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 المللی ین و ب  یافدرال آلمان در عرصه منطقه یددولت جد یاحتمال  یراهبردها

 درآمد

س   یادبن  یشکده)اند   swp research paperنشریه   و  بین  آلمان(  یاستعلم  امور  زمینه  امنیتی  در  و  المللی 

لملل را مورد  ابیننظام  نقاط عرصه    کند. این نشریه در میزهای مختلف خود اقصا مقاالت متعددی را منتشر می

-دهد. نشریه حاضر در خصوص سیاست خارجی آلمان در منطقه شمال اروپا و در تقابل با قدرتمطالعه قرار می

ها برای راهبرد کلی سیاست  بینیدر این نوشتار سعی شده است تا پیشنهادها و پیشهای غربی و اروپایی است.  

های  المللی در زمینهای و بینر مواجهه با مسائل منطقهخارجی دولت فدرال آلمان برای دوران پس از »مرکل« د

از این  تبیین گردد.  و...  اقتصادی  امنیتی، نظامی،  بر گزینش مهممختلف  نگارنده  ترین مقاالت و درج  رو، تالش 

 مطالب مرتبط ضمن نوشتار حاضر بوده است.

المللی در زمان معاصر  تحوالت بینالمللی با توجه به  جایگاه سیاست خارجی آلمان در دنیای جدید بین  

بین قدرت  در  تغییر  نهادهای چندجانبهاز جمله  تضعیف  افزاینده،  اقتدارگرایی  غرب،  قدرت  کاهش  گرا،  المللی، 

بحران آب مشکالت  اقلیم  در  تغییر  جهانی چون  سیاست زای  جایگاه  در  تجدیدنظر  و  بازتعریف  نیازمند  وهوایی 

با مالحظه اشکال جدید   و    هااولویتو دایره مانور قدرت این کشور، با رعایت  ها  خارجی آلمان و سنجش قابلیت

نتیجه حالت گذار را می  المللی است.های مختلف سیاسی در فضای بینتقسیم مسئولیت در حوزه توان در  در 

صول ثابت  سری اسیاست خارجی دولت آلمان لزوماً از یک  به بیان دیگر،  دولت جدید فدرال آلمان مشاهده کرد. 

آلمان    تغییربا    کند؛ بلکهپیروی نمی  باید  اوضاع و شرایط در عرصه جهان و منطقه اصول سیاست خارجی  نیز 

این امر مستلزم مشارکت مثبت    ای ایفاء نماید.المللی و منطقهتغییر کند تا بتواند نقش مؤثرتری را در فضای بین

ه در تبیین چگونگی دستیابی به اهداف متضاد است که  فعاالن سیاسی دولت آلمان است. نقش کلیدی این گرو 

آلمان جدید را می باز و مذاکرات طرفینی قابل حل است. تالش  از طریق گفتگوی  بُعد رقابت  تنها  توان در دو 

ها و هنجارها در جامعه جهانی خالصه کرد. این مهم در  المللی و کسب توان تفسیر ارزش فزاینده برای نفوذ بین

به   با عدم  های مربوطه تمامی تالش و منابع خود را به رسد که وزارتخانهسرانجام میصورتی  کارگیرند و مضافاً 
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میان و  بلندمدت  رویکردهای   و  اهداف  از  واکنشی  تغافل  عمدتاً  رفتاری  الگوهای  و  موردی  تصمیمات  از  مدت 

 دوری گزینند. 

 شرایط فرار و حرکت جدید حالت گذار در سیاست خارجی آلمان: 

بین پیچیده  و  سریع  اخیر  تحوالت  دهه  در  غربی    جمله  از –المللی  به کشورهای  وابسته  نیروهای  سریع  خروج 

این سؤال را در اذهان پدید آورد که رویکرد سیاست خارجی آلمان در خروج از    -از کشور افغانستان  ]عضو ناتو[ 

آمیز به  جلوگیری از درگیری خشونت  پی آن درالمللی و  کارگیری نیروهای نظامی و قبول مسئولیت بینبحران، به 

  المللی است. ای و بینوگو به دنبال یافتن نقش آلمان در سطح منطقهاین گفت  چه شکلی نسج خواهد گرفت.

های غربی را چون تمایل به  های رفتاری ثابت در سیاست خارجی دولتالمللی بسیاری از قالبتحوالت اخیر بین

اقدامات پیشگیرانه در عوض جبران خسارتگرایی در فعالیتچندجانبه بر  اقتصادی، تمرکز  و  ها و  های سیاسی 

بحرانبازیابی   از  سبب بعد  امر  این  که  است  ساخته  تزلزل  دچار  و...  قدرت  ها  جایگاه  جمله  افول  از  غربی  های 

فضای سیاست در  ان  چنین آلمایاالت متحده آمریکا، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، اتحادیه اروپا و هم

هایی برای بعضی از  سری از تحوالت و فرصتالمللی آبستن یکخارجی کشورها شده است. در نتیجه فضای بین

رود که آلمان  . با توجه به این تحوالت و خصوصاً بعد از پایان »دوران مرکل« انتظار میها گشته استاین قدرت

 یفاء نقش رهبری بازنگری نماید.    مشارکت خود را در سیاست جهانی و در راستای ا

المللی را مورد  های جدید و از آن جمله دولت آلمان در فضای بینتوان چرایی ظهور قدرتدر دو بعد می  

 تحلیل قرار داد: 

فزاینده روابط . علی1 ایاالت متحده آمریکا، سایر قدرت  رغم رشد  ها درصدد پیدا کردن  میان دو کشور چین و 

جد  نفوذی  بینحوزه  فضای  در  خود  برای  نمیید  دیگر  که  داشت  اذعان  باید  حقیقت  در  هستند.  توان  المللی 

 های غربی را محور مرکزی بازیگران در همه مناطق جغرافیایی یا مجامع چندجانبه دانست.  قدرت

ز قواعد حقوق  ای که اتحادیه اروپا و آلمان نیز بدان پایبندند به واسطه کثرت تخلف ا. سلسله روابط چندجانبه2

ها در مواجهه  اند. در همین راستا، این قدرترو شدهالمللی با فشار دوچندانی روبههای معاهدات بینبشر و نقض

های مختلف سیاسی، اقتصادی و... نیازمند بازتعریف  ای در حوزههای بزرگ و منطقهبا تشدید رقابت بین قدرت
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است. به عبارت دیگر، این   چون چینهم رابطه با شرکای جدید خودموقعیت استراتژیک خود در این فرآیند و در 

و وظایف   از نظم بازیگران دیگری ایجاد مفهوم   درپی  اند و المللی گشتهتحوالت سبب برهم خوردن نظم سابق بین

المللی خود در فضای جهانی و روابط سیاست خارجی با دهی به هویت بینآیند. موقعیت شکلجدیدی پدید می

 برای این کشور فراهم آمده است. 2021تخابات جدید آلمان در سال ان

بوده که درپی ارائه    های مختلفدر حوزه  تغییرات و مالحظات سیاسی تأثیرگذار بر رویکرد روابط خارجی آلمان

  موضع خود در سیاست خارجی این  تدریجی   به منظور تغییرراهکاری تازه برای ایجاد فرصت حضور فعاالنه آلمان 

بندی و اهداف آن صورت  اولویت تواند در  این تغییر و تعدیل نه در پایه و اساس دولت آلمان بلکه می  است.  دولت 

البته این اقدام دولت آلمان مستلزم در دست داشتن صالحیت و منابع مورد نیاز است که قلمرو اقدامات    پذیرد.

شکل قدرت  بیرونی،  عوامل  به  توجه  با  را  جکشور  دولت  حوزه  گیری  این  در  آن  از  استفاده  برای  اراده  و  دید 

اقدامات دولت را می مشخص می توان در طیف بین دو مفهوم واکنش فعاالنه و رفتارهای واکنشی و گاه  سازد. 

 انگارانه تعریف کرد. سهل

 بندی تغییرات دسته

 بینی کرد: توان در چهار محور پیشاقدامات سیاست خارجی آلمان را می

ایجاد فرصت    قلمرو ها بر  های ژئوپلیتیکی و تغییر قدرتبه منظور تأثیرپذیری سرعت تحوالت، رقابت:  انطباق.  1

 و تغییر در رویکرد سیاست خارجی.

: تغییر تصویر ]و تعریف[ ملی یک کشور از خود، مذاکرات، منافع سیاسی داخلی و... که بر  تغییرات هویتی.  2

هم خارجی  سیاست  تبعبندیاولویتچون  مفاهیم  به  و  سیاست  حوزه  در    و  اولویت  های  کشور  آن  موقعیت 

 الملل تأثیرگذار است.سیاست بین

اساسیتغییرات  .  3 و  تواناییسازنده  تغییر  با  و  :  رفتاری  اولویتها  روتین  الگوهای  کشور،  یک  سیاسی  های 

 سیاست خارجی کشورها نیز دچار دگرگونی خواهند شد. 
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های حمایتی در  دولت در سیاست خارجی بر انتخاب متحد و گروهثیر رویکرد  : به معنای تأمتحدمحورتغییر  .  4

گونه اقدامات در تعمیق فرآیندهای همگرایی دو یا چندجانبه در رفتار  عملکرد خود در سطح جهانی است. این

 ها و منافع کشورها تأثیرگذار است. اولویت ها و تعیین میان دولت

 محور نخست: انطباق 

 سبزی برای آلمان ها چراغ : مدل نظم جدید قدرتزمان دیپلماسی

چندجانبه تحلیل مدل  برابر  در  که  معتقدند  لیبرالگران  قدرت-گرایی  غربی دموکراتیک  متحده    های  ایاالت  و 

رفت  تواند راهکاری برای برونمی   . این نظریه گیری استالمللی در حال شکل، نظم جدیدی در فضای بینآمریکا

-المللی و نظمهای بیندر سازمان  که اتحادیه اروپا و آلمان  های جهانی باشد لمللی از بحرانااعضای جامعه بین

شود  این نظریه از آن جهت تقویت می  کنند.حمایت می  نظم جدید   از آن   دهی به رفتار خود با متحدان خویش 

ت و رفاه، مدیریت منابع  چون تضمین امنی هایی همهای غربی توان تسلط خود را در مواجهه با بحرانکه قدرت

دهند و در مقابل کنسرت ]نظم[ جدید  المللی در این زمینه و... از دست می های بینطبیعی و جلوگیری از تنش

 المللی باشد.تواند جایگزین مناسبی برای وضعیت فعلی بیناروپایی به رهبری آلمان می 

قدر   و سربرآوردن دیگر  اروپایی  ژاپن  تبه عبارت دیگر، نظم جدید    به   توجه  با–ها چون روسیه، هند، 

طبی  دوق  قدرت   از   زیادی  حد   تا  تواند می  -جهان  سطح  در  نظامی  تجهیزات  و   غذایی  محصوالت   تأمین  درصد 

هدف دیگر همکاری نزدیک این کشورها با هدف اجماع جلوگیری از غافلگیری   چین بکاهد.-ایاالت متحده آمریکا

اقدامات یکجانبه   با  اعضا  از  و منعطف میان    .استیکی  نزدیک، غیررسمی  با همکاری  اروپایی  نظم  مدل جدید 

پذیر  با این وجود، نظم جدید جهانی از چند جهت آسیبکشورهای مذکور به دنبال تضمین ثبات ارضی است.  

  است:

 ها در صورت عدم توافق و اجماع نیز ناتوان خواهند بود.  کنسرت. 1

جلوگضمانت.  2 برای  باالیی  منافع  اجرای  عضوی  که  در صورتی  و  ندارد  وجود  کنسرت  از  اعضا  خروج  از  یری 

 شود.حیاتی خود را با تهدید و رفتارهای تهاجمی بازیگری دیگر روبرو بیند از آن خارج می
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الملل سابق خود قدم نهند، نه  . چنانچه کشورهای چین، هند، روسیه و... بخواهند بر همان مشی سیاست بین3

گذاری در کاالهای عمومی به  گردد، بلکه تمایلی برای سرمایهر فرآیند کنسرت جدید حاصل نمیتنها پیشرفتی د

 وجود نخواهد آمد.

تواند عضوی از این کنسرت باشد. اهمیت اتحادیه برای آلمان از آن جهت است که  اتحادیه اروپا نیز می  

مرکل   از  پس  دوران  در  کشور    سازمان   این  ریاست  تواند می  -اتحادیه   در  موجود  کمبودهای  به   توجه   با–این 

شته تا به پروژه  دا  را  آن  توان   گراییواقع  نظریه  قالب  در   اروپا  اتحادیه  سو،  دیگر  از.  گیرد  دست  در  را  ایمنطقه

ها به  چنین در حل معضالت جهانی، مقابله با سرایت تنشاستقالل استراتژیک خویش جامه عمل بپوشاند. هم

 ها و... مثمرثمر واقع شود.  هنگی میان قدرتالمللی، هماقلمرو بین

مختلف     رویکردهای  از  تا  است  کرده  فراهم  آلمان  و  اروپا  اتحادیه  برای  فرصتی  بایدن  دولت  اقدامات 

بینچندجانبه نظام  کلی  روح  و  قواعد  اساس  بر  میگرایی  آلمان  نمایند.  استفاده  راستا  المللی  همین  در  تواند 

در زمینه    از سه بستر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(  با استفاده   اهداف ذیل را

تعریف کند. ناگفته نماند که دولت آلمان ناگزیر است برای    زو اثبات مشروعیت اقدامات خود باوگوها  انجام گفت 

کارآمدتر کردن گروه   به فکر  ناتو  و  اروپا  اتحادیه    عضو   هایقدرت  برابر  در   بندیکبلو   عنوان   به   نه –  G7امنیت 

 باشد: OSCEتر از  و استفاده بیش  -ناتو

 ای؛ المللی و منطقههای بزرگ بینوگوها در باالترین سطح میان قدرت. افزایش گفت1

 ای؛ های منطقه. تقویت سازمان2

 . ایجاد فضای اعتمادسازی میان خود و متحدان؛ 3

المللی  بینچنین  های نظامی و همها و درگیریکننده از تنشجلوگیری. هشدارهای اولیه و مبادرت به اقدامات  4

 ها از طریق دخالت دادن بازیگران خارجی. شدن آن

 اهمیت آلمان: برلین باید در ایجاد یک اروپای جهانی پیش قدم شود 

می را  خارجی  دولتسیاست  تالش  بینتوان  سطح  در  خود  قدرت  گسترش  برای  رها  با  منطقه  و  عایت  المللی 

-ای رقم خورده است که منافع و ارزش گونهالمللی بهتحوالت اخیر بین  ها و عالیق خود تعریف کرد.منافع، ارزش 
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آلمان جایگاه رهبری این کشور را  اروپا    های دولت  از سویی نمی   کند. ایجاب می در  تواند قدرت هژمونی  آلمان 

و    ندارد. لیکن با توجه به جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا  دنیا باشد، چراکه منابع الزم و قدرت کافی برای آن را

دو درهم این  منافع  می  1تنیدگی  سازمان  این  فراملیتی  ماهیت  اتحادیه  و  در  را  کشور  این  رهبری  فرصت  تواند 

نماید. جایگاه    فراهم  آلمان  صورتبه این  دولت  و  گرفته  قرار  مقبولیت  مورد  را    2گسترده  فرصت  این  باید  نیز 

میرد.  اشم  غنیمت کشور  اروپا این  رهبر  نقش  در  بازی  با  همکاری  تواند  عالیق    را   فرصت  با  بازیگران  میان 

 های خود را با شرکای خویش تداوم بخشد.ایجاد نماید و همکاریناهمگون 

 سیاست جهانی بهداشت آلمان برای یک جهت گیری پایدارتر 

های بهداشتی دیگر نباید به  در دوران بحران  اند.مواجه بودههای سالمت جهانی  ها در ادوار گوناگون با بحرانملت

و با تثبیت جایگاه خویش    دولت آلمان این فرصت را دارد تا با استفاد از منابع خود   های سنتی اکتفاء کرد.روش 

ن امر  ای  دهی به فرآیندها و ساختارهای سالمت جهانی تأثیرگذار باشد.در شکل  هاانداز تغییریافته دولتدر چشم

دنبال  تری بهصورت هماهنگهای بهداشتی بهها و بحرانتر جامعه جهانی را در برابر بیماریآمادگی هرچه بیش 

پس از   در دوران مرکل به سطح باالیی از بهداشت و درمان رسیده است، لیکن الزم است تا  آلمانهرچند  دارد.  

-های پیشسائل از خود به نمایش بگذارد و از فرصتوضعیت معلومی در مواجهه با این قبیل منیز  دوران مرکل  

بهره کاملی  نحو  به  بهآمده  نماید.  فرصتبرداری  کلی،  کوتاه طور  در  که  میهایی  وجود  به  دوره  مدت  در  آیند 

 گردند.بلندمدت سالمت جهانی مؤثر واقع می

  جهانی کافی نیست. المللی برای حل تمامی مشکالت بهداشت  های بینوضعیت فعلی آلمان و همکاری  

از طرفی دیگر،    های جهانی بهداشت و سالمت را ندارند.نه مقررات و نه ابزارهای موجود جهانی توان حل بحران

های سیاست را برجسته کند  های کافی است تا بتواند پیوندهای متقابل حوزه آلمان در حال حاضر فاقد مکانیسم

آلمان در موقعیت بالتکلیفی در برابر بهداشت قرار  مرتبط کند.  های سالمت ملی  و سالمت جهانی را با سیاست

تضاد مواجه می  با  تجارت جهانی  و  بهداشت  آلمان در دو مقوله  منافع  مثال  برای  گردند. در وهله  گرفته است؛ 

 
 آمیز است. های جهانی به روش مسالمتالمللی به دنبال رفاه، گسترش مشارکت، امنیت و حل تنش. آلمان در فضای بین1

تواند به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در اتحادیه اروپا ایفاء نقش  چنین میبراین دولت آلمان هم منابع و هم قدرت کافی برای رهبری اروپا را دارد و هم. بنا 2

 نماید.
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یابد.مسئله سالمت جهانی در اهداف و سیاست  نخست اولویت  باید  آلمان  بازنگری در    ها  تا  بنابراین الزم است 

وانین و مقررات دولت آلمان در این زمینه صورت پذیرد و استراتژی این دولت در قبال مسئله بهداشت جهانی  ق

-مشخص شود و سپس بودجه کافی به این مهم اختصاص یابد. از سوی دیگر، دولت آلمان با گسترش همکاری 

شایانی نماید. البته آلمان در این  های سالمت کمک کنی هرچه زودتر بیماری و بحرانتواند به ریشه های خود می

ایاالت متحده آمریکا و چین دارد. در ضمن ایاالت متحده آمریکا حرکت ثابتی در    مسیر رقبای سرسختی چون 

ای  چنین قدرت رقیب ایاالت متحده آمریکا، چین با اتحادیه آفریقا همکاری گستردهاین زمینه نداشته است. هم

تواند کمک  وصاً در چند سال اخیر داشته است. از دیگر سو، اتحادیه اروپا میرا در راستای بهداشت جهانی خص

آلمان در پیشبرد سیاست به  آلمان میشایانی  رو،  این  از  باشد.  بهداشت و سالمت جهانی آن داشته  تواند  های 

 ای در این میان بازی کند. کنندهنقش تعدیل 

ا در زمینه بهداشت و سالمت جهانی معلوم کند. برای  عمومی و کلی خود ر الزم است تا آلمان استراتژی   

  های ای را برای مواجهه با بحرانجانبه و عادالنهتواند آمادگی همهمی  "تحول عمیق"یا    "پیشگیری عمیق"مثال،  

بهداشت و سالمت جهانی از جمله  رویکردها در  فراهم کند.    مختلف  برای پیشبرد سیستماتیک  چندین گزینه 

 :  گرایی وجود داردعرصه چندجانبه

المللی، توزیع دارو و...  هایی چون همکاری میان بازیگران بینهای سالمت با افزودن مؤلفهالزم است تا سیستم.  1

 تقویت گردند.

سازمان  .  2 اصالحی  فرآیندهای  بهداشتانجام  مالی WHO)  جهانی  ابزارهای  ترسیم  برای  ایجاد    (  منظور  به 

 .ساختار قوی بهداشت عمومی است

بین3 معاهده  امضای یک  نگارش و  به  .  این سازمان  روز  بهداشت در مورد موضوعات  المللی در سازمان جهانی 

 ابتکار و رهبری شورای اروپا. این اقدام سه فایده عمده به دنبال خواهد داشت:  

ناخته  کارهای قانونی ش سری ابزار و راهالملی سالمت و بهداشت یکهای بینبرای حل مشکالت و بحران •

 خواهند شد؛

 دهد؛افزایش می میان بازیگران  را  ایو منطقه المللی افزایی بینانعقاد معاهده همکاری و هم •
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 المللی سالمت ایفاء نماید.های بینتواند نقشی محوری در حل بحرانسازمان جهانی بهداشت می •

 آیا اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به اتحادیه مالی است؟ 

اتوافق   بودجه  در  مالی و  بودجه در    NGEUمور  تأمین  امکان  پاندمی کرونا است که  به  واکنشی نسبت  قطعاً 

-کند. این توافق بدون شک با سیاستای را برای اتحادیه اروپا فراهم میبازارهای مالی و به میزان قابل مالحظه

به یک    NGEUوجود دارد که    اندازهای مالی دولت آلمان رابطه متقابل تأثیرگذاری خواهد داشت. این چشم

یکسان یکسانسیستم  ]بحث  شود  تبدیل  اروپایی  مالی  دائمی  بدهیسازی  در  سازی  باید  آلمان  دولت  ها[.  

  و افزایش همبستگی و اشتراک   دهی به توسعه آنخصوص دستیابی به ثبات مالی پایدار در اتحادیه اروپا و جهت

نظریات از  طیف  دو  میانه  ریسخت  در  و  بحرانگیرانه  کشورهای  و  سویی  از  شمالی  اروپای  اروپای  اضتی  زده 

 را ایفاء نماید.  گر از سویی دیگر نقش میانجیگر و سازش  3جنوبی

خارج از    یا  یورو جداگانه به نفع منطقه    یابزار مال  یابودجه    یجادبه ا  یازین   یگرد    NGEUبا پذیرش    

اروپا ابزارها  ییمعاهدات  بود.  ها  ید جد   ی نخواهد  نمادها  نشانه  با  یی اروپا  یهمبستگ   ی و  که  کل    ید هستند  در 

ها و قبول  از سویی دیگر، همبستگی و اشتراک بدهی  نباشد.  یورواروپا اعمال شود و محدود به منطقه    یهاتحاد

کاهد.  ها نسبت به عدم پرداخت بدهی میدر تأمین طلب تا حدود زیادی از نگرانی  "مسئولیت تضامنی"نظریه  

قانو و  نهاد مالیمشروعیت  این  بودن سازوکار  مهار    نی  پارلمان    در  به تصویب در  اعضا  اکثریت مطلق  توافق  با 

کاهش    ی برا  سازوکاری در مورد    یری گ  یم تصم  ی برا   یاریمع  یک دموکرات  یتشکل از مشروع  ین ا  گردد.تأمین می

 .متقارن خواهد بود  هایبحران

 

 ی مقایسه با حفاظت از جامعه حقوق رد  در چارچوب اتحادیه امنیتی اتحادیه اروپا پیشبرد

در زمینه امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و... بیش از پیش شده    تحادیه اروپا همکاری کشورهای عضو با تشکیل ا

با این وجود الزم است تا اتحادیه    است و از این جهت مسئولیت سنگینی را برعهده این اتحادیه قرار داده است.

 
 . منظور شمال و جنوب اقتصادی است.3
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در زمینه امنیت و حفاظت از حقوق اساسی برطرف سازد. اهمیت این موضوع با توجه به    اروپا کمبودهای خود را

  ی رهبرهای مرزی با همسایگان آلمان برای این کشور دوچندان است. بنابراین  تعداد بسیار باالی جمعیت و خط 

.  مهم است  ریابس  یوروپل  یوسته گسترش پ  یو برا  یسپل  یهمکار  ینه آلمان در زم  یاتیو مشارکت عمل  یاسیس 

 ی. و دفاع از جامعه حقوق یتی در مسائل امن  یهمکار یقتعمآلمان در این راستا دو وظیفه عمده دارد: 

کند و از    یترا تقو  یتی امن  یهاتحاد  یاتیواکنش به بحران و ابعاد عمل  یها  یتقابل  ید با  با این وجود آلمان  

تعارض  قانون را حفظ کند. در صورت    یتل به حاکماروپا و اعتماد متقاب  یهاتحاد  یجامعه حقوق   ید با  یگر د  یسو

و    یحقوق اساس   یت رعا  یی،اروپا  یکپارچگیسطح موجود    ینو همچن   ی مل  یحفظ نظم قانون اساس   ی برا  منافع 

حاکم دولت   قانون   یتاصول  این  اولویت  گیرد.    باید  اقرار  با  ین با  آلمان  برخ  یتی امن  یه اتحاد  ید وجود،  در    ی را 

  2022اروپا در بهار    یهفرانسه بر اتحاد  یاستراین دولت باید توجه اساسی به  .  جه قرار بدهد باید مورد توها  ینهزم

در این  در صورت لزوم    ید آلمان با  .4یرد تواند مورد توافق قرار گ  ی م  نگنش   یمآن اصالحات رژ  ی که طداشته باشد  

پیشزمینه باشد.ها  آلمان    قدم  دولت  فعاالنه  راستانقش  مکاناص  ین آخر  ی اجرا  یدر  مدن  یزم الحات    ی حفاظت 

بسیار  اروپا    تریک اتصال نزد  از   یناناطم  ی برا   -  یهم در سطح منابع جامعه و هم در سطح داخل  -اروپا    یه اتحاد

 .ضروری است

انعطاف   از  باالی  سطح  فاقد  اروپا  اتحادیه  که  است  داده  نشان  تجربه  که  است  حالی  در  پذیری،  این 

مش اقدام  برای  ظرفیت  و  است.  همبستگی  تا   یبراهمچنین  ترک  است  الزم  عضو  کشورهای  امنیت    افزایش 

اتحاد  یتی امن  یروهای ن بحراناروپا    یهمستقل  کاهش  منظور  منطقهبه  بین های  و  و  ای  توانایی  افزایش  المللی، 

بیابد. توسعه  عضو  کشورهای  بین  اعتماد  تقویت  و  مشترک  اقدام  برای  اروپایی  کشورهای  چنانچه    ظرفیت 

  یه اتحاداقدامات مزبور این امکان وجود دارد که  روپایی به درک عمیقی از جامعه مدنی دست یابند، با  کشورهای ا

هرچند مشکالتی بر سر راه پذیرش دیوان کیفری مستقل برای اتحادیه   ی سوق دهند.اروپا را به سمت دولت واقع

 و همکاری قضایی فرامرزی وجود دارد. 

 
برا  ینظارت  یها یسممکان  یتتقو.  4 ب   یجادا  یمتقابل  مقرر  یکشورها  یناعتماد  قانونعضو،  فن  یها یبررس  یبرا   یدجد  یات  اقدامات  و  با سالمت    یمرتبط 

 کامل تردد افراد را فراهم کند.  یامکان بازگشت به آزاد   یدثر مرزها باؤ م یریتمد یبرا یافتهبهبود
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 تر جنوب اروپا ضادها و اختالفات در همسایگی گسترده نیاز به مفاهیم جدید در جهت حل ت

اروپادر    یکنون   هاییری درگ جنوبی  عممنطقه  بحران  قطب  یامنطقه   یهانظم   یق ،  بحبوحه چند  در  شدن    ی را 

به مداخله در    یلما  یایندهبه طور فزا   یامنطقه  یاز قدرت ها  یو تعداد   یه. روس سازدی آشکار م  المللینظام بین

این کشورهای    هستند.   آسیای صغیر ]سوریه[، منطقه قفقاز، شمال آفریقا و...  مختلفی چون  یری درگ  یهاکانون

ادر حال ظهور   نفوذ  از  اروپا    آمریکامتحده    یاالتفعاالنه  این      .کنند ای جلوگیری می های منطقهدر درگیریو 

اغلب به رقابت    ییاروپا  یکشورهامتحده و    یاالتااست.    یکاییهژمون آمر   ینسب  ینینشعقب  اقدامات در نتیجه

نت  شوند ی م  یده کش  ی محل  هاییری درگ  یا   یامنطقه   یهاقدرت   ینب در  باز  یجه و  به    یری درگفعال    یگران خود 

منجر به انسداد    ید جد   یچند قطب  اروپا  یهو در سطح اتحاد  یتامن  یدر شوراناگفته نماند که  .  گردند می  یلتبد 

به دل  یهاتحاد  یهایترمأمو  به عالوه،   شود.می  یری گ  یمتصم قابل  عضو، به طور    یتضاد منافع کشورها  یل اروپا 

مرسوم    یکردهایرو  ناکام هستند.  ید جد   یط در برآوردن شرا که  گرددمطرح می  یرسیاسیغ  یایوهبه ش   ایمالحظه

 . نخواهند بود یمیقد  ی هانظم یشقادر به مقابله با فرسا یگرتعارض د  یریتمد  ی برا یآلمان

ناوگ درانتخاب  اولویاییان  مقا  اقیانوس  –هند    هاییت:  در  اولو   یسهآرام  شمال   هاییتبا    -قطب 

 آتالنتیک شمالی 

جغراف منطقه  دو  هر  همکار  ییهانشانه  یایی،در  روس   ینچ  میان   فزاینده  یاز  دارد  یهو  دلیل   وجود  به    که 

مشکل روبرو هستند که    نیبا ا  یغرب  ی ها  یدموکراس   است. این دو کشور  منافع و اهداف    ی سازگار  و  یهمپوشان

با    یستمی و تعارض منافع س   ی هایریدرگ  همپوشانی آرام،    یانوس هند و اق  یانوس هم در قطب شمال و هم در اق

س   یتیامن  یاستس   یهاچالش نظر  از  آلمان  است.  نظر    یجهان  یگرباز  یک  یاقتصاد  یاستهمراه  از  اما  است 

طور  توانند بهو در نتیجه نمی   محدود است  یهاییتواناو    منابع  باقدرت متوسط    یک  یتیو امن  یخارج  یاستس 

نامبرده بههم لحاظ نظامی و در راستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و  زمان در هر دو موقعیت ژئوپلیتیکی 

  یاست س   یکردرو  یک   ی مدت بر رو  یانخود را در م   ینظام  ی هاییتوانا  بهتر است آلمان   امنیتی خود حاضر شوند.

در این خصوص باید خاطرنشان ساخت که آلمان و بلکه  .  متمرکز کند   منطقه محدود و مشخص   بر یک   یتیامن
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چندان دور شاهد حضور  ای نهای مقاومت کنند و در آیندهتوانند در برابر تهدیدهای منطقهاروپا به تنهایی نمی 

 نیروهای ایاالت متحده آمریکا در منطقه خواهیم بود.

  ی و اقتصاد  یپلماتیکد  ی ابزارها  برای آلمان باید گفت که   آرام  یانوس هند و اق  منطقهبا توجه به اولویت    

در   الزم است تا  از سویی دیگر، است.    یمنطقه کاف   یشرکا  نسبت به   این کشور  یدارمنافع پا  ین تضم  یبرا  یخارج

د  ی شمال  یک آتالنت تعامل  شمال  ع  ید تشد   ید با  یپلماتیکو  در  س   ین شود.  فعال  یتی امن  یاستحال،   هایت یو 

باهدر چ  ینظام   یتوانمندساز ناتو  ا  یجاد ا  ی برا  ید ارچوب  در  فزونی منطقه    ین ثبات  به  برخالف دیدگاه    یابد.  رو 

بیش  اول، اهمیت  آتالنتیک شمالی  بتوان گفت که منطقه  آلمان  شاید  برای دولت  اقیانوس هند  به  تری نسبت 

باشد، چراکه اق  داشته  از حیث  آلمان  امتیازات دولت  بر  این منطقه، تصادی، محیط عالوه  از  و...  در حال    زیست 

ترین تهدید را در آزادی دریانوردی و... برای کشورهای شمال اروپا محسوب  حاضر سلسله اقدامات روسیه جدی

است  شودمی نداشته  سابقه  هرگز  سرد  جنگ  پایان  زمان  از  بُعد    .که  روسیه  سیاست  بارز  وجه  امروزه 

نو  »فراآتالنتیکی« آن است. بلندپروازیعی میبه  به  رویکرد روسیه در منطقه دریای شمال  های  توان گفت که 

برای حفظ هر دو منطقه پیشنهاد    دوران شوروی سابق و تقسیم جهان میان دو بلوک غرب و شرق برگشته است.

ذیرد. در  المللی بپای و بین، ایاالت متحده را به عنوان شریک استراتژیک خود در عرصه منطقهشود که آلمانمی

آلمان فدرال  آتالنتیک متمرکز سازد  نتیجه دولت  و منطقه  بر دریای شمال  را  با شناخت ساختار   توان خود  و 

ایاالت متحده آمریکا نیز در برابر تهدیدات   سیاست داخلی و خارجی روسیه بیش از پیش بر مواضع آن فائق آید.

 ای هند و اقیانوس آرام مقاومت نماید.منطقه

کرد نشان از همکاری استراتژیک آلمان در برابر تهدیدهای روسیه و چین نسبت به جبهه غرب  این روی  

ظهور چین به مثابه یک قدرت جدید و ارتباط روزافزون آن با روسیه، به شدت نظم جهانی را مورد تأثیر    دارد

  ای را ایفاء نماید. برجسته  ای نقشالمللی و منطقهتواند برای حفظ امنیت بیندولت آلمان می  قرار داده است.  

هماهنگ    یه در روس   یاسیس   یتبا واقع   یشتر اقدامات خود را ب  جدید آلماندولت فدرال  بدین منظور الزم است تا  

تواند به این برتری کمک شایانی نماید. در  های غربی نیز می. از سویی دیگر، وفاق میان اتحادیه اروپا با قدرتکند 

-تری فراهم میزنی و مذاکرات بیشیه اروپا در اختالفات متعدد با روسیه قدرت چانه نتیجه برای آلمان و اتحاد 
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کند، جبران  هایی که روسیه از آن برای وارد آوردن فشار بر اتحادیه اروپا استفاده می گردد و بسیاری از شکاف

 خواهد شد. 

 محور محور دوم: تغییر هویت

 امنیتی آلمان گرایی و مشارکت در سیاست خارجی و چندجانبه

ها و  المللی مطابق با اصول، ارزش به منظور تحت تأثیر قرار دادن نظم بین  آلمان  یتیو امن  یخارج  یاستس هویت  

تکاء دارد که با توجه به ساختار ا ای المللی و منطقهو مشارکت در امور بین ییبر چندجانبه گرا همواره  منافع خود

هم گزینه  آلمان  دولت  براتاریخی،  داشت.  عرضی  نخواهد  آن  س ی  پ  یخارج  یاستچالش  اشکال    یشبرد آلمان، 

امر    یناست. ا  یتر نو توتال  ی حت  یا اقتدارگرا    یوهای و دربرداشتن آلترنات  یی چندجانبه گرا  یک دمکرات  یبرال خاص ل 

کند، نفوذ    یم  یتآلمان از آن حما  یتیو امن  یخارج  یاستخاص که س   ییمستلزم آن است که چندجانبه گرا

کند   یلالمل  ینب حفظ  برا.  را  الزم  ائتالف  ینا  یشرط  دولت   یقدرتمند   یهاامر،  از  از  که  است  در    یکدیگرها 

با  ی مبتن  یانهگراچندجانبه  یاستس   ینچنکنند.  ی م  یتحما  یدارپا  یهامشارکت به صورت متمرکز،    ید بر هنجار 

در   یاستیس  ینقاطع چن یتتثب  مجدد و یمنظور، مفهوم ساز ینا یو اجرا شود. برا  ی طراح یککل نگر و استراتژ

 . است یو جامعه ضرور یداخل یاستس 

آلمان و چشم    یتیو امن  یخارج  یاستس   ینب  یکاز وجود ارتباط نزد  یعموم  یآگاهشرط اول این مهم    

منابع    یگذار  یهو سرما  یشترب  یانجام تالش ها  یبرا  یجمع  یلتما. شرط دیگر،  است  ینده آ  یکشور برا  ینانداز ا

-جایی که بسیاری از موضوعات با یکدیگر هم. از آناست  یک دمکرات یبرالل  ییچندجانبه گرا  یشبردپ  یبرا  یشترب

ها اصول و مبانی است که در ورای مسائل  چنین مآل اکثر آنگذارند و همپوشانی دارند و بر یکدیگر تأثیر می 

معطوف   یچندجانبه را نم  یخارج  یاستس جزئی و ظاهری قرار دارد،   مربوطه    یبه موضوعات اساس   توان صرفاً 

رویکرد دولت سابق–  آلمان  ید دولت جد .  کرد  پیگیری گرا  ید با  -برخالف    ی خارج  یاستس   ییرشته چندجانبه 

اجرا    ی کل  یک مفهوم استراتژ  یک بر اساس    ی و به صورت کل  جایی که امکان دارد آلمان را به صورت متمرکز و تا  

دیگر،  کند  سویی  از  ا  ید با  یخارج  تیاس س   یهماهنگ   یسازوکارها.  اجرا  ین بر  در سطوح  پارلمان  ییاساس    ی و 

 یابد.  توسعه 
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-آن به سمت اصول و ارزش   یاساس   یهنجار  یری گمتحدالمرکز« جهت  یی»چندجانبه گرا  یهسته اصل  

گرا  محدوده   است.  یک کراتدم  یبرال ل  یها چندجانبه  و    ییدوم  منظم  چندجانبه  اقدامات  شامل  متحدالمرکز 

چندجانبه مربوطه مربوط    یها ینهخاص در زم  یهایاستسوم به س   محدودهمختلف است.    یهاهماهنگ در قالب

مهم .  شودیم مؤثر  است  یرگذار تأث  یخارج  یاستس   یازن  یش پ  ینترمشارکت  سو   .آلمان    یگران باز  یگر، د  ی از 

-فرصتکنند و    یجاد ا  یمهم  یزه انگ عمل کنند که    یدیجد   ی ممکن است به عنوان شرکا  یجامعه مدن  یتی فرامل

برا  ییها کنند.   ی همکار  ی را  باز  از   یخارج  یاستس همچنین    موثر  که  است  موفق  صورتی  در    یزه انگ   آلمان 

 بیشتری برخوردار باشد. یداخل  یو سازگار یتحمای، اساس 

 دیپلماسی برای قرن بیست و یکم: شش طرح پیشنهادی عملی 

حال،   یناست. با ا  یو نهاد  یبلکه ساختار  یاساس   یهایل نه تنها مستلزم تعد   یخارج  یاستس   یط در مح  ییراتتغ

پیش  اند،  شکل گرفته  ید جد   و مقتضیات  هایتکه با حساس   ی الملل  ینو ب ی مل  یازهایاز ن  گرایی در دیپلماسی عمل

کند. برای  تضعیف می  یها به ضرر دموکراس ستیاس   یتهدا  ی دولت را برا  ییتوانا  روزروزبه  در نتیجه   است.  افتاده 

 شود: پیشنهاد میشش اقدام اوضاع  رفت از این برون

 ی؛  خارج یاستس  ی در مورد مسائل جار  یمل  یگفتگو . ایجاد زمینه  1

 المللی؛ ای و بینیی در برابر تهدیدات منطقهاروپا یه هشدار اول یها شبکهکارگیری . به 2

 ؛ شکیل شورای امنیت ملی در پارلمان آلمان. ت3

 یی؛ چندجانبه گرا یوب اتحاد براارچهدر چ قوی مشاوره  یسازوکارها. تشکیل 4

 ی؛ و کنسول یپلماتیکدر مورد روابط د ین و یهایونکنوانس ی بررس  ی به جهتالملل ینکنفرانس ب. برگزاری  5

 . یانوسیههند و اق یهامطابق با دستورالعمل  یااروپا در آس  یهشده اتحاد ینه نهاد سازییت ظرف. 6

 محور سوم: تغییرات سازنده 

 ؟ تر مورد نیاز است نگرانهمهاجرت آلمان و اروپا: چرا رویکردی آینده سیاست پناهندگی و 
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-های بینها و بحرانگذاری خویش با توجه به محدودیتدولت آلمان نیازمند آن است تا در تصمیمات و قانون

با درس  آلمان    را اتخاذ نماید.  گیری استراتژیک چون امنیتی، اقتصادی و... یک جهتالمللی در ابعاد مختلف هم

های خویش باید راه صحیحی را در برخورد با مشکالتی از قبیل پناهندگان، بیماری  ها و شکستگرفتن از کاستی

ای استفاده جوید تا نسبت به  المللی و منطقهچنین باید از هر فرصتی در سطح بینو... اتخاذ نماید. هم   19-کوید 

 تأمین منافع بلندمدت خویش اطمینان داشته باشد.

 ازنگری و تغییر جهت: سیاست امنیتی آلمان نیازمند توانمندسازی ذهنی و مادی است ب

ب آلمان  س   اعتباری   با   یتی امن  یاستس   یت اهم  ین در  آن  رسانه   ی، آلمان  یاستگذارانکه  از  مردم  عموم  و  ها 

-بینکه ناشی از شکست سیاست خارجی دولت سابق آلمان در بعضی از مسائل    برخوردارند، شکاف وجود دارد

هم استفاده  المللی  مورد  ابزارهای  و  اهداف  بین  تطابق  عدم  از  ناشی  این شکست  است.  افغانستان  مسئله  چون 

گردد. دو وظیفه عمده بر عهده  امری ضروری محسوب می  آلمان  یتی امن  یاستجهت س   ییر و تغ   ی بازنگراست. لذا  

  یاز را در مورد ن  یعموم  یآگاهطور گسترده  به  ید با  یاسیرهبران س   . 1گیرد:  دولت و پارلمان بعدی آلمان قرار می

  یه )ناتو( و اتحاد  ی شمال  یکآتالنت  یمان آلمان در سازمان پ  یت و عضو  ی نظام  یروهای ن  مدنظر مستمر به حفاظت  

)ارتش    وهر بهتر بوندس   یزبا تجه   این سیاست صورت گیرد، بدین نحو که مطابق    . عملگرایی2؛  دهند   یشاروپا افزا

دنبال  ،آلمان( آمادگ  ییاروپا  یشتر ب  یخودمختار   به  وظا  یبرا  ی و  عمل  یقو   یف انجام  در  پرخطر    ی جمع   یاتو 

بین  باشند. عرصه  در  بعد  این  تقویت  و  آلمان  نظامی  پیشدلیل حضور  مدیریت  ]پیشالمللی  و  گیرانه  دستانه[ 

و درگیری به خشونت  نسبت  فعاالنه  و  بینواکنشی  ]احتمالی  در وهلهای  یعنی  است:  بروز  المللی[  از  نخست  ه 

و   اختالف  بروز  در صورت  و  دوم  وهله  در  و  شود  جلوگیری  و جهانی  منطقه  در سطح  نظامی  تنش  و  اختالف 

   شکست بازدارندگی، از نیروی نظامی در مهار و پایان دادن آن استفاده گردد. 

عاملآلمان     اصل  ی برا  ی نظام  به  منافع  از  امن  یعنی خود    یخارج  یاستس   یحفاظت  و    یت، صلح،  رفاه 

که از طریق پشتیبانی و مشارکت جمعی در قالب ناتو و اتحادیه اروپا ممکن خواهد   خواهد داشت  یازن  یهمکار



15 

 

در    ید با  ین نکته ا  به عالوه،   .5است  ی نظام  یروی ن  از طریق  یری درگ  یریت از مد   ای اعم مقوله  یتی امن  یاستس   بود. 

و    یاسیس   یعنی  یز،آم  یرخشونتغ  ی ناقشه با ابزارهاو حل م  یشگیری بر پ  تاگنجانده شود    یر فراگ  یاستراتژ  یک

مال   ی اقتصاد   یپلماتیک، د بلکه  تمرکز    ی و  ندارند،  نظامی  منشأ  لزوماً  مناقشات  همه  دیگر،  طرفی  از  کند.  پیدا 

بین تنش  بروز  سبب  اقتصادی  چون  غیرنظامی  دلیلی  است  منطقهممکن  یا  ضرورتی  المللی  بنابراین  گردد.  ای 

آمیز و دیپلماتیک در  های صلحوفصل گردند، بلکه روش ها از طریق نظامی حل اقشات و درگیریندارد تا تمامی من

البته نباید  تر از روش ها مناسبگونه تنشگونه جلوگیری یا پایان دادن به ایناین به صرف  های نظامی هستند. 

قلمرو    ها در کشوری دیگر دولت سوءبرداشت از تلقی مزبور و در نظر گرفتن چند تجربه ناموفق از حضور نظامی  

 استفاده از نیروهای نظامی در این راستا را محدود و مضیق کرد.

های ناشی از اقدامات خودکامه پوتین با تهدیدات جدیدی مواجه  موقعیت امنیتی آلمان به دلیل تنش  

الملل بر  روابط بینشده است. از سوی دیگر، رقابت شدید میان ایاالت متحده آمریکا و چین و دوقطبی کردن  

می دامن  پیش  از  بیش  تهدیدات  درگیریاین  نیز  زند.  سایبری  و  تروریستی  تهدیدات  و  خاورمیانه  منطقه  های 

باید جبران گردد. عاملی دیگر محسوب می برای برطرف کردن این بحران، شکاف مزبور  به   شود.    توجه عمومی 

آلمان    یاسیس   یو خودمختار   یداررفاه پا  یک،دموکرات  ثبات   ی برا  یبا پشتوانه نظام  یسکر  یریتو مد   یشگیریپ

عالقگی مردم نسبت به حضور  ذهنیت بی  پارلمان آلماندولت و    اوالً  امر مستلزم آن است که  ینا.  است  یاتیح

در تأمین منافع    ثالثاً  کنند و  یز مناسب تجه  ادوات نظامی مسلح را با    یروهاین  نظامی آلمان را اصالح کنند و ثانیاً

ای با  المللی و منطقهمجامع بین  یر اروپا و سا  یه اتحاد  و  ناتو   ای مرتبط مانند المللی و منطقهداف مجامع بینو اه

 ها شکل گیرد. توجه به میزان ظرفیت خود اقدام نمایند تا همکاری متقابلی میان آن

 محور چهارم: تغییرات متحدمحور

 نظم امنیتی اروپا در جهان ژئوپلیتیک 

 
ر دولت پیشین با آن مواجه بوده مندی از مزایای مشارکت که د های خود را در راستای عضویت و بهره. بنابراین الزم است در وهله نخست آلمان کاستی5

 است، جبران نماید. 
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دفاع  یتیامن  یاستس  انتخابات  یو  از  پس  آلمان)  بوندستاگ  آلمان  گرا  (پارلمان  چندجانبه  سمت    ی باق   ییبه 

ماند  پ  ی برا.  خواهد  سازمان  در  آلمان  تعهدات  برل  ی شمال  یک آتالنت  یمانانجام  دفاع  همواره   ین)ناتو(،    ی بودجه 

ناتودر سال  داده است.  یشافزا  یراخ  یهاخود را در سال  با  اروپا آغاز شده    های اخیر روند مشابهی  اتحادیه  در 

. در  اند داشته  تمرکز  «یکاستراتژ   نقشه»روی مسئله  اروپا    یهعضو اتحاد   یکشورها  2020تابستان    یلاز اوا  است و

  یاستبه طور مشترک به کدام اهداف در س   خواستار مشخص کردن این موضع هستند که  یتختپا  27سند    ینا

نظم  . این در حالی است که  دارند   یاز ن  یی هایتکار به چه قابل  ین ا  ی راو ب  یابند دست  توانند  می  یو دفاع  یتیامن

تعداد کشورهایی که  .  با مشکالتی مواجه است  یالمللیننظام ب   شده دگرگون  یط انطباق با شرا  ی اروپا برا  یتی امن

لمللی هستند،  اکنند و در نتیجه خواهان تأثیرگذاری بر کنسرت اروپایی و بینخود را »قدرت اروپایی« قلمداد می

 یخارج  یاستس   «سازییتیک»ژئوپلبا پدیده    المللینظم بین  این کشورها  ینب  افزایش یافته و در نتیجه رقابت

خواستار برقراری آن بوده    1990در سال    یسکه منشور پار  یتیدر تضاد با نظم امن  ؛ این امرشده استمواجه  

 . شود، واقع میاست

ا   س   ین امروزه  با  قدرتخارج  یهایاستادعا  اروپایی ی  بزرگ  تسلط    های  هدف  با  بر    یرگذاری تأث  یاکه 

یی چون روسیه  اروپا  یاز کشورها  ی تعداد.  شده است  یدهبه چالش کش  یرد،گیصورت م  یاییمناطق خاص جغراف

  این کشورها   یخارج  هاییاست. س کنند ی اند و به سمت استبداد حرکت مرا کنار گذاشته   ی اجماع هنجارو ترکیه  

منافع    یگیرپ  یک، آتالنت-یورو  یتیاصول نظم امن  یفاما عموماً با هدف تضع  دهند،ی را از دست م  بینییشپ  تیقابل

کشورهای نوظهوری چون چین، عربستان سعودی،    از سویی دیگر،اروپا هستند.    یرامونبر پ  یرگذاریو تأث  یمل

ا کشورهای اروپایی در راستای حفظ منافع  اروپا و همسایگی ببر منطقه  أثیرگذاری  در تالش ت  ایران، امارات و...

  یه اتحاداین در حالی است که    .هستند   المللیو در نهایت ارائه مدل جایگزین نظم بین  از طرق مختلف   ملی خود 

داخل ساختار  نظر  از  س   ی اروپا  از  برداشت خود  راخارج  یاستو  تعامل  توان  قدرتبا    ی  رقابت  بزرگ    یهاعصر 

 ندارد.

  یفه با وظ  ی،به همکار  یلدر مواجهه با منافع متضاد و سطوح مختلف تما  ییو اروپا  ی انآلم  یاستگذارانس   

اروپا و نه    یه که نه اتحاد  یی الملل روبرو هستند. از آنجاینبزرگ نظام ب  ی هامعقول با قدرت  یدارتوسعه روابط پا
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توان با ابتکار  یروند را م   یندارند. ا  اینجدر ا  ی اویژهها نقش  کنند، دولت  یتوانند اجماع الزم را سازماندهیناتو نم

و واشنگتن در مورد نحوه    ین برل  ین ب  یاختالفات فعل   یا  یهاروپا و روس   یه نشست اتحاد  ی فرانسه و آلمان برا  یراخ

های  الملل و مشارکتگذاری برای تطبیق خود با نظم بینناگزیر از سرمایه   دولت آلمان .  نشان داد  ین برخورد با چ

در مواجهه با این  آلمان باید به دنبال روابط با متحدین فراآتالنتیک باشد.      یر متحدین خود است.امنیتی با سا

 و در ارتباط با آینده اتحادیه اروپا و ناتو، باید به دو پرسش کلیدی پاسخ گوید: مسائل

کنند که    یل قدرت تبد   از آن مراکز   یکی ناتو را به    یا اروپا    یه خواهند اتحاد  ی عضو به طور خاص م   ی کشورها یا آ.  1

اگر چن  یمخود را تنظ  یخارج  یاستخود را به سمت آن سوق داده و س   یگرانباز  یرسا است، چه    ینکنند؟ و 

خواسته   یبرا  ید با  یاقدامات کردن  شود  یکیتیژئوپل  یخارج  یاستس   یک  یهابرآورده  به  ؟  انجام  دادن  شکل 

 .است یگر د یگرانباز یها یاستبه منظور مهار س اعمال نفوذ بر آن   یاروپا در درجه اول به معنا یگیهمسا

که اساساً   یطی را در شرا  « یس»اجماع پار  ی هنجار  یایتوان بقا  ی م  ی نهاد  یباتبا کدام شرکا و در کدام ترت.  2

 ؟ کرده حفظ کرد  ییرتغ

 طرفدار استبداد یهامقابله با قدرت یب؟رق یا  یکشر

با یکدیگر تعریف کرد.  توان در سه قالب  به طور کلی روابط کشورها را می  با توجه به  همکاری، تقابل و رقابت 

موقعیت مرکزی آلمان در اروپا و محدودیت در منابع آن اهتمام ویژه این دولت به برقراری روابط با شریکان و  

ی این  خارج  یاستس   یتهو  ی عنصر اصلخویش در منطقه اروپا و فراتر از آن    قابل انعطاف و اعتمادپذیر  متحدان

بهدولت   میفدرال  بین  آید.حساب  فضای  وجود  این  به  با  شدن  تبدیل  حال  در  خود  مختلف  ابعاد  در  المللی 

المللی  معیار تشخیص شریک و رقیب در فضای بینالزم است    ین بنابراپذیر است.  پذیر و نه شریکمحیطی رقیب

 مشخص گردد. 

با  یشرکا   هنجار   یک  . 1ید:  دوجانبه  ارزش   ی امجموعه  یعنی مشخص،    یاجماع  از  داشته  مشترک  ها 

چنین  هم  .3؛  مرتبط به دنبال منافع متجانس باشند   یاسیس   ی هااز حوزه  یحداقل در تعدادها باید  . آن2  ؛باشند 

  کرد   یفتعر  یکسان  انتوان به عنوی کنند. برعکس، رقبا را م  یتو تقو  یلرا تکم  یکدیگر  یهایتقابلالزم است تا  

  : تا حد زهآن  یهامجموعه ارزش   . 1که  تنها منافع متضاد را دنبال م  . 2  ؛ناسازگار است  یادی ا  کنند، بلکه  ینه 
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آنیم  یسع همتاکنند  برابر  در  را  کنند   یانها  مطرح  م  یتیموقع  در.  3؛  خود  که  و  توانند  یهستند  منافع  آن 

  ید نبا  "یکشر"الح  از حد از اصط  یشاستفاده ب  بهوجود، انتقاد    ینبا ا.  به چالش بکشند   یاکرده   یفرا تضع  مواضع

با    .متقابل است  ی هایرقبا و توسعه استراتژ  ییمعکوس منجر شود که اکنون اساساً موضوع شناسا  یجه نت  ین به ا

نیاز به رقیب  تضاد منافع    ید و مهار تشد   یجهان  یهاثر با چالشؤمقابله م  ی برا المللی  در محیط بیناین وجود،  

رقهست.   انتخاب  یب مقوله  هم  چقدر  برا باشد   یهر  گ  یینتع   ی،  برخ  یاساس   یری جهت  با  دوجانبه  روابط    ی در 

 . روابط دوجانبه است بندییم راهبرد درست در مقابل رقبا، تقس رسد ی به نظر م. است مثمرثمر  کشورها


