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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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   قدمهم

هاي زان در دههالمللی این کشور به کمترین میسو ارتباطات بینالملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکایران در اقتصاد سیاسی بین

الملل متأثر در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی بینصورت مضاعف از تحوالت اخیر رسیده است. از دیگر سو کشور به

، رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک ایران را موردبحث "پایش تحوالت تجارت جهانی"هاي شود. سلسله گزارشمی

اکونومیک ودهد. در این قالب رویدادهاي کلیدي از منظر تأثیرگذاري بر دیپلماسی اقتصادي و موقعیت ژئو بررسی قرار می

 اي محیطگیرند. در این گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی و منطقهایران موردبحث و بررسی قرار می

  اند.ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار گرفته
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  پایش تحوالت در الیه جهانی -1

  رونمایی از سیاست تجاري دولت بایدن در قبال چین  -1-1

  

به فرایندهاي اقتصاد  دهندهشکلمتغیرهاي  نیتريدیکلروند تحول در روابط اقتصادي و سیاسی چین و ایاالت متحده از 

اهبردي و رمطالعات  مؤسسهدر  یدر نشست اخیراً متحده االتیا يتجار ندهینما يتا نیکاترسیاسی و تجارت جهانی است. 

نون از هنگام در دست گرفتن قدرت تا ک ندیدولت با .کرد ییرونما نیدر قبال چ ندیدولت با يتجار استیاز س یالمللنیب

 مؤسسه نیمتحده در ا االتیا يتجار ندهینما یسخنران ه است.بود نیکشور در قبال چ نیا يتجار استیس ینیمشغول بازب

  .دانست نیدر قبال چ بایدندولت  دیجد استیاز س ییرونما ینوع توانیرا م ییکایرآم يدیکل

 االتیا يتجار استیدر س یمیپارادا رییتغ ینخست آن که از نوع .را مورد تاکید قرار داد يدیچند نکته کل یسخنران نیدر ا او

به متحده  االتیا ،یبه سازمان تجارت جهان نیپس از الحاق چ ورهدر داز منظر وي . سخن گفت نیمتحده در قبال چ

 بندیاپ استیس نیبه ا جمهوررئیسدوره سه  یشکل داد و در ط نیدر حوزه اقتصاد و تجارت در قبال چ یدو وجه ياستراتژ

ه سازمان کشور ب نیتعهدات ااجراي  یبررس باهدف نیمنظم و سطح باال با چ يگفتگو استراتژي، وجه این نینخست .ماند

  .اصالحات بازار محور بود شبردیآن به پ قیو تشو یتجارت جهان

 االتیقالب ا نیبود که در ا یسازمان تجارت جهان نافیدر قالب رکن استچین  حل اختالفات با ،يوجه استراتژ نیدوم 

 االتیا يتجار ندهیکه نما یمهم هتنک .داد يرأسازمان در مورد آنها  نیا و سازمان سپرد نیرا به ا نیاختالف با چ 27متحده 

راي اجسو نظارت بر  کیاز  رایز ،ناکارآمد شده است شدتبه وجهیدو ياستراتژ نیآن که ا کندمیتاکید  متحده بر آن

 يجارو ت ياقتصاد نیادیحل اختالفات بن گریدشوار شده و از طرف د شدتبه یدر قبال سازمان تجارت جهان نیتعهدات چ

  .ستیممکن ن یدر چارچوب سازمان تجارت جهان نیبا چ

 نديبجمعبه  نیدر قبال چ يتجار استیدر س یمیپارادا رییمتحده در دوره ترامپ در مورد ضرورت تغ االتیا از منظر وي 

با  يتصادو اق يتجار يسطح باال الوگیمتحده شکل گرفت که د االتیدر ا یدوحزب بنديجمع یسخن نوع گریبه د .دیرس

و  کندینم نیتأمرا  چندجانبهمنافع نظام تجارت  ومتحده  االتیمنافع ا یو سپردن اختالفات به سازمان تجارت جهان نیچ

  .گرفت شیرا در پ يدیراه جد دیبا

 نیچ بربر اعمال تعرفه  جانبهکی صورتبهنهاد و  يرا به کنار یدولت ترامپ سازمان تجارت جهان يرو از منظر و نیاز هم 

 يمحدود يبه توافق تجار نیچ يهااکنشودولت ترامپ  يهاکنش تاًینها .کشور تمرکز کرد نیتجارت با ا تیمحدود و

و  کندمی جادیدو طرف ا يبرا يکه تعهدات محدود یتوافق ،شد یمنته يدو کشور موسوم به فاز اول توافق تجار انیم

  .تکامل نبوده اس يدر قبال آن از منظر و نیعملکرد چ

ر را د نیاختالفات با چ نیادیتوافق ابعاد بن نیآن که ا کندیم دیمتحده بر آن تاک االتیا يتجار ندهیکه نما یاما نکته مهم 

 يرا برا نهیو زم افتهیگسترش شدتبه ریاخ هايسالکه در  نیچ یصنعت يهاارانهی میمشکل عظ ژهیوبه ،ردیگیبرنم
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 او .متحده فراهم آورده است االتیا ژهیمختلف و يکار در کشورها يرویاز ن یمیعظ مشدن حج کاریو ب عیصنا بردننیازب

میلیون تن فوالد تولید  100ساالنه متحده  ایاالت 2000که در سال  کندمیاشاره  يدیخورش هايپنلبه دو صنعت فوالد و 

 نیسنگ يهاارانهیبا  نیچ ریاخ يهادههاما در  نفر بود، 136000کشور  نیفوالد ا عیدر صناشاغل کار  يرویتعداد ن، کردیم

برخی تولیدکنندگان  دیتول اندازهبه کندیم دیماه تول کیکه در  يفوالد ،دارد اریفوالد جهان را در اخت دیدرصد تول 60 ،یصنعت

ن صنعت در ای اشتغالببیند و میزان  بیآس شدتبه متحده االتیامر باعث شده تا صنعت فوالد ا نیدر سال است و هم مهم

  درصد کاهش یابد.  40

 يهاکارخانهو گرفته  اریرا در اخت جهانی دیدرصد کل تول 80 نیسنگ يهاارانهیبا  نیچ زین يدیخورش هايپنلدر حوزه 

نون خطر اک آنکه ندکمیاشاره  او که ینکته مهم .کشانده است یلیو تعط یرا به ورشکستگ هاپنل نیا دکنندهیتول ییکایآمر

 تیموقعبه  زیحوزه ن نیکه در ا کوشدیم يدالر اردیلیم 150 يهاارانهیبا ارائه  نیچ است، زیرا يها جدرسانه مهیدر مورد ن

  .دیآیمتحده و متحدانش به شمار م االتیا يشرویپچالش  نیتربزرگ نیا و ابدیمسلط دست 

م خواهد ترامپ را تداو کردیرو یکل صورتبهاوالً  نیدر پاسخ به چالش چ ندیدولت با ،متحده االتیا يتجار ندهیاز منظر نما 

به  نیدرصد از صادرات چ 70که بر حدود  ییهاتعرفه .دهدیمرا تداوم  نیو فشارها بر چ هاتیمحدودو همچنان  دیبخش

 رگید .خاص ممکن است از شمول تعرفه خارج شوند يکاالها یخواهد ماند اما برخ یمتحده اعمال شده همچنان باق االتیا

را  نیآزاد و نامنصفانه چ ریاز تجارت غ یناش يدیکل يهاچالش تواندینم یسازمان تجارت جهان دنیابآنکه از منظر دولت 

 یبررس نیافزون بر ا .نخواهد کرد یحل اختالف توجه يبرا یمتحده به سازمان تجارت جهان االتیا نی؛ بنابراحل کند

مورد  ندیبا تدول ينکرده بود از سو یدولت ترامپ آنها را بررس چین که عیصنا یبرخ تیو مازاد ظرف یصنعت يهاارانهی

گرفته خواهد  شیدر پ نیاقدامات محدودکننده در مورد چ هایبررس نیا جینتا تناسببهقرار خواهد گرفت و  یبررس تفحص و

  .شد

کشور  نیا يتجار استیمتحده در کانون س االتیمتوسط ا بقهط ترکالنکار و در سطح  يرویحفظ منافع ن ياز منظر و 

 االتیا .متحده شود االتیا يبه طبقه متوسط و کارگر نیچ شتریب زدنضربهتا مانع از  دیدولت خواهد کوش نیقرار دارد و ا

 تیمز د وبخش ومو اختراعات و ابتکارات را تدا شرفتهیپ يهايفناورکانون  عنوانبهخود  تیتا موقع دیشومتحده خواهد ک

گ و تنگاتن يمتحده همکار االتیا يتجار يکانون استراتژ یالمللنیدر سطح ب.حوزه حفظ کند نیخود را در ا یرقابت

  .باز و آزاد و منصفانه خواهد بود ،نظام تجارت چندجانبه بازطراحی يبرا نیبا متحد یهماهنگ

در قبال  دولت ترامپ کردیمتحده نشان از تداوم رو االتیا يرتجا ندهینما یکه سخنران کندمیکارشناسان استدالل  یبرخ 

. این قانون به دولت بایدن اختیار اعمال دینما ییاجرا نیرا در مورد چ 301متحده ممکن است قانون  االتیا . حتیدارد نیچ

از  یمدل يریگدر مورد شکل یاما برخ .دهدیمبر تجارت با چین فراتر از قواعد سازمان تجارت جهانی  ییهاتیمحدود

  . دارند دیترد نیچ مقابله هماهنگ با در مورد نیهدفمند با متحد يهمکار

. پایش این گذاردیممستقیمی بر روابط ایران و چین  راتیتأثروند تحول در روابط تجاري و سیاسی چین و ایاالت متحده 

کاهش خرید نفت از  ژهیوبهن، جدید چی يهاکنشروند براي دولت و بخش خصوصی ایران واجد اهمیت راهبردي است. 
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 کاهش فشارهاي تجاري آمریکا بر این کشور وها تنشکاستن از  باهدفامتیازي از سوي چین به دولت بایدن  تواندیم ایران

ه صورتی بنه در پرونده تجاري بلکه در پرونده ایران امتیازاتی به دولت بایدن داده است تا  احتماالً نیچسخنباشد. به دیگر 

  تاکتیکی اقدامات تنبیهی آمریکا را کاهش دهد. 

  ؟کندمیاتحادیه اروپا در سیاست تجاري تجدیدنظر  -1-2

زوم تغییر لرا در مورد  یپول نکات مهم یالمللنیدر صندوق ب ریاخ یاروپا در سخنران يبانک مرکز سیرئ الگارد نیستیکر

جارت ت او بر این گزاره استوار است که یکانون بحث و سخنران .کرده است انیب اروپا هیاتحاد يو اقتصاد يتجار کردیرودر 

 حوزه را در نیخود در ا یسنت کردیرو دیاروپا با هیتحادا ومواجه است  یمیپارادا رییبا تغ شدنیجهان طورکلیبهو  یجهان

 يهاسال نیاروپا کمک کرد تا ب هیاتحاده کرده است که تجارت آزاد ب ذعاناو ا .دیاصالح نما یمیپارادا رییتغ نیمواجهه با ا

تجارت آزاد  نیبر ا نافزو افزایش دهد.دالر  ونیلیتر  14,7و به  دیخود را دوبرابر نما یناخالص داخل دیتول 2017تا  2000

  .حفظ کرد هیاتحاد نیشغل را در ا ونیلیم 36

 رییغچند ت ریاخ يهاسخن در سال گریبه د .به گذشته باز نخواهد گشت طیدوره پسا کرونا شرادر اما او معتقد است که  

ر د ندهیفزا ییگرا تیحما" تغییر، نیترمهمو  نینخست .کندیم رممکنیاست که بازگشت به گذشته را غ دادهرخ یمیپارادا

د رهبر تجارت آزا عنوانبهمتحده  االتیبدان معناست که نقش ا نیو ا افتیاست که احتماالً تداوم خواهد  "متحده االتیا

  .باز نخواهد گشت یخود در تجارت جهان یکشور به نقش سنت نیا ونخواهد شد  ایاح گریدر جهان د

و گشوده  اقتصاد باز يبرا ژهیوبهاز آن  یناش يایو مزا است افتهیکاهش ریاخ هايسالدر  یدوم آنکه رشد تجارت جهان 

شدید  یابستگو شودیم ریپذبیآس ياندهیعرضه به طور فزاجهانی  رهیجزن سوم آنکه .اروپا رو به کاهش است هیچون اتحاد

  .دیبه اقتصاد آنها وارد نما يجد يهابیآس تواندیمعرضه  رهیزنج نیا کشورها به

ول و اص يریپذرقابتو  يبر کارآمد تیامن ،جهان یدو اقتصاد اصل عنوانبه کایو آمر نیچ يچهارم آنکه در روابط تجار 

پنجم آن  .يدارد تا منطق تجار یتیعمدتاً منطق امن دهدیمرخ تنش  نیآنچه در ا .است افتهی تیو اولو تیارجح ياقتصاد

  .کندمیوارد  یتجارت جهان نظامبه ینیبشیپرقابلیغ يهاكشو ییوهواآب راتییکه تغ

و تجارت آزاد  شدنیجهانکالن خود را نسبت به  کردیرو دیاروپا با هیاتحاد راتییتغ نیکه در پاسخ به ا کندیاستدالل ماو 

 هیاتحاد نیدر ا یداخل يتقاضا تیو بر تقو دینما تیحما چندجانبهو  دوجانبه يهاقالبمتقابل در  ياز آزادساز .دهد رییتغ

نخست آن  :ندکمیاروپا مطرح  يبرا یاستیس هیچند توص یمیپارادا راتییتغ نیپاسخ به ا درو ا نیافزون بر ا .متمرکز شود

 نیدر ع ،و اقتصاد سبز متمرکز شود تالیجیهمچون خدمات د ییهابخش توسعه بر دیاروپا با يو اقتصاد يتجار استیکه س

م آنکه دو .دیدارد حفاظت نما يریپذبیآسکه در آنها  ییهاحوزهاز  یناش يهاسکیررا در برابر  هیاتحاد نیاقتصاد ا نکهیا

 بر دیبا یمال تیحما نیافزون بر ا .ابدیتداوم  دیبا افتهین رهاییکامالً  یکنون طیکه اقتصاد اروپا از شرا یمادام یمال تیحما

 استیسدیگر آنکه  .زوالروبه يهابخشحمایت از  و نه متمرکز شود کنندیم لیرا تسه يساختار راتییکه تغ ییهاطرح

  تغییر نماید. مدتانیمدرصد در  2و حفظ تورم  هیاقتصاد اتحاد در يثبات ساز در راستاي دیاروپا با هیاتحاد یپول
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 طیمواجهه با شرا سکیر دیاروپا با هیو اتحاد شودیم ناپذیربینیپیش ياندهیبه طور فزا شدنیجهان که ردیگیماو  نتیجه 

ما ا ،دارد تیاز تجارت آزاد هنوز هم اهم یکه منافع ناش کندمیاشاره  تیاو در نها .را کاهش دهد ندهیآ ناپذیربینیپیش

 طیاز تجارت آزاد در شرا یناش يهابیآسدو لبه مواجه است و ممکن است  يریدرك کند که با شمش دیاروپا با هیاتحاد

  . از منافع آن باشد شیب یکنون

  هند یتجارت خارج دیجد يگذارهدف -1-3

استرالیا و امارات عربی  ،تجاري کلیدي با بریتانیا نامهموافقت 3 ،2022است که در نظر دارد در سالدولت هند اعالم کرده 

امضا  2023میلیارد دالر در سال  500در راستاي افزایش صادرات این کشور به  هانامهموافقتمتحده امضا نماید. این 

 ا امارات آغاز شده است. نخستین دور گفتگوها در سپتامبرمشارکت اقتصادي ب نامهموافقتگفتگوها براي امضاي  .شوندمی

دولت هند اعالم . عملیاتی شود 2022مشارکت اقتصادي با امارات در مارس  نامهموافقت رودمیبرگزار شد. انتظار  2021

  اجرایی خواهد شد.  2022با استرالیا نیز تا دسامبر  نامهموافقتکرده است که 

  کیاستراتژ ریغ يهاحوزهدر  نیچ گذاريسرمایهاز  ایتانیاستقبال بر -1-4

ل باقغیر استراتژیک است هايبخشگذاري چین در اعالم کرده است این کشور از سرمایه اخیراًوزیر تجارت خارجی بریتانیا  

. شودمی گذاري چین محسوبن کشور نسبت به سرمایهای اي از تغییر رویکرداهمیت دارد که نشانه روازآنسخن  این .کندمی

اما از دوره دولت ترامپ با تشدید رقابت میان  ،کرداخیر بریتانیا همواره از گسترش روابط با چین استقبال می هايدههدر 

کشورها  ین در اینگذاري چهایی بر سرمایهودیتمحداز متحدین آمریکا و از جمله بریتانیا  زیاديایاالت متحده و چین تعداد 

 ن درچی گذاريسرمایه ،محدود کرد شدتبهشرکت هواوي در این کشور را  هايفعالیتبریتانیا در این روند  .ایجاد کردند

راهبردي را به روي  هايحوزه طورکلیبهجدي مواجه ساخت و  هايمحدودیتاي در این کشور را نیز با حوزه انرژي هسته

  . قراردادمنفی  یرتأثتحت  شدتبهروابط میان طرفین را  ،کنگهنگافزون بر این تغییر شرایط در  .بست یچین گذارانسرمایه

رك میان مشت ايرویهچین به  گذاريسرمایهاستراتژیک و غیر استراتژیک براي  هايحوزهتفکیک میان  رسدمیبه نظر 

رخی از بو فرانسه  ،آلمان ،کشورهایی مانند استرالیا .شودمیاز متحدین این کشور بدل  بسیاريطیف  وایاالت متحده 

راهبردي  هايبخشچین در  گذاريسرمایهکه با ایاالت متحده روابط نزدیکی دارند عمالً  دیگر اروپایی و آسیایی کشورهاي

  .کنندمیرا محدود و محدودتر 
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  يامنطقهپایش تحوالت در الیه -2

  يوابط اقتصادگسترش ر يو امارات برا هیتوافق سور -2-1

 ست.ا افتهیدستبه توافق  اعالم کرده است که این کشور با سوریه براي توسعه روابط اقتصادي اخیراًوزیر اقتصاد امارات 

با همتاي سوري بیان شد. دعوت امارات از وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه براي  این اظهارات پس از دیدار وزیر اماراتی

سیاست  2018امارات از سال روند تغییر رویکرد امارات به سوریه تلقی شده است.  نشانه جدیدي از 2020شرکت در اکسپو 

سیاسی  وخود در مورد سوریه را تغییر داد و با بازگشایی سفارت خود در این کشور زمینه را براي گسترش روابط اقتصادي 

  .ي روابط اقتصادي آنان باشداي براي احیاتواند زمینهفق کنونی دو کشور میتوا .فراهم آورد

به  هدهندشکلساختار  ترینمهمافزون بر این دو کشور در مورد احیاي شوراي تجاري مشترك که پیش از جنگ سوریه  

میلیون  270حدود  2021ماهه نخست سال  6حجم تجارت غیرنفتی دو کشور در  .اندیافتهدستروابط آنان بود نیز به توافق 

کاهش  روند دهندهنشاناقتصادي با سوریه  ن اقدام امارات در کنار اقدامات مصر، لبنان و اردن براي تعامل. ایدالر بوده است

یه در این ایران و روس بانفوذاست. از دیگر سو نشان از کوشش این کشورها براي مقابله  و سیاسی سوریه انزواي اقتصادي

 سوریه، چراغ سبز نشان داده است. هايتحریمبخشی از  گرفتنیدهنادبا  هاکوششکشور دارد. ایاالت متحده نیز به این 

در یک سال اخیر وارد فاز اقتصادي شده است. اردن نخستین گام را  جهان عرب براي احیاي روابط با سوریه هايکوشش

ردن ا -ر میان مصو احیاي مبادالت در حوزه برق  براي احیاي خط لوله گاز عرب آمیزموفقیت هايکوششدر این مسیر با 

  بنان برداشت.ل -ه وریس -ق راع -

 راردادهقسایر کشورهاي عربی را نیز در مسیر احیاي روابط اقتصادي با سوریه  هاکوششچراغ سبز ایاالت متحده به این  

به این  نآتی رخ خواهد داد. با پیوستن عربستا هايماه. برخی کارشناسان معتقدند پیوستن عربستان به این روند در است

وجه رخ خواهد داد. تشدن بازار این کشور  تررقابتیکاهش انزواي سوریه و ، منطقه ژئو اکونومیتغییر مهمی در  هاکوشش

با رقابت  ايفزایندهحضور اقتصادي ایران در سوریه به طور  احتماالًبه این تغییرات براي بخش خصوصی ایران اهمیت دارد. 

  وسیع دولتی برخوردارند مواجه خواهد شد. هايحمایتاز آنها از جهان عرب که بخشی  هايشرکت

  امارات  یرنفتیغتجارت  ریرشد چشمگ -2-2

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  27 2021ماهه نخست سال  6دولت امارات اعالم کرد تجارت غیرنفتی کشور در 

 ،. طال و جواهراتمیلیارد دالر رسیده است 245نخست سال جاري به  ماههششحجم تجارت این کشور در  .رشد کرده است

صادرات  .اندبودهاخیر  ماه 6امارات عربی متحده در  یصادرات کاالهاي ترینمهمآهن و فوالد  ،مس ،پالستیک ،آلومینیوم

صادرات  .اشته استدرصد در قیاس با مدت مشابه در سال قبل رشد د 44 ،میالدينخست سال جاري  ماه 6این کشور در 

درصد از  54 و درصد از صادرات مجدد از بازارهاي محلی 46 .است رشدیافتهدرصد  22مجدد این کشور نیز در این مدت 

  . است گرفتهصورتاز مناطق آزاد آن 
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 ترینمهم .نخست سال جاري بودند ماههششدر ت ااماربازارهاي صادراتی  ترینمهمو چین  کویت ،کنگ، هنگهند عربستان

. مقامات اماراتی رشد چشمگیر تجارت خارجی این اندبودهعراق و مصر ، نبازارهاي صادرات مجدد این کشور نیز عربستا

 هايامهبرن هاب تجارت شرق و غرب در جهان پسا کرونا و گامی در راستاي عنوانبهاز تحکیم موقعیت آن  اينشانهکشور را 

اخیر مذاکرات با هند و کره جنوبی براي  هايهفتهاین کشور در . اندبرشمرده آیندهسال  50بلندپروازانه این کشور براي  

از جمله دو کشور کشور  8با  2022مشارکت اقتصادي را آغاز کرده است. امارات در نظر دارد تا پایان  نامهموافقتامضاي 

غرب  تجارت بین شرق و ايمنطقههاب  عنوانبهمشارکت اقتصادي امضا نماید تا جایگاه این کشور  نامهموافقتمورد اشاره 

  تقویت گردد. 

  گرندیکدیمکمل  یگوادر و جبل عل -2-3

یان پاکستان م ترگستردهاست از لزوم همکاري  سفرکردهبه دعوت دولت امارات به این کشور  اخیراًپاکستان که  جمهوررئیس 

او  .توسعه تجارت در منطقه سخن گفته است هايستونبنادر مکمل و  عنوانبهبنادر جبل علی و گوادر  ویژهبهت و امارا

مرکزي و  کاال میان آسیاي وانتقالنقلمسیر براي  ترینصرفهبهو  ترینکوتاه ،تاکید کرده است که بندر گوادر بهترین

  .خاورمیانه و دسترسی کشورهاي آسیاي مرکزي به دریاهاي آزاد است

ه داد قرارالگو مد نظر  عنوانبهمدل توسعه تجاري امارات متحده را  وشدکمیاو به این نکته اشاره کرده است که پاکستان  

 بندر گوادر از این منظر نقش کلیدي ویژهبهاین کشور و  سواحل .اب تجاري در منطقه معرفی نمایدهیک  عنوانبهو خود را 

آسیاي  دسترسی کشورهاي سازيزمینهبراي  هاکوششدولت پاکستان از زمان سقوط کابل بر  ،دارند در راستاي این رویکرد

مسیر  نعنواهبترنس افغان را  ریدوردولت پاکستان ک .آزاد از طریق افغانستان و پاکستان افزوده است هايآب بهمرکزي 

فته ه .را براي اجرایی کردن آن آغاز کرده است هاییکوششهاي اخیر ریف کرده و در ماهتع جنوب -جایگزین کریدور شمال

پاکستان  کهورتیدرص .گذشته هیئتی بلندپایه ازبکستان راهی کابل شد و از جمله در این مورد با طالبان بحث و گفتگو کرد

جدیدي در مورد همکاري  هايتفاهمشریک تجاري خود در خاورمیانه به  ترینمهم عنوانبهحده بتواند با امارات عربی مت

عملیاتی  هايکنشوارد  زگوادر و جبل علی دست یابد و از دیگر سو با ازبکستان براي اجرایی کردن کریدور ترنس افغان نی

بندر چابهار و کریدور شمال جنوب واجد اهمیت خواهد بود  ویژهبهایران و  اکونومیکمنفی آن بر موقعیت ژئو تأثیرات ،شود

  .پایش و واکنش به این کوشش ها براي  ایران اهمیت دارد.

  افزایش نفوذ در بازارهاي آفریقا  در پی هیترک -2-4

ره اترکیه به سه کشور آفریقایی سفر کرد تا گام جدیدي در مسیر توسعه روابط این کشور با ق جمهوررئیسهفته گذشته 

دیپلماسی  هايریقا در دو دهه اخیر همواره یکی از کانونآف .آفریقا و تقویت دیپلماسی اقتصادي این کشور در آفریقا بردارد

بازارهاي هدف تعریف کرده است که چند کشور آفریقایی از  عنوانبهکشور را  17 اخیراً ترکیه .اقتصادي ترکیه بوده است

کرده  دیدار کشور آفریقایی 28اخیر رجب طیب اردوغان از  هايسالدر همین راستا در  .دارندجمله کنیا هم در آن میان قرار 

این سفر در آستانه دو رویداد مهم در روابط اقتصادي ترکیه و آفریقا  .بازدید کرد گونیجریه و تو ،است و در این سفر از آنگوال
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 ،اکتبر در استانبول برگزار شد و سومین اجالس 21ا در سومین اجالس اقتصادي و تجاري ترکیه و آفریق گیردمیصورت 

  .برگزار خواهد شد 2021آفریقا در سطح سران در دسامبر  هاجالس مشارکت ترکی

این  هايسفارتخانهداد تع افزایش چشمگیر، دو دهه اخیر براي گسترش حضور در آفریقا دریکی دیگر از اقدامات ترکیه  

نمایندگی  43به  2002نمایندگی در سال  12ترکیه در قاره آفریقا از  هايسفارتخانهکه  ايگونهبهکشور در این قاره بوده است 

 .تخود را نشان داده اس خوبیبه آفریقاو حاصل این اقدامات در روابط تجاري ترکیه  .افزایش پیدا کرده است 2021در سال 

افزایش  2020میلیارد دالر در سال  25,3به  2003الر در سال میلیارد د 5,4که حجم تجارت ترکیه با آفریقا از  ايگونهبه

رخی کشورهاي آفریقایی همچون مصر، الجزایر، ب، که در نمودار ذیل آمده است  2019بر مبناي آمارهاي سال د. پیدا کر

  . اندگرفتهدر میان شرکاي کلیدي تجاري ترکیه قرار  و مراکش لیبی
  

  بانک جهانی): (منبع2019ترکیه در سال رکاي کلیدي صادراتی ش -1نمودار 

  
  

  قایآفر يصحرا ریامارات در منطقه ز يدالر اردیلیم 1,2 گذاريسرمایه -2-5

 اردیلیم  1,2رات ماا 2021تا  2016 هايسال نیکه ب دهدیمنشان  گرفتهصورت یستکه توسط اکونوم يدیمطالعه جد 

 يهمکار يشورا گذاريسرمایهدرصد از کل  88مدت  نیدر ا .کرده است يگذارهیسرما قایآفر يصحرا ریز يدالر در کشورها

 ورکلیطبهو  قایآفر يصحرا ریطقه زمن ،گزارش نیاز منظر ا .است گرفتهصورتامارات  يمنطقه از سو نیدر ا فارسجیخل

 یامارات يهاشرکت ژهیو فارسجیخل يهمکار يگسترش تجارت مجموعه شورا يبرا یو مهم دیجد يهاواجد فرصت قایآفر

 يکارهم يصادرات شورا نیترمهم یمینفت و محصوالت پتروش ،گزارش یمورد بررسره گزارش در دو نیا يبر مبنا .است

طال و  گریاز طرف د .انددادهدرصد از کل صادرات را به خود اختصاص  16و  24 بیبودند و به ترت قایآفر هب فارسجیخل

  اندبودهمجموعه  نیبه ا قایصادرات آفر نیترمهمواردات  نیترمهمالماس 

  در افغانستانژئواکونومیک گسترش نفوذ  يپاکستان برا دیاقدام جد -2-6

 ياقتصاد ياررگذیتأث شیافزا باهدفو  گریکشور و افغانستان را بار د نیا انیم يتجار یمیقرارداد قد اخیراًدولت پاکستان  

امضا کردند که  يتجار اينامهموافقت 1965افغانستان و پاکستان در سال  .کرده است ایحبر افغانستان و کمک به طالبان ا
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۱۰ 

 

 کاال بدون پرداخت عوارض وانتقالنقل يپاکستان برا یاز شبکه فرودگاه توانستندیم یافغانستان يهاشرکتدر قالب آن 

  .ندیاستفاده نما یگمرک

ا وجود ب .به کابل در عمل داده نشد يمجوز نیچن چگاهیو افغانستان هان پاکستان یم هاتنشاز  متأثرو  ریاخ هايسالدر  

قرارداد مجدداً امضا شد اما در عمل پاکستان  نیکرد و ا يگریانجیمدو کشور  انیم 2010متحده در سال  االتیآن که ا

  .را به طالبان ارائه داده است ازیامت نیا تاناکنون پاکس .نداد یرا به دولت اشرف غن یامکان استفاده از شبکه فرودگاه

 یسازمان ملل متحد به افغانستان شده است و تمام يهاکمککشور در ارسال  نیترمهمپاکستان بدل به  نیافزون بر ا 

 درکنش پاکستان  .ردیگیپاکستان صورت م یشبکه فرودگاه قیغانستان از طراف سازمان ملل به یرسانکمک يپروازها

زدن اقتصاد افغانستان  ندویپ يکشور برا نیبلکه ا ستین یتیامن ینیآفرنقشو  کیتیژئوپلافغانستان تنها معطوف به حضور 

 زین وآزاد  يهابآمانند ازبکستان به  ییزدن کشورها وندیپ يافغانستان برا ییایجغراف تیاستفاده از موقع و به اقتصاد خود

 تیاولو ياقدامات را در راستا نیآشکارا ا یمقامات پاکستان .کوشدیمپاکستان  نیچ يقتصادا دوریزدن افغانستان به کر وندیپ

   اند.برشمرده ، سیاست اقتصاد محورکشور نیا یخارج استیس دیجد


