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 چکیده

الملل را نجهانی، اروپا نقش محوری خود در نظام بی یهاجنگهای اروپایی در به دنبال شکست قدرت
 ت، آمریکااز دست داد و با تقسیم این قاره، کشورهای اروپایی تحت سیطره و نفوذ دو قطب بزرگ قدر

د. اروپمای در این چارچوب رقمم خمور هاآن توسعهو شوروی سابق قرار گرفتند و تحوّل امنیّت و یا 
 یهاسازمانر قالب راه همکاری و همگرایی را د المللبینضعیف شده برای ایفای نقشی مؤثرتر در نظام 

ست. در بمین اروپا هیاتحادآن بارز امروزین  نمونهمنطقه ای، به ویژه در غرب اروپا در پیش گرفت که 
بمه خمود  جایگاه برجسمته و اول را، مذکور، آلمان به عنوان قدرت اقتصادی و صنعتی هیاتحاداعضای 

 های عمیقی با ایاالت متحده بموده،اختصاص داده است. در چنین شرایطی ایران نیز که درگیر چالش

و فناوری کشورهای  نظر داشته تا از علمدر ی و در روابط تجاری و اقتصادی المللبین صحنههمواره در 
ه موانع چاگر اقتصادی و صنعتی خود بهره جوید؛  توسعهاروپا بخصوص آلمان در راستای  هیاتحادعضو 

سبات ایران بما آلممان و منا هایی اساسی درسیاسی و بحران روابط با آمریکا، همواره سبب ساز چالش
ان ابط نزدیک با آلمبه این سؤال پاسخ دهد که چگونه رو کوشدیم حاضر مقاله. اندبودهاتحادیه اروپایی 

نافع یه و تأمین مسبب تحکیم روابط ایران با این اتحاد تواندیماروپایی  هیاتحادبه عنوان عضو قدرتمند 
-وصیفیت، با بهره گیری از روش سؤالاقتصادی و توسعه صنعتی این کشور گردد؟ برای پاسخ به این 

وجمه بمه تسیاسی، بما  یهاچالشکه در صورت غلبه بر  ردیگیمرضیه مورد بررسی قرار تحلیلی این ف
یمن کشمور ااروپایی، روابط نزدیک ایمران بما  هیاتحادقدرت اقتصادی و صنعتی آلمان و جایگاه آن در 

 اسمتای توسمعهاروپا و بهره گیمری از ایمن مناسمبات در ر هیّاتحادزمینه ساز تحکیم روابط با  تواندیم
 .میینمایمراستا مدل آلمان و منطقه آلمان را ارائه این و در  اقتصادی و صنعتی کشور باشد،
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 مقدمه

ایران کشوری بزرگ، برخوردار از منابع عظمیم انمر ی و بمازیگری قدرتمنمد بمه لحما  

بی ثباتی در این منطقه عمق و ادی در خاورمیانه است. درحالی که سیاسی، امنیتی و اقتص

دارد، ایران ضمن توجه به امنیت منطقه درصدد بوده است با حفظ ثبات و گستره وسیعی 

نموین بمر موانمع  یهمایفناورخارجی و بهره گیری از  یهاهیسرماامنیت داخلی، جذب 

انقالبمی  یهماآرمانشور با توجه بمه سعه اقتصادی و صنعتی غلبه نماید. این کرشد و تو

کمه  دانمدیمخود در زمینه رهایی از وابستگی و اقتصاد تک محصولی، خمود را نماگزیر 

اقتصادی و صنعتی انجام دهد. از نگماه  یهاساختزیر  توسعهتالش جدّی و مؤثری در 

مختلمف  یهماحوزهباعم  تقویمت اقتصماد ملّمی و خودبماوری در  هاتالشایران، این 

امنیتی خواهد گردید. این کشور با استفاده از نیروی انسانی متخصص -هنگی و سیاسیفر

و روابمط  هایهمکارمختلف کشاورزی، صنعتی، انر ی و با گسترش  یهاحوزهخود در 

الزم را در راسمتای صمنعتی  یهارسماختیز توانمدیمبا کشورهای توسعه یافته صنعتی، 

ازد. برای تحقّق این اممر مهمم، برقمراری تعمامالت شدن و رهایی از اقتصاد نفتی مهیا س

مورد توجه قرار گیمرد، کمه البتمه  مؤثربه عنوان گامی  تواندیماقتصادی با آلمان  گسترده

سیاسمت خمارجی اسمت. در ایمن  یهاچالششرط نخست آن، غلبه بر موانع سیاسی و 

اروپمایی، سمایر  صورت، با توجه به جایگاه برتر اقتصادی و صمنعتی آلممان در اتحادیمه

مختلمف و توسمعه روابمط و  یهمابخشکشورهای اروپایی نیز بمه سمرمایه گمذاری در 

اقتصادی با این کشور ترغیب خواهند شمد و در نتیجمه روابمط سیاسمی و  یهایهمکار

 اروپا چشم اندازی رو به گسترش خواهد یافت. هیاتحاداقتصادی بین ایران و 

اروپا، موجمب گردیمده تما ایمن  هیاتحاد یاسیو صنعتی و جایگاه س قدرت اقتصادی

محسوب شمود. سیاسمت  المللبیناتحادیه یکی از بازیگران بزرگ و برجسته در روابط 

ی، باز بودن دیپلماسی و تعامل المللبیناروپا در مقایسه با سایر بازیگران  هیاتحادخارجی 

وجمب گردیمده کمه ایمران علیه این کشور، م هامیتحراروپا با ایران حتی پس از  هیاتحاد

در  .ی باشمدالمللبیناروپا در مسائل مختلف منطقه ای و  هیاتحادخواهان تعامل بیشتر با 

 یهاچالشهمین راستا، پس از طرح برنامه هسته ای ایران، این کشور کوشید با توجه به 

د. در گسترده روابط خود با ایاالت متحده، کشورهای قدرتمند اروپایی را وارد بازی نمای
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جهانی بر سر برنامه هسته ای به اتحادیه  یهاقدرتنهایت نیز مدیریت مذاکرات ایران با 

از توافق هسته ای )برجام( پس  مؤثراروپایی واگذار گردید. اما، ناتوانی اروپا در حمایت 

اتحادیمه اروپما از ایفمای  از خروج آمریکا، نشان داد که به رغم قدرت و توان اقتصمادی

در مواجهه با ایاالت متحمده همننمان ، المللبینگری بزرگ در عرصه سیاست نقش بازی

لذا، فرضیه این مقاله بر اساس این سناریو شکل گرفته،  .بردیمعمیقی رنج  یهاضعفاز 

زمینمه  توانمدیمسیاست خارجی، روابط نزدیک با آلممان  یهاچالشکه در صورت حل 

 یهایتوانمندوپایی و بهره مندی کشور مذکور از ایران و اتحادیه ار ترکینزدساز روابط 

 این اتحادیه در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی خود باشد.

آلمان و منطقهه در این مقاله، با توجه به اهمیت گسترش روابط ایران و آلمان، مدل 

موجود در روابط ایران  یهاچالشهمکاری و همننین  یهاحوزهو  گرددیمارائه  آلمان

؛ ادامه بح  بمه نقمش و اهمیمت آلممان در گسمترش ردیگیممان مورد بررسی قرار و آل

این اتحادیه در  یهایتوانمندروابط ایران و اتحادیه اروپایی و امکان بهره مندی ایران از 

 .ابدییمراستای توسعه اقتصادی و صنعتی اختصاص 

 

 ینظر چارچوب

 جمله از یمتعدد عوامل به شورهاک نیب یاسیس روابط گسترش ،ینونک المللبین نظام در

. اسمت وابسمته شمورهاک آن نیبم یعلمم و یفرهنگم ،یتجمار ،یاقتصماد مبادالت زانیم

 و یفرهنگم ،یاجتمماع ،یاقتصماد روابمط بر دکیتأ به توجه با مقاله نیا ینظر چارچوب

 را ینما جموز  و وهنکم رابرت. است متقابل یوابستگ هینظر آلمان، و رانیا نیب یعلم

 یالدیمم هفتماد دهمه در متقابمل یوابسمتگ هینظر آورندگان دیپد نیتریاصل و نیترممه

 متحمده االتیما یامکمنا باع  هک تنامیو با جنگ در ایکآمر ستکش به توجه با. دانندیم

 دنیرسم قمدرت بمه بما زیمن و د،یگرد المللبین نظام در خود یهژمون یاعتال در ایکآمر

 توجمه نیهمننم و الململبین روابمط در کاوپ جمله از یاقتصاد یالمللبین یهاسازمان

 دنیشمک چالش به با ینا جوز  و وهنک رابرت ،یاقتصاد توسعه بر شورهاک روزافزون

 آنمان، دگاهیمد از. دهنمد ارائه را المللبین نظام از یدیجد کدر تا دندیوشک ییگرا واقع

 نیبم روابمط گسترش و شودینم منحصر دولت-دولت حوزه به فقط شورهاک نیب روابط
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 ییگرا واقع تا است دهیگرد سبب یعلم و یفرهنگ ،یاقتصاد مختلف یهاطهیح در هاآن

 انمه،یگرا واقمع نگمرش در. باشمد ارآمدکنا و محدود اریبس المللبین روابط حیتوض یبرا

 و تقابل ،ینظام قدرت یتورهاکفا و هستند المللبین روابط یاصل گرانیباز تنها هادولت

 یجهمان عرصمه در شمورهاک آن اسمتیس شبردیپ یبرا استفاده قابل ابزار نیترمهم تیّامن

 قمدرت بمه توجّمه بما شمورهاک هک است شده سبب نگرش، نوع نیا. شوندیم محسوب

 بمه یبندصف از یدیجد لکش در را گرید یشورهاک تا نندک یسع خود یتیّامن و ینظام

 یوابستگ یایدن د،یجد یایدن. دهند قرار للالمبین نظام در خود یهااستیس یحام عنوان

 یهاشمرکت ،همابانک جملمه از یدولتم ریمغ و یدولتم گرانیبماز از یامجموعمه متقابل

 و یارکمهم از یا دهیمنیپ یهاشمبکه آن در هکم اسمت...  و هارسانه ،کاوپ ،یالمللبین

 صیتشمخ لقابم آن در یمسلّط و برتر کامالً قدرت چیه هک دارد وجود تعارض و تعامل

 .دارد وجود هاآن نیب یدگیتن درهم نوع یک هکبل ستین

 :ردک خالصه توانیم لیذ نیعناو در را متقابل یوابستگ مدل اتیخصوص از یبرخ

 هاسمازمان ،یتیمل چند یهاشرکت ستند؛ین هادولت تنها المللبین روابط گرانیباز. 1

 .کنندیم ینیآفر نقش هادولت نارک در هک هستند یدیجد گرانیباز یالمللبین یهامیر  و

 هکمبل سمت،ین یکاسمتراتژ و یتیامن ،ینظام مسائل تنها گرید جهان یاساس مسائل. 2

 نیهمم به. اندافتهی یشتریب تیاهم یفرهنگ و یاجتماع ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد مسائل

 .شودیم شتریب یاجتماع ،یاقتصاد یهایهمکار و مترک ینظام قدرت و زور اربردک لیدل

 رییتغ یفراملّ یهایهمکار به مخاصمه و تعارض از یجهان عرصه در رفتار قاعده. ۳

 و سمتین یگمرید باخمت یمعن به لزوماً گریباز یک برد المللبین روابط در. است ردهک

 .باشد داشته بازنده و برنده چند ای دو تواندیم دیجد یباز

 شمبکه بمه را خمود یجما ود،بم ینظمام قدرت بر یمبتن هک قدرت مراتب سلسله. ۴

 ,Keohane & Nye)نیست  یمراتب سلسله گرید هک است داده هایهمکار ازای پینیده

1977: 5-35). 

 یوابسمتگ. اسمت طرفمه دو یوابسمتگ یمعنا به ساده عبارت به زین متقابل یوابستگ

 گرانیبماز ایم شمورهاک نیبم آن در هکم دارد اشاره یتیوضع به یجهان استیس در متقابل

 از اغلمب هایرگمذاریتأث نیما. دارد وجود متقابل یرگذاریتأث مختلف، یشورهاک یداخل
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 شمهیر یالمللمبین سمطح در امیمپ و افمراد اال،کم پمول، انتقال و نقل ،یالمللبین مبادالت

 نکممم. سمتین سمانیک و برابر و متقارن طرفه دو یوابستگ با متقابل یوابستگ. ردیگیم

 حجمم ایم و ابمدین شیافمزا شورک چند ای دو نیب یاقتصاد مبادالت حجم و سطح است

 هاآن ییهمگرا و متقابل یوابستگ اما باشد، گرید طر  از شتریب نیطرف از یکی مبادالت

 نیبد ت؛یحساس. است تیحساس اریمع شودیم ارائه نهیزم نیا در هک یاریمع. شود شتریب

 ریتمأث و تیّماهمّ یالمللمبین گریبماز چنمد یاداقتصم روابمط و تحموالت هک است یمعن

 امما نمد،کن یرییتغ شورک در مبادالت حجم است نکمم. دارد یگرید یبرا ایالعادهقفو

 یوابستگ شیافزا یمعن به نیا و ابدی شیافزا هاآن یبرا مبادله تیحساس و ریتأث ت،یّاهمّ

 انیمم یهمبستگ از یا رجهد هک شودیم موجب جیتدر به امر نیا. هاستآن انیم متقابل

 .(Kohene,1984: 366-368) دریگ لکش یاقتصاد گرانیباز

 ،یفراملّم یهاسمازمان و یردولتمیغ نخبگمان و یدولت نخبگان انیم یررسمیغ روابط

 شمورهاک نیبم روابمط بمر یگمذار ریتمأث باعم  ،یاجتماع و یعلم ،یفرهنگ یهاانجمن

 یاجتماع و یفرهنگ یریپذ ریتأث و مختلف یاهملّت نیب ارتباطات یباال زانیم. گرددیم

 هماآن نیبم یاجتمماع و یفرهنگم ،یاقتصاد ارتباطات زانیم هک شودیم سبب ،هاآن انیم

 قبمال در نظمر ممورد یشمورهاک یهااستیس بر یاثرگذار باع  ادامه در و ابدی شیافزا

 سمطوح هک یمناطق در یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد یهاییهمگرا. شد خواهد گریدیک

 ینهادهما زیمن و یاسیس روند یریگ لکش به تواندیم دارد، وجود یرگذاریتأث از یباالتر

 و یفرهنگم و یاقتصماد تبمادالت زانیمم اندازه هر و شود منجر یگذار استیس کمشتر

 در. شمودیم شمتریب زین شورهاک آن نیب یاسیس یکینزد، ابدی شیافزا شورهاک نیب یعلم

 موجب آلمان، و رانیا نیب یتجار و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یعلم ادالتتب شیافزا راستا نیا

 همایهمکار نیما استمرار. بود خواهد شورک دو نیب یاقتصاد ،یفرهنگ گسترده تعامالت

 و رانیا نیهمنن و آلمان و رانیا نیب یاسیس و یاقتصاد یهایهمکار شیافزا باع  زین

 .دیگرد خواهد اروپا هیاتحاد
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 برجام از پس اروپا هیاتحاد و رانیا روابط

 ،هاسمازمان جملمه از یگمرید نمانیآفر نقمش ،همادولت از ریبغ ینونک المللبین نظام در

 نیتمرمهم جملمه از. هسمتند گذار ریتأث یجهان ماتیتصم بر یفرهنگ و یاسیس ینهادها

 یتمیجمع داشمتن و شورک 2۷ تیعضو با اروپا هیاتحاد. اروپاست هیاتحاد هاسازمان نیا

 نیما یطرفم از باشمدیم جهمان آمددر و ثروت چهارم فیرد در نفر ونیلیم ۵۰۰ بر بالغ

 از درصد ۷۰ از شیب هکنیا و دارد اریاخت در را یجهان تجارت درصد 2۰ از شیب هیاتحاد

 ایمدن سرتاسمر در هیماتحاد نیا یاعضا هک یالمللبین یهاشرکت بواسطه یجهان مبادالت

 دالر از پمس، اروپما هیماتحاد واحمد پمول ورویم. ردیمگیمنمموده اسمت صمورت  جادیا

 ناخمالص دیمتول بمودن دارا بما اروپا هیاتحاد .باشدیم دارا را ایدن جیرا پول نیارزشمندتر

 را یجهمان سطح سرانه درآمد نیباالتر، رسدیم دالر اردیلیم هزار ۷ از شیب به هک یداخل

 هیماتحاد تا است شده باع  انسهفر و آلمان یاقتصاد قدرت. است داده اختصاص بخود

 تجمارت سازمان و پول یالمللبین صندوق جمله از یجهان یهایگذار استیس در اروپا

 .(2۴۷ :1۳۹۸ ،ی)رستم است داده اختصاص خود به را برجسته نقش یجهان

 دنبمال به بشر حقوق و یاقتصاد ،ینظام جمله از یمختلف یهاحوزه در اروپا هیاتحاد

 توافقناممه جملمه از یمختلفم مسمائل در بسما چه و است المللبین نظام در ینیآفر نقش

 اثبمات بمه الململبین نظام یریگ میتصم در را خود گاهیجا هک است نموده تالش برجام

 اروپا هیاتحاد و رانیا انیم یارکهم از بارز نمونه یک توانیم را برجام توافقنامه. برساند

 امملک حمذ  هکم بودنمد دهیرسم جهینت نیا به یغرب یشورهاک اوباما، دولت در. دانست

 برنامهاروپا در یک  هیاتحادپذیر نیست و سرانجام موضع  انکام یا هسته برنامه از رانیا

واقع بینانه تر نسبت به غنی سازی سطح پایین برای اهمدا  غیرنظمامی در ایمران ممورد 

  .(Fiedler, 2018: 297) موافقت قرار گرفت

عطفمی در روابمط سیاسمی و اقتصمادی  نقطه ۵+1برجام بین ایران و گروه  توافقنامه

 یهاابرقمدرتی بوده است. ایران توانست به صورت هوشمندانه با المللبینایران با نظام 

 ,Sterio)انر ی هسته ای به توافقی برسد که توافقنامه قرن نیز نام گرفمت  نهیزمدنیا در 

ی، ایران به دستاوردهای بسیار خوبی دست یافت المللبینین توافق در پی ا(. 69 :2016

و همننین اثبات کرد که از سیاست گفتمان و تعامل برخوردار است. در این راستا ایران 
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قدرت هسته ای خود را افزایش دهمد، و  تواندیمنشان داد که در هر زمانی که نیاز باشد 

ی سیاسی و سازنده با جهان داشته باشد. ایمران در گفتگو تواندیمهر زمان که الزم ببیند 

نفمت،  یهماحوزهبزرگ اقتصادی اروپمایی قراردادهمایی در  یهاشرکتادامه توانست با 

 یهاسماختصنعت خودرو، هواپیمایی و ... امضا کند که برای توسعه و نوسمازی زیمر 

ی خمود را در اقتصادی ایران بسیار مهم بوده است. همننین جایگماه سیاسمی و اقتصماد

افزایش  هامیتحراوپک دوباره کسب نماید و میزان فروش نفت خود را به دوران قبل از 

 (.12۴: 1۳۹۵دهد )طاهرپور، 

 اعمالم 1۳۹۵ سال در یجمهور استیر یانتخابات ارزارک در ترامپ هک طور همان امّا

 مخمالف عواممل و سممیونیصه نفموذ بما و شمد خمارج برجام نامه موافقت از بود، ردهک

 هیعل یا هسته یهامیتحر ،هایریگ میتصم هسته در بولتون جان جمله از رانیا ومتکح

 ییمایهواپ ،ینفت بزرگ یهاشرکت خروج موجب مسأله نیا. نمود اعمال دوباره را رانیا

 ایکآمر ادامه در. شد رانیا با یالمللبین یقراردادها قیتعل ای و فسخ زین و یساز نیماش و

 نیما در و شد کیموش یهانهیزم در جمله از رانیا ینظام و یدفاع توان شاهک خواهان

 .دهد قرار انزوا در را شورک نیا تا دیوشک رانیا اقتصاد بر یثرکحدا فشار با راستا،

 یالمللبین یو اقتصاد یاسینفوذ و در مسائل مختلف س لیاروپا بدل هیو اتحاد کایآمر

 ی. از جنمگ جهمانگردندیمقلمداد  یدر عرصه جهان گذار ریتأثمهم و  گریبعنوان دو باز

و  یخطمر نفموذ شمورو ،بخاطر جنگ ییاروپا یضعف کشورها هبا توجه ب ،دوم به بعد

برخوردار گمردد.  یا گسترده یاتیعمل طهیدر اروپا از ح کایآمر ات دیباع  گرد سمیکمون

خود را نجات دهد و توانست اقتصاد برشکسته  کایآمر یاروپا با کمک مال ،راستا نیدر ا

و  یشمورو یاز فروپاشم بعد .دیاروپا را فراهم نما تیتوانست امن کایآمر تیناتو با حما

 ییاروپما یهمننان بر کشمورها کایکه آمر یبا توجه به نفوذ ،اروپا هیبوجود آمدن اتحاد

بمر بتوانمد  کمایتا آمر دیباع  گرد ،المللبیندر نظام  کایآمر یو با توجه به هژمون ،دارد

 .دگذار گرد ریتأث هیاتحاد نیا ماتیتصم

 یجلو دیبایمدارند که  دیتاک رانیدر قبال ا یهسته ا نهیاروپا در زم هیو اتحاد کایآمر

اخمتال   رانیمدر نحوه برخورد با ا کنیول ،سلب گردد یبه سالح هسته ا رانیا یابیدست

از جملمه  یاهسمته یبمه انمر  رانیما یابیمدم دسمت عخواهان  کاینظر وجود دارد. آمر
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از برنامه هسته  رانیا یبهرمند یاروپا برا هیاتحاد کهیدر صورت ،باشدیم زیقهرآم بصورت

بما  کنیولم .دارد دیمتاک یاقتصاد یاستفاده از ابزارها ایمذاکره و  قیاز طر ز،یصلح آم یا

از همننمین نگرانمی  توجه به فشمار آمریکما بمه کشمورهای اروپمایی در ایمن راسمتا، و

از برجمام و  کمایخروج آمراروپا در  هیاتحادموشکی ایران، سبب گردید که  یهاتیفعال

 علیه ایران، نقش یک بازیگر بازدارنده را به خوبی ایفا ننماید. هامیتحر اعمال

 ردکمعمل از اروپا هیاتحاد ینگران به توجه با امروزه هک باشدیم مهم تهکن نیا انیباما 

 کمیگمر یهاتعرفه جادیا ،یطیمح ستیز معاهدات از خروج نهیزم در ایکآمر دولتمردان

 جمادیا و یالمللمبین معاهمدات بر ایکآمر منافع ، اختال  در مدیریت ناتو، ترجیحدیجد

 یمک یرو در رو یحمدود تا هیاتحاد نیا هک است شده باع  جهان، در دیجد یهژمون

 .ردیگ قرار ایکآمر ییگرا جانبه

 جملمه از هکم هسمتند کمشمتر منمافع یدارا یادیز اریبس یهانهیزم در اروپا و رانیا

 ،یانکیم) نمود رکذ را انهیخاورم منطقه ثبات در رانیا ینیآفر نقش از اروپا کدر ،توانیم

 موجمب مهاجرت، و ستیترور مخدر، مواد جمله از انهیخاورم التکمش(. 1۶۷: 1۳۹۷

. ببرد یپ منطقه ثبات در رانیا ینیآفر نقش به شیپ از شیب اروپا هیاتحاد هک است دهیگرد

 و یارکمهم بما هیسمور ارتمش داعمش، بحمران در هکم اسمت آگاه موضوع نیا به اروپا

 هیسور در املک طور به را داعش ومتکح است توانسته رانیا ینظام مستشاران ییراهنما

 یشمورهاک بمه منطقمه مردممان مهماجرت شیافزا باع  صورت نیا ریغ در ببرد، نیب از

: 1۳۹۵ نظمامپور،. )دیمگردیم اروپما در داعش نفوذ گسترش موجب نیمننه و ییاروپا

 نیماش ،یانر  یهانهیزم در ییاروپا بزرگ یهاشرکت و رانیا نیب یاقتصاد روابط(. 1۴

 به دانشجو فرستادن جمله از یفرهنگ و یعلم مراودات نیهمنن و تیترانز دارو، ،یساز

 روابمط یگسمتردگ یایمگو اروپا شمال و رانسهف آلمان، در یفرهنگ زکمرا داشتن و اروپا

 .اروپاست هیاتحاد و رانیا یعلم و یاقتصاد

 افتادن خطر به باع  برجام با ترامپ برخورد هک دارند باور مسئله نیا به اروپا سران

 هکم است ردهک اظهار رابطه نیا در ینیموگر. شد خواهد هم یالمللبین گرید یهامعاهده

 باعم  اممر نیا است، آمده دست به یالمللبین جامعه یپلماسید قیرط از نامه توافق نیا

منطقمه  در یاهسمته حاتیتسل یاحتمال مسابقه از مانع نیا و شود ترمنیا جهان شودیم
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 ,Cronberg)طرفین به اجرای کامل این توافق ادامه دهند  همهو ما انتظار داریم  شودیم

2018: 257) 

 در بحمران آممدن وجمود بمه باع  یالمللبین روابط از رانیا ردنک محروم ،یطرف از

 ییاروپا یطرفها. شد خواهد انهیخاورم در یانر  شدن ثبات یب باع  نیهمنن و منطقه

 یاجمرا فاصمله در ییاروپا یهاشرکت هک ییقراردادها حفظ بر فرانسه و آلمان جمله از

 دولمت توجه انیکپ گرچه. داشتند دکیتأ بودند دهیگرد منعقد یرانیا یهاشرکت با برجام

 آننمه امما اسمت، معطمو  ینفت یهامیتحر به رانیا مسئوالن ینگران نیهمنن و ترامپ

 1فتیسموئ ،یجهان یمال انیشر با ارتباط قطع شود، رانیا اقتصاد التکمش باع  تواندیم

 نفمت خود یمرزها قیطر از ترنازل اریبس اسیمق در تواندیم صورت هر در رانیا. است

 در. اسمت نفمت فمروش از یناشم یدرآممدها وصول سر بر یاصل لکمش اما ندک رصاد

 رنمدهیدربرگ فتیسموئ. نمدارد وجمود یدیمترد یخمارج یبازرگان یبرا فتیسوئ تیاهم

 اردیملیم هفمت از شیبم سماالنه و است جهان سراسر در مؤسسه و کبان هزار ده حدود

 یهاشمرکت .(SWIFT homepage) شمودیم انجمام فتیسموئ یسمو از یمال نشکترا

 اروپا هیاتحاد و شورشانک دولت از ران،یا هیعل ایکآمر یهامیتحر اعمال آستانه در یآلمان

 ن،یبونشمتا فمون داگممار. ننمدک کممک هاآن به رانیا با یارکهم ادامه یبرا تا خواستند

: گفمت Rheinische Post روزناممه به مورد نیا در آلمان و رانیا یبازرگان اتاق ندهینما

 میخمواهیم اروپا ونیسیمک و آلمان دولت از رانیا در آلمان اقتصاد ندهینما عنوان به ما"

 مسمئله": افمزود اداممه در نیبونشمتا فمون ".ننمدک دایمپ اممن پرداخمت یبرا ییهاراه هک

 یمال تبادل نهیزم در هک است ییهابانک افتنی ل،کمش نیتربزرگ. ستین یمال یهاکمک

 ارکمراه لهیوس به فقط مسئله نیا ینونک طیشرا در و نندک ارک رانیا با یقانون صورت به

 یارکسازو اروپا هیاتحاد راستا، نیا در(. 12۶: 1۳۹۵, طاهرپور) "است حل قابل یاسیس

 یممال تبمادالت از تیمحما در یابزار عنوان به سکنستیا نام به رانیا با پول انتقال یبرا

 از non-SWIFTو  non-USD یممال انیشمر عنموان بمه تواندیم هک است نموده جادیا

 .ردیگ قرار استفاده مورد رانیا با یمال تجارت یراستا در 2سکنستیا جمله

                                                             
1. SWIFT: The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
2. INSTEX: Instrument for Supporting Trade Exchanges 
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تمالش نممود تما اروپما را از  آمریکا در پی سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران،

متحمده در  االتیمر ایسف نارد گرنل،یروند استفاده از اینستکس باز دارد. در این راستا ر

منتشر شمد بمه  تونگینه زایفورتر آلگماکه در روزنامه آلمانی فرانکای آلمان، در مصاحبه

انمال کران پرداخت. گرنمل ممدعی شمد یار مالی تجارت اروپا با اک انتقاد در مورد ساز و

ش فشارها بر یامریکا در جهت افزا یهااستیسرسازنده و ناسازگار با یس غکنستیمالی ا

  .(1۳۹۷خبرگزاری آفتاب ) تهران است

بزرگ اروپایی از جمله زیمنس،  یهاشرکتبه طور حتم حجم قراردادها و مبادالت 

با ایران است ولیکن در حال  هاشرکتتوتال و بنز با آمریکا خیلی بیش از قرادادهای این 

اروپا مهم است، حفظ جایگاه سیاسی و حقوقی ایمن اتحادیمه  هیاتحادحاضر آننه برای 

گفمت:  Bild am Sonntagوزیر اقتصاد آلممان در مصماحبه بما روزناممه  ،آلتمایرت. اس

طر  معامله با  یهاشرکتبه رغم فشار آمریکا حمایت از  اشییاروپاآلمان و متحدان "

ما به واشنگتن اجازه نخواهیم داد به ما دیکته "آلتمایر افزود: . "ایران را ادامه خواهند داد

  Reuters) .) "معامله کنیم کند که با چه کسی

مختلمف  یهانمهیزمدر اروپما  هیماتحادایران با توجه به میزان همکاری باالیی که بما 

از ایمن اخمتال   توانمدیمدر مورد برجام داشته است از جمله  یالمللبینو  یایامنطقه 

نماید تا روابمط سیاسمی و  اروپا و آمریکا استفاده هیاتحادنظر سیاسی به وجود آمده بین 

 گماهیجا شیبطمور حمتم در افمزاکمه  ،دهمد اروپما را افمزایش  هیاتحادو  خود اقتصادی

خواهمد  ییبسمزا ریتمأث الململبین و نظمام انمهیدر منطقه خاورم رانیا یاسیو س یاقتصاد

 داشت.

 

 اروپا هیاتحاد با رانیا یهایهمکار هندیآ در آلمان نقش

 از یالمللمبین و یجهان سطح در یاقتصاد و یتیامن ،یاسیس تیموقع نظر از ااروپ هیاتحاد

 از برخموردار و یصنعت مدرن شورک یک عنوان به آلمان. است برخوردار یاژهیو گاهیجا

 اروپما هیماتحاد یلّک استیس در یرگذاریتاث اریبس نقش مطمئن، یاقتصاد یهارساختیز

 قمدرت بمه موجمب جهمان، و اروپما اقتصاد بر انآلم صنعت و اقتصاد یرگذاریتأث. دارد

. اسمت دهیگرد یجهان یهایریگمیتصم در گذار ریتأث شورک یک عنوان به آلمان دنیرس
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 موجمب بمه. باشمد آلممان به متعلق ایدن یصنعت یشورهاک ۵+1 اصطالح در+ 1 بسا چه

 یاصمل ندهگردان امروزه و ییاروپا هیاتحاد مؤسس یشورهاک از آلمان خت،یماستر مانیپ

 یجهمان سطح در یاگسترده یاتیعمل قدرت موجب امر نیهم و است، هیّاتحاد نیا امور

 در ورو،یم افتمادن انیمجر به یمجر اروپا، یزکمر کبان مقرّ. است شده شورک نیا یبرا

 اصمل هک گفت دیبا اروپا هیاتحاد در آلمان نقش تیّاهمّ مورد در. است فورتکفران شهر

 نیما تحقمق یبمرا. اسمت آن یرهبمر و اروپا وحدت نیتأم مانآل یخارج استیس دوم

 ردهکم دنبال را ییاروپا یشورهاک یاقتصاد و یپول اتحاد فرانسه یارکهم با آلمان منظور

(. ۳2۴: 1۳۸۷ ی،رحمان) دارد دست در را کمشتر یتیامن و یخارج استیس یک اتّخاذ و

 یاسیس و یاقتصاد برتر قدرت نوانع به توانیم را اروپا یمال بحران حل در آلمان ریتدب

 در یاقتصماد موازنمه عدم ینوع ورو،ی جادیا زممان از. ردک قلمداد اروپا هیاتحاد بر آلمان

 و آلمان ماننمد ممازاد یتجمار دیتول قدرت از منمدبهمره یاعضا انیم ژهیو به وروی منطقه

 وجمود یجنموب یااروپم یشمورهاک ریسا و ونمانی ماننمد یتجمار یسرک دچار یاعضا

 در ریچشممگ یتجمار یسمرک بمروز و وروی درون در یافکشم بمه منجر هک است داشته

 .(Kundnani, 2011: 370) است دهیگرد مموروی منطقممه یاعضمما ممانیم

 بما کممم کممردن مصمر  داخلمی، جلموگیری از رشمد دسممتمزدها، برتمری آلممان

توانسمته اسمت  مر منطقممه یمموروخود و اعمال فشارهای انقباضی بم محصوالت داخلی

 ریتمدب بمما آلممان توسعه بخشد. عضو یهااقتصادی خود را به دیگر کشور یهااستیس

 جملمه از زده بحمران و ارکبمده یاعضما توسمط یاقتصماد اضتیر میر  املک یاجمرا

 سمال در هکم دیمجد یممال معاهممده به مربوط توافقنامه یاجرا و بیتصو مزین و ونمانی

 کممک اروپا هیاتحاد یمال بحران حل به توانست د،یرسم اروپما سران یامضما بمه 2۰12

 منجر هک آلمان توسط اروپا یمال بحران حل اروپا، یاقتصاد لگرانیتحل اعتقماد بمه. دینما

 سممبب هکم شمرق به هیاتحاد گسترش ،یجهان عرصه در آلمان نفوذ و حضور توسعه به

 گسمترش و آلممان محمور صمادرات اقتصماد سممت بمه اروپما شمرق بمازار شمدن بماز

 موجمب توانمدیم اسمت، شده اروپا هیاتحاد یاعضا ریسا بمه آلممان صادرات ریچشمگ

 باتوجه یطرف از(. ۳۵۳: 1۳۹2 بهار ،یانکی) گردد اروپا هیاتحاد بر آلمان یاقتصاد یهژمون

 یحمام نقمش شمدن رنمگمک موجمب هکم Brexit اروپا هیاتحاد از انگلستان خروج بمه
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 یاقتصماد و یتمیامن ،یاسیس نقش د،یگرد خواهدالملل نیب نظام در اروپا هیاتحاد یاسیس

 .دیگرد خواهد گذشته از ترپررنگ اروپا هیاتحاد یپارچگیک و حفظ در آلمان

 نیا در. شودیم محسوب شورهاک یمال نیتأم منابع جمله از یخارج یگذار هیسرما

 جمذب دنبمال بمه یاقتصماد و یاسیس اصالحات جادیا با جهان یشورهاک شتریب راستا،

 و جلمب قمانون بیتصمو بما هفتماد دهمه لیاوا از رانیا. هستند یخارج یگذار هیسرما

 ،یخمارج یگذار هیسرما جذب یبرا یفراوان تالش ،یخارج یگذار هیسرما از تیحما

 .(۵1: 1۳۹۶ دهقان،) است ردهک آلمان، شورک گذاران هیسرما خصوص به

 یارکهم گسترش خواهان هک داده نشان هادوره تمام در آلمان شورک گر،ید طر  از

 است ییاروپا خارجه ریوز نیاول گنشر شیترید هانس. است رانیا با یاقتصاد و یاسیس

 شمد تهمران وارد اروپما و رانیما روابمط توسمعه و فیتلط همد  بما ،1۳۶۳ سال در هک

(Mosalaei, 2019: 14) 

 بما رهکممذا یبمرا را خمود یآمادگ ،یغرب آلمان وقت خارجمه مریوز انعنمو بمه یو

 و نممود اعالم اراکآش غرب یسو از شورک نیا املک یانمزوا از ممانعت منظور به رانیا

 شدن شناخته متجاوز بر یمبن تیامن یشورا ۵۹۸ قعطنامه بیتصو در دولت نیا نیهمنن

 اممر نیهمم و .(Perthes, 2014: 1) دنممو فمایا را یمؤثر نقش رانیا با جنگ در عراق

 آلمان با یاقتصاد مراودات ،یرفسنجان یهاشم یجمهور استیر دوران در هک شد باع 

 (.1۶۸: 1۳۹2 زییپا ،یانکی) ابدی شیافزا

 توسمعه و تیتقو دنبال به آلمان و رانیا ،برجام از پس بخصوص ،ینونک یسالها در

 مختلمف یهما اتیمه و مقاممات حضمور هک نداداده انجام یاریبس تالش خود مناسبات

 روابمط توسمعه یبمرا هماآن ردیکمرو انگریب تهران در آلمان یتجار و یاقتصاد ،یاسیس

 گام آلمان مهک دهندیم حیتمرج رانیا با رابطه در اروپما هیاتحاد عضو یهادولت .باشدیم

 دارنمد اعتماد رانیا از لمانآ شناخت به هاآن رایز نند؛ک استناد بدان هاآن تا بردارد را اول

 یهانمهیزم در آلممان بما رانیما روابط مستمر توسعه و گسترش(. 1۴۴: 1۳۸۴ ،یرحمان)

 در اروپما هیماتحاد و رانیما روابمط گسمترش باع  یفرهنگ و یعلم ،یاقتصاد ،یاسیس

 در رانیما یاتیمعمل طمهیح رفتن باال باع  تواندیم نیا هک دیگرد خواهد هاحوزه یتمام

 (. 1۷1: 1۳۹2 اطاعت،) گردد المللبین نظام در رانیا یاسیس گاهیجا شیافزا و قهمنط
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تالش نمود تا روابط خود با ایران را افزایش دهد  هاسالر چند آلمان در طول این ه

مسمائلی از جملمه  کنیولمو همنینین نقش میانجی را بین ایمران و غمرب ایفما نمایمد، 

و آلمان دسمتخوش  رانیتا روابط ا دیموجب گرد ران،یا هیعل آمریکا یاهسته یهامیتحر

 .گردد راتییتغ

ایاالت متحده آمریکا پس از استقالل از انگلیس، اولین کنسولگری خود را در خماک 

 1۷۹۴ سمال و دوممین کنسمولگری را در بمرمن در 1۷۹۰ سمال آلمان در همامبورگ در

 کمایآمر یارشمال از سموبرناممه م یاجمراتأسیس کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، 

نظامی آمریکا دفاع از این کشمور  یهاگاهیپاو  دیگرد یاقتصاد آلمان غرب یموجب بهبود

. در سایت وزارت امور خارجه آمریکا در ممورد کردندیمرا در طول جنگ سرد تضمین 

و قویترین متحمدین  نیترکینزدآلمان یکی از  اهمیت روابط با آلمان بیان شده است که

 نیتمربزرگت متحده در اروپا است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور جمعمی ایاال

اقتصماد اروپما در قلمب ایمن  نیتربزرگشرکای تجاری آمریکا هستند و آلمان به عنوان 

 2۰پس از چین و آمریکا، آلمان سومین صادرکننده جهمان اسمت. بمیش از  .روابط است

درصمد از تولیمد ناخمالص  ۴۷گی دارد کمه در آلمان به صادرات بسمت هاشغلدرصد از 

را به خود اختصاص داده است که صادرات آلمان به آمریکا  2۰1۸داخلی آلمان در سال 

، تجارت دوجانبه دو کشور بالغ 2۰1۸. در سال باشدیماز اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

 .(homepage State.gov) میلیارد دالر بوده است 2۰۰بر 

جدیدی گردید.  مرحلهظمی مرکل آنگال، روابط آلمان با آمریکا وارد از زمان صدراع

و همننین با توجه به مخالفت  دادهمرکل تالش نمود تا روابط آلمان با آمریکا را افزایش 

نشمان از  نیکه اآلمان با آمریکا در حمله به عراق، روابط خود با آمریکا را ترمیم نماید؛ 

 ). 1۶2: 1۳۹۳ رازی،یش (باشدیم کایروابط آلمان و آمر یگستردگ

 یقردادهما یآلممان یهاشرکتاز  اریتا بس دیسبب گرد رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر

 یهاشمرکتبمه خمروج  تموانیمکمه از جملمه  ،ندیفسخ نما ایو  قیرا تعل رانیخود با ا

شمرکت  نیتمربزرگتلکموم ) نهیراه آهن آلمان( و دو یبان )شرکت مل نهیدو، منسیز

حمتم حجمم قراردادهما و مبمادالت  بطمور .(1۳۹۷آلمان( اشاره نمود )تابنماک  یبراتمخا

و بنمز بما  باسمف ،تلکوم نهیدو، بان نهیدوبزرگ آلمانی از جمله زیمنس،  یهاشرکت
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با ایران است ولیکن در حال حاضر آننمه  هاشرکتآمریکا خیلی بیش از قرادادهای این 

ت ت، حفظ جایگاه سیاسی و حقوقی این اتحادیه اساروپا مهم اس هیاتحادبرای آلمان و 

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

 یکجانبه گرایی آمریکا جبهه گیری نمایند.

 مختلفی از جمله خروج از برجام، خروج از یهانهیزمبا توجه به عملکرد آمریکا در 

نمورد )بمه اروپما  هیبه انتقال گاز روس کایآمر میتحر نیو همنن معاهدات زیست محیطی

باع  گردیده است تا آلمان از خواست آمریکا برای ایجاد هژمونی و برتمری  (2 میاستر

آلممان از  یبمه نگرانم تموانیماز جملمه  .احساس نگرانی نمایند المللبینخود در نظام 

اشاره نمود. آنگال مرکل  (2 مینورد استر)ا به اروپ هیدر انتقال گاز از روس کایدخالت آمر

 انیانتقاد کرده و ب (2 مینورد استر)به اروپا  هیبه طرح انتقال گاز از روس کایآمر میبه تحر

 یپارلممان ری، مددریکارستن اشنا نی. همننردیانجام پذ دیبایمپرو ه  نیداشته است که ا

 یبرا کایکنگره آمر ماتیبه تصم یدیدموکرات آلمان انتقاد شد الیحزب سوس ونیفراکس

بمه  دیوارد کرده و اعالم کرد که آلمان نبا یپرو ه گاز نیا هیعل دیجد یهامیتحراعمال 

 .(1۳۹۹ می)تسن شود لیتبد کایکشور دست نشانده آمر

باالیی در سطح جهمانی برخموردار  یهایتوانمندآلمان از نظر سیاسی و اقتصادی از 

در روابط خمارجی بما دیگمر کشمورها کمه از  کندیممان سعی . در این راستا آلباشدیم

ایران با توجه به حجم بماالی سمرمایه  .سیاست واقعگرایی و کاهش تنش استفاده نماید

مختلمف و همننمین بما توجمه بمه  یهادورهصنعتی آلمان در ایران در طول  یهایگذار

 تواندیمم داشته است وسیعی که با آلمان در مسائل حساسی از جمله برجا یهایهمکار

از اختالفات نظر سیاسی و اقتصادی بوجود آمده بین آلمان و آمریکا اسمتفاده نمایمد تما 

ل منطقمه کریرمان، ممدکپ آیلیف .روابط سیاسی و اقتصادی خود با آلمان را افزایش دهد

ای وزارت امور خارجه آلمان، جهت رایزنی و گفتگو برای حفظ و گسمترش روابمط بما 

و  نمموددار یشورمان دکاسی وزارت امور خارجه یدعباس عراقنی معاون سیبا سایران، 

از تالش دولت آلمان برای حفظ برجام و گسترش روابط اقتصادی آلمان و ایران تاکیمد 

نمود و بر تالش آلمان در جهت  تأسفورزید. وی از اقدام آمریکا در زمینه برجام ابراز 

دواری نمود. آکرمان در ایمن دیمدار ضممن اشماره بمه پایبندی طرفین در برجام ابراز امی
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ای از موفقیت دیپلماسی و همننین انتقاد از تصمیم آمریکا اهمیت برجام به عنوان نشانه

ای را مورد تاکید برای خروج از برجام، اراده کشورش برای ادامه حمایت از توافق هسته

 .(1۳۹۸ رنایا) قرار داد

اقتصادی مطمئن  یهارساختیزکشور مدرن صنعتی با در یک نگاه کلی؛ آلمان، یک 

  ای همنون:پیشرفته یهاشرکتاست. وجود 

 ,Benz, Skoda BMW, Audi, VolksWagen ماشین سازی یهاشرکت -

Hamburg Süd, Lürssen Fassmer, Blohm+Vossسازی کشتی یهاشرکت -

, Meyer Werft, 
 ,Siemens, Deutsche Telkom Bosch, Braun الکتریسیته یهاشرکت -

 BASF, Bayer AG شیمیایی یهاشرکت -

 ,Lidle Rewe, Aldi, Saturn, Kaufhof ای خریممدزنجیممره یهاشممرکت -

Karstadt,  
 ,Ettlin-Textiles adidas, Puma, Spirit تولید پوشاک و نسماجی یهاشرکت -

Tom Taylor, C&A, 

تصمادی بسمیار قموی در سمطح جهمانی سبب گردیده است که آلممان از سماختار اق

بسیاری  یهایگذارعلمی و دانشگاهی نیز سرمایه  نهیزم برخوردار گردد. کشور آلمان در

علمی بماالیی در سمطح جهمانی  رتبه آلمان از یهادانشگاهکرده است، به طوری که اکثر 

 در ی نولموکت فلسفی، اجتماعی، اقتصادی و یهانهیزمبرخوردارند. اکتشافات علمی در 

 ,MaxPlanck, DAAD, Göttingen  همنمون یعلمم مؤسسمات ایم و هادانشمگاه

Shtudgart, Humboldt, Freie Berlin, Münster  … و ینگمر نمدهیآ دهنمده نشمان 

 یطرف از. است یدانشگاه و یعلم زکمرا یگذار هیسرما در آلمان مداران استیس تیدرا

 آممدن وجمود بمه باعم  آلمان مردم در شورک شرفتیپ و اعتال رکتف بودن نهینهاد گر،ید

 شمدن مطمرح موجمب و دهیمگرد جامعه یعموم و یاسیس سطح در یرکف یقو چرخه

 . است دهیگرد یجهان سطح در یاقتصاد و یعلم ،یفرهنگ شورک یک عنوان به آلمان

 یعمیطب منابع و هالیپتانس نیهمنن و آلمان و رانیا انیم یاسیس یهایهمکار سابقه

نمزد  ژهیمو گماهیاز جا یاز نظمر اقتصماد رانیاست که ا دهیموجب گرد ران،یا در موجود

 در رانیا به ینولو کت دهنده انتقال شورک نیترمهم عنوان به آلمان .آلمان برخوردار گردد
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 داشته رانیا با یاقتصاد عرصه در یترگسترده روابط تواندیم اروپا، هیاتحاد یاعضا انیم

(. 1۶۴: 1۳۸۸ ،یانکیم) است اروپما از مرانیا واردات درصد ۳۵ نندهک نیتأم آلمان. باشد

 در اروپما هیماتحاد عضو یشورهاک یگذارهیسرما از درصد ۹/۴۹ از شیب 2۰1۴ سال در

 (.۹: 1۳۹۷ رنجبردار،) است شده انجام آلمان توسط رانیا

 

 
 

 یهمامیتحر و یا هسته مسائل لیبدل هک افتیدر توانیم شده، ادی نمودار به توجه با

 اهشکم 1۳۹۵ سمال تما آلممان بما رانیا یاقتصاد مبادالت حجم ن،رایا هیاعمال شده عل

 و صمادرات ،1۳۹۵ سمال در برجمام ناممه توافمق امضما  از پس. است افتهی یریچشمگ

 لیوسا قطعات آالت، نیماشم دیتول جمله، از یمختلف یهاحوزه در آلمان یگذار هیسرما

 یکیترکال محصوالت انواع دیتول ،ییایمیشم عیصمنا ،یمیپتروشم عیصمنا خودرو، و هینقل

 در سماله 1۵۰ سابقه با منسیز ارک هنهک تکشر. است افتهی شیافزا یساختمان مصالح و

 رانیما به یالدیم 2۰1۶ سال مارس ماه در گرید بار چندساله بتیغ از پس آلمان صنعت

 و یگماز یهمانیتورب دیمتول نمهیزم در مپنما گمروه با را خود مجدد یارکهم و بازگشت

 دو 2۰1۶ سمال هیم انو در زیمن ملریدا تکشر نیهمنن. ردک آغاز یروگاهین ی نراتورها

توجمه  با .ردک امضا  خود یرانیا یطرفها با بنز مرسدس یهاونیکام دیتول یبرا قرارداد

ممان و آل رانیما یبرجام شاهد رشد حجم مراودات اقتصاد یبعد از امضا ،به نمودار باال

 یبمرا رانیمدر ا یاقتصماد یگذارهیسمرما یبماال لینشان دهنمده پتانسم نیکه ا میباشیم

گسمترش روابمط  یخواسمت دو کشمور بمرا نشان دهنده نیو همنن یآلمان یهاشرکت

 (.2۸: 1۳۹۷ ،رنجبردار) باشدیم
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 و یزبمان اتکاشمترا ش،یاتمر و سییسمو یشورهاک جمله از آلمان منطقه یشورهاک

 نیما یاقتصاد و یاسیس یکینزد موجب هک دارند آلمان با یادیز اریبس یادنژ و یفرهنگ

 هک نامندیم DACH-Region را منطقه نیا جهت نیبد و است شده گریدیک با شورهاک

 و D=Deutschland, A=Austria از انمممدعبارت آن یاختصمممار حمممرو 

CH=Confoederatio Helvetica ( .نام التین سوئیس استThill, 2014) 

 یاریبسم یفرهنگم و یاقتصماد تبمادالت یدارا سیسوئ و شیاتر یشورهاک با رانیا

. ردکم اشماره شمورهاک نیما بمه رانیا گاز انتقال انداز چشم به توانیم جمله از هک است

 یقمو یسماختارها بمه توجمه با و درآمد اروپا هیاتحاد تیعضو به 1۹۹۵ سال از شیاتر

 برخموردار اروپما هیماتحاد یشمورهاک گمرید با یاریبس مناسبات از یاجتماع و یفرهنگ

 روابمط از نیکولم سمت،ین اروپما هیاتحاد یاعضا از سیسوئ ه؛ک است رکذ به الزم. است

 دیمتجد و مکمیتح اسماس بر. است برخوردار اروپا هیاتحاد یارکهم یشورا با یکینزد

 اساس بر را ااروپ هیاتحاد با شده میتنظ رابطه یک تا دارد قصد سیسوئ دوجانبه، ردیکرو

 ،دیمنمایم تمالش سیسموئ. سازد برقرار توسعه، یهانهیزم ساختن فراهم یبرا تکمشار

 یشمورهاک عنموان بمه هاآن یاصل نقش به توجه با را، هیهمسا یشورهاک با خود روابط

 قیمطر از سیسموئ ه،یهمسما یشمورهاک از فراتمر. دهمد شیافمزا اروپما، هیماتحاد عضو

 یشمورهاک هممه بما یکنزد روابط گسترش و حفظ دنبال به یکپلماتید ررکم یدارهاید

 ممورد در یارکمهم دیتشمد و اداممه توسمعه، نمهیزم در تمالش نیما. اروپاسمت هیاتحاد

 سمازمان ایم ململ سازمان در جانبه چند یهاتیفعال انجام نیهمنن و خاص موضوعات

و در سیاسمت خمارجی کشمورهای اتمریش (. FADF: 15) امنیت و همکاری اروپاست

ی، نشمان از المللمبین یهمابحرانسوئیس، اصل بی طرفی و یا عدم دخالت در مسائل و 

 (FADF: 11; Meyer, 2007: 6رویکرد ملی آن کشورهاست. )

 یکشمر عنوان به هم شورهاک نیا .دارند قرار اروپا زکمر در سییسو و شیاتر آلمان،

 ریسا از شتریب و کنندیم ملع اروپا جنوب و شمال نیب یپل عنوان به هم و یاقتصاد مهم

 از شورک سه نیا یبرخوردار به توجه با. اندختهیآم هم در اروپا هیاتحاد عضو یکشورها

 دنبمال بمه ییاروپما یشورهاک گرید ،یاجتماع و یفرهنگ ،یعلم ،یاقتصاد یهاشرفتیپ

. هستند خود یآموزش و یاقتصاد تیفکی یارتقا جهت در شورهاک نیا با روابط گسترش
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 یطرف یب ردیکرو و سو یک از اروپا در سییسو و شیاتر آلمان، گاهیجا به توجه با الح

 نظمر بمه گمر،ید یسمو از رانیما بما النک یهااستیس در شورهاک نیا دخالت عدم ای و

 یعلمم روابط و یاقتصاد و یتجار معامالت حجم شیافزا جهت در دیبا رانیا ،رسدیم

 بمه توجه با ادامه در. بردارد یموثر گام سییسو و شیاتر آلمان، یشورهاک با یفرهنگ و

 ارائمه رانیما یخمارج اسمتیس یراسمتا در آلمان منطقه و آلمان مدل شده، انیب مطالب

 .است سییسو و شیاتر یشورهاک انگریب آلمان منطقه ه؛ک حیتوض نیا با ،گرددیم

 و سیسمو ،آلمان یشورهاک نیب یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ اتکاشترا به توجه با

 اریبس ریتأث آلمان منطقه با رانیا یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ یارکهم گسترش ش،یاتر

 توجّمه با و شد خواهد آلمان و رانیا یاقتصاد و یاسیس یهایهمکار شیافزا بر یادیز

 و رانیما یاقتصاد و یاسیس روابط گسترش اروپا، هیاتحاد بر آلمان گذار ریتأث گاهیجا به

 یگمذار ریتمأث بمه توجّمه بما روابط نیا ادامه، در و داشت خواهد یپ در را وپاار هیاتحاد

 منطقمه در رانیا یاقتصاد و یاسیس قدرت شیافزا باع  ،المللبین نظام در اروپا هیاتحاد

 .دیگرد خواهد جهان و

 یهانمهیزم در آلمان منطقه و آلمان رومندین و متنوع یهارساختیز به توجه با حال،

 چنمد در هاآن نیب روابط گسترش یهاراه و هانهیزم ،یعلم و یاقتصاد ،یعتصن مختلف

 :گرفت خواهد قرار یبررس مورد حوزه

 در ییبسمزا نقمش شمورک یک یآموزش ساختار :رستانیدب در یآلمان زبان سیتدر •

 سماختار انمدازه همر. دارد یالمللمبین و یا منطقه سطح در شورک آن تیموفق و استقالل

 ،یعلمم نظمر از شمورک آن مردممان باشمد، منمد بهره مدرن و یعلم یمتدها زا یآموزش

 زین رانیا یآموزش ستمیس در. گرفت خواهند قرار یباالتر گاهیجا در یفرهنگ و یآموزش

 آمموزان دانمش یاتیعمل و یفرهنگ ،یعلم سطح یاعتال به منجر تینها در هاآموزه دیبا

 یگسمتردگ باعم  هکم آنجا از آموزان دانش به یخارج زبان آموزش راستا نیا در. شود

 .باشدیم برخوردار ییباال تیّاهمّ از ،شودیم المللبین یایدن با ارتباط

 یآموزشم سمتمیس در یعرب زبان آموختن ،باشدیم یعرب قرآن زبان هکنیا به توجّه با

 گانیهمسما زبمان توجّمه بما نیهمننم و .است دهیگرد برخوردار ییباال تیاهم از رانیا

 یاجتمماع و یفرهنگ شتریب تعامل باع  یعرب زبان آموختن ،باشدیم یعرب رانیا یجنوب
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 . دیگرد خواهد زبان عرب یشورهاک با

 ارتباطمات گسمترش موجمب زیمن یسیانگل زبان جمله از یالمللبین یهازبان دانستن

 تیّماهمّ از رانیما مدارس در یسیانگل و یعرب زبان سیتدر ن،یبنابرا. شودیم یالمللبین

 شمتریب هک دهیگرد سبب ،یسیانگل زبان یریادگی تیّاهمّ امروزه،. است برخوردار یخاصّ

 دوران از یسیانگل زبان مؤسسات به یدسترس زانیم ای و یمال توان به توجّه با هاخانواده

 مموزشآ مؤسسمات بمه یریفراگ جهت را خود فرزندان یدبستان شیپ یحتّ ای و ییابتدا

 نیما در هاآموزش یگانگ چند و بودن یکستماتیس ریغ سو یک از اگرچه،. بفرستند زبان

 و ،هاخانواده همه یبرا یدسترس قدرت و یمال توان نداشتن گرید یسو از و مؤسسات،

 آمموزش و فهمم در رقابمت از آمموزان دانمش از یادیمز تعمداد ماندن بهره یب جهینت در

 وجمود نمهیزم نیا در یچندان یآموزش انسجام هک است دهیگرد سبب ،یخارج یهازبان

 .باشد نداشته

 مطمرح را Critical Period حیاتی دوره نظریه زبان، یادگیری حوزه در اندیشمندان

 یسالگ 1۰-۸ سنین در اینکه به توجه با کودک یک که داردیم بیان نظریه این. ندینمایم

 دوم زبمان یمادگیری برای زمان بهترین ،کندیم پیدا تسلط مادری زبان نوشتار و گرامر به

 دانمش یمادگیری توانمایی میمزان از سماله همر بعد، به سالگی 1۰-۸ سنین از و .باشدیم

 (Hamidi, 2012: 2) شودیم کاسته دوم زبان یادگیری به آموزان

 زبمان سیتمدر شروع بر دکیتأ و Critical Priod یاتیح دوره تیّاهمّ به توجه با لذا

 یسمیانگل زبان است یضرور دوم، زبان یریادگی یبرا یسالگ 1۰ تا ۸ نیسن در یخارج

 رانیما یآموزشم نظمام در شمرفتهیپ و ممدرن صورت به ییابتدا چهارم ای سوم السک از

 یسمیانگل زبمان انیب و فهم به بتوانند آموزان دانش نهم، السک انیپا در تا گردد سیتدر

 .گردند مسلّط

 یهمازبان گمرید یریمفراگ درباره یرهبر معظم مقام شاتیفرما به توجه با ادامه، در

 یهمازبان از گمرید یکمی تموانیم ،یسمیانگل زبمان انحصار از شدن رها جهت یخارج

 زبمان. گنجانمد یآموزشم نظمام در را ینیچ و یروس, یفرانسو ،یآلمان جمله از یخارج

 و یروس یهازبان و( Kabetek, 2011: 70) است تریکنزد باستان روم زبان به فرانسه

 در لکمشم مسمئله، نیا. برخوردارند یسیانگل زبان از جدا ینیقوان و الخط رسم از ینیچ
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 زبمان نظمر از. دارد دنبال به را دوم یخارج یهازبان عنوان به هازبان نیا آموزش و فهم

 خمانواده همم یسماختار و یگراممر ،یلغمو نظر از یسیانگل و یآلمان یهازبان ،یشناس

 شمهیر یمک از و بموده گریدیک هیشب یسیانگل و یآلمان لماتک %2۵ از شیب و باشندیم

 و آموزش نیبنابرا (Momma, 2008, Chapter 13; Rao, 2018: 4) رندیگیم نشأت

 گمرید یهمازبان از تمرآسمان و تمرسماده اریبس رانیا آموزاندانش یبرا یآلمان زبان فهم

 نیهمننم و آلممان بما رانیا یاجتماع و یفرهنگ ،یخیتار یکینزد ،یطرف از. بود خواهد

 در یآلممان زبان سیتدر هک گرددیم موجب شورک نیا با یاقتصاد مراودات یباال حجم

 یآلمان زبان توانیم هک نیا جهینت. باشد برخوردار یباالتر تیّاهمّ درجه از رانیا مدارس

 قابل. ردک یتلقّ رانیا مدارس در دوم یخارج زبان سیتدر یبرا دایاندک تنها عنوان به را

 اسمت آلممان منطقمه و آلممان کمشتر زبان یآلمان زبان هک نیا به توجه با هک است رکذ

 و یاقتصاد ،یتجار ،یعلم ،یاجتماع ،یفرهنگ مراودات شیافزا سبب زبان، نیا سیتدر

  .شد خواهد آلمان منطقه و آلمان با رانیا یاسیس

 نخبگمان یارکمهم با یعلم نهیزم در آلمان جمله از شرویپ یشورهاک :سیخودنو •

 در خصموص به یآموزش و یعلم زکمرا در را یادیز اریبس یگذارهیسرما تا دارند تالش

 را شمورک در علمم شمدن نمهینهاد و لیتحصم یبرا الزم یبسترها تا دهند انجام مدارس

 شتریب جامعه یک در یوانتابخک یعموم سطح و التیتحص زانیم اندازه هر. ندینما فراهم

 معضمالت و جمرم زانیمم نیهمننم و ابمدییم ارتقا زین جامعه آن یعموم فرهنگ شود،

 موجبمات ،یلیتحصم و یآموزشم تیمفکی شیافزا با دولتمردان .ابدییم اهشک یاجتماع

 در را خمود یاجتمماع انسمجام و تعمادل حفمظ جهینت در و نخبگان جامعه شدن گسترده

 در محصمالن و آمموزان دانمش اگمر راسمتا نیا در. سازندیم راهمف یجهان و یمل سطح

 بمه یشمتریب رغبت گاه آن باشد، بخش لذت آنان یبرا هک نندک استفاده یابزار از نوشتن

 جهینت در. نمود خواهند یشتریب دقّت ف،یالکت نوشتن هنگام در و داشت خواهند نوشتن

 یبرا لیتحص و شد خواهند ترقموف یلیتحص شرفتیپ در و ترراغب لیتحص و درس به

 .داشت خواهد یباالتر تیّاهمّ درجه آنان

 یافزارهما نوشمت دیمتول بما نمدینمایم تمالش آلمان در یعلم نخبگان راستا نیا در

 یهاشمرکت وجود. دهند شیافزا آموزاندانش یبرا را نوشتن لذّت ارا،ک و یکش مدرن،
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 جملمه از متنموّع و تی مفکی بما ریمرتح لموازم دیمتول در یجهمان سمطح در یآلمان بزرگ

Pelikan, Lamy, Faber-Castle, Rotring, Staedtler, Diplomat تیماهم یایمگو 

 از اسمتفاده هکم اسمت ردهکم یسع آلمان یآموزش نظام راستا، نیا در. است موضوع نیا

 آموزان دانش شورک نیا در. بخشد جهت را مدارس در استفاده مورد ریتحر لوازم یبعض

 ییابتمدا سموم السکم اواسمط از نیکولم ،کنندیم استفاده مداد از ییابتدا سوم سالک تا

 آموزان دانش ران،یا یآموزش ستمیس در هک چنان. شودیم مداد نیگزیجا ابزار سیخودنو

 ارکمخود از ممداد یجما به ادامه در و مداد از نوشتار یبرا دبستان سوم السک اواسط تا

 از تمر بخمش لذّت سیخودنو با نوشتن هک نیا به توجه با .کنندیم استفاده نوشتار یبرا

 لمذّت سیخودنمو با نوشتن از جامعه گرید افراد ای آموزاندانش است، ارکخود با نوشتن

 صمر  نوشمتن یبمرا را یشمتریب زمان تا ردک خواهند تالش هاآن. برد خواهند یشتریب

 صمورت به را خود یذهن اوشاتتر ای و هاداستان ،هادهیا هک ردک خواهند یسع و ندینما

 خمود یهایدانسمتن طهیح به دنیبخش وسعت یبرا افراد نیا ادامه در. اورندیب در نوشتار

 یبرا یشتریب مطالب و ندینما مطالعه را یشتریب مطالب و هاکتاب هک ردک خواهند تالش

 حسمط در یخموان تمابک فرهنگ جادیا باع  ریمس نیا در استمرار. باشند داشته نوشتن

. شمودیم محسوب جامعه یک یفرهنگ و یرکف شرفتیپ انکار از هک شد خواهد جامعه

 سیخودنمو از استفاده در آموزاندانش جوهر، انیجر و سیخودنو کنو ساختار علت به

 یرکمف سماختار در انضباط و جاد نظمیا باع  امر نیا. ندینمایم اعمال را یشتریب دقّت

 از. گرددیم آنان ذهن توسعه و یتکحر یهامهارت دبهبو باع  نیهمنن و آموزان دانش

 چسبدیم اغذک به ارکخود جوهر به نسبت یمترک یچسبندگ با سیخودنو جوهر یطرف

 یبمرا را سیخودنمو با نوشتن و شودیم اغذک یرو فشار حداقل با نوشتن باع  نیا هک

 خط دست اسانارشنک. دهدیم شیافزا را نوشتن لذّت و سازدیم نکمم تر یطوالن مدت

 دکیمتأ انسمان یمک یلّمک تیشخصم و تیشخصمّ  بما آن ونمدیپ و خط دست تیّاهمّ بر

 (Gupta, 2017: 6) .ورزندیم

 ینفتم مموادّ و سیخودنمو سماخت یبرا یمعدن هیاول موادّ داشتن نظر از رانیا شورک

 رانیما افمزار نوشمت دیمتول یهاشمرکت راسمتا نیما در. فاستکخود جوهر دیتول یبرا

 لموازم دیمتول جهمت در یالمم ایم فریش ان،یکپل جمله از یآلمان یهاشرکت با انندتویم
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 ریتمأث ،یارکمهم نیما. نمدینما یارکمهم جوهر و سیخودنو جمله از تیفکیبا ینوشتار

 آموزش وزارت. داشت خواهد ینوشتار لوازم دیتول در رانیا ییفاکخود در یادیز اریبس

 سمال اواسمط در سیخودنو از استفاده ردیکرو نگرفت شیپ در با تواندیم زین پرورش و

 شمدن تر راغب و نوشتن از آموزان دانش شتریب بردن لذّت سبب ،ییابتدا سوم یلیتحص

 همم تواننمدیم زیمن جموهر و سیخودنمو دیمتول یهاشرکت. شود فیالکت انجام به آنان

 و باشمند فهصمر به نهیهز نظر از هک ندینما یطراح آموزان دانش یبرا را ییهاسیخودنو

 بمه را افمراد ریسما و آمموزان دانمش مختلمف، یپهنما بما ییهماقلم کنمو دیمتول بما هم

 و یاقتصماد نظمر از نیهمننم. نمدینما بیمترغ -قلم و دوات حمل بدون -یسیخوشنو

 و شغل آمدن وجود به و داخل در ینوشتار لوازم هیته در رانیا ییفاکخود باع  یتجار

 .شد خواهد جهان گرید یشورهاک به یرانیا نوشتار زملوا صادرات با یارز یدرآمدها

 در را سیخودنمو هکم اسمت جهمان در یشورک تنها آلمان هکنیا به توجه با یطرف از

 تعمامالت شیافمزا سمبب طمرح نیما یاجمرا است، نموده نهینهاد خود یآموزش ستمیس

 .گرددیم زین آلمان و رانیا نیب یآموزش و یفرهنگ

 :یساز لیاتومب صنعت •

 دارد را لیپتانسم نیما پایسا و خودرو رانیا یساز لیاتومب یهاشرکت داشتن با رانیا

 در یادیمز اریبسم نقمش مصمر  مک و یکش من،یا مدرن، یهانیماش دیتول با بتواند هک

 پایسما و خمودرو رانیما یهاشمرکت راسمتا نیما در. دیمنما فمایا شورک یاقتصاد توسعه

 اسمتفاده آلممان جملمه از ایمدن مهمم یهاشمرکت یهایتکنولو  و اتیتجرب از توانندیم

 واگن سکفول به توانیم آلمان یساز لیاتومب بزرگ و مدرن یهاشرکت جمله از. ندینما

Volkswagen کلممهدو  از بکممر واگمن سکفمول. ردک اشاره Volk  ممردم وWagon 

. اسمت ممردم عمموم یبرا تیّفکی با لیاتومب ساخت ارخانه،ک نیا هد  هک است نیماش

 دسمت از باعم  و آممد شیپ 1۳۹۵ سال در تکشر نیا یبرا هک یطیمح ستیز بحران

 یبرا را واگن سکفول تکشر تا است رانیا یبرا یخوب فرصت بود شده آن ارزش دادن

 نمایمد رانیا یخودروساز عیصنا در یارکهم به دعوت خود رفته دست از بازار یایاح

(Goel 2015: 34.) 
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 یاریبسم یهمایهمکار ایمدن یساز لیاتومب یهاشرکت گرید با تکشر نیا نیهمنن

 Škoda وداکاش بنام کچ شورک یساز لیاتومب تکشر سهام 1۳۷۰ سال در. است داشته

 محسموب واگمن سکفمول رمجموعمهیز حاضر حال در تکشر نیا و ردهک یداریخر را

 نیما هکم اسمت شمده باعم  وداکاش تکشر بر واگن سکفول تکشر تیریمد. شودیم

 1۳۹۸ سال در و گردد مطرح لیاتومب صنعت در یجهان دیجد برند یک عنوان به تکرش

 .(Skoda homepage) دینما دیتول خودرو ونیلیم یک از شیب

 گسمترش و توسمعه یبمرا واگمن سکفمول تکشر اتیتجرب از توانیم ز،ین رانیا در

 سیتأس ای و نرایا یخودروساز یهاشرکت یارکهم .ردک استفاده یساز لیاتومب صنعت

 دیمتول و واگمن سکفمول یسمازلیاتومب تکشر یارکهم با یداخل یخودروساز تکشر

 رانیما در ارکم یرویمن بمودن ارزان لیمدل به تواندیم مدرن و تیّفکیبا من،یا یهالیاتومب

 انه،یخاورم یشورهاک مانند یخارج و یداخل یبازارها وجود نیهمنن و آلمان به نسبت

 موارد همه. باشد داشته دنبال به را اریبس یها تیّموفق خزر یایدر شمال یشورهاک هند،

 بازار توسعه و جادیا یبرا یخوب گاهیجا تواندیم رانیا هک دارد دکیتأ امر نیا بر شده انیب

 جمله از آلمان یساز لیاتومب یهاشرکت توجّه جلب. دینما جادیا انهیخاورم در لیاتومب

 باع  یآلمان و یرانیا یساز لیاتومب یهاشرکت یهایهمکار گسترش و واگن سکفول

 و یاقتصاد و یدیتول یربنایز گسترش حتم، طور به و شد خواهد نیطرف منفعت سبک

 . داشت خواهد بر در رانیا یبرا را انهیخاورم بازار گرفتن اریاخت در

 ،کدانممار ش،یاتمر س،ییسو آلمان، جمله از اروپا یزکمر یشورهاک شتریب :یانرژ •

 از اسمتفاده جملمه از یالنمک یهااستیس ،یانر  نیتأم جهت در لهستان و فرانسه لند،ه

 نیتمرمهم از شورهاک نیا حال نیا با. اندگرفته شیپ در را یباد و یدیخورش یهایانر 

 را اروپما یمصمرف گاز شتریب هیروس پروم گاز تکشر. هستند هیروس از گاز نندگانک وارد

 هیماتحاد ینگرانم باع  1۳۸۷ سال در نیراکاو و هیروس نیب یزگا بحران. کندیم نیتأم

 بمه همم و متفاوت یهاراه از یانر  نیتأم لیدل به هم اروپا. دیگرد یانر  نیتأم در اروپا

 یانر  تبادالت گسترش خواهان ،یانر  نیتأم در خود بر هیروس یاسیس بار اهشک لیدل

 ییقراردادها یامضا دنبال به ییاروپا یرهاشوک راستا، نیا در. باشندیم شورهاک گرید با

 سیسوئ هک یقرارداد به توانیم قراردادها، نیا جمله از. اندبوده رانیا گاز یمل تکشر با
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 تکشمر انیمم گماز واردات یبرا یقرارداد. ردک اشاره رد،ک امضا رانیا با 1۳۸۸ سال در

 (. 1۵ :1۳۹۶، یصاحب) EGL یسیسوئ تکشر و رانیا گاز یمل

 یعیطب گاز انتقال یبرا است یلولها خط که Nabucco لوله خط یقرارداد نینهمن

 ،یروممان بلغارسمتان، ه،کیتر گرجستان، جان،یآذربا قیطر از اروپا به خزر یایدر منابع از

 هدفمنمد و فعمال یپلماسید اتخاذ با رانیا. ردک اشاره توانیم زین را شیاتر و مجارستان

 در را شیاتمر و سیسوئ آلمان، گاز و نفت صنعت در گذار هیسرما یهاشرکت تواندیم

 پمرو ه شمدن یاتیعمل. دینما متقاعد یاساس و یدیلک یهابرنامه نیا ردنک ییاجرا ریمس

 طمور بمه بتوانمد رانیما هکم شد خواهد سبب آلمان منطقه و آلمان به رانیا گاز صادرات

 نفت بخش در را یاقتصاد اتمناسب توسعه موجبات و صادر اروپا به را خود گاز میمستق

. دیمنما فراهم ییاروپا یشورهاک ریسا جیتدر به و آلمان منطقه و آلمان ران،یا نیب گاز و

 یهماحوزهدر  یو اقتصماد یاسمیس یهمایهمکار ،یمناسمبات نیگسترش چنم ن،یهمنن

  .به دنبال خواهد داشت زیمختلف ن

 ،یاجتمماع خمدمات نمهیزم در ریاخ یهاسال در رانیا :متیق و یاجتماع خدمات •

 بمازار در یبرنمامگ یبم و یختگیافسارگسم شماهد االهاک شده تمام متیق نترلک و ارائه

 توانمدیم مختلمف نقماط در یمپمانک یک از خاص یمحصول متیق. است بوده خدمات

 شمورک در تورم جهینت در و هامتیق اذبک شیافزا باع  خود، مسئله نیا باشد، متفاوت

 از یبرخ نترلک به هامتیق نترلک و لکمش نیا حل یبرا نیمسئول یهگا. دیگرد خواهد

 ریپمذ انکمام هامغازه یتمام نترلک هک است داده نشان تجربه نیکول. پردازندیم هامغازه

 .است نشده هامتیق اهشک ای و نترلک باع  ردکعمل نیا و ستین

 ادیمز اریبسم یگمذار هیسمرما آلمان در االهاک یهانهیهز و تیفکی نترلک یراستا در

 مانند یبهداشت و کپوشا ،ییغذا مواد یاساس یاالهاک نندهک نیتأم یا رهیزنج یهاشرکت

Karstadt, Kaufhof, Aldi, Rewe, Lidle, Saturn  چنمد تنهما و میباشمیم شماهد 

 نیما در. نمدینمایم ارائمه ممردم بمه را یمنظم و گسترده یخدمات نیچن آلمان در تکشر

 در االهاک متیق و تیّفکی بر را ینترلک نقش بخواهد زمان از برهه هر در دولت راگ راستا

. گمردد رهکممذا وارد یخمدمات تکشمر چند نیا تیریمد با هک ستیافک د،ینما فایا بازار

 بما هممراه االهماک تیّمفکی بما دیمتول در رقابمت باعم  بمزرگ یهاشمرکت نیما وجود
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 بما مربوطمه یارهیمزنج یهاشمرکت. گمرددیم همامتیق بمر نتمرلک و بهتردهی تخدما

 و شمده رهکممذا وارد رهیمغ و یبهداشمت ممواد ،کپوشا ،ییغذا مواد یدیتول یهاشرکت

 میمسمتق و گسمترده لکش به و گرددیم حمل واسطه بدون و میمستق طور به محصوالت

 الهمااک تیمفکی و ممتیق نتمرلک بر یفراوان ریتأث روند نیا. ردیگیم قرار مردم اریاخت در

 شمور،ک سمطح در فمروش بمازار یگسمتردگ بمه توجه با ه؛ک نیا گرید نکته. است داشته

 دهنمد اهشک انکام حد تا را االهاک فروش سود هک کنندیم یسع یارهیزنج یهاشرکت

 یهاشمرکت اداممه، در. نمدینما جبران زین را خود سود زانیم فروش، زانیم شیافزا با تا

 تیّفکی بتوانند تا گردند عمل وارد زین حمل و دیتول ندیفرا در هک کنندیم یسع یارهیزنج

 و محصموالت تیمفکی شیافزا باع  روند نیا. باشند داشته نظر تحت را االهاک متیق و

 .است دهیگرد یمتماد یهاسال طول در االهاک متیق ماندن ثابت

 افمق یارهیمزنج تکشمر جمله از یارهیزنج یهاشرکت رانیا در ریاخ سال چند در

 واسمطه بدون و میمستق را هاآن محصوالت ،یدیتول یهاشرکت با توافق ضمن وروشک

 و جمادیا بما. دیمنمایم عرضمه مردم به هامغازه و هافروشگاه ریسا از ترنییپا یمتیق با و

 یهانمهیزم نممودن فمراهم و آلممان و رانیما یارهیزنج یهاشرکت نیب یارکهم توسعه

 تیّمفکی شیافمزا شاهد توانیم ،هاآن یعلم و یتیریمد اتیتجرب از استفاده یبرا مناسب

 و ران،یما نقماط تمام در محصوالت گسترده و میمستق عرضه االها،ک نهیهز نترلک االها،ک

  .بود یاساس اقالم عرضه و دیتول نهیزم در شورک اقتصاد و بازار در ثبات تینها در

 یگسمتردگ انگریب مقاله، نیا در شده رائها یهابرنامه نیهمنن و شده انیب اتکن تمام

 تیاهم نیهمنن و یفرهنگ و یعلم ،یاقتصاد مختلف یهاحوزه در آلمان با رانیا روابط

 هیسمرما و شممندانیاند یارکمهم بما رانیا. باشدیم آلمان منطقه و آلمان شده ارائه مدل

 ،یسماز نیماش یهاحوزه در یاقتصاد یساختارها تواندیم آلمان منطقه و آلمان گذاران

 شممناخت و مطالعممه. دهممد گسممترش و توسممعه را رهیممغ و یشمماورزک ،یانممر  ،یصممنعت

 نیما ثمرکا گمذاران اسمتیس و مردممان رکمتف یبررسم و انمهیخاورم در واقع یشورهاک

 نیما اسمتمدارانیس هکمنیا و اسمت جواممع آن بر مکحا یمصرف رکتف از نشان شورها،ک

 جملمه از یعلمم و یاقتصماد یهاساخت ریز سترشگ یبرا نیادیبن یهابرنامه شورهاک

 یهاسال در هک چند هر. ندارند خود شورک در را یانر  ،یشاورزک ،یخودروساز عیصنا
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 را خمود یاقتصماد گماهیجا هکم نمودند تالش عراق و امارات عربستان، یشورهاک ریاخ

 بمه رفتمهگ صورت یهاتالش ،یداخل متخصصان نبودن به توجه با نیکول بخشند، بهبود

 بما رانیما. اسمت مانمده یبماق جهان گرید یشورهاک از ینولو کت صر  دیخر صورت

 ،یصنعت ،یشاورزک مختلف یهاحوزه در خود یدانشگاه و یعلم نیمتخصص از استفاده

 در آلممان، جمله از ،هانهیزم نیا در شرویپ یکشورها یارکهم با و یانر  ،یساز نیماش

 یاساس یاالهاک دیتول یبرا الزم یهارساختیز جادیا و توسعه به دنیبخش شتاب جهت

 خود طرهیس به را یامنطقه و یداخل یبازارها تواندیم مختلف، یهاحوزه در تیّفکیبا و

 شمورک در ایمپو و اممن یاقتصاد جادیا نیهمنن یآور ارز و شغل جادیا باع  و درآورد

 هممه یاقتصماد و یتمیامن ،یاسیس قدرت شیافزا باع  ،ییهابرنامه نیچن استمرار. شود

 رانیما خارجمه اممور وزرات راسمتا نیما در. شد خواهد انهیخاورم منطقه در رانیا جانبه

 منطقمه و آلممان یشورهاک شهروندان یزایو حذ  طرفه، یک صورت به یحتّ تواندیم

 گمذاران هیسمرما و انیدانشمگاه شممندان،یاند تما دهمد قرار خود ارک دستور در را آلمان

 در یگمذار هیسمرما یهالیپتانسم آنان یارکهم با و گردند رانیا وارد سهولت به دبتوانن

 هکم نیما بمه باتوجمه یطرف از. گردد یاتیعمل ادامه در و گرفته قرار ییشناسا مورد رانیا

 انمدداده اختصماص خمود بمه را رانیا به مسافرت یباال حجم آلمان شورک یهاستیتور

 از شیب حضور تواندیم آلمان منطقه و آلمان یزایو ذ ح(، 1۳۵: 1۳۹2 مزاده،یرک یدائ)

 خمود اممر، نیما. باشمد داشته یپ در را رانیا در آلمان منطقه و آلمان یهاستیتور شیب

 . شد خواهد رانیا یاقتصاد و یگردشگر صنعت در یسودآور باع 
 

 گیریجهینت

 دیمبا رانیا ،المللبین منظا در اروپا هیاتحاد یاقتصاد و یتیامن ،یاسیس قدرت به توجه با

 را روابط نیا تیّاهمّ بارز نمونه. دهد شیافزا را هیاتحاد نیا با یاقتصاد و یاسیس روابط

 به توجّه با ن،یهمنن. ردک رکذ برجام مسئله در رانیا از اروپا هیاتحاد تیحما در توانیم

 در آلممان ینمیآفر نقمش تموانیم ،الململبین نظمام در آلممان یعلمم و یاقتصاد قدرت

 ایم و یطرفمیب استیس به توجه با یطرف از. نمود مشاهده را اروپا هیاتحاد یهااستیس

 با النک یهااستیس در( شیاتر و سییسو) آلمان منطقه و آلمان یشورهاک دخالت عدم
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 آلممان، منطقمه و آلمان با رانیا یفرهنگ و یعلم ،یاقتصاد ،یاسیس روابط شیافزا ران،یا

 نیهمننم و گمردد رانیا یعلم و یاقتصاد یربناهایز توسعه و گسترش موجب تواندیم

. داشت خواهد یپ در را اروپا هیاتحاد با رانیا یاقتصاد و یاسیس روابط گسترش موجب

 و آلمان به یاساس و یاربردک یردیکرو با رانیا شمندانیاند و اقتصاددانان استمداران،یس

 و هالیپتانسم از قیمدق و هوشمند یهاکارگروه و هابرنامه اتخاذ با توانندیم آلمان، منطقه

 خلمق را یاریبسم یا توسمعه یهافرصمت و بمرده را استفاده تینها موجود یهافرصت

 گاهیجا شیافزا سبب اروپا، هیاتحاد و آلمان با رانیا روابط گسترش حتم طور به. ندینما

 .دیدخواهد گر المللبیننظام منطقه و سیاسی ایران در  و یاقتصاد

 

 منابع

 یاست خارجیس یقیتطب مطالعه(. »1۳۹۳د. )محمو ،یخباز .الهبیحب ،یرازیابوالحسن ش

روابهط  مطالعهات .«رانیا یدر و مرکل در قبال جمهور اسالمیآلمان در دوران شرو

 . 1۴۵-1۸۳صص  ،2۵شماره  ،۷دوره  ،المللنیپژوهشنامه روابط ب المللنیب

 و یاسمیس ارتباطمات تحوالت یلیتحل یبررس» .(1۳۹1) .مسعود ،ییرضا .جواد اطاعت،

صمص  ،(2۰) شمماره ،یاسهیس علهوم یتخصصه فصلنامه .«آلمان با رانیا یاقتصاد

1۹2-1۶۳ . 

 یتقاضما بمر مؤثر عوامل» .(1۳۹2) .مینس فرودستان، .سارا ،یقباد .دیسع زاده،میرک یدائ

 فصهلنامه .«گسمترده یهاوقفمه بما حیتوض خود افتیره: رانیا یالمللنیب یگردشگر

 صمص ،(2۳) شمماره هشمتم، سمال ،یگردشگر تیریمد مطالعات یپژوهش یعلم

1۵1-1۳1. 

 یجهمان به یسازندگ دولت ردیکرو» .(1۳۹۶. )رضایعل ،یاصفهان یعیسم. هیحور ،دهقان

 یههاافتیره .«انقمالب دوم دهمه در بمازار-دولمت رابطه بر آن ریتأث و اقتصاد شدن

 .۴۰-۶۷ ، صص(۳) شماره، 1۳۹۶ بهار ،هشتم سال ،یالمللبین و یاسیس

: تهمران .رانیها یاسهمم یجمهور تیامن و یمل منافع: آلمان .(1۳۸۴) .یعلم ،یرحمان

 .تهران معاصر ابرار یالمللبین قاتیتحق و مطالعات یفرهنگ موسسمه
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 .رانیها بها یاقتصاد روابط در آلمان تیّاهمّ و نقش یبررس .(1۳۸۷) .فمرزاد زاد،میرح

 .اقتصاد ریتدب یقاتیتحق موسسه: تهران

 -رانیمروابط دوجانبمه آلممان و ا یاسیاقتصاد س» .(1۳۹۷داود. ) ،یی. آقادیرنجبردار، مج

دوره هفتم،  ،یجهان استیس یفصلنامه علم .«یخارج یگذار هیسرما یمطالعه مورد

 .۷- ۴۴ صص (،۳شماره )

 تیوضمع یابیمارز یبمرا ییهاشماخص توسعه» .(1۳۹۶. )ایپور ،یسور. یهاد ،یصاحب

-یعلمم ۵۰ شمماره .«یانمر  یتقاضما تیمامن ردیکرو با رانیا یعیطب گاز صادرات

 .۶۹ - ۹1 ، صص(2۳) شماره ،(علوم وزارت) یپژوهش

 مطالعات دهکپژوهش .الزامات و دستاوردها ،هااستیس: برجام .(1۳۹۵) .جواد طاهرپور،

 .یراهبرد

 موانع :نیوکت حال در المللبین نظام در اروپا هیداتحا گاهیجا .»(1۳۸۷) .هوشنگ ،یمیرک

 .۹ شماره دوم، و ستیب سال ،یخارج استیس فصلنامه .«هاچالش و

 ههیهاتحاد و هرانیها روابههط ریسهه در آلمهان و رانیا روابط(. 1۳۸۸. )داوود ،یانکی

 .یکاستراتژ قاتیتحق زکمر: تهران .هاتیمحدود و هاتیقابل: ییاروپها

 روابهط ،«یالمللمنیب نینو یکتی ئوپل در آلمان یخارج استیس» .(1۳۹1. )ودداو ،یانکی

 .12۹-1۶۴ صص ،(۳) شماره چهارم، سال یخارج

 ،راهبهرد فصهلنامه .«اروپا هیاتحاد یمال بحران تیریمد و آلمان» .(1۳۹2. )داوود ،یانکی

 .۳۳۹-۳۶۳ ، صص(۶۶) شماره دوم، و ستیب سال

 روابهط فصلنامه .«اروپا هیاتحاد و آلمان ران،یا انیم روابط مثل » .(1۳۹2). داوود ،یانکی

 .1۵1-1۷۹ صص ،(۳) شماره پنجم، سال ،یخارج

ن یراهبرد نمو یچگونگ یابیارز» .(1۳۹۵)ژه. یه. اخوان، منی، مهدیر. شادمانیپور، قدینظام

 یههاپژوهشفصهلنامه  .«هیدر سمور یریفکت یهاگروهران در مقابله با یا یمستشار

 .1-22 ، صص(1۸سال پنجم، شماره ) ،نیدانشگاه جامع امام حس یتیه امن یحفاظت

 :ینترنتیمنابع ا
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-از-تیحما-سال-وآلمان-رانیا/https://www.irna.ir/news/83263459: 1۳۹۸ رنایا

 یاقتصاد-روابط-ییوفاکوش-برجام

-یآممر-ریسف /https://aftabnews.ir/fa/news/574039: 1۳۹۷آفتاب  یخبرگزار

-بممه-یاحتراممم E2%80%8C%یبمم-یا-یانممداز E2%80%8C%راه-مممانآل-در

 .است-واشنگتن-یها E2%80%8C%استیس

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04: 1۳۹۹ میتسممممممممممن

-میتحمر-اعممال-یبمرا-یآلممان-مقامات-یها-درخواست-شیافزا/13/2298725/

 کایآمر-هیعل-متقابل-یها

-خمممممممممروج/https://www.tabnak.ir/fa/news/826082: 1۳۹۷تابنممممممممماک 

 رانیا-از-یآلمان-یها E2%80%8C%شرکت
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