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چکیده
مقاله حاضر به بررسی نقش و جایگـاه ایـران در سیاسـت خـارجی آلمـان و      
تاثیر دولت آلمان بـر سیاسـت خـارجی اتحادیـه اروپـا در قبـال جمهـوري        

پردازد. در حقیقت، هـدف اصـلی ایـن مقالـه بررسـی ایـن       اسالمی ایران می
تواند از ظرفیت آلمـان بـراي توسـعه روابـط بـا      مسئله است که آیا ایران می

ها و اختالفات فی مابین و تامین نیازهاي صنعتی اتحادیه اروپا، کاهش تنش
عنوان نمود توان چنین گیري کند. میگذاري تکنولوژیک خود بهرهو سرمایه

که از یکصد و پنجاه سال گذشته به این سو، به تـدریج نـوعی روابـط ویـژه     
است؛ روابطی که حتی میان ایران و آلمان در جمع دول اروپایی شکل گرفته

تحوالت شگرف سیاسی نیز نتوانسته است مانع از گسترش آن شود. اگرچـه  
یه اروپا دارد، لـیکن  آلمان نقشی کلیدي در توسعه روابط میان ایران و اتحاد

گیري تنش میان ایـران و کشـورهاي غربـی،    اي همچون اوجعوامل بازدارنده
هـاي  به ویژه امریکـا و انگلـیس، در خصـوص موضـوعاتی همچـون فعالیـت      

فـروغ و حتـی   هاي آلمان را در این زمینه کـم تواند تالشاي ایران میهسته
اثر نماید.بی

ان و آلمان، سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نهادگرایی روابط ویژه ایر:کلیديهايهواژ
هاي فراگیرنولیبرال، سیاست تغییر از طریق مراوده، تحریم
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مقدمه
الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن بـه  اتحادیه اروپا احتماالً تنها سازمان بین

دلیل اسـت  . به همیناستهاي عضو آن سازمان داراي اهمیتاندازه رابطه با دولت
چـه  سیاسـی اسـت. اگر  دگی ینـ که اتحادیه اروپـا در بسـیاري از کشـورها داراي نما   

گیري در عرصـه سیاسـت خـارجی را    اتحادیه عنان تصمیمهمچنان کشورهاي عضو
لیکن از آنجـا  باشند، در اختیار خود دارند و حاضر به واگذاري به سطح اتحادیه نمی

سـازي مواضـع   به مرکزي براي هماهنـگ -وپابه عنوان مقر اتحادیه ار-که بروکسل 
سیاسی کشورهاي عضـو تبـدیل شـده اسـت و تصـمیمات گرفتـه شـده در عرصـه         

نماید، تعامـل بـا   مییر به پیروي از آنزسیاست خارجی در این اتحادیه، اعضا را ناگ
ي اصـلی سیاسـت خـارجی سـایر کشـورها      هـا اتحادیه اروپا نیز به یکی از اولویـت 

اي تبدیل شده است.  ي جهانی و منطقههاخصوصاً قدرت
28کنـونی بـا   اتحادیهتوانمیدر هر صورت اگر این واقعیت پذیرفته شود که ن

با دول اروپایی به یلیون نفر را جهت برقراري روابط م500بر عضو و جمعیتی افزون
کلی توسـعه روابـط   هاي مورد نیـاز و بـه طـور   گذاري و فناوريمنظور جلب سرمایه

آیـد کـه   دي، تجاري و مالی نادیده گرفت، در آن صورت این پرسش پیش مـی اقتصا
براي پیشبرد بهتر مناسبات با اتحادیه اروپا، مـدیریت اختالفـات بـا ایـن اتحادیـه و      

اي، هاي سیاسی، اقتصادي و تجـاري آن سـازمان منطقـه   استفاده حداکثري از ظرفیت
کار صلی را باید در اولویت دسـتور اي اهیک از قدرتتحکیم روابط دوجانبه با کدام

داد. مطالعـه تجربـه کشـورهاي دیگـر     ایران قـرار سیاست خارجی جمهوري اسالمی 
گیري از دیپلماسی برقراري روابط دوجانبـه ویـژه بـا یکـی از     نشان از موفقیت بهره

چنانچه روسـیه  هاي اصلی اروپایی به منظور تعامل بهتر با اتحادیه اروپا دارد. قدرت
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از ظرفیت این کشور جهت جلـوگیري از  ویژه با آلمان توانسته استاد روابطبا ایج
گیري اجماع علیـه خـود در آن اتحادیـه اسـتفاده نمـوده و سیاسـت خـارجی        شکل

مقتدر و متشـتت سـازد. همـین    اي متزلزل، غیرهاتحادیه اروپا در قبال خود را تا انداز
و سـواحل جنـوبی   ل افریقـا امریکا از طریق انگلـیس و کشـورهاي شـما   سیاست را 

اند.  دریاي مدیترانه از طریق فرانسه در قبال اتحادیه اروپا در پیش گرفته
سـئوال با توجه به روابط تاریخی که میان ایران و آلمان وجود داشته است، این 

ـ میکه آیا ایرانشودمیمطرح د از ایـن ظرفیـت بـراي توسـعه روابـط بـا دول       توان
در حقیقـت هـدف ایـن مقالـه     فات فیمابین اسـتفاده نمایـد؟  اروپایی و کاهش اختال

بررسی روابط میان جمهوري اسالمی ایران و آلمان و ارزیابی نقش آلمان در روابـط  
رو آن اسـت کـه بـا توجـه بـه      است. استدالل مقاله پـیش میان ایران و اتحادیه اروپا

کشور نیرو محرکـۀ  جایگاه استراتژیک ایران در تاریخ و سیاست خارجی آلمان، این 
تا آنجا که آلمان توانسـته اسـت  اصلی توسعۀ روابط اتحادیۀ اروپا با ایران بوده است

به یک ،»تغییر از طریق مراوده«چهارچوب نگرش در راسیاست خود در برابر ایران
گفتمان اروپایی تبدیل نماید.

بدین معنا تحلیلی است. -روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله توصیفی
رجی سیاسـت خـا  «متغیر مستقل بـر  به عنوان »نقش دولت آلمان«شودمیکه تالش

گیـرد.  ان متغیـر وابسـته مـورد تحلیـل قرار    بـه عنـو  ،»اتحادیه اروپـا در قبـال ایـران   
این متغیرها نظریه نهـادگرایی  نظري برگزیده جهت برقراري روابط میانچهارچوب

که در ادامه به معرفی و تبیین این نظریه و علت انتخـاب آن پرداختـه   استلیبرالنو
واهدشد.خ

سیاسی -آلمان: قدرتی اقتصادي.1
ی و سیاسـت خـارجی بـه    المللـ بـین دشوار براي نظریات روابط وضوعآلمان یک م

رود. دلیل این دشواري نیز به وجوه مبهم و متناقض ماهیت قدرت و رفتـار  شمار می
عموماً از این کشور به ،گردد. در دوران جنگ سردی این کشور برمیسیاست خارج

هـاي غربـی بـا    شـد، چـه آنکـه دیگـر قـدرت     یاد مـی »عاديغیر«عنوان یک قدرت 
،ناتو و جامعۀ اقتصـادي اروپـا  چهارچوبمحدودسازي عرصۀ عمل آلمان غربی در 
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بودنـد.  دهراستقالل و خودمختاري الزمه یک حاکمیت ملی را از این کشور سلب کـ 
آلمان نیز به واسطه رعایت اصل اعتمادسازي و جلوگیري از تحریک هـراس سـنتی   

متحدین خود، این قاعده رفتاري تحمیلی را پذیرفته بود. 
یـک قـرن   مایلی براي کسب رهبري اروپا ماننـد  وانگهی خود آلمان نیز دیگر ت

ین گـرایش بـر ایـن کشـور، همـ    چه آنکه از نظـر نخبگـان حـاکم   یش را نداشت؛پ
اقبـت تجزیـه و   طلبی بر اروپا باعث برافروخته شـدن دو جنـگ جهـانی و ع   رهبري

بود. به همین دلیل باید گفت که پرهیز از کسب رهبـري سیاسـی و   اشغال آلمان شده
رهنگ استراتژیک آلمان درآمـده  هاي جوهري فتفوق نظامی بر اروپا به یکی از مؤلفه

گ جهانی دوم، هنـوز  به هفت دهه از خاتمه جناي که با گذشت نزدیکمؤلفهاست؛
برجاست.  به قوت خود پا

اما اختالف نظري براي تحلیل سیاست خارجی آلمان از فرداي وحدت دوبـارة  
شروع شد، یعنی زمـانی کـه قـدرت ملـی آلمـان بـه       1990آن کشور در ابتداي دهۀ 

د. از همان افزایش جمعیت آن کشور، متحول شواسطۀ بازگشت جغرافیاي طبیعی و 
آلمـان متحـد در نظـم اروپـایی و نظـام      کهداز دورة وحدت این سئوال مطرح شآغ

کردنـد  بینـی مـی  ها پیشگونه که رئالیستچگونه عمل خواهد کرد؟ آیا آنالمللبین
این افزایش قدرت ملی تدریجاً مساوي خواهد شد با رشد مطالبات سیاسی و کسب 

هایی از رفتار سیاسـت خـارجی آلمـان وجـود     رهبري اروپا توسط آن کشور؟ نشانه
نمـود. آلمـان در همـان    داشت که استدالل نظریه رئالیسم سـاختاري را تقویـت مـی   

هاي اولیه تجربه وحدت دوباره، تقاضاي عضـویت در شـوراي امنیـت سـازمان     سال
ملل نمود. این کشور در خط مقدم گسترش اتحادیۀ اروپا بـه سـمت شـرق و مرکـز     

یزه احیاي نفوذ سنتی خود در این منطقه به واسـطه فروپاشـی شـوروي و    اروپا با انگ
تـرین قـدرت   نیز ایجاد پول واحد اروپایی با هدف اعمال رهبري خود به عنوان قوي

گونه اقـدام نظـامی   تصادي اروپا بر این اتحادیه قرارگرفت. مخالفت تمام عیار با هراق
ـ   و خـواه بـی  خواه با مجوز ،2003علیه عراق در سال امریکا ت مجـوز شـوراي امنی

دار بـا روسـیه و در ادامـه بـا دامنـۀ      جانبـه معنـی  سازمان ملل و برقـراري روابـط دو  
بـه شـمار   امریکـا ی المللـ بـین از رقبـاي  کهبه عنوان دو کشوري،محدودتر با چین

نویس قطعنامۀ طراحـی شـده   آیند و در یک نمونه اخیر صدور رأي ممتنع به پیشمی
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، جملگـی  2011اش براي حملـه بـه لیبـی در سـال     و متحدین غربیاامریکاز سوي 
مواردي هستند کـه اسـتدالل نظریـه رئالیسـم سـاختاري را در مـورد آلمـان توجیـه         

نماید.  می
گیـري قـدرت   میلی و پرهیز آلمان از به دستاما زبان این نظریه وقتی که با بی
گـردد. ایـن کشـور نـه تنهـا      کند مـی شود،مینظامی و تفوق سیاسی بر اروپا مواجه 

2005درصـد در سـال   10بـه  ،1980درصـد در سـال   20بودجه نظامی خود را از 
رغم بیش از دو دهه از تجربه وحدت، قویاً از تقویت بنیه نظـامی  ، بلکه بهکاهش داد

تـر، در  ورزد. بـه طـور عینـی   و نیز توسعه صنعت و نیروي نظامی خود اجتناب مـی 
دالر و براي انگلـیس و  1600در بخش نیروهاي مسلح امریکاحالی که هزینۀ سرانه

تـرین قـدرت   ، این رقم براي آلمان که قـوي دالر است760و 800ترتیب فرانسه به
دالر اسـت، یعنــی تقریبـاً نصــف   400تنهـا  رود،اقتصـادي در اروپـا بــه شـمار مــی   

:Gujer,2009).هاي بزرگ اروپاقدرت ها و هم نمونه دیگر تمناي درونی این نشانه(59
، حکایـت  امریکـا ها به باقی ماندن در زیر چتر امنیتی ناتو به رهبري و آشکار آلمانی

لزومـاً بـه تقویـت خـوي     ،از آن دارند که افزایش قدرت ملی آلمـان پـس از اتحـاد   
وپـا  کـم در منطقـۀ ار  ، دسـت امنیتـی -طلبی تدریجی سیاسـی گري و یا برترينظامی

نیانجامیده است. تنها تفاوتی کـه بـین آلمـان قبـل و پـس از وحـدت وجـود دارد،        
. همکاري با نـاتو در  ون و برون اروپا استهاي نظامی درمشارکت آلمان در عملیات

مدیریت بحران بوسنی و کوزوو، اعزام نیروي حافظ صلح به افغانسـتان، سـومالی و   
جنوب لبنان براي حفظ صلح میـان ایـن   درUNIFILچهارچوبنیز استقرار نیرو در 

. این اقـدامات نیـز   استبحار آلمان هاي ماوراءترین عملیاتمهماز ،کشور و اسرائیل
اش ها که بـه درخواسـت سـازمان ملـل و متحـدین غربـی      صرفاً نه به تمناي آلمانی

صورت گرفته است.  
سـازانه  سـاده گـران همچـون روزکـرانس،    از رئالیسم که بگذریم، برخی تحلیل

،نس مـول هـا ) و برخی دیگر همچونRosecrance,1986(1آلمان را یک دولت تجاري
,Maull(2کوشند تا آن کشور را قدرتی مدنیمی 2000: ) تعریف نمایند. اما ایـن  56-80

1. Trading Power

2. Civilian Power
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نـد برخـی رفتارهـاي    توانمـی ن،دو مفهوم که قـدري بـا هـم فاصـله معنـایی دارنـد      
هـا رفـت،   دي که ذکر آنها به عنوان مدعیات رئالیسـت ژئوپولیتیکی آلمان را در موار

تبیین نمایند. 
در میان مفاهیم مختلفی که براي تحلیل سیاست خـارجی آلمـان بـه کـار بـرده      

1تحت عنوان قدرت ژئواکونومیکلوتواكمفهومی ادوارد چهارچوب، شاید شودمی

، ایـن  1990ال سـ بـار در رسد. وي که بـراي نخسـتین  تر به نظر میقدري قانع کننده
د کـه در  نمایـ مـی اي در نشریۀ نشنال اینترست به کار برد، تحلیـل مفهوم را در مقاله

نقش قـدرت نظـامی رو بـه کـاهش     -و نه تمام نقاط آن–هایی از آن جهان قسمت
دهند. باید یادآوري قواعد نظامی را به خود اختصاص میبوده و قواعد تجاري جاي 

در مسیر منطق قدرت و منازعه کـه حامـل   المللبینروابط ،شود که به باور لوتواك
بـاقی خواهـد مانـد. در    ،اسـت وهاي رقابتی در قالب بازي با حاصل جمع صـفر گال

حقیقت، استعارة ژئواکونومیـک ترکیبـی از منطـق قـدرت و قواعـد تجـاري اسـت.       
)Luttwak,1999: 180(

اسـاس  ندة آن هم بریبی است که کشور دارقدرت ژئواکونومیک یک مفهوم ترک
نماید و هم قواعد تجارت. در حقیقـت، چنـین دولتـی، مشـق     منطق قدرت عمل می

که دشوهایی میاین مفهوم شامل آن دسته از دولتد.کنتجارت میمرقدرت در گرا
ترین ابـزار  مهممند هستند و به قدرت نظامی به عنوان از قدرت اقتصادي باالیی بهره

توان ادعا نمود کـه  می،کنند. با تکیه بر این مفهوملی نگاه نمیالملحل اختالفات بین
یک همگرایی بلکه رقابت پنهـان  نه،اکنون در اتحادیۀ اروپا در جریان استآنچه هم
ردپــاي قــدرت گفــت تــوانمــیاســت. در نتیجــه 2»حاصــل جمــع صــفر«براســاس

نظریه قدرت فت. ژئوپولیتیک را باید در غرب خصوصاً میان اعضاي اتحادیۀ اروپا یا
بدین معنا کـه کشـورها   ،ژئواکوتومیک را شاید بتوان نوعی رئالیسم اقتصادي دانست

کنند.طلبی خود را با ابزار اقتصادي، تجاري و مالی دنبال مینیات سیاسی برتري
ادعا نمـود کـه آلمـان نمونـۀ اعـالي      توانمیبا تکیه بر این مختصات مفهومی 

پـایی اسـت کـه خواهـان تحمیـل      ین کشـور ارو تـر مهـم چنین قدرتی است. آلمـان  

1. Geo-economic Power

2. zero-sum
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آلمـان بـه   نمونه . به عنوان استوپا هاي اقتصادي بر دیگر اعضاي اتحادیۀ اراولویت
د مزیت جهانی کاالهـاي  توانمیکه -تورمنرخ جاي گردن نهادن به افزایش میانگین 

تـا  اسـت، هـا در ناحیـۀ یـورو   خواهان کنترل قیمت-خاطره اندازداین کشور را به م
چنـدان قدرتمنـد عضـو    ا تضعیف توان اقتصادي کشورهاي نهآنجا که این سیاست ب

,Kundnani(اتحادیه، همبستگی فراگیر اروپایی را به مخاطره انداخت. 2011: کامالً )41
ک منطق ژئوپولیتیک پیداست که آلمان به عنوان ابرقدرت اقتصادي اروپا با تکیه بر ی

اري حاکم بـر اتحادیـۀ اروپـا را    جمع صفر است، قواعد تجا حاصلبکه همان بازي 
نویسد.می

در حقیقت، این کشور با کنترل دستمزد و تورم، مصرف را کـاهش و تولیـد را   
حجم نقدینگی بـه عمـل آمـده توسـط کشـورهاي      زایش بخشیده و توانسته استاف

اقتصـاد خـود   اند، بـه درون  فتهرا که به سمت افزایش دستمزدها پیشجنوب اروپا ر
دهد. نتیجه آن شده است که اقتصاد پررونق آلمان در حصار اعضـاي مقـروض   سوق

مــالی آن کشــور دارنــد، و ورشکســته جنــوب اروپــا کــه شــدیداً نیــاز بــه حمایــت
ست.  اقرارگرفته

، نظریه نهادگرایی نولیبرال به دلیل تناسب و المللبیناما از میان نظریات روابط 
ـ مـی و نظریه کالن و رقیب رئالیسم و لیبرالیسم دارد، بهتر پیوستگی که با هر د د توان

. ایـن نظریـه   باشـد اي آن کشـور و هم رفتار اتحادیهالمللی آلمانبینهم مبین رفتار 
هـا  از جملـه اینکـه دولـت   ،پـذیرد تقریباً تمام مقروضات رئالیسم سـاختاري را مـی  

خصـلتی آنارشـیک   الملـل بـین هستند، نظـام  المللبینبازیگران اصلی صحنه روابط 
ها در نبود یک نیروي مقتدر مرکزي بـه سـمت خودیـاري و انباشـت     داشته و دولت

اي و هـاي منطقـه  روند. اما آنجـا کـه ایـن نظریـه بـه نقـش سـازمان       قدرت پیش می
و در نتیجه امکان توسـعه  المللبینی در جهت تعدیل ماهیت آنارشیک نظام المللبین

سـم جـدا و در مسـیر    ، راهش از رئالیشودمیها خوشبین قابتها به جاي رهمکاري
ها بـه آنهـا   گیرد. براساس نظریه نهادگرایی نولیبرال، عقالنیت دولتمیلیبرالیسم قرار

چهـارچوب  کند تا منافع ملی خـود را نـه در رقابـت کـه در همکـاري در      حکم می
نمایند. از آنجا کـه ایـن   ی تعقیب المللبیناي و هاي منطقهگرایی و سازمانجانبهچند

هـا بـه   ، لذا سـوءتفاهم شودمیرسانی ها سبب شفافیت، اعتمادسازي و اطالعسازمان
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دهـد. بـرخالف   هـا جـاي خـود را بـه اعتمـاد متقابـل مـی       عنوان منشأ اصلی تـنش 
طرفه ابـزار نفـوذ   المللی را یکاي و بینهاي منطقههاي ساختاري که سازمانرئالیست

هاي اصلی عضـو  دانند، نهادگرایی نولیبرال معتقدند قدرتهاي اصلی عضو میقدرت
ت و د بر ترجیحـات، ادراکـا  توانمیکنند و هم سازمان هم در سازمان اعمال نفوذ می

)40: 1389گذارد. (دهقانی فیروزآبادي، ها تأثیرهاي آن قدرتانگیزه
دارد تـا نقـش آلمـان را در سیاسـت خـارجی      نظر به اینکه مقاله حاضر قصـد 

رسد نظریه نهادگرایی نولیبرال از اتحادیه اروپا نسبت به ایران تبیین نماید، به نظر می
کننـدگی بیشـتري برخـوردار باشـد. از آنجـا کـه ایـن نظریـه ترکیبـی          قدرت تحلیل

د انگیـزة  توانمیبهتر ،جویانه از مفروضات رئالیسم ساختاري و لیبرالیسم استآشتی
جویانـۀ ایـن   گرایانه آلمان را در تعقیب منافع ملی خـود و نیـز رفتـار همکـاري    واقع

کشور را در درون اتحادیۀ اروپا واکـاوي نمایـد. در حقیقـت، اسـاس ایـن نظـر بـه        
ی چگونـه بـر اهـداف،    المللـ بـین اي و هـاي منطقـه  است که رژیممسئلهبررسی این 

خصوصـاً اعضـاي اصـلی تأثیرگـذار اسـت.      هـا و هـاي دولـت  هـا و انگیـزه  اولویت
)Keohane, 1989: 35 (

هـا را فقـط معلـول    ها که همکاري و همگرایی میـان دولـت  برخالف رئالیست
نیـز از  دانند، نمادگرایان نولیبرال عالوه بر تهدید، منافع مشترك را تهدید مشترك می
رو بایـد گفـت کـه    کننـد. از ایـن  گرایی عنوان مـی نبهجاها به چندعلل گرایش دولت

اي در تعدیل پیامدهاي آنارشی و تسهیل همکـاري  کنندهنهادهاي اروپایی نقش تعیین
). 41: 1389کنند. (دهقانی فیروزآبـادي،  و همگرایی بین کشورهاي اروپایی ایفاد می

به باور نهادگرایان نولیبرال همچـون رابـرت کـوهن، عوامـل ژئوپـولیتیکی همچـون       
پـس از جنـگ   امریکان جنگ سرد و یا گرایشات هژمونیکی تهدید شوروي در دورا

گیـري و توسـعه همگرایـی اروپـایی     فقط یک عامل و نه تنها عامـل در شـکل  ،سرد
رسـانی و  است. نقش اعتمادسازي نهادها میان اعضاي خود از طریق تسـهیل اطـالع  

ه و میـزان  ها و نیز درجها و فریبکاريارتباطات میان آنان و در نتیجه رفع سوءتفاهم
وابستگی متقابل میان اعضاء از دیگر عوامـل گـرایش دول اروپـایی بـه همکـاري و      

هـاي  و سـازمان هـاي اصـلی عضـو    همگرایی است. کوتاه سخن اینکه رابطه قـدرت 
هـا بـر ترجیحـات و    بدین معنا که هـم ایـن قـدرت   تابعه، یک رابطه دوطرفه است؛
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ها هستند که ادراکات و م این سازمانهاي عضو تأثیرگذارند و ههاي سازماناولویت
دهند.اهداف اعضاي اصلی خود را اصالح، تعدیل و یا تغییر می

آیـد.  ا بهتـر کنـار مـی   این نظریه با تحلیل رفتار سازمانی آلمان در اتحادیه اروپـ 
گیري خود را در نهادهاي اتحادیـه بـه   کند تا قدرت تصمیممیسو سعیآلمان از یک

الدولی دارند مثل: شوراي وزیران و شوراي اروپـا بـه   که ماهیتی بینهاییویژه ارگان
ضرر پارلمان و یا کمیسیون افزایش بخشد، از سوي دیگر این کشور خود در چنبـرة  

دهـد کـه خـود    و به اجراي تصمیماتی تن درمـی شودمیتصمیمات این نهادها اسیر 
ایـل بـه کمـک مـالی و یـا      مخالف آنها بوده است. به عنوان نمونـه، آلمـان اساسـاً م   

هاي کشورهاي مقروض جنوب اروپـا در جریـان بحـران    بخشودگی برخی از بدهی
ها عمدتاً بـر دوش  ها و حمایتاین کمکيداند فشارهامالی کنونی نیست، چون می

ترین اقتصاد اروپـا اسـت، لـیکن بـه واسـطه انتظـارات و       این کشور به عنوان بزرگ
مجبور به تن دادن به آن است. در مقابل بارهـا  ،ضوفشارهاي سازمان و کشورهاي ع

اتحادیه اروپا به دالیل مختلف اقتصادي، سیاسی و امنیتی خواسته است تا در مقابـل  
بط دو جانبۀ ویـژه خـود   گیرد اما آلمان به دلیل رواپیشتري در روسیه موضع سخت

است. انفعـال  ر شدهگونه در اتحادیه علیه این کشوگیري تقابلمانع از هرگونه تصمیم
و یا قطع 2008اتحادیه اروپا در خصوص حمله نظامی روسیه به گرجستان در اوت 

اي صدور گـاز بـه   ک هفتهصادرات گاز روسیه به اوکراین که نهایتاً منجر به توقف ی
ایـن  شـود سئوالی که در این مقاله مطرح مـی شد، از اهم این موارد است. حال اروپا
ست اتحادیۀ اروپا در قبال جمهـوري اسـالمی ایـران را چگونـه     آلمان، سیاکهاست

گرفت.  ي قرارخواهدکند؟ پرسشی که پاسخ به آن در ادامه مورد واکاوراهبري می

ایران در سیاست آلمان.2
پیش از تحلیل نحوة تأثیرگذاري آلمان بر سیاست خـارجی اتحادیـۀ اروپـا در قبـال    

تحلیـل  و سیاست آلمان در ارتباط با ایران مـورد  نگرشایران، الزم است تا در ابتدا
گیرد. مطالعۀ تاریخی روابط آلمـان و ایـران درسـت از زمـان وحـدت آن      کوتاه قرار

نشانگر آن است کـه در  ،کنونتا1871پراتوري رایش اول در سال کشور و تشکیل ام
آنجـا کـه   اسـت. تـا   خاورمیانه هیچ کشوري به اندازة ایران مورد توجه آلمان نبـوده  



وپا
ه ار

ادی
تح

 و ا
ان

آلم
ن، 

یرا
ن ا

میا
ط 

رواب
ث 

مثل


نی
کیا

ود 
داو

161

»روابط ویـژه «و یا»روابط تاریخی«گران از این مناسبات به عنوان بسیاري از تحلیل
وابط حسنۀ خود را بـا  کنند. آلمان تنها کشور غربی است که پس از انقالب، ریاد می

در مقاطعی کوتاه حفظ کرد، با این تفاوت که پس از انقـالب، دو کشـور   جزایران به
اسی روابط خود را تقویت نمایند. اما ریشۀ ایـن نگـاه ویـژة    سعی کردند تا سطح سی

کم طی سـه  چیست و چرا دستاي در مقایسه با سایر دول خاورمیانهآلمان به ایران 
و البی یهود، برلین تـالش نمـوده اسـت تـا     امریکارغم فشارهاي ممتد دهۀ اخیر، به
ابـط در مقـاطعی خـم    پایۀ رواینکهرا با تهران حفظ و گسترش دهد، گوروابط خود 

اما نشکسته است.  ،شده
در مطالعۀ رفتار سیاست خارجی آلمان از زمان وحدت و استقالل آن کشور در 

دریافت که هرگاه آلمان عزم خود را براي پیگیري یک سیاسـت  توانمی،1871سال 
و یا به تعبیري اشتهاي ژئوپولیتیکی آن کشور تحریک شـده  جهانی جزم نموده است

اسـت. دلیـل اولیـه و    اي آن کشور قرارگرفتهایران در کانون سیاست خاورمیانهاست،
،اشموقعیت ایران بوده است. ایران به دلیـل موقعیـت جغرافیـایی   مسئلهمستقیم این 

د پاسخ دهد و هم نیازهاي اقتصـادي  توانمیهم نیازهاي ژئوپولیتیکی آلمان را خوب
ي سوم جهت تقلیل نفوذ روسـیه و انگلـیس   گرایش سنتی ایران به نیرو.آن کشور را

رکـت چـرخ   تنها همچـون روغنـی ح  نه،دشن ناصرالدین شاه متوجه آلمان که از زما
بلکـه ،هاي صنعت آلمان را جهت ورود به عرصۀ اقتصادي ایران همـوار نمـود  دنده

ر سیاست ایـران گشـود. مطالعـۀ    هاي را نیز براي رخنه کردن نفوذ آلمان در سپروزنه
بـه روشـنی نشـان    ،برادفـورد جی.مـارتین  تاریخ روابط ایران و آلمان به قلـم کتاب

آفرینـی  هـا بـراي نقـش   ت از میل و تمناي ایرانـی ها به کرادهد که چگونه آلمانیمی
ي هـا جهت ایجاد موازنه در برابـر سیاسـت  دولت در عرصۀ اقتصاد و سیاست ایران 

)1368(برادفورد،اند.استعماري روس و انگلیس آگاه بوده
د. در آن زمان رضاشاه داننمی1920گذار صنعت در ایران در دهۀ آلمان را بنیان

تن از مقامات رسمی آلمان، بانـک ملـی ایـران را    70دعوت به همکاري توانست با 
یع آالت مربـوط بـه صـنا   اندازي کند. او سیاستی در پیش گرفت تـا تمـام ماشـین   راه

د. این روند ادامه یافت تـا  میایی و... از آلمان وارد کشور شومعدن، سیمان، کاغذ، شی
درصـد از  47درصد از کل واردات ایران از آلمان و 43، 1940اینکه در ابتداي دهۀ 
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بـه  کل صادرات ایران نیز به آن کشور سرازیر شد. البتـه بایـد یـادآور شـد گـرایش     
ت آلمان نبـوده بلکـه در   نیروي سوم تنها دلیل حرکت ایران به سمت اقتصاد و صنع

است. به لحاظ سـنتی، کاالهـاي وارده از   عوامل فرهنگی نیز تأثیرگذار بودهاین رابطه 
از محبوبیت فراوانی نزد ایرانیان برخوردار بوده و نسبت به محصوالت سـایر  ،آلمان

اند. حاصل این روند تاریخی در توسـعه  داشته، در اولویت مصرف قراردول اروپایی
هاي فراگیـر مـالی و بـانکی    قتصادي این است که تا پیش از گسترش تحریمروابط ا

چهـارم  هـاي صـنعتی و سـه   تطی دو سه سال اخیر، دو سوم شرک،غرب علیه ایران
آالت و تجهیـزات سـاخت آلمـان    از ماشـین هاي کوچک و میانی ایـن کشـور،  بنگاه

کردند.  استفاده می
نـیم قـرن از تشـکیل امراتـوري     رغم گذشت نزدیک به یـک و هم اینک نیز به

رایش آلمان، هنوز موقعیت ویژة ژئوپولیتیکی ایران و مجاورت فوري آن بـا منـاطق   
و آوري براي سیاسـت نطقۀ وسیع اوراسیا، گزینۀ اشتهاصغیر و م، آسیايفارسخلیج

به عنـوان یـک نمونـۀ مهـم در ایـن رابطـه       رود. میآلمانی به شمارجهانیطلبیجاه
مـه  8وزیـر خارجـۀ وقـت آلمـان، در تـاریخ      1،سخنرانی کالوس کینکلبه توانمی

نگتن در حضور مقامـات سیاسـی و امنیتـی    یدر کنگرة ساالنۀ یهودیان در واش1996
جمهوري فدرال آلمان، سیاست خارجی خود را در قبـال ایـران   «امریکا اشاره نمود: 

ایفاي نقـش در  ي خود وهاسیاستمشخص کرده است و در این راستا براي تحقق 
، خاورمیانه، آسیاي مرکزي و قفقاز، حوزة دریاي مدیترانه و شمال فارسخلیجمنطقۀ 
(رحمـانی،  .»نتی بـا جمهـوري اسـالمی ایـران دارد    نیاز به روابط خـوب و سـ  افریقا

101:1384  (
عکس بـر «:ل خاورمیانه و ایران معتقـد اسـت  گران مسائ، از تحلیلولکر پرتهس
نیرویـی نیسـت   اقتصاد و جنبۀ اقتصادي منافع ملی آلمان، آنگان،تصور و انتظار هم

ن کند. اگرچه آلمـان همچـون چـی   اي این کشور را هدایت میکه سیاست خاورمیانه
لیکن تجارت آلمـان بـا خاورمیانـه و شـمال     کند،یک اقتصاد صادراتی را هدایت می

,Perthes(». دهـد جارت خارجی این کشور را تشکیل مـی درصد ت3تنها افریقا 2005(

1. Klaus Kinkel
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نـه نیسـت بلکـه بـه معنـاي      ااین گفته به معناي نفی توجه اقتصادي آلمان به خاورمی
نگرش ژئوپولیتیکی و امنیتی آلمان به این منطقه است.  

کوشید تا با احداث خـط آهـن   و در دورة ویلهلم اول، آلمان میاگر در گذشته
لنگـه و بنـدر  فارسخلیجبورگ در مهاتهران و با ایجاد خط کشتیرانی-بغداد-برلین

اینک این کشور در تالش است تـا از  همدست یابد، به این تمایل ژئوپولیتیکی خود 
هاي عراق و افغانستان و منازعۀ خاورمیانه ران براي مشارکت بیشتر در بحراننقش ای

از ایـدة ایجـاد  استفاده نماید. به همین دلیل است که آلمان برخالف سایر دول غربی 
کشورهاي منطقه از تمامی با حضور ،فارسخلیجیک سیستم امنیت دسته جمعی در 

کند.  حمایت میجمله جمهوري اسالمی ایران 
در هـر سـه دورة سیاسـت جهـانی آلمـان      توانمیایران راروابط ویژه آلمان با

و دورة 1945تـا  1933، دورة دولت نـازي  1916تا 1891یعنی دورة ویلهلم اول از 
آلمان مشاهده نمود. جالب اینکه این نگاه ژئوپولیتیکی،کنونتا1991ان متحد از آلم

تصـادي ایـن کشـور در مـورد ایـران      به ایران طی این سه دوره همواره با نگـرش اق 
آغوش بوده است. این نگرش اقتصادي آلمان به ایـران تـا آنجـا پـیش رفـت کـه       هم

بـه رتبـۀ نخسـت در    ،1933ارم در سال جایگاه آلمان را در اقتصاد ایران از رتبۀ چه
،سـه سـال اخیـر)   -به بعد (جز دو1957قیقت از سال ح. در داد، ارتقا1957سال 

است. مطالعۀ روابـط ایـران و   رزگانی ایران در جهان باقی ماندهآلمان اولین شریک با
:داردهم آلمان در تاریخ ایران آلمان نشان از سه نقش م

دهندة تکنولوژي به ایران؛ترین کشور انتقالمهمآلمان به عنوان . 1
(البتـه در دورة  ین کشور میانجی روابط ایران و غـرب ترمهمآلمان به عنوان . 2
.  ایران)جمهوري اسالمی حیات 

ر آلمـان در  و تمایل تاریخی ایرانیان به حضـو این روابط تاریخی ویژه در کنار 
دوشـادوش عوامـل ژئوپولیتیـک بـه     عامل دیگري کـه ،ايصحنۀ سیاست خاورمیانه

تر اشاره شد، ژه کمک نموده است، همچنان که پیشایجاد این روابط تاریخی و یا وی
ا در عرصۀ رطترین رواباروپا، آلمان پیشرفتهعضو اتحادیۀ27اقتصاد است. در میان 
ست. از نظر آلمان، ایران یک بازار اقتصادي جذاب اچه آنکه ؛اقتصادي با ایران دارد

سـومین شـریک تجـاري آلمـان در     ،ایران بعد از عربسـتان و امـارات متحـد عربـی    
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ایـن  ین شریک اقتصاديترمهمهاي سیاسی نبود، ایران اگر تحریمخاورمیانه است و 
درصد واردات ایـران از اروپـا   35شد. آلمان تامین کنندة کشور در منطقۀ یادشده می

هـاي دوم و سـوم   درصد رتبه16صد و فرانسه با در19است. بعد از آلمان، ایتالیا با 
همچنین آلمان کشوري است کـه در میـان کشـورهاي اروپـایی، بیشـترین      را دارند.

گـذاري  گذاري را در ایـران انجـام داده اسـت و در حـدود نیمـی از سـرمایه      سرمایه
کشورهاي اروپایی در ایران به آلمان اختصاص دارد. وانگهی، ایـن کشـور در قالـب    

ـ مـی هایی در ایران انجام داده است که گذاريملیتی نیز سرمایههاي چندکتشر د توان
دهـد. عمـدة   نیـز نشـان  هاي خـارجی در ایـران بـاالتر    گذاريسهم آن را در سرمایه

آالت از: تولید ماشـین گذاري کرده است عبارتندهایی که آلمان در آنها سرمایهبخش
و خودرو، صـنایع پتروشـیمی، صـنایع شـیمیایی،     اي و قطعات وسایل نقلیهکارخانه

)92ص: ،1387زاده، (رحـیم . تولید انواع محصوالت الکتریکی و مصالح ساختمانی
آالت، تجهیـزات و فنـاوري بـراي ایـران     کنندة ماشینتأمینین ترمهمآلمان همچنین 

هـران،  ایران و آلمـان در ت به گفتۀ مایکل توکوس، رئیس پیشین اتاق بازرگانی است.
اي کـه  محاسبهمتکی به محصوالت مهندسی آلمان است؛سوم صنایع ایرانحدود دو

,Landler(انی اسـت.  کننـدگان آلمـ  تگی ایران به قطعات یدکی و تـأمین نشانگر وابس

الزم است گفتـه شـود کـه    ،شداشاره) حال که به اتاق بازرگانی ایران و آلمان2007
کشـور و  ، تقویت پیوندهاي تجاري میـان دو 1354هدف از تشکیل این اتاق در سال 

ها و مشارکت فعال در حفظ و توسعۀ روابـط میـان ایـران و آلمـان    توسعه همکاري
است. به دلیل اهمیتی که آلمان براي روابط اقتصادي با ایـران قائـل اسـت، ایـن     بوده

رود. خارجی آلمان به شـمار مـی  هاي بازرگانیی از اتاقالمللبیناتاق، دومین شبکۀ 
شرکت آلمانی از جملـه دو  1700هاي این اتاق بیش از اکنون با حمایت و کمکهم

د. در مقابـل،  کننـ در ایـران فعالیـت مـی   2و باسف1غول اقتصادي آن کشور، زیمنس
نگـرش  کنندة انرژي نفت و گـاز، موجـب   سازي منابع تامینتالش آلمان براي متنوع

هـاي  تکانون توجه شـرک به ایران را ،دلیلهمیناست. ویژة این کشور به ایران شده
گـذاري در بخـش گـاز ایـن کشـور تبـدیل       انرژي نفت و گاز آلمانی جهت سـرمایه 

1. Siemens

2. BASF
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گذاري در پـروژه خطـوط لولـه    سرمایه،هاي انرژي آلمانیاست. از نظر شرکتکرده
زي بـه  است گاز آسیاي مرکزي را از آسیاي مرکقرار(این خط لوله انتقال گاز نابوکو

ـ بازارهاي اروپایی صـادر   اسـت کـه ایـران نیـز بـه جرگـۀ       زمـانی بـه صـرفه   ،د)کن
کنندگان گاز آن خط بپیوندد. تأمین

رسـد  یران براي آلمان دارد، به نظر مـی اي که ااکونومیکی ویژهژئوبعد از مزیت 
کشـور کمـک کـرده باشـد. از     ز به برقراري روابط ویژه میان دوفرهنگی نیعوامل که 

تـرین ملـت بـه    هـاي آسـیایی، ایرانیـان نزدیـک    در بین ملت،برخی کارشناساننظر 
ردار هسـتند. مشـترکی برخـو  تبـار ها هسـتند زیـرا هـر دوکشـور از زبـان و     آلمانی

اصل و منشاء تاریخی میان دو مسئله) سابقۀ مطرح شدن 14ص: ،1384رحمانی، (
گـردد. بـرخالف   یمبیستم بازقوم ژرمن و آریایی به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 

،اسـت مثل فرانسه و انگلیس مشهود بودههاي دیرین استعماريآنچه در مورد قدرت
ایرانـی اساسـاً، ناشـی از انگیـزة     اللغـه ی و فقـه شناسـ در آلمان توجه عمومی به زبان

اقتصادي و میل به سلطۀ مستقیم و بالواسطه نبود، بلکـه انگیـزة سیاسـی توجـه بـه      
کـم ایرانی دستغه اللذهنی و مرامی داشت. تفحص در فقهرانی، مبناییموضوعات ای

رایزنـی  (. شـد هاي آریایی قوم ژرمن تلقی میجوي ریشهوگاهی مشارکت در جست
)8: ص: 1387فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در آلمان،

اي را میـان دوکشـور ایجـاد    مجموعۀ عوامل یادشـده روابـط تـاریخی و ویـژه    
و امریکـا نظیر فشـارهاي  المللهاي ساختار نظام بیناست که حتی محدودیتنموده

در ایـن  ،کشور در قبال اسرائیل و البـی یهودیـان  نایانگلیس و یا مسئولیت اخالقی
ۀ منـ شـده دا هرچند که موانع یاد؛دشومدت آن است سبب قطع طوالنیزمینه نتوانسته

است.این روابط را محدود نموده

مان در سیاست اتحادیۀ اروپا نسبت به ایراننقش آل.3
معنـایی واقعـی  مفهومی است که در عمل فاقد بار1سیاست خارجی مشترك اروپایی

کـه  صـور اولیـه چنـان اسـت     ت. به دیگر سخن، به هنگام شنیدن ایـن مفهـوم،   است
ترك و هماهنـگ در قبـال   کوشند تـا موضـعی مشـ   کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپا می

1. Common Foreign and Security Policy (CFSP)
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حال آنکه در عمل چنین نیست. شاید کشورهاي ؛المللی در پیش گیرندتحوالت بین
و یـا موضـوعات حـاد    اهمیـت اعضاي قدرتمند در مورد مسائل کمعضو مخصوصاً

بـه  هاي بروکسل دهند، لیکن در خصوص موضوعاتی که گیريتن به تصمیم،امنیتی
نـد تـا   کنش مـی آنـان تـال  ،شـود مـی منافع اقتصادي یا حوزة نفوذ سنتی آنها مربوط 

هاي خود را بر سیاست خارجی اتحادیه تحمیـل نماینـد. بـدین سـبب بایـد      اولویت
عنــان د حاضــر نیسـتن ،اروپـایی (آلمــان، فرانسـه و انگلـیس)   تروئیکــايگفـت کـه   

هاي خارجۀ خود گرفته و هۀ سیاست خارجی را از وزارت خانگیري در عرصتصمیم
کوشـند تـا از بروکسـل،    هرکـدام مـی  ،حـال ملی منتقل نمایند. با ایـن  به سطحی فرا

گیري ها منجر به شکلسکویی براي پرتاب سیاست خارجی خود بسازند. این تالش
کـدام از سـه قـدرت    است. بدین معنا که هرانی در عرصۀ اروپا شدهپنهموازنۀ قواي

طق و موضوعات مهم سیاست خارجی، دسـتی برتـر یـا    ااصلی اروپایی در برخی من
ي اتحادیـۀ  هـا سیاستنحصاري براي خود قائل هستند. به عنوان نمونه، نفوذ احوزة

تاثیر مالحظات، منـافع و  ل شرق این قاره و نیز روسیه، تحتاروپا در خصوص مسائ
سـواحل جنـوبی و   در واقـع  هاي و کشـور افریقانگرش آلمان است یا منطقۀ شمال 

ي اتحادیه در خصـوص  اهسیاسترفته و حوزة نفوذ فرانسه به شمار،شرقی مدیترانه
.  شودمینیز موضوعی است که عمدتاً توسط انگلیس دنبالامریکا

دارد. چنانچـه  یانـه نیـز تبلـور   بندي حوزة نفـوذ بـه نـوعی در خاورم   این تقسیم
خاورمیانه عمـدتاً شـامل سـوریه، لبنـان، الجزایـر،      در کشورهاي مورد توجه فرانسه

فلسـطین و عـراق و بـراي آلمـان، ایـران      ،و مصر بوده و براي انگلیس اردنمراکش 
,Perthes(. است هاي اصـلی اروپـا   هاي مورد توجه دولتوقتی سخن از حوزه)2005

ارجی اتحادیـۀ اروپـا در   آید، منظور این است که سیاست خبه میان میدر خاورمیانه 
تأثیر مالحظات ویـژه هریـک از ایـن    هاي یادشده عمدتاً و نه صرفاً تحتقبال حوزه

بنـدي کلـی، فراینـد    ال، باید مراقب بود کـه چنـین دسـته   . با این حاسته قدرت س
آنکـه مـثالً در مـورد    . چـه  دشناخت سیاست خارجی اروپایی را به گمراهی نکشـان 

بر مصالح آلمان که نقش اصلی را در هدایت سیاست خـارجی مشـترك   ایران، عالوه
اروپایی نسبت به این کشور دارد، نگرش و سیاست انگلیس و فرانسه نیز به ترتیـب  

تر واجد اهمیت است.در این رابطه ولو به درجات پایین
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گیري انقالب و آغـاز تبـادل   ز شکل(یعنی سه سال پس ا1982دولت آلمان از 
تر و پس از تجربۀ وحـدت در سـال   به طور ضعیف،ي دیپلماتیک یکدیگر)هاتئهی

نسـبت بـه   کننـدة گفتمـان اروپـایی    تا تعریـف تر تالش نمودبه طور منسجم،1991
گیري سیاسـت  پیشبا. در حقیقت، آلمان توانسته استدجمهوري اسالمی ایران باش

ن به یـک گفتمـان اروپـایی،    ختن آدر قبال ایران و مبدل سا1»تغییر از طریق مراوده«
در برابر ایـران دور نگـه دارد   امریکاتنها اروپا را از تعقیب سیاست مهار و انزواي نه

.دایـ ین شـریک تجـاري ایـران تبـدیل نم    تـر مهـم اروپا را به ،بلکه به مدت سه دهه
2009بـه تـدریج از سـال    ،هاي شوراي امنیت(هرچند که به موازات تشدید قطعنامه

یگاه خود را به چین واگذار نمود)ناچار این جااروپا به
مـان در مسـائل   لجذابیت ژئوپولیتیکی ایران در کنار تمایل ایران به نقش فعال آ

هـاي اقتصـادي آلمـان بـراي توسـعۀ روابـط       فشار گـروه وفارسخلیجخاورمیانه و 
جملگی نیروهاي همگرایی هستند کـه آلمـان را تشـویق بـه اعمـال      ،تجاري با ایران

نماید. این نقـش در  جی دول اروپایی نسبت به ایران مینقش رهبري بر سیاست خار
متمـایز قابـل   در قالب دو دورة ،سالۀ جمهوري اسالمی ایرانپنجطول حیات سی و 

سالۀ ایـران و عـراق را  8دورة نخست از ابتداي انقالب تا پایان جنگ ؛استبررسی
هاشـمی رفسـنجانی بـه عنـوان     گیرد و دورة دوم از زمان به قدرت رسـیدن در بر می

تـأثیر  د. در دورة نخست بنا بـه دالیلـی،   شوکنون را مشتمل میجمهور ایران تارئیس
محـدود بـود. اوالً در آن دوره   آلمان بر سیاست دول اروپایی نسبت به ایـران کـامالً  

هنوز سیاست خارجی مشترك اروپایی شکل نگرفته بود و اساسـاً جامعـۀ اروپـا بـه     
و شوروي، امکان استقالل عمل چندانی در سیاسـت  امریکادلیل رقابت ایدئولوژیک 

ین مانع ایـن اسـتقالل عمـل، تهدیـد کمونیسـم و وابسـتگی       ترمهمخارجی نداشت. 
اسـت کردههمواره سعی ،1980بود. با این حال، آلمان در دهۀ امریکاامنیتی اروپا به

در ایـن  توانمیین نقشی که ترمهم،د. بنابراینشومانع از رویارویی ایران و غرب تا 
در همین رابطه باید گفت کـه .رانه استگمتصور شد، نقش میانجیدوره براي آلمان

بـا هـدف   ،1984پایی است که در سال اولین وزیر خارجۀ ارو2نس دیتریش گنشرها

1. Change Through Engagement

2. Genscher
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خارجـۀ  تلطیف و توسعه روابط ایران و اروپا وارد تهران شد. وي بـه عنـوان وزیـر    
ممانعت از انـزواي  به منظور وقت آلمان غربی، آمادگی خود را براي مذاکره با ایران 

در یکـی  )210:1380(موسـویان،  .نموداین کشور از سوي غرب آشکارا اعالم کامل
به نقش راهگشاي آلمان در متجاوز اعالم کـردن عـراق   توانمیها ترین نمونههمماز 

اقـدامی کـه بسـیاري دیگـر از دول     ؛اشـاره نمـود  سالۀ آن کشوربا ایران 8در جنگ 
نشـر حتـی ضـمن حمایـت از     اروپایی را به اتخاذ چنین موضـعی رهنمـون کـرد. گ   

به دلیل تجاوز به ایران بایـد  سازمان ملل، تایید نمود که صدام وقتکلگزارش دبیر
آلمـان  قبـل از آن نیـز  )99همـان،  (موسـویان، .بپردازدکشور غرامت جنگی به این 

گـران  . به گفتۀ تحلیـل نموداقدام جنگ گري میان طرفین درگیرجیبار به میانچندین
بـس  تاثیرگذاري بر پذیرش اعالمیـۀ آتـش  هاي دیپلماتیک آلمان، نقش آلمانی، تالش

,Steinbot(اشـت.  ملل توسط ایران گذسازمان  1992: نگـاه ویـژة آلمـان در دورة    )218
چنان بود که برخالف همۀ کشورهاي اروپایی عضـو جامعـۀ   ،ساله به ایران8جنگ 

داشت. تنها قصور و رفتـار سـوء آلمـان    ن سفیر خود را در تهران باقی نگهاروپا، آلما
ـ 8در طول دورة جنگ  کشـور در برابـر اقـدام    ایـن  ت ساله، مماشات و سکوت دول

جمعی و فـروش مـواد   در تجهیـز عـراق بـه تسـلیحات کشـتار     هاي آلمـانی شرکت
ر جهت تولید انواع بمب شیمیایی و نیز آموزش ارتش عـراق د شیمیایی به آن کشور

)170-171، صص: 1388(کیانی،است.استفاده از این تسلیحات
یک روند عمـومی  ،ور علیه ایرانحمایت از عراق در جنگ این کش،با این حال

تـر از سـایر   در میان دول غربی بود. قدر مسلم حمایت آلمان از عراق به مراتب کـم 
مسئله را نیز باید در اعالم دول اروپایی به خصوص انگلیس و فرانسه بود. علت این 

اي اقـدامی کـه تـا انـدازه    ؛جـو کـرد  وطرفی از سوي آلمان غربی جسـت سیاست بی
د. در شـ المی ایران نسبت بـه ایـن کشـور    اد نسبی مقامات جمهوري اسموجب اعتم

حقیقت، به دلیل وجود این اعتماد نسبی بود که سایر دول اروپـایی از آلمـان انتظـار   
لغو فتـواي امـام خمینـی علیـه سـلمان رشـدي را داشـتند.        رایزنی با ایران به منظور 

،داشـت 1993ن در دسامبرچنانکه خود سلمان رشدي در جریان دیداري که از آلما
.»آلمان اسـت کلید لغو حکم مرگ من در دست جمهوري فدرال «چنین اظهار نمود:

)259:1385(موسویان،
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دوران بـه ،اما اصل تاثیر آلمان بر سیاست خارجی دول اروپایی در قبـال ایـران  
گـردد. در ایـن دوره، تهدیـد کمونیسـم بـه عنـوان       پس از فروپاشی شـوروي برمـی  

بار پس از نـیم قـرن شـاهد تجربـۀ     د و آلمان دیگرشها محو ترین کابوس غربیمهم
. با بازگشت جغرافیاي طبیعی آلمـان  بودش شرقی و غربی خود وحدت میان دو بخ
خوف از آلمـان فضـاي اروپـا را    میلیون نفري آن، یکبار دیگر80و تشکیل جمعیت 

جغرافیـاي از  چه آنکـه هـم   ؛ یددان اینک خود را برندة جنگ سرد میگرفت. آلمفرا
پیمانـان  دیگـر هـم  وامریکاهپس گرفت و هم به ایاالت متحددست رفتۀ خود را باز

کلیـد وحـدت آلمـان و خاتمـۀ     1،غربی خود ثابت نمود که سیاست نگـاه بـه شـرق   
بر سیاست نگاه به شرق، دیگر تجربۀ آلمان آن است. عالوهدردسر جنگ سرد بودهبی

هـا دلخـوش بـود. در    توان به تغییر رفتار سیاسی دولتمیتحریم نبود که با سیاست
ت دوبـاره، زمینـه   در کنار عامل وحد،حقیقت، فروپاشی شوروي و پایان جنگ سرد

ایـن  لمان فراهم نمود. اولـین وجـه ممیـز   ي سیاست نوین جهانی آگیررا براي شکل
آن ل تـدریجی سیاست، ارائۀ تصویري متفاوت از سیاست خارجی آلمـان و اسـتقال  

اي که به دلیـل اشـتراکات   انگیزهالمللی بود؛بینهاي گیريدر تصمیمامریکااز کشور
گیـري سیاسـت خـارجی    الملل، منجر به شکلبینآن با نگرش فرانسوي به سیاست 

د.) شCFSPمشترك اروپایی (
در حقیقــت روابــط ایــران، آلمــان و اتحادیــۀ اروپــا را بایــد در چنــین فضــاي 

سیاسـت  ی سنجید. در این زمان، ایران به آوردگاهی بـراي اثبـات اسـتقالل   المللبین
در مسـائل  امریکـا لمان و اتحادیـۀ اروپـا و خودمختـاري دول اروپـایی از     خارجی آ

امریکـا گیري آلمان از موضع . اولین نشانۀ این شکاف در فاصلهدتبدیل شیالمللبین
همـواره  امریکـا د. در حالیکه شهویدا2»هارم«چهارچوب سیاست در ،در قبال ایران

ی المللـ بـین سازي ويدوگانه بر منزچهارچوب سیاست مهارپس از جنگ سرد و در 
تغییـر از  «ورزید، آلمان نه تنهـا تـز   ی تأکید المللبینهاي ایران از طریق اعمال تحریم

ایـران  ست خارجی خود نسبت بـه کار سیارا در دستور3»تعامل«و نیز » طریق مراوده

1. Ostpolitik

2. Containment

3. Non-Exclusion
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,Gotkwska)(، دادقرار 2009: چهـارچوب بلکه آن را تبدیل بـه گفتمـان اروپـایی در    2
گـران، آلمـان را   سیاست خارجی مشترك اروپایی نمود. به همین دلیل، عمدة تحلیل

چهـارچوب  جویانه اتحادیۀ اروپا و ایران در هاي دیپلماتیک و همکاريمعمار تماس
) و 1998-2003(2»وگوهاي فراگیـر گفت«)، 1992-1997(1»گوهاي انتقاديوگفت«
) تاکنون معرفی نمودند. اولـین مـذاکرات ایـران و اتحادیـۀ     2003(3»تعامل مشروط«

وگوهاي انتقادي به ابتکار وزیر خارجـۀ وقـت آلمـان، کـالوس     اروپا در قالب گفت
و اسرائیل فشارهاي دیپلماتیـک خـود را   امریکاکینل، به جریان افتاد. از همان آغاز، 

بر آلمان جهت اعالم بیهودگی آن مـذاکرات تشـدید نمودنـد. در یـک نمونـه مهـم       
تۀ اشاره نمود. به گفآلمان و اسرائیل در مورد ایراندر اختالفتوان به یک واقعهمی

گـوي  ودر گفـت ،1995حسین موسویان، در مـارس  سفیر وقت ایران در آلمان، سید
وزیـر وقـت   رابین نخسـت صدراعظم وقت آلمان و اسحاقی بین هلموت کهل، تلفن

وزیـر  یـرد کـه نخسـت   گباال مـی اسرائیل، پیرامون روابط ایران و آلمان، مباحثه چنان
صـله بـه   کند. در واکـنش، کهـل نیـز بالفا   قطع میتلفن رااسرائیل بدون خداحافظی

(همـان، شـود.  میآویو لغو تلي از دهد که دیدار آیندة ومقامات اسرائیلی اطالع می
) روشن است که عصبانیت اسرائیل نه صرفاً به خاطر روابط ایران و آلمان بلکـه  153

دهی به سیاست سایر دول اروپایی نسـبت بـه   که این روابط بر سمتبه دلیل تاثیري 
است.بودهگذارد،ایران می

، تنهـا بـه   بـه ایـران  دهی سیاست خارجی اروپایی نسـبت  ابتکار آلمان در سوق
وگوهاي انتقادي و فراگیر محدود نبوده اسـت  اندازي مذاکرات دیپلماتیک و گفتراه

وگوهـا  ها و محورهـاي ایـن گفـت   در تعیین سرفصلبلکه این کشور نقش محوري
نظیر همکاري در خصوص موضوعاتی چون صلح خاورمیانـه، تروریسـم و حقـوق    

س و رأي دادگاهی در بـرلین علیـه مقامـات    بشر داشته است. حتی در واقعۀ میکونو
رغم میل باطنی و صرفاً به واسطۀ وقتی که دولت آلمان علیجمهوري اسالمی ایران،

و اسرائیل مجبور به فراخواندن سـفیر خـود شـد، سـایر     امریکافشارهاي دیپلماتیک 

1. Critical Dialogue

2. Comprehensive Dialogue

3. Conditional Engagement
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یلـی را  اعضاي اتحادیۀ اروپا در بیان علل اقدام خود در فراخوانی سفرا عیناً همان دال
ذکر نمودند که وزارت خارجه آلمان عنوان کرده بود؛ قطع روابطی که دیري نپایید و 

، از سر یک سال پس از آن واقعه و با آغاز دوران ریاست جمهوري خاتمی در ایران
شد.  گرفته

پیـدا بـود کـه    1990وحدت دوباره در ابتداي دهـۀ  ها به خاطراز شوق آلمانی
اي بنگرد لـیکن بـه قـول    یران به عنوان یک شریک خاورمیانهابرلین قصد دارد تا به

)، یـک شـریک   SWP(و امنیتـی آلمـان  الملـل بـین ولکر پرتهس، رئیس موسسه امور 
,Perthes(1.دردسرساز 2004: میلیـارد  2/4) به عنوان نمونه آلمان بـا تمدیـد طلـب    12

هاشـمی رفسـنجانی، نقـش    به دلیل تقاضـاي اسـتمهال دولـت   ،دالري خود از ایران
شکن را براي بخش خصوصی کشـور خـود جهـت تمدیـد دوره بازپرداخـت      صف

میلیارد دالري و نیز سایر دول اروپایی جهـت موافقـت بـا تقاضـاي دولـت      4طلب 
ي حمایتگرایانه آلمان در قبال ایران کـه منجـر بـه    هاسیاستایران ایفا نمود. از دیگر 

، درج نـام سـازمان مجاهـدین خلـق در فهرسـت      دشـ اروپایی مـی تبعیت سایر دول 
تروریستی آن کشور بود، سیاستی که باعث شد تا اتحادیۀ اروپا نیز دسـت بـه اقـدام    

مشابه بزند.
وق داد بلکه آلمان نه تنها اتحادیۀ اروپا را به گسترش مناسبات نهادي با ایران س

هـاي  فشار و تحـریم رغم، علیقراول شدن در گسترش روابط تجاري با ایرانبا پیش
راه را ،)ILSA(به ویژه قانون داماتو و نیز قانون تحریم ایران و لیبیامریکای المللبین

در چنانکـه  نمـود؛ هـا بـاز  براي دیگر کشورهاي اروپایی جهت عدم تبعیت از تحریم
گـذاري در  سـرمایه هاي فرانسوي، ایتالیایی و اتریش جهتهاي شرکتشیب گرایش
اسـت. در همـین رابطـه بایـد     یران، این روند قابل مالحظه بـوده گاز اصنایع نفت و

ر گـذاري سـای  موجـب تشـویق سـرمایه   ،هاي آلمان در ایرانگذاريافزود که سرمایه
دهنـد کـه   هاي عضو اتحادیۀ اروپـا تـرجیح مـی   است. دولتکشورهاي اروپایی شده

آنها به شناخت آلمان از وضـع  زیرا؛آلمان گام اول را بردارد تا آنها بدان استناد کنند
عالوه بر این، حمایـت  )144: 1384(رحمانی، جمهوري اسالمی ایران اعتماد دارند.

1. Problematic Partner



172

ی 
رج

 خا
بط

روا
مه 

صلنا
ف


جم 

ل پن
سا


وم 

 س
اره

شم


یز 
پای

13
92

آلمان از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا اتحادیـۀاروپا  
،نس آشـیل ، هـا نیز موضع مثبتی در این رابطه اتخاذ نماید. وزیر دارایی وقت آلمـان 

تـالش ایـن کشـور بـراي بـه عضـویت       از،1380به تهـران در دي مـاه   طی سفري
د با این حال، این نکته را نیز بای)149(همان،. داددرآوردن ایران در این سازمان خبر

در این رابطه موافقت با عضـویت نـاظر   آور شد که موضع رسمی کمیسیون اروپایاد
است.سازمان تجارت جهانی بودهایران در 

هـاي  سـره بـه مخالفـت و مقابلـه بـا تحـریم      شد که آلمان یـک اید مدعیالبته نب
است. رفتـار آلمـان در ایـن رابطـه طیفـی از      امریکا در قبال ایران پرداختهی المللبین

، بـه امتنـاع   1992دهد. اولین نشانۀ این تسلیم در سـال  ت را نشان میتسلیم و مقاوم
هاي متأخرتر، بیمه هرمس که . در نمونهگرددها از تکمیل نیروگاه بوشهر برمیآلمانی

هاي بانکی خـود را بـراي   گذار اروپایی است، تضمینهاي بیمهترین شرکتاز بزرگ
2005میلیـارد دالر در سـال   2/1به ،2004میلیارد دالر در سال 3/3صادرات کاال از 

کـاهش  ها، نه تنها منجر به درصدي این بیمه70لب اینکه کاهش داد. نکتۀ جاکاهش
هاي شـوراي امنیـت   لکه تا قبل از شدت گرفتن قطعنامهصادرات کاال به ایران نشد ب
بود، سیر صعودي نیـز پیـدا   اي ایران صادر شدههاي هستهکه در زمینۀ توقف فعالیت

7/5بـه  2006هاي آلمـانی بـه ایـران در سـال     کرد. به عنوان نمونه صادرات شرکت
قبل از این تصمیم هـرمس، ایـن صـادرات در سـال     میلیارد دالر رسید، حال آنکه تا 

,Dominguez(میلیارد دالر بوده است.5، 2004 2007: تجارت میـان ایـران و   ) حجم 5
بـه  2008رغم کاهش شدید حمایت رسمی برلین از تجار آلمـانی در سـال  آلمان به

اي که حجم صادرات آلمان در سه ماهۀ نخسـت بیشترین میزان خود رسید؛ به گونه
اسـت. علـت   رشد داشته2007مدت مشابه در سال درصد نسبت به 63، 2008سال 
را باید در اعتماد تاریخی جامعۀ تجاري آلمان به شرکاي اقتصـادي خـود   مسئلهاین 

ر نشینی بیمـه هـرمس از صـدو   نمود، اعتمادي که حتی با عقبجو ودر ایران جست
,Horstel(است.هاي بانکی از بین نرفتهنامهضمانت 2010 (

ی انـرژي اتمـی بـه شـوراي     المللـ بینپس از آنکه پرونده اتمی ایران از آژانس 
قطعنامـه در  4سـال توانسـت  4د و ایـن شـورا ظـرف    امنیت سازمان ملل منتقل شـ 

چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران صادر کند، نـه تنهـا فشـارها بـر     
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انگلـیس و  ، امریکابا این کشور از سوي آلمان نیز براي کاهش تبادالت تجاري خود 
هاي آلمانی طرف قرارداد با ایران توسط دولت شد، بلکه حتی شرکتاسرائیل افزوده

مورد تهدید واقـع شـدند. لـیکن آلمـان در مقابـل ایـن فشـارها سیاسـت دو         امریکا
هـاي  خـود را از فعالیـت  سـو نگرانـی شـدید   گرفت؛ از یـک اي را در پیش میویهس

ایران اعالم و این کشور را تهدید به اعمـال فشـارهاي بیشـتري نمـود و از     ايهسته
هاي خود جهت تعامل اقتصـادي بـا ایـران چـراغ سـبز      عمالً به شرکت،سوي دیگر

ی، صـادرات آلمـان   المللبینهاي رو به گسترش داد. با اینکه به دلیل تحریمنشان می
همچنـان ایـن کشـور شـریک     درصد افت نمـود، لـیکن  19، 2011به ایران در سال 

تـا  ماهه بین ژانویه 8رفت، به طوري که در فاصله نخست اروپایی ایران به شمار می
285/2محصوالت بـا تکنولـوژي پیشـرفته بـه ارزش     ، آلمان توانست2011سپتامبر 

درصـد کـل صـادرات    30رقمی که معمـوالً  ارد یورو به ایران به فروش رساند؛میلی
داد. با این حال، نباید فراموش کـرد کـه ایـران روي هـم     تشکیل میاروپا به ایران را 

درصـد از  5/0رفته سهم ناچیزي در اقتصـاد صـادراتی آلمـان داشـته و بـا تشـکیل       
,Kuntzelصادرات این کشور، رتبه چهل و سـوم را در بـین مشـتریان آلمـان دارد. (    

2011(
و البـی اسـرائیل   امریکااما واقعیت این است که انباشت فشارهاي پیدا و پنهان

لندن به واسطه حملۀ تعدادي از دانشـجویان  -در کنار وقوع بحران در روابط تهران
، مجموعاً موجب شکسته شدن مقاومـت آلمـان در   1390به سفارت انگلیس در آذر 

د تا آنجا کـه عاقبـت   ده اتحادیۀ اروپا علیه ایران شهاي گسترقبال اعمال رژیم تحریم
تن به تحریم صنعت نفت و گاز، نظـام  ،ا زیر فشار البی سنگین انگلیساتحادیۀ اروپ

ــران از جــوالي   ــانکی و بیمــه ای ــولی و ب ــد کــه داد. در نتیجــه 2012پ دیــري نپایی
هـاي  به تحریم،ي جامع ایران و اروپا در دورة ریاست جمهوري خاتمیهاگووگفت

هـایی کـه در طـول    یمد، تحرنژاد تبدیل شاست جمهوري احمديفراگیر در دوره ری
است.سابقه بودهها بیتاریخ روابط ایران و اروپا به علت گستردگی و شدت آن

ها عمالً روابط تجاري تهران و برلین را بـه واسـطه تحـریم    با اینکه این تحریم
طریـق طـرف ثـالثی کـه     سازد، لیکن دو کشـور از  اي ایران متوقف میبانکی و بیمه

اند. در همین رابطه بایـد بـه تأسـیس    ها داشتهزدن تحریمامارات است، سعی در دور
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اشاره نمود. بنـا  2008اتاق صنعت و بازرگانی آلمان و امارات متحده عربی در سال 
این اتاق در دبی، یکی از دالیل تشکیل ایـن اتـاق،   ه از نشستهاي منتشربه گزارش

. اهمیت ایـن  مریکا استای المللبینهاي چگونگی تجارت با ایران با توجه به تحریم
شوند و درصد کل واردات امارات دوباره صادر می80از آن روست که تقریباً مسئله

د. آمـار و ارقـام   شـو زار ایـران مـی  از این میزان یک چهارم آن از طریق دبی وارد بـا 
جدیدي در خصوص صادرات آلمان به امارات متحد عربی در دست نیست امـا بنـا   

در سـال  ، در حالی که صادرات آلمان بـه ایـران   2008ده در سال به آمارهاي ارائه ش
است، این نرخ رشد در خصوص صـادرات آلمـان بـه    درصد رشد داشته9/8، 2008

میلیـارد یـورو   16/8درصد بـوده و بـه رقـم    48امارات متحدة عربی در همان سال 
,Kuntzelرسید. ( 2010 (

ارد مذاکره با دولتمردان اروپایی یی وامریکاگاه مقامات که هرواقعیت این است 
انـد.  اند، ابتدا با آلمان شروع به مذاکره کردهجهت اعمال فشار و تحریم به ایران شده

کشورهاي دیگري چون ایتالیـا،  ،دانند اگر آلمان حاضر به همراهی شودچه آنکه می
اي هسوئد و فنالند دست از مقاومت خواهند کشید. تجربه خصوصاً در مورد تحریم

نشان داده است آلمان در شرایطی تن به این همراهی خواهـد داد  ،2012فراگیر سال 
که مقاومت را منتهی به انزواي خود در جمع متحـدین غربـی ببینـد. حملـه برخـی      

اي در موجه کنندهرت بریتانیا در تهران، نقش تعیینتندروي ایرانی به سفادانشجویان 
ۀ اروپا در تحریک و اعمال فشار بر اعضاي اتحادیداري انگلیس دار شدن میدانجلوه

امریکـا  امـان  است. در واقع فشار بیهاي یادشده علیه ایران داشتهجهت تنظیم تحریم
ان را اتحادیـۀ اروپـا، عـاملی بـود کـه آلمـ      نسبی سایر اعضايهمراهی و انگلیس و 

فراگیر علیه ایران نمود. هايناگزیر به تصویب تحریم

گیري نتیجه
و نها کشور خاورمیانه است که داراي ارزش اسـتراتژیک بـراي آلمـان اسـت    ایران ت

و کشـور  میـان د »روابـط ویـژه  «گیري همین ارزش استراتژیک است که سبب شکل
گیري و پیامـد  است. حتی در بحبوحۀ روابط ایران و غرب یعنی بحران گروگانشده

کرد تا روابط خود را ه سعی میآن جنگ ایران و عراق، آلمان تنها کشور غربی بود ک
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با ایران حفظ نماید. آلمان با نگرانی از اینکه تیرگـی روابـط ایـران و غـرب ممکـن      
سعی کرد تا بـا  ،پیمانانش منجر شودن به دلیل الزام هماست به قطع مناسباتش با ایرا

اقـدام  1980اجراي نقش میانجی به مدیریت روابط اروپا و ایـران انقالبـی در دهـۀ    
اي موجب شد ایران نقش تعیین کننـده ،1990یابی آلمان متحد در دهۀ ماید. قدرتن

ترغیب کشورهاي تا آنجا که آلمان با؛در سیاست جهانی جدید این کشور ایفا نماید
گو با ایـران، فصـل جدیـدي در روابـط اروپـا و      وکردن باب گفتاروپایی جهت باز

ر نمـود. در حقیقـت، آلمـان بـا     راگیـ گوهاي انتقادي و فوگفتچهارچوبایران در
سـایر اعضـاي   ،گرفتن در خط مقدم توسعۀ روابط سیاسی و اقتصادي بـا ایـران  قرار

اتحادیۀ اروپا را به انجام اقدام مشابه تشویق نمـود، اقـدامی کـه سـطح آن حتـی بـه       
و پایـداري در برابـر   امریکاههاي فرامرزي ایاالت متحدمقاومت و مخالفت با تحریم

شد. به همین دلیل، آلمان را باید معمار اصـلی  هاي مستمر البی یهود کشیدهمخالفت
سـه سـال   -در برابر ایران قلمداد نمود، هرچنـد کـه طـی دو    سیاست اتحادیۀ اروپا

اي هـاي هسـته  به واسطۀ اجماع در میان کشورهاي غربی جهت مهـار فعالیـت  ،اخیر
،ی آلمان با هدف جلوگیري از ایجاد ایـن اجمـاع  المللبینرت ایران و محدودیت قد

سیاست جلب همراهی اعضاي اتحادیه به اروپا براي مراوده با ایران جاي خود را به 
است. نتیجه آنکـه آلمـان از   حریم ایران دادهسیاست همراهی با اتحادیۀ اروپا جهت ت

ي خود را در خصوص دیگر نتوانست سیاست یک بام و دو هوا،2012جوالي سال 
ایران دنبال نماید. 

رفتار سیاست خارجی آلمان در خصوص ایـران و  توانمیدر یک نگاه اجمالی 
سـه  ه بهدر این زمینراسیاست خارجی اتحادیه اروپابرآن کشورمیزان تأثیرگذاري

ادامـه دارد،  2001آغـاز و تـا   1991دورة متمایز تقسیم نمود. در دورة نخست که از 
از ،وگوهـاي جـامع  وگوهـاي انتقـادي و گفـت   گـذاري سیاسـت گفـت   لمان با پایهآ

امریکـا پیمانان اروپایی خود خواست تا به جاي پیروي از رویکرد تقابـل و مهـار   هم
آورند. ط و گسترش روابط با این کشور رويعلیه ایران، به مشی تعامل مشرو

به تدریج با مطـرح شـدن   و 2001سپتامبر 11در دورة دوم که پس از تحوالت 
یابـد، آلمـان   ادامه مـی 2012آغاز و تا سال 2003اي ایران در سال هاي هستهفعالیت

رفتـه رفتــه سیاســت تعامــل سیاســی مشــروط بــا ایــران را کنــار گذاشــته و بنــا بــه  
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در مسیر اعمال فشار سیاسـی بـر ایـران   ،پیمانان غربی خودمکرر همهاي ستدرخوا
چه آلمان نتوانست مانع از دارد. در این دوره اگرها گام برمیتجهت تعلیق این فعالی

ی انـرژي اتمـی بـه شـوراي امنیـت      المللـ بیناي ایران از آژانس ارجاع پرونده هسته
د، لیکن بـه  سوي این شورا علیه ایران شوقطعنامه از4سازمان ملل و بالتبع تصویب 

ز سـال  داد. دوره سـوم کـه ا  هد با این کشور ادامهاي اقتصادي و تجاري خوهمکاري
د، آلمان عاقبت تحت فشـار متحـدین غربـی خـود بـه      شوتاکنون را شامل می2012
گرفتن در انزوا، نخواست تـا مـانع از تصـمیم    امریکا، انگلیس و نگرانی از قرارویژه 

د. الی، بانکی و نفتی علیه ایران شوهاي فراگیر ماتحادیه جهت اعمال تحریم
ي حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوري اخیر ایران زپیروبا این همه، با 

بـه دلیـل ابـراز امیـدواري     ،و پیدایش برخی عالئم بهبودي در روابط ایران و غـرب 
، 5+1ايهاي گشایش احتمالی در مـذاکرات هسـته  طرفین در خصوص وجود زمینه

ت رود آلمان در صـف نخسـت دول اروپـایی جهـت از سـرگیري مناسـبا      انتظار می
بار اقتصادي و سیاسی با ایران و اعمال فشار بر متحدین غربی خود به منظور کاهش 

گیرد. ها علیه این کشور قرارتحریم



وپا
ه ار

ادی
تح

 و ا
ان

آلم
ن، 

یرا
ن ا

میا
ط 

رواب
ث 

مثل


نی
کیا

ود 
داو

177

هایادداشت
نقـش آلمـان در سیاسـت    «این مقاله حاصل از نتایج طرح پژوهشی اینجانـب بـا عنـوان    . 1

آزاد اسالمی واحد قـم  شگاه حمایت دانتحت ،»خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران
.است
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