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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

مقدمه

زمینه های تنش در روابط

آلمان و ترکیه طی چند مدا ذشتد ه گیذیدر ند

عوامل بسیایی و وگ گاین کده مو بدات ن گیکدی گو

لفظی و تنش های گیپلماتیک بین خوگ بوگ اند بده

کشوی آلمان و ترکیه یا فراهم می کنن  :اقام ود وگ

یغم ،پیون های گیرینه بین گو کشدوی گی ودو هدای

 ٣میلیون تدره گی آلمدان ،وجدم ذسد رگ مبداگ ت

ذوناذون ،به ویژ به لحاظ تجایی و اق صاگی و اقامد

تجایی بین گو کشوی که گی ردال  ٢٠1٦بدال بدر ٤٣

تمای قابل تدو یی ا تدره هدا گی آلمدان ،گی ن یجده

میلیایگ گ ی ذرگی  ،ردرمایه ذدشایی هدای آلمدان گی

تد ه هددای ی ددا طیددا ایگوغددان گی پددی کوگتددای

ترکیه که را نه یقمی گی ود وگ  1٤میلیدایگ گ ی یا

نافر دداژ ئوهیدده  ٢٠1٦گی ترکیدده بددرای گر د یری و

تشکیل می گه  ،و نی ضرویت لا همکایی ترکیده

مجا ات عام ن و هواگایان کوگتا ،کن رل اوضاع و نید

بددرای ایوپددا بدده منظددوی لددوذیری ا رددیل ویوگ

ار که بده

پناهن ذان به خاه کشویهای ایوپایی ،به ویژ یوندان

تثبی

موقعی

وخام بیشد ر گی یوابدم میدان ترکیده و آلمدان و گی

و ای الیا با و وگ این ،یک یت ه وواگث ،بده ویدژ بده

رطحی ذس رگ تر ،گی یوابدم ایدن کشدوی و اتحاگیده

گنبددال کوگتددای نافر دداژ گی ترکیدده گی ئوهیدده ،٢٠1٦

کده طدی

تا یوابم میان آلمان و ترکیه یو به

ایوپا منجر ذرگی

خوگ ،ترایطی پ ی آم

ار

این گی والی ار

ربا ذرگی

ار

رالیان ذشت ه ،ترکیه هموای به گنبال ن گیکی بیش ر

ررگی بیش ری ذشایگ گی واقع ،و دی پدیش ا وقدوع

به ایوپا بوگ و موضوع الحاق ترکیه به اتحاگیده ایوپدا یا

کوگتا ،گی ئوهن  ،٢٠1٦قانون شایان آلمدانی ق دل عداژ

با

ی گنبال می کرگ گی این ترایم ،بده نظدر مدی

ایامنه توردم تدره هدای عثمدانی گی ریدان ند

یر  ،تیرذی گی یوابم گو کشوی به نفع هیچ یک ا گو

یانی اول گی  1٩1٥یا «نسل کشی» خوان ن که این

طرف نبات نوت ای واضر گی پی بریری علل و عوامل

امر با واکنش تن مقامات ترکیه یوبرو ذرگی ا روی

تیرذی یوابم میان گو کشوی و پیام های آن برای هدر

گی ر ،یوید اگهایی نظیدر تصدمیم ایگوغدان بده تحد

یک ا گو طرف می بات

تعقیا قضایی قرای گاگن یک کم ین آلمانی بده اتیداژ

تنش در روابط آلمان و ترکیه :جهتگیری جدید آلمان

٢

تمسخر او گی تلوی یون ،تشبیه مقامات آلمانی به نا ی

ترس ا برهم خدویگن توافدم مربدوه بده پناهند ذان

ها به خاطر اینکه ا ا ن اگند هدواگایان ایگوغدان گی

اتای کرگ که ربا کاهش ویوگ پناهن ذان ردویی و

مع تره های مقیم آلمان به تبلی برای وماید ا

رایر پناهن ذان به ایوپا ت

بوگ مدع هدشا ،ایدن بدای

تغییر گی قانون اراری (بده منظدوی اعطدای اخ یدایات

و ایت خای ه آلمان طی اع میه ای نسدب بده ردفر

بسیای بیش ر به یهیس میدویی و گاگن ییی مثبد

تیرون ان آلمانی به ترکیه و ررمایه ذشایی گی ترکیه

به آن گی همه پرری بپرگا ن  ،ام ناع آنکدایا ا اینکده

هش ای گاگ گی همین یابطه ،ی مای ذابریل ،و یر امدوی

به نماین ذان مجلس آلمان ا ا گه تدا ا نیروهدای

خای ه آلمان ،اظیای گات

که برلین مشغول ای یدابی

آلمانی مس قر گی پای ا اینجرلیک (گی قالا بخشدی ا

این امر ار که آیا با تو ه به عد ژ و دوگ واکمید

نیروهای اه ف برای مبای با گاعش با گی به عمدل

قانون گی ترکیه ،اگامه ومای ا ترک

آوین و م عاقبدا تصدمیم مقامدات آلمدانی بده خدای

فعال گی ترکیه ا طریم ص وی ضمان هدای صداگیاتی

راخ ن این نیروها ا ترکیده و ان قدال آندان بده ایگن،

و رایر کمک ها مق وی می بات یا خیر گی واقدع ،بده

ت د ه آنکددایا بددرای واگای ردداخ ن بددرلین بدده اخددرا

نظر می یر که آلمان با این اق امات اق صاگ ترکیه یا

تددیرون ان تددره مقددیم آلمددان کدده آنکددایا آنددان یا

ه ف قرای گاگ بات  ،یرا ا یک رو ،بخش ب یذدی ا

تروییس

گنید یوردل ،یو نامده

یان رگانی که به ترکیه رفر می کنن ا اتباع آلمدان

ن ای آلمانی تره تبای گی ما فوییه رال ایی به اتیاژ

می باتن  ،بده ذونده ای کده گی ردال هدای  ٢٠1٥و

ا تروییسدم ا پدیش مینده یا بدرای تیرذدی

 ،٢٠1٦به ترتیا  ٥/٥و  ٤میلیون یان رگ آلمانی بده

ومای

می گان  ،و با گات

هدای آلمدانی

یوابم فی ما بین فراهم راخ ه بدوگ ،امدا آن ده باعد

ترکیه رفر کرگن و ا روی گی ر ،ن گیدک بده ٧٠٠٠

ذرگی د تددا آلمددان گی یددک چددرخش آتددکای ریار د

ترک

آلمدانی گی ترکیده فعالید گایند و بیشد رین

تن تری گی قبال ترکیه گی پیش ذیرگ ،با گاتد پی در

مید ان رددرمایه ذددشایی گی ترکیده یا انجدداژ گاگ اند

ات وتنر ،فعال وقوق بشر آلمانی بده اتیداژ وماید ا
ذرو های تروییس ی و همکایی با کوگتاچیدان گی 1٨
ئوهیه  ٢٠1٧بوگ

یوتن ار که ایدن اقد امات نشدان ا

ید ذیدری

ی ی گی مواضع آلمان گی قبال ترکیه گایگ

پیامدهای تغییر موضع آلمان در قبال ترکیه

چرخش در سیاست آلمان در قبال ترکیه

تصمیم گول آلمان برای اتخاذ موضعی ردخ تدر گی

تا پیش ا با گات پی ر اتد وتنر ،فعدال وقدوق بشدر

قبال ترکیه ،چنانکه ذف ه ت  ،می توان لطمات

ی

آلمانی که تمای با گات ت ذان آلمدانی گی ترکیده یا

بدده اق صدداگ ترکیدده وایگ رددا گ ،ا

به  ٩نفر یران  ،گول مرکل تد ه مدی کدرگ بندا بدر

ذرگت ری که تقریبا 1٥گیص ا وجدم اق صداگ ایدن

م وظدداتی ،ا برخددویگ تند و یویددایویی مسد قیم بددا

کشوی یا تشکیل می گه و نی می توان ربا کاهش

ترکیه ا ناب وی گ ا

مله این م وظات مدی تدوان

صاگیات ترکیه به آلمان ذرگگ (آلمان ب یذ درین بدا ای

به عد ژ تمایدل گولد

و

هم نین ،با تو ه به اینکده

آلمدان بده ایجداگ خصدوم

نایضای ی گی میان رده میلیدون تدره مقدیم آلمدان و

صاگیاتی ترکیه می بات

ملدده گی صددنع

اتحاگیه ایوپا گی نوامبر  ٢٠1٦ییی به توقد مدشاکرات

تنش در روابط آلمان و ترکیه :جهتگیری جدید آلمان

٣
عضوی

با آنکایا یا صاگی کرگ ،ایندک ان ظدای مدی یوگ

برلین اتحاگیه ایوپا یا واگای نمای تا ود وگ  ٥میلیدون

ایگوغان ،به ویدژ بده گنبدال کوگتدای نافر داژ ئوهیده
 ٢٠1٦و ت ت عمل او گی برخدویگ بدا کسدانی کده ا
بوگ ان  ،تدرایطی یا

یویو کمک به آنکایا یا که گی ایتباه بدا فرایند الحداق

گی ذا او با کوگتاچیان هم ر

ترکیه بده اتحاگیده بده آن کشدوی پرگاخد مدی تد ،

فراهم کرگ ار که نه تنیا پیور ن ترکیه به اتحاگیه

م وق نمای ا روی گی ر ،ایگوغان نی ممکن ارد

ایوپا یا به امری غیدرممکن گی آیند

گی اقدد امی ت فددی ویاندده ،ا توافددم مربددوه بدده

راخ ه ار بلکه هم نین بده یوابدم ایدن کشدوی بدا

پناهن ذان خای توگ؛ بر اراس ایدن توافدم اتحاگیده

مله آلمدان یعندی ب یذ درین

ایوپا میلیون ها یویو کمدک گی اخ یدای گولد

ترکیده

برای یری ذی به اموی پناهن ذان قرای می گاگ

کشویهای ایوپایی و ا

ن گیدک تبد یل

تددریک اق صدداگی آن گی ایوپددا لطمددات تد ی ی وایگ
ضمن اینکه ریار

آویگ ار

هدای خاویمیانده ای

هم نین با تو ه به قریا الوقوع بوگن ان خابدات

ترکیه نی چن ان موفقی آمی نبوگ ار و گی مینه

پایلمانی گی آلمدان (کده قدرای ارد گی مدا ردپ امبر

ن دا بده

اتحاگرا ی با کشویهای مسلمان ،گی عدو

ایی برذ ای توگ به نظر می یر که اتخداذ موضدع

ایوپا ،با تو ه به ومای این کشوی ا برخی ذرو های

رخ تر گی قبال ترکیه ب واند گی لدا آیای بخدش

خاص ،توفیقی به گر نیداویگ ارد

هم ندین ،بدا

هایی ا مرگژ آلمان مؤثر باتد  ،بدا ایدن ودال ،نک ده

و ددوگ یوی کددای آم د ن گونال د ترام د گی آمریکددا و

الا گی اینجار که گی خصوص این تغییدر موضدع،

امی وایی ایگوغان به برقدرایی پیوند های ن گیک در بدا

و بدای

آمریکا

مرکل خوگ بیش ر ردکوت اخ یدای کدرگ ارد
ان قاگهای تند ا عملکدرگ گولد

ترکیده یا بدر گوه

ی مای ذابریل ،و یر اموی خای ه ذشات ه ارد کده ا
اعضددای ودد ب یقیددا رورددیال گمددوکرات

(SPD

و

ایا ت م ح  ،با تو ه به عواملی نظیر ومای

ا کرگها ،یوابم ترکیه با آمریکا نی با پی ی ذی هدایی
همرا ت

ار

ترکیه گی آین

بر ایدن ارداس ،بده نظدر مدی یرد
مجبوی خواه بوگ برای تأمین منافع و

تریک آن گی اه ف ب یگ گول ی مدی باتد و بد ین

اهدد اف گاخلددی و منطقدده ای خددوگ ،گی پددی تددرمیم

ترتیا ،یا ها یا برای ایگوغان برای تغییر گی ریارد

یوابطش به ویژ با ایوپا و آلمدان برآید ا همدین یو،

هایش و برقرایی مج گ تعامل و ذف و که مدی تواند

خانم مرکل نید کده لدا همکدایی ترکیده گی ودل

با تو ه به منافع مش ره به نفع هر گو طدرف باتد ،
با ن ه گایگ

ت ه کرگ ار
ترکیه نبن گ

نتیجه گیری
عوامل بسیایی ا

ملده تدرایم منطقده خاویمیانده و

پیون های اق صاگی و تجایی بدین گو کشدوی آلمدان و
ترکیه وکم می کن این گو کشوی گی پی ترمیم یوابم
فی مابین برآین که گی پی یوی اگهای فدوق الدشکر یو
به تیرذی نیاگ ار

بحران های منطقده ای بدرای او اهمید

گی واقدع ،ریارد هدای گولد

یداگی گایگ،

به طوی کامدل گیهدای ذف دو یا بدا

