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   حميد بھشتی: ازرگردانب

 ٢٠١۶ می ٢٨
  

 پايگاه عملياتی ترکيه
ظم کارشناسان سياست خارجی المان برای ھمکاری اين کشور با ترکيه که صدر اع) گزارش ويژه(برلين  / انقره

  . المان، خانم مرکل روز گذشته کوشيد آن را نجات دھد اھميت ستراتيژيک ويژه ای قائل اند

بر مبنای تحليل . ِاين موضوع از تحليل ھای اخير بنياد کنراد آدناور است که وابسته به حزب دموکرات مسيحی است

سخنگوی فراکسيون حزب دموکرات  ۀبه گفت. ی نيستالمانمزبور اين نزديکی فقط به سود دراز مدت شرکت ھای 

 در نقش پلی به مناطق غنی به لحاظ ذخائر ئی جغرافياستراتيژی ترکيه ھمچنين به لحاظ المانمسيحی در پارلمان 

 الماندر واقع نيز ارتش .  اروپا در منطقه غير قابل چشم پوشی استۀخاورميانه و نزديک و نيز پايگاھی برای اتحادي

برلين . دفاع ھوائی اينچرليک در ترکيه می باشد، به انظمام تجھيزات ئیوازی در پادگان ھوادر حال ايجاد ميدان پر

ک با ترکيه فعال ستراتيژي سالھاست برای ھمکاری الماندولت . برای بستن قرارداد دراز مدتی در اين زمينه می کوشد

 صورت می گيرد که در سطح جھانی  و اينکار علی رغم تحوالت سياسی اخير ترکيه به سوی نظامی استبدادی است

علی رغم انتقادات مزبور آنکارا با دادن ويزای مسافرتی به آوارگان مريض جنگی از سوريه موفق . مورد انتقاد است

  . از فرھنگ خوش آمد گوئی به پناھجويان را برمال سازدالمانگشته است قصد اصلی 

  
ِوزير دفاع المان، اورزوال فن در الين و وزير دفاع ترکيه، ايسمت ئيلماز در  ِ در پايگاه ھوائی اينچرليک جنوری  ٢١ُ

  ِ تصوير از دی پی ای-ترکيه
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  معامالت ميلياردی

ًوگيری از ورود پناھجويان می باشد، اخيرا بنياد  به ھمکاری تنگاتنگ با ترکيه را که بسيار فراتر از جلالمان ۀعالق

 ھا نقش الماناز نظر .  در نشريه ای توضيح داده استًکنراد آدناور که وابسته به حزب دموکرات مسيحی است مشروحا

 بدين سو تا ٢٠١٢دليل آن ھم رشد سريع ترکيه است که از سال .  را عالئق اقتصادی اين کشور بازی می کنندئیبسزا

خويش در ۀ که ترکيه بتواند به ھدف بلند پروازان اين.  درصد می باشد۴ کند شده است و با اينحال ساالنه حدود حدی

ک به نظر می  کشور غنی جھان دست يابد، به ويژه به خاطر اختالفات داخلی اخير اين کشور مشکو١٠ ۀرسيدن به داير

 در ترکيه، کشور مزبور استعداد قابل المانر تجاری صنعتی ، از گردانندگان دفتَسواد بکيرر ظبا اينحال به ن. رسد

زيرساخت «ترکيه دارای جمعيت جوان پرشماری بوده و نيازش به : مالحظه ای برای سرمايه گذاری دراز مدت دارد

 به عنوان طرف معامله و سرمايه گذار درجه يک دارای شانس المان. رو به افزايش است» ھا و کاالھای مصرفی

 ده ھزار کيلومتری راه ۀاز جمله در شبک. ست که از فعاليت ھای زيرساختی ميلياردی آنجا بھره برداری نمايدخوبی ا

در ميدان انرژی جلب سرمايه گذاری در ترکيه به .  ھزار کيلومتری جاده ھای سراسری١۵ ۀآھن سريع السير و شبک

ی از آن به انرژی قابل تجديد که از نقاط قوت صنايع اشود که بخش قابل مالحظه   ميليارد يورو برآورد می١٠٠ميزان 

  ]١.[ تعلق دارد، استالمان

  

  پل زمينی به خاور ميانه

  

 تصوير از طارق –مادگی برای پرواز ھواپيمای تانکر نيروی ھوائی امريکا در پايگاه ھوائی اينچرليک در حال آ

   روزنامه زوددويچه- آرشيو- تينازای

 در المان فراکسيون حزب دموکرات مسيحی در پارلمان ۀ، سخنگوی امور خارجِيورگن ھارت چنان که ،عالوه بر آن

 توجه به اين حقيقت  او باۀبه گفت. ک بسيار استستراتيژي بنياد وابسته به اين حزب می نويسد ترکيه دارای اھميت ۀنشري

:  اروپاستۀکه کشور مزبور پل زمينی به مناطق غنی به لحاظ ذخاير در آسيای مرکزی و خاور ميانه برای اتحادي

 ۀ انرژی از ايران، عراق يا منطقۀ ما و نيز در نقش کشور انتقال دھندئیر و تحول نياز نيرويياھميت ترکيه برای تغ«

اين «در » بازيگری محوری به لحاط سياست خارجی «انقره بر آن به ارزيابی وی عالوه. » خزر بيشتر می شودبحيرۀ

در واقع نيز ترکيه به نحو فزاينده ای در . » مديترانه استبحيرۀ سياه، خليج فارس و بحيرۀ ميان جنجالپر ۀ منطق

ژه از طريق فراکسيون  می کند، در عراق به ويءدر سوريه سالھاست نقش محوری ايفا: درگيری ھای منطقه دخيل است

 مؤثر است، در قبال روسيه در اين بين پس از يک مرحله ، که به رھبری قوم بارزانی در اربيل فعال می باشندئیکردھا
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 از تاتارھای کريم در مقابل المانھمکاری با آن کشور به صورت قدرت مھاجم وارد عمل گشته و از جمله در کنار 

دست آوردن نفوذ در سوريه و ه  برای بئیاروپا/ یالمان در رابطه با کوشش ھای ھارت] ٢.[روسيه حمايت می نمايد

. است» ئیک جغرافياستراتيژيقبول يک واقعيت «و اين : ديگر نياز دارند  اروپا و ترکيه به يکۀعراق می گويد اتحادي

]٣[  

  

  جنگی طوالنی

امات ساختمانی در پايگاه ناتو در اينچرليک در ، در اقدئی جغرافياستراتيژی ۀمعنای سخنان انتزاعی مزبور در زمين

در جمع ) داعش( که در جنگ عليه حکومت اسالمی المان ۀدر آنجا جت ھای جنگند. نزديکی شھر آدانا نمايان می گردد

 در حال فراھم کردن المان ئیکه گزارش شده است نيروی ھوا چنان.  مستقر می باشند،آوری اطالعات فعاليت می کنند

 در حال بنای ساختمان ھای مستحکمی در آنجا المانبدين ترتيب ] ۴. [ حضور دراز مدت خويش در آنجاستمقدمات

عالوه بر اين ميدانی برای حضور و فعاليت ھواپيماھای . گاه ھای موقت سربازان خويش می باشدجايگزينی اقامتبرای 

 ميليون ٣۴ آتی آنھا تجھيزات جنگی به ارزش  در آنجا در دست ساختمان است که برای عمليات ھایالمانتورنادوی 

 ميليون يورو بودجه در ۶۵بنا بر گزارش مزبور برلين برای اقدامات ساختمانی مزبور . يورو در نظر گرفته شده است

 بوده و دو برابر مبلغی است که تا کنون در اين زمينه المان پرسنل نظامی ۴٠٠نظر گرفته است که برای پشتيبانی از 

 المانبنابراين دولت . برای تکميل پروژه مزبور برلين می کوشد قرارداد دراز مدتی را با ترکيه ببندد.  شده استھزينه

  .نه روی پايان يافتن درگيری ھای نظامی در خاورنزديک و ميانه حساب می کند و نه روی خروج قوای خود از آنجا

  

  کستراتيژيھدف 

  
  پايگاه ھواپيماھای جنگی در اينچرليک ترکيه

 ُکريستيان ولف، المان رئيس جمھور وقت ٢٠١٠بر ودر اکت.  سالھا پيش پايه گذاری شده استانقرهدر برلين ھمکاری با 

به ھمين جھت . »ميان شرق و غرب برای اروپا مفيد استپلی «در ديدار خود از ترکيه اظھار داشت اين کشور در نقش 

از آنجائی که ھمکاری ھای سالھای بعد مطابق دلخواه به ] ۵. [می باشد» دارای عالقه ويژه ای به اتصال ترکيه«برلين 

ِگونتر اتينگر اروپا، ۀ در اتحاديالمانول ؤ مسۀپيش نرفت فرستاد راحت  در مقابل مطبوعات به ص٢٠١٣ بروری، در فُِ
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 در مقابل ترکيه زانو زده و از آنھا بخواھد، المانمن حاضرم شرط بندی کنم روزی خواھد رسيد که صدر اعظم «گفت 

خود با ترکيه را آغاز و از جمله تبادل » کستراتيژي مذاکرۀ «المان دولت ٢٠١٣ یدر ماه م] ۶. [»دوستان نزد ما بيائيد

، و نخست آنگال مرکل، المان صدر اعظم ٢٠١۵ جنوریدر ] ٧. [مود دو کشور را تصويت نۀنظر مرتب وزرای خارج

و اين چارچوب ويژه ای است . ، تبادل نظر مرتب ميان دول خود را مقرر کردندداغلوواحمد داووزير وقت ترکيه، 

.  در برلين صورت گرفت٢٠١۶ جنوری ٢٢اولين مالقات از اين رديف در . برای ارتباط ميان کشورھای برگزيده

دفاع مشترک در : قات مزبور تحت تأثير پروژه ای از ھمکاری بود که در مباحث اخير، بيش از ھر چيز مؤثر استمال

  .مقابل پناھجويان

  

  رفتارھای ديکتاتوری

، المان انگير بوده و مورد انتقاد می باشد صدر اعظم سؤال بردفاع در مقابل پناھجويان که به شدت ۀ برای نجات پروژ

برلين می کوشد به ھمکاری . ، داشتطيب اردوخانرجب  با رئيس جمھور، ئیھامذاکره  انقره گذشته در ، دوشنبهمرکل

رئيس جمھور، : که تحوالت سياسی در آن کشور موجب نگرانی جھانی است ک با ترکيه ادامه دھد، با اينستراتيژي

ر قانون اساسی ييوی با تغ: جمھور استر جمھوری به نظامی با اختيارات فراوان برای رئيس يي، در حال تغانخاردو

حذف شمار زيادی از نمايندگان مخالف خود در مجلس را ممکن ساخته است، جنگ خونينی را عليه اقليت کرد در 

جنوب ترکيه به پيش می برد، رسانه ھای غير وابسته را حذف می کند، با اقداماتی قاطع با مخالفان خارج پارلمان مقابله 

جھادگرا در سوريه حمايت می کند و به جريان ھای اسالمی نه فقط در ترکيه /ت از شبه نظاميان سلفیمی کند، سالھاس

 بر ًھمکاری او با برلين در حال حاضر عمال.  ھرزگوينا کمک می نمايد-نیس گرفته تا بواکه در ساير کشورھا، از ليبي

که او حاضر نيست مقررات سخت برای  خاطر اينه ه بالبته نه به خاطر اقدامات مذکور وی، بلک. سر پرتگاه قرار دارد

  . اروپا را بپذيردۀورود شھروندان ترکيه به اتحادي

  

  انسانیۀ استفاده از قربانيان جنگ ھمانند سرماي

 در قبال المان موفق شده است يکی از انگيزه ھای اصلی سياست انخاردواين در حاليست که درست در ھمين ايام 

 در چارچوب توافق دفاع در مقابل پناھجويان انقره گذشته اعالم شد ۀبه طوری که در آخر ھفت.  نمايدءپناھجويان را افشا

 اروپا را مشمول ۀکه با بروکسل حاصل گشت، بيش از ھمه، موارد ضروری در ميان پناھجويان جنگ زده به اتحادي

ورھای غنی اروپا اميد بيشتری به خدمات مناسب نمايد، از جمله افراد مبتال به بيماری ھای سخت را که در کش ويزا می

در عوض، ترکيه تقاضای سفر فارغ التحصيالن .  فقيرتر مانند جنوب شرقی ترکيهًدرمانی دارند تا  در مناطق نسبتا

که عضو اوله شرودر ، الماناز اين رفتار از جمله معاون وزارت کشور . دانشگاھی را به عقب انداخته يا رد می کند

ترکيه مھندسان را نگاه «:  نيز تحت عناوينی از جمله المانرسانه ھای ] ٨. [وکرات مسيحی است شاکی استحزب دم

 ھمواره اين را که يکی از انگيزه ھای المانتا کنون در ] ٩. [اعتراض کرده اند» داشته و موارد ضروری را می فرستد

 به المانت اقتصادی مانند احتياج شرکت ھای از جانب اين کشور مالحظا» ئیفرھنگ خوش آمد گو«اصلی گزينه 

 با اتخاذ اين سياست دو پھلوی خويش که بيمی نيز از تحمل انقره] ١٠. [ فنی بوده است رد کرده اندۀپرسنل آموزش ديد

 المان حکومت ۀاکنون يکی از عناصر مرکزی به اصطالح انسان دوستان] ١١[تيراندازی به سوی پناھجويان را ندارد 

  . کرده استءارا افش

  پاورقی ھا
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