطه يمأ در اختين روستاها مستقيا

ن مناطق قبل از هر ي ای مادیهنگام بازساز. رنديقرار گ
 منود یدگي رسیستيو هبز یستم هبداريد به مدارس و سي بایزيچ

 که در یا  و منطقهی توسط مقامات استانیستيبا ین هم ميو ا
اء و يشرط الزم جهت اح. رديآجنا حضور دارند صورت پذ

از مجله  (ی زندگیعين منابع طبي مناطق جنگ زده تأمیبازساز
 کاشته شده ینهاي میو مجع آور)  جنگلهایاي جهت احیدرختکار

 اقدامات یک سريد يدر کنار آن با. باشد ین مناطق ميدر ا
ن يدر ا. رنديد و داد و ستد صورت گي تولیريجهت از سرگ

 ی فوریها  و هم برنامهی دولتیگذار هيد هم به سرمايان بايم
 .  اشاره منودی اقتصادیق از طرف جمتمعهايکمک وتشو
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  جنگیر ماديفائق آمدن بر عوارض غ
 

م صلح فقط حرف يحتکاگر قرار بر آن باشد که استقرار و 
ان يخمصوصأ در م,  نبوده و جامه عمل به خود بپوشدیتوخال

 بر عواقب یستيبا ی می اجتماع-یاسين سي و پائیانيسطوح م
م شده نه فقط از طرف ي تنظیا  جنگ توسط برنامهیر ماديغ

.  فائق آمدی خمتلف اجتماعیروهايدولت که خصوصأ از طرف ن
 یک برنامه دولتيو به مهراه  در کنار ین برنامه اجتماعيا
 نه تنها در جهت برگشت و استقرار شهروندان جمبور یستيبا یم

ن جهت کمک به افراد و گروهها يار شده بلکه مهچنيبه ترک د
.  وارد آمده گام بر دارد ی و جسمی جربان ضربات روحیبرا

 وارد ی و روح ین و جربان ضربات جسمين برنامه جهت تسکيا
 آردن آوچ باشد که جمبور به يیط خمتص به کردهاد فقيآمده نبا

 شبه یان و گروههاين به نظاميد مهچني بلکه با،اند شده
شان کمک يها و خانواده» ن روستايحمافظ« و  .) میدولت ( ینظام
 ی روانیخمصوصأ جهت بازگشت و استقرار و کمکها.  کندیرسان

حزب و » ن روستايحمافظ  «یعني به جوانان هر دو طرف یدرمان
ن يا. ن منودي تدویا ژهي برنامه ویستيبا ی مآارگران آردستان

ر از در ي غیا ده و جتربهي ندیگريز ديگروه عمدتأ جبز جنگ چ
 یها ار گذاردن دورهيله در اختيمثأل بوس. نه ندارندين زميا

نده به آا ي آی را برایتوان چشم انداز هبرت ی میکارآموز
 . نشان داد

 
 
  يی جهت تشنج زدایاجتماع  یح دولتس و طريش نويپ
 

شنهادات فوق در موارد خلع سالح و کاهش يحلها و پ متام راه
ن و ين تسکيفائق آمدن بر عوارض جنگ و مهچن, انينفوذ نظام

ز يت آمي حتقق خبش و موفقی فقط زمانیر ماديجربان ضربات غ
ک طرح ي,  و مهه جانبه یک عفو عموميباشند که با توسل به  یم

ه ي ترکی انتقال مجهوریم گردد که چگونگي تنظی اجتماعیلتدو
 یک جامعه مدنير جنگ مسلحانه به يک جامعه درگيرا از 

ک طرف به هببود ي از یستي باین طرحيک چني. آشکار سازد
ک ين خود شامل گذاشنت يکه ا,  از جنگ کمک خبشدی ناشیزمخها

گر يدو از طرف ,  بر دوران مذکور استیان مهگانينقطه پا
 ین جنگ جهت برقراريان اياز قرباني خواست و نیجوابگو

ه يگر توصي دیات کشورهايبا توجه به جترب. عدالت باشد
فه هرکدام از يل شده و وظيون خمتلف تشکيسي کم٣م که يکن یم

 ٢ با ی از ابعاد نامربده و مهکاریکي به یدگيآا رس
 . گر باشديون ديسيکم
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 یابي قتيون حقيسيکم 
 
 جامعه به امور گذشته جواب دادن به یدگيرط الزم جهت رسش
افنت ي رخ داده؟ جهت یباشد که اصأل چه ماجرائ ین سؤال ميا

 مساملت یزندگن يتامن جهت ين مسئله و مهچنيجواب درست ا
 آنان خبصوص ی ندهيه و آي ترکیز اقوام خمتلف در مجهوريآم

رگران حزب آا یو اعضا» ن روستايحمافظ  «یرؤسا یزندگ
ط فوق ي که متأثر از شراین مردم عادي و مهچنآردستان

منود که ه يتك» قتيافنت حقيون يسيکم«د به  يبا, باشند یم
 دهد اجنام)  یر دولتيغ یسازماا( NGO یکار خود را حتت رهرب

ان يدر گوامتاال پس از پا. تا از طرف مهگان قابل قبول باشد
م يا چند صد نفر تعلسين کشور از طرف کلي در ایجنگ داخل

ان مردم در سطح شهرها و روستاها يداده شده و به م
ش آمده در طول يع پيفرستاده شدند تا با آنان راجع به وقا

 متعدد افراد یبا توجه به صحبتها. نديدوران جنگ صحبت منا
 راجع به  ین گروه با مردم ساکن هر منطقه صورت جملسيا
 که يیتا آجنا. م شديرخ داده در هر منطقه تنظ» عيوقا«

ن يان و مهچنين صورت جملسها نام متام قربانيامکان داشت در ا
 ی جنوبیقايدر آفر. انات درج شدندين جرين ايعامل

د يم گرديتنظ» یقت و آشتيون حقيسيکم« توسط  يیها برنامه
دادند  یان نقض حقوق بشر امکان آنرا ميکه در آا به قربان

ان ي شرح حال خود را ب یمه رمسي نیطين اشخاص در حميکه ا
توان در مورد  یز ميه ني ترکی مجهوری در مناطق جنگزده. کنند

ل  يرسد که تشک یبه نظر م.  گفتگو منودی مشاهبیاجنام کارها
 با سرمشق گرفنت از یا در هر منطقه» یابي قتي حقیوايسيکم«

 که از طرف NGO ی حتت رهربی جنوبیقايجتارب گوامتاال و آفر
ن يا. ت روبرو شوديبا موفق, گان قابل قبول باشدمه

 ی ج بدست آمدهي به نوبه خود نتایستيبا یوا هم ميسيکم
منتقل سازند تا » قتي حقیجستجوون يسيکم«قات را به  يحتق

م و يع دوران جنگ تنظي در مورد وقا یک گزارش رمسيآن 
 . ديانتشار منا

  
  

  یون عفو عموميسيکم
 

ون يسي کمیستيبا یم » یابي قتيون حقيسيکم«بر اساس گزارش  
 بر سر یستيبا یالبته م. دي کار خود را آغاز منا یعفو عموم

ر يضوابط ز.  توافق حاصل منود یضوابط و اصول عفو عموم
 :  باشندیتوانند عمل یم

  طلبانة اصالحشنهادات يآنان طبق پ» جرم« که یمتام افراد -
  .  دباشن یب منيگر قابل تعقيبلند تانور د

 ی که در زمان جنگ در مقابل افراد سازماندهيیجرمها -
ا ياند و  ن زد و خورد مسلحانه اجنام گرفتهيشده در ح
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 ی و چه ضد دولتیچه دولت (ن گروههاي ایدر مقابل اعضا
 . رنديب قرار گيد مورد تعقينبا .)م

عضو بعنوان  که جرم آنان چه بعنوان فرد و چه یافراد -
رت با   ير مغاد.)  می چه ضد دولت ویچه دولت ( گروهكي

ا جرم يباشد و  یو قرارداد ژنو م» قانون جنگ الهه « 
ا يباشند و  یت مي و بشرین انسانيآنان بر ضد مواز

د ينبا, جتاوز به اشخاص و حقوق آنان بعمل آورده باشند
 . مند گردند  شده و از آن هبره ین عفو عموميشامل ا

 كيعضو بعنوان رد و چه  که چه بعنوان فین کسانيمهچن -
 بوده ید و دزدي و هتدیريگروه اعمال و جرمشان باجگ

 . رنديب قرار گيد مورد تعقيبا
 
 
 اءي و احیون بازسازيسيکم
 

قت و عفو يافنت حقي یوايسيقات و گزارش کميبر اساس حتق
اء کار خود را شروع ي و احیون بازسازيسي کمی اعضا یعموم

ان ي خسارت قربانی ادعایه تقاضا بیدگيکنند که شامل رس یم
 ی صندوق مستقلیستيبا ین خسارات مين ايمأجهت ت. باشد یم

ون يسي کم٣ن روش و عملکرد که شامل يحمسنات ا. احداث شود
باشد که  یآن م, ستي جنوبیقايخمتلف بوده و مشابه منونه آفر

,  حقوق بشریها نهين و افراد کارکشته در زميمتخصص
 به NGO و ی اجتماعی و سازماایور حقوقام, ینگار روزنامه

 کرده و به حل و فصل آنان کمک یدگي خمتلف مشکالت رسیها جنبه
م . نديمنا ی
 
 

 چشم اندازها
 

ه مشخص ي ترکی مجهوریک راه حل نزاع را براي, یشنهاديطرح پ
باشد که نشان داد  ین رابطه آن ميهدف عمده در ا. ديمنا یم

تواند  ی میقين پروسه به چه طريا» شروع  «یزيقبل از هر چ
ن نزاع فقط در صورت حفظ و يز ايک راه حل مساملت آمي. باشد

. سر استي آن می امروزیه در چهارچوب مرزهاي ترکيیپابرجا
 ی و موافقت اساسی توسط مهکاری کردی ملیاحزاب و سازماا

ن يش را در اين سرنوشت خوييخود دال بر آنکه حق تع
دا ي را جهت پیک امکان واقعي, رآورندچهارچوب به اجرا د

در چهارچوب . اند ز بوجود آوردهيک راه حل مساملت آميکردن 
ن استحکام و تداوم صلح ي و مهچنین پروسه صلحيک چني
نده آغاز ي آیاسيرامون ساختار سين پي طرفی گفتگویستيبا یم

ان يه در پاي ترکیا صورت و نوع دولت مجهورينکه آيا. شود
 ینيش بيقابل پ,  چگونه خواهد بود٢١و در قرن ن پروسه يا
ا را يتاليا و اياسپان, کيچنانچه سراجنام بلژ, باشد یمن
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 شهروندان  ین مسئله متاميا.  منودینيش بيشد از قبل پ یمن
 . نندي خود برگزی ندهي را جهت آیه خواهد بود که راهيترک
 
 

 
 
  

 یاسي س ـیعمل يیها هيتوص
  
 

 ی ضروریمالحظات
 

ک طرح ين ترکها وکردها به يز بين جنگ قهرآميل اي تبدبدون
شرفت يتکامل و پ, هي حاکم در ترکیاسيستم سيس, زيصلح آم
 چه ترکـ د مهه اتباع ين امي آن در درازمدت و مهچنیاقتصاد

 و حقوق یشرفت و استقرار آزادي بر پی مبن ـوچه کردزبان
 حل ک راهي.  خواهد بودی حمکوم به نابودیبشر و شهروند

ن جنگ نه تنها الزم بوده بلکه قبل از ي امتام ای برایاسيس
ن منظور الزم است که ي ایبرا. باشد یر مي امکان پذیزيهرچ

ه ي ترکین کشور را که در خاک مجهوري متام اتباع ایها خواسته
ت يل موقعيه و حتليبر اساس جتز. کنند مد نظر گرفت ی میزندگ

ه ي قضیاسي راه حل سکي ی برایشنهاداتي پیک سرينزاع 
شنهادات و ي از پیا ر خالصهيخطوط ز. اند م شدهيتنظ
ن دعوا يطرف,  خمتلفیباشند که خماطب آن دولتها ی ميیها هيتوص

ک يع ي هستند و هدف طرح آا کسب سریامللل ني بیو سازماا
ن خبش يشنهادات مطرح شده در ايپ. باشد یه مي به قضید کليد

 مربوطه در کتاب یر ارتباط با فصلهاشه دي مهیستيبا یرا م
 راجع به یتر در آجنا به طور مفصل. حاضر در نظر گرفت

 . ها صحبت شده است هين توصي به اجرا درآوردن ایچگونگ
 
 
جمالس , هيدولت ترک, هي ترکیس مجهوري به رئیشنهاداتيپ

  و سران ارتشیاحزاب ترک, یعال
 
 

 ونيزاسيدمکرات
 
ن ي ایاسيده که راه حل سيجه رسين نتيون کار به ايسيکم

 : باشدی چهار ستون اصلی دارایستيبا یکشمکش م
 زه کردنيشرت در جهت دمکراتيحرکت ب )١(
 در يی مترکززدای در راستای دولتیم قدرت ارگاايتقس )٢(

 هيترک
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  گوناگون و یمسئله برخورد به زباا )٣(
 . ها رصهخلع سالح مهه جانبه وکاسنت نفوذ ارتش در مهه ع )٤(
 

م اقدامات يکن یشنهاد مين نزاع پيافنت راه خروج از اي یبرا
 : ندير به مرحله اجرا درآيز
 متام ی برای و دمکراسیم و افزودن حقوق شهرونديحتک .1

حمل تولد، , تيه بدون توجه به جنسي ترکیاتباع مجهور
، ی، مقام اجتماعیا مذهبي یاسي، تعلق سیزبان مادر

 . ا ثروتيفقر و 
 متام شهروندان و یده و مطبوعات براي عقین آزاديتضم .2

د و افکار يب شهروندان خباطر عقايتعق. اتباع کشور
 دوران فشار و اختناق ی ک امر بازماندهي آا یاسيس

 آن وجود ی برايیک کشور مدرن و آزاد جايبوده و در 
 ی گروهیها  علوم ، هنر، فرهنگ و رسانهیآزاد. ندارد

 در عمل ین شده و امکان اجرائيتضمد از طرف دولت يبا
ن کار فسخ متام ي ایشرط الزم برا.  به آنان داده شود

ده را جرم يان و عقي بیباشد که آزاد ی مینيقوان
شوند جمازات  ین کار مي را که مرتکب ایدانسته و کسان

 .کند یم
د نظر قرار يعرت مورد جتديد هرچه سري باین دادگاهيقوان .3

د تا اعتقاد به يم در آا بعمل آرات الزييگرفته و تغ
 بوجود آمده و شهروندان، ین انسانيارزش انسان و مواز

س قرار نگرفته و يگر مورد محله و هتاجم دستگاه پليد
 . مورد شکنجه و آزار واقع نشوند

ت احزاب که مدام و بطور مستمر يه ممنوعي ترکیدر مجهور .4
 . استی دمکراسیايشود، مانع رشد و اح یاعمال م

است يها در عرصه سيشينگونه اختالف نظرها و دگرانديبد
ان گفتگوها و ي وجود دارند، از میا که در هر جامعه

رون رانده شده و برخورد با آا به ي بیاسي سیکشمکشها
نگونه از يبد. شود یس و دادگاه واگذار ميدستگاه پل

ه يه سلب حقوق اولي ترکیاتباع و شهروندان مجهور
کنند و  یانه ميشان را جمبور به کار خمفيددگران. شود یم

شوند که کار خود  یده مي کشيیله آا به سوين وسيبه ا
ر ي مغایش بربند که با اصول دمکراسي پيیها وهيرا با ش
ک ير دمکراتي غیها وهي پناه به شیا به طور کليبوده و 

 امکان یک نزاع و کشمکش طرفياگر در . برند یمبارزه م
ک و ياشد خود را از طرق راه دمکراتآنرا نداشته ب

 یاسيافنت راه حل سي کند، امکان یقابل قبول سازمانده
رات در ييتغ.  سخت خواهد بودیلين مشکل خي ایبرا

رند که ين راستا صورت گيد در ايقانون احزاب با
 . فسخ گردندیر با دمکراسير و مغاي دست و پاگیقانوا

است يه ريدن ترکزه کريک سد بزرگ بر سر راه دمکراتي .5
ت ي امنی در شورایزيارتش بوده و نقش آن قبل از هر چ

د يد جتدي بایت ملي امنیدر نقش شورا. باشد ی بارز میمل
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ف آن به دفاع از کشور در مقابل ينظر شده و وظا
 . دات خارج حمدود شوديهتد

 
 

 يیمترکززدا
 
 مدت زمان ی و حکومتی اداریم ساختار دستگاههايقست .1

ه ي ترکیاسي سحمافل یکه مورد حبث و بررس است یاديز
ک راه حل ي ی گشودن در بروی برایاز طرف. باشد یم
ل يز اما بدلي جهت مسئله کردها، قبل از هر چیاسيس

ک ساختار متمرکز و سانرتال در حل ي یآنکه عدم توانائ
 ی ضرورم قدرتي تقس،شود یمشکالت روزبروز آشکارتر م

 یاسيستم سيکرد که س امر کمک خواهد نيا. باشد یم
ک شرط ين حال ي در عني ا وشودزه يزه و دمکراتيمدرن
 ین سرنوشت برايي دادن امکان تعیباشد برا ی میاصل

 . کردها
 از دست دادن ی به معنای دولتیم قدرت و ساختارهايتقس .2

 بلکه ،ه نبودهي متام شهروندان ترکیک دولت واحد براي
 تا ،باشد یقدرت م ی ارگاای داخلید سازماندهيک جتدي
. دين دولت و جامعه برقرار مناي را بیک حالت تعادلي
کند  یکرت ميدولت و اتباع آنرا به هم نزد, ماتين تقسيا

ن سرنوشت را در مهه مناطق ييو دامنه شرکت فعال در تع
 .سازد یتر م گسرتده

 را که امروزه در دست فرماندارها و ید قدرتياساسأ با .3
 مربوطه ی استاایبه پارملااباشد  یاستاندارها م

د به نوبه خود از يز باين پارملاا نيا. واگذار منود
 ی خمفی، آزاد، برابر و با  رأ یق انتخابات عموميطر

د بدون توجه ي بای و شهریا احزاب منطقه. انتخاب شوند
 اعضا و ی و زبان مادر یتعلق قوم, به حمل تولد

 ی در ماده. اد باشند آا در سراسر کشور آزیداهايکاند
نه ين زميرات الزم را در اييد تغي بای قانون اساس١٢٧

 . بوجود آورد
 قادر به ی حملی آنکه شهرها، استاا و حکومتهایبرا .4

شرت يف خود باشند الزم است که آنان را هرچه بياجنام وظا
ن ياجنام ا. م سازندي کّل کشور سهیاتي مالیدر درآمدها

 به نوبه یباشد که دولت مرکز یم یل ضروريکار بدان دل
 خمتلف ی که به استاا و خبشهایفيخود از اجنام وظا

ک ي ین برقراريعالوه بر ا. گردد یشوند معاف م یواگذار م
ر و ثرومتند الزم و ي فقین استاا و خبشهاي بیتعادل مال

 الگو ین امر در کشورهاي خواهد بود چنانکه ایضرور
 .رديگ یز اجنام مين

 استاا و ی و مالیاقتصاد, یاسي سی ن ادارهيتضمجهت  .5
شود که استاا را بزرگرت منوده  یه مي متفاوت توصیخبشها
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 منطقه ٨٠ مثال از یبرا(و تعداد آا را حمدودتر کرد 
 ).د را به وجود آوردي منطقه جد٣٠ تا ٢٥ یکنون

 
 

  زبانیآزاد
 
ه ي و اولیعيد حق طبيبه متام شهروندان و اتباع با .1

ر ي غیممنوع کردن زباا.  داده شودیتکلم به زبان مادر
 است که  یک منشأ ناآراميض بوده و يک نوع تبعي یترک

ستند جدا ياتباع ترک زبان را از آنان که ترک زبان ن
ان ي هرچه زودتر از میستيبا یت مين ممنوعيا. کند یم

 . برداشته شود
ان خود د حق آنرا داشته باشند که فرزنديمهه اتباع با .2

ن ي والدین برايا. ت کننديشان تربيرا به زبان مادر
. باشد یت کودکان به دو زبان مي حق تربیکرد به معنا

د ي بعمل آی کوتاهی زبان ترکیريادگيد در يالبته نبا
 ی آتیت کودکان در زندگين امر مانع موفقيچرا که ا

در . شود ی می باعث عقب ماندگیشده و از حلاظ شغل
د مانع آن يت مردم کرد زبان هستند باياکثر که یمناطق

شان حقوق خود را از دست دهند چرا که آا يشد که ا
ز حق آن را دارند که فرزندان خود را به زبان ين

 . ت کننديشان تربيمادر
 حتت فشار ی متوالیها  دههی در طی که زبان کرديیاز آجنا .3

ت فاقد شروط الزم اس, بوده و امکان تکامل نداشته است
ح و ي صحی وهيبه ش(س يکه بتوان در مدارس فورأ تدر

د يل باين دليبه مه. را به آن زبان شروع کرد )  یعلم
 به یدگي رسی برا یا آکادميون و يسيک کميعرت يهرچه سر

م و يک فرهنگسرا جهت تعليل داده و يامور زبان را تشک
ن يعالوه بر ا.  دائر منودین زبان کرديت معلميترب

 مدارس به یت سازماندهي حداقل مسئولیستيبا یم
 . ها و مناطق مربوطه انتقال داده شودياستاندار

توان در  ی زبان را منین مدل برابري که ايیاز آجنا .4
اده يکسره پي یه بدون تدارکات قبلي ترکیسراسر مجهور

 :د آنرا در سه مرحله به اجرا در آورديمنود با
، جتربه یاسرات الزم در قانون اسييب تغيتصو اوأل 
س يه و تأسياده کردن آن در دو استان اوليپ

 .ني معلمی زبان و فرهنگسرا یآکادم
 یات و دستاوردهاي جتربی بعدید در قدمهايدومأ با

 منوده و در یبدست آمده در دو استان فوق را بررس
. حات الزم را در آا بوجود آورديصورت لزوم تصح

 یقانون اساس را که هنوز الزم باشند در یراتييتغ
 بوجود آورده و به ختصص یو در قانون ادارات دولت

 ی مربوطه و چاپ و نشر کتاهبا ین   در آکادميمعلم
 . ادامه دادیدرس

  



 87  راههاي حل مسالة آرد در ترآيه

قات در سرتاسر کشور ين حتقيج حاصل از اينتا سومأ 
 .به مرحله اجرا گذاشته شوند

 
 

 اني و کاهش نفوذ نظامیخلع سالح مهگان
 
ع که منجر به امکان يده و وس گسرتیاده کردن رفرمهايپ .1

شود مشکل خواهد بود تا  ی میاسيک راه حل سيدن يخبش
ط رعب و وحشت ي از کشور جنگ و حميیکه در خبشهايزمان

 و یاسرتاتژ. ديان خبشيد پاين جو بايبه ا. برقرار باشد
 امتام و به حداقل رساندن جنگ و یستيبا یهدف ارتش م
د نسبت به ي را باخمصوصأ فشار و خفقان. ترور باشد

فقط . ان رساندي کرد به پا یر نظامير مسلح و غيمردم غ
 و وارگان و بازگشت آی اقتصادیاينگونه است که احيبد

 .  گردد یسر مي بزرگ میرانده شدگان کرد از شهرها
د در ي کشور بای ارتش در جنوب شرقیتهايام فعالمت .2

ورشها، ي: ردي اجنام گیک دولت قانونيچهارچوب 
 و ترور از طرف افسران یها و جنگ و آدمکشيريگباج
د فورأ يت بوده و باي جنایه مردم عاديشان عليروهايون

ز ي مید به پاين کار را باين ايقطع گردند و مسئول
 . حماکمه کشاند

، ی ارتشیا رهي زجنیروهاي که توسط نيی جنایتهايفعال .3
 د هر چه زودتريرد بايگ یا اجنام مين روستا و مافيحمافظ

 . منع شوند
ان ي و کاسنت نفوذ نظامیک خلع سالح مهگانيبه دنبال  .4

افته و ي کاهش یليخ ید حضور ارتش در جنوب شرقيبا
 را يیها نهيمنابع و هز. دين روستا را برچيستم حمافظيس

بعد صرف ه ن بي اد ازيگشته با ین موارد ميکه صرف ا
 .  گردندیاسي و سی و تکامل اقتصادیبازساز

 یامللل ني بی مرزهای ماورا یات نظامياجنام عملان يدر پا .5
 یاسيک راه حل سيدأ مانع ي مهجوار شدیو در خاک کشورها

است يبا توجه به س. شود ین نزاع ميز ايو صلح آم
ه که در طول يعراق و سور, رانيا, هي ترکیدولتها

له جهت اعمال فشار به يک وسيخ از کردها مانند يتار
ن وجود دارد ياند، خطر ا کرده مقابل استفاده یکشورها

گر ي دی از آا به کشورهایکي و تشنج از یکه ناثبات
ات ي از اجنام عملیستيبا یه ميدولت ترک. منتقل شود

ان جنگ يپا.  کندیه خودداري مهسای در خاک کشورها ینظام
ه از روابط خصمانه آن کشور ي ترکی مسلحانه در حمدوده

 به منطقه باز خواهد گانش کاسته و آرامش رايبا مهسا
 . آورد
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   به يیها هيتوص
 ی کردیجنبشها

 
 فعال احزاب از حلاظ یروشنفکران و اعضا, ی کردیجنبشها

 از  دولت یتر في ضعیلي در موضع خ ی و کم ینظام, یاسيس
 یه موفق به نابودي اگر دولت ترکیحت. باشند  یه ميترک

حزب (آا ,  نشود ی از حلاظ نظامحزب آارگران آردستانکامل 
له جنگ يشربد اهدافشان به وسيقادر به پ) آارگران آردستان

ون يسين کمي ایها هيها و توص شرت خواستهي بیرو. خنواهند بود
ک راه ين يباشد با وجود ا یت قدرت متوجه دولت ميل وضعيبدل

ن امر بدون شرکت فعال يز در ايآم شرفت صلحي و پیاسيحل س
ج . دباش یسر مني می کردینبشها

 
 

، کاهش نفوذ ارتش و دستگاه یون، جامعه مدنيزاسيدمکرات
  ینظام

 
خ اکثرأ هنگام بروز اختالفات يجامعه کرد در عرصه تار .1

  یز  نظامي، جنگ و ستیل به شکاف و چندگانگي متایاسيس
نه تنها به خود کردها ضربه كرد يرون يا. اند را داشته

 که هشد اعث آن ن بيف منوده بلکه مهچنيزده و آا را تضع
. تر گردد  مشکلیه بسي جهت حل قضیاسيک راه حل سيافنت ي

 و روشنفکران در داخل و ین حزبي، فعالی کردیجنبشها
ک فرهنگ برخورد ينه بکوشند که ين زميد در ايخارج با

 از جنگ را در هنگام بروز یز و خالي و صلح آمیاسيس
. خبشند حاکم استقرار یاختالفات بوجود آورده و بر فضا

 ی برده و در راستاین امر مهم پي از کردها به ایليخ
 . کوشند ین هدف ميدن به ايرس

 در جامعه کرد در ارتباط ین مشکل با کمبود دمکراسيا .2
ن امر تنها در وجود خفقان و اعمال يل ايدل. باشد یم

ه نسبت به کردها خالصه نشده بلکه ي ترکیفشار مجهور
ن ي در خود ایدـ دمکراسا ضي -ري غیشهايشه در گراير

 به یاست متکيه سيت علياقدام وفعال. ز دارديجامعه ن
 خود الزم ی و جنگ طلب نه تنها به خودیکتاتوريشخص و د

ک راه حل يش ين مورد به گشايباشد بلکه در ا ید ميو مف
 . ز کمک مکندي مسئله نیاسيس

نجا ي سخن در ایرو (ین حزبي و فعالی کردیجنبشها .3
حزب آارگران  با  ی قبل از هر کسروهاي نتوازنل يبدل

ن حقوق بشر را بدون يد موازيز باين) باشد ی مآردستان
محله و جتاوز به . ت کننديرفته و رعايچون و چرا پذ

ست بدون ي قابل خبشش نیچ حنوي به ه یر نظاميافراد غ
لش ين عمل شده و دلي مرتکب ایتوجه به آنکه چه کس

  .ن کار چه بوده استي ایبرا
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د به نوبه خود از اقدام به ي باحزب آارگران آردستان .4
 یله راه را براينوسيجنگ و جتاوز صرف نظر کند تا بد

 . دي بگشایاسيک برخورد سي
 یستيبا یم) در داخل و خارج(ن  کرد يروشنفکران و حمقق .5

 جامعه کرد شرکت ی و فرهنگیاسين سيدر تکامل و تدو
نه جبا ي زمنيفعاالنه داشته و سهم خود را در ا

 ی زبان کرد یک آکادميس ي مثال جهت تأسیبرا. اورنديب
م يکه از طرف مهگان قابل قبول باشد و بتواند در تعل

 . دي منایارين يمعلم
 مهجوار رسم ی کرد کشورهاین احزاب و سازماايتا حبال ب .6

ن کشورها ي احزاب این بوده که آا در امور داخليبر ا
د در ي باب آارگران آردستانحز. اورنديدخالت بعمل ن

ت ناثبات ين امر توجه کند که موقعي خود به ایاستهايس
ن ي نسازد چرا که از ایشرتيمنطقه را دچار تزلزالت ب

. تر خواهد شد  صلح مشکلی برایافنت هرگونه راهيق يطر
ه از ي مهسای کشورهایاست داخلي خمصوصأ در سیستيبا یاو م

ده و خبصوص از يورز ی خودداریاعمال هرگونه دخالت
 مشال عراق و یش در تشنج داخلي مسلحانه اعضایبرخوردها

 . ز کندين امر پرهيشرکت آنان در ا
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  به يیها هيتوص

  ووزارت امور خارجه  فدرال آملان،یدولت مجهور
 ن آشوري اپارملان

 یو احزاب آملان
 
 

 یاست خارجيق سيامکان عمل از طر
 
 قبل از مهه مرتبأ از طرف  کهیخيک رابطه دوستانه تاري .1

 فدرال آملان یشود دو کشور مجهور ید ميه بر آن تأکيترک
با وجود مشکالت . دهد یوند ميه را به هم پي ترکیو مجهور

ه اروپا  يه در احتاديت ترکي که در رابطه با عضویا تازه
 و ی فدرال آملان کماکان نقش مرکزیش آمده مجهوريپ

 یه با اروپاي ترکیاقتصاد و یاسي را در رابطه سیاساس
ت يل دولت آملان از موقعين دليبه ا. کند ی می بازیغرب
 به یابي برخوردار بوده که فعاالنه در جهت راهیخوب

ق روابط دو جانبه و چه در يچه از طر(صلح شرکت کند 
 ).OSCE و  اروپای  هياحتادچهارچوب 

 ورود آن یاست خارجيه در امور سين هدف ترکيبزرگرت .2
در رابطه با حبث و . باشد ی م اروپای  هي احتاد بهکشور

رند، يگ ینه اجنام مين زمي که در ایگفتگوها و مذاکرات
ه، مسئله کردها و يمکررأ وضع حقوق بشر در ترک

. نديآ یش ميون پيزاسينه دمکراتي الزم در زمیشرفتهايپ
و آن (شود  یه احساس مي که از طرف دولت ترکيیاز آجنا
 یا ن مسائل فقط هبانهيکه طرح ا) ستيل ني دلیهم ب

.  شد اروپای  هياحتاده به يباشد تا مانع از ورود ترک یم
ن ي و حقوق بشر از طرف ایت جهت استقرار دمکراسيفعال

ل يته تبديک جنبه فورماليده و فقط به  يدولت لوس گرد
ک ي  جهت خود را درید سعيدولت آملان با.  استگشته

. ه بعمل آوردي با ترک اروپای  هياحتاد ی برخورد صادقانه
ا ين سؤال پاسخ گفت که آيد به اي باآارن ي ایبرا
ا ينانه بوده يک واقع بي نزدیا ندهيه در آيت ترکيعضو

 ی  هي احتادد روابط را خارج ازينکه بايا اير و يخ
و ي هر دو آلرتناتیشرط الزم برا. دي گسرتش خبشاروپا

 حقوق بشر بوده و  وینه دمکراسيه در زميشرفت ترکيپ
باشند که  ی قابل اجرا م ین راهها تنها هنگامي ایهردو

ت کردها از يت و وضعي بر سر موقعیکشمکش و نزاع داخل
ن منظور ي ایبرا. ان برسديز به پايق مساملت آميطر
ه و  ي هتیه مشرتکأ برنامه مشخصيد با دولت ترکيبا

 . ن شوديتدو
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اع کردها و ترکها ه بر سر نزي در ترکیاسيک راه حل سي .3
 ی و کمبودهاین بردن ظلم وستم اقتصاديمستلزم از ب

 ی در جنوب شرقی و راه و ترابری و صنعتیساختار
 الزم جهت به ی منابع مالیه داراي ترکیمجهور. باشد یم

د از خارج به آن يف فوق نبوده و باياجرا درآوردن وظا
 زمان یحاتي تسلیارديلي می کمکهایبه جا (کمک گردد

ز ياده شدن راه حل مساملت آميدر صورت پ .).حاضر م
 را یا  سخاومتندانهین مورد کمکهايد در ايدولت آملان با

باشد  ین امر مهم مين رابطه ايدر ا. به اجنام برساند
ازها و ي به نی کمکیها اده کردن برنامهين پيکه در ح
د به ي منونه بای برا. مردم منطقه توجه شودیها خواسته
ران ي وین داده شود که روستاهايان امکان ايروستائ

 ی خود را دوباره آباد سازند و در آجنا سکنی شده
 احداث      ی موجود برایها نکه برنامهي نه ا،ننديگز
و قابل کنرتل را مهچنان دنبال  » ی مرکزیروستاها« 
 . منود

ن يعت مناطق کردنشي که در طبیب فراوانيبا توجه به ختر .4
ان يد خواهد بود که تا بوجود آمدن جريد آمده مفيپد

 آملان از وقت ی  و توسعهی اقتصادیاريوزارت مه، صلح
 ی در مورد چگونگیقاتيموجود استفاده منوده و حتق

ن رابطه يدر ا. ست بعمل آورديط زي حمیاي و احیبازساز
افته و ين کار ي  جهت حصول ای مناسبیالزم است  روشها

 .ه سازدينه هتيزمن ي الزم را در ایها برنامه
 تبادل روزنامه نگاران ، حمققان، یستيبا یدولت آملان م .5

 ی و اجنمنهایاسي سی، سازماایر دولتي غیسازماا
نه به ين زميد خبشد و در ايه تشديگوناگون را با ترک

 را به مهان اندازه یا ن امر دقت کند که چنان رابطهيا
ک موضوع ي.  داشته باشدی کردیبا اشخاص و سازماا

 ی ـ اجتماعی شخصین گروههاين تبادالت بيقابل طرح در ا
 ـ ین نزاع ترکي خروج از ای راههای بررسیستيبا یم

 یدگيز رسي نید به سؤاالتيگر باياز طرف د.  باشدیکرد
باشند  ین مسئله در ارتباط ميکرد که از دور با ا

 مشرتک و ی، زندگی و ساختاریمانند حل مشکالت اقتصاد
، استنباطها و  ی ـ قومی خمتلف زبانی گروههایتسيمهز
 یاسي سینقش برابر زنان در زندگ, ني طرفیهايشداوريپ

 .رهي و غیو اقتصاد
 یشرتي بین جنگ کمکهايان ايد به قربانيدولت آملان با .6

د ين رابطه نبايدر ا. ت بعمل آورديمنوده و از آنان محا
 ختم یشکان شکنجه و امور پزيصرفًا کمکها فقط به قربان

 یاري»  کمک به خودیگروهها«د به  يشوند بلکه با
 یروهايشرت در ختصص ني تالش بید، بعنوان مثال برايرسان
 .یپزشک
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 یروابط اقتصاد
 

 یژه ايت ويه از امهين آملان وترکي بیروابط اقتصاد
کسان ي هر دو کشور ی برایژگين وي ایباشد ول یبرخوردار م

 از ید بوده ولي آملان مثبت و مفن روابط از نظريا. باشد یمن
روابط . باشند ی میت خاصيت و امهي مرکزیه داراينظر ترک

 یبرا هي و ترکة اروپاياحتادن ين بيمهچن (یدوجانبه  اقتصاد
 آملان یباشند تا برا ی میشرتي بیليت خي امهین کشور دارايا
 ی  هي احتادچرا که داد و ستد آملان و)  اروپای  هياحتادا ي(

درصد و حجم . ه متمرکز شده تا بالعکسي ترکی کمرت روپاارو
 آن یل اصليدل. ستنديسه نيگر قابل مقايکدين معامالت با يا
و ي خود آلرتناتیه در معامالت خارجي ترکین است که برايا

معامالت و .  اروپای  هياحتاد آملان و ی وجود دارد تا برایکمرت
 یرگذاري جهت تأثد دريتواند و با ی می خارجیداد و ستدها

.  مشکالت مثرخبش باشدیاسيک راه حل سي ی تالش و جستجویبرا
اط و ظرافت الزم به اجنام ين موضوع با احتيد ايالبته با

 .رسد
 
 

 یحاتيصادرات تسل
 

 اسلحه و یها ن صادرکنندهي از مهمرتیکي فدرال آملان یمجهور
ن يا  یه رمسيل و توجيدل. باشد یه مي به ترک یحات نظاميتسل

باشد که  ی میصادرات از طرف دولت آملان بک سوء تفاهم عمد
ه يدولت آملان از ترک: شود ی داده میادي زیبه آن هبا

 آن ی آملان نه در جنگ جنوب شرق یحات نظاميخواهد که تسل یم
ات ناتو مورد ي بلکه صرفأ در چهارچوب عمل]آردستان[ کشور

دهد که از  یل مه مرتبأ قويدولت ترک. رندياستفاده قرار گ
حات را ين تسلي کند اما استفاده از ایرويادشده پينکته 
. داند ی منشور ناتو میدر راستا» سميمبارزه با ترور«جهت  

تها را ي از واقع یمي توان ن یآلود م  مهین فضايدر پشت ا
 وارده از آملان  یحات نظامير تسليها و سا ن اسلحهيد که ايد

ن منطقه ي ایامهايسرکوب قه جهت ي ترکیدر جنوب شرق
 یستيباطن ترور« ک  يامها ين قي چرا که ا،شود یاستفاده م

ت فوق ين وضعي فورأ به ایستيبا یدولت آملان م. دارند» 
ن منطقه ي به ا یحات نظاميصدور تسل. العاده خامته خبشد

 بلکه ،ها نکزدهيريان درگي به پایجگونه خدمتيز هيخ جنگ
 ترکها و یريکه درگيتا زمان. کند یمرت مياوضاع تشنج را وخ

حات ي از صدور تسلیستيبا ی حل نشده میاسيق سيکردها از طر
ن ي در ای و مهکاری شخصین کاالهايه ـو مهچني به ترک ینظام

 .  شودیرينه جلوگيزم
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 آملان ميمقن ترک و کرد يد در برابر مهاجري که بایاستيس
 ش گرفتيدر پ

 
گر يشه عالوه بر موارد ديه مهياست آملان در مقابل ترکيس .1

وا ترک و کرد به يلين جنبه متأثر بوده که  مياز ا
 و صداقت در یدرست. کنند ی میطور دائم در آملان زندگ

 و نزاع ترکها و کردها به یرياست آملان نسبت به درگيس
 ین که از مجهورين مهاجري دارد که با این امر بستگيا

 یمجهور. شود ی میفتاراند در آملان چه ر ه آمدهيترک
نه حقوق بشر يد طبق تعهدات خود در زميفدرال آملان با

ض يت از خانواده، ممانعت از تبعيحفاظت از کودکان، محا(
جاد اعتماد به ين خباطر ايو مهچن) ی و مذهبی، زبان یقوم

 و یت حقوقيه، وضعي ترکیهايرياست آملان در مورد درگيس
 را در قبال هرگونه نين مهاجريت از اي و محایتيامن
ن يا. دي منایبانيض هبرت سازد و از حقوق آنان پشتيتبع

ن سبب آن خواهد شد که به انتقاد آملان به يامر مهچن
 یشرتي بینه جتاوز به حقوق بشر هبايگر در زمي دیکشورها

 .گذاشته شود
 در ی زبان کردیريادگي جهت  یدر آملان امکانات کم .2

ن يه بر حسب دکرتي ترکیدهامدارس وجود دارد چرا که  کر
تا . شوند یه هنوز هم به عنوان ترک قلمداد ميدولت ترک

 را که از یکه دولت آملان در کشور خود درخواستيزمان
 ی اعطایعنياورد يکند به مرحله اجرا درن یه ميترک

 ی ساکن آملان کسی به کردهای و زبانیحقوق فرهنگ
تها در ين دولت را در جهت کسب حقوق اقلي ایپافشار

د امکانات يل باين دليبه ا.  خنواهد گرفتیه جديترک
 ی فرهنگیاي کودکان کرد و احی برایس زبان مادريتدر
 .  دیت روبه  فزوني کردها در آملان با فوریبرا

 بوده و ی در آملان منفحزب آارگران آردستانت يممنوع .3
 که یمهانطور. ن سازمان دوباره آزاد شودي ایستيبا یم

 یتي که در آملان مرتکب جرم و جنایست هرکسمسلم ا
حزب ت يز ممنوعيد جمازات گردد به مهانگونه نيشود با یم

نشده و ) در آملان (یت داخلي باعث امنآارگران آردستان
 یاگر اعضا. ه کمک نکرده استيها در ترکيريبه حل درگ

ب، يد آا را تعقي شوند بایتي مرتکب جنایسازمان
 حزب تين عمل قبل از ممنوعيا. ودر و حماکمه منيدستگ

حزب ت يممنوع. شد ی ممکن بود واجرا هم مآارگران آردستان
ن عمل يا. ن کار الزم نبودي ای براآارگران آردستان

ه و ي در ترکیاسي سیري طرز درگی  نشان دهندهیاسيس
ه به آملان ير و انتقال آن بر حسب فشار دولت ترکيتأث

ن ي از طرفیکيان طرفدار نگونه دولت آمليبد. بوده است
کند  ین امکان را از خود سلب ميشده و ا) هيترک(نزاع 

 ی کمک مؤثریاسيک راه حل سي یکه بتواند در جستجو
 . ديبنما
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   بهيیها هيتوص
ت يامنپارملان اروپا و سازمان , ه اروپاياحتاد

  اروپایو مهكار
 

ار ي که در اختی از متام امکاناتیستيبا یه اروپا مياحتاد
ان ي و کوشش خود به جریدارد استفاده منوده و با متام سع

 هرگونه ید از حلاظ اقتصادينده بوجود آيد در آي که بایصلح
 و یکمک الزم را بعمل آورده و در جهت هببود اوضاع اقتصاد

ه اروپا ياحتاد. ه گام برداردي در ترکیاسي سیساختارها
ود در برابر  خیاست  دولوي از سیزي قبل از هرچیستيبا یم

 ی خوددار اروپای  هياحتادت آن کشور در يه در مورد عضويترک
 را که ینصورت او اعتمادير ايدر غ. دي جویده و دوريورز

 از یرويت و پي و رعایريک نقش مثبت در حل درگيجهت اجنام 
  اروپای  هياحتاد. باشد از دست خواهد داد یحقوق بشر الزم م

ان صلح بکوشد و يک جريد آوردن ست فعاالنه در  بوجويبا یم
نه را ين  زمي قدم برداشنت در ای کمکیها له برنامهيبوس
ر ي زیها نهي در زمیزي قبل از هر چیاريکمک و. ق کنديتشو

 : باشند ی میضرور
اند و  ن رفتهي که در اثر جنگ از بيی راههایبازساز -

 ه،ي ترکی در جنوب شرقی اقتصادیربناي زیاياح
ه در ي اولی برداشنت قدمهای برایعنو و می مالیکمکها -

 ،يیزه کردن و مترکززدايجهت دمکرات
 و یس به زبان کردي تدری و کمک جهت برپائیبانيپشت -

 ن کار،يس مؤسسات الزم جهت اجنام ايبرای تأس
 در اجتماع خبصوص ی الزم جهت آشتی اجنام کارهایکمک برا -

 و  یقت و عفو عموميافنت حقي  «یوايسي کمجاديدر جهت ا
که منابع ي در صورتیشنهاديپ»  خسارتی به ادعایدگيرس

.  شوندیالزم تلق د وي کردها و ترکها مفینامربده از سو
ل نقض حقوق بشر يه را بدلي اروپا ترکیوان عاليد

ن ضد حقوق ير اعمال و قوانيي حمکوم منوده و تغمكررا
فه ين وظيا. ن کشور خواستار شده استيبشر را در ا

باشد که در سطح تبادالت  یو  پارملان اروپا م عضیدولتها
 یها اورند تا به حتقق خواستهيه فشار بي به ترکیاسيس

رود  یرد خطر آن مين امر اجنام نگياگر ا. فوق دست زند
ت و حفظ حقوق بشر مثر ي جهت محايی اروپایزمهايکه مکان

گر به آا باور ي دی خود را از دست داده و کسیخبش
 . نداشته باشد

ت از ي محا اروپایت و مهكاريسازمان امن یتهايدر فعال -
باشند نقش  یت مي که در اقليیزباا و مذهبها, اقوام
ک ي وجود ین سازمان حتيا. کنند یفا مي را ایا عمده

 اختصاص داده ی ملیتهاي مستقل را به اقلیايساريکم
 کپنهاگ مورخ سندتها يت از اقليه و اساس محايپا. است
ه ي امضا کننده که ترکیکشورها. باشد ی م١٩٩٠ جون ٢٩
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 یت از حقوق متساويباشد متعهد شدند محا یجزو آنان م
له يشان را بوسي سازند و حقوق ایتها را عملي اقلیبرا
ن يا. نه حفظ کنندين زمي خمصوص در ایهايبانيپشت

 آزادانه از زبان ی ن استفادهين شامل تضميتعهدات مهچن
 عام و ادارات ء و در مالیص شخی در عرصه زندگیمادر

 و ی، فرهنگیلين احداث مؤسسات خمصوص حتصيبوده و مهچن
ن مساعد ين قوانيبا وجود ا. کند ین مي را تضمیمذهب

 تا  اروپایت و مهكاريسازمان امنادشده، متأسفانه ي
. اورده استيه بعمل ني ترکیري جهت حل درگیحبال کوشش

م که با يواهخ یل ما از سازمان مذکور مين دليبه ا
 را ینده خمصوصي بنگرد و منایرين درگي به ایشرتيت بيجد

 . ن کنديين کار تعي ایبرا
 
 

  به ناتويیها هيتوص
 

 ی تلق یک احتاد نظاميسازمان ناتو خود را تنها به عنوان 
 ی متشکل از اعضائین سازمانينکرده بلکه طبق منشور آن مهچن

ن يا. باشد ی بشر م و حقوقیباشد که هدفشان حفظ دمکراس یم
. ز صادق باشديه ني ترکیعنياست کشور عضو يد در سيامر با

 منافع ین مورد حقوق فوق قرباني متأسفانه درست در ایول
 را در یه نقش بارزيان ترکيارتش و نظام. شوند یک مياسرتاتژ

 حل ی برایاسيک راه حل سيا يکنند که آ یفا مين مورد ايا
ن يندگان ناتو در ايمنا. ريخا يسر گردد ي میرين درگيا

ار دارند که معموأل ي را جهت گفتگو در اختینه امکاناتيزم
ن ياز ا. رسد یندگان دولتها و پارملاا به آن منيدست منا

ان را يد وشرط استفاده منود تا نظاميد بدون قيامکانات با
ن در يمهچن. ب منوديق و ترقي تشویاسيک راه حل سيجهت قبول 

فه ناتو ي وظ ی نظامیهايحات و مهکاري تسلمورد صادرات
است ي خود و سی  مطرح شدهیها ن خواستهيباشد که فاصله ب یم

ه يترک. د عمل کنديگو ی اش را کم کرده و به آنچه میعمل
 و یاسيک راه حل سي ید هرگونه کمک الزم را در جستجويبا

 یاسي و سیاجتماع, ی اقتصادین بردن کمبودهايجهت از ب
دست   یچگونه کمک نظاميد به هين کشور نبايد اما ابدست آور

ن جنگ يد اي ومتدیدن و سرکوب داخليابد که امکان ادامه خبشي
خ . امنان برانداز را به او بدهد
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 یانيسخن پا
 

در . باشد یر ميغلبه بر جنگ و به امتام رساندن آن امکان پذ
نگ و  منافعشان در ادامه ج ی کمی ه فقط عدهي ترکیمجهور
 و یها، راه و ترابر  روستاها، خانهی، نابودیزيخونر

ن کشور ي هنوز هم در ایول. باشد ی کشور می اقتصادی ندهيآ
ن امر يل اي از دالیکي. امده استي صلح بوجود نزميناميک دي

وقت خود , انياستمداران و نظامي از سیليباشد که خ یآن م
کوشش خود را بر  و یشرت سعيرا کمرت صرف حل مشکل منوده و ب

ا از يپرداخته و » حفظ ظاهر«اند که به   آن اده
مهه .  دفاع کنند که زمان آا بسر آمدهيیهايدئولوژيا

شرت متوجه ي بیستيبا ین نزاع ميکنندگان ا ن و شرکتيطرف
 ی عملیسرنوشت انساا و کشورشان بوده و بدنبال راه حلها

 یانعطافات خود ن مورد ازيد در ايهر دو طرف با. باشند
ن نه ي طرف مقابل قائل شوند و ای براینشان داده و حقوق

» ناچار«ن کار  يل که آا از طرف دمشن به اجنام ايبه آن دل
ن کار در دراز مدت ين خاطر که اجنام اياند بلکه به ا شده

ن منافع مشرتک يافنت اي. باشد ی منافع هر دو طرف میدر راستا
 یاسي سی در قدمهانباشد اما آ یل مص آن در آغاز مشکيو تشخ
ممكن د برداشته شوند، ين راستا باي که در ایفراوان

ه به ي ترکی در مجهوريیزه کردن و مترکززدايدمکرات. گردد یم
ستها آنرا به خاطر يباشد که کمال ی منیعنوان مثال کار

 کشور واحد تطابق ی دهين امر با ايکردها اجنام دهند بلکه ا
 به ی دولتیزه کردن ساختارهاي مدرنیاستاداشته و در ر

گر اتصال امر ياز طرف د. باشند ی خود الزم میخود
ن امکان را به ي ايیون به پروسه مترکززدايزاسيدمکرات

 مهم شرکت یهايريم گيدهد به طور گسرتده در تصم یکردها م
 فعال باشند و نه آنکه فقط از طرف یاسيداشته و از حلاظ س

 کردها یبرا.  شوندیندگيار در آنکارا منا انگشت مشیا عده
باشد که خود در حبث و  ی می شانسین نه تنها به معنايا

 را یند بلکه در جوار آن نقش فردي شرکت جویاسي سیگفتگوها
دهد خود  ی امکان را منينان ا به آني ا و ادهکنار

م که مهه يدواريما ام.  را قبول کنندیاسي سیتهايمسئول
ت ي شرکت دارند به مسئولیرين درگي در ایحنو که به یکسان

 برده و یز و امکانات آن پيک راه حل صلح آميخود در قبال 
 زده و یره را به کناري و غیکيدئولوژي ایمهه سد و مرزها

 خود را قبول کرده و با وجود آن یآماده باشند که تضادها
ک صلح مشرتک يش در جهت ي منافع خویهر کدام در راستا

 . بکوشند
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