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 چکیده

(بریتانیاخروجومهاجرتاکراین،یونان،بحرانخصوصبه)اروپاییاتحادیههایبحران
استکردهآلمانخارجیسیاستگیریجهتورفتارمتوجهراهانگاه ازشرایطایندر.

اتحادیهرهبریبرایگزینهمهمترینراآلمانای،فراقارهوایقارهبزرگهایقدرتسویی
مرکلآنگالوداردرااروپاییاتحادیهاقتصادبزرگترینکشوراینزیرادانندمیاروپایی
ایندردیگرسویازاما.رودمیشماربهجهانواتحادیهایندراحترامقابلرهبری

داردوجوداساسیتردیدهایآلمانسویازرهبرینقشپذیرفتنوپذیریمسئولیت در.
پژوهشگرانآلمانی،کارشناسانونخبگانذهندرکهسوالیترینمهمرابطهنهمی
کهاستاینداردوجودگذشتهسالدودرکشورهاسایررهبرانمهمترهمهازوالمللیبین
ازناشیاروپاییاتحادیهقبالدرآلمانخارجیسیاستگیریجهتدرموجودابهام

ومهاجرتیعنیاروپاییاتحادیهدرمهممسئلهدوبهتوجهرهگذرازنوشتاراینچیست؟
تشریحراآندالیلوتبیینراآلمانتوسطرهبرینقشپذیرشدرابهامبریتانیا،خروج

.کندمی
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 مقدمه

پردازاننظریهوتحلیلگراناکثروعدهاین6."استدگرگونییکحالدرالمللبیننظام"

استموجودهایواقعیتبهتوجهباالمللبینروابط جهانینظمدگرگونیایندراینکهاما.

هایاستراتژیستوپژوهشگرانسوالواختالفمحلکرد،خواهدتغییرشکلچهبهوچگونه

بحرانمانندویکبیستقرندراروپاییاتحایهمختلفلمسائخاصطوربهمیانایندر.استدنیا

تاشدباعثبریتانیاخروجومهاجرتمسئلهیونان،بحراناکراین،بحران،3112سالاقتصادی

چهقدرتتوزیعتغییراینکهمانندسواالتی.شودمطرحاروپاییاتحادیهرهبریاهمیتازسوال

خواهدپیدرامنیتیوسیاسیمختلفهایحوزهوایمنطقهجهانی،ابعاددرراایعمدهتغییرات

هایرژیمونهادهاآیاداد؟خواهدرخالمللیبینبخشتوازنهایائتالفدرتغییراتیچهداشت؟

مقرراتوضعباجدیدتغییراتصرفاًمیالدی01دههمانندبهیاشدخواهنددگرگونالمللیبین

درآلمانمانندکشوریخارجیسیاستوالمللیبینرویکردد؟کرخواهندتجربهراساختاری

سواالتازایعمدهقسمتپاسختواندمیچراکهاست،برخوردارایفزایندهاهمیتازمیاناین

.کندروشنرافوق

روبهرونداسپانیا،وایتالیااقتصادیمشکالتبریتانیا،خروجبهتوجهبااروپاییاتحادیهشرایط

.استشدهمواجهابهامبافرانسهوآلمانتأثیرگذارانتخاباتهمچنینولهستانقتصادارشد

بارهبریهیئتیکیا(Cole 2001: 6)فرانسهوآلمانکشوردوتوسطمشترکرهبریپیشنهاد

ابهامبودهاست.ینهابهاواکنشینازجملهاول(Schweiger, 2015)ورشووپاریسبرلین،حضور

همچنینوییاروپامنافعی،ملیتکشورهاباتوجهبههوینازایکرابطههربایدمیانایندرالبته

تاحدتواندیمسائلمینازایکاضافهکردچراکههریاحتمالیهارابهپاسخگرایییرشدمل

پاسخینایادیز کند ابهام دچار را خواستدرترینمستقیممیانایندر.(Fischer 2001: 4)ها

شدمطرحلهستانخارجهوزیرسویازاروپاییاتحادیهنجاتبرای خاطربهآلمانازمن»:

 «یرداروپارابپذیاروپاتقاضادارمرهبریبقاورستگاریبراینهمچنوخودمانبرایوخودشان

.(Sikorski, 2011)یتمسئولیرفتنپذیازآلمانبرایرمستقیموغیممستقیهاوجوددرخواستبا

قابلبحرانیشترب مقابلدرآلمانرفتارارزیابیباتحلیلگرانبسیارییی،اروپایهاتحادییهادر
                                                                                                                                               

6 کندمیتبیینآنتروپیمفهومبارادگرگونیاینشولر. بهفرآیندیکتمایلازمعیاریعنوانبهتوانیممیراآنتروپی.
بهگرمترجسمازگرماصورتبهگرماییانرژیترمودینامیکدومقانونطبق.کنیمتعریفخاصجهتیکدرحرکت
یکبودنتصادفیازمعیاریآنتروپیبنابرایندهندمیکاهشراسیستممرتبهفرآیندهااینگونه.یابدمیانتقالسردترجسم
.استاحتمالینظم
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هادهوایرانایهستهمسئلهاروپا،اقتصادیبحراناوکراین،بحرانعراق،جنگمانندموضوعاتی

میانبهسخنکشوراینخارجیسیاستواستراتژیدرسردرگمیازایگونهازدیگر،موضوع

نوعیبهرفتمیانتظارکهقدرتیمورددررازیادیسواالتابهام،وسردرگمیاین.آورندمی

رهبرانوسیاستگذارانوپژوهشگراناذهاندربپذیردراالمللیبینهایبحرانومسائلمسئولیت

 .استآوردهوجودبهغیراروپاییواروپاییکشورهایسایر

بااصطالحاتیناآلمان،اروپاییخارجیسیاستمنتقدان :کنندیمیانروشنبیانتقاداترا

منافعکوتاهیرفتهپذتاثیریخارجسیاست استراتژیکهایهانجامپروژییمدتوفقدانتوانااز

(Tocci, 2014)،اقتصادخارجیسیاستخارجی،سیاستهایپروژههدایتوطراحیدرناتوانی

ز ارائه،(Swieboda, 2014)ده عنوانبهماندنبهیلتمایاونرمیخارجیاستمدلسیککننده

(Techau, 2014). خارجیسیاستییمدلاروپایک

وطرفیکاز3166سالدرلیبیبحراندرمللسازماننیروهایحضوربامخالفت

نقشمورددرراابهامبریکس،کشورهایباشدنراستاهمورفتنوغربیدوستانبهکردنپُشت

هاتحلیلدوگانگی.استکردهدوچندانجهانسیاستدرآلمانآیندهسهمهمچنینواروپایی

تاداردراتواناییاینآلمانمعتقدندتحلیلگرانبعضی.داردابهاماینازنشانگستردهمداریدر

فرهنگبهخارجیسیاستدرداریخویشتنفرهنگازوکردهبازبینیخوداستراتژیدر

آلمانخارجیسیاستبهجهانیجدیدنظمالزامجهت،تغییراینزیرادهد،جهتتغییرخودسری

است آنمقابلدریاآنبدونمهمتصمیماتکهاستاروپادرتاثیرگذارقدرتیکآلمان.

ونداردخارجیسیاستگیریجهتکشوراینمعتقدندایعدهدیگرطرفاز.شودنمیگرفته

افولبهروهمنرم قدرتچهرهیکارائهبرایکشوراینتالشحتی.استروشناستراتژیدفاق

.(Kappel, 2014: 348)است

یانکته نقشایفایبرایقدرتهایمولفهاکثرآلمانکهاستاینداشتتوجهبایدکه

داردرامدرنپستوکالسیکنگاهیدررهبری منابعمثابهبهقدرترابطه،مثابهبهقدرت.

چراکهاینجاستسوالاما.غیرهونفوذمثابهبهقدرت،(نظامینیرویاقتصاد،سرزمین،جمعیت،)

یکگرفتنپیشدریاالمللبینصحنهدرکالناستراتژییکاتخاذبهمنجرهاتواناییاین

است؟نشدهتاثیرگذارقدرتیابعاددرفعالخارجیسیاست

المللیبینوداخلیابعاددرشدهمطرحانتقاداتبررسیضمنندگاننگارنوشتارایندر

گراییواقعنظریچارچوبازگیریبهرهباآلمان؛خارجیسیاستگیریجهتبهنسبت
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ازناشیآلمانخارجیسیاستدرکنونیابهامکههستندسوالاینبهپاسخدنبالبهنوکالسیک

اقتصادیوامنیتیسیاسی،هایحوزهدرالمللیبینسباتمنابرتاثیریچهابهاماینوچیست؟

عدموکشوراینخارجیسیاستدرموجودابهاماتکهاستایناصلیفرضیهداشت؟خواهد

توزیعازناشیسیستمیکهایمحدودیتوفشارهادلیلبهطرفیکازرهبرینقشپذیرش

وادراکاتمانندمیانجیواحدسطحهایمتغیرجهتبهدیگرسویازوالمللبیننظامدرقدرت

ساختارهمچنینوتجاریگذارانسرمایهعمومی،افکارآلمانی،گیرندگانتصمیمهایبرداشت

دراساسیتغییراتضمنتواندمیواستبودهفدرالمجلساساسیوقانوندادگاهماننددولت

این؛ازقبلتا.باشدنیزروپیشجهانیجدیدنظمنوعکنندهتعیینای،منطقههایتوازنوائتالف

خلیجبحرانجهانی،سیاستدرآفرینینقشوآلمانخارجیسیاستارزیابیبرایمحققانسایر

سعیبراینموردایندر.زدندمیمثالراعراقبحرانافغانستانوسومالی،بحرانکوزوو،فارس،

اروپاییاتحادیهازبریتانیاخروجهمچنینورانمهاجوپناهجویانموضوع3برتمرکزباایناست

روشنولیکوچکهرچندتصویریتاشودمیتالشپایاندر.پرداختهشودنقشاینارزیابیبه

.نشاندادهشودالمللیبینعرصهدرکشورایننهاییانتخابوروپیشوضعیتاز

 

 پژوهش با مرتبط آثار مرور
موضوعاینبهمختلفیهایپاسخ.نیستایتازهسوالاروپاییهاتحادیدررهبریازسوال

استشدهداده اتحادیهبهدهندهشکلاصلکهمسئلهاینبرتاکیدباپژوهشگرانازبرخی.

کهکنندمیاشارهنکتهاینبهاست،شدهبناناتوانیوقدرتیبیاصلیاساسبرخوداروپایی؛

 (Revel 2003: 123)نیستتناقصدراتحادیهاینگیریلشکماهیتبارهبریبحرانمسئله

(Hayward, 2008: Preface).آنایفایدروگرفتهمفروضرارهبریآلمانمعتقدنددیگرایعده

منافعکهگیردمیرهبریژستصورتیدرتنهاآلماندهند؛میپاسخایعدهوبودهناموفق

عنوانرهبربهشرایطیهرتحتکشوراینیگردارتیعببهداشتهباشد.کشورینابرایمشخص

حتیاقتصادیمنابعداشتندلیلبهاتحادیهاگرمنافعاواقتضاءکنددرمسائلیولکندیظهورنم

تحلیلبرایالنیتز(.Schoeller, 2016:15)داردبرمیرویشپیشراهمازینهادهایمحدودیت

استکردهتاکیدخارجیوداخلیسیاستانمیپیوندرویبرآلمانخارجیسیاست نگرش.

افکاراقتصادی،هایکمپانیفشار،هایگروهدولت،بودنائتالفیوسیاسیاحزابنخبگان،

اینخارجیسیاسترفتاربرتاثیرگذارداخلیعواملعنوانبهآلمانینخبگاننگرشوعمومی
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(.xii ,Lantis, 2002)استتحلیلاینتمرکزمحلکشور

مسائلدرنقشایفایبرایساختاریفشارهایمیانموجودتضادبهمیسکیمونالیستر

کشوراینفدرالمجلسواحزابداخلیفشارهایباخواستهاینانطباقدشوارراهومختلف

آلماننقشمشترکاروپایی،هایسیاستاتخاذدرطرفیکازاستمعتقدوی.استپرداخته

بودهروبروهاییمیلیبیوهادشواریباتصمیماتاینانجامدرطرفیازولیاستبودهپررنگ

اروپاییاتحادیهرهبرینقشوملیمنافعمیانتوازنیخوبیبهتوانستهکشوراینچندهر.است

مشترکدیگرایمقالهدروی.Miskimmon, 2007))کندایفا انطباقاستراتژهنتربا نحوه یبه

نظرطبقبرهمکهمنسجمتژیبهاسترایدنرسیمرکلبراتوسطاروپااتحادیهلبامسائبرخورد

پرداختباشد،یورومنطقهبازیگراندیگرباهمسوهموهاآلمانیتاریخیحافظهوترجیحات

اروپانشاندادهوموفقشدههمکارانخودترجیحاتراآلمانترجیحاتزیرکیبهمرکل.است

 (.Miskimmon, 2015)(هستیمقایقیکدرهمهما)کندهمراهیهاتحادینارادر

وخارجیاستراتژیکمعمایمیانپیوندمدلراخودمفهومیچارچوبالتینزجفری

موردایندررامطالعهسهوکردهانتخابداخلدرجدیدهایواقعیتبهدهندهشکلمناظرات

دربشردوستانهمداخله-پوفارسخلیججنگ-بوو،کوزبحران-الف:دادهاستقرارتوجه

داخلیهایمحدودیتبود،خواهدکنندهتعیینآنچهکهرسدمینتیجهاینبهنهایتدروی.مالی

یکهیچوکندایفانقشجهانسیاستدرکجا؟و؟کیچگونه؟آلمانکندمیتعیینکهاست

دهدنمیرارویهاینشدنمنسوخنشانهآنازبعدوسردجنگدوراندرمطالعاتیموارداز

(Lantis, 2002:189) آغازمیالدی21دههاواخرازراآلمانرهبریبحثکهپترسونوبولمر.

درمختلشرایطوجودمعتقدند( Bulmer, 1987, 1996, 2010, 2013, 2014&Paterson )اندکرده

استکردهداغراآلمانرهبریبهنیازاروپاییاتحادیه روبرومحدودیتسهباتقاضاایناما.

 ماندهمحدوداقتصادبهآلمانقدرت-6است: مشروعیتمشکلبااروپادرآلمان-3است؛

بازیگریمانعاینواسترشدحالدرداخلیفشارهایازناشیهایمحدودیت-2است؛روبرو

واندشدهشناختهمشروعرهبرعنوانبهاقتصادیلحاظازصرفاآنها.استهژمونیکقامتدر

.هستندروبرمخالفتباسیاسیابعاددر

گیریجهتالمللیبینوداخلیهنجارهایازتلفیقیمعتقدندهمکارانشوریتبرگرولکر

تغییرزیرسیستمیوسیستمیهنجارهایکهزمانیوکندمیمشخصراآلمانخارجیسیاست

(.(Rittberger et al, 2001کندمیتغییرنیزنآلماخارجیسیاسترفتارکند،
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  نوکالسیک؟ گرایی واقع چرا: نظری چارچوب
وکالسیکگراییواقعترمیمینظریهنوعیبهکهنوکالسیکگراییواقعنظریهنگارندگاننظراز

زیراهد؛دارائهآلمانخارجیسیاستگیریجهتورفتارازبهتریتبیینتواندمیاست،گرایینوواقع

بهتریتبیینتاکردترکیبتوانمیراواحدسطحوسیستمیکمتغیرهایازدستهدوهرنظریهایندر

راکشورهارفتاربرآنارشیاهمیتوتأثیرسو،یکازنظریهاین.دهدارائهکشورهاخارجیسیاستاز

سیاستهایانتخابوهاگزینهآنارشیک،المللبیننظامکهکندمیآغازمفروضاینباوپذیردمی

سازدمیمقیدومحدودراآنهاخارجی سیاستکنندهتعیینعواملدرعلّیتقدمواولویتیعنی.

استسیستمیکمستقلمتغیرهایباخارجی خارجیسیاستمفادوآمالاهداف،کهایگونهبه.

ماننددیگر،سویازاما.یردگمینشأتآنهانسبیمادیقدرتازچیزهرازپیشوبیشکشورها

وناقصذاتازفراترالبتهواحد،سطحمتغیرهایوکشورهاهایویژگیتأثیرکالسیک،گراییواقع

قدرتامکاناتومقدوراتتأثیرپس.دهدمیقرارتحلیلوتوجهموردراآنهارفتاربرانسان،معیوب

استغیرمستقیموپیچیدهخارجیسیاستبر طریقازسیستمیکهایمحدودیتوشارهافزیرا،.

بردولتساختاروگیرندگانتصمیمهایبرداشتوادراکاتمانندمیانجیواحدسطحمتغیرهای

همهازپیشوبیشکشوریکخارجیسیاستهدفودامنهبنابراین.گذاردمیتاثیرخارجیسیاست

ناشیآننسبیمادیقدرتهایتواناییودوراتمقتردقیقطوربهوالمللبیننظامدرآنجایگاهاز

وبافتدوهربررسیمستلزمخارجیسیاستونسبیقدرتتوزیعبینرابطهفهمرو،ایناز.شودمی

روایناز.شودمیاجراوتدوینآنچارچوبدرخارجیسیاستکهاستالمللیبینوداخلیبستر

داخلیهایبرداشتوهاانگیزههمراهبهالمللبینامنظدرقدرتتوزیعدهیشکلچگونگیبررسی

 (.,145:1998Rose -144)استاهمیتدارایکشورها

تالشوپرداختهدولتمحوریوکانونینقشبررسیبهنوکالسیکگراییواقعنظریه

برآوردهایبینکشورهاداخلیخصوصیاتشرایطیچهتحتوچگونهدهد،توضیحکندمی

بهوگرفتهقرارآنهاخارجیسیاستوالمللیبینهایفرصتوتهدیدهاازآنهاگیرندگانتصمیم

دهدمیشکلآن میزانوسطحالمللی،بینهایفرصتوهامحدودیتازترکیبیبنابراین.

کندمیتبیینراخارجیسیاسترفتارداخلیهایمحدودیتوهافرصتوخارجیتهدیدهای

نقشخارجیشرایطوتهدیدهاوقدرتتوزیعتغییروتثبیتازتعریفولقیتکهایگونهبه

رو،ایناز.(Taliaferro,  et  al., 2009:1-2)داردآنهابهکشورهاواکنشتعییندرایکنندهتعیین
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خارجیسیاستوسیستمیکهایمحدودیتوهامحرکوهاانگیزهمیان6انتقالیکمربندیک

ونسبیقدرتتوزیعالمللی،بینسیستمیک،آنارشیمتغیرهایکهطوریبه.گیردیمقرارکشورها

برایتاکندمیایجادکشورهابرایراالزاماتیوهامحرکآن،ازناشیقطعیتواطمینانعدم

نمایندتالشامنیتتامین سیستمیکِهایفرصتوفشارهابهمتفاوتایگونهبهاغلبکشورها.

ازکمترسیستمیکمتغیرهایوعواملبوسیلههاواکنشاینگاهی.دهندمینشانشواکنمشابه

تهدیداتبهواکنشدرکشورهاکهایگونهبه؛شودمیبرانگیختهداخلیمتغیرهایوعوامل

اجتماعیهایگروهونخبگانتَشتُتمانندداخلیخاصشرایطاثردراستممکنخارجی

بزننددستکارآمدومؤثرگرایبرونوگرادرونسازینهموازبهنتوانندپراکنده درهادولت.

میتعینرسمیمقاماتووزراحکومت،رئیسازمتشکلملیامنیتیمجریانومجریهقوهیک

منافعگیرندگانتصمیم.دارندعهدهبرراخارجیسیاستوامنیتیسیاستگذاریوظیفهکهیابند

سایرمنافعونسبیقدرتازبرآوردشاناساسبرراخارجیتسیاسوکردهتعریفراملی

هایمحدودیتمعرضدرهموارهرهبرانوجود،اینبااماکنند؛میهدایتومدیریتکشورها

ادراکاتومحاسبهنظریهایندر.(Taliaferro, et  al.  2009: 25-26)دارندقرارداخلی

برافزون.نمایدمیتعیینراقدرتومحیطیتحوالتهبالزمواکنشوپاسخگیرندگان،تصمیم

بایدسویکاز.هستنددوسطحیبازییکدرگیرهموارهخارجیسیاستگیرندگانتصمیماین،

داخلدرمنابعبسیجواستخراجبهبایدسودیگرازولیدهندنشانواکنشخارجیمحیطبه

هاویژگیخارجی،سیاستتحلیلدرلذا،.(Taliaferro, et al,.5:2009-6)ورزندمبادرتکشور

تأمینوتعقیببرایمنابعاستخراجدرگذارانسیاستتواناییمانندکشورهاداخلیخصوصیاتو

 .(Elman,16:2007)گیردقراربررسیموردبایدخارجیسیاستاهداف

تجزیهمتغیرهاازدستهسهپایهبرراخارجیسیاستودولتبینرابطهنوکالسیک،گراییواقع

آنارشیک؛المللبیننظامازناشیهایفرصتوتهدیدهابرآوردوارزیابی-الف.کندمیتحلیلو

عبارتبهیاکشورهاسویازهافرصتوتهدیدهاارزیابیوبرآوردچگونگیاوالًمحور،ایندر

ثانیاً،شود؛میبررسیکنندمیداماقآنهاطرفازکهاصلینهادهایوگیرندگانتصمیمتردقیق

وارزیابیراالمللیبینهایفرصتوتهدیدهاکهدولتدروندراصلیوکنندهتعیینبازیگران

مورددرکشورهادروناختالفاتوفصلحلچگونگیثالثاً،میشوند؛شناساییکنند،میبرآورد

.شودمیدادهتوضیحآنهابامقابلهبرایضیمقتومناسبهایحلراهوالمللیبینتهدیدهایماهیت
                                                                                                                                               
1. Transmission Belt 



 (32)پیاپی69زمستان،32شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 410
 

شودمیتعیینکلیدیموضوعپنجمبنایبرکهراهبردیانطباق-ب اصلیگیرندهتصمیم:
توانندمیاندازهچهتاداخلیبازیگرانیادهد؟میپاسخالمللیبینتهدیدهایبهچگونهوکیست

تأثیردولتمختلفهایصحنهوهاهعرصدرخارجیسیاستبروکردهزنیچانهدولتبا

وسبکصرفاًیاکنندمیتعیینراخارجیسیاستمفادومحتواداخلیبازیگرانکهاینبگذارند؟
برراتأثیربیشترینتحتچهشرایطیداخلیبازیگرانازکدامیکنمایند؟میتعیینراآنشیوه

سرانجامخارجیسیاست وتهدیداتبهگوییپاسخبرایگانگیرندتصمیمورهبراندارند؛
دارند؟نیازداخلیبازیگرانباهاییزنیچانهچهبهالمللیبینهایفرصت

دادهتوضیحموضوعسهاساسبرهاسیاستاجرایوداخلیمنابعبسیجواستخراج-ج
خودخاذشدهاتهایسیاستوهاگزینهتأمینوتعقیببرایالزممنابعچگونههادولت-6:شودمی
درمنابعبسیجبرایدولتراهسدتادارندقدرتاندازهچهتاداخلیبازیگرانکنند؟میبسیجرا

هایگروهزنیچانهدرموفقبازیگرکنندهتعیینعاملشوند؟مختلفهایعرصهوشرایط
6.(6231آبادی:فیروزدهقانی)است؟کدامدولتبااجتماعی





  یخارج سیاست در گیری جهت و خلیدا سیاست های ویژگی
محوریتباحزبیسیاستگذاریعمومی،افکارومنسجمسیاسیفرهنگماننددرونیعوامل

توانمیراسردجنگازبعدآلماندرصنعتیپایگاهوجمعیتسرزمینی،عواملکناردرنخبگان

تغییراتیدهندهنشانوعموضاین.دیدکشوراینخارجیسیاستدرتأثیرگذاروجهبارزترینبه

بودخواهدهامشیوخطدر وهاانگیزهمیان3انتقالیکمربندیکعنوانبهشدهگفتهعوامل.

کنندمیعملکشورهاخارجیسیاستوسیستمیکهایمحدودیتوهامحرک قوینقش.

آلمانعمومیافکارشدنتروحساس(فدرال)اساسیقانوندادگاه،(بوندستاگ)آلمانمجلس

راستایدررااروپاییهمگراییازحمایتدرتردیددرجهتمیالدی31دههازقبلخالفبر

تبیینتوانمیآلمانخارجیسیاستنقشدرانتقالیکمربندهایعنوانبهدرونیعواملهمین

کشوراینداخلیسطحازخارجنیروهایومتغیرهابهواکنشدرراسیاسیهایدادهکهکرد

نسبیقدرتدرتغییراتموماًع) کنندمیدهیجهتوگریمیانجیکانالیزه،( درابهاموجود.

بیندربلکهآلمانجامعهوهارسانه سیاستمداران،بیندرتنهانهسیاستیکاتخاذوانتخاب
                                                                                                                                               

6 جمهوریخارجیسیاستونوکالسیکواقعگرایی»مقالهنظریقسمتاساسبرزئیجتغییراتیبامقالهنظریبخش.
.استشدهنگاشتهفیروزآبادیدهقانیجاللسیدتالیف«ایراناسالمی

2. Transmission Belt 
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.استشدهتبدیلاساسیسوالیکبهالمللیبینکارشناسانواروپاییکشورهایسایررهبران

وعدالتصلح،آیندهوفراآتالنتیکیروابط–اروپادرکشوراینمنافعونقشمورددرابهاماین

راخودتالشکشوراینمعتقدندآلمانخارجیسیاستحوزهپژوهشگران.استالمللبینامنیت

وباشدداشتهالمللبینسیاستدرفعالنقشبایداینکهبهتوجهبدوناخالقیرویکردیاتخاذبه

وخارجیسیاستدرآلمانباورنداینبرآنها.استکردهمعطوفبگیرد،جدیرانظامیآرایش

استشدهانفعالدچارخودالمللیبینهایگیریجهت لحاظازکشورایناینکهوجودبا.

کناردرواروپابرایفرانسهکناردربیشترینقشگرفتنعهدهبرتواناییسیاسیوزنواقتصادی

بهنسبتپذیریمسئولیتوخارجیسیاستگیریجهتمورددراماداردجهانبرایامریکا

پیشسالبیستموقعیتبهنسبتاروپاییاتحادیهمحدودهدرخصوصبهالمللیبینهایبحران

وجودتردیداستراتژیکومفهومیابعاددرکشوراین درابهام.((Swp Research, 2015دارد

برراخودخارجیسیاستنتوانستههنوزاینکهیااستاستراتژیفقردچارآلمانآیااینکهمورد

کندعملآناساسبرودادهقرارمناسبچارچوبپایه مناظرهبزرگتریناساسهمینبر.

وهاتواناییبهتوجهباآلمانآیاکهگرددبرمیمسئلهاینبهنخبگانبینآلماندرگروهیدرون

بپذیرد؟المللیبینعرصهدررابیشتریمسئولیتونقشبایدخودمشروعیت

رهبرینقشدرآلمانبرایفرصتیورومنطقهبحرانوسردجنگدورانپایانکهحالیدر

مخالفجهتدرداخلیمحدودیتافزایشاست،کردهفراهمراهژموننقشدربازیواروپا

میمشاهدهچشمگیریشکلبهنقشاین آلمانمردمینهمچن(Hayward, 2008:78-79) شود

اقتصادیپیشرفتبرایمناسبیبستررانهستندوآینبدبیورومشترکینسبتبهنظامپولعمیقا

فرسایشبهنسبتییاروپایهدراتحاددیگریکشورهرشهروندانازبیشهاآلمانی.دانندنمی

حالاینبا.(Auer, 2014: 331)هستندنگراناروپاقانونگذاریفراینددرخودقانونحاکمیت

بایدسردجنگازبعدخصوصبهجهانسیاستدرآلماننقشمعتقدندآلمانیرهبرانازبعضی

.باشدمتحدانانتظاراتواقتصادیوسیاسیجایگاهبامتناسب

سویازکشوراینبرایالمللیبینپذیریمسئولیتتقاضایکهاستایناستروشنآنچه

سیاستدرتأثیرگذاروموجودهایگرایشباالمللیبینکارشناسانوکشورهادیگررهبران

:مثالبرای.استمتفاوتموضوعاینبهنسبتآلمانداخلیعمومیافکارخصوصبهوداخلی
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برایکردهابهسالحفروشاجازهبرمبنیتصمیمیمورددر6فورساموسسهکهاینظرسنجیدر

تصمیماینمخالفآندرکنندگانمشارکتازدرصد13است؛کردهمنتشرداعشباهمقابل

گفتهکهطورهمانزیرا3کرد.تصمیماینلغوبهمجبورراکشورایندادگاهکهمخالفتیبودند،

هایمحدودیتوهافرصتودارندقرارداخلیهایمحدودیتمعرضدرهموارهرهبرانشد

فعالیتبهتوجهباتصمیماینکهصورتیدر.کندمیتبیینراخارجیتسیاسرفتارداخلی

ومردممیلیبیتوانیماماداشتاقتصادیمبناییکشورایندرتسلیحاتیمختلفهایشرکت

نظرسنجیهمینبهاستنادباراالمللبیننظامدرغیرمعقولآفرینینقشبهکشوراینعمومیافکار

دادنشانکشوراینتصمیمتغییرو هایبحرانموقعیتبهبناوداخلیهاینظرسنجیاکثردر.

درهایشانمالیاتمصرفوآنهادولتشرکتبهایعالقهکهدادندنشانآلمانمردممختلف،

باوجودحتیکهبودفشارهاهمینبهتوجهبا.ندارندرامرزهاازخارجدرنظامیگستردهعملیات

فقطآلمانیسربازانکشورمالی،بحراندرکشوراینباآلمانهمکاریمورددرفرانسهباتوافق

بحراندرآنها.(Kausch, 2015: 1)کردندفعالیتمالیسربازانبهآموزشوپشتیبانیمنطقهدر

بههماکراینبحراندرکههمانطورکردنداکتفامقاومتنیروهایبهمالیپشتیبانیبهفقطسوریه

.کردنداقدامروسیهبامقابلهجایبهکشوراینبهقتصادیاکمک

کهآنجاستتاآلمانرهبرانمیانخارجیوداخلیسیاستمختلفابعاددرتنگاتنگپیوند

تواناییباقدرتیکتاکندتالشاینکهبجایآلمانکهموردایندرمرکلموضعبسیاریمنتقدان

بادوستیبرایتالشگرقدرتیکبایدباشد،المللینبیهایبحرانحلدرنظامیعملیاتی

یکراباشدموضوعاتاینحلبرایآمیزمسالمتهایحلراهبهدستیابیودیگرهایدولت

 :Kausch, 2015)دانندمینظامیعملیاتدرآلمانمشارکتازرفتنطفرهبرایپوپولیستیتاکتیک

1) ومینسکپیماناجرایروسیه،علیههاتحریمرهبرین،یونابحراندستورکارهایتعیینالبته.

سیاستاتخاذهرچند.استمرکلرهبریازارزیابیایندالیلدیگرازپناهجویانبحرانهمچنین

موردرااوعملکردتااستخارجوداخلدرمرکلمنتقدانبرایسیاستمشهودترینجوییپناه

اساسیتفاوتیونانواکراینموضوعباجهتاینازوییجپناهومهاجرتزیرا ند،دهقرارسنجش

درقرارگرفتننامبهمشکلیامابودمرتبطکشوراینحیاتیمناقعبااگرچهبحراندواینکهداشت

.( Janning, 2016: 9)&Möller نداشتپیدرآلمانرهبرانبرایراعمومیافکارمقابل
                                                                                                                                               

قابلدسترسترینومیالدیافتتاحوبااستفادهازابزارهایمدرنرسمی21اولینموسسهنظرسنجیمعتبرآلمانکهدردهه.6
شود.دهدوازسویتحلیگرانبهعنوانمبنایتحلیلاستفادهمیتلفکشورآلمانارائهمیختریننظرسنجیرادرموردمسائلم

2. August 2014 Forsa poll 
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 آلمان یخارج سیاست گیری جهت و سیاسی نخبگان
آلمانتواندمیآنچه»کشورایننخبگاننظردرآلمان،سابقخارجهاموروزیرگشنراعتقادبه

هاستارزشگذشتههایسنتحفظبهتعهدداردنگاهامنگذشتهمانندرامتحد سیاستزیرا.

طرقازاتنهواستماندهباقیاتحادتاثیرتحتقدرت،جایبهمسئولیتبرمبتنیآلمانخارجی

«کردحفظراسردجنگدورانمانندآلمانتوانمیآلمان،اساسیاصولاینبهمداومپایبندی
(Genscher, 1995: 62).بودمعتقدنیزمیالدی31دههدرآلمانخارجهوزیرکینکلکالس:

این.استسازشومصالحهسیاستوکشوراینبهجهاناعتمادمدیونآلمانکنونیوحدت»

راخطرناکسوءتفاهمکهکارهاییانجامودقتیبیبانبایدماوماستسرمایهبزرگترینعتمادا

میلیبیسیاستروایناز.شویمآنشدندارخدشهموجببزندرقمماهمسایگانودوستانمیان

امهادنیزآیندهدرکهاستاعتباراینحفظاساسیاصولازیکینظامینیروهایازاستفادهبه

)ازنقلبه.(Kinkel, 1994: 7)«داشتخواهد :Lantis, 2002: 3)خارجهاموروزیرفیشریوشکا

سیاستبرایتغییرمهمترین»:بودمعتقدآلمانخاصتاریخبهتوجهباورابطههمیندرنیزآلمان

است،ماسیاستاصلیتمرکزتداوم،.استتغییربدونسیاستجدید،دولتباآلمانخارجی

.)Fischer, 3 November, 1998(«شودنمیختمنظرمانموردنتایجبهدیگرهایراهکهچرا

سیاستبهتازهنگاهیبرنامهبندیجمعنشستدرآلمانفعلیخارجهوزیرمایراشتاینهمچنین

سیاستمورددرنظرشانخارجیوداخلیکارشناسپنجاهاز3160فوریهدرکهخارجی

:کندمیبیانشکلاینبهراپیونداینبود،شدهپرسیدهمانآلخارجی

ازفراتربهمربوطتنهاخارجیسیاست.هستیممردمعمومباگفتگوبرقراریادامهنیازمندما»

ودرکدنبالبهیادگرفتنودادنتوضیحدادن،گوشباکههستیمایننیازمندما.نیستمرزها

لنگرمانندداخلدراستحکاموپایداریبرایتاداردنیازخارجیاستسی.باشیمخوداعمالتائید

  «.باشدگذارتاثیرمرزهاازفراتردربتواندتاباشد

جایگاهخاطربهاروپادراصلینقشایفایبرایوسوسهمیانبایدآلمانمایراشتایناعتقادبه

آلمانیبرایقویاروپایراباشدزیدمفاروپابرایبایددیگرطرفازوکندمقاومتاشفعلی

یدمف ترینابزارهاوانتخابدرستشرکامهمازدرستاستفادههمراهبهتعادلاینحفظاست.

یگراننقشبازیتواهمیدررشدروزافزونجامعهمدنیگردیکشوراست.بهعبارتیندغدغها

(5 :2015استمتفاوتارجیخسیاستدرهادولتنقشالمللبینصحنهدرخصوصیوتجاری

(Steinmeier,.
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یاستسیروزیپینازمنتقدیاتوسطعدهکندیازآندفاعممایراشتاینکهیتنگاتنگپیوند

راموضوعاینیکمویکمبیستقرنامادانند،یمیخارجیاستسییرازتغیریدرجلوگیداخل

استکردهآلمانمتفاوتیبرا بُرههایندر. تقاضایالمللیبینهایبحرانافزایشبهتوجهبا

سیاستمداران،وجهانوجوددارد.نخبگانروپاییایهآلماندراتحادینیآفرنسبتبهنقشیادیز

خارجهیر.وزاندرانسبتبهآنداشتهییهاباخبربودهوواکنشتقاضااینازآلمانمدنیجامعهو

ا اییرتغینآلمان ددهیمیحتوضینگونهرا بابرایراخودخارجیسیاستکهداریمنیازما»:

مادیپلماتیکتعهداتبرایدنیاسراسردرماشرکای.کنیمآمادهیکوبیستقرنهایواقعیت

:گویدمیپیشینهایسیاستاحتمالیتغییرآیندهوتقاضاهمینمورددروی 6«.دارندامیدوانتظار

درخودهایمسئولیتوخوداقداماتتانیازمندیمنهادیبچارچودرمعقولگفتمانیکبهما»

راخودهایمحدودیتهمچنینوببریمپیشآناساسبرآیندهسالبیستدرراالمللیبینصحنه

عیندروبرویمپیشوزارتیسنتیعملکردطبقتوانیمنمیمارابطهایندر.بفهمیمطریقآناز

یعنیخارجیسیاستذینفعانوخارجهوزارتدستگاهنبیدیالوگاینخواهیمنمیحال

.(Steinmeier, 2013: 4)«نگیریمنظردررامدنیجامعهنمایندگان

:کهبودمعتقدمایراشتاینباهمسوصحبتیدرونیخم3160کنفرانسدرآلمانجمهوررئیس

ویمترباشفعالتروریسممانندیالمللبینهایبحرانوافریقانسبتبههمسایگان،بهنسبتبایدما»

پذیربودن،مسئولیتفعال،درنظراشتراکبرعالوهبنابراین.(Gauck, 2014)«خواهیمیچهمیمبدان

.شدتاکیدنیزبودنالمللیبینهایچالشمقابلدرپذیرتربودنواکنش

نیستمهیایداخللحاظبهفرصتاینباشد،آفرینینقشتوانوقدراگرحتیبنابراین این.

باشدمختلفیمسائلازناشیتواندمیمیلیبی گاهیکهپررنگتاریخیهویت-6:مانندمسائلی.

میالدی31دههازقبلخصوصبهآلمانگذشتهبهوشودمیخواندهداریخویشتنهویت

ویکیآتالنتیاهدرقالبسازمانهایییتبرماموریشتربپرستییهنمیتمثالهویبرا3گردد.برمی

ینظامیاتدرآلمانازعملگرایانیملیولکندیمیتچندجانبهحمایطورکلسازمانمللوبه

 ,Mader, Pötzschke) کنندیمیتحمایکجانبهبهشکلیتیوامنیخارجیاستودرسیطورکلبه

                                                                                                                                               
1 . goethe.de/en ,15 September 2014 

3 پدهدیاننشانمآلمیخیتارهایئالایدهوتاریخازانتقادیارزیابییکنتایجزیرا. یامدهایپیخی،تارینهزمیشکه
بررویننگرششهرونداناینهبرزمیمیمستق امنیخارجیاستسیریگجهتیکشور ینایتیو عبارتیبهکشوردارد.
یکیدیگر سیاستچونموضوعیبهنسبتمردمنگرشومالحظاتبهدهیشکلدریساختارموثرهایمولفهاز

.لطفاعبارتهایالیتشدهازلحاظروانیمتنبازبینیشود.استمرزهاازخارجدردولتکیکارکردخارجی،



 413 ... له مهاجرت، پناهندگی و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاییمسئ سیاست خارجی آلمان در پرتو
 

ائتالفیماهیتوسیاساقانوندادگاه)سیاسیوحقوقیساختاروپارلمانهایمخالفت-3(.2014

هایبلندپروازیضعیفنتایج-2دارد.مجریهقوهمحدودیتدرایعمدهنقشکه(آلماندولت

وافغانستانعراقمانندمسائلیدرآلمانغربیمتحدیننظامی نقشمیانتناقض-0لیبی.

افکاروتاسالمللبیننظامدراصلیهایسیاستکنندهتعیینکهفردیعنوانبهصدراعظمی

افزاریسختقدرت-3دهد.نمیصدراعظمحزببهراریسکایناجازهمخالفعنوانبهعمومی

)Sacha برخوردارندکمیعملیاتیهایقابلیتازکشوراینپارلمانهایگزارشبنابرآلماننظامی

3-2 2014: Wijs, de).
آلمانخارجیسیاستریگیجهتدریداخلیرهایمتغیتمختصرازاهمیبندجمعیکدر

اتوانمی ویانتخاباتهاییاستفراترازسیخارجیاستبهسیدهدرجهتیرمتغینگفتکه

مردمونخبگانآلمانباشدوچهیخیتاریتذهنحاصلباورچهیناست.ایستیپوپولیشعارها

 پیاستراتژیکحاصل جایبریقیعمتاثیرآلمانرهبرانباوروذهندرشده،یینتعیشاز

.استگذاشته

 

 المللی بین رهبری برای درخواست :ساختاری های ویژگی

روزافزونیهاچالشیطرفوازطرفیکداخلازیبهافکارعمومییپاسخگومسئولیت

اسرائیه،درسورالمللیینب لین،فلسط–یلمنازعه بحراناکرایبیتالطمدر بحرانین،ومصر،

یسوالسخترادرمقابلنخبگانآلمانیکیتانیاوازهمهمهمترخروجبرمسئلهمهاجرتیونان،

آ کشوراجازهبرعهدهگرفتنینآلمانبهاالمللیینبیتمسئولیزانفهمازمیاقراردادهاست.

مالمللیینآشکاربپذیرییتومسئولیتفعال هاباکهسالیازکشورتوانیمچگونهدهد؟یرا

ینهادهاگریودکایناتووامرییاروپاهیماننداتحادیالمللنیبیمنابعبهنهادهایسپارروشبرون

رد؟یبهدستبگییاروپاهیرادراتحادیخودبودانتظارداشتنقشرهبرتیامنیبرایفرامل

:ازعبارتنداستافتادهاتفاقدومجهانیجنگبعدکهآلمانخارجیسیاستبزرگتغییرات

طلبیتوسعهونژادپرستانهاستراتژییعنینازی،کالناستراتژیعقیبتکهزمانی -6

شد؛تبدیلاولویتبهخودشدموکراسیامنیتومشروعیتوخوردهشکست

بهنظامیمحدودیتازتغییربهمنجرودادرخاتحادازبعدبزرگتغییردومین -2

شدروپاییاهایسیاستبهانضمامهایسیاستازوبشردوستانهمداخالت محوریاروپااین.
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 (.601:6232هارنیش،)استشدهگرجلوهجهانیهایبحرانبهکارمحافظهآلمانِپاسخدراکنون

نقشیکهبودالمللیبینپارامترهایمهمترینازیکیبرلیندیوارفروپاشیوسردجنگپایان

تهدیدهیچتاریخ،دربارلیناوبرای.داشتآلمانخارجیسیاستبهدهیجهتدرکنندهتعیین

اینرهبرانبهراهاییفرصتدوراناینازبعدهایچالش.نداشتوجودآلمانبرایاستراتژیکی

ایندر.کنندتجدیدنظرخارجیسیاستعرصهدرخودهنجارهایومفروضاتدرتادادکشور

یانرمقدرتیتحوربامبزرگقدرتیکیعنیدونقشیفایاینبآلمانخارجیسیاستفضا

 وناتودرنوسانبودهاست.ییاروپایهدرسازمانملل،اتحادپذیریتقدرتمسئولیک

آلمان،رهبرکناردرخودسخنرانیدرپدربوشجورجآلماناتحادزمانیعنی6323سالدر

امااندبودهمتحدودوستهمیشهآلمانوآمریکا»:کردتوصیفاینگونهراکشوراینموقعیت

کنیممیتقسیمهمباراجدیدینقشامروز .(Bush, 31, May, 1989)«رهبریدرشراکت:

اینبرایراروشنایآیندهورسیدمینظربهخوببسیاراروپاوامریکاآلمان،برایکهشراکتی

دادمینویدمتحدین جامانیانظامیقدرتیکنقشپذیرشبهنسبتآلمانتمایلاکنوناما.

بارابینیخوشآنالمللی،بینهایبحرانمدیریتبرایمرزهاازخارجدرنظامیعملیاتکمتر

یهاکاملبابحرانیریعدمدرگیاستسدراستمعتقدآلماندولت.استکردهروبروتردید

حرانآلماندربیاتیعملیبتبهغنسبتامریکاگیرینظراست.عدمسختهمامریکاباالمللیینب

اقدامهمسواگرچهینخواندهشدهاست.بنابراهمسوبودننشانهییازسومالی3162ویبیل3166

ولیبیبحراندراما.بودناتوداشتننگاهزندهوامریکاخوشحالکردنیبرا3111درکوزوودر

یاستنسهمااتخاذیتاهملیبی،درکمرنگمداخالتبنابراین.نداشتضرورتیکاراینمالی

یبازنگاهیعنیشدهبودراآشکارکرد.گرفتهیشدخالتمحدودکهدرافغانستانوعراقدرپ

وایمنطقهابعاددرصلحوامنیتیاتیعملهاییتبهفعالیدصرفامحدودوهمراهباشکوترد

.استداشتهوجودالمللیبین

نقشیفایبهایستمیکوسیتارساخیکهدرواکنشبهتقاضایگریدیابیهرچنددرارز

شدهاستکهنقشومشارکتآلماننسبتبهدودههقبلیدنکتهتاکینبرا،آلمانمربوطاست

6336ازیونظامیاتینقشعملیفایمثبتازاهایخصوصبهجهتتجربهبهاست؛یافتهیشافزا

همسویجازجنگخلیعنی بهعبییفارستا افغانستان. مثبتازیابیارزیگردیارتدرعراقو

ایاتعمل افغانستان و عراق نسبتینیبدبیندر سودمندرا گرفتنعهدهبروزورنقشیبه

مرسیدنتیجهاینبهآلمانوبردبینازالمللیبینمسئولیت زور از استفاده گهگاه تواندیکه
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کشوردرینآمدهاستا3166آلماندرسالیدفاعیاستسیمناسبباشد.هرچنددرراهنما

بهحمایاتعمل خطروکمیاتوعملیپزشکهاییتحمالجستیک،هاییتخارجازمرزتنها

ینتاموصلحتامیندرمشارکتبهآلمانتمایلعدمداشتتوجهباید6.خواهدپرداختیاییدر

رهبریباتواندمییاستسینایست،بلکهنیدیمداخلهکموکلیاستسینتضمیبهمعنالمللینب

یشکلبهتربهراالمللیینبمنازعاتمدیریتنحوهوتعارضاتحلدربازبینیاروپایی؛اتحادیه

اکندپیگیری کیاستسین. آلماندر ازاستفادهاستنبه باهمسوشدنیجهنتدرونظامیابزار

 کمککردکشوراینمردمیفرهنگداخلیتطلببهعنواناولوصلحیاستساتخاذخواسته

)2 2013: ,(JAKOBSEN.  

سیاستیکپیگیریبهراآلماندومجهانیجنگازبعدساختاریهایمحدودیتالبته

هرگونهکشوراینمردماکنونکهطوریبهکشانداقتصادیدیپلماسیبرمبنیزادرون

درکشوراینعملکردنوعچیست؟موضعایندلیلاما.دانندمیتابونوعیراخارجیماجراجویی

عنوانبهآلمانبازیازامریکاانتظاراتکریمه؛واکراینمسئلهاخیراًوعراقکوزوو،افغانستان،

برآوردهباراالمللیبینامنیتوصلحالمللی،بینهایبحرانمدیریتدربزرگقدرتیک

درکهرساندنتیجهاینبهرااوباماباراکمیلیبیاین ,October(Techau (2015استنساخته

دعوتالمللیبیناموردرترجدیمشارکتبرایآلمانازمرکلبافشردهونزدیکگفتگوهایی

کند مسئولیتازفرارومیلیبیبهنسبتتریسختگیریجبههباترامپدونالدادامهدر.

کشورهایناتو،خواندنمنسوخباتاکردتالشخود،اروپاییقدیمیمتحدانسویازالمللیبین

.کندوادارامنیتتامینهایهزینهپرداختبهرااتالنتیکپیمانعضو

اتحادیهدراخیرهایبحرانازبعدآلماناینکهنهایتدر وجویانپناهیونان،اکراین،)اروپا

ازکشورهاازبعضیتعهدپذیریعدممانندگذشتهنشدهحلمسائلو(بریتانیاخروجمهاجرین،

تمایالتاسکاندیناوی،کشورهایناسیونالیسمتحرکاتاروپا،اجتماعیوپولیهایسیاست

بهاتحادیهاینشدندرگیریبهتمایلعدمهمچنینواروپانقاطبعضیدردموکراسیرادیکال

آلمانمیلیبیتحلیل.استشدهشناختهدوفاکتورهبریکنقشدرامریکا،مانندمتحدیتعهدات

اتخاذبرایساختاریهایمحدودیتمتوجهراکارشناسانالمللی،بینفعالنقشایایفبه

دربزرگهایقدرتتوسطآلمانخارجیسیاستبهدهیجهتنوعیبهوکالنهایسیاست

استکردهاخیرسالشصت برایمانعیتواندنمیشدهذکرتوجیهرسدمینظربهچندهر.
                                                                                                                                               
1.  bmvg.de, 27 May 2011 
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والمللبیننظامتحوالتبامتناسبجدیدهایسیاستاتخاذازکشوریکرهبرانپوشیچشم

.باشدموجودنظم

باراآلمانخارجیسیاستمورددرشدهگفتهشرایطوهاویژگیشودمیتالشادامهدر

ومهاجرتوپناهجوییبحرانیعنیاروپاییاتحادیهدرچالشموردمسائلازمصداقدوبهنگاه

گیردقراربررسیمورداروپااتحادیهازبریتانیاخروجهمچنین اینبامصداقدواینبرگزیدن.

مسئلهیکعنوانبهاروپاییاتحادیهپناهجوییومهاجرتمسئلهحلراهتنهااگرکهاستاستدالل

رایچالشبزرگییاروپایهازاتحادیتانیاباشد،خروجبریجهانهمکارییان؛اروپائیبرایتیامن

مسئلهرابرعهدهداشت،ینایکهرهبریعنوانکشورخصوصآلمانبهوبهیهحاداتیرویشپ

خواهدگذاشت.

 

 اروپا اتحادیه امنیتی مسئله و مهاجران پناهجویان،
اتحادیهاستممکنکهاستداللاینباکلیدیعامل3عمدهطوربهوبعدبه3111سالاز

کنترلهایشیوهدرتاشدباعثشود،تهدیدژادین-قومیهایدرگیریواختالفاتبااروپایی

قرارکاردستوردرامنیتیموضوعیعنوانبهمسئلهاینوشودتجدیدنظرپناهجوییومهاجرت

تشدیدبرشدنجهانیتاثیر-بتروریسم؛علیهجهانیجنگوسپتامبر66حادثه-الف:بگیرد

الههبرنامهدروضوحبهامنیتومهاجرترلکنتبینارتباطحالاینبا.جمعیتحرکتجریان

ازومهاجرتبرنامهمدیریتبرنامهایناساسبر.استشدهتصریحاروپاییاتحادیه3110سال

.شودتقویتامنیتیاقداماتزنجیرهیکایجادبابایدغیرقانونیمهاجرتبامبارزهجمله

مصوبهبا3112سالدرپناهندگیومهاجرتحوزهدراروپاییاتحادیههایفعالیتشتاب

یافتافزایش«پناهندگیومهاجرتاروپاییپیمان»عنوانتحتاروپاشورای پیماناینهدف.

ومهاجرتمورددرهادولتخروجیهایسیاسترویبراروپاییاتحادیهفراملینفوذافزایش

وضعیفمدیریتشدهاشارهکهاستاینپیمانایندرمهمنکتهاما.بودملیسطوحدرپناهندگی

ازپیماناینروایناز.شودعضوکشورهایپاشیدگیهمازباعثاستممکنمهاجرتناشایست

رااعضادیگرمنافعخوددرخصوصمهاجرت،ملیهایسیاستدرتاخواهدمیعضوکشورهای

اجرایی3161تاشدقراراروپایینرهبراوسیاستمداراندراجماعیبابرنامهاین.بگیرندنظردرنیز

مرکلسیاستاخیر،نهادیمقرراتوهاسیاستبهتوجهبابنابراین(.30-6230:02پرویزی،)شود

تخطینوعیآن،جمعیتیتقسیمدریکپارچهتصمیماتخاذبرایتالشوپناهندگانپذیرشدر
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ازیکیعنوانبهگراییملیرشدلهازجممتعددیهایواکنشکهاستاتحادیهاینهویتازآشکار

کارشناسان،بعضیکهرفتهپیشجاییتاهاواکنشاین.استداشتهدنبالبهرابریتانیاخروجعوامل

اینسیاسیتصاحببرایاتحادیهنهادیهنجارهایازکشوراینسرکشیآغازراآلمانتصمیماین

توضیحمرکلاروپاییکالنهایسیاستقالبدرنتوامیرااستداللاینتوجیه.دانندمیاتحادیه

حاکممناسباتدرتغییراتکردندنبالبرایچنددالیلیآلمانکالنهایسیاستقالبدرزیرا.داد

بالقوهقدرتآلمان؛مانندبهدیگریکشورهیچدر-6:داردوجودالمللیبینهایسازمانبر

هایمسئولیتایفایبرایتقاضاافزایشبهبنا-3؛استنشدهتعبیهنظامیوسیاسیاقتصادی،

تابودهامنیتشورایمانندنهادهاییوهاسازمانساختاریاصالحدنبالبهکشوراینالمللی،بین

تقویتنوعیبهتااستاروپاامنیتیمستقلهویتدنبالبهکشوراین-2باشد؛شوراایندائمیعضو

دنبالبهاتحادیهمرزهایفراسویدرآلمانخارجیسیاستهمچنین.دباشداشتهدنبالبهراناتو

بشر،حقوقودموکراسیتقویتبهکمکجهتسیاستاین.استمدنیجامعهتقویتوساختار

برقراریبرایتالشهمچنینوطبیعیبالیایازپسشرایطبهبودبهکمکتروریسم،باجنگ

.استایخاورمیانهوهایگفتگوصلحبشر،حقوقمورددرگفتگو

همسایگانازکمکدرخواستاعالمباسوریپناهجویانرویبهبازمرزهایسیاستاتخاذ

چندهر.دادقرارفراوانانتقاداتموردراهایشسیاستومرکلکهبودنکاتیدیگرازاروپایی

محوریتازرامسئلهایناش،اقتصادیآیندهوجوانکارنیرویبهآلمانمبرمنیازبهنگاهبابعضی

بهآلمانالحاقکههمانطورمعتقدند،المللیبینکارشناسانحالاینبا6کردند.خارجاروپا

پشیمانخودوحشتناکگذشتهازکهاستکسیگرفتنژستنوعیاروپایی،دفاعیتعهدات

ساندبرسرانجامبهراالمللیبینشخصیتبهسازیفرایندیکداردتالشوبوده ازعدهاین.

بهبودیسیاستهمانادامهنوعیبهنیزراپناهجویانبهمرکلآمدگوییخوشکارشناسان

نظرازاما (KORNBLUM, 2 OCTOBER 2015)دانند.میهاآلمانتاریخیوحشتناکشخصیت

راآنکهداردتالشاووبودهآلماندواتحادزمانازچالشبزرگترینپناهجویانمسئلهمرکل

دهبهنزدیککهاستمرکلمانندرهبریهایسیاستکانوندرعطفنقطهیکاین.کندحل

آلماندررااورهبریتوانستهچالشاینکهکرداعترافبایدچندهر.استبودهصدراعظمسال

.کندروبروتردیدهاییوشکبااتحادیهو

تغییرنهاست؛پناهجوییهایستیاساتخاذازبعدیاروپایبرااصلیخطرکهآنچه
                                                                                                                                               
1. eurasiareview.com/16.sep.2015 
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غربوشرقیکلهاییاستسیانمشکافیجاداخطربلکهموضوعاینبامرتبطهایسیاست

ینهمچنویانپناهجویرشپذبهنسبتاروپاییکشورهایآمادگیعدمباالخره.استاروپا

یوندپیهاتحادسئلهمباویلتبددولبهیغتبهمهاجرت،وپناهجوییمورددرمتفاوتهاییاستس

متحداروپایردبرایمناسبیبهانهرایانپناهجومسئلهکهیستیپوپولهایجنبشاست.خورده

مختلفهایقسمتدرراخودعتراضاتامرکل،بازدرهایسیاستاعالمآغازهمانازاند،دیده

ومهاجرتمسئلهدرگیرآلماناندازهبهاروپادرکشوریهیچییکهآنجااز.اندکردهآغازاروپا

برای.گرفتندپیشدرمتفاوتیهاینگرشکشورایندرمختلفاحزاباست،نبودهپناهجویان

بهیدتهدرامرکلآلماندرسدنشهردرپگیدامهاجرتضدویاسالمضدجنبشطرفدارانمثال

کندمیخلیداجنگدرگیررااروپایوپناهندگیهایسیاستمعتقدندنهاآکردند.اعدام

(614 Oct 2015 (FARADID,یعتازوضیبهخوبیهبدونشکموافقانترکاتحادیانمیندرا

3.انداستفادهکردهییاروپایهگرفتهدراتحادشکلییِمهاجرتوپناهجو



 ییاروپا ی مختلفدر کشورها پناهنده گان پذیرش و استقبال درصد

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

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

مردمصدایبایداهآن.اروپاستاتحادیهگیرانتصمیمبرایدرسبزرگترینبریتانیامردمیمتصم»مجارستان:یروزنخست.3
بشنوندرا بدهددرستپاسخیمهاجرتماننداصلیمشکالتبهکهبودخواهدقدرتمندزمانیتنهااروپا. درتاکنون.

(.publicradio,express.co.uk,6/30/2016)  «استبودهناتوانگوییپاسخ
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 6161 تا 6791 سال  از آلمان به پناهجویان پذیرش درصد میزان

 /http://www.bamf.de  :6منبع کوتاه آدرس
 

 ییاروپا یهاز اتحاد بریتانیا خروج مسئله و آلمان

ازوداردیاقتصادوینظام-امنیتیسیاسی،مختلفتبعاتییاروپااتحادیهازبریتانیاخروج

دادهدنیاخارجیسیاستفکرهایاتاقوپژوهشگرانمقابلدررایادیسواالتزروینا قرار

 بهروسیهواکنشبود؟خواهدچگونهاروپاییاتحادیهآیندهبریتانیاخروجازپساینکهاست.

یهبااتحادیتانیاروابطبرآیندهخواهدبود؟چهشکلناتوبهیندهچهخواهدبود؟آبریتانیاخروج

ییاروپا شیهاولهایپاسخدرچگونهخواهدبود؟ معتقدندپژوهشگرانسواالتاینبهدهداده

مینظایتبهسمتشراکتامنیتانیا.بررسدیمبریتانیاخودبهآنصدمهوشودمیناکارآمداروپا

کشورکمکخواهدکرد.ینبهاروسیهونچیمقابلدرسازیموازنهبرایوگرددبرمیامریکابا

ینکهایتدرنهاو3کندیمیلسنتتبدیکعنوانکشورهابهیهبقیبرارایهروندخروجازاتحاد

بهتربررسیبرایادامهدرنخواهدداشت.اروپاییاتحادیهوبریتانیارابطهبرتاثیریمعتقدندیبعض

برآنتبعاتواروپاییاتحادیهمختلفابعادبرتانیابریخروجکلیتاثیرتحلیلضمنبخش؛این

تصمیماینتاثیربهخاص،طوربهآنالمللیبینوامنیتیابعاداهمیتجهتبهآلمان،هایسیاست

.شودپرداختهمیناتوآیندهبر
                                                                                                                                               
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 

اتر.3 فنالندکشورهایش،فرانسه، و هلند امییمجارستان، که اتحادهستند از انها بهییاروپایهکانخروج دارد. وجود
رفراندومیمتعهدبهبرگزاریندهدرانتخاباتسالآیروزیفرانسهقولدادهدرصورتپیلوپنرهبرجبههملینماریکهطور

خواهدبود.
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نآلمااستمعتقدودانستهییاروپااتحادیهبرایعطفینقطهراخروجبهبریتانیاتصمیممرکل

اطمینتضمیبراخاصیمسئولیت موفقینانو یهاتحادیتاز و(Chassany&Eteal, 2016)دارد

دلمایراشتاینفرانک فعالیبرافسردگیلآنرا اتحادیتوعدم معتقدوندانستهییاروپایهدر

است درآمدهوجودبهمسائلدیگروبیکارینرخکاهشبرایراخودتالشاروپارهبران»:

اقتصادیتامنبخش یرشد کرد. مهاجرتخواهند ماازرااروپاکسیدهیمنمیاجازهماو

بهآنچهازبناآلمانمقاماتکهدهدمینشانبریتانیاخروجرأیشبدردواظهارنظراین6«.بگیرد

م احتمال راخروجاینازناشیتجاریواقتصادیهایشوکتوانندمیمعتقدنددادند،یقبل

امابهلحاظسیتمدیر اتحادیهیکپارچگیآیندهازهایینگرانیشکبدونچطور؟یاسیکنند.

شوروشوقویجادآلمانچگونهبااینکهدارد.اوجودفرانسهوهلندیسوازخصوصبهاروپایی

باشد.اصلیمسئلهحدیتاتواندیمدارد،نگهیهاتحادینرادرایماندهکشورباق32هایی؛مشوق

استاتحادیهاینیاعضاینبذرهیروکنترلمرزهادرمسئلهمهاجرتزیخارجیاستسیت،امن

بود؟خواهدهچگونفرانسه-آلمانرهبریمحوریتباسیاسیبازیگراینحیاتادامهتاببینندتا

داردنیازهممشروعیتبه،قدرتبرعالوهییاروپایهاتحادرهبری تنهاییبهقدرتیعنی.

بحثدرآلمانرهبریازاروپاجنوبکهیحالدر.شودآلمانموفقرهبریبهمنجرتواندنمی

یهروسیموتحراقتصادیریاضت بحثدرآلمانومرکلرهبریازاروپاشرقناراحتاست،

رااروپاهایبحرانبهدهینظمناکنویناگرآلمانازهمراستاهمیندر.استناراضیپناهجویان

رغمبهحتی.دهدمیدستازرااتحادیهایندرهژمونیموقعیتدادندستازامکانکندنآغاز

آیندهبرایخطرتریننزدیکاروپاییگراییملیرشدفرانسه،انتخاباتدرمکرونپیروزی

(Chassany& Eteal, 2016)بودخواهداروپاییاتحادیه
3 فرضبنابراین. به شدنحاصلآلمان

احزاببهقلبیقوتبایدابتدااتحادیه،درکمکفرانسهباینقشرهبرپذیرفتنویاجماعداخل

ینایاصلهاییعنواننگرانبهیوشغلیمرزامنیتمهاجرت،مشکالتکهبدهداروپاسراسر

است.یریتهاقابلمدگروه


  یاساس یدهایتا ترد ید: از امناتو آینده و بریتانیا خروج
ازهمیملیتوهوگراییملیرشددلیلبهروزبهروزبودچندپارههماولهمانازکهناتو

وقطعه یکهموارهنیزآناوجزماندرچندهرشود،میترییوچندصداچندپارهقطعهشده
                                                                                                                                               
1. Politico.eu7/1/2016 
2. https://www.ft.com/content/2b75023a-371d-11e6-9a05-82a9b15a8ee7 
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امریکاناتوبدونخود.بردمیپیشبهبردیواحدوراهیاتعملیکدرراآنهاامریکانامبهرهبر

نداردزیادیامینظهایقابلیت یخوببهیبیلبحرانکهدرایمسئله. عنوانبهامریکاروشنشد.

ناتوبهشکلیتدومهموارهتالشکردهتاماهیاروپابعدازجنگجهانیتیامنیازشرکایکی

رو باشدایمنطقههایبحرانمدیریتابزارهمچنینوسیهمهار عنوانبهیتانیابرخروجازبعد.

ینایندهآن،اکنونآیکنندهمالینکشورتامیندومینوهمچنناتودرامریکایکشرینیکترنزد

باابهامروبرواست.یتیوامنیسازماننظام

یهروسیتهاجمرویکردرادرزماناینسازمانبریتانیا،خروجمعتقدندناتوارشدهایژنرال

 کندمیروبرودشواریبا در مانندامریکاهایاندیشکدهروسیه،نزدیکخطرهمینراستای.

یکارابدهدکهامریناناطمینبهرهبراناروپاابایدامریکامعتقدندسنتربلفروآتالنتیکشورای

نزدیکمرکلبهبایدامریکاییرهبران»ازقبلباآنهاهمراهخواهدبود.ترمحکموترقویحتی

ازبعدتریآلمانقویکبهمایرازدهندهمراهیینانطمعنوانرهبرمشروعاروپاااوبهبهوشوند

با.نیازمندیمبریتانیاخروج فرساییهاچالشیبرایدناتو خاورمتثبایشمانند روسیانهدر یهو

بهبایدامریکامعتقدندهااندیشکدهاین6(Jones &Burns, June 2016)«دکنیزیربرنامه،جوانتقام

وضوحاعالمکندکهقصددارندبهیهاتحادینایدررهبریاشبرجستهآلمانوفرانسهکهنق

درهمیونظامامنیتیمسائلدرآنانباهمکاریدامها خواهدداشت. رابطهیندرقالبناتورا

بفشرداروپاییاتحادیهرهبرعنوانبهرامرکلوآلماندستبایدامریکامعتقداستبرنزنیکالس

.بزنددامنروسیهعلیههاتحریمبهکشوراینهبریروهمکاریباو

ینهمدر دکریجانرابطه یداردر  یهاتحادیخارجیاستسیسرئموگرینیفدریکابا

ناتوبریتانیا،خروجازبعد»عنوانکردکه:استولتنبرگجنزکلناتوژنرالیردبینهمچنواروپایی

یتیامنیدفاعیهمکارینهمچنیشمالیکایپاوامراروبینیبرنامهمشترکهمکاریکعنوانبه

یتانیاخروجبریدمعتقداستشانایجوزف3.«استشدهمهمتراینسازمانییمتحداناروپاینب

وماموریتبهحستواندیمیشودولیشترباعثاستحکامبینداشتهباشدوحتمدتکوتاهیرتاث

رامهاجرتکنترلوملیثباتمدیریتهمچنینوندکواردآسیباتحادیهایننرمقدرتجاذبه

کنددشوار بهراالمللبیننظامتواندمیبریتانیاواروپاتضعیفبرتاثیربهتوجهباتاثیراتاین.

(.project-syndicate.org,7/2/2016)ببردپیشموجودوضعحفظسمت
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