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 مقدمه
 همگرایی روژهپ درازمدت، در و اسییت یورو بحران حل در کلیدی نقشییی ایفاگر امروزه آلمان

 از د.بر نخواهد جایی به ره آن اقتصییادی قدرت ویژهبه و آلمان پیشییبرنده نیروی بدون اروپایی

ول د اروپایی، مشییتر  امنیتی و خارجی سیییاسییت تا داخلی بازار از و سییوریه و لیبی اوکراین تا

پردازد و سازنده از نگاه آنها ب و قاطع بینی،پیش قابل نقشیی  غربی از آلمان انتظار دارند تا به ایفای

های سخت امنیتی خارج شده و مسئولیت 0چکدستهایفای نقش و  0جوصیل   یاز وضیعیت قدرت 

 و آلمان دولت ،فضییایی چنین در(. Heiko Maas, 2018نظیر اقدام نظامی را نیز پذیرا شییود )

 تسییاس  لاصیو  تبیین با تا بود فشیار  تحت هامدت آن، خارجی سییاسیت   دسیتگاه  خصیو  به

 زمینه در ویژهبه و بکاهد کشور این خارجی سیاست اهداف درباره هاابهام از خود، جدید خارجی

 برای که عیموضییو بپردازد؛ نقش ایفای به بیشییتر مسییئولیت پذیرش با المللی،بین امنیت و نظم

 در ونیخم امنیتی کنفرانس در آلمان، جمهوررییس گاو ، یوآخیم توسط رسمی شیکل  به باراولین

 یتاریخ تحفظ در تجدیدنظر و برلین خارجی سیاست در تحول لزوم از و شد مطرح 0102 سیال 

 (.  Gauck, 2014آمد ) میان به سخن نظامی مداخله و نظامی قدرت از استفاده در آن

 نشیییداما تبدیل ،این تحول هرچند تا تحقق کامل ابعاد مختلف آن راه درازی را در پیش دارد

 در نآ بیشیییتر مداخلة تواند به معنایمی ژئوپلیتیکی فعال بازیگر و جهانی یقدرت بیه  آلمیان 

 ریسم،ترو چون مسائلی با آن بیشتر هرچه درگیری و پیرامونی مناطق حداقل یا جهانی هایبحران

 هایسیاست بر جدیتأثیر  باشد؛ امری که ...و مخدر مواد ای،فرامنطقه و ایمنطقه ثبات مهاجرت،

در مقایسییه با  .گذاشییت خواهد ایران بر جمهوری اسییالمی آن، تبعبه غرب آسیییا و قبال در آلمان

ا شمال جای غرب آسیا یشکل تاریخی بههای اروپایی نظیر بریتانیا و فرانسیه، آلمان به دیگر قدرت

برای آن اهمیتی  ۳خصییو  شییر  آن متمرکز بوده و منطقة وانا آفریقا، بیشییتر بر روی اروپا و به

                                                                                                   
1. Peaceful power 

آلمان به شکل سنتی از ایفای نقش نظامی در مداخالت نظامی غرب به رهبری آمریکا در مناطق مختلف دنیا طفره رفته و بیشتر  چون. 2

 ه است.ها معروف شدچک برای پرداخت هزینههای مالی و پشتیبانی شود، به این ویژگی یعنی دستهدار هزینهتالش کرده است تا عهده

 North)و شمال آفریقا  (West Asia)برگرفته از حروف اول غرب آسیا  (WANA)ند که نام اختصاری وانا نویسیندگان بر این باور . 3

Africa) ای ایرانی جایگزین منا عنوان واژهتواند بهخوبی میبه(MENA)  که بیشیییتر مورد اسیییتفادا اروپاییان و ادبیات آنها دربارا منطقه

 است، شود.
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هایی از سیاست توان شیاهد رگه اما با گذشیت زمان، می  .(Gabriel, 2017ثانویه داشیته اسیت )  

این اسییاس، الزمه  واسییطة افزایش اهمیت آن بود. برقبال این منطقه به خارجی مسییتقل آلمان در

ن ارجی ایهای سیاست ختحول در اصول و بنیان شناختدر  نقش امنیتی آلمان در غرب آسییا،  

 ت.قرار داده اس تأثیر کشور است که به تبع خود، سیاست آن را در قبال غرب آسیا نیز تحت

که چه عواملی موجب شییده آلمان  اسییتپژوهش  این این اصییلی  بر این اسییاس، پرسییش 

هایی تری در غرب آسیا داشته باشد و این چه تهدیدها و فرصتآفرینی امنیتی جدید و جدینقش

بر اساس تبیین اسنادی و  ،؟. برای پاسیخ به این پرسیش  در پی دارد جمهوری اسیالمی ایران برای 

های مهم آن انداخته نخسیت نگاهی به سییاست خارجی آلمان و پیشران   ،تاریخی -روش تحلیلی

چارچوب  و اینکه درشود می بررسیسیاست خارجی آلمان در قبال غرب آسیا  ،شود. در ادامهمی

گذاری باید به سییاست خارجی آلمان در قبال منطقه نگریست و آن را ارزیابی  تأثیر چه متغیرهای

به  0106براسیاس اسیناد باالدسیتی آلمان نظیر راهبرد امنیت ملی آن در سال     ،کرد. در این راسیتا 

 هایپیامد نیز در پایان .امنیتی آلمان در منطقه پرداخته خواهد شییید ابزارهیای عمیدتیاً   اهیداف و  

 ،. هدف این مقالهشدتبیین خواهد  جمهوری اسالمی ایرانی آلمان در غرب آسییا برای  آفریننقش

گذاری در قبال آن سیط  شیناختی الزم برای در  سییاسیت آلمان در وانا و سیاست     کردنفراهم

کند تا در زمینه پیشیبرد روابط دو کشور و  مقاله ماهیتی راهبردی دارد و تالش می بنابراین، .اسیت 

 .ارائه کندهایی نیز های احتمالی آنها در غرب آسیا توصیها و واگراییههمگرایی

 

 های سیاست خارجی آلمان فدرالپیشرانالف. 
و  مانده از جنگ سردهای باقیبر تعهد به بنیان سییاست خارجی آلمان فدرال در هزارا سوم مبتنی 

خاطر تغییرات در محیط پیرامونی است. ها، ضمن تغییر در نحوا اجرای تعهدات بهتداوم این بنیان

نوعی هاست که ب« مسیئولیت بیشیتر  »های فو ، طرح مفهوم شیده به بنیان فزودهتنها عنصیر جدید ا 

 (. GMF, 2013&  SWP: 12کند )تبدیل می 0«ظارقدرت جهانی درحال انت»آلمیان را بیه یک   

وجود آورده که را به 0شدن، دنیایی چندمرکزیشود که جهانیطرح این مفهوم از آنجا ناشی می

                                                                                                   
1. Global Power in Waiting 

2. Polycentric 
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عنوان بازیگری منتفع از یک نظم های متعددی را برای آلمان ایجاد کرده اسیییت. آلمان بهچالش

بر همکاری و اصول اقتصاد بازار، منافع خود را در تداوم چنین نظمی  المللی غربی مبتنیباز بین

حافظت م بنابراین،پذیر است؛ شدت حساس و آسیببیند و نسبت به هرگونه اخالل در آن بهمی

GMF&  SWP ,از این نظم و انطبا  با آن جزو اهداف حیاتی و بسیار راهبردی آلمان است )

مان های سیاست خارجی آلاند عاملی باشد که به تغییر در بنیانتوو این پیشران می ( 2013 :13

های اقتصییادی و توسییعه ملی به عنوان مبنای نظم مذکور ضییامن تداوم مولفه ،بینجامد. در واقع

یز در چ آلمان است و پارادایم مسئولیت بیشتر باید بیش از هر مانندقدرت ملی در کشیورهایی  

  زمینه باشد. راستای تحقق منافع آلمان در این

 

  های داخلیپیشران. 1

در قانون  1«هرگز دیگر جنج» انعکاس احساااس گناه به خا ر جنج جهانی دوی یاالف. 

اسیاس قانون اساسی آلمان برگرفته از احساس گناه به خاطر جنگ جهانی دوم است و  اساسی: 

خواهد تا نسییبت های فدرال میکنترل دقیقی بر قوه مجریه دارد و از تمام دولت ،بر این اسیاس 

گرایی مبتنی المللو تعقیب سیاست مبتنی بر بین المللیحقو  بشر، تضمین صل  بین به رعایت

ه ای است که اجازای نیز قانون اساسی آلمان به گونهرویه از نظرگیر باشند. بر همکاری سیخت 

المللی نظیر اتحادیه اروپا، ناتو و های خود را به نهادهای بیندهد تا دولت فدرال صییالحیتمی

ملی  یهدفاروپای متحد، قانون اساسی آلمان، رسیدن به  0۳. طبق ماده کندسازمان ملل واگذار 

 (.Harnisch, 2012: 79-80گرایی مذکور است )المللییدکننده بینأاست که ت

رعایت حقو  بشر،  ،طور که گفته شدهمان های مندرج در قانون اسااسای آلمان:  ارزشب. 

اری و گرایی مبتنی بر همکالمللالمللی، تعقیب سییییاسیییت مبتنی بر بینتضیییمین صیییل  بین

گیری سیییاست کلدهی و شی الملل در جهتهای مصیرح در حقو  اروپایی و حقو  بین ارزش

تجربه  ،(. در واقعDeutsche Grundgesetz,1949: 1-19بسزایی دارند ) تأثیر خارجی آلمان

تاریخی آلمان از دو جنگ به نحوی در قانون اسییاسییی این کشییور انعکاس یافته که به آلمان   

 گرایی.دهد تا یک قدرت مبتنی بر سیاست واقعماهیتی بیشتر هنجاری و مدنی می

                                                                                                   
1. Nie Wieder Krieg 
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افکار  ،پیشران مهم داخلی دیگر سیاست خارجی آلمانسایاسای خودمحدودساز:   فرهنج ج. 

جامانده از جنگ جهانی دوم و موضیییوعی چون هعمومی این کشیییور و تجربه و احسیییاس ب

ی که افکار عمومی در نتیجه انتخابات و پیروزی احزاب دارد، تأثیر بر هلوکاسیت اسییت. عالوه 

دهد که جامعه آلمان هنوز مقید به نشییان می ،شییده های انجامشییواهد برگرفته از نظرسیینجی 

به این معنا که در حوزه نظامی و مداخله نظامی تحفظ  ؛است 0فرهنگ سییاسی خودمحدودساز 

 ،دهد. در کلها را ترجی  میجیدی دارد و برای حیل منازعات ابزارهای غیرنظامی نظیر تحریم  

قرن اخیر، افکار عمومی نگرشی دو ر نظر به سیابقه تاریخی آلمان و شرو  بیش از سه جنگ د 

کارانه نسیبت به ایفای نقش پررنگ آلمان در عرصه سیاست خارجی و امنیتی دارد و بر  محافظه

 (.Harnisch, 2012: 81-82گذارد )ی جدی میتأثیر وسوی این سیاستسمت

ت وفقیمالمللی کنونی: واسطه نظم اقتصادی سیاسی بینحفظ قدرت اقتصادی آلمان بهد. 

زیادی مدیون توانایی صییادرات خدمات و کاال، اندازه اقتصیادی آلمان و رفاه اجتماعی آن تا  

 Dasای و جهانی است )های اقتصادی منطقهبرداری از فرصتگذاری خارجی و بهرهسرمایه

Weißbuch, 2016: 6-7های شغلی وابسته به صادرات (. در آلمان یک چهارم کل موقعیت

اند. چهار خاطر صادرات ایجاد شدههای موجود بهصینعت، نیمی از شیغل  اسیت و در بخش  

ها و ابزارهای صنعتی، بخش پنجم درآمدهای صیادراتی ناشی از بخش خودروسازی، ماشین 

شییرکت  ۳6111بیش از  الکترونیک و بخش محصییوالت شیییمیایی و دارویی اسییت و تقریباً

اند. این آمار گذاری کردههای آلمان سرمایهآلمانی بیش از یک تریلیون یورو در خارج از مرز

وابسیته به توانایی این کشور   اندازهدهد که اقتصیاد آلمان تا چه  مختصیر به خوبی نشیان می  

و تضمین انتقال  در خارجگذاری برای صادرات محصوالت و خدمات، تضمین امنیت سرمایه

ان آلم ،برال است. این موضو داری لیگذاری به داخل و در کل حفظ نظم سرمایهسود سرمایه

ه ب ،کند و از این روپذیر میخارجی و خطرات امنیتی بسییییار آسییییب هایبرابر تهدید را در

اقتصاد آلمان  مجمو ،بخشد. در سییاسیت خارجی و امنیتی این کشور اهمیتی دو چندان می  

رآید: مهم ب بتواند از عهده سه مسئولیت این کشیور انتظار دارد تا سییاسیت خارجی و امنیتی   

های عرضه لمانی، تضمین دسترسی به مواد خام و چرخهحفاظت بالواسطه از اموال و افراد آ

                                                                                                   
1. Kultur der Zurückhaltung 
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ال المللی در راستای تحقق اقتصاد بازار لیبرو ایجاد پیرامون امن، پایدار و پویای بین و تقاضا

(Mair, 2017: 1.) 

 

 های خارجیپیشران. 9

در ارتباط با روابط فراآتالنتیکی، آلمان در بهترین حالت شیییاید تنها  روابط فراآتالنتیکی:الف. 

های آمریکا و قادر به انجام چنین کاری باشد، در زمینة اقتصیادی خواسیتار محدودسازی گزینه  

حمایت آلمان از سیاست دفاعی و  .قدرت بسییار زیاد است  شیکاف وگرنه در حوزا امنیتی که 

بیشتر از اینکه  0«گذاری فراآتالنتیکیح مشیارکت و سرمایه طر»و طرحی چون  0امنیتی مشیتر  

شییارکت جدید و م« گراییآتالنتیک»ابزارهایی برای موازنه در برابر آمریکا باشییند، بنیانی برای 

 .اسییاس قدرت بیشییتر اروپا یا به تعبیر دیگر، قدرت بیشییتر آلمان هسییتند   واقعی با آمریکا بر

در راسییتای حفظ نظم جهانی  -البته نه همراهی کامل- اسیییاسییت همراهی با آمریک  بنابراین،

 (. Hellman, 2002: 1-8همچنان از ارکان سیاست خارجی آلمان باقی خواهد ماند )

آلمان فدرال در دو سیط  سییاسیی و اقتصادی، بنیان سیاست خارجی    همگرایی اروپایی: ب. 

مند شود و همگرایی از اروپا بهرهدنبال راهی است که خود را اروپا تعریف کرده است. آلمان به

ارچوب یک اتحادیة اروپایی گذاری خود را در چتأثیر داند. این کشیییوررا منبع قدرت خود می

دنبال ایفای نقش در تحوالت اروپایی و جهانی در قالب یک اتحادیة داند و بهاسیتوار میسر می 

ه دهد کتحادیة اروپایی نشان میاروپایی یکپارچه اسیت. این تعریف از آلمان و جایگاه آن در ا 

ه دنبال مدیریت تحوالت اروپا و نعنوان رهبری که بههای خود بهبرلین ضمن پذیرش مسئولیت

ایفای نقش خواهد کرد و قدرت خود را در درون اتحادیه و نه در خارج یا  ،سیلطه بر آن است 

 (. Steinmeier, 2015) کردعلیه آن تعریف خواهد 

به  اما پیشیران جدیدی که باید محور: المللی غربر جهانی در حفظ نظم بینمساوولیت بیشت ج. 

ور را است. آنچه این کش« مسئولیت بیشتر»مسئله های سییاسیت خارجی آلمان فدرال افزود،   بنیان

نظم  های متعدد، تغییر، وقو  بحرانکندهای بیشتر در عرصة جهانی میوادار به پذیرش مسیئولیت 

                                                                                                   
1. CDSP 

2. TTIP 
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های قدرت اسییت جاییشییدن و جابهظم جهانی و دیگر تحوالت ناشییی از جهانیاروپایی، تغییر ن

(Das Weißbuch, 2016: 22-24 در این چی .) جهانی خود را  یارچوب، آلمیان در قامت قدرت

ندا اروپا و آی مدیریت بحران، نظم نوظهور جهانی بیند:مجبور به پرداختن به سه چالش کلیدی می

حدی فرانسییه، آلمان  و جایگاه آلمان در این قاره. امروزه تحت فشییار ایاالت متحده، انگلیس و تا

 ویژههقبال مناطق پیرامونی این قاره ب بیند که باید مسیئولیت بیشتری را در خود را در شیرایطی می 

مناطق را بپردازد و از سییواری های مدیریت بحران و ایجاد ثبات در این وانا برعهده گیرد و هزینه

 (.Garton Ash, 2011مجانی سالیان گذشته دست بکشد )

در « سیاست نگاه به شر »یا  0«پولیتیکاُست» نگاه به شرق و اهمیت روابط با روسیه و چین:د. 

گام نخسیت و بیشتر ناظر بر روسیه و در گام دوم ناظر بر چین است. روابط آلمان با روسیه نوعی  

ها، فرهنگی با روس -بودن را با خود دارد که برخاسییته از نوعی احسییاس قرابت تاریخیاز خا 

و جایگیری فرهنگ آلمانی بین فرهنگ روسییی و  قبال شییر  اروپا مسییئولیت تاریخی آلمان در

های تاریخی، فرهنگی (. روابط با چین هرچند از چنین ریشهTrenin, 2013: 2غرب اروپاسیت ) 

های لحاظ گسترا روابط و سرعت افزایش آن از بُعد اقتصادی و در سالبرد، بهنمیو سیاسی سود 

(. درکل، این دو Schnellbach & Man, 2015: 3اخیر از بُعد سیییاسییی حائز اهمیت اسییت ) 

لحاظ ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی دارای ارزش استراتژیک برای آلمان هستند و سیاست کشیور به 

منیتی و اخصییو  از بعد المللی بهمنافع اقتصییادی، حفظ نظم و ثبات بین خاطرنگاه به شییر  به

گرایی و گسیترش آن، جایگاهی کلیدی در سیاست  و تداوم چندجانبه المللاقتصیاد سییاسیی بین   

 (.Stent, 2015تر نیز خواهد شد )رو پراهمیتهای پیشخارجی آلمان داشته و در سال

 

 ب آسیاسیاست خارجی آلمان در قبال غرب. 

قبال غرب آسیا و منافع آن در این منطقه، نسبتاً جدید است  از سیاست آلمان فدرال در صحبت

و هر دو یعنی سییاسیت و منافع از مباحج جدید در سییاسیت خارجی این کشور هستند و به     

قبال منطقة  هایی از سیاست آن درتوان شاهد رگهموازات تحول در سییاست خارجی آلمان می 

ان آلم هرچنداسییاس، باید گفت که  این شییدن منافع صییرفاً آلمانی بود. بربا مطرح غرب آسیییا

                                                                                                   
1. Ostpolitik 
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قبال رژیم صهیونیستی داشته و یا از  فدرال بعد از جنگ جهانی دوم سییاسیت مشیخصی را در   

ده، برهای فرهنگی و اجتماعی در قبال جهان عرب بهره قبال ایران و برنامه های سیاسی درطرح

غرب آسیا یا تعریف واض  از منافع در این  مورداصیوالً فاقد سییاسیت در     0۱۱1تا اوایل دهة 

گردد مهم بازمیموضییو  علت عمدا این امر به این  (.Perthes, 2004: 15منطقه بوده اسییت )

که در تاریخ آلمان، منطقة غرب آسیییا برای آن از اهمیت ژئواسییتراتژیک و راهبردی برخوردار  

کل تاریخی شهای اروپایی نظیر بریتانیا و فرانسه، آلمان بهدیگر قدرتنبوده است. در مقایسه با 

خصو  شر  آن متمرکز بوده و جای غرب آسییا یا شیمال آفریقا، بیشیتر بر روی اروپا و به   به

 دادن لندن وشییته و ابزاری برای تحت فشییار قرار منطقة غرب آسیییا برای آن اهمیتی ثانویه دا

   (.۱9-010: 0۳۱2است )احمدی، شده نظر گرفته می پاریس در

واسطة تحوالت در نظام اما با گذشیت نزدیک به یک قرن از زمان تأسیس کشور آلمان و به 

 توان شیییاهد افزایشرفته مینظم اروپایی و تحوالت در غرب آسییییا، رفته ویژهالمللی و بهبین

صییلی در پیدایش محر  ا اهمیت غرب آسیییا از نظر امنیتی و اقتصییادی برای این کشییور بود. 

ون مسییاسیت خارجی آلمان در قبال غرب آسییا، تغییر در پیرامون استراتژیک آن است. در پیرا   

های متعددی را وجود آورده که چالشدنیایی چندمرکزی را به شییدنجدید آلمان فدرال، جهانی

غربی  للیالمعنوان بازیگری منتفع از نظم باز بینبرای این کشیییور ایجاد کرده اسیییت. آلمان به

بیند بر همکاری و اقتصاد بازار و هژمونی آمریکا، منافع خود را در تداوم چنین نظمی می مبتنی

محافظت از این نظم و  بنابراین، .پذیر استو نسیبت به هرگونه اخالل در آن حسیاس و آسیب  

ر انطبا  با آن جزو اهداف راهبردی آلمان اسیییت و این پیشیییران عاملی اسیییت که به تغییر د 

قبال منطقة غرب آسیا انجامیده است  جمله سیاست آن در های سیاست خارجی آلمان و ازبنیان

(Das Weißbuch, 2016: 28-34در .) واسیطة تحوالت زیر مجبور شده است  واقع، آلمان به

 ای گام بردارد:خاورمیانه یتا به سمت اتخاذ سیاست

ایی شییدن با کشییورهمرزو ماهیت پویا یافتن آن و هم گسییترش ژئوپلیتیک اتحادیة اروپا. 0

 ای به حساب آید؛مدیترانه یچون ایران و عرا  که باعج شده آلمان نیز کشور

های اتحادیه اروپا نظیر سیاست خارجی و امنیتی مشتر  . نقش پررنگ برلین در سییاست 0

 و سیاست امنیتی و دفاعی مشتر  اروپا؛
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قبال منطقة وانا نظیر روند  در راهبردهای اتحادیة اروپا در شییدن نقش این کشییور. پررنگ۳

شورای همکاری خلیج فارس و مشارکت در  -بارسیلون، سییاسیت همسیایگی، مشارکت اروپا    

 فرایند صل  خاورمیانه؛

نشیینی آن از ایفای نقش اصلی در غرب آسیا و اتخاذ راهبرد موازنه  . عامل آمریکا و عقب2

 کشور برای ایفای نقش بیشتر اتحادیة اروپا در غرب آسیا؛ از راه دور و خواست این

 آن؛ امنیت تهدید و رژیم صهیونیستی امن همسایگی محیط خوردن. برهم5

 گرفته از وانا بعد از بهار عربی؛.تهدیدات فزاینده ریشه6

 گرا؛های افراطی اسالمجریان گرفتنقدرت از جدی . نگرانی7

 غرب آسیا؛ منطقة امنیتی وزن بیشتر هرچه . افزایش9

 در رتغیی و منطقه امنیتی و استراتژیک سییاسی،  معادالت در صیحنه  آرایش خوردن. برهم۱

 جدید؛ بندیبلو  و آرایش بودننامعلوم و قدرت بندیبلو  و موازنه

 رانبازیگ و امنیتی اغلب غیردولتی به سیییاسییی جدید بازیگران و هاگروه شییدن. اضییافه01

  ای؛ منطقه قدیم

 ,Perthes) 0119بعد از بحران مالی  ویژهو ثبات انرژی و منافع اقتصیییادی به. امنیت 00

2004: 16-19.) 

ال در مستقل و روشن یا حضوری فع یمعنای اتخاذ سییاست برداشیتن را البته نباید به این گام

مشارکت فعالی در  به بعد 0۱۱9آلمان از  واقع، هرچند در این دوره غرب آسییا تفسیر کرد. در 

در  ؛گیرددر بحران سوریه در کنار ائتالف به رهبری آمریکا قرار می ؛روند صل  خاورمیانه دارد

به بهانه مبارزه با داعش در  ؛کندنقش فعالی را ایفا می 5+0ای ایران با گروه میذاکرات هسیییتیه  

ای تعامل نزدیکی با ترکیه در زمینه تحوالت منطقه ؛یابداقلیم کردی عرا  حضیییور نظیامی می 

 گری بین این دو بر سییر یمن ودنبال میانجیها بین ایران و عربسییتان بهدارد و با افزایش تنش

ای است که اتفا  بسیار مهمی در سیاست خارجی طور کلی، بر سر نحوه توازن قدرت منطقهبه

است خارجی آلمان در غرب آسیا بیش از شیود، باز شیاهدیم که سیی   این کشیور محسیوب می  

عالقگی آن برای ایفای نقش در این منطقه، روابط اسییتراتژیکش با ایاالت بی تأثیر هرچیز تحت

 و ، موازنه قدرت بین اروپا و روسیهاش با رژیم اسیرائیل از روابط ویژه متحده، حفظ و مراقبت
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نقش آن در منطقه  با این حال، .های کالن خارجی و امنیتی اتحادیه اروپایی اسییتسیییاسییت 

قبال منطقة مدیترانه و ایجاد  های اتحادیة اروپا دردر اصییالح سیییاسییت ویژهتر شییده و بهفعال

ان های دورشکل ملموس، یکی از سیاستهای عربی اقدام و بهزمینة جدید برای روابط با دولت

 است. کردها بیسمار  در قبال خاورمیانه یعنی ایفای نقش میانجیگر را احی

منطقة غرب آسییییا بعد از اتحاد مجدد همچنان تداوم  مورد سییییاسیییت آلمان در ،در واقع

خصو  در یک دهه اخیر ذیل عنوان سییاسیت دوران جنگ سرد در کنار یک تغییر اساسی به  

طقه را های ژئوپلیتیکی آلمان در منهای بیشییتر ملی اسییت که بروزبا ویژگی« مسییئولیت بیشییتر»

اسییت. این تغییر مهم ناشییی از اسییتقالل نسییبی آلمان در زمینة سیییاسییت    کردهپذیر نااجتناب

گذاری چون قدرت تأثیر ییافتن آن در روابط قدرت جهانی، بازیابی ابزارهای خیارجی، اهمییت  

و درخواسییت از آلمان برای ایفای نقشییی فراتر از نقش مالی و پشییتیبانی در برخورد با   نظامی

 (.015 :0۳۱2غرب است )احمدی،  های امنیتی فرارویچالش

 

 
 های سیاست خارجی آلمان فدرال در قبال غرب آسیا بعد از اتحاد مجدد. پایه1نمودار 

 (199 :1999)احمدی، 

 های سیاست خارجی آلمان فدرال در قبال غرب آسیاپایه

رهیافت ملی 

 )مسوولیت بیشتر(

تعهد اخالقی به 

 رژیم صهیونیستی

ارچوب اقدای در چ

روابط فراآتالنتیکی و 

ساختارهای اروپایی 

بودن نسبت به )ثانویه

 سیاست اروپا و آمریکا(

موجود حفظ نظم 

برای تأمین منافع 

امنیتی و اقتصادی و 

تداوی  نفوذ 

 آمیزصلح
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 سیاسی آلمان برای تأثیرگذاری بر امنیت غرب آسیا -. ابزارهای امنیتی1
ها از آنها در قبال غرب آسیا اقتصیادی و فرهنگی که آلمان سیال  عالوه بر ابزارهای دیپلماتیک، 

فراروی  های، بسیاری از تهدید0106آلمان در سال  0گیرد، طبق سند راهبرد امنیت ملیبهره می

المللی سیییازی در پیرامون بینثبات بنابراین، .امنییت ملی این کشیییور ریشیییه خیارجی دارند  

های قبال امنیت، از اولویت رهیافت پیشییگیرانه در خصییو  پیرامون بالواسییطه اروپا طبق به

(. این بخش از اسییتراتژی مذکور Das Weißbuch, 2016: 27-28امنیت ملی آلمان اسییت )

توجییه بسیییییار خوبی هم برای افکار عمومی داخل آلمان و هم برای افکار عمومی خارج در   

از پیشگیری از  مذکور د. سندزمینه هرگونه مداخالت خارجی آلمان در حال و آینده خواهد بو

و ابزارهای  هبردعنوان اقدامات الزم در این حوزه نام بحران، ایجیاد ثبیات و تحکیم صیییل  به  

و البته به ابزارهای نظامی نظیر مداخله در  دانسیییتهمنیاسیییب آن را هم نظامی و هم غیرنظامی  

 Das) داده استالملل( برای ایجاد فرصیت برای دیپلماسی اولویت  منازعات )طبق حقو  بین

Weißbuch, 2016: 49 شده که آلمان به  تأکیددر این زمینه  (. در اسیتراتژی امنیت ملی آلمان

یعنی  ؛شییرکایش در مدیریت منازعات به شییکل مسییتقل و توسییط خود آنها کمک خواهد کرد

ی متحد آن ابازیگران منطقه ،ران باید توسط شرکای آلمان یا به بیان دیگرحلقه اول مدیریت بح

های فرومانده، در ، به دولت(. در این ارتباطDas Weißbuch, 2016: 64-70انجام شیییود )

آسیا و شمال آفریقا  های شکننده اشاره شده که اغلب آنها در غربشیدن و دولت حال فرومانده

 واقع هستند.

های مذکور را کمک به توسییعه منیت ملی آلمان هرچند ابزار اصییلی حل چالشاسییتراتژی ا

 اما دو چابکی کرده،بر هنجارهای اروپایی اعالم  انسیییانی، توسیییعه پایدار و دیگر ابزارهای مبتنی

 (:Das Weißbuch, 2016: 52کند )جدید را در سییاست امنیتی و خارجی این کشور تمهید می 

های پیرامونی و پذیرش مسیییئولیت بیشیییتر در دیپلماتیک آلمان در بحرانتر حضیییور پررنگ. 0

تر آلمان در ضییور پررنگگری. نتیجه این امر نیز حروندهای سیییاسییی حل منازعه ازجمله میانجی

                                                                                                   
. این سیند در دو بخش تنظیم شیده است که بخش اول آن به شکل تلویحی استراتژی امنیت ملی آلمان و بخش دوم راهبرد   0

اند تا از عبارت واض  استراتژی امنیت ملی همیشه تالش داشتهسند مانند این گذاری ها در نامدفاعی آن اسیت. هرچند آلمانی 

 احتراز کنند.
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های ناظر بر از مأموریت ؛استفاده از ابزارهای نظامی در تمام سطوح مأموریتی. 0غرب آسییاست؛  

(. Das Weißbuch, 2016 :50-52) 0ی بشیردوسیتانه و تا تنفیذ صل   هاصیل  گرفته تا عملیات 

های های بشیردوسیتانه و تنفیذ صیل  در اینجا بسییار حائز اهمیت هستند. عملیات    بحج عملیات

 بارزنه المللی است. نمومورد مناقشه در سط  بین اساس مسئولیت حمایت اصوالً بشیردوستانه بر 

تواند به مداخله نظامی مستقیم آلمان در محیط ا تنفیذ صیل  می اسیت. ام  0۱7۳آن لیبی و قطعنامه 

ه شود و بپیرامونی ازجمله منا منجر شیود. مجوزهای تنفیذ صیل  ازسوی شورای امنیت صادر می  

 کند.  فصل هفتم منشور ملل متحد استناد و تهدید یا کاربرد زور را مجاز اعالم می

و نظم در مناطقی اسییت که دچار سییتیز  کارویژه اصییلی تنفیذ صییل ، حفظ و اعاده صییل 

جلوگیری از  مثابه پاسخی برایحقوقی بیشتر به ثباتی هستند. این دکترین جدیدمسیلحانه یا بی 

های آن در که نمونه ها با ابعاد قومی، مذهبی و فرهنگی استها در داخل دولتافزایش درگیری

های تنفیذ صییل  در اسییتراتژی ملیاتبر ع تأکید و عرا  در جریان اسییت. با این سییوریه، لیبی

مداخالت آتی آلمان در  (Das Weißbuch, 2016: 50-52) 0106امنیت ملی آلمان در سییال 

. با این حال، چون آلمان در غرب آسیا استتر محیط پیرامونش از جمله در غرب آسییا محتمل 

 :0۳۱2حیاتی دارد تا منافع حیاتی؛ رویکرد آن سلبی است تا ایجابی )احمدی،  هایبیشتر تهدید

یعنی تا جایی که بتواند از اهرم اول یعنی ابزار دیپلماتیک و اقتصیییادی بهره خواهد  (00۱-000

 اما ابزار مداخله نظامی را نیز مدنظر قرار خواهد داد. ،برد

دادن به اهمیت و اولویت با وجود، 0106اسیییتراتژی امنیت ملی آلمان در سیییال  بر اسیییاس

، ناتو همچنان لنگرگاه و چارچوب اصلی سیاست امنیتی 0سیاست دفاعی و امنیتی مشتر  اروپایی

( یعنی آلمان نظم امنیتی مطلوب خود را Das Weißbuch, 2016: 64-70و دفاعی آلمان است )

 ؛کندتعریف میر بلو  آمریکا دبینی خود را تیا آینیده قیابیل پیش     ؛دانید محور میهمچنیان غرب 

قدرت نظامی خود را  ؛دانداسیییتقالل امنیتی و دفاعی رو به تزاید خود را در خدمت منافع ناتو می

خواهد بار دیگر اشییتباهات خود را در دو جنگ سییازد و نمیدر قالب ناتو هنجاری و مشییرو  می

ه قائل به نقش است: دفا  جمعی، جهانی در انتخاب متحد تکرار کند. آلمان برای ناتو در سه حوز

                                                                                                   
1. Peace Enforcement 

2. CDSP 
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ی امنیت استراتژ بر همکاری. در بخش دفا  جمعی سیند  المللی و امنیت مبتنیمدیریت بحران بین

ها ثباتیآمیز و بیخشونت هایبر بازدارندگی راهبردی ناتو، مقابله با خشیونت و تهدید  ملی آلمان

 ,Das Weißbuchدارد ) تأکید -اروپاسیییتکه مراد بیشیییتر پیرامون اتحادیه -در پیرامون نیاتو  

های بسیییاری به شییده که آلمان کمک تأکید در اسییتراتژی امنیت ملی آلمان(. 64-70 :2016

-Das Weißbuch, 2016: 64دهی مجدد )ای، دفاعی، اطمینانافزایش توان بازدارندگی هسته

بحران  تان و تهمیدات مدیریت( نظیر مانور، اعزام نیرو به استونی، لتونی، لیتوانی و حتی لهس70

 داشته و خواهد داشت.  

ود و ای آن استفاده شای باقی بماند و از چتر هستههسیته  یسیند بر اینکه ناتو اتحاد این در 

 أکیدت نظر گرفته شود، ای ناتو درریزی هستهای و برنامهآلمان نیز بخش مهمی از سیاست هسته

به سیستم دفا  موشکی  همچنینسند  در این(. Das Weißbuch, 2016: 64-70شیده است ) 

جای روسیه از پیرامون جنوبی ناتو به ،اما در تهدیدیابی آن ،و تقویت و گسیترش آن اشاره شده 

(. استراتژی Das Weißbuch, 2016: 69نام برده شیده است که تلویحاً بر ایران داللت دارد ) 

اظر بر هالل بحران جنوبی آلمان یعنی امنییت ملی آلمان در بحج مدیریت بحران که بیشیییتر ن 

های سییینتی و هالل بحران از شیییر  اوکراین تا غرب آفریقا اسیییت، ناتو را از قالب مأموریت

المللی سیییوی جامعه بین تواند ازشیییود کیه ناتو می کنید و میدعی می  بنییادین آن خیارج می  

نکته حائز اهمیت (. Das Weißbuch, 2016: 80-82محور( در این زمینه اقدام کند ))غرب

 ها( شریک ناتو برایها یا سازمانای )دولتاشاره به توانمندسازی بازیگران منطقه ،در این بحج

وانمند بهبود ببخش و ت»گیری مسیئولیت تأمین امنیت و ایجاد ثبات اسیت. سند بر طرح   برعهده

قرار  0دفاعی که طرحی آلمانی اسییت و در مکانیزم ناتو و در ذیل طرح توانمندسییازی 0«بسییاز

تواند بر خصو  می(. این طرح بهDas Weißbuch, 2016: 82-85دارد ) تأکید گرفته است،

 گذارد.ب تأکید رابطه ناتو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قالب ابتکار استانبول

، تمرکز اسییتراتژی امنیت ملی آلمان بر روی ایجاد ثبات ۳بر همکاری در بحج امنیت مبتنی

 Dasست )ا تأکید همسیایگی اروپا بیشتر مورد  در این میان، در پیرامون فراآتالنتیکی اسیت که 

                                                                                                   
1. Verbessern und aktivieren 

2. The Defence Capacity Building Initiation 

3. Cooperative Security 
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Weißbuch, 2016,77-80شیدت از همکاری امنیتی و تقسیم کار با  آلمان به ،(. در این بخش

شرکای ناتو در زمینه امنیت و مدیریت بحران حمایت کرده و همکاری نظامی و افزایش قابلیت 

 Dasمی یکپیارچیه بیا این شیییرکا در محیط پیرامونی را مدنظر قرار داده اسیییت )   اقیدام نظیا  

Weißbuch, 2016: 77-80.) 

 

 جمهوری اسالمی ایران. پیامدهای نقش امنیتی آلمان در غرب آسیا برای 9
الزمه در  پیامدهای نقش امنیتی آلمان در غرب آسییا برای ایران این اسییت که نخست، در   

اهمیت این در  از  .شود گذاشته بحج به جمهوری اسالمی ایرانسیاستمداران آلمانی از نقش 

های آلمان در منطقه در تناسییب با ایران را مشییخ  گیری کلی سیییاسییتآن روسییت که جهت

ای از اقدامات عملی آن در منطقه داشیییت تا تصیییویر پیامدها اید ارزیابیب ،کنید. در ادامیه  می

در تبیین تلقی از  های آلمان با ایران در منطقه مشخ  شود.ها و همگراییتر و واگراییواضی  

 ای باید گفت با افزایش تدریجی در  تهدیدکننیده منطقه ایران بیه عنوان بیازیگر مهم و تعیین  

ای، ضیدیت با رژیم صهیونیستی و آمریکا و آنچه از نگاه  اسیطة برنامه هسیته  وآلمان از ایران به

ملی در نظام روابط ، ایران در ییک رونید تکیا   شیییودهژمونی ایران بر منطقیه معرفی می  ،غرب

زنندا نظم جهانی و مانع تأمین منافع ملی گر ییا برهم در زمره بیازیگران اخالل  راهبردی آلمیان 

اسییاس ایران  این شییود، بردیده می 0طور که در نمودار(. همان0دار )نمو شییودآلمان لحاظ می

خاطر قرارگرفتن در سییط  اولیة روابط، به دارای بیشییترین واگرایی با منافع آلمان اسییت و به 

 باالترین سط  مهار نیاز دارد. 

ای کاسییته شده و و رسییدن به توافق هسییته  0105هرچند از شیدت این نگاه بعد از سیال   

شییده خارج ری در آلمان بر این باورند که برجام، روابط ایران و اروپا را از حالت امنیتیبسیییا

کرده است، اما همچنان موضو  موشکی، حمایت ایران از محور مقاومت، نقش ایران در سوریه 

خواند و آن را ای ایران میآنچه آلمان نفوذ منطقه ،و حمایت از دولت بشیار اسد و به طور کلی 

دید اند تا ایران از ( باعج شدهSWP & GMF, 2013: 30-31کند )و مخرب ارزیابی میمنفی 

آفرین باشیید که باید با آن مشییکل یبلکه بازیگر ،یا همکار دولت آلمان نه یک متحد، شییریک

 مدارا و آن را مهار کرد.



 191    ...یامدهایو پ یاآلمان در غرب آس یتیراهبرد امن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.SWP & GMF, 2013: 31). روابط راهبردی آلمان و جایگاه ایران در این روابط 9نمودار 

تبلور یافته اسییت  0«تعامل از طریق مهار»چنین نگاهی در رویکرد آلمان به ایران تحت عنوان 

ضمن حفظ سطوح مختلفی از  ،مهار عنصیر  بودنبه پررنگ توانمیهای آن ویژگی ترینمهم که از

 رد فراآتالنتیکی و اروپایی محور های موضییوعی، تقویتتعامل اقتصییادی و سیییاسییی و همکاری

 وابطر بیشتر هرچه شدنامنیتی و فرانسه بر ایران و انگلیس فشیارهای  با همراهی و ایران موضیو  

هرچند بعد از برجام روابط دو  ارتباط این در (.059-055: 0۳۱2کرد )احمدی،  دوجانبه اشیییاره

 ائلمسسیازی برخی موضوعات گذاشته و از میزان اهمیت برخی از  غیرامنیتی مسییر طرف گام در 

اما همچنان  ،افغانسییتان کاسییته شییده عرا  و و وضییعیت بشییر حقو  ای،هسییته موضییو  چون

ل و امنیت رژیم اسرائی ایمنطقه امنیت و ثبات ایران، موشیکی  موضیوعات امنیتی مهمی چون توان 

 .شدن آن جلوگیری کرده استقرار داده و از عادی تأثیر شاکله روابط ایران با آلمان را تحت

در مورد ارزیابی اقدامات عملی آلمان در غرب آسیا و نتایج آنها توجه به دو نکته ضروری 

آلمان در قبال غرب آسیا، تغییر بر سییاست خارجی   مؤثر بین عوامل اینکه در ،اسیت: نخسیت  

ه گذاری باالتری را داشیییتتأثیر خوردن نظم مطلوب غرب در آنژئوپلیتیکی این منطقیه و برهم 

 شپی از بیش را ایران خصو به غرب آسییا و  به آلمان نگرش تحوالت اینکه این ،دوم .اسیت 

                                                                                                   
1. Eindämmung durch Engagement 

 همگرا

 واگرا

 آمریکا●

 اتحادیه اروپا●
 ژاپن●

 اسرائیلرژیم ● کانادا●

 ترکیه●

 کره جنوبی●

 مکزیک●

 استرالیا●

 نیوزلند●

 زنندهبرهم چالشگر متحد

 چین●
 روسیه●

 هند●

 برزیل●

 اندونزی●

 ایران●

 سوریه●

 کره شمالی●

 آفریقای جنوبی●
 امارات متحده عربی●

 سنگاپور●
 ویتنای●

 نیجریه●

 عربستان●
 قطر●

 مصر●
 کوبا●

 ونزوئال●

 مهار

 اولیه

 ثانویه

 تعامل



 79بهار  97 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   199

به  توان شییاهد اقدامات زیرمینظرداشییتن این دو نکته  اسییت. با در کرده امنیتی و ژئوپلیتیکی

 تر آلمان در منطقه و در واکنش به تحوالت فو  بود:هایی از حضور ژئوپلیتیکیعنوان جلوه

 ازهای مختلف: تقویت روابط با شااورای همکاری خلیف فارس در سااطوح و حوزه الف. 

 اناستمدارسی ایران، ایهسیته  مسیئلة  یافتنشیدت  و عرا  اشیغال  دنبالبه و بعد به 0110 سیال 

 لفیمخت سطوح در توانندمی خلیج فارس همکاری شورای عضو کشورهای که بردند پی آلمانی

 و انعربسییت چون کشییورهایی یافتناهمیت شییاهد توانمی مروربه بنابراین، .باشییند گذارتأثیر

و کمک این کشورها به مسائل مهم آلمان  قبال غرب آسیا خارجی آلمان در سییاست  در امارات

های ناشی از آن برای اروپا و منطقه بود. تحوالت اخیر در منطقه غرب آسیا و افزایش بحراندر 

تر با آلمان نیز باعج تشدید تمرکز برلین بر روابط با کشورهای خلیج فارس و تعامالت گسترده

طور که در بحج ابزارهای امنیتی آلمان در قبال امنیت غرب آسییا اشاره  آنها شیده اسیت. همان  

ها یا ای )دولتتوانمندسیییازی بازیگران منطقه و در بحج مدیریت بحراناین کشیییور  ،شییید

رب مدنظر غت و ایجاد ثبات گیری مسییئولیت تأمین امنیها( شییریک ناتو برای برعهدهسییازمان

اسیت. بهبودبخشیی و توانمندسیازی متحدان و شیرکا باید از طریق فروش تسلیحات، آموزش     

خصیییو  های دفاعی رخ دهد. این امر به، مشیییاوره و ارائه طرحنظامی، پشیییتیبانی اطالعاتی

 أکیدت تواند بر رابطه ناتو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قالب ابتکار استانبولمی

 جهت آن ضدایرانی خواهد بود.  ،بگذارد و اصوالً در چنین صورتی

یتی شدت از همکاری امنآلمان بهبر همکاری نیز استراتژی امنیت ملی  در بحج امنیت مبتنی

و تقسیم کار با شرکای ناتو در زمینه امنیت و مدیریت بحران حمایت کرده و همکاری نظامی و 

افزایش قابلیت اقدام نظامی یکپارچه با این شییرکا در محیط پیرامونی را مدنظر قرار داده اسییت. 

ر اعضای ا شرکای غیرعضو ناتو نظیهای نظامی و امنیتی ببر همکاری این بخش نیز بیشتر مبتنی

 (.Das Weißbuch, 2016: 77-80شورای همکاری خلیج فارس و رژیم اسرائیل است )

یمن و  به متحدانش و عربسییتان نظامی موضییع اعالمی آلمان در قبال تهاجمبحران یمن: ب. 

 Theبرای آن بوده اسییت ) سیییاسییی حلیراه حمالت و پیداکردن بروز بحران انسییانی، توقف

Federal Foreign Office, 2018 .) موضیع آلمان تا حد زیادی نزدیک به موضع اتحادیه  این

اس ات سرریزانه آن برای اروپا احستأثیر های پیرامونی به سبباروپاسیت که از گسترش بحران 
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 قداماتا اتخاذ لزوم کند. مالحظات بشیردوستانه این بحران نیز سبب شده تا آلمان بر تهدید می

صادرات  0107کند و در سال  تأکید یمن وخیم العادهفو  انسیانی  وضیعیت  با مقابله برای الزم

 طور که سند استراتژی امنیتتسیلیحات به عربستان سعودی را متوقف سازد. با این حال، همان 

های کالن دهد، حمایت برلین از ریاض درچارچوب سیاستنشان می 0106ملی آلمان در سال 

ا غرب آسی کمک به بقای آنها و حفظ نظم مطلوب غرب در وابسته، هاییمرژ حفظ برای غرب

دولت آلمان هرچند براثر فشییارهای افکار عمومی به انتقاد از عربسییتان روی   بنابراین،اسییت. 

واسییطه عین حال تالش کرده تا به نوعی مسییئولیت آن را در قبال بحران یمن به اما در ،آورده

 . کندها کمرنگ حوثی سرزنش ایران و حمایت آن از

 و داده نشان واکنش ریاض به یمن از موشیکی  حمله به نسیبت  آلمان در این ارتباط دولت

 سییالح ارسییال خود را از جدی این زمینه نگرانی در آلمان. کرده اسیت  محکوم شیدت به را آن

متحد از  ملل سازمان امنیت شورای هایکرده و مدعی نقض قطعنامه اعالم یمن به ایران توسط

 (.The Federal Foreign Office, 2018سوی ایران شده است )

ها در سیییوریه و فزایش درگیریبا ا نقش ا العااتی و دیللمااتیاک در بحران سااوریه:   ج. 

شییدن غرب برای تغییر حکومت در این کشییور، ارتباطات دولت آلمان با اپوزیسیییون  مصییمم

تری به خود گرفت و دولت آلمان عمالً خود را درگیر اقدامات ابعاد وسیع به مرور زمانسوری 

. بررسیی سیر اقدامات آلمان  کرددیپلماتیک و اطالعاتی پروژا عبور از اسید و دوران پس از او  

دهد که اقدامات این کشور علیه حکومت بشار اسد با افزایش قبال بحران سیوریه نشیان می   در

آمیز خارج های صل وسیلة راهت صیرفاً امدادرسیانی و حل مناقشه به  ها از ماهیشیدت درگیری 

شده و به اقدام برای تغییر نظام در سوریه بواسطه مشارکت در جنگ علیه داعش انجامیده است 

(The Day After, 2012در واقع .)،  افتادن خصو  راهیافتن بحران در سوریه و بهبا شیدت

سیو و حمالت تروریسیتی عناصر داعشی در   و آلمان ازیک موج پناهجویان به مرزهای اروپا

دسییامبر  0 در خاطر تغییر در  تهدید آلمان از بحران سییوریه،دیگر، به خا  اروپا ازسییوی

دولت این کشییور اعالم کرد که طرحی را برای حمایت نظامی از جنگ فرانسییه علیه   0105

(. Müller-Neuhof, 2015)داعش به تصییویب رسییانده و به بوندسییتاه ارائه کرده اسییت 

هرچند طرح مذکور بیشییتر در چارچوب عملیات حمایت و پشییتیبانی از جنگ علیه داعش  
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لحاظ گسیل نیرو به صحنة نبرد، سط  مشارکت و عدول از سیاست پرهیز از گیرد، بهقرار می

 جنگ آلمان فدرال بعد از جنگ دوم جهانی حائز اهمیت است. 

ا افزایش بادیه اروپا با ترکیه بر سار بحران پناهندگان سوری:  نقش اصالی در تواف  اتح د. 

و  بعد و هجوم آنها به مرزهای اروپابه  0105شییدید تعداد آوارگان سییوری و عراقی از سییال  

اتخاذ سییاست آغوش باز از سوی مرکل برای پذیرش آنها، دیری نگذشت که برلین خود را در  

 شدت تحتدولت مرکل به ،های راستمخالفت جریانواسطه همعرض سیل پناهندگان دید و ب

توانسیت پایان ناخوشایندی را برای  فشیار قرار گرفت. دولت آلمان برای حل این بحران که می 

مرکل و کابینه او رقم بزند، اتحادیه اروپا را تشویق کرد تا با ترکیه بر سر جلوگیری از بازگشت 

 مارس رد ترکیه، طرفین با اروپا اتحادیه طوالنی کراتمذا از پناهندگان به توافق دست یابد. بعد

 قبیل از رکیهت به امتیازات برخی ارائه قبال در اروپا یافتند که اتحادیه دسییت این توافق به 0106

 در رکیهت شیهروندان  برای روادید مقررات اروپا، لغو در اتحادیه ترکیه پذیرش فرایند کردنفعال

 اسکان ههزین برای آنکارا به یورویی میلیارد سیه  کمک و (شینگن  توافق)اروپا  اتحادیه به سیفر 

ترکیه بخواهد تا مانع عبور  پنیاهجوییان کیه بعیدهیا بیه شیییش میلیارد یورو افزایش یافت، از      

(. نحوه مدیریت Deutsche Welle, 2018شود ) اروپا غرب آسییا و شیامات به   از پناهجویان

اه و به دلیل جایگ شدهرای آلمان خود تبدیل به مسئله به این سو ب 0106روابط با ترکیه از سال 

 ند.کهای بیشتری را از این سو تجربه میای آلمان، برلین چالشآنکارا در سیاست خاورمیانه

 عرا  اشییغال دنبالبهحضااور نظامی در اقلیم کردسااتان عراق به بهانه مبارزه با داعش: ه. 

 اتثب و امنیت توجه خاصی به ایجاد آلمان کشور، این ثباتیبی و 011۳ سیال  در آمریکا توسیط 

 را ع شیعی دولت با ایگسترده سیاسی عرا  و حفظ یکپارچگی آن نشیان داده و تعامالت  در

 این توسط سوریه و عرا  خا  از ایگسترده هایبخش اشغال و داعش ظهور با .اسیت  داشیته 

 و حیاتی هایتهدید دارای آلمان چون و یافت افزایش پیش از بیش عرا  به آلمان توجه گروه،

 یجادا امر در فعال مشارکت به را آن ،تهدید در  تغییر این غرب آسییاست،  در حیاتی منافع نه

کردهای عرا  و ترکیه به شکل سنتی  .هدایت کرد عرا  ارضیی  تمامیت حفظ و ثبات و امنیت

سپورای کردی در آلمان و دارای روابط نزدیک با آلمان هسیتند که تا حد زیادی به حضیور دیا  

البی آنها در این کشیور از یک سو و پتانسیل کردها برای تسهیل حضور آلمان در غرب آسیا از  
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ر همکاری ب اساس راهبرد برلین در زمینه امنیت مبتنی بر گردد. عالوه بر این،بازمی ،سوی دیگر

از همکاری نظامی و  داند ونیز آلمیان خود را موظف بیه حمایت از شیییرکایی چون کردها می  

 (. کمکBundesregierung, 2014کنید ) افزایش قیابلییت اقیدام نظیامی آنهیا حمیاییت می       

 حضور و کردی اقلیم به تسلیحات ارسال و پیشمرگه نیروهای به نظامی و آموزشی مسیتشاری، 

  راهبردی است.   چنین نمود داعش، علیه آمریکا رهبری به المللیبین ائتالف در

 :ای و دفاع موشکی ناتو به غرب آسیااحتمالی آلمان در گسترش چتر بازدارندگی هستهنقش و. 

 خلع سییالح کاملای خود را متعهد و ملتزم به رژیم منع گسییترش و هسییته در زمینهآلمان هرچند 

 ای ناتو را اولویتمندی از چتر هستهای در دنیا اعالم کرده است، اما تا رسیدن به آن زمان بهرههسیته 

 در استراتژی ،طور که گفته شید داند. همانای خود میاصیلی دفاعی و رکن عینی بازدارندگی هسیته  

ای، تهارندگی هسهای بسییاری به افزایش توان بازد کمک این کشیور شیده که   تأکید امنیت ملی آلمان

ر ب ،دهی مجدد ناتو و تهمیدات مدیریت بحران داشته و خواهد داشت. در این راهبرددفاعی، اطمینان

ای آن استفاده شود و آلمان نیز بخش مهمی از ای باقی بماند و از چتر هستههسیته  یاینکه ناتو اتحاد

 Das)شییده اسییت   تأکید ،نظر گرفته شییود ای ناتو درریزی هسییتهای و برنامهسیییاسییت هسییته 

Weißbuch, 2016: 64-70)  استراتژی امنیت ملی آلمان بر تقویت سند . در زمینه دفا  موشیکی نیز

دارد و ضمن توجه اصلی به تهدید ناشی از روسیه در  تأکید و گسیترش سییسیتم دفا  موشکی ناتو   

 رده استبآشکارا به آن اشاره نکرده، در تهدیدیابی از پیرامون جنوبی ناتو نام  سیند البته این زمینه که 

ای هم در بحج چتر هسته بنابراین،. (Das Weißbuch, 2016: 69)که تلویحاً بر ایران داللت دارد 

نیاتو و هم در بحیج سیییپر دفا  موشیییکی آن، منافع ایران دخیل اسیییت. نکته جدید در این زمینه   

داند. معاهده ناتو مجاز می 5اساس ماده  اسیت و مقابله با آنها را بر  0ترکیبیهای ه جنگدادن باهمیت

 تواند در آینده مستمسکی برای برخورد با ایران باشد.  این نکته هم می

موریت نیروهایش تحت أیافتن مپایان با وجودآلمان تداوی حضااور نظامی در افنانسااتان: ز. 

، همچنان نقش خود را در چارچوب 0102فرماندهی آیسیییاف در افغانسیییتان در پایان سیییال  

وریت مأاست. در این زمینه و به خصو  پس از پایان م کردهماموریت ناتو در افغانستان حفظ 

ود را خ المللین بینالمللی مانند دیگر بازیگراهای بیندر چارچوب موافقتنامهآلمیان  آیسیییاف، 

                                                                                                   
1. Hybrid Wars 



 79بهار  97 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   199

ه ک آلمان و افغانستاننامه اسیتراتژیک  مانند موافقت ؛داندهای بلندمدت میه کمکموظف به ارائ

امضیای آن از طرف کرزای و مرکل پیش از اجالس مشتر  گروه هشت با ناتو در شیکاگو در  

خروج نیروهایش از افغانسییتان  پس از دکنمی متعهدآلمان را  و صییورت گرفت 0100سییال 

مین مالی نیروهای أها برای بازسییازی افغانسییتان و تسییال آینده در تمام زمینه 01تا  کمدسییت

 (.Bundesregierung, 2014باقی بماند )امنیتی آن کشور فعال 

 مهار هجنب بر بیشیییتر فو  هایمولفه اگرگری در منطقه: تالش برای ایفای نقش میانجیح. 

 «ملتعااز طریق  مهار» رویکرد در عنوان عنصییر تعاملیبهاین مولفه را باید  دارند، تأکید ایران

ای های بیسمارکی سیاست خاورمیانهاینکه از سیتون  گری عالوه برقرار داد. میانجی توجه مورد

های آن و تر آلمان در غرب آسیییا و بحراننشییان از حضییور پررنگ  ،آیدآلمان به حسییاب می

تیک لیطور که گفته شیید، بازخیزش رقابت ژئوپحل بحران دارد. همان سییازوکاراسییتفاده از این 

 ه شدتامنیتی غرب آسیا ب محیط هایی است که برجمله پویایی از بین ایران و عربستان سعودی

 مهاجر به و کردن هزاران پناهندههایی نظیر روانهزدن بیه بحران دامن از طریقگیذارده و  تیأثیر  

اروپا، توانسییته تا امنیت ملی آلمان را  مرزهای انداختن امنیت مخاطره به آلمان و ویژهبه و اروپا

 آلمان هایکه تالش ؛کند پای این کشیییور را به منطقه بیش از پیش باز و قرار دهد تأثیر تحت

ین در ا ،ایران و عربسیتان از یک سیو و عربسیتان و قطر از سوی دیگر    میان گریمیانجی برای

 نخارجه پیشی امور وزیر مایر،اشتاین والتر چارچوب قابل فهم است. این مهم در سخنان فرانک

 منافع برای حتی» شود:به خوبی دیده می 0۳۱2پیش از سفر به تهران و ریاض در بهمن  آلمان،

 یختهارگسافس ایدامنه بحران این تا ببندیم کار به را خود تالش تمام باید ،شده که هم خودمان

 رایب زمینه و شییوند حفظ وگوگفت مسیییرهای تا کنیم اسییتفاده خود امکانات از و نکند پیدا

  .(Sturm, 2015) «آید فراهم عربستان و ایران میان اعتماد برقراری

ق اما همان منط ،گری بین ایران و عربسییتان موفق نبودهرچند این تالش آلمان برای میانجی

و بعد از بروز بحران در روابط قطر با  0107ورای این عمیل بیاعیج شییید تیا آلمان در ژوئن     

 گرییانجیم پیشنهاد ،به برلین سعودی عربستان خارجه وزیر الجبیر هنگام سفر عادل ،عربستان

 کشییورهای میان بماند و در محکم داعش علیه ائتالف اعضییای میان او اتحاد دهد تا به گفته

 (.Hurriyet, 2017باشد ) برقرار دوستی منطقه عرب
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ش مانند نقاین مولفه نیز ای ایران: تالش برای ایفای نقش مثبت در حل مسااوله هسااته ط. 

جمهوری اسیییالمی آلمان در قبال « تعاملاز طریق  مهار» گری، بر جنبه تعاملی رویکردمیانجی

 یافتن ایران، با روابط در آلمان اصییلی هایداللت دارد. در دهه گذشییته یکی از اولویت ایران

 از لمانآ. بوده است ایهسته هایفعالیت سیر  بر ایران با غرب مناقشیة  برای دیپلماتیک حلیراه

 در ادامه، در شییید. ایهسیییته بحج وارد ایران، با اروپا اتحادیة «انتقادی گفتگوهای» زمان

 تالش آلمان و شد داده ایران ایهسته برنامة به اصیلی  اولویت «سیازنده  گفتگوهای» ارچوبچ

 دنبالبه .یابد دسییت زمینه این در دیپلماتیک حلیراه به ایران، با خود روابط از اسییتفاده با کرد

 در ، آلمانتوافقو خروج ایران از این  غرب سیییوی از «پاریس توافق» تعهدات اجرانشیییدن

 ملل سازمان امنیت شورای بههسته ای ایران  پرونده ارجا  از غربی هایقدرت دیگر با همراهی

 هایقطعنامه تمام به ۳0+۳قالب اروپا  در به بعد زمان آن از و کرد حمایت 0116 سال اوایل در

 از شدیدتر هاییتحریم خواستار 0119 دسیامبر  در حتی آلمان. داد رأی ایران علیه ملل سیازمان 

 گروه میان مذاکرات روند ادامة در (.01 :0۳95شد )عامری،  ایران علیه ملل سیازمان  هایتحریم

 مخالفت ایران مهار شیییدت و هاتحریم افزایش با گاه هرچند آلمانی مقامات ایران، با 5+0

 بانیان از و 0101 ژوئن در ایران علیه امنیت شیییورای قطعنامة چهارمین حامیان از اند،کرده

 . اندبوده 0101 ژوییة در اروپا اتحادیة هایتحریم قطعنامة

های ارتباطی خوب با کانال ظاین کشییور به واسییطه رویکرد متعادل خود و حف ،با این حال

در مذاکراتی داشیت که به برجام انجامید و در حفظ و تداوم برجام نیز تا به   یمؤثر ایران، نقش

 ایفا کرده است.   یمهم ز نقشامرو

 

 گیرینتیجه
این مقاله نشیان داده شد که سیاست خارجی آلمان در قبال غرب آسیا بعد از اتحاد مجدد و   در

 . باهسییتندهای اصییلی امروزین آن چه در یک دهه اخیر دچار چه تحولی شییده و بنیان ویژههب

ر یمواضیع رسیمی مقامات ارشید آلمانی و اسناد باالدستی منتشر شده از سوی آنها نظ    به توجه

                                                                                                   
1. E3+3 
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، استراتژی امنیت ملی این کشور در سال 0102نتایج بررسیی سییاسیت خارجی آلمان در سال    

های امنیتی و سییاست خارجی  های فراوان منتشیرشیده توسیط اندیشیکده    و نیز پژوهش 0106

توان گفت آلمان مایل به ایفای های مهمی از آنها اسیتناد شد، می آلمان که در این مقاله به نمونه

تر امنیتی در همیاهنگی با اتحادیه اروپا و آمریکا در محیط  تر و جیدی تر، سیییریعگنقش پررنی 

 های فعلی و آتی امنیتی با دراش را برای رهبری مدیریت چالشپیرامونی خود اسییت و آمادگی

(. Gabriel, 2017های آلمان اعالم کرده اسیییت )های قدرت و ارزشگرفتن محیدودیت نظر 

 سازمان در یرتغی برای تالش زور، از اسیتفاده  برای اشتاریخی تحفظ از رعبو برلین با بنابراین،

سییازی عادی راسییتای در نوظهور، جهانی و ایمنطقه نظم به دهیشییکل در نقش و ایفای ملل

 هیای چنیدجانبه غربی با محوریت اتحادیه اروپا و ناتو گام  آلمیان و قیدرت آن در چیارچوب   

اشته جمله در غرب آسیا د بروزهایی ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف ازتواند است که می برداشیته 

   باشد.

های ناظر بر صل ، گری، مأموریتنظیر میانجی آلمان اعالمی کارهایسیازو  کنار در امر این

بخشی و توانمندسازی متحدان و شرکا از طریق ای بشیردوسیتانه، تنفیذ صیل ، بهبود   هعملیات

 های دفاعی سببپشیتیبانی اطالعاتی، مشیاوره و ارائه طرح  فروش تسیلیحات، آموزش نظامی،  

 اایف غرب آسییا و شمال آفریقا  در تری راپررنگ نقش آینده هایسیال  در برلین تا شید  خواهد

  .کند

 زا ژئوپلیتیکی ی با اهمیت باالیبازیگر عنوانبه ایران اسیییالمی جمهوری تردید بیدون 

 و سطوح در و بود قبال غرب آسییا خواهد در  آلمان خارجی جدید سییاسیت   اصیلی  مخاطبان

 با برخورد از و ایمنطقه امنیت نظام تا گرفته ایهسیییته بحج از آن مختلف موضیییوعات

 واهدخ یمسییتقیم تعامل انرژی، امنیت تا گرفته قومی و ایفرقه گریافراطی چون هاییچالش

 نآ فزایندا حرکت و ایران کنترل ترشییدنسییخت یا ناپذیرشییدنکنترل ،در این ارتباط داشییت.

 آلمان یشترمنافع ب تضاد بعد از برجام باعج ویژهبه ایمنطقه قدرت برتر به شدنتبدیل سیوی به

ت طبق استراتژی امنی چون .کرده اسیت  تشیدید  را ایران قبال در آن نگاه امنیتی و شیده  ایران با

 به شکل مستقل و توسط ملی آلمان این کشور موظف شده تا به شرکایش در مدیریت منازعات

بازیگران  ویعنی حلقه اول مدیریت بحران باید توسیییط شیییرکای آلمان  ،خود آنهیا کمک کند 
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خالف منافع ایران باشد و آلمان را در برخی تواند بر، این امر میای متحد آن تشکیل شودمنطقه

بخش پیامدهای  مقابل آن قرار دهد؛ موضوعی که موارد مهم آن در ای دراز مسیائل مهم منطقه 

 نقش آلمان در غرب آسیا برای ایران مورد بحج و بررسی قرار گرفت.

بیان اینکه نتیجه ملموس  ،نخسییت با این حال توجه به دو نکته بسیییار ضییروری اسییت:  

شییدن یا کنارگذاشییتن مفروضییات قبلی درباره منطقه از سییوی آلمان چه بوده و به چه  کمرنگ

این  ؛ چونکمی سییخت و حتی زود اسییت ،منتج شییده اسییتای در این زمینه سیییاسییت عملی

 در حال تعریف منافع خود هستند و با ها درحال تکمیل اسیت و آلمانی  سییاسیت همچنان در  

شیان در زمینه قدرت نرم و سیخت در منطقه، بیشتر در مرحله تبیین   هایگرفتن محدودیت نظر

هستند تا اینکه راهبرد مشخصی را  های داخلی و در سط  اتحادیه اروپاها و هماهنگیسییاست 

ر بیشتر ناظر بر یک روند است و د ،سیازی آن باشیند. آنچه گفته شد  ارائه کرده و به دنبال پیاده

میدت و حتی بلنیدمیدت باید انتظار ظهور و بروزش را داشیییت. نگاهی به    بیازه زمیانی مییان   

ز سوی افکار عمومی های این سیاست اهای کنونی سییاسیت خارجی آلمان یا ضرورت  اولویت

( که غرب آسیا در اولویت آلمان نیست و Körber-Stiftung, 2017دهد )این کشور نشان می

د نبای بنابراین،کند از مداخله در امور آن پرهیز کند. ممکن سییعی می دولت این کشییور تا حد

ض از نقش اینکه تهدیدانگاری مح ،نمایی کرد. دومنقش و اهمیت آلمان در غرب آسیا را بزره

ن گرفتامری اشتباه خواهد بود و باعج نادیده جمهوری اسالمی ایرانآلمان در غرب آسییا برای  

  های مفید حضور سازنده آن در منطقه برای تهران خواهد شد. ظرفیت

 توان موارد زیر را برشمرد:آلمان برای ایران در منطقه می هایظرفیتدر زمینه 

ها: نگاه منفی فرهنج سیاسی و افکار عمومی آلمان به استفاده از زور برای حل بحرانالف. 

ه در حمل نکردنمخالفت آن با مداخله در لیبی و مشییارکت توان بهدر این مورد می برای نمونه،

 بر ابزارهای سیاسی حل منازعه از تأکید دهی وو اولویت ریکا و متحدان اروپاییش به سیوریه آم

 قبیل اشیییاره کردو اقداماتی از این  های ناظر بر صیییل گری، مأموریتذاکره، میانجیجملیه م 

(Körber-Stiftung, 2017؛) 

ست فرصتی طالیی برای سیا برجامهای کنترل تسلیحات: حمایت از منع گسترش و رژیمب. 

ی انخصو  بازیگرای آلمان فراهم آورده اسیت. از دید اتحادیة اروپا و به منع گسیترش هسیته  
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ای ایران با نند، توافق هسیییتهکای را دنبال میهسیییته خلیع سیییالح کاملچون آلمان که بحج 

اهد زمینه خو این تی و تقویت آن عمالً الگوی خوبی برای کشورهای دیگر درپیدادن به انجان

ای برای منع گسییترش و کاهش هرچه بود و فشییار را بر روی کشییورهای دارای سییالح هسییته

پیش افزایش خواهد داد؛ امری که کامالً در راسییتای منافع ملی ایران  از یحات بیشبیشییتر تسییل

یش پ از تواند رژیم صیهیونیستی را تحت فشار قرار دهد و آن را در منطقه بیش قرار دارد و می

 .کندمنزوی 

 با 0«ایکس جی جهان»بر اساااس نظم جهان چندقطبی:  فراگیراعتقاد به نظم چندجانبه و ج. 

 یهاجهانی با قطب ،مطلوب دولت آلمان اسیییت. منظور از این جهان قدرت، دمتعد هایقطب

است  «هفت گروه» بیشتر از تعداد کشورهای و «بیست گروه» کشیورهای  تعداد از کمتر احتماالً

 بودنچندقطبی. آن خواهد بود هایترین ویژگیآور از مهمالزام سییاختارهای و قواعد که وجود

 ,Gabrielاسییت ) نظام این مشییخصییه وجه ترینمهم چارچوب، و نظم به التزام حفظ عین در

 های کالنای منتج از آن با چارچوبهای منطقهو نظم الملل(. چنین نگرشییی به نظام بین2017

و هماهنگی بیشییتری دارد تا نظامی که  سییازگاریسیییاسییت خارجی جمهوری اسییالمی ایران 

  مطلوب و مدنظر آمریکاست.

ای برای آلمان و اساتفاده از تجربه این کشور برای رسیدن به الگوی  اهمیت ثبات منطقهد. 

 اتثب و امنیت آلمان، و ایران مشتر  کلیدی منافع جمله از جمعی در غرب آسایا: هامنیت دسات 

 نظیر منطقه در ایران سیازنده  اقدامات اروپایی هایدولت دیگر و آلمان اگر. منطقه وانا اسیت  در

 ایجاد امکان بپذیرند، را فارس و مبارزه با داعش خلیج عرا ، افغانستان، قبال در سازنده مواضع

 و طرف دو هر منافع کننداتأمین که سییاختارهایی آید؛می فراهم ایمنطقه امنیت سییاختارهای

خاطر تجربه در ایجاد چنین سیییاختاری در اروپا یعنی آلمان به. بود خواهنید  دیگر بیازیگران 

 ران،ای با تنگاتنگ تواند در ارتباطمی «سییازمان امنیت و همکاری اروپا»ر تأسیییس مشییارکت د

ظر نهای بین ایران و آلمان از خاطر شییباهتاین، به بر زمینه ایفا کند. عالوه این در یمهم نقش

توان از تجربة آلمان در اروپا برای رسیدن به الگوی تر، میشدن توسط همسایگان ضعیفاحاطه

                                                                                                   
1. GX 
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سییازوکار حل مناقشییة کنفرانس ، ای اسییتفاده کرد. یک الگوی کارامد در این زمینهامنیت منطقه

امنیت و همکاری در اروپاسیییت. این کنفرانس، چهل سیییال پیش برگزار شییید و عامل ایجاد  

که هنوز بعد از جنگ سییرد اهمیت خود را از دسییت نداده و ابزار خوبی برای  شییدسییازمانی 

 است.   بوده مله بحران اوکراینج مدیریت منازعات از

و  ای بیان شییودطریق این بازیگر فرامنطقه تواند ازخاطر تجربة آلمان، طرح مذاکرات میبه

های چنین بازیگر . هرچند گزینهکنداین کشیییور نیز اعضیییا را دعوت و مذاکرات را مدیریت 

ا ی وسییییه، چین، هند و ژاپن، راروپا های متفاوتی از آمریکا، اتحادیةتواند ترکیبای میخارجی

دان خاطر فقشکل محدودتر شامل اتحادیة اروپا و چین یا ژاپن و آلمان باشد، ژاپن و آلمان بهبه

و روابط خوب با آمریکا، برای این  ، داشتن وزن باال در سازمان مللسیابقة استعماری در منطقه 

عج افزایش همکاری در ترند. تأسیییس سییازمان همکاری و امنیت خلیج فارس با کار مناسییب

تواند اعتمادسییاز باشیید و از زمینة تجارت و صیینعت خواهد شیید که هر دو مذاکرات فو  می

 سازوکار حل مناقشة کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا بهره گیرد.

شیییدن شیییرایط برای کنفرانس مذکور، تیا فراهم و کارکردی:  های موردیه. امکان همکاری

سیاسی و امنیتی  هایآنها در حوزه یموردی و کارکردی به امید سرریز هایتوان از همکاریمی

این کشیور توسعه انسانی،   0106اسیتراتژی امنیت ملی آلمان در سیال    بر اسیاس اسیتفاده کرد.  

ها اصلی حل چالش رهایاز ابزارا المللی بر هنجارهای بین توسعه پایدار و دیگر ابزارهای مبتنی

ایران و آلمان با همراهی کشورهای  بین همکاری ،این اسیاس  داند. بریدر مناطق مختلف دنیا م

 فنی، و علمی هایهمکاری انرژی، چون اقتصییاد و تجارت، امنیت موضییوعاتی در منطقهدیگر 

مخدر، مقابله با  مواد قاچا  با غیرقانونی، مقابله مهاجرت با مقیابله  تروریسیییم، بیا  مبیارزه 

 .دای ایجاد کنات مثبت منطقهتأثیر چنینی ممکن استاینمحیطی و مواردی های زیستچالش

 دهدمی اننش آلمان با ایران روابط تاریخی سییر  بررسیی : پیگیری رویکرد تعاملی با ایرانو. 

 ستفادها با است کرده تالش بدون داشتن پیشینه استعماری در ایران و منطقه همواره آلمان که

 رایب سو یک از نفوذ این از و یابد دست ایران در سییاسی  نفوذ به خود اقتصیادی  قدرت از

 قبال رد فراآتالنتیکی و اروپایی هایسیاست پیشبرد برای دیگر سوی از و خود اهداف تأمین

 رد آلمان رویکردهای تمام در کلیدی عنصری تعامل ،هدف این به نیل برای. گیرد بهره ایران
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 دنداارجحیت برای آلمان دیپلماتیک مهم تالش نمونة ایران واقع، در. اسییت بوده ایران قبال

)احمدی، اسییت  مجازات و تغییر رژیم وادارسییازی، جایبه تعامل بر مبتنی هایرهیافت به

ها و موانع ذهنی و عینی دهد تا محدودیتاین سیابقه به ایران فرصت می  .(055-059 :0۳۱2

 کمتری با آلمان بر سر همکاری متعدد در غرب آسیا داشته باشد.

اقتصییاد، تجارت، انرژی، فقرزدایی  های دیگری را در حوزهتوان پتانسیییلبه موارد فو  می

عات ووه تعامل ایران با آلمان در موضمذکور باید گفت نح هایظرفیت توجهاضافه کرد. با و... 

 در درتق و سیاست که است تحوالتی گرفتن نظر نیازمند در ،مرتبط یا غرب آسییا از یک سیو  

 یجد بازنگری نیازمند ،بیند و از سوی دیگرمی خود به نزدیک ایآینده و حاضر حال در آلمان

 ،در این حالت .اسییتآن  قبال در هنجاری دیدگاه از فرارفتن این کشییور و با سیینتی روابط در

تواند از آن های قدرت آلمان در غرب آسییییا میها و محدودیتایران با در  مقاصییید، توانایی

 .بردمیای را ببرد که چین و روسیه از این کشور در قاره اروپا همان بهره
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