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  مقدمه

ن میزان در دههی این کشور به کمتریالمللبینارتباطات  سوکیموقعیتی دوگانه دارد. از  المللبینایران در اقتصاد سیاسی 

 المللبینی اسمضاعف از تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سی صورتبه کشور هاي اخیر رسیده است. از دیگر سو

 را ایران رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک ،"پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش شود.میثر أمت

ت و موقعی بر دیپلماسی اقتصادي تأثیرگذارياز منظر  در این قالب رویدادهاي کلیدي. دهدمیو بررسی قرار  موردبحث

جهانی و  هیدوالگلچینی از تحوالت اخیر در  ،در این گزارشگیرند. میو بررسی قرار  موردبحثژئواکونومیک ایران 

  ند.او بررسی قرار گرفته موردبحثمحیط ژئواکونومیک ایران  ايمنطقه
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  الیه جهانی  پایش تحوالت در-1

  فاز جدید جنگ تجاري چین و آمریکا؟  1-1

 يهابخش از کیی .متحده است االتیا يتجار استیمجدد س یابیاز هنگام به دست گرفتن قدرت مشغول ارز ندیدولت با

فق تجاري مپ با توااست که در دوره ترا نیکشور با چ نیا روابط معطوف به متحده االتیا يتجار استیسارزیابی  يدیکل

به مدت  2020ت توافق تجاري چین و ایاالت متحده به پایان رسید. این توافق از اول ژانویه سموقتی تحت عنوان فاز نخ

در قالب این توافق چین . رسدیماین توافق به پایان  2022. به دیگر سخن در ابتداي ژانویه شودیمدو سال اجرایی 

این توافق  از ایاالت متحده کاال وارد نماید. 2017واردات سال رقم میلیارد دالر افزون بر  200متعهد شد طی مدت توافق 

 از طرف دیگر که چین تنها بخشی از تعهدات خود را عملیاتی کرده است و شودیمدر شرایطی به پایان خود نزدیک 

  روابط تجاري با چین روشن نیست.  یطورکلبهو موضع آن راجع به این توافق تجاري و  سیاست تجاري دولت بایدن

اجرا م. منتشر شدمیان دو کشور  دیجد ياحتمال درگرفتن جنگ تجاردر مورد  ییدر هفته گذشته خبرها، در این فضا

 2018شده و در سال  بیتصو 1974که در سال  301 قانون موسوم بهتحت  کوشدیم دیدولت بااست که  قرارنیازا

را دارد  اریاخت نیا کایآمر جمهورسیرئقانون  نیدر قالب ا .ردیرا از سر بگ نیچ رب ياست فشار تجار دهیبه خود د یراتییتغ

 رندیگیم هدیناد را و آزاد یتجارت جهان نیکه قوان ییهادولتبه مقابله با  ايتعرفه ریو غ ايتعرفهمختلف  يتا با ابزارها

   د.بپرداز

رو  نیاز هم کندیکشور پرداخت م نیا عینامنصفانه را به صنا و انبوه اریبس يهاارانهی نیکه چ دولت بایدن مدعی است

و تفحص صورت دهد و بر  قیتحق نیچ یصنعت يهاارانهیقانون در مورد  نیدارد تا در قالب ا یرا در دست بررس یطرح

 نیبر چ دیجد يهاتیاعمال محدود در قبال چین و دیجد يتجار استیس مورددر  تفحصحقیق و ت نیا جینتابناي م

که این دولت در پایان فاز  دهدیمنزدیک به دولت بایدن درز کرده است نشان  يهارسانهخبرهایی که به  .ردیگب میتصم

ز وضع جدیدي نی يهاتعرفهترامپ بر صادرات چین نخواهد داشت بلکه  يهاتعرفهنخست توافق تجاري تمایلی به حذف 

رخ دهد فاز جدید از جنگ تجاري میان دو کشور آغاز خواهد شد. روند کالن روابط  اتفاقاین  کهیدرصورت خواهد کرد.

  بعید نیست.  دو کشور به طور فزاینده رو به تیرگی است. در چنین فضایی درگرفتن جنگ تجاري جدیدي

  

  را ارائه کرد. کیفرا پاسف یجامع و مترق نامهموافقتدر  تیدرخواست عضو نیچ 1-2

از  کوشندیم. در چنین فضایی دو طرف شودیمپیچیده  ياندهیفزارقابت ژئواکونومیک چین و ایاالت متحده به طور 

در اقتصاد کشورهاي نزدیک به ایاالت  شیازپشیب کوشدیمطیفی از ابزارها براي رقابت بهره گیرند. در این راستا چین 

فته گذشته گزینه آنان باشد. ه نیآخر آنان را در موقعیتی قرار دهد که انتخاب بین بیجینگ و واشنگتن متحده نفوذ کند و

براي ممانعت از دسترسی این کشور به مزایاي تجارت آزاد  اساساًرا ارائه کرد که  نامهموافقتچین درخواست عضویت در 

  آسیا طراحی شده بود.در 
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 نامهتموافقپس از خروج آمریکا از  ک که چین درخواست عضویت در آن را داده استیفرا پاسف یجامع و مترق نامهموافقت 

  شد. نامهموافقتجایگزین این  مشارکت فراپاسیفیکی

 بانفوذو مقابله  ینشیگز شدنیجهان ینوع شبردیپ يعمدتاً برا ریدهه اخ کیدر ی کیفیمشارکت فرا پاس نامهموافقت 

اعضا  ریاس يکشور در حوزه تجار نیا پرفرازوفرود استیو س نامهموافقت نیاز ا کایشکل گرفت اما خروج آمر نیچ ندهیفزا

راهم فپاسیفیکی مشارکت فرا یو مترق جامع نامهموافقت يریگشکل يرا برا نهیرساند و زم دیجد يهايبندجمعرا به 

 یکشور و بخش نیکار ا يرویبر ن تواندیکه م يآثار لیدل توافقنامه نیبازگشت به ا يبرا يقصد دنیظاهراً دولت با .آورد

و  دهیفرصت را مناسب د چین یطیشرا نیر چند. ندارد ،است بگذارد هادموکرات يرأ گاهیکه پا یمناطقدر  عیاز صنا

  .نهاد را مطرح کرده است نیدر ا تیعضو يدرخواست خود برا

 ،برعهده داشت را يامنطقه اقتصادي موسوم به مشارکت جامع يتجار نامهموافقتمذاکرات در  يرهبر افزون بر آن، چین

 نیاگر چ .تجارت آزاد در جهان شد نامهموافقت نیترمهمو بدل به  دیرس ااعض يبه امضا 2019که در سال  نامهموافقت

 کیفیپاس ایتجارت در آس يدیکل نامهموافقتدر واقع در دو  ک درآیدیفرا پاسف یجامع و مترق نامهموافقت تیبه عضو

ژئو در  نیچ تیموقع تواندیماتفاق  نیا .کندیم فایا يدینقش کل يگریو در د کندیم يا رهبرر است. یکی افتهیحضور 

 یقه در پمنط نیدر ا نیچ ياقتصاد ندهیمقابله با آن نفوذ فزا يمتحده برا االتیالبته ا .را ارتقا بخشد ایآس یاکونوم

  .قرار دارد هیان است که هنوز در مراحل اوله س با مجموعه آ تالیجیموسوم به تجارت د يدیجد نامهموافقت

  

  ايمنطقهایش تحوالت در الیه پ -2

  گسترش تجارت امارات و آمریکاسالگرد توافق ابراهیم و  2-1

تصادي راهی تحکیم و گسترش روابط اق باهدفبه سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور  یامارات هیبلندپاهفته گذشته هیئت 

روابط  يسازيعادگرفت، توافقی که زمینه را براي  صورت سالگرد توافق ابراهیم آستانهاین سفر در  .ایاالت متحده شد

  امارت بیشترین انعطاف را در این زمینه نشان داد. . فراهم آورد لیاسرائطیفی از کشورهاي عربی با 

سال گذشته همواره شریک  12در  .شودیمبازار ایاالت متحده در خاورمیانه محسوب  نیتربزرگامارات عربی متحده  

است. ایاالت متحده در روابط با طیف وسیعی از کشورها دچار کسري تجاري اول اقتصادي این کشور در این منطقه بوده 

. در میلیارد دالر ناشی از روابط تجاري با امارات است 11,8با  منطقهباالترین تراز مثبت تجاري ایاالت متحده  است، اما

یمسطح جهانی نیز از لحاظ باالترین تراز مثبت تجاري ایاالت متحده با سایر کشورها، امارات در جایگاه چهارم قرار 

  . ردیگ

هزار  88میلیارد دالر به امارات صادرات داشته است که این میزان صادرات حدود  15 ، حدود2020 ایاالت متحده در سال

 ایاالت متحده پس از چین میلیارد دالر بوده است. 17,83 حدود 2020حجم تجارت دو کشور در  .شغل ایجاد کرده است

دي در جایگاه سوم شرکاي درص 7,4واردات امارات دارند با سهمی  نیتأمدرصدي در  11,7و  13,9و هند که سهمی 

  . ردیگیموارداتی امارات قرار 
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میلیارد  27,6 در ایاالت متحده مستقیم امارات يگذارهیسرماحجم  2019در سال  ، بر مبناي آمارهايگذارهیسرمادر حوزه 

مستقیم آمریکا در امارات  يگذارهیسرمااز دیگر سو هزار نفر فراهم آورده است.  12و زمینه را براي اشتغال  دالر بوده است

  ت. میلیارد دالر بوده اس 17,2در همین مقطع 

 هیئت اماراتی در این سفر بر تجاري با اقتصاد نخست جهان را گسترش داده و تحکیم بخشد. روابط کوشدیمامارات 

 يهايفناور ،تولید صنعتی ،بهداشت ،هوش مصنوعی، هازیرساخت ،گذاريسترش روابط دو کشور در حوزه سرمایهگ

در  وکارکسبتجدیدپذیر متمرکز شد و با صاحبان  يهايانرژو  انهیراگابتکارات اقتصادي و اجتماعی توسعه ، کشاورزي

نمودارهاي ذیل روند تحول در صادرات آمریکا به . هاي مفصلی را صورت دادقالب این محورها رایزنی ایاالت متحده

  . دهدیمامارات و جایگاه ابوظبی در میان شرکاي تجاري ایاالت متحده در منطقه را نشان 

  

 )2020( ایگاه امارات در میان شرکاي صادراتی کلیدي آمریکا در خاورمیانهج -1نمودار 

  
  

  2011-2020امارت وند تحول در صادرات آمریکا به ر -2نمودار 
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نی سخن به میان آورد، سخ ندهیآدر یک دهه  اسرائیلوزیر اقتصاد امارات از تجارت یک تریلیون دالري با  در همین سفر

البی  توجهجلب و اسرائیلآمریکا و  است، اما نشانی از کوشش این کشور براي نزدیکی بیشتر با که آشکارا بلندپروازانه

 عادي شده است، این کشورها اسرائیلدر ایاالت متحده. در یک سال اخیر که روابط برخی کشورهاي عربی با  اسرائیل

حجم تجارت امارات و . بوده است نامهتفاهم 10سهم امارات . اندکردهامضا  اسرائیلیادداشت تفاهم با  60در مجموع 

حجم  رودیماست. انتظار  افتهیشیافزامیلیون دالر  675از زمان عادي شدن روابط طرفین در سال گذشته به  اسرائیل

که حجم  دهدیمنشان  اسرائیلاتاق بازرگانی  برآوردمیلیارد دالر افزایش یابد.  1,5به  2021تجارت دوجانبه تا پایان سال 

از  2021در مارس  ، اماراتيگذارهیسرمامیلیارد دالر افزایش خواهد یافت. در حوزه  5به حدود  2024تجارت دوجانبه تا 

میلیارد دالري در یکی از  1گذشته امارات  اهم. خبر داد اسرائیلدر اقتصاد  يگذارهیسرمادالري براي  میلیارد 10صندوق 

گسترش  دفباهدفتر رایزنی اقتصادي در ابوظبی  راً یاخ اسرائیلاز دیگر سو کرد.  گذاريسرمایه اسرائیلگازي  يهادانیم

  کرده است.  سیتأسارات روابط اقتصادي با ام

  

  همکاري جامع اقتصادي يهانامهموافقتدر پی  امارات 2-2 

 ،مل هندشا کشور 8با  ياقتصاد يجامع همکار نامهموافقتفوري  يامارات اعالم کرده است که امضا گرید یدر اقدام

ماه  6در ها نامهموافقت. این را در دستور کار قرار داده است اینو ک لیاسرائ ،ياندونز ،یوپیات ،یکره جنوب ،هیترک ،ایتانیبر

و  یم خارجیمستق گذاريسرمایه ،تجارت يهاحوزه هانامهموافقت نیدر ا به امضا خواهند رسید. ندهیسال آ کیتا 

  .قرار خواهد گرفت مدنظر سمیتور نیهمچن ییهابخش

 يهابرنامه ياز کشورها در راستا یفیبا ط ياقتصاد يهمکار يهانامهموافقت يمتحده در امضا یشتاب امارات عرب 

ربستان با ع کیاکونومرقابت ژئو شبردیسو و پ کیاز  انهیخاورم يو اقتصاد يتجار هاب عنوانبهکشور  نیبلندمدت ا

صادي با اقت جامع يهانامهموافقتترکیه در میان کشورهایی که ابوظبی در پی  قرارگرفتن .است گرید ياز سو يعودس

که روابط عربستان همچنان با ترکیه  دهدیماین تغییر در حالی رخ در روابط تیره دو کشور است.  رور تغییآآنهاست پیام 

  تیره مانده است.

 نیا یجیگسست تدر يرا در راستا ریاخ يهامتحده در ماه یامارات عرب يهاکنش لگرانیاز تحل یخبر، در سطح کالن

 ریاخ يهاسالدر  .دانندیمدر منطقه  نینشخیشو بازگشت به نقش سنتی اقتصادي این  کیتیژئوپلبلندپروازي  کشور از

 .بود ندهیزاوارده به آن ف يهابیآسکند اما  فاینقش ا يادر صحنه منطقه دیخود کوش کیتیش از وزن ژئوپلبی کشور نیا

 یخارج استیرا در صدر در ساقتصادي  يهاتیاولو کوشدیم جیتدربهمتحده  یمعتقدند که امارات عرب یرو برخ نیاز هم

  .است ریراستا قابل تفس نیدر هم زین هانامهموافقت نیا يامضا يخود قرار دهد و شتاب برا

 يکشور با شرکا نیحجم تجارت ا هانامهموافقت نیا يدر صورت امضا دهدیدولت امارات نشان م يبرآوردها یبرخ 

جامع  يهمکار نامهموافقت يدر صورت امضا شودیم ینیبشیپ مثالعنوانبه .افتیخواهد  شیافزا سرعتبه يتجار

  .ابدی شیافزا 2025دالر در  اردیلیم 100به  2020دالر در  اردیلیم 40حجم تجارت دو کشور از  ،با هند ياقتصاد
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  واکنش محتاطانه جامعه جهانی : طالبانیو حکومت افغانستان اقتصاد  2-3

ه وقوع بدتر شده است تا جایی ک سرعتبهپس از تسلط طالبان بر افغانستان، شرایط اقتصادي این کشور  يهاهفتهدر 

ا حضور ب جامعه جهانیسازمان ملل متحد را نگران کرده است. هفته گذشته  یا ناامنی غذایی گسترده در این کشور یقحط

 يازهاینبه  يفور یدگیرس يدالر برا ونیلیم 600 زانیم نیاز ان داد. میلیارد دالري به افغانستا 1,2 وعده کمک کشور 90

اهد خو نهیهز ندهیدر چهار ماه آ ،اندندهیفزا ییغذا یاز مردم افغانستان که دچار ناامن نفر ونیلیم 14حدود  غذایی يفور

  .شد

میلیون  38سنتی خود  يهاکمک، دانمارك به را ارائه خواهد کرد. افزون بر آلمان هاکمکمیلیون دالر از این  590 آلمان 

میلیون دالري به همسایگان افغانستان براي مدیریت  700اتحادیه اروپا وعده کمک . اندافزودهمیلیون دالر  11نروژ دالر و 

  داده است.  بحران پناهندگان

را  هااز کمک یمیجمله آلمان که ن ازکمک  دهندگانارائهاز  یبرخ. هنوز چندان روشن نیست هاکمک نیازیع تونحوه 

طالبان . ندینما عیرا توز هاکمک نیو سازمان ملل متحد ا نهادمردم يهاسازمان يرهایاز مس خواهندیارائه داده است م

  .دینما ریشناختن خود تفس تیاز به رسم يانشانه عنوانبهرا  یالمللنیکمک ب نیارائه ا کوشدیم

 دفاتر سازمان ملل متحد .داشته است يبشر حقوق حوزه عمدتاً اهداف نیکنش سازمان ملل در ا اما باید توجه داشت که

نهاد  نیسال دفاتر ا 5به مدت  زیدر دوره نخست طالبان ن یتاکنون در افغانستان همواره باز بوده است و حت 1947سال  از

ختن ، به رسمیت شناطالبانتفاهم اخیر نماینده این سازمان با گروه  در ظاهراً .باز بود یرسانکمک يدر افغانستان برا

  ذکر شده و طالبان آن را پذیرفته است.  هاکمکشرط ارائه  عنوانبهحقوق اولیه زنان همچون آموزش و کار 

 يهاکمک کهیدرصورتو  برندیفقر به سر م رخطیزدم افغانستان از مر یمیسازمان ملل متحد هشدار داده است که ن

 یخوببه یابیارز نیا .فقر مطلق خواهند رفت رخطیزدرصد مردم افغانستان به  90شود تا زمستان امسال ن نیتأم يفور

   .کشور است نیدر ااقتصادي اوضاع وخامت  دهندهنشان

در  ند کههشدار داد زیآنها ن .کردند دییتأ ینوعبهرا  تیوضع نیا یدر نشست راًیاخ زیافغانستان ن یبخش خصوص ندگانینما

 يع همکارمتحده و قط االتیا در ژهیوبه ،یالمللنیبسیستم بانکی افغانستان در  یمنابع مال شدنصورت تداوم مسدود 

ین اکشور در رکود خواهد بود و  نیا یبازرگان يهابخش تمام ندهیماه آ کیتا  ،افغانستان یبانک ستمینهادها با س نیا

   .روبرو خواهد شد يو اقتصاد یاجتماع عهفاج کیکشور با 

و  روبرو هستندو منابع مالی مواد خام  يکشور با کمبود جد نیا يهاکارخانههشدار داده است که اکثر  یبخش خصوص

 اردهایلیم یآنکه جامعه جهان ترمهم .اندنکرده افتیدر ریماه اخ کیدر  يدستمزد هاکارخانه نیکارگر ا ونیلیم کیاز  شیب

 .ود نداردوج یکنون طیبدهکار است که امکان پرداخت آن در شرا شورک نیدر ا ياتوسعه يهاپروژه مانکارانیپبه  یافغان

  منجر شود يمانکاریپ يهاشرکت یبه ورشکستگ تواندیم یبده نیعدم پرداخت ا

هر  يازابه دالر در هفته 200به  کیپرداخت هفتگی از سیستم بان محدودکردن تیوضع نیا يطالبان برا یکنون حلراه 

ور بانک مرکزي افغانستان هفته گذشته به سیستم بانکی این کش. تاس افغانیمبادالت مالی به انجام بخشی از شهروند و 
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آنکه در غیاب شناسایی و  ترمهم .به افغانی صورت گیرد منحصراً  هاحوالهدستور داد تمامی مبادالت پولی و اجراي 

سایرین را به همکاري  کوشدیمتحت اشراف پاکستان قرار گرفته است و این کشور  کامالً، این گروه یالمللنیبمشروعیت 

  با طالبان ترغیب نماید.

 تیریمد پاکستان در کانون نکهیابه آن توجه کرد  دیسازمان ملل به افغانستان با يهاکمک یکه در سامانده ینکته مهم 

یمانجام  آباداسالممختلف افغانستان از  يسازمان ملل به شهرها یرسانکمک يپروازها یتمام .قرار دارد هاکمک نیا

 .ستکشورها به افغانستان آغاز کرده ا ریجلب کمک از سا يرا برا یفعال اریبس یپلماسید ستانپاک نیافزون بر ا .شود

میلیون دالر  31. چین در ابتدا وعده ارسال اندکردهازبکستان و قطر با ارائه کمک به افغانستان موافقت  ،نیچتاکنون 

میلیون دالر  15بشردوستانه به این کشور را اعالم کرد. در روزهاي اخیر تحت فشارهاي پاکستان، چین وعده  يهاکمک

  کمک جدید را داده است. 

 نیبرابر چ 10از  شیب در یک ماه اخیر آلمان سهیدر مقام مقا .کمتر از حد انتظار بوده است اریبس نیچ تیحما زانیما ما

ور کش نیا اطیاحت ترمهمدر برخورد با طالبان و  نیچ اطیاز احت یناش تواندیمامر  نیا .به افغانستان کمک ارائه داده است

خود را به  يهاکمکدیگر حامی کلیدي طالبان نیز  عنوانبه. قطر طالبان باشد یاصل یحام عنوانبهخود  يرسازیتصودر 

  تن مواد غذایی و محصوالت بهداشتی محدود کرده است.  78ارسال 

سیه تا از چین و رو یالمللنیباخیر نشان از برخورد محتاط جامعه  يهاهفتهروند تحول در اقتصاد سیاسی افغانستان در 

انسانی محدود خواهد ماند و  يهاکمکبه  مدتکوتاهدر  یالمللنیبکنش جامعه  احتماالًایاالت متحده با طالبان دارد. 

  شناسایی این گروه در دستور کار نخواهد بود. 

است.  ختهیگبرانمنفی زیادي  يهاواکنشدر این شرایط دولت پاکستان خواستار تجارت با روپیه این کشور شده است که 

 زآنجاا در مناطق مرزي با پاکستان رواج داشت. ژهیوبهبا روپیه را ممنوع کرد. این ارز در دوره غنی دولت افغانستان مبادله 

، توانمندي الزم براي حمایت اقتصادي از طالبان را کندیمنرم  وپنجهدستپاکستان با مشکالت اقتصادي متعددي  که

 افغانستان زدهجنگو  افتهینتوسعهکشور  کهیدرحال، میلیارد دالر است 20ذخایر ارزي پاکستان حدود  مثالعنوانبهندارد. 

شور این ک حالنیدرع، گرچه دسترسی طالبان به این منابع مسدود شده است. اما ارزي دارد ریذخامیلیارد دالر  10حدود 

ن کشور موقعیت هژمونیک خود در ای 2001شاهد فروپاشی اقتصادي افغانستان طالبانی باشد و بار دیگر همچون  تواندینم

پاکستان براي ممانعت از فروپاشی اقتصادي افغانستان تداوم خواهد یافت، اما فضاي  يهاکوشش نی؛ بنابرارا از دست دهد

اخیر موقعیت تجاري خود در  يهاسالپاکستان در  دهدیمنشان  3نمودارهاي این کشور محدود است.  يهااهرممانور و 

رت با در تجا يرشدروبهآنکه دشمن دیرینه این کشور، هند موقعیت  ترمهماست.  دادهازدستافغانستان را تا حد زیادي 

   ).4براي پاکستان اهمیت راهبردي دارد(نمودارداشته است. معکوس کردن این روند  افغانستان
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  میلیون دالر)( )2009-2020رزش صادرات پاکستان به افغانستان (ا -3نمودار 

  
  

  ) (میلیون دالر)2015-2020صادرات هند به افغانستان (وند تحول در ر -4نمودار 

  
  

و با سقوط کابل منابع اصلی  دارند درآمدز دالر در رو 2روندان آن کمتر از هدرصد ش 70اقتصاد افغانستان که حدود 

چین در این کشور تا  گذاريسرمایهاولیه در مورد  يبرآوردهاقرار دارد.  است در مسیري مبهم دادهازدستخود را  يدرآمد

. این وضعیت در ترکیب با جهل اندمحتاطاست. سایر کشورها نیز در برخورد با طالبان  ماندهیباقکنون در حد ایده 

  . کندیمتاریکی براي اقتصاد این کشور ترسیم  اندازچشمبوروکراتیک طالبان 
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  عراق در آستانه انتخابات ياقتصاد یپلماسیشتاب د 4-2

ب داده است. کشور شتا نیا ياقتصاد یپلماسیدر عراق به د یدر آستانه انتخابات پارلمان یدولت الکاظم ریاخ يهادر هفته 

ه امضا شد ینیو چ ترك، يسوئد ،يفرانسو يهاعراق و شرکت انیم يدر حوزه انرژ یمهم يقراردادها راًیراستا اخ نیدر ا

  است. 

برگزار شد. در  یشرکت ژاپن 300از  شیعراق و ژاپن در بغداد با حضور ب ینشست مشترك اقتصاد و بازرگان نیبر ا افزون

 یبررس ینفت عیو صنا ریدپذیتجد يهايمختلف از جمله انرژ يهادو کشور در بخش يهاينشست توسعه همکار نیا

 کشور سخن گفت و نیبا ا يروابط اقتصاد انداز روشندر عراق از چشم يعربستان سعود ریسف گرید يشد. در رخداد

 يوراش لیو تشک اضیعراق در ر يبانک تجار تیکشور در عراق، صدور مجوز فعال نیا یبازرگان یزنیافتتاح دفتر را

روژه پ زا نیدو کشور دانست. او همچن يگسترش روابط اقتصاد ریدر مس هیاول يهاعربستان را گام -عراق  یبازرگان

 یررسدو کشور در حال ب یتخصص يهامیعربستان ت ریسف يهاگفته يدو کشور استقبال کرد. بر مبنا یلیاتصال ر

 يپروژه اتصال شبکه برق عراق به شورا ،نیدر عراق هستند. افزون بر ا يبزرگ گاز دانیم کیدر توسعه  يهمکار

  است. یچارچوب در دست بررس نیدر ا زین فارسجیخل يهمکار

 یبا شرکت بندرها ابوظب ییایونقل دردر حوزه حمل يتفاهم همکار ادداشتیونقل عراق وزارت حمل گرید يدر رخداد 

در  امضا کرده بود. يبا عربستان سعود یتفاهم مشابه ادداشتیونقل عراق وزارت حمل ،نیازاشیپ یرا امضا کرد. اندک

با  يهمکار يهافرصت افتنی يبرا یکارشناس یاجازه بررس یبوظبا ي، شرکت بندرهاسالهکیتفاهم  ادداشتی نیقالب ا

ونقل عراق اعالم کرد وزارت حمل گرید ي. در رخدادابدییرا م ییایونقل درخصوص حملونقل و بهحمل نهیعراق در زم

 هیعراق و تا ترک شمالدر  خابورشیف يآهن از بندر فاو تا گذرگاه مرزدر خطوط راه دیاتصال جد جادیا یکشور در پ نیا

  . ردیگیدر منطقه و در جهان عرب صورت م کیعراق به هاب لجست لیتبد ين پروژه در راستایاست. ا

که  ستیار نانکشود، اما قابلمی ياو در آستانه انتخابات رسانه یغاتیها با مقاصد تبلپروژه نیاز ا یاست که بخش روشن

عنوان خود به فیمنطقه و تعر يبه حلقه وصل کشورها نشدلیو بر تبد ياقتصاد یپلماسیبر د ندهیفزا یعراق به صورت

 ياستراتژ نیا شبردیدولت شکننده عراق در پ تیدر مورد موفق یزنگمانه ياشود. البته هنوز برنقطه توازن متمرکز می

  بلندپروازانه زود است.

  

  و مصر هیسازي روابط ترکدر عادي شرفتیپ 5-2

 نیاز ا راًیاخ هیحزب عدالت و توسعه ترک يکرده است. سخنگو تیسازي روابط خود با مصر ابراز رضااز روند عادي هیترک

سرعت رو به گسترش رود. مصر دو کشور به ينموده است که مناسبات اقتصاد يدواریکرده و اظهار ام تیروند ابراز رضا

دالر بود.  اردیلیم 4,85حجم تجارت دو کشور  2020شود. در سال محسوب می قایدر آفر هیترک يتجار کیشر نیترمهم

محسوب  قایدر آفر تختیپا کیشرکت به  نیپرواز ا زانیم نیشتریپرواز در هفته به قاهره دارد که ب 21 شیترک ییخط هوا

  . دیانم ایرا اح قایبازار خود در آفر نیترسازي روابط با مصر مهماست با عادي دواریام هی. ترکشودیم
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  در منطقه يتبادل انرژاب هبه  شدنلیتبد یدر پ اردن 6-2

قه در منط يبه هاب تبادل انرژ شدنلیتبد يبرا ياسالهکشور برنامه ده نیاعالم کرده است ا راًیاردن اخ يانرژ ریوز 

ر شود. عناص لیدر شامات تبد يدر انتقال انرژ يدیکل يبه کشور 2030که تا سال  ياگونهکرده است به یطراح انهیخاورم

 یر منابع داخلب هیتک شیمتعارف، افزا يهامتیباق يانرژ افتیدر در داریپا تیاند از امنعبارت مدتانیبرنامه م نیا يدیکل

  . ریدپذیتجد يهايدر انرژ يگذارهیسرما قیاز طر يبه منابع انرژ یبخشو تنوع يانرژ دیتول يبرا

 2030سال  تادرصد  31 یدرصد کنون 21خود را از  يدر سبد انرژ ریدپذیتجد يهايسهم انرژ کوشدیقالب اردن م نیدر ا

 ردناکه نفت عراق را به بندر عقبه  یاحداث خط لوله مشترک يطرح مذاکرات با عراق برا نیدر قالب ا .دهد شیافزا

رح مد نظر ط نیدر قالب ا زیلبنان را ن ازیمورد ن ياز انرژ یبخش نیکشور تام نیا همچنینآغاز شده است.  دهد یانتقال م

 که خط يبه گونه ا ،و لبنان صورت دهد هیسور ،چهارجانبه با مصر يهمکارنوعی ردان موفق شد ا ریاخ يدر ماه ها .دارد

  .ودش نیتام از اردنقرار است  زیلبنان ن ازیاز برق مورد ن یشدن قرار گرفته و بخش ایدر آستانه اح یلوله گاز عرب

داشته است  يادیز یمنف راتیکشور تأث نیا یبر منابع آب ییآب و هوا راتییتغ ،روستبه يمتعدد یاردن با مشکالت مال

تغییر در  یطیشرا نیدر چن .خواهد شد دیکشور تشد نیدر ا ییآب و هوا یمنف راتیکشور تاث نیا تیوضع 2030و تا سال 

 راهبرد توسعه اي این کشور بیش از آنکه یک انتخاب باشد یک ضرورت است. 


