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چکیده
به دنبال شکست قدرتهای اروپایی در جنگهای جهانی ،اروپا نقش محوری خود در نظام بینالملل را
از دست داد و با تقسیم این قاره ،کشورهای اروپایی تحت سیطره و نفوذ دو قطب بزرگ قدرت ،آمریکا
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و شوروی سابق قرار گرفتند و تحوّل امنیّت و یا توسعه آنها در این چارچوب رقمم خمورد .اروپمای
ضعیف شده برای ایفای نقشی مؤثرتر در نظام بینالملل راه همکاری و همگرایی را در قالب سازمانهای
منطقه ای ،به ویژه در غرب اروپا در پیش گرفت که نمونه بارز امروزین آن اتحادیه اروپاست .در بمین
اعضای اتحادیه مذکور ،آلمان به عنوان قدرت اقتصادی و صنعتی ،جایگاه برجسمته و اول را بمه خمود
اختصاص داده است .در چنین شرایطی ایران نیز که درگیر چالشهای عمیقی با ایاالت متحده بموده،
همواره در صحنه بینالمللی و در روابط تجاری و اقتصادی در نظر داشته تا از علم و فناوری کشورهای
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عضو اتحادیه اروپا بخصوص آلمان در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی خود بهره جوید؛ اگر چه موانع
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سیاسی و بحران روابط با آمریکا ،همواره سبب ساز چالشهایی اساسی در مناسبات ایران بما آلممان و
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اتحادیه اروپایی بودهاند .مقاله حاضر میکوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه روابط نزدیک با آلمان
به عنوان عضو قدرتمند اتحادیه اروپایی میتواند سبب تحکیم روابط ایران با این اتحادیه و تأمین منافع
اقتصادی و توسعه صنعتی این کشور گردد؟ برای پاسخ به این سؤال ،با بهره گیری از روش توصیفی-
تحلیلی این فرضیه مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت غلبه بر چالشهای سیاسی ،بما توجمه بمه
قدرت اقتصادی و صنعتی آلمان و جایگاه آن در اتحادیه اروپایی ،روابط نزدیک ایمران بما ایمن کشمور
میتواند زمینه ساز تحکیم روابط با اتحادیّه اروپا و بهره گیمری از ایمن مناسمبات در راسمتای توسمعه
اقتصادی و صنعتی کشور باشد ،و در این راستا مدل آلمان و منطقه آلمان را ارائه مینماییم.
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مقدمه
ایران کشوری بزرگ ،برخوردار از منابع عظمیم انمر ی و بمازیگری قدرتمنمد بمه لحما
سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه است .درحالی که بی ثباتی در این منطقه عمق و
گستره وسیعی دارد ،ایران ضمن توجه به امنیت منطقه درصدد بوده است با حفظ ثبات و
امنیت داخلی ،جذب سرمایههای خارجی و بهره گیری از فناوریهمای نموین بمر موانمع
رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی غلبه نماید .این کشور با توجه بمه آرمانهمای انقالبمی
خود در زمینه رهایی از وابستگی و اقتصاد تک محصولی ،خمود را نماگزیر میدانمد کمه
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تالش جدّی و مؤثری در توسعه زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی انجام دهد .از نگماه
ایران ،این تالشها باعم

تقویمت اقتصماد ملّمی و خودبماوری در حوزههمای مختلمف

فرهنگی و سیاسی-امنیتی خواهد گردید .این کشور با استفاده از نیروی انسانی متخصص
خود در حوزههای مختلف کشاورزی ،صنعتی ،انر ی و با گسترش همکاریها و روابمط
با کشورهای توسعه یافته صنعتی ،میتوانمد زیرسماختهای الزم را در راسمتای صمنعتی
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شدن و رهایی از اقتصاد نفتی مهیا س ازد .برای تحقّق این اممر مهمم ،برقمراری تعمامالت
گسترده اقتصادی با آلمان میتواند به عنوان گامی مؤثر مورد توجه قرار گیمرد ،کمه البتمه
شرط نخست آن ،غلبه بر موانع سیاسی و چالشهای سیاسمت خمارجی اسمت .در ایمن
صورت ،با توجه به جایگاه برتر اقتصادی و صمنعتی آلممان در اتحادیمه اروپمایی ،سمایر
کشورهای اروپایی نیز بمه سمرمایه گمذاری در بخشهمای مختلمف و توسمعه روابمط و
همکاریهای اقتصادی با این کشور ترغیب خواهند شمد و در نتیجمه روابمط سیاسمی و
اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا چشم اندازی رو به گسترش خواهد یافت.
قدرت اقتصادی و صنعتی و جایگاه سیاسی اتحادیه اروپا ،موجمب گردیمده تما ایمن
اتحادیه یکی از بازیگران بزرگ و برجسته در روابط بینالملل محسوب شمود .سیاسمت
خارجی اتحادیه اروپا در مقایسه با سایر بازیگران بینالملل ی ،باز بودن دیپلماسی و تعامل
اتحادیه اروپا با ایران حتی پس از تحریمها علیه این کشور ،موجمب گردیمده کمه ایمران
خواهان تعامل بیشتر با اتحادیه اروپا در مسائل مختلف منطقه ای و بینالمللی باشمد .در
همین راستا ،پس از طرح برنامه هسته ای ایران ،این کشور کوشید با توجه به چالشهای
گسترده روابط خود با ایاالت متحده ،کشورهای قدرتمند اروپایی را وارد بازی نماید .در

نهایت نیز مدیریت مذاکرات ایران با قدرتهای جهانی بر سر برنامه هسته ای به اتحادیه
اروپایی واگذار گردید .اما ،ناتوانی اروپا در حمایت مؤثر از توافق هسته ای (برجام) پس
از خروج آمریکا ،نشان داد که به رغم قدرت و توان اقتصمادی اتحادیمه اروپما از ایفمای
نقش بازیگری بزرگ در عرصه سیاست بینالملل ،در مواجهه با ایاالت متحمده همننمان
از ضعفهای عمیقی رنج میبرد .لذا ،فرضیه این مقاله بر اساس این سناریو شکل گرفته،
که در صورت حل چالشهای سیاست خارجی ،روابط نزدیک با آلممان میتوانمد زمینمه
ساز روابط نزدیکتر ایران و اتحادیه اروپایی و بهره مندی کشور مذکور از توانمندیهای
این اتحادیه در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی خود باشد.

287

در این مقاله ،با توجه به اهمیت گسترش روابط ایران و آلمان ،مدل آلمان و منطقهه
آلمان ارائه میگردد و حوزههای همکاری و همننین چالشهای موجود در روابط ایران
و آلمان مورد بررسی قرار میگیرد؛ ادامه بح

بمه نقمش و اهمیمت آلممان در گسمترش

روابط ایران و اتحادیه اروپایی و امکان بهره مندی ایران از توانمندیهای این اتحادیه در
راستای توسعه اقتصادی و صنعتی اختصاص مییابد.

آیندۀ همکاریهطای
ایططران و اتحادیطط
اروپا

چارچوب نظری
در نظام بینالملل کنونی ،گسترش روابط سیاسی بین کشورها به عوامل متعددی از جمله
میزان مبادالت اقتصمادی ،تجماری ،فرهنگمی و علممی بمین آن کشمورها وابسمته اسمت.
چارچوب نظری این مقاله با توجه به تأکید بر روابمط اقتصمادی ،اجتمماعی ،فرهنگمی و
علمی بین ایران و آلمان ،نظریه وابستگی متقابل است .رابرت کموهن و جموز

نمای را

مهمترین و اصلیترین پدید آورندگان نظریه وابسمتگی متقابمل در دهمه هفتماد ممیالدی
میدانند .با توجه به شکست آمریکا در جنگ با ویتنام که باع

ناکمامی ایماالت متحمده

آمریکا در اعتالی هژمونی خود در نظام بینالملل گردید ،و نیمز بما بمه قمدرت رسمیدن
سازمانهای بینالمللی اقتصادی از جمله اوپک در روابمط بینالململ و همننمین توجمه
روزافزون کشورها بر توسعه اقتصادی ،رابرت کوهن و جوز

نقطططش آلمطططان در

نای با به چالش کشمیدن

واقع گرایی کوشیدند تا درک جدیدی از نظام بینالملل را ارائه دهنمد .از دیمدگاه آنمان،
روابط بین کشورها فقط به حوزه دولت-دولت منحصر نمیشود و گسترش روابمط بمین

آنها در حیطههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و علمی سبب گردیده است تا واقع گرایی
برای توضیح روابط بینالملل بسیار محدود و ناکارآمد باشمد .در نگمرش واقمع گرایانمه،
دولتها تنها بازیگران اصلی روابط بینالملل هستند و فاکتورهای قدرت نظامی ،تقابل و
امنیّت مهمترین ابزار قابل استفاده برای پیشبرد سیاسمت آن کشمورها در عرصمه جهمانی
محسوب میشوند .این نوع نگرش ،سبب شده است که کشمورها بما توجّمه بمه قمدرت
نظامی و امنیّتی خود سعی کنند تا کشورهای دیگر را در شکل جدیدی از صفبندی بمه
عنوان حامی سیاستهای خود در نظام بینالملل قرار دهند .دنیای جدید ،دنیای وابستگی
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متقابل مجموعمهای از بمازیگران دولتمی و غیمر دولتمی از جملمه بانکهما ،شمرکتهای
بینالمللی ،اوپک ،رسانهها و  ...اسمت کمه در آن شمبکههای پینیمده ای از همکماری و
تعامل و تعارض وجود دارد که هیچ قدرت کامالً برتر و مسلّطی در آن قابمل تشمخیص
نیست بلکه یک نوع درهم تنیدگی بین آنها وجود دارد.
برخی از خصوصیات مدل وابستگی متقابل را در عناوین ذیل میتوان خالصه کرد:
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 .1بازیگران روابط بینالملل تنها دولتها نیستند؛ شرکتهای چند ملیتی ،سمازمانها
و ر یمهای بینالمللی بازیگران جدیدی هستند که در کنار دولتها نقش آفرینی میکنند.
 .2مسائل اساسی جهان دیگر تنها مسائل نظامی ،امنیتی و اسمتراتژیک نیسمت ،بلکمه
مسائل اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافتهاند .به هممین
دلیل کاربرد زور و قدرت نظامی کمتر و همکاریهای اقتصادی ،اجتماعی بیشتر میشود.
 .۳قاعده رفتار در عرصه جهانی از تعارض و مخاصمه به همکاریهای فراملّی تغییر
کرده است .در روابط بینالملل برد یک بازیگر لزوماً به معنی باخمت دیگمری نیسمت و
بازی جدید میتواند دو یا چند برنده و بازنده داشته باشد.
 .۴سلسله مراتب قدرت که مبتنی بر قدرت نظمامی بمود ،جمای خمود را بمه شمبکه
پینیدهای از همکاریها داده است که دیگر سلسله مراتبی نیست ( Keohane & Nye,

.)1977: 5-35
وابستگی متقابل نیز به عبارت ساده به معنای وابسمتگی دو طرفمه اسمت .وابسمتگی
متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد کمه در آن بمین کشمورها یما بمازیگران
داخلی کشورهای مختلف ،تأثیرگذاری متقابل وجود دارد .ایمن تأثیرگمذاریها اغلمب از

مبادالت بینالمللی ،نقل و انتقال پمول ،کماال ،افمراد و پیمام در سمطح بینالمللمی ریشمه
میگیرد .وابستگی متقابل با وابستگی دو طرفه متقارن و برابر و یکسمان نیسمت .ممکمن
است سطح و حجم مبادالت اقتصادی بین دو یا چند کشور افمزایش نیابمد و یما حجمم
مبادالت یکی از طرفین بیشتر از طر

دیگر باشد ،اما وابستگی متقابل و همگرایی آنها

بیشتر شود .معیاری که در این زمینه ارائه میشود معیار حساسیت است .حساسیت؛ بدین
معنی است که تحموالت و روابمط اقتصمادی چنمد بمازیگر بینالمللمی اهمّیّمت و تمأثیر
فوقالعادهای برای دیگری دارد .ممکن است حجم مبادالت در کشور تغییری نکنمد ،امما
اهمّیّت ،تأثیر و حساسیت مبادله برای آنها افزایش یابد و این به معنی افزایش وابستگی
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متقابل میان آنهاست .این امر به تدریج موجب میشود که درجه ای از همبستگی میمان
بازیگران اقتصادی شکل گیرد (.)Kohene,1984: 366-368

روابط غیررسمی میان نخبگان دولتی و نخبگمان غیردولتمی و سمازمانهای فراملّمی،
انجمنهای فرهنگی ،علمی و اجتماعی ،باعم

تمأثیر گمذاری بمر روابمط بمین کشمورها

میگردد .میزان باالی ارتباطات بین ملّتهای مختلف و تأثیر پذیری فرهنگی و اجتماعی
میان آنها ،سبب میشود که میزان ارتباطات اقتصادی ،فرهنگمی و اجتمماعی بمین آنهما
افزایش یابد و در ادامه باع

اثرگذاری بر سیاستهای کشمورهای ممورد نظمر در قبمال

یکدیگر خواهد شد .همگراییهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در مناطقی که سمطوح
باالتری از تأثیرگذاری وجود دارد ،میتواند به شکل گیری روند سیاسی و نیمز نهادهمای
مشترک سیاست گذاری منجر شود و هر اندازه میمزان تبمادالت اقتصمادی و فرهنگمی و
علمی بین کشورها افزایش یابد ،نزدیکی سیاسی بین آن کشورها نیز بیشمتر میشمود .در
این راستا افزایش تبادالت علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و تجاری بین ایران و آلمان ،موجب
تعامالت گسترده فرهنگی ،اقتصادی بین دو کشور خواهد بود .استمرار ایمن همکاریهما
نیز باع

افزایش همکاریهای اقتصادی و سیاسی بین ایران و آلمان و همننین ایران و

اتحادیه اروپا خواهد گردید.

نقطططش آلمطططان در
آیندۀ همکاریهطای
ایططران و اتحادیطط
اروپا

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از برجام
در نظام بینالملل کنونی بغیر از دولتهما ،نقمش آفرینمان دیگمری از جملمه سمازمانها،
نهادهای سیاسی و فرهنگی بر تصمیمات جهانی تأثیر گذار هسمتند .از جملمه مهمتمرین
این سازمانها اتحادیه اروپاست .اتحادیه اروپا با عضویت  2۷کشور و داشمتن جمعیتمی
بالغ بر  ۵۰۰میلیون نفر در ردیف چهارم ثروت و درآمد جهمان میباشمد از طرفمی ایمن
اتحادیه بیش از  2۰درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد و اینکه بیش از  ۷۰درصد از
مبادالت جهانی بواسطه شرکتهای بینالمللی که اعضای این اتحادیمه در سرتاسمر دنیما
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ایجاد نمموده اسمت صمورت میگیمرد .یمورو پمول واحمد اتحادیمه اروپما ،پمس از دالر
ارزشمندترین پول رایج دنیا را دارا میباشد .اتحادیه اروپا بما دارا بمودن تولیمد ناخمالص
داخلی که به بیش از  ۷هزار میلیارد دالر میرسد ،باالترین درآمد سرانه سطح جهمانی را
بخود اختصاص داده است .قدرت اقتصادی آلمان و فرانسه باع

شده است تا اتحادیمه

اروپا در سیاست گذاریهای جهانی از جمله صندوق بینالمللی پول و سازمان تجمارت
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جهانی نقش برجسته را به خود اختصاص داده است (رستمی.)2۴۷ :1۳۹۸ ،

اتحادیه اروپا در حوزههای مختلفی از جمله نظامی ،اقتصادی و حقوق بشر به دنبمال
نقش آفرینی در نظام بینالملل است و چه بسما در مسمائل مختلفمی از جملمه توافقناممه
برجام تالش نموده است که جایگاه خود را در تصمیم گیری نظام بینالململ بمه اثبمات
برساند .توافقنامه برجام را میتوان یک نمونه بارز از همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا
دانست .در دولت اوباما ،کشورهای غربی به این نتیجه رسمیده بودنمد کمه حمذ

کاممل

ایران از برنامه هسته ای امکان پذیر نیست و سرانجام موضع اتحادیه اروپا در یک برنامه
واقع بینانه تر نسبت به غنی سازی سطح پایین برای اهمدا

غیرنظمامی در ایمران ممورد

موافقت قرار گرفت (.)Fiedler, 2018: 297
توافقنامه برجام بین ایران و گروه  ۵+1نقطه عطفمی در روابمط سیاسمی و اقتصمادی
ایران با نظام بینالملل ی بوده است .ایران توانست به صورت هوشمندانه با ابرقمدرتهای
دنیا در زمینه انر ی هسته ای به توافقی برسد که توافقنامه قرن نیز نام گرفمت ( Sterio,

 .)2016: 69در پی این توافق بینالملل ی ،ایران به دستاوردهای بسیار خوبی دست یافت
و همننین اثبات کرد که از سیاست گفتمان و تعامل برخوردار است .در این راستا ایران

نشان داد که در هر زمانی که نیاز باشد میتواند قدرت هسته ای خود را افزایش دهمد ،و
هر زمان که الزم ببیند میتواند گفتگو ی سیاسی و سازنده با جهان داشته باشد .ایمران در
ادامه توانست با شرکتهای بزرگ اقتصادی اروپمایی قراردادهمایی در حوزههمای نفمت،
صنعت خودرو ،هواپیمایی و  ...امضا کند که برای توسعه و نوسمازی زیمر سماختهای
اقتصادی ایران بسیار مهم بوده است .همننین جایگماه سیاسمی و اقتصمادی خمود را در
اوپک دوباره کسب نماید و میزان فروش نفت خود را به دوران قبل از تحریمها افزایش
دهد (طاهرپور.)12۴ :1۳۹۵ ،
امّا همان طور که ترامپ در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در سال  1۳۹۵اعمالم
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کرده بود ،از موافقت نامه برجام خمارج شمد و بما نفموذ صهیونیسمم و عواممل مخمالف
حکومت ایران از جمله جان بولتون در هسته تصمیم گیریها ،تحریمهای هسته ای علیه
ایران را دوباره اعمال نمود .این مسأله موجب خروج شرکتهای بزرگ نفتی ،هواپیمایی
و ماشین سازی و نیز فسخ و یا تعلیق قراردادهای بینالمللی با ایران شد .در ادامه آمریکا
خواهان کاهش توان دفاعی و نظامی ایران از جمله در زمینههای موشکی شد و در ایمن
راستا ،با فشار حداکثری بر اقتصاد ایران کوشید تا این کشور را در انزوا قرار دهد.
آمریکا و اتحادیه اروپا بدلیل نفوذ و در مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی بینالمللی
بعنوان دو بازیگر مهم و تأثیر گذار در عرصه جهانی قلمداد میگردند .از جنمگ جهمانی
دوم به بعد ،با توجه به ضعف کشورهای اروپایی بخاطر جنگ ،خطمر نفموذ شموروی و
کمونیسم باع

گردید تا آمریکا در اروپا از حیطه عملیاتی گسترده ای برخوردار گمردد.

در این راستا ،اروپا با کمک مالی آمریکا توانست اقتصاد برشکسته خود را نجات دهد و
ناتو با حمایت آمریکا توانست امنیت اروپا را فراهم نماید .بعد از فروپاشمی شموروی و
بوجود آمدن اتحادیه اروپا ،با توجه به نفوذی که آمریکا همننان بر کشمورهای اروپمایی
دارد ،و با توجه به هژمونی آمریکا در نظام بینالملل ،باع

گردید تا آمریکما بتوانمد بمر

تصمیمات این اتحادیه تأثیر گذار گردد.
آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه هسته ای در قبال ایران تاکید دارند که میباید جلوی
دستیابی ایران به سالح هسته ای سلب گردد ،ولیکن در نحوه برخورد با ایمران اخمتال
نظر وجود دارد .آمریکا خواهان عدم دسمت یمابی ایمران بمه انمر ی هسمتهای از جملمه

نقطططش آلمطططان در
آیندۀ همکاریهطای
ایططران و اتحادیطط
اروپا

بصورت قهرآمیز میباشد ،در صورتیکه اتحادیه اروپا برای بهرمندی ایران از برنامه هسته
ای صلح آمیز ،از طریق مذاکره و یا استفاده از ابزارهای اقتصادی تاکیمد دارد .ولمیکن بما
توجه به فشمار آمریکما بمه کشمورهای اروپمایی در ایمن راسمتا ،و همننمین نگرانمی از
فعالیتهای موشکی ایران ،سبب گردید که اتحادیه اروپا در خروج آمریکما از برجمام و
اعمال تحریمها علیه ایران ،نقش یک بازیگر بازدارنده را به خوبی ایفا ننماید.
اما بیان این نکته مهم میباشد که امروزه با توجه به نگرانی اتحادیه اروپا از عملکمرد
دولتمردان آمریکا در زمینه خروج از معاهدات زیست محیطی ،ایجاد تعرفههای گمرکمی
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جدید ،اختال

در مدیریت ناتو ،ترجیح منافع آمریکا بر معاهمدات بینالمللمی و ایجماد

هژمونی جدید در جهان ،باع

شده است که این اتحادیه تا حمدودی رو در روی یمک

جانبه گرایی آمریکا قرار گیرد.
ایران و اروپا در زمینههای بسیار زیادی دارای منمافع مشمترک هسمتند کمه از جملمه
میتوان ،درک اروپا از نقش آفرینی ایران در ثبات منطقه خاورمیانه را ذکر نمود (کیمانی،
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 .)1۶۷ :1۳۹۷مشکالت خاورمیانه از جمله مواد مخدر ،تروریست و مهاجرت ،موجمب
گردیده است که اتحادیه اروپا بیش از پیش به نقش آفرینی ایران در ثبات منطقه پی ببرد.
اروپا به این موضوع آگاه اسمت کمه در بحمران داعمش ،ارتمش سموریه بما همکماری و
راهنمایی مستشاران نظامی ایران توانسته است حکومت داعش را به طور کامل در سوریه
از بین ببرد ،در غیر این صورت باع

افزایش مهماجرت مردممان منطقمه بمه کشمورهای

اروپایی و همننین موجب گسترش نفوذ داعش در اروپما میگردیمد( .نظمامپور:1۳۹۵ ،
 .)1۴روابط اقتصادی بین ایران و شرکتهای بزرگ اروپایی در زمینههای انر ی ،ماشین
سازی ،دارو ،ترانزیت و همننین مراودات علمی و فرهنگی از جمله فرستادن دانشجو به
اروپا و داشتن مراکز فرهنگی در آلمان ،فرانسه و شمال اروپا گویمای گسمتردگی روابمط
اقتصادی و علمی ایران و اتحادیه اروپاست.
سران اروپا به این مسئله باور دارند که برخورد ترامپ با برجام باع

به خطر افتادن

معاهدههای دیگر بینالمللی هم خواهد شد .موگرینی در این رابطه اظهار کرده است کمه
این توافق نامه از طریق دیپلماسی جامعه بینالمللی به دست آمده است ،این اممر باعم
میشود جهان ایمنتر شود و این مانع از مسابقه احتمالی تسلیحات هسمتهای در منطقمه

میشود و ما انتظار داریم همه طرفین به اجرای کامل این توافق ادامه دهند (Cronberg,
)2018: 257

از طرفی ،محروم کردن ایران از روابط بینالمللی باع
منطقه و همننین باع

بمه وجمود آممدن بحمران در

بی ثبات شدن انر ی در خاورمیانه خواهد شد .طرفهای اروپایی

از جمله آلمان و فرانسه بر حفظ قراردادهایی که شرکتهای اروپایی در فاصمله اجمرای
برجام با شرکتهای ایرانی منعقد گردیده بودند تأکید داشتند .گرچه پیکان توجه دولمت
ترامپ و همننین نگرانی مسئوالن ایران به تحریمهای نفتی معطمو
میتواند باع

اسمت ،امما آننمه

مشکالت اقتصاد ایران شود ،قطع ارتباط با شریان مالی جهانی ،سموئیفت

1

293

است .ایران در هر صورت میتواند در مقیاس بسیار نازلتر از طریق مرزهای خود نفمت
صادر کند اما مشکل اصلی بر سر وصول درآممدهای ناشمی از فمروش نفمت اسمت .در
اهمیت سوئیفت برای بازرگانی خمارجی تردیمدی وجمود نمدارد .سموئیفت دربرگیرنمده
حدود ده هزار بانک و مؤسسه در سراسر جهان است و سماالنه بمیش از هفمت میلیمارد
تراکنش مالی از سموی سموئیفت انجمام میشمود ( .)SWIFT homepageشمرکتهای
آلمانی در آستانه اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران ،از دولت کشورشان و اتحادیه اروپا
خواستند تا برای ادامه همکاری با ایران به آنها کممک کننمد .داگممار فمون بونشمتاین،
نماینده اتاق بازرگانی ایران و آلمان در این مورد به روزناممه  Rheinische Postگفمت:
"ما به عنوان نماینده اقتصاد آلمان در ایران از دولت آلمان و کمیسیون اروپا میخمواهیم
که راههایی برای پرداخمت اممن پیمدا کننمد ".فمون بونشمتاین در اداممه افمزود" :مسمئله
کمکهای مالی نیست .بزرگترین مشکل ،یافتن بانکهایی است که در زمینه تبادل مالی
به صورت قانونی با ایران کار کنند و در شرایط کنونی این مسئله فقط به وسیله راهکمار
سیاسی قابل حل است" (طاهرپور .)12۶ :1۳۹۵ ,در این راستا ،اتحادیه اروپا سازوکاری
برای انتقال پول با ایران به نام اینستکس به عنوان ابزاری در حمایمت از تبمادالت ممالی
ایجاد نموده است که میتواند بمه عنموان شمریان ممالی  non-USDو  non-SWIFTاز
جمله اینستکس2در راستای تجارت مالی با ایران مورد استفاده قرار گیرد.

1. SWIFT: The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
2. INSTEX: Instrument for Supporting Trade Exchanges
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آمریکا در پی سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران ،تمالش نممود تما اروپما را از
روند استفاده از اینستکس باز دارد .در این راستا رینارد گرنل ،سفیر ایماالت متحمده در
آلمان ،در مصاحبهای که در روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ منتشر شمد بمه
انتقاد در مورد ساز و کار مالی تجارت اروپا با ایران پرداخت .گرنمل ممدعی شمد کانمال
مالی اینستکس غیرسازنده و ناسازگار با سیاستهای امریکا در جهت افزایش فشارها بر
تهران است (خبرگزاری آفتاب .)1۳۹۷
به طور حتم حجم قراردادها و مبادالت شرکتهای بزرگ اروپایی از جمله زیمنس،
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توتال و بنز با آمریکا خیلی بیش از قرادادهای این شرکتها با ایران است ولیکن در حال
حاضر آننه برای اتحادیه اروپا مهم است ،حفظ جایگاه سیاسی و حقوقی ایمن اتحادیمه
است .آلتمایر ،وزیر اقتصاد آلممان در مصماحبه بما روزناممه  Bild am Sonntagگفمت:
"آلمان و متحدان اروپاییاش به رغم فشار آمریکا حمایت از شرکتهای طر

معامله با

ایران را ادامه خواهند داد" .آلتمایر افزود" :ما به واشنگتن اجازه نخواهیم داد به ما دیکته
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کند که با چه کسی معامله کنیم "(. (Reuters

ایران با توجه به میزان همکاری باالیی که بما اتحادیمه اروپما در زمینمههای مختلمف
منطقه ایای و بینالمللی از جمله در مورد برجام داشته است میتوانمد از ایمن اخمتال
نظر سیاسی به وجود آمده بین اتحادیه اروپا و آمریکا استفاده نماید تا روابمط سیاسمی و
اقتصادی خود و اتحادیه اروپما را افمزایش دهمد ،کمه بطمور حمتم در افمزایش جایگماه
اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه خاورمیانمه و نظمام بینالململ تمأثیر بسمزایی خواهمد
داشت.
نقش آلمان در آینده همکاریهای ایران با اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از نظر موقعیت سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در سطح جهانی و بینالمللمی از
جایگاه ویژهای برخوردار است .آلمان به عنوان یک کشور مدرن صنعتی و برخموردار از
زیرساختهای اقتصادی مطمئن ،نقش بسیار تاثیرگذاری در سیاست کلّی اتحادیمه اروپما
دارد .تأثیرگذاری اقتصاد و صنعت آلمان بر اقتصاد اروپما و جهمان ،موجمب بمه قمدرت
رسیدن آلمان به عنوان یک کشور تأثیر گذار در تصمیمگیریهای جهانی گردیده اسمت.

چه بسا  +1در اصطالح  ۵+1کشورهای صنعتی دنیا متعلق به آلممان باشمد .بمه موجمب
پیمان ماستریخت ،آلمان از کشورهای مؤسس اتحادیه اروپایی و امروزه گرداننده اصملی
امور این اتحادیّه است ،و همین امر موجب قدرت عملیاتی گستردهای در سطح جهمانی
برای این کشور شده است .مقرّ بانک مرکزی اروپا ،مجری به جریمان افتمادن یمورو ،در
شهر فرانکفورت است .در مورد اهمّیّت نقش آلمان در اتحادیه اروپا باید گفت که اصمل
دوم سیاست خارجی آلمان تأمین وحدت اروپا و رهبمری آن اسمت .بمرای تحقمق ایمن
منظور آلمان با همکاری فرانسه اتحاد پولی و اقتصادی کشورهای اروپایی را دنبال کمرده
و اتّخاذ یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در دست دارد (رحمانی.)۳2۴ :1۳۸۷ ،
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تدبیر آلمان در حل بحران مالی اروپا را میتوان به عنوان قدرت برتر اقتصادی و سیاسی
آلمان بر اتحادیه اروپا قلمداد کرد .از زممان ایجاد یورو ،نوعی عدم موازنمه اقتصمادی در
منطقه یورو به ویژه میان اعضای بهمرهمنمد از قدرت تولید تجماری ممازاد ماننمد آلمان و
اعضای دچار کسری تجماری ماننمد یونمان و سایر کشمورهای اروپمای جنموبی وجمود
داشته است که منجر بمه شمکافی در درون یورو و بمروز کسمری تجماری چشممگیر در
میممان اعضممای منطقممه یممورو گردیده است (.)Kundnani, 2011: 370
آلممان بما کممم کممردن مصمر

داخلمی ،جلموگیری از رشمد دسممتمزدها ،برتمری

محصوالت داخلی خود و اعمال فشارهای انقباضی بممر منطقممه یممورو توانسمته اسمت
سیاستهای اقتصادی خود را به دیگر کشورهای عضو توسعه بخشد .آلممان بمما تمدبیر
اجمرای کامل ر یم ریاضت اقتصمادی توسمط اعضمای بمدهکار و بحمران زده از جملمه
یونمان و نیمز تصویب و اجرای توافقنامه مربوط به معاهممده ممالی جدیمد کمه در سمال
 2۰12بمه امضمای سران اروپما رسمید ،توانست به حل بحران مالی اتحادیه اروپا کممک
نماید .بمه اعتقماد تحلیلگران اقتصادی اروپا ،حل بحران مالی اروپا توسط آلمان که منجر
به توسعه حضور و نفوذ آلمان در عرصه جهانی ،گسترش اتحادیه به شمرق کمه سممبب
بماز شمدن بمازار شمرق اروپما بمه سممت اقتصماد صمادرات محمور آلممان و گسمترش
چشمگیر صادرات آلممان بمه سایر اعضای اتحادیه اروپا شده اسمت ،میتوانمد موجمب
هژمونی اقتصادی آلمان بر اتحادیه اروپا گردد (کیانی ،بهار  .)۳۵۳ :1۳۹2از طرفی باتوجه
بمه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا  Brexitکمه موجمب کمرنمگ شمدن نقمش حمامی

نقطططش آلمطططان در
آیندۀ همکاریهطای
ایططران و اتحادیطط
اروپا

سیاسی اتحادیه اروپا در نظام بینالملل خواهد گردید ،نقش سیاسی ،امنیتمی و اقتصمادی
آلمان در حفظ و یکپارچگی اتحادیه اروپا پررنگتر از گذشته خواهد گردید.
سرمایه گذاری خارجی از جمله منابع تأمین مالی کشورها محسوب میشود .در این
راستا ،بیشتر کشورهای جهان با ایجاد اصالحات سیاسی و اقتصمادی بمه دنبمال جمذب
سرمایه گذاری خارجی هستند .ایران از اوایل دهمه هفتماد بما تصمویب قمانون جلمب و
حمایت از سرمایه گذاری خارجی ،تالش فراوانی برای جذب سرمایه گذاری خمارجی،
به خصوص سرمایه گذاران کشور آلمان ،کرده است (دهقان.)۵1 :1۳۹۶ ،
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از طر

دیگر ،کشور آلمان در تمام دورهها نشان داده که خواهان گسترش همکاری

سیاسی و اقتصادی با ایران است .هانس دیتریش گنشر اولین وزیر خارجه اروپایی است
که در سال  ،1۳۶۳بما همد

تلطیف و توسمعه روابمط ایمران و اروپما وارد تهمران شمد

()Mosalaei, 2019: 14
وی بمه عنموان وزیمر خارجمه وقت آلمان غربی ،آمادگی خمود را بمرای ممذاکره بما
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ایران به منظور ممانعت از انمزوای کامل این کشور از سوی غرب آشکارا اعالم نممود و
همننین این دولت در تصویب قعطنامه  ۵۹۸شورای امنیت مبنی بر متجاوز شناخته شدن
عراق در جنگ با ایران نقش مؤثری را ایفما نممود ( .)Perthes, 2014: 1و هممین اممر
باع

شد که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ،مراودات اقتصادی با آلمان

افزایش یابد (کیانی ،پاییز .)1۶۸ :1۳۹2
در سالهای کنونی ،بخصوص پس از برجام ،ایران و آلمان به دنبال تقویت و توسمعه
مناسبات خود تالش بسیاری انجام دادهاند که حضمور مقاممات و هیمات همای مختلمف
سیاسی ،اقتصادی و تجاری آلمان در تهران بیانگر رویکمرد آنهما بمرای توسمعه روابمط
میباشد .دولتهای عضو اتحادیه اروپما در رابطه با ایران تمرجیح میدهند کمه آلمان گام
اول را بردارد تا آنها بدان استناد کنند؛ زیرا آنها به شناخت آلمان از ایران اعتماد دارنمد
(رحمانی .)1۴۴ :1۳۸۴ ،گسترش و توسعه مستمر روابط ایمران بما آلممان در زمینمههای
سیاسی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی باع

گسمترش روابمط ایمران و اتحادیمه اروپما در

تمامی حوزهها خواهد گردید که این میتواند باع

باال رفتن حیطمه عملیماتی ایمران در

منطقه و افزایش جایگاه سیاسی ایران در نظام بینالملل گردد (اطاعت.)1۷1 :1۳۹2 ،

هر چند آلمان در طول این سالها تالش نمود تا روابط خود با ایران را افزایش دهد
و همنینین نقش میانجی را بین ایمران و غمرب ایفما نمایمد ،ولمیکن مسمائلی از جملمه
تحریمهای هستهای آمریکا علیه ایران ،موجب گردید تا روابط ایران و آلمان دسمتخوش
تغییرات گردد.

ایاالت متحده آمریکا پس از استقالل از انگلیس ،اولین کنسولگری خود را در خماک
آلمان در همامبورگ در سمال  1۷۹۰و دوممین کنسمولگری را در بمرمن در سمال 1۷۹۴
تأسیس کرد .پس از پایان جنگ جهانی دوم ،اجمرای برناممه مارشمال از سموی آمریکما
موجب بهبودی اقتصاد آلمان غربی گردید و پایگاههای نظامی آمریکا دفاع از این کشمور
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را در طول جنگ سرد تضمین میکردند  .در سایت وزارت امور خارجه آمریکا در ممورد
اهمیت روابط با آلمان بیان شده است که آلمان یکی از نزدیکترین و قویترین متحمدین
ایاال ت متحده در اروپا است .کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور جمعمی بزرگتمرین
شرکای تجاری آمریکا هستند و آلمان به عنوان بزرگترین اقتصماد اروپما در قلمب ایمن
روابط است .پس از چین و آمریکا ،آلمان سومین صادرکننده جهمان اسمت .بمیش از 2۰
درصد از شغلها در آلمان به صادرات بسمتگی دارد کمه  ۴۷درصمد از تولیمد ناخمالص
داخلی آلمان در سال  2۰1۸را به خود اختصاص داده است که صادرات آلمان به آمریکا
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد .در سال  ،2۰1۸تجارت دوجانبه دو کشور بالغ
بر  2۰۰میلیارد دالر بوده است (.)homepage State.gov

از زمان صدراعظمی مرکل آنگال ،روابط آلمان با آمریکا وارد مرحله جدیدی گردید.
مرکل تالش نمود تا روابط آلمان با آمریکا را افزایش داده و همننین با توجه به مخالفت
آلمان با آمریکا در حمله به عراق ،روابط خود با آمریکا را ترمیم نماید؛ که این نشمان از
گستردگی روابط آلمان و آمریکا میباشد )شیرازی.(1۶2 :1۳۹۳ ،

تحریمهای آمریکا علیه ایران سبب گردید تا بسیار از شرکتهای آلممانی قردادهمای
خود با ایران را تعلیق و یا فسخ نمایند ،کمه از جملمه میتموان بمه خمروج شمرکتهای
زیمنس ،دوینه بان (شرکت ملی راه آهن آلمان) و دوینه تلکموم (بزرگتمرین شمرکت
مخابراتی آلمان) اشاره نمود (تابنماک  .)1۳۹۷بطمور حمتم حجمم قراردادهما و مبمادالت
شرکتهای بزرگ آلمانی از جمله زیمنس ،دوینه بان ،دوینه تلکوم ،باسمف و بنمز بما

نقطططش آلمطططان در
آیندۀ همکاریهطای
ایططران و اتحادیطط
اروپا

آمریکا خیلی بیش از قرادادهای این شرکتها با ایران است ولیکن در حال حاضر آننمه
برای آلمان و اتحادیه اروپا مهم است ،حفظ جایگاه سیاسی و حقوقی این اتحادیه است
که باع

گردد آلمان و اتحادیه اروپا تالش نمایند تما آنجما کمه امکمان دارد رو در روی

یکجانبه گرایی آمریکا جبهه گیری نمایند.
با توجه به عملکرد آمریکا در زمینههای مختلفی از جمله خروج از برجام ،خروج از
معاهدات زیست محیطی و همننین تحریم آمریکا به انتقال گاز روسیه بمه اروپما (نمورد
استریم  )2باع
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گردیده است تا آلمان از خواست آمریکا برای ایجاد هژمونی و برتمری

خود در نظام بینالملل احساس نگرانی نمایند .از جملمه میتموان بمه نگرانمی آلممان از
دخالت آمریکا در انتقال گاز از روسیه به اروپا (نورد استریم  )2اشاره نمود .آنگال مرکل
به تحریم آمریکا به طرح انتقال گاز از روسیه به اروپا (نورد استریم  )2انتقاد کرده و بیان
داشته است که این پرو ه میباید انجام پذیرد .همننین کارستن اشنایدر ،مدیر پارلممانی
فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان انتقاد شدیدی به تصمیمات کنگره آمریکا برای
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اعمال تحریمهای جدید علیه این پرو ه گازی وارد کرده و اعالم کرد که آلمان نباید بمه
کشور دست نشانده آمریکا تبدیل شود (تسنیم .)1۳۹۹
آلمان از نظر سیاسی و اقتصادی از توانمندیهای باالیی در سطح جهمانی برخموردار
میباشد .در این راستا آلمان سعی میکند در روابط خمارجی بما دیگمر کشمورها کمه از
سیاست واقعگرایی و کاهش تنش استفاده نماید .ایران با توجه به حجم بماالی سمرمایه
گذاریهای صنعتی آلمان در ایران در طول دورههای مختلمف و همننمین بما توجمه بمه
همکاریهای وسیعی که با آلمان در مسائل حساسی از جمله برجام داشته است میتواند
از اختالفات نظر سیاسی و اقتصادی بوجود آمده بین آلمان و آمریکا اسمتفاده نمایمد تما
روابط سیاسی و اقتصادی خود با آلمان را افزایش دهد .فیلیپ آکرمان ،ممدیرکل منطقمه
ای وزارت امور خارجه آلمان ،جهت رایزنی و گفتگو برای حفظ و گسمترش روابمط بما
ایران ،با سیدعباس عراقنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار نممود و
از تالش دولت آلمان برای حفظ برجام و گسترش روابط اقتصادی آلمان و ایران تاکیمد
ورزید .وی از اقدام آمریکا در زمینه برجام ابراز تأسف نمود و بر تالش آلمان در جهت
پایبندی طرفین در برجام ابراز امیدواری نمود .آکرمان در ایمن دیمدار ضممن اشماره بمه

اهمیت برجام به عنوان نشانه ای از موفقیت دیپلماسی و همننین انتقاد از تصمیم آمریکا
برای خروج از برجام ،اراده کشورش برای ادامه حمایت از توافق هستهای را مورد تاکید
قرار داد (ایرنا .)1۳۹۸

در یک نگاه کلی؛ آلمان ،یک کشور مدرن صنعتی با زیرساختهای اقتصادی مطمئن
است .وجود شرکتهای پیشرفتهای همنون:
 شرکتهای ماشین سازیBMW, Audi, VolksWagen, Benz, Skoda شرکتهای کشتیسازی Hamburg Süd, Lürssen Fassmer, Blohm+Voss, Meyer Werft,
 -شرکتهای الکتریسیته Bosch, Braun, Siemens, Deutsche Telkom
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 شرکتهای شیمیاییBASF, Bayer AG -شممرکتهای زنجیممرهای خریممد Aldi, Saturn, Rewe, Lidle

Kaufhof,

Karstadt,
 شرکتهای تولید پوشاک و نسماجی adidas, Puma, Spirit, Ettlin-TextilesTom Taylor, C&A,

سبب گردیده است که آلممان از سماختار اقتصمادی بسمیار قموی در سمطح جهمانی
برخوردار گردد .کشور آلمان در زمینه علمی و دانشگاهی نیز سرمایه گذاریهای بسیاری
کرده است ،به طوری که اکثر دانشگاههای آلمان از رتبه علمی بماالیی در سمطح جهمانی
برخوردارند .اکتشافات علمی در زمینههای فلسفی ،اجتماعی ،اقتصادی و تکنولمو ی در
دانشمگاهها و یما مؤسسمات علممی همنمون

MaxPlanck, DAAD, Göttingen,

 … Shtudgart, Humboldt, Freie Berlin, Münsterنشمان دهنمده آینمده نگمری و
درایت سیاست مداران آلمان در سرمایه گذاری مراکز علمی و دانشگاهی است .از طرفی
دیگر ،نهادینه بودن تفکر اعتال و پیشرفت کشور در مردم آلمان باعم

بمه وجمود آممدن

چرخه قوی فکری در سطح سیاسی و عمومی جامعه گردیمده و موجمب مطمرح شمدن
آلمان به عنوان یک کشور فرهنگی ،علمی و اقتصادی در سطح جهانی گردیده است.
سابقه همکاریهای سیاسی میان ایران و آلمان و همننین پتانسیلها و منابع طبیعمی
موجود در ایران ،موجب گردیده است که ایران از نظمر اقتصمادی از جایگماه ویمژه نمزد
آلمان برخوردار گردد .آلمان به عنوان مهمترین کشور انتقال دهنده تکنولو ی به ایران در
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میان اعضای اتحادیه اروپا ،میتواند روابط گستردهتری در عرصه اقتصادی با ایران داشته
باشد .آلمان تأمین کننده  ۳۵درصد واردات ایمران از اروپما است (کیمانی.)1۶۴ :1۳۸۸ ،
در سال  2۰1۴بیش از  ۴۹/۹درصد از سرمایهگذاری کشورهای عضو اتحادیمه اروپما در
ایران توسط آلمان انجام شده است (رنجبردار.)۹ :1۳۹۷ ،
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با توجه به نمودار یاد شده ،میتوان دریافت که بدلیل مسائل هسته ای و تحریمهمای
اعمال شده علیه ایران ،حجم مبادالت اقتصادی ایران بما آلممان تما سمال  1۳۹۵کماهش

چهطططار شطططماره

چشمگیری یافته است .پس از امضما توافمق ناممه برجمام در سمال  ،1۳۹۵صمادرات و

زمستان 1398

سرمایه گذاری آلمان در حوزههای مختلفی از جمله ،تولید ماشمین آالت ،قطعات وسایل

پ اپی سی و چهار

نقلیه و خودرو ،صمنایع پتروشمیمی ،صمنایع شمیمیایی ،تولید انواع محصوالت الکتریکی
و مصالح ساختمانی افزایش یافته است .شرکت کهنه کار زیمنس با سابقه  1۵۰سماله در
صنعت آلمان پس از غیبت چندساله بار دیگر در ماه مارس سال  2۰1۶میالدی به ایمران
بازگشت و همکاری مجدد خود را با گمروه مپنما در زمینمه تولیمد توربینهمای گمازی و
نراتورهای نیروگاهی آغاز کرد .همننین شرکت دایملر نیمز در انویمه سمال  2۰1۶دو
قرارداد برای تولید کامیونهای مرسدس بنز با طرفهای ایرانی خود امضا کرد .با توجمه
به نمودار باال ،بعد از امضای برجام شاهد رشد حجم مراودات اقتصادی ایمران و آلممان
میباشیم که این نشان دهنمده پتانسمیل بماالی سمرمایهگذاری اقتصمادی در ایمران بمرای
شرکتهای آلمانی و همننین نشان دهنده خواسمت دو کشمور بمرای گسمترش روابمط
میباشد (رنجبردار.)2۸ :1۳۹۷ ،

کشورهای منطقه آلمان از جمله کشورهای سموییس و اتمریش ،اشمتراکات زبمانی و
فرهنگی و نژادی بسیار زیادی با آلمان دارند که موجب نزدیکی سیاسی و اقتصادی ایمن
کشورها با یکدیگر شده است و بدین جهت این منطقه را  DACH-Regionمینامند که
حمممرو

اختصممماری آن عبارتانمممد از  D=Deutschland, A=Austriaو

 CH=Confoederatio Helveticaنام التین سوئیس است)Thill, 2014( .
ایران با کشورهای اتریش و سوئیس دارای تبمادالت اقتصمادی و فرهنگمی بسمیاری
است که از جمله میتوان به چشم انداز انتقال گاز ایران بمه ایمن کشمورها اشماره کمرد.
اتریش از سال  1۹۹۵به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و با توجمه بمه سماختارهای قموی
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فرهنگی و اجتماعی از مناسبات بسیاری با دیگمر کشمورهای اتحادیمه اروپما برخموردار
است .الزم به ذکر است که؛ سوئیس از اعضای اتحادیه اروپما نیسمت ،ولمیکن از روابمط
نزدیکی با شورای همکاری اتحادیه اروپا برخوردار است .بر اسماس تحکمیم و تجدیمد
رویکرد دوجانبه ،سوئیس قصد دارد تا یک رابطه تنظیم شده با اتحادیه اروپا را بر اساس
مشارکت برای فراهم ساختن زمینههای توسعه ،برقرار سازد .سموئیس تمالش مینمایمد،
روابط خود با کشورهای همسایه را ،با توجه به نقش اصلی آنها بمه عنموان کشمورهای
عضو اتحادیمه اروپما ،افمزایش دهمد .فراتمر از کشمورهای همسمایه ،سموئیس از طریمق
دیدارهای مکرر دیپلماتیک به دنبال حفظ و گسترش روابط نزدیک بما هممه کشمورهای
اتحادیه اروپاسمت .ایمن تمالش در زمینمه توسمعه ،اداممه و تشمدید همکماری در ممورد
موضوعات خاص و همننین انجام فعالیتهای چند جانبه در سازمان ململ یما سمازمان
امنیت و همکاری اروپاست ( .)FADF: 15در سیاسمت خمارجی کشمورهای اتمریش و
سوئیس ،اصل بی طرفی و یا عدم دخالت در مسائل و بحرانهمای بینالمللمی ،نشمان از
رویکرد ملی آن کشورهاست)FADF: 11; Meyer, 2007: 6( .
آلمان ،اتریش و سوییس در مرکز اروپا قرار دارند .این کشورها هم به عنوان شمریک
مهم اقتصادی و هم به عنوان پلی بین شمال و جنوب اروپا عمل میکنند و بیشتر از سایر
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هم آمیختهاند .با توجه به برخورداری این سه کشور از
پیشرفتهای اقتصادی ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی ،دیگر کشورهای اروپمایی بمه دنبمال
گسترش روابط با این کشورها در جهت ارتقای کیفیت اقتصادی و آموزشی خود هستند.
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حال با توجه به جایگاه آلمان ،اتریش و سوییس در اروپا از یک سو و رویکرد بی طرف ی
و یا عدم دخالت این کشورها در سیاستهای کالن بما ایمران از سموی دیگمر ،بمه نظمر
میرسد ،ایران باید در جهت افزایش حجم معامالت تجاری و اقتصادی و روابط علممی
و فرهنگی با کشورهای آلمان ،اتریش و سوییس گام موثری بردارد .در ادامه با توجه بمه
مطالب بیان شده ،مدل آلمان و منطقه آلمان در راسمتای سیاسمت خمارجی ایمران ارائمه
میگردد ،با این توضیح که؛ منطقه آلمان بیانگر کشورهای اتریش و سوییس است.
با توجه به اشتراکات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بین کشورهای آلمان ،سمویس و
302

اتریش ،گسترش همکاری فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ایران با منطقه آلمان تأثیر بسیار
زیادی بر افزایش همکاریهای سیاسی و اقتصادی ایران و آلمان خواهد شد و با توجّمه
به جایگاه تأثیر گذار آلمان بر اتحادیه اروپا ،گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایمران و
اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت و در ادامه ،این روابط بما توجّمه بمه تمأثیر گمذاری
اتحادیه اروپا در نظام بینالملل ،باع
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افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی ایران در منطقمه

و جهان خواهد گردید.
حال ،با توجه به زیرساختهای متنوع و نیرومند آلمان و منطقه آلمان در زمینمههای
مختلف صنعتی ،اقتصادی و علمی ،زمینهها و راههای گسترش روابط بین آنها در چنمد
حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
• تدریس زبان آلمانی در دبیرستان :ساختار آموزشی یک کشمور نقمش بسمزایی در
استقالل و موفقیت آن کشور در سطح منطقه ای و بینالمللمی دارد .همر انمدازه سماختار
آموزشی از متدهای علمی و مدرن بهره منمد باشمد ،مردممان آن کشمور از نظمر علممی،
آموزشی و فرهنگی در جایگاه باالتری قرار خواهند گرفت .در سیستم آموزشی ایران نیز
باید آموزهها در نهایت منجر به اعتالی سطح علمی ،فرهنگی و عملیاتی دانمش آمموزان
شود .در این راستا آموزش زبان خارجی به دانش آموزان از آنجا کمه باعم

گسمتردگی

ارتباط با دنیای بینالملل میشود ،از اهمّیّت باالیی برخوردار میباشد.
با توجّه به اینکه زبان قرآن عربی میباشد ،آموختن زبان عربی در سیسمتم آموزشمی
ایران از اهمیت باالیی برخوردار گردیده است .و همننمین بما توجّمه زبمان همسمایگان
جنوبی ایران عربی میباشد ،آموختن زبان عربی باع

تعامل بیشتر فرهنگی و اجتمماعی

با کشورهای عرب زبان خواهد گردید.
دانستن زبانهای بینالمللی از جمله زبان انگلیسی نیمز موجمب گسمترش ارتباطمات
بینالمللی میشود .بنابراین ،تدریس زبان عربی و انگلیسی در مدارس ایمران از اهمّیّمت
خاصّی برخوردار است .امروزه ،اهمّیّت یادگیری زبان انگلیسی ،سبب گردیده که بیشمتر
خانوادهها با توجّه به توان مالی و یا میزان دسترسی به مؤسسات زبان انگلیسی از دوران
ابتدایی و یا حتّی پیش دبستانی فرزندان خود را جهت فراگیری بمه مؤسسمات آمموزش
زبان بفرستند .اگرچه ،از یک سو غیر سیستماتیک بودن و چند گانگی آموزشها در ایمن
مؤسسات ،و از سوی دیگر نداشتن توان مالی و قدرت دسترسی برای همه خانوادهها ،و
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در نتیجه بی بهره ماندن تعمداد زیمادی از دانمش آمموزان از رقابمت در فهمم و آمموزش
زبانهای خارجی ،سبب گردیده است که انسجام آموزشی چندانی در این زمینمه وجمود
نداشته باشد.
اندیشمندان در حوزه یادگیری زبان ،نظریه دوره حیاتی  Critical Periodرا مطمرح
مینمایند .این نظریه بیان میدارد که یک کودک با توجه به اینکه در سنین  1۰-۸سالگی
به گرامر و نوشتار زبان مادری تسلط پیدا میکند ،بهترین زمان برای یمادگیری زبمان دوم
میباشد .و از سنین  1۰-۸سالگی به بعد ،همر سماله از میمزان توانمایی یمادگیری دانمش
آموزان به یادگیری زبان دوم کاسته میشود ()Hamidi, 2012: 2
لذا با توجه به اهمّیّت دوره حیاتی  Critical Priodو تأکید بر شروع تمدریس زبمان
خارجی در سنین  ۸تا  1۰سالگی برای یادگیری زبان دوم ،ضروری است زبان انگلیسمی
از کالس سوم یا چهارم ابتدایی به صورت ممدرن و پیشمرفته در نظمام آموزشمی ایمران
تدریس گردد تا در پایان کالس نهم ،دانش آموزان بتوانند به فهم و بیان زبمان انگلیسمی
مسلّط گردند.

در ادامه ،با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره فراگیمری دیگمر زبانهمای
خارجی جهت رها شدن از انحصار زبمان انگلیسمی ،میتموان یکمی دیگمر از زبانهمای
خارجی از جمله آلمانی ،فرانسوی ,روسی و چینی را در نظمام آموزشمی گنجانمد .زبمان
فرانسه به زبان روم باستان نزدیکتر است ( )Kabetek, 2011: 70و زبانهای روسی و
چینی از رسم الخط و قوانینی جدا از زبان انگلیسی برخوردارند .این مسمئله ،مشمکل در
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فهم و آموزش این زبانها به عنوان زبانهای خارجی دوم را به دنبال دارد .از نظمر زبمان
شناسی ،زبانهای آلمانی و انگلیسی از نظر لغموی ،گراممری و سماختاری همم خمانواده
میباشند و بیش از  %2۵کلمات آلمانی و انگلیسی شبیه یکدیگر بموده و از یمک ریشمه
نشأت میگیرند ( )Momma, 2008, Chapter 13; Rao, 2018: 4بنابراین آموزش و
فهم زبان آلمانی برای دانشآموزان ایران بسیار سمادهتمر و آسمانتمر از زبانهمای دیگمر
خواهد بود .از طرفی ،نزدیکی تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ایران بما آلممان و همننمین
حجم باالی مراودات اقتصادی با این کشور موجب میگردد که تدریس زبان آلممانی در
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مدارس ایران از درجه اهمّیّت باالتری برخوردار باشد .نتیجه این که میتوان زبان آلمانی
را به عنوان تنها کاندیدا برای تدریس زبان خارجی دوم در مدارس ایران تلقّی کرد .قابل
ذکر است که با توجه به این که زبان آلمانی زبان مشترک آلممان و منطقمه آلممان اسمت
تدریس این زبان ،سبب افزایش مراودات فرهنگی ،اجتماعی ،علمی ،تجاری ،اقتصادی و
سیاسی ایران با آلمان و منطقه آلمان خواهد شد.
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• خودنویس :کشورهای پیشرو از جمله آلمان در زمینه علمی با همکماری نخبگمان
تالش دارند تا سرمایهگذاری بسیار زیادی را در مراکز علمی و آموزشی به خصموص در
مدارس انجام دهند تا بسترهای الزم برای تحصمیل و نهادینمه شمدن علمم در کشمور را
فراهم نمایند .هر اندازه میزان تحصیالت و سطح عمومی کتابخوانی در یک جامعه بیشتر
شود ،فرهنگ عمومی آن جامعه نیز ارتقا مییابمد و همننمین میمزان جمرم و معضمالت
اجتماعی کاهش مییابد .دولتمردان با افزایش کیفیمت آموزشمی و تحصمیلی ،موجبمات
گسترده شدن جامعه نخبگان و در نتیجه حفمظ تعمادل و انسمجام اجتمماعی خمود را در
سطح ملی و جهانی فراهم میسازند .در این راسمتا اگمر دانمش آمموزان و محصمالن در
نوشتن از ابزاری استفاده کنند که برای آنان لذت بخش باشد ،آن گاه رغبت بیشمتری بمه
نوشتن خواهند داشت و در هنگام نوشتن تکالیف ،دقّت بیشتری خواهند نمود .در نتیجه
به درس و تحصیل راغبتر و در پیشرفت تحصیلی موفقتر خواهند شد و تحصیل برای
آنان درجه اهمّیّت باالتری خواهد داشت.
در این راستا نخبگان علمی در آلمان تمالش مینماینمد بما تولیمد نوشمت افزارهمای
مدرن ،شیک و کارا ،لذّت نوشتن را برای دانشآموزان افزایش دهند .وجود شمرکتهای

بزرگ آلمانی در سمطح جهمانی در تولیمد لموازم تحریمر بما کیفیمت و متنموّع از جملمه
 Pelikan, Lamy, Faber-Castle, Rotring, Staedtler, Diplomatگویمای اهمیمت
این موضوع است .در این راستا ،نظام آموزشی آلمان سعی کمرده اسمت کمه اسمتفاده از
بعضی لوازم تحریر مورد استفاده در مدارس را جهت بخشد .در این کشور دانش آموزان
تا کالس سوم ابتدایی از مداد استفاده میکنند ،ولمیکن از اواسمط کمالس سموم ابتمدایی
خودنویس ابزار جایگزین مداد میشود .چنان که در سیستم آموزشی ایران ،دانش آموزان
تا اواسط کالس سوم دبستان برای نوشتار از مداد و در ادامه به جمای ممداد از خودکمار
برای نوشتار استفاده میکنند .با توجه به این که نوشتن با خودنویس لذّت بخمش تمر از
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نوشتن با خودکار است ،دانشآموزان یا افراد دیگر جامعه از نوشتن با خودنمویس لمذّت
بیشتری خواهند برد .آنها تالش خواهند کرد تا زمان بیشمتری را بمرای نوشمتن صمر
نمایند و سعی خواهند کرد که ایدهها ،داستانها و یا تراوشات ذهنی خود را به صمورت
نوشتار در بیاورند .در ادامه این افراد برای وسعت بخشیدن به حیطه دانسمتنیهای خمود
تالش خواهند کرد که کتابها و مطالب بیشتری را مطالعه نمایند و مطالب بیشتری برای
نوشتن داشته باشند .استمرار در این مسیر باع

ایجاد فرهنگ کتماب خموانی در سمطح

جامعه خواهد شد که از ارکان پیشرفت فکری و فرهنگی یک جامعه محسوب میشمود.
به علت ساختار نوک خودنویس و جریان جوهر ،دانشآموزان در استفاده از خودنمویس
دقّت بیشتری را اعمال مینمایند .این امر باع
دانش آموزان و همننین باع

ایجاد نظم و انضباط در سماختار فکمری

بهبود مهارتهای حرکتی و توسعه ذهن آنان میگردد .از

طرفی جوهر خودنویس با چسبندگی کمتری نسبت به جوهر خودکار به کاغذ میچسبد
که این باع

نوشتن با حداقل فشار روی کاغذ میشود و نوشتن با خودنمویس را بمرای

مدت طوالنی تر ممکن میسازد و لذّت نوشتن را افزایش میدهد .کارشناسان دست خط
شخصمیت و شخصمیت کلّمی یمک انسمان تأکیمد
ّ
بر اهمّیّت دست خط و پیونمد آن بما
میورزند). (Gupta, 2017: 6

کشور ایران از نظر داشتن موادّ اولیه معدنی برای سماخت خودنمویس و مموادّ نفتمی
برای تولید جوهر خودکفاست .در ایمن راسمتا شمرکتهای تولیمد نوشمت افمزار ایمران
میتوانند با شرکتهای آلمانی از جمله پلیکان ،شیفر یما الممی در جهمت تولیمد لموازم
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نوشتاری باکیفیت از جمله خودنویس و جوهر همکماری نماینمد .ایمن همکماری ،تمأثیر
بسیار زیادی در خودکفایی ایران در تولید لوازم نوشتاری خواهد داشت .وزارت آموزش
و پرورش نیز میتواند با در پیش گرفتن رویکرد استفاده از خودنویس در اواسمط سمال
تحصیلی سوم ابتدایی ،سبب لذّت بردن بیشتر دانش آموزان از نوشتن و راغب تر شمدن
آنان به انجام تکالیف شود .شرکتهای تولیمد خودنمویس و جموهر نیمز میتواننمد همم
خودنویسهایی را برای دانش آموزان طراحی نمایند که از نظر هزینه به صمرفه باشمند و
هم بما تولیمد نموک قلمهمایی بما پهنمای مختلمف ،دانمش آمموزان و سمایر افمراد را بمه
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خوشنویسی -بدون حمل دوات و قلم -ترغیمب نماینمد .همننمین از نظمر اقتصمادی و
تجاری باع

خودکفایی ایران در تهیه لوازم نوشتاری در داخل و به وجود آمدن شغل و

درآمدهای ارزی با صادرات لوازم نوشتار ایرانی به کشورهای دیگر جهان خواهد شد.
از طرفی با توجه به اینکه آلمان تنها کشوری در جهمان اسمت کمه خودنمویس را در
سیستم آموزشی خود نهادینه نموده است ،اجمرای ایمن طمرح سمبب افمزایش تعمامالت
فصلنامه
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فرهنگی و آموزشی بین ایران و آلمان نیز میگردد.
• صنعت اتومبیل سازی:
ایران با داشتن شرکتهای اتومبیل سازی ایران خودرو و سایپا ایمن پتانسمیل را دارد
که بتواند با تولید ماشینهای مدرن ،ایمن ،شیک و کم مصمر

نقمش بسمیار زیمادی در

توسعه اقتصادی کشور ایفما نمایمد .در ایمن راسمتا شمرکتهای ایمران خمودرو و سمایپا
میتوانند از تجربیات و تکنولو یهای شمرکتهای مهمم دنیما از جملمه آلممان اسمتفاده
نمایند .از جمله شرکتهای مدرن و بزرگ اتومبیل سازی آلمان میتوان به فولکس واگن
 Volkswagenاشاره کرد .فمولکس واگمن مرکمب از دو کلممه  Volkممردم و Wagon

ماشین است که هد

این کارخانه ،ساخت اتومبیل با کیفیّت برای عمموم ممردم اسمت.

بحران زیست محیطی که برای این شرکت در سال  1۳۹۵پیش آممد و باعم

از دسمت

دادن ارزش آن شده بود فرصت خوبی برای ایران است تا شرکت فولکس واگن را برای
احیای بازار از دست رفته خود دعوت به همکاری در صنایع خودروسازی ایران نمایمد
(.)Goel 2015: 34

همننین این شرکت با دیگر شرکتهای اتومبیل سازی دنیما همکاریهمای بسمیاری
داشته است .در سال  1۳۷۰سهام شرکت اتومبیل سازی کشور چک بنام اشکودا Škoda

را خریداری کرده و این شرکت در حال حاضر زیرمجموعمه فمولکس واگمن محسموب
میشود .مدیریت شرکت فولکس واگن بر شرکت اشکودا باعم

شمده اسمت کمه ایمن

شرکت به عنوان یک برند جدید جهانی در صنعت اتومبیل مطرح گردد و در سال 1۳۹۸
بیش از یک میلیون خودرو تولید نماید (.)Skoda homepage

در ایران نیز ،میتوان از تجربیات شرکت فمولکس واگمن بمرای توسمعه و گسمترش
صنعت اتومبیل سازی استفاده کرد .همکاری شرکتهای خودروسازی ایران و یا تأسیس
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شرکت خودروسازی داخلی با همکاری شرکت اتومبیلسمازی فمولکس واگمن و تولیمد
اتومبیلهای ایمن ،باکیفیّت و مدرن میتواند به دلیمل ارزان بمودن نیمروی کمار در ایمران
نسبت به آلمان و همننین وجود بازارهای داخلی و خارجی مانند کشورهای خاورمیانه،
هند ،کشورهای شمال دریای خزر موفقیّت های بسیار را به دنبال داشته باشد .همه موارد
بیان شده بر این امر تأکید دارد که ایران میتواند جایگاه خوبی برای ایجاد و توسعه بازار
اتومبیل در خاورمیانه ایجاد نماید .جلب توجّه شرکتهای اتومبیل سازی آلمان از جمله
فولکس واگن و گسترش همکاریهای شرکتهای اتومبیل سازی ایرانی و آلمانی باع
کسب منفعت طرفین خواهد شد و به طور حتم ،گسترش زیربنای تولیدی و اقتصادی و
در اختیار گرفتن بازار خاورمیانه را برای ایران در بر خواهد داشت.
• انرژی :بیشتر کشورهای مرکزی اروپا از جمله آلمان ،سوییس ،اتمریش ،دانممارک،
هلند ،فرانسه و لهستان در جهت تأمین انر ی ،سیاستهای کالنمی از جملمه اسمتفاده از
انر یهای خورشیدی و بادی را در پیش گرفتهاند .با این حال این کشورها از مهمتمرین
وارد کنندگان گاز از روسیه هستند .شرکت گاز پروم روسیه بیشتر گاز مصمرفی اروپما را
تأمین میکند .بحران گازی بین روسیه و اوکراین در سال  1۳۸۷باع

نگرانمی اتحادیمه

اروپا در تأمین انر ی گردید .اروپا هم به دلیل تأمین انر ی از راههای متفاوت و همم بمه
دلیل کاهش بار سیاسی روسیه بر خود در تأمین انر ی ،خواهان گسترش تبادالت انر ی
با دیگر کشورها میباشند .در این راستا ،کشورهای اروپایی به دنبال امضای قراردادهایی
با شرکت ملی گاز ایران بودهاند .از جمله این قراردادها ،میتوان به قراردادی که سوئیس
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در سال  1۳۸۸با ایران امضا کرد ،اشاره کرد .قراردادی برای واردات گماز میمان شمرکت
ملی گاز ایران و شرکت سوئیسی ( EGLصاحبی.)1۵ :1۳۹۶ ،
همننین قراردادی خط لوله  Nabuccoکه خط لولهای است برای انتقال گاز طبیعی
از منابع دریای خزر به اروپا از طریق آذربایجان ،گرجستان ،ترکیه ،بلغارسمتان ،روممانی،
مجارستان و اتریش را نیز میتوان اشاره کرد .ایران با اتخاذ دیپلماسی فعمال و هدفمنمد
میتواند شرکتهای سرمایه گذار در صنعت نفت و گاز آلمان ،سوئیس و اتمریش را در
مسیر اجرایی کردن این برنامههای کلیدی و اساسی متقاعد نماید .عملیاتی شمدن پمرو ه
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صادرات گاز ایران به آلمان و منطقه آلمان سبب خواهد شد کمه ایمران بتوانمد بمه طمور
مستقیم گاز خود را به اروپا صادر و موجبات توسعه مناسبات اقتصادی را در بخش نفت
و گاز بین ایران ،آلمان و منطقه آلمان و به تدریج سایر کشورهای اروپایی فراهم نمایمد.
همننین ،گسترش چنمین مناسمباتی ،همکاریهمای سیاسمی و اقتصمادی در حوزههمای
مختلف نیز به دنبال خواهد داشت.
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• خدمات اجتماعی و قیمت :ایران در سالهای اخیر در زمینمه خمدمات اجتمماعی،
ارائه و کنترل قیمت تمام شده کاالها شماهد افسارگسمیختگی و بمی برنمامگی در بمازار
خدمات بوده است .قیمت محصولی خاص از یک کمپمانی در نقماط مختلمف میتوانمد
متفاوت باشد ،این مسئله خود ،باع

افزایش کاذب قیمتها و در نتیجه تورم در کشمور

خواهد گردید .گاهی مسئولین برای حل این مشکل و کنترل قیمتها به کنترل برخی از
مغازهها میپردازند .ولیکن تجربه نشان داده است که کنترل تمامی مغازهها امکمان پمذیر
نیست و این عملکرد باع

کنترل و یا کاهش قیمتها نشده است.

در راستای کنترل کیفیت و هزینههای کاالها در آلمان سمرمایه گمذاری بسمیار زیماد
شرکتهای زنجیره ای تأمین کننده کاالهای اساسی مواد غذایی ،پوشاک و بهداشتی مانند
 Karstadt, Kaufhof, Aldi, Rewe, Lidle, Saturnشماهد میباشمیم و تنهما چنمد
شرکت در آلمان چنین خدماتی گسترده و منظمی را بمه ممردم ارائمه مینماینمد .در ایمن
راستا اگر دولت در هر برهه از زمان بخواهد نقش کنترلی را بر کیفیّت و قیمت کاالها در
بازار ایفا نماید ،کافیست که با مدیریت این چند شمرکت خمدماتی وارد ممذاکره گمردد.
وجود ایمن شمرکتهای بمزرگ باعم

رقابمت در تولیمد بما کیفیّمت کاالهما هممراه بما

خدماتدهی بهتر و کنتمرل بمر قیمتهما میگمردد .شمرکتهای زنجیمرهای مربوطمه بما
شرکتهای تولیدی مواد غذایی ،پوشاک ،ممواد بهداشمتی و غیمره وارد ممذاکره شمده و
محصوالت به طور مستقیم و بدون واسطه حمل میگردد و به شکل گسمترده و مسمتقیم
در اختیار مردم قرار میگیرد .این روند تأثیر فراوانی بر کنتمرل قیممت و کیفیمت کاالهما
داشته است .نکته دیگر این که؛ با توجه بمه گسمتردگی بمازار فمروش در سمطح کشمور،
شرکتهای زنجیرهای سعی میکنند که سود فروش کاالها را تا حد امکان کاهش دهنمد
تا با افزایش میزان فروش ،میزان سود خود را نیز جبران نماینمد .در اداممه ،شمرکتهای
زنجیرهای سعی میکنند که در فرایند تولید و حمل نیز وارد عمل گردند تا بتوانند کیفیّت
و قیمت کاالها را تحت نظر داشته باشند .این روند باع
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افزایش کیفیمت محصموالت و

ثابت ماندن قیمت کاالها در طول سالهای متمادی گردیده است.
در چند سال اخیر در ایران شرکتهای زنجیرهای از جمله شمرکت زنجیمرهای افمق
کوروش ضمن توافق با شرکتهای تولیدی ،محصوالت آنها را مستقیم و بدون واسمطه
و با قیمتی پایینتر از سایر فروشگاهها و مغازهها به مردم عرضمه مینمایمد .بما ایجماد و
توسعه همکاری بین شرکتهای زنجیرهای ایمران و آلممان و فمراهم نممودن زمینمههای
مناسب برای استفاده از تجربیات مدیریتی و علمی آنها ،میتوان شاهد افمزایش کیفیّمت
کاالها ،کنترل هزینه کاالها ،عرضه مستقیم و گسترده محصوالت در تمام نقماط ایمران ،و
در نهایت ثبات در بازار و اقتصاد کشور در زمینه تولید و عرضه اقالم اساسی بود.
تمام نکات بیان شده و همننین برنامههای ارائه شده در این مقاله ،بیانگر گسمتردگی
روابط ایران با آلمان در حوزههای مختلف اقتصادی ،علمی و فرهنگی و همننین اهمیت
مدل ارائه شده آلمان و منطقه آلمان میباشد .ایران بما همکماری اندیشممندان و سمرمایه
گذاران آلمان و منطقه آلمان میتواند ساختارهای اقتصادی در حوزههای ماشین سمازی،
صممنعتی ،انممر ی ،کشمماورزی و غی مره را توسممعه و گسممترش دهممد .مطالعممه و شممناخت
کشورهای واقع در خاورمیانمه و بررسمی تفکمر مردممان و سیاسمت گمذاران اکثمر ایمن
کشورها ،نشان از تفکر مصرفی حاکم بر آن جواممع اسمت و اینکمه سیاسمتمداران ایمن
کشورها برنامههای بنیادین برای گسترش زیر ساختهای اقتصمادی و علممی از جملمه
صنایع خودروسازی ،کشاورزی ،انر ی را در کشور خود ندارند .هر چند که در سالهای
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اخیر کشورهای عربستان ،امارات و عراق تالش نمودند کمه جایگماه اقتصمادی خمود را
بهبود بخشند ،ولیکن با توجه به نبودن متخصصان داخلی ،تالشهای صورت گرفتمه بمه
صورت خرید صر

تکنولو ی از کشورهای دیگر جهان بماقی مانمده اسمت .ایمران بما

استفاده از متخصصین علمی و دانشگاهی خود در حوزههای مختلف کشاورزی ،صنعتی،
ماشین سازی ،انر ی و با همکاری کشورهای پیشرو در این زمینهها ،از جمله آلممان ،در
جهت شتاب بخشیدن به توسعه و ایجاد زیرساختهای الزم برای تولید کاالهای اساسی
و باکیفیّت در حوزههای مختلف ،میتواند بازارهای داخلی و منطقهای را به سیطره خود
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درآورد و باع

ایجاد شغل و ارز آوری همننین ایجاد اقتصادی اممن و پویما در کشمور

شود .استمرار چنین برنامههایی ،باع

افزایش قدرت سیاسی ،امنیتمی و اقتصمادی هممه

جانبه ایران در منطقه خاورمیانه خواهد شد .در ایمن راسمتا وزرات اممور خارجمه ایمران
میتواند حتّی به صورت یک طرفه ،حذ

ویزای شهروندان کشورهای آلممان و منطقمه

آلمان را در دستور کار خود قرار دهمد تما اندیشممندان ،دانشمگاهیان و سمرمایه گمذاران
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بتوانند به سهولت وارد ایران گردند و با همکاری آنان پتانسمیلهای سمرمایه گمذاری در
ایران مورد شناسایی قرار گرفته و در ادامه عملیاتی گردد .از طرفی باتوجمه بمه ایمن کمه
توریستهای کشور آلمان حجم باالی مسافرت به ایران را بمه خمود اختصماص دادهانمد
(دائی کریمزاده ،)1۳۵ :1۳۹2 ،حذ

ویزای آلمان و منطقه آلمان میتواند حضور بیش از

بیش توریستهای آلمان و منطقه آلمان در ایران را در پی داشته باشمد .ایمن اممر ،خمود
باع

سودآوری در صنعت گردشگری و اقتصادی ایران خواهد شد.

نتیجهگیری
با توجه به قدرت سیاسی ،امنیتی و اقتصادی اتحادیه اروپا در نظام بینالملل ،ایران بایمد
روابط سیاسی و اقتصادی با این اتحادیه را افزایش دهد .نمونه بارز اهمّیّت این روابط را
میتوان در حمایت اتحادیه اروپا از ایران در مسئله برجام ذکر کرد .همننین ،با توجّه به
قدرت اقتصادی و علممی آلممان در نظمام بینالململ ،میتموان نقمش آفرینمی آلممان در
سیاستهای اتحادیه اروپا را مشاهده نمود .از طرفی با توجه به سیاست بیطرفمی و یما
عدم دخالت کشورهای آلمان و منطقه آلمان (سوییس و اتریش) در سیاستهای کالن با

ایران ،افزایش روابط سیاسی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی ایران با آلمان و منطقمه آلممان،
میتواند موجب گسترش و توسعه زیربناهای اقتصادی و علمی ایران گمردد و همننمین
موجب گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت.
سیاستمداران ،اقتصاددانان و اندیشمندان ایران با رویکردی کاربردی و اساسی به آلمان و
منطقه آلمان ،میتوانند با اتخاذ برنامهها و کارگروههای هوشمند و دقیمق از پتانسمیلها و
فرصتهای موجود نهایت استفاده را بمرده و فرصمتهای توسمعه ای بسمیاری را خلمق
نمایند .به طور حتم گسترش روابط ایران با آلمان و اتحادیه اروپا ،سبب افزایش جایگاه
اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه و نظام بینالملل خواهد گردید.
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