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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 منتشر هامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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 مقدمه

ی این کشور به کمترین میزان المللبیناز یکسو ارتباطات . موقعیتی دوگانه دارد المللبینایران در اقتصاد سیاسی 

به صورتی مضاعف از تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد  کشور از دیگر سو. ي اخیر رسیده استهادر دهه

رویدادهاي کلیدي در  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش. شودمی متاثر المللبیناسی سی

از منظر تاثیرگذاري  در این قالب رویدادهاي کلیدي. دهدمی مورد بحث و بررسی قرار ژئواکونومیک ایران رامحیط 

در این گزارش گلچینی . گیرندمی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار بر دیپلماسی اقتصادي

  . اندایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه اي محیط ژئواکونومیک
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  الیه جهانی پایش تحوالت در-1
  

  یسیبه قاعده نو یبازگشت سازمان تجارت جهان -1-1

قرار  یتجارت جهان هیکه در دوره ترامپ به شدت تحت فشار قرار داشت و در حاش یتجارت جهان سازمان

کوشد می و افتهیتازه  یچندجانبه جان یحکمران يایاح و کایآمر دیکار آمدن دولت جد يگرفته بود، بار رو

 هاراستا بر کوشش یهم در. دینما ایاح یدر تجارت جهان سیقاعده نو نهاد نیخود را به عنوان مهمتر تیموقع

 يدر نشست وزرا. افزوده است يریگیبه صنعت ماه هاارانهیقاعده مند کردن ارائه  نهیدر زم یبه توافق لین يبرا

  . اندشده کیبه توافق نزد یاز هر زمان شیبرگزار شد، کشورها ب 2021 يجوال 15عضو که  يتجارت کشورها

آغاز کرده است  "دور دوحه" از یبه عنوان بخش باره را نیمذاکرات در ا 2001از سال  یتجارت جهان سازمان

 هیرو یب دیکاهش ص يرا برا نهیمند کردن آنها زمقاعده ایحوزه  نیمضر در ا يهاارانهیدادن به  انیتا با پا

درصد  90از  یدر پهنه جهان انیماه ریفائو ذخا نسازما يبرآوردها يبرمبنا. دینما جادیا یدر پهنه جهان انیماه

باعث  ریاخ يهامدرن در دهه يادیتوسعه ص. است افتهیکاهش  2017درصد در سال  66به  1990در سال 

  . دهدیم را نشان ییباال اریرقم بس که ردیبرداشت صورت گ انیآبز ریذخا تن از ونیلیم 86 شده تا ساالنه حدود

 ریبراوردها ذخا يبر مبنا ابد،یصنعت کاهش  نیبه ا هاارانهیپرداخت  شود و یینها توافق نیکه ا یدر صورت 

از . شودمی محسوب یبزرگ که رقم افتیخواهد  شیدرصد افزا میحدود دوازده و ن 2050تا سال  انیماه

  . دانندمی ناممکن او توافق ر را بلندپروازانه یاقدام سازمان تجارت جهان یرو برخ نیهم

 اروپا و هیاتحاد ژهیجهان بو يتجار يهاحوزه قدرت نیدر ا ارانهیارائه دهندگان  نیمهمتر مهم آنکه نکته

 نشان لیهمانگونه که نمودار ذ. دیرا دشوار نما یتوافق نیبه چن لیتواند نمی گرانیباز نیمخالفت ا. اندنیچ

 يتجار يریگیمضر را به صنعت ماه يهاارانهی نیشتریب نیبه همراه چ افتهیتوسعه  يدهد کشورهامی

 کیبه عنوان  نیهند را دارد و چ انوسیدر اق يریگیناوگان ماه نیاروپا بزرگتر هیاتحاد. دهندیاختصاص م

دهد و می شیآزاد را افزا يدر آبها يریگیماه يا ندهیسرسخت و به سرعت در حال رشد به صورت فزا بیرق

. دالر است اردیلیم 4. 35حدود  شودیبخش پرداخت م نیکه به ا يا ارانهیمجموع . کندمی دیرا تهد ریذخا

  . کنندمی بخش پرداخت نیرا به ا ارانهی زانیم نیشتریو ژاپن ب یمتحده کره جنوب االتیاروپا، ا هیاتحاد ن،یچ

کوچک و در حال توسعه را  يکشورها ادانینابرابر ص یدر رقابت يتجار يهاقدرت يادیبزرگ ص يهایکشت

امر به  نیا. رانندمی رونیکشورها را عمالً از چرخه رقابت ب نیدر ا یسنت ادانیص ایدهند و می تحت فشار قرار

 افتهیتوسعه  يگسترده کشورها يهاارانهی نکهیاز ا ییقایآفر ياز کشورها ياریدارد و بس انیجر قایدر آفر ژهیو

 ياریرو بس نیاز هم. را کاهش داده نگرانند ریذخا نیدرحال توسعه از ا يآنها سهم کشورها شرفتهیو امکانات پ

در حال  يکشورها يبرا ییهاتیرا مطرح کردند که معاف شنهادیپ نیهند ا ژهیدر حال توسعه به و ياز کشورها



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان7

۳ 

 

در . دصنعت دامه دهن نیبه ا ارانهیکشورها بتوانند به پرداخت  نیتا ا نظر گرفته شود در نهیزم نیتوسعه در ا

 ارانهی کند کهمی استدالل متحده االتیا. آزاد مخالف است يدر آبها دیبا هرگونه محدود کردن ص نیمقابل چ

 نیابتدا به ا دیکه با است خشب نیدر ا يکار اجبار يرویاز ن يریبلکه بهره گ هادولت ارانهیبخش نه  نیا مضر

  . شود یدگیموضوع رس

ارت در نظام تج رانیا تیاز موقع يحوزه که اکنون در آستانه توافق قرار گرفته نماد نیتحول در مذاکرات ا روند

 يبه طور جد چگاهیگذرد همی یکه از عمر سازمان تجارت جهان يهااز دو دهه شیب در رانیا. است یجهان

 نیا تیو موقع رانیا یبر تجارت خارج ينده اینهاد به طور فزا نیاما قواعد ا. در آن نبوده است تیعضو یدر پ

 يریگیمضر به صنعت ماه يهاارانهیارائه دهنده  نیکه بزرگتر نیچ. گذاشته است ریتاث یکشور در تجارت جهان

موسوم  مبهم یتوافق و در قالب ریاخ يهاهند فعال شده است، در سال انوسیدر اق یتهاجم یو به صورت است

 يهانهپرونده به رسا. کرد جادیا یرانیا ادانیص ژهیو بو یبخش خصوص يبرا يا دهیچیپ تیترال وضع دیبه ص

ه ک یمهم نکته. وارد شدند و هنوز هم سرنوشت آن کامال روشن نشده است یتیحاکم يشد، نهادها دهیکش

 تیصونم ينابه مع یدر تجارت جهان سیدر نهاد قاعده نو رانیا بتیتوجه داشت آنکه غ دینمونه با کیبه عنوان 

به  ریاحتماال ناگز ندهیسازمان باشد در ا نیآنکه عضو ا یب رانیا. ستیحوزه ن نیاقدامات کشورها در ا از آثار

  . آن متاثر خواهد شد يامدهایپ از ایقواعد خواهد شد  نیا ياجرا
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  پردازند یم يریگیو مضر را به بخش ماه دیمف ارانهی نیشتریکه ب ییکشورها و نهادها-1شماره  نمودار
  

  
  

   ؟يتجار استیدر س ییکربن زدا دنیاروپا: تن هیاتحاد  -1-2

آب  اترییو مقابله با تغ يتجار استیس دنیتن يبرا بر کوشش ریاخ ياروپا در ماهها هیمتحده و اتحاد االتیا

ارائه  کایاروپا و کنگره آمر هیقالب به صورت همزمان دو طرح در اتحاد نیدر ا. اندافزوده گریکدیدر  ییو هوا

 نیا در ییکربن زدا عیو تسر لیتسه يبرا يتجار استیس يابزارها هر دو طرح استفاده از دهیچک. شده است

کنند جوهره هر دو می استدالل یالبته برخ. گرسوستیاز د ندهیآال يو فشار بر کشورها کسویاقتصادها از 

  . است ییو هوا آب راتییقرار دادن تغ زیبا دستاو نیبا چ يرقابت تجار شبردیطرح پ

 2030کربن را تا سال  دیاکس يد انتشار زانیخواهد که ممی کشور عضو 27اروپا از  هیطرح، اتحاد نیقالب ا در

 نییدرصد را تع 45متحده که  االتیبا ا اسیرقم در ق نیا. کاهش دهند 1990با سال  اسیدرصد در ق 55

 يهاينقش انرژ شیافزا يبرا ییهاطرح ارائه مشوق نیا يدیکل يهاتیاز اولو یکی. کرده بلندپروازانه تر است
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اروپا را در  هیاتحاد ازیدرصد از برق مورد ن 20حدود  ریدپذیتجد يهايانرژ. است هیاتحاد يپاك در سبد انرژ

 40حدود  2030تا سال  ریدپذیتجد يهايطرح قرار است انرژ نیا يبر مبنا. کنندیم نیتام یکنون طیشرا

 يطرح برا نیشدن ا ییکنند که اجرامی استدالل اروپا هیمقامات اتحاد. ندینما نیتاماروپا را  برق ازیدرصد از ن

در خط مقدم  هیاتحاد طرح نیشدن ا ییبعالوه با اجرا. ضرورت دارد ییآب و هوا راتییکاهش آثار مخرب تغ

 يباد يهانیتورب يفناور ،یکیالکتر يخودروها يباتر همچون ستیز طیو سازگار با مح دیجد يهايفناور

طرح، تعرفه بر واردات فوالد،  نیا یالمللبیناز منظر آثار . ردیگمی قرار مایهواپ یدروژنیه يو موتورها شرفتهیپ

  . اعمال خواهد شد ستیز طیمح ندهیآال ياز کشورها ییایمیش يآهن آالت و کودها مان،یس

 نیا. دانندمی مواجه يجد يهاطرح را با چالش نیشدن ا ییاز کارشناسان اجرا یبرخ ه،یاول يهایابیارز در

  کرد: میتوان تقسمی را به چند دسته هاچالش

مواجه  یموانع طرح به قانون با نیا لیتبد ياروپا برا هیاتحاد يهااجماع در درون کشور جادیا در سطح کالن، -

 يشتریبا مشکالت ب ییو کربن زدا یطیمح ستیمالحظات ز تیرعا يشرق اروپا که برا يکشورها. است

از  مجارستان و لهستان که مانند ییکشورها. نخواهند داشت یطرح موافقت چندان نیاحتماالً با ا اندمواجه

اروپا  هیطرح در درون اتحاد نیدر قالب ا رایندارند ز یطرح موافقت نیبا ا زین کنندیزغال سنگ استفاده م

استفاده از  2030بحث مطرح شده است که تا سال  نیا یممنوع شود و حت دیاستفاده از زغال سنگ با

اروپا در بخش فوالد مشغول به  هیکار اتحاد يرویهزار نفر از ن 350حدود . متوقف گردد زین ینیبنز يخودروها

  . دینما جادیا يکار قابل توجه مشکالت جد يروین نیا يبرا تواندمی طرح نیشدن ا ییاجرا. کارند

 ژهیاز کشورها بو یفیبا ط هیاتحاد يطرح امکان بروز تنش در روابط تجار نیا يدر صورت اجرا نیبر ا افزون

از زغال سنگ و  عینوظهور که به طور وس يدیو هند به عنوان دو قدرت کل نیچ. و هند وجود دارد نیچ

 یچندان یژاپن همراه کردند،طرح انتقاد  نیاز ا رندیگمی خود بهره یصنعت داتیدر تول یلیفس يهاسوخت

  طرح است  نیا یابیمتحده اعالم کرده در حال ارز االتیو ا نشان نداده

 يهازا باشد، استفاده از سوخت نهیاروپا هز هیاتحاد عیاز صنا یبخش يتواند برامی طرح نیشدن ا ییاجرا -

همچون فوالد و آهن  هیاتحاد ندهیآال عیصنا. است یلیفس يهاتر از سوختگران اریبس دروژنیه ژهیبه و دیجد

 يهاخودرو یتمام یندگیآال درصنعت خودرو،. ندیاروپا منتقل نما هیخود را به خارج از اتحاد دیخطوط تول دیبا

قدرت مانور  بند نیشدن ا ییکنند که اجرامی منتقدان استدالل. صفر باشد دیبه بعد با 2035از  يدیتول

 يرونق بازار خودروها يبرا هیالبته اتحاد. را به شدت کاهش خواهد داد هیاتحاد نیا يخودروساز عیصنا

شارژ  يهاستگاهیاحداث ا يبرا یو استفاده از بودجه عموم در نظر گرفته است زیرا ن ییهامشوق یکیالکتر

 نیاروپا تام ونیسیکم نیافزون بر ا. را مجاز دانسته است هادر بزرگراه لومتریک 60در هر  یکیالکتر يخودروها
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 اقدام نیا. ددهمی در دستور کار قرار زیرا ن دروژنیبر ه یمبتن یرسانسوخت يهاگاهیاز جا ياشبکه یمال

. دیدارند کمک نما یدروژنیه يخودروها دیتول يبرا ییهاکه طرح ملریمانند ولوو و دا يهاتواند به شرکتمی

 يهاخودرو دیخود را بر محور تول ياستراتژ جیبه تدر انداعالم کرده ییاروپا يخودروساز يهاالبته اغلب شرکت

خارج خواهند کرد  دیرا از خط تول ینیبنز يکه خودروها یخیتار اعالمقرار خواهند داد اما آنان در برابر  یبرق

   .شرکتها دارد نیا يسود را برا نیشتریب ینیبنز يخودروها دیهنوز هم تول رایکنند، زمی همچنان مقاومت

به . شود بیبه شدت دچار آس طرح نیشدن ا ییاجرا تواند ازمی به طور بالقوه زین هیاتحاد ییمایهواپ صنعت

طرح افزوده  نیشدن ا ییدر صورت اجرا ییهاارانهی افتیدر يبرا هابر کوشش صنعت نیا یالب لیدل نیهم

ند هست ایفرانسه آلمان و اسپان يهاسهامداران آن دولت نیکه مهمتر هیاتحاد ییغول صنعت هوا رباسیا. است

 نیافزون بر ا. خواهد برد انیبه پا ندهیسال آ 5را در طول  یبا کربن خنث يماهایهواپ یاعالم کرد طراح راً یاخ

 نیا نیمخالف. کرده است ییکند را رونمامی استفاده دروژنیکه از سوخت ه ییمایهواپ یمدل مفهوم رباسیا

 یمهم يهاخود را در بخش ینسب يهاتیمز اروپا هیشود تا اتحادمی آن باعث نشد ییاجرا طرح معتقدند که

 ایبه خارج منتقل کنند  خود را دیمنطقه خطوط تول ندهیآال عیاز صنا یاز دست بدهد و بخش قابل توجه

ر قاره و د نیا در ییآب و هوا راتییتغ ندهیمخرب و فزا راتیتاث سو گریاز د. ندیواگذار نما هاینیرقابت را به چ

 يورهاکش ژهیاز کشورها بو اریبس يالزام برا کیرا به  یتوسعه صنعت یسنت يهادر مدل یدگرگون ،یپهنه جهان

و  یتواند بر تحول صنعتمی که ياصفحه 300طرح  نیکه ا دیمنتظر ماند و د دیبا. بدل کرده است هیاتحاد

  . افتیخواهد  یفرجام چهبگذارد  يبرجا یمهم راتیتاث هیاتحاد يتجار استیس

  

  یشرق يایو اس کایامر تالیجیموافقتنامه تجارت د -1-3

با  نیدولت در راهبرد رقابت با چ نیا. است افتهیهمچنان تداوم  نیرقابت با چ دن،یکار آمدن دولت با يرو با

کوشد می دنیدولت با. دو دولت وجود دارد انیم یمهم يهاتفاوت هاوهیترامپ اشتراك دارد، اما در ابزارها و ش

کشور  نیدر آن راه ندارد با ا نیکه چ ینشیگزشدن  یجهان ینوع شبردیپ چندجانبه و ينظام تجار تیبا تقو

موافقتنامه تجارت  يایاح یدولت در پ نیرو ا نیاز هم. دیمقابله نما یاقتصاد جهان آن در ندهیو نفوذ فزا

هزار صفحه که در دوره اوباما امضا  8بالغ بر  ینسل سوم ياست، موافقتنامه ا نینو يهادر قالب یکیفیفراپاس

موافقتنامه  کی کوشدیم دنیدولت با. به دست گرفتن قدرت از آن خارج شد يروزها نینخستشد اما ترامپ در 

 اتیر مقتضب یکه مبتن يموفقتنامه ا د،ینما یکیفیموافقتنامه مشارکت فراپاس نیگزیرا جا تالیجیتجارت د

 يایآس ياز کشورها گرید یهمچون سنگاپور و برخ یکوچک يکشورها. باشد 21تجارت در دهه دوم قرن 

با . موافقتنامه استقبال کرده است نیاز الحاق به ا رایاخ دنیدولت با. اندموافقتنامه را امضا کرده نیا یشرق
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موافقتنامه  نیکوشند امی منطقه نیا يکشورها یدر تجارت جهان یتالیجیتجارت د تیتوجه به نقش و اهم

ش گستر نیمگاپروژه کمربند راه چ برابر در ياز راهکار موازنه ساز یرا به عنوان بخش یکمیو  ستیقرن ب

  . دهند

  

  ایتانیبر يتجار استیدر س دیجد راتییتغ -1-4

 ياروپا برا هیاتحاد. برشمرد ریاخ يهادر سال یتحوالت تجارت جهان نیاز مهمتر یکیتوان می را تیبرگز

سو  گریاز د. از آن جدا گشت هیاتحاد نیا يهااز ستون یکیبار پس از جنگ سرد کوچک شد و  نینخست

 رییهنگ کنگ بواسطه تغ در ذاز دست دادن نفو و يتجار کیشر نیاروپا به عنوان بزرگتر هیاز اتحاد ییجدا

 تاسیس فیبازتعر ریاخ يدر ماهها. داشته است ینیتبعات سنگ ایتانیبر يبرا نیدولت چ يهااستیدر س

ز پس از خروج ا ایتانیبر. کشور بوده است نیا يهمواره در دستور کار راهبرد دیجد طیبا توجه به شرا يتجار

 هبار نیمذاکرات در ا. متحده بود ه است االتیبا ا يدیموافقتنامه تجارت آزاد جد يامضا یاروپا در پ هیاتحاد

 يهامذاکرات در مورد موافقت نامه یمتحده تمام االتیا دنیبادر دوره . دینرس یدر دولت ترامپ به سرانجام

 متحده االتیو ا ایتانیبر. قرار دهد ینیکشور را مورد بازب نیا يتجار استیرا را موقتا متوقف کرده تا س يتجار

 يهاارانهیساله در مورد  17بر سر حل اختالف  یمهم اریبه توافق بس رایاخ اروپا هیو در سطح کالن تر اتحاد

گسترده  يهاساز توافق نهیتواند زممی که یتوافق. افتندیدست  نگیو بوئ رباسیارائه شده به دو شرکت بزرگ ا

  . دالر است اردیلیم 270متحده حدود  االتیو ا ایتانیتجارت بر. تر باشد

کشور درحال توسعه  70خود را در قبال  یاعالم کرده است که قواعد تجارت خارج رایاخ ایتانیبر نیبر ا افزون

 شود و از طرف لیتسه ایتانیکشورها به بازار بر نیا یکه دسترس ياکند، به گونهمی اصالح افتهیو توسعه ن

 ایتانیبر .داشته باشند يارزاتنر یدسترس دخو ازیبه کاالها و خدمات مورد ن ییایتانیمصرف کنندگان بر گرید

ژاپن و کانادا اجرا  کا،یاروپا،امر هیکه اتحاد یمشابه يهاطرح از راتییتغ نیا یطراحدر  اعالم کرده است که

مورد نظر را  يبر واردات از کشورها یاعمال يهاتعرفه ایتانیطرح،بر نیدر قالب ا. الهام گرفته است اندکرده

بنگالدش، . ردیبگ يشتریکشورها رونق ب نیکند تا تجارت با امی لیو قواعد مبدا را تسه هددمی کاهش

  . کسب خواهند کرد یطرح منفعت قابل توجه نیشدن ا ییکه از اجرا اندییاز جمله کشورا تنامیپاکستان و و

  

  نیچ یخارج يهامیقانون مقابله با تحر شدن ییاجرا 1-5

راستا  نیدر ا. بهره برده است نیچ هیعل میاز ابزار تحر ندهیفزا یبه صورت ریاخ يهامتحده در سال االتیا

نظام  جیدر پاسخ به تدر نیچ. اندشده میتحر ستیبه حزب کمون کینزد ، نهادها و افرادهااز شرکت یفیط
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 "یخارج يهامیقانون مقابله با تحر"آن را در قالب  2021سال  لیاوا نمود و در یرا طراح يدیجد یمیتحر

 ییکایآمر يهااز افراد، نهادها و شرکت یفیقانون تاکنون ط نیدر قالب ا. خلق مصوب نمود یدر کنگره مل

 يدر جوال. کرد میمتحده را تحر االتیسابق ا رخارجهیپمپئو وز کیما نیاقدام، چ نیدر نخست. اندشده میتحر

 میرا تحر ییکایآمر يهااز نهادها و شرکت یفیمتحده و ط االتیتجارت ا بقسا ریکشور راس وز نیا 2021

کردن  یتیو امن ینیچ يهاشرکت میتحر کا،یو آمر نیچ انیم يجنگ تجار جادیدر ا یراس نقش مهم. کرد

مورد  نیچ هیمتحده عل االتیا ياز سو ندهیفزا یگوناگون به صورت يهادر قالب میابزار تحر. کرد فایآنها ا

 يهاواکنش احتماال نیچ یمیدر مقابل، نظام تحر. خواهد شد دیروند احتماال تشد نیا. ردیگمی قرار استفاده

را در بر خواهد  ییکایعمدتا آمر يهااز افراد، نهادها و شرکت يگسترده تر فینشان خواهد داد و ط يشتریب

  . گرفت
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  ايپایش تحوالت در الیه منطقه-2
  

  عربستان و مصر با يروابط اقتصاد يبازساز يبرا هیترک يهاکوشش -2-1

به شدت دچار چالش  ریاخ يهادر سال جهان عرب يدیبا عربستان و مصر به عنوان دو کشور کل هیروابط ترک

در . دو کشور صورت داده است نیبا ا يروابطط اقتصاد يبازساز يبرا ییهاکوشش هیترک رایاخ. شده است

ستان خارجه عرب ریبا وز یکوتاه دارید هیخارجه ترک ریوز در ازبکستان برگزار شد رایکه اخ یکنفرانس هیحاش

 دارید نیبعد از ا يدر عربستان سعود یاجتماع يهااز کابران شبکه یفیط آنکه انیم نینکته جالب در ا. داشت

 یجتماعا يهادر شبکه گریبار د کی هیترک يکاالها میفعال شدند و هشتگ معروف تحر هیترک هیبه شدت عل

 نیارائه داده است صادرات ا هیصادرکنندگان ترک هیکه اتحاد ییهاآمار يبر مبنا. ترند شد يسعودعربستان

 به درصد افت کرده است و 95حدود  2019با سال  سهیدر مقا 2020در سال  يکشور به عربستان سعود

ازگشت و عربستان و ب هیروابط ترک عیکارشناسان بهبود سر یاصل انیجر. است افتهیدالر کاهش  ونیلیم 139

  . دانندمی کوتاه مدت را نامحتمل يا ندهیکشور در آ نیترك به بازار بزرگ ا يهاشرکت

کشور آغاز کرده  نیروابط با مصر و بازگشت به بازار ا يایاح يبرا يدیجد يهاکوشش هیترک نیبر ا افزون

 اقیکشور در آفر نیا يتجار کیشر نیو مهمتر در جهان عرب هیترک يتجار يشرکا نیمصر از مهمتر. است

ه در نظر دارد حجم تجارت دو یترک. دالر بود اردیلیم 6. 4حدود  2020حجم تجارت دو کشور در سال . بود

  . دالر برساند اردیلیم 20کشور را به حدود 

ضد دولت مصر به  يهااز گروه تیحما که اردوغان در قدرت است و به یکارشناسان معتقدند تا زمان یبرخ 

 تیممنوع دولت مصر. وجود ندارد هیروابط مصر و ترک يامکان بازساز دهدیادامه م نیاخوان المسلم ژهیو

ه به ک یشرط شیکرده است، پ طرحم روابط يایشرط اح شیپ را به عنوان هیدر ترک یاخوان يروهاین تیفعال

 زیتان نبه چراغ سبز عربس هیروابط با ترک يمصر در بازساز مهم تر آنکه. ردیتواند آن را بپذ ینم هیترک یآسان

  . ستیموافق ن یتحول نیچنعربستان هنوز با . است ازمندین

 ترانهیاکتشاف گاز در مد يهابه پروژه هیک،ترکیژئواکونوم يهااز کنش گرید ي، به عنوان بعد نیبر ا افزون

اکتشافات  با هیگاز ترک ریذخا. دهدمی اروپا ادامه هیمخالفت اتحاد زیو قبرس و ن ونانیاختالف با  رغمیعل یشرق

 جیبه تدر هاپروژه نیبه ا دنیبا سرعت بخش دکوشمی کشور نیا. رسدمی متر مکعب اردیلیم 549به  دیجد

 دو جادیا دهیا رایاخ هیراستا ترک نیدر هم. را کاهش دهد رانیو ا جانیاذربا ه،یخود به روس يگاز یوابستگ

به شکل تواندیاروپا به شدت با آن مخالف است، اما م هیکه اتحاد يا دهیدولت در قبرس را مطرح کرده است، ا

 کیتیو ژئوپل کیژئواکونوم يهاکنش يمنطقه منجر شود و راه را برا نیدر ا هیترک هیتحت الحما یدولت يریگ

  . دیبگشا شیاز پ شیاردوغان ب
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  و امارت  لییاسرا يتحول در مناسبات اقتصاد -2-2

 کیتیتحوالت ژئوپل نیمتحده از مهمتر یامارت عرب ژهیبو ،یو چند کشور عرب لییمناسبات اسرا يساز يعاد

محدود  یاسیو امارات تنها به حوزه س لییروابط اسرا يساز يعاد. بوده است ریاخ يهادر سال انهیخاورم

 اتیتاکنون دو طرف موافقتنامه اجتناب از مال. دینمامی رخ جیبه تدر زیآن ن ياقتصاد يامدهاینمانده ،بلکه پ

اما فراتر از . آنها کمک کنند يدر روابط اقتصاد شیبه گشا يحدتواند تا می اندیمضاعف را امضا کردند و مدع

امارات  يدالر اردیلیم 1. 1 يگذارهیسرما ردیدو طرف صورت گ انیکه ممکن است م یتوافق نیمهم تر نیا

 ياقتصاد يکه در منطقه انحصار دانیم نیا ریذخا. است یشرق ترانهیمددر  لیتمر اسرائ يگاز دانیدر م

 عیدو طرف در حوزه صنا گریتوافق مهم د. متر مکعب براورد شده است اردیلیم 200 قرار دارد حدود لییاسرا

 یلیاسرائ يهاشرکت ياستفاده از توانمند یمتحده در پ یقالب امارات عرب نیدر ا. صورت گرفته است شرفتهیپ

 کیلجست يایمزا کوشدیمتحده م یامارات عرب گریبه عبارت د. است شرفتهیپ عیبه خصوص در حوزه صنا

 ینظام ریغ يهايدر فناور يحوزه خواستار همکار نیو در ا دینما بیترک لیفناورانه اسرائ يخود را با توانمند

 عیسازمان صنا. کرده است دیتاک یلیاسرائ يهامشترك با شرکت يهارو بر انجام پروژه نیاز هم. است یو نظام

د پهباد ض زاتیتجه دیتول يامارات برا یدفاع عیصنا یبا شرکت دولت یتفاهم ادداشتی راًیاخ لیاسرائ يهوافضا

پس . اندکشورها در منطقه بدل شده ییارویعرصه رو نیبه مهمتر ریاخ يهاپهپادها در سال. امضا کرده است

متحده به  االتیا 35اف  يهاانتقال جنگنده يو دست از مخالفت خود برا ویتل آو لیئاز توافق امارات و اسرا

در  يدالر اردیلیم 10 گذاريسرمایهمتحده وعده  یامارات عرب نیافزون بر ا. متحده برداشت یامارات عرب

  . را داده است لیاسرائ

نفت  از یتوافق انتقال بخش. مواجه شده است یبا مشکالت يتوافق دو طرف در حوزه انرژ نیدر عمل نخست اما

سرخ را به بندر اشکلون  يایدر در التیکه بندر ا يلومتریک 254 يخط لوله ا قیامارات به اروپا از طر یصادرات

 يآن از سو یطیمح ستیاز آثار ز ینگران لیشد، به دل ییاجرا ریاخ يو در ماهها کندمی متصل ترانهیدر مد

 ستیز طیطرفداران مح. تن است ونیلیم 60خط ساالنه  نیانتقال نفت ا تیظرف. متوقف شده است لییاسرا

خط مخالفند و در  نیا قیبرخوردارند با انتقال نفت از طر یقدرت قابل توجه از لییاسرا دیکه در دولت جد

 لیقرارداد را دل نیآنان محرمانه بودن مفاد ا نیافزون بر ا. دهندمی هشدارآن  یطیمح ستیز يامدهایمورد پ

 يریاز سرگ و توافق را موقتا متوقف کرده نیشدن ا ییاجرا لییاسرا دیدولت جد. دانندمی یبر نگران يگرید

  . نموده است یطیمح ستیز قاتیانجام تحق ن را منوط بهآ
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  قایدر شمال آفر یدروهژمونیتداوم تنش بر سر ه -2-3

 تیه موقعب لین يبرا یوپیکوشش ات قایو شمال آفر انهیخاورم یاسیاز موضوعات مهم در اقتصاد س گرید یکی

سد  یوپیات. ستهاکوشش نیبا ا یعرب ياز کشورها یفیمصر و ط ندهیو مخالفت فزا قایدر آفر دروهژمونیه

 نیا. است نموده يریآن را آبگ ومبار د يبرا ریاخ يهااحداث کرده و در هفته لین يبزرگ رنسانس را بر رو

 تیموقع یوپیات يآب نه تنها برا رهیذخ زانیم نیا. مترمکعب آب را در خود دارد اردیلیم 25 رهیذخ تیسد قابل

وعده  یوپیات. دهدمی ارتقا قایدر آفر دروهژمونیه کیآورد بلکه آن را به می فراهم يبه لحاظ کشاورز ياژهیو

برق  هزار مگاوات 5سد، ساالنه حدود حدود  نیا یبرق آب دیتول يهاپروژه افتنی انیپا باو 2023از سال  داده

  . صادر کند ییقایآفر يکشورها یبه برخ

به استفاده از زور نموده و خواستار  دیداند، تهدمی خود یو مل ياقتصاد تیامن هیعل يدیاقدام را تهد نیا مصر

 لیخود را از ن ازیمورد ن یدرصد منابع آب 90 کند کهمی کشور استدالل نیا. شده است تیامن يمداخله شورا

 نیا يریبا ابگ. وابسته است لیآب ن انیجر به ورکش نینفر از شهروندان ا ونیلیم 40 شتیکند و معمی نیتام

 ينشست شورا. گرددمی مواجه يجد يهاسکیکشور با ر نیا تیاز جمع یبخش مهم یو زندگ یآب تیامن سد

مصر  از يبه طرفدار یلیتما تیامن يشورا ياعضا. دیرس انیبه پا یخاص جهیسد بدون نت نیدرباره ا تیامن

که در  یوپیاز شهروندان ات هزار 40 رایبحران عربستان است که اخ نیمصر در ا یحام نیمهمتر. اندبروز نداده

احتماال  .کشور اخراج کرد نیاز ا یوپیاز قاهره و فشار بر ات تیحما يکشور مشغول به کار بودند را در راستا نیا

  . افتیتداوم خواهد  قایمدت در شمال آفر انیم يا ندهیتا ا کیبحران ژئواکونوم نیا

  

  شدن صنعت برق عراق یداغ شدن دوباره موضوع خصوص -2-4

در  ژهیچالش بو نیا. بوده است ریدهه اخ کیدر  عراق یاسیاقتصاد س يدیکل يهااز چالش یکی کمبود برق

درصد  90 یجنوب يهاکشور همچون بغداد و بخش نیا مناطق یبرخ. دارد يشتریتابستان بروز و ظهور ب

برق آنها به بخش  نیکه تام عراق يهااز بخش یبرخ. اندمواجه ازیبرق مورد ن نیدر تام یاوقات دچار مشکالت

 نیدر دولت عراق و پارلمان ا رایاخ رو نیاز ا. شوندمی دچار یمشکالت نیکمتر به چن سپرده شده یخصوص

صنعت همواره مورد  نیا يساز یخصوص. شده است مطرح گریصنعت برق بار د يساز یکشور بحث خصوص

صورت قانون به خود گرفته  1997 صنعت برق عراق از سال يساز یخصوص دهیا. و مناظره بوده است بحث

روند  هیصنعت در مراحل اول نیا يساز یخصوص دهیا يالعباد دریدر دوره ح. نشده است ییاما هنوز اجرا

 يکنند و برامی افتیبرق را در ارانهیرا متهم کرد که حدود دو سوم  نیاو مخالف. با شکست مواجه شد ییاجرا

  . دهندمی برق شعار يساز یخصوص هی، علیرانت تیتداوم وضع
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ان شهروند ازها،ین نیدولت در تام ندهیفزا یو ناتوان کسویاز  برق يسازیو شکست خورده خصوص دهیچیپ ندیفرا

برق  يازهایدرصد ن 80 یفعل تیدر وضع. اورند يکوچک رو يخود به ژنراتورها يازهاین نیتام يمجبورند برا

  . شودمی نیکوچک تام يژنراتورها قیعراق از طر یخانگ

 40که حدود  یبرآوردها در صورت يبرمبنا. شده است يسازیخصوص يادیتا حد ز یگر برق خانگیبه عبارت د

 ازیتواند به طور کامل نمی 2030عراق در سال  رد،یصورت گ يگذارهیسرما تهیسیدالر در بخش الکتر اردیلیم

ت به و انتقال آن اس عیبرق عراق در توز ستمیمشکل س نیمهمتر. دینما نیرا تام يکشور به برق سراسر نیا

تا  2008از سال . رودیبه سرقت م ایشود می تلف ریمس نیکشور در ا نیا يدیدرصد برق تول 59که  يگونه ا

 صنعت پرداخت کرده است، اما در نیبه ا ارانهیدالر در قالب  اردیلیم 55عراق در مجموع حدود کنون دولت 

 ونیلیم کیافزوده شدن ساالنه . ناکام بوده است هروندانش تیرضا نیصنعت و تام نیا يبه درامدها یابیدست

 يسازیاز خصوصاندچشم. افزوده است ریمس نیدولت عراق در ا يهايبر دشوار زین کشور نیا تینفر به جمع

 . ستیحوزه چندان روشن ن نیعراق در ا یرساختیوفصل معضالت زحل ای


