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چکیده
سرمایهگذاری خارجی از جمله منابع تأمین مالی با بیشترین گردش در جهاا امارزز اسا .بیشاتر
کشورهای جها با ایجاد اصالحات سیاسی ز حقوقی باهدنبال جاذ
سیاسی بر میزا جذ

ایان مناابع هساتن .وواما

سرمایهگذاری خارجی بسیار تاثیرگذار اس .ایرا از ازایا دهاه  1380باا

تصویب قانو جلب ز حمای .از سرمایهگذاری خارجی ،تالش فرازانی برای جذ

سرمایهگذاری

اس .طی سالهای  1997لغای ،2017 .فراز ز نشیب بسیاری در سرمایهگذاری شرک.های للمانی
تح .تأثیر مولفاههاای سیاسای ملتلاز از جملاه سیاسا.های لمریکاا ،اسارالی ز رزنا .صال
خازرمیانه ،ترزریسم ز حقوق بشر بوده اس .بهترین دزرا سرمایهگذاری للما در ایرا ساالهای
 1997لغای 2004 .بوده که میزا تنشهای سیاسی در پایینترین سط قارار داشاته اسا .سا ال
مهم این پژزهش اقتصاد سیاسی سرمایهگذاری للما در ایارا ز وناصار سیاسای تاثیرگاذار بار ل
میباش .فرضیه پژزهش :فراز ز نشیب رزن .جذ

سرمایهگذاری للما در ایارا تاابع متغیرهاایی

مانن .سیاس.های لمریکا ،اسرالی ز صل خازرمیانه ،حقوق بشر ز ترزریسم اس .رزش پاژزهش
تبیینی ز با استناد به لمار ز تحلی ل ها بوده اس .ز سایی شا .از طریا بررسای رزنا 20 .سااله
سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا  ،تأثیر ووام سیاسی مهم در رزابط دزجانبه بار میازا ز
رزن .سرمایهگذاریهای شرک.های للمانی در ایرا در دزل.های خاتمی ،احم.ی نژاد ز رزحاانی
بویژه پس از تحریمها ز خرزج ایاالت متح.ه از برجام بررسی گردد
واژگان کلیدی :ایرا  ،للما  ،سرمایهگذاری خارجی ،دیپلماسی اقتصادی
 1دانشجوی دکتری رشته مطالیات منطقهای (گرایش ارزپا) ،دانشک.ه حقوق ز ولوم سیاسی دانشگاه تهرا
* نویسن.ه مسئول:

ranjbardar@gmail.com

 2استاد دانشک.ه حقوق ز ولوم سیاسی دانشگاه تهرا

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

خارجی داشته اس .در این مسیر ،یکی از کشورهای ه.ف ز شرکای برجسته ایارا  ،للماا باوده

س یا س ت ج ها ن ی

مقدمه
جمهوری فا.رال للماا هماواره باه وناوا یکای از کشاورهای پیشارز در تحاوالت ز
پیشرف.های اقتصادی ز همچنین ص.زر خ.مات فنی ز مهن.سی ،سرمایهگذاری خارجی
ز تأمین منابع مالی بینالمللی مورد توجه کشورهای ملتلاز ،باویژه جمهاوری اساالمی
ایرا قرار داشته اس .این کشور طی سالهای  2007لغای 2017 .بطور میانگین سااالنه
بیش از  92میلیارد دالر سرمایهگذاری در سایر نقاط جها انجام داده ز حضور پررنگای
در نقاط ملتلز ز پرزژههای اقتصادی میتبر دنیا از طری شرک.های میظام ز توانمنا.
8

داشته اس .در طی سالهای مذکور بیشترین میازا سارمایهگذاری انجاام شا.ه توساط
للما در سال  2007با رقمی بالغ بر  169 ،351میلیاو دالر ز کمتارین میازا در ساال

س ی ا س ت ج ها ن ی

 2013به ارزش  39 ،492میلیو دالر بوده اس .همچنین باه لحااد درصا.ی در ساال
 2014بیش از  49/9درص .از سرمایهگذاری کشورهای وضو اتحادیه ارزپا توسط للماا
انجام ش.ه ز در سال  2010بیش از  12/3درص .از کا سارمایهگذاریهای انجاام شا.ه
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توسط کشورهای وضو سازما همکاری اقتصادی ز توسیه توسط کشور للما صاورت
پذیرفته اس.
از سوی دیگر ،جمهوری اسالمی ایرا نیاز باتوجاه باه پشا .سار نهااد تحاوالت
وظیمی همانن .جنگ هش .ساله ،تحریمهای بینالمللی ز یا

جانباه ایااالت متحا.ه ز

نیاز رززافزز داخلی به اشتغال ،رش .اقتصادی ز توسیه همه جانباه ،با.نبال اساتفاده از
منابع مالی بینالمللی بویژه سارمایهگذاری خاارجی باوده اسا .باتوجاه باه تااثیرات ز
اهمی .استفاده از صنایع للمانی در بلشهای ملتلاز اقتصاادی کشاور ز ررفی.هاای
موجود برای همکاری ز استفاده از توا فنی ز سرمایهای جمهوری للما ز نظر به تمای
این کشور برای حضور اقتصادی ز ارتقای جایگاه سیاسی خاود باه وناوا یا

باازیگر

مستق بینالمللی در منطقه خازرمیانه ،امکا بسیار مناسابی بارای همکااری طارفین باه
زجود لم.ه اس .یکی از نمودهاای اصالی ایان همکااری متقابا میتوانا .اساتفاده از
ررفی.های مذکور در چارچو

جذ

سرمایهگذاری خارجی از جمهوری للما باشا.

در بحث انجام سرمایهگذاری توسط کشورهای ملتلز ،بطاور میماول وواما ملتلاز
سیاسی ز اقتصادی تاثیرگذار هستن .ز مجموع لثار این ووام  ،محرک اصلی شرک.های

خارجی برای زرزد به بازار کشور دیگر میباش .س ال مهم ایان مقالاه اقتصااد سیاسای
سرمایهگذاری للما در ایرا ز وناصر سیاسی تاثیرگذار بر ل میباش .فرضیه این مقالاه
ل اس .که رزن .جذ

سرمایهگذاری للما در ایارا از فاراز نشایب برخوردارسا .ز

تابع متغیرهایی مانن .سیاس.های لمریکاا ،اسارالی ز صال خازرمیاناه ،حقاوق بشار ز
ترزریسم اس .در این مقاله از طری بررسی رزن 20 .ساله سارمایهگذاری شارک.های
للمانی در ایرا  ،سیی شا .تاأثیر وواما مهمتارین وواما سیاسای بار میازا ز رزنا.
سرمایهگذاریهای شرک.های للمانی در ایارا در دزل.هاای خااتمی ،احما.ی ناژاد ز
رزحانی بویژه پس از تحریمها ز خرزج ایاالت متحا.ه از برجاام بررسای گاردد رزش
پژزهش تبیینی ز با استناد به لمار ز تحلی ل ها بوده اس .در بلاش ازل مقالاه ادبیاات
پژزهش را در کشور بررسی نمودهایم در بلش دزم به تبیین مبانی دیپلماسای اقتصاادی
للما ز سپس رزیکرد ل کشور به منطقه خازرمیانه پرداخته ش.ه اس .در بلاش ساوم
سیاسی م ثر بر رزابط اقتصاادی دز کشاور پرداخا .شا.ه ز در بلاش پایاانی نیاز باه
زضیی .سرمایهگذاری شرک.های للمانی در سه دزل .خاتمی ،احم.ینژاد ز رزحاانی
پرداخته ش.ه ز در پایا فرضیه پژزهش را در قالب نتیجهگیری به لزمو گذاشتهایم
 .1پیشینه موضوع
از لنجایی که پیرامو رزابط دزجانبه سیاسی ز اقتصادی جمهوری اسالمی ایرا ز للما
تاکنو بیش از ص.ها مقاله ز چن.ین کتا

به رشته تحریار درلما.ه اسا.ی لایکن هایچ

منبیی تاکنو تمرکز خود را بر موضوع سارمایهگذاری خاارجی شارک.های للماانی در
ایرا ز ووام سیاسی م ثر بر ل قرار ن.اده اس .در ادامه به برخی از مقاالت مرتبط باا
رزابط ایرا ز للما اشاره ش.ه اس.
دازد کیانی در مقالهای با ونوا «مثلث رزابط میا ایرا  ،للما ز ارزپا» تالش نماوده
تا نقش ز جایگاه ایرا در سیاس .خارجی للما ز تأثیر سیاس .دزل .للما بر سیاس.
خارجی اتحادیه ارزپا را در قبال ایرا تشری نمای .زی تاکیا .دارد کاه طای یکصا .ز
پنجاه سال گذشته به ت.ریج نووی رزابط زیژه میا ایارا ز للماا در مقایساه باا ساایر
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ضمن اشاره به جایگاه ایرا در سیاس .خارجی للما باه بررسای هریا

از متغیرهاای

9

کشورهای ارزپایی شک گرفته کاه حتای در شارایط بغارنج نیاز ،هایچ وااملی ماانع از
گسترش ل نش.ه ز مهمترین دلی ل را تالش دزل .للما برای ایفای نقش ی
ژلواکونومی

ق.رت

در موضووات جهانی میدان .در وین حال به سیاس.های ایااالت متحا.ه

لمریکا ز انگلستا به زیژه درخصوص برنامه هستهای ایرا به ونوا مانیی در گساترش
مناسبات سیاسی ز اقتصادی اشااره دارد ایان مقالاه ولیاررم ارالاه شاناختی مناساب از
رزن.های حاکم بر رزابط دز کشور ،بیشتر بر همکاری سه جانبه ایرا  ،للماا ز ارزپاا ز
اثرات متقاب این همکاری بر موضووات سیاسی ز همکاریهای دزجانبه تاکی .دارد
10

جواد اطاو .ز مسیود رضایی نیز در مقالاهای باا وناوا «بررسای تحاوالت رزاباط
سیاسی ز اقتصادی ایرا ز للما » تالش نمودهان .تا ضامن امکاا سانجی فرصا.های

س ی ا س ت ج ها ن ی

سیاسی ز اقتصادی متقاب  ،اختالفات ،موانع سیاسی حاکم ز منافع مشترک دز کشور ،باه
بررسی تحوالت رزابط دزجانبه بپردازن .ایناا میتق.نا .کاه اگرچاه رزاباط دز کشاور
همواره دزستانه بوده ز ارتباطات درهم تنی.ه اقتصادی دز کشور ،از قابلی .مناسبی بارای
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طرفین در زمینه افزایش همکاریهای دزجانبه حکای .کارده ،باا ایان حاال ایان رابطاه
سالها تح .تأثیر فشار سایر کشورها ز با فراز ز نشیب بسیار همراه بوده اس.
بهزاد احم.یلفورکی ،نیز در مقالهای با نام «للما  :دزسا .نیماهراه ،رزاباط ایارا ز
للما ز چشمان.از پیشرز» در کتا

ارزپا  10انتشاارات موسساه ابارار میاصار ،تاالش

کرده به چرایی رکود ز سردی در رزابط دز طرف پاسخ ده .ز مسال رزابط دزجانباه ز
منافع مشترک دز کشور را تبیین نمای .زی در این مقاله تاالش دارد تاا نشاا دها .کاه
ب.ز شناخ .ز درک درسا .سیاسا .خاارجی ز خازرمیاناهای للماا ز ضایزهاا ز
مح.زدی.های ل  ،تحلی سیاس .این کشور در قبال ایرا میسر نیس .ز در سایه چنین
شناختی میتوا  ،به ررفی.های موجود برای بهباود ز توسایه رزاباط فرصا .تحقا ز
برزز داد
ولی فت الهنژاد دستیار مرکز مطالیات خازرمیانه ز شامال لفریقاای مرکاز تحقیقاات
سیاس .خارجی للما نیز در مقالهای تح .ونوا «رزابط ایرا ز للما در ساایه توافا
هستهای :تج.ی.نظر در سیاس .خارجی ز توسیه» ضمن تحلی ته.یا.ات ز فرصا.ها،
نقاط قوت ز ضیزهای رزابط دزجانبه به زیژه باا فضاای فاراهم شا.ه پاس از توافا

هستهای ،اوتقاد دارد که منافع للما در ایرا در زهله ازل تشوی ثبات در منطقاه خلایج
فارس به ونوا منبع تأمین انرژی جهانی ز سپس کما

باه حا ز فصا منازواات در

خازرمیانه اس .از این طری سه ه.ف وم.ه برای کشور للما تأمین خواها .شا ،.ازل
موج مهاجرت از کشورهای منطقه به ارزپاا کااهش خواها .یافا ،.دزم صال ز ثباات
مناسبی در منطقه حاکم خواه .ش .ز نهایتاً بسترهای الزم بارای همکااری اقتصاادی باه
زیژه سرمایهگذاری در بلش نف .ز گاز ایرا فراهم خواه .ش.
طب بررسیهای صورت گرفته توسط نویسن.گا  ،تاکنو مقاله یا کتا

مساتقلی در

خصوص موضوع پژزهش نگاشته نش.ه اس .لذا مقاله حاضر تالش دارد ضمن بررسی
ووام سیاسی م ثر بر رزابط دزجانبه ،چگونگی ز میازا اثرگاذاری ل هاا را بار میازا
سرمایهگذاری خارجی شرک.های للمانی در ایرا تببین نمای .ز از این طری تا ح.زدی
بتوان .خالء موجود در این زمینه را جبرا کن.

 .1-2مبانی دیپلماسی اقتصادی آلمان
رزابط خارجی جمهوری ف.رال للما برگرفته از مبانی ،اه.اف ز اصول سیاس .خارجی
این کشور اس .که ولیررم تغییرات در سط کال  ،به دلی فرزپاشی شورزی ز نظام دز
قطبی ،این اصول بنیادین دس .نلورده باقی مان.ه اس .محورهای مهم این سیاسا.هاا
چن.جانبه گرایی ز ارزپامحوری ،حمای .از گساترش ز تیمیا نظاام ارزپاایی ،تحکایم
رزابط فرالتالنتیکای ،ارتقاای فیالیا .در ساازما های بینالمللای ز منطقاهای ،افازایش
توانمن.ی اقتصادی ،گسترش مناسبات اقتصادی باا کشاورهای جهاا  ،حفات ز تقویا.
صل  ،دفاع از سیستم امنی .دسته جمیی ،حراس .از حقوق بشر ز مباارزه باا ترزریسام
اس .بطور کلی برای سیاس .خارجی للما چهار جه .اصلی برشمرده میشود:
-1

استمرار همکاری ز تیمی رزابط اتحادیه ارزپایی،

-2

حفت ز تقوی .پیما لتالنتی

-3

تنش زدایی با شرق،

-4

همکاری با کشورهای جها سوم (کیانی)139-140 :1391 ،

شمالی،
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 .2مبانی نظری پژوهش
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قا.رت ریرنظاامی ،والقمنا .باه اساتفاده از

جمهوری ف.رال للما باه وناوا یا

همکاریهای اقتصادی به ونوا ابزاری برای رسی .به اه.اف سیاس .خارجی اسا .ز
از اینرز ،للما را ی

ق.رت ژلواکونومی

نیز مینامن .در کشورهای مبتنای بار قا.رت

ژلواکونومی  ،رابطه دزل .با جامیه تفازت دارد با توجه باه اینکاه شارک.های للماانی
نیمی از تولی.ناخالص داخلی این کشور را تأمین میکنن .ز سیاسا .اقتصاادی خاارجی
للما نیز متکی بر صادرات این شرک.ها اس ،.لذا گرزه جامیه اقتصاادی للماا نقاش
تییین کنن.های در سیاس .خارجی این کشور دارن( .کیانی)156 :1391 ،
12

سیاس .خارجی للما تالش خود را میطوف به ایجااد نظاام قابا اتکاا ز وادالناه
اقتصادی ز مالی مینمای .این سیاس .از یا

س ی ا س ت ج ها ن ی

چاارچو

ز شارایط اقتصاادی حمایا.

میکن .که بتوان .در سراسر جها توسیه پای.ار را ممکن ساخته ز با اهرم همکاریهاای
دز ز چن.جانبااه امکانااات بهتااری باارای توساایه فااراهم نمایاا( .
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به موازات تالش ت.ریجی رهبرا للما در وادی کرد سیاس .خارجی این کشاور
پس از اتحاد ،سیاس .خازرمیانهای ل دزل .نیز به مرزر پاذیرای تحاوالتی گردیا .در
ی

تقسیمبن.ی اجمالی میتوا سیاس .خازرمیانهای للما را به دز دزره تقسیم نمود:
-1

دزره پس از جنگ جهانی دزم تا 1995

-2

دزره  1995تاکنو ،

در دزره نلس ،.جمهوری ف.رال للما به جه .شرایطی که قا.رتهای بازر
این کشور تحمی کرده بودن ،.از ی

بار

سیاس .دز زجهای نساب .باه خازرمیاناه پیارزی

مینمود:
الز -مسئولی .اخالقی در برابر دفاع از موجودی .اسرالی ،
 برقراری رزابط اقتصادی ز تجاری صرف با کشورهای منطقهجمهوری ف.رال للما در راستای دستیابی به اه.اف اقتصادی کشور ،از سه طری به
حمای .از شرک.های للمانی در کشورهای ثالث ز کشورهای وضو اتحادیه ارزپا اقا.ام
مینمای .زریفه اصلی این سه نهاد ،جمعلزری اطالوات ز اراله مشازره باه شارک.ها ز
سرمایهگذارا اقتصادی ل کشور در جه .کسب ساود حا.اکثری باا کمتارین ریسا

ممکن میباش .همچناین در بلاش داخلای نیاز در دز ساط ف.راسایو های صانایع ز
تجارت ز ایال.های محلی نیز برنامهریزی ز تالشهای برای ارتقای سط سرمایهگذاری
ز تجارت خارجی صورت میپذیرد نهادهای ماذکور باه شاری زیار اسا( .

External

:)Economic Policy, 2018
هیئ.های اوزامی للما به خارج از کشور در قالب سفارتلانهها ز یا کنساولگریها:
ارتقای سط سرمایهگذاری ز تجارت خارجی یکی از زراایز اصالی بلاش خا.مات
خارجی ززارت امور خارجه ز ززارت اقتصاد ز انرژی جمهوری ف.رال للماا میباشا.
باایش از  230نمایناا.گی متشااک از سااه نهاااد مااذکور در خااارج از ایاان کشااور منااافع
شرک.های للما را در کشورهای میزبا پیگیری مینمای .در تمام نهادهای مذکور یا
بلش هماهنگکنن.ه برای امور اقتصادی تشاکی شا.ه ز در زمیناههایی ماننا .اقتصااد،
کشازرزی ،همکاریهای فنازری ز ولمی ،توسیه تأمین مالی ز اماور اجتمااوی فیالیا.
دفاتر اتاقهای بازرگانی للما در خاارج ز دفااتر نماینا.گی انجمنهاای صانیتی ز
تجاری :اتاقهای بازرگانی للما در خارج از کشاور هیئ.هاای اوزامای رسامی بلاش
صنی .للما به خارج از کشور هستن .ز متشک از فیاال اقتصادی دازطلب کاه ساابقه
همکاری با کشور میزبا یا ررفی .بسیار باالیی برای همکاری با کشور میزبا را دارنا،.
میباشن .این اتاقهای مشترک از حمای .ززارت اقتصاد ز انرژی ف.رال للما برخوردار
هستن .ه.ف اصلی این نهادها کم

به گسترش صادرات شرک.های للمانی ز تشاکی

شرک.های مشترک برای سرمایهگذاری یا برن .مشترک برای تولیا .کاالهاای صانیتی ز
کشازرزی با توجه به مزی .هری

از کشاورهای میزباا میباشا .اتاقهاای بازرگاانی

للما در خارج از این کشور ح.زد  50هزار شرک .وضو دارنا .در برخای از کشاورها
که هنوز شرک.های للماانی در باازار ل کشاورها چنا.ا فیاال نشا.هان .یاا اتاقهاای
بازرگانی للما در خارج از کشور هنوز به طور کام استقرار نیافتهان ،.سفارتلانهها ز یا
کنسولگری این زرایز را بروه.ه دارن .درحال حاضر ،اتاق بازرگانی للما در بایش از
 90کشااور دارای  130دفتاار میباشاا .بنااابراین شناسااایی فرصاا.های تجاااری ز
سرمایهگذاری ز میرفی این فرص.ها به شارک.های تجااری یاا سارمایهگذاری للماا
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مهمترین زریفه این مراکز اسا .ز ارالاه خا.ماتی از قبیا تنظایم جلساات ماذاکره باا
شرک.های محلی ،برنامهریزی نشس.های چن.جانبه ،تنظیم مالقات با مقاماات محلای،
پیگیری مشکالت ز ح ز فص اختالفات تجاری ز اراله مشازره درخصوص اختالفات
سرمایهگذاری از سایر زرایفی اس .که در صورت درخواس .شرک.های للماانی ،ایان
مراکز بای .انجام دهن.
لژانس تجارت ز سارمایهگذاری للماا ( :)GTAIلژاناس تجاارت ز سارمایهگذاری
للما زریفه اراله اطالوات دقی تجاری ز سرمایهگذاری ،گزارش زضیی .اقتصاد کاال
14

کشورها بویژه کشورهای ه.ف یا خاص ،تییین ز اوالم سقز پوشش ریس
اقتصادی برای هری

س ی ا س ت ج ها ن ی

جذ

سیاسای ز

از کشورها با همااهنگی موسساه بیماه اوتباار صاادراتی هارمس،

سارمایهگذاری خاارجی ،بازاریاابی ز برقارای ارتبااط تجااری ز سارمایهگذاری،

درخواس .مزای.ه یا مناقصه ،ارزیابی بلشهای تجاری ز تحلی های بازار ،نشر مقاررات
زاردات ز صاادرات همچناین راهنماای تجاارت باا کشاورها را بروها.ه دارد ز تاالش
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مینمای .تا دسترسی شرک.های للمانی به بازارهای بینالمللی را تساهی نمایا .بلاش
سرمایهگذاری ز تجارت للما اطالوات مورد نیاز شرک.های خارجی درباره بلشهای
اقتصادی ز بازارهای ملتلز للما  ،پرزژهها یا درخواس.های مزای.ه ز مناقصه ز قوانین
ز مقررات گمرکی را نیز تهیه ز منتشر مینمای .ز راهنمای نحوه همکاری با بایش از 70
نهاد للمانی را به شرک.ها ز فیاال اقتصادی خارجی اراله مینمای .این لژانس به ونوا
زیرمجمووه ززارت اقتصاد ز انرژی فا.رال محساو

میشاود (

Germany Trade and

)Invest, 2018
 .2-2سیاست خارجی و اقتصاد آلمان
افزایش رقاب .شرک.های للمانی در بازارهای خارجی ز حفت جذابی .للما باه وناوا
مح کسب ز کار ز سرمایهگذاری خارجی اه.اف دزگانه سیاس .اقتصادی خاارجی در
للما اس .دامنه این اه.اف به مراتب فراتر از اق.امات مارزی متیاارف گساترش پیا.ا
میکن .ز طیز گستردهای از سیاس.های داخلی مشاتم بار ماواردی هماننا .سیاسا.
رقاب.پذیری ،سیاس .فنازری ز مقررات نارر بار یاراناهها ،کاه باه طاور فزاینا.های در

رقاب .بینالمللی مورد توجه قرار دارن .را دربرمیگیرد سیاس .خاارجی للماا در ساه
سط داخلی ،فراملی (اتحادیه ارزپا) ز بینالمللی تح .تأثیر مح.زدی.های خاصی قرار
دارد بینالمللی نمود قواو .داخلی همانن .لززم توجه باه تجاارت لزاد ،رقاب.پاذیری،
صل ز ثبات ز امنی .به ش.ت م .نظر دزل .ایان کشاور قارار دارد ز ها.ف راایی ل
به توسیه اقتصادی ز افزایش رفاه ملی ز بینالمللای اسا)Koopman, 2012:8( .

کم

در تئوری ،دیپلماسی اقتصادی للما  ،مکم بلش خارجی سیاسا .سااختاری باازارگرا
در اقتصاد للما اس .این موضوع از طری سه مسیر زیر پیگیری میشود:
 -اومال سیاس .با ه.ف ایجاد نظم مبتنی بر چارچو

قانونی ز نهادهای اقتصادی،

 سیاس .رقاب .پذیری ،حمای .از اقتصاد لزاد ز شرک.ها، سیاس .بازار ،اطمینا یابی از کارکرد درس .بازارسیاس .ساختاری دزل .للما در جه .کم

باه رشا .ز ثباات اتلااه شا.ه ز باه

تولی .کنن ،.پایبن .اس .بر همین اسااس ،اصا ماورد توجاه ایان کشاور در سیاسا.
خارجی ز نحوه مشارک .در بازار سایر کشورها بی.از ثبات سیاسی ،متکی به اص وا.م
تبییض بین سرمایهگذار داخلی ز سرمایهگذار خارجی اسا )Maull, 2012:159( .ایان
استراتژی باوث ش .که للما به لحاد اقتصادی به ونوا یکی از ق.رتهای بزر

جها

مطری شود در حال حاضر للما بزر ترین اقتصاد ارزپا ز جایگاه چهارم تولی.ناخالص
داخلی را در جها دارد للما از بنیانگذارا اتحادیه ارزپا ز حوزه یورز اسا .جایگااه
اقتصادی این کشور در جها بی.از انقال
تا به امارزز از ل باه وناوا یا

صنیتی ز همزما با تشکی ل مطری شا .ز

کشاور پیشارز ز ناولزر ز همچناین سارمایهگذار در

پرزژههای تحقیقاتی اسم برده میشود اقتصاد للما  ،از سیساتم اقتصااد اجتمااوی باازار
پیرزی میکن .در سال  2014این کشور رکورد بیشترین مازاد تجااری دنیاا را باه ارزش
 285میلیارد دالر ثب .کرد صادرات این کشور  41درص .از تولی .ملی را شام میشود
ترکیب تولی.ناخالص داخلی این کشور مشتم بر بلش خ.مات  70درص ،.صانی29 .
درص .ز کشازرزی  1درص .اس 99 .درص .شرک.های للمانی ،شرک.های باا انا.ازه
کوچ

ز متوسط هستن .که وم.تاً به صاورت خاانوادگی اداره میشاون .در میاا 500
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ابرشرک .بزر

دنیا نیز از لحاد درلم ،.دفتار مرکازی  53شارک .در للماا قارار دارد

()Krewson, 2018:2
 .2-3دیپلماسی اقتصادی خاورمیانهای آلمان
با انتشار رهنامه سیاس .خارجی1للما در سال  2002توسط یوشکا فیشر ززیار خارجاه
زق .این کشور در خصوص مناقشه اورا

ز اسارالی  ،سانگ بناای سیاسا .خاارجی

خازرمیانهای این کشور گذاشته ش .در اداماه باا ایفاای نقاش میاانجیگری باین دزلا.
16

خودگردا فلسطین ز اسرالی  ،اوزام سرباز تح .ونوا نیرزی بینالمللی حافت صل باه
خازرمیانه ،اوزام نیرز به افغانستا  ،ملالف .با اقا.ام نظاامی در واراق ز طاری ابتکااری

س ی ا س ت ج ها ن ی

مذاکرات هستهای با ایرا این سیاس .نمود وملیاتی بیشتری به خود گرفا( .شافییی ز
رضالی )544-545 :1392 ،همکاریهای اقتصادی بویژه فاراهم نماود بساترهای الزم
برای فیالی .شرک.های للمانی در مناط ملتلز جها بویژه خازرمیانه ،نقش پررنگای
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در سیاس .خارجی ز رزابط اقتصادی خارجی این کشور با سایر کشورهای جهاا دارد
سیاس .خارجی للما در مورد خازرمیانه را بای .به ونوا قسامتی از سیاسا .خاارجی
مشااترک اتحادیااه ارزپااا در نظاار داشاا .منااافع للمااا در افاازایش ز کما

بااه سااط

همسا سازی ز یکپارچه نمود منطقه نهفته اس .ز به همین دلی بای .نقش خاود ز در
نهای .اتحادیه ارزپاا را در موضاووات مطاری در خازرمیاناه از جملاه صال اوارا

ز

اسرایی  ،حقوق بشر ،برنامه هستهای ایرا ز ایجاد ثباات در شامال لفریقاا ز کشاورهای
حوزه خلیج فارس افزایش ده .للما یکی از شرکای اصلی کشورهای خازرمیانه اسا.
لیکن در وین حال تجارت با اسرالی  ،ایرا ز کشورهای حاشیه خلیج فاارس کمتار از 3
درص .ک صادرات این کشور را تشکی میده .سرمایهگذاری للما در منطقه تااکنو
قاب مالحظه نبوده اما ،در برخی از زمینههای اقتصادی بویژه در حاوزه نفا .ز گااز کاه
کاالهای استراتژیکی تلقی میشون ،.برای برخی از شرک.های للمانی از اهمیا .بااالیی
برخوردار اس .ررفی .بسایار زیاادی بارای افازایش حجام همکااری اقتصاادی باین
کشورهای منطقه ز للما زجود دارد ز در وین حال لزادسازی اقتصادی در کناار کما
1. Idea Paper

به توسیه اقتصادی ز رش .ل ها برخی از منافع اقتصادی ز سیاسای للماا را نیاز تاأمین
مینمای )Grohe, Moosbauer, Perthes & Sterzing, 2009: 22( .مسأله اختالف اورا
ز اسرالی  ،به زیژه رابطه با فلسطین ،ازلین موضوع محوری سیاسا .خاارجی للماا در
منطقه خازرمیانه اس .ح ز فص این اختالف برای للماا از ضارزرت بسایار بااالیی
برخوردار اس .ز از شک گیری ی

دزل .مستق فلساطینی حمایا .میکنا .از زماا

شک گیری دزل .مستق فلسطینی للما یکی از مهمترین کشورهای کم کنن.ه به ل ها
بوده ز این مسأله را همواره به ونوا یکی از افتلارات سیاس .خارجی خاود در منطقاه
خازرمیانه اوالم مینمای .البته بای .توجه داش .که در وین حال بر با.ز قیا .ز شارط
نبود این کم ها نیز تاکی .داشته ز ه.ف از این اق.ام را ایجاد یا

دزلا .دمکراتیا

که به حقوق بشر ز همکاری صل جویانه با همسایگا احترام بگذارد ،اوالم کرده اس.
طی سالهای اخیر نقش للماا در منطقاه خازرمیاناه رز باه افازایش اسا .ایان نقاش
سیاس.های اتحادیه ارزپا ز از سوی دیگر موضوواتی اس .که طی چن .سال گذشته باا
ل مواجه میباش:.
ازلی این کشور هزارا پناهن.ه سوری را طی سالهای اخیار پذیرفتاه ز ایان مساأله
باوث ش.ه که تحوالت منطقه خازرمیانه برای ل ها از اهمی .بااالتری برخاوردار شاود
للما یکی از بازیگرا اصلی در مذاکرات مربوط به پناهن.گا سوریه اسا ،.لاذا نقاش
این کشور را در شک گیری لین.ه سوریه افزایش داده اسا .مساأله پناهنا.گا یکای از
چالشهای اساسی در بین کشورهای ارزپایی ز در واین حاال ته.یا.ی بزر تار بارای
موجودی .ز یکپارچگی جمییتی اتحادیه ارزپا نیز هس .سیاس .درهای بااز للماا باه
رزی پناهن.گا سوری منجر به تقوی .رابطه بین مردمی ،تباادل فرهنگای ز برخاورد باا
سوریه ش.ه که میتوان .منجر به افزایش همکاری اقتصادی بین للما ز کشورهای منطقه
خازرمیانه نیز شود
دزمی برخی از مهاجرا ترکیهای که از سالهای قب باه للماا رفتهانا .تحا .تاأثیر
سیاس.ها ز تبلیغات رجب طیب اردزرا  ،کشش قاب توجهی باه ترکیاه دارنا .ز ایان
مسأله در نوع سیاستگذاری ز مواجه دزل .للما با این کشور نیاز اثرگاذار شا.ه اسا.
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محااوری از ی ا

سااو ناشاای از مساائولی.پذیری ایاان کشااور در چااارچو

قواواا .ز
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تالش ترکیه برای مبارزه با ترزریسم گولنیسمی که برخی از ل ها در للما ساکن هستن،.
به تش.ی .اختالفات افززده اس .همچنین حضور گرزهی ق.رتمن .از سرا احزا
در للما  ،باوث ش.ه که ی

کارد

بسیج متفازتی از جمیی .ترک ساکن در للما تشکی شود

که منجر به توجه بیشتر دزل .للما به تحوالت منطقه خازرمیانه میشود
سومی للما یکی از ق.رتهای م ثر در مذاکرات مرباوط باه برناماه هساتهای ایارا
اس .با خرزج ایاالت متح.ه لمریکا از تواف برجاام ،نقاش کشاورهای ارزپاایی باویژه
للما افزایش یافته ز به ونوا یکی از پیشگاما تواف بای .فشار بیشتر ز تالش مضاوفی
18

را برای حفت برجام تحم نمای .خازرمیانه با مشکالت ز مساال بیشاتری نیاز مواجاه
خواه .ش .نفوه ز حضور رزسیه در سوریه در کنار سیاس.های ترامپ به رزن .حرکتی

س ی ا س ت ج ها ن ی

پناهن.هگا خواه .افززد در وین حال التالف ایرا ز رزسیه در مقاب ایااالت متحا.ه ز
متح.انش در سوریه منجر به ومی تر ش .بحرا خواه .ش .ز نقش موازنهگری اتحادیه
ارزپا ،به زیژه للما افزایش خواه .یاف)Fakude, 2017:2( .
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یواخیم گوک رلیس جمهور ف.رال ساب این کشاور در پنجااهمین کنفارانس امنیا.
مونیخ در سال  2014اوالم نمود ،زما ل رسی.ه که للما نقش موثری را در خازرمیاناه
به دلی اهمی .سیاسی ،نظامی ز ررفی.هاا ز فرصا.های اقتصاادی ل ایفاا نمایا .از
خواها کنار گذاشتن سیاس .انززای خودخواسته از تحوالت سیاسی ز ایفای نقش م ثر
در نظام بینالمل ش .مجمووه تحوالت مذکور باوث ش .تا للما از ی
به ی

بازیگر سااک.

بازیگر فیال تب.ی ش.ه ز این تغییر جه .با رخ داد برگزی .سرو .ز قا.رت

بیشتری گرفته اس .تح .تأثیر قرار گرفتن این کشور از ته.ی.ات ز ملاطرات موجاود
در خازرمیانه از جمله ترزریسم ز مهاجرت ریرقانونی ز اق.امات رزسیه ز ایاالت متح.ه
که بر لشفتگی منطقه افززده اس ،.باوث شا .تاا بارلین با.نبال تا.زین یا

اساتراتژی

مناسب برای برخورد با مسال مذکور باش .ز در همین راستا ،لنگال مرکا ازلوی.هاای
سیاس .خارجی این کشور در قبال خازرمیانه را به شری زیر اوالم نمود:
 -مشارک .استراتژی

سیاسی ز اقتصادی باا کشاورهای مهام منطقاه از جملاه

اسرالی  ،ترکیه ،ایرا
 -ح ز فص اختالفات موجود بین کشورهای وربی از جمله مسأله سوریه

 ایجاد موازنه قوا بین کشورهای حاضر در منطقه مبارزه با گرزههای ترزریستی ز نظامی -کم

باه بازساازی کشاورها پاس از جناگ (

Pillars of Germany Foreign

)Policy for Middle Eastern Conflicts, 2017
 .3یافتههای پژوهش
 .3-1دیپلماسی اقتصادی آلمان در ایران
بیش از ص .سال اس .که للماا دارای نماینا.گی سیاسای در ایارا اسا .در رزز 11
جو  1873قرارداد دزستی ز کشتیرانی بین امپراتوری للما ز ایرا منیق .گردی.ه که از
جمله مفاد این قرارداد اح.اث نماین.گی دالم در دز کشور بوده اسا 11 .ساال پاس از
وق .این قرارداد ز در تاریخ  20اکتبر  1884ازلین نماین.گی للما در درباار ناصارال.ین
ش .از ل زما  ،سفارت جمهوری ف.رال للما در ایرا فیالیا .دارد هام اکناو ایان
سفارت با بهره گیری از کارشناسا ملتلز در سه سط اقتصادی ،فرهنگای ز ولمای ز
لموزشی ،رزابط دزجانبه با جمهوری اسالمی ایارا را پیگیاری مینمایا .در تااریخ 30
تیرماه  1354نیز اتاق بازرگانی ز صنایع ایرا ز للما در اداره ثبا .شارک.ها در ایارا
ثب .ش .در لراز فیالی .این اتاق با بیش از  137وضو ایرانی ز للمانی شرزع به فیالی.
نمود امرزز این اتاق بیش از  2000شرک .وضو دارد ز به یکای از قاویترین اتاقهاای
بازرگانی خارج از للما تب.ی ش.ه اس .این اتاق موسسهای مهم در رزاباط تجااری ز
سرمایهگذاری بین ایرا ز للما میباش .همچنین این اتاق تنها اتاق بازرگاانی ز صانایع
ارزپایی مستق در ایرا اس .که واالزه بار خا.مات متیا.د باه شارک.ها ز اشالاص
حقیقی این امکا را میده .که رزابط تجاری ج.ی.ی باین دز کشاور برقارار نماینا .ز
همکاریهاای موجاود را توسایه بلشان( .

Informationen zur Wirtschaft in Iran,

)2018
پس از پیرززی انقال

اسالمی ،با زجود نگاه ب.بینانه به ایرا ز حمایا .کشاورهای

رربی در جنگ تحمیلی به سود وراق ،در تیرماه  1363گنشر ززیر خارجه للما به ایرا

سیاست جهانی
اقتصاد سیاسی روابط دوجانبه آلمان و ایران :مطالعه موردی سرمایهگذاری خارجی

شاه تأسیس ز لقای ارنس .فو برانشوایگ به ونوا نماین.ه زیژه للما باه ایارا اوازام
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سفر نمود این ازلین سفر ززیر امور خارجه ی
ایرا پس از انقال

کشور رربای ،جامیاه ارزپاا ز نااتو باه

بود زی در این سفر کوشی .تا هوی .انقالبی ز احساس تضاد ایان

هوی .با ارزشهای رربی را به رسمی .بشناس .ز حسا

للماا را از ساایر کشاورهای

رربی ج.ا نمای .همچنین این دزل .در تصاویب قطیناماه شاماره  598شاورای امنیا.
مبنی بر متجازز شناخته ش .وراق در جنگ با ایرا نقش موثری ایفا نمود همزماا باا
رزی کار لم .دزل .هاشمی رفسنجانی ز اتحاد دز للما در سال  1369که این کشاور
را قادر ساخ .بصورت رسمی استقالل خود را به مثابه ی
20

ک بازیاب ،.ساط ج.یا.ی

از همکاریهای همه جانبه بویژه در حوزه اقتصادی بین دز کشور لراز گردی .به نحاوی
که حجم مبادالت دز کشور به بیش از ده میلیارد مارک رسی( .شفییی ز رضاالی:1392 ،

س ی ا س ت ج ها ن ی

 )546البته در همین دزره زمانی وواملی همانن .فتوای ولیه سلما رش.ی ،ترزر رهبرا
کرد در رستورا میکونوس ز حکم دادگاه ل  ،دستگیری ز محاکمه شهرزن.ا للماانی ز
ترزر رضا مظلوما از جمله مسایلی بودن .که رزابط دز کشور را زارد تنش نمود ،لایکن

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

ولیررم این مسال بسیاری از تحلیلگرا از رزابط دز کشور در این برهه زمانی با وناوا
رزابط زیژه یاد کردن .این رزابط در دزره ریاس .جمهوری محم .خاتمی نیز باا اتلااه
سیاس .تنشزدایی با کشورهای جها ز مشارک .در مباحث بینالمللای از جملاه ایا.ه
گفتگوی تم .ها با رزن .فزاین.های ادامه یاف .لیکن با به ق.رت رسی .احم.ی نژاد در
ایرا ز مرک در للما ز نزدیکی بیشتر این کشور باه ایااالت متحا.ه ز طاری مساایلی
همانن .هولوکاس ،.برنامه انرژی هستهای ایرا  ،سیاس.های منطقاهای ز گاهااً تهااجمی
ایرا نسب .به اسرالی با دزرهای از رکود مواجه ش .بطور خالصاه رزیکردهاای للماا
نسب .به ایرا را میتوا در قالب گفتگوهای ایارا ز اتحادیاه ارزپاا دساتهبن.ی نماود
براین اساس طی سالهای  1979لغایا 1998 .رزیکارد تیاما انتقاادی ،از ساال 1998
لغای 2003 .رزیکرد تیام سازن.ه ،از سال  2003لغای 2006 .رزیکرد تیام مشارزط،
از سال  2006تا  2013رزیکرد مهار به زاسطه تیام ز از سال  2013باه بیا .گساترش
همکاریهای اقتصادی ز سیاسی تقسیمبن.ی نمود در این میا سیاس .خاارجی دزلا.
یازدهم ز تالش برای ح ز فص مشکالت با جها خارج با استقبال کشورهای ارزپایی

بویژه للما مواجه ش.ه اس .در این توسیه مناسبات منافع مشترک سیاسی ،اقتصاادی ز
امنیتی باوث نزدیکی ز همکاری دز کشور در لین.ه خواه .ش( .سنایی)14 :1394 ،
 .3-2عوامل سیاسی مؤثر بر روابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و آلمان
با در نظر داشتن ساختار مذکور ز برای درک بهتر نقش زیاژه للماا باه وناوا یکای از
ق.رتهای ارزپایی در رابطه با جمهوری اسالمی ایرا همواره بای .سه نکته کلی.ی زیار
را م .نظر قرارداد:
 -نلس :.للما به ونوا ی

بازیگر قوی ز اصلی در رابطاه باا حفات تمامیا.

ارضی اسرالی ایفای نقش مینمای .ز در وین حال دارای ی

ارتباط سانتی ز پایا.ار

با جمهوری اسالمی ایرا بوده اس .لذا همواره به ونوا ی

طرف گفتگاوی میتبار

در دز کشور شناخته میشود
ز منتق .دخال.های ایاالت متح.ه لمریکا اس .ز از سوی دیگر دارای منافع گساترده
اقتصادی در جمهوری اسالمی ایرا میباش .ایان دز مساأله منجار باه ایجااد نفاوه
سیاسی ز اقتصادی قاب توجه ل کشور بویژه در منطقاه شا.ه ز کمتار ماورد انتقااد
دزل .جمهوری اسالمی ایرا قرار گرفته اس.
 سوم :ززارت امور خارجه للما  ،دانش فنی قاب توجهی در پیشبرد ز رهباریمذاکرات چن.جانبه دارد ز با استناد به همین مسأله ،هلگا اشامی .باه وناوا ماذاکره
کنن.ه ارش .از طرف این ززارتلاناه باه اتحادیاه ارزپاا بارای شارک .در ماذاکرات
چن.جانبه با ایرا تییین ش( .مصطفی جوکار)50-52 :1396 ،
همانگونه که گفته ش ،.ووام متی.دی بر رزابط جمهوری اسالمی ایرا ز جمهوری
للما م ثر هستن .که طبیاً میتوانن .مورد بحث ز بررسای قارار گیارد لایکن باا ها.ف
تمرکز بر مسال اصلی ،تالش ش.ه تا مولفههایی همانن .نقش ترزریسام ز افراطیگاری،
ایاالت متح.ه لمریکا ،رژیم صهیونیستی ز حقوق بشر را به ونوا مسایلی که هماواره در
رزابط دزجانبه م ثر بودهان ،.مورد بحث ز بررسی قرار دهیم
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 -دزم :از ی

سو للما به ونوا ی

بازیگر وم.ه ز قوی در ورصاه دیپلماسای
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 .1-2-3مبارزه با تروریسم بینالمللی و افراطگرایی
همکاری امنیتی دز کشور در مبارزه با ترزریسم به دنبال سافر برنا .اشامی .باازر ،ززیار
مشازر ص.راوظم للما ز مسئول هماهنگی سرزیسهای اطالواتی فا.رال باه تهارا در
سال  1992لراز ش .ایرا به ونوا دارن.ه ی

دساتگاه امنیتای ز اطالوااتی مسالط بار

جریا های ترزریستی میتوان .به للما در زمینه مباارزه باا ترزریسام ز تحقا یکای از
اه.اف اصلی امنی .ملی ل کم

کن( .سنایی )11 :1394 ،بحث مبارزه با ترزریسام در

دز سط متفازت در رزابط ایرا ز للما همواره مطری بوده اسا .ساط ازل موضاوع
22

مبارزه با داوش در سه سال گذشته اس .که یکی از مهمترین موضاووات پیونا .دهنا.ه
ایرا به مباحث منطقهای ز مبارزه با ترزریسام ز افراطگرایای باوده اسا .ایان مباارزه

س ی ا س ت ج ها ن ی

فرص .مناسبی را برای گفتگو با ایرا ز همکاری مح.زد با کشورهای رربی بویژه للما
فراهم کرد ثبات در وراق ز سوریه نگرانی مشترک طارفین اسا .در حالیکاه در ازایا
مبارزه با داوش ،ایرا در پی این بود که حضورش را تا ح .ممکن باه صاورت محا.زد
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حفت کن .تا «نیرزهای رزمن.ه را از وقب (از درز مرزهای خود) ه.ای .کن ،».تردی.ی
درباره ق.رت بلشی .به گرزههای محلی برای جنگ با داوش ن.اش .در تاالش بارای
تضییز فرقهگرایی در جنگ با داوش در وراق ،ایرا چن.ین گارزه را مسال کارد کاه
شام ارتش وراق ز کردهای سنی میشود که باوث حضور مستمر ایرا در واراق شا.ه
اس .توانایی ایرا در مح.زد کرد ز کنترل گارزههاای نظاامی شاییه در جناگ ولیاه
داوش مشلص کرد که وراقیها ،ق.رتهاای منطقاهای ز بقیاه جامیاه بینالمللای چاه
دی.گاهی نسب .به ایرا ز سیاس.هایش دارن .ایرا ز للما اه.اف مشاابهی در واراق
دارن :.جلوگیری از تجزیه ،جنگ احتمالی زیرانگار داخلای فرقاهای ز شکسا .داواش
( )Parsi, 2016: 19در حالیکه مبارزه با داوش در وراق فرصتی را برای گفتگو باا ایارا
در اختیار قرار میده ،.درگیری در سوریه دردسر بیشتری دارد در اینجا ،ایارا ز للماا
اه.اف متفازتی دارن .ایرا میخواه .که نظام ولوی در ق.رت باقی بمانا ،.در حالیکاه
للما میخواه .بشار اس .ز نظامش از ق.رت کنار برزن .با این حال ،هر دز میخواهن.
کاه از شارّ داواش در ساوریه خاالص شاون( .
)Process, 2018

Iran’s Spoiler Role in Syria Peace

سط دزم از مباحث مرتبط با ترزریسم در رزابط ایرا ز للما  ،موضاوع گرزههاای
خرابکار یا ترزریستی هستن .که در داخ ایرا یا ارزپا فیالی .دارنا .ومومااً رهبارا ز
وناصر اصلی این گرزههای ترزریستی در سایر کشورهای جها ساکن هستن .در طارف
ایرانی ،یکی از مواردی که بر مناسبات ایرا ز للما تاثیرگذار اسا ،.موضاوع گرزها
ترزریستی پژاک اس .که به زوم انجام وملیات ترزریستی مکرر در مرزهای رربی ایرا ،
برخی از سرا ل  ،به ونوا شهرزن .للما در این کشور زن.گی میکنن .در سافر گیا.ز
زسترزله ززیر امور خارجه زق .للما به ایرا لقای صالحی ززیار اماور خارجاه زقا.
ایرا از زی خواس .از فیالی .این گرزه

ترزریستی ممانی .باه وما لیا( .سانایی،

 )12 :1394همچنین بلشی از گرزه ترزریستی مجاه.ین خل نیز در این کشور فیالی.
دارن .که همواره مورد اوتراض دزل .جمهوری اسالمی ایرا در رابطاه باا للماا قارار
داشتهان .همچنین ،پس از انقال

 1357برخی کشورها ،سازما ها ز دادگاهها جمهاوری

یا محکوم کردهان .از جمله این کشورها میتوا به فرانساه ،للماا  ،لرژانتاین ،ساول .ز
انگلیس اشاره نمود دزل .للما نیز چن .تن از مقامات بلن.پایه ایارا را کاه در دادگااه
میکونااوس بااه دخالاا .در وملیااات ترزریسااتی محکااوم شاا.ه بودناا .را تحاا .پیگارد
قضایی قرار دادهاس )Katzman, 2018: 55( .ج.زل شماره ( )1تی.اد ز ناوع اقا.امات
ترزریستی صورت گرفته در خاک ارزپا که از منظر کشاورهای ارزپاایی ایارا ماتهم باه
دس .داشتن در ل ش.ه ز یا به نحوی مرتبط با جمهوری اسالمی ایرا اسا ،.را نشاا
داده اس.
ج.زل شماره  1تی.اد ز انواع اق.امات ترزریستی منتسب به ایرا در خاک ارزپا
زما

مکا

اق.ام صورت گرفته

نتیجه

نوامبر

سول.

برنامهریزی برای انجام وملیات ولیه برخی از میان.ین ز

کشز

2018
مارس

ملالفین ایرا که در حمله ترزریستی اهواز دس .داشتن.
للبانی

2018
ژانویه

دز فرد ایرانی به اتهام برنامهریزی برای حمله ترزریستی در

کشز

تیرانا دستگیر ش.ن.
للما

دفترکار ز خانه  10نفر از ایرانیا که مظنو به همکاری با

کشز
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اسالمی را به دس .داشتن در اق.امات ترزریستی یا حمای .از گرزههای ترزریستی متهم
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سپاه ق.س یا وضو این گرزه نظامی در برلین مورد تفتیش

2018

قرار گرف.
لگوس.

بلژی

برنامهریزی برای حمله به نشس .سرا ز متح.ا

2017
دسامبر

مجاه.ین خل در پاریس
للما

دستگیری دز ایرانی به جرم شنود ز تیقیب رلیس ساب

2016

کشز

گرزه دزستی للما ز اسرالی

لزری

بوسنی ز

دز دیپلمات ایرانی به ونوا ونصر اطالواتی شناخته ش.ن.

2013

هرزه

ز به دلی جاسوسی ز ارتباط با ترزریسم اخراج ش.ن.

کشز

گوین

24
مارس

س ی ا س ت ج ها ن ی

کشز

ترکیه

2012
جوالی

شناسایی چهار وام ایرانی با ه.ف حمله به اه.اف

کشز

اسرالیلی که توسط مقامات ترکیهای شناسایی ش.ن.
بلغارستا

دستگیری ی

کنیسه را داش.

ایرانی که قص .حمله به ی

کشز

2012
فوریه

ترکیه

کشته ش .یکی از اوضای شورای مرکزی مقازم .ایرا

انجام ش.
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1996
می 1996

فرانسه

سپتامبر

للما

کشته ش .رضا مظلوما میاز زق .ززارت به.اش .در

انجام ش.

دزرا شاه ز استاد دانشگاه تهرا
کشته ش .چهار نفر از رزسای احزا

1992
لگوس.

کرد در رستورا

انجام ش.

میکونوس برلین
للما

کشته ش .فری.ز فرخزاد خوانن.ه ملالز دزل .ایرا

انجام ش.

1992
لگوس.

فرانسه

1991

دز مأمور ایرانی ترزر نلس .ززیر ساب ایرا  ،شاهپور
بلتیار ،رهبری جنبش رژیم ض .ایرانی را بر وه.ه داشتن.
ی

لزری

انجام ش.

فرانسه

1991

مأمور محکوم ش ،.دز نفر فرار کردن.

کشته ش .وب.الرحما برزمن .وضو ارش .گرزه مقازم.

انجام ش.

ملی ایرا

اکتبر 1990

فرانسه

سپتامبر

سول.

کشته ش .سیرزس الهی وضو ارش .گرزه ملالز درفش

انجام ش.

کازیانی
1990
جوالی

کشته ش .وف .قاضی دختر قاضی محم .رهبرملالز

انجام ش.

کرد ز رلیس اقلیم مهاباد
ترکیه

کشته ش .ولی کفشپور وضو ارش .حز

دمکرات

انجام ش.

1990
لزری

کردستا
سولیس

1990
لگوس.

مجاه.ین خل
قبرس

1989
جوالی

کشته ش .کارم رجوی برادر مسیود رجوی رهبر گرزه

انجام ش.

کشته ش .رالم کشازرز از رهبرا کمونیس .ملالز

انجام ش.

ایرا
اتریش

انجام ش.

ترزر رلیس گرزه ملالز کردی ز دز نفر دیگر

1989
می 1987

اتریش

ژانویه

للما

1987
دسامبر

کشته ش .حمی.رضا چیتگر میاز ازل حز

کار ایرا

کشته ش .ولی اکبرمحم.ی خلبا اکبر هاشمی رفسنجانی

انجام ش.
انجام ش.
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در هامبور
فرانسه

 1985تا

فراهمسازی امکانات برای بمبگذاری حز

اهلل لبنا در

انجام ش.

فرانسه که منجر به کشته ش 12 .نفر ز  200مجرزی ش.

سپتامبر

سیاست جهانی

1986

فوریه

فرانسه

لبنا در یونا که منجر به کشته ش .ی

رواص نیرزی

دریایی لمریکا ش.
انجام ش.

کشته ش .رالمحسین ازیسی حاکم نظامی تهرا

1984
دسامبر

فرانسه

انجام ش.

کشته ش .خواهرزاده شاه ایرا در پاریس

1979

()Iran Ministry of Intelligence and Security: A Profile, 2012: 53-54
()Select Iran-Sponsored Operational Activity in Europe, 2018
مسأله ترزریسم تاا پایش از حاوادث یاازده ساپتامبر  2001در گفتگوهاای تهارا ز
برزکس در سایه موضووات اقتصادی قرار میگرف ،.اما پاس از  11ساپتامبر ز افازایش
فشار لمریکا بر اتحادیه ارزپا ،موضع این اتحادیه به لمریکا نزدی تر ش .ز برای نلستین
بار اجماع جهانی برای ح این مسأله پ.ی .لم .دزل .لمریکا ایرا را متهم باه حمایا.
از چن.ین گرزه ترزریستی در نقاط ملتلز جها همچو گرزه حز

اهلل ،گرزه حماس

کرده اس .در گزارش لمریکا درباره ترزریسم در ساال  2016کاه توساط ززارت اماور
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ژزلن 1985

یونا

فراهمسازی امکانات برای هواپیماربایی توسط حز

اهلل

انجام ش.

خارجه این کشور در  19ژزلیه  2017در هف .فص منتشر گردی ،.ادوا شا.ه کاه ایارا
همچنا در رأس کشورهای حامی ترزریسم اس .ز ته.ی.های ایرا ولیه مناافع لمریکاا
ز متح.ا ل باقی اس )Country Report on Terrorism, 2016: 218( .ززارت خارجه
ایاالت متح.ه اوالم داش ،.با زجاود توافا جاامع قا.رتهای جهاانی بار سار برناماه
هستهای ایرا  ،اما این کشور ،همچنا اصلیترین کشور حامی ترزریسم در جها اسا.
()Treasury Designates Iran, 2016
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 .2-2-3نقش ایاالت متحده آمریکا
ازلین تفازت ز و.زل للما از موضع ایاالت متح.ه لمریکا در حوزه سیاسا .خاارجی،

س ی ا س ت ج ها ن ی

موضوع ایرا ز در چارچو
جنگ سرد ز در چارچو

سیاس .مهار بود با اینکاه لمریکاا بطاور ما.ازم ،پاس از
سیاس .مهاردزگانه ،بر منززی ساختن ایرا از طریا اوماال

فشار بینالمللی ز تحریم تاکی .میکرد للما نه تنها خط مشی تغییر از طریا مارازده ز
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نیز تیام را در دستورکار سیاس .خارجی خاود نساب .باه ایارا قارارداد ،بلکاه ل را
تب.ی به ی

رزیکرد ارزپایی در قام .سیاس .خارجی مشترک ارزپاایی کارد (کیاانی،

 )170 :1392لیکن این میزا از همکاری ز نزدیکای باه دالیا ملتلاز رز باه کااهش
گذاش .یکی از مهمترین وواملی که بر رزابط دز کشور م ثر بود ،ق.رت گرفتن حاز
دمکرات مسیحی به رهبری مرک در انتلاباات ساال  2005ز از ساوی دیگار پیارززی
اصولگرایا در انتلابات ز رزی کار لم .دزل .احم.ی نژاد بود در ایان دزره گفتماا
حاکم بر سیاس .خارجی جمهوری اسالمی ایارا نیاز دساتلوش تغییار شا .در میاا
کشورهای رربی این رزیکرد بیشترین تأثیر را بر للما گذاش .زیرا دزل .للما مبتکار
گفتگوهای انتقادی بود ز تالشهای بسیاری برای باه نتیجاه رساان .پرزنا.ه هساتهای
نمود رزیکرد ج.ی .هستهای در کنار انکار هولوکاس ،.پرزنا.ه ایارا را بایش از پایش
پررنگ نمود در همین حال در این دزرا  ،به دلی در پایش گارفتن سیاسا.های نسابتاً
مستق توسط شرک.های للمانی درخصوص رابطه با جمهاوری اساالمی ایارا  ،شااه.
فشارهای سیاسی لمریکا بر للما بودیم پس از مطری شا .پرزنا.ه ایارا در شاورای
امنی .سازما مل ز صادر ش .چهار قطینامه در طاول چهارساال بار طبا بنا .هفاتم

منشور سازما مل  ،نه تنها به فشارهای لمریکاا بار دزلا .للماا بارای کااهش رزاباط
تجاری با ایرا افززده ش ،.بلکه حتی شرک.های للمانی طرف قرارداد با ایرا نیز توسط
دزل .لمریکا مورد ته.ی .قرار گرفتن .در این راستا بیماه هارمس ساقز تضامین بیماه
صادرات شرک.های للمانی را از  3/3میلیارد دالر به  1/2میلیاارد دالر کااهش داد ایان
تحوالت تاثیرات گستردهای را بر رزابط ایارا ز للماا گذاشا( .نجفای-129 :1396 ،
 )128پس از انجام تواف هستهای ز برداشته ش .تحریمهای بینالمللی ،تاح.زدی توا
امکا اومال نفوه ایاالت متح.ه لمریکا بر کشورهای ارزپایی بویژه للما گرفته ش .اماا
با به ق.رت رسی .ترامپ به ونوا رلیس جمهور ج.ی .ایاالت متح.ه ز اواالم خارزج
از برجام ز بازگش .تحریمهاا توساط ایان کشاور ،مجا.داً محا.زدی.ها ز محاذزرات
شرک.ها ز بان های للمانی برای همکاری با ایرا قوت گرف .ولیاررم صا.زر بیانیاه
مشترک توسط مسئول سیاس .خارجی اتحادیه ارزپا ز ززرای اماور خارجاه کشاورهای
تیه .به همکاری با جمهوری اسالمی ایرا برخی از شرک.های للمانی کاه بارای زرزد
به بازار ایرا ز سرمایهگذاری در صنایع ملتلز اواالم لماادگی کارده بودنا ،.باه دلیا
زاهمه از اق.امات تنبهای ایااالت متحا.ه لمریکاا فیالیا .خاود را متوقاز نمودنا .کاه
مهمترین ل ها به شری زیر اس:.
 شرک .دزیچه با للما  :شارک .سااخ .راهلهان دزیچاه باا کاه از طریازیرمجمووه خود ،شرک .مهن.سی ز مشازر دیبای ،در صا.د اجارای دز پارزژه در
ایرا بود در ماه ازت به رزیترز گف .کاه ایان پرزژههاا در ماههاای ازت ز ساپتامبر
متوقز میشود (شرک.های که از ترس لمریکا رفتن)1397 ،.
 شرک .زیمنس للما  :م.یروام زیمنس در ماه می اواالم کارد کاه باه دلیابازگش .تحریمهای لمریکا این شرک .هیچ قرارداد تازهای باا ایارا امضاا نلواها.
کرد اح.اث خط لهن برقی بین تهرا ز مشه .ز راهان.ازی قطار پرسرو .بین تهرا
ز اصفها از جمله پرزژههایی بود که در تفاهمنامه میا ایرا ز این شرک .لم.ه بود
تحوی سه توربین گازی به ایرا هم به حال تیلی در لم)Wald, 2018( .
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للما  ،فرانسه ز انگلستا ز همچنین بیانیه مشترک ززرای اقتصاد این کشاورها مبنای بار
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 شرک .دزلر للما  :شرک .تأمین قطیات خاودرزی دزلار در مااه ازت اواالمکرد که به دلی تحریمهای لمریکا فیالی .خود را در ایرا متوقاز میکنا .یکای از
م.یرا این شرک .گف .که دزلر در سال  2017دز قرارداد با ایرا امضا کارده باود
به گفته این م.یر «با زجود رزن فضای تجاری در ایرا در سال گذشته مایالدی ماا
فیالً مجبور به توقز فیالی.هایما در ایرا هستیم» ()Wald, 2018
 شرک .دایملر للما  :شرک .خودرزسازی دایملر در ماه ازت اوالم کرد که تاااطالع ثانوی ز در ارتباط با تحریمهای مربوطه فیالی.هاای خاود را در ایارا میلا
28

میکن .شرک .دایملر در بیانیهای اوالم کرد که بازار ایرا از لنچه انتظاار داشاته باه
مراتب ضییزتر بوده ز تاکی .کرد که تولی .یا فرزش خودرز یا کامیو های مرس.س

س ی ا س ت ج ها ن ی

را در ایرا از سر نگرفته اس .شرک .دایلمر تاراکس للماا  12ساپتامبر  2017باه
بیبیسی فارسی گفته بود که با گرزه صنیتی ایرا خودرز قارارداد فارزش ز توزیاع
کامیو های دایملر در ایرا را امضا کارده اسا( .شارک.های کاه از تارس لمریکاا
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رفتن)1397 ،.
 -بان

 DZللما  :این بان

اوالم کرد که میاامالت ماالی خاود را باا ایارا از

تاریخ ازل ژزلیه متوقز میکن.
 -شرک .للیانس للما  :این شرک .بزر

بیمه للمانی یا

هفتاه بیا .از اواالم

خرزج لمریکا از برجام گف .که در حال بررسی طریهایی برای کاهش فیالی.هاای
خود در ایرا اس)Wald, 2018( .
 شرک BASF .للما  :بزر ترین شرک .صنایع شیمایی جها در مااه ساپتامبرتیه .ج.ی خود به روای .تحریمهای لمریکا ولیه ایرا را اوالم کرد این شرک .در
بیانیهای گف .که تالش میکن .حضور تجاری خود را در ایرا حفت کن .اماا شا.ی.اً
به تمام مقررات جاری پایبن .خواه .بود ایان شارک .کاه قصا .سارمایهگذاری در
صنی .نف .ز گاز ایرا را دارد با اجرای دزر دزم تحریمهای لمریکا ولیه ایرا ز باا
توجه به اوالم پایبن.ی به این تحریمها با مح.زدی .ش.ی .رزبرز ش.ه اس.

 شرک .بیلفینگر للما  :شرک .مهن.سی بیلفینگار در مااه ازت اواالم کارد کاهقص .امضای هیچگونه قرارداد تازهای را با ایرا نا.ارد ایان شارک .در ساال 2016
قراردادی را برای کنترل سیستمهای یکی از پاالیشگاههای ایرا امضا کرده بود
 شرک .دزیچه تله کام :شرک .دتهکو  ،شاخه فنلزری اطالوات تلهکام للمااکه قراردادی مشازرهای با ایرا داش ،.در ماه ازت فیالی.های خود را متوقز کارد
یکی از سلنگوهای این شرک .به رزیترز گف .تا زما توقز فیالی.ها درلم .ل ها
در ایرا به ح.زد  300هزار یورز رسی.ه بود (شرک.های که از ترس لمریکا رفتنا،.
)1397
 .3-2-3رژیم اسرائیل و فرایند صلح خاورمیانه
جمهوری اسالمی ایرا براساس مییار اسالمی ز اصول بینالمللی ،موجودی .اسارالی را
فلسطینیا میدان ،.در حالیکه للما رزابط بسایار صامیمانه ز گرمای باا اسارالی دارد
گویی للما خود را در مسأله کشتار یهودیا به زسیله هیتلر مقصر میدانا ،.ز از هماین
رزی ،درص.د اس .تا خود را از این اتهام تبرله نمای .این کشور انتظاار دارد جمهاوری
اسالمی ایرا از ملالف .با صل خازرمیانه دس .برداشته ز از حز

اهلل لبناا حمایا.

نکناا( .اطاواا .ز رضااالی )177 :1391 ،الباای اساارالی در داخ ا للمااا از ابزارهااای
گستردهای برای تاثیرگذاری بر افکار ومومی ز احزا

برخوردار اس .مواضع ایارا در

مورد هولوکاس .ز انتقاد از جنایات اسرالی  ،باوث گرایش بیشتر للما به ایان رژیام ز
حمای.های لفظی ز شفاف از اسرالی ز منوط کارد بهباود رزاباط ایارا ز للماا باه
اصالی نگاه ایرا به این رژیم ش.ه اس .ایارا ما.تها باه دنباال ایان باوده (ز هناوز
هس ).که خود را حامی مقازم .در برابر اسرالی جلوه ده .که نماد امپریالیسم رربی ز
دخال .در منطقه تلقی میشود بنابراین ایرا چن.ین شیوه را برای فشار بر اسرالی اب.اع
کرده ز راه اصلی حمای .از گرزههای ملالز فلسطینی ز همچنین حمای .همیشاگی از
حز

اهلل اس .در این شرایط ،سوریه هم متح .اصلی ایرا بوده که موجب ش.ه دچاار

«تنهایی راهبردی» نشود ز با حفت متح .ور

در قلب خازرمیاناه ز تضامین مسایرهای
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به رسمی .نمیشناس .ز حکوم .اسارالی را حکاومتی راصاب ز متجاازز باه حقاوق
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انتقال سالی ،وم راهبردی خود را افزایش ده .ه.ف نهایی ایرا در سوریه این اسا.
که سوریه (یا ح.اق بلشی از ل ) را بهونوا پ راهبردی باا حاز

اهلل حفات کنا .تاا

وم ز فشار جغرافیایی راهبردیاش را بر رزی اسارالی حفات کنا)Parsi, 2017:58( .
البته بای .ایرا را جزلی از هینفیا فراین .صل ب.انیم تا کاری را انجام دهیم که به گفته
لرز الن .در سال  ،2014تنها راه ح زاقعگرایانه برای بحرا سوریه اس« :.دزل.هاای
خارجی بای .به ت.ریج توافقاتی را انجام دهن .تا طارفین میتباری از هار دز طارف زارد
مذاکره ش.ه ز جنگ ز مبارزات افراطی را کمتر کنن .ز با ی
30

تواف سیاسی متقاب  ،ایان

زضیی .را به ثبات برسانن )Parsi, 2017:61( ».در رابطه با اسرالی نیز بایا .گفا .کاه
ولیررم لحن محافظهکارا  ،رزحانی ز دزلتش خواستار تلطیز لحان ز مقابلاه کمتار باا

س ی ا س ت ج ها ن ی

ت لزیو ش.هان .نمونههای این اتفاق محکومی .هولوکاس .از سوی رزحاانی ز رریاز
(بر خالف انکار همیشگی هولوکاس .توسط احم.ی نژاد) ،تبری

رریاز بابا .رزش

هشنه به یهودیا ز ارهارات جنجالیاش اس .که اگر اسرالی به دنبال صل با فلساطین

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

باش ،.حاضر به رسمی .شناختن ل اس .اماا ماننا .ساایر پرزنا.ههای مهام ،ارهاارات
وملی رزحانی ز کابینهاش همواره با ملالف .نهادهای باالدستی ز یا محافظه کاار هماراه
اس .برخالف سایر دزل ارزپایی ،اسرالی در سیاس .خارجی للما از جایگاه زیاژهای
برخوردار اس .سابقه یهودستیزی در للما در طول جنگ جهاانی دزم ز تاالش للماا
پس از جنگ جه .جبرا این مسأله ،دلی اصلی درخصاوص برقاراری رزاباط خااص
میا اسرالی ز للما اس .در همین رابطه بای .گف .اسرالی تنها کشوری اس .کاه در
قانو اساسی للما نسب .به برقراری رزابط خاص با ل نام بارده شا.ه ز بار ل تاکیا.
ش.ه اس( .اطاو .ز رضالی)185 :1391 ،
 .4-2-3حقوق بشر
انتقاد للما از زضیی .حقوق بشر در ایرا با قضیه سلما رش.ی پررنگ ش .ز به دنبال
قضیه میکونوس افزایش یاف .در گفتگوهای انتقادی ز سازن.ه نیز حقوق بشار هماواره
بلش وما.های از گفتگوهاا را باه خاود اختصااص مایداد للماا باه وناوا یکای از
کشورهای تاثیرگذار در اتحادیه ارزپا ،همواره بر لززم روای .حقوق بشر توساط دزلا.

ایرا تاکی .نموده اس .تا دسامبر سال  ،2007چهار دزر مذاکرات حاول محاور حقاوق
بشر برگزار ش .ز لخرین ل متیل به ژزلن سال  2004بود که نتایج به دس .لم.ه بسیار
ناامی.کنن.ه بود ولیررم دی.ار نماین.گا سه کشور بزر

ارزپا یینی بریتانیاا ،فرانساه ز

للما از تهرا در تاریخ  14تاا  15ژزلان ساال  2004ز پیشانهاد اتحادیاه ارزپاا بارای
برگزاری دزر پنجم مذاکرات ،ایارا باا برگازاری دزر ج.یا .گفتگوهاا موافقا .نکارد
()Council Regulation(EU) No 267/2012,2005
اتحادیه ارزپا پس از رزی کار لم .احم.ی نژاد به ونوا رلایس جمهاور در ایارا ،
اوالم نمودی از لنجایی که دزل .ایرا هیچگونه قصا.ی نساب .باه اداماه نشسا.هاای
مربوط به حقوق بشر اتحادیه ارزپا از خود نشا نمیده ،.در نتیجه اکنو اتحادیه ارزپاا
در مورد استراتژی خود تج.ی .نظر کرده اس ،.یینی اینکه با خود مردم سرزکار دارد تاا
با دزلا .ز مساتقیماً باه فیااال حقاوق بشار کما

میکنا( .

European Parliament

هستهای ،مذاکرات مربوط به زضیی .حقوق بشر در ایرا  ،در جریاا برگازاری دز دزر
از مذاکرات هیاتهای بلن.پایه طرفین برگزار ش .لخرین نشس .مربوط به این مذاکرات
در سپتامبر  2017در تهرا بود بنابراین حقوق بشر در لین.ه مناسابات سیاسای ایارا ز
للما نیز تاثیرگذار خواه .بود
 .4اقتصاد سیاسی تجاری و سرمایهگذاری آلمان در ایران
پس از ایجاد تواف هستهای ز با رفع تحریمهای سازما ملا  ،اتحادیاه ارزپاا ز ایااالت
متح.ه لمریکا ،در ماه می سال  2016بیش از  100شرک .للماانی در سامینار تجاارت ز
سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایرا ز للما مشارک .نمودن .در ماه ژزلن هما ساال
ایرا ب.هی هنگف 575 .میلیو یورزیی خود به بیمه اوتباری هرمس را کاه مرباوط باه
دزرا قب از تحریم بود ،پرداخ .نمود از این زما بیماه ماذکور بارای اوطاای اوتباار
ج.ی .به شرک.های تجاری ز همچنین ص.زر تضمینهای تجاری بارای سارمایهگذارا
للمااانی اوااالم لمااادگی نمااود در همااین راسااتا پنجمااین اجااالس کمیساایو مشااترک
همکاریهای اقتصادی بین دز کشور نیز پس از ی

زقفه  15ساله با مشارک .هیاتهای

سیاست جهانی
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 )Resolution on the EU's approach towards Iran, 2011بیا.از حصاول باه توافا

31

تجاری دز کشور در تهرا برگزار ش .ز چن.ین سن .همکااری ز قارارداد مشاترک باین
شاارک.های دز کشااور منیقاا .گردیاا )External Economic Policy, 2018( .حجاام
تجارت دز کشور در این برهه از زما با افزایش  25درص.ی به بیش از  4میلیارد یاورز
رسی .در سفرهای متی.دی که بین مقامات دز کشور برگازار گردیا ،.هماواره بار لاززم
گسترش همکاریهای تجاری ز سرمایهگذاری تاکی .ش .ز طرفین لمادگی خود را بارای
افزایش این همکاریها اوالم نمودن.
32

نمودار شماره  1تجارت جمهوری اسالمی ایرا ز جمهوری ف.رال للما طی سالهای
 1992لغای2017 .
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منبع( :گمرک جمهوری اسالمی ایرا )

همانگونه که در نمودار مذکور مالحظه میشود ،بیشترین میزا تجارت باین دز کشاور
در دزره زمانی  2003لغای 2009 .بوده که بی.از این دزره همزما با ازج گیری اختالفاات
هستهای ز زقوع بحرا مالی بینالمللی از حجم تجارت بین دز کشور کاساته شا.ه اسا.
هرچن .در دزره زماانی بیا.از برجاام یینای ساالهای  2015لغایا 2017 .مجا.د رزنا.
صادرات جمهوری للما به ایرا افزایش یافته اس .لیکن هناوز باا ساط قبلای از حجام
تجارت بین دز کشور فاصله میناداری دارد همچناین در دزره زماانی  1994تاا  2001نیاز
ولیررم اوالم لمادگی جمهوری اسالمی ایرا بارای گساترش همکاریهاای اقتصاادی باا
کشورهای ارزپای بویژه للما  ،لیکن حجم مبادالت از میزا قاب توجهی برخاوردار نباوده

اس .البته در این خصوص مسال ز مشکالت سیاسی ز اختالفات ناشی از جملاه بحارا
میکونوس ،ص.زر فرما قت سلما رش.ی ز ریره بیتأثیر نبوده اس.
جمهوری ف.رال للما همواره از دز منظر مورد توجه جمهوری اسالمی ایارا قارار
داشته اس .نلس .بهرهبرداری از فنازری ز توانمنا.یهای شارک.های للماانی ز دزم
بهرهگیری از مناابع ماالی ز سارمایهگذاری شارک.های للماانی در بلشهاای ملتلاز
اقتصادی که ررفی .باالیی برای همکاری با شرک.های للماانی دارنا .ولیاررم قا.م.
رزابااط اقتصااادی ز سیاساای دز کشااور ،حجاام ساارمایهگذاری شاارک.های للمااانی در
جمهوری اسالمی ایرا هرچن .قاب مقایسه با سایر کشورهای ارزپایی نمیباشا ،.لایکن
موی .ررفی.ها ز فرص.های موجود در دز کشور نیز نیس .براساس لماار ز اطالواات
موجود ،ازلین سرمایهگذاری شرک.های للماانی در ایارا در دزرا پاس از انقاال

در

سال  1994صورت پذیرفته اس .در چنین شرایطی طی  20سال گذشاته یینای از ساال
جمهوری اسالمی ایرا سرمایهگذاری نمودهان .که هری

از دزرههای ماذکور باه شاری

زیر میباش:.
 .4-1دولت خاتمی در سالهای  1997لغایت 2004
در دزرا ریاس .جمهوری محم .خاتمی ز برگزاری گفتگوهای جاامع باین جمهاوری
اسالمی ایرا ز کشورهای ارزپایی ،سط رزابط سیاسی ز اقتصاادی جمهاوری اساالمی
ایرا ز جمهوری ف.رال للما به باالترین میزا خود رسی .ز کمترین میزا لسیبپذیری
را نیز با خود به همراه داش .در این دزرا شارک.های للماانی جمیااً بایش از 1/225
میلیارد دالر در پرزژههای ملتلز اقتصادی کشور سرمایهگذاری نمودن .جا.زل شاماره
( )2نشا دهن.ه میزا لمار مذکور اس.
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 1997لغای 2017 .تی.اد زیادی از شرک.های للمانی در بلشهای ملتلاز اقتصاادی
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ج.زل شماره  2لمار سرمایهگذاری شرک.های للمانی در جمهوری اسالمی ایرا
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لمار جذ

ش.ه

سال

لمار اوالمی

1997

4 ،332

12 ،354

1998

295

4 ،332

1999

50 ،916

295

2000

99 ،300

15 ،501

2001

26 ،653

523

2002

574 ،755

100 ،257

2003

457 ،983

588 ،645

2004

11 ،276

42 ،637

()Eurostat, 2018
()UNCTAD, 2018

همانگونه که در نمودار شماره ( )2قاب مشاه.ه اس .جریا زرزد سارمایهگذاری ز
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همچنین میزا اشتیاق شرک.های این کشور برای سرمایهگذاری در ایرا باا رزنا.ی رز
به رش .ز امی.زارکنن.های همراه بوده اس .در زما دزل .ازل ز دزم خاتمی ،للماا در
چن.ین پرزژه در ایرا حضور داش .از جمله سفر زارنر مولر ززیر زق .اقتصاد للماا
در  11مهر  1379به ایرا که در خالل ل دز پرزژه بزر

اقتصادی مربوط باه گساترش

پترزشیمی بن.ر امام ز پارس جنوبی به مجموع مبلغ  850میلیو پون .به شارک .للماانی
لین.ه زاگذار ش .پیکا نقطه چین نشا دهن.ه میزا سرمایهگذاری اوالمی ز پیکا ممت.
نشا دهن.ه میزا سرمایه زارد ش.ه به کشور میباش .لذا میتوا اهوا نمود که رزاباط
سرمایهگذاری در این دزره زمانی ولیررم برخی اختالفات سیاسی چنا.ا تااثیری از ل
نپذیرفته ز شارک.های للماانی اطمیناا خااطر کاافی بارای حضاور در باازار ایارا را
داشتهان.

35
نمودار شماره  2جریا سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا طی سالهای  1997لغای2004 .
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ساخ 6 .فرزن .کشتی اقیانوس پیما در سال  1381باه ارزش  189میلیاو دالر باین
تکنولوژی ساخ .کشتیهای کانتینربر به شرک.های ایرانای از جملاه توافقاات ماذکور
بود همچنین ساخ .مجتمع پیزیسی توسط شرک .یواچ دیای به ارزش  509میلیو
دالر در منطقه زیژه پترزشیمی امام خمینی با همکاری سازما نوسازی ز گسترش صنایع
ایرا ز پرزژه تولی .مشترک موتور برای اتوباوس شارک .ایا.م تبریاز زیار نظار ایارا
خودرز ز شرک .دایملر کرایسلر به ارزش  7میلیو یورز به تی.اد  4000دستگاه موتاور
در سال بود  22/5درص .از سهام شرک .بارای ایارا خاودرز ز  30درصا .متیلا باه
دایملر بوده اس .در دزره مذکور کمترین میزا تقاب های سیاسی ز اختالفات در ساط
رزابط دز کشور حاکم بود
 .4-2دولت احمدینژاد در سالهای  2005لغایت 2012
در این دزره زمانی دز وام به ق.رت رسی .حز

دمکرات مسیحی به رهبری مرک ز

از سوی دیگر پیرززی اصولگرایا در انتلابات ریاسا .جمهاوری در ایارا  ،منجار باه
تغییر گفتما حاکم بر سیاس .خاارجی ایارا شا .رزیکارد ج.یا .هساتهای در کناار
مساللی نظیر انکار هولوکاس ،.پرزن.ه ایرا را بیش از پیش پررنگ نمود ج.زل شاماره

اقتصاد سیاسی روابط دوجانبه آلمان و ایران :مطالعه موردی سرمایهگذاری خارجی

شرک .کشتیرانی جمهوری اسالمی ایارا ز مجتماع کشتیساازی لکار للماا ز انتقاال

( )3نشا دهن.ه میزا سرمایهگذاری شرک.های للماانی در دزره ماذکور در جمهاوری
اسالمی ایرا میباش.
ج.زل شماره  3لمار سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا طی سالهای  2005لغای2012 .
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سال

لمار اوالمی (هزار دالر)

2005

99 ،946

1 ،994

2006

2 ،049

95 ،010

2007

11 ،322

4 ،936

2008

10 ،125

9 ،838

2009

1 ،100

0

2010

896

0

2011

18 ،956

896

2012

22 ،030

1 ،452

()Eurostat, 2018
()UNCTAD, 2018
نمودار شماره ( )3نشا دهن.ه میزا ز رزن .سارمایهگذاری شارک.های للماانی در
ایرا اس .در وین حال در همین دزرا به دلیا در پایش گارفتن سیاسا.های نسابتاً
مستق توسط شرک.های للمانی درخصوص رزابط با جمهوری اساالمی ایارا  ،شااه.
فشار ایاالت متح.ه بر للما نیز بودیم پس از مطاری شا .پرزنا.ه هساتهای ایارا در
شورای امنی .ز صادر ش .چهار قطینامه ولیه ایرا در طول چهارسال بر طب بن .هفتم
منشور سازما مل متح ،.نه تنها فشارهای دزل .لمریکا بر للماا بارای کااهش رزاباط
تجاری ز سرمایهگذاری ایرا بیشتر ش ،.بلکه شرک.های للمانی طرف قرارداد باا ایارا
توسط دزل .لمریکا مورد ته.ی .قرار گرفتن .پیکا نقطه چاین مشالص کننا.ه جها.
حرکتی لمار اوالمی سرمایهگذاری شرک.های للمانی اس .که با سقوط قاب مالحظاهای
در دزره مذکور مواجه ش.ه اس .در وین حال لمار جذ

سرمایهگذاری نیاز باا هماین

شیب به سم .صفر یا منفی می نموده اس .تنش سیاسی حاکم بار رزاباط دزجانباه از

جمله همراهی للما با ایاالت متح.ه ز اومال تحریمهای بینالمللای از وواما سیاسای
مهم م ثر بر رزابط سرمایهگذاری در این دزره بوده اس.
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نمودار شماره  3جریا سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا طی سالهای  2005لغای2012 .

با انتلا
ضمن تبری

حسن رزحانی به ونوا رلیس دزلا .یاازدهم ،ززارت اماور خارجاه للماا ،
این پیرززی برای بهبود رزابط با ایرا ابراز امی.زاری نمود همچنین لنگال

مرک  ،ص.راوظم زق .للما طی نامهای تنفیذ حسن رزحاانی باه وناوا رلیسجمهاور
ج.ی .ایرا را تبری

گف .در متن پیاام لما.ه اسا« :.جنابیاالی در رززگااری دشاوار

مسئولی .بزرگی را بهوه.ه میگیری .انتلا

جنابیالی نویا .باارزر شا .ایان امیا .را

میده .که مرحله نوین همکاری سازن.ه برای صال ز امنیا .در منطقاه ز جهاا را در
پیش رز داشته باشیم للما مانن .گذشته هم.استا با همکارا بینالمللی ،سهم خاود را
ادا خواه .نمود تا با بهرهگیری از راهکار گفتما  ،راهح های مناساب بارای چالشهاای
موجود پی.ا گردد باوث کمال مسارت اینجاناب خواها .شا .چنانچاه دزره مسائولی.
جنابیالی فرص .مناسب فراهم لی .که بتوانیم با استفاده از ل  ،رزابط خو

موجود باین

دز مل .را ومی تر نمالیام» پس از ایجاد تواف هستهای ز با رفاع تحریمهاای ساازما
مل  ،اتحادیه ارزپا ز ایاالت متح.ه لمریکا ،در ماه می ساال  2016بایش از  100شارک.
للمانی در سمینار تجارت ز سرمایهگذاری جمهاوری اساالمی ایارا ز للماا مشاارک.
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نمودن .در ماه ژزلن هما سال ایرا ب.هی هنگف 575 .میلیو یورزیی خاود باه بیماه
اوتباری هرمس را که مربوط به دزرا قب از تحریم بود ،پرداخا .نماود از ایان زماا
بیمه ماذکور بارای اوطاای اوتباار ج.یا .باه شارک.های تجااری ز همچناین صا.زر
تضمینهای تجاری برای سرمایهگذارا للماانی اواالم لماادگی نماود در هماین راساتا
پنجمین اجالس کمیسیو مشترک همکاریهای اقتصادی بین دز کشور نیز پاس از یا
زقفه  15ساله با مشارک .هیاتهای تجاری دز کشور در تهارا برگازار شا .ز چنا.ین
سن .همکاری ز قرارداد مشترک باین شارک.های دز کشاور منیقا .گردیا( .
38

External

 )Economic Policy, 2018حجم تجارت دز کشور در این برهه از زما با افازایش 25
درص.ی به بیش از  4میلیارد یورز رسی .در سفرهای متی.دی که بین مقامات دز کشاور
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برگزار گردی ،.همواره بر لززم گسترش همکاریهای تجاری ز سرمایهگذاری تاکی .شا.
ز طرفین لمادگی خود را برای افزایش این همکاریها اوالم نمودن .جا.زل شاماره ()4
نشا دهن.ه میزا سرمایهگذاری شرک.های للمانی در این دزره در ایرا اس.
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ج.زل شماره  4سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا طی سالهای  2012لغای2018 .
لمار جذ

ش.ه (هزار دالر)

سال

لمار اوالمی (هزار دالر)

2013

300

15

2014

276 ،415

683

2015

2 ،956 ،659

193

2016

1 ،877 ،013

427

2017

112 ،134

0

()Eurostat, 2018
()UNCTAD, 2018
در این دزره زمانی ،ولیررم اشتیاق شرک.های للمانی برای سرمایهگذاری در ایارا ،
جریا زرزد ز جذ

سرمایه با رزن.ی بسیار کن .مواجه ش ،.دز دلی وم.ه برای کاهش

این استقبال شرک.های للماانی مطاری میگاردد در زهلاه ازل ایان شارک.ها نگارا
بازگش.پذیری تحریمها ز یا تغییر رزیه جمهوری اساالمی ایارا یاا هریا

از طارفین

برجام بودن .ز در زهله دزم با رزی کار لم .ترامپ به ونوا رلیس جمهاور ج.یا .در

ایاالت متح.ه لمریکا ز انتقادهای ج.ی زی به تواف برجام ز نهایتاً خرزج این کشاور از
برجام این نگرانیها رنگ وملی به خود گرف .ز منجار باه خارزج شارک.های متیا.د
ارزپایی ز از جملاه للماانی از ایارا گردیا .نماودار شاماره ( )4رزنا .سارمایهگذاری
شرک.های للمانی در ایرا را در این دزره زمانی نشا میده .همانگوناه کاه مالحظاه
میگردد ولیررم استقبال شرک.های للمانی که از طری پیکا نقطه چین مشلص ش.ه
ش.ه از ساط مناسابی

ز با رش .قاب مالحظهای رزبرز اس ،.لیکن میزا سرمایه جذ
برخوردار نیس .ز همچنا رزن .نززلی را طی مینمای.
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نمودار شماره  4جریا سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا طی سالهای  2013لغای2018 .

یکی از مسایلی که بای .در بحث سرمایهگذاری خارجی م .نظر قرار داد تفازت باین
حجم سرمایهگذاری اوالمی ز حجم سارمایهگذاری زارد شا.ه باه کشاور اسا .میازا
قراردادها ز مجوزهای صادر ش.ه برای سرمایهگذاری شارک.های للماانی در جمهاوری
اسالمی ایرا همواره رزن .رز به رش .ز از میزا قاب توجهی برخوردار باوده لایکن باه
دالی ملتلز میزا سرمایه زرزدی به کشاور چنا.ا قابا توجاه نمیباشا .در بحاث
پراکن.گی بلشی سرمایهگذاریهای مذکور نیز این مسأله حالز اهمیا .میباشا .کاه در
مجموع سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط شرک.های للمانی در جمهوری اسالمی
ایرا  ،بلش صنی .با بیش از  46درص .بیشترین میزا جذ

سرمایهگذاری خارجی را

داشته اس .همچنین بلش خ.مات ز بلش انرژی نیز هر ی

با بیش از  24درصا .دز
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0.000

بلش وم.ه دیگر در جذ

سرمایههای مذکور میباشن .الزم به هکر اس .که دز بلاش

کشازرزی ز ساختما هری

با  0/7درص .ز  0/8درص .کمترین میزا سرمایه را جذ
از

نمودهان .نمودار شماره ( )5نشا دهن.ه میزا سرمایهگذاری صورت گرفته در هری
بلشهای مذکور میباشن.
انرژی 24 13
…خ.مات
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…کشازرزی
…صنی.
…ساختما

نمودار شماره  5زمینههای سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا طی سالهای  1997لغای.
2018

با در نظر داشتن این بلشها ز میزا سرمایهای که در هر ی

از ل ها جاذ

شا.ه
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اس ،.میتوا نتیجهگیری نماود کاه بلاش صانی .بیشاترین میازا جاذابی .را بارای
شرک.های للمانی در جمهوری اسالمی ایرا دارد
نتیجهگیری
حسب بررسی صورت گرفته ،متغیرهای سیاسی موجود در رزابط دزجانبه تاأثیر بسازایی
بر جریا ز میزا سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا دارد در نمودار شاماره ()6
پیکا نقطه چین جه .سرمایهگذاری خارجی مشتم بر پرزژههای که در داخا کشاور
جمهوری اسالمی ایرا به تصویب میرس .را نشا میده .این رزن .نشا دهن.ه میازا
والقه ز تمای شرک.های للمانی برای زرزد باه اقتصااد ایارا اسا .کاه باا توجاه باه
ررفی.های موجود ز فرص.های قاب اراله به این شرک.ها از میزا مناسبی برخاوردار
اس .پیکا ممت .نشا دهن.ه میزا سرمایه زاقیی که از طری انتقال سرمایه ،فنازری یاا
تجهیزات توسط شرک.های للمانی به جمهوری اساالمی ایارا زارد شا.ه ،اسا .ایان
نمودار به خوبی نشا دهن.ه میزا اثرگذاری مولفههای سیاسای بار رزنا .سارمایهگذاری
شرک.های للمانی در بلشهای ملتلز اقتصاادی ایارا میباشا .کاه بیشاتر ناشای از
تیارضات سیاسی مستمر در رزابط دز کشور اس.
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نمودار شماره  6جریا سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا طی سالهای  1997لغای2018 .

بنابراین ،فاراز ز نشایب بااالی رزنا .ماذکور ناشای از مولفاههای نظیار اختالفاات
منطقهای ،مح.زدی.های لمریکا برای تجارت ز سرمایهگذای با ایرا  ،اختالفاات ومیا
سرمایهگذاری شرک.های للمانی در ایرا دارد همانگونه که بحث ش ،.بیشاترین میازا
تیارضات سیاسی در دزره سالهای  2005لغای 2012 .بوده اسا .نماودار ماذکور باه
خوبی نززل سرمایهگذاری ل کشور را در ایان دزره نشاا میدها .در دزرا احما.ی
نژاد ،ناشی از نزدیکی للما به لمریکا بارای مقابلاه باا برناماه هساتهای ایارا ز اوماال
تحریمهای متی.د ،انتقاد ل کشور به زضع حقوق بشر به زیژه بی.از اوتراضاات مرباوط
به دزر دزم انتلابات ریاس .جمهوری ،تنش بر سر مسأله اسرالی ز هولوکاس .ز لاززم
مبارزه با ترزریسم ،شاه .صفر ش .میزا سارمایهگذاری شارک.های للماانی در ایارا
هستیم همچنین پس از تواف هستهای ،با زجود سافرهای متیا.د مقاماات دز کشاور ز
اوالم لمادگی شرک.های سرمایهگذاری برای حضور در بازار ایرا ز از سرگرفته شا.
گفتگوهای مربوط به ترزریسم ،حقوق بشار ز اقتصااد کاال  ،لایکن ههنیا .بان هاا ز
شرک.های للمانی از تحریمها ز اقا.امات تالفیجویاناه لمریکاا ماانع گساترش جا.ی
همکاریهای دزجانبه میباش .الزم به هکر اسا ،.در دزره زماانی  1997لغایا،2004 .
رزن .همکاری مذکور مثب .بوده که ناشی از اتلاه سیاس .تنشزدایای ز واادی ساازی
رزابط در دزرا ریاس .جمهوری خاتمی اس .لاذا با.یهی اسا .کاه ما.یری .نحاوه
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در بلش حقوق بشر ز ترزریسم بویژه اسرالی دارد که نقش بسازایی در میازا جاذ

41

اثرگذاری متغیرهای سیاسی مذکور میتوان .میازا اثار ل هاا بار رزاباط سارمایهگذاری
خارجی را کاهش ده .در نهای .میتوا مطاری کارد کاه توسایه مناسابات سیاسای ز
اقتصادی ایرا ز للما منافع دز کشور را تأمین خواه .نماود در ایان راساتا اساتفاده از
دیپلماسی هوشمن.انه ،بهرهگیری از دیپلماسی ومومی ز استفاده از مناسبات شلصای باا
چهرههای شاخص سیاسی ز اقتصادی للما میتوان .در توسیه رزاباط دز کشاور ما ثر
باشن.
42
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