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و عراق "قلب" کوردستان اتنيک ھستند. معذالک روند سياسی در   کوردستان ترکيه
و عراق بطور متفاوتی جريان می يابد. اين امر، ھم در ارتباط با   ترکيهکوردستان 

رھايبخش،  رھبری   خارجی، موقعيت جنبش کورد، آزمون مبارزه  ھم،فاکتورھای داخلی
و يکسری فاکتورھای ديگر است. اين روند ناشی از شرايط مشخص  صاحب اعتبار

  که  باشد. برای کوردھای ترکيهاجتماعی ـ سياسی، فرھنگی و ويژگی اين کشورھا می 
کوردستان عراق   می کنند،  ايجاد و پيشرفت منطقه  برای حق تعيين سرنوشت خود مبارزه

بيشترين اھميت را دارد. موفقيت ھا و تجارب کوردھای عراق اھميت بسياری برای 
کوردھا و ايجاد "اتنيکی"برای برسميت شناساندن ھويت  کوردھای ترکيه دارد که

  .تHش می کنند  ختاری در کوردستان ترکيهخودم

کميسيون اروپا است. در ھمين   يکی از موانع ورود آن به  کورد در ترکيه  حل نشدن مساله
دست   اين مسالهتنشھای ناشی ازبرای کاھش   در جريان سال جاری رھبری ترکيه  رابطه،

و   کميسيون اروپا، ترکيهللی "ـ مين کنفرانس بين الم7نھايی   . در قطعنامهتHشھائی زد  به
 در ارتباط با اعطاء  مشخص رھبری ترکيهپيشرفت   به 2010نوامبر سال  18" در کوردھا

از زبان   ، ليبراليزاسيون قوانين، حق استفاده  ترکيهکرد در شھروندان   حقوق شھروندی به
  به  در اين قطعنامهاست. ھمزمان   شده  کوردی در رايو و تلويزيون کوردی و زندانھا اشاره

موجب   که  عدم رعايت برخی از پروتکل ھا و کنوانسيونھای بين المللی از سوی ترکيه
اوجHن رھبر حزب کارگران کوردستان   عبدهللا حبس وسHمتی  از جمله  نقص حقوق بشر،

  با مساله  در رابطه  شرايط  کميسيون اروپا برای ترکيه  است، در اين قطعنامه  شده  اشاره
ميان ترکھا و تنش کاھش در جھت است. مطالبات اين بندھا   بند تشريح شده 22کورد در 

فعاليت کانال   آزادی بيان و از جمله  يکی از اين بندھا مربوط  به  برای نمونهکوردھا است. 



  ترکيه  ھای گروھی کوردی در اروپا است که و ساير رسانه رۆژ تی ویتلويزيون کوردی 
  .فعاليت می کندآنھا   عليه

کميسيون اروپا درصدد کمک سياسی و مالی برای ايجاد پHتفرمی   ،مھم اين است که
  و کورد برای حل مسالمت آميز مسالهمنظور مذاکرات نمايندگان ترک   دمکراتيک به

تمام سازمانھا و شخصيت   کورد و تحقق يافتن کامل حق آزادی، آزادی بيان و احترام به
  صلح آميز ترک ھا ـ کوردھا  ھمچنين شروع مذاکرهھای کورد است. در اين قطعنامه 

   [i]اوجHن   aزم است با آزادی عبدهللا  آن چنين آمده، 15در بند   ازجملهاست.   شدهپيشنھاد 

و برسميت شناختن حزب کارگران کوردستان بعنوان يک سازمان غير تروريستی، شرايط 
يی  برای تدوين قطعنامه   مدنی جامعه شرکت دمکراتيک تمام احزاب سياسی و سازمانھای

کورد در ترکيه فراھم شود. کنفرانس کميسيون اروپا    با مساله  در رابطه   [ii]درازمدت
آمريکا خواست تا   حدهيی از کميسيون اروپا و اياaت مت چنين مذاکره  برای دست يابی به

  .کنندن کوردستان را از فھرست سازمانھای تروريستی حذف حزب کارگرا

کردن آن را مثبت   و دمکراتيزه  اصHح قانون اساسی ترکيهبرای دولت تHش  ،کنفرانس
  ارزيابی کرد.

از سوی حزب کارگران کوردستان و   شده  مھلت آتش بس ارائه  کهکنفرانس پيشنھاد کرد 
تماميت ارضی عراق،   قطع تمام عمليات نظامی فرامرزی در مرز عراق و احترام به

قربانی شدن  از ، شده  برسميت شناختهـ م)   (از سوی ترکيهحقوق بشر و حکومت قانون 
نی حکومت محلی کوردستان ساکنين غيرنظامی جلوگيری شود. عمليات نظامی باعث نگرا

کميسيون   به  زمان ورود ترکيه ،می شود. عدم مراعات اين شرايط  و عدم ثبات اين منطقه
  تاخير می اندازد.  اروپا را به

مبارزان حزب کارگران کوردستان در   با قطع تعقيب مسلحانه   با اين حال، دولت ترکيه
در است.   کورد تعديل کرده  با مساله  طهـ عراق تا حدی موضع خود را در راب  مرز ترکيه

فعاليت حزب   ھرگونه  در صورت مشاھده ،رجب طيب اردوغان تاکيد کرد  ين رابطهھم
  انجام وظايف خود خواھند شد.  مجبور به  نيروھای امنيتیکارگران کوردستان، 

تن سپتامبر، دولت اردوغان با برداش 12پرسی قانون اساسی در  در جريان انجام ھمه
زمين   يی برای انجام مذاکرات با کوردھا، تHش کرد آنھا را وادار به گامھای محتاطانه

  را بطور مسالمت آميز حل کند. کورد  ، مساله نموده سHحگذاشتن 

دراوگوست سال جاری را بنابر رھنمود   حزب کارگران کوردستان آتش بس اعHم شده
بود.   قيد شده  طرف ترک  به  شده  ی داده نامهد، اين امر در اوجHن تمديد کر  عبدهللا

با   اوجHن بودند از" معامله  با عبدهللا  دارای تماس بHواسطه  که  نمايندگان رسمی ترکيه
   [iii]  تروريستھا" امتناع کردند.



می   اين مساله با  در رابطه  در رھبری ترکيه مخالفتبروز مانع   مذاکره ایايجاد شرايط بر
کورد و تHش برای ايجاد   با مساله  آنھا با خط مشی اردوغان در رابطه  ، ھمه شود، چرا که
محمد   سخنگوی پارلمان ترکيه  نيستند. برای نمونه  با مخالفين کورد ھمعقيده  روابط حسنه
وردی پارلمان بزبان ک  خطاب نمايندگان حزب دمکراسی و صلح به کرداعHم  علی ساھين

کاربرد زبانی   طبق آن احزاب سياسی اجازه  احزاب سياسی است که  81  متناقض با ماده
  تنھا کشوری است که  ھا و تبليغات خود را ندارند. ترکيه ، کنگره غير از ترکی در اساسنامه

  با مشکل مواجه متخلفين   پارلمان متذکر شد کهخنگوی در آن چنين قانونی وجود دارد، س
   [iv] خواھند شد.

   مت آميز مسالهپيشرفت حل مسال  ترکيهی ملی کورد در  توام با اين، فقدان جنبش يکپارچه
تنظيم مناسبات با   ، تنھا منحصر به لک، ماھيت اين مسالهکورد را بغرنجتر می کند. معذا

اختHف نظر وجود دارد. بخشی از آن  در رھبری آن  کردستان نيست، کهحزب کارگران 
د. سمت نمی باش  با رھبری ترکيهآتش بس و تماس   ، مخالف ھرگونه موضع سختی داشته

مسالمت   رشد روند مذاکره منظور  بهاوجHن   بدهللارھنمود ع  گيری جناح ديگر، بر پايه
است. اختHف نظر در رھبری حزب کارگران کوردستان آزادی   آميز با حکومت ترکيه

مخالف آتش   اوجHن می دھد که  ھای افراطی ھم عقيده با ايدئولوژی عبدهللا گروه  عمل به
ب گذاری در عمليات بم  دست به  " کهبازھای آزاد کوردستان، "  برای نمونه  بس ھستند.

اين عمليات زد، عضو   دست به  يی که اند.  در ضمن، انتحار کننده استانبول زدند، فعال شده
در مجموع بنفع حزب کارگران   عمليات مشابه [v]  حزب کارگران کوردستان بود.

  وردھا نخواھد بود.کوردستان  وک

نظر از تنش ماندگار در مناسبات ترکھا ـ کوردھا، می توان مدعی  تحوaتی مثبت، فصر
شد. ھمزمان   کورد در ترکيه  و کمرنگ در روند حل و فصل مساله  اما  بسيارغير قاطعانه

ممکن است وضعيت شديدا تغيير کند. اين در   در سال آينده  منتفی دانست، کهتوان نمی 
خواھد بود. مخالفين اردوغان با حفظ موضع شديدا   پرسی عمومی در ترکيه رتباط با ھمها

ضد کوردی و در نظر گرفتن آتش بس با کوردھا چون عاملی برای شروع ناآرامی، از 
می   اردوغان استفاده  و اطراف آن، عليه  تHش او برای کاھش تنش در کوردستان ترکيه

باور برخی از تحليلگران کامH   ياسی دمکراتھای اسHمی بهکنند. از سوی ديگر، موضع س
  پايدار است.

است. در اين   در واقع بوقوع پيوسته  کورد در ترکيه  با اين حال، درک جديد از مساله
نيز در جستجوی رويکردی جديد   محافل حاکم ترکيه  تنھا روشنفکران کورد، بلکه  ميان، نه

با کوردستان   ، تغيير مناسبات رھبری ترکيه برای نمونه کورد ھستند،  حل مساله برای 
آنکارا امکان می دھد   عراق گواھی بر اين امر دارد. پيشرفت ارتباطات با رھبری آن، به

  باشد.  تا مراقب مناسبات کوردھای عراق و ترکيه



شرکت رھبری آن در روند سياسی موجب  ،وضعيت در کوردستان عراق و در مجموع
کوردستان در سياستھای داخلی و خارجی عراق می شود. در روند   تقويت اھميت منطقه

مارس سال   در انتخابات پارلمانی ماه  شرکت کننده مذاکرات فراکسيونھای مختلف سياسی 
ء موجب امضا  ، مسعود بارزانی با اتخاذ موضعی بسيار ظريف و عاقHنه 2010

با تشکيل مجلس جديد عراق شد.   در رابطه   رای مذاکره  ھمسان يک پHتفرميی  موافقتنامه
باور مسعود   ، به دولت شد. اين توافقنامه  ماھه 8اين آغازی برای خروج عراق ازبحران 

ھا و مذاھب استوار است. او ھمچنان  بارزانی بر مبنای دوستی و احترام تمام مليتھا، فرقه
مناسبات بين اربيل و بغداد منحصرا بر اساس قانون اساسی عراق خواھد   رد، کهک تاکيد
   [vi] بود.

آمريکا از تHش مسعود بارزانی برای حل   باراک اوباما رئيس جمھور اياaت متحده
  کمکھای خود به  به  اياaت متحده  ، تاکيد نمود که ردانی کردهمشکHت بغرنج سياسی قد

   [vii] خواھد داد.  کوردستان ادامه  عراق و منطقه

صنايع نفت کوردھا با حفظ مقام رئيس جمھوری عراق، اميدوارند  مقام  وزير دارايی  يا 
  و گاز را بدست بياورند. نوری المالکی نخست وزير جديد در صدد است تشکيل کابينه

پايان برساند. در حال حاضر تنھا نام سخنگوی   ديگر به  جديد وزيران را تا يک ماه
   [viii]  است.  پارلمان و دو نفر از معاونھای او معلوم شده

دولت جديد سياست داخلی و   يی برای عراق است، چرا که تعيين کننده  اين کامH لحظه
تاکيد   تعيين خواھد کرد.مسعود بارزانی در ھمين رابطه 2014خارجی عراق را تا سال 

  با بغداد بر پايه  ھمراه ، و مسائل خود را کوردستان بخشی از عراق بوده  منطقه   کرد، که
   [ix] ھای مذھبی و جريانات سياسی حل خواھد کرد. عHيق ساير ملتھا، فرقه  احترام به

سياستمداران کورد بر سھم خود در داaنھای حکومت مرکزی می   در اين ھنگام که
کوردستان و ھمچنين سمت گيری سياست خارجی   منطقهرھبری افزايند، مخالفين، سيستم 

بطور   که  خط مشی رھبری اين منطقه  آنھا را مورد انتقاد قرار می دھند. آنھا معتقدند که
ميھنی کوردستان ھستند، جوابگوی   ات کوردستان و اتحاديهاز اعضای پارت دمکر  عمده

عHيق و خواستھای اکثريت جمعيت کورد نيست. آنھا  موضع جنبش " گۆران" (تغيير، 
در جھت حل مسائل مبرم کوردھای  و  از نظر آنان دمکراتيک بوده  که تحول، اصHح) را

پشتيبانی کوردھای دياسپور در عراق می باشد، بعنوان بديل پيش می کشند. اين جنبش از 
آمريکا با پشتيبانی از   مند است. طرفداران آن بر اين باورند که بھره  اروپا و اياaت متحده

منظور رھبران احزاب کوردستانی حکومت محلی کوردستان   /رژيم" خشن و سرکوبگر" 
با اعتراضات   منطقه ثبات اين  می کند. " گۆران" معتقد است که  اشتباه  /است ـ ا. ژيگالينا
محلی   فساد اداری، خويش و قوم پرستی و حکومت خودکامه  بر عليه  وشورشھايی که

   [x]  است، بھم خواھد خورد.



  استھای سال جاری کامH بهپايان موفقيت آميز سي  تمام اين موارد گواھی بر اين دارد که
نيروھای ائتHف از عراق خارج خواھند شد،   که  معنای امکان پيشرفت آن در سال آينده

نخواھد بود. صرفنظر از اطمينان بخشيدن باراک اوباما مبنی بر پشتيبانی از کوردھای 
  مناطق ديگرخواھد بود.   واشنگتن معطوف به  عراق، توجه

  و عراق باشد.  الی دشوار و مشکل ساز برای کوردھای ترکيهممکن است س  سال آينده

مسعود بارزانی فرصتی برای   ممکن است به  حل و فصل مشکل مناطق مورد مناقشه
تحکيم مواضع سياسی او بدھد. اين امر، امکان احراز مقام رئيس جمھوری کوردستان را 

ممکن است از دست  او خواھد داد. درغير اين صورت، اين پست  سوم به  در دوره
نسل جديد تکنوکراتھای   نماينده  سنتی نخبگان کورد و جنگ ساaر سابق به  گان نمايند

برسد. اين وضعيت تا حد مشخصی ممکن است سمتگيری رشد سياسی و اجتماعی   غربزده
  ـ اقتصادی کوردستان عراق را تغيير دھد.

پرسی  ھمه  نتيجه  به  صی وابستهتا حد مشخ  کورد در ترکيه  دورنمای حل و فصل مساله
رھبری   از نيروھای سياسی خواھد بود که  نزديک و موضع آن دسته  ھمگانی در آينده

کميسيون اروپا موجب   برای ورود به  خواھند داشت. ھمزمان تHش ترکيه  را بعھده  ترکيه
  خواھد شد.  کورد در کوردستان ترکيه  پيشرفت روند حل و فصل مساله

  منبع:

   http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/03-12-10.htm  سايت انستيتو شرق شناسی روسيه 
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