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چکیده
جنگ سردو فروپاشی نظام دوقطبـی در حـوزه سیاسـت خـارجی و امنیتـی آلمـان       پسا ةدر دور

و حضـوري مـؤثر در راسـتاي    ینیآفرتحوالت مهمی به وجود آمد و این کشور خود را براي نقش
سازمان ملل متحد مهیا ژهیوو بهیالمللنیبيهاو همکاري با سازمانیالمللنیحفظ صلح و امنیت ب

این موارد حضور نیروهـاي نظـامی آلمـان در افغانسـتان بعـد از حـوادث       نیرتکه ازجمله مهمکرد
و سقوط طالبان، با هدف صلح سـازي و کمـک بـه سـازمان ملـل متحـد بـراي        2001یازده سپتامبر 

.تحقق ایجاد صلح و امنیت است
این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال اصلی اسـت کـه آلمـان در راسـتاي برقـراري و حفـظ       

ایـن پـژوهش نشـان    يهـا افتـه یچه نقشی در افغانسـتان ایفـا کـرده اسـت؟     یالمللنینیت بصلح و ام
، هرچند حضور و مشارکت فعال آلمان در افغانستان در چارچوب اهداف و منافع سـازمان  دهندیم

به از بین بردن کامل تروریسم منجر نشـده،  ) ایساف(ناتو و نیروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد 
دولـت افغانسـتان، بازسـازي سـاختارهاي اقتصـادي و      يتوانسـته اسـت بـه توانمندسـاز    هبا ایـن همـ  

اجتماعی و برقراري آرامش نسبی در این کشور کمک کند و آلمان را به یکی از کشورهاي مهـم  
.براي تحقق اهداف انسان دوستانه مبدل سازدیالمللنیبيهاجهان در کمک به سازمان

، المللیین، القاعده، صلح و امنیت بیسم، ترورالمللیینبياهسازمان:واژگان کلیدي
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مقدمه
دانمـارك در شـمال،   (ییکشور اروپـا 9آلمان کشوري است که در قلب اروپا قرار دارد و با 

هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و فرانسه در غرب، سوئیس و اتـریش در جنـوب و چـک و لهسـتان     
لمـان در  آبـا اتحـاد دو   .خاصی برخوردار اسـت یکیتیت ژئوپلهمسایه است و از موقعی) در شرق

و فروپاشی نظام دوقطبی، اهمیت این کشور نسبت به دوره قبل از اتحاد بیشتر و نقـش  1990سال 
.در تحوالت اتحادیه اروپا و جهان بارزتر گردیدآن

ت خـود تحـوال  یتـ یو امنیخارجاستیکشور آلمان در دورة پس از جنگ سرد در حوزة س
و یتـ یامن-در عرصـۀ مسـائل سیاسـی    تـر يحضـور جـد  يرا به وجود آورد و خود را بـرا یمهم
اروپـا، نـاتو و همکـاري    هیـ ، در چارچوب اتحادیاروپا و به تبع آن در سطح جهانهیاتحادیدفاع

این مـوارد حضـور نیروهـاي آلمـانی     نیترنمود که ازجمله مهمایگسترده با سازمان ملل متحد مه
سـپتامبر و ورود آمریکـا   11به دنبال حوادث . است2001سپتامبر 11غانستان بعد از حوادث در اف

بـه جنـگ بـا طالبـان و القاعـده، آلمـان هـم بـه پشـتیبانی از آمریکـا وارد جنـگ بـا تروریســم در             
لذا آلمان که در طـول  ). ابتدا در ائتالف به رهبري آمریکا و سپس در قالب ایساف(افغانستان شد 

، بـه قـدرتی فعـال در عرصـه     شـد یشـناخته مـ  یرنظـام یقـدرت غ کیعنوان ن جنگ سرد بهدورا
.مبدل گردیدزیو دفاعی نیتیامن-یاسیمسائل س

تحلیلـی و در چـارچوب تئـوري نهـادگرایی     –پژوهش حاضر بـا اسـتفاده از روش توصـیفی    
و حفـظ صـلح و   نئولیبرال درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی اسـت کـه آلمـان در برقـراري    

چه نقشی در افغانستان ایفا کرده است؟یالمللنیامنیت ب
فرضیه مطرح شده بر این مبنـا اسـت کـه هرچنـد حضـور آلمـان در افغانسـتان در چـارچوب         

بـه از بـین بـردن کامـل     ) ایسـاف (ناتو و نیروهـاي حـافظ صـلح سـازمان ملـل متحـد       يهااستیس
دولــت افغانســتان، بازســازي يبــه توانمندســازتروریســم منجــر نشــده اســت، امــا توانســته اســت 

.ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی و برقراري آرامش نسبی در این کشور کمک نماید
براي پاسخ بهتر به سؤال مطروحه در این پژوهش، ابتدا چارچوب نظري، سپس پیشـینه نقـش   

یالمللـ نیو بـ يامنطقـه طور اجمال در سه سازمان مهم بهیالمللنیآلمان در حفظ صلح و امنیت ب
در ادامـه بحـث تحـول در سیاسـت     . شـود یناتو، اتحادیه اروپـا و سـازمان ملـل متحـد بررسـی مـ      

موردتوجـه قـرار   یخارجی و امنیتی آلمان پس از دوره پایان جنگ سرد و فروپاشی نظـام دوقطبـ  
یالمللـ نیبه مطالعه موردي نقش آلمان در برقراري و حفـظ صـلح و امنیـت بـ    تیدرنها. ردیگیم

و حضـور نیروهـاي نظـامی ایـن کشـور در افغانسـتان پرداختـه        2001سـپتامبر  11پس از حوادث 
.شودیم
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ـ يهـا نهادگرایی نئولیبرال و نقش سازمان: چارچوب نظري ـ نیب در نظـام  یالملل
المللنیب

در دهـه  . رودیبـه شـمار مـ   یـی گرافروپاشی جامعه ملل نقطه عطفی براي پایـان عصـر آرمـان   
بر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه بسـیاري از      المللیینبا تأکید بر نقش نهادهاي بهایبرالبرخی از ل1940

از جهتـی  . نهادها واگذار کـرد گونهینبه اتوانیها توان انجام آن را ندارند ماموري را که دولت
نظریـه  باید اذعان داشت که این طرز تفکـر کاتـالیزوري بـود بـراي نظریـه همگرایـی در اروپـا و       

همچنین موضوع منافع مثبت ناشی از همکـاري فراملـی از   . آمریکامتحدهیاالتدر اییگراکثرت
کـه در موضـوعات مربـوط بـه نهادگرایـان      رودیمباحثات محوري نهادگرایی لیبرال به شـمار مـ  

و المللـی یننهادهـاي بـ  "هـاس "لذا از دیدگاه محققـانی ماننـد  . نئولبیرال نیز جایگاه خاصی دارد
رفـاهی رو  يهامستقل هستند که ظرفیتشان براي ادامه هدفيهاهمتاي ضروري دولتيامنطقه

مانند سه قرن پیش در حوزه انحصـاري  تواندیبه کاهش گذارده است و سیاست جهانی دیگر نم
همچنین از نظر رابرت کوهن و ژوزف ناي اینک باید بر نقش محوري بـازیگرانی  . ها باشددولت

دولتـی و غیردولتـی   المللـی ینبـ يهـا و سـازمان یتیچنـدمل يها، شرکتنفوذيذيهاوهمانند گر
.)70-71: 1384قوام،(توجه خاص داشت 

در ایجاد و گسـترش  المللییننسبت به نقش نهادهاي بايینانهبمعموالً دیدگاه خوشهایبرالل
بـراي افـزایش یـا تثبیـت     تـوان یمالمللییناز این دیدگاه از نهادهاي ب. دارندالمللیینهمکاري ب

جنـگ از طریـق تنبیـه جمعـی     هـاي ینهمزایاي صلح، مانند وابستگی متقابل اقتصادي و افزایش هز
هــايیــهبــه نظرتــوانیطــور خــاص مــلیبرالیســم، بــهییدر شــاخه نهــادگرا. تجــاوز اســتفاده کــرد

.)59: 1384زاده، مشیر(نولیبرال اشاره کرد ییکارکردگرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرا
مند از نوع تصویر سوم است که منبع و مرجـع  نظامايیهنهادگرایی نولیبرال یا نولیبرالیسم نظر
ایـن نظریـه حاصـل    . دانـد یآن مهايیژگیو والمللینرفتار و سیاست خارجی کشورها را نظام ب

اسـت کـه سـه    الملـل ینگـرا در روابـط بـ   تالش نظري براي تلفیق دو پارادیم متمایز لیبرال و واقع
نخست، نولیبرالیسم، نقش مهمـی را  . کندیعنصر ناشی از این دو مشرب فکري را باهم ترکیب م

و بـه تبـع آن منـافع ملـی و     شناسـد یبـه رسـمیت مـ   کننـد یایفا مالمللینکه کشورها در روابط ب
کـه بـراي   قـوي و قـاطعی را  هـاي یـزه دوم، انگ. دهـد یها را موردتوجـه جـدي قـرار مـ    قدرت آن

سـوم بـر   . دهـد یمدنظر قرار مـ شودیایجاد مالمللیینهمکاري از راه وابستگی متقابل در سطح ب
کشـورها، از طریـق   هـاي یـت بـه ادراك منـافع ملـی و ارجح   المللـی ینکـه نهادهـاي بـ   هایییوهش

، دهنـد یمختلف شـکل مـ  يهافایده حاصل از اقدامات و کنش-به محاسبات هزینهیرگذاريتأث
یی، بـه نهـادگرا  یـی گراکثرت1980لذا در دهه ). 38: 1392دهقانی فیروزآبادي، (کندیمیدأکت
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: 1384قـوام،  (نئولیبرال تغییر شکل داد و توانست بسیاري از متفکران بانفوذ را به خود جلب کند 
خـود  ايهپردازيیه، در ادامه نظرالمللیینرابرت کیون، رهبر مکتب هاروارد نظریه لیبرال ب). 75

نهـادگراي نـولیبرال نیـز محسـوب     پـرداز یـه نظرینتـر در حوزه فراملی و وابسـتگی متقابـل، مهـم   
).64: 1384مشیرزاده، (شودیم

الملـل ینهـا در نظـام بـ   نها به نقش کشـورها و قـدرت آ  تنهادگرایان نئولیرال مانند نئورئالیس
که درصدد بـه حـداکثر رسـاندن منـافع     دانندعاقل میهمچنین کشورها را بازیگرانِ. اذعان دارند

را آنارشـیک و فاقـد یـک مرجـع اقتـدار مرکـزي       المللینها نظام بتر اینکه آنخود هستند و مهم
در المللـی ین، اما برخالف نئورئالیسم، نهادگرایی نئولیبرال بـه نقـش سـازنده نهادهـاي بـ     دانندیم

: 1382دهقـانی فیروزآبـادي،   (تقـاد دارد  مستقل از توزیع قدرت بین کشورها اعالمللینسیاست ب
تعریـف  المللـی ینرا صـرفاً برحسـب توزیـع قـدرت بـ     الملـل یننهادگرایی نولیبرال، نظام بـ ). 103

عالوه بر ساختار قدرت از فرایندهاي سیاسی ازجمله الگوهاي مـنظم  المللینزیرا نظام ب. کندینم
. نیـز برخـوردار اسـت   شـود ییـاد مـ  لمللـی اینعنـوان نهادهـاي بـ   هـا بـه  کنش یـا اقـدام کـه از آن   

ساختار بـه معنـاي چگـونگی توزیـع     . دو جنبه ساختار و فرایند داردالمللین، نظام بیگردعبارتبه
کـه کشـورها بـا یکـدیگر     ايیوهقدرت بین کشورهاست و فرایند به صورت الگوهاي تعامل یا ش

از منظـر نئولیبرالیسـم   ). 39: 1392ي، دهقـانی فیروزآبـاد  (شـود یتعریف مکنندیارتباط برقرار م
در . کننـد یایفـا مـ  المللـی ینرا نهادهاي بـ المللیینهاي بش اساسی در ارتقا و تسهیل همکارينق

بـه  . شـود یمختلف فراهم مـ هاييامکان اجراي استراتژالمللیینبهايیمچهارچوب نهادها و رژ
شـده رفتـار یـا عمـل اسـت کـه حـول آن،        هبه معناي الگوهـاي شـناخت  المللیینعبارتی نهادهاي ب

.)104: 1382دهقانی فیروزآبادي، (شودیمتریکانتظارات بازیگران همگرا و به هم نزد
هـا و تعقیـب   تواننـد رفتـار دولـت   گرایـان مـی  نهادگرایان بیشتر از واقعرسدیبنابراین به نظر م

من پـذیرش مرجعیـت دولـت درصـدد     نهادگرایان ضـ . ها را تبیین کنندمنافع امنیتی و بقاي دولت
را گسترش دهند تا عالوه بر مسائل امنیتی صرف، شامل سایر منـافع  المللینهستند حوزه روابط ب

که کشورها منافع ملی خـود را بـا   کنندیها استدالل منولیبرال). 184: 1390کلودزیچ، (نیز بشود 
منافع ملی کشـورها، مبتنـی بـر    کنندهیینعوامل تع. کنندیتوجه به قدرت ملی و نیاتشان تعریف م

قـدرت و جایگـاه   المللـی ینچارچوب نهـادي کـه کشـورها در آن تعامـل دارنـد و نیـز توزیـع بـ        
).41: 1392دهقانی فیروزآبادي، (است المللینکشورها در نظام ب

یـد خاص و مشـخص تأک يها، منافع، ارزشهایاستاز سيالیبرالیسم به لحاظ سیاسی بر پاره
حمایـت قـوي از دموکراسـی کـه بـراي      : انـد از هـا عبـارت  برخی از این مبـانی و ارزش . ورزدیم

مشروعیت یک دولت حیاتی اسـت، حمایـت قـوي از مالکیـت خصوصـی و اقتصـاد بـازار آزاد،        
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و گـذاري یهو وجود روابط آزاد و شـفاف میـان جوامـع در تجـارت، سـرما     یريگاعتقاد به شکل
ادل افکار و ایجاد مناسـبات فرهنگـی و حمایـت قـوي از همکـاري در      جریان آزاد اطالعات و تب

ایـن  تـوان یمدیگریعبارتبه. و پشتیبانی از ارتقاي حقوق بشر در جوامع مختلفالمللیینمسائل ب
حقـوق بشـري،   یبرالیسـم موضوعات را در محورهاي چندگانـه لیبرالیسـم اقتصـادي یـا تجـاري، ل     

: 1392کـالینز،  (کـرد  يبنـد و لیبرالیسـم دموکراتیـک طبقـه   المللـی ینلیبرالیسم نهادي یا سازمان ب
85(.

الملـل ینو تجارت بـ گذاريیهبر مزایاي اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمايلیبرالیسم اقتصاد
ریشه ایـن طـرز تفکـر از    . پردازدیدارد، اما لیبرالیسم حقوق بشري به موضوع حقوق بشر میدتأک

نـژادي، قـومی و مـذهبی    يهـا ها از نحوه رفتار همسایگان خـود بـا گـروه   تدغدغه و نگرانی دول
به شـکل فشـارهاي دیپلماتیـک، مداخلـه     هایدر ابتدا این نگران. گیردیها نشأت ممند به آنعالقه

امـروزه حامیـان رهیافـت لیبرالیسـم از یـک فهرسـت       . شـد یصلح ابـراز مـ  يهانامهنظامی و توافق
، جنسـیتی و سـایر   یاسـی مختلـف اقتصـادي، بهداشـتی، س   يهـا در حـوزه حقوق بشـري  يبلندباال

دموکراتیـک  يهـا دولـت . کننـد یموضوعات مرتبط با رفع محرومیت و تبعیض نژادي حمایت م
هـا در موضـوعات   ها خواستار حمایت و حساسـیت بیشـتر آن  همواره با اعمال فشار بر سایر دولت

نسبت به مسئله حقـوق بشـر   ياها مواضع دوگانهن دولتالبته بیشتر ای. مرتبط با حقوق بشر هستند
واالي انسـانی و  يهـا هـا لزومـاً بـا ارزش   در قبال کشـورهاي مختلـف دارنـد و اصـول مـدنظر آن     

.مختلف سازگار نیستيهافرهنگ
المللـی ینبـ يهـا در تالش است با استفاده از سازمانالمللیینبيهالیبرالیسم نهادي یا سازمان

ازپـیش یشرا بـ الملـل ینبپردازد و امنیت ملی و امنیت بـ المللییني سطح همکاري هاي ببه ارتقا
این ایده در اوایل قرن بیستم از طریق جامعه ملل و پس از پایـان جنـگ جهـانی دوم    . تقویت کند

المللـی ینپـول و سـایر نهادهـاي بـ    المللـی ینبا ایجاد سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بـ 
بـر  یـدي کـه تأک انـد شـده یلزیادي تشـک يهاازآن نیز سازمانپسيهادر دهه. گیري شددیگر پی

دو تحول دیگـر نیـز   یريگهمچنین شکل. استالمللیناستمرار همکاري و مشارکت در سطح ب
هـاي یـت اولـین تحـول افـزایش تعـداد و حجـم فعال     . شده استهایتموجب تقویت این نوع فعال

گفـت ایـن تغییـر و تحـوالت بـه مفهـوم همکـاري و        تـوان یدرواقع م. دغیردولتی بويهاسازمان
هـاي یـم رژ"مفهـوم  یـري گتحـول بعـدي شـکل   . افـزوده اسـت  يابعـد تـازه  المللیینمشارکت ب

ایـن نـوع   . شـده اسـت  المللـی یناست که موجب گسترش و تعمیق مفهوم همکاري ب"المللیینب
رها، هنجارهـا و ایجـاد تفـاهم در برخـی موضـوعات      از موارد به شکل معیايادر پارههايهمکار

از تسـلیحات  نکـردن  و اسـتفاده  ياهسـته يهـا مهم و حساس ازجمله منع گسترش و تکثیر سالح
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. گیـرد یصـورت مـ  المللـی یندر قالـب نهادهـاي بـ   هـا یتامروزه تمام این نوع فعال. اتمی در آمد
يهـا ی از خـود بـراي ایجـاد سـازمان    درمجموع لیبرالیسم حدود یک قرن است که عالقـه فراوانـ  

غیردولتـی و  يهـا سـازمان یريکـارگ اخیر حمایت از بـه يهانشان داده است و در سالالمللیینب
).89-94: 1392کالینز، (افزوده شده است هایتبه این نوع فعالالمللیینبهايیمرژ

یـز آمغیـر خشـونت  هايیورویکرد لیبرالیسم دموکراتیک در تعقیب اهداف ملی استفاده از ش
شاهد این مدعا نیز نظریه صلح دموکراتیک است که شاخص و معرف لیبرالیسـم  ینترمهم. است

لیبرال هرگـز  هايیالگو و گفتمان غالب در این نظریه این است که دموکراس. دموکراتیک است
ی بـا  بـراي شـرکت در جنـگ احتمـال    هـا یدر حقیقت، این دموکراس. کنندیبا یکدیگر جنگ نم

لیبـرال بـا وجـود    هـاي یدموکراسـ . دهندیتالش و فعالیتی از خود نشان نمگونهیچیکدیگر نیز ه
هـا یگاه موجب ناامنی براي سایر دموکراسبرخورداري از آمادگی نظامی و تسلیحاتی کافی هیچ

ر بـه  باز هم در کنار یکدیگکنندیو در مواقعی هم که با یکدیگر اختالف عمیق پیدا مشوندینم
.دهندیخود ادامه میزآمهمزیستی مسالمت

. دهنـد یگرا را تشـکیل مـ  در حقیقت نوعی جامعه امنیتی کثرتهایگفت دموکراستوانیم
برخورداري از یک قدرت فائقـه و برتـر تهدیـدي از سـوي سـایر      ی یه رغم عدم ها حتدولتینا

منظـور تحقـق امنیـت    موکراسـی بـه  لیبرالیسـم از گسـترش د  حالکنند؛بااینیها احساس نمدولت
و بر این عقیده است کـه بـراي ایجـاد صـلح بایـد سـطح دموکراسـی در جوامـع         کندیحمایت م

البتـه  . ارتقاء یابد و هدف نهایی آن نیز ایجاد یک جامعه امنیتی تکثرگرا در سرتاسـر جهـان اسـت   
مـاده جنـگ بـا    دموکراتیـک همـواره آ  يهـا نظران بـه ایـن امـر اذعـان دارنـد کـه دولـت       صاحب

هـا یدموکراسـ یطلبـ گفت، صرفاً این صـلح توانیمروینازا. غیردموکراتیک هستنديهادولت
هرچند تحلیلگران لیبرالیست در مـورد  . شودیصلح دموکراتیک میريگنیست که موجب شکل
اتفاق نظر ندارند ولی وجود ایـن شـرایط   عنوانیچهصلح دموکراتیک بهةعوامل به وجود آورند

در روند گسـترش و ارتقـاي سـطح دموکراسـی خللـی وارد نکـرده اسـت و صـلح دموکراتیـک          
،هرچند کـه لیبـرال تبـدیل شـده اسـت    هايیاکنون به بخش اصلی سیاست خارجی دموکراسهم

سـپتامبر، پیشـنهاد آغـاز    11سـابق آمریکـا بـه حمـالت     جمهـور یسبوش رئدبلیوواکنش جورج
ارتقـاي دموکراسـی در   نیـز سـم و بخـش عمـده طـرح وي    جنگ براي پایـان بخشـیدن بـه تروری   

در جـوامعی کـه   یرمسئولیت پذيهاجهان غرب براي ایجاد صلح و حکومتالبته . خاورمیانه بود
مداخله براي ارتقـاي  : رو هستند چند رویکرد مختلف را در نظر گرفته استبا جنگ داخلی روبه

فعال و حقـوق  يهاخابات آزاد، ایجاد رسانهحاکمیت قانون، ارتقاي احزاب سیاسی، برگزاري انت
).95-97: 1392کالینز، (مدنی 
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2001سـپتامبر  11مرکز تجـارت جهـانی و سـاختمان پنتـاگون در     يهاحمله به برجاز طرفی
به بار آورد و خطر تروریسـم بـیش از هـر زمـان دیگـري موجـب       يالطمات و خسارات گسترده

امروزه دیگـر خبـري از   به طوري که.مهم جهان تبدیل گردیدها و به پدیده امنیتینگرانی دولت
بـه واکـنش نظـامی    توانـد یتروریستی مـ يهاها نیست و حمایت آشکار از گروهجنگ ابرقدرت

تروریسـتی  يهاسازمان. همانند آنچه در مورد طالبان در افغانستان مشاهده شد. وسیعی منجر شود
. انـد ارتبـاطی مختلفـی بـه وجـود آورده    يهـا ها و حلقهها، شبکهنیز در واکنش به حمالت دولت

تـوان یدرمجموع به تروریسم م. هستندايها همانند القاعده داراي ساختارهاي شبکهبرخی گروه
، مقابلـه بـا آن از طریـق    )جنگ علیه تروریسم(یوفصل آن با ابزار نظامحل: از سه منظر نگریست

عنـوان یـک   و یـا برخـورد بـا آن بـه    ) عنوان یـک مجـرم  بههایستترور(یسیهاي معمولی پلشیوه
).تروریسم تنها یک بیماري است(یماريب

در حوزه پیشگیري، واکنش به حمالت، همکـاري هـاي   توانیضد تروریستی را ميهااقدام
همکاري میـان کشـورها و   . مدنی جستجو کردهاييو تأثیرات اقدامات امنیتی بر آزادالمللیینب

در این رابطـه، سـرنگونی رژیـم    . ی، شیوه مهمی براي مقابله با اقدامات تروریستی استاقدام نظام
طالبان در افغانستان و قطع حمایت این رژیم از القاعده با اجماع و حمایت جامعـه جهـانی مواجـه    

امروزه احیـاي قـدرت دولـت در سراسـر جهـان      از طرفی دیگر).265-269: 1392کالینز، . (شد
ازجملـه اعمـال   . فراوانی به خود گرفته استيهااز حمالت یازده سپتامبر شکلصنعتی شده پس

هـا،  مدنی، افزایش اختیارات نظارت بر افراد و بازداشـت آن هاييجدید بر آزادهايیتمحدود
افـزایش مداخلـه دولـت در سراسـر     واطالعـاتی هـاي یستقویت بودجه نظامی و گسـترش سـرو  

تحــت رهبــري آمریکــا در افغانســتان و عــراق در پاســخ بــه يهــامداخلــه ائــتالفیــژهوجهــان بــه
یو خطرهـاي تسـلیحات کشـتارجمع   ) القاعده و داعش(یتهدیدهاي برآمده از تروریست اسالم

گنـاه یکه خود را قربانیـان بـ  ییهابه دنبال وقوع هر حمله تروریستی، دولتاز این رو . بوده است
طور پیشدسـتانه مداخلـه کننـد    ها حتی بهداخلی سایر دولتکه در اموراندیافته، جسارت دانندیم
.)121: 1391برچیل و دیگران، (

هـا بـراي   که ائتالفـی از دولـت  یالمللنیبيهااز دیدگاه نهادگرایان نئولیبرال سازمانهمچنین 
از کارایی باالتري براي پاسخگویی بـه  شوندیمحسوب میالمللنیوفصل مسائل بمدیریت و حل

هـا منـافع همگـان را    آن. برخوردارنـد یالمللنیدر حفظ صلح و امنیت بیالمللنیهاي جامعه بنیاز
از دولت محـوري مبتنـی بـر قـدرت و بـازي حاصـل جمـع صـفر میـان بـازیگران           .دکننیتأمین م

لـذا عملکـرد   . نیز داراي مشروعیت هستندالمللنیو از منظر حقوق بآورندیجلوگیري به عمل م
.استیالمللنیها نیز واجد شرایط حقوقی و سیاسی بقالب این سازمانها دردولت
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اسـت  المللـی یندر مورد نهادهاي بايیهنظر) نئولیبرالیسم(طور خالصه نهادگرایی نئولیبرال به
ها را تبیین کنـد و درصـدد تلفیـق سـه عنصـر اساسـی       رابطه این نهادها با دولتکندیکه تالش م

را بـه رسـمیت   کننـد یایفـا مـ  الملـل یننقش مهمی که کشورها در روابط باول، این نظریه. است
هـاي یـزه دوم، انگ. دهـد یها را موردتوجه جدي قـرار مـ  و به طبع آن منافع و قدرت آنشناسدیم

ایجـاد  المللـی یندر سـطح بـ  المللـی ینوابستگی متقابل بیلهوسقوي و قاطعی که براي همکاري به
بـر ادراك منـافع   المللیینکه نهادهاي بییهاسوم، بر راه و روش. دهدیمرا مدنظر قرار شودیم

ملی و ترجیحات کشورها، از طریق تأثیرگذاري بر محاسبات سود و زیان اقدامات مختلف تـأثیر  
نظریه مناسبی بـراي تبیـین و تحلیـل نقـش آلمـان در قالـب       تواندیو مکندی، تأکید مگذارندیم

.باشدیالمللنیبيهاسازمان

و همکـاري در حفـظ   یالمللنیو بيامنطقهيهاپیشینه حضور آلمان در سازمان
صلح و امنیت

در تیاروپـا بـا عضـو   هیـ اتحادیتـ یو امنیدفـاع يهابه سازمانوستنینخستین قدم آلمان در پ
10مصـوب  (» ختیماسترمانیپ«موجب اما به. برداشته شد1954در سال » یغربياروپاهیاتحاد«

عنـوان  بـه یغربـ ياروپاهیکه آلمان هم از امضاکنندگان آن بود قرار شد از اتحاد) 1991دسامبر 
منحـل و عمـالً در   2000لـذا ایـن اتحادیـه در نـوامبر     . استفاده شودییاروپاهیاتحادینظاميبازو

).325: 1379رحمانی،(دیاتحادیه اروپا ادغام گرد
بـه  تـوان یآن درآمده است مـ تیآلمان تاکنون به عضوکهیـ دفاعیتیسازمان امننیترمهم
مـان یپنیـ اتیبـه عضـو  1955آلمـان در سـال   . اشاره کرد» ناتو«یشمالکیآتالنتمانیسازمان پ

گفت درواقع اتحادیه اروپـاي غربـی   توانیم. نیز رسماً به ناتو ملحق شد1995می 5درآمد و از 
جنـگ سـرد نـاتو    انیـ با پا). 241: 1382نقیب زاده،(کرد راه را براي پیوستن آلمان به ناتو هموار

وجـود نیـ ابـا . بـود از دسـت داد  يشـورو دیـ تهدیخـود را کـه بازدارنـدگ   هیاولقالنی عهیتوج
بماند، هـم  یدر اروپا باقیاصلیتیعنوان سازمان امنآلمانی اصرار داشتند که ناتو بهاستمدارانیس
نظـام  التیعنـوان اسـاس تشـک   و هـم بـه  هیروسیخواهادهیزهیعلینیتضماستیسکیعنوان به

صـلح نـاتو   يطور فعال برنامه مداخله برادولت آلمان بهنیبنابرا. چندجانبه در اروپایتیامندیجد
ياعضـا يناتو بـه رو يکرد و درهاتیرا تقویو شرقيمرکزياروپادیجديهایدر دموکراس

طـور  بـه نیـز  نـاتو  دیرسـ یخـود مـ  انیـ بـه پا 1990دهه کهیدرحاللذا . منطقه را گشودنیادیجد
لیپس از جنگ سرد تبـد یتیانطباق با دستورالعمل امنتیبا قابلیخود را به ائتالفيزیآمتیموفق
بـه اجـرا درآمـد و نـاتو چـارچوب      يزیـ آمتیـ صـلح بـه صـورت موفق   يطرح مداخلـه بـرا  . کرد
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، لهسـتان،  یناتو به بوسـن تیصلح تحت هداحافظيروهاین. گرفتشیرا در پيدیجديراهبرد
خـود را در  زیـ آمتیـ موفقینظاماتیچک و مجارستان اعزام شدند و ناتو نخستین عمليجمهور

ینقش کرد و در برخـ يفایتحوالت انیدر ایتوجهبه صورت قابلنیزآلمان. کوزوو انجام داد
و ازجملـه آلمـان   انیاروپائتیاکثروجودنیباا. ها داشتآنتیدر موفقینقش اساسحتیموارد

کـه ی، درحـال باشـند ینـاتو مـ  نـده یآيمتمرکزتر بـرا ياطرفدار نقش محدودتر و از لحاظ منطقه
، یجهـان يمنـابع انـرژ  هیـ علدیـ در مقابله بـا تهد يترناتو نقش فعالخواهندیمکایدر آمرياریبس

بیشـتر وانیـ اروپائ21ا آغاز قرن همچنین ب. کندفایاسمیو تروریکشتارجمعيهاگسترش سالح
خـود از  یخـارج اسـت یدر سیرنظـام یجانبـه و اساسـاً غ  د چنيکردهایاز همه آلمان خواستار رو

)Pudget,2003: 196-198(.مذاکره و سازش و مصالحه شدندلیقب
امنیتـی اروپـایی اسـت کـه     -سازمان اقتصـادي و سیاسـی  نیتراتحادیه اروپا نیز مهمهمچنین 

يهـا استیمهم و تأثیرگذار در اتخاذ سيهابه عضویت آن درآمده است و یکی از قدرتآلمان
اتحادیـه اروپـا در اول مـارس    .دیـ آیحسـاب مـ  دفاعی این اتحادیه به-اقتصادي، سیاسی و امنیتی

ها و ساختارهاي دفـاعی  امنیتی در بروکسل ایجاد کردکه اولین ارگان-سه نهاد دفاعی2000سال 
بـدین  . نظـامی و سـتاد نظـامی   تـه یکمیتـه امنیتـی و سیاسـی، کم   : شـوند یروپا محسوب ماتحادیه ا

ترتیب روند حرکت اعضاي اتحادیهاروپا به سمت ایجاد سیاست دفاعی و امنیتی مشترك نیـز بـه   
مرحله اجرا رسید که آلمان باسیزده هزار و پانصد نفر نیرو بیشترین مشارکت را در تـأمین نیـروي   

آلمان بـا  1990دهه يهادر طول سال1.)1391خدادوست، (واکنش سریع داشتهزار نفري 60
عنـوان بخشـی از یـک هـدف     بـه ) CFSP(توسعه سیاست امنیتی و دفاعی مشترك اتحادیـه اروپـا   

کامالً سیاسی و متعهد و پایبنـد بـه ایجـاد یـک دفـاع مشـترك       ياهیاتحاديزیرهیکلی به دنبال پا
عنوان پایـه و اسـاس چـارچوب امنیتـی اروپـا هـم اعتقـاد        ه حفظ ناتو بهاروپائی بود، ضمن اینکه ب

در حقیقت حمایت قاطعانه برلین از سیاست امنیتی و دفاعی مشترك اتحادیه اروپا برخـی  . داشت
تغییـر  از طرفـی دیگـر  . بر آن داشت تا سیاست آلمان را اروپا زده توصیف کننـد حتیمفسران را
داشـته اسـت،   نیزثیر مهمـی بـر نقـش نیروهـاي مسـلح ایـن کشـور       آلمـان تـأ  یالمللـ نیدر نقش بـ 

هـزار  500تعداد نفرات ارتش تقریباً به نصف رسـیده و از حـدود   1990که از اوایل دهه طوريبه
امنیتـی  -هزار نفر کاهش یافت، اما بسط و توسعه در چارچوب ناتو و سیاست دفـاعی 250نفر به 

مهمی بر نیـروي نظـامی آلمـان گذاشـته     رینیروهاي نظامی تأثاستقرار سریع يهاياروپا و توانمند
انگیزه اصلی براي بازسـازي ارتـش فـدرال، توسـعه و گسـترش سیاسـت       1999از سال لذا . است

. ، خبرگزاري مهر"2-آلمان و همگرایی اروپا"،)19/04/1391(خدادوست، جبار . 1
http://ww.mehrnews.com
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امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا بوده و از همین رو آلمان بازیگر اصـلی در عرصـه بسـط و توسـعه     
از زمانی که سیاست دفاعی اروپا پا بـه عرصـه ظهـور    ؛ بنابراینسیاست دفاعی و امنیتی اروپا است

در بالکان، آفریقا، افغانستان و جاهـاي دیگـر بـوده اسـت     ییهاتیپیشتاز مأمورنیزگذاشته آلمان
).214-215: 1390گرین، (

کـه در سـال   ) ESDP(آلمان با حضور در نـاتو و سـازمان دفـاعی و امنیتـی اروپـا      عالوه برآن 
تـر از  پذیرفت که نقش این کشور در حفظ صلح و امنیت جهـانی پررنـگ  ایجاد شد عمال2003ً

,Green(.قبل شود ، بعـد از انتخـاب آنگـال مرکـل بعنـوان صـدر       رسـد یبه نظر ملذا)166 :2008
با اعتمـاد  شودیاش مورد تهدید واقع مها و منافعکه آلمان اولویتروقت، ه2005اعظم در سال 

,Green). کندیده آن حرکت مبه نفس بیشتري در جهت اعا ولی علیـرغم همـه ایـن    (147 :2008
هـا و  مسائل دولت آلمان همچنان متعهـد بـه اروپـا بـوده و در عرصـه عملیـاتی کـردن توانمنـدي        

هاي نظامی اتحادیه اروپا در چارچوب سیاسـت دفـاعی و امنیتـی مشـترك، بـازیگر اصـلی       قابلیت
یاد آور شد که یورو و اتحادیه اروپـا ارزش راهبـردي   همچنین باید,Green)(2008:156.باشدیم

در سیاست و اقتصاد آلمان دارد و دولت آلمان بارها نشان داده است اگر چه آلمـان در مـواردي   
مسـیر اروپـایی را انتخـاب خواهـد کـرد      تینهالیکن درکندیدر مسیر منافع ملی خود حرکت م

.)149: 1391کیانی، (
نهادي اسـت کـه آلمـان بـه عضـویت آن      نیترز سازمان ملل متحد مهمنییالمللنیدر سطح ب
بـه عضـویت ایـن سـازمان درآمـد و در      1973جمهـوري فـدرال آلمـان در سـال     . درآمده اسـت 

.عنوان عضوي فعال در سازمان ملل متحد نیز مشـارکت دارد راستاي تحقق امنیت دسته جمعی به
حفـظ  يآلمـان بـرا  اسـت یسید به سـتون اصـل  در سازمان ملل متحتیامروزه عضوبه طوري که

منظـور  به). 215: 2003، وزارت  امور خارجه آلمان(شده است لیو حقوق بشر تبدتیصلح، امن
يهـا يهمکـار نـه یو در زمباشدیفعال ماریاهداف آلمان در سازمان ملل متحد بسنیبه ادنیرس

: 1379رحمـانی، (ح مشـارکت نمـوده   صـل يپاسـدار اتیـ و در عملرفتهیرا پذیتعهداتیالمللنیب
هـا و حـل   براي جلوگیري از بحـران یالمللنیهاي بو نیروهاي زیادي را در مأموریت) 332-331

). 10: 2008، وزارت امـور خارجـه آلمـان   (منازعات در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده است 
عنـوان  مان ملل متحـد بـه  نقش سازتیآلمان تقویخارجاستیسيهاهدفنیتراز مهمیکیلذا 

نـه  یسـازمان جهـان  نیـ اسـت ا لیـ آلمـان ما . باشدیمیالمللنیوفصل اختالفات بحلیمرکز اصل
تیـ ، رشد جمعستیزطیمحیمشکالت آلودگيها بپردازد، بلکه برادولتنیفقط به مناقشات ب

و سیپلـ يروهـا یننیحفظ صلح بـا تـأم  يهاتیآلمان در انواع مأمور. ابدیبییهاحلراهزیو فقر ن
. شـرکت نمـوده اسـت   ینظـام ریـ و اعزام کارشناسان و متخصصان غی، فنیکیلجستيهاتیحما
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سـازمان  ینـدگ یتوسـعه، مـذاکرات شـمال و جنـوب، نما    استیدولت آلمان با دخالت در امور س
را نسـبت  یالمللـ نیتوانست اعتماد ب1990دهه یو در حال جنگ طیملل متحد در مناطق بحران

بـدون وقفـه   بـاً یآلمان که تقر). 331-332: 1379رحمانی، (دیخود کسب نمایخارجاستیه سب
در يانقـش برجسـته  1993حقوق بشر سازمان ملـل متحـد بـوده اسـت، در سـال      ونیسیعضو کم

خود در سازمان ملل متحـد  تیکرد و لذا مرکز ثقل فعالفایا» حقوق بشریعاليایساریکم«جادیا
یحاتیامر در مورد خلع سالح و کنتـرل تسـل  نیهم. حقوق بشر کرده استاستیرا معطوف به س

سازمان ملـل متحـد دربـاره    یحاتیفهرست تسلجادیصادق است که با تالش آلمان ازجمله به ازین
).215-219: 2003،وزارت امور خارجه آلمان(متعارف منجر شده است يهاسالحانیجر

يهـا تیـ از فعالگـر یدیکـ یسازمان ملـل متحـد   تیناميدائم در شوراتیدرخواست عضو
نیـ کـه بـه واسـطه ا   يادیـ فـراوان آلمـان و اعتبـار ز   يهـا تیـ با توجه بـه فعال : باشدیمهم آلمان م

درآمـده  تیامنيتاکنون بیش ازپنج بار به عضویت غیر دائم شورا. بدست آورده استهاتیفعال
شـورا نقـش خـود را در حفـظ     نیـ در اخـود  تیاست که با عضـو نیهدف دولت آلمان ا. است

تـر از  گسـترده یمفهـوم نـه یزمنیآلمان در ايراهنماشهیاند. کندتیتقوالمللنیصلح و امنیت ب
عـالوه  . ردیـ گیدربرمـ زیرا نياقتصاديهاتوسعه و جنبهيهااستیاست که حقوق بشر، ستیامن

يهـا يهمکـار يبـرا یور اصـول طـ بـه ياحـل مناقشـات منطقـه   يبر اینها دولت فدرال آلمان بـرا 
از مناقشـات و  يریشـگ یمربـوط بـه پ  يهـا و معتقـد اسـت طـرح   باشـد یقائـل مـ  تیـ مشترك اولو

، وزارت امـور خارجـه آلمـان   (توسـعه داده شـوند   سـت یبایبعد از حل مناقشات مـ يهاياستراتژ
عضـویت  هاي مالی به سازمان ملل متحد یکی از عوامل فشار کشورها براي کمک). 216: 2003

دائمـی در  یتعضـو ددائم در شوراي امنیـت اسـت، آلمـان نیـز یکـی از کشـورهاي اصـلی نـامز        
نماید و پـس از  درصد بودجه سازمان ملل متحد را پرداخت می8,66آلمان . شوراي امنیت است

کشور بـه لحـاظ مـالی بـیش از روسـیه،      نیا. (UN.DOC.ST)آمریکا و ژاپن سومین کشور است 
و فرانســه کــه اعضــاي دائمــی شــوراي امنیــت هســتند در حفــظ صــلح و امنیــت چــین، انگلســتان

.نقش داردیالمللنیب
با وجود کسب عدم هرگونـه مـوفقیتی همـواره تـالش کـرده      1990هاي آلمان از اوایل سال

نداشـتن کرسـی ثابـت آلمـان را نسـبت بـه       . است جایگاه ثـابتی در شـوراي امنیـت بدسـت آورد    
انـد قـدري کـم اعتبـار و دچـار      داشـته يتـر ه در عرصه جهانی حضـور فعـال  انگلستان و فرانسه ک

کاهـد  البته عضویت فعال آلمـان در اتحادیـه اروپـا تـا حـدي از ایـن مشـکل مـی        . کندیمشکل م
یقـانون اساسـ  یدادگـاه عـال  يرأقیاز طر1994دولت آلمان در سال لذا).210: 1390گرین، (

توانـد یسازمان ملل متحد باز نمود و نشان داد کـه مـ  يهاتیراه شرکت ارتش خود را در مأمور
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مقامات آلمانی به دفعـات عالقـه خـود را بـه     . ردیرا بپذتیامنيشورایعضو دائمکیتیمسئول
يشـتر یبتیمسـئول رشیدولت آلمان را بـه پـذ  یشورا اعالم داشته و آمادگنیدائم در اتیعضو

زیـ نگـر یدينظر است که حتـی کشـورها  نیآلمان بر ا. انددر قبال سازمان ملل متحد ابراز نموده
و ییقــای، آفرییایآســيهــاو بــه خصــوص دولــتنــدیدرآتیــامنيشــوراتیبــه عضــویســتیبا

).335: 1379رحمانی، (شورا داشته باشند نیدر ايترحضور گستردهنیالتيکایآمر
نکته نیز روشن شد کـه  از زمان اعالم نامزدي آلمان براي عضویت دائم در شوراي امنیت این

شـود یاین کشور کامالً متفاوت از گذشته و با قدرت بیشتري براي کسب منافعش وارد میدان مـ 
آنچـه کـه   1.پیشـرفت کنـد  توانـد یودر صورت یافتن جایگاه دائمی در شوراي امنیت به خوبی م

را حضـور  مسلم است آلمان علیرغم اینکه عضو دائم شـوراي امنیـت نمـی باشـد امـا در ایـن شـو       
ياوفصل مسئله هسـته براي حل5+1پررنگیدارد و ازجمله این موارد حضور این کشور در گروه 

که در صورت عضویت دائم تأثیرگذاري این کشور بر تصـمیمات شـوراي امنیـت    باشدیایران م
مجمـوع آلمـان بـراي حـل     در. با توجه به قدرت اقتصادي باالیی که دارد قطعاً بیشتر خواهد بـود 

و حمایت از صلح، دموکراسی و توسعه در بسیاري از نقـاط جهـان حضـوري    یالمللنینازعات بم
و تـاکنون کندیهاي موجود تالش زیادي مسودمند دارد و در جهت پیشگیري و مدیریت بحران

عنوان عضوي مؤثر و مسئولیت پذیر در جامعـه جهـانی ارائـه    توانسته است تصویري از خود بهنیز
.کند

در سیاست خارجی و امنیتی آلمان پس از پایان جنگ سردتحول
ضـرورت تعریـف دوبـاره از نقـش     ریسیاست خارجی و امنیتی آلمان تحت تـأث 1949از سال 

این کشور در جهان قـرار داشـته و مشخصـه و مولفـه ایـن سیاسـت هـم تعهـد کامـل بـه تعامـل و            
عنـوان ابـزار سیاسـت    یروي نظامی بههمکاري در چارچوب نهادهاي چندجانبه و عدم استفاده از ن

و پایان جنگ سـرد سیاسـت خـارجی    1990از زمان اتحاد دو آلمان در سال .خارجی بوده است
طور اساسی تغییر کرده و سیاستمداران آلمانی نیروهـاي نظـامی را مسـئول تـامین     این کشور نیز به
این روزهـا در کنـار نیروهـاي نظـامی     نیروهاي نظامی آلمان نیز . دانندیمیالمللنیثبات و امنیت ب

سیاسـت خـارجی   وجـود نیدیگر کشورها در گوشه و کنار جهان مشغول فعالیت هستند، ولی بـاا 
فـدرال  يهادولت. هاي جدید و گوناگون دچار ابهام استآلمان در مواجهه با یکسري از چالش

ناپذیر مانده، مکـرراً خـود   ثابت و خلل1990بر اینکه سیاست خارجی آلمان بعد از سال دیبا تأک
1. Hellmann,Gunther., (2011),”Deutschlands neue Rolle in der Welt und wie sie zu gestallten
waere, Available at… http://www.internationalepolitik.de



181افغانستانمطالعه موردي: یالمللنینقش آلمان در حفظ صلح و امنیت ب

د دانسـته     را به تعامل چند جانبه در چارچوب اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد پایبنـد و مقیـ
و این تعهد و پایبندي را در جهت اجتناب از هرگونه شک وشبهه مبنی بر اینکه آلمان بـه محـض   

انـد، در عـین حـال    ، پذیرفتـه اتخاذ خواهـد کـرد  جانبهرسیدن به اتحاد یک سیاست خارجی یک
در دوره الملـل نیاند این کشورقطعاً به یک بازیگر فعال عرصه بسیاستمداران آلمانی اعالم داشته

).209: 1390گرین، (پس از جنگ سرد تبدیل خواهد شد 
آلمـان متحـد   یو خـارج یتـ یامناسـت یآزمون سنینخست1990در اوت تیتجاوز عراق به کو

تجـاوز  نیـ مقابلـه بـا ا  يرا بـرا ياگسـترده یالمللـ نیائتالف بکایآمرمتحدهاالتیاکهیبود، درحال
آلمـان قـادر بـه    یکـه براسـاس قـانون اساسـ    کردیاستدالل م»هلموت کهل«، دولت دادیمشیآرا

در . سـت ینـاتو ن یاتیـ در خـارج از منطقـه عمل  نشیجنگ در کنار متحـد يبراینظاميروهایاعزام ن
کیـ پلماتیائتالف فراهم آورد و نقش فعال ديبراياگستردهیمالیبانیو پشتتیعوض آلمان حما

افکـار  تیـ طـور گسـترده بـا حما   بـه گـاه یو جاتیـ موقعنیهرچند ا. کردفایایالمللنیرا در صحنه ب
فـارس  جیو عملکـرد دولـت آلمـان نسـبت بـه جنـگ خلـ       افتیرهنیآلمان مواجه شد اما ایعموم

آلمـان  کـرد یآلمان در ناتو مورد انتقـاد قـرار گرفـت و رو   نیاز متحدياریبسياز سو) جنگ اول(
دانسـته شـد و لـذا جنـگ     گرفـت یکه از وحـدت آلمـان نشـأت مـ    یالمللنیبيهاتیبا مسئولریمغا
از طرفـی آلمـان   . کـرد انیآلمان پس از جنگ سرد نمایتیامناستیفارس تنش را در قلب سجیخل

يهـا اتیـ عملگـر یدیی، امـا از سـو  کـرد یمـ يطرفـدار نشیبا متحديو همکارییگرااز چندجانبه
قـدرت  یـک و نامتناسـب بـا تـالش   یبا قـانون اساسـ  ریخارج از منطقه را مغایبحران نظامتیریمد
)Duffild,1998: 219-220(.تدانسیگذشته ميگرینظامدانیفائق آمدن بر ميبرایرنظامیغ

هـاي  م به گـام را بـراي اعـزام نیروهـایش در مأموریـت     از همین رو دولت آلمان استراتژي گا
ایـن  . بشردوستانه تحت نظـارت سـازمان ملـل متحـد در خـارج از منطقـه نـاتو بـه اجـرا گذاشـت          

شـد، در عـوض آلمـان    استراتژي در وهله نخست اعزام نظامیان را بـه منـاطق جنگـی شـامل نمـی     
براي مثال نیروهـاي آلمـانی در آوریـل    . نیروهاي واحدهاي پشتیبانی، فنی و پزشکی را اعزام کرد

در عملیات 1992براي توزیع اقالم به مهاجرین کرد عراقی بکار گرفته شدند و در ژوالي 1991
هـاي مشـابه   هـا و ماموریـت  هدف از این ماموریـت . نجات بشردوستانه در سارایوو شرکت کردند

ارتـش آلمـان و   ) وزه نـاتو حـ (آشنا کردن تدریجی مـردم آلمـان بـا ایـده نقـش خـارج از منطقـه        
اولـین  لـذا  . هـاي نظـامی بـود   سازي زمینه سیاسی براي مداخله بشردوستانه و مدیریت بحرانآماده

بکـار گرفتـه شـدند، جـایی کـه آلمـان       ) 1992-3(هاي ارتش آلمان در کامبوج گروه کاله آبی
نیـز هاي ارتشدواح. یک واحد پزشکی را براي کمک به دولت انتقالی در کامبوج اعزام داشت

هـاي غیـر جنگـی اعـزام شـدند، امـا بحـران        و بـراي ماموریـت  ) 1992-1993(متعاقباً به سـومالی  
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.دآلمـان بـو  دیـ جدیتـ یامناسـت یدهنده توسـعه و تحـول در س  عامل شتابنیتریوگسالوي مهم
)Pudget,2003: 188-189(

آورد، بـه صـورت   زا را بـه وجـود   مقطـع چـالش  نیـ کـه ا يوگسـالو یهیـ تجزيهاجنگلذا 
تـر  گسـترده یابیـ از ارزیعنـوان بخشـ  ارتـش آلمـان و بـه   دیـ نقـش جد فیتعريبرايزوریکاتال

دهـد یشـده نشـان مـ   يآورگونه که اسناد جمـع همان. آلمان عمل کردیتیو امنیخارجاستیس
را هماننـد  يندیآلمان احساس گسترده ناخوشـا یدر افکار عمومیو کشتارجمعیقوميپاکساز

چارچوب بود که دولـت آلمـان   نیدر ا. به وجود آوردیشماليکایاروپا و آمرگریديهانمکا
ارتــش آلمــان در یجیتــدريریکــارگبــهاســتیس» فــولکر روهــه«دفــاع خــود ریــوزتیبــا هــدا

جیبـه تـدر  هـا کیـ تاکتنیـ ا. کردشنهادیبحران را پتیریچندجانبه بشردوستانه و مديهااتیعمل
ارتش آلمان آمـاده  يروهاین) حوزه ناتو(نقش خارج از منطقه يفایايرا براآلمان یافکار عموم

زنـی  هـاي نظـارت و گشـت   اولین حکم به قانونی بودن اعزام نیروهاي آلمانی بـه مأموریـت  . کرد
وب          شدیمربوط م که براسـاس آن هواپیماهـاي آلمـانی بـراي اجـراي منطقـه پـرواز ممنـوع مصـ

دادگاه قانون اساسـی حکـم داد   1994همچنین در ژوئن . ل شدندسازمان ملل در بوسنی وارد عم
که شرکت ارتش آلمان در عملیات سازمان ملـل در سـومالی مجـاز اسـت، بـا ایـن اسـتدالل کـه         

هـاي خـارج از منطقـه نـاتو     چنین عملیاتی منطبق با تصمیات مجلس آلمان در خصوص مأموریت
دادگـاه اصـالح شـد و اعـالم     1994يجـوال 12و لذا موضع قـانون اساسـی نیزبـا حکـم     باشدیم

یخارج از حـوزه نـاتو تـا زمـان    ینظاميهااتیدر عملتوانندیارتش آلمان ميروهایگردید که ن
یاصـل قـانون  . اعزام شوند» مجلس آلمان«بیبا تصوکنندیکه تحت نظارت سازمان ملل عمل م

در دادیبـود کــه در آن بــه ارتــش آلمــان اجــازه مــ یقــانون اساســ24مــاده 2اســتدالل بنــد نیـ ا
:Pudget, 2003(دیـ باشـد مشـارکت نما  » یجمعـ تینظام امن«يکه همراه با اعضاییهاتیمأمور

قانون اساسی نیز وظیفه اصـلی نیروهـاي نظـامی آلمـان دفـاع از      87ماده aبراساس بند). 190-191
قـرارداد بروکسـل خـود را    5ن ناتو و مـاده  پیما5آلمان همچنین در چارچوب ماده . کشور است

,Tatsachen ueber Deutschland).موظف به حمایت از دفاع جمعی کرده است 2000: 230)

بـه  نـده یدر آرویاعزام نيبرااریمعيسرکیمیآلمان اقدام به تنظیاسیبه دنبال آن رهبران س
شـفاف و مشـروع،   یالمللـ نیبـ تیـ بـر ضـرورت حما  ارهـا یمعنیـ ا. خارج از منطقـه نـاتو کردنـد   

و مداخلـه  ی، چارچوب محدوده زمانینظاماتیعملیاسیمداخالت چند جانبه، اهداف روشن س
حمایت حـزب سـبز بـه رهبـري     ) Green,2008: 164(.داشتنددیتأکيریگمیتصمندیآلمان در فرا

شـی مسـلمانان   کدر جلـوگیري از وقـوع نسـل   یتیاز مداخله نیروهاي نظامی چندمل»یوشکا فیشر«
نیبنـابرا .بوسنی توسط نیروهاي صرب ضرورت تجدید نظر در اصل عدم خشونت را فراهم کرد
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اگـر  . داشـت انیآلمان جریتیامناستیدر تفکر سیقابل توجه مهمراتییتغ1990تا اواسط دهه 
دربـاره  یعموميهایو نگران) آلمانیمالییهاکمک(دسته چک یپلماسیديهاتیچه محددو

درباره نقش و هـدف ارتـش   ینیاما اجماع نوآوردیرا به وجود مییدهایونت در بالکان تردخش
درخصوص مداخله بشردوستانه حمایـت  یحزبياجماع سراسر. کرديریگآلمان شروع به شکل

بدسـت آورد تـا امکـان    ) مخـالف يرأ107موافـق در برابـر   يرأ543(مجلس آلمان را تیاکثر
کـه  » تـون ید«ناتو ومنطبق بـا معاهـده   يروهاینتیتحت هدایتیچندملياروهیشرکت آلمان در ن

نـاتو در  انیـ و دخالت فعال نظاميوگسالویدرواقع جنگ . دیامضاء شد فراهم آ1995در نوامبر 
يهـا به اعـزام یبخشتیدر مشروعيدیکليزوریکاتالتونیحفظ صلح پس از معاهده داتیعمل

يوگسـالو یبـه  ینظـام يرویـ ن4000و اعـزام  يریبـه کـارگ  .خارج از منطقـه ارتـش آلمـان بـود    
در یو لذا عالمت مهمـ دیآیارتش آلمان به شمار مخیخارج از منطقه در تاراتیعملنیبزرگتر

) Pudget,2003: 189-192(.باشــدیآلمــان پــس از وحــدت مــیتــیامناســتیتحــول و تکامــل س
عظیم پناهندگان بالکـان کـه در خـالل اوایـل     همسایگی جغرافیایی آلمان با منطقه بالکان به سیل 

کـه بعـد از فروپاشـی    يادر آلمان سـاکن شـدند منجـر شـد و بـی ثبـاتی منطقـه       90دهه يهاسال
یوگسالوي به وجود آمد همه و همـه ایـن نکتـه را بـه اثبـات رسـاند کـه ایـن منطقـه در سیاسـت           

آلمان در حملـه هـوایی بـه    خارجی آلمان به یک اولویت تبدیل شده است و همین امر به حضور
)Green,2008: 164(.منتهی شد1999کوزوو در سال 

وجـود نیعلی رغم افزایش بـه کـار گیـري نیروهـاي نظـامی آلمـان در خـارج از کشـور، بـاا         
گیـري و توسـل بـه زور در پیگیـري     سیاست خارجی آلمان بر استفاده از قدرت نرم و عـدم بهـره  

آلمـان بعـد از وحـدت همـواره سـعی کـرده اسـت تـا         . ه اسـت و تمرکـز داشـت  دیمنافع آلمان تأک
اي را تطبیقی مؤثر بر این کشور را مدیریت کنـد تـا روش ماهرانـه   يهااستیفشارهاي ناشی از س

هـاي  که در طول جنگ سرد اتخاذ کرده بـود بتوانـد ادامـه دهـد و خـود را بـه خـوبی بـا چـالش         
تطبیـق دهـد و چشـم انـداز پـیش روي      2001پتامبر بعد از حادثه یازده سـ ژهیوجدید بهیالمللنیب

نتوانسـت راه حلـی در مـورد    بـا ایـن وجـود    بینی کند اماسیاست خارجی خود را طراحی و پیش
هاي اصلی در حفـظ و تحقـق یکپـارچگی درون جامعـه فـرا آتالنتیکـی       عراق که یکی از چالش

عنـوان یـک اصـل    ز اتحـاد بـه  گرایـی در آلمـان پـس ا   ارائه دهد، ولی اصـل چنـد جانبـه   باشدیم
محوري براي سیاست خارجی این کشور باقی مانده و در برهه زمانی پس از جنـگ سـرد هـم از    

همچنـین مسـئله مشـارکت    ) Green,2008: 159-162(.باشـد یاي برخـوردار مـ  تداوم قابل مالحظه
. شـده اسـت  وزارت دفاع آلمان توجیـه  2006هاي نظامی، در کتاب سفید سال آلمان در عملیات

بر صلح، دموکراسی و همکاري، مبارزه با تروریسم و موضـوع جدیـد   دیدر این کتاب ضمن تأک
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کـاربرد  (و بـه کـارگیري ارتـش    ) ناتو(هاي نظامی خارج از محدوده مشارکت آلمان در عملیات
,Dahl Martinsen)براي تامین منابع انرژي و مواد خـام محوریـت خـاص پیـدا کـرده اسـت      ) زور

2010: که این حضور نظامی در راسـتاي دفـاع از صـلح و دموکراسـی     دهدیولی اطمینان م(161
که تعقیب منافع ملی تا چـه حـد   دهدیهرچند این واقعیت را نیز به وضوح نشان م. ردیگیانجام م

(Dahl Martinsen, 2010: 175). مورد باز تعریف قرار گرفته است

پـس از جنـگ سـرد بـا تغییـر و تحـول گسـترده در        نهایت باید گفت کـه آلمـان در دوره   در
یالمللـ نیهاي بـ نیروي نظامی براي حل بحرانيریکارگسیاست خارجی و امنیتی خود، امکان به

1999این کشور در عملیات ناتو علیه صربستان در سـال  فعالرا فراهم کرد که ازجمله به حضور
.منجر شدسپتامبر11بعد از حوادث نهاي ناتو و سازمان ملل متحد در افغانستاو عملیات

سپتامبر و نقش آلمان در برقراري صلح و امنیت در افغانستان11حوادث 
توجه جامعه جهانی را از اروپـا متوجـه خاورمیانـه سـاخت و لـذا      2001حوادث یازده سپتامبر 

در 1و پنتــاگونورکــیویدر نیمرکــز تجــارت جهــانيدوقلــويهــابــه بــرجیســتیحمــالت ترور
یاحسـاس زمـان  نیا. را به وجود آورديااحساس شوك و ترس گستردهزیواشنگتن، در آلمان ن

اریدر آلمـان انجـام شـده اسـت بسـ     رحمانهیحمالت بنیایاز طراحيادیکه آشکار شد بخش ز
و یدر هـامبورگ زنـدگ  هـا سـت ینفر از ترور3آنکه مشخص شد حداقل ژهیو، بهافتیگسترش 

در یسـخنان صـدراعظم وقـت آلمـان طـی    روز پـس از حادثـه، شـرودر   یک. کردندیملیتحص
عنـوان  همـه مـا بـه   يسپتامبر براازدهیاز خیفردا تار«: گفتاین کشور) بوندستاگ(فدرالمجلس 

هیـ و واشـنگتن عل وركیـ ویدر نرحمانهیحمالت ب«کرد که دیتأکيو. »خواهد کردادیاهیروز س
یهمبسـتگ «فـدرال آلمـان   يجمهـور کنمیتکرار مجهینتدر . کل جامعه متمدن انجام شده است

ــا آمر2»رمشـــروطیغ ــایخـــود را بـ ــزام نکـ ــه در اعـ ــایازجملـ ــاميروهـ ــینظـ »داردیاعـــالم مـ
)Schroder,2001: 153 ( يهـا جنـاح هیـ و شـرط توسـط کل  دیـ قیبـ یهمبسـتگ يبـرا يويتقاضـا

5اف ناتو با استناد بـه مـاده   اهديبوندستاگ در راستامیتصم. مجلس آلمان با استقبال مواجه شد
يریتـأث میتصـم نیـ کـرد و ا لیواشنگتن را تسـه مانیپیجمعدستهتیامنيهانیاین پیمان، تضم

ياهیحاشـ يامـدها یآن پیعملـ يامـدها یاگرچه پ. در آلمان داشتیمهماریبسیاسیو سنینماد
و ثبـات ائـتالف   جـاد یادریآلمان نقش مهمیستیپس از حمالت ترورهیبودند، اما در مقطع اول

در يدیـ کلتیشخصـ » شریفوشکای«خارجه وقت آلمان ریکرد و وزفایاسمیترورهیعلیالمللنیب
اروپـا بـه حمـالت    هیـ مشـترك اتحاد کیپلماتیتالش کرد تا پاسخ و واکنش ديو. زمان بودنیا

1. Pentagon
2. Unconditional Solidarity
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ل  يهـا تـالش . کنـد تیـ تقوسمیترورهیو نقش سازمان ملل را عليزیرهیرا پایستیترور او مکمـ
، هند، پاکستان سـفر و در راه  نیصدراعظم شرودر گردید که به خاور دور ازجمله چيهاتیفعال

ــت از روســ  ــدهیبازگش ــردداری ــان همچنــ  . ک ــت آلم ــش کلنیدول ــنق ــازماندهيدی و یدر س
ن دربـاره ا    تیتحت حمایکنفرانسيگذارهیسرما دولـت موقـت   جـاد یسازمان ملـل متحـد در بـ

شـر یخارجـه ف ریـ نـوامبر توسـط وز  27کنفرانس رسماً در نیا. کردفایان در افغانستان ابعداز طالب
بـه  » يحامـد کـرزا  «يتوافقنامه بن و استقرار حکومت موقت بـه رهبـر  يو با امضاافتیشیگشا

و یداخلـ تیرا در آلمان درخصوص امنيادیوحشت زیستیحمالت ترورنیهمچن. دیرسانیپا
يهـا از نامـه یهـراس را مـوج  نیـ ا. خـت یر در مقابل حمالت مشابه برانگاین کشويریپذبیآس
اسـامه  «شـبکه القاعـده   دادیکه نشان مـ يشدن شواهددایزخم و پاهیسآلوده به ویروسبندهیفر

ریـ وز1»یلیاتوشـ «چارچوب نیدر ا. کرددیتشداریدر آلمان دارد بسیقیعميهاشهیر» بن الدن
، یداخلـ تیـ از امنیعمـوم یارد عمـل شـد و بـا اشـاره بـه نگرانـ      وقت کشور فدرال به سرعت و

در یدانسـت و قـول داد اقـدامات   يرا واجـب و ضـرور  یاساسیمدنيهايو آزادتیامننیتضم
و مســدود کــردن یســتیتروريهــاو ســرکوب گــروهییازجملــه شناســا.(راســتا انجــام دهــدنیــا

:Pudget,2003(.)ر داخـل خـاك آلمـان   همسـو بـا آن د  يهـا و گروه2»القاعده«یماليهاشبکه

از آلمـان  «: شرودر در مجلس آلمان اعالم کـرد ن،آلماینظاميهاتیبا وجود محدود) 198-199
يفرصـت بـرا  .»خواهـد بـود  نیچنـ زینندهیو در آرودیفعال و اقدام مسئوالنه میانتظار همبستگ

جـورج  «آمریکـا جمهورسیکه رئـ یزمانرنوامبلیشرط در اوابی قید ویهمبستگنینشان دادن ا
، فـرا  ایـن کشـور شـد   ینظـام یبانیاز دولت آلمـان خواسـتار پشـت   یرسمییدر تقاضا» بوشویدبل

عنـوان بخشـی از   بـه (ینظـام يرویـ نفـر ن 3900تقاضا بـا اعـزام   نیبه سرعت به انیزشرودر.رسید
از یچـارچوب همبسـتگ  در میتصـم نیـ استدالل کـه ا نیپاسخ داد، با ا) نیروهاي عملیات نجات

شـرودر  . و واشنگتن اتخـاذ شـده اسـت   وركیویسپتامبر به ن11اعالم شده از زمان حمالت شیپ
تصـمیم گرفـت تـا    ) قرمـز –سـبز  (با وجود اعتراض عناصر طرفـدار صـلح در دو حـزب ائتالفـی     

گیـري در  راي . را براي اعزام نظامیان با راي اعتماد پیوند بزند) مجلس فدرال(مصوبه بوندستاگ 
.دیرسـ زیمجلس ندییرأي به تأ326رأي در مقابل 336انجام شد و نظر دولت با 2001نوامبر 16

)Schroder,2001: 163(
بـود ودر عـین   متحـده االتیبراي آلمان اهمیت داشت همبستگی خود با ادر این مرحلهآنچه
ود و در یـک برداشـت   شـناخته شـ  متحـده االتیـ عنوان یک شریک برابـر بـا ا  خواست بهحال می
جنـگ و  تیـ حضور داشته باشـند درنها متحدهاالتیعنوان یک بازیگر مسئول در کنار اجدید به

1. Otto Schily
2. Al'Qaida
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).92: 1388و سیدي، چهرسی(شد گري دیگر در آلمان یک تابومحسوب نمینظامی
منظـور  آلمان در کنار نیروهاي آمریکا، انگیس و فرانسه و تحت سرپرسـتی سـازمان ملـل بـه    

هـایی از قبیـل   برکناري طالبـان و آزادسـازي افغانسـتان مشـارکت داشـت کـه فعالیـت       شکست و
يهـا هاي نیروهـاي ویـژه، واحـد سـالح    هاي هوایی، ماموریتگیري، حمل بار، ماموریتسوخت

هـاي مـامور حفاظـت و پاسـداري،     ، بیولوژیکی و شـیمیایی، واحـدهاي پزشـکی، کشـتی    ياهسته
بزرگتـرین تصـمیم تـاریخ آلمـان بـود      ) اعزام نیـرو (میتصمنیا1.باشدیازجمله خدمات آلمان م

چون اعزام گسـترده نیروهـاي نظـامی ارتـش المـان را بـه منـاطق عملیـاتی خـارج از اروپـا را در           
عنوان قلمرو گسترده عملیاتی ناتو تعریـف کـرده بودکـه    این مصوبه حوزه عملیاتی را به. برداشت

هـا  اعـزام نیـ ا. شـد یقـا و دریاهـاي سـرزمینی را شـامل مـ     خاورمیانه، آسیاي مرکزي، شمال آفری
2002میلیون یورو در سـال  160و 2001میلیون یورو در سال 15ماه و با هزینه 12حداکثر براي 

ارتـش آلمـان جهـت جنـگ بـا      يروهـا یدرخصوص اعـزام ن يریگمیتصملذا.بینی شده بودپیش
زیـ شرودر ن. رودیآلمان به شمار میخارجویتیامناستیسيبرایمهماری، شاخص بسسمیترور

یعواقـب دو جنـگ جهـان   میاکه توانستههایما آلمان«در مجلس فدرال اظهار داشت یدر سخنان
دوســتان یسرنوشــت خــود را بــا کمــک و همبســتگنیــیو حــق تعيو آزادمیرا از ســر بگــذران

را دمانیـ جديهـا تیتـا مسـئول  میاکنون تعهد و التزام دارمیبدست آوردمانیو اروپائییکایآمر
يهـا اتیـ شـامل مشـارکت در عمل  تیمسئولنیکه اکنمیمدی، تأکمیریطور کامل به عهده بگبه

Young Blood(. »شـود یهـم مـ  تیو حقوق بشر و استقرار ثبات و امنيدفاع از آزاديبراینظام

Coleman, 2007: 81(
وقـت ت با کمال خـرازي وزیـر خارجـه   فیشر وزیرخارجه آلمان، در مالقاهمچنین یوشکا

هـا را بـر عهـده دارد اظهـار     ایران در بن با اشاره به اینکه آلمان ریاست گروه حمایت از افغـان 
هاي بـزرگ انسـان دوسـتانه بـه     دولت متبوع من تمام تالش خود را براي تجهیز کمک: داشت

اینکـه افغانسـتان بـه صـورت     سـپتامبر و  11با توجه به حوادث . افغانستان به کار خواهد گرفت
توان قبول کـرد کـه اجـازه داده شـود خطـري بـزرگ علیـه        پناهگاه القاعده درآمده است نمی

: 1384رحمـانی،  (جامعه جهانی از داخل افغانستان سرچشـمه بگیـرد و فاجعـه بـه وجـود آورد      
118 -117.(

متحـده االتیـ ایظـام طور کامل متعهد شد تا در مبـارزه ن اگر چه دولت آلمان بهبا این وجود 
دربـاره گسـتره   زیـ نياعمـده يهـا اطیـ راه احتنیـ کند امـا در ا تیالقاعده از آن کشور حماهیعل

ویـ جـورج دابل «محور شرارت یپس از سخنرانژهیواختالفات بهنیا. انجام دادسمیجنگ با ترور

http:// www.mehrnews.com.، خبرگزاري مهر"1- آلمان و همگرایی اروپا"،)1391/ 81/04(خدادوست، جبار 1.
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تـازه آغـاز   سـم یرتروهیجنگ ما عل«: اعالم کرديکه ویآشکار شد وقت2002هیدر ژانو1»بوش
هـا  دولـت نیـ ا. شـد یمی، عراق و کره شمالرانینام برد که شامل ایو از محورشرارت» شده است

هـا سـت یاز ترورتیو عراق حمارانیبودند و در مورد ایکشتارجمعيهامتهم به گسترش سالح
ز اسـم یدولت بوش گسترش حوزه جنگ با ترورلیدر قدم اول خواست و تما. هم وجود داشت

آلمـان  یگروهـ يهـا طور گسـترده در رسـانه  عراق بود که بههیعلرانهیشگیانجام حمالت پقیطر
يهـا يبلنـد پـرواز  نیخود را نسبت به ایتیخارجه آلمان آشکارا نارضاریوزشریمحکوم شد و ف

.کــردجـاد یرا در مناسـبات دو طــرف ا یاختالفــات، بحـران بزرگــ نیـ لــذا ا. ابــراز کـرد کـا یآمر
)Pudget,2003: 201-202(هـاي آلمـان قـرار دارد و    از آنجا که منطقه خاورمیانه در صدر اولویت

ثبات منطقه خاورمیانه یک هدف اصلیبراي آلمان است، این کشـور از تهـاجم آمریکـا بـه عـراق      
ضـمن  ). 210: 1390گرین، (کرد دیتأکياانتقاد و برعواقب وآثار منفی این اقدام بر ثبات منطقه

آشکار ساخت کـه آلمـان دیگـر چنـدان رغبتـی      2003الفت با حمله نظامی به عراق در اینکه مخ
. دیــدر خاورمیانــه از زور اســتفاده نمامتحــدهاالتیــنــدارد در راســتاي انجــام تغییــرات مــدنظر ا

)Schreer,2009: 385(
دالیل عدم همکاري اروپا و فرانسـه و آلمـان بـا آمریکـا در موضـوع     نیتریکی دیگر از مهم

میلیون یـورو اتحادیـه اروپـا در بازسـازي     200که سهم آلمان از باشدیعراق اهمیت منافع ملی م
همچنین بحران عـراق بـا بـه نمـایش گذاشـتن      . 2)1391خدادوست،(میلیون یورو بود 6/44عراق 

شـیرغالمی،  (نیـز شـد   یالمللـ نیناتوانی اروپا باعث به حاشیه راندن ایـن اتحادیـه در مـداخالت بـ    
نیواصـالح گذشـته اولـ   يبازسازيالبته شرودر پس ازانتخاب مجددش درتالش برا). 20: 1382

نیبلکـه اولـ  ) دادیانجـام مـ  دیـ هر صـدراعظم جد یطور سنتبه(سیخود را نه به پاریسفرخارج
و آلمـان  کـا یآمرنیو اصـالح رابطـه بـ   يبه بازسـاز قیطرنیسفر خود را به لندن انجام داد تا از ا

هیـ علکـا یازاقدام آمرکیپلماتیو دیکیلجستيهاتیبه فراهم کردن حمانیآلمان همچن. بپردازد
یالمللـ نیحافظ صلح بيروهایدر قالب نشرویپیعنوان ملتبهرفتیپذنیعراق متعهد شد و همچن

1386، قطعنامـه  نیـز شوراي امنیت)Pudget,2003: 202(.اعزام کندرویبه افغانستان نیز ن) ایساف(
با هدف اعزام نیروهاي امنیتی ایساف بـه افغانسـتان را بـه تصـویب رسـاند     2001دسامبر 20در را 

کردنـد و در  نیروهاي ایساف بایـد از حکومـت جدیـد افغانسـتان محافظـت مـی      که بر اساس آن 
طبـق  ). 94-95: 1388و سـیدي،  چهرسـی . (شـدند پایتخت افغانستان و یا در حوالی آن مستقر مـی 

را بـه  یالمللـ نیر سازمان ملل متحد شوراي امنیت مسئولیت حفظ صـلح و امنیـت بـ   منشو24ماده 
1. George W. Bush

.، خبرگزاري مهر"1-آلمان و همگرایی اروپا"،)1391/ 81/04(خدادوست، جبار . 2
http:// www.mehrnews.com
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تشـخیص شـرایط تهدیـد بـر علیـه صـلح، نقـض صـلح ویـا عمـل           39بر اساس ماده وعهده دارد
منظور جلـوگیري از وخامـت   نیز به40بر اساس ماده لذا. باشدیتجاوزکارانه بر عهده این شورا م

هاي ذینفع بخواهد اقدامات موقتی که این شـورا ضـروري و یـا مطلـوب     از طرفتواندیاوضاع م
اقـدامات غیـر نظـامی    توانـد یمنشـور مـ  41همچنین بر اساس مـاده  . انجام دهنددهدیتشخیص م

دسـت بـه اقـدامات نظـامی     42مانند قطع روابط اقتصادي و ارتباطی اتخاذ نماید و یا بر طبق مـاده  
).151-152: 1375آقایی، (بزند المللنیمنیت بدر جهت برقراري و حفظ صلح و ا

بـا اعـزام نیروهـایی در چـارچوب     2001دسـامبر  22مجلـس فـدرال آلمـان نیـز در     رونیـ ااز
بـه افغانسـتان   ) ایسـاف (سـازمان ملـل متحـد    یالمللـ نیماموریت نیروهاي حافظ صـلح و امنیـت بـ   

رد شـرودر در کنفـرانس   همچنـین صـدراعظم آلمـان گرهـا    ). 210: 1390گـرین، (موافقت کـرد  
بلکـه جوانـب   شـود ینمـ فیتوصـ یفقط از لحاظ نظـام سمیترورهیجنگ عل«: اظهار نمودخیمون

مـوارد از  نیکه در اردیگی، دولت قانونمند و حقوق زنان را هم در بر میمانند دموکراسيگرید
1.»برخوردارنديادیزتیاهم

آلمـان مطـرح   یملـ تیـ امنيبـرا یواقعدیتهدکیعنوان بهسمیتروررسدبنابراین به نظر می
خطر روبرو شـود و لـذا   نیبا ایتهاجمیستیضد ترورهیروکیگرفته تا با میاست و آلمان تصم

کشـور آلمـان عضـو تمـامی     . خـوبی همـراه شـده اسـت    تیـ بـا موفق تـا کنـون  کشـور نیتالش ا
اي در و نقـش عمـده  باشـد یهاي مرتبط با مسئله تروریسم سازمان ملل مـ ها و پروتکلکنوانسیون

هاي چندجانبه براي جلوگیري از تهدیـدهاي تروریسـتی برآمـده از افغانسـتان بـازي کـرده       تالش
,Young Blood Coleman(.است 2007: 80-81(

آلمـان و هلنـد   2003در فوریـه  لذا در راستاي مبارزه بـا تروریسـم و برقـراري صـلح و امنینـت،      
ریت سازمان ملل را از ترکیه گرفتنـد و شـش مـاه بعـد نیـز هـدایت       طور مشترك رهبري این ماموبه

آموزش پلیس افغانستان را برعهده گرفـت  ن دولت آلماهمچنین.ماموریت برعهده ناتو قرار گرفت
سازي دولـت سـاقط شـده افغانسـتان فعالیـت داشـت و همچنـین بـه هماهنـگ          زو در اصالحات و با

رو هـاي چنـد ملیتـی ملـل پـیش     رابطه با انجام فعالیـت هاي مختلف در دولت آلمان در کردن بخش
حوزه ماموریت ایسـاف فراتـر   1510براساس تصمیم شوراي امنیت با قطعنامه از آنجا که .پرداخت

کـه طـی   . ، این مسئله را تاییـد کـرد  2003اکتبر 24از کابل گسترش یافت مجلس ملی آلمان نیز در 
سرباز در فرآینـد بازسـازي سیاسـی    450دوز مستقر شد و آن یک تیم باسازي به رهبري آلمان درقن

و اقتصــادي و اجتمــاعی شــرکت کردنــد، بعــد از اینکــه شــوراي امنیــت حیطــه ماموریــت نیروهــاي 

1.Muenchener Konferenz fuer sicherheitspolitik”, (4/2/2004), Available at:
www.bundesregirung.de
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را يانیز آلمان تـیم باسـازي منطقـه   2003در پایان سال . حافظتی را از لحاظ جغرافیایی گسترش داد
آلمان بـا  ،2004ر جلسه سران ناتو در استامبول در ژوئن دهمچنین . به قندوز و فیض آباد اعزام کرد

تـیم  ). 95- 97: 1388و سـیدي،  چهرسـی (گسترش منطقه ماموریت در شمال افغانستان موافقت کرد 
هـا نیـز ماننـد مبـارزه بـا مـواد       آلمان نه فقط در تشکیل پلیس بلکه در سـایر زمینـه  يابازسازي منطقه

هـاي  عمومی و جمع آوري اطالعـات در زمینـه  يهاین در رسانهمخدر و مبارزه با تروریسم و همچن
هـایی را در راسـتاي   هاي مـؤثر سـریع، آلمـان برنامـه    عنوان کمکبه. سیاسی و نظامی فعالیت داشت

هـاي مربـوط بـه آوارگـان مـورد      هاي غذایی و کمبودها و کمکهاي بشر دوستانه و کمککمک
بـراي بازسـازي پلـیس    یالمللـ نیار آلمان یک کنفرانس بـ به ابتک2004در ماه می . حمایت قرار داد

هـاي طـوالنی   افغانستان در دوحه تشکیل شد که شرکت کنندگان در آن موظف به انجام ماموریـت 
سـازي در افغانسـتان، سیاسـت امنیتـی آلمـان بـراي       در چـارچوب دولـت  . مدت در افغانستان شـدند 

بعـد از  . حقـوق زنـان بـود   ژهیـ وهـا بـه  اقلیـت بازسازي و تقویت جامعه مدنی خواهان رعایت حقوق
هـاي سـازمان ملـل    از تـالش نیـز شوراي امنیت به تصویب رسید دولـت آلمـان  1378آنکه قطعنامه 

خبـر داد کـه آلمـان    یالمللـ نیمتحد پشتیبانی کرد و وزیر خارجه آلمان از یـک پشـتیبانی بـزرگ بـ    
ر دوستانه و بازسازي افغانسـتان مشـارکت   هاي بشکمکانجاممیلیون مارك براي256قصد دارد با 

).96- 98: 1388و سیدي، چهرسی(کند 
گرچه آلمان سومین متحد آمریکـا در افغانسـتان اسـت، امـا از اینکـه در عملیـات       ااین همهبا 

نظامیان آلمانی در مناطق کـم خطـر   . نظامی ضد طالبان نقش چشمگیري نداشته مورد انتقاد است
هاي نیروهـاي خـارجی بیشـتر در جنـوب     کشور حضور دارند اما درگیريافغانستان در شمال این

درصد حمالت طالبان در منطقه نیروهاي آلمـانی  3تنها و)1390/ 22/08خبرگزاري دري،(است 
).1391/ 8/.24خبرگزاري فارس،(تاکنون رخ داده است 

نظـامی آلمـان کـه از    انـد بـا نقـش   سیاستمداران و عموم مردم آلمان هنوز نتوانستهاز طرفی اکثر 
طبق نظـر سـنجی موسسـه پژوهشـی یوگـا      (Kaim, 2008: 617).پذیرفته است کنار بیایند1994سال 

درصد شرکت کننـدگان در نظـر سـنجی مخـالف حضـور نیروهـاي آلمـانی در        68در آلمان تقریبا 
). 1391، همشـهري آنالیـن  (درصد هم نظـري نداشـتند   9درصد موافق و 23افغانستان هستند و تنها 

، مشـروط بـه آنکـه وظیفـه     کنندیالبته مردم آلمان از حضور نیروهاي آلمانی در افغانستان حمایت م
,Kaim). هاي بازسازي در افغانستان باشد و نه مشارکت در جنگآنها ادامه تالش 2008: 614)

هلیوسـ هـاي نظـامی، چـه توسـط نیروهـاي آلمـانی و چـه بـه        با درگیـري آلمانمردم مخالفت 
نیروهاي متحدین، نشانگر عدم تمایل آنها به قربانی کردن صلح پایدار در راه کسب منافع کوتـاه  

هاي بعمل آمده مبنی بر اینکه آلمان باید صبر و شکیبایی نشـان دهـد   علی رغم تالش. مدت است
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,Snyder). شـوند یتا مأموریت محوله در افغانستان به سرانجام برسـد، امـا مـردم آلمـان قـانع نمـ      

نفر نیروي نظامی در افغانسـتان پـس از آمریکـا و انگلـیس     4800آلمان با با این حال (194 :2011
2014قـرار شـده تـا پایـان سـال      ،اماسومین کشور است که بیشـترین نیـرو را در افغانسـتان داشـته    

خبرگـزاري  (دتمامی نیروهاي خارجی ازجمله نیروهـاي آلمـانی خـاك افغانسـتان را تـرك کننـ      
افغانسـتان و همچنـین   يبـه بازسـاز  یتوجهقابليهاکمکنیآلمان همچن). 22/08/1391ي، در

نیز به این امـر متعهـد   2014آموزش نیروهاي پلیس افغانستان کرده است و قرار است پس از سال 
(Young Blood Coleman, 2007: 81). باشد

، توافـق شـده اسـت   غانسـتان همزمان با خروج تـدریجی نیروهـاي خـارجی از اف   آن وفراتر از 
با وجـود  اما . هاي امنیتی به نیروهاي ارتش و پلیس این کشور نیز انجام شودروند انتقال مسئولیت

2012از ابتـداي سـال   رسـد یبـه نظـر مـ   ،ها بین اروپا و آمریکا در مسئله افغانستانبرخی اختالف
هاي امنیتی و بـازآموزي در افغانسـتان   و انعقاد قرارداد)از جمله آلمان(سیاست کلی اتحادیه اروپا

از سوي نیروهاي ائتالف به نحو چشمگیري تابع خطـوط کلـی سیاسـت خـارجی واشـنگتن بـاقی       
مجلـس نماینـدگان افغانسـتان پیمـان     2012مـی  26همچنـین در  ). 35: 1391ثـانی،  (مانده اسـت 

ایـن پیمـان حضـور    بـا تصـویب   ، کهواشنگتن را با اکثریت آراء تصویب کرد-استراتژیک کابل
دراز مدت آمریکا در افغانستان حتی پس از خـروج کامـل همـه نیروهـاي خـارجی امکـان پـذیر        

).73: 1391،يشهسوار(خواهد بود 
در توکیـو برگـزار شـد،    2012جـوالي  8عالوه براین در کنفرانس مسـائل افغانسـتان کـه در    

لیـارد دالر بـراي بازسـازي سـاختارهاي     می16مبلغ 2015متعهد شد تا پایان سال یالمللنیجامعه ب
گیـدو  ". باشـد یمیلیون یورو مـ 430مدنی افغانستان هزینه کند که سهم آلمان در این میان سالیانه 

هـاي  آلمـان نیـز در حاشـیه ایـن کنفـرانس اظهـار داشـت کمـک        ) اسبق(وزیر خارجه "وستر وله
شود، بلکه ما تالش داریـم  لی نمیهاي ماآلمان براي بازسازي مجدد افغانستان صرفاً شامل کمک

مجمـوع  در1.هـا موفـق باشـد   این کشور بتواند بر امور خود مسلط شود و در مبازه علیه تروریست
حضـور  ) 1994در سال (مشکالت فراوان، با توجه به اینکه پارلمان آلمان با وجودگفت توانیم

ضمین امنیت، تسهیل در اقـدامات  نیروهاي نظامی این کشور را در افغانستان با سه هدف اساسی ت
در واکـنش بـه حمـالت    یبازسازي افغانستان و کمک به آموزش و تجهیز نیروهاي امنیتـی افغـان  

هــا تصــویب کــرد، دولــت ایــن کشــور نیــز در راســتاي اهــداف فــوق بــه دنبــال انجــام تروریسـت 
ــ ماموریــت ه دنبــال هــاي بشردوســتانه در افغانســتان، ایفــاي نقــش کلیــدي درایســاف و همزمــان ب

1. (2012), “Wiederaufbau Afghanistans Weiter Unterstuetzen”, Available at… http://
www.bundesregierung.de, content/de/artikel/2012/07/2012-07-09 afghanistan-weiter-
unterstuetzen.html?nn=392318.



191افغانستانمطالعه موردي: یالمللنینقش آلمان در حفظ صلح و امنیت ب

-Snyder,2011:187(.هاي آن بـوده اسـت  حضوري فعال در ناتو و مشارکت گسترده در عملیات

اسـت کـه آن را از سـایر    الملـل نیآلمان همچنین به دنبال ارائه تصویري از خود در نظـام بـ  )188
اگـر ایـن تمـایز در گذشـته در قالـب غیـر اسـتعمارگرا بـودن سیاسـت          . دول غربـی متمـایز سـازد   

هـاي برتـر و   اکنون این کشور در قالب صادرات تکنولوژيکرد همگري میجی آلمان جلوهخار
در برقراري صلح، ترویج اصل عـدم توسـل   یالمللنیها و مذاکرات بمعتبر، تکیه بر نقش سازمان

یالمللـ نیهـاي بـ  ، مقاومـت بـا یـک جانبـه گرایـی     یالمللنیبه زور حتی در بحرانی ترین شرایط ب
تصویري از خود ساخته است کـه موجـب   2011و لیبی 2003قضایایی همچون عراق آمریکا در

افزایش اعتماد دیگر کشورها ازجمله چین و روسـیه بـه آن در مقایسـه بـا سـایر دول غربـی شـده        
).159-160: 1391کیانی، (است 

ان ازجمله بحـر یالمللنیفعالیت آلمان در مسائل کوچک و بزرگ ببه نظر می رسدتیدرنها
افغانستان حکایت از آن دارد که در خط و مشی سیاسی آلمان اعتماد به نفس جدیـدي بـه چشـم    

هـاي بیشـتر و   آماده است تا در عرصه جهانی با به عهده گرفتن مسئولیتکامالًخورد و آلمانمی
لـذا همکـاري گسـترده    . داشته باشـد يترمهم تري در حفظ صلح و امنیت جهانی مشارکت فعال

اقتصـادي کـه دارد   و توان بااليبا سازمان ملل متحد در بحران افغانستان با توجه به قدرتآلمان 
ایفـا نمایـد اهمیتـی مضـاعف پیـدا      توانـد یایـن سـازمان مـ   راستاي انجـام اهـداف  و نقشی که در

.کندیم

نتیجه
عنوان یـک قـدرت مـدنی و غیـر نظـامی شـناخته       آلمان در ابتداي دوره پس از جنگ سرد به

منجر به ترسیم دوباره دکتـرین امنیتـی آلمـان شـد و     1990، اما بحران یوگسالوي در دهه شدیم
نیتـر از مهمیکی. و ایجاد صلح مشارکت فعال نمایدیالمللنیاي گردید تا در مداخالت بمقدمه

یتـ یو امنیخـارج اسـت یتحوالت آلمان در دوره بعد از وحدت و پایان جنگ سرد در حـوزه س 
از طریـق اصـالح قـانون    (ینظـام يرویـ این تحول در زمینه استفاده از ن. رخ داده استاین کشور

یخـارج استینقش سمیمفاهفیاست که با باز تعریاسیاهداف سشبردیعنوان ابزار پبه) یاساس
نیـ همـراه و ا یالمللـ نیبـ تیـ حفظ صـلح و امن يآلمان براتیبر مسئولندهیفزآدیآلمان و با تأک

.باشدیاتفاق افتاد، کامالً آشکار م1990هایی که در دهه ها و بحراندر جنگتاسیسرییتغ
مسـئله را  نیرا نشان داد و ايجدراتییتغنیکوزوو ا1999در بحران ژهیواقدامات آلمان به

اکتفـاء  ينقش اقتصاديفایبه مانند دوره جنگ سرد صرفاً به اگریساخت که این کشور دانینما
اسـتفاده را خواهـد نمـود تـا بتوانـد در تحـوالت       تیـ و از فرصت به دست آمده نهانخواهد کرد
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یخـارج اسـت یدر چارچوب سالمللنیمحیط بنیاروپا و همچنهیاتحادیو دفاعیتیامن-یاسیس
مشترك اروپـا، نـاتو و سـازمان ملـل متحـد بـا هـدف برقـراري و حفـظ صـلح و امنیـت            یتیو امن

تیـ آلمـان از رونـد تقو  يجـد يهـا تیحماتوانیلذا م. ردیه عهده گبيترنقش فعالیالمللنیب
-یتـ یمشـترك امن استیهاي ناتو، سگسترده در برنامهياروپا، همکاريو همکارتیسازمان امن

همچنـین وقـوع   . راستا قلمداد کـرد نیاروپا و همکاري فعاالنه با سازمان ملل متحد را در ایدفاع
یخـارج اسـت ی، نخبگـان س 2001سـپتامبر  11پـس از  یالمللـ نیبـ يهااستیعمده در سراتییتغ

بـه مقولـه   متحـده االتیـ شـان در قبـال واکـنش ا   دوباره از مواضـع فیبه بازتعرگریآلمان را بار د
، نقـض  متحدهاالتیبه ا2001سپتامبر 11اگر چه از زمان حوادث . نمودبیترغیجهانسمیترور

اسـت یسنیدر جهـت تـأم  يعنـوان ابـزار  بـه دیـ نباینظـام يرویاصل محوري که استفاده از ننیا
یخـارج اسـت یساسـتمداران یسيبـرا ی، چـالش بزرگـ  ردیـ آلمان مورد اسـتفاده قـرار گ  یخارج

هـا بـه چـارچوب سـنتی نهادهـاي چنـد       وجود آورد، اما آلمان براي گریز از ایـن چـالش  آلمان به
نیروهـاي  يریکـارگ افـزایش بـه  رغـم یعل.جانبه مانند ناتو و سازمان ملل متحد روي آورده است

آلمـان همچنـان بـر    یخـارج استیدر افغانستان، سژهیونظامی آلمان در خارج از این کشور و به
و تـأمین  یالمللـ نیگیري و توسل به زور در پیگیـري مسـائل بـ   و عدم بهره» قدرت نرم«استفاده از 

وردتوجـه خـاص مـردم آلمـان نیـز      و تمرکـز داشـته اسـت، امـري کـه م     دیـ منافع ملی آلمـان تأک 
.باشدیم

در بحران افغانستان در مرحله نخست، آنچه که براي آلمان اهمیت داشت همبستگی بـی قیـد   
و شرط با آمریکا براساس پیمـان نـاتو و مبـارزه بـا تروریسـم بـود کـه ایـن امـر نیـز صـرفاً شـامل             

سـتان در چـارچوب نـاتو و    هرچنـد حضـور و مشـارکت فعـال آلمـان در افغان     . شـد افغانستان نمی
به از بین بردن کامل تروریسـم منجـر نشـده امـا     ) ایساف(نیروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد 

دولـت افغانسـتان، بازسـازي سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی و       يتوانسته است بـه توانمندسـاز  
عنوان عضـو  بهعالوه برآن، آلمان توانسته است . برقراري آرامش نسبی در این کشور کمک کند

نقش مهمی در عملیات حفظ صلح سازمان ملـل متحـد   المللنیمؤثر و مسئولیت پذیر در جامعه ب
عنوان کشوري که مـی بایسـت عضـو دائـم شـوراي امنیـت       ایفا کرده و بیش از گذشته خود را به

.شود، مطرح نماید
بر مسائل بشردوسـتانه و  باید به این نکته مهم توجه نمود که حضور آلمان در افغانستان عالوه 

تالش براي برقراري صلح و امنیت، در راستاي رونق اقتصادي و تأمین منافع ملی ایـن کشـور نیـز    
، چراکه ناامنی و تروریسم به منافع آلمان و اقتصاد تجـارت محـور ایـن کشـور در سـطح      باشدیم

دارد از طریــق لــذا ایــن کشــور ســعی. زنــدلطمــات جبــران ناپــذیري مــییالمللــنیو بــيامنطقــه
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مانند سازمان ملـل متحـد، نـاتو و اتحادیـه اروپـا نقـش خـود را در عرصـه         یالمللنیبيهاسازمان
اي ررنگتر نماید تا ضمن ارائه چهـره ازجمله در برقراري و حفظ صلح و امنیت پیالمللنیمسائل ب

.نیز کمک کنداش ، به تامین و حفظ هر چه بیشتر منافعالمللنیموجه از آلمان در سطح ب
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