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سیاست خارجی آلمان در پرتو مسئله مهاجرت ،پناهندگی و خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپایی  8002تا 8002
غالمعلی چگنیزاده - 1علی اسمعیلی اردکانی
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تاریخدریافت-6233/61/1:تاریخپذیرش 6231/3/36:


چکیده

بحرانهایاتحادیهاروپایی(بهخصوصبحرانیونان،اکراین،مهاجرتوخروجبریتانیا)

جهتگیری سیاست خارجی آلمان کرده است.در این شرایط از
نگاهها را متوجه رفتار و  

فراقارهای ،آلمان را مهمترین گزینه برای رهبری اتحادیه

قارهای و 
قدرتهای بزرگ  

سویی 
میدانند زیرا این کشور بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپایی را دارد و آنگال مرکل
اروپایی  
میرود .اما از سوی دیگر در این
رهبری قابل احترام در این اتحادیه و جهان به شمار  
مسئولیتپذیری و پذیرفتن نقش رهبری از سوی آلمان تردیدهای اساسی وجود دارد.در

مهمترین سوالی که در ذهن نخبگان و کارشناسان آلمانی ،پژوهشگران
همین رابطه  
بینالمللی و ازهمه مهمتر رهبران سایر کشورها در دو سال گذشته وجود دارد این است که

جهتگیری سیاست خارجی آلمان در قبال اتحادیه اروپایی ناشی از
ابهام موجود در  
چیست؟ این نوشتار از رهگذر توجه به دو مسئله مهم در اتحادیه اروپایی یعنی مهاجرت و
خروج بریتانیا ،ابهام در پذیرش نقش رهبری توسط آلمان را تبیین و دالیل آن را تشریح
میکند .

بینالملل،مهاجرت،خروجبریتانیا 
واژگان کلیدی:آلمان،اتحادیهاروپایی،صلحوامنیت 
بینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی chegnizadeh@yahoo.com
.6دانشیارروابط 
بینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول) shz.esmaeili@gmail.com
.3دانشجویدکتریروابط 
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مقدمه
نظریهپردازان
بینالملل در حال یک دگرگونی است" .این وعده اکثر تحلیلگران و  
"نظام  
6

واقعیتهای موجود است .اما اینکه در این دگرگونی نظم جهانی

روابط بینالملل با توجه به 
استراتژیستهای

چگونه و به چه شکل تغییر خواهد کرد ،محل اختالف و سوال پژوهشگران و 
بیستویکمانندبحران
دنیااست.دراینمیانبهطورخاصمسائلمختلفاتحایهاروپاییدرقرن 
اقتصادی سال  ،3112بحران اکراین ،بحران یونان ،مسئله مهاجرت و خروج بریتانیا باعث شد تا
سوال از اهمیت رهبری اتحادیه اروپایی مطرح شود.سواالتی مانند اینکه تغییر توزیع قدرت چه
حوزههایمختلفسیاسیوامنیتیدرپیخواهد
منطقهایو 
عمدهایرادرابعادجهانی ،
تغییرات 
رژیمهای
داشت؟چهتغییراتیدرائتالفهایتوازنبخشبینالمللیرخخواهدداد؟آیانهادهاو 
بینالمللی دگرگون خواهند شد یا بهمانند دهه  01میالدی صرفاً تغییرات جدید با وضع مقررات

ساختاری را تجربه خواهند کرد؟ رویکرد بینالمللی و سیاست خارجی کشوری مانند آلمان در
عمدهای از سواالت
فزایندهای برخوردار است ،چراکه میتواند پاسخ قسمت  

این میان از اهمیت 
فوقراروشنکند .
شرایطاتحادیهاروپاییباتوجهبهخروجبریتانیا،مشکالتاقتصادیایتالیاواسپانیا،روندروبه
رشد اقتصاد لهستان و همچنین انتخابات تأثیرگذار آلمان و فرانسه با ابهام مواجه شده است.
پیشنهاد رهبری مشترک توسط دو کشور آلمان و فرانسه ) (Cole 2001: 6یا یک هیئت رهبری با
حضوربرلین،پاریسوورشو()Schweiger, 2015ازجملهاولینواکنشهابهاینابهامبودهاست.
البتهدراینمیانبایدرابطههریکازاینکشورهاباتوجهبههویتملی،منافعاروپاییوهمچنین
یتواند تاحد
یگرایی رابهپاسخهای احتمالی اضافهکردچراکههریک ازاین مسائلم 
رشدمل 
زیادی این پاسخهارا دچارابهامکند ) .(Fischer 2001: 4در این میان مستقیمترین درخواست
برای نجات اتحادیه اروپایی از سوی وزیر خارجه لهستان مطرح شد« :من از آلمان به خاطر
خودشانوبرایخودمانوهمچنینبرایبقاورستگاریاروپاتقاضادارمرهبریاروپارابپذیرد»
وجوددرخواستهای مستقیم وغیرمستقیم ازآلمانبرای پذیرفتن مسئولیت

) .(Sikorski, 2011با 
بیشتر در قابل بحرانهایی اتحادیه اروپایی ،بسیاری تحلیلگران با ارزیابی رفتار آلمان در مقابل
میتوانیم بهعنوان معیاری از تمایل یک فرآیند به
 .6شولر این دگرگونی را با مفهوم آنتروپی تبیین میکند .آنتروپی را  
حرکت در یک جهت خاص تعریف کنیم.طبق قانون دوم ترمودینامیک انرژی گرمایی به صورت گرما از جسم گرمتر به
میدهند بنابراین آنتروپی معیاری از تصادفیبودن یک
جسم سردتر انتقال مییابد.اینگونه فرآیندها مرتبه سیستم را کاهش  
نظماحتمالیاست .
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هستهایایرانودهها
موضوعاتیمانند جنگعراق،بحراناوکراین،بحراناقتصادی اروپا،مسئله 
موضوعدیگر،ازگونهای ازسردرگمیدر استراتژیوسیاست خارجی این کشور سخنبهمیان
میآورند.این سردرگمی و ابهام ،سواالت زیادی را در مورد قدرتی که انتظار میرفت بهنوعی

بحرانهایبینالمللیرابپذیرد دراذهانپژوهشگرانو سیاستگذارانورهبران

مسئولیتمسائلو
سایرکشورهایاروپاییوغیراروپاییبهوجودآوردهاست.
منتقدان سیاست خارجی اروپایی آلمان ،این انتقاداترابااصطالحاتی روشنبیان میکنند:
ازمنافعکوتاهمدتوفقدانتوانایی انجامپروژههای استراتژیک

سیاست خارجی تاثیر پذیرفته 
)،(Tocci, 2014ناتوانیدر طراحیوهدایتپروژههای سیاست خارجی،سیاست خارجی اقتصاد
ارائهکنندهیک مدلسیاست خارجی نرم و یا تمایل بهماندنبهعنوان
زده)  ،(Swieboda, 2014
یکمدلاروپاییسیاستخارجی)  .(Techau, 2014
مخالفت با حضور نیروهای سازمان ملل در بحران لیبی در سال  3166از یک طرف و
همراستاشدنباکشورهایبریکس،ابهامرادرموردنقش
پُشتکردنبهدوستانغربیورفتنو 
تحلیلها

اروپایی و همچنین سهم آینده آلمان در سیاست جهان دوچندان کرده است.دوگانگی 
درمداریگستردهنشانازاینابهامدارد.بعضی تحلیلگرانمعتقدندآلماناینتواناییرادارد تا
خویشتنداری در سیاست خارجی به فرهنگ

در استراتژی خود بازبینی کرده و از فرهنگ 
خودسریتغییرجهتدهد،زیرااینتغییرجهت،الزامنظمجدیدجهانیبهسیاستخارجیآلمان
است.آلمان یک قدرت تاثیرگذار در اروپا است که تصمیمات مهم بدون آن یا در مقابل آن
جهتگیری سیاست خارجی ندارد و
عدهای معتقدند این کشور  
گرفته نمیشود.از طرف دیگر  
فاقداستراتژیروشناست.حتیتالشاینکشوربرایارائهیکچهرهقدرت نرمهمروبهافول
است) .(Kappel, 2014: 348
نکتهای که باید توجه داشت این است که آلمان اکثر مولفههای قدرت برای ایفای نقش

پستمدرن را دارد .قدرت بهمثابه رابطه ،قدرت بهمثابه منابع
رهبری در نگاهی کالسیک و  
(جمعیت،سرزمین،اقتصاد،نیروینظامی)،قدرتبهمثابهنفوذوغیره.اماسوالاینجاستکهچرا
پیشگرفتن یک
بینالملل یا در  
این تواناییها منجر به اتخاذ یک استراتژی کالن در صحنه  
سیاستخارجیفعالدرابعادقدرتیتاثیرگذارنشدهاست؟ 
بینالمللی
مطرحشده در ابعاد داخلی و  

در این نوشتار نگارندگان ضمن بررسی انتقادات 
واقعگرایی
بهرهگیری از چارچوب نظری  
جهتگیری سیاست خارجی آلمان؛ با  
نسبت به  
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نوکالسیکبهدنبالپاسخبهاینسوال هستند کهابهامکنونیدر سیاستخارجیآلمانناشی از
بینالمللی در حوزههای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
چیست؟ و این ابهام چه تاثیری بر مناسبات  
خواهد داشت؟ فرضیه اصلی این است که ابهامات موجود در سیاست خارجی این کشور و عدم
یکطرف به دلیل فشارها و محدودیتهای سیستمیک ناشی از توزیع
پذیرش نقش رهبری از  
قدرتدرنظامبینالمللوازسویدیگربهجهتمتغیرهایسطحواحدمیانجیمانندادراکاتو
سرمایهگذاران تجاری و همچنین ساختار

تصمیمگیرندگان آلمانی ،افکار عمومی ،

برداشتهای 
دولت مانند دادگاه قانون اساسیو مجلس فدرال بوده است و میتواند ضمن تغییرات اساسی در
منطقهای ،تعیینکننده نوع نظم جدید جهانی پیشرو نیز باشد.تا قبل از این؛
ائتالف و توازنهای  
نقشآفرینیدرسیاستجهانی،بحرانخلیج
سایرمحققانبرایارزیابیسیاستخارجیآلمانو 
میزدند.دراینموردسعیبراین
فارس،کوزوو،بحرانسومالی،افغانستانوبحرانعراقرامثال 
ایناستباتمرکزبر3موضوعپناهجویانومهاجرانوهمچنینخروجبریتانیاازاتحادیهاروپایی
بهارزیابیایننقشپرداختهشود.درپایانتالشمیشودتاتصویریهرچندکوچکولیروشن
بینالمللینشاندادهشود .
ازوضعیتپیشرووانتخابنهاییاینکشوردرعرصه 

مرور آثار مرتبط با پژوهش
تازهای نیست.پاسخهای مختلفی به این موضوع
سوال از رهبری در اتحادیه اروپایی سوال  
شکلدهنده به اتحادیه
داده شده است .برخی از پژوهشگران با تاکید بر این مسئله که اصل  
میکنند که
بیقدرتی و ناتوانی بنا شده است ،به این نکته اشاره  
اروپایی؛ خود بر اساس اصلی  
لگیری این اتحادیه در تناقص نیست 
مسئله بحران رهبری با ماهیت شک 

)(Revel 2003: 123

).(Hayward, 2008: Prefaceعدهایدیگرمعتقدندآلمانرهبریرامفروضگرفتهودرایفایآن
میگیرد که منافع
ناموفق بوده و عدهای پاسخ میدهند؛ آلمان تنها در صورتی ژست رهبری  
مشخص برای این کشور داشتهباشد.بهعبارتی دیگر این کشور تحت هر شرایطی بهعنوانرهبر
یکندولی اگرمنافعاواقتضاءکنددرمسائلاتحادیهبه دلیلداشتنمنابعاقتصادی حتی
ظهورنم 
محدودیتهای نهادی راهمازپیش رویش برمیدارد (.)Schoeller, 2016:15النیتز برای تحلیل
سیاست خارجی آلمان بر روی پیوند میان سیاست داخلی و خارجی تاکید کرده است.نگرش
ائتالفیبودن دولت ،گروههای فشار ،کمپانیهای اقتصادی ،افکار

نخبگان ،احزاب سیاسی و 
عمومی و نگرش نخبگان آلمانی بهعنوان عوامل داخلی تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی این
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کشورمحلتمرکزاینتحلیلاست( .)Lantis, 2002, xii
الیستر میسکیمون به تضاد موجود میان فشارهای ساختاری برای ایفای نقش در مسائل
مختلف و راه دشوار انطباق این خواسته با فشارهای داخلی احزاب و مجلس فدرال این کشور
پرداخته است.ویمعتقداستازیکطرفدراتخاذسیاستهایمشترکاروپایی،نقشآلمان
بیمیلیهایی روبرو بوده
دشواریها و  

پررنگ بوده است ولی از طرفی در انجام این تصمیمات با 
است.هر چند این کشور توانسته به خوبی توازنی میان منافع ملی و نقش رهبری اتحادیه اروپایی
ایفا کند ( .(Miskimmon, 2007وی در مقالهای دیگر مشترکباهنتر بهنحوهانطباقاستراتژی
برخوردبامسائل اتحادیه اروپا توسط مرکلبرای رسیدن بهاستراتژی منسجم که هم بر طبق نظر
آلمانیها و همهمسو با دیگر بازیگران منطقه یورو باشد ،پرداخت

ترجیحات و حافظه تاریخی 
است.مرکلبهزیرکیترجیحاتآلمانراترجیحاتاروپانشاندادهوموفقشدههمکارانخود
رادرایناتحادیههمراهکند(ماهمهدریکقایقهستیم)(.)Miskimmon, 2015
جفری التینز چارچوب مفهومی خود را مدل پیوند میان معمای استراتژیک خارجی و
شکلدهنده به واقعیتهای جدید در داخل انتخاب کرده و سه مطالعه را در این مورد
مناظرات  
توجهقراردادهاست:الف-بحرانکوزوو،ب-جنگخلیجفارسوپ-مداخلهبشردوستانهدر
تعیینکنندهخواهدبود،محدودیتهایداخلی
میرسدکهآنچه 
مالی.ویدرنهایتبهایننتیجه 
هیچیک
میکندآلمانچگونه؟کی؟و کجا؟درسیاستجهاننقشایفاکندو  
است کهتعیین 
نمیدهد
از موارد مطالعاتی در دوران جنگ سرد و بعد از آن نشانه منسوخ شدن این رویه را  
(.)Lantis, 2002:189بولمر و پترسون که بحث رهبری آلمان را از اواخر دهه  21میالدی آغاز
کردهاند()Paterson & Bulmer, 1987, 1996, 2010, 2013, 2014معتقدندوجودشرایطمختلدر

اتحادیه اروپایی نیاز به رهبری آلمان را داغ کرده است.اما این تقاضا با سه محدودیت روبرو
است -6 :قدرت آلمان به اقتصاد محدود مانده است؛  -3آلمان در اروپا با مشکل مشروعیت
روبرواست؛-2محدودیتهایناشیازفشارهایداخلیدرحالرشداستواینمانعبازیگری
شدهاند و
در قامت یک هژمون است.آنها صرفا از لحاظ اقتصادی بهعنوان رهبر مشروع شناخته  
درابعادسیاسیبامخالفتروبرهستند .
جهتگیری
بینالمللی  
ولکر ریتبرگر و همکارانش معتقدند تلفیقی از هنجارهای داخلی و  
سیاست خارجی آلمان را مشخص میکند و زمانی که هنجارهای سیستمی و زیرسیستمی تغییر
کند،رفتارسیاستخارجیآلماننیزتغییرمیکند) .)Rittberger et al, 2001
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چارچوب نظری :چرا واقعگرایی نوکالسیک؟
واقعگراییکالسیکو
واقعگرایینوکالسیککهبهنوعینظریهترمیمی 
ازنظرنگارندگاننظریه 
جهتگیریسیاستخارجیآلمانارائهدهد؛زیرا
نوواقعگراییاست،میتواندتبیینبهتریازرفتارو 

درایننظریههردودستهازمتغیرهایسیستمیکوسطحواحدرامیتوانترکیبکردتاتبیینبهتری
یکسو،تأثیرواهمیتآنارشیبررفتارکشورهارا
ازسیاستخارجیکشورهاارائهدهد.ایننظریهاز 
میپذیرد و با این مفروض آغاز میکند که نظام بینالملل آنارشیک ،گزینهها و انتخابهای سیاست

خارجی آنها را محدود و مقید میسازد.یعنی اولویت و تقدم علّی در عوامل تعیینکننده سیاست
خارجی با متغیرهای مستقل سیستمیک است .بهگونهای که اهداف ،آمال و مفاد سیاست خارجی
کشورها بیش و پیش از هر چیز از قدرت مادی نسبی آنها نشأت میگیرد.اما از سوی دیگر ،مانند
واقعگرایی کالسیک ،تأثیر ویژگیهای کشورها و متغیرهای سطح واحد ،البته فراتر از ذات ناقص و

میدهد.پستأثیرمقدوراتوامکاناتقدرت
معیوبانسان،بررفتارآنهاراموردتوجهوتحلیلقرار 
بر سیاست خارجی پیچیده و غیرمستقیم است .زیرا ،فشارها و محدودیتهای سیستمیک از طریق
تصمیمگیرندگان و ساختار دولت بر

متغیرهای سطح واحد میانجی مانند ادراکات و برداشتهای 
سیاستخارجیتاثیرمیگذارد.بنابرایندامنهوهدفسیاستخارجییککشوربیشوپیشازهمه
بینالملل وبهطور دقیقترمقدوراتو تواناییهای قدرتمادینسبی آنناشی
از جایگاهآن درنظام 
میشود.ازاینرو،فهمرابطهبینتوزیعقدرتنسبیوسیاستخارجیمستلزمبررسیهردوبافتو
بینالمللی است که سیاست خارجی در چارچوبآنتدوینواجرامیشود.از اینرو
بستر داخلی و  
بررسی چگونگی شکلدهی توزیع قدرت در نظام بینالملل به همراه انگیزهها و برداشتهای داخلی
کشورهادارایاهمیتاست(.)Rose,1998: 145-144
واقعگرایی نوکالسیک به بررسی نقش کانونی و محوری دولت پرداخته و تالش
نظریه  
میکند توضیح دهد ،چگونه و تحت چه شرایطی خصوصیات داخلی کشورها بین برآوردهای

بینالمللیوسیاستخارجیآنهاقرارگرفتهوبه
تصمیمگیرندگانآنهاازتهدیدهاوفرصتهای 

آن شکل میدهد .بنابراین ترکیبی از محدودیتها و فرصتهای بینالمللی ،سطح و میزان
میکند
تهدیدهای خارجی و فرصتها و محدودیتهای داخلی رفتار سیاست خارجی را تبیین  
گونهای که تلقی و تعریف از تثبیت و تغییر توزیع قدرت و تهدیدها و شرایط خارجی نقش
به 
کنندهای در تعیین واکنش کشورها به آنها دارد )et al., 2009:1-2
تعیین 

اینرو،
 .(Taliaferro,از  
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یک کمربند انتقالی 6میان انگیزهها و محرکها و محدودیتهای سیستمیک و سیاست خارجی
یگیرد.بهطوریکهمتغیرهایسیستمیک،آنارشیبینالمللی،توزیعقدرتنسبیو
کشورهاقرارم 
عدم اطمینان و قطعیت ناشی از آن ،محرکها و الزاماتی را برای کشورها ایجاد میکند تا برای
گونهای متفاوت به فشارها و فرصتهای سیستمیکِ
تامین امنیت تالش نمایند.کشورها اغلب به 
واکنشها بوسیله عوامل و متغیرهای سیستمیک کمتر از

مشابه واکنش نشان میدهند.گاهی این 
عوامل و متغیرهای داخلی برانگیخته میشود؛ بهگونهای که کشورها در واکنش به تهدیدات
خارجی ممکن است در اثر شرایط خاص داخلی مانند تَشتُت نخبگان و گروههای اجتماعی
درونگرا و برونگرای مؤثر و کارآمد دست بزنند.دولتها در
پراکنده نتوانند به موازنهسازی  
یکقوهمجریهومجریانامنیتی ملیمتشکلازرئیس حکومت ،وزراومقاماترسمیتعینمی
یابند که وظیفه سیاستگذاری امنیتی و سیاست خارجی را بر عهده دارند.تصمیمگیرندگان منافع
ملی را تعریف کرده و سیاست خارجی را بر اساس برآوردشان از قدرت نسبی و منافع سایر
میکنند؛ اما با اینوجود ،رهبران همواره در معرض محدودیتهای
کشورها مدیریت و هدایت  
داخلی قرار دارند  (2009: 25-26

et al.

 .)Taliaferro,در این نظریه محاسبه و ادراکات

مینماید.افزون بر
تصمیمگیرندگان ،پاسخ و واکنش الزم به تحوالت محیطی و قدرت را تعیین  

یکسوباید
این،تصمیمگیرندگانسیاستخارجیهموارهدرگیریکبازیدوسطحیهستند.از 
به محیط خارجی واکنش نشان دهند ولی از دیگر سو باید به استخراج و بسیج منابع در داخل
کشورمبادرتورزند(.)Taliaferro, et al.,2009:5-6لذا،درتحلیلسیاستخارجی،ویژگیها
سیاستگذاراندراستخراجمنابعبرایتعقیبوتأمین

وخصوصیاتداخلیکشورهامانندتوانایی
اهدافسیاستخارجیبایدموردبررسیقرارگیرد(.)Elman,2007:16
واقعگرایینوکالسیک،رابطهبیندولتوسیاستخارجیرابرپایهسهدستهازمتغیرهاتجزیه

بینالمللآنارشیک؛
فرصتهایناشی ازنظام 

و تحلیل میکند.الف-ارزیابیوبرآوردتهدیدهاو 
در این محور ،اوالً چگونگی برآورد و ارزیابی تهدیدها و فرصتها از سوی کشورها یا به عبارت
تصمیمگیرندگان و نهادهای اصلی که از طرف آنها اقدام میکنند بررسی میشود؛ ثانیاً،

دقیقتر 
بازیگران تعیینکننده و اصلی در درون دولت که تهدیدها و فرصتهای بینالمللی را ارزیابی و
میکنند ،شناسایی میشوند؛ ثالثاً ،چگونگی حلوفصل اختالفات درون کشورها در مورد
برآورد  
ماهیتتهدیدهایبینالمللیوراهحلهایمناسبومقتضیبرایمقابلهباآنهاتوضیحدادهمیشود .
1. Transmission Belt
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تصمیمگیرنده اصلی

میشود :
ب -انطباق راهبردی که بر مبنای پنج موضوع کلیدی تعیین  
میتوانند
بینالمللیپاسخمیدهد؟یابازیگرانداخلی تا چه اندازه 
کیستوچگونهبهتهدیدهای 
چانهزنی کرده و بر سیاست خارجی در عرصهها و صحنههای مختلف دولت تأثیر
با دولت  
بگذارند؟اینکهبازیگرانداخلیمحتواومفادسیاستخارجیراتعیینمیکنندیاصرفاًسبکو
مینمایند؟ کدامیک از بازیگران داخلی تحتچهشرایطیبیشترین تأثیر را بر
شیوه آن را تعیین  
تصمیمگیرندگان برای پاسخگویی به تهدیدات و

سیاست خارجی دارند؛ سرانجام رهبران و 
بینالمللیبهچهچانهزنیهاییبابازیگرانداخلینیازدارند؟ 
فرصتهای 

ج -استخراج و بسیج منابع داخلی و اجرای سیاستها بر اساس سه موضوع توضیح داده
میشود-6:دولتهاچگونهمنابعالزمبرایتعقیبوتأمینگزینههاوسیاستهایاتخاذشدهخود

میکنند؟بازیگرانداخلیتا چه اندازهقدرتدارند تاسدراهدولتبرایبسیجمنابعدر
رابسیج 
گروههای
شرایط و عرصههای مختلف شوند؟ عامل تعیینکننده بازیگر موفق در چانهزنی  
فیروزآبادی 6.)6231:
اجتماعیبادولتکداماست؟(دهقانی 



ویژگیهای سیاست داخلی و جهتگیری در سیاست خارجی
عوامل درونی مانند فرهنگ سیاسی منسجم و افکار عمومی ،سیاستگذاری حزبی با محوریت
نخبگاندرکنارعواملسرزمینی،جمعیتوپایگاهصنعتیدرآلمانبعدازجنگسردرامیتوان
نشاندهنده تغییراتی
به بارزترین وجه تأثیرگذار در سیاست خارجی این کشور دید.این موضوع  
در خط و مشیها خواهد بود .عوامل گفته شده بهعنوان یک کمربند انتقالی 3میان انگیزهها و
محرکها و محدودیتهای سیستمیک و سیاست خارجی کشورها عمل میکنند .نقش قوی

وحساستر شدن افکار عمومی آلمان

مجلس آلمان (بوندستاگ) ،دادگاه قانون اساسی (فدرال) 
بر خالف قبل از دهه  31میالدی درجهت تردید در حمایت از همگرایی اروپایی را در راستای
میتوان تبیین
همین عوامل درونی بهعنوان کمربندهای انتقالی در نقش سیاست خارجی آلمان  
کرد که دادههای سیاسی را در واکنش به متغیرها و نیروهای خارج از سطح داخلی این کشور
میکنند .وجود ابهام در
جهتدهی  
میانجیگری و  

(عموماً تغییرات در قدرت نسبی) کانالیزه ،
انتخاب و اتخاذ یک سیاست نه تنها در بین سیاستمداران ،رسانهها و جامعه آلمان بلکه در بین
.6بخش نظری مقاله با تغییراتی جزئی بر اساس قسمت نظری مقاله «واقعگرایی نوکالسیک و سیاست خارجی جمهوری
اسالمیایران»تالیفسیدجاللدهقانیفیروزآبادینگاشتهشدهاست .
2. Transmission Belt
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رهبران سایر کشورهای اروپایی و کارشناسان بینالمللی به یک سوال اساسی تبدیل شده است.
اینابهامدرموردنقشومنافعاینکشوردراروپا–روابطفراآتالنتیکیوآیندهصلح،عدالتو
بینالمللاست.پژوهشگرانحوزهسیاستخارجیآلمانمعتقدنداینکشورتالشخودرا
امنیت 
بهاتخاذرویکردیاخالقیبدونتوجهبهاینکهبایدنقشفعالدرسیاستبینالمللداشتهباشدو
آرایشنظامیراجدیبگیرد،معطوفکردهاست.آنهابراینباورندآلماندرسیاستخارجیو
بینالمللی خود دچار انفعال شده است .با وجود اینکه این کشور از لحاظ
جهتگیریهای  

اقتصادیووزنسیاسیتواناییبرعهدهگرفتننقشبیشتریدرکنارفرانسهبرایاروپاودرکنار
مسئولیتپذیری نسبت به

جهتگیری سیاست خارجی و 
امریکا برای جهان دارد اما در مورد  
بحرانهای بینالمللی بهخصوص در محدوده اتحادیه اروپایی نسبت به موقعیت بیست سال پیش
این کشور در ابعاد مفهومی و استراتژیک تردید وجود دارد) .)Swp Research, 2015ابهام در
مورد اینکه آیا آلمان دچار فقر استراتژی است یا اینکه هنوز نتوانسته سیاست خارجی خود را بر
پایه چارچوب مناسب قرار داده و بر اساس آن عمل کند .بر همین اساس بزرگترین مناظره
برمیگردد که آیا آلمان با توجه به تواناییها و
درونگروهی در آلمان بین نخبگان به این مسئله  

مشروعیتخودبایدنقشومسئولیتبیشتریرادرعرصهبینالمللیبپذیرد؟ 
درحالیکهپایاندوران جنگسردوبحرانمنطقهیوروفرصتبرایآلماندرنقش رهبری
اروپا و بازی در نقش هژمون را فراهم کرده است ،افزایش محدودیت داخلی در جهت مخالف
میشود )(Hayward, 2008:78-79
این نقش به شکل چشمگیری مشاهده  

همچنین مردم آلمان

عمیقانسبتبهنظامپولیمشترکیوروبدبینهستندوآنرابسترمناسبیبرایپیشرفتاقتصادی
نمیدانند .آلمانیها بیش از شهروندان هر کشور دیگری دراتحادیه اروپایی نسبت به فرسایش

حاکمیت قانون خود در فرایند قانونگذاری اروپا نگران هستند ( .)Auer, 2014: 331با این حال
بعضیاز رهبرانآلمانیمعتقدندنقشآلماندر سیاست جهانبهخصوصبعدازجنگسردباید
متناسبباجایگاهسیاسیواقتصادیوانتظاراتمتحدانباشد .
مسئولیتپذیری بینالمللی برای این کشور از سوی

آنچه روشن است این است که تقاضای 
بینالمللی با گرایشهای موجود و تأثیرگذار در سیاست
رهبران دیگر کشورها و کارشناسان  
داخلی و بهخصوص افکار عمومی داخلی آلمان نسبت به این موضوع متفاوت است .برای مثال:
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درنظرسنجیایکهموسسهفورسا6درموردتصمیمیمبنیبراجازهفروشسالحبهکردهابرای
مشارکتکنندگان در آن مخالف این تصمیم

مقابله با داعش منتشر کرده است؛  13درصد از 
بودند ،مخالفتی که دادگاه این کشور را مجبور به لغو این تصمیم کرد 3.زیرا همانطور که گفته
شد رهبران همواره در معرض محدودیتهای داخلی قرار دارند و فرصتها و محدودیتهای
میکند .در صورتی که این تصمیم با توجه به فعالیت
داخلی رفتار سیاست خارجی را تبیین  
بیمیلی مردم و
شرکتهای مختلف تسلیحاتی در این کشور مبنایی اقتصادی داشت اما میتوان  
بینالمللرابااستنادبههمیننظرسنجی
افکارعمومیاینکشوربهنقشآفرینیغیرمعقولدرنظام 
و تغییر تصمیم این کشور نشان داد .در اکثر نظرسنجیهای داخلی و بنا به موقعیت بحرانهای
مالیاتهایشان در

دولت آنها و مصرف 
عالقهای به شرکت  
مختلف ،مردم آلمان نشان دادند که  
عملیاتگستردهنظامیدرخارجازمرزهاراندارند.باتوجهبههمینفشارهابودکهحتیباوجود
توافقبافرانسهدرمورد همکاریآلمانبا اینکشور دربحران کشورمالی ،سربازانآلمانیفقط
در منطقه پشتیبانی و آموزش به سربازان مالی فعالیت کردند).(Kausch, 2015: 1آنها در بحران
سوریهفقطبهپشتیبانیمالیبهنیروهایمقاومتاکتفاکردندهمانطورکهدربحراناکراینهمبه
کمکاقتصادیبهاینکشوربهجایمقابلهباروسیهاقدامکردند .
پیوند تنگاتنگ در ابعاد مختلف سیاست داخلی و خارجی میان رهبران آلمان تا آنجاست که
منتقدانبسیاریموضعمرکلدراینموردکهآلمانبجایاینکهتالشکندتایکقدرتباتوانایی
عملیاتی نظامی در حل بحرانهای بینالمللی باشد ،باید یک قدرت تالشگر برای دوستی با
مسالمتآمیز برای حل این موضوعات باشد را یک

دولتهای دیگر و دستیابی به راهحلهای 
میدانند( Kausch, 2015:
تاکتیکپوپولیستیبرایطفرهرفتنازمشارکتآلماندرعملیاتنظامی 

.)1البته تعیین دستورکارهای بحران یونان ،رهبری تحریمها علیه روسیه ،اجرای پیمان مینسک و
همچنینبحرانپناهجویانازدیگردالیل اینارزیابی از رهبریمرکلاست .هرچند اتخاذ سیاست
پناهجویی مشهودترین سیاست برای منتقدان مرکل در داخل و خارج است تا عملکرد او را مورد
سنجشقراردهند ،زیرامهاجرتوپناهجوییازاینجهتباموضوعاکراینویونانتفاوتاساسی
داشتکهایندوبحراناگرچهبامناقعحیاتیاینکشورمرتبطبودامامشکلیبهنامقرارگرفتندر
مقابلافکارعمومیرابرایرهبرانآلماندرپینداشت) .)Möller & Janning, 2016: 9
.6اولینموسسهنظرسنجیمعتبرآلمانکهدردهه 21میالدیافتتاحوبااستفادهازابزارهایمدرنرسمیترینو قابلدسترس
تریننظرسنجیرادرموردمسائلمختلفکشورآلمانارائهمیدهدوازسویتحلیگرانبهعنوانمبنایتحلیلاستفادهمیشود .
2. August 2014 Forsa poll
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نخبگان سیاسی و جهتگیری سیاست خارجی آلمان
بهاعتقادگشنروزیرامورخارجهسابقآلمان،درنظرنخبگاناینکشور«آنچهمیتواندآلمان
متحد را مانند گذشته امن نگاه دارد تعهد به حفظ سنتهای گذشته ارزشهاست.زیرا سیاست
خارجیآلمانمبتنیبرمسئولیتبهجایقدرت،تحتتاثیراتحادباقیماندهاستو تنهااز طرق

پایبندی مداوم به این اصول اساسی آلمان ،میتوان آلمان مانند دوران جنگ سرد را حفظ کرد»
(1995: 62

 .)Genscher,کالس کینکل وزیر خارجه آلمان در دهه  31میالدی نیز معتقد بود:

«وحدت کنونی آلمان مدیون اعتماد جهان به این کشور و سیاست مصالحه و سازش است.این
بیدقتی و انجام کارهایی که سوءتفاهم خطرناک را
اعتماد بزرگترین سرمایه ماست و ما نباید با  
بیمیلی
اینروسیاست 
خدشهدارشدنآنشویم.از 

میاندوستانوهمسایگانمارقمبزندموجب
به استفاده از نیروهای نظامی یکی از اصول اساسی حفظ این اعتبار است که در آینده نیز ادامه
خواهد داشت» ( .)Kinkel, 1994: 7به نقل از)Lantis, 2002: 3(:یوشکا فیشر وزیر امور خارجه
آلماننیزدرهمینرابطهوباتوجهبهتاریخخاصآلمانمعتقدبود«:مهمترینتغییربرایسیاست
خارجی آلمان با دولت جدید ،سیاست بدون تغییر است.تداوم ،تمرکز اصلی سیاست ما است،
نمیشود» )3 November, 1998
چرا که راههای دیگر به نتایج مورد نظرمان ختم  

.(Fischer,

جمعبندی برنامه نگاهی تازه به سیاست
همچنین اشتاین مایر وزیر خارجه فعلی آلمان در نشست  
خارجی که در فوریه  3160از پنجاه کارشناس داخلی و خارجی نظرشان در مورد سیاست
میکند :
خارجیآلمانپرسیدهشدهبود،اینپیوندرابهاینشکلبیان 
«مانیازمندادامهبرقراریگفتگوباعموممردمهستیم.سیاستخارجیتنهامربوطبهفراتراز
مرزها نیست.ما نیازمند این هستیم که با گوش دادن ،توضیح دادن و یادگرفتن به دنبال درک و
تائیداعمالخودباشیم.سیاستخارجینیازداردتابرایپایداریواستحکامدرداخلمانندلنگر
باشدتابتوانددرفراترازمرزهاتاثیرگذارباشد».
بهاعتقاد اشتاینمایرآلمانبایدمیانوسوسهبرای ایفاینقشاصلیدر اروپابه خاطر جایگاه
فعلیاش مقاومت کند و از طرف دیگر باید برای اروپا مفید باشدزیرا اروپای قوی برای آلمان
مفید است.حفظ این تعادل به همراه استفاده درست از ابزارهاوانتخابدرستشرکامهمترین
دغدغهاینکشوراست.بهعبارتیدیگردررشدروزافزونجامعهمدنیواهمیتنقشبازیگران
بینالمللنقشدولتهادرسیاستخارجیمتفاوتاست)2015: 5
تجاریوخصوصیدرصحنه 
 .(Steinmeier,
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توسطعدهایازمنتقدینپیروزی سیاست

یکند
پیوند تنگاتنگیکهاشتاینمایرازآندفاعم 
بیستویکم کمیاینموضوعرا
یدانند ،اماقرن 
داخلی درجلوگیریازتغییرسیاست خارجیم 
بینالمللی تقاضای
بحرانهای  

برای آلمانمتفاوتکرده است .در این بُرهه با توجه به افزایش 
نسبتبهنقشآفرینیآلماندراتحادیهاروپاییوجهانوجوددارد.نخبگان،سیاستمداران

زیادی
وجامعهمدنیآلمانازاینتقاضاباخبربودهوواکنشهاییرانسبتبهآنداشتهاند.وزیرخارجه
یدهد« :ما نیاز داریم که سیاست خارجی خود را برای با
آلمان این تغییر را اینگونه توضیح م 
واقعیتهای قرن بیست و یک آماده کنیم.شرکای ما در سراسر دنیا برای تعهدات دیپلماتیک ما
میگوید:
سیاستهایپیشین 

انتظاروامیددارند» 6.ویدرموردهمینتقاضاوآیندهتغییراحتمالی
«مابهیکگفتمانمعقولدرچارچوبنهادینیازمندیمتااقداماتخودومسئولیتهایخوددر
صحنهبینالمللیرادربیستسالآیندهبراساسآنپیشببریموهمچنینمحدودیتهایخودرا
نمیتوانیم طبق عملکرد سنتی وزارتی پیش برویم و در عین
از آن طریق بفهمیم.در این رابطه ما  
حال نمیخواهیم این دیالوگ بین دستگاه وزارت خارجه و ذینفعان سیاست خارجی یعنی
نمایندگانجامعهمدنیرادرنظرنگیریم») .(Steinmeier, 2013: 4
رئیسجمهورآلماندرکنفرانس3160مونیخدرصحبتیهمسوبااشتاینمایرمعتقدبودکه:
فعالترباشیمو
بینالمللیمانندتروریسم 
«مابایدنسبتبههمسایگان،نسبتبهافریقاوبحرانهای 
مسئولیتپذیربودن،

یخواهیم»).(Gauck, 2014بنابراینعالوهبراشتراکنظردرفعال،
بدانیمچهم 
بینالمللیبودننیزتاکیدشد .
واکنشپذیرتربودندرمقابلچالشهای 

نقشآفرینی باشد ،این فرصت به لحاظ داخلی مهیا نیست .این
بنابراین حتی اگر قدر و توان  
بیمیلی میتواند ناشی از مسائل مختلفی باشد.مسائلی مانند -6:هویت تاریخی پررنگ که گاهی

هویت خویشتنداری خوانده میشود و به گذشته آلمان بهخصوص قبل از دهه  31میالدی
یهنپرستیبیشتربرماموریتهاییدرقالبسازمانهایآتالنتیکیو
برمیگردد3.برایمثالهویتم 

یگرایان درآلمانازعملیات نظامی
سازمانمللوبهطورکلی چندجانبهحمایت میکند ولی مل 
یکنند (Mader, Pötzschke,
بهطورکلیودرسیاست خارجیوامنیتیبهشکلیکجانبه حمایتم 
1 . goethe.de/en ,15 September 2014
یدهد کهپیش زمینه تاریخی ،پیامدهای
.3زیرا نتایج یک ارزیابی انتقادی از تاریخ و ایدهئالهای تاریخی آلماننشانم 
جهتگیری سیاست خارجی وامنیتی این کشوردارد.به عبارتی
مستقیمی برزمینه نگرششهرونداناین کشوربرروی  
دیگر یکی از مولفه های موثر ساختاری در شکل دهی به مالحظات و نگرش مردم نسبت به موضوعی چون سیاست
خارجی،کارکردیکدولتدرخارجازمرزهااست.لطفاعبارتهایالیتشدهازلحاظروانیمتنبازبینیشود .
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-3.)2014مخالفتهایپارلمان و ساختار حقوقی و سیاسی(دادگاهقانوناساسیوماهیت ائتالفی
عمدهای در محدودیت قوه مجریه دارد -2 .نتایج ضعیف بلندپروازیهای
دولت آلمان)که نقش  
نظامی متحدین غربی آلمان در مسائلی مانند عراق افغانستان و لیبی -0 .تناقض میان نقش
بینالملل است و افکار
صدراعظمی بهعنوان فردی که تعیینکننده سیاستهای اصلی در نظام  
سختافزاری

نمیدهد-3.قدرت
عمومیبهعنوانمخالفاجازهاینریسکرابهحزبصدراعظم 
نظامی آلمان بنابر گزارشهای پارلمان این کشور از قابلیتهای عملیاتی کمی برخوردارند  (Sacha

 .)de Wijs, 2014: 2-3
جهتگیریسیاست خارجیآلمان
جمعبندیمختصرازاهمیتمتغیرهایداخلی در 
دریک 
درجهتدهی بهسیاست خارجی فراترازسیاستهای انتخاباتی و

میتوان گفتکهاین متغیر 

شعارهای پوپولیستی است.این باورچهحاصل ذهنیت تاریخی مردمونخبگانآلمانباشدوچه
یینشده ،در ذهن و باور رهبران آلمان تاثیر عمیقی بر جای
حاصل یک استراتژی از پیش تع 
گذاشتهاست .

ویژگیهای ساختاری :درخواست برای رهبری بینالمللی
چالشهای روزافزون

مسئولیت پاسخگویی بهافکارعمومی داخلازیک طرفوازطرفی 
ینالمللی درسوریه ،منازعهاسرائیل – فلسطین ،تالطم در لیبی ومصر ،بحراناکراین ،بحران
ب 
یونان،مسئلهمهاجرتوازهمهمهمترخروجبریتانیایکسوالسخترادرمقابلنخبگانآلمانی
ینالمللی آلمانبهاین کشوراجازهبرعهدهگرفتن
قراردادهاست.آیا فهمازمیزان مسئولیت ب 
یتوان ازکشوری کهسالهابا
یتپذیری آشکاربینالمللی رامیدهد؟ چگونه م 
فعالیت ومسئول 
روشبرونسپاریمنابعبهنهادهایبینالمللیماننداتحادیهاروپاییناتووامریکاودیگرنهادهای

فراملیبرایامنیتخودبودانتظارداشتنقشرهبریرادراتحادیهاروپاییبهدستبگیرد؟ 
تغییراتبزرگسیاستخارجیآلمانکهبعدجنگجهانیدوماتفاقافتادهاستعبارتنداز :
 -6زمانی که تعقیب استراتژی کالن نازی ،یعنی استراتژی نژادپرستانه و توسعهطلبی
شکستخوردهومشروعیتوامنیتدموکراسیخودشبهاولویتتبدیلشد؛ 
 -2دومین تغییر بزرگ بعد از اتحاد رخ داد و منجر به تغییر از محدودیت نظامی به
سیاستهای اروپایی شد .این اروپا محوری

انضمام به 

سیاستهای 

مداخالت بشردوستانه و از 
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جلوهگرشدهاست(هارنیش.)601:6232،
اکنوندرپاسخآلمانِمحافظهکاربهبحرانهایجهانی 
پایانجنگ سردو فروپاشیدیواربرلینیکیازمهمترینپارامترهایبینالمللیبود کهنقشی
تعیینکننده در جهتدهی به سیاست خارجی آلمان داشت.برای اولین بار در تاریخ ،هیچ تهدید
استراتژیکیبرایآلمانوجودنداشت.چالشهایبعدازایندورانفرصتهاییرابهرهبراناین
کشورداد تادرمفروضاتوهنجارهایخوددرعرصهسیاست خارجیتجدیدنظرکنند.در این
فضاسیاستخارجیآلمانبینایفایدونقشیعنییکقدرتبزرگبامحوریتقدرتنرمیا
یتپذیردرسازمانملل،اتحادیهاروپاییوناتودرنوسانبودهاست.
یکقدرتمسئول 
درسال6323یعنیزماناتحادآلمانجورجبوشپدردرسخنرانیخوددرکناررهبرآلمان،
بودهاند اما
موقعیت این کشور را اینگونه توصیف کرد«:آمریکا و آلمان همیشه دوست و متحد  
میکنیم :شراکت در رهبری» )31, May, 1989
امروز نقش جدیدی را با هم تقسیم  

.(Bush,

آیندهایروشنرابرایاین
میرسیدو 
شراکتیکهبرایآلمان،امریکاواروپابسیارخوببهنظر 
متحدین نوید میداد.اما اکنون تمایل آلمان نسبت به پذیرش نقش یک قدرت نظامی یا انجام
خوشبینی را با

بینالمللی ،آن 
کمتر عملیات نظامی در خارج از مرزها برای مدیریت بحرانهای  
کاملبابحرانهای

تردید روبرو کرده است.دولت آلمان معتقد است در سیاست عدمدرگیری 
نظراست.عدمسختگیریامریکانسبتبهغیبتعملیاتیآلماندربحران

ینالمللیباامریکا 
هم
ب 
3166لیبیو3162مالیازسویینشانههمسوبودنخواندهشدهاست.بنابرایناگرچهاقدامهمسو
درکوزوودر3111برایخوشحالکردنامریکاوزندهنگاهداشتنناتوبود.امادربحرانلیبیو
مالی این کار ضرورتی نداشت.بنابراین مداخالت کمرنگ در لیبی ،اهمیت اتخاذ همانسیاست
یشگرفته شدهبودراآشکارکرد.یعنی بازنگاهی
دخالتمحدودکهدرافغانستانوعراقدرپ 
صرفامحدودوهمراهباشکوتردید بهفعالیتهای عملیاتی امنیت و صلح در ابعاد منطقهای و
بینالمللیوجودداشتهاست .

هرچنددرارزیابی دیگری کهدرواکنشبهتقاضای ساختاری وسیستمیک بهایفای نقش
آلمانمربوطاست،برایننکتهتاکیدشدهاستکهنقشومشارکتآلماننسبتبهدودههقبل
افزایشیافتهاست؛بهخصوصبهجهتتجربههایمثبتازایفاینقشعملیاتیونظامیاز6336
یعنی ازجنگخلیج فارستاهمسویی درعراقوافغانستان.بهعبارتی دیگر ارزیابی مثبتاز
عملیات در عراق و افغانستان این بدبینی را نسبت به سودمندی نقش زور و بر عهده گرفتن
بینالمللی از بین برد و آلمان به این نتیجه رسید که گهگاه استفاده از زور میتواند
مسئولیت  
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مناسبباشد.هرچنددرراهنمای سیاست دفاعی آلماندرسال 3166آمدهاستاین کشوردر
یتهای لجستیک ،حمایتهای پزشکی وعملیات کمخطرو
عملیات خارجازمرزتنهابهحما 
دریاییخواهدپرداخت6.بایدتوجهداشتعدمتمایلآلمانبهمشارکتدرتامینصلحوامینت
میتواندبارهبری
ینالمللبهمعنیتضمینسیاستمداخلهکموکلیدینیست،بلکهاینسیاست 
ب 
اتحادیه اروپایی؛بازبینی درحل تعارضاتونحوهمدیریتمنازعاتبینالمللیرابه شکلبهتری
پیگیری کند.این سیاست بهآلمان در کاستن استفاده از ابزارنظامی و در نتیجه همسوشدن با
صلحطلببهعنواناولویت فرهنگداخلی مردماین کشور کمککرد
خواستهاتخاذ سیاست  
).(JAKOBSEN, 2013: 2
محدودیتهای ساختاری بعد از جنگ جهانی دوم آلمان را به پیگیری یک سیاست

البته 
درونزا مبنی بر دیپلماسی اقتصادی کشاند بهطوری که اکنون مردم این کشور هرگونه

میدانند.امادلیلاینموضعچیست؟نوععملکرداینکشوردر
ماجراجوییخارجیرانوعیتابو 
افغانستان ،کوزوو ،عراق و اخیراً مسئله اکراین و کریمه؛ انتظارات امریکا از بازی آلمان بهعنوان
یک قدرت بزرگ در مدیریت بحرانهای بینالمللی ،صلح و امنیت بینالمللی را با برآورده
بیمیلی باراک اوباما را به این نتیجه رساند که در
نساخته است ) (Techau, October 2015این  
بینالمللیدعوت
جدیتردرامور 
گفتگوهایینزدیکو فشردهبامرکلازآلمانبرایمشارکت 
بیمیلی و فرار از مسئولیت
سختتری نسبت به  

کند .در ادامه دونالد ترامپ با جبههگیری 
بینالمللیازسویمتحدانقدیمیاروپایی خود ،تالش کرد تابامنسوخ خواندنناتو،کشورهای

عضوپیماناتالنتیکرابهپرداختهزینههایتامینامنیتوادارکند .
بحرانهای اخیر در اتحادیه اروپا(اکراین ،یونان ،پناهجویان و

در نهایت اینکه آلمان بعد از 
مهاجرین ،خروج بریتانیا)و مسائل حل نشده گذشته مانند عدم تعهدپذیری بعضی از کشورها از
سیاستهای پولی و اجتماعی اروپا ،تحرکات ناسیونالیسم کشورهای اسکاندیناوی ،تمایالت
رادیکال دموکراسی در بعضی نقاط اروپا و همچنین عدم تمایل به درگیری شدن این اتحادیه به
بیمیلیآلمان
تعهداتمتحدیمانندامریکا،درنقشیکرهبردوفاکتوشناختهشدهاست.تحلیل 
محدودیتهای ساختاری برای اتخاذ

بینالمللی ،کارشناسان را متوجه 
به ایفای نقش فعال  
جهتدهی به سیاست خارجی آلمان توسط قدرتهای بزرگ در
سیاستهای کالن و به نوعی  
نمیتواند مانعی برای
شصت سال اخیر کرده است .هر چند به نظر میرسد توجیه ذکر شده  
1. bmvg.de, 27 May 2011
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بینالملل و
سیاستهای جدید متناسب با تحوالت نظام  

چشمپوشی رهبران یک کشور از اتخاذ 

نظمموجودباشد .
میشود ویژگیها و شرایط گفته شده در مورد سیاست خارجی آلمان را با
در ادامه تالش  
نگاهبهدومصداقازمسائلموردچالشدراتحادیهاروپایییعنیبحرانپناهجوییومهاجرتو
همچنین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.برگزیدن این دو مصداق با این
استداللاستکهاگرتنهاراهحلمسئلهمهاجرتوپناهجوییاتحادیهاروپاییبهعنوانیکمسئله
امنیتی برای اروپائیان؛ همکاری جهانی باشد،خروجبریتانیا ازاتحادیه اروپایی چالشبزرگی را
خصوصآلمانبهعنوانکشوری کهرهبریاینمسئلهرابرعهدهداشت،

پیش رویاتحادیه 
وبه
خواهدگذاشت .

پناهجویان ،مهاجران و مسئله امنیتی اتحادیه اروپا
از سال  3111به بعد و بهطور عمده  3عامل کلیدی با این استدالل که ممکن است اتحادیه
اروپایی با اختالفات و درگیریهای قومی -نژادی تهدید شود ،باعث شد تا در شیوههای کنترل
مهاجرت و پناهجویی تجدیدنظر شود و این مسئله بهعنوان موضوعی امنیتی در دستور کار قرار
جهانیشدن بر تشدید

بگیرد:الف -حادثه  66سپتامبر و جنگ جهانی علیه تروریسم؛ ب -تاثیر 
جریان حرکت جمعیت.با این حال ارتباط بین کنترل مهاجرت و امنیت بهوضوح در برنامه الهه
سال  3110اتحادیه اروپایی تصریح شده است.بر اساس این برنامه مدیریت برنامه مهاجرت و از
جملهمبارزهبامهاجرتغیرقانونیبایدباایجادیکزنجیرهاقداماتامنیتیتقویتشود .
شتاب فعالیتهای اتحادیه اروپایی در حوزه مهاجرت و پناهندگی در سال  3112با مصوبه
شورای اروپا تحت عنوان «پیمان اروپایی مهاجرت و پناهندگی» افزایش یافت .هدف این پیمان
افزایش نفوذ فراملی اتحادیه اروپایی بر روی سیاستهای خروجی دولتها در مورد مهاجرت و
پناهندگیدرسطوحملیبود.امانکتهمهمدراینپیمانایناستکهاشارهشدهمدیریتضعیفو
اینرواینپیماناز
ناشایستمهاجرتممکناستباعثازهمپاشیدگیکشورهایعضوشود.از 
کشورهایعضومیخواهدتادرسیاستهایملیخوددرخصوصمهاجرت،منافعدیگراعضارا
نیزدرنظربگیرند.اینبرنامهبااجماعیدرسیاستمدارانورهبراناروپاییقرارشدتا3161اجرایی
شود(پرویزی.)30-02:6230،بنابراینباتوجهبهسیاستهاومقرراتنهادیاخیر،سیاستمرکل
در پذیرش پناهندگان و تالش برای اتخاذ تصمیم یکپارچه در تقسیم جمعیتی آن ،نوعی تخطی
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ملیگراییبهعنوانیکیاز
آشکارازهویتایناتحادیهاستکهواکنشهایمتعددیازجملهرشد 
عواملخروجبریتانیارابهدنبالداشتهاست.اینواکنشهاتاجاییپیشرفتهکهبعضیکارشناسان،
اینتصمیمآلمانراآغازسرکشیاینکشورازهنجارهاینهادیاتحادیهبرایتصاحبسیاسیاین
اتحادیه میدانند.توجیه این استدالل را میتوان در قالب سیاستهای کالن اروپایی مرکل توضیح
داد.زیرادرقالبسیاستهایکالنآلماندالیلیچندبرایدنبالکردنتغییراتدرمناسباتحاکم
بر سازمانهای بینالمللی وجود دارد -6 :در هیچ کشور دیگری به مانند آلمان؛ قدرت بالقوه
اقتصادی ،سیاسی و نظامی تعبیه نشده است؛  -3بنا به افزایش تقاضا برای ایفای مسئولیتهای
سازمانها و نهادهایی مانند شورای امنیت بوده تا

بینالمللی ،این کشور به دنبال اصالح ساختاری 
عضودائمیاینشوراباشد؛-2اینکشوربهدنبالهویتمستقلامنیتیاروپااستتابهنوعیتقویت
ناتو را به دنبال داشته باشد .همچنین سیاست خارجی آلمان در فراسوی مرزهای اتحادیه به دنبال
ساختارو تقویت جامعهمدنیاست.اینسیاستجهت کمکبه تقویت دموکراسیو حقوقبشر،
جنگ با تروریسم ،کمک به بهبود شرایط پس از بالیای طبیعی و همچنین تالش برای برقراری
گفتگودرموردحقوقبشر،صلحوگفتگوهایخاورمیانهایاست .
اتخاذسیاستمرزهایبازبهرویپناهجویانسوریبااعالمدرخواستکمکازهمسایگان
سیاستهایش را مورد انتقادات فراوان قرار داد.هر چند

اروپایی از دیگر نکاتی بود که مرکل و 
اقتصادیاش،اینمسئلهراازمحوریت

بعضیبانگاهبهنیازمبرمآلمانبهنیرویکارجوانوآینده
بینالمللی معتقدند ،همانطور که الحاق آلمان به
اروپا خارج کردند 6.با این حال کارشناسان  
تعهدات دفاعی اروپایی ،نوعی ژست گرفتن کسی است که از گذشته وحشتناک خود پشیمان
بینالمللی را به سرانجام برساند .این عده از
بوده و تالش دارد یک فرایند بهسازی شخصیت  
خوشآمدگویی مرکل به پناهجویان را نیز به نوعی ادامه همان سیاست بهبودی

کارشناسان 
آلمانهامیدانند(KORNBLUM, 2 OCTOBER 2015) .اماازنظر
شخصیتوحشتناکتاریخی 
مرکل مسئله پناهجویان بزرگترین چالش از زمان اتحاد دو آلمان بوده و او تالش دارد که آن را
حل کند.این یک نقطه عطف در کانون سیاستهای رهبری مانند مرکل است که نزدیک به ده
سالصدراعظمبودهاست.هرچندبایداعترافکردکهاینچالشتوانستهرهبریاورادرآلمان
واتحادیهباشکوتردیدهاییروبروکند .
آنچه که خطر اصلی برای اروپای بعد از اتخاذ سیاستهای پناهجویی است؛ نه تغییر
1. eurasiareview.com/16.sep.2015
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سیاستهای مرتبط با این موضوع بلکه خطر ایجاد شکاف میان سیاستهای کلی شرق و غرب
اروپا است .باالخره عدم آمادگی کشورهای اروپایی نسبت به پذیرش پناهجویان و همچنین
سیاستهای متفاوت در مورد پناهجویی و مهاجرت ،به تیغ دولبه تبدیل و با مسئله اتحادیه پیوند
جنبشهای پوپولیستی که مسئله پناهجویان را بهانه مناسبی برای رد اروپای متحد

خورده است .
دیدهاند،ازهمانآغازاعالمسیاستدرهایبازمرکل،اعتراضاتخودرادرقسمتهایمختلف

کردهاند .از آنجاییکه هیچ کشوری در اروپا به اندازه آلمان درگیر مسئله مهاجرت و
اروپا آغاز  
پناهجویان نبوده است ،احزاب مختلف در این کشور نگرشهای متفاوتی در پیش گرفتند.برای
مثالطرفدارانجنبشضداسالمیوضدمهاجرتپگیدادرشهردرسدنآلمانمرکلراتهدیدبه
اعدام کردند .آنها معتقدند سیاستهای پناهندگی وی اروپا را درگیر جنگ داخلی میکند
((FARADID, 14 Oct 20156دراینمیانبدونشکموافقانترکاتحادیهبهخوبیازوضیعت
شکلگرفتهدراتحادیهاروپاییاستفادهکردهاند 3.
مهاجرتوپناهجوییِ 


درصد استقبال و پذیرش پناهنده گان در کشورهای مختلف اروپایی



منبعhttp://www.globalresearch.ca/who-is-twitter-luring-refugees-to-germany/5477477:

1. HTTP://FARADEED.IR/FA/NEWS/5042/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9-%88%
DB%8C%D8%B1 14 OCT 2016
تصمیمگیراناتحادیهاروپاست.آنهابایدصدایمردم

.3نخستوزیرمجارستان«:تصمیممردمبریتانیابزرگتریندرسبرای
را بشنوند .اروپا تنها زمانی قدرتمند خواهد بود که به مشکالت اصلی مانند مهاجرت پاسخی درست بدهد .تاکنون در
پاسخگوییناتوانبودهاست» ( .)publicradio,express.co.uk,6/30/2016




سیاست خارجی آلمان در پرتو مسئله مهاجرت ،پناهندگی و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ...

میزان درصد پذیرش پناهجویان به آلمان از سال  6791تا 6161

421



6

آدرس کوتاه منبع http://www.bamf.de/ :

آلمان و مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی تبعات مختلفسیاسی ،امنیتی-نظامی و اقتصادی دارد و از
اینرو سواالتزیادی را در مقابل پژوهشگران و اتاقهای فکر سیاست خارجی دنیا قرارداده
است.اینکه پس از خروج بریتانیا آینده اتحادیه اروپایی چگونه خواهد بود؟ واکنش روسیه به
خروج بریتانیا چهخواهدبود؟آینده ناتوبهچهشکل خواهدبود؟آینده روابطبریتانیا بااتحادیه
اروپایی چگونهخواهدبود؟در پاسخهای اولیه داده شده به این سواالت پژوهشگران معتقدند
اروپاناکارآمدمیشودوصدمهآنبهخودبریتانیامیرسد.بریتانیابهسمتشراکتامنیتنظامی
موازنهسازیدرمقابلچینوروسیهبهاینکشورکمکخواهدکرد.

باامریکابرمیگرددوبرای
روندخروجازاتحادیهرابرایبقیهکشورهابهعنوانیکسنتتبدیلمیکند3ودرنهایتاینکه
بعضیمعتقدندتاثیریبررابطهبریتانیاواتحادیهاروپایینخواهدداشت.درادامهبرایبررسیبهتر
این بخش؛ ضمن تحلیل تاثیر کلی خروج بریتانیا بر ابعاد مختلف اتحادیه اروپایی و تبعات آن بر
سیاستهایآلمان،بهجهتاهمیتابعادامنیتیوبینالمللیآنبهطورخاص،بهتاثیراینتصمیم
برآیندهناتوپرداختهمیشود .
1. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle
_-zahlen-zu-asyl-mai-2016.pdf;jsessionid=B10D539202EE1B92F7D695994469D488.2
cid359?__blob=publicationFile
 .3فرانسه ،اتریش ،مجارستان ،هلند و فنالند کشورهایی هستند که امکان خروج انها از اتحادیه اروپایی وجود دارد .به
طوریکهمارینلوپنرهبرجبههملیفرانسهقولدادهدرصورتپیروزیدرانتخاباتسالآیندهمتعهدبهبرگزاریرفراندوم
خواهدبود .
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مرکلتصمیمبریتانیابهخروجرانقطهعطفیبرایاتحادیهاروپاییدانستهومعتقداستآلمان
مسئولیت خاصی برای تضمین واطمینان ازموفقیت اتحادیه دارد) (Chassany&Eteal, 2016و
فرانک اشتاین مایر آنرادلیل برافسردگی وعدمفعالیت دراتحادیه اروپایی ندانستهو معتقد
است«:رهبران اروپا تالش خود را برای کاهش نرخ بیکاری و دیگر مسائل به وجود آمده در
نمیدهیم کسی اروپا را از ما
بخش امنیت رشد اقتصادی و مهاجرت خواهند کرد .ما اجازه  
میدهدکهمقاماتآلمانبنابهآنچهاز
بگیرد»6.ایندواظهارنظردرشبرأیخروجبریتانیانشان 
میتوانند شوکهای اقتصادی و تجاری ناشی از این خروج را
یدادند ،معتقدند  
قبل احتمال م 
مدیریت کنند.امابهلحاظسیاسی چطور؟ بدون شک نگرانیهایی از آینده یکپارچگی اتحادیه
اروپاییبهخصوصازسویفرانسهوهلندوجوددارد.اینکهآلمانچگونهباایجادشوروشوقو
مشوقهایی؛  32کشورباقیمانده رادراین اتحادیه نگه دارد ،میتواند تا حدی مسئله اصلی باشد.

ذرهبین اعضای این اتحادیه است
امنیت ،سیاست خارجی وکنترلمرزهادرمسئلهمهاجرتزیر  
تاببینندتاادامهحیاتاینبازیگرسیاسیبامحوریترهبریآلمان-فرانسهچگونهخواهدبود؟ 
رهبری اتحادیه اروپایی عالوه بر قدرت ،بهمشروعیت همنیاز دارد.یعنی قدرت به تنهایی
نمیتواند منجر به رهبری موفقآلمان شود.در حالی که جنوب اروپا از رهبری آلمان در بحث

ریاضت اقتصادی وتحریم روسیه ناراحتاست،شرق اروپا از رهبری مرکل و آلمان در بحث
نظمدهیبهبحرانهایاروپارا
پناهجویانناراضیاست.درهمینراستااگرآلمانازهمیناکنون 
میدهد.حتیبهرغم
آغازنکندامکانازدست دادنموقعیت هژمونیدراین اتحادیهراازدست 
نزدیکترین خطر برای آینده

ملیگرایی اروپایی 
پیروزی مکرون در انتخابات فرانسه ،رشد  
اتحادیه اروپایی خواهد بود Eteal, 2016)3

& .(Chassanyبنابراین آلمان به فرض حاصل شدن

اجماعداخلیوپذیرفتننقشرهبریباکمکفرانسهدر اتحادیه ،ابتداباید قوت قلبیبه احزاب
سراسر اروپا بدهد که مشکالت مهاجرت ،امنیت مرزی وشغلی بهعنواننگرانیهای اصلی این
گروههاقابلمدیریتاست .



خروج بریتانیا و آینده ناتو :از امید تا تردیدهای اساسی
ناتو کهازهماناول هم چندپارهبودروزبهروزبهدلیلرشدملیگراییوهویتملیازهم
قطعهقطعهشدهوچندپاره وچندصداییتر میشود ،هر چند در زمان اوج آن نیز همواره یک

1. Politico.eu7/1/2016
2. https://www.ft.com/content/2b75023a-371d-11e6-9a05-82a9b15a8ee7
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میبرد.خودناتوبدونامریکا
رهبربهنامامریکاآنهارادریکعملیاتواحدوراهبردیبهپیش 
قابلیتهای نظامی زیادی ندارد.مسئلهای کهدربحران لیبی بهخوبی روشنشد.امریکا بهعنوان

یکی ازشرکای امنیتی اروپابعدازجنگجهانی دومهموارهتالشکردهتاماهیت ناتوبهشکل
منطقهای باشد .بعد از خروج بریتانیا بهعنوان
مهار روسیه و همچنین ابزار مدیریت بحرانهای  
نزدیکترینشریکامریکادرناتووهمچنیندومینکشورتامینکنندهمالیآن،اکنونآیندهاین
سازماننظامیوامنیتیباابهامروبرواست .
ژنرالهای ارشد ناتو معتقدند خروج بریتانیا ،اینسازمان رادرزمانرویکرد تهاجمی روسیه

اندیشکدههای امریکا مانند

با دشواری روبرو میکند .در راستای همین خطر نزدیک روسیه ،
شورای آتالنتیک وبلفر سنتر معتقدندامریکا باید بهرهبراناروپااین اطمینان رابدهدکهامریکا
قویتر و محکمتر ازقبلباآنهاهمراهخواهدبود«.رهبران امریکایی باید به مرکل نزدیک
حتی  
شوندوبهاوبهعنوانرهبرمشروعاروپااطمینانهمراهیدهندزیرامابهیکآلمانقویتربعداز
خروج بریتانیا نیازمندیم .ناتوباید برای چالشهایی مانند فرسایش ثبات در خاورمیانه وروسیه
اندیشکدههامعتقدند امریکابایدبه

انتقامجو،برنامهریزیکند»(6)Jones &Burns, June 2016این 
دارندبهوضوحاعالمکندکهقصد

آلمانوفرانسهکهنقشبرجستهای دررهبری این اتحادیه 
ادامه همکاری با آنان در مسائل امنیتی ونظامی درقالبناتوراخواهدداشت.درهمین رابطه
نیکالسبرنزمعتقداستامریکابایددستآلمانومرکلرابهعنوانرهبراتحادیهاروپاییبفشرد
وباهمکاریورهبریاینکشوربهتحریمهاعلیهروسیهدامنبزند .
در همین رابطه جان کری در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه
اروپاییوهمچنیندبیرکلناتوژنرالجنزاستولتنبرگعنوانکردکه«:بعدازخروجبریتانیا،ناتو
بهعنوانیکبرنامهمشترکهمکاریبیناروپاوامریکایشمالیهمچنینهمکاریدفاعیامنیتی
بینمتحداناروپایی اینسازمان مهمتر شدهاست»3 .جوزفنایمعتقداستشاید خروجبریتانیا
کوتاهمدت نداشتهباشدوحتی باعثاستحکامبیشتر شودولی میتواند بهحسماموریت و
تاثیر  
جاذبهقدرتنرمایناتحادیهآسیبواردکندوهمچنینمدیریتثباتملیوکنترلمهاجرترا
بینالملل را به
دشوار کند.این تاثیرات با توجه به تاثیر بر تضعیف اروپا و بریتانیا میتواند نظام  
سمتحفظوضعموجودپیشببرد( .)project-syndicate.org,7/2/2016
1. Nicholas Burns. James L. Jones, Jr..RESTORING THE POWER AND PURPOSE OF
THE NATO ALLIANCE, June 2016. Available: http:// Atlantic Council
2. military.com,7/1/2016
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تحلیلگرانی چون استفن والت معتقدند که کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در پاسخ به
درخواستامریکا برای همراهی درتعادل چین دراسیا ،پاسخی منفی بهاین کشورخواهندداد.
یدانند.اتفاقااگرچین به
آنهاپاسخی منفی خواهندداد،زیرا این کشورراتهدیدی برای خودنم 
رشد خود ادامه دهد اروپا تمایل به برقراری یک رابطه خوب با آن خواهد داشت .شاید این
یمهایروسیهتاحدودیدرستتلفی
تحلیلرابتوانبااستنادبهعدمهمراهیکاملآلماندرتحر 
میداندکهپایانیبراتحادیه
کنیم.آلماننبودیکرابطهعادیباروسیهرانهایتایکجنگسرد 
اروپاییخواهدبود.وزیرخارجهآلماندرهمینراستادرابتدایژوئناعالمکردکهدرصورت
میتوان به مالحظاتی برای کاهش تحریمهای روسیه
پیشرفتهایی در مورد بحران اکراین  
یسازی رابطهو داشتن
اندیشید.این نشانمیدهد که آلمانبهدنبالراههای مختلفی برای عاد 
روابطتنگاتنگباروسیهاست.درهمینراستایکیازسناریوهادرموردآیندهاروپابعدازخروج
بریتانیا وتضعیف ناتو،نزدیک شدنروسیه وآلمانبهیکدیگر وایجاد شرایط خطرناکبرای
دیگراناست.مبنایایننزدیکیمنافعاقتصادیدوکشوراست.یعنیوابستگیبعضیازکشورها
ازجملهآلمانبهانرژی واقتصادوبازارروسیه ازیک طرفومتقابالمنافعناشی ازدراختیار
داشتنبازارانرژی اروپاونزدیکی بهقدرتمندترین شریک اقتصادی اتحادیه اروپایی یعنی آلمان
باعثشدهتااین سناریو بهشکلجدی توسطامریکا دنبالشودکهبهدنبالنیروی سومی در
وبهخصوصناتوباشد.دراین میان بازیگر جدید وفعالی بهناملهستان در حال
اتحادیه اروپایی  
بینالمللیازطریقمشروعیتناتو
رشداست.بازیگریعالقمندبهحضورفعالدرحلبحرانهای 
درسطحاتحادیهاروپایی .
وجودهمانطورکهکارشناسانبهخوبی برآوردکردند،برنده واقعی خروج بریتانیا ،نه

با این 
خودبریتانیایاآلمانهستندونهدیگرمخالفانخروجبریتانیا؛بلکهبرندهواقعییکاروپایبدون
رهبروضعیف،روسیهخواهدبود.بدونشکامریکایتحترهبریترامپنیزعلیرغمسیاستو
شعارهای بازگشت به خانه ،هیچگاه چنین معادلهای را نخواهد پذیرفت و تمام تالش خود را به
میگیرد تا اتحادیه اروپایی و بازوی امنیتی آن یعنی ناتو به مانند قبل خطر نزدیکی چون
کار  
روسیهرامهارکند .
نکتهپایانیاینکهاتحادیهاروپاییبهمعناینهادیوادارییعنیبروکسلقدرتجلوگیریاز
این اقدام آلمان را ندارد.جمع میان منافعآلمان ومنافعامریکا درمواردی چون اکراین ،آینده
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اروپا را دچارابهامکردهاست.تناقض میان نزدیکی جغرافیایی با روسیه و بهرهبردنازمنافع
اقتصادی آن از یک طرف و تاکید امریکا بهعنوان متحد امنیتی و ایدئولوژیک برای رهبری
اتحادیه اروپایی در تمام ابعاد نظامی ،اقتصادی و  6...از سوی دیگر بخشی از نخبگان آلمان
یتپذیربودن ،یکی را
خوببودن و مسئول 
یکبین  
معتقدند که این کشور باید در آینده؛ نزد 
یتپذیری آنبستگی
برگزیند.زیرا حیات سازمانهایی کهدرآنعضواستگاهبهنوعمسئول 
دارد)3 .(Wright, july 2014ناتویکیازاینسازمانهاستکهآلمانبایددرموردوضعیتبعداز
خروجبریتانیادرموردشتصمیمگیریکند.

1 . FRIEDMAN .euractiv.com, Jun 2, 2016
2 . Wright, Nicholas, (2014), “In Germany's International Security Role: With or
Without Military?” July. Available: http://www.atlantic-community.org.
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نتیجهگیری
چپگرایی در
ملیگرایی آغشته به  
پیروزی ترامپ در امریکا و مکرون در فرانسه ،رشد  
بریتانیا،بحرانپناهجوییوحمالتتروریستیدراتحادیهاروپایی،سال3161و3162رابهسالی
ویژه برای اتحادیه اروپایی و سازمانهای وابسته به آن تبدیل کرده است .در این راستا حل
معادالت و مسائل بینالملل پس از خروج بریتانیا نیازمند وجود یک رهبر قدرتمند در اتحادیه
میرود تادرهیبت
اروپایی است.باتوجهبهروندهایموجوددر اتحادیه اروپاییاز آلمانانتظار 
یکهژموناتحادیهاروپاییراحفظکند،امانشانهایازایناشتیاقوجودندارد.درموردچرایی
اینانتخابتأثیرمقدوراتوامکاناتقدرتیمانندآلمانبرسیاستخارجیاینکشورپیچیدهو
غیرمستقیماست.زیرا،فشارهاومحدودیتهایسیستمیکازطریقمتغیرهایسطحواحدمیانجی
سرمایهگذاران تجاری و

تصمیمگیرندگان آلمانی ،افکار عمومی ،

مانند ادراکات و برداشتهای 
همچنین ساختار دولت مانند دادگاه قانون اساسی ،مجلس فدرال بر سیاست خارجی تاثیر می
گذارد.ازاینرو،فهمرابطهبینتوزیعقدرتوسیاستخارجیآلمانمستلزمبررسیهردوبافت
بینالمللی است که سیاست خارجی این کشور در چارچوب آن تدوین و اجرا
و بستر داخلی و  
میتوان به شکل مستندتری
میشود .این استدالل را با نگاهی گذرا به تاریخ روابط بینالملل  

توضیحدادکهسیاستخارجیآلمانبهشدتمتاثرازتاریخیکصدسالهاینکشوراست.بنابراین
فهمهویتاینکشورشایدتاحدودیانفعالسیاستخارجیآلماندرعرصهبینالمللراتوضیح
بدهد .
سیاست خارجی آلمان در وضعیت کنونی در صورتیکه بتواند میان وضعیت آنارشیک نظام
بینالملل و تقاضای سیستمیک برای ایفای نقش رهبری ،توازنی ایجاد کند ،قادراست مطلوبیت

محدودیتهای

خود و متحدینش را برآورده کند.این توازن با آنارشی موجود و همچنین وجود 
جهتگیری رفتار سیاست خارجی این کشور به شکل تجویز
داخلی و متغیرهای تاثیرگذار بر  
نظری نمیتواند راهگشای تقاضاهای ساختاری برای ایفای نقش موثرتر باشد .زیرا این تجویز
نیازمندیکحمایتقدرتمندازرهبرانونخبگانآلمانیاست،درحالیکهسیاستخارجیآلمان
در وضعیت فعلی توازنی میان محدودیتهای اجتماعی و تعهدات دیپلماتیک است .بنابراین
تواناییهای مادی ،آلمان را به سمت جایگاهی خاص در نظام بینالملل هدایت

صرف وجود 
نکرده است .به عبارتی دیگر برخالف ادعای نظری موجود همیشه داشتن قابلیت (جمعیت،
تبخش در اروپا و سایر منابع) نمیتواند قابلیت عملیاتی پیدا کند و
اقتصاد ،رهبری مشروعی 
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موجبهژمونشدنیککشوردرمنطقهایخاصشود .
در نهایت اینکه پذیرفتن مسئولیت بهاندازه مقدورات توسط کشور آلمان برای نظم بینالملل
نیزاولویتاست.دراینمیانامریکاییکهبارفتارتهاجمیروسیهدرشرقاروپاورشدچیندر
اسیا ،نابسامانی سوریه ،عراق و افغانستان در خاورمیانه روبرو است ،باید همراهی این کشور
بهعنوان یکی از محورهای اساسی رهبری اتحادیه اروپایی را داشته باشد تا بتواند سالمت نظم
لیبرالی فعلی که با این چالشها به خطر افتاده است را حفظ کند .این حفاظت به پشتیبانی نظامی
قابلیتها و جایگاه دیپلماسی آلمان را نیز ارتقا دهد و درنتیجه در

میتواند 
قوی نیاز دارد که  
بینالمللیبهترعملکند.دراینمیانمهماستکهاینمدیریتبه
مدیریتمنازعاتوبحرانهای 
ارزیابیهای جدی صورت گرفته از

شکلی روشن پیگیری شود ،زیرا برای مثال در یکی از 
سیاستهای مهاجرتی آلمان و تالش

مدیریت بحران مهاجرت و پناهجویی توسط این کشور ،
برای تسری دادن این بحران به کل اروپا را نوعی تالش برای رهبری این کشور در اتحادیه
موازنهسازی در مقابل آلمان از سوی

میدانند .با وجود این به نظر میرسد هرگونه 
اروپایی  
میتواند از این نظر به ضرر اروپا باشد که کشوری مانند آلمان را از خدمت
کشورهای اروپایی  
اتحادیهاروپاییبهانزواوپیگیریمنافعملیصرفبکشاند .
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