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Abstract
Turkey is a multi-ethnic country that is inhabited by diverse Eurasian
minorities such as Armenians, Georgians, Uyghurs, Laz, Zazas, and
Circassians. Under the influence of historical circumstances, Turkey has
religious, ethnic, linguistic, and national minorities. During their rule, the
Ottomans conquered various regions, including Eurasian ones. Of Turkey’s
82 million population in 2018, 35% are minorities. According to the
statistics, 18.9% are Kurds, 7.2% are Tatars, 1.8% are Arabs, 1% are Azeris
and 1% are Yorks. The other 5% are minorities such as Armenians,
Georgians, Circassians, Laz, and Balkans. Despite their small population,
Eurasian minorities are highly diverse among Turkish minorities.
After the establishment of the Republic of Turkey (1923), the constitution
emphasized “Turkish homeland”, “Turkish citizens” and “Turkish
existence”. The implementation of a policy of population unification based
on Turkish identity led to the denial of minorities. This is although Turkey
had made commitments to minorities in Articles 37 to 45 of the Treaty of
Lausanne (1923), part of which relates to Eurasian minorities, especially
Armenians. The treaty defined minorities as non-Muslims, including Greeks,
Jews, and Armenians. They had legal rights, schools, and religious services.
Events such as Expulsion, confiscation of property, forced migration, and
massacres such as tragedies (1915) against Armenians, the massacres of
Kurds in Dersim (1938), and the Alawites in Sivas (1993) are some of the
bitter happenings in the history of minorities in Turkey.
After the AKP came to power (2002), there were changes in Turkey’s
Eurasian approach as well as attitudes towards minorities. Turkish Prime
Minister Recep Tayyip Erdogan in 2009 in the city of Duzce expressed a
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desire for fundamental reforms in minority rights. He called his country’s
past policies on minorities wrong and fascist. Subsequently, the issue of
amendments to the 1936 law and the return of confiscated property of the
Armenian and Greek religious minorities were raised. But this approach has
changed since 2012 with a shift in Turkey’s domestic and foreign policies.
Due to the common concern of the international community about the
consequences of the violation of the rights of minorities, in 1992 the
“Declaration of the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic,
Religious and Linguistic Minorities” was adopted by the General Assembly.
Earlier, Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights
(1966) emphasized the rights of ethnic, religious, and linguistic minorities.
This Covenant is binding on all nations.
With the development of the international law of minorities, and under
the influence of the continuing unrest in some parts of Turkey and the
strengthening of Ankara’s Eurasianist approach, attention has increased to
the situation of Eurasian minorities. The purpose of this article is to examine
the situation of Eurasian minorities in Turkey from the perspective of
international law. The article seeks to answer the question of what is the
status of Eurasian minorities in Turkey under Article 27 of the International
Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the 1992 Declaration of
minorities? The article hypothesizes that the legal status of Eurasian
minorities in Turkey is not the same. This article, while theoretically
explaining the concept of minorities and their rights, uses citation and
descriptive-analytical methods. The results show that despite the positive
steps taken to promote minority rights in Turkey, due to the dominance of
the political view on the legal approach, the denial of minorities in the
constitution, and the rejection of international minority rights instruments,
the situation of Eurasian minorities in Turkey has been evolved from suitable
to undesirable one. They are divided into satisfied and dissatisfied
minorities. Satisfied minorities do not believe that their rights are
systematically violated by the government. Some of these minorities have
historically been absorbed into the majority culture in Turkey and their
traditions and language have been destroyed or weakened. Therefore
granting some rights to these minorities is not defined as a threat by the
government. Some of these minorities have racial or cultural similarities
with the Turkish majority or such similarities are propagated, such as
Turkish Azeris or Chinese Uyghurs. Dissatisfied minorities believe that
cultural and linguistic rights are violated, effective participation is denied,
confiscated property has not been returned, forced integration into the
majority happened, continued hatred dragged on, lack of access to a fair trial,
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historical renaming, and direct and indirect discrimination was implemented.
This situation is contrary to the three principles emphasized in international
minority rights, namely non-deprivation, non-discrimination and non-forced
integration.
The findings of the article indicate that Turkey’s approach to minorities is
political, not legal. There is no legal guarantee in Turkey for the
implementation of the rights provided for minorities in international law.
The few concessions made to minorities, especially from 2002 to 2011, were
mostly cross-cutting government action rather than a change in laws. The
extent of ethnic affiliation with the Turkic race and religious affiliation with
the Sunni-Hanafi religion has influenced the situation of the Eurasian-ethnic
minorities. Despite this, the linguistic, religious, and cultural characteristics
of most minorities have been weakened by Ankara’s approach. Over the past
century the number of some minorities such as Circassians, Georgians, and
Armenians, has dropped tenfold. It seems that Turkey needs to change its
political approach to a legal one to raise the status of minorities to the level
of international law standards. The first steps in this process are the
acceptance of the four customary minorities in the constitution, joining the
Declaration of Minorities, stopping the forced integration of minorities,
stopping the Turkification of minorities, propagating and teaching the
history and culture of minorities in textbooks to combat hatred, reforming
laws dating back to the Ottoman period, and providing real statistics on
minorities and promoting multiculturalism.
Keywords: Declaration of 1992 Minorities,
International Law, Turkey, “Turkish Citizens”.
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اقليتهاي اوراسياییتبار تركيه از دیدگاه حقوق بينالملل
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احمد كاظمی
دکتری حقوق بینالملل ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی قم
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استادیار حقوق بینالملل ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی قم
(تاریخ دریافت -5911/51/51 :تاریخ تصویب)5911/50/51 :

چکيده
ترکیه کشوری است که گروههای متنوعی از اقلیتهای اوراسیاییتبار مانند ارامنه ،گرجیها ،اویغورهاا،
الزها ،زازاها و چرکسها را در خود جای داده است .با توسعۀ حقوق بینالملل اقلیتها و تحات تاأثیر
تداوم ناآرامی در برخی مناطق ترکیه و تقویت رویکارد اوراسایاگرایی آنکاارا ،توجاههاا باه وضاعیت
اقلیتهای اوراسیاییتبار این کشور بیشتر شده است .در این نوشتار با هدف بررسی وضعیت اقلیتهای
اوراسیاییتبار ترکیه از منظر حقوق باینالملال ،باهدنباا پاساخ ایان پرسا هساتیم کاه اقلیاتهاای
اوراسیاییتبار ترکیه از منظر حقوق بینالملل و در چارچوب مادۀ  70میثاق بینالمللی حقاوق مادنی و
سیاسی سا  5111و اعالمیۀ سا  5117مجمع عمومی دربارۀ اقلیتها چه وضعیتی دارناد در پاساخ
این فرضیه مطرح میشود که وضعیت حقوقی اقلیتهای اوراسیاییتبار در ترکیه یکسان نیست .در ایان
نوشتار ضمن تبیین نظری مفهوم اقلیت و حقوق آنها و با کاربست روش استنادی و توصیفی -تحلیلی
نشان میدهیم که با وجود برداشتهشدن گامهای مثبت در ارتقای حقوق اقلیتها در ترکیه ،بهدلیل غلباۀ
نگاه سیاسی بر رویکرد حقوقی ،نفی اقلیتها در قانون اساسی و نپذیرفتن اسناد بینالمللی ویژۀ حقاوق
اقلیتها ،وضعیت اقلیتهای اوراسیاییتبار ترکیه از شرایط مناسب تا نامطلوب را شامل میشود .از این
دیدگاه ،به دو دسته اقلیتهای راضی و ناراضی تقسیم میشوند .میزانِ پیوند قومی باا ناژاد تار و یاا
پیوند مذهبی با مذهب سنی حنفی بر وضعیت اقلیتهای اوراسیاییتبار ،تأثیر گذاشته است ،اما بهدلیال
رویکرد آنکارا ،بیشتر اقلیتها با دگرگونی زبانی ،مذهبی و فرهنگی روبهرو شدهاند .ترکیه برای ارتقاای
وضعیت اقلیتها به سطح معیارهای حقوق بینالملل ،نیاز به تغییر رویکرد سیاسی به حقوقی دارد.
واژگان اصلی
اتباع تر  ،اعالمیه ( ،)5117اقلیتهای اوراسیاییتبار ،ترکیه ،حقوق بینالملل.

 .5این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «وضعیت اقلیتها در ترکیه از منظر حقوق بینالملل» و پایاننامۀ دکتاری «معنااشناسای
مفهوم اقلیت در اسناد بینالمللی حقوق بشر» است.
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مقدمه
ترکیه کشوری است که متأثر از شارایط تااری،ی ،مجموعاهای از اقلیاتهاای ماذهبی ،قاومی،
زبااانی و ملاای را در خااود جااای داده اساات .عثمانیااان در زمااان اقتاادار خااود ساارزمینهااا و
جمعیتهای گوناگونی از جمله اوراسیاییتبارها را در خود جا دادند .از جمعیات  27میلیاونی
ترکیه در سا  91 ،7552درصد را اقلیتها تشکیل میدهند .براساس ایان آماار 52،1 ،درصاد
کردها 0،7 ،درصد تاتارها 5،2 ،درصد عربها 5 ،درصاد آذریهاا 5 ،درصاد یاورو هاا ،و 1
درصد را دیگر اقلیتها مانند ارمنیها ،گرجیهاا ،چارکسهاا ،الزهاا و بالکاانتبارهاا تشاکیل
میدهند ( .)Dewdney, 2018: 17اقلیاتهاای اوراسایاییتباار باا وجاود جمعیات کام در میاان
اقلیتهای ترکیه تنوع اسمی درخور توجهی دارند.
پس از تأسیس جمهوری ترکیه در سا  5179با تأکید بار «وطان تار » « ،اتبااع تار » و
«موجودیت تر » 5در قانون اساسی و اجرای سیاست یکسانسازی جمعیت بار مبناای هویات
ترکی ،اقلیتها انکار شدند .حا آنکه ترکیه در مواد  90تا  11پیمان لوزان ( )5179تعهادهایی
دربارۀ اقلیتها پذیرفته بود که ب،شی از آن با اقلیتهای اوراسیاییتبار بهویژه ارامنه ارتباط پیدا
میکند .در این پیمان اقلیتها بهعنوان غیرمسلمانان شامل یونانیها ،یهودیاان و ارامناه تعریا
شدند و از حقوق قانونی ،مدرسهها و انجام مراسم مذهبی برخوردار بودند

(2000: 121

.)Ergil,

اخراج ،مصادرۀ اموا  ،مهاجرت اجباری و کشتارها مانند فجایع سا  5151علیه ارامنه ،کشاتار
کردها در دُرسیم در سا  5192و علویان در سیواس در سا  5119از رویدادهای تلاخ تااریخ
اقلیتها در ترکیه است.
پااس از رویکارآماادن حاازب عاادالت و توسااعه در سااا  7557تغییرهااایی در رویکاارد
اوراسیایی ترکیه و همچنین نگاه به اقلیتها ایجاد شد .رجب طیب اردوغان ن،ستوزیر ترکیاه
در سا  7551در شهر دوزجه با ابراز تمایل به ایجاد اصالحات بنیاادین در حقاوق اقلیاتهاا،
سیاستهای گذشاتۀ کشاورش را اشاتباه و از روی تفکار فاشیساتی خواناد (.)Uslu, 2009: 14
بهدنبا آن موضوع تغییرها در قانون سا  5191و بازگردان اماال مصاادرهشادۀ اقلیاتهاای
مذهبی ارمنی و یونانی مطرح شد ( .)Zeldin, 2011اما این رویکرد از سا  7557با چارخ

در

سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه تغییر کرد.
موضوع حقوق اقلیتها بهدلیل نقشی کاه در امنیات کشاورها دارد باهویاژه پاس از پایاان
جنگ سرد و با افازای

درگیاریهاای قاومی ،ماورد توجاه حقاوق باینالملال قارار گرفات
1. Türk vatani, Türk vatandaşları, Türk varlığı
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( .)Azizi, 2014: 24بهدلیل دغدغۀ مشتر جامعۀ جهانی از پیامدهای نقض حقوق اقلیتهاا ،در
سا « 5117اعالمیۀ حقوق اش،اص متعلق به اقلیتهای ملای یاا قاومی ،ماذهبی و زباانی» در
مجمع عمومی تصویب شد .پی

از آن تنها در مادۀ  70میثاق بینالمللی حقوق مادنی سیاسایِ

سا  5111بر حقوق اقلیتهای قومی ،مذهبی و زبانی تأکید شده بود.
در نوشتار حاضر در پی پاسخ این پرس هستیم که وضعیت اقلیتهای اوراسایاییتباار در
ترکیه از منظر حقوق بینالملل چگونه است به لحاظ نظاری تبیاین حقاوق اقلیاتهاا ،مبناای

مناسبی برای بررسی این مسئله است .بهاین منظاور باا کاربسات روش اساتنادی و توصایفی–
تحلیلی ،وضعیت این اقلیتها را در چارچوب اسناد بینالمللی حقوق بشر بررسی میکنیم.
چارچوب نظري مفهوم اقليت
در «فرهنگ روابط بینالملل» در تعری

اقلیت آمده است« :به گروهی از مردم گفتاه مایشاود

که دارای نژاد ،فرهنگ ،سانتهاا یاا ماذهب جداگاناهای غیار از فرهناگ و ماذهب کشاوری
هستند که در آن زندگی میکنند

(27

 .)Babaei, 2006:از نظر فرانسیساکو کااپوتورتی« ،اقلیات،

گروهی از شهروندان هستد که نسبت به دیگر جمعیت کشاور از نظار جمعیات کوچا تار و
غیرحااکم هساتند .ویژگاایهاای ناژادی ،زبااانی و ماذهبی متماایز از دیگاار افاراد دارناد و بااا
حس همبستگی ،به حفظ فرهنگ ،سنن ،دین و زبان خود تمایل دارناد» (.)Capotorti, 1977: 96
از نظر ژو دسنچز 5،اقلی ت گروهای از شاهروندان یا

کشاور هساتند کاه از اقلیات عاددی

و موقعیت غیرحاکم و ویژگای هاای قاومی ،ماذهبی یاا زباانی متفااوت باا اکثریات جمعیات
برخوردارند و با همبستگی هرچند ضمنی ،ارادۀ جمعی برای کسب برابری با اکثریت را دارناد
(.)Pillay, 2012: 7
پاتری

ترنبری در مورد اقلیت ،ضمن اشاره باه عناصار تأکیدشاده در تعریا

کااپوتورتی

و دسنچز ،تأکید میکند که اقلیتهاا در حاکمیات مشاارکت ندارناد .لاوییس ور  ،اقلیات را
گروهی از افراد میداند کاه باهسابب تمایزهاا ،خاود را در معارن ناوعی تبعایض مایبینناد
( .)Thornberry, 2000: 12به اعتقاد «گروه کاری اقلیتها» در سازمان ملل ،روابط میان دولاتهاا
و اقلیتها پنج شکل م،تل دارد :حذف ،جذب 7،تحمال ،حمایات و ارتقاا .براسااس قواعاد
بینالمللی ،حذف و جذب اجباری غیرقانونی اماا حمایات ،موجاب تکثار فرهنگای مایشاود
1. Jules Deschenes
2. Assimilation
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( .)UN SCPPHR, 2005: para 22ویل کیملیکا معتقد است اعضاای اقلیات جامعاه در صاورتی
عادالنه یکپارچه خواهند شد که حقوق مبتنی بر تمایزهای گروهای ،فراتار از حقاوق مشاتر
شهروندی به رسمیت شناخته شود (.)Kymlicka, 2010: 394
اقليتها در حقوق بينالملل
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( )5111اولین سند عام و الزماالجارای حقاوق بشاری
است که در مادۀ  70آن واژۀ اقلیت بهکار رفته است .تا سا  512 ،7551کشور از جمله ترکیاه،
این سند را امضا کردهاند که در مادۀ  70آن تأکید شده اسات« :در کشاورهایی کاه اقلیاتهاای
قومی ،مذهبی یا زبانی وجود دارند ،اش،اص متعلق به اقلیتها را نباید از حق تشکیل اجتمااع
با دیگر اعضای گروه خود ،بهرهمندی از فرهنگ و انجام فرایض دینی و کاربرد زباشان محاروم
کرد 71 ».سا پس از تصویب مادۀ  70کاه الهاامب،ا اساناد مرباوط باه حقاوق باینالملال
اقلیتهاست« ،اعالمیۀ حقوق اش،اص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی ،ماذهبی و زباانی» در
سا  5117در  1ماده و باوجود رأی منفی ترکیه با رأی مثبت قریب باه اتفااق اعضاای مجماع
عمومی تصویب شد .این اعالمیه بر «ضارورت حمایات دولاتهاا از موجودیات اقلیاتهاا»،
«حقوق فرهنگی ،زبانی و مذهبی اقلیتها»« ،حق مشاارکت ماؤثر اقلیاتهاا و نباود تبعایض»،
«تعهدهای دولتها» و «لزوم توجه به منافع اقلیتها در سیاستهای ملی و همکاریهاای باین
دولتی به موازات احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها» تأکید میکند.
اقليتهاي چهارگانۀ عُرفی
در تأثیر اعالمیه اقلیتها ،چهارگونه اقلیت مذهبی ،قومی ،زبانی و ملای تبادیل باه اقلیاتهاای
عُرفی شدهاند که در کشورها در مورد آنها اشترا نظر هست .اقلیت مذهبی قدیمیترین ناوع
اقلیت که در پیمان اوگسبورگ ( )5111به آن رسمیت داده شد ،به گروهی گفته میشود کاه از
ی

آرمان مشتر معنوی پیروی میکنند و «اعضاای آن از اعتقااد یاا روش عباادت مشاترکی

برخوردارند» .تا سا  5115اقلیت نژادی و قومی هر دو در اسناد به کار مایرفتناد« .کمیسایون
فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها» در آن سا اقلیت قاومی را جاایگزین اقلیات ناژادی
کرد؛ به این دلیل که نژاد از نظر علمی نمیتوانست معیار مناسبی بارای تماایز گاروههاا از هام
باشد ( .)Fazaeli, 2017: 52صفت قومی از ویژگی فقط فیزیکای و بیولاوژیکی فراتار مایرود و
گسترهای از ویژگیهای فرهنگی و تاری،ی را نیز دربرمیگیرد ( .)Rehman, 2000: 14باه اعتقااد

اقليتهاي اوراسياییتبار تركيه از دیدگاه حقوق بينالملل

«پان » اقلیت قومی «به ی
(.)Panoff, 1989: 57
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تا قبل از قرن بیستم گروهی که زبانی متفاوت از دیگار جمعیات کشاور داشاتند ،باهدلیال
م،الفت کشورها ،اقلیت محسوب نمیشدند .در سا های اخیر با تشدید خاموشی «زباان هاای
بومی و اقلیت» این اقلیتها مورد توجه قرار گرفتهاناد (« .)Modarressi, 2006: 90اقلیات ملای»
بهعنوان جدیدترین گونۀ اقلیت ،افرادی هساتند کاه منشاأ ملای مشااتر دارناد؛ اماا باهدلیال
تحو های تاری،ی ممکن است تابعیت کشور دیگری را پذیرفتاه باشاند

(2008: 69

.)Ardabili,

بهنظر ما ،این نوع اقلیتها را به این چهار گروه مایتاوان تقسایم کارد :اقلیات ملای ناشای از
مهاجرت مانند اقلیت اویغور ،ترکمن و ازب
یا امپراتوری مانند اقلیت تاجی

در ترکیه ،اقلیت ملی ناشی از تجزیۀ یا

کشاور

و قزاق مقیم روسایه از دورۀ شاوروی ،اقلیات ملای ناشای از

مرزهای تحمیلی مانند اقلیت یونانی در ترکیه و اقلیتهاای ملای ناشای از پیوساتن سیاسای و
جغرافیایی مانند اقلیت اوکراینی ساکن در شبه جزیرۀ کریمه یا اقلیت ارمنی و کرد پس از فاتح
امپراتوری بیزانس توسط عثمانی.
حقوق اقليتها در حقوق بينالملل
در اعالمیۀ اقلیتها بهطور ویژه به حق موجودیت ،حقوق فرهنگای ،ماذهبی ،زباانی ،حاق بار
مشارکت ،حقوق اقتصادی و حق ارتباط تأکید شده است .حاق موجودیات اساسایتارین حاق
اقلیتهاست که در اسناد حقوق بشری از دو بُعد موجودیت فیزیکی و هویت گروهای مطارح
شده است .اعالمیۀ سا  ،5117حمایت از موجودیت فیزیکی و فرهنگی اقلیاتهاا را از منظار
حقوق بشری وارد حقوق بینالملل کرد .گروه کاری اقلیتهای سازمان ملل در تفسایر خاود از
این اعالمیه تأکید میکند« :شرط چهارم حمایت از اقلیتها ،ترویج «هویت گروهی اقلیاتهاا»
است (.)UN SCPPHR, 2005: para 27
مهمترین مصادیق حقوق فرهنگی در اعالمیۀ اقلیتها اینها هساتند :حاق ایجااد نهادهاای
فرهنگی ،حق جذب نشدن اجباری در فرهنگ اکثریت ،حق حفظ سنتهای بومی ،حق دریافت
خسارت بارای اماوا فرهنگای ،حاق انتقاا تااریخ ،زباان و سانن شافاهی باه نسال بعادی
(2011: 280

 .)Beigzadeh,حقوق مذهبی اقلیتها با توجه به مفااد اعالمیاۀ ساا  ،5117شاامل

اعما آزادانۀ شعایر دینی در مکانهای مذهبی خود ،حق آموزش مذهبی در مدرسههای اقلیت،
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حق ثبت و نوسازی مراکز مذهبی و بهرهمندی از حمایاتهاای دولتای ،حاق تأسایس انجمان
مذهبی بدون هرگونه تبعیض است (.)UN HRC, 1993: para 8
مؤلفههای فرهنگی اقلیتها مانند زبان ،بیشتر از دیگر مؤلفهها در معارن دگرگاونی قارار
دارند .در مادۀ  70میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعالمیۀ اقلیتها بر حقوق زبانی با محوریات
حق آموزش زبان مادری در مدرسهها ،حق تأسیس مدرسۀ خصوصی و جلوگیری از اهانت باه
زبان اقلیت ها تأکید شده است .حاق مترقای مشاارکت ماؤثر ،تضامینی بارای مشاارکت ماؤثر
اقلیتها در زندگی عمومی و جلوگیری از تصمیمهایی اسات کاه نتاایج منفای متوجاه اقلیات
میکند .حق ارتباط برای اولین بار در بند  1مادۀ  7اعالمیۀ سا  5117با سه ب،

اجازه تماس

در درون اقلیت ،بین اقلیتها و تماسهای فرامرزی اقلیتها بهشرط آنکه با هدفهاای منشاور
سازمان ملل مغایر نباشد ،به رسمیت شناخته شد .در مادۀ  7این اعالمیاه بار حقاوق اقتصاادی
اقلیتها با محوریت حق مشارکت در توسعۀ اقتصادی کشور تأکید شده و مادۀ  1آن خواساتار
مشارکت همۀ گروهها در توسعۀ اقتصادی جامعاه باه ماوازات حفاظ هویات آنهاسات (

UN

.)SCPPHR, 2005: para 72
تركيه و اسناد بينالمللی حقوق اقليتها
ترکیه تنها کشوری است که به «اعالمیۀ حقوق اش،اص متعلق به اقلیاتهاای ملای یاا قاومی،
مذهبی و زبانی» رأی منفی داد .بر این اساس ،آیا آنکارا تعهدی بارای اجارای حقاوق حماایتی
پی بینی شده برای اقلیتها در این اعالمیه ندارد این اعالمیه اعتبار هنجااری و سیاسای دارد.
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نیز در ابتدا اعالمیهای غیرالزامآور بود ،اما باا مارور زماان ،عُرفای و
الزامآور شد« .اعالمیۀ سا  5117از مادۀ  70میثاق حقوق مدنی و سیاسی الهام گرفتاه اسات و
این میثاق به دلیلهای عُرفیشدن مفاد آن ،الزماالجارا اسات .باا گذشات حادود ساه دهاه از
تصویب اعالمیه ،چهارگونه اقلیت مذهبی ،قومی ،زبانی و ملی ،عُرفای شادهاناد ،اماروزه کمتار
کشوری را میتوان پیدا کرد که منکر وجود این نوع اقلیتها بشود .آنکارا در سا های گذشاته
موضعگیریهایی دربارۀ اقلیتهای ملی از جمله اقلیت تر در یونان و اقلیت اویغور چینی در
ترکیه داشته است .بدون شناسایی حقوق پی بینیشده بارای اقلیاتهاا ،ایان موضاعگیاریهاا
نمیتواند مبنای حقوقی داشته باشد.
تعهدهای ترکیه در برابر حقوق اقلیتها از دو بعاد عُرفای و پیماانی قابال ارزیاابی اسات.
تعهدهای عُرفی مانناد حمایات از حاق موجودیات و هویات اقلیاتهاا ،در شامار تعهادهای
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الزماالجرا برای همۀ کشورها است .از بعد پیمانی ترکیه عضو منشور باینالمللای حقاوق بشار
(اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،میثاقهای سا  )5111است که در آنهاا بار اصال نباود تبعایض
بهدلیل تفاوت مذهب ،نژاد ،رنگ ،منشأ ملی تأکید شده است .ترکیه در قالب پیمان ساا 5179
لوزان نیز تعهدهایی در برابر اقلیتهای مذهبی پذیرفته اسات و باهعناوان ناامزد عضاویت در
اتحادیۀ اروپا و عضو «سازمان امنیت و همکااری اروپاا» و «شاورای اروپاا» باه اجارای اساناد
اروپایی ویژۀ اقلیتها از جمله «معیار کپنهاگ» و «کنوانسیون اروپایی چارچوبی بارای حمایات
از اقلیتهای ملی» ( )5111تعهد دارد.
اقليتهاي اوراسياییتبار در تركيه و وضعيت حقوقی آنها
واژۀ اوراسیا از ترکیب واژههای اروپا و آسیا شکل گرفته است که ن،ستین بار در سا  5229از
سوی ادوارد سوییس ،زمینشناس اتریشی مطرح شد .اوراسیای مرکزی باه کشاورهای مساتقل
همسود که دوازده جمهوری از پانزده جمهوری پیشین اتحاد شوروی را تشاکیل دادهاناد گفتاه
میشود ( .)Koolaee, 2012: 9سه جمهوری بالتیا

کاه در دورۀ اساتالین باا اشاغا نظاامی باه

شوروی پیوستند و اوایل دهۀ  5115نیز اعالم استقال کردناد در مجموعاۀ اوراسایای مرکازی
قرار نمیگیرند.
اقلیت اوراسیاییتبار ترکیه شامل ارامنه ،آذریها ،گرجیهاا ،چارکسهاا ،الزهاا ،آب،ازهاا،
آبازینها ،آسیها ،چچنیها ،زازاها ،اویغورها و اقلیتهای ملی با ملیتهایی از آسایای مرکازی
و روسیه میشود .این اقلیتها را میتوان به ی دسته بزرگ قفقاازی و دساتۀ کوچا

آسایای

مرکزی و اروپایی (روسها) تقسیم کرد:
 .3اقليت ارمنی
ارمنیهای ترکیه به دو دسته ارمنی های حمشین (آشکار) و کریپتو (پنهان) تقسیم میشاوند .در
جریان رویدادهای تاری،ی عثمانی و اوایل جمهوری ترکیه ،تعاداد درخاور تاوجهی از ارامناه
ناچار هویت خود را پنهان یا برای نجات فرزندانشان ،آنها را به خانوادههای مسلمان دادند که
به آنها ارامنه کریپتو گفته میشود که تعدادشان  955هزار نفر ت،مین زده میشود و در آمارهاا
قید نمیشوند .تعداد ارامنۀ آشکار بهدلیل نبود آمار رسمی از  15هزار تا  155هزار نفر ت،ماین
زده میشود که بیشتر در قارص و استانبو زندگی میکنناد .تعاداد آنهاا در زماان امپراتاوری
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عثمانی حدود  7میلیون نفر بود ( .)Kurban, 2007: 12حدود  7555کاتولی
هزار ارتدکس ارمنی در استانبو زندگی میکنند (.)Toktas, 2010: 701

ارمنی و  15تاا 15

ارامنه عالوه بر اینکه در ترکیه اقلیت زباانی و قاومی هساتند ،بازرگتارین اقلیات ماذهبی
غیرمساالمان و ب،شاای از اقلیاات مساایحی ایاان کشااور نیااز محسااوب ماایشااوند .ارامنااه بااا
ارایۀ مستنداتی معتقدند در دورۀ عثمانی بهویاژه در ساا هاای  5215تاا  5179باا نسالکشای
نظاممند مواجه شدهاند و در دورۀ آتاتر از سرزمین ماادری خاود در آنااتولی شارقی اخاراج
و تاار هااای بلغارسااتان ،یونااان و یوگسااالوی در آنجااا ساااکن شاادند

(2013: 114

.)Jones,

اجرانشدن حقوق تصریحشاده در پیماان نیاوللی 5بارای بلغااریهاای مسایحی در اساتانبو و
بلغاریهای تر

در بلغارستان در انتقا بلغاریهای تر به منااطق ارمناینشاین تاأثیر داشاته

است (.)Toktas, 2010: 700
نگاه ترکیه به اقلیت ارمنی متأثر از کشتار سا  5151ارامنه ،نبود روابط رسامی آنکاارا و ایاروان،
خودداری ارمنستان از شناسایی پیمان سا  5175قارص و استفادۀ آن از عنوان ارمنستان غربی بارای
مناطق جناوب شارق ترکیاه اسات ( .)Kazemi, 2005: 198کشاورهای اروپاایی از جملاه فرانساه و
سوییس رویدادهای سا  5151را بهعنوان نسلکشای باهرسامیت شاناخته و مجاازاتهاایی بارای
منکران آن در نظر گرفتهاناد .مقاامهاای آ پاارتی ،ضامن رد «نسالکشای» ،پیامادهای غیرانساانی
رویدادهای آن سا ها را پذیرفتاه و عاذرخواهی کردناد .پاس از آنکاه «کمیسایون آشاتی ترکیاه و
ارمنستان» در سا  7551برای حل مسائلۀ نسالکشای از «مرکاز باینالمللای عادالت انتقاالی» نظار
مشورتی خواست ،این مرکز در گزارشی اعالم کرد این رویدادها همۀ عناصر جرم نسلکشی منادرج
در کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی سا  5112را دارد (.)Avedian, 2013: 84
پذیرش نسلکشی ،نه تنها لزوم بازپسدادن اماوا مصاادرهشادهای کاه باهعناوان یکای از
مصادیق حقوق فرهنگی و اقتصادی اقلیتها در اعالمیۀ سا  5117تأکید شاده اسات ،تقویات
میکند ،بلکه میتواند منجر به درخواست غرامت شود .باه هماین دلیال ،امضاای دو پروتکال
آشتی میان ترکیه و ارمنستان در سا  7552نتوانست روابط دو کشور را عادی سازد.
الف) وضعيت حقوقی اقليت ارمنی
حقوق اقلیت ارمنی در ترکیه از دو بعد قابل ارزیابی است :از ی

بعد آنها در تأثیر پیماان لاوزان

( )5179از کمتاارین حقااوق اقلیااتهااا از جملااه کلیسااا ،نشااریه و دو نماینااده در مجلااس
1. Neuilly
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ملی برخوردارند .آنها وضعیت بهتری در مقایسه با اقلیت مسیحی ساریانی و کلادانی دارناد کاه
نهادهای اجتماعی و مدرسه ندارند و بهدلیل عقایدشاان متحمال خشاونت شادهاناد ( Karimova,
12

 .)2001:بازگرداندن «ساختمان تاری،ی آرمن» در دورۀ آ پارتی به اقلیات ارمنای در اساتانبو

که با استناد به قانون ممنوعیت خرید امال توسط بنیادهای غیرمسالمان ( ،)5191در دهاۀ ،5125
مصادره شده بود ،امیدها برای رفع مصادرۀ دیگر امال این اقلیت را افزای داد.
از بعد دیگر هنوز مسئلۀ تاری،ی مصادرۀ امال اقلیت ارمنی در ترکیه با وجود تصویب قاوانینی
در پارلمان حل نشده است .ناماۀ جااثلیق آرام او  ،رهبار ارامناۀ سیلیسای در ساا  7559مبنای بار
بازگرداندن مجموعۀ امال مصادرهشده در سا  5179متعلق به حوزۀ جااثلیقی ارامناۀ سیلیسای در
سیس (کوزان کنونی) از سوی دولت و دادگاه قانون اساسی بدون پاساخ ماناد و منجار باه شاکایت
اقلیت ارمنی به دادگاه اروپایی حقوق بشار شاد (2016

 .)Alik,آماوزش ایجاابی تااریخ اقلیاتهاا و

جلوگیری از نفرتپراکنی علیه آنها یکی از تعهدهای حقوق بشری دولتها است .در تأثیر سیاسات
رسمی ترکیه ،نفرت علیه اقلیتها در جامعه تداوم دارد .وقاوع رویاداد تل،ای مانناد تارور هرانات
دین  ،سردبیر روزنامۀ ارمنی اگوس و قتل سه مسیحی در مالطیه در سا  ،7550ناپدیداری اجبااری
م،الفان کُرد و علوی مؤید این موضوع است .بیشترین پروندههاای شاکایت علیاه ترکیاه در دیاوان
اروپایی حقوق بشر به اقلیتها مربوط میشود و در بیشتر این پروندهها نیز نقاض حقاوق فرهنگای،
زبانی ،مذهبی یا اقتصادی اقلیتها از سوی دیوان تأیید شده است.
همچنین مشکالت اقلیت ارمنی در انت،اب پاتریار مرکاز دینای ارامناۀ اساتانبو  ،ایجااد
مؤسسههای آموزشی مذهبی و زبانی و امکان ثبت مش،صات فرزندان خاود باا هویات ارمنای
ادامه دارد و مدرساه ای بارای آماوزش روحاانیون ارمنای نیاز وجاود نادارد (.)Karlsen, 1998
ممنوعیت تأسیس رادیو و تلویزیون ارمنی ،ممنوعیت برگزاری اجتماعات و دسترسینداشتن به
دادرسی عادالنه از جمله در پروندۀ هرانت دین

از مصاادیقی اسات کاه مغاایر باا تعهادهای

مندرج در اسناد بینالمللی حقوق اقلیتها است .کمیسایون اروپاا در گازارش ساا  7551باه
انتشار مطالب نفرتآمیز علیه اقلیت ارامنه و کردها در رسانههای ترکیه ،تبعیض علیه علویهاا،
حمله به کلیساهای مسیحی و طرح مسایل تبعیضآمیز علیه اقلیتها در کتابهای درسی اشااره
و اعالم کرد در این مورد اقدام مؤثر حقوقی نشده است (.)Turkey Progress Report, 2014: 61
 .2اقليت آذري
اقلیت آذری ترکیه به دو دسته اقلیت قدیم و اقلیت جدید تقسیم میشوند که بیشتر در قاارص،
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ایغدیر ،استانبو  ،اردهان ،ازمیر ،بورسا و آرالی ساکن هستند .قارص مرکاز آذریهاای ترکیاه
است که در دو پیمان مسکو و قارص در سا  5175به ترکیه واگذار شد .اقلیت جدیاد شاامل
مهاجران آذربایجانی میشوند که بهدلیلهای سیاسی ،تجاری یا تحصایلی باه ترکیاه مهااجرت
کردهاند .از دو موج بزرگ مهاجرت آذریها به ترکیه ،ماوج او در جریاان ساقوط جمهاوری
دمکراتی آذربایجان در سا  5175و موج دوم پس از فروپاشی اتحاد شوروی در ساا 5115
بود .اقلیت آذری ترکیه از فرهنگ ،زبان و مذهب متفاوت با فرهناگ ،زباان و ماذهب رسامی
ترکیهای برخوردارند و شیعه هستند .در گزارش مجلس ملای ترکیاه در ساا  ،7555جمعیات
شیعیان ترکیه که آذری هستند حدود سه میلیون نفر اعالم شده اسات کاه بیشاتر اقلیات آذری
قدیم هستند .اقلیت آذری جدید حدود  01هزار نفر هساتند کاه بیشاتر در اساتانبو ساکونت
دارند (.)Karimova, 2001: 15
الف) وضعيت حقوقی اقليت آذري
روابط اقلیت آذری ترکیه با دولت مرکزی و وضعیت حقاوقی آنهاا را مایتاوان در قالاب دو
گروه ارزیابی کرد :آن دسته از اقلیت آذری که به عناصر قومی در تبیین هویات گروهای خاود
اولویت میدهند ،روابط گرمی با دولت مرکزی دارند و با رویکرد آنکاارا مبنای بار همبساتگی
ترکی همراهی دارند .این گروه از معدود اقلیتهایی هستند کاه شاکایتی از ساوی آنهاا علیاه
ترکیه در دادگاه اروپایی حقوق بشر ثبت نشده است .عدهای از این گروه ،هویت گروهی خاود
را از دست داده و بهدلیل تمایل داوطلبانه به یکسانسازی هویت خود باا جامعاۀ اکثریات ،بار
شدهاند.

اساس اعالمیۀ سا  5117اقلیتها ،از دایرۀ حمایتی حقوق اقلیتها خارج
ب،شی از این گاروه نیاز باا وجاود اینکاه ادغاام اختیااری در جامعاۀ ترکای را داوطلباناه
نپذیرفتهاند ،بهدلیل نبود رسانهها ،مدرسهها و مؤسسههای خصوصی آموزش زبان آذربایجاانی،

بهاصطالح با پدیدۀ «خودکشی زبانی» مواجه شدهاند« .خودکشی زبان» 5قرنگیاری افراطای و
ی جانبۀ زبان اقلیت از زبان غالب است ( .)Aitchson, 1995: 198براساس مادۀ  70میثاق حقوق
مدنی و سیاسی و اعالمیۀ اقلیتها ،دولتها برای حفاظت از زبان اقلیتهاا تعهادهای مثبات و
منفی (ارایۀ خدمات آموزشی و مداخلهنکردن در فعالیت مراکز آموزشی) دارند.
دستۀ دوم از اقلیت آذری ترکیه ،به عنصر مذهب در تبیین هویات گروهای خاود اولویات
میدهناد کاه باهعناوان شایعیان جعفاری شاناخته مایشاوند .در اساتانبو  255هازار شایعۀ
1. Language Suicide
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آذری سکونت دارند .بهعلت شناساایینشادن ماذهب تشایع ،ایان دساته در دورۀ عثماانی باا
ظلم سالطین و در دورۀ جمهوری با فشار ساکوالرها و ناورجیهاا روباهرو شادهاناد .تعاداد
مسجدهای آنها در استانبو  ،75ازمیار  ،9بورساا  ،9آنکاارا  7اسات ،اماا بیشاتر مساجدهای
آنها ثبت رسمی نمیشود و سازمان دیانت پ،

اذان شیعیان را ممنوع کرده اسات .باا بهباود

نسبی نگاه دولت به شیعیان در دو دهۀ اخیر ،شیعیان آذری انجمنهایی مانند گروه زینبیه ،کوثر
و بنیاد باب علی دارناد و دارای انتشاارات آ بیات و نشاریههاایی مانناد مجلاۀ قبلاه هساتند
(.)Parvand and Sobhani, 1994: 80
 .1اقليت گرجی و آبخازي
اقلیت قومی گرجای در ترکیاه شاامل دو طیا هساتند .طیا او باال بار  05هازار نفار و
برخالف گرجیهای گرجستان ،سنی مذهب هستند .طیا دوم مسایحی و باال بار  55هازار
نفار مایشاوند

(2001: 14

 .)Karimova,برخای مناابع باا اشاااره باه تغییار ماذهب و فرهنااگ

گرجیها بهویژه در عثمانی ،تعداد شهروندان ترکیهای که اصاالت گرجای دارناد تاا  5میلیاون
و پانصد هزار نفر اعالم کردهاند ( .)DFWatch, 2016بنا بر نتایج سرشماری سا  ،5111جمعیت
گرجی  29هزار و  951نفر است که بیشتر در آرتاوین ،بورساا ،سامساون ،آماسایا و اساتانبو
زندگی میکنند ( .)Çelik, 2016: 19بعاد از ایان سرشاماری ،آماار اقلیاتهاا در سرشاماریهاا
در ترکیه اعالم نمیشود .بهنظر میرساد رقام  5،1میلیاون نفار باه واقعیات نزدیا تار اسات
(.)Çelik, 2016: 19
اقلیت گرجی بیشتر در دورۀ عثمانی به آناتولی مهاجرت کردهاند و در تأثیر این امپراتاوری
به اسالم گرویدند .پس از فروپاشی اتحااد شاوروی ،هازاران گرجای باا هادفهاای تجااری،
تحصیلی و سیاسی از گرجستان به ترکیه مهاجرت کرده و حتی تابعیت این کشور را گرفتاهاناد
و اقلیت ملی گرجی را شکل دادهاند .در میان مهاجران غیرقانونی کار در ترکیاه ،گرجایهاا در
صدر هستند ( .)Göksel, 2013: 3اشترا های مذهبی بیشتر گرجیهای ترکیه با اکثریات جامعاه
سبب افزای روابط فرهنگی و ازدواج آنها با تر ها شده است .حتی رجاب طیاب اردوغاان
در دیدارش از گرجستان در سا  7551خود را ی گرجیتباار معرفای کارد کاه خاانوادهاش
از باتومی به «ریزه» مهاجرت کردهاناد

(2019: 546

 .)Selçuk,اقلیات آب،اازی بیشاتر در اواخار

قرن نوزدهم به ترکیاه مهااجرت کاردهاناد و جمعیات آنهاا دساتکام  15هازار نفار اسات
( .)Paul, 2009: 117آب،ازها ،مسیحی و زبان آنها آب،ازیایی است .تعاداد شاهروندان ترکیاهای
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آب،ازیتبار در برخی منابع تا  155هزار نفر عنوان شده است که بیشتر در دورۀ عثمانی زباان و
فرهنگ خود را تغییر دادهاند (.)Göksel, 2013: 4
الف) وضعيت حقوقی اقليت گرجی و آبخازي
اقلیت گرجی در ترکیه با جامعۀ اکثریت همگرایی دارند .آنها بهویاژه در شاما غربای ترکیاه
کلیسا دارند .مدرسه یا رادیو و تلویزیون ندارند .بهدنبا تالش اقلیت گرجای ،وزارت تحصایل
ترکیه در سا  7551موافقت کرد اگر در مدرسهای بی از ده دان آموز ،خواهان تحصیل باه
زبان گرجی باشند ،دورهای در پایۀ پنجم تا هشتم برگزار خواهد شد ( .)DFWatch, 2016پس از
فروپاشی اتحاد شوروی ،روابط ترکیه با گرجستان بهدلیل عبور خطاوط لولاۀ انتقاا انارژی از
جمله باکو ،تفلیس و جیحان و نیز بهدلیل رقابتهای ترکیه و روسیه در قفقاز ،مثبت بوده است
که بر وضعیت اقلیت گرجی تأثیر میگذارد .مذهب سنی بیشتر گرجیهای ترکیه ،در بهرهمندی
آنها از امتیازهای اکثریت جامعه مؤثر است .نزاع میان گرجستان و آب،ازیا به اقلیات گرجای و
آب،ازی در ترکیه امتداد پیدا نکرده است و دولتهای ترکیه در دادن حقوق مذهبی و فرهنگای
به این اقلیتها ،با نرم

برخورد کردهاند .از جمله حق تماس فرامرزی اقلیت گرجی ترکیه باا

گرجیهای گرجستان که مورد تأکید مادۀ  7اعالمیۀ سا  5117است ،از ساوی دولات ممناوع
نشده است.
تعداد اند اقلیت گرجی و آب،ازی و نبود دشمنی تاری،ی با تر ها ،در رویکارد ایجاابی
دولت به آنها مؤثر است .با وجود این ،ساختمان دو بنیاد گرجی که در اوایل جمهوری ترکیاه
مصادره شده است ،به آنها بازگردانده نشده اسات ( .)Soner, 2008: 374همچناین درخواسات
اقلیت گرجی برای بازسازی کلیساهای تاری،ی در شاما غارب ترکیاه پذیرفتاه نشاده اسات
(.)Göksel, 2013: 3
 .6اقليت چركس ،آبازین و چچنی
یکی از اقلیتهای قومی اوراسیاییتبار ترکیه ،چرکس هستند که در تاأثیر جناگهاای عثماانی
و روساایۀ تاازاری بااهویااژه پااس از تساالیم امااام شااامیل بااه تزارهااای روس در سااا 5211
( ،)Mclim, 1991: 112به آناتولی مهاجرت کردند .حدود  595هزار چرکسای در ترکیاه زنادگی
میکنند ،آمار دقیقی دربارۀ چرکسها وجود ندارد .در برخی منابع تعداد آنها تا  0میلیاون نفار
ت،مین زده میشود ،بهطوری که جمعیت چرکسهای ترکیه در اوایال قارن بیساتم بار اسااس
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ت،مین کما کارپات محقق ترکیه ای از تعداد کل کردهای ساکن در عثمانی بیشتر باوده اسات
( .)Karpat, 1985: 69این رقم با احتساب شهروندان ترکی است که اصالت چرکسای دارناد .باه
دلیل اشترا های مذهبی ،چرکسها در عثمانی ،در خدمت سیاسات ایان امپراتاوری در قفقااز
بودند ،اما پس از شکست عثمانی در مقابل روسیۀ تزاری و امضای پیماان آدریانوپال (،)5271
چرکسها در موقعیت دشواری قرار گرفته و پس از ساه دهاه مقاومات ،سارانجام مجباور باه
عقبنشینی شدند .در سا های  5211تا  5211حدود  155هزار چرکس باه آنااتولی مهااجرت
کردند و بهتدریج در ینیچری و دیوان عثمانی به مقامهایی رسیدند .بازماندگان این چرکسهاا
در قرنهای نوزدهم و بیستم بیشتر تر زبان شدند (.)Baddeley, 1988: 89
آبازینها با حدود  15هزار نفر جمعیت ،از نظر زباانی باه آب،ازهاا و از نظار فرهنگای باه
چرکسها نزدی

هستند .منشأ آنها از شما غربی قفقاز و سرزمین ماادری آنهاا ،قارهچاای،

چرکس و آب،ازیا است .اقلیت چچنیها در ترکیه بیشتر از پناهجویان چچنای هساتند .در ساا
 7551جمعیت آنها حدود  555هزار نفر ت،مین زده شده است (.)IRB, 1999
الف) وضعيت حقوقی اقليت چركس ،آبازین و چچنی
از منظر حقوق بینالملل اقلیتها ،اقلیت چرکس در ترکیه« ،اقلیت متقاطع» محسوب مایشاود.
یعنی از بعد زبانی و قومی اقلیت بودند ،اما از بُعد مذهبی با جامعۀ اکثریت یکسان هساتند .باه
همین دلیل ،بهتدریج مؤلفههای هویت گروهی چرکسها بهویژه فرهنگ و زبانشان تضاعی

و

آنها در جامعۀ اکثریت جذب شدند.
بر اساس آمار سا  11115 ،5111چرکسی به زبان خود در ترکیه صاحبت مایکردناد .در
سرشماری سا  ،5111چرکسای زباان او  12991نفار و زباان دوم  12175نفار باود کاه در
قیصریه ،توقات و قهرمانمرع  5زندگی میکردند ( .)Kaya, 2006: 224ایان موضاوع حااکی از
روند دگرگونی زبانی اقلیت چرکس در ترکیه اسات .باهدلیال شاباهتهاای ماذهبی و پیشاینۀ
ایجابی اقلیت چرکس از دیدگاه دولت مرکزی ،اگرچه در اسناد باالدستی ،این گاروه نیاز مانناد
دیگر اقلیتهای قومی و زبانی ،بهعنوان اقلیت شناسایی نشدهاند ،اما چالشی جدی هم در زمینه
حقوق فرهنگی آنها ایجاد نشده است و انجمن قفقاز با  71شعبه در سراسر ترکیه بهعنوان ی
سازمان چرکسایی در استانبو فعالیت میکند ( .)IRB, 1999در این روند رویکارد ترکیاه بارای
تقویت ارتباط با گروههای قومی مستقر در روسیه از جمله چرکس و چچنیها مؤثر است.
1. Kahramanmaraş
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اقلیت آبازین نیز بهدلیل مذهب یکسان با اکثریت جامعۀ ترکیه ،وضعیت مشابه چارکسهاا
دارند ،اما بهدلیل تعداد بسیار اند  ،زبان آبازینی در ترکیه در دستۀ زبانهای «تقریباا خااموش»
قرار دارد .زبانهای «تقریبا خاموش» به زبانهایی گفته میشود که بهدلیل سیاست زباانی ملای،
امکان بقا برای آنها مصور نیست ،چون گویشاوران آنهاا تنهاا تعادادی افاراد مسان هساتند
( .)Modarressi, 2006: 90آندسته از اقلیت چچنی روسایه کاه حنفای ماذهب هساتند باهدلیال
اشترا های مذهبی از وضعیت مطلوبی برخوردارند .چچنایهاا بیشاتر اقلیتای ملای در ترکیاه
محسوب میشوند .آنها مدرسۀ آموزشی و مؤسسه های اجتمااعی ندارناد .روسایه نسابت باه
حضور اقلیت چچنیها در ترکیه نگاه مساعدی ندارد و معتقد است که ترکیه از آنها باهعناوان
ابزاری علیه مسکو استفاده میکند.
 .5اقليت الز
اقلیت الزی ،یکی از اقلیتهای زبانی قفقازیتبار در ترکیه است .زبان الزی شبیه زباان گرجای
یکی از شاخههای زبان کارتولی محسوب میشود .بهدلیل نباود الفباای مساتقل ،در گرجساتان
بهویژه در منطقۀ آجاریا ،هویت الزها با هویت گرجی یکسان شده است .الزهاا یکای از قبایال
اصلی پادشاهی باستانی کول،یس هستند و الزستان که منطقاۀ تااری،ی ساکونت اقلیات الزی
است ،شامل استانهای ترابوزان ،ریزه و آرتوین میشود .تعدادی از الزها در قارن ناوزدهم در
تأثیر جنگ های عثمانی و روسیه ،به آناتولی مهاجرت کردناد و در بورساا و آداپاازاری سااکن
شدند و بهتدریج از مسیحیت به سنی حنفی تغییر مذهب دادند .ت،مین زده میشود کاه تعاداد
الزهای ترکیه  515هزار نفر است که سنی حنفی هستند ،حاا آنکاه در ساا  5105جمعیات
آنها  755هزار نفر بود ( .)Karimova, 2001: 16الزهای ترکیه در حا حاضر در آرتوین ،ریازه،
بورسا ،دوزجه و ساکاریا زندگی میکنند.
الف) وضعيت حقوقی اقليت الز
اقلیت زبانی الز از اقلیتهای زبانی «در معرن خاموشی» محسوب میشود .این اقلیت ،پایگااه
اجتماعی رسمی در ترکیه ندارد و حتی کاربرد عبارت الزستان ممنوع اسات .براسااس ماادۀ 2
قانون مبارزه با تروریسم ترکیه ،هیچکس نمیتواند بهصورت شفاهی یا کتبای از کلمااتی مانناد
الزستان یا کردستان استفاده کند

(87

 .)Serdar, 2019:آمارها حاکی از کااه

گویشاوران زباان

الزی در ترکیه است .تغییر زبان بدون تغییر در نگرشهای گویشوران غیرممکن اسات .عوامال
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اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،نگرش منفی نسبت به زبانهای اقلیات را تقویات مایکناد .ایان
مسئله راه را برای جایگزینی زبان هموار میکند .نتیجۀ این فرایند ،مرگ زبان سنتی گروه اقلیت
است ( .)Dorian, 1999: 5زبان الزی با این آسیب جدی در جامعۀ ترکیه همراه است.
این عاملها سبب «در معرن خاموشی» قرارگرفتن زبان الزی شدهاند :نباود مدرساههاای
آموزشی و رویکرد ترکیه در انکار زبانهای اقلیت بار محوریات هویات ترکای ،نباود سااختار
نوشتاری در زبان الزی و یکسانانگاری آن با زبان گرجی ،دو زبانهبودن بیشتر گویشوران زباان
الزی و کاه

گویشوران آن بهدلیل سیاست زبانی رسمی ترکیه ،اشترا مذهبی اقلیت الزی با

اکثریت جامعۀ ترکیه و کاه

تمایل به حفظ ویژگیهای متمایز زبانی.

 .2اقليت زازا
زازاها اقلیت زبانی هستند که بیشتر آنها علوی و کرد و تعادادی نیاز اهال سانت هساتند .باه
کردهای زازا ،دملکی 5گفته میشود که در آناتولی شرقی ،تاونجلی ،بینگاو  ،ماوش ،بادلیس و
اطراف دیاربکر و سیواس زندگی میکنند .جمعیت آنها نامش،ص اسات ،اماا حادود  9تاا 1
میلیون برآورد میشود (.)Quora, 2019
الف) وضعيت حقوقی اقليت زازا
قانون اساسی ترکیه تنها بر اتباع تر و شهروندان تر تأکید دارد .اقلیتهایی مانند زازاهاا بار
بنابر قانون قومیت ترکیه ،تر درنظر گرفته میشوند و از حقوق منادرج در اساناد باینالمللای
مانند حقوق زبانی و فرهنگی و مشارکت مؤثر محروم هستند .زازاهاا و آسایهاا مدرساههاای
آموزشی و مؤسسههای اجتماعی ندارند .آن دسته از زازاها که کرد هستند با مشکالت بیشاتری
روبهرو هستند .اقلیت کرد بیشترین شکایت از ترکیه را در دادگاه اروپایی حقوق بشار و کمیتاۀ
حقوق بشر ثبت کردهاند و در بیشتر این شکایتها از جمله قضیۀ «گوز ارداگوز علیه ترکیه»،

7

آنکارا به دلیل نقض حقوق فرهنگی ،آموزشای و اقتصاادی ایان اقلیات ،باه پرداخات غرامات
محکوم شده است.
یکی از مصادیق نقض حقوق اقلیتها ،تغییر اساامی تااری،ی منااطق از اساامی ارمنای ،زازا،
کردی و الز به تُرکی است .در جریان سدسازیهای مربوط به طرح گاپ در جنوب شارق ترکیاه
1. Dmliki
2. Guzel Erdagoz v. Turkey
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نیز تعدادی از مناطق تاری،ی اقلیت زازا به زیار آب رفتناد .طارح گااپ 115 ،ساایت باساتانی و
تاری،ی را زیر آب میبرد ( .)Mohammadi, 2016: 27در اوایل دورۀ آ پاارتی ،گاامهاایی نیاز در
مقایسه با گذشته برای بهبود وضعیت کردها از جمله زازاهای کرد برداشته شد که مهمترین آنهاا
لغو حالت فوقالعادۀ مناطق کردنشین و تأسیس رادیو و تلویزیون کردی است.
 .6اقليت اویغور چينی
اویغورها در سینکیانگ چین و مناطقی از آسیای مرکزی سکونت دارند .جمعیات اویغورهاای
چینی در ترکیه که به اویغوری صحبت میکنند ،حدود  75هزار نفر ت،مین زده میشود .آنهاا
در دورۀ عثمانی و جمهوری ترکیه همواره مورد توجه باودهاناد .امپراتاوری عثماانی از ایالات
سینکیانگ ،بهعنوان مسقطالراس یا ترکستان شرقی نام میبرد که به معناای حمایات ماذهبی و
قومی از اویغورها بود .ترکان جوان بهعنوان مؤسسان جمهوری ترکیه کاه ایادۀ پاانترکیسام و
اتصا به سینکیانگ را در سر می پروراندند ( ،)Kazemi, 2006: 207از اویغورها حمایت کردند.
در سا « 5115عیسی یوس

آلپ تکاین» ،رهبار جمهاوری خودخوانادۀ ترکساتان شارقی در

سا های  5199و  5191در ترکیه ساکن شد .اویغورها بیشتر در استانبو  ،کاسایری و قیصاریه
زندگی میکنند.
الف) وضعيت حقوقی اقليت اویغور چينی
بهدلیل روابط تاری،ی ترکیه با اویغورهای چینای و تشاابه ناژادی و زباانی ،ایان اقلیات مانناد
اقلیتهای دیگر از جایگاه قانونی در ترکیه برخوردار نیستند ،ولای مؤسساههاا و نشاریههاایی
دارند .نسل جدید اویغورهای چینی بیشتر در جامعۀ اکثریت ترکیه بهویژه از نظار زباانی ادغاام
شده است .حضور اقلیت اویغوری در ترکیه همواره با اعتران چین روبهررو بوده است .پکن،
آنکارا را به استفادۀ ابزاری از اویغورها متهم کرده است .پس از اعالم دمشق مبنای بار حضاور
اویغورهای چینی در ص های نیروهای تکفیری در سوریه در سا های  7555تاا  ،7550چاین
اعالم کرد ترکیه برای پیوستن اویغورها به گروههای تکفیری ،گذرناماههاای جعلای در اختیاار
آنها قرار داده است .در مقابل ترکیه با اشاره به رویدادهای سا  7551شهر اورومچی ،چین را
به «نسلکشی» و نقض حقوق فرهنگی ،سیاسی و جمعیتی مسالمانان ساینکیاناگ ماتهم کارده
است (.)Arkan, 2015: 11

اقليتهاي اوراسياییتبار تركيه از دیدگاه حقوق بينالملل

235

 .6اقليتهاي ملی اوراسياییتبار در تركيه
اقلیتهای ملی اوراسیاییتبار در ترکیه شامل آندسته از روسها ،ترکمنها ،ازب هاا ،قرقیزهاا،
قزاقها ،تاجی ها و اقلیتهای ملی قفقازیتبار میشوند که در دورۀ عثمانی ،شوروی یا پس از
فروپاشی اتحاد شوروی بهدلیلهای سیاسی ،فرهنگی یا کاری به ترکیه مهاجرت کردهاند .تعاداد
 15هزار روستبار بیشتر در استانبو  ،آنکارا و آنتالیا ساکن هستند که بیشتر آنها باهدلیالهاای
اقتصادی به ترکیه مهاجرت کاردهاناد .در ترکیاه تعاداد قازاقهاا  55هازار ،قرقیزهاا  7هازار،
تاجی ها هزار ،ترکمنها  7هزار و ازب ها  11هزار نفار ت،ماین زده مایشاود کاه بیشاتر در
استانبو ساکن هستند ( .)Консул, 2009بیشترین اقلیت ملی اوراسیاییتبار ترکیاه را روسهاای
مسیحی و ازب ها تشکیل میدهند.
الف) وضعيت حقوقی اقليتهاي ملی اوراسياییتبار در تركيه
اقلیتهای ملی اوراسیاییتبار در ترکیه از منظار قادمت ساکونت یکساان نیساتند .تعادادی از
آنها در دورۀ جمهوری ترکیاه و اوایال فروپاشای اتحااد شاوروی باه ترکیاه مهااجرت و باا
گرفتن تابعیت ،به اقلیاتهاای ملای تبادیل شادهاناد .آندساته کاه تابعیات ترکیاه را ندارناد،
بیشتر مهاجران کاری ،تحصیلی و پناهندگان سیاسی مانند فعاالن اویغاوری چینای هساتند .هار
دو گروه از مصادیق گاروههاای اقلیات مشامو حقاوق حماایتی منادرج در ماادۀ  70میثااق
حقوق سیاسی و مدنی و اعالمیاۀ ساا  5117مایشاوند ( .)Pejic, 1997: 637افاراد متعلاق باه
اقلیت ،نیازی به تبعهبودن یا اقامت دایم ندارند ،بهطوری که کاارگران مهااجر هام در حمایات
مادۀ  70قرار میگیرند ( .)Shaw, 2008: 296اقلیتهاای ملای اوراسایاییتباار در ترکیاه جایگااه
رسمی ندارند و به غیر از ی انجمن آموزشی و فرهنگی مرباوط باه اقلیات روستباار ،هایچ
کدام از مراکز رسمی آموزشی و رسانهای ندارند .آن دسته از اقلیتهای ملای مانناد تارکمنهاا
و ازب ها که ریشۀ ترکی دارناد و کشاورهایشاان عضاو ساازمان «کشاورهای تار ساوی»
هستند ،در تأثیر سیاسات زباانی ملای ترکیاه ،باهتادریج در جامعاۀ اکثریات ترکیاه یکپارچاه
میشوند .تعداد اقلیت ملی مانند تاجی
ترکیه ندارند.

نیز آنقدر اند است کاه نماود ملموسای در جامعاۀ
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جدول  .3اقليتهاي اوراسياییتبار تركيه و وضعيت حقوقی آنها در یک نگاه
اقليت

نوع

دی ن

گرایش
مذهبی

محل سکونت

ارمنی

مذهبی

مسیحیت

کاتولی
ارتدکس
پروتستان

استانبو  ،قارص

آذری

قومی

اسالم

شیعه

گرجی

قومی

اسالم
مسیحیت

سنی
حنفی
مسیحی
ارتدکس

قارص ،ایغدیر،
استانبو  ،آنکارا،
بورسا ،ازمیر،
آرالی
آرتوین ،اردو،
ساکاریا ،بورسا،
سامسون ،آماسیا
و استانبو

آب،از

قومی

مسیحیت

ارتدکس

آرتوین ،استانبو

چرکس

قومی

اسالم

آبازین

قومی

اسالم

چچن

قومی

اسالم

سنی
حنفی
سنی
حنفی
سنی
حنفی

قیصریه ،توقات،
قهرمان مرع

الز

زبانی

اسالم

زازا

زبانی

اسالم

اویغور

قومی

اسالم

روس

ملی

مسیحیت

ترکمن،
ازب ،
قرقیز،
قزاق و
تاجی

ملی

اسالم

استانبو
استانبو
آرتوین ،ریزه،
بورسا ،دوزجه و
ساکاریا
تونجلی ،بینگو ،
موش ،بدلیس،
دیاربکر ،سیواس
استانبو ،
کاسیری ،قیصریه
در استانبو ،
آنکارا و آنتالیا

سنی
حنفی
علوی
سنی
حنفی
سنی
حنفی
ارتدکس

سنی حنفی
و شافعی

استانبو  ،آنکارا

Source: Authors

چالشها از منظر حقوق
اقليتها
نداشتن جایگاه حقوقی در
قانون اساسی ،حقوق مذهبی
و مؤسسههای آموزش مذهبی،
داراییها و حقوق اقتصادی،
حقوق زبانی ،فرهنگی و
مشارکت
جایگاه حقوقی ،ترکیزهشدن و
حقوق زبانی و مذهبی

جایگاه حقوقی ،حقوق مذهبی
جایگاه حقوقی ،حقوق زبانی
و مذهبی
جایگاه حقوقی ،ترکیزهشدن ،
حقوق زبانی
جایگاه حقوقی ،ترکیزهشدن،
حقوق زبانی
جایگاه حقوقی ،ترکیزهشدن،
حقوق زبانی

تعداد
(به هزار)

تا 155

 9میلیون

25

15
595
15
555

جایگاه حقوقی ،ترکیزهشدن ،
حقوق زبانی

515

جایگاه حقوقی ،حقوق زبانی،
فرهنگی و مذهبی

تا  1میلیون

جایگاه حقوقی ،ترکیزهشدن

75

جایگاه حقوقی ،حقوق مذهبی

15

جایگاه حقوقی ،ترکیزهشدن ،
حقوق زبانی

15
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رویکرد تركيه به اقليتهاي اوراسياییتبار
رویکرد ترکیه به اقلیتهای اوراسیاییتبار از منظر قانون اساسی و مواضع دولت قابال ارزیاابی
است.
الف) رویکرد قانون اساسی
جمهوری ترکیه را ترکان جوان بر اساس ملیگرایی قومی بنیانگذاری و قانون اساسی آن را بار
هویت و ملیت واحد ترکی تنظیم کردند که اقلیتها حتی اقلیتهای ماذهبی یوناانی ،ارمنای و
یهودی با وجود پذیرش آنها در پیمان لوزان ،در آن جایگاهی ندارناد .بناابر اصاو کمالیسام
«تنها ملت تر مستحق ادعای حقوق قومی و ملی در ترکیه هستند»

(2007: 93

 .)Cagaptay,در

قانون اساسی ،کلمۀ «تر » بهعنوان ی اصطالح سیاسی ،همۀ شهروندان جمهوری ترکیه بدون
توجه به نژاد و مذهب آنها را شامل میشود ( .)Dewdney, 2018: 18با وجود تغییار در قاانون
اساسى در سا هاى  5127 ،5115 ،5171و  7550تغییری در رویکرد آن نسابت باه اقلیاتهاا
ایجاد نشد .این قانون مملو از ملیتگرایی ترکی است و در مقدماه از ترکیاه باهعناوان «وطان
تر » و شهروندان ترکیهای بهعنوان «اتباع تر » ناام مایبارد .چناین رویکاردی سابب ایجااد
ممنوعیت تأسیس مؤسسههای آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی برای اقلیتها شده اسات.
در اصل  17تأکید میشود که در مؤسسههای آموزشى به «اتباع تر » ،زبانى جاز زباان ترکاى
آموزش داده نمیشود .اقلیتهای زبانی ،قومی ،مذهبی و ملی در قانون اساسی ترکیه جایگااهی
ندارند .در نگاه خوشبینانه ،این قانون بیشتر متأثر از حقوق بشر عام است .در اصل  55بار نباود
تبعیض بر اساس زبان ،نژاد ،رنگ ،جنسیت و اعتقادهای مذهبی ،در اصل  71بر آزادی ماذهب
و مناس مذهبی و در اصل  71بر آزادی بیان تأکید شده است ،اما رویکرد حقوق بینالملل در
تدوین اسناد ویژۀ اقلیتها نشان می دهد کاه حقاوق بشار عاام باه تنهاایی در اجارای حقاوق
اقلیتها ناتوان است.
ب) رویکرد دولت تركيه
رویکرد حزب عدالت و توسعه به اقلیتها در دو دورۀ قبل و بعد از سا  7555قابال ارزیاابی
است .دولتهای ترکیه همواره اقلیتهای قومی و مذهبی بهویژه ارمنیها و کردها را باهعناوان
تهدید امنیت ملی محسوب میکردند .با وجود ایان ،آ پاارتی در اوت  7555اعاالم کارد کاه
امال بنیادهای متعلق به اقلیت مذهبی ارامنه را که از سا  5191مصادره شدهاند ،به آنها بااز
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میگرداند .این حزب در سا های  7557تا  7555این اقدامها را انجام داد :امضای دو پروتکل
آشتی با ارمنستان در سا  ،7552اعالم راهبرد «اتحاد و برادری ملی» باا محوریات «شاکوفایی
کُرد و علوی» ،تأسیس رادیو و تلویزیون کاردی و تأسایس کرسای زباان و ادبیاات کاردی در
دانشگاه ماردین در سا .7551
این رویکرد پس از تحو های سا  7555غرب آسایا و تغییار در سیاساتهاای منطقاهای
آنکارا ،کُند و متوق شد .دو پروتکل آشتی با ارمنستان اجرا نشدند ،غیر از کمپ آرمن ،دیگار
امال ارامنه رفع مصادره نشدند ،در دورۀ جمهوری 12 ،بنیاد مربوط به ارامنه توقی
(2008: 369

شادهاناد

 .)Soner,به درخواست اقلیتها برای ایجاد مراکز آموزشی و اجتماعی پاسخ مثبات

داده نشد .همچنین نامگذاری سومین پل تنگۀ بسفر به نام سلطان سلیم عثمانی که اقلیتستیزی
را در کارنامۀ خود دارد ،موجب نگرانی اقلیتها از فرقهایشدن رویکرد دولت شد.
نتيجه
اقلیتهای اوراسیاییتبار قومی ،مذهبی ،زبانی و ملای ترکیاه از منظار وضاعیت بهارهمنادی از
حقوق مادۀ  70میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعالمیۀ سا  5117اقلیتها و روابطشان با نظاام
حاکم ،وضعیت یکسانی ندارند و به دو دسته اقلیتهای راضای و ناراضای تقسایم مایشاوند:
برخی از اقلیتهای اوراسیاییتبار مانند گروه قومگرای اقلیت آذری ،چرکس ،گرجی و اویغاور
از وضعیت خود در ترکیه راضی هستند یا اینکاه انتقادهاای گساتردهای ندارناد .آنهاا معتقاد
نیستند که حقوقشان بهصورت نظاممند از سوی دولت نقض میشود .برخی از این اقلیتهاا در
طو تاریخ جذب فرهنگ اکثریت در ترکیه شدهاند و زبانشاان از میاان رفتاه اسات یاا اینکاه
گویشوران آنها بهشدت کاه یافته و بسیاری از سنتهای فرهنگیشان دگرگون شده اسات.
بهطوری که دادن برخی از حقوق به آنها از سوی نظام حاکم تهدید تعری

نمیشود .برخی از

این اقلیتها با اکثریت تر نزدیکی نژادی و فرهنگی داشته یا اینکه چنین نزدیکی تبلیا شاده
است ،مانند آذریهای ترکیه یا اویغورهای چینی.
اقلیتهای ناراضی اوراسیاییتبار در ترکیاه دو ویژگای مهام دارناد .5 :بیشاتر تعادادشاان
قابلتوجه است؛  .7تاریخ پرفرازونشیبی داشتهاند .آنها معتقدند امپراتوری عثماانی و ترکیاه در
جریان تحو های تاری،ی ،حقوق اولیهشان را نظاممند و آشکار نقض کاردهاناد و ایان فرایناد
اگرچه کاه

یافته است همچنان ادامه دارد .در این مورد میتوان به اقلیت ارمنی و زازا اشااره

کرد که از وضعیت خود ناراضی هستند و معتقدند رأی منفی ترکیه باه اعالمیاۀ ساا  5117باا
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حقوق آنها ارتباط دارد .این اقلیتها خواستار پیوستن ترکیه به این اعالمیه هستند .ایان دساته
از اقلیتها با نقض حقوق فرهنگی و زبانی ،محرومیات از مشاارکت ماؤثر ،بازگردانادهنشادن
اموا مصادرهشده ،جذب اجباری در اکثریت ،تداوم نفرتافکنی ،دسترسینداشتن باه دادرسای
عادالنه ،تغییر اسامی تاری،ی و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم در بهرهمندی از خادمات عماومی
روبهرو هستند .این وضعیت مغایر با سه اصل تأکیدشده در اسناد بینالمللای حقاوق اقلیاتهاا
یعنی نبود محرومیت ،نبود تبعیض و نبود جذب اجبااری اسات کاه در کناار حاق موجودیات
اقلیتها مطرح میشوند.
بهنظر میرسد ریشۀ نقض حقوق برخی از اقلیتها در ترکیه در مرحلۀ او از قاانون اساسای
نشأت میگیرد که بر محوریت هویت ترکی تادوین شاده و باهدلیال انکاار اقلیاتهاا ،باا اساناد
بینالمللی حقوق اقلیتها منافات دارد .بنابراین رویکرد ترکیه به اقلیتهاا جنباۀ سیاسای دارد ناه
حقوقی .هیچ تضمینی قانونی در ترکیه برای اجرای حقوق پی بینیشده برای اقلیاتهاا در اساناد
بینالمللی وجود ندارد و معدود امتیازها به اقلیتها بهویژه در سا های  7557تاا  7555بیشاتر در
چارچوب اقدامهای موردی دولت بوده است نه تغییر در قوانین .اگرچه میزانِ پیوند قومی با ناژاد
تر یا پیوند مذهبی با مذهب سنیِ حنفی بر وضعیت اقلیتهای اوراسیاییتباار ترکیاه تأثیرگاذار
است ،بهدلیل رویکرد ترکیه ،بیشتر اقلیتها با دگرگونی زبانی ،مذهبی و فرهنگی روبهرو شدهاناد؛
بهطوری که در ی
برابر کاه

قرن اخیر تعداد برخی از اقلیتها مانند چرکسها ،گرجیها و ارمنیهاا تاا ده

یافته است .ترکیه برای ارتقای وضعیت اقلیتهای اوراسیاییتبار و دیگر اقلیتهاا باه

سطح معیارهای حقوق بینالملل ،نیاز به تغییر رویکرد سیاسی به حقوقی دارد .اولین گامها در این
روند ،پذیرش اقلیتهای چهارگانۀ عُرفی در قانون اساسی ،پیوستن به اعالمیاه اقلیاتهاا ،توقا
جذب اجباری اقلیتها و ترکیسازی آنها ،آماوزش تااریخ و فرهناگ اقلیاتهاا در کتاابهاای
درسی برای مقابله با نفرتپراکنی ،انجام اصالحات در قوانین بازمانده از دورۀ عثمانی ،ارایاۀ آماار
واقعی از اقلیتها و ترویج چندفرهنگگرایی است.
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