
 99-39، صص 8931تابستان  وبهار ، پنجمی ، شمارهسومالملل، سال دوفصلنامه سیاست و روابط بین

  هیترک یکردها نسبت به توسعه و عدالت حزب تبیین علل تغییر رفتار

 ی پیوستگی جیمز روزنابر اساس نظریه
 علی باقری دولت آبادی

 ایران ،یاسوج ،وه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوجدانشیار گر
 (30/83/8931تاریخ پذیرش      18/39/8931تاریخ دریافت )

 دهیچک

 هیترک در کردهای  مسأله به یا تازه نگاه 1331 سال در  توسعه و عدالت حزب آمدن کار یرو با

ها در با کرد یینها صلح کی به دنیرس روند 1382 سال تا حزب نیا یزمامدار تمد   در .گرفت شکل

 حل   و صلح انیجر کبارهی به بعد به سال نیا از اام  که بسیار امیدوارکننده بود؛ شدیم دنبال مسیری

 همراه به را نیکردنش مناطق از یاریبس در یناآرام و گرفت خود به معکوس یروند کردهای  مسأله

پس از  کردها به بتنس توسعه و عدالت حزب رفتار رییتغ علل این است که پژوهش یاصل سوال. آورد

ی پژوهش بر افزایش قدرت اردوغان و سوق یافتن وی به سمت  چه بود؟ فرضیه 1382سال 

 یلیتحل -یفیتوص روش و روزنا مزیجی  هینظر از پژوهش نیا انجام یبرااقتدارگرایی تأکید دارد. 

 راه و 1382 سال از پس اردوغان ییاقتدارگرا اگرچه داد نشان پژوهش یها افته. یاست شده استفاده

 یابرجسته نقش تیوضع نیا آمدن وجوده ب در کشور نیا پارلمان به هاخلق کیدموکرات حزب یابی

 قدرت و داعش ظهور. گرفت دهیناد را باره نیا در یخارج عوامل نقش توانینم اام  است داشته

 اروپای  هیحادات  به وستنیپ روند از یدیناام و کشور نیا یشمال یها بخش در هیسور یکردها گرفتن

ازجمله عوامل مهم  خارجی در این خصوص می باشند. لذا طبق نظریه ی پیوستگی جیمز روزنا دو 

 متغی ر فرد و نظام بین الملل بیشترین تأثیر را بر رفتار دولت ترکیه نسبت به کردها گذاشته است.

 نظریه ی پیوستگی ،ییاقتدارگرا ح،صل ه،یسور یکردها ها،خلق کیدموکرات حزب اردوغان،: هاکلید واژه

 

  نویسنده مسئول                ab.dolatabadi@gmail.com 

mailto:ab.dolatabadi@gmail.com
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 مهمقدّ 

ه ب شهیهم هاآن یطلب استقلال و کردها تیموجودی  مسأله هیترک یجمهور لیتشک زمان زا

 دارد خیتار در شهیر لهأمس نیا. است داشته وجود کشور نیا دولت یرو شیپ یالهأمس عنوان

 شده اشاره آن به زین 8سوور ادقرارد در که کردستان دولت لیتشک یبرا کردها خواست از و

 یمرزها در و شد گرفته دهیناد 1لوزان مانیپ در بعدها که یخواست. ردیگیم نشأت ،بود

ی  مهیضم آن اعظم بخش و نداشت ییجا آن در کردستان ،دیگرد میترس که یدیجد

 دولت کی لیتشک یبرا لوزان قرارداد در کرد یگراهایمل  شکست. دیگرد هیترک یجمهور

 یستیهمز مسأله گرید یسو از کردها قبال در یآتاتورک یهااستیس و سو کی از قلمست

 طول در .است دستخوش چالش ساخته مداوم طور بهرا  هاترک و کردها نیب زیآم مسالمت

 یتیهو جادیا بدنبال کردها فرهنگ و ادنژ یی اززداتیهو با هیترک دولتمردان ها سال نیا

 کردها قبال در هیترک یهاستیکمال که ییهااستیس. اندبوده ودخ یمرزها داخلدر  کپارچهی

 و هاارزش جذب به مجبوررا  هاآن و شد کردها مساله شدن تریبحران باعث گرفتند شیپ در

 یم هیترک خیتار کل در را کردیرو نیا. کرد خود یمل تیهو و توسعه یجا به یترک فرهنگ

 در یکرد به گفتن سخن هیترک یهاستیکمال 8338 سال تا که یطور. گرفت سراغ توان

 عنوان تحت را یکرد آثار انتشار و کرده ممنوع را زبان نیا به نوشتن و یهمگان یهاآنمک

 همه و بودند ساخته ممنوع -است طلبانه ییجدا غاتیتبل به زدن دامن که- ترور ضد قانون

 یترک یابی تیهو نیا به کردها واکنش. کردندی م هیتوج یمل وحدت قالب در را هابرنامه نیا

 آرارات، ران،یپ دیسع خیش شورش ازجمله متعدد یهاشورش به زدن دست هاستیکمال

به نحوی . است بوده( Pkk) کردستان کارگران حزب آن نیتر گسترده و نیآخر در و میدرس

 

 بريتانیا، نمايندگان از لمتشكّ کمیسیوني بود قرار آن 29 ی همادّ طبق که  م0291 سال به مربوط بود یامعاهده سوور مانیپ. 8 

 را يمحلّ خودمختاری يك پیمـان،ترتیب درآمـدن اجـرا از بعد ماه شش تمدّ در و شود مستقر قسطنطنیه در ايتالیـا و فرانسه

 .بدهد ،استقلال به مردم خواست درصورت دادند يم لیتشك کردها را آن ساکنان اکثريت که ای منطقه برای

 جزو کردستان اعظم بخش آن طبق و شد بسته  م9202 سال در سووری  معاهده از بعد سال سه که بود یا معاهده لوزان مانیپ. 9 

 نیب کردستان و نشد برده نامي وجه هیچ به آنها يملّ حقوق شناختن رسمیت به و کردها از پیمـان ايـن در. آمـد حساب به ترکیه

 .ديگرد میتقس عراق و هيسور ه،یترک سیسأت تازه کشور سه
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 نیتربزرگ از یکی به -خارج طیدرمح چه و داخل در چه- کردها توس ط مبارزات نیا ادامهکه 

 .است شده لیتبد ریاخ دهه دو یط هیترک یروشیپ مشکلات

 ،کشور نیا وقت جمهور سیرئ ،اوزال تورگوت 8331 سال در بار نیلاو  یبرا هیترک خیتار در

 مسأله بلکه طلبانهییجدا جنبش کی عنوان به نه آن از و رفتیپذ را کردهای  مسأله تیواقع

 یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس لمکم  یکردهایرو از دهاستفا با ینظام اقدامات یجا به که یا

 طلبانهاصلاحرویکرد  نیا اوزال رگوتتو مرگ با.  (Efegil, 2011: 27) کرد ادی است حل قابل

 از یکی که توسعه، و عدالت یاسلامگرا حزب دنیرس قدرت به با .شد سپرده یفراموش به زین

 امیدواری بود، کرده اعلام کردهای  مسأله حل و یدموکراس به بودن بندیپا را خود یشعارها

 از برخاسته دولت راه نیا در. شکل گرفت هیترک در ترکی  جامعه و کردها انیم درمجد دی 

 گـفرهن و تـهوی شناختن سمیتر به ایبر را چند صالحاتیا( AKPتوسعه) و لتاعد بحز

 دنبال 1339 سال در لحص مذاکراتی  دوره نیلاو  با حرکت نیا. داد انجام هـترکی در درـکُ

 با «کیدموکرات شیگشا» عنوانه ب را یفرآیند ،حکومت 1333 تابستان در آن دنبال به و شد

 سایلِو با حل یراه زیِهمساافر و هادرکُ أله یـمس از ییزدامنیتیا و زیسا دیعا فهد

 یکرد یونیزیتلو کانال نیلاو  افتتاح. (Celep, 2013:170) کرد آغاز مدنی و تیکاموکرد

 رانیسف» عنوان به کرد یها شمرگهیپ از گروه کی اعزام و دولت یسو از( TRT6ی)دولت

 راستا نیا در صلح به دنیرس یبرا طرف دو اقدامات از یبرخ ،هیترک به 1333 سال در «صلح

 1382 سال تا بود شده شروع 1331 سال از که یاصلاحات واقع در. (Tekdemir, 2016) بود

ی  هیحادات  نظر وردم مدل به شیپ از شیب هیترک ها سال نیا طول در. کرد یط را یخوب روند

 1382 سال در روند نیا اام  شد کینزد ،دارد قرار آن به وستنیپ انتظار در هاستسال که اروپا

 رییتغ علل یبررس. بازگشتند مذاکرات از شیپی  نقطه به طرف دو و دیگرد معکوس کبارهی به

 نیا که است یاصل پرسش هاآن با یآشت فرآیند ساختن فمتوق   و کردها به اردوغان کردیرو

 هیپا نیا بر مای  هیفرض. دارد را یلیتحل -یفیتوص روش با آن به پرداختن قصد پژوهش

. است داشته بحران نیا یریگ شکل در را نقش نیشتریب اردوغان ییگرااقتدار که است استوار

 استفاده شده است. روزنا مزیجی ی پیوستگ یهنظر از منظور نیا یبرا
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 پژوهشی نهیشیپ

 حزب به شتریب هیترک مورد در یفارس زبان به ریاخ سال چند در شده انجام مطالعات در

 ،شودیم ادی یگرینوعثمانعنوان  به آن از که کشور نیا دیجد استیس و توسعه و عدالت

 یسیدگرد علل یبررس» عنوان تتح( 8939) نژادینوروز و یباقر یهامقاله. است شده هتوج 

( 8931) یخان یفضل و ییطباطبا ،«یانگار سازه افتیره اساس بر هیترک یخارج استیس در

 و یدیام ؛«عرب جهان در یاسلام یداریب قبال در هیترک یخارج استیس» عنوان با

 در آن یامدهایپ و هاشاخص: هیترک در دیجد ییگرا یعثمان»  عنوان تحت(  8933)یرضائ

 یخارج استیس و ییگراینوعثمان» عنوان با( 8933) رهنورد و یدریح و« انهیخاورم

 مقالات نیا. هستند مقالات نیا از یا نمونه(« یعرب لاتتحو  بر هیتک با) هیترک یهاآنیخاورم

 سیاست هب توسعه و لتاعد بحز دوران در ترکیه ذارانگسیاست هنگا تغییر تأثیر ویکاوا به

 از گرید یادسته در. اند پرداخته انهیخاورم لاتتحو  لقبا در رکشو ینا عبر موض ،جیرخا

 یفرآیندها و روند شده، آغشته کردها و یسمسکولار اسلام، نیمضام با شتریب که مطالعات

 ی این پژوهش ها جمله از .است گرفته قرار یبررس و لیتحل مورد کشور نیا در یدموکراس

 یاسیس نظام در دموکراسی و تیتثب روند» عنوان با( 8931)یمانز و یمطلبی  مقاله به توانیم

( 8933) یفراهان و یآباد حاتم ،یاحمد ؛«توسعه و عدالت یگرا اسلام حزب بر تأکید با هیترک

 غم و یمحراب ؛«توسعه و عدالت حزب دگاهید از هیترک یخارج و یداخل استیس» عنوان با

 مقاله تا  ینها و« هیترک کردستان در بحران و کردها ییاگراو بر رث ؤم عوامل» عنوان با( 8933) پور

 اشاره« هیترک در یدموکراس و رو انهیم اسلام» عنوان تحت( 8933) یری ن و یلانیگ یقموث ی 

 و هیتجز مورد ریاخی  دهه چند ی ط هیترک در را انیاسلامگرا گرفتن قدرت مقالات نیا. کرد

 ،سندگانینو نظر از. کنندیم یفمعر  اسلام جهان یبرا قموف  ییالگو را آن و داده قرار لیتحل

 تا گشته موجب بلکه نبوده کردن زهیدموکرات سر بر یمانع تنها نه هاقرائت نیا بر یمبتن اسلام

 ،مقالات سومی  دسته. بردارد گام یدموکراس قیتعم و شدن نهینهاد ریمس در کشور نیا

 عمده بخش .اند شده نگاشته هیترک یکردها یها غهدغد بر شتریب تمرکز با که هستند ییهاآن

 و زاده یچنگی  مقاله. هستند یفیتوص کردیرو با و ینگار روزنامهی  وهیش به مقالات نیای 
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 و هیترک یکردها به ینگاه ه،یترک تیامن و کردها یقوم کاتتحر » عنوان تحت( 8911) آثارتمر

 برشمرد دیبا باره نیا در استثنائات جزء را« هیترک یمل  تیامن بر مستقل کردستان لیتشک تأثیر

 و عمل در هیترک :معتقدند خود اثر در سندگانینو. است کینزد حاضر پژوهشی  حوزه به که

 کار به باشد داشته توان در آنچه شک بدون کرده ثابت کشور این کردهای با خود برخورد نوع

 را کردها به ها ترک نگاه هاآن. دکن جلوگیری مستقل کردستان یک ایجاد از تا بست خواهد

 .سازند ینم میترس طرف دو یرو شیپ را یروشن ندهیآ و دهید یتیامن

 محور حول آثار شتریب دهد یم نشان زین هیترکی  درباره یسیانگل مقالات در جستجو

 گرفته قرار هتوج  مورد کمتر حاضر پژوهش موضوع و هستند یدموکراس به گذار و یدموکراس

 هیترک استیس صنامشخ  ریمس» نام با خود یفیلأت کتاب در( 1385) 8تالبوت ایلروا. است

 و یداخل یاسیس اوضاع بهبود و هیترک در ریاخی  دهه کی یاقتصاد یهاشرفتیپ به« دیجد

 دیجد مشکلات ؛کرده اشاره آن یامنطقه گاهیجا بهبود و دیجدی  هیترک یخارج استیس رییتغ

 1گونتر. دهد یم قرار یبررس مورد را توسعه و عدالت حزب یرو شیپ ،خارج و داخل در

 و پردازدیم کردها با هیترک دولت صلح فرآیند شدن فمتوق  علل به خود پژوهش در( 1382)

 کاملا  یدولت تنها هیترک در است معتقد و داندیم بغرنج هیترک جامعه یبرا را یکنون طیشرا

 در زین( 1382) 9لپک ُادول. ببخشد بهبود را کردها و هاترک نیبی  رابطه تواندیم کیدموکرات

 به« ؟کند کمکی ترکیه نِسیواتیزاموکرد به ندامیتو درکُ چپ یاآ» عنوان تحت خود یمقاله

 یسازوکارها با بتواند حزب نیا که است دواریام و پرداخته خلق کیدموکرات حزب نقش

( 1389)2سیاون اءیض .برساند سرانجام به را صلحی  پروسه دارد پارلمان در که ینقش و یقانون

 و عدالت حزب یهژمون و هیترک در یکراسودم چالش :قدرت میتقس» نام به یامقاله در زین

 بن گذشته،ی  دهه در یکراسودم از بزرگ موج کی از پس که پرداخته موضوع نیا به« توسعه

 دولت در استبداد روند  مورد در شیافزا به رو ینگران و هیترک در اصلاحات روند در بست

 

1 . Valeria Talbot 
2 . Michael Gunter 
3 . Ödül Celep 
4 . ZİYA ÖNİŞ 
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 (1333) 8لاول یویدد. است شده روشنفکران از یاریبس ینگران سبب توسعه و عدالت حزب

 معتقد و پرداخته هیترک در دموکراسی بحث به« هیترک در یدموکراس یبرا یچالش»ی  مقاله در

 مانده یباق کسانی طور به هیترک شهروندان و نخبگان نیب در دموکراسی به دتعه  که است

 در ما آنچه اام . داند یم شدن قطع حال در و مواجه مشکل با را هیترک در دموکراسی او. است

 قدرت به با که است یصلح پروسه شکست یبررس و یواکاو میهست آن دنبال به پژوهش نیا

 از شیب گذشت با فرآیند صلحی که ات فاق افتاده است. هیترک در توسعه و عدالت حزب دنیرس

 در نه و یفارس مقالات در نه و دهیگرد فمتوق  توسعه و عدالت حزب یزمامدار از هده کی

 .  است نشده پرداخته آن به یسیانگل بخش مقالات

  روزنا مزیج یوستگیپ یه ینظر: ینظر چارچوب 

 یها هینظر توان یم که است آن از یحاک یخارج استیس مطالعاتی  خچهیتار بر یمرور

( برد انیم) مختلط و خرد کلان،ی  شناسانه روش افتیره سه روند در را یخارج استیس

  :کرد میتقس

 سطح نیا در که یسندگانینو. دارد اشاره الملل نیب نظام کل  به افتیره نیا: کلان رهیافت -8

 ساختار تأثیر بر و دارند هتوج  یدیتجر یایقضا و ها مفروض م،یمفاه هب زنند، یم قلم ،لیتحل

 و یارزش یها نظام ل،یدل نیهم به. کنند یم تأکید کشورها یخارج استیس بر الملل نیب نظام

 زاده، فیس)دارد یزیناچ نقش هاآنی خارج استیس رفتار در گرانیباز یداخل یها شیپو

 یساختار سمیرئالی  هینظر رد،یگ یم قرار افتیره نیا در که یا هینظر نیتر مهم .(893:8912

 .(95: 8932 والتس،)است والتس کنت

 آن یخارج رفتار بر کشورها یداخل ساختار تأثیر بر افتیره نیا سندگانینو: خُرد رهیافت -1

 اتیمقتض تابع طرف، کی از کشورها یخارج رفتار و عملکرد منظر، نیا از. کنند یم تأکید ها

 تیشخص تأثیر تحت گرید طرف از و ییایجغراف خاص  واحد هر استقرار طیمح و یداخل

 یداخل سطح در یسازمان و سالارانهوانید یهایزنچانه و یاجتماع طیمح دگان،رنیگمیتصم

 

1 . David Lovell  
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 اسپروت، مارگارت و هارولد به توانیم افتیره نیا سندگانینو نیترمهم از. است جامعه

  .(131: 8933 فالتزگراف، و یدوئرت) کرد اشاره نیهالپر و سونیآل در،یاسنا هارولد

 یعیوسی  مجموعه ی وقبل لیتحل سطح دو از است یبیترک افتیره نیا: انبردیم افتیره – 9

 در واقع در. دهد یم پوشش ،دارندرا  هادولت رفتار بر یادیز تأثیر که یاجتماع یفرآیندها از

 رسانه یها تیالفع  ،یعموم افکار در راتییتغ و تمل  کی یخارج استیس نیب راهبرد نیا

 یم برقرار وندیپ و انسجام هاآنهای  شیاگر و سوابق ،نخبگان اتیخصوص و یجمع یها

 در روزنای  هینظر طبق. ردیگی م یجا قالب نیا در روزنا مزیجی پیوستگی  هینظر. گردد

ی  پنجگانه عوامل شامل یا مجموعه در هاحکومت یاسیس رفتار تعل  ،یاسیس یریگمیتصم

 یوانسالارید ری متغ ،رندهیگ میتصم اراتیاخت زانیم و نقش رنده،یگ میتصم تیشخص ری متغ

 تیجامع رسدی م نظر به. شود یم داده حیتوض المللنیب نظام ری متغ و جامعه ری متغ ،یحکومت

 یم ها دولت یاسیس ماتیتصم بر یخارج و یداخل عوامل دسته دو نقش پوشش و هینظر نیا

 مقصود بتداا ادامه در منظور نیهم به. دینما کمک کردها درخصوص هیترک رفتار فهم به تواند

 .  شود یم گرفته یپ پژوهش یاصل موضوع آن قالب در سپس و حیتشر گانه پنج عوامل نیا از

 یتمام شامل که رندگانیگ میتصم یانحصار یهایژگیو از است عبارت فرد ری متغ: دفر -1

 را کلان یها جمع که است یاقتصاد- یاسیس یتهایشخص همان و رندهیگمیتصم جوانب

 تازه افته،ین توسعه یکشورها در شتریب فرد صیخصا که دارد باور روزنا .کندیم یرهبر

 بوده کیبوروکرات ینهادها و افتهیسازمان یهانقش فاقد که است مطرح کوچک و افتهیاستقلال

 دارند، قرار بانفوذ یهاگروه و یعموم افکار نفوذ تحت کمتر آن رهبران که یجوامع در و اند

 و ها ادستعدا ،ها ارزش یعنی هگیرند تصمیم یها جنبه ه یهم متغی ر ینا .افتدیم فاقات 

 یگرد از را رشفتار یا و جیرخا سیاست یها گزینه که دشو می شامل را دفر پیشین تتجربیا

 .(Rosenau, 1971: 109-108) متمایزمیکند نگیرندگا تصمیم

 از ،جیرخا رفتار به طومرب یمتغی رها از دوم ه یمجموع«: نقش» ای یحکومت یرهایّمتغ -2

 ،یانحصار و یفرد اتیخصوص بر علاوه .شودمی ناشی ،کندیم فایا هگیرند تصمیم که نقشی

-یم بروز خود ازی متفاوت یهاواکنش همواره خود یدولت گاهیجا و یحکومت سِمَتِ در افراد
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ی  منهدا و حوزه ،یقانون یهاتیمسئول و فیوظا ،یحکومت ساختار در افرد گاهیجا. دهند

 عرصه در یو یهایریگمیتصم و جهان از فرد نگرش بر... و انتظارات ه یمحدود ارات،یاخت

 .  (Rosenau, 1996: 2) گذاردیم تأثیر یخارج استیسی 

 یگزینهها که میکند رهشاا حکومتی رساختا از جنبههایی آن به: حکومتی یوانسالارید -3

 ه یقو  و مجریه ه یقو  ه یبطرا تأثیر. هددییشمافزا یا زدسامی ودمحد را جیرخا سیاست

 یریگمیتصم روند. ستا حکومتی متغی ر نشد عملیاتی از اینمونه یرجخا سیاست در مقن نه

 یعمتنو   یالگوها از و بوده متفاوت همواره دو، هر از یبیترک ای و بسته باز، یها نظام در

 نظام اام  است؛ کُند ،یریگمیتصم ندرو اگرچه باز یهانظام در اساس نیا بر. کندی م یرویپ

 به خود، خاص  مراحل گذراندن با و داشته لیتما شدن یصتخص  به العادهفوق یبوروکراس

 (.03: 8903)بخشایشی اردستانی،  ابدییم دست یتر قیدق جینتا

 بر که دارد رهشاا جامعه یک غیرحکومتی یها جنبه از ستهد آن بهاین متغی ر : جامعه -4

 تحدو انمیز ،جامعه یکی  هعمد شیارز یها یگیر جهت. اردگذتأثیرمی دولت یهارفتار

 در که ستا متغی رهایی ،لتیدوغیر یها نمازسا و ها نجمنا ،ها وهگر ن،شد صنعتی انمیز ،مل ی

 :Rosenau, 1971).دارد کترمشا رکشو یک جیرخا یها سیاست و ها نماآر ایمحتو تعیین

 و داشته یبستگ مدرن ای یتسن   نظر از جوامع نوع به رهای غتم ریسا دمانن عوامل نیا .(108-109

 .کنندیم یرویپ یمتناقض و متضاد یهاهیرو از گاه

 و رندیپذیم تأثیر زین المللنیب طیمح از یریگمیتصم روند در هادولت: المللنیب نظام -5

 قطب شامل المللنیب نظام .گرددیم منظور رندگانیگمیتصم ی محاسبه در نظام نیا به واکنش

 وحشت توازن ای و قدرتی  موازنه ،یبازدارندگ یهانظام از یفیط شاملو مختلف یهایبند

 هر یا جامعه یک جیرخا محیط نسانیاغیر و نسانیا یها جنبه شامل گرید یانیب به و باشدیم

 را نتصمیمگیرندگا جیرسیاستخا یگزینهها و هددمی روی رجخا در که ستا کنشی

 . (Roseau, 1971: 108-109) هددمی ارقر تأثیر تحت و میکند وطمشر

 و خلیدای  گانهرچها ملاعو از یک هر ذنفو انمیز مختلف یهارکشو در روزنا داـعتقا به   

 ناروز نظر به. ستا وتمتفا جیرخا سیاست ایجرا و یگیر شکل در لمللا بین محیط عامل



 28                ...هحزب عدالت و توسعه نسبت ب رفتار رییعلل تغ نییتب

 

 هـب را هارشوـک هـک یگرزبا رتقد دارد؛ بستگی عامل جپن به قفو ملاعو از یک هر ذنفو انمیز

 یهارکشو که یگرزبا دیقتصاا ضعیتو ؛میکند تقسیم کـکوچ و رگزـبی  تهـسد دو

 ؛جتماعیا رساختای  بسته و زبا ماهیت ؛میکند ادـج هـنیافت عهـتوس از را یافتهتوسعه

 رـیز ول. جد( Roseau, 1971 :96-97) فرهنگی رساختا یناپذیرخنهر یا و یخنهپذیرر

ی  نظریه در خیلد یهامتغی ر یبندرده مختلف موضوعی یهازهحو نهایت در و ونگیـچگ

 8جدول شماره  :دهدمی ننشا خوبی به را ناروز جیمز

 : متغیّرهای مؤثّر بر سیاست خارجی از نظر جیمز روزنا1جدول شماره ی  

 

Source: Roseau, 1971:113 
 نمود محسوب دیبا بازی  افتهین توسعه بزرگ گرانیبازی  رده در را هیترک ،فوق جدول طبق

 در را تأثیر نیشتریب بیترت به جامعه و الملل نیب نظام حکومت، نقش، فرد، ری متغ که
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 و هیترک کشور در رهای متغ نیا یتأثیرگذار یچگونگ ادامه در کنند یم فایا آن ماتیتصم

 .گردد یم یبررس توسعه و عدالت حزب یرزمامدا

 تاریخچه و اهمّیت روابط ترکیه با کردها

 امپراتوری. دارد ی عثمانی دوره در ریشه که باشدمی طولانی تاریخ دارای ترکیه در مسأله ی کردها

-بخش بر داشت، وجود میلادی ی بیستم سده آغازین هایسال تا چهاردهم سده ی بین که عثمانی

 سده در آفریقا شمال و شرقی جنوب اروپای از هاییبر بخش چنین هم خاورمیانه، از ریبسیا های

 اساس بر بلکه قومیت بر اساس نه را ها اقل یت عثمانی امپراتوری. راندمی فرمان میلادی ی شانزدهم

-یم زندگی عثمانی در اکثریتی عنوان به طولانی مد ت تا نیز بنابراین کردها. کردمی مشخ ص دین

 عوض در و بودند برخوردار زیادی نسبی استقلال از خود داخلی امور در کرد قبایل حت ی. کردند

 ادامه نوزدهم قرن تا مشکلی هیچ بدون سیستم این دادند.می عثمانی امپراتور به سرباز و مالیات

 و هاقومیت یبرا مشکلاتی نوزدهم قرن در مل ی استقلال و ناسیونالیسم اندیشه ی ظهور با ام ا یافت

 و سلطان مقابل در مذهبی رهبران بعد به نوزدهم قرن از. آمد به وجود عثمانی در قومی گروههای

 سرکوب نظامی نیروهای توس ط شد ت به که کردند سازماندهی را هایی شورش مرکزی، قدرت

 استقلال هایجنگ و او ل جهانی جنگ در ترکها مناطق، این در آشفتگی و ناامنی رغم علی. شدند

به  ترکیه جمهوری تأسیس از بعد ام ا بودند کردها برخوردار حمایت از غربی، دول علیه ترکیه

 امر این و شد منتفی کردنشین مناطق به خودمختاری اعطای سیاست و شد آغاز اختلافات تدریج

 تشکیل با و عثمانی امپراتوری انحلال از پس. بود ترکیه شدن غربی سیاست از متأث ر حدودی تا نیز

 با توأم ی نوسازی زمینه در وسیعی اقدامات آتاتورک کمال توس ط. م8319 سال در ترکیه جمهوری

 آن کردن غالب و مل ی هویت کردن برجسته و انسجام آن، هدف که شد گرفته پیش در زدایی دین

 و هویت انکار با تا کردند سعی زمان آن از ترکیه دولتمردان. بود قومی و مذهبی نمادهای دیگر بر

 برای دهه چندین برای که بوده کشوری ترکیه لذا. بسازند یکپارچه ایترکیه کردها، موجودیت

 هاکمالیست که سازی ی مل ت ایده. است کرده مبارزه کمالیسم اصول تحت همگن مل ت یک ایجاد

 هویت حفظ بر که بودند ترکیه کرد ساکنان آن و داشت اصلی مانع یک کردندمی دنبال ترکیه در
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.دولت ترکیه در طول این مد ت ضمن رد   (Celep, 2013:170) می کردند ایستادگی خود مل ی قومی

کرد که هرکسی خود را از هرگونه حرکت قومی در جهت خودمختاری و استقلال، مدام تأکید می

که نژاد ناب ترک نداند از کوچکترین حقوق شهروندی در این کشور برخوردار نیست. سیستمی 

ریزی کرد به صورت مداوم مطالبات سیاسی کردها را سرکوب کرد. در آتاتورک در ترکیه پی

، 8315واکنش به این اقدام آتاتورک و جانشینانش، شورشیان کُرد با دولت مرکزی در سال های 

 نظامیان جناح چپ کُرد درگیر شدندتوس ط شبه8303و  8333های و در دهه 8391و  8393

(Urrutia and Villellas, 2012). 

چنین کشور مستقل در چهار خواست کُردها مبنی بر حقوق فرهنگی، زبانی و هنری و هم

ی گذشته، با کشمکش مسل حانه میان ترکیه و پ.ک.ک انطباق و ارتباط مستقیم داشته دهه

با بحران سوریه و اختلافات مربوط  1381است. افزایش خشونت پ.ک.ک. در ترکیه، در سال 

ویژه به شکل مخالفت ترکیه با رژیم اسد و پایان همکاری متغی ر ترکیه ان کشورهای منطقه بهمی

ایران علیه این گروه مسل ح، نمونه ای از تأثیرپذیری سیاست های ترکیه از موضوع  -سوریه  –

 . (Urrutia and Villellas, 2012)کردها است 

دو چالش  با 8338پس از ک.ک. پ. نظامی -سیاسی یهترکیه در کنار چالش فزایند

ردها روبرو گردیده است. یکی چالش تأسیس خودگردانی در شمال در ارتباط با کُ مرزیبرون

عراق که بر ترکیه تأثیر گذاشته است و دیگری چالش تحصیل شرایط خاص برای عضویت در 

-اختیارات منطقهدموکراسی و حقوق بشر و  از نظرردها بهبود وضع کُ ازجملهاروپا،  یحادیهات 

ردنشین خود کُ ه یشد ت نگران تأثیرگذاری تحولات شمال عراق بر منطقترکیه به .ای و غیره

ردی در شمال عراق باعث تشدید کُ باور است که تأسیس دولت مستقل  و بر این باشدمی

و  نیاحافظ) اندازدردها شده و وحدت دولت ترکیه را به خطر میکُی طلبانه تمایلات جدایی

(. برداشتی که دقیقا  در مورد تحو لات شمال سوریه و مناطق کردنشین نیز 15: 8911 ،دیگران

صدق می کند. آن چه در این میان گه گاه به تلطیف سیاست های دولت ترکیه نسبت به کردها 

انجامیده است بیشتر متأث ر از درخواست عضویت این کشور در ات حادیه ی اروپا، فشار شورای 
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ا، نقش و جایگاه ترکیه در ناتو و تأثیر رو به رشد اسلام در یک کشور سکولار بوده اروپ

  .(Yildiz and Taysi, 2007: 81)است

در حال حاضر همچنان که کردها آینده ی خود رادر ترکیه، تیره و تار دیده و به دنبال ایجاد 

ی گرای ترک و نظامیان سیستم فدرالیسم و خودمختاری در مناطق کردنشین هستند، احزاب مل 

بر ناسیونالیسم ترکی، سرکوب کردها و تمرکزگرایی در اداره ی امور کشور تأکید می ورزند. 

آنچه سالهاست به کابوس ناسیونالیست های ترکیه تبدیل شده و همواره به بی اعتمادی بین 

ستان در و کردها دامن زده است، ترس از خودمختاری موق ت و سپس تشکیل کشور کرد هاآن

(. مناطقی که همجوار 8مناطق شرق و جنوب این کشور است)نگاه کنید به نقشه ی شماره ی 

 با کردستان عراق، سوریه و ایران است.

 : پراکندگی کردها در ترکیه و کشورهای پیرامون8نقشه ی شماره ی 

 

Source: www.thekurdishproject.org 

قال خطوط انرژی)نفت و گاز( از ایران و عراق به گذشته از بحث تمامیت ارضی، مسأله ی انت

ترکیه و عبور آن از مناطق کردنشین نیز بر این پیچیدگی ها و حس اسیت ها افزوده است. هرگونه 

تنش در روابط کردها و ترک ها در داخل ترکیه به نوعی بر امنیت خطوط انرژی و آینده ی رشد 
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حت ی استقلال کردها می تواند بر مهمترین  .(Roberts, 2018)اقتصادی آنکارا تأثیر خواهد گذاشت

منابع آبی ترکیه و اقتصاد متأث ر از آن در حاشیه ی رودهای دجله و فرات تأثیرگذاشته و آینده ی آن 

این مسائل موجب گردیده تا دولت ترکیه گزینه های  .(See: Yadirgi, 2017)را تیره و تار سازد 

برای فهم چگونگی گذار از  بر روی میز خود با کردها قرار دهد. مختلف از آشتی تا رویارویی را

این دو فرمول به یکدیگر در دوران قدرت گیری حزب اعتدال و توسعه، در ادامه نقش متغی رهای 

 مختلف مورد تأکید جیمز روزنا در این ارتباط بررسی می گردد.

  فرد -1

 دفر به منحصر یخصوصیتها متغی ر ،اـنروز جیمز پیوستگیی  نظریه در متغی ر نخستین 

 یجنبهها همه متغی ر ینا. است رکشو یک جیرخا سیاستی  زهحو نگیرندگا تصمیم

 که دمیشو املـش را درـف شینـپی یاـه تجربه و هاادستعدا ،هاارزش یعنی هتصمیمگیرند

. دـیکنـم متمایز نگیرندگا تصمیم یگرد از را او رفتار یا و جیرخا سیاستی  گزینه

 ،اـهـتجحیار ،هاهنگیزا رات،تصو  و شتهادابر دی،فر ییژگیهاو شامل دیفر یهاغی رمت

 یاــهوربا ماــنظ و یــبینناــجه ی،رــصمیمگیــتی هیوــش و یرــهبر بکـس

 اثر نیکمتر دیبا فرد ری متغ رسدی م نظر به ظاهر در اگرچه. دوــیشــم ندگاــصمیمگیرنــت

 خاص  نوع اام  باشد داشته هیترک قدرت ساختار در و توسعه و عدالت حزب ماتیتصم در را

 در یدموکراس مدل. سازد یم پررنگ را ری متغ نیا یاثرگذار زانیم هیترک بر حاکم یدموکراس

 یهاچالش با همواره یدموکراس نیبنابرا .است نییپا به بالا از یدموکراس شبردیپ مدل ه،یترک

 به ییاقتدارگرا بازگشت احتمال همواره و است روروب مخالف یروهاین مخالفت با و خاص

 یحکومت مدل هرچند .(825:8939 ،یزمان و یمطلب) دارد وجود یدموکراس میتحکی  اندازه

 و توسعه و عدالت حزب حکومت از قبل چه مدل نیا شتریب اام   است بانهآم یدموکراس هیترک

 به ینگاه با. است بوده هاآن ییاقتدارگرا تیتثب و دولتمردان خدمت در حاضر حال در چه

 نظام کی هیشب باشد، ییاروپا یدموکراس کی هیشب که آن از شیب مینیبیم امروزی  هیترک

 ,Cook) است موجود انهیخاورم در آن از یادیز یها نمونه که است فرد به قائم یاقتدارگرا
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 اردوغان ،رفتهگ دست در را قدرت ،توسعه و عدالت حزب که کنون تا 1331 سال از .(2016

 نخست پست در 1382 تا 1339 سال از. است بوده هیترک در استیسی  عرصه تاز هک ی

 استیر پست در بعد به 1382 سال از و  -است هیترک در قدرت لاو  مقام که- یریوز

 از شیب شیافزا و یاستیر به یپارلمان از هیترک نظام رییتغ. است داشته حضور هیترک یجمهور

 آن دنبال به تمد  نیا در اردوغان که بوده یمهم  اهداف از یکی یجمهور سیرئ تارایاخت حد 

 58/3 یاقل حد  یروزیپ با و هیترک در یسراسر رفراندم یارزبرگ قیطر از توانسته و بوده

 کاملا   یطیشرا در دولت یداخل نیمخالف منظر از یروزیپ نیا. ابدی دست آن به یدرصد

. آمد دسته ب ،شد وضع 1383 یکودتا از بعد که العادهفوق طیشرا نقانو یاجرا با و ناعادلانه

 حاکم حزب اریاخت در کشور یهاآنرس غاتیتبلو  امکانات تمام :معتقدند اردوغان نامخالف

 یهاکانال در هاخلق کیدموکرات حزب به نسبت توسعه و عدالت حزب کهی طور ؛است بوده

 قناموف  یکودتا از بعد واقع در. است داشته غاتیتبل یبرا یبرابر 125  یفرصت یونیزیتلو

 صدها و کرد دایپ رییتغ یکنون دولت نفع به شد ت به هیترک در هارسانه انداز چشم 1383

 هامات  انگشت رخدادها نیای  همه در و شد لیتعط رسانه 853 و افتاده زندان به نگار روزنامه

 ,Mavragani and Tsagarakis) گردد یبازم یو اتیروح و اردوغان شخص یسو به میمستق

 The) کردند تأکید آن بودن ناعادلانه طیشرا بر ییاروپا ناظران از یاریبس که یروزیپ .(2019

Guardian, 2017/4/26).در خود نظر مورد راتییتغ بتواند تا داد اردوغان به را فرصت نیا 

 صورت در و شد گذاشته اجرا به 1383 سال از که یراتییتغ .برساند انجام به را یاساس قانون

 1313 سال تا تواندیم یو هیترک یجمهور استیری  ندهیآ انتخابات  دو در اردوغان یروزیپ

  خیتار در اواز  که است ینوع به هیترک در اردوغان یقدرتمند. باشد هیترک لاو  مرد همچنان

 هیترک ،نیا از شیپ تا. ندبریم نام فرد نیمقتدرتربه عنوان  آتاتورک زا بعد هیترک یجمهور

 شد، یم ادی یغرب یکشورها طرف از یدموکراس مدل عنوان به آن از که بود ییکشورها جزء

 قرارداده یدموکراس معکوس ریمس در را هیترک شودیم دنبال هیترک در امروزه که یروند اام 

 استناد با هیترک اترییتغ مورد در ییاروپا رانمفس  از یاریبس که است یهشدار همان نیا. است

 دخالت نترنت،یا و مطبوعات یآزاد در تیمحدود تظاهرکنندگان، هیعل سیپل خشونت به
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 دوره به ورود به ریتعب آن از و دهند یم یادار یبروکراس در هیتصف و هئیقضا ی هقو  در دولت

 یها یروزیپی  جهینت را تیوضع نیا یبرخ.  (Seufert, 2014:1) کنند یم« یفرد استبداد»ی

 تیتثب سمت به حرکت یبرا تلاش و هیترک انتخابات در توسعه و عدالت حزب یپ در یپ

 رفتار در را طیشرا نیا بازتاب .(Onis, 2013:11) دانند یم کشور نیا در خود قدرت یهژمون

 .کرد مشاهده توان یم یخوب به کردها با دولت

 لاو ی  دوره در: کرد میتقس دوره دو به توانیم را کردها مورد در اردوغان کردیرو یکل  طوربه 

 و مذاکره باب کردهای  مسأله کردن برجسته با نمود تلاش توسعه و عدالت حزب و اردوغان

 1333 سال در نیطرف نیب یمذاکرات انجام دوره نیا دستاورد. کند باز کرد یهاتیشخص با را گفتگو

 هیترک خیتار در که یامر. شودیم ادی «هیترک در صلح فرآیند» عنوان به آن از که بود 1389 ژهیو به و

 در اام . آورد همراه به را نیکردنش مناطق در توسعه و عدالت حزب ینسب تیمحبوب و بود سابقهیب

 لیتبد اریع تمام یداخل جنگ به و داد ریمس رییتغ کبارهی به ساله، چند روند نیا ی همه دوم دور

 رییتغ را کردها به نسبت متبوعش حزب ماتیتصم و دوغانار نگاه آنچه رسدی م نظر به. دیگرد

 است نیا اردوغان رتصو  . بود هیترکی  جامعه زین و منطقه در شده جادیا طیشرا از هاآن یتلق  ،داد

 از یبخش را خود خواهند ینم هنوز و کنند یم حرکت یطلب استقلال ریمس سمت به کردها که

 یاهایرو و کنند یم یپندار ذات هم خود یعراق و یسور انیهمتا با آنان. بدانند هیترکی  جامعه

 حزب قالب در هیترک پارلمان در آنان حضور یحت  . ندیجو یم ها نیسرزم آن در را خود بزرگ

 نیهم به. ستین یدموکراس شبردیپ و کردهاحق   احقاق یبرا مبارزه جز یزیچ زین خلق کیدموکرات

 ورود و داخل در کردها سرکوب به و دانست هیترک یراب داعش خطر از شیب را کردها خطر خاطر

 تنها نه هیترک. هم ت گماشت مرز یلومتریک 53 در حائلی  منطقه جادیا یبرا هیسور خاک به

 حزب سران یریدستگ به اقدام و داشت باز هیترک پارلمان به شانندگانینماورود  از را کردها

 در خود یتیامن حضور بلکه نمود هیترک یها یامناآر در داشتن دستی  بهانه به خلق کیدموکرات

ی  شهیر(. BPC-Turkey-Kurdish, 2016: 4-5) دیبخش شد ت را اربکرید استان و نیکردنش مناطق

 که اردوغان. جستجو کرد زین اردوغانی  بلندپروازانه یها آرمان در یحد  تا توان یم را طیشرا نیا

 داخل در را آرامش ابتدا تا نداشت یا چاره بود هیترک در ینعثما امپراتوری یایاح دنبال به ابتدا از
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 کردها با توافق زیچ هر از شیب کار نیا یبرا. رود آن لاتتحو  و منطقه سراغ به آنگاه سازد برقرار

 عراق و هیسور لاتتحو  با یگر یعثمان یایرو کرد احساس که یزمان اام   بود یضرور یامر

 دهید هیحادات  نیا در تیعضو یبرا اروپا یسو از زین یمثبت ازاند چشم و است ختنیفرور درحال

 به نسبت هیحادات  نیا روزافزون یفشارها از را خود حد اقل تا بازگشت سابق راه به شود ینم

 هیترک استیسفرد،  ری  متغ اساس بر که آنچه درواقع. سازد رها یبشر حقوق یاستانداردها اعمال

 نه و است یجمهور استیری  طلبانه فرصت یها شهیاند و افکار برد یم شیپ را کردها به نسبت

 .هیترک در کردها موضوع حل  یبرا یراهبرد نگاه

 نقش -2

 یکشورها در را تأثیر نیشتریب ،نقش ری متغ فرد، ری متغ از بعد روزنا اشاره مورد جدول طبق

 راـفتر رـب سئولیتـم و ستـپ اریذـتاثیرگ نقش ری متغ از منظور. دارد افتهین توسعه بزرگ

 در انوـمیت تنها را هشددیا ردمو ،سیاست نجها عملی و قعیوای  صحنه در. است نمسئوال

 ها لتدو تغییر و رتقد چرخش غمر به که دنمو همشاهد قانونمند و تیکاموکرد یهارشوـک

ی  هـعرص در انیـناگه و یندبنیا اتتغییر ،(هستند مختلف سیاسی ابحزا از همدآبر که)

 قانون چارچوب در مقامات رفتار کشورها نیا در. دهدینم رخ کشورها آن جیراـخ تـسسیا

 یکشورها در اام  ؛کنند تجاوز توانند ینم خود قدرت و فیوظای  طهیح از هاآن و فیتعر

 ،یگروه ،یحزب ،یشخص مطامع بتوانند افراد تا سازند یم فراهم یبستر ها نقش افتهین توسعه

 شیپ و 1383 تابستان یکودتا از پس اردوغان یرفتارها لیتحل. سازند ادهیپ را خود...و یقوم

 استیر و یریوز نخست مسند که دارد آن از نشان کردها قبال در 1389 سال در آن از

 یم حیصح را آن که آنچه به تا است داده قرار اردوغان اریاخت در یقانون یهامحمل یجمهور

 چرخش معد و قبار زدن رکنا رات،ختیاا و مسئولیتها از دهگستر تفسیر. دست زند پندارد

 ،تـلدو دنها تا ستا هشد موجب توسعه و عدالت حزب یزمامدار تحت هیترک در رتدـق

 و شغلی یها ورتضر نندانتو ث رؤـم یاـشهـبخ ایرـس و هـجرخارموا وزارت ن،اـلمرپا

 ارسیاستمد ینا بر را هدـکننوددـمح و قانونی یبندها و قید بهتر تیرعبا به و مسئولیتی
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 سبک ثیرأت تحت تد ـش هـب هدـشدیا یهادنها برعکس و کنند تحمیل اگرارقتدا و رکهنهکا

 اردوغان اقدامات واقع در. رندیارگقر اردوغان جتماعیا-سیاسیی  تجربه و شخصیت ی،هبرر

 نقش کی شتریب هیترک قانون طبق که بوده یجمهور سیرئ نقش از فراتر تمد  نیا در

 از .شود گولن جماعت شپی از شیب یریگقدرت مانع کرد یسع ابتدا در یو. 8است یفاتیتشر

 یخصوص مدارس ی همه و کوشید هیترک جامعه بطن در گولن گاهیجا فیتضع در ور نیهم

 گاهیجا تیتقو به وا .دهد کاهش را آنان قدرت و نفوذ بتواند تا کرد لیتعط را آنان به مربوط

 یاصل گذارانانیبن از یکی و هیترک نیشیپ جمهور سیرئ گل عبدالله  و افزود حزب در خود

 و یاساس قانون رییتغ بحث شدن قدرتمند چه هر یبرا و زد کنار را توسعه و عدالت حزب

 و (Talbot, 2015: 8-9) دیکش شیپ را یاستیر به یپارلمان از نظام رییتغ آن یاساس اصل

 دایپ فاصله او با شیهااستیس یاجرا در اوغلو ودودا ریوز نخست نمود احساس که یهنگام

 .درک استعفا به وادار را وی ،حزب در نفوذش و قدرت بر هیتک با کرده

 یحکومت یوانسالارید .3

 یکشورها رفتار بر تأثیرگذار متغی ر نیسوم یحکومت یوانسالارید همان ای حکومت متغی ر

 و یدولت یقوا ارتباط به شد داده حیتوض که ونههمانگ متغی ر نیا. است افتهین توسعه و بزرگ

 آن از ریناگز آن گاهیجا به بردن یپ یبرا لذا. پردازد یم کشور هر در تأثیرگذار قدرت ینهادها

 یجمهور نوع از هیترک حکومت. میده حیتوض یقدر را هیترک در قدرت ساختار میهست

. است شده لیتشک هیقضائ و نهمقن  ه،یمجر ه یقو  سه از ساختار نیا. است یپارلمان یدموکراس

 کشور نیا در سمیسکولار و تاتورکآ یهاارزش ضامن عنوان به که ارتش کنار در نهاد سه نیا

 و خلاصه طوره ب ادامه در. گذارند یم یاسیس ماتیتصم بر را تأثیر نیشتریب شود یم شناخته

 .شود یم یبررس ها یتأثیرگذار نیا شده کیتفک صورت به

 

 
 

 رات،ییتغ نیمهمتر ازی کی که آمد وجود به هیترکی اساس قانون دری دیجد راتییتغ 1383 لیرآو 83 رفراندومی ارزبرگ با. 1 

  .استی جمهوراستیر نهاد قدرت شیافزا و یاستیر بهی پارلمان از نظام رییتغ
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 رتشا: الف

 توانسته و بوده برخوردار یقدرتمند اریبس گاهیجا از ارتش هیترک تیجمهور خیتار طول در

 خود کشور نیا خیتار در ارتش های مکر رکودتا وقوع. کند فایا کشور نیا در یاساس نقش

 یریدرگ نیشتریب شهیهم ی،ارض تیتمام حفظ یهابهانه به نهاد این .8است مسأله نیا یایگو

 در کردهای  مسأله نام به یزیچ ،ارتش دید از واقع در و است کرده تجربه کردها اب را تنش و

 در ارتش بیترک به زیچ هر از شیب وضوعم نیا. کنندیم انکار را آن و ندارد وجود هیترک

 دارند را برتر دست آن در آتاتورک کردیرو طرفداران و ها ستیونالیناس که گردد یبازم هیترک

(Lovell, 2009: 6)  .دولت در ،هیترک در هاترک و کردها نیب تنش هاتمد  از بعد هرچند 

 گروه نیا مواضع از آنکارا ینسب تیحما و داعش ظهور با اما شد یریگیپ صلح روند اردوغان

 یهانهیزم( یکوبان مقاومتی  لهأمس در خاص طور به) کردها با ینظام تقابل در یستیترور

ی  واقعه. دیگرد فراهم ارتش و یمرکز حکومت با .ک.ک.پ یریدرگ دمجد   آغاز یبرا لازم

 که  هیسور با هیترک مرز رد 1385 ی هیژوئ 13 در سوروچ نیکردنش شهر در یانتحار انفجار

 کشته. زد را دمجد  یریدرگ نیا ی هجرق  ،شدند یزخم نفر 833 از شیب و کشته تن 10 آن در

 یتمام تا بود یکاف سوروچی  واقعه به واکنش در .ک.ک.پ توس ط هیترک سیپل افسر دو شدن

 ،حادثه نیا از پس. درو باد بر ند،بود آورده دست به مذاکره ماهها طول در طرف دو که چه آن

 لیقند یهاآنکوهست در .ک.ک .پ انیجنگجو هیعل را ینظام اتیعمل سرعت به هیترک ارتش

 حزب نیا در تیعضو اتهام به هیترک در را کردها از نفر صدها و آغاز عراق کردستان

 و است «رممکنیغ» صلح فرآیند به دادن ادامه گفت؛ جمهوراردوغانسیرئ. کرد بازداشت

 یسو از جانبهکی بسآتش هرگونه -کیبا لیجم -کردستان کارگران حزب مشترک سیرئ

 یهادامنه کوتاه یزمان گذشت با اام  (News & Analysis alwaght, 2016) کرد رد را حزبش

 

 سال مه ماه 10 در کودتا نیلاو . است بوده ارتش یکودتا شاهد بار پنج امروز به تا کشور نیا هیترک دولت لیتشک زمان از. 0 

 85 خیتارو آخرین کودتا در  8330، چهارمین کودتا در 8313، سومین کودتا در 8308  مارس81 در  کودتا نیدوم ،8333

 کودتا نیا تینها در که ذکر گردید هیترک رد بشر حقوق و یدموکراس حفظ ی اخیر،کودتا از ارتش هدف رخ داد. 1383 هیژوئ

 .خورد شکست
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 شرناک ن،یمارد اربکر،ید جمله از نیکردنش یشهرها در جنگ به و شد تردهیچیپ اریبس بحران

 . شد دهیکش رهیجز و

 باعث 1383 یکودتا اام  است ییبالا قدرت و قدمت یدارا هیترک در چند هر ارتش نهاد   

 ،گرفت رتصو ارتش در که یاهیتصف. دیگرد مستقل نسبتا  نهاد نیا شپی از شیب فیتضع

 برابر در توانستیم که بود ینهاد تنها ارتش رایز ؛نداشت اردوغان یبرا یروزیپ جز یاجهینت

 حزب که بود یتمد  بلند یهابرنامه از یکی ارتش فیتضع البته. ستدیبا اردوغان ییاقتدارگرا

 سال زا ژهیو به موضوع نیا خود قرار داده بود. یهابرنامهکار  دستور در توسعه و عدالت

 طر احی کودتا به طور جد ی دنبال شد. در آن زمان گروهی از نظامیان به ات هام ،1389 تا 1330

 فیتضع باعثبازداشت شدند. این بازداشت و سپس احکام قضایی  ارتش صفوف انیم در

 یکودتا نتوانست دوباره کمر راست نموده و ارتش گردید؛ طوری که ارتش شپی ازشیب

 . (Waldman, 2016/7/16) را به سرانجام برساند اناردوغ هیعل 1383

 هیقضائ ی هقوّ :ب

 ارتش با همسو که دیآیم حساب به هیترک قدرتمند ینهادها از گرید یکی هئیقضای  هقو 

 با مقابله یبرا است داده نشان بارها هیقضائ ی هقو . است جامعه سمیسکولار یهاارزش ضامن

ی  نمونه. کرد نخواهد فروگذار یتلاش چیه از ستندین جامعه سمیسکولار با همگام که یاحزاب

 ساختار با نکهیا لیدل به را لتیفض حزب ی،اساس قانون دادگاه که بود  1338 سال در آن بارز

 نیا .(812 -811:8933همکاران، و ینیآقاحس)کرد منحل ،داشت تضاد یاساس قانون کیلائ

 یتلق  و اردوغان دولت با آن شدن همراه .است بوده برخوردار یمهم  گاهیجا از شهیهم نهاد

 در حاضر حال در. باشد بازتر کردها سرکوب در دولت دست تا دهیگرد باعث کردها از یمنف

 در یهتوج   قابل زانیم به قضات یشخص استقلال هم و هئیقضا ی هقو  ینهاد استقلال هم هیترک

 دستگاه توس ط یمحسوس طور به 1382 سال از که است یروند نیا و است افتاده خطر

 International) است شده آغاز ینهاد اصلاحات و یقانون اقدامات از یبیترک با ییاجرا

Commission of Jurists, 2016: 6-12). یبرا یخوبی  بهانه زین 1383 سال قناموف  یکودتا 
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 یی،قضا دستگاه ژهیبو ی،حکومت یاهدستگاه از را خود مخالفان تا ساخت فراهم اردوغان

 جزو آنان از یبرخ که کرد برکنار کودتا در شرکت هامات  به را یقاض 1025  یو. کند حذف

 اقدامات و هیقضائ ی هقو  اگرچه .(Cockburn, 2016) بودند هیترک در ییقضاهای  رده نیبالاتر

 اب آن شدن همراه اام  است نداشته کردها با دولت روابط در ینقش ما یمستق 1389 سال تا آن

 و کیردموکراتیغ یها نهیگز به آوردن یرو یبرا را آن دست کردها هیعل دولت هاماتات 

 خود استقلال شتریب دادن دست از حال در نهاد نیا که اکنون. است بازگذاشته بار خشونت

 ریغ و میملا کردیرو انتظار ،گردد یم نیگزیجا توسعه و عدالت حزب از یقضات با و است

 .رسدی م نظر به ذهن از دور یامر کردها قبال در دولت یسو از بار خشونت

 پارلمان: ج

 یبرا یحل  راه و کند کمک هیترک در یدموکراس شبردیپ به تواندیم که یحکومت نهاد نیمهمتر

 نیا قدرتمند احزاب نمود هیترک پارلمان. است پارلمان شک یب ،کند دایپ کردهای  مسأله

 در. کنند دایپ راه آن به آرا درصد 83 حد اقل سبک صورت در توانند یم که است کشور

 خلق، یجمهور حزب توسعه، و عدالت حزب1385 سال در مجلس انتخاباتی  دوره نیخرآ

 که یانتخابات. کنند دایپ راه مجلس به توانستند هاخلق کیدموکرات حزب و یمل  حرکت حزب

 هم یائتلاف و بزند دولت لیتشک به دست ییتنها به نتوانست حاکم حزب لاو ی  مرحله در

 1385 نوامبر در بعد ماه 5 یدمجد  انتخابات که شد نیا به منجر و نگرفت شکل احزاب نیب

 یپارلمان انتخابات دو هر در یکرد تیماه با خلق کیدموکرات حزب یروزیپ. شود برگزار

 تا ردک فراهم یفرصت کرد کسب یکرس 53 ،دوم دور در و یکرس 13 ،لاو  دور در که 1385

 فرآیند کردن یسپر تهامد  از بعد نیکردنش مناطق در جنگ که یطیشرا در و بار نیلاو  یبرا

 به بار نیلاو  یبرا آرا درصد 35/83 کسب باتوانستند  کردها ،بود شده دیتشد دوباره صلح،

 که ینحو به ؛ساخت دگرگون پارلمان در را قدرت تیوضع امر نیهم. کنند دایپ راه مجلس

 قبل یهادوره در توسعه و عدالت حزب. دیگرد توسعه و عدالت حزب گاهیجا فیضعت باعث

 حزب نیا کردیرو اام  آورد دستبه را کردها أیر بود توانسته کردهای  مسأله دنیکش شیپ با
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 از را کردها أیر تا دیگرد موجب یکوبان مقاومت از نکردن تیحما عملا  و هیسور یکردها به

 از. باشد داشته خود یرو شیپ را هاخلق کیدموکرات حزب نام به یونیسیاوپوز و بدهد دست

 طرح اردوغان ،پارلمان در دولت مخالفان و هاخلق کیدموکرات حزب فیتضع یبرا رو نیهم

 از یبخش ییقضا تیمصون لغو واقع در ؛دیرسان بیتصو به را ندگانینما ییقضا تیمصون لغو

 توسعه و عدالت حاکم حزب تیتقو یبرا ها،خلق کیدموکرات حزب به فشار ،یاستراتژ کی

. بود اردوغان نظر مورد یجمهور استیر ییاجرا ستمیس یبرا مجلس در یبانیپشت میتحک و

 از و ختیبرانگ را ییاروپا یکشورها واکنش که بود انتظار از دور یقدر به طرح نیا بیتصو

 نیا اام  .(Solaker and Pamuk, 2016) شد ادی «هیترک یدموکراس به یا ضربه» عنوان به آن

 ارتش، قناموف   یکودتا از بعد قدرتی  اریکه بر اردوغان کامل طتسل  با و نبود ماجرا انیپا

 نیشتریب هاخلق کیدموکرات حزب انیم نیا در که زد خود مخالفان حذف به دست دولت

 صلاح ،حزب رهبران ازجمله حزب نیا یپارلمان ندگانینما از یاریبس. شد لمتحم  را هابیآس

ی  چهیدر هیترک دولت واقع در. شدند یزندان و ریدستگ ،سکداغیوکی دانیف و رتاشیدم نیالد 

 استیس به گرید بار کی و بست ،بود باز شده پارلمان در کردها حضور قیطر از که ی راآشت

 .بازگشت کردها سرکوب در 33 ی دهه یها

 جامعه. 4

 ثیح از که ییشکافها امری قابل پنهان کردن نیست؛ هیترک یاجتماع ساختار در شکاف

 یاجتماع یشکافها. شوندی م دهینام متراکم یشکافها ب،یترک و یبند صورت بر یتأثیرگذار

 هایبندگروه نیا و گرددیم دیجد یهایبندگروه نیتکو و تیجمعی  هیتجز و میتقس موجب

 که است یکشور هیترک .(33:8915 ه،یریبش)کنند دایپ یاسیس یهاآنسازم شکل است ممکن

 هدف نیا و کرده مبارزه سمیکمال اصول تحت همگن تمل  کی جادیا یبرا دهه نیچند یبرا

 هیترک کشور در ساکن یقوم یها تیاقل شناختن تیرسم به جهت یمشکلات شده باعث یمل 

. دهستن دولت یسو از خود شدن شناخته تیرسم به خواستار ها تیاقل نیا. دیآ وجود به

 هاآن. کنند یم یتلق  خود به نسبت نیتوه ینوع را نینش کوه یها ترک همچون یالقاب هاآن
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 ,Hansen, Nebbelunde, Curlo  and Christensen) ستندین تیاکثر انیم در یکوچک گروه

 لیتشک را هیترک یونیلیم 19 حدودا  تیجمع درصد 81 هیترک یکردها ی جامعه .(8- 2 :2015

 World Population)هستند ساکن کشور یشرق جنوب و یشرق ینواح رد و دهندیم

Review, 2019.)  گره کردها یتیهو انکار با هیترک خیتار سراسر شد گفته که همانطور اام 

 به .است کرده قیتشو استقلال کسب یبرا مبارزه به را کردها ت،یهو انکار نیا. است خورده

 خیش امیق. اند کرده ثبت خودی  کارنامه در را دولت هیعل مبارزه قرن کی بیقر خاطر نیهم

 که بود ریمس نیا در حرکت نیلاو  ،شد شکسته هم در ارتش طرف از که ،8315 سال در دیسع

 به زمان آن از .(Hatem and Dohrmann, 2013: 52) دیگرد روبرو هاستیکمال تند واکنش با

 گرفتن قدرت چند هر. است گرفته خود هب تنش پر یتیوضع هاترک کنار در کردها یزندگ بعد

 یکورسو هیترک پارلمان به خلق کیدموکرات حزب کردن دایپ راه و توسعه و عدالت حزب

 رییتغ با و زود یلیخ دیام نیا اام  کرد فراهم کشور نیا در یدموکراس شبردیپ یبرا یدیام

 شخص و حاکم حزب استیس رییتغ.  (Celep, 2016: 166) رفت دست از اردوغان استیس

 گذشته مثل گرید یانتخابات یهارقابت در زین کردها تا شد باعث کردها به نسبت اردوغان

 نیا أیر زشیر زانیم نیشتریب شاهد که ییجا تا نباشند توسعه و عدالت حزب با همسو

 نیکمپ نیب یرقابت دادیرو نآخری در و میبود نیکردنش مناطق در یپارلمان انتخابات در حزب

 به هیترک یکردهای  جامعه ی،اساس قانون راتییتغ سر بر هیترک رفراندوم در ریخ و یرآ

 یکنون طیشرا .آن چه(Bozarslan, 2017) گفتند« نه» اردوغان نظر مد  یاساس قانون اصلاحات

 یهایناآرام در کردها دادن جلوه رمقص  یبرا دولت تلاش ساخته تر دهیچیپ را هیترکی  جامعه

 دست است ممکن اگرچه یعموم افکار کیتحر نیا. است ریاخ سال ندچ ی ط کشور نیا

 با زیآم مسالمت یستیهمز راه یول بازگذارد کردها با برخورد یبرا تمد  کوتاه در را دولت

 .    دینما یم مسدود جامعه در تبلندمد  در را هاآن
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 یخارج طیمح. 5

 انمیز به مستقیم رطو به کشور کی رفتار بر لیلملابین و محیطی یهامتغی ر اریذـثیرگأت انزـمی

ی  دهه سه در هیترک یا منطقه اهداف و یخارج استیس. دارد ستگیـب رشوـک آن رتقد

 به آن از که بوده یهای یدگردیس شاهد ،توسعه و عدالت حزبی  دوره در ویژه به ،ریاخ

 از متأث ر هیترک یارجخ استیس کردیرو( 833: 8938،یهاشم یبن)شودیم ادی ییگراینوعثمان

 حت ی و ئوپلیتیکژ ،تژیکاسترائوژ موقعیت ،ییایجغراف تیوضع ،یامنطقه لاتتحو 

 Lerner and)  است داده قرار تأثیر تحت عمیقا  را آن همواره که بودهکونومیک ائوژ

Dimitreis, 2004: 30-40) .یدرست درک توانینم یخارج طیمح به هتوج  بدون شکیب 

 اردوغان کردیرو در نهفته که یعمل ؛کرد دایپ کردها به نسبت اردوغان کردیرو رییتغ به نسبت

 نیا دنیرس و یعرب یها جنبش شروع با. است بوده هیسور یکردها به نسبت هیترک دولت و

 و زد هیسور ونیسیاپوز یگروهها از تیحما به دست هیترک 1388 سال در هیسور به لاتتحو 

 از یکی به را هیترک کار نیا. شد خود خاک در هریسو دولت خالفانم نشست زبانیم بار نیچند

 به هیترک تا دینگرد باعث اام  کرد لیتبد هیسور ونیسیاپوز یگروهها یامنطقه مهم  انیحام

 اهداف به نسبت یو تیاسحس  ؛بالعکس بلکه گردد کینزد اسد بشار مخالف یسور یکردها

 .ختیبرانگ را اسدبشار پسا دوران در هاآن

 رقم خورد؛ داعش توس ط یکوبانی  محاصرهی  در قضیه کردها، با اردوغان اختلاف نیلاو    

 هیترک نیکردنش یشهرها داخل در یاعتراض موج بودند داعش فشار ریز کردها که زمان آن در

 یبنا سنگ نیلاو  تیحما عدم نیا .گرفت شکل یکوبان از آنکارا تیحما عدم به نسبت

بیشتر  را اردوغان دولت به نسبت کردهای  جامعه در یاعتماد یب و زد رقم ار صلح یفروپاش

 حدانمت  به که هیسور در کرد یهاآنگی شدن قدرتمندتر و یکوبان در کردها یروزیپ اام . کرد

. افزود کردها و هیترک دولت اختلافاتی  دامنه بر ،بودند شده لیتبد هیروس و کایمرآ یامنطقه

 کیدموکرات حادات  حزب به وابسته( YPG) خلق حفاظت یواحدها نیب یفرق اردوغان نگاه از

(PYD )جبهه و داعش اگر: »بود معتقد و نبود هیسور در یریتکف یستیترور یهاگروه با 

 یواحدها یروهاین و کیدموکرات اتحاد حزب پس ،دارند قرار بس آتش از خارج در صرهالن 
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.  (New Presstv, 2016)شوند گذاشته کنار بس آتش از مشابه طور به دیبا زین خلق حفاظت

 یاشاخه را هاآن ؛کرده حفظ را کردها به نسبت خود سرسخت مواضع وستهیپ اردوغان دولت

 یبرا یدیتهد هیترک یجنوب یمرزها در را هاآن گرفتن قدرت و داندیم .ک.کپ. یروهاین از

. است داشته هاآن ینابود و فیتضع در یسع رو نیهم از. کندیم محسوب خود یمل  تیامن

 صلح یها نشست در کردها حضور مانع تنها نه که کرد دایپ ادامه ییتاجا یسرسخت نیا

 یدرحال نیا. است دهیبخش تداوم را هیسور خاک داخل در هاآن با جنگ بلکه شده هیسور

 به و می کند دأییت اسد بشار با مبارزه در را کردها از دسته نیا مواضع کایآمر دولت که است

 مقابل در هیترک از را خود تیحما کایآمر گذشته در چند هر. رساند یم ینظام زاتیتجه هاآن

 است داده قرار ستیترور ستیل در را هاآن و کرده یعمل کردستان کارگران حزب یروهاین

 که یاقدام. دینما قطع را هیسور کیدموکرات حادات  حزب با خود یهمکار ستین حاضر اام 

 Kucukkeles and) است داشته همراه به را کایآمر با هاآن روابط یسرد و هیترک رنجش

Mankoff, 2014:1-2)  .به هیروس هم و کایآمر هم که کرد نشان خاطر دیبا حال نیا با 

ی  هیسور دولت از و کرده اعلام را هیسور یکردها استقلال موضوع با خود مخالفت صراحت

 نسبت اردوغان چرخش در یرث ؤم نقش مواضع نیا رسدی م نظر به. کنندیم تیحما یکپارچه

 هیترک نیکردنش بخش نیب ییجدا یبرا خودی  خواسته یریگیپ در را آنکارا و داشته کردها به

 . است ترساخته یجد  یمرز مناطق اشغال راه از هیسور با

 نیب حقوق مواضع با هرگز اام  شود هیتوج یتیامن لیدلا با است ممکن اردوغان مواضع اگرچه

 همراه به را اروپای  هیحادات  یجد  انتقاد خاطر نیهم به. ستین سازگار بشر حقوق و الملل

 نیا در تیعضو یبرا نموده تقاضا هیترک از بارها اروپای  هیحاد.ات (Isik, 2016)   است داشته

 دهد رییتغ را کردها به نسبت خود یداخل یهااستیس ،یاصلاح موارد ریسا کنار در هیحادات 

(Commidssion of the European Comunities, 2004:4). یابزاری  استفاده با هیترک هرچند 

 در و ردیبگی اروپا  هیحادات   از را یازاتیامت توانسته پناهندگان و هیسور یکنون بحران از

 مناطق در جنگ دیتشد و یداخل اوضاع شدن یبحران اام  باشد داشته را بالا دست مذاکرات

 کرد یروهاین فیتضع در یسع و هیسور یبحران اوضاع در دخالت و سو کی از نیکردنش
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 از ها تنش نیا. است ساخته رهیت را اروپای  هیحادات  به هیترک یالحاق مذاکراتی  ندهیآ ی،سور

 دهکر دایپ یشتریب شد ت ،هلند و هیترک و آلمان و هیترک نیببه این طرف، بویژه  1380 سال

 و خوانند یم رشیپذ رقابلیغ را نافرجام یکودتا از بعد هیترک مواضع ها دولت نیا رایز. است

 یا منطقه استیس یریگیپ در هیترک دیام تنها. کنند یم یتلق  استبداد یسو به حرکت را آن

 کردها یخودمختار یجد  مخالف را رانیا اردوغان. است عراق و رانیا به هیترک قبال در خود

 و عیمط شتریب هرچه را کردها بتواند رانیا یها تیحما با است دواریام لذا. داند یم هیسور در

. ستین کپارچهی و کدستی هیسور یکردها قبال در عراق موضع ران،یا بالعکس. سازد منقاد

 یمرزها مجاورت در هیسور کردستان میاقل یریگ شکل از عراق یمرکز دولت نکهیا وجود با

 مسعود یرهبر به عراق کردستان میاقل اام  کرد یابیارز یمنف را آن و نکرد بالاستق خود یشمال

 در هیترک یهایخواه ادهیز مقابل در کردستان کارگران حزب از تیحما با نمود یسع یبارزان

 که است یدرحال نیا. کند برقرار یتعادل عراق یهاترکمن تیتقو و کرکوک و موصل با رابطه

 روند به هیترک به یبارزان مسعود از دعوت با بود کرده تلاش اردوغان 1389 سال در شتریپ

 یبردار بهره با که بود دواریام اردوغان بیط رجب گر،ید انیب به. دینما کمک هیترک در صلح

 خود ه یاراد و تیجد  به نسبت را آنان هیترک کرد ونیلیم پانزده نزد در یبارزان مسعود نفوذ از

 نیا انیجر در. (Gunter, 2014: 23) کند متقاعد صلح یگفتگوها رساندن سرانجام به بر یمبن

 یبرا اردوغان و درآمد اهتزاز به آزادانه هیترک در بار نیلاو  یبرا کردستان پرچم که بود سفر

 داشته یمهم دستاورد نتوانست عمل در سفر نیا اام . آورد زبان بر را کردستان اسم بار نیلاو 

 را داعش دست از هاآن یآزاد و کردها از تیحما یبارزان ی،کوبان بحث نآمد شیپ با و باشد

 . داد حیترج هیترک با یحادات  هر بر

 جهینت

یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه متغی رهای شناسایی شده ی جیمز روزنا در مورد کشورهای 

به خوبی درباره ی رفتارهای  بزرگ توسعه نیافته ی باز)فرد، نقش، حکومت، نظام بین الملل و جامعه(

دولت ترکیه نسبت به کردها صدق می کند، ام ا به نظر می رسد نقش دو متغی ر فرد و نظام بین الملل 
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 حزببر موضع این کشور در قبال کردها بیش از سایر متغی رها تأثیرگذار بوده است. باوجود این که 

 تیرسم به یبرا را یاصلاحات ،کیدموکرات یارهاابز از استفاده با کرد یسعدر ابتدا  توسعه و عدالت

 عنوان با را یفرآیند 1333 تابستان در و انجام دهد هیترک در یکرد فرهنگ و تیهو شناختن

 منطقه لاتتحو  اام  دیکش شیپ را «صلح روند» بحث 1389 سال در و کرد آغاز« کیدموکرات شیگشا»

در داخل ترکیه روند تمرکز قدرت در دستان  .گذاشت ناکام را اقدامات نیا هیترک یداخل و یا

اردوغان و کنارگذاری منتقدان هم حزبی خود از پست های حس اس دولتی، راه را برای اقتدارگرایی 

نیز موهبتی الهی بود تا این مسیر کامل تر شده، هم پیروان  1383وی بازکرد. وقوع کودتای نافرجام 

ب کردی با قلع و قمع مواجه شوند. با این تغییرات دست حزب گولن و نظامیان مل ی گرا و هم احزا

دولت هم در قو ه ی مقن نه و هم قوای دیگر بازشد تا سختگیری های خود بر کردها را بیشتر کرده و 

ی سابق بازگردد. در خارج از ترکیه نیز ظهور داعش و پیامدهای حضور از مسیر در پیش گرفته شده

 یکردها گرفتن قدرتبه روند آشتی ترک ها با کردها در ترکیه زد.  آن در سوریه بیشترین ضربه را

 دور و هیسور خاک داخل در -باشندیم کردستان کارگران حزب به کینزد یفکر نظر از که -هیسور

 سو کی از داعش یروهاین مقابل در یکوبان مقاومت از نکردن تیحما خاطره ب کردها از هیترک شدن

 در یناآرام و کودتا وقوع و هیترک پارلمان به آن یابیراه و هاخلق کیتدموکرا حزب گرفتن قدرت و

 خود مواضع در یآشکار چرخش توسعه و عدالت حزب شد باعث گرید یسو از کشور نیا داخل

 سمت به اردوغان حرکت دیبخش یشتریب شد ت را چرخش نیا چه آن. باشد داشته کردها به نسبت

 به وستنیپی  نهیگز کردن خارج با 1383 نافرجام یکودتا وقوع زا بعد اردوغان. بود ییاقتدارگرا

 به دادن انیپا و کردها سرکوب قبال در را خود دست از لیست سیاست های ترکیه، اروپای  هیحادات 

 کیدموکرات حادات  حزب همچون پارلمان در خود مخالف احزاب. بازگذاشت کیدموکرات یها یآزاد

 در یبازنگر فرآیند و لیتعط را مخالف مطبوعات ر،یدستگ را نگاران زنامهرو. نمود قمع و قلع را خلق

 مصر تونس، انقلاب یبرا ییالگو را هیترک کرد یم تلاش شتریپ که اردوغان. کرد آغاز را یاساس قانون

 حقوق مواضع از کی چیه با که یراه. است گرفته شیپ در را یا تازه راه اکنون کند یفمعر   یبیل و

 حضور کی چیه هیسور یرسم دولت نه و عراق دولت نه. ستین سازگار یالملل نیب قوقح و یبشر

 و ییاروپا یها دولت نه. اند نکرده یابیارز سازنده را آن و رفتهینپذ را خود خاک در کشور نیا ینظام
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 نه .اند ندانسته مثبت کشور نیا در آرامش یبرقرار یبرا را کردها سرکوب حل   راه کی چیه کایآمر نه

 دولت لیتشک از اگرچه هاآن. اند نکرده دأییت را هیترک دولت موضع رسما   کی چیه عراق نه و رانیا

 زا. دانند ینم هیترک یها یرامآنا رمقص   زین را کردها اام   کنند ینم استقبال هیسور شمال در ستانکرد

 تیحما در کشور نیای  گذشته غلط یها استیس در هیترک یها یناآرامی  شهیر ها دولت نیا نظر

 یسو از شده گرفته شیپ در یکنون روندی  ادامه رسدی م نظره ب. کردها اقدامات نه و است داعش از

 نیب زیآم مسالمت یستیهمز ریمس بلکه نجامدیب کشور نیا یالملل نیب شتریب یانزوا به تنها نه اردوغان

 . سازد یداخل انیپا یب یها ونتخش ریدرگ دمجد   را هیترک و برده نیب از را ها ترک و کردها
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