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چکیده
برقراری و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها ،نقش ویژ ای در بهبژژود ویژژعی
دول

ها و تأمین امنی

اقتصادی و سیاسی آنها دارد .ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصژژادی

و جایگا یابی مطلوب در ساختار اقتصادجهانی ،نیازمند نگاهی وی در قبال دیگر بازیگران نژ
بین الملل ،باالخص ،جمهوری فدرال آلمان در اتحادیه اروپا می باشد .بررسی این مهم که ،چشم
انداز روابط میان آلمان و ایران در سد بیس
هدف اساسی این پ وهش اس

و یکم از چه مختصاتی برخوردار اس ؟ سوال و

و در پاسخ ،مدعا و فرییه ایژژن پژ وهش آن خواهژژد بژژود کژژه

مناسبات ایران و آلمان در سد بیس

و یکم تابع مالحظات امنیتی آلمان به عنژژوان یژژر قژژدرت

بین المللی و تلقی ایران به عنوان یر کنشگر دردسرساز ،تحکیم و تحدید یافته اس  .یافته های
این پ وهش موید این نکته اس

که امنیتی شدن سیاس

خارجی ج.ا.ایران از سال 2000میالدی

بدین سو ،مانع جدی در تحکیم روابط دو کشور وکمرنگ گردیدن فرصژ

هژژا و ترفی هژژای

اقتصادی ایران از سوی آلمان تا اطالق شریر دردسرساز به ایژژران ،از سژژوی ایژژن کشژژور بژژود
اس  .روش پ وهش این نوشتار تبیین کیفی بود و بااسژژتفاد از منژژابع اسژژنادی بژژه جمژژع آوری
داد های پ وهش هم

گمارد شد اس .

واژگان کلیدی :اقتصاد سیاسی ،ایران ،آلمان ،سیاس

خارجی
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 .1مقدمه
از بررسی روابط سیاسی ایران و کشورهای اروپایی ایژژن مهژژم برداشژ
روابط ایران و آلمان از اهمی

مژژی گژژردد کژژه،

وی ای برخوردار بود اس  .از زمژژان بیسژژمارس و سژژفر

ناصرالدین شا به آلمان ،تاکنون ،روابژژط دوسژژتانه میژژان دو کشژژور ،تقریبژاب بژژدون وقفژژه
استمرار داشته ،بنحویکه ،بیش از  ۳0درصد توان صنعتی ایران (در زمان رژیم پهلوی) بر
(اطاع

پایه فناوری آلمان قوا یافته اس

و ریایی .)1۶۵ :1۳۹1 ،آلمژژان را مژژی تژژوان

درواز ورود ایران به محیط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا برشمرد .آلمژژان بژژه نژژوعی،
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چراغ راهنمای سیاس

اتحادیه اروپا در قبال ج.ا.ایژژران ارزیژژابی مژژی شژژود .دول هژژای

عضو اتحادیه اروپا ترجیح میدهند که آلمان گا اول را (در قبال ایران) بژژردارد تژژا آنهژژا
بدان استناد کنند ،زیرا آنها به شناخ

آلمان از ویعی

دارند»(رحمانی .)1۴۴ :1۳۸۴ ،موقعی

سیاسی ،سهم باال در اقتصاد جهانی ،سطح دانژژش

فنی و تکنولوژی صنعتی آلمان ،از جمله مزیژ

هژژای مناسژ

بژژرای ارتبژژا جمهژژوری

اسالمی ایران با این کشور محسوب می گردد .از طژژرف دیگژژر ،موقعیژ

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

جمهوری اسژژالمی ایژژران اعتمژژاد

المل ط

دوره دوازدهطططط

ژپواکانومیکی ایران در غرب آسیا ،وجود منابع سرشار نف

و گاز ،نیروی انسژژانی جژژوان

و تحصیل کرد و زمینههای سرمایهگذاری در کشور ،در کنار جایگا و نفوذ ج.ا.ایران در

شماره دوم شماره

منطقه غرب آسیا ،از مشخصه های مثب

تابستان 1401

آلمان با ایران محسوب میشود.

پ اپی چه و پططن

ژپژژوپلیتیکی و

در برقراری ارتبا با سژژایر کشژژورها بژژه ویژ

لیکن بررسی سیر تحوالت روابط سیاسی و اقتصادی آلمان گوا از آن دارد کژژه اوالب،
روابط دو کشور از فراز و نشی

هژژای مختلفژژی برخژژوردار بژژود و بانیژاب ،بژژوی بعژژد از

انقالب اسالمی در ایران ،روابط دو کشور متأبر از بافتار حاکم بر مناسبات اقتصادسیاسژژی
بین الملل و ترجیحات امنیتی قدرت های بزرگ ،دچار نوسان گشته اس  .بررسژژی ایژژن
مهم که ،چشم انداز روابط میان آلمان و ایران در سد بیس
برخوردار اس

سوال و هدف اساسی این پ وهش اس

و یکژژم از چژژه مختصژژاتی

و در پاسخ ،مدعا و فرییه ایژژن

پ وهش بر آن خواهد بود کژژه مناسژژبات ایژژران و آلمژژان در سژژد بیسژ

و یکژژم تژژابع

مالحظات امنیتی آلمان به عنوان یر قدرت بین المللژژی و تلقژژی ایژژران بژژه عنژژوان یژژر
کنشگر دردسرساز ،تحکیم و تحدید یافته اس  .یافته های این پ وهش مویژژد ایژژن نکتژژه
اس

که امنیتی شدن سیاس

خارجی ج.ا.ایران از سال 2000مژژیالدی بژژدین سژژو ،مژژانع

جدی در تحکیم روابط دو کشور و کمرنگ گردیدن فرص

ها و ترفی

های اقتصژژادی

ایران از سوی آلمان بود اس .
 .1-1پیشینه تحقیق
پیرامون روابط سیاسی و اقتصادی ایران و جمهوری فدرال آلمان کت
نگاشته شد اس  .لیکن  ،مقاالت و کت

و مقاالت متعددی

موجود عمدتاب بررسی روابط ایژژران و آلمژژان را

مدمح نظر قرار داد و کمتر ابری به تبیین ماهیژ

و کژژارکرد جایگژژا ایژژران در سیاسژ

خارجی آلمان در قبال مساپل منطقه ای و بین المللی پرداخته اس  .در ادامه بژژه بررسژژی
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چند ابر مرتبط به منظور مرور ادبیات پرداخته خواهد شد.
مجید رنجبردار و داوود آقژژایی در اقتصادسیاسژژی روابژژط دوجانبژژه آلمژژان و ایژژران:
مطالعه موردی سرمایه گذاری خارجی» ،یمن بررسی عوامژژل سیاسژژی مژ بر بژژر روابژژط
ایران و آلمان ،چگونگی و میزان ابرگذاری آن بر روند سرمایه گذاری خارجی را بررسی
نمود اند .نگارندگان مقاله در پی پاسخگویی به دغدغه و سوال پژ وهش خژژود ،روابژژط
اقتصادی ایران و آلمان را در چارچوب مالحظات سیاسی و امنیتی نظیر سیاسژ

هژژای

آمریکا ،رژیم اسراپیل در خاورمیانه ،حقوق بشر و تروریسم ،بیان نمود اند (رنجبژژردار و
آقایی.)7-۴۴ :1۳۹7،
در مقاله راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهژژوری اسژژالمی
ایران» ،به قلم امیرمحمد حاجی یوسفی و بهزاد احمدی لفورکی ،به واکاوی عمد علل و
عوامل نقش آفرینی آلمان در حوز غرب آسیا پرداخته گردید و یمن برشمردن چالش
ها و موانع این مهم ،فرص

ها و زمینه های بهر مندی ج.ا.ایران در این راهبرد بررسژژی

گشته اس ( .حاجی یوسفی و احمدی لفورکی.)۸7-11۴ :1۳۹7 ،
حسین موسویان در کتاب روابط ایران-اروپا» 1در فصل یر و سه کتاب ،به تشژژریح
روابط میان ایژژران و جمهژژوری فژژدرال آلمژژان مژژی پژژردازد و در ایژژن چژژارچوب یژژمن
برشمردن سیر تاریخی مناسبات ایران و آلمان از جنگ جهانی اول بدین سو ،این روابژژط
را گسترد یاد می کند و از طرفی به چالش ها و تعاریژژات فعلژژی در روابژژط دو کشژژور

اشار می نماید ( .)Mousavian,2008
1. Iran-Europe Relations

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش

جواد اطاع

و مسعود ریایی نیز در مقاله بررسی تحوالت روابط سیاس ژژی و

اقتصادی ایران و آلمان» ،یمن برش ژژمر دن س ژژابقه درخش ژژان همک ژژاری ط ژژرفین در
تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی ،معتقدند ،روابط دو کشور با فراز و نشی

ه ژژای

متعددی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران مواجه ب ژژود  ،ل ژژیکن ،فرص ژ

ه ژژا و

ترفی

های بالقو فراوانی به منظور توسعه روابط فی م ژژابین موج ژژود م ژژی باش ژژد

(اطاع

و ریایی.)1۹2- 1۶۳ :1۳۹1 ،

هر کدا از منابع فوق از دیدگا و زوایای مختلفی به بررس ژژی رواب ژژط ای ژژران و
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آلمان پرداخته اند ،لیکن ،طبق بررسی صورت گرفته ،تاکنون کتاب یا مقاله ای که
بطور مشخص ،چشم انداز مناسبات ایران و آلمان در قرن بیس

و یکم را بررسی

نمود باشد ،نگاشته نگردید اس  .از طرفی بررسی این مهم که ترجیحات امنیتی
آلمان به عنوان یر قدرت بزرگ بین المللی چگونه اقتصاد سیاسی روابط با ایران
را تح

حایر تالش می کند یمن تبیین روابط ایران و آلمان و چشم انداز پ ژژیش آن ،ب ژژه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

تابیر قرار داد اس

نیز از نوآوری های پ وهش پیش روس .لذا پ وهش

بررسی چالش ها و موانع اصلی در تعمیق و توسعه و روابط طرفین هم

گمارد.

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره

 .2چارچوب مفهومی :اقتصادسیاسی

پ اپی چه و پططن

در عصر کنونی ،تبیین مناسبات و روابط فی مابین دولژ

تابستان 1401

هژژا ،متژژأبر از تحژژوالت درهژژم

تنید  ،متعامل و متقابل ،وجو اقتصادی و سیاسی در ابعاد ملی ،منطقه ای و بژژین المللژژی
مفهو پردازی می گردد .این مقاله بژژه منظژژور تحلیژژل روابژژط و نسژژب
ج.ا.ایران در راهبردهای سیاسژ

سژژنجی جایگژژا

خژژارجی آلمژژان ،رویکژژرد تحلیلژژی اقتصژژاد سیاسژژی را

برگزید اس  .مویژژوا اصژژلی و محژژوری در اقتصادسیاسژژی ،ماهیژ

و کژژارکرد سژ هر

خصوصی و س هر عمومی اس  ،بنحویکه س هر خصوصی مبین حوز اقتصژژاد کژژه نهژژاد
اصلی آن ،بازار و س هر عمومی ،معرف سیاس  ،که نهاد اصلی آن دول

می باشد ،تلقژژی

می گردد ( Gamble & et al, 1995به نقل از حاتمی .)۴۸ :1۳۸۹،در واقژژع مژژی تژژوان
اقتصادسیاسی را فصل مشترس حوز های بنیادین علم اقتصاد_ تولیژژد و مبادلژژه کالهژژا و

خدمات ،با روند های اعمال قدرت در علم سیاسژ  ،تبیژژین نمژژود (Keohane,1984:

) .21اینکه دول

و روند های سیاسی مالز با آن چه تأبیری بر تولیژژد و توزیژژع بژژروت

داشته و بژژوی چگونژژه مالحظژژات و منژژافع سیاسژژی ،ترجیحژژات نیروهژژای تولیژژدی و
مکانمندی فعالی

های اقتصادی را تحکیم می کنند و از سوی دیگژژر ،چگونژژه نیروهژژای

اقتصژژادی و بژژازار بژژر توزیژژع رفژژا و قژژدرت دولژ

هژژا در عرصژژه جهژژانی تژژأبیر مژژی

گذارند) .(Gilpin,1987: 10-11در واقژژع اقتصادسیاسژژی بژژر یژژرورت هژژا و الزامژژات
اقتصادی تصمیمات سیاستگذارانه از یر سو ،و از سوی دیگر به تبعژژات سیاسژژی کژژنش
های اقتصادی مربو می گردد و بر این اساس ،سطوح و مرزبنژژدی داخلژژی-خژژارجی را
بی ابر و درهم تنیدگی سطوح کارکردی اقتصادملی و جهژژانی را تحکژژیم و ایجژژاب مژژی
کند.
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این مقاله اقتصاد سیاسی را تأبیر و تأبرات متقابل و درهم تنید نیروهای اقتصادی و
سیاسی که در سطوح ملی ،منطقه ای و جهژژانی ،الزامژژات سیاسژژتگذارانه و ایجژژابی را در
عرصه داخلی و خارجی را رقم میزند» تعریف می نماید .بر این اساس این پژ وهش بژژه
منظور تبیین مناسبات ایران و آلمان ،ماهیژ
سیاسی را جه

و کژژارکرد آن ،چژژارچوب مفهژژومی اقتصژژاد

بررسی و تحلیل انتخاب نمود اس  .بدین منظور مقاله ابتدا ،به تشریح

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش

مولفه ها و متغیرهای سیاسی و اقتصادی موبر بژژر روابژژط ج.ا.ایژژران و جمهژژوری فژژدرال

آلمااای شسدشساااد ش

خژژارجی آلمژژان را در قالژ ،

بیساااایشوشا ااا ش

آلمان پرداختژژه و جایگژژا ایژژران در راهبردهژژای سیاسژ

خارجی آلمان در قبال منطقه غرب آسیا و در چژژارچوب الزامژژات

اقتصادسیاسی سیاس

سیاستگذارانه این کشور در حوز امنی
اقتصادی) و امنی

انرژی ،امنی

اقتصادی (مولفه هژژا و متغیرهژژای

اجتماعی و نظامی( مولفه ها و متغیرهای سیاسی) ،تبیین میکند .س س

با اتکا به تأبیر و تأبرات متقابل حوز سیاسی و اقتصادی ،برآیند آن را در قالژ
یابی ج.ا.ایران در سیاس

خارجی آلمان در قرن بیس

جایگژژا

و یکم ،با ابتنا به جنبه های سلبی

و ایجابی بحث ،تبیین می نماید.
 .3پیشینه روابط ایران و آلمان
از بررسی تاریخی روابط ایران با آلمان از زمان وحدت و تشکیل ام راتژژوری رایژژش اول
در سال  1۸71تاکنون ،این مهم برداش

میشود که ،در خاورمیانه هیچ کشوری به انداز

ایران مورد توجه آلمان نبود اس  .تا بدانجا که ،هرگا آلمان عز خود را برای پیگیژژری
یر سیاس

جهانی جز نمود و یا به تعبیری اشژژتهای ژپژژوپلیتیکی آن کشژژور تحریژژر

میلشهیشوشفوصیهی ش

شد  ،ایران درکانون سیاس

خاورمیانه ای آن کشور منظژژور شژژد اسژ  .دلیژژل اولیژژه و

مستقیم این مسئله ،موقعی

ویژ ایژژران بژژود کژژه میتوانژژد بژژه نیازهژژای ژپژژوپلیتیکی و
تعژژدیل

اقتصادی آلمان به خوبی جواب دهد .گرایش سنتی ایران به نیروی سو » جه

نفوذ روسیه و انگلیس که در زمان ناصژژرالدین شژژا قاجژژار ،متوجژژه آلمژژان شژژد ،نژژهتنها
همچون روغنی حرک

چرخ دند های صنع

آلمان ،جهژ

ورود بژژه اقتصژژاد ایژژران را

تسهیل نمود ،بلکه روزنه ای را برای نفژژوذ آلمژژان در سژ هر سیاسژژی ایژژران ایجژژاد کژژرد.
بنحویکه ،آلمان را بنیانگذار صنع
12

ایژژران در دهژژه  1۹20معرفژژی مژژی نماینژژد .در زمژژان

پهلوی اول ،ایران با دعوت از هفتاد تن از مقامات رسمی آلمان ،بانر ملژژی ایژژران را را
اندازی نمود .پهلوی اول سیاستی در پیش گرف

تا تمامی ماشین آالت مربو به صژژنایع

معدن ،سیمان ،کاغذ ،شیمیایی و  ...از آلمان وارد گردند .این روند ادامه یاف

تا اینکه در

دهه  ۴۳ ،1۹۴0درصد از کل واردات ایران از آلمان و  ۴7درصد کل صژژادرات ایژژران بژژه
آلمان سرازیر می گش

شریر اول اقتصادی ایران و ایران ،دهمین طرف تجژژاری آلمژژان محسژژوب میشژژد ،کژژه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

(کیانی .)1۶2 -1۶0 :1۳۹2 ،در زمان رژیم شژژا نیژژز ،آلمژژان بژژه

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

منجر به سفرهای متعدد هیئ

های سیاسی و اقتصادی ایژژران و آلمژژان از هژژر دو کشژژور

شد .ماحصلاین توسعه روابط ،انعقاد قراردادهای فرهنگی ،نظامی واقتصادی گسترد بود
( Gotkowska,2009به نقل از اطاع

و ریایی .)1۶۸ :1۳۹1 ،از نقا عطف همکاری

های صنعتی-علمی آلمان و رژیم پهلوی می توان به همکاری های گسژژترد اتمژژی میژژان
دو کشور اشار کرد .همکاری سازمان انرژی اتمی وقژ

بژژا موسسژژات و شژژرک

هژژای

تحقیقاتی اتمی آلمانی نظیر مرکز تحقیقات اتمی کارلسرو  ،موسسه  ،PTBشرک kwu

 ،شرک

پراکیا (علیخانی صدر )۹2-۹0 :1۳۸۸ ،که منجژژر بژژه عقژژد قراردادهژژای توسژژعه

برنامه اتمی و ساخ

نیروگا تولید برق در بوشهر شد.

پس از پیروزی انقالب اسالمی با وجود نگا بدبینانژژه بژژه ایژژران اسژژالمی و حمایژ
کشورهای غربی در جنگ تحمیلی از عراق ،در تیر ما  ،1۳۶۳هژژانس دیتژژریش گنشژژر،1
وزیر خارجه آلمان (غربی) به ایران آمد .2در این سفر وی سژژعی خژژود را بژژر ایژژن مهژژم
قرارداد ،تا هوی

انقالبی ایران و احسژژاس تضژژاد بژژا ارزشهژژای غربژژی را بژژه رسژژمی
1. Hans-Dietrich Genscher

 .2این اولین سفر یر مقا غربی به ایران پس از انقالب اسالمی محسوب میشود.

بشناسد و حساب آلمان را از سایر دول غربی در قبال ایران جدا کند .هرچند حمایژ

از

صدا در جنگ بر علیه ایران رویه عملی کشورهای غربی بر علیه ایران بود ،لیکن آلمان،
نسب

حجم تجارت اسلحه کمتری در مقایسه با فرانسه و انگلستان داشژ  .ایژژن دولژ

در تصوی

قطعنامه  ۵۹۸و متجاوز اعال بژژودن عژژراق در جنژژگ تحمیلژژی و میزبژژانی و

مداوای جانبازان و مجروحان ایرانی در جنگ ،نقش م بری ایفا نمود.
همزمان با خاتمه جنگ و روی کار آمدن دول

هاشمی رفسنجانی و اتحاد دو آلمان

در  ،1۳۶۹سطح جدیدی از همکاری های همه جانبه ،بوی در حوز اقتصژژادی بژژین دو
کشور آغاز گردید ،به نحویکه ،حجم مبادالت میان دو کشور به  10میلیارد مژژارس رسژژید
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(شفیعی و ریایی .)۵۴۶ :1۳۹2 ،در این دور ایران بواسطه سژژازندگی دوران پسژژاجنگ،
خواستار استمهال وا  ۴/2میلیارد دالری خود از آلمان بود که با موافق

برلین ،این مهژژم

نقش بسزایی در حل بحران ارزی آن زمان ایفا کرد .البته در همین دور زمژژانی ،عژژواملی
چون فتوا علیه سلمان رشدی و ترور رهبران کژژرد در میکونژژوس ،روابژژط دو کشژژور را
وارد تنش شد .اما تحلیلگران از روابط ایران و آلمان به روابط وی » یژژاد میکننژژد .ایژژن

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش

رابطه وی با روی کار آمدن محمد خاتمی و طرح گفتگوی تمدن ها و تژژنش زدایژژی بژژا

آلمااای شسدشساااد ش

غرب با روند فزایند ای ادامه یاف  .لیکن با قژژدرت رسژژیدن احمژژدی نژ اد در ایژژران و

بیساااایشوشا ااا ش

مرکل در آلمان و نزدیکی بیشتر این کشور با آمریکا و طرح مساپلی همچون هلوکاسژ ،
برنامه اتمی ،سیاس

منطقهای و گاهاب تهاجمی ایران نسب

گردید .به طور خالصه رویکرد آلمان نسب

به اسراپیل ،بژژا رکژژود مواجژژه

به ایران را میتوان در چارچوب گفتگوهای

ایران و اتحادیه اروپا طبقهبندی کرد .بر این اساس ،طی سال های  1۹۹۸ -1۹7۹رویکرد
تعامل انتقادی» ،از سال  1۹۹۸تا  200۳رویکژژرد تعامژژل سژژازند » ،از  200۳تژژا ،200۶
تعامل مشرو » ،از  200۶تا  201۳رویکرد مهار به واسطه تعامل» و از  201۳بژژه بعژژد،
گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی به واسژژطه توافژژق هسژژتهای ایژژران و  1+۵و از
 201۶همزمان با خژژروج ایژژاالت متحژژد آمریکژژا از برجژژا  ،بازگشژ
مشرو » ،تقسیم بندی کرد .در این میان سیاس

خارجی دول

بژژه دور تعامژژل

روحانی و تژژالش بژژرای

حل و فصل مشکالت با جهان خارج با استقبال کشورهای اروپایی به وی آلمان روبژژرو
گش

و این توسعه مناسبات سیاسی ،اقتصادی و امنیتی ،باعث نزدیکژژی و همکژژاری دو

کشور در آیند خواهد شد (سنایی .)1۴ :1۳۹۴ ،به نحویکه ،علیژژرغم خژژروج آمریکژژا از

میلشهیشوشفوصیهی ش

برجا  ،آلمان خواهان حفظ این توافق و مخالف جژژدی بژژا رویکژژرد یکجانبژژه گرایژژی از
سوی آمریکا و تضعیف محور فرا آتالنتیکی در نتیجه ی آن اس .
 .4بنیان های توسعه روابط اقتصادی آلمان با ایران
سه مزی

اصلی اقتصاد ایران برای توسعه و مشارک

با جهان خژژارج ،بژاالخص آلمژژان

عبارتند از:
14

 .1-4سرمایه و نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده
برخورداری از نیروی انسانی متخصص و توانمند ،امروز به یکی از بنیان ها و یژژرورت
های اساسی توسعه اقتصادی بدل گشته اس  .به عبارت دیگر ،ترفی

های انسانیِ ملژژی

بیش از سایر منابع ،نیل به توسعه اقتصادی و رفا اجتماعی را ،در عصر کنونی تعیین می
کند .وجود بیش از  ۴.۵میلیون تحصیل کرد دانشگاهی ،ج.ا.ایران را بدل به پیشتاز تژژرین
کشور جهان ،در میزان نیروی تحصیل کرد در نسب

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن

مهم ،هموار یکی از پتانسیل ها و ترفی

با کل جمعی

قرار داد اس  .این

های اقتصاد ایران بژژه منظژژور جژژذب سژژرمایه

گذار خارجی ،تعمیق روابط با اقتصاد بازار جهانی و توسعه روابط اقتصادی ،باالخص بژژا
جمهوری فدرال آلمان کرد اس .

تابستان 1401

 .2-4موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواکانومیکی
الف) موقعیت ژئوپلیتیکی ایران

مشخصه هژژای ژپژژوپلیتیکی ایژژران نژژه تنهژژا در بُعژژد سیاسژژی_امنیتژژی از اهمیژ

خاصژژی

برخورداربود  ،بلکه براساس تعریف ژپوپلیتیژژر در عصژژر جهژژانی شژژدن اقتصژژاد ،بُعژژد
توسعه ای نیز پیدا می کند .از این لحاظ ،ایران در ابعاد سیاسی و ژپوپلیتیر ،نقطه اتصال
مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ،آسیای جنوبی ،خلیج فارس و جهان عرب محسژژوب مژژی
گردد .هر کدا از این زیرسیستم ها به نوعی پارادایم هایی را از لحاظ توسژژعه اقتصژژادی
در سیاس

خارجی ایران مورد توجه و تأبیر قرار قرار خواهنژژد داد( .تاپژ .)۸۹ :1۳۸۸ ،

ج.ا.ایران از لحاظ جغرافیایی در نقطهی اتصال  ۳قار آسیا ،اروپژژا و آفریقژژا قژژرار گرفتژژه
اس  .از طرفی موقعی

وی ترانزیتی ایران ،این کشور را به کریدور شرق به غژژرب و از

سویی ،کریدور شمال به جنوب بدل کرد اس  .وجود را آهن سراسژژری و زیرسژژاخ
های حمل و نقل جاد ای مناس  ،مانند بزرگرا ها و آزادرا های فراوان ،دسترسی کشور
به آبهای آزاد بینالمللی ،اتصال بندرگا های اصلی به شبکه ریلی و جاد ای برخژژوردار
از امنی

باال و مطلوب ،سب

شد اس

که هموار ایران به عنژژوان یکژژی از اصژژلیترین

انتخابهای کشورهای گوناگون برای حمل و نقل و ترانزی

کاالها باشد .کشور پهنژژاور

ایران از لحاظ جغرافیایی در همسایگی  1۵کشور با بازار مصرف بیش از  ۶00میلیون نفر
با نیاز وارداتی 1000میلیارد دالری در سال قرار دارد .1این موقعی
سب

استثنایی ژپژژوپلیتیکی

گردید تا ایران به یکی از بین المللژژی تژژرین کشژژورهای جهژژان تبژژدیل گژژردد بژژه
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نحویکه ،در طول تاریخ ،هموار ژپوپلیتیر ایران از متغیرهای اساسی و مهژژم در تحلیژژل
مناسبات کشور با اقتصاد جهانی و سایر قدرت های بزرگ بین المللژژی ،بژژاالخص آلمژژان
محسوب گردید اس .
واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش

شکل شمار  .1موقعی

وی ژپوپلیتیکی ایران -منبع( :سازمان سرمایه گذاری و کمرهای
اقتصادی و فنی ایران)

ب) قرار گرفتن در بیضی انرژی جهانی
جفری کمپ ،2با تأسی به نظریه هارتلند »مکیندر» اقدا به مفهو پردازی بیضژژی انژژرژی
جهانی یا هارتلند ژپوپلیتیکی کژژرد اسژ

(کمژژپ .)1۳-1۴ 1۳۸۳،بیضژژی اسژژترات یر

 .1متاسفانه سهم ایران از این بازار مصرف کمتر از 2درصد بود که عمد علل و عوامل آن را بایستی در یعف اقتصاد
ملی در انطباق با الزامات اقتصاد جهانی ،عملکرد یعیف دستگا دی لماسی و ماهی

امنیتی حاکم بر رفتار سیاس

خارجی در کنار تنش با قدرت های منطقه ای و بین المللی به خصوص ایاالت متحد آمریکا تبیین نمود.
2. Geoffrey Kemp

انرژی منطقه ای ژپوپلیتیکی شامل سرزمین ایران و خلیج فژارس در مرکز شیخ نشینهای
عربژی در جنژوب بخژشهژایی از عژراق ،ترکیژه ،ارمنسژتان ،آذربایجژژان و گرجسژژتان در
غرب و شمال غربی مجموعه دریژای خژزر و بخژش هایی از جنوب روسیه و قسژژم
هایی از سرزمین قزاقستان در شژژمال و بخژژش هژژایی از ازبکسژژژتان در شژژمال شژژرق آن
تعریف گشته ،که بیش از هفتاد درصد از ذخایر اببات شد نف
از ذخایر گاز طبیعی جهان 1در این منطقه قرار گرفته اس
 .)1۴۹همچنان که در نقشه مذکور قابل استنبا اس
16

انرژی (هم نف

و بژیش از چهل درصژژد

(یزدانی و تویسژژرکانی:1۳۹0،

 ،ایران در مرکز بیضی اسژژترات یر

و هم گاز) قرار گرفته  ،یمن اینکه این سژژرزمین  ،قلژ

محژژل اتصژژال

قار های آسیا  ،اروپا و آفریقا می باشد  .به عبارتی دیگر  ،از نظر جغرافیایی نیز می توان
ایران را منطقه مرکزی و کانونی بژژرای خشژژکیهای جهژژان برشژژمرد .ایژژن مهژژم یکژژی از
پتانسیل ها و ترفی

های بی بدیل ج.ا.ایژژران در همکژژاری بژژا کشژژور آلمژژان محسژژوب

میگردد.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

شکل شمار  .2بیضی انرژی جهانی و موقعی

ایران -منبع:

www.bgr.com

 .1این آمار به روز شد و در سال  2020این منطقه بیش از ۶۵درصد ذخایر گاز جهژان را در خژود جژای
داد اس .

ج) ذخایر انرژی
ایران با ذخایر گازی اببات شد  11۹1تریلیون فوت مکع

یا  17/۶درصژژد کژژل ذخیژژر

گاز جهان ،دومین دارند ذخایر گاز جهان پس از روسیه اس  .1از نظر نف

نیز ،ایران با

 1۵۹میلیارد بشکه ذخایر شناخته شد نف  17 ،درصد از کل ذخایر اببات شد جهژژان را
دارد که پس از ونزوپال ،عربستان سعودی و کانادا ،جایگا دو در کشورهای عضو اوپر
و چهار جهان را به خود اختصاص داد اس (.)OPEC,2017
در مجموا ،ایران اولین ذخایر هیدروکربن جهژژان(مجموا نفژ
باشد .ترفی

و گژژاز) را دارا مژژی

و پتانسیل عظیمی که ایژژران را بژژه یکژژی از بزرگتژژرین دارنژژدگان و تولیژژد
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کنندگان بالقو انرژی در جهان بدل نمود اس  .از طرفی با تکمیل زنجیر ارزش افزود
در صنایع نف  ،گاز و پتروشیمی ،ج.ا.ایران مژژی توانژژد تبژژدیل بژژه هژژاب انژژرژی و غژژول
پتروشیمی جهان بدل گردد .هموار انرژی ،اساسی ترین پل ارتباطی اقتصاد ایران با بازار
اقتصاد جهانی محسوب می گردید و اساساب ساخ

و ماهی

اقتصاد ایران بدین خژژاطر،

مشخصه ای بین المللی بخود گرفتژژه اسژ  .بژژه عبژژارت دیگژژر ،عمژژد تژژرین تحژژوالت
اقتصادی و سیاسی یر قرن اخیر ایران متأبر از تحوالت بازار جهانی انرژی(نفژ ) بژژود
اس  .هموار خارومیانه و باالخص ج.ا.ایران را در کانون سیاستگذاری انرژی بازارهژژای
مصرف نف

و گاز قرار داشته اس

و در این چارچوب ،تأمین انرژی مورد نیژژاز صژژنایع

آلمانی به یکی از کانونی ترین زمینه های همکاری ایران و آلمان محسوب می شود.

 .1البته برخی منابع ،ایران را بزرگترین دارند ذخایر گازی در جهان برشمرد اند.

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش
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نمودار شمار  .1بزرگترین دارندگان نف

در جهان و جایگا ایران در سال -2017منبع:

https://www.eia.gov

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

نمودار شمار  .2بزرگترین دارندگان گاز در جهان و جایگا ایران در سال-2017منبع:
* https://www.eia.govارقا به فوت مکع

 .3-4جایگاه و نفوذ ایران به عنوان یک کنشگر مؤثر منطقه ای
ج.ا.ایران یکی از مهم ترین و تأبیر گذارترین کشورهای غرب آسیا محسوب می گژژردد .نفژژوذ
سیاسی و امنیتی ایران بر کشورهای پیرامونی خود ،از قفقاز تا خلیج فارس و از شبه قار هنژژد

تا مدیترانه ،ایران را یر کنشگر مهم منطقه ای در سیاس

بژژین الملژژل بژژدل کژژرد اسژ  .بژژه

نحویکه ،مساپل و مویوعات مبتالبه غرب آسژژیا بژژدون مشژژارک
بجایی نخواهد برد .محوری

ایران در هالل شیعی و حمایژ

و حضژژور فعژژال ایژژران ر

از محژژور مقاومژ

سوریه ،لبنان ،فلسطین و یمن ،باعث افزایش وزن سیاسی و اهمی

در عژژراق،

ژپواسژژترات یر کشژژور در

مناسبات بین المللی گردید اس  .جمهوری فدرال آلمان به منظور افزایش تحژژرس سیاسژژی و
اقتصادی خود در منطقه غرب آسیا ،نیازمند همکاری و توسعه روابط بژژا قژژدرت هژژای بژژزرگ
منطقه ای ،باالخص ج.ا.ایران می باشد.از طرف دیگر ،آلمان ،ایران را به مثابه یر کارت بژژازی
در مقابل ایاالت متحد و شرکای اروپایی خود ،پنداشته و در مناسبات خژژود ،از آن در جهژ
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تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود استفاد می نماید.
 .5ایران و راهبرد روابط خارجی آلمان
سیاس

خارجی آلمان در قبال ج.ا.ایران را بایستی در بافتار و رویکری کژژه آلمژژان نسژژب

بژژه

منطقه خاورمیانه دارد ،مفهو پردازی نمود .ایران به عنوان یکی از قدرت هژژای منطقژژه ای بژژه
دلیل نقشی که در تحوالت غرب آسیا ایفا مژژی کنژژد ،در چژژارچوب سیاسژ
نسب

با مناطق پیرامونی نقش پررنگی ایفا می کند .سیاس

هژژای آلمژژان در

خارجی آلمژژان فژژدرال در هژژزار

سو میالدی مبتنی بر تعهد به بنیان های باقیماند جنگ سرد و تژژداو آنهژژا ،یژمن تغییژژر در
نحو اجرای تعهدات نسب
به آن ،طرح مفهو مسئولی

به محیط پیرامونی خود ،قابل تبیین اس  .تنها عنصر ایژژافه شژژد
بیشتر» می باشد ،که به نوعی آن را بژژه یژژر قژژدرت جهژژانی در

حال انتظار بدل نمود اس  .طرح این مفهو از آنجا ناشی می گردد که ،جهانی شدن ،دنیژژایی
چند مرکزی را رقم زد که چالشهای متعددی را برای آلمان به ارمغان آورد اس  .آلمان بژژه
عنوان بازیگری منتفع از یر نظم باز بین المللی غربی ،مبتنژژی بژژر همکژژاری و اصژژول اقتصژژاد
بازار آزاد ،منافع خود را در تداو چنین نظمی دنبال میکند و نسب
به شدت حساس و آسی پذیر اس  .بنژژابراین محافظژ

به هرگونه اخژژتالل در آن

از ایژژن نظژم و انطبژژاق بژژا آن جژژزو

اهداف حیاتی و راهبردی آلمان تلقی میگردد .) Heiko Mass,2013:12-13( .در این میژژان
تحوالت خاورمیانه بعنوان بحرانی ترین منطقه ژپوپلیتیکی در جهژژان ،اهمیژ
اتحادیه اروپا در کل و آلمان به طور وی دارد.

بسژژزایی بژژرای

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش

 .1-5جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی آلمان
منطقه خلیج فارس و خاورمیانه ،آسیای مرکزی و قفقاز ،از عالیق اسژژترات یر ،اقتصژژادی
و فرهنگی آلمان محسوب میشود .آلمان در دور بعد از جنگ سرد به تمرین در عرصژژه
سیاس

خارجی در این مناطق پرداخته اس  .گرایش آرا و تدریجی بژژه سژژوی تقویژ

بنیه نظامی در قال
جه
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اعزا نیروهای حافظ صلح به مأموری

های بین المللژژی ،تژژالش در

دستیابی به کرسی داپمی در شورای امنی  ،فاصلهگیری تدریجی از وابسژژتگی فژژرا

آتالنتیکی به آمریکا و برقراری روابط گسترد بژژا دولتهژژای فرانسژژه ،روسژژیه و چژژین ،از
مصادیق مختصات نوین سیاس

خارجه آلمان محسوب میشژژود (خارقژژانی 1۳۸۵ ،بژژه

نقل از جالل زاد  .)۵۵ :1۳۹۵ ،آلمان به عنوان بزرگتژرین قژژدرت اقتصژژادی ،تولیژژدی و
صنعتی اروپا ،بیشتر از هرچیز ،تضمین و تأمین منژژافع اقتصژژادی ،ایجژژاد ببژژات و امنیژ
سرمایهگذاری در جه

بیشینه کردن تولید و بروت ملی را در اولوی

سیاسژ

گژژذاری

خود قرار داد اس  .این تلقژژی ،تقریبژاب در تمژژامی دول هژژای آلمژژان اعژژم از سوسژژیال

فصلنامه
پژوهشهای

دموکرات یا دموکرات مسیحی غال

دوره دوازدهطططط

در قبال بحرانهای متعدد در خاورمیانه ،رویکژژردی متعژژادل و متژژوازنی اتخژژاذ نمژژود و

رواب ط ب ط

المل ط

شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

بود و همچنان استمرار دارد .در این راسژژتا ،آلمژژان

همچون فرانسه و انگلستان از درگیری مستقیم اجتناب ورزید و در صورت لژژزو بژژرای
نشان دادن به یر رویکرد حمای

کنند  ،بیشتر در بعژد لجسژژتیکی و کمرهژژای مژژالی،

نقش آفرینی می کند (خالوزاد .)1۳۹۵
 .1-1-5دالیل گرایش به خاورمیانه در سیاست خارجی آلمان
عمد علل و عوامل گرایش سیاس

خارجه آلمان به خاورمیانه عبارتند از:

21

شکل شمار  .۳الگوی دالیل گرایش آلمان به خاورمیانه-ترسیم توسط نگارند

 .1-1-1-5امنیت انرژی
آلمان ۹0درصد نف

و  ۸۳درصد گاز مصرفی خود را از خارج وارد می کند .این کشژژور

به طور سنتی نیاز انرژی خود را از روسیه تأمین میکند و پس از روسیه ،انگلسژژتان و دو
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .در نتیجه وابسژژتگی ایژژن کشژژور بژژه نفژ

و گژژاز

خاورمیانه بسیار محدود بود و در چژژارچوب تنژژوا بخشژژی بژژه مبژژادی واردات انژژرژی،
امنی

خارجه آلمان بدل گشته اسژ  .ایژژن

مهم زمانی پررنگ میگردد که با تهور بحران در اوکراین و تنش به وجود آمد غرب در
مواجه با سیاس

های تنش آفرین روسیه ،نیاز به تنوا بخشی بژژه مبژژادی ورودی انژژرژی

مصرفی آلمان ،پر اهمی
اولوی

منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش

کشور شمال آفریقا ،لیبی و الجزایر

خاورمیانه یکی از دغدغههای اصلی سیاس

واکاایوچشم ا اندازش

می گژژردد .بژژرلین ،ببژژات و امنیژ

منطقژژه خاورمیانژژه را جژژزو

های اصلی خود تلقی می کند ( Ranau,2008به نقل از جالل زاد .)۶1 :1۳۹۵ ،
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نمودار شمار  .۳وابستگی انرژی آلمان – قابل دسترسی
درwww.cleanenergywire.orgfactsheetsgermanys-dependence-imported-:
fossil-fuels
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

 .2-1-1-5امنیت اقتصادی
اقتصاد آلمان و رفا اجتماعی آن ،تژژا حژژد زیژژادی مژژدیون توانژژایی صژژادراتی ،سژژرمایهگذاری
خارجی و بهر برداری از فرص های اقتصاد منطقهای و جهانی میباشد .در آلمان یر چهژژار
کل موقعی

های شغلی به نوعی وابسته به صادرات بود و در بخش صنع  ،نیمژژی از شژژغل

های موجود به واسطه صادرات ایجاد گشته اند .چهارپنجم درآمدهای صادراتی آلمژژان ناشژژی
از بخش خودروسازی ،ماشین ها و ابزارهای صنعتی ،بخش الکترونیر و بخژژش محصژژوالت
شیمیایی و دارویی بود و تقریب با  ۳۶000شرک

آلمانی بیش از یر تریلیژژون یژژورو در خژژارج

از آلمان سرمایه گذاری نمود اند .این آمار منحصر به فرد بژژه خژژوبی گژژواهی از آن دارد کژژه،
اقتصاد آلمان تا چه انداز به صادرات محصوالت ،تضمین امنی

سژژرمایهگذاری در خژژارج و

در یر کال حفظ نظم سرمایهداری لیبرال وابسته اس (حاجی یوسژژفی و احمژژدی لفژژورکی،
 .)۹1 :1۳۹7تعمیق و گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری با شرکای تجاری مهژژم آلمژژان
در خاورمیانه ،از جمله جمهوری اسالمی ایران برای آلمان که سیاسژ
محور اقتصاد و صادرات کاال و خدمات بنیان نهاد اس  ،از اهمیژ
آلمان پرجمعی

خژژارجی خژژود را بژژر
حیژژاتی برخژژودار اسژ .

ترین کشور اروپا ،چهارمین اقتصاد بژژزرگ دنیژژا بژژر حسژ

تولیژژد ناخژژالص

داخلی ،پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا بر حس

قدرت خرید ،سومین صادرکنند و سژژومین وارد

کنند بزرگ دنیا ،موتور اقتصادی قار سبز ،تأمین کنند  20درصد بودجژژه اتحادیژژه اروپژژا و ۸
درصد بودجه سازمان ملل متحد(سومین کشور دنیا از این حیث) ،در اکثر نهادهژژای تأبیرگژژذار
بینالمللی نظیر اتحادیه اروپا ،ناتو و سازمان همکاری اقتصژژادی و توسژژعه ،سژژازمان امنیژ
همکاری اروپا ،گرو هش
بینالمللی پول ،مشارک

و

(در حژژال حایژژر هفژ ) ،گژژرو  ،20بانژژر جهژژانی و صژژندوق
فعال دارد .بارها عضو غیر داپم شورای امنی

بود و شژژهر بژژن مقژژر

اصلی  1۹سازمان وابسته به سازمان ملل متحد میباشد (جالل زاد .)۶1 :1۳۹۵ ،
جمهژژوری فژژدرال آلمژژان بژژه عنژژوان یژژر قژژدرت غیرنظژژامی ،عالقمنژژد بژژه اسژژتفاد از
همکاریهای اقتصادی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاس
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خارجی خژژود بژژود و

از این رو آلمان را می توان قدرت ژپواکانومیکی »1برشمرد .در کشورهای مبتنژژی بژژر قژژدرت
ژپواکونومیکی ،دول  ،قدرت را در زمین تجارت دنبال و بازی می کنژژد .بژژا توجژژه بژژه اینکژژه
شرک های آلمانی نیمی از تولید ناخژژالص داخلژژی ایژژن کشژژور را تولیژژد میکننژژد ،سیاسژ
اقتصادی خارجی آلمان ،متکی به صژژادرات ایژژن شژژرک ها بژژود و نقژژش تعیینکننژژد ای در
سیاس

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش

خارجی این کشور بازی می کنند (کیانی .)1۵۶ :1۳۹1 ،دی لماسژژی اقتصژژادی آلمژژان

آلمااای شسدشساااد ش

ساختاری بازارگرا در اقتصاد آلمان اس  .ایژژن مویژژوا از سژژه

بیساااایشوشا ااا ش

مکمل بخش خارجی سیاس
طریق زیر پیگیری میشود:

نمودار شمار  .۴سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی در آلمان-منبع :گلوبال اکانومی

ژ اعمال سیاس

با هدف ایجاد نظم مبتنی بر چارچوب قانونی و نهادهای اقتصادی
1. Geoeconomic power

میلشهیشوشفوصیهی ش

ژ سیاس

رقاب پذیری ،حمای

ژ سیا س

از اقتصاد آزاد و شرک ها

بازار ،اطمینان یابی از کارکرد درس

بژژازار» (رنجبژژردار و آقژژایی:1۳۹7 ،

.)1۵
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صادر کنند بزرگ جهان و جایگا آلمان-منبع :گلوبال اکانومی

نمودار شمار  .۵بیس
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

 .۳-1-1-۵امنی
تهدیداتی که امنی

اجتماعی
اجتماعی آلمان را تح الشژژعاا قژژرار میدهنژژد نیژژز از دیگژژر عوامژژل

گرایش آلمان به خاورمیانه محسوب میشود .آلمان مقصد اصژژلی بسژژیاری از آوارگژژان و
مهاجران ناشی از بیبباتی و بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا میباشد .مهاجرانی که از
عراق و سوریه راهی غرب و این کشور میشژژوند ،میتواننژژد مشژژکالت عمیژژق هژژویتی،
جمعیتی و امنیتی در جامعه کم و بیش همگن آلمان به وجود آورنژژد و بژژه همژژین دلیژژل
مقا های برلین در تالش هستند با ایجاد ببات در منطقه خاورمیانه ،امواج انسانی آوارگان
از این منطقه را مدیری

نماید ( Mesco,2015به نقل از جالل زاد .)۶1 :1۳۹۵ ،

از طرفی مویوا مبارز با مواد مخدر 1و جرایم سازمان یافتژژه از دیگژژر دغدغژژههای
امنیتی آلمان در قبال منطقه خاورمیانه محسوب می شود.

 .1غرب آسیا و بوی کشور افغانستان بزرگ ترین تولیژد کننژد مژواد مخژدر سژنتی در جهژان محسژوب
می گردند .از این رو اروپا و باالخص آلمان مبارز با مواد مخدر را سرلوحه اهداف و دغدغژه هژای امنیژ
اجتماعی خود قرار داد اس .
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نمودار شمار  .۶آلمان مقصد اصلی مهاجران به اروپا -منبع:
https://www.statista.com/chart/14494/germany-is-home-to-the-most-refugees

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش

 .4-1-1-5امنیت نظامی:
صادرات تسلیحات نظامی از دیگر عوامل گرایش آلمان به خاورمیانه ،در راستای کسژ
سهم از بازارهای صنع

نظامی و امنیتی خاورمیانه به عنوان بزرگترین مقصژژد صژژادرات

اسلحه در جهان ،قابل تبیین اس  .آلمان خاورمیانه را بازار بزرگ تسلیحات خژژود تلقژژی
نمود و برای مثال بخش اعظم صادرات تسلیحاتی خود را به عربستان سعودی و امارات
متحد عربی صادر می کند .از سوی دیگر ،یواخیم گوگ ،1رپیس جمهور فژژدرال سژژابق
آلمان در پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ در سال  201۴اعال نمود ،زمان آن رسژژید کژژه
آلمان نقش مژ بری را در خاورمیانژژه بژژه دلیژژل اهمیژ

سیاسژژی ،نظژژامی و ترفی هژژا و

فرص های اقتصادی آن ایفا نمایژژد .او خواهژژان کنژژار گذاشژژتن سیاسژ

انژژزوای خژژود

خواسته از تحوالت سیاسی و ایفای نقش م بر در نظا بینالمللی شد .این تحول باعژژث
شد ،آلمان از یر بازیگر ساک
دادن برگزی

سرع

به یر بازیگر فعال تبدیل شد و این تغییر جه

و قدرت بیشتری گرفته اس  .تح

با رخ

تأبیر قرار گرفتن این کشور از
1. Joachim Gauck

میلشهیشوشفوصیهی ش

تهدیدات و مخاطرات موجود در خاورمیانه ،از جمله تروریسم و مهاجرت غیرقانونی و
اقدامات روسیه و ایاالت متحد که برآشفتگی منطقه افزود اس  ،باعث شد ،تا برلین بژژه
دنبال تدوین یر استرات ی مناس
آنگال مرکل اولوی های سیاس

برای برخورد با مساپل مذکور باشد و در همین راستا
خارجی این کشور در قبال خاورمیانه را بژژه شژژرح زیژژر

اعال نمود:
ژ مشارک

استرات یر سیاسی و اقتصادی با کشورهای مهم منطقه از جمله اسژژراپیل،

ترکیه و ایران
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ژ حل و فصل اختالفات موجود بین کشورهای عربی از جمله مسئله سوریه
ژ ایجاد موازنه قوا بین کشورهای حایر در منطقه
ژ مبارز با گرو های تروریستی و نظامی
ژ کمر به بازسژژازی کشژژورهای پژژس از جنژژگ» ( Policy for Middle Eastern

 Conflicts,2017به نقل از رنجبردار و آقایی.)1۹ -1۸ :1۳۹7 ،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

آلمان هموار خواهان ببات در محیط پیرامونی خود (غرب آسیا) بود اس  ،چرا کژژه
تأمین شئون مختلف امنی

ملی خود را در این راستا پیگیری می کند .ایژژن مهژژم بژژدون

تعامل سازند با قدرت های م بر منطقه ای همچون ج.ا.ایران ،دور از انتظار مژژی باشژژد.
ایران به عنوان یکی از قدرت های منطقه غرب آسیا ،نقش بسزایی در تحوالت سیاسی و
امنیتی منطقه ایفا می کند و سهم بسژژزایی در سیاسژ

هژژای آلمژژان در قبژژال خاورمیانژژه

برخوردار می باشد.
 .2-5ماهیت امنیتی روابط ایران با آلمان
آلمان هموار درکی امنیتی ،نسب

به س هر سیاسی ایران داشته اسژ  .در تبیژین افژژزایش

تدریجی درس آلمان از ایران به عنوان یر تهدید ،بایستی به برنامه هستهای ایران ،برنامه
موشکی ،یدی

با رژیم صهیونیستی و آمریکا ،فعالی های منطقهای ایران و پیشینه فژژراز

و فرود روابط سیاسی دو کشور در پی ترور های منتس

به جمهوری اسژژالمی ایژژران در

خاس آلمان و اروپا و مویوا حقوق بشر اشار نمود .جمهوری اسژژالمی ایژژران در یژژر
روند تکاملی در چارچوب نگا راهبردی آلمان در زمر بازیگران اخاللگر یا برهم زننژژد

نظم جهانی که مانع از تحقق منافع ملی آلمان میشود ،تلقی میگردد .هرچنژژد از شژژدت
این تلقی از سال  201۵و رسیدن به توافق هستهای (برجژژا ) کاسژژته شژژد و بسژژیاری در
آلمان بر این باور بودند که برجا  ،روابط ایران و آلمان را از حال
اما همچنان مویوا موشکی ،حمای

ایران از محور مقاوم

امنیتی خارج میکنژژد،

در سژژوریه و دولژ

بشژژار

اسژژد ،از سژژوی سیاسژژتمداران آلمژژانی منفژژی و مخژژرب ارزیژژابی مژژی گژژردد( & SWP

 .)GMF,2013:30-31چنین نگاهی در رویکرد آلمان به ایژژران تحژ

عنژژوان مهژژار از

طریق تعامل »1به منصه تهور رسید اس  ،کژژه از مهمتژژرین مختصژژات آن میتژژوان ،بژژه
پررنگ بودن عنصر مهار ،یمن حفظ سژژطوحی از تعامژژل اقتصژژادی و سیاسژژی ،تقویژ
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محور فراآتالنتیکی و اروپایی در فشار بژژه ایژژران ذکژژر نمژژود (احمژژدی لفژژورکی:1۳۹۴ ،
.)1۵۸ -1۵۵

واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش

نمودار شمار  .7روابط راهبردی آلمان و جایگا ایران SWP & GMF:2013:31(-به نقل از
حاجی یوسفی و احمدی لفورکی.)101 :1۳۹7،

در ایژژن چژژارچوب ،ولکژژر پژژرتهس ،2رپژژیس موسسژژه امژژور بژژین المللژژی و امنیتژژی
آلمژژژان( ،)swpدر سژژژال  200۴ایژژژران را یژژژر شژژژریر دردسژژژر سژژژاز» نامیژژژد
( Perthes,2004:12به نقل از کیانی .)171 :1۳۹2،که نشان دهند غلبه ی نگژژا امنیتژژی

1. Eindämmung durch Engagement
2. Volker Perthes

در روابط فی مابین ایران و آلمان می باشد که مانع جدی در تعمیق روابط طژژرفین تلقژژی
می گردد.
 .3-5چالش ها و موانع
وقوا انقالب اسالمی در ایران باعث فراز و فرودهای سیاسی زیژژادی در روابژژط ایژژران و
آلمان شد .قطع نظر از نگرش کلی آلمان نسب

به انقالب ایران ،رویدادهای مهم سیاسی

و امنیتی روابط خارجی دو کشور ،در کنار عد همسویی و انطباق اقتصاد ملی با الزامات
28

ساختاری اقتصاد جهانی ،از عمد علل و عوامل ناکارآمدی دی لماسی اقتصادی ج.ا.ایژژران
در قبال آلمان قابل تبیین اس .
 .1-3-5عدم انطباق و همسویی اقتصاد ملی با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی
واکاوی و بررسی متغیرهای کژژالن و اساسژژی قژژوا دهنژژد اقتصژژاد ملژژی ،در چژژارچوب
شاخصه ها و سنجه های معتبراقتصاد جهژژانی،گوا از آن دارد کژژه ،اقتصژژاد ایژژران دچژژار

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

بحران کارکردی ،نهادی و ساختاری در تعامل با اقتصاد بازار جهانی مژژی باشژژد .اقتصژژاد
ایران را بایستی ،جزو بسته ترین اقتصادها با کمترین میزان تعامژژل بژژا اقتصژژاد جهژژانی بژژا
ماهیتی کامال رانتی ،دولتی و غیرکارآمد طبقه بندی نمود .اگر م لفژژه نفژ

را از تجژژارت

خارجی ایران حذف نماییم ،عمالب ایران جزو منزوی ترین اقتصاد های دنیا قرار می گیرد.
بدیهی اس

که تعمیق مناسبات تجاری با دیگر کنشگران نظا اقتصژژاد بژژازار جهژژانی در

هزار سو میالدی در چارچوب یر اقتصاد دولتی ،غیر شفاف ،غیر رقابتی و دسژژتوری،
عقیم خواهد بود .بخش مهمی از ناکارآمدی اقتصاد ایران در بهر مندی از ترفی

هژژا و

پتانسیل های تکنولوژیکی ،صنعتی و مالی آلمان را بایستی در عژژد انطبژژاق و همسژژویی
اقتصاد ملی با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی تلقی کژژرد .چژژرا کژژه بنیژژان هژژای اقتصژژاد
سیاسی در ج.ا.ایران اساساب در گفتمان و در عمل در یژژدی

بژژا مبژژانی رفتژژاری سژژاختار

اقتصادجهانی قرار گرفته اس (.پوراحمدی و کیا .)2۶ :1۴00،در نمودار ذیل بر اسژژاس ۴
شاخص معتبر اقتصادی به بررسی جایگا ایران در اقتصاد جهانی پرداخته شد اس :
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نمودار شمار  .۸جایگا ایران در شاخص های نمونه اقتصادی در جهان-برگرفته از(پوراحمدی

*آمارهای مربو به شاخص رقاب

و کیا.)2۶ :1۴00

واکاایوچشم ا اندازش

پذیری جهانی در باز سژژال هژژای200۵تژژا 200۸بژژه

منیسااتیاشااااوا شوش

دلیل عد اراپه از سوی نهادهای داخلی موجود نیس .
 .2-3-5تنش با قدرت های بزرگ منطقه ای و بین المللی
جمهوری فدرال آلمان ،اساساب یر قدرت بین المللی بود و توسعه اقتصژژادی و تضژژمین
منافع ملی خود را در بافتار یر نظم بین المللی مبتنی بر لیبرالیسژژم اقتصژژادی دنبژژال مژژی
کند .جمهوری اسالمی ایران بواسطه رویکرد ارزشی و ایدپولوژیر خژژود بژژه نظژژا بژژین
الملل ،این نظا را ناعادالنه تلقی نمود و خواستار تعژژدیل و اصژژالح آن اسژ  .در ایژژن
چارچوب ،ایران هموار با سیاس

های ایاالت متحد آمریکژژا (و تژژا حژژدودی اتحادیژژه

اروپایی) در نظا بین الملل و رژیم صهیونیستی به عنوان یر چالش منطقه ای ،مواجهژژه
بود اس  .روابط گسترد سیاسی و اقتصژژادی آلمژژان بژژا آمریکژژا و از طرفژژی مسژژئولی
اخالقی که نسب

به اسراپیل بواسطه فجایع و جنایتی که رژیژژم نژژازی در جنژژگ جهژژانی

دو بر علیه یهودیان صورت داد ،باعث تضاد راهبردی در روابط ایران و آلمژژان گردیژژد
اس  .البی قدرتمند رژیم صهیونیستی در آلمان هموار یکی از متغیر های مهم در جه

آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش

دهی به سیاس

خاورمیانه ای آلمان در قبال ایران تلقی گردید اس  .این مهم بژژوی در

زمان صدرات آنگال مرکل تقوی

گشته اس .

 .3-3-5فعالیتهای هستهای ایران
در دهه گذشته یکی از اولوی های اصلی آلمان در قبال جمهوری اسالمی ایژژران ،اتخژژاذ
رویکردی دی لماتیر برای حل مناقشه اتمی بود اس  .آلمان فدرال از زمژژان گفتگژژوی
انتقژژادی» اتحادی ژه اروپژژا بژژا ایژژران وارد بحژژث هسژژتهای شژژد .در ادامژژه در چژژارچوب
گفتگوهای سازند » اولوی
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اصلی خود را به برنامه هسژژتهای ایژژران داد و تژژالش نمژژود

روابط خود با ایژژران را بسژط دهژژد .بژژه دنبژژال اجرایژژی نشژژدن توافژژق پژژاریس از سژژوی
کشورهای غربی و خروج ایران از این توافق ،آلمان در همراهی با دیگر کشورهای غربی
در ارجاا پروند هسته ای ایران به شورای امنیژ
امنی

بر علیه جمهوری اسالمی ایران و خواستار تحریم های شدید بر عیلژژه ایژژران بژژود

(بقفی عامری .)10 :1۳۸۵ ،این درحالی اس
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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و از حامیژژان قطعنامژژه هژژای شژژورای

که آلمان یکژژی از شژژرکای فنژژی-مهندسژژی

ایران در زمینه هسته ای در زمان رژیم شا بود .با این حال ،این کشور به واسطه رویکرد
متعادل خود به حفظ کانال های ارتباطی مناسژ
برجا داش

بژژا ایژژران ،نقژژش مژژوبری در مژژذاکرات

و در حفظ و تداو برجا علیرغم خروج آمریکا از این توافق هستهای ایفژژا

نمود اس .
 .4-3-5برنامه موشکی و منطقه ای ایران
توسعه برنامه موشکی بالستیر ایران هموار یکی از دغدغه های امنیتی اروپا و باالخص
جمهوری فدرال آلمان بود اس  .آلمان برنامه موشر های بالستیر ایژژران یژژر تهدیژژد
امنیتی بالقو برای ببات منطقه غرب آسیا از یر سو ،و از سوی دیگر ،قار اروپژژا مفهژژو
پردازی می کند و خواستار فشار بین المللی به منظور کنترل و مهار قدرت موشکی ایران
از سوی جامعه بین المللی بود اس .
از طرفی ایران به عنوان یکی از قدرت های پرنفوذ در منطقه ،نقش بسزایی در ببژژات
و امنی

منطقه خاورمیانه ایفا می کند .در این راستا حمای

ج.ا.ایران از محژژور مقاومژ

در لبنان ،سوریه ،عراق و یمن ،چالش ها و تضادهای راهبردی با سیاس
جمهوری فدرال آلمان ایجاد نمود اس .

های منطقه ای
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شکل شماره  .4تلقی اروپا و آلمان از تهدیدات موشکی ایران-منبع:
https://www.telegraph.co.uk

 .5-3-5عملیات های تروریستی برون مرزی منتسب به ج.ا.ایران
پس از انقالب اسالمی در سال  ،1۳۵7برخی کشورها ،سازمان ها و دادگا ها جمهژژوری
اسالمی ایران را به انجا اقدامات تروریستی و حمای

واکاایوچشم ا اندازش

از گرو های تروریسژژتی مژژتهم و

منیسااتیاشااااوا شوش

محکو نمود اند .از جمله این کشورها می توان به فرانسژژه ،آلمژژان ،آرژانتژژین ،سژژوپد و

آلمااای شسدشساااد ش

انگلیس اشار نمود .دول

آلمان نیز چند تن از مقامژژات بلنژژد پایژژه ایژژران را در دادگژژا

میکونوس به اتها دخال

پیگژژرد قضژژایی

در عملیات تروریستی محکو نمود و تحژ

قرار داد ( .)Katzman,2018:55در نمایه ذیل تعداد و نوا اقدامات تروریستی منتسژ
به ج.ا.ایران که مانع جدی در تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری فدرال آلمژژان
م بر بود اند ،شرح داد شد اس :

بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش
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شکل شماره  .5اقدامات تروریستی منتسب به ج.ا.ایران در خاک اروپا و آلمان(-)2018-1979
استنباط و ترسیم نگارنده از:
 Selectو ( )(Iran Ministry Of Intelligence And Security: A Profile, 2012: 53-54
)Iran-Sponsored Operational Activity In Europe, 2018

 .6-3-5حقوق بشر
خوانش متفاوت از مقوله ی حقوق بشر از سوی ج.ا.ایران ،بر خژژالف رویژژه و برداشژ
مرسو غربی از حقوق بشر از دیگر چالش ها و موانع تعمیق و گسترش روابژژط سیاسژژی
و اقتصادی میان ایران و آلمان محسوب می شود .ج.ا.ایران بارها از طریژژق تریبژژون هژژای
رسمی داخلی و بین المللی مویع خود در قبژژال حقژژوق بشژژر را اعژژالن و حقژژوق بشژژر
اسالمی را مورد تأکید قرار داد اس  .این مسئله باعث تژژنش بژژا غژژرب بژژوی آلمژژان در

مویوعات چون حقوق زنان ،حقوق اقلی

ها و احکا قضایی نظیژژر اعژژدا و قصژژاص

گشته اس .
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واکاایوچشم ا اندازش
منیسااتیاشااااوا شوش
آلمااای شسدشساااد ش
بیساااایشوشا ااا ش
میلشهیشوشفوصیهی ش

الگوی تحلیلی جایگا ایران در سیاس

خارجی آلمان -ترسیم توسط نگارند

نتیجه گیری
خارجی آلمان را بایستی در نسب

سنجی ایران بژژه عنژژوان

جایگا ایران در سیاس

یر کنشگر منطقه ای در غرب آسیا و در چارچوب سیاس

خارجی آلمان در قبژژال

منطقه خاورمیانه بررسی نمود .امنی

اقتصادی،

مناطق پی رامونی ،بوی
امنی

اجتماعی و امنی

انرژی ،امنی

سیاسژژی از دغدغژژه هژژای آلمژژان بژژرای حضژژور در منطقژژه

خاورمیانه و توسعه روابط با قدرت های آن ،بوی

جمهوری اسالمی ایران محسوب

می گردد .از بررسی روابط ایران و آلمان این مهم بر داش ژ
سژژنجی جایگژژا ایژژران در راهبژژرد هژژای سیاس ژ

مژژی گژژردد کژژه ،نسژژب

خژژارجی آلمژژان ،در چژژارچوب

اقتصادسیاسی ،در بافتار امنیتی حاکم بر مناسبات و رفتار خارجی کشور در مواجهژژه
با جامعه بین المللی قابل تبیین اس  .تنش با قدرت هژژای بژژزرگ منطقژژه ای و بژژین
المللی ،بوی

با ایاالت مت حد آمریکا (وتاحدودی با اتحادیژژه اروپژژا) و اسژژراپیل در

منطقه خاورمیانه ،فعالی
34

های هسته ای ،موشکی و منطقه ای ،حقوق بشر و اقدامات

امنیتی و تروریستی منتس

به ج.ا.ایران در خاس اروپژژا و آلمژژان ،عژژد همسژژویی و

انطباق اقتصاد ملژژی بژژا الزامژژات سژژاختاری اقتصژژاد جهژژانی ،عمژژد عل ژل و عوامژژل
ناکارآمدی ج.ا.ایران در جایگا یابی مناس
منظور تعمیق روابط و بهر مندی از فرص

در راهبردهای سیاس
و ترفی

خارجی آلمان به

های اقتصادی و سیاسی آلمان

قلمداد می گردد .از این منظر برآیند تأبیر و تأبرات عوامل و مولفه هژژای سیاسژژی و
اقتصادی حاکم بر مناسبات روابط ج.ا.ایران و آلمان ،نشان از غلبه جنبه های سلبی و
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