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Abstract 

In comparison to relations with other European major powers, Iran-Germany 
relations have been less fragile, more largely stable and expanding. Analysts 
consider historical, economic, and geopolitical reasons for this feature. One of 
the difficulties in studying German foreign policy is that the country has 
abandoned its geopolitical rivalries because of the tough lessons of world war 
II and has devoted most of its potential to the international economy. 
Moreover, Germany cannot regulate its foreign policy beyond the framework 
of its transatlantic commitments, as well as principles and norms of the 
common European foreign policy. For this reason, the analysis of German 
foreign policy should focus more on the relatively covert behavior of the 
country than usual positions by the officials. The study of Iran-Germany 
relations stands within this framework. This paper aims to focus on the 
question that why Germany has done its best to emphasize an interactive 
model in the face of the US confrontation with Iran, and to make the EU to 
follow this behavior? This paper provides a historical-analytical framework for 
a deeper understanding of German policy toward Iran, as well as focusing on 
Germany's approach toward Iran after the JCPOA, especially when Trump lost 
the presidency. 

Keywords: Historical Relations, Conditional Transaction, Maximum 
Pressure, JCPOA, Geoeconomic Power.  
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هدات و آلمان در چارچو  تع رانیانداز پسابرجام روابط اچشم
  یکیفراآتالنت

 رانیتاران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  المللنیروابط ب اریدانش    ییرفخرایحسن م دیس
  

 

 چکیده
حال    نیاست. با ا  بوده   داریکمتر شکننده و عمدتاً پا  ییاروپا  یاصل  یهاقدرت  گریو آلمان به نسبت د  رانیمناسبات ا

دشوار  یکی س   ی هایاز  ا  یخارج  استيمطالعه  که  است  آن  رقابت  نیآلمان  در  حضور  را    کي تيژئوپل  یهاکشور 

درس جهان  ني سنگ  ی هابخاطر  تم  یجنگ  عمدتاً  و  گذاشته  کنار  ب   یانرژ  امدوم  اقتصاد  مصروف  را    الملل نيخود 

  ز يو ن   یک يخود را خارج از چارچوب تعهدات فرااتالنت  ی رجخا  است يس  تواندیآلمان نم  ن، یعالوه بر ا  نموده است.

مواز از اصول و  اروپا  یخارج  است يس  ن یفراتر  به هم  ی و راهبر    يتنظ  یی مشترک    است يس  ل يدر تحل   ل ي دل  ني کند. 

 نرایکشور تمرکز کرد تا گفتارها مقامات آن. مطالعه روابط ا  نیا  دهي نسبتاً پوش  یبر رفتارها   د یبا  شتر يآلمان ب  یخارج

تالش کرده تا در    پرسش مقاله آن است که چرا آلمان همواره تمام  .رديگیچارچوب قرار م  نیو آلمان کامالً در ا

الگو  ا  کایآمر  یتقابل  یبرابر  قبال  الگو   ران،یدر  اتحاديتأک   یتعامل  یبر  ن  هید کرده و  را  الگو    نيبه سمت هم   زياروپا 

 کرد یآلمان، تمرکز خود را بر رو  استي س  ترقيفه  عم   یبرا  یلي چارچوب تحل  کیمقاله ضمن ارائه    نیسوق دهد؟ ا

را   کایآمر  یجمهور   استیکه ترامپ زمام ر  یزمان  ژه یبرجام بو   یپس از امضا  رانیآلمان در قبال ا  یخارج  استيو س

 دهد، قرار داده است.   یاز دست م

قدرت    ،یاتوافق هسته  ،یتعامل مشروط، فشار حداکثر  ،یخیروابط تار  واژگان کلیدی:

 . کیژئواکونوم

 

  :نویسنده مسئولfor501520@yahoo.com 

https://orcid.org/0000-0002-9639-1776


 165 | میرفخرایی | یکیو آلمان در چارچوب تعهدات فراآتالنت   رانیانداز پسابرجام روابط اچشم

 مقدمه

  در   سفيد   سابقه   که   است   اروپایی   کشورهای   نادر   از   آلمان   غربی،   های قدرت   ميان   در 
 دوره   اواخر   از   ایران   خارجی   سياست   در   درخشان   نسبتا   تصویری  و   ایران   تاریخی   حافظه 
  قدرت   این  انگليس،   و   روس   برخالف   . دارد   پهلوی   سياسی   حيات   پایان   تا   قاجاریه 
جنوب کشور را اشغال    و   شرق   شمال،   مناطق   در   ایران   سرزمين  از   هایی قسمت   نه   ی اروپای 

  توسعه   و   استقالل   از   ممانعت   جهت   در   کشور   وقت   سياسی   رجال   با   نه   و یا تجزیه کرد و 
  کودتای   اصلی   گردان صحنه   که   آمریکا   از   کشور   این  سابقه   نمود.   زدوبند  و   البی   کشور، 

 روند  معارض  و  پهلوی   شاه   رضاه  محمد  ی چرا   و  چون بی   حامی   ، 1332  مرداد   28
  ه ،   انقالب   از   بعد .  است   تر روشن  بود،   ایران   در   1357  بهمن  در   انقالب   گيری شکل 
  با   را   سياسی   اختالف   و  مشکل   کمترین  اروپایی   اصلی   های قدرت   جمع   در   آلمان 

 فراخواندن  در   ها اروپایی   جمعی دسته   اقدام   مورد   دو   جز.  کرد  پيدا   انقالبی   نيروهای 
  آیات   کتاب   نویسنده   مورد   در   خمينی   امام   فتوای :  بحران   دو   طی   ایران   از   خود   رای سف

با   خود   دیپلماتيک   روابط   نه   آلمان   ميکونوس،   دادگاه   رأی   نيز   و   شيطانی   قطع  ایران   را 
با   خود   دیپلماتيک   روابط  نه   و   بست   را   خود   سفارت   نه   کرد،    کاردار  سطح  به   ایران   را 

  و   تهران   ميان   دیپلماتيک   مناسبات   43  جمع   حاصل   از   که   حاليست   در   این.  داد   کاهش 
  و   کرده   تعطيل   را   خود   های سفارتخانه   سال   14  یعنی   آن   سوم   یک   در   کشور   دو   لندن، 
. بودند  داده   کاهش  کاردار   سطح   در   را   روابط   ه    سال  8  مدت   به   ک  دست  آن،  بر  افزون 
  در   و   داشت   ایران   با   را   تنش  بيشترین  انگليس  از   بعد   انقالب،   نخست   دهه   در   ه    فرانسه 
 . شد   کشيده   آنها  مدت کوتاه   تعطيلی   و   ها سفارتخانه   جنگ   به   حتی   کار   ای، واقعه 

 با  روابط   توسعه   حفظ   خط   شود، می   پرداخته   آن   به   مقاله   این  در   همچنانکه   آلمان
 و  ایران   ای هسته   مسئله   با این حال،   . است   داشته   نگه   مختلف   های روش   و   انحا   به   را   ایران 
 2016  تا   2012  های سال   فاصله   در   اروپا   توسط   ایران   اقتصاد   پلکانی   و   تدریجی   تحری  
  آمریکای  خروج   با   ولو   برجام   امضای   که   چند   هر   کرد،   وارد   روابط   این  به   جدی   آسيب 
  بسيار   کشور   دو   مناسبات   تعميق   برای   را   مسير   دوباره   ، 2018  مِی   در   آن   از   ترامپ   دوره 
  اتحادیه   چارچوب   در   آلمان   چگونه   که   ود ش می   داده   نشان   ادامه   در   . است   نموده   هموار 
 و   نموده   حمایت   ایران   با   اروپا   و   خود   اقتصادی   روابط   توسعه   از   است   کرده   تالش   اروپا 
  اقتصادی،   های عرصه   در   کشور   این  کامل   انزوای   جهت   آمریکا   به   اروپا   پيوستن  مانع 
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 شود.   المللی بين  و   سياسی 

 ترعميق   فه    برای   اخير   سده   یک   طی   ایران   و  آلمان   خارجی   روابط   اجمالی   مرور
  یاد  تاریخی«  »روابط   بعنوان   عموماً   آن   از   که   کشور   دو   ميان   اقتصادی   و   سياسی   پيوندهای 

  فرضيه   اثبات   برای   بویژه   مقاله   این  اصلی   کانون   حال،   این  با .  است   ضروری   شود، می 
 پایان   یعنی   2020  تا (  برجام   یا   ای هسته   توافق   اجرای   با  )همزمان   2015  زمانی   دوره   خود، 
  . باشد می   امریکا   در   ترامپ   حضور 

 انداز چش    به   جدی   ایضربه   2003  سال   در   ایران   ای هسته   های فعاليت   برمالشدن 
  اتحادیه  در   آلمان   البی   نفوذ   و   نقش  از   که   ای گونه   به   کرد،   وارد   ایران   با   آلمان   روابط 
 سوی  ز ا   بویژه   ایران   با   روابط  گسترش   مخالف   صداهای   و   کاست   ایران   نفع   به   اروپا 

 آلمان  حال،   این  با   . برد   باال   را   بود   انگليس  اختيار   در   آنها   رهبری   که   کشورهایی 
  در   تا   گرفت   بکار   را   خود   تالش   منتهای   شد   خواهد   داده   نشان   نوشتار   این  در   همچنانکه 

 ملل،  سازمان   امنيت   شورای   های قطعنامه   و   آمریکا   توسط   محدودشده   بشدت   فضای   این
  قدرت   این.  ببرد  را  بهره   حداکثر  اوضاع   شدن  حاد   از   لوگيری ج   برای  دیپلماسی   ابزار   از 

 غربی  جامعه   دیپلماتيک   ادبيات   و   لحن  از   تا   است   کرده   تالش   اینکه   عين  در   اروپایی 
 الملل، بين  نظام  در  ایران   انزوای   چون   اقداماتی   مخالف   ليکن  نگيرد،   فاصله   ایران   عليه 

 این   با  امریکا   رهبری   به   غرب   ظامی ن   رویارویی   و  ایران   اقتصاد   عليه   آن   گسترش   و   تشدید
 این  به   پاسخ   دنبال   به   پذیرد می   صورت   علی   روشی   به   که   نوشتار   این  .است   بوده   کشور 
  سياست   با   مقابله   به   آلمان   گرایش  موجب   عواملی   چه   که   است   اصلی   پرسش
 پرسش،  این  به   پاسخ   در   است؟  شده   آمریکا   متحد   ایاالت   سوی   از   ایران   سازی منزوی 
 عرصه   در   آلمان   سياسی   و   اقتصادی   نفوذ   و   قدرت   افزایش  که   است   آن   له مقا   استدالل 
 مهمترین  ایران،   با   کشور   آن   تاریخی   روابط   محک    های پایه   کنار   در   الملل بين  روابط 
 سوی  از   ایران   سازی منزوی   سياست   با   مقابله   به   ترغيب   را   آلمان   که   هستند   عواملی 
  سياسی   و   اقتصادی   قدرت   افزایش:  از   ند عبارت   مقاله   مستقل   متغيرهای .  نمایدمی   آمریکا 
بين    آلمان عرصه  ودر   نيز  وابسته   متغير   و   ایران   با   کشور   این  تاریخی   روابط   المللی 
  ایاالت   سوی   از   ایران   سازی منزوی   سياست   با   مقابله   به   آلمان   گرایش:  از   است   عبارت 
 . المللی بين  عرصه   در   آمریکا   متحده 
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 پژوهش  پیشینه 
  به   محصور   را   آثار   این  که   صورتی   در   آلمان   و   ایران   روابط   ورد م   در   شده   نگاشته   آثار 
  روابط   خارجی،   کارهای   عمده .  است   محدود   بسيار   کني    اسالمی   انقالب   از   پس  دوره 
 مساله .  اند داده   قرار   بررسی   مورد   اروپا   اتحادیه   و   ایران   روابط   ذیل   را   آلمان   و   ایران 

  در   ایران   مساله   به   پرداختن  از   ها انی آلم   احتراز   زند می   دامن  کاری ک    این  به   که   دیگری 
  از   دسته   آن   به   پرداختن  از   آلمانی   نویسندگان   اصوال .  است   اروپایی   دیالوگ   از   خارج 
  به   ولو   خود   خاص   ژئوپوليتيکی   تاریخی   های نگرش   چارچوب   در   المللی بين  مسائل 
 خود   ت اس   اینگونه   چرا   اینکه .  دانند می   تابو  را   آن  نوعی   به  و  ورزیده   اجتناب   رقيق   شکل 
  نگاشته   آلمانی   زبان   به   و   پيش  سال   ده   که   اثری   مهمترین  شاید .  است  ای حده علی   مساله 
 آلمان   عنوان   با   کونتسل   ماتياس   قل    به   کتابی   است   گردیده   ترجمه   ه    انگليسی   به   و   شده 
  که   کتاب   این.  باشد   ( Kuntzel, 2012) ای  هسته   آستانه   تا   آریایی   محور   از :  ایران   و 

 با   نویسنده   و  بوده   یکدیگر   به   ها ایرانی   و  ها آلمان   تاریخی   گرش ن   تاثير   تحت   عميقا 
  دارد   اصرار   است   صهيونيستی   ذهنی   های قالب   تاثير   تحت   نظر   به   که   جانبدارانه   نگاهی 
 اما  . است    ژئوپوليتيکی   ویژه   روابط   بر   مبتنی   تاریخی   مناسبات   همان   ادامه   فعلی   روابط 
  در   عمدتا   نسبی   فزونی   این  و   است   تر بيش   کشور   دو   ميان   روابط   مورد   در   فارسی   آثار 
زمينه، »کتاب    این   در   کتاب   اثرگذارترین  و   مهمترین  شاید .  کتب   تا   است   مقاالت   بخش
آلمان«چالش و  ایران  روابط  بررسی  غرب،  و  ایران  روابط    حسين  سيد   قل    به   های 

باشد    تا   است   کرده   تالش   است   بوده  آلمان   در   ایران   سفير   ای دوره   که   وی .  موسویان 
 در  را   آلمان   نقش  دوجانبه،   مناسبات   پيرامون  تاریخی   اندازهای چش    به   پرداختن  ضمن

 ایران  عليه   غرب   خصمانه   سياست   تعدیل   جهت   در   انقالب   از   پس  تحوالت   گرماگرم
  خصوص   در   نابی  های داده   و  اطالعات   به   نویسنده  پرداختن.  دهد   قرار  تحليل   مورد 

  آن   از   بخشی   که   انقالب   از   پس  لينبر   و   تهران   فرهنگی   و   اقتصادی   سياسی،   مناسبات 
  نقش   است،   بوده   روابط   جزئيات   به   دسترسی   و   سفارت   منصب   در   وی   حضور   مرهون 
 آلمان  و  ایران   روابط   خصوص   در   ایرانی   تحليلگران   فکری   خط   به   دهی جهت   در   مهمی 
 از   و   دهد می   پوشش  را   1370  دهه   اواخر   تا   ارزشمند   کتاب   این  حال،   این  با .  است   داشته 
  غایب   شده   یاد   اثر   در   گذشته   دهه   دو   به   مربوط   مه    تحوالت   از   بسياری   لحاظ   این

 .هستند 
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  اروپا«، به   اتحادیه   و   آلمان  ایران،   ميان   روابط   »مثلث   به مقاله   توان می   مقاالت   ميان   در 
اشاره   داود  قل   به    کيانی  مقاله  این  در  سياست نمود،  در  ایران  جایگاه  و  نقش  بررسی 

آلمان بر سياست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری    خارجی آلمان و تاثير دولت 
ایران   است اسالمی  شده  خصوص .  پرداخته  در  توسعه    همچنين  برای  آلمان  ظرفيت 

ها و اختالفات فی مابين و تامين نيازهای صنعتی و  روابط با اتحادیه اروپا، کاهش تنش
تکنولوژیک  سرمایه  ت شگرف  روابطی که حتی تحوال   و صحبت در خصوص گذاری 

 آلمان  نقش کليدی . در این نوشتار به  سياسی نيز نتوانسته است مانع از گسترش آن شود 
ایران و اتحادیه اروپا   بازدارنده   نگریسته شده است که در توسعه روابط ميان  ای عوامل 

اوج  در  همچون  انگليس  و  امریکا  بویژه  غربی  کشورهای  و  ایران  ميان  تنش  گيری 
های آلمان را در تواند تالش ای ایران می های هسته عاليت خصوص موضوعاتی همچون ف 

 (. 1392)کيانی،    اثر نماید فروغ و حتی بی این زمينه ک  

توان به مقاله پژوهشی »حضور آلمان در برجام« به قل   از دیگر آثار قابل بررسی می 
پژوهش   این  در  نمود.  اشاره  مالکی  مصطفی  و  نيلی  ظرفيت مجيد  قابليت به  و  ی  ها ها 

بين، حضور فعال در موضوعات منطقه اقتصادی آلمان  با    و المللی  ای و  تحوالت مرتبط 
هسته  »برجام«  موضوع  به  منتهی  روندهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  شده  ای  پرداخته 

مایر، است.   اشتاین  وستروله،  فيشر،  دوره  پنج  در  زمينه  این  در  آلمان  رفتار  بر  مرور 
خ  وزرای  بعنوان  ماس  و  مرکل گابریل  رهبری  تحت  عمدتاً  البته  و  آلمان  ارجه 

می  نشان  آلمان  موضوع هسته صدراعظ   در  آلمان  اولویت  »قاعده دهد که  کردن مند ای 
بر   مبتنی  اسرائيل  رؤیای  و  خواسته  »تضمين  همزمان  و  جنگ«  از  »پرهيز  ایران«،  رفتار 

ای  ا برنامه هسته آفرینی روند تحوالت مرتبط ب مهار ایران« بوده است. این حضور و نقش
ای و دوجانبه یعنی روابط ج.ا.ایران و آلمان تحت  المللی، منطقه ایران را در سه سطح بين

 (. 1399  )نيلی و مالکی،   تأثير قرار داده است 

توان به مقاله »اقتصاد سياسی روابط دوجانبه آلمان و های با ارزش دیگر می از نمونه 
ارجی« نوشته دکتر رنجبردار و دکتر آقایی اشاره گذاری خ ایران: مطالعه موردی سرمایه 
پژوهشی  مقاله  این  در  تامين  سرمایه در خصوص    نمود.  منابع  جمله  از  خارجی  گذاری 

امروز  جهان  در  گردش  بيشترین  با  شده    مالی  کشورهای امروزه    است. پرداخته  بيشتر 
وامل سياسی جهان با ایجاد اصالحات سياسی و حقوقی بدنبال جذب این منابع هستند. ع 
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 1380گذاری خارجی بسيار تاثيرگذار است. ایران از اوایل دهه  بر ميزان جذب سرمایه 
گذاری خارجی، تالش فراوانی برای جذب با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه 

شرکای  سرمایه  و  هدف  کشورهای  از  یکی  مسير  این  در  است.  داشته  خارجی  گذاری 
 (.1397)رنجبردار و آقایی،   ت برجسته ایران، آلمان بوده اس 

 مناسبات   ای زوایه   از   کدام   هر   دیگر  مشابه   مقاالت   برخی   و   آثار   این  جمله   اگرچه 
 قبل  دوره   به   یا   آنها   نگارش   زمانی   بازه   ليکن  اند، نموده   بررسی   و   تحليل   را   آلمان   و  ایران 
 .گردد برمی   توافق   آن  اجرای   از   پس  اندکی   فاصله   به  یا   و (  برجام ) ای  هسته   توافق   از 

 نظری  چارچوب 

 الملل بين  روابط   نظریات   بزرگ   های دشواری   از   یکی   آلمان   خارجی   سياست   تحليل 
 قرار   و   صنعتی   غول   به   آن   شدن  تبدیل   و   اروپا   در   آلمان  اقتصادی   گرفتن  قدرت   . است 
 نزد  را   کشور   این  جاذبه   جهان،   صنعتی   پنج    تا   چهارم   کشورهای   رده   در   گرفتن
  قدرت   دیگر   سوی   از .  است   داده   افزایش   تحليل   جهت   الملل بين  روابط   پردازان نظریه 
  الملل بين  سياست   در   کشور   این  مجدد   ظهور   مورد   در   را   ها زمزمه   برخی   آلمان   گرفتن
  در   اروپایی   مقامات   و   رهبران   از   که   مختلفی   های سيگنال   همه،   این  با .  است   نموده   تقویت 
  این   خارجی   سياست   تحليل   های پيچيدگی   به   شود، می   داده   نشان   خارجی   روابط   عرصه 
  خود   خارجی،   رفتار   در   ه    و  رهبران   ادبيات   در   ه    آلمان   که   آنجا .  است   افزوده  کشور 

 شریک  و   اروپایی   همگرایی   موتور   گرایی،   چندجانبه   حامی   ، 1مدنی   قدرت   یک   را 
  آتالنتيک   پيمان   سازمان   مشخصا   و   فراآتالنتيکی   مناسبات   چارچوب   در   آمریکا   امنيتی 

  از   نيرومندی   های نشانه   نمایدمی   رفتار   آن   اساس   بر   و   کند می   رفی مع (  ناتو ) شمالی  
  سو   این  به   دوم   جهانی   جنگ   خاتمه   زمان   از   کشور   آن   خارجی   سياست   در   "تداوم "

 چون   پردازانی نظریه   تا   است   شده   موجب   رفتاری   باثبات   الگوهای   همين  . باشد می 
   بانکوف   و (  Harnisch & Mull, 2001) مدنی    قدرت   یک   را   آلمان   مال   و   هارنيش

Banchoff, 1999)) ،   ليبرت    (Liebert, 2010  ) 2اروپایی   قدرت   یک   را   کشور   آن  
  از   دست   این  مثال   شاهد   که   است   مواضعی   از   مملو   ه    آلمان   رهبران   سخنان .  بدانند

 عواملی.  دارد   نيز   دیگری   صورت   آلمان   خارجی   سياست   حال،   این  با   . باشد می   نظریات 
 

1. Civilian Power 

2. European power 
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 را   کشور   آن   انسانی   و   طبيعی   جغرافيای   که   1994  ال س   در   آلمان   دو   وحدت   همچون 
 و  مرکز  در   آلمان  سياسی   نفوذ   به   که   شرق   سمت  به   اروپا  اتحادیه   گسترش   بازگرداند،

 آلمان  عميق   نفوذ   موجب   که (  یورو )   پولی   وحدت   ایجاد   باالخره   و   شد   منجر   اروپا  شرق 
  جهت   سرد   نگ ج   دوره   خالف  بر   را   کشور   این  تمایالت   جملگی   شد،   اروپا   اقتصاد   در 

  تحول   این  از  نشانه   اولين  . است  داده   افزایش  المللبين  عرصه  در   بيشتر   سياسی   حضور 
 1994  سال   در   معنادار   حکمی   صدور   با   آلمان   اساسی   قانون   دادگاه   که   شد   آغاز   زمانی 
 سال  در   ها آلمان   مجوز،   این  بر   تکيه   با .  کرد   صادر   را   مرزی برون   نظامی   عمليات   اجازه 
 عراق،  و   افغانستان   به   امریکا   حمله   از   بعد .  کردند  گسيل   نظامی   يروین   کوزو  به   1999
  ماموریت   در   کشور   این  همچنين   . نمود   ارسال   نظامی   نيرو   نيز   کشور   دو   این  به   آلمان 
 این   نظامی   حمله   با   ه    آمریکا،   فشار   برخالف   آلمان  . نمود   شرکت   ه    لبنان   در   دریایی 
  اروپایی   پيمانان   ه    نظامی   حمله   با     ه   و   کرد   مخالفت   2003  سال   در   عراق   به   کشور 
 در   . نکرد   همراهی   ملل   سازمان   قطعنامه   چارچوب   در   2011  سال   در   ليبی   به   خود 

. شد  ظاهر   بزرگ  قدرت   یک  کسوت   در  نيز   ایران   با   جهانی   های قدرت   اتمی   مذاکرات 
 دولت   ، 2022  مارس  در   اوکراین   به   روسيه   نظامی   حمله   پی   در   آنکه   مهمتر   همه   از   شاید 
  100  به   را   کشور   این   دفاعی   بودجه   شولز   اوالف   خود   جدید   صدراعظ    رهبری   به   ن آلما 

  زمان   از   کشور   این  ساله   اندی   و   هفتاد   تاریخ   در   که   اقدامی   داد،   افزایش  یورو   ميليارد 
 .است   بوده   سابقه بی   دوم،   جهانی   جنگ   خاتمه 

  س تاسي   اروپا،   اتحادیه   گسترش   چون   هایی پروژه   در   آلمان   "کننده   رهبری "  نقش
  پذیرش   و   مالی   بحران   مقتدرانه   مدیریت   واحد،   روادید   نظام  ، ( یورو )اروپایی   واحد   پول 

 سياست  واقعگرا،   پردازان نظریه   برخی   تا   اند شده   موجب   جملگی   سوری،   مهاجرین
کنند    ارزیابی   و   تحليل   ، "1مردد  هژمون "  مفهوم   چارچوب   در   را   آلمان   خارجی 

 (Baumann & Hellmann  .) رهبری  تمایل   و   ظرفيت   آلمان   که   معنا   این  به   هژمون 
  و   اقتصادی   های حوزه   در   بيشتر   و   گرایانه چندجانبه   چارچوب   در   ليکن  دارد   را   اروپا 

  را   خط   این  انتهای   واقعگرایانه   نگرش   این.  پشت«  از   »رهبری   تعبيری   به   نظامی،   تا   سياسی 
  ت سياس   تعقيب   و   پيگيری   چارچوب   در   الملل بين  سياست   در   آلمان   "2شدن  نورماليره "

 

1. Reluctant Hegemon 

2. Normalization  
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  بالنسبه   نظریات   از   یکی (.  Gaskarth & Oppermann, 2021: 90)  بيند  می   قدرت 
  است   رئاليستی   های نگرش   از   متاثر   که   آلمان   خارجی   سياست   مورد   در   شده   بندی مفصل 

قدرت   طرح   با   وی  . است  واک   لوت   ریچارد   "1ژئواکونوميک  نظریه " مفهوم 
  و   حفظ   هدف   با   آلمان   است   معتقد   کشور   این   خارجی   سياست   برای   ژئواکونوميک 

 ,Luttwak)است    اقتصادی   برتری   کسب  دنبال   به خارج،   خود   جهانی   نفوذ   گسترش 

1990: 180-185) .  

 را   اروپایی   کشورهای   دیگر  ژئواکونوميک،  قدرت   یک  مثابه   به   آلمان  وی   باور   به 
قدرت    در .  دهند   تن  کشور   آن   اقتصادی   منافع   و  تدابير   تا   کند می   مجبور  حقيقت، 

يک یک مفهوم ترکيبی است که کشور دارنده آن ه  بر اساس منطق قدرت  ژئواکونوم 
می  عمل  تجارت  قواعد  ه   گرامر و  در  قدرت  مشق  دولتی،  چنين  حقيقت  در  نماید. 

شود که از قدرت اقتصادی  هایی می کند. این مفهوم شامل آن دسته از دولت تجارت می 
بينمند هستند و به قدرت نظامی بعنوان مهم باالیی بهره ابزار حل اختالفات  المللی  ترین 
بر این مفهوم می نگاه نمی  با تکيه  توان ادعا نمود که آنچه ه  اکنون در اتحادیه  کنند. 

اروپا در جریان است، نه یک همگرایی بلکه رقابت پنهان بر اساس بازی با حاصل جمع 
رقابت تاریخی    تری نسبت به توان به شناخت عميق است. با تکيه بر این نظریه می   2صفر 

قدرت  یافت. و کنونی  در خاورميانه دست  آلمان(  فرانسه و  )انگليس،  اروپا  اصلی  های 
انگليسی  روابط  چنانکه  ایران،  اسالمی  انقالب  از  پس  ه   و  تاریخی  لحاظ  به  ه   ها 

گسترده  اقتصادی  و  با  ژئوپولتيک  فرانسه  فارس،  خليج  جنوب  حاشيه  کشورهای  با  ای 
اند. و آلمان با ایران در وهله اول و عراق در وهله دوم برقرار نموده   لبنان و شمال آفریقا 

به واسطه ترک  البته در مورد آلمان و خاورميانه، قدری وضعيت متفاوت است. آلمان 
این بازی  به  تا  است  نموده  تالش  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  ژئوپولتيک  سنتی  های 

م  ندهد و صرفا آن را در  بوی سياسی  اینکه  رقابت رنگ و  نگه دارد.  اقتصادی  حدوده 
های اتمی ایران، اولين  به واسطه فعاليت   2012المللی سال  های بينآلمان تا قبل از تحری  

بعد از انقالب بوده است و همواره بر خالف نقش   ایران چه قبل و چه  شریک تجاری 

 

1. Geoeconomics 

2. Zero-sum Game 
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د گویای  بازدارنده و سلبی انگليس، نقش ميانجی ميان ایران و غرب را داشته است، خو 
 باشد.همين نگرش ژئوپولتيکی تاریخی آن کشور نسبت به ایران می 

کلی   با   قدرت   مشق   پی   در   سرد   جنگ   از   پس  دوباره   وحدت   زمان   از   برلين  بطور 
  و   دوستان   حساسيت   مشی،   این  که   نحوی   به   است   بوده   صنعت   و   اقتصاد   زبان   از   استفاده 
طبق برنينگ   را   کشور   این  جهانی   رقبای   و   اروپایی   متحدین  را   ایران   نظریه،   این  يزد. 

  از   جمعيتی بيش  با   ایران .  دانست  نظریه   این  توجه   مورد   اصلی   های کانون   از   یکی   توان می 
 مندی بهره   و   تحصيلکرده   و   جوان   جمعيتی   و   نيرومند   مدنی   جامعه   یک  با   نفر،   ميليون   85
 شمار   به   ان آلم   ای خاورميانه   بازار   ترینبزرگ   جهان،   در   نفت   و   گاز   ذخایر   ترینغنی   از 
  های تحری    گسترش   از   قبل   تا   پهلوی   رضاشاه   زمان   از   که   نيست   دليل بی .  رود می 
  . است   بوده   کشور   آن   تجاری   نخست   شریک   همواره   آلمان   ، 2012  سال   در   المللی بين

شد   در   آن،  بر  افزون اشاره  همچنانکه   عمدتاً   آلمان  به   تاریخی   و   فرهنگی   نگاه   ایران 
  برلين  با   اقتصادی   همکاری   به   نيرومندی   تمایل   کشور   یاقتصاد   جامعه   و   است   سازنده 
  همين   از   ایران   ه    و   دارد   ای ویژه   جایگاه   آلمان   ایران،   اروپایی   سياست   در   ه  .  دارد 

 .است   مند بهره   سياسی   ادبيات   نه   و   عمل   سطح   در   البته   آلمان   اروپایی   سياست   در   جایگاه 

 آلمان و   ایران  روابط  تاریخی   تحلیل
  و   علمی   اقتصادی،   روابط   ماندگاری   راز   الملل، بين  سياست   در   ه  م   های پرسش  از   یکی 

 غرب   و   ایران   ميان   ژئوپليتيک   های تنش  و   ها تالط    همه   رغ  به   آلمان   و   ایران   فرهنگی 
 بود  کشوری   آخرین  آلمان   اروپا،   بزرگ   های ميان قدرت   در   تاریخی،   لحاظ   به   .باشد می 
ایر   1890  سال   در   را   خود   دیپلماتيک   روابط   که  افتتاح   ان با  با   تهران  در   گریکنسول   و 

مقاطعی   و   اقتصادی   شریک   ترینقوی   به   کشور   این  که   نپایيد   چندی   اما   .کرد   آغاز    در 
 گردید. تبدیل   ایران   سياسی   اصلی   متحد 

  کودتای   هدایت  با   را   رضاخان   که   بود  بریتانيا   این  اینکه   با   اول،   جهانی   جنگ   از   پس
  جایی جابه   این  اقتصادی   و   سياسی   بهره   اما   ود، نم   ایران   در   قدرت   هرم سياسی   وارد   1921
برد   را   پهلوی  به   قاجاریه   از   قدرت    جنگ   دو  بين  فاصله   در   ها آلمانی   که بطوری   آلمان 
 .شوند   تبدیل   ایران   اقتصادی   مهمترین شریک   به   بتدریج   تا   توانستند   دوم  و   اول   جهانی 

  های سال   بين  رصد بود. د   10/6  ایران   به   آلمان   صادرات   ميزان   1933  سال   در   که   حالی   در 
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 ، 1940  سال   در   یافت.   درصد افزایش  9/ 42  تا   آلمان   از   ایران   واردات   ميزان   ، 1940  م   41
   .کرد می   تأمين  را   ایران   وارداتی   آالت ماشين  تمام  از   درصد   80  بيش از  آلمان 

  صنعتی،   نوسازی   آن   اهداف  از   یکی   که   را   1919  قرارداد   ها ایرانی   دیگر،  اینمونه   در 
به   ایران   ظامی ن   و  مالی   در   .کردند   رد   بریتانيا   سوی   از   استعماری  معاهده   یک   چش    بود 

بعد   دو   از   کمتر   در   پهلوی   دولت   مقابل،  آلمان   دهه   صنعت   ریزی پایه   تا   داد   اجازه   به 
  به   آن   و شعبات   تهران   در   ملی   بانک   مدیریت   ، 1927  سال   در   .گيرند   بدست   را   کشور 
  نه   تحصيل   برای  دیگر   دانشجویان،   . (Kuntzel, 2012: 37)گردید    واگذار   ها آلمانی

  و   تلفن  های شبکه   آلمانی   مدیران  ، 1939  سال   تا   .شدند می   اعزام   آلمان   به   که   بریتانيا   به 
 در  .کردند می   اداره   را   ایران   برق،   آبی توليد   های ایستگاه   نيز   و   ها نيروگاه   بنادر،   تلگراف، 

اسلحه   تنباکو،   توليد   ریسی، نخ   و   پش    صنایع   شالوده   و   پایه   دوره،   این   و   سازی کاغذ، 
تحت    را   ایران   مرزی برون   آهنراه   همچنين   آنها   .شد می   تأمين  آلمان   از   شيمی   صنایع 
  و   تهران   در   را   ای حرفه   فنی   های هنرستان   توسعه   حتی   آلمان   .درآوردند   خود   کنترل 

  تا   کشور   دو   بين  اقتصادی   روابط   گسترش   .گرفت   اختيار   در   بزرگ ایران   های شهرستان 
 تبدیل  ایران   صادرات   و   واردات   نخست   به شریک   آلمان   ، 1938  سال   در   که   بود   نجا آ   به 

وارداتی ماشين  درصد   80  از   بيشتر   آلمان  که   ای گونه  به   شد،    تأمين  را   ایران  آالت 
»آلمانی   در   کونتزل  ماتياس (.  Kiani & Others, 1399: 54)   کرد می   و  ها کتاب 

 در  بریتانيا   وقت  سفير   از   اینامه   به   جام«،بدفر   یک دوستی   معاصر   و   گذشته   تاریخ   ایران؛
وقت   وزیر   چمبرلن،   آئوستين  به   والیت   رابرت   ایران،  خصوص   بریتانيا   خارجه    در 

آمده   نامه   این  در   .کند می   اشاره   ایران   در  آلمان   اقتصادی   نفوذ   کننده نگران  وضعيت 
 زیاد   شتاب   با   که   معمولی   ستدهای   و   داد   و  بازرگانی   توسعه   و   پيشرفت   از   غير   »به  :است 
  اداره   مجوزهای   ها، مقام   آینده،   برای  ه    و   حاضر   زمان   برای   ه    ها رود، آلمانی می   پيش
  محفوظ   و   تضمين  خود   برای   زیر   شرح   به   را   انحصاری   داشتن امتيازات   دست   در   و   امور 
مدیریت   دولت   اقتصادی   رایزنی   و   مالی   امور   مشاوره   . 1  :دارند   بانک  ریاست   و   ایران؛ 

 صنعت  امور   در   مهمات؛ مشاوره   و   اسلحه   انبارهای   بر   مالی؛ نظارت   ور ام   دولتی؛ بازرسی 
 دولت   نظر   زیر  آهن  ذوب   کارخانجات   در   کارشناسی   و   استخراج  جنگلداری؛ نمایندگی 

 نيز   و   نقل   و  حمل   و   پست   پرواز،   و   هوایی   صنایع  امور   اداره   در   انحصاری   ایران؛ امتيازات 
انتصاب نجيب   امور   و   گمرکات    کارشناس   بعنوان   هرتزفيلد   وفسور پر  مجدد   زادگان؛ 
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  پروفسور   مدیریت   و   ریاست   نامحدود؛   و   سویه عملکرد همه   مجوز   با   شناسی باستان   ارشد 
)   در   ای حرفه   فنی   های هنرستان   در   فيلد   هرتز  جالبKuntzel, 2012: 37تهران«   .) 
  با   .شد   تکرار   نيز   دوم   جهانی   جنگ   از   پس  آلمان   و   ایران   بين  روابط   الگوی   همين  اینکه 
 در  آمریکا   استراتژیک   متحد   به   بتدریج   ایران   و   بودند   جنگ   فاتح   و متفقين  آمریکا   آنکه 
 گردید  تضمين  بریتانيا   و   آمریکا  توسط   پهلوی   نظام   تداوم بقای   و   شد   تبدیل   فارس   خليج 
شریک   مجدد   آلمان   سال،   چند   از   کمتر   فاصله   به   اما    تبدیل   ایران   اقتصادی   نخست   به 
  قائل   تقدم   و حق   امتياز   ایرانی،   کاالهای   واردات   برای   ربی غ   آلمان   ، 1955  سال   در   .شد 

و    اولين  ، 1960  سال   در   .بود  شده   داده   آمریکا   به   فقط   موقع   آن   در   که   امتيازی   گردید، 
 ،1955  سال  در   .شد   اندازی راه   ایران   در   جهان   در   آلمان   صنعتی   نمایشگاه  بزرگترین

شریک   به   آلمان    را   رتبه   این  آلمان   و   شد   ل تبدی   ایران   اقتصادی   و   تجاری   بزرگترین 
  دوره   در   .داشت   خود   اختيار   در   1979  تا سال   ( 1972  چون   هایی سال   در   جز   )به   عمدتاً 

ساماندهی   شهر   نوسازی   طرح   آلمان   پهلوی؛   محمدرضاشاه   صنایع  توسعه   و   تهران، 
 و گسترش  پست   و   مخابرات   صنعت   دولتی،   بيمه   شرکت   مدیریت   پنبه،   توليد   و   نساجی 
  در   نيز   دانشگاهی   های همکاری   بخش  در   .گرفت   بدست   را   ای حرفه   فنی   های هنرستان 

 در   کشور   از   خارج   در   تحصيل   به   شاغل   ایرانی   دانشجویان   تمام   چهارم   یک  ، 1967  سال 
سال  .بردند می   سر   به   آلمان  توسط   ایران   گذاری سرمایه   کنفرانس  نخستين  ، 1974  در 
 آن،  از   پس  سال   یک   و   شد   زی اندا کشور راه   این  اقتصادی   وزیر   حضور   با   و   غربی   آلمان 
از   5  گذشت   از   پس  تهران   در  ایران   و   آلمان  بازرگانی   و   صنعتی   اتاق   اندازی راه   دهه 
 .گردید  تأسيس  آلمان   در   اصلی   شعبه 

  روی   ایران   ای هسته   صنعت   توسعه   به   که   دولتی   تنها   اروپایی،   کشورهای   ميان   در 
بود   داد،   نشان   خوش    سازمان   وقت   رئيس  ظام، انت  اکبر   بين  ، 1976  جوالی   در   .آلمان 
 نيز   و   فدرال   فناوری آلمان   و   علوم   وزیر تحقيقات   هائونشيلد،   هانس  و   ایران   اتمی   انرژی 
برای   کشور،   این  اتمی   های نيروگاه   اتحادیه   نمایندگان   گروه    ارسال   و   تأمين  قراردادی 
ميليارد   11  بهای   به   اتمی   سوخت   مگاوات   1300  یک  هر   گنجایش  با  اتمی   نيروگاه  دو 

 به   ایران   ورود   مخالف   هاآمریکایی   اساساً   که   بود   شرایطی   در   این  .شد   امضا   مارک 
  انقالب   وقوع   از   بعد   . ( Kuntzel, 2012: 56) بودند    اتمی   های نيروگاه   توسعه   و   ساخت 

  نمود   تالش   غرب، آلمان   با   کشور   این  روابط   شدن   آلود تنش  و   1979  فوریه   در   ایران   در 
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حقيقت،    در   .دهد   ادامه   جدیدی  شمایل   و   شکل   با   بار   این  ایران  با   خود   ویژه  روابط   به   تا 
  ایران   اسالمی   جمهوری   حيات   از   که   سالی   40  طول   در   آلمان   خارجی   سياست   بنياد 
 عملی  الگوی   این  .است   بوده   استوار   غرب   و  ایران   ميان  گریميانجی   بر  گذرد می 

بحران   در   توان می   را   آلمان   خارجی   سياست    سفارت   کارکنان   گيری گروگان   خالل 
مذاکره   و   ایران   جنگ   به   دادن   خاتمه   برای  تالش   تهران،   در   آمریکا   برای   عراق، 

 روابط  به   بخشيدن   توسعه   ایران،   طریق   از   لبنان   در   اروپایی   های گروگان  آزادسازی 
و   اتحادیه  باالخره  جامع   و  سازنده   انتقادی،   وگوهای گفت   قالب   در   ایران   اروپا   و 

  یک   به   یافتن  دست   هدف   با   ایران   با   5+1گروه    ای هسته   مذاکرات   در   فعال   مشارکت 
 .نمود   مشاهده   توافق 

  کشور   این  و   نمود   دگرگون   را   ایران   خارجی   سياست   ماهيت   ایران،   در   انقالب   وقوع 
برای   متحد   یک   از   را   تبدیل   ایدئولوژیک   دشمن  یک   به   غرب   و   آمریکا   استراتژیک 

تاریخی   بر   شگرفی   تأثير   انقالب   این  حال،   این  با   .نمود    جای   بر   آلمان   و   ران ای   روابط 
بحران    بحبوحه   در   که   بود   آن   مدعا   این  نمونه   مهمترین  و   اولين  شاید   .نگذاشت 
و  خط   پيرو   دانشجویان   توسط   تهران   در   آمریکا   سفارت   کارکنان   گيری گروگان   امام 

  خود   معنادار   اقتصادی   مناسبات   به   همچنان   آلمان   آمریکا،   ایران و   روابط   در   شدید   تنش 
گروگان   ، 1980  سال   در   .د دا   ادامه   ایران   با   20  ایران   به   آلمان  صادرات   گيری، واقعه 

در   این  .شد   مارک   ميليارد   8/2  بر   بالغ   و   یافته   افزایش  درصد    یعنی   1981  سال   ميزان 
با   1982  سال   و   یافت   افزایش  مارک   ميليارد   3/6  به   عراق،   و   ایران   جنگ   سال   نخستين
  به   آلمان   صادرات   ميزان   ، 1983  سال   در   .رسيد   مارک   ميليارد   4/ 3  به   کاهش  اندکی 
  تاریخی   رتبه   باالترین  که   رسيد  مارک   ميليارد   7/7  رق    به  درصدی  126  رشدی  با   ایران 
زد   کشور   دو   ميان   اقتصادی   روابط   در   را  . (Castiglioni, 2015: 73-76)  رق  

 در  ا ه آمریکایی   و   برده   سر   به   عراق   با   نبرد   بحبوحه   در   ایران   زمان،   این  در   نکني    فراموش 
 گروگانگيری  بحران   واسطه   به   ایران   سازی منزوی   سياست   اجرای   پی   مستمر، در   تالشی 

 .کشور بودند   این  ای منطقه   سياست   و 

  این   وقت   خارجه   وزیر   ، گنشر   دیتریش  هانس  سفر   آلمان،   مه    سياسی   حرکت   اولين
 مقام  یک   سفر   اولين  این  حقيقت،   در   .بود   1984  سال   در   به ایران   همراه   هيأت   و   کشور 
  دیپلماتيک   تعامالت   برای   را   راه   که   بود، سفری   انقالب   از   پس  ایران   به   غربی   بلندپایه 
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رفسنجانی،   با  دیدار   در  وی   .ساخت   هموار  اروپا   و   ایران   ميان    مجلس   رئيس  هاشمی 
»ما   عنوان   چنين   ایران،   وقت    شما   .داری    شما   با   اختالفاتی   و   مشترک   عالیق   نمود: 

  مسئله   این  و   بوده   اختالفات   از   بيشتر   مشترک   عالیق   هميشه   ولی   .مسيحی   ما   و   مسلمانيد 
  جنگ   طول   در   . ( Kiani, 1392: 162-163)   «باشند   روابط   برای   خوبی   مبنای   تواند می 

  )که   عراق   به   B  اسکاد   های موشک   با ارسال   مقاطعی   در   آلمان   آنکه   با   نيز   عراق   و   ایران 
  توسعه   به   کمک  نيز  و   شد( می   استفاده   ایران  شهرهای   عليه   کشور   این  حمالت   در 

اما   داد، می   نشان   خود   از   ایران   به   نسبت   ای غيردوستانه   سياست   عراق،   شيميایی   تسليحات 
  خود   اقتصادی   روابط   آلمان   که   حالی   در   .عراق   تا   بود   ایران   رسان یاری  آلمان   اساس   از 
سطح   به   عراق   با   را    بعنوان   را   خود   جایگاه   همچنان   کشور   این  بود،   رسانده   نازلترین 

 .( Kiani, 1392: 167-168) نمود    جنگ حفظ   طول   در  ایران   اقتصادی   ی اصل   شریک 
 .گرفت   شکل   سرد   جنگ   از   پس  آلمان   و   ایران  روابط   در   اساسی   تحول   همه،   این  با 

خاتمة جنگ   با  قطعنامه    8در حقيقت  تصویب  و  عراق  و  ایران  ملل   598ساله  سازمان 
 سياسی   هرم   همزمان در   متحد، مانع اصلی در تحول سياست خارجی ایران برداشته شد.

 هاشمی   اکبر   رهبری   به   تکنوکرات   و  گراسياستمداران عمل  از   طيفی   نيز   ایران  در   قدرت 
  جمهور رئيس    رفسنجانی،   .گرفتند   بدست   را   کشور   اجرایی   اصلی   مناصب   رفسنجانی، 

مأموریتش   جهت   آلمان   به   عزیمت   هنگام   به   موسویان   سيدحسين  به   ایران،   وقت    آغاز 
»آلمان   بود   گفته   کشور   آن   در   ان ایر   سفير   بعنوان  است«    اروپا   به   ورود   دروازه   که 

 (Moussovian, 1385 ) .   روابط   و   وگوها ها، گفت توان گفت حج  مالقات تقریباً می 
 دو آلمان  بين  1990  دهه   اوليه   های سال   در   که   ای گسترده   اطالعاتی   و   سياسی   اقتصادی، 

 .بوده است  نظير بی   ایران   انقالب   ز ا   بعد  کشور   دو  روابط   تاریخ   در   گرفت،   شکل   ایران   و 
 نظام   فروپاشی   از   اندازه   چه   تا   برلين  ه    و   تهران   ه    که   داد می   آن   از   نشان   خود   این

دست   باز   دوقطبی،   برای  دوباره   آغاز  و   خود   اطراف  ژئوپليتيک   محيط   در   شان شدن 
 گسترش   برای   بخشيدن   سرعت   در   ایران   .هستند   و راضی   خرسند   دوجانبه   روابط   تحکي  

 بود،  اروپایی   دول   جمع   در   این کشور   اول   اولویت   رسيد می   نظر   به   که   آلمان   با   ابط رو 
جهت   این  از   ه    و   کند   برطرف   را   خود   اقتصادی   نيازهای   ه    تا   کوشيد می    کشور 

 .جوید   بهره   آمریکا   از   اتحادیه   این  گيری فاصله   منظور به   اروپا   اتحادیه   بر   تأثيرگذاری 
  سياسی   نيت   این  ای اندازه   تا   است   توانسته   تفکر   این  که   داد   نشان   دهه اخير   سه   روندهای 
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  گفته   خود   خاطرات   کتاب   در   آلمان   وقت   وزیر خارجه   فيشر،   یوشکا   .دهد  پاسخ   را   ایران 
ایران   تروئيکای   و   ایران   ميان   اتمی   مذاکرات   طول   در   که   بود    پی   در   مدام   اروپا، 

   .است   بوده   آمریکا   و   اروپا   ميان   افکنی شکاف 
  پيدایش   و   اروپا   شرق   از   روسيه   نشينی عقب   و   سرد   جنگ   خاتمه   کلی،   بطور 

موجب   دو   وحدت   های زمينه    سياست   در  جدید   ریزی طرح  فکر  به   آلمان   تا   شد   آلمان 
و   از   نسبی   استقالل   کسب   .بيفتد   خود   خارجی   به   اروپایی   همگرایی   پيشبرد   آمریکا 
ایران   گرایش  .شد   تبدیل   کشور   این   خارجی   سياست   اصلی   های خواسته    به   محدود 
  نزدیکی   برای   را   مسير   رفسنجانی،   هاشمی   جمهوری   ریاست   تحت   غرب   با   زدایی تنش
  از   نسلی   ایران   همچون   نيز   آلمان   در   آنکه   دیگر   مه    نمود. نکته   کشور هموارتر   دو   بين

  این  به   و   بوده   ایران   با   دوجانبه   روابط   تقویت   اتفاقاً خواستار   که   بودند   کار   سر   بر   رهبران 
 .بودند   شد،می   پيدا  مقابلشان  مسير در   این  در   که   هایی ریسک   ذیرای پ   ای اندازه   تا   واسطه 

 وی،  بر   افزون   .بود   آلمان   نيرومند   صدراعظ    کهل   هلموت   سياستمداران،   این  صدر   در 
  شد؛   وی   جانشين   کينکل   کالوس   1992  سال   اواخر   در   که   وقت،   خارجه   وزیر   گنشر 
 و   امنيتی   های سرویس  هماهنگی   مسئول   و   صدراعظ    مشاور  وزیر  ، باوئر   اشميت   برند 

 اقتصادی،   پيوندهای   کردن   تر عميق   خواهان   جملگی   کشور   اقتصاد این   وزیر   و   اطالعاتی 
بودند  با   آلمان   علمی   و   سياسی   فرهنگی،   از  1991  می   ماه   در   گنشر   سوم   دیدار   .ایران 

 و   ایران   روابط   گشایش  بعنوان   آن   از   غرب   های رسانه   که   بود  صميمی   و   گرم   چنان   ایران 
  از   همين سال   در   کهل   هلموت   کرد   اعالم   آلمان   ARD4  شبکه   حتی   .کردند   یاد   غرب 
  لغو   اسرائيل   و   آمریکا   مخالفت   دليل   به   احتماال   که   دیداری   کرد،   خواهد   دیدار   ایران 

 .(Mousavian, 2008: 95)گردید  

 چهره   بائر   اشميت   سفر   تهران،   به   آلمانی   ارشد   مقامات   مه    سفرهای   از   دیگر   یکی 
  بار   3  خود   خدمت   طول   در   کال  وی   .بود   1992  می   31  در   به ایران   مان آل   امنيتی   کليدی 

امنيتی   سياسی   منصب   به   توجه   با   که   آمد   تهران   به  سفر   مه    بسيار   اتفاقی   خود   و    بود. 
  های همکاری   بنای المللی، سنگ بين  های حساسيت   همه   رغ  به   تا   شد   باعث   وی   نخست 

وقت   ها، همکاری   این  چوب چار   در   .شود   گذاری بنيان   کشور   دو   ميان   اطالعاتی    وزیر 
  نفسه فی   سفر   این  خود   .شد   برلين  وارد   1993  اکتبر   6  تاریخ   در   فالحيان،   ایران،   اطالعات 

نداشت   ک     رستوران   در   کرد   رهبران   ترور   واقعه   از   پس  آن   رخداد   که   حساسيت 
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  حساسيت   دليل   به   .زد   دامن  المللی در مورد آن بين  های جنجال   به   برلين،   در   ميکونوس 
فالحيان   باشد   سروصدا بی   و  محرمانه   دیدار   این  بود   قرار   سفر،   این   اقدامی   در   ليکن 

در    وی   .کشيد   طغيان   ها واکنش  بالفاصله   و   کرده   برگزار   مطبوعاتی   جلسه   غيرمنتظره، 
  و   تروریس    با   مبارزه   زمينه   در   همکاری   برای   آلمان   و   ایران   بين  توافق   از   خبر   دیدار   این
  محرمانه   وگوهای گفت   آلمانی   ارشد   مقامات   با   که   کند ی م   و تأکيد   دهد می   مخدر   مواد 
  اطالعاتی   های همکاری   آلمان  و   ایران   گذشته   دو سال   از   که   دهد می   اطالع   و   است   داشته 
 و  بریتانيا   آمریکا،  کشور   که سه   بود  گسترده  قدری   به   ها واکنش  .اند کرده   آغاز   را   خود 

 (.Mousavian, 2008: 96)   فراخواندند   خود   کشورهای   در   را   آلمان   سفرای   اسرائيل 

 این  ابتکار   ایران،  با   اروپا  روابط   تحکي    در  آلمان   سياسی  اقدام   مهمترین  شاید   اما 
  با   ها آلمانی   حقيقت،   در   .باشد   ایران   با   انتقادی   وگوهای گفت   گذاری پایه   در   کشور 

اجالس   در   ایران   با   انتقادی   وگوهای گفت   گنجاندن    دسامبر   در   ادینبورگ   سران   بيانيه 
که   این  برداشت   .دادند   آلمان   و   ایران   روابط   به   نوینی   چارچوب   ، 1992   افزودن   است 
  تعامل   سياست   مخالفان   داشتن   نگه   راضی   برای   تالشی   وگوها، گفت   این  به   انتقادی   وجه 
باشد  با    یکدیگر   با   کليدی   محور   چند   در   تا   کردند   توافق   اروپا   اتحادیه   و   ایران   .ایران 

  تروریس ،   رشدی،   سلمان   مورد   در   خمينی   اهلل آیت   بشر، فتوای   حقوق   :کنند   وگو گفت 
   .جمعی   کشتار   تسليحات   به  ایران   مسئله دستيابی   و   خاورميانه   صلح  روند   با   ایران   مخالفت 

  مهار   سياست   با   کامل   مباینت   در   که   اروپا   اتحادیه   و   آلمان  جدید   مشی   به   واکنش   در 
واشنگتن  آمریکا   متحده   ایاالت   اروپا  اتحادیه   و  آلمان  به   فراوانی   فشار  اویو تل   و   بود، 
که   با   روابط   جدید   ساختار   این   از   تا   ساختند   وارد    و   مهار   اثرات   توانست می   ایران 

 رقابت روندهای   این  اوج   بتوان   شاید  .بردارند   دست   نماید،   خنثی   را   ایران  سازی منزوی 
 طرح  و  داماتو   قانون  با   اروپا   مواجهة   نحوه   در   را   متحده   ایاالت  و   اروپا   اتحادیه   سویه   دو 

تحری    به   موسوم   به   1996  سال   در   که   طرح   این  .نمود   مشاهده   ليبی   و   ایران   های طرح 
 ایران  گاز   و   نفت   صنایع   در   غرب   گذاری سرمایه   از  مانع   رسيد   کنگره   تصویب 

نهایت  آن   با   گسترده   مخالفت   دليل   به   آمریکا   که   تصميمی   گردید، می    به   مجبور   در 
با (Yazdi, 1388: 133)   شد   آن   از   نشينی عقب   در   ایران   محاسباتی   اشتباه   همه،   این  . 

درست   آن   ميکونوس   ماجرای    های زمينه   همه   آلمان   با   روابط   توسعه   گرماگرم   در   ه  
در   ضد   البی  تأثيرگذاری   برای   را   الزم    و   نمود   فراه    کشور   دو   روابط   بر   اروپا   ایرانی 
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 فراخواندن  در اروپا    اتحادیه   اقدام   و  1997  سال   در   برلين  دادگاه  رأی  با   تا   شد   باعث 
 آن،  از   بعد   ماه   6  اگرچه   .گردد   متوقف   انتقادی   وگوهای گفت   تهران،   از   خود   سفرای 
  شرودر،   گرهارد   دولت   در   بار   این  آلمان   ابتکار   و   حمایت   با   باز   و   برگشتند   به تهران   سفرا 
خود   انتقادی   وگوهای گفت   دادگاه   رأی   اما   داد،   سازنده   وگوهای گفت   به   را   جای 

  دوجانبه   روابط   یک   تا   شد   آن   مانع از   اسرائيل   و   آمریکا   یافته ازمان س   فشار   و   ميکونوس 
   .بگيرد   شکل   تهران   و   برلين  بين نيرومند 

  آنگال  دوره   در   آلمان   شرودر،   و   کهل   های صدراعظ    دوران   برخالف   رسد می   نظر   به 
 و  آمریکا   سياسی   فشارهای   دليل   به   ایران   از   گرفتن  فاصله   بيشتری جهت   تمایل   مرکل 
 اتحادیه  کار   دستور   درصدر   ای هسته   مذاکرات طوالنی   گرفتن  قرار   .است   اشته د   اسرائيل 
  به   را   بروکسل  و   برلين  و   روابط تهران   عمالً   که   بود   ای مسئله   ، 2003  سال   از   ایران   با   اروپا 
ایران   بازار   تا   نداد   اجازه   نيز   برجام   کوتاه   عمر   .داد   سوق   اهميت   دوم   درجه    از   تشنه 

  .گردد  سيراب   اروپایی   و   آلمانی   گذاری سرمایه   و   فناوری   محصوالت، 

احمدی   ریاست   ساله   8  دوره   و  ایران   اتمی   مناقشه   با   بود   همزمان   که   نژاد جمهوری 
هولوکاست،    مکرر   و نفی   یهودیان   جامعه   و   اسرائيل   عليه   وی   تند   ادبيات سياسی   و   غرب 

  در   فعال   اسرائيلی   البی   سوی   از   آلمان   و   ایران   روابط   نحيف   بدنه   به   بيشتری   ضربات 
  پيوستن   تا   آلمان  موانع،   این  همه   برخالف   که   است   اینجا   جالب   .ساخت می   آلمان وارد

در   تحری    به   اروپا   کامل   در   ایران   تجاری   اصلی   شریک  همچنان   ، 2012  سال   آمریکا 
 و  نيست   ژئوپليتيک   قدرت   یک   الملل، بين  روابط   رایج   ادبيات   اساس   بر   آلمان   .بود  اروپا 
  که   کشوری   چرا   است   این  پرسش  حال   این  با   .است   صادی غول اقت  یا   قدرت   یک   اساساً 

خود   امنيت   دوم،   جهانی   جنگ   پایان   زمان   از    پيمان   سازمان   چارچوب   در   را   ملی 
 فشار   و   تحت نظارت   اش خارجی   سياست   و   است   کرده   تعریف  شمالی )ناتو(   آتالنتيک 
  مهمترین   که   ایران   اقتصاد   به   را   خود   نزدیکی   تا   کند می   تالش   است،   اسرائيل   و   آمریکا 

  اقتصادی   نزدیکی   تنها نه   .کند   حفظ   است،   خاورميانه   در   شده  یاد   کشور   دو   چالش امنيتی 
این   انگيزه   با   آلمان   بلکه    سياسی   نظام   سقوط   حتی   یا   و   تضعيف   موجب   فشارها   اینکه 
ميانجی   و   ایران   ميان   تا   است   کوشيده   نگردد،   ایران  آلمان   گری غرب    ميان   در   کند. 

  و   شکست   ایران را   با   غرب   دیپلماتيک   انسداد   که   بود   کشوری   ناولي  اروپایی،   کشورهای 
 ایران   روانه   1984  سال   در   اروپایی   ارشد   مقام   اولين  بعنوان   را   گنشر،   خود،   خارجه   وزیر 
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   .کند   باز   ها اروپایی   بقيه   برای   را   راه   کرد تا 

گروگانگيری   واسطه   به   ایران   با   آمریکا   سياسی   های تنش  اوج   در   آلمان   و  بحران 
  کشور،   این  عليه   اقتصادی   های تحری    اعمال   برای   ها اروپایی   از   واشنگتن  ست درخوا 

  عراق   با   ایران   جنگ   ادامه   که   آنجا   از   .کرد   حفظ   را   تهران   با   خود   اقتصادی   روابط ویژه 
 کرد   اعالم   متجاوز   را   عراق   غربی،   کشور   اولين  بود، آلمان بعنوان   ایران   اقتصادی   ضرر   به 
وقت   دبير   ، دکوئيار   رز پ   خاویر  گزارش   از   حمایت   با   و    متجاوز   در   ملل   سازمان   کل 

به   ترغيب   شناسایی   این  ادامه   به   را   اروپایی   دول   بقيه   تا   کوشيد   عراق،   خواندن    این   کند 
 از   بعد   . (Kiani, 2012)نماید    راسخ   جنگ   به   دادن   خاتمه   برای   ایران   عزم   که   اميد 

 دو   کردن   همراهی   با   و   نمود   معماری  را   ایران   با   اتحادیه اروپا   روابط   برلين  نيز   سرد   جنگ 
از   بریتانيا،   و   فرانسه   یعنی   اروپایی   دیگر   اصلی   قدرت    به   اروپا   اتحادیه   تا   شد   آن  مانع 
به   مدت   به   که   ای مسئله   بپيوندد،   آمریکا   متحد   ایاالت   مهار   سياست   سمت    سه   نزدیک 
 12  مذاکرات   طول   در   .شد   تبدیل   بروکسل   و   واشنگتن  اصلی   اختالفات   از   یکی   به   دهه 
ایران   اتمی   ه سال   در   برجام   امضای   با   و   آغاز   2003  سال   از   که   نيز   جهانی   جامعه   و   ميان 
دیپلماسی   پایان   به   2015  سال  ندهد   استوار   مبنا   این  بر   آلمان   رسيد،  اجازه  تا   تقابل   بود 
  عنوان   با   خود   کتاب   در   حسن روحانی   .گردد   تبدیل   نظامی   پيکار   یک   به   آمریکا   و   ایران 

  به   برای   در تالش   بریتانيا   از   بيش  فرانسه   و   آلمان   تر سازنده   نقش  از   ای«هسته   »مذاکرات 
  حقيقت   در   .گوید می   سخن  ایران   های دغدغه   نمودن   لحاظ  و   مذاکرات   رساندن   ثمر 

 اوج  در   جز   و   کند   مهار   را  ایران   عليه   آمریکا   مهار   سياست  اروپا،   کمک   با   آلمان توانست 
 به  آمریکا   توسط   ایران   مهار   است سي  شدن   تبدیل   از   مانع   ، 2012سال    در   اتمی   مناقشه 
 .شود   فراآتالنتيکی   مشی   خط   یک 

 (برجام)  ای هسته توافق   قبال   در  آلمان   سیاست

  محصول   باید   اغراق   بدون   را   برجام   به   موسوم   5+ 1  گروه   و   ایران   بين   ای هسته   توافق 
  دو   این  .دانست   فرانسه   و   آلمان   یعنی   اروپا   اصلی   قدرت   دو   مستمر   و   فشرده   دیپلماسی 
  متحده   ایاالت   و   ایران   یعنی   بحران   طرف   دو   کردن   متقاعد   در   انگليس  حدی   تا   و   قدرت 
 مذاکرات  سال   12  از   پس  ه    آن   ای ویژه   نقش  مذاکره   ميز   روی   نشستن  سر   بر   امریکا 
  مناسبات   در   چشمگير   گشایش  زمينه   بار   دگر  برجام  مساله،   این  از   فارغ   . نمودند   ایفا   اتمی 
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  حرکت   یک   در   . نمود   فراه    را   اروپا   اتحادیه   و   لمان آ   و   ایران   ميان   سياسی   و   اقتصادی 
 نشده   خشک   ای هسته   توافق   جوهر   هنوز   که   زمانی   ، 2015  جوالی   14  در   دار معنی   و   مه  
 بلندپایه   هيأت   یک   همراه   به   ، گابریل   زیگمار   آلمان،   انرژی   و   اقتصاد   وقت   وزیر   بود؛ 

 به  مشتاق   اروپایی   دولت   نخستين  باید  را   آلمان   حقيقت   در .  شد  تهران   وارد   تجاری 
م   مناسبات   گسترش   Fathollah)  نمود   تلقی   برجام   از   پس  ایران   با   اقتصادی   سياسی 

Nejad, 2018: 4  .) شتابزده  اروپا  در   اسرائيلی   های البی   سوی   از  دیدار   این  آنکه   با 
 آن  انجام   از   آلمان   سياسی   و   اقتصادی   نخبگان   قاطبه   گرفت،   قرار   انتقاد   مورد   و   شد   تلقی 
  سوی   از   گسترده   تجاری   و  دیپلماتيک   سفرهای   دیدار،   این  پيامد .  کردندمی   ت حمای   قویاً 

  فرانسه   به   ایرانی   تجار   از   هيأتی   اتفاق   به   روحانی   حسن  سفر   . بود  ایرانی   و   اروپایی   طرفين
  و   فرانسه   به   خاتمی   سفر   از   بعد   اروپا   به   کشور   اجرایی   ارشد   مقام   سفر   دومين  ایتاليا،   و 

 صورت   1394  بهمن  در   برجام   توافق   اجرای  از   کمی   فاصله  به   دیدار   این.  بود   ایتاليا 
  موگرینی،   فدریکا  ریاست   به   اروپا  اتحادیه   از   بلندپایه   هيأتی   سفر،   این  متعاقب .  گرفت 
 شد،  تهران   وارد   1395  فروردین  در   اروپا   اتحادیه   خارجی   سياست   وقت   ارشد   نماینده 
 .گردید  اروپا   اتحادیه   و   ن ایرا   بين  مه    اقتصادی   توافقات   موجب   که   ای ویژه  رویداد 

 شرکت   100  از   بيش  ،2016  مِی   ماه  در  برجام،   از   پس  آلمان  و   ایران   روابط   حوزه   در 
  مشارکت   آلمان  و  ایران   اسالمی  جمهوری   گذاری سرمایه   و   تجارت   سمينار   در   آلمانی
  اعتباری   بيمه   به   خود   یورویی   ميليون   575  بدهی   ایران   سال،   همان   ژوئن  در .  کردند
  پنجمين   راستا   همين  در .  نمود  پرداخت   بود،  برجام  از   قبل   دوران  به   مربوط   که   را   هرمس
  وقفه   یک   از   پس  نيز   کشور   دو   بين  اقتصادی   های همکاری   مشترک   کميسيون   اجالس 

  کشور   دو   تجارت   حج  .  گردید   برگزار   تهران   در   کشور   دو   تجاری   مشارکت   با   ساله   15
  این  در   .رسيد   یورو   ميليارد   4  از   بيش  به   درصدی   25  افزایش  با  زمان   از   برهه   این  در 

  آهن، راه   ساخت   جهت   بان   دویچه   آلمانی   های شرکت   با   را   مهمی   توافقات   ایران  رابطه، 
 قطار  اندازی راه   و   مشهد   و   تهران   بين  برقی   آهن  خط   احداث   منظور   به   زیمنس  شرکت 

  غول   خودرو،   قطعات   تأمين  هدف  با   دوئر   شرکت   اصفهان،   و   تهران   بين  پرسرعت
 ،BASF  شيميایی   صنایع   شرکت   و   آليانس  بيمه   شرکت   ، DZ  بانک   دایملر،   اقتصادی 
 و  آلمانی   های شرکت   پرقدرت   حضور   حقيقت   در  . رسانيد   امضا   به .  .. و    کام تله   دویچه 

 ایرانی  مقامات   با   کشور   این  تجاری   و   سياسی   های هيأت   دار معنی   و  مکرر   دیدارهای 
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  الزم   سياسی   اراده   و   قصد   اروپایی   دیگر   کشور   هر   از   بيش  آلمان   که   داشت   آن   از   نشان 
  دارد   ایران   تجاری   شریک   اولين  عنوان   به   خود   موقعيت   گرفتن   بازپس  جهت   را 
 (Ewing & Reed, 2018.) 

  توافق   از   آمریکا  خروج   با   آلمان،   و   ایران  بازرگانی   اتاق   گزارش   طبق   حال   این  با 
  ایران،   اقتصاد   ه علي  المللی بين  های تحری    عملی   بازگشت   و   2018  مِی   ماه   در   ای هسته 
 2017  سال   در   اروپا   اتحادیه   و   آلمان  و   ایران   اقتصادی   مناسبات   در   که   روشنی   انداز چش  
  تجارت   حج    2020  سال   پایان  در   که   نحوی   به   بست،   رخت   یکباره   به   بود   شده   حادث 
.  یافت   کاهش  درصد   78  ، 2017  سال   نسبت   به   اروپا   اتحادیه   و   ایران   ميان   خارجی 

  که   است   بوده   اروپایی   کشور   اولين  آمریکا،   های تحری    اوج   در   حتی   آلمان   الوصف مع 
  تجارت   حج    که   نحوی   به   است،   داشته   ایران   با  را   تجاری   مناسبات   مناسبات   بيشترین

 .(AHK, 2021)  رسيد   یورو   ميليارد  8/ 1 به   2020 سال   در   کشور   دو   ميان 

  ژئوپوليتيک   های تنش  افزایش  و   ای هسته   توافق   از   آمریکا   طرفه   یک   آمدن   بيرون   با 
 تبدیل   نظامی   رودرروی   مواجهه   یک   به   تا   رفت می   مواقعی   در   که   آمریکا   و   ایران   بين

  که   آنجا   تا   گرفت   بکار   را   خود   دیپلماتيک   تالش   تمام   پاریس  کنار   در   برلين  شود، 
 دولت  حداکثری   فشار   استراتژی   تحقق   از   مانع  و   کاسته   ها تنش  سطح   از   است   ممکن
  درخصوص   آلمان   دیپلماتيک   مشی   اجمالی،   بندی دسته   ک ی   در .  شود   ایران   عليه   ترامپ 
  توان می   دسته   دو   به   را   برجام   از   کشور   این  خروج   از   بعد  آمریکا   و   ایران   ميان   تنش 
 : نمود   تقسي  

 برجام  در  ماندن  به  ایران   اقناع  -الف

 بودند  اروپایی   اصلی   قدرت   دو   انگليس،   دوپهلوی   مشی   برخالف   فرانسه   کنار   در   آلمان 
  به   حتی   بلکه   نشدند  برجام   از   خروج  به   حاضر  آمریکا   دولت   فشار   تحت   تنها   نه   که 

  آنگال .  کنند   ترغيب   ای هسته   توافق   در   ماندن   در   را   ایران   تا   کوشيدند   مختلف   ابزارهای 
 مقام  در  توافق،   از   آمریکا   خروج   از   پس  روز  یک   درست   آلمان،   صدراعظ    ، مرکل 
  اروپا   اتحادیه   اعضای   دیگر   و   ان آلم   که   کرد   اعالم   اروپایی   سياست   اروپایی   خط   تعيين 

  تعهد   به   تا   اند گرفته   تصمي    انگليس  و   فرانسه   »آلمان، :  کنند می   حمایت   یادشده   توافق   از 
  تعهداتش  به   نيز   ایران   تا   داد   خواهي    انجام   برآید   دستمان   از   چه   هر   ما   و   باشند   پایبند 
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 اقدام  به   نسبت   را   ایران   سنجيده   واکنش  حتی   آلمان (.  DW, 2018/05/06)   بماند   پایبند 
 و   کردند   صادر  را   مشترکی   بيانيه   لندن  و  پاریس  کنار   در  برلين  همچنين.  ستود   ترامپ 
  نگرانی   و   تأسف   مایه   را   آن   و   کرده   محکوم   را   برجام   از   خروج   برای   ترامپ   تصمي  
  لفظی   محکوميت   به   که   بود  آن  اروپا  از   ایران   حقيقی   و   واقعی   انتظار   آنکه   با.  خواندند
  ها تحری    بازگشت   از   جلوگيری   برای   مؤثری   عملی   های گام   و   نکرده   تفا اک   آمریکا   اقدام 

  ها شرکت   ها، بنگاه   شدید   وابستگی   و   اروپا   و   آمریکا   اقتصادی   روابط   عمق   ليکن  بردارند 
  این   های تحری    با   اروپا   همراهی   موجب   عمل   در   آمریکا   اقتصاد   به   اروپایی   های بانک   و 

  توافق،   از   خروج   عدم   در   ایران   ترغيب   برای   فرانسه   و   آلمان   الوصف مع .  گردید   کشور 
  مجموعه  نگردد،  پيروز   2020  جمهوری   ریاست   انتخابات   در   ترامپ   اینکه   اميد   به   احتماالً 

 1995  سال   در   که   اقدامی   مشابه   آنها   تدابير   از   یکی .  گرفتند   بکار   را   تدابيری   و   تصميمات 
  »مقررات   به   موسوم   قوانينی   تصویب   بود،   گرفته   صورت   داماتو   قانون   به   واکنش  در   و 

 پولی،   نهادهای   و   ها شرکت   مقررات،   این  اساس  بر .  بود   2018  اوت   در   مسدودکننده«
  صورت   در   و   شده   منع   آمریکا   متحده   ایاالت   های تحری    اجرای   از   اروپا   تجاری   و   مالی 
 را  آمریکا   مقررات،   این  بر   تکيه   با   اروپا   همچنين  . شد   خواهند   مجازات   آنها   به   دادن   تن

  بر   اقتصادی   مجازات   اعمال   در   کشور   این  اقدام   صورت   در   مثل   به   مقابله   به   تهدید 
  از   مانع   اما   بود   ارزشمند   نمادین  لحاظ   به   اگرچه   اقدام   این  . نمود   اروپایی   های شرکت 
  اتحادیه   دیگر،   اقدامی   در   . نشد  ایران   اقتصاد   از   اروپا   مالی   و   تجاری   نهادهای   نشينی عقب 
  به (  تجاری   تبادالت   از   حمایت   ابزار ) اینستکس    نيس  مکا   به   موسوم   را   سازوکاری   اروپا 
 ,European Parliament)نمود    وضع   اروپا  و   ایران   بين  تهاتری   تجارت   انجام   منظور 

  در  کشور   این  ایراندوست   و   سابق   سفير   ، اربل   برند  ها آلمان   آنکه   با .  (22-24 :2020
 یک   با   وی   جنجالی   مصاحبه   از   پس  بالفاصله   ليکن  کردند   صندوق   این  مسئول   را   ایران

 ها،اسرائيلی   فشار   با   و   ایران   موشکی   و   ای منطقه   سياست   از   دفاع   در   اینترنتی   رادیوی 
 .بردارند   کار   اجرای   به  مانده   روز   یک   درست   سمت   این  از   را   وی   تا   شد   مجبور  آلمان 

 ایران   بر   ژئوپلیتیک   فشارهای   تشدید   در   آمریکا   با   همراهی   از   پرهیز   -ب 

 ایران   کشاندن   هدف   با   ای، هسته   توافق   از   شدن   خارج   موازات   ه ب   آمریکا   متحده   ایاالت 
  بين  از   منظور   به   جهانی   جامعه  سازی همراه   یا   و   برجام  در   بازنگری  جهت   مذاکره   ميز   به 
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  سياسی   و   ای منطقه   فشارهای   المللی، بين  های تحری    همه   رسمی   بازگشت   و   برجام  بردن 
 در   امریکا   جاسوسی   پهپاد   یک   کردن   سرنگون   در   ایران   اقدام .  نمود   تشدید   را   ایران   بر 

  دو   بين  نظامی   مصاف   یک   به   تا   رفت می   که   خود   سرزمينی   حری    در   ه    آن   2019  ژوئن
  در   نقاطی   به   نظامی   حمله   لغو   بر   مبنی   ترامپ   پایانی   دقایق   تصمي    با   و   شود   تبدیل   کشور 
  این   به   نشواک   در   اروپا   و   آلمان   . بود   ژئوپوليتيک   تنش  این  های نمونه   اولين  از   ایران، 

 گردیدند،   طرفين  داری خویشتن  خواهان   و  کرده   خودداری   آن   به   ورود   از  رویداد، 
  کمی .  نيامد   خوش   ناتو   در   شان پيمانی ه    دليل   به   ها امریکایی   مذاق   به   اساساً   که   واکنشی 

خصوص   مشکوکی   اتفاقات   که   وقتی   بعد    خليج   در   المللی بين  های نفتکش  برخی   در 
 و  آلمان   رفتند،   نشانه   ایران   سمت   به   را   اتهام   انگشت   سرائيل، ا   و   آمریکا   و   داد   ر    فارس 
  به   واکنش  در   ایران   که   هنگامی   حتی .  کردند  پرهيز   بحران   آتش  کردن   تر ملتهب   از   اروپا 

 به  اقدام   مدیترانه،   های آب   در   1  گریس  نام   به   ایرانی   کشنفت   ضبط   در   انگليس  حرکت 
 و  آلمان   واکنش  نمود؛   2019  ژوالی   در   Stena Impero  انگليسی   نفتکش  توقيف 
  انتظار   از   دور   انگليس  برای   ایران   دولت   اقدام   به   نسبت   اروپا   اتحادیه   کلی   بطور   و   فرانسه 

  آتش   در   »دميدن   و   را محکوم   ایران   اقدام   این  آلمان   دولت   آنکه   با .  بود   کننده   دلسرد   و 
  نظر   مورد   کشنفت   تر سریع   هرچه   آزادسازی   خواستار   و   خواند   خاورميانه«   در   تنش 

  ائتالف   یک  ایجاد   در   انگليس  و   امریکا   تر گيرانه سخت   تقاضای   به   نشد   حاضر   اما   گردید 
  از   حفاظت   برای   اروپایی   ائتالف   یک   ایده   از   عوض   در   و   دهد   مثبت   پاسخ   دریایی 
داشت،    قرار   ایران   حفاظت   تحت   که   هرمز   تنگه   از   عبور   حال   در   المللی بين  های کشتی 
 کردن   آرام   برای   صرفاً   ه ،   ایده   این   رح ط   که   بود   مشخص   وضوح   به .  نمود   حمایت 
 خود   اروپایی   دریایی   ائتالف   این  عملی   گيری شکل   عدم  و   بود   انگليس  و   آمریکا 
 در   فرانسه   و   آلمان   تمایل   عدم   مشاهده   با   انگليس  . بود   استدالل   این  از   نشانه   مهمترین

( Senitel) سنيتل    به   موسوم   آمریکا   دریایی   ائتالف   با   را   خود   همراهی   سال،   همان   اوت 
  آلمان،   دیپلماسی   خط   از   جدایی   با   بریتانيا   حقيقت   در (.  Hilger, 2019) نمود    اعالم 
 ایگسترده   اجماع   آلمان   در   . کرد  ک    آمریکا   حداکثری   فشار   پيکار   با   را   خود   فاصله 
  حتی   دارد   وجود   کشور   این  مختلف   سياسی   احزاب   ميان   پيکار   این  با   مخالفت   به   نسبت 
  روابط   کميته   رئيس  و   مسيحی دموکرات   حاک    حزب   از   روتگن  نوربرت   که   وقتی 

  در   اروپایی   دریایی   مأموریت   بين  ها همکاری   برخی   احتمال   از   آلمان   پارلمان   خارجی 
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انگليس  دریایی   ائتالف   با  فارس   خليج   آلمان،  خارجه   وزیر   داد   خبر   آینده   در   آمریکا م 
 (.Hilger, 2019) کرد    رد   را   آن  سریعاً   ماس،   هایکو 

  اروپایی،   های قدرت   دیگر   با   مقایسه   در   آلمان   گفت   توان می   کلی   دی بن جمع   یک   در 
  این   های نشانه .  است   داشته   ایران   ای هسته   های فعاليت   قبال  در   تری نرم   بالنسبه   مواضع 
 کرد،  مشاهده   آلمان   رسمی   سياست   و   گفتارها   بيانات،   در   توان نمی   را   مواضع   نرمی 
 آمریکا  و   اروپا   اتحادیه   از   تقلی مس   خارجی   سياست   خط   تواند نمی   کشور   این  چراکه 
  توان می   رفت،   آن   شواهد   ذکر   تر پيش  همچنانکه   را   ها تفاوت   این  عمل   در   اما .  کند   دنبال 
 و   فرانسه   برخالف   آلمان   نخست،   نمود:   بيان   زمينه   این  در   توان می   علت   چند .  دید 

  ریخی تا   نفوذ   دليل   به   کشور   دو  این.  است   خاورميانه   در   استراتژیک   متحد   فاقد   انگليس
 به  حاضر   دارند،   منطقه   این  عرب   دول   امنيت   به   نسبت   که   تعهدی   و  خاورميانه   در   خود 
 درازمدت  در   چون   آلمان   اما .  نيستند   ای هسته   توانمندی   با   قدرتی   به   ایران   شدن   تبدیل 
  ای هسته   به   متفاوتی   نگرش   بيند، می   خاورميانه   در   ژئوپوليتيک   حضور   از   ناگزیر   را   خود 
  یک   تحليل،   این  طبق .  دارد   نيست،   اش اروپایی   رقبای   سنتی   رو قلم  در   که   ایران   شدن 
بود   خواهد   آلمان   ژئوپوليتيک   منافع   راستای   در   درازمدت  در   قدرتمند   ایران 

 (Kűntzel, 2014.) 

  آنکه   حال .  دارد   قرار   ای«هسته   ندار   »کشورهای   دسته   در   ایران   کنار   در   آلمان   دوم، 
  انگليس،  و   فرانسه   آن،   اروپایی   عضو   دو   و   ملل   سازمان   امنيت   شورای   دائ    عضو   5  همه 
 طرفدار  آلمانی   گران تحليل   از   کونتزل   ماتياس   گفته   به .  هستند   اتمی   تسليحات   واجد 

  دائ    اعضای   ای هسته   انحصار   که   دارند   را   گرایش  این  معموالً   ندار   کشورهای   اسرائيل، 
  دارا   ی کشورها   اینکه   یکی :  است   پذیر امکان   شکل   دو   به   هدف   این  . شود   شکسته   شورا 

  شبيه   ندارها   آنکه   دیگر   و   کنند   تهی   اتمی   تسليحات   داشتن  از   را   خود   های زرادخانه 
 سابق  مدیر   ، با    اشتاین  اودو   رابطه   همين  در   (. Perthes, 2008: 226) شوند    داراها 
  به   بينی پيش  قابل   ای آینده   در   ایران   »چنانچه :  داشت   اظهار   آلمان،   شناسی شرق   مؤسسه 
 ،(Steinback, 2007) آورد«    شمار   به   تهدید   یک   را   آن  اید نب  یابد،  دست   ات    سالح 

 المللبين  امنيت   امور   مؤسسه   سابق   رئيس  ، برترام   کریستوفر   توسط   عيناً   که   اظهارنظری 
  را   ای هسته   بمب   »یک :  داشت   اظهار   او  که   آنجا   شد،   تکرار   تر کامل   قدری   البته   آلمان
اروپا   آلمان   برای   استراتژیک   ای فاجعه   نباید  دانست«   جهان   و   منطقه   کل  یبرا   و   و 
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 (Bertram, 2008: 11  .) سياست   عرصه   در   آلمان   اعظ    صدر   مشاور   ، پرتهس  ولکر  
 به   ایران   دستيابی   با :  کرد   ادعا   آلمانی   پرنفوذ   اندیشکده   همين  کنونی   رئيس  و   خارجی 
  از   دفاعی   ابزاری   چون   بلکه   بود   نخواهد   اسالمی   بمب   یک   بمب   آن   ای، هسته   سالح 
 (.Perthes, 2008: 110)  کرد   خواهد   عمل   اش ملی   منافع   از   محافظت   برای   ایران   سوی 

 گیرینتیجه 

  تا   شود می   شناخته   اقتصادی   غول   یک  همچنان   المللبين  سياسی   اقتصاد   ادبيات   در   آلمان
  جهانی   جنگ   از   ناشی   های درس   هژمونی   واسطه به   ه    ها آلمان   خود .  بزرگ   قدرت   یک 
  نگریسته   که   دقيق   حال،   این  با .  ورزد می   اجتناب   الملل بين  سياست   صحنه   به   ورود   از   دوم، 
  سياست   عرصه   در   آن   ژئوپوليتيکی   تمایالت   برخی   شدن   آشکار   از   توان می   شود 
 هایبحران   انواع   در   کشور   این  دیپلماتيک   گسترده   حضور .  برداشت   پرده  الملل بين
  کثر ا   که   است   مهمی   شواهد   آنها،   آميز صلح   وفصل حل   برای   برلين  تالش   و   المللی بين

  و   اتمی   قدرت   5  کنار   در   کشور   این  حضور .  دارند   اذعان   آن   به   المللی بين  گران تحليل 
 با   اتمی   مذاکرات   پيشبرد   برای   5+ 1  الگوی   قالب   در   ملل   سازمان   امنيت   شورای   عضو 
 آلمان:  است   پيام   دو   حاوی   شد   منتهی   برجام   به   موسوم   ای هسته   توافق   به   عاقبت   که   ایران 
  این   به   و   شود   نگریسته   بزرگ  قدرت   یک   بعنوان   جهانی   ان دیدگ   برابر   در   خواهد می 

 دیگر  و   نماید   کوتاه   ملل   سازمان   امنيت   شورای   در   دائ    عضویت   تا   را   خود   فاصله   طریق 
  های نگرش   و   اقتصادی   منافع   و   ایران   با   خود   تاریخی   روابط   دليل   به   کشور   این   اینکه 
  با .  بکشد   کنار   اتمی   مذاکرات   ز ا   تواند نمی   دارد،   ایران   به   نسبت   که   ژئوپوليتيکی   بالقوه 
 و  آلمان   اروپایی   تعهدات   امریکا،   به   آلمان   امنيتی   اتکای   همچون   دالیلی   به   حال   این

  و   مستقالً   تواند نمی   برلين  اسرائيل،   به   نسبت   کشور   این   تاریخی   مسئوليت   احساس 
 که   ی روابط   نماید،   برقرار   ایران  با   را   نيرومندی  سياسی   و   اقتصادی  دوجانبه   روابط   آشکارا 

 عرصه   در   آلمان   سياسی   و  اقتصادی   نفوذ   افزایش  با   و   مرور   به   مقاله   این  استدالل   به   بنا 
 .شد   خواهد   تر عيان   الملل بين
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