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چکیـده
قومیث در راورمیانه ،مسئلهای پیچیده استث و کشتوراای ندتدقومیحه ااتواره ةتا مشت
فراوانه از این ناخیه روةهرو ةودهاند .ةرره رویته سترکور را در قتتاط مباتتتا
گرفحهاند و در مقاةل ،عده دیگری در جت

قتومه در پتی

ةودهانتد کته ةتا دادق خقتوه فرادگته و سیاسته ةته

قومیثاا از ةدرانه نارواسحه جلوگیری کددد .در این میتاق ،سیاستث جرکیته در قتتاط قومیثاتا و
ةهویژه کرداا ،ةهعدواق اصلهجرین اقلیث قومه کشور ،فرازونشیب زیادی داشحه استث .جتا پتی
روی کار آمدق خزر عداتث و جوسعه ،جرکاا سیاسث سرکور را در مقاةل کرداا درپتی

از

گرفحته

ةودند ،اما ةا روی کار آمدق این خزر ،مهجواق جغییراجه اساسه را در این رویه مشااده کترد .فمت
این مسئله ازآقرو ااایث دارد که مسئله کرداا در جرکیه ،اصلهجرین مسئله دارلته ایتن کشتور در
طوط دورهای طوالنه ةوده اسث .در این نوشحار ةا اسحفاده از رو

جوصیفهتجدلیله ج

ةتر ایتن

اسث که فرایدد صلح جرکیه و کرداای این کشتور را ةتا ةتهکارگیری نظریتهاای ندتدفراد گرایه
جوضیح دای و ةداةراین درصدد پاسذگویه ةه این پرس

اسحی که نظریتهاای ندتدفراد گرایه

نگونه مهجواندد فرایدد صلح در جرکیه را جتیین کددد؟ نحیجهای که در ایتن نوشتحار ةهدستث آمتده،
خاکه از این اسث که نظریهاای نددفراد گرایه قاةلیث جتیین فرایدد صلح جرکیه و کرداای ایتن
کشور را دارند.
 واژگان کلیدی:
نظریهاای نددفراد گرایه ،فرایدد صلح ،خزر عداتث و جوسعه ،کرداای جرکیه
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مقدمه
کسدٌا ةشرگجسیو اقلیث ضاکو در جسکیً ٌطحير .ةاایوحال ،ایکو رکسوه کص از جسضکیص
جهٍَری جسکیً جسدیسرزاری اىرکی ةکس ضیاضکث جسکیکً داعکحً اضکث .در انپساجکَری وذهکاىی،
نطئلًای ةًىام نطئلً کسدٌا وجَد ىراعث و اضاضاً انپساجَرٌای وذهاىی ةًدىتال جحهیل ٌَیکث
و زةان جسکیً ةً دیگس قَنیثٌای ضاکو در قلهسو انپساجَری ،ىتَدىر .ص از جغدیل جهٍکَری
جسکیً در ضال  ،1923دولحهسدان ایو کغَر عسوع ةً جحهیل ٌَیث و زةکان جسککی ةکً کسدٌکا
کسدىر و ةًوتارت دیگسف ضیاضث ادغام را در نَرد کسدٌا در یظ رسفحير .در ایو دوره کسدٌکا
را ةا ويَانٌایی ناىير «جسك کٌَی» 1و یا «افسادی کً دَد را ةًاؼكالح کسد نیداىير» دكاب
نیکسدىر .اضحفاده از زةان کسدی نهيَع ةَد و نجکازات ضکيگیيی ةکسای افکسادی ککً دَاضکحار
اضحفاده از ایو زةان ةَدىر ،درىنس رسفحً نیعرٌَ .یث کسدی ةًعرت جَضکف ناانکات دولحکی
اىدار نیعر و ىام ندانٌایی کً اضانی کسدی داعحير ،جغییس داده نیعر و ححکی رکزاردن ىکام
کسدی ةس فسزىران جَضف والریيغان غیسقاىَىی ةَد ).(Güçlü, 2013
کسدٌا در جسکیً ٌهَاره رسوٌی ةَدهاىر کً ٌَیث آىٍا ىادیکره اىگاعکحً عکره و حـکَر
آىٍا در ؼحيً ضیاضی جسکیً ةکا عکَرشٌا و ىتسدٌکای رسیدکی رکسه دکَرده اضکث .حکشب
کاررسان کسدضحان (پ.ك.ك) ىهاد ةسجطحً ایو جسیکان در نیکان کسدٌکای جسکیکً اضکث.
پ.ك.ك کً از ضال  1987جکا  1990جسیکاىی نارکطیطحی کنائَیطکحی و اىاالةکی عکهسده
نیعر ،ازیکضَ ةا فسو اعی ضیطحم دوقكتی و جغییسات نَازىً قررت در وسؼکً جٍکاىی و از
ضَی دیگس ،ةا ورم ىفَذ رطحسده آىٍا در نیان جَانه کسدىغیو ةً دوران ىاضیَىالیطم نحؾ
ارزاعث؛ دوراىی کً از  1990جا  1995ةًقَل اىجانیر .در ایو دوره آىٍا از کسدضحان ةشرگ
و اضحاالل آن ضذو نیرفحير؛ نَؿَوی کً اقتال وهَنی و ةًدىتال آن ،ىفکَذ و نغکسوویث
نیان کسدٌا را ةسای آىٍا ةًارنغان آورد .انا ةًقررت رضیرن اضالمرسایان در جسکیکً از اواضکف
دًٌ  1990و ىفَذ آىٍا در نیان کسدٌا وانلی عر کً ایو جسیان ةً لفامیٌای نکزٌتی روی
1. Mountain Turks
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آورده و ةدَعر جسکیتی از ىاضیَىالیطم کسدی و نزٌب را ریر آورد جا جَانه ٌرف ةًضکَی
جسكٌای اضالمرسا کغیره ىغَىر ).(Tahiri, 2007: 232

ایو رکسایظ پ.ك.ك ککً از  1995جکا  1999ادانکً داعکث ،ةکا دضکحگیسی اوجکانن
روةًؿىف ىٍاد .ةا دضحگیسی اوجانن ایو جسیان کً یک دًٌ ةا جسدیس رسفحو از ایکرهٌای وی
ٌرایث عره ةَد ،ةار دیگس جحث جسدیس جسیانٌای رپ قکسار رسفکث و ایکو ىیسوٌکا جَاىطکحير
ىاضیَىالیطثٌای نحافنًکار را ةًحاعیً ةساىير .ایوةار ىاضیَىالیطکم ککسدی ةکا نارکطیطکم
نىحرل ،جلفیای دوةاره یافث و جا حری ویژری اىاالةی و نطلحاىً آن کاٌظ یرا ککسد .کص
از حَادث یازده ضپحانتس و آغاز جيگ ةا جسوریطم ،ایو رویدکسد ٌسرکً ةیغکحس ىٍادیيکً عکر،
ٌسرير ةًنىيای حزف جيگقلتان از درون پ.ك.ك ىتَد« .حشب ککاررسان کسدضکحان» ةکً
«کيگسه آعحی و دنَکساضی کسدضحان» جغییس ىام داد جا دَد را از نحرودیثٌای نسةکَط ةکً
یک رسوه جسوریطحی ةسٌاىکر و ضکازنان جریکر را جسیکاىی ةکا اىریغکًٌایی ىکَ ىغکان دٌکر
).(Yenisafak, 2000
ةًقررت رضیرن حشب ورالث و جَضىً در جسکیً جسدیس ةطشایی در جىهیک ایکو رویدکسد
داعث .عسکث کسدٌا و جسیانٌای واةطحً ةکً پ.ك.ك در قالکب ىهایيکرران نطکحال و ىکً
حشةی در اىحذاةاتٌای ( 2002ةا حهایث حشب دنَکساجیک دل )( 2007 ،ةا حهایث حکشب
کيگسه جانىً دنَکساجیک) و ( 2011ةا حهایث حشب ؼکل و دنَکساضکی) ىغکان ةکارز یکک
جحَل ةَد کً ٌمزنان ةا ةًقررت رضیرن حشب ورالث و جَضىً روی داد .آىٍا ضىی داعکحير
رفحًرفحً کسدٌا را ةً دَد ىشدیک کيير .در ایو ناكکه ،جسکیکً عکاٌر دو دوره آجکظةکص از
ضالٌای  1999جکا  2003و از  2004جکا  2009و ٌهچيکیو نکزاکسات اضکلَ ةکَدٌ .سريکر
جسیانٌای قسفرار جيگ ازجهلکً «اةحدکار وهکل کسدٌکا»« ،قسفکراران حکانیلی ییلکرریم و
«یاژك (عادً زىان)» ةا نزاکسات ؼل نذالف ةَدىر و اىغىاةی ةکا رٌتکسی ککاىی ییلهکاز در
حشب ةًوجَد آنر ،انا اوجانن درحال جشری اىریغًٌای ىَیو ةً حشب ةکَد ککً ىحیجکً آن،
ریککشی جککش کيفررالیطککم دنَکساجیککک و کيککار رزاعککحو ایککره دولث کنلککث کککسدی ىتککَد
).(Yunanistan’ýn terör örgütü PKK’ya verdigi açik destek, 2003
اوجککانن ککص از ضککال  2004و ةککا جسدیس ککزیسی از اىریغککًٌای ةککَکچیو و دو کحککاب
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«ةَمعياضی آزادی» و «عٍسىغیيی ةرون عٍس» ،ایو اىریغًٌا را وارد رفحهان ضیاضی دکَد
کسد .ىَوی اوحااد ةً یک حدَنث غیسنحهسککش ککً آزادیوهکل ةیغکحسی ةکً عکٍسداریٌا و
اضحاىراریٌا داده و اىحذاب ناانات نحلی از قسی کيگسهٌکای دنَکساجیکک نسدنکی اىجکام
نیعَد ( .)Birand, 1992: 79-83درىٍایث ایو جحَنت ةً عدلریسی سوژه ؼکل ،2012
ایجاد نجهه فسزاىگان ؼل  ،کهیطیَن 17ىفسه ىامس ةس ؼل و واکبىغکیيی از نَاؿکه دکَد
درةاره جغییسات قاىَن اضاضی و احیکای حکشب دنَکساجیکک دلک در ضکال  2013اىجانیکر.
نیجَان رفث کً ةا وقَع ایکو جحکَنت فدکسی و ىٍادیيکً عکرن آىٍکا کص از ضکال ،2012
پ.ك.ك ةً جسکیتی از ضَضیالیطم ،لیتسالیطم و ىاضیَىالیطم ىشدیک عره اضث؛ جسکیتی ککً
درىٍایث آىٍا را ٌسرً ةیغحس ةً دضحَرکارٌای دولث و جىانل و رفحگَ ةا آن ىشدیک نیکيکر.
دردَاضث اوجانن در ىَروز  2015ةسای کيار رزاعحو جيگ نطلحاىً ،ىهاد ةارز ایو جىانکل
اضث ).(Oral, 2015
ةا جَجً ةً ایو نطائل نیجَان ادوا کسد کً جاکيَن ٌیچ حشةی ةًاىرازه حشب وکرالث و
جَضىً در راضحای اوكای حاَق کسدٌا وهل ىدسده اضث .یدی از دنیل جسییر ایو ادوکا ،ایکو
اضث کً در اىحذاةات نذحلکف ،حکشب وکرالث و جَضکىً ةیغکحسیو نیکشان رأی را از نيکاق
کسدىغیو کغَر ةًدضث آورده و ححکی در آدکسیو اىحذاةکات ارلهکاىی ،حکشب دنَکساجیکک
دل ٌا ىیش وارد ارلهان عره اضث .ایو روىر ککً در دوره حکشب وکرالث و جَضکىً عکسوع و
ةىرٌا ةً «فسایير ؼل » نىسوف عر ،جاکيَن فسازوىغیبٌکای زیکادی داعکحً اضکث .در ایکو
ىَعحار ةًدىتال اضخرَیی ةً ایو سضظ ٌطحیم کً ىنسیکًٌای ريکرفسٌيگرسایی رگَىکً
نی جَاىير فسایير ؼل را در جسکیً جتیکیو کييکرف فکسض نکا ةکس ایکو اضکث ککً ىنسیکًٌای
ريرفسٌيگرسایی جَاىایی جتییو فسایير ؼل جسکیً و کسدٌای ایو کغَر را دارىر .ةسای درك
ایو نطئلً کً آیا ایو ىنسیًٌا نیجَاىير اضخرَی جحَنت نَجکَد در رواةکف نیکان دولکث
جسکیً و کسدٌای ایو کغَر ةاعير و زنیيً را ةسای فسایير ؼل نیکان ایکو دو فکساٌم کييکر،
ةایر جيَع قَنی در جسکیً را ةًويَان نتيای آن درىنکس رسفکث .ایکو ناالکً در رٍکار ةذکظ
نطئلً کسدٌا در جسکیً ،ىنسیکًٌای ريکرفسٌيگرسایی ،ىنسیکًٌکای ريکرفسٌيگرسایکی در
جحلیل ؼل جسکیً و کسدٌا و ىحیجًریسی جينیم عره اضث.
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 .4مسئله کردهب در ترکیه
ةطیاری از ژوٌغگسان ،کسدٌا را نسدناىی نیداىير کً ةًؼکَرت ساکيکره در  4کغکَر
جسکیً ،وساق ،ایسان و ضَریً ضاکو ٌطحير ) .(Ozsoy, 2013: 103کسدٌا ةا جهىیث حکرود
 13نیلیَن ىفس ( 18درؼر کل جهىیث جسکیً) ،ةشرگجسیو اقلیث ضاکو در جسکیً را جغدیل
نیدٌير .ةساضاس آنار ارائًعره از ضکَی نسککش آنکار جسکیکً ،در قکَل ضکالٌای  2010جکا
 56 ،2013درؼر کَدکان نحَلرعره در عسق و جيَب عسقی جسکیً از قَنیثٌکای نَضکَم
ةککً کککسد ٌطککحير ) .(Eedem, 2013نيكاککً اضککدان کسدٌککای جسکیککً در ضککالٌای ادیککس
دضحذَش جغییسات جغسافیایی عکره اضکث .عکایر ةحکَان نٍاجستٌکای کسدٌکای جسکیکً را
ةشرگجسیو کَچ ادحیاری دًٌ نىاؼس در جٍان ىانیر .ایو قَم ضکاکو در نيحٍیالیکً عکسقی
جسکیًٌ ،ماکيَن اضحاىتَل ککً دروازه غکسب ایکو کغکَر اضکث را ةکً سجهىیکثجسیو عکٍس
کسدىغیو جٍان ةا جهىیحی حرود  5/2نیلیَن ىفکس جتکریل کسدهاىکر و دروکیوحکال آىدکارا
ةًويَان ایحذث جسکیً و ىهاد انجسکیطم نىاؼس ،حرود  5/1نیلیَن کسد را در دکَد جکای
داده اضث .نٍاجست کسدٌا از عسق و جيَب عسقی جسکیً ةً غسب و جيَب غسةی ایو کغکَر
ةاوخ جغییس ةافث جهىیحی ةطیاری از عٍسٌای ایو کغَر (ةًویژه حاعکیً عکٍسٌای ةکشرگ)
عره اضث .عٍسٌایی ناىير ازنیس ،آداىا ،اضکحاىتَل ،آىدکارا و ...ةکً نحاؼکسه کسدٌکای نٍکاجس
درآنرهاىر ،جا جاییکً ةسدی از ىذتگان ضیاضی جسکیً ؼکحتث از ریکره «نحاؼکسه عکٍسٌا
جَضف کسدٌا» نیکيير).(Sardag, 2015: 1
التحً نٍاجست کسدٌا از عسق ةً غسب جسکیً ىاعکی از جکالش ةکسای قسحریکشی جانىکً
ضیاضی کسدٌا و یا حاکی از ىَوی ضَءىیث در ةیو اقَام ککسد ةکسای جحکث فغکار قکسار دادن
دولث آىدارا ىتَده ،ةلدً ةیغحس نسةَط ةً نغدالت نىیغحی ،اقحؽادی و نؽائب ضیاضی ککسد
ةککَدن در جسکیککً (ىگککاه انيیحککی دولککث نسکککشی ،فاککس و جَضککىًىیافحگی ،ىککاانيی و وجککَد
درریسیٌای نطلحاىً) نیعَد.
ص از جيگ جٍاىی اول ةا جَجً ةً قسارداد «ضَر» 1دولث وذهاىی ةکًاجتار و ةکا فغکار

نحفایو در ةيرٌایی از ایو قسارداد ،نحىٍر ةً اوكای اضحاالل ةکً کسدٌکا عکر ککً نؽکكفی
1. Sevre
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کهال آجاجَرك ةا روی کار آنرن دَد ةا جَجً ةً وؿىیث ىاةطانان جسکیً و ةا درىنکس رکسفحو
جَاىب نَؿَع ،ةً کسدٌا ووره داد کً آىٍا در یک دولث جازهجسضیص دارای حاَقی ةساةکس ةکا
جسكٌا دَاٌير ةَد ،انا ةا رزعث زنان ،وهلدکسد وی ودکص آن را ادتکات ککسد .در کی آن،
رسوهٌای رَىارَن کسدی ،قیامٌا و جيتظٌای زیادی را از کطکب دَدنذحکاری جکا جغکدیل
کغَر نطحال کسدی دىتال کسده و نیکيير (رگيیزاده و آدارجهس.)198 :1388 ،
نطئلً کسدٌا ازجهلً نطائل وهره نيكاً و یدی از ةشرگجسیو نطکائل انيیحکی جسکیکً
ةَده اضث .ریغً اؼلی ایو ریره در جسکیً را ةایکر ٌَیکثزدایکی قکَنی و فسٌيگکی کسدٌکا
داىطث کً ازجهلً اقرانات آجاجَرك در راررَب اؼَل کهالیطم و در راه جسضیص جهٍکَری
جسکیً ةَد .فلطفً کهالیطم در جهٍَری جسکیً فاف ٌَیث وام جسکی را ةکسای ٌهکً اجتکاع و
عٍسوىران ایو جهٍَری ةًرضهیث نیعياضکر ککً ةکًلحکاظ ضیاضکی و فسٌيگکی ةکً ٌهکً
عٍسوىران اقالق نیعَد .ةًایوجسجیب نفٍَم وجَد دو نلیث نذحلف یا اداره کغَر ةساضکاس
ىنام فررالی ،در جىارض کانل ةا کهالیطم قسار نیریسد .ایو نطکئلً از ٌهکان اةحکرا نَجکب
یرایظ ىَوی ضسدَردری در نیان کسدٌا ىطتث ةً جسکیً ىَیو عر.
ضیاضثرزاران جسکیً ةا آراٌی از ىارؿایحی ةیوالهللی از واکيظٌکای کسدٌکا و ٌشیيکً
ةانی ىنانی و انيیحی در نااةلً ةا کسدٌا ،در ی آن ٌطحير کً کسدٌا را ةًعدلی نحکرود و
کيحسلعره وارد زىرری ضیاضیکاقحؽادی کغَر کيير .در ٌهیو راضکحا ،ةسدکی از نطکئَنن
جسك اوالم کسده ةَدىر کً نذالفث ةا ٌَیث کسدی ،انسی غیکسنهدو اضکث و جسکیکً نجتکَر
اضث واقىیحی ةًىام کسدٌا را ةًرضهیث ةغياضر (اوحـادالطلكيً.)171 :1391 ،
ایو نَؿَع کً نطئلً کسدٌا در جسکیً نسةَط ةً دوره جهٍَری در ایو کغَر نیعَد،
ةًؼَرت رطحسده زیسفحً عره اضث .دنیل جاریذی کً نيجس ةً عدلریسی نطکئلً ککسدی
در جسکیً عره اضث ،نیجَاىر از قسی کاضحیٌای دولث و نلثضازی در جسکیً جَؿکی داده
عَد ) .(Icduygu, 2010: 993ضیاضث جسکیً در قتال کسدٌا ،فسازوىغیبٌای زیادی داعحً
اضث .ازیکضَ ضیاضث جسکیً در قتال کسدٌای دَد در ضالٌای ادیکس درکار جغییسوجحکَل
زیادی عره و از ضَی دیگس ،ضیاضث ایو کغَر در قتال کسدٌای کغکَرٌای دیگکس ةکًویکژه
کسدٌای وساق و ضَریً ىیش درار درسرَىی اضاضی عره اضث.
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 .1-1سیر تاریخی ـ سیاسی کردها در ترکیه
نياق کسدىغیو در اؼل نحىل ةً ایسان ةَدىر ،انا ةکا عدطکث ایکسان از وذهاىیٌکا در
جيگ رالرران ،ةذظ اونم آن (جهام ىَاحی کسدىغیو ةًجش کسدضحان ایسان) ةکً انپساجکَری
وذهاىی وارزار عر .درحایاث آن دوره ،ىذطحیو ةسدَرد جانىکً ککسد ةکا جسكٌکا در قالکب
راةكً نحدَم و حاکم ةَد کً نیجَان از آن ةا ويَان دوره الحاق یاد کسد .دوران الحاق عکایر
جيٍا دوران راةكً جسکی ک کسدی ةاعر کً حالث ىشاع قکَنی ىراعکحً اضکث ،زیکسا در آن ةکازه
زناىی ةطیار کَجاه ،کسدٌای ضيی کً از حدَنث عیىً ؼکفَی ةکً حدَنکث ضکيی وذهکاىی
وارزار عره ةَدىر ،فدس نیکسدىر کً قساةث نکزٌتی ةکا حاکهکان جریکر ،ةاوکخ یغکسفث و
آضایظ ةیظاز یظ آىان نیعَد (ىاریىژاد .)1387 ،جالش حدَنکث وذهکاىی ةکسای جغییکس
نزٌب کسدٌا از نزٌب عافىی ةً حيفی ،کسدٌا را ةً ایو ىحیجً رضاىر کً ضالقیو وذهکاىی
ةًدىتال جغییس ٌَیکث (جکسك ککسدن) کسدٌکای جانىکً دکَد ٌطکحير .کسدٌکا در آن دوران
ضادحاری ةطیار ساکيره و نحفکسق داعکحير و در ةکیو کٌَطکحانٌای ةليکر ارةیکل ،قيکریل،
دیارةدس و ...نحؽَر ةَدىر و ایو نطئلً ةاوخ دورافحادری آىٍا از ٌم و ناىه ایجاد یک فسایيکر
ضازنانیافحً قَمرسایاىً در ةیو کسدٌا نیعر ککً اندکان فىالیثٌکای جغکدیالجی را از آىکان
نیرسفث).(Olson, 2002: 412-415
ةا عسوع ججشیً انپساجَری وذهاىی ،ىذطحیو جسقًٌای حسککث نطکلحاىً کسدٌکا ولیکً
جسكٌا ةًقَر ضازنانیافحً زده عکر .رکسوه جسککان جکَان ةکً رٌتکسی نؽکكفی کهال اعکا
(آجاجَرك) فسناىرٌی جيگٌای اضحاالل جسکیً را ةًدضکث رسفکث و نطکیس آیيکره جسکیکً و
کسدٌای ایو کغَر را جغییس داد ،او دغرغًٌای جانىً ککسد را نیداىطکث و ةکا دادن ووکره و
وویر ةً رٌتسان آىٍا ،ىیسوٌای کسد را جتریل ةً ناعیو ضسکَب دَد در جيگ ةا اىگلیطیٌا،
اوساب و درىٍایث یَىان کسد (نغسق .)1393 ،انا کص از ایيدکً آجکاجَرك قکررت را ةًدضکث
رسفث و یسوان ىٍـث کهالیطم او ةس جهام ارکان قررت نطلف عکرىر ،جسكٌکا ةکا جدیکً ةکً
نىاٌره جریر لَزان ،جيٍا حاَق اقلیثٌای نزٌتی را ةًرضهیث عيادحير و ةا ادوکای ایيدکً
کسدٌا ةسادر نزٌتی جسكٌا ٌطحير ،آىٍا را ةًويکَان اقلیکث ةکًرضکهیث ىغکيادحً و جهکانی
نناٌس کسدی ازجهلً زةانَ ،عظ و ...را نهيَع اوالم کسدىر .اقکرام آجکاجَرك ٌهچکَن جیکس
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دالص ،اندان اجهاع انجسکیطم ةا نلیرسایی کسدی را ةًرَر ضپسد؛ ایو داکطپاری نَجکب
عدل رسفحو ىذطحیو دور جيگٌکای نطکلحاىً جسکی کککسدی در قکَل ضکالٌای -1939
 1924و وقایىی ٌهچَن عَرش عیخ ضىیر یسان ،واقىً درضیم و قیام آرارات عر.
دولث جهٍَری جَان دو ىَع اضکخ ةکً دردَاضکث و عکَرش کسدٌکا جکرةیس ککسد .در
یکضَ ،آجاجَرك و ىشدیکجسیو فسد ةً او ،ایيَىَ ،1راٌدکار اوکالم قکاىَن ىنکانی 2در نيكاکً،
ىالندان اجتاری دهٌا ٌشار داىَاده کسد ةً غسب جسکیکً و کهپکیو جسککیضکازی 3در نااةکل
جانىً کسد را ةًکار رسفحير .ایو رویدسد در دوره دیدحاجَری ىنکانی 4زنکاىیککً ایکو دولکث
جيگ ضیاضی 5در نااةل «کطاىیکً فدس نیکيير کسد ٌطحير» 6را اوالم کسد ،ةکًاوج رضکیر.
در دیگس ضَ ،جالل ةایار 7ىذطثوزیس و رئیصجهٍَر ةىری در دوره ريکرحشةی از رویدکسدی
نرىی ةا جسکیر ةس اقرانات اوحرالی ازجهلکً ججریکرىنس در ضیاضکثٌکا و جَجکً ةکً ىیازٌکای
عٍسوىران دفاع نیکسد .ایو دوراىگی در ضیاضثٌای کسدی جسکیً جا ةًانکسوز ادانکً داعکحً
اضث ) .(Bahcheli, 2012: 10فسایيکر جسدیسرکزاری کسدٌکا ةکس جهٍکَری جسکیکً ةکا نحکَر
نكالتات قَنی کً عایر ةحَان اوج آن را در ضال  1927ةکا جغکدیل جهٍکَری آرارات( 8ککً
جسکیً را در آضحاىً فسو اعی نكل و جتریل عرن ةً جسکطحان غسةی قسار داد) داىطث ،عسوع
عر.(British documents on foreign affairs, 1997: 82) .
التحً ایو نطئلً ةا در ٌم کَةیره عرن ةشررکان ةکررداىیان( )1و روعکيفدسان ککسد ککً
ةىرٌا ةًويَان ةيیاىگزاران ایو ردراد از آىان یاد عر ،در  23ژاىَیً ضال  1930داجهً یافکث
).(Olson, 1996: 142
در وا طیو ضالٌای دًٌ  ،1940ضیطحم حشةی جسکیً دضحذَش جغییکسات یچیکرهای
عر؛ ةًرَىًای کً از ىنام جکحشةی ،درآنره و ضیطکحم ريکرحشةی را ةسرشیکر .ایکو نَؿکَع

1. Inonu
2. Martial Law
3. Turkification Campaign
4. Military Junta
5. Political War
6. Those who Think they are Kurds
7. Celal Bayar
8. Republic of Ararat
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ةاوخ عر ىیسوٌای نذالف کهالیطم ىیش ةحَاىير در قررت ضٍیم عکَىر .جلکب رأی کسدٌکا از
قسی جىریل فـا ةًضَد آىٍا ةًوضیلً نجاز کسدن آنکَزش نحکرود نکزٌب در نکرارس ةکً
ىحیجً رضیر .درواقه یدی از نٍمجسیو ادسرزاریٌای کسدٌا ةس ضادحار ضیاضی جسکیکً ،ىاکظ
کلیری آىان در ةً یسوزی رضاىرن حشب دنَکسات ةً رٌتسی ورىان نيررس ةکَد .کسدٌکا ةکا
یاری رضاىرن ةً حشب دنَکسات نَجب عرىر ضیطحم اقحؽکادی دولحکی جسکیکً ةکً رٌتکسی
حشب دنَکسات ،ةًضهث ضیطحم اقحؽادی آزاد حسکث کيکر؛ حسکحکی ککً نَجکب افکشایظ
ددالث کسدٌا در ؼحيً اقحؽادی جسکیً عر .ادسرزاری کسدٌا ةًحری ةًرغکم نیآنکر ککً
ةًقَر نىياداری جاسیتاً  90درؼر آرای ؼيروقٌای نياق کسدىغیو جسکیً ةً ضَد «حکشب
دنَکسات» ریذحً عره ةَد (ىاریىژاد.)1387 ،
از اوایل دًٌ  1960و ةا وشم عَروی ةسای ؼرور کهَىیطم ،جسکیً ىیش ةیىؽیب ىهاىر و
احشاب و جغدیالت رپ در ایو کغَر مٍَر کسدىر .ازآىجاکً اىریغًٌای کهَىیطکحی ادوکای
ةساةسی ،ةسادری و رفه جتىیؾ نیکيير ،ضیطحم جتلیغاجی کهَىیطم نَف ةً جلبىنس ةذکظ
قاةلجَجٍی از جانىً کسد جسکیً عر و ةا جهه عرن کسدٌا ةًدور حکشب «ککاررسان جسکیکً»
ایو حشب کسضیٌای زیکادی را در نجلکص ةًدضکث آورد و اؼکلیجسیو ضکازنان رکپرسای
کسدضحان جسکیً« ،حشب کاررسان کسدضحان جسکیکً»( 1پ.ك.ك) را در ضکال  1978جسضکیص
کسد .جغدیل حشب کاررسان در ایو ضال نيجس ةً عسوع درریسیٌایی ةا اةىاد رطحسده نیکان
ىنانیان جسکیً و رسوه پ.ك.ك و نَجب رسفحً عکرن جکان رٍکلٌکشار ىفکس از ىنانیکان و
غیسىنانیان در جسکیً عر .پ.ك.ك ةًنينَر کطب اضحاالل ،دَدنذحاری ،حاَق اجحهاوی،
فسٌيگی و آنَزعی عسوع ةً درریسی ةا ىیسوٌای ىنانی جسکیکً ککسد .جکرای از آضکیبٌای
فساوان جاىی ،نٍمجسیو ىحیجً ایکو درریکسیٌکا جکسدیس آن ةکس جفسقکً در جانىکً جسکیکً ةکَد
(ىاریىژاد.)1387 ،
در قَل ده ضال رزعحً ،جسکیً راه درازی را در اوكای ةىـی حاَق فسٌيگی ةً اقلیث
کسدٌای دَد یهَده اضث .ةسای نذال دولث کً نالک رادیَ و جلَیشیَن جسکیکً ةکَد ،اکيکَن
یک عتدً جلَیشیَىی راه اىرادحً اضث کً ةً زةان کسدی ذظ نکیعکَدٌ .هچيکیو اکيکَن
)1. Kurdish Workers Party - Partiya Karkerên Kurdistan)p.k.k
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یادریسی زةان کسدی ةًويَان زةان اىحذاةی در نرارس دولحی اندان زیس اضث .فسایيکر ؼکل
نیان دولث آىدارا و نلیرسایان کسد در اکحتس  2012ةا ةیاىً اوجانن نتيیةکس ایکان دادن ةکً
درریسی ىنانی ةا دولث جسکیً از ضَی پ.ك.ك و عسوع رفثورٌَکای نطکحایم ةکا دولکث
آىدارا دوةاره عسوع عر .در نارس  ،2013وتراهلل اوجانن ةً قسفراران دَد دضحَر آجظةکص
داد و در آوریل ٌهان ضال ،فسناىره عادً ىنکانی پ.ك.ك از جىٍکر دکَد نتيکیةکس دکسوج
جيگجَیان از داك جسکیً دتس داد کً ایو کار در نً  2013عسوع عکر (.(Smith, 2013: 6
ةًىنس نیرضر کً دولث اردوغان در ةً ایان رضاىرن وؿکىیث نَجکَد ةطکیار نؽکهم اضکث،
ةًرَىًای کً از ارلهان دَاضحً اضث کً ٌسرً ضسیهجکس ةطکحً دنَکساجیکک 1را ککً عکانل
ةٍتَد وؿىیث آنَزش ةً زةان کسدی ،قَاىیو نسةَط ةً جسوریطم و کاٌظ کطکب حرىؽکاب
ده درؼر در اىحذاةات جَضف احشاب ضیاضی ةسای ورود ةً ارلهان اضث ،جؽکَیب کيکر .یکک
ضیاضحهرار کسد جسکیً نیرَیر:
«راٌی ةًغیس از ایيدً اولَیثٌایی را ةسرکشیيیم ،ىیطکث :اول عکها (پ.ك.ك) ةایکر ةکً
درریسی ىنانی ایان دٌیر ،ضپص عها دله ضالح دَاٌیر عر و ةىکر نکو حاَقحکان را ةکً
عها دَاٌم داد و ضپص نغدالت اقحؽادی عها را حل دَاٌم کسدٌ .هکً ایيٍکا ،اقحؽکادی،
اجحهاوی ،ضیاضی و جتریل پ.ك.ك ةً ةازیگس نرىی ةایر ةًؼَرت ٌمزنکان اجفکاق ةیفحيکر»
).(Crisis Group Europe Report N 213, 20 September 2011

ةًويَان ةذغی از فسایير ضًنسحلًای ةسای ایان دادن ةکً درریکسیٌکا و یکرا ککسدن
راهحلی ضیاضی ،در نارس  2013وتراهلل اوجانن ،قسفراران دَد را دوَت ةً «غالف ککسدن
ضالحٌای دَد» 2و وابىغیيی از داك جسکیً کسد .ایو رام (آجکظةکص جَضکف پ.ك.ك و
روی آوردن ةً ضازوکار ارلهان) ىذطحیو نسحلکً از فسایيکر ضکًنسحلکًای ةکَد ککً جَضکف
پ.ك.ك ةایر اىجام نیعر .در نسحلً دوم ةایکر قکَاىیو نزم جَضکف ارلهکان ةکسای اوكکای
حاَق و دَاضحًٌای کسدٌا جؽَیب عَد .نسحلکً ضکَم ٌکم عکانل آزادی زىکراىیان ککسد و
جالش ةسای یرا کسدن راهحلی ةسای آیيره ارجیشانٌا و جزب آىٍا در قالب ةازیگسان ضیاضکی
در جسکیً اضث ).(Villellas, 2014: 5
1. Democratization Package
2. Silence Weapons
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وتککراهلل اوجککانن در ةیاىیککً نککارس  2013دککَد از ٌککَاداراىظ دَاضککحً اضککث کککً ةککً
درریسیٌای ىنانی ةا دولث جسکیً ایان دٌير و ةًدىتال راهحل دنَکساجیک ةسای نطئلً کسدٌا
ةاعير .فسایير ؼل نتحيیةس ضً نسحلً اضث :ىذطث ،وابىغکیيی جيگجَیکان از جسکیکً ،دوم،
دولث جسکیً اؼالحات نزم را ةسای رفه ىگساىیٌای کسدٌکا اىجکام دٌکر و ضکَم ،ادغکام دوةکاره
اوـای پ.ك.ك در جانىً جسکیً ).(Abramowitz and Edelman, 2013: 21

 .2نظریههبی چندفرهنگگرایی
اغلب ایورَىً جؽَر نیعَد کً ىاةساةسی اجحهاوی کً وانل رالظ ،جيظ و جتىکیؾ در
یککک جانىککً اضککث ،درىٍایککث نيجککس ةککً نكککسح عککرن نَؿککَع قَنیککث در جَانککه
نکیعکَد) .(Icduygu and others, 2010: 991فلیکساس 1ريکرفسٌيگرسایکی را ةکًويکَان
«نجهَوًای از اؼَل ،ضیاضثٌا و اقرانات ةسای ضانان دادن ةً جيکَع در جانىکً ةکًويکَان
جشء نغسوع و ؿسوری جانىً» درىنس نیریسد .ةا درىنس رسفحو ایو نطئلً نیجَان ادوا کسد
کً ةحخ فلیساس نتيیةس زیسفحو ایو ةاور اضث کً دولکث ريکرفسٌيگی ،دولحکی اضکث ککً
ةيیادٌای ريرفسٌيگرسایی را در دَد جای داده و جفاوتٌای فسٌيگی افساد ضاکو در دکَد
را عيادحً اضث .دولث ريرفسٌيگرسا از قسی ةًرضهیث عيادحو جفاوتٌکای فسٌيگکی در
دادل ،وجَد ٌَیث نغحسکی کً ةایر رطحسش یافحً و جَضف دولث و عٍسوىران حفکل عکَد
را رد نیکير ).(Hansen and others, 2014-2015: 32
ایو نطئلً ،ةًویژه ٌيگانیکً ةحخ ریغًٌای ىنسی دولث ريرفسٌيگرسا ةًنیان نکیآیکر،
نٍم نیعَد .ص از اىاالب فساىطً ،ایو وایره وهَنی نكسح عر کً دولثٌکا ةایکر ةس ایکً ایکره
نلیرسایاىً کً ةً نلث دلیل و نىيی نیدٌر ،عدل ریسىر .دولثٌای ريرفسٌيگرسا ایکو ایکره را
کً دولثٌا ةایر ةس ایً ٌَیث نلی فساریس و ىً فسٌيگ نلی ةاعر ،ىهی زیسىر ،ةلدً افساد ضکاکو در
آن ةایر آزاداىً ةحَاىير ٌَیث فسٌيگی دَد را در ضپٍس وهَنی ىغان دٌير و دولث ةایکر نحؽکَل
آن ةاعر .دولث «ةٍحسیو ٌَیث» 2کً عٍسوىران نلشم ةً نغارکث در آن ةاعير را جَلیر ىهیکيکر،

1. Fleras
2. Best Identity
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ةلدً ةازجابدٌيره ٌَیثٌایی اضث ککً در آن زىکرری نکیکييکر .دولکثٌکای ريکرفسٌيگرکسا
نیجَاىير راهحل نياضتی ةسای کغَرٌای دارای قَنیث ،کغکاکظٌکای فسٌيگکی ،کغکَرٌای ةکا
نیشان نٍاجست ةان و یکا کغکَرٌایی ککً در آىٍکا ةسىانکًٌکای ٌهگَنضکازی فسٌيگکی 1جکَاب
ىهیدٌر ،ةاعر ).(Hansen and others, 2014-2015: 33
ريرفسٌيگ رسایی ةً «ضیاضث ٌَیث»« ،ضیاضکث جيکَع» و «ضیاضکث عکيادث» و جهکام
واایری کً ةً ارزیاةی دوةاره ٌَیثٌای نَرداٌاىثقساررسفحً نی سدازىکر و ىیکش دیکرراهٌایی ککً
جغییس الگٌَای نطلف ىهایيرری و اجحهاوی کً رسوهٌای داؼی را ةًحاعیً نیراىيکر ،را ةسرضکی
نیکيير ،ةطیار ىشدیک اضث ).(The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010
واجطَن 2در نَرد ایيدً ٌَیثٌای نلی ةسىانًای ةسای ٌهگوضازی قساحی نیکيير و ایکو
انس نيجس ةً انيیث رواىغيادحی نسدم آن نیعَد ،نیرَیر کً ایو انس نيجس ةکً ضکادث «حکسیم
انو» 3در اقساف اعذاص نیعَد .او ةس ایو ةاور اضث کً ٌَیثٌکای نلکی ةکًويکَان «ىٍادٌکای
آعيا» یىيی روشٌای ویژه اىجام انکَری ککً ةطکیار آعکيا ٌطکحير و ىکَوی از «قتیىکث دوم»

4

نیعَىر ،وهل نیکيير .حص جٍریر از ضَی ایو ىٍادٌای آعيا نیجَاىر نيجس ةً ککاٌظ انيیکث
رواىی عَد و ةيکاةسایو واککيظٌکای نيفکی در اضکخ ةکً آن ةکًوجکَد آیکر .ایجکاد دولکثٌکای
ريرفسٌيگرسا جالش ةسای نااةلً ةا ایو ىٍادٌای آعيا را در ی دارد ،زیسا ورهای جایگکاه دکَد را
ةًويَان رٌتسان دولثٌای نلی از دضث نیدٌير )(Hansen and others, 2014-2015: 33

ازضَی دیگس ،واجطَن رزر از دولثکنلث ةً «دولث ريرفسٌيگرکسا» 5را رکانی نهدکو
نیداىر .او ةس ایو ةاور اضث کً حص ٌَیثٌای داةث کً جَضف نلیرسایکی رطکحسش یافحکً
اضث ،ةً ایان وهس دَد رضیره اضثٌَ .یثٌا دائم درحکال جغییکس ةکَده و داةکث ىیطکحير و
ٌهانرَىً کً نلیرسایی ادوا نیکيرٌَ ،یثٌای نلی ةًؼَرت نحدهی ریغً ىگسفحکً ،ةلدکً
ضكحی ٌطحير .واجطَن ادوا نیکير کً ناٌیث داةکث ٌَیکثٌکای نلکی ،فسیتکی اضکث ککً
جَضف دَد دولث از قسی کاىالٌای قررت ناىير آنَزش ،رضاىً و حدَنث ایجاد عره اضث
1. Assimilation
2. Watson
3. Safe Boundary
4. Second Nature
5. Multicultural State
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) .(Goodin, 2006: 289-303ضککساىجام واجطککَن ایورَىککً نککیاىریغککر کککً دولککثٌککای
ريککرفسٌيگرککسا نککیجَاىيککر ةککً اقلیثٌککا اجککازه نغککارکث و امٍککارىنس در نککَرد وياؼککس
جغدیلدٌيره دولث و ىحَه وهلدسد عٍسوىران ةسای رضیرن ةً ٌرفغان را ةرٌير.
ةًٌسجسجیب ،اضپيطس 1نیىَیطر کً ایجاد دولث ريرفسٌيگرکسا ةکسای ایجکاد حدَنکث
ةساةسی کً ةً اقلیکثٌکا در آن نَقىیکث امٍکارىنس داده عکَد ،ککافی ىیطکث .ایجکاد دولکث
ريرفسٌيگرسا ةایر ةا ةسىانًریشی جَضف دولث ةسای ضادحو آىچً او «ضادحارٌای اعکحساکی
نغارکحی» ک ضادحارٌای نىياداری کً سوژه ةساةسی اجحهاوی نیان جهام قَنیثٌای نذحلف
ضاکو در یک کغَر را یغيٍاد نیکيرک ادانً یاةر .ایو اضحرنل ةً ایکو نىيکی ىیطکث ککً
دولثٌای ىانحجاىص ،دولثٌای جاطیمعرهای ٌطحير .یک دولث ريرفسٌيگرسا نکیجَاىکر
حص ٌهگيی را در ىاٌهگيی ایجاد کير .افساد در ٌهانحال کً ةذغی از فسٌيگ یکا قَنیکث
دَد را احطاس نیکيير (ىاٌهگيی) در ٌهانحال ىیش ةذغی از دولث را کً در آن ةکا دیگکس
افساد از قَنیثٌا و فسٌيگٌای نحفاوت زىرری نیکيير ،احطاس نیکيير (ججاىص).
رَدیو 2ةحخ دَد را از نرلٌای دنَکساضی ندفسضَن 3آغاز نیکير و دو ىَع نحفاوت
ريرفسٌيگرسایی را یغيٍاد نیدٌر :ريرفسٌيگرسایکی نحکافنحی 4و ريکرفسٌيگرسایکی
ريکرزةاىی .5جفکاوتٌکای اضاضککی نیکان ایکو دو ىککَع ،ةکً اىگیکشهٌککای اجکسای آىٍکا و ىککَع
ضیاضثٌایی کً نزم اضث ،ةسنیرسدد ).(Goodin, 2006: 289-303

ريرفسٌيگرسایی نحافنحی ةس ایً ایو ةاور اضث کً ريرفسٌيگرسایی ةسای نحافنث
اقلیثٌا از اجحهاع اکذسیث و یا دَد دولث نزم اضث .ایو ایرئَلَژی ةس ایو اوحااد اضکث ککً
اقلیثٌا جَاىهيری دفاع از دَد را ىرارىر و ةایر جَضف ارراىی ةشرگجس ناىير قکاىَن ،حهایکث
عَىر .ایو ىگسش ةسآنره از وایره لیتسالیطحی ةس ایو نتيا اضحَار اضکث ککً ٌکس فکسدی ةایکر
اضحاالل عذؽی داعحً ةاعر و فسٌيگٌای اقلیحی ةایکر در نااةکل ضکسکَب و نحسونیکث از
آزادیٌای عذؽی دَد نحافنث عَىر.
1. Spencer
2. Goodin
3. McPherson
4. Protective Multiculturalism
5. Polyglot Multiculturalism
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ویژرککی اؼککلی دیگککس ريککرفسٌيگرسایککی نحککافنحی ایککو اضککث کککً در ایککو ىککَع
ريرفسٌيگرسایی ،فسٌيگٌا ةایر در نااةل از دضث دادن دلَص دَد نؽَن ةاعير ،راهحل
ایو انس دروىیضازی ویژریٌای آن فسٌيگ و جفدیک آن از دیگس فسٌيگٌا اضث .ایو نطئلً
ةً آن نىيی اضث کً اقلیثٌای فسٌيگی ىًجيٍا از ضکسکَب ،ةلدکً در نااةکل از دضکث دادن
دلَص 1دَد ىیش ةایر نؽَن ةاعير.
ىدحککً جالککبجَجککً در ريککرفسٌيگرسایککی نحککافنحی ایککو اضککث کککً ایککو ىککَع
ريرفسٌيگرسایی ،ريرفسٌيگرسایی را ةًؼَرت یک ناىَر دفاوی نكسح نیکيکر .ایکو ىکَع
ريرفسٌيگرسایی نیجَاىر ةًويَان یک راهحل ةکسای جکَانىی ةاعکر ککً دارای اجحهاوکات
فسٌيگی نحفاوجی ةَده و ىیاز ةً حهایث از آزادیٌای عذؽی عٍسوىران دَد دارىر .ولی ایو
ىَع ريرفسٌيگرسایی ،ريرفسٌيگرسایی را ةًويَان یک روش ةسای جَضىً اجحهاوی ارجاکاء
ىهیدٌر .درحایاث ،جَانه ريرفسٌيگی نحافنحی لشوناً ةسای زیسش فسٌيکگٌکای جریکر
ةاز ىتَده و فاف از اقلیثٌای نَجَد در آن نحافنث نیکير.
در قسف دیگس ،ريرفسٌيگرسایی ريرزةاىی اضحرنل نیکير کً جَانکه ريکرفسٌيگی
ةً ایو دلیل ةایر ایجاد عَىر کً جفاوتٌای فسٌيگی نؤلفًٌای جَضىًای نٍهکی در جَانکه
ٌطحير .در نذالفث ةا ريرفسٌيگرسایی نحافنحی ،ريکرفسٌيگرسایکی ريکرزةاىی ةکس ایکو
اوحااد اضث کً جَانه ةایر ةس ایً ىاٌهگَىی فسٌيگی کً نطحلشم رطکحسش رواةکف و جتکادل
دائهی نیان فسٌيگٌای نذحلف اضث ،ةيکا عکَىر .در ایکو ىکَع ريکرفسٌيگرسایکی ،دولکث
ريرفسٌيگرسا دولحی ىیطث کً رير فسٌيگ را کً ةًعدلی دَب نسزةيری عره ةاعکير ،در
دَد جای داده اضث ،ةلدً دولحی اضکث ککً اعکذاص از قسیک جکزب ویژرکیٌکا از دیگکس
فسٌيگٌای جریر درحال جَضىً فسٌيگی دائهی ٌطحير ).(Goodin, 2006::289-303

رَدیو ةس ایو ةاور اضث کً ٌس دو نرل ريرفسٌيگرسایی نیجَاىير ةا نغدالجی روةًرو
عَىر؛ ایو نغدالت زناىی یظ نیآیير کً ایو نرلٌا فسٌيگٌایی را در دکَد جکای داده
ةاعير کً ةا دیگس فسٌيگٌکا در ةسدکَرد ةکَده و یکا اؼکَل ريکرفسٌيگرسایکی را ىپزیسىکر.
نحسضفاىً او راهحل روعيی ةسای ایو نغدل ارائً ىهیدٌر.
1. Purity
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 .3چشمانداز تغییر قبنون اسبسی ترکیه
قاىَن اضاضی ،جای درضحی ةسای عسوع اضثٌ .هانرَىً کً جهیل ریچک ،ضکذيگَی
ارلهان ،رفحً اضث ،جغییس قاىَن اضاضی ةشرگجسیو کار 1حشب ورالث و جَضکىً دَاٌکر ةکَد
) .(Goodin, 2006: 17ىذطحیو قاىَن اضاضی جسکیً در اوادس انپساجکَری وذهکاىی در ضکال
 1876جحث جسدیس نَج رسایظٌای آزادیدَاٌاىً ةًوجَد آنر کً وهرجاً نحسدس از اىاالبٌکای
اجحهاوی در ارو ا و انسیدا ،ةًویژه اىاالب کتیس فساىطً در ضال  1789ةًىکام نغکسوقیث اول
ةًوقَع یَضث .انا نرت زیادی از ایو جغییس ىگزعحً ةَد کً ادعاه وذهاىی ةً ةٍاىً جيگ ةا
عَروی ضاة  ،اجسای آن را ةًحالث جىلی درآورد (غفاری و اکتسی.)161-163 :1391 ،
قاىَن اضاضی ضال  1982جسکیً ،نحيی غیسدنَکساجیک ةسای نحدم کسدن ضکادحارٌای
حدَنحی اقحراررسا و نساکش ىنانی و ةَروکساجیک اضث کً از زنان جؽَیب جاکيَنٌ ،فره ةکار
اؼالحیً ةً آن افشوده عره اضث .آدسیو اؼالحیً در ضکال  2010اجفکاق افحکاده اضکث ککً
عانل جغییسات رطحسدهای در ضیطحم قـایی و حاَق و آزادیٌای اضاضی اضکث .ةکا وجکَد
ایوٌ ،يَز ٌم روح اقحراررسایی قاىَن اضاضی  1982و حفل اقحرار حدَنث ةًجکای آزادی و
حاَق ،ةاقی ناىره اضث .در قَل نتارزهٌای اىحذاةات نلی ضال  ،2011اکذس احشاب قکَی در
جسکیً ،جغییس قاىَن اضاضی را ةًويَان اولَیث نٍم در ةسىانًٌای دَد کدر ؼکَرت یسوزی ک
اوالم کسدىر .حشب ورالث و جَضىً اوالم کسد کً کار ةس روی قاىَن اضاضی جریر ،ىذطکحیو
اولَیحظ ص از اىحذاةات دَاٌر ةَد .اىحذاةات  12ژوئو  2011کً ةا نغارکث  87درؼکری
نسدم ٌهساه ةَد ،نيجس ةً ضَنیو یسوزی یدر ی حشب وکرالث و جَضکىً عکر (Keyman

) .and Kanci, 2012: 204قاىَىی کً در ضال  1982ىَعحً عر ،نتحيیةس حدَنکث قکاىَن
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در ایو کغَر ىتَد ،ةلدً ةًجای آن ،جسکیً را جتریل ةً کغَر قَاىیو 3کسد .ایو قاىَن اضاضی
یدی از نَاىه اؼلی در حل نطئلً عٍسوىران کسد در جسکیً رً ةًلحاظ اضخ ةکً جااؿکاٌای
نغسوع آىٍا و رً در ةیان جهایشات فسٌيگی کسدٌا در جسکیکً و رکً در ةىکر ادوکای داعکحو
ٌَیحی نحفاوت از ٌَیث جسكٌا اضث ).)Thorp, 2011: 5
1. Biggest Job
2. Rule of Law
3. Country of Laws
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ص از اىحذاةات ،فسایيری ضًنسحلًای ةکسای کیظىکَیص قکاىَن اضاضکی جکرةیس عکر.
نسحلً ىذطث ،ایجاد کهیطیَن ارلهاىی 1ةسای ةحخٌای اجحهکاوی اضکث .درواقکه ،جکرویو
قاىَن اضاضی نرىی ةسای اضححدام دنَکساضی و فسٌيگ زىرری در کيار ٌم ةکا وجکَد جيکَع،
ىیازنير ةحخ و نغارکث اجحهاوی اضث .نسحلً دوم ،یظىَیص قاىَن اضاضی جریر جَضکف
کهیطیَن و نسحلً ضَم ،ةحخ وهَنی درةاره یظىَیص قاىَن اضاضی و ایجاد جغییسات نزم
جَضف کهیطیَن و فسضحادن آن ةً کهیحً جذؽؽکی قکاىَن اضاضکی 2و درىٍایکث ارجکاع ةکً
نجهه وهَنی 3ةسای کطب نَافاکث ارلهکان اضکث ).(Keyman and Kanci, 2012: 204
اکيَن ةطیاری از کسدٌا نطئلً را ةًويَان نطئلً کسدٌا در جسکیً درىنکس ىهکیریسىکر ،ةلدکً
ضالٌا اضث کً ةطیاری از آىٍا ةس ایو اوحاادىر کً جسکیکً نغکدل دنَکساضکی دارد .درواقکه
ةایر رفث کً جسکیً ناىير ضایس دنَکساضیٌای اىحذکاةی ،در حکَزه اؼکَل لیتسالیطکم درکار
نغدل اضث ).(Fevzi bilgin, 2012: 13-14

 .4حسة عدالت و توسعه و مسئله کردهب در بعد داخلی
حککشب وککرالث و جَضککىً ةککس دنَکساجیشاضککیَن 4و اضککحفاده از قککررت ىککسم ةککًجککای
انيیحیکسدن 5در دوره ص از یازده ضپحانتس جسکیر کسد .ةایر رفث کً ایو حشب درحالی ایو
ضیاضث را در یظ رسفث کً ص از حاددً یازده ضپحانتس ،در ةىر جٍاىی عکاٌر روی آوردن
کغَرٌا ةً انيیث ةًجای جسکیر ةس دنَکساضی ٌطحیم ).(Öniş and Yilmaz, 2009: 2
نیجَان رفث نؤلفًٌای دادلی کً راه را ةسای عسوع رفثورَ ٌهَار کسدىر ،نیجَاىيکر
در ادانً رفثورٌَا ىیش نؤدس ةاعير .ایکو عکسایف وتارجيکر از :کزیسش نطکئلً وکرم جطکلف
ىنانیان ةس ضیاضث جَضف جهکام احکشاب ،کزیسش ایکو نطکئلً ککً رفکثورٌَکای ؼکل و
اؼالحات دنَکساجیک ،اضذی نياضب ةً جتىیؾ جاریذی در نااةل کسدٌا در جسکیکً جَضکف
ةازیگسان ضیاضی اؼلی اضث ،زیسش ایو نطئلً جَضف پ.ك.ك کً رشیيکً ىنکانی راهحکل
1. Parliamentary Commission
2. Standing Constitution Committee
3. General Assembly
4. Democratization
5. Securitization
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نياضب ةسای حل ایو نطئلً ىیطث ،و جَضىً ضیاضی ،اقحؽکادی ،فسٌيگکی جسکیکً در دٌکً
ادیس .نؤلفًٌای ةیوالهللی و نيكاًای ٌم در ایو فسایير نؤدس ةَدهاىر .ایو نؤلفًٌا وتارجيکر
از :نيشوی عرن پ.ك.ك در وسؼً نيكاًای و ةیوالهللیٌ ،هداری کغَرٌای نيكاً ةکسای
نتارزه ةکا جسوریطکم ،وکرم نغکسوویث ةکیوالهللکی پ.ك.ك ،و ججسةکً جلکخ کارجیشانٌکا در
کغَرٌای دیگس (ةسای نذال ججسةً ةتسٌای جانیل 1در ضسینىدا 2و رفثورکَی نیکان دولکث
کلهتیا و ىیسوٌای نطل اىاالةی جيتظ ارجیشاىی ایو کغَر) ).(Villellas, 2014: 6

ةا وجَد ایو رالظٌا ،جسدیری وجَد ىرارد کً فسایير فىلکی ،نٍکمجکسیو فسؼکث ةکسای
جهام قسفٌای درریس در آن اضث .وَانلی ناىير نَؿه قررجهير حکشب وکرالث و جَضکىً در
ارلهان جسکیً ،حـَر ىراعحو ىنانیان قررجهير در ضیاضث جسکیً ککً نکاىه اقکرانات ؼکل
عَىر ،اراده جسکیً ةس ٌهداری ةا ارةیل ةً دنیل اقحؽکادی و ضیاضکی و عذؽکیث قررجهيکر
رٌتس حشب ورالث و جَضىً ،یىيی اردوغان ،فـای دَشةیياىًای ةسای جحَنت آیيره فکساٌم
کسده اضث.
روزىانًىگار جسکیًای ،ريگیش راىرار 3در ایو نَرد نیىَیطر« :آیا اردوغان ةا قررجی ککً
دارد ةسای اىجام دنَکساجیشاضیَن رطکحسدهجکس در راضکحای حکل نطکئلً کسدٌکا ککً ةکسای او
انحیازات زیادی ةًویژه در ایو روزٌای ضذث فىالیکث ضیاضکیاش (نينکَر جحکَنت کارك
رشی و اىحذاةات ریاضثجهٍَری اضث) دارد ،اقرام دَاٌر کسدف یا دضث ةسجس او را جغَی ةً
جَقف اؼالحاجی کً کسدٌا را قاىه نیکير ،دَاٌر کسدف» ).(Candar, 2013: 2
ناانات حشب ورالث و جَضىً انیرٌای زیادی ةً ةطحً اؼالحی دَد ایجاد ککسده و ةکا
جىٍر ةً «جراوم اىاالب دانَش» ،4آن را ةًويَان فساریسجسیو اؼکالحاجی ککً جانىکً جسکیکً
جاکيَن ةً دَد دیره اضث ،جحطیو کسدهاىر و آن را نسحلًای جریکر و قكىکی ةکسای اىجکام
دنَکساجیشاضیَن در ایو کغَر داىطحًاىر.

1. Tamil Tigers
2. Sri Lanka
3. Cengiz Candar
4. Continuation of the Silent Revolution
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 .5نظریههبی چندفرهنگگرایی در تحلیل صلح ترکیه و کردهب
در ایو ةذکظ ةکا اضکحفاده از ىنسیکًٌای ريکرفسٌيگرسایکی ةکً ةسرضکی عکیَه حکل
نطالهثآنیش نغدل کسدٌا در جسکیً از قسی عياضایی کسدٌکا ةکًويکَان یکک نَجَدیکث

1

فسٌيگی نطحال در دادل دولث جسکیً و ةً جته آن کطب حهایث آىٍکا ةکسای دولکث جسکیکً
ةًويَان یک کل ،دَاٌیم سدادث.
وانل فسٌيگی ىاظ وهرهای در جراوم ٌَیث کسدی در قکسن ةیطکحم داعکحً اضکث ،زیکسا
حدَنثٌای نحلی کسد در آغاز قسن ةیطحم ىاةَد عرىر و جای آىٍا را دولکثکنلثٌای نحهسکش
در ایسان ،جسکیً ،وساق و ضَریً رسفث کً دَدنذحاری نحلی کسدٌا را ىادیره رسفحيرٌ .هچيیو،
ایو دولثکنلثٌا کً ةس نررىیشاضیَن آنساىً و عٍسىغیيی جسکیر نیکسدىر ،ضادحار وغیسهای را
از ةیو ةسدىر .ارسرً یغسفث فياوری ناىه عسایف جغسافیایی را از ةیو ةسده ،انا وانکل فسٌيگکی
ٌهچيان جراوم داعحً اضث (ارجهير و دیگسان.)159 :1393 ،
دولثٌای ريرفسٌيگرسا ةس ایً عياضایی جفاوتٌای فسٌيگکی نَجکَد در جانىکً ةيکا
عرهاىر .ةا یادآوری ایو ىدحً ،ةحخ را ایورَىً یظ نیةسیم ککً دولکث ريکرفسٌيگرکسا در
جـاد ةا نرل نلث جسکیً کً جَضف کهالیطثٌا ارائً عره ،قسار نیریکسد و فسؼکحی را ةکسای
رفحگَی دوةاره نیان حدَنث جسکیً و جهىیث کسدی فساٌم نیکيرٌ .هانرَىً کً واجطکَن
نیرَیر ،دولث ريرفسٌيگرسا نیجَاىر راهحلی را یظروی اقلیکثٌکا قکسار دٌکر و اندکان
داعحو ؼرایی در جانىً را ةسای آىٍا فساٌم نیکير.
در عسایف فىلی جسکیً ،جهىیث کسدٌا ح رأی ،ىهایيره ضیاضکی و دیگکس عکدلٌکای
نغارکث در ضپٍس وهَنی را دارىر ،ولکی ایيٍکا ککافی ىیطکحير .از قسیک فسایيکر عياضکایی
جهىیث کسدی و زیسش ٌَیث فسٌيگی آىٍا ،زنیيً نغارکث ضیاضکی واقىکی و ةساةکس ةکسای
آىٍا نیجَاىر ایجاد عَد .اضپيطس ةس ایو اوحااد اضث کً دولثٌای ريرفسٌيگرسا نیجَاىيکر
از قسی ایجاد حص جىل در عٍسوىران ةً دولحی کً آىٍا را ةساةس درىنس نیریسدٌ ،هگيکی را
درویو ىاٌهگيی ایجاد کيير .ةياةسایو ةساضکاس اضکحرنلٌکای اضپيطکس ،ارکس جسکیکً فسایيکر
رغادهدضحی و ةًرضهیث عکيادحو اقلیکث قکَنی ککسدی را عکسوع کيکر ،جهىیکث ککسدی
دَدعان را ةًويَان ةذغی از دولث جسکیً دَاٌير عيادث.
1. Existence
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ارس دولث ريرفسٌيگرسا ٌهانرَىً کً اضپيطس ادوا نکیکيکر ةحَاىکر حکص جىلک ةکً
جسکیً را در ةیو جهىیث کسدی ایجاد کيرٌ ،هچيیو نیجَاىر حص نالدیث دولث جسکیً ککً
دلیل اؼلی جيظ اضث را از ةیو ةتسد .ایجاد دولث ريرفسٌيگرسا در جسکیً نیجَاىر نکَاىىی
را کً جَضف کهالیطثٌا ایجاد عره از نیان ةسدارد و حدَنحی ایجاد کير ککً ةکًقکَر ةساةکس
عٍسوىران دَد را ىهایيرری نیکير و درىٍایث ؼل را ةً جسکیً نیآورد .عکدی ىیطکث ککً
ىذطحیو رانی کً دولث جسکیً ةایر ةسدارد ،ةاز کسدن ضیطحم قـایی ةًروی جهىیث ککسدی
ةًويَان ةازیگسی عيادحًعره در جانىً و ةًٌهیوجسجیب حزف نَادی از قاىَن اضاضی اضث
کً ىغاىة سوژه نلیرسایی کسدٌا ةَده و دَاٌان نحسونیث آىٍا اضث.
دنیل نحافنثرسایان ةسای ایجاد دولث ريرفسٌيگرسای جسکی ةطیار روعو اضکث .در
حال حاؿس کسدٌا اقلیحی قَنی ٌطحير و ةایر در نااةل ضیاضثٌای ضکسکَةگساىً دولکث ککً
آزادیٌای آىٍا را ةًويَان عٍسوىر نحرود نیکير ،نحافنث عَىر .اٌراف ةليرنکرت دولکث
ريرفسٌيگرسا نیجَاىر نحفاوت ةاعر و ةياةسایو ةطیار ضذث اضث کً ىحیجکًای را نغکذػ
کسد و فٍهیر کً کرام نرل ةٍحسیو ةَده و اححهال اجسایی عرن آن ةیغحس اضث.
ةًٌسحال و ةا درىنس رسفحو عسایف فىلی در جسکیً ةًىنکس نکیرضکر ککً نکرل دولکث
ريرفسٌيگرسای نحافنحی ،نهدوجسیو روش ،دضثکم ةًويَان ىاكکً آغکاز اضکث ککً ةکً
دولث اجازه دَاٌر داد ةًضهث ةحخ ةساةس در نَرد اٌراف ةليرنرت دولث حسکث کير .ىدحً
دارای اٌهیث ایو اضث کً ٌهانرَىً کً اضپيطس نیرَیر ،دولث جسکیً نجتَر دَاٌکر ةکَد
ةسای جلَریسی از عداف اجحهاوی و ىاةساةسی ةیغحس ککً حاؼل جفاوتٌای قَنیحی ٌطحير ک
ضادحارٌای نغحسك نغارکحی ایجاد کير .نتارزه ةا ريیو عدافٌا و ىکاةساةسیٌکایی ةایکر از
اٌراف روعو دولث ةاعر ،زیسا عدافٌای اجحهاوی نيجس ةً ةسوز جيظ نیکان قَنیکثٌکا در
یک کغَر نیعَىر.
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نتیجهگیری
نطئلً کسدٌکا در جسکیکً نتحذکی یچیکره و ريکروجٍی و نطکئلًای ضیاضکی درةکاره
دنَکساجیشاضیَن ،حاَق و آزادیٌای اضاضی و عياضایی حاَق فسٌيگکی اضکث .اجذکاذ یکک
راهحل ؼل آنیش ةسای ایو نطئلً قَنىی ،ىیازنير درىنس رسفحو جَاىب ضیاضی ،اجحهکاوی و
نيكاًای آن اضث .نطئلً نٍم ایو اضث کً ةساضاس ىنسضکيجیٌکا ،اکذکس نکسدم جسکیکً ةکا
جااؿای کسدٌا ةسای اوكای حاَق ضیاضی ،اجحهاوی ،فسٌيگی و ...ةً آنا نذالفث ىهیکييکر
و ناىىی ةسای فسایير ؼل ىهیعَىر.
جسدیری وجَد ىرارد کً ص از روی کار آنرن حشب ورالث و جَضىً ،جغییکسات زیکادی
در وؿىیث فسٌيگی و ضیاضی کسدٌای جسکیً اجفاق افحاده و نَجب ةٍتَد وؿىیث آىٍا عکره
اضث .ةىـی از ایو اؼالحات ،درواقه ادانً ضیاضثٌایی اضث کً جَضف دولث ائحالف کیظ
از حشب ورالث و جَضىً اجذاذ عره ةَد .ضیاضثٌایی ناىير جسك وؿىیث اؿکكساری ،وفکَ و
جذفیف در نجازات ةطیاری از اوـای ةازداعثعره پ.ك.ك ،کهک و حهایکث از کسدٌکایی
کً ةًاجتار داىًٌای دَد را جسك کسده ةَدىر ،ةسای ةازرغث ةً داىکًٌکای دکَد ،در دولکث
ائحالف اجذاذ عره ةَدىر .فساجس از ایو اقرانات ،حکشب وکرالث و جَضکىً ضیاضکثٌکایی را در
راضحای اىجام دنَکساجیشاضیَن در یظ رسفحً ،ککً نَجکب ةٍتکَد وؿکىیث حاکَق ةغکس در
جسکیً و رطحسدهجس عرن حَزه آزادی ةیان و جغدیل اجحهاوات عره اضکث .ةکًوکالوه قکَاىیيی
جَضف حشب ورالث و جَضىً ایجاد عر ککً نکَاردی ناىيکر ذکظ نحکرود جلَیشیکَن ککسدی،
دورهٌای آنَزش زةان کسدی 1در نررضًٌای دؽَؼی و ةسدی اقرانات دیگکس را نجکاز ککسد و
عایر نٍمجسیو نَرد آن ،اجازه ذظ جلَیشیَن نلی کسدی ةیطثورٍار ضکاوحً (جی.آر.جکی )6

2

در ضال  2009ةاعرٌ .هچيیو دورهٌای آنَزش زةان کسدی در ريریو داىغگاه کةا آغاز آن در
داىغگاه ةیلگی3ک عسوع عره اضث .والوهةس ایيٍا نهيَویث اضحفاده از زةان کسدی در نتارزهٌای
ضیاضی و ...ىیش ةسداعحً عره اضث.

1. Kurdish Language
)2. Kurdish National TV Broadcasting (TRT 6
3. Bilgi University
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جهام ایو اؼالحات انیرٌا را ةسای حکل نطکئلً کسدٌکا در جسکیکً افکشایظ داده اضکث.
والوهةس ایو ،ایو اؼالحات نَجب عره اضث کً حشب ورالث و جَضکىً ةحَاىکر کسضکیٌکای
ةیغحسی را در اىحذاةات نذحلف کطب کير .ةا وجَد نذالفثٌای رسوهٌای ىاراؿی از اوكکای
حاَق ةً کسدٌا و ةًویژه کهالیطثٌا و ىنانیان واةطحً ةً ایو حشب ،حشب ورالث و جَضکىً
جَاىطحً اضث ةً ایو حر از اؼالحات و ةٍتَد وؿىیث کسدٌا دضث یاةر .التحکً ىتایکر از ایکو
ىدحً غافل عَیم کً ضیاضثٌا و اقرانات حشب وکرالث و جَضکىً در قتکال کسدٌکا وکاری از
اعحتاه و ؿىف ىتَده اضث .یدی از ةذظٌایی کً جغییس در آن قاةلجَجً ةَده ،ناٌیث ٌَیث
و حاَق کسدٌا اضث .نَؿَواجی ککً یغکحس جکاةَ ةَدىکر ،اکيکَن آعکدارا نکَرد ةحکخ قکسار
نیریسىر .ةًویژه وایره دولث نطحال کسد 1در جسکیً ،ةطیار در رضاىًٌا نَرد ةحخ و ةسرضی
ةسرضی قسار نیریسد .ص از دًٌٌا نهيَویث اضحفاده از واژه «کسد» ،2اکيَن ایو واژه جَضف
ناانات دولحی و ٌهچيیو رضاىًٌا اضحفاده نیعَدٌ .هچيیو زةان کسدی کً ةکسای دٌکًٌکا
نهيَع ةَد ،اکيَن در وؿىیث دنَکساجیک ،ایو زةان ؼرای نغسووی اضث.
در ىنسیًٌای ريرفسٌيگرسایی اوحااد ةس ایو اضث کً ٌَیثٌای نحفاوت نیجَاىير در
یک جانىً در کيار ٌم قسار ریسىر ،ةرون آىدً اىطجام و وحرت آن جانىً نذروش عکَد .در
نَرد دولث جسکیً ٌم ةایر رفکث ککً رکً از روی اجتکار و رکً از روی ادحیکار ،ایکو دولکث
عيادث ٌَیث کسدی را در دضحَرکار قسار داده اضث .در نکَرد زةکان ،در حکال حاؿکس زةکان
کسدی ؼرای نغسووی اضث و اضحفاده از آن نيىی ىرارد؛ نزم اضث رفحً عَد ککً اضکحفاده
از ایککو زةککان جککا ريککر ضککال ککیظ غیسقککاىَىی ةککَد .ککص نککیجککَان رفککث کککً ىنسیککًٌای
ريرفسٌيگرسایی نیجَاىير ایو فسایير را ةسای نا جتییو کيير.
ضذو آدس ایيدً ىنسیًٌای ريرفسٌيگرسایی ةً ایکو دلیکل ککً ةکً عکيادث ٌَیکث
قَنیثٌای نذحلف در دادل یک کغَر اٌهیث زیادی نیدٌير ،نیجَاىير در کغَرٌایی کً
رغایغی در قتال جهىیثٌای قَنی دَد ایجاد کسدهاىکر ،قکررت جتیکیو داعکحً ةاعکير .در
ایيجا ٌم ایو ىنسیًٌا نیجَاىير فسایير ؼل جسکیً و کسدٌای ایکو کغکَر را جتیکیو کييکر و

1. Independent Kurdish State
2. Kurd
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التحً ٌهانرَىً کً رفحً عر ،رالظٌای اضاضی ٌهچيان اةسجاضث .فسایير ؼل جسکیکً ةکا
کسدٌای ایو کغَر حاکی از ایو اضکث ککً در جسکیکً ارادهای نتيیةکس ةًرضکهیث عکيادحو
ٌَیث و زةان کسدی ةًوجَد آنره اضث .فسض نا ةس ایو ةَد ککً ایکو ىنسیکًٌا جکَان جتیکیو
فسایير ؼل را در جسکیً دارىر .ةا درىنس رسفحو ضیاضثٌا و ةسىانًٌای حشب ورالث و جَضىً
در وسؼً ضیاضث دادلی جسکیً نغذػ نیعَد کً در ایو کغَر جغییسی اضاضی در ىگسش
ةً کسدٌا ةًوجَد آنره و دیگس ويَانٌایی ناىير «جسكٌکای غکثکٌَی» در نکَرد کسدٌکا
جایگاه دَد را از دضث داده و کسدٌا دارای حشب ضیاضی عکرهاىر و ٌهچيکیو ضکً وزیکس از
وزرای دولث فىلی از جهىیث کسدزةان جسکیً ٌطحير .روىر اىىكاف در قتال جهىیکث ککسدی
در جسکیً ٌهچيان ادانً دارد ،ولی ةا وجَد ایو ،ىگساىیٌای رفحًعره ٌيکَز رفکه ىغکرهاىر و
نهدو اضث ةا جغریر عسایف و ىگساىیٌای رفحًعره ،ایو ىنسیکً ىحَاىکر عکسایف نَجکَد در
جسکیً را جتییو کيير.
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یبدداشتهب:
 .1ةا عدطث ةرردان ةیک ،جر داىران ةررداىی ،نتارزه در راه اضحاالل کسدضحان جسکیً جَضف ایو
داىران ادانً یافث ،لیدو عیَهٌای آن ةا جَجً ةً نَقىیکث ةکررداىیٌکا نحفکاوت ةکَد .جکا زنکاىیککً
ةررداىیٌا ةًويَان انسای (فئَدالٌای) نيكاکً در ضکسزنیوٌکای ککسدی حـکَر داعکحير و رٌتکسی
روضحاییان ةسوٍره ایغان ةَد ،عیَه نتارزهعان ةً ٌهان ىحَ ضيحی و ىنیس ةرردانةیک اىجکام نیعکر،
انا از اوایل قسن ةیطحم کً ةررداىیٌا ةً اعساف عٍسی (آریطحَکسات) جتریل عکرىر ،روش آىٍکا جغییکس
کسد و نلیرسایی و اضحااللقلتیعان ،عدل نتارزه ضیاضی ،حشةی و فسٌيگی ةًدَد رسفث.
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