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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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 مقدمه

ن میزان در دههی این کشور به کمتریالمللبینموقعیتی دوگانه دارد. از یکسو ارتباطات  المللبینایران در اقتصاد سیاسی 

اسی به صورتی مضاعف از تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سی کشور هاي اخیر رسیده است. از دیگر سو

هاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک رویداد ،"پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش شود.میثر أمت المللبین

و  بر دیپلماسی اقتصادي تأثیرگذارياز منظر  . در این قالب رویدادهاي کلیديدهدمیمورد بحث و بررسی قرار  ایران را

گلچینی از تحوالت اخیر در دو الیه  ،در این گزارشگیرند. میموقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار 

  ند.امحیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ايمنطقهجهانی و 
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  الیه جهانی پایش تحوالت در -1

  گیردایاالت متحده سیاستگذاري صنعتی را از سر می. 1-1

هاي اقتصادي ایاالت متحده، تعدادي از سناتورهاي این کشور در قالب در فرایند تصویب الیحه کالن بازسازي زیرساخت 

دیل ببا ت .ندکمیته دو حزبی، پیشنهاد تشکیل سازمان جدیدي براي حمایت از برخی صنایع ایاالت متحده را مطرح کرد

  شکل خواهد گرفت. عتیتحت عنوان سازمان تامین مالی صن ي، نهاد جدیدین پیشنهاد به قانوناشدن 

سازي و متنوع ي بسیار پیشرفته و حیاتیهانهاد حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه تکنولوژي هدف از تشکیل این 

به رقیب  ايدهبه ویژه تاکید شده است که زنجیره عرضه در این صنایع باید از چین که به طور فزاین زنجیره عرضه است.

حمایت از صنایع مختلف ایاالت  ،میلیارد دالري 50با بودجه  گردد. این نهاد شود منفکمی ایاالت متحده تبدیل و دشمن

  :شمرده شده استچند هدف براي تاسیس این نهاد بر .متحده در این حوزه را در دستور کار قرار خواهد داد

  منعطف در صنایع حیاتی عرضهي هازنجیرهایجاد  -1

  پیشبرد توسعه صنعتی با هدف توسعه اقتصادي و ایجاد اشتغال -2

  هاي فعال در حوزه صنایع پیشرفته با هدف تولید در ایاالت متحدهبراي شرکت مشوق ایجاد -3

 هایی که به سرمایه دسترسی اندکیدر حوزه صنایع پیشرفته به ویژه شرکت ي کوچک و متوسطهاحمایت از شرکت -4

  دارند 

  آسیب پذیرند  سایر کشورها هاي صنعتی ناعادالنهسیاستو  گذاريصنایعی که در برابر فقدان سرمایهحمایت از  -5

کی به صورت تقال انرژي الکتریان مرتبط باصنایع  ،فوالد پاك ،زیست شناسی مصنوعی ،در قالب قانون تشکیل این نهاد

  .هاي کلیدي مورد حمایت این نهاد خواهند بودحوزه ،هاي پیشرفتهو باتري هانیمه رسانه ،جریان مستقیم با ولتاژ باال

  .گیردمی در رقابت با چین صورت است، عمدتا گذاري صنعتیاین اقدام ایاالت متحده که نوعی بازگشت به سیاست 

ا بر صنایع بسیار پیشرفته گذاشته و تمرکز حمایت دولت این کشور ر 2025سوم به ساخت چین موسیاست صنعتی چین 

هاي براي طیفی از شرکت شرایط را هاي چین در این حوزهموفقیت .هاي کلیدي به دست آورده استتاکنون موفقیت

ال اي اوتعرفهاي و غیرهاي تعرفهواع حمایتان از دوره ترامپ ایاالت متحده کوشیده تا با .دشوار کرده است ایاالت متحده

هاي چینی در بازار ایاالت متحده را محدود نماید و ثانیاً با حمایت از صنایع این کشور با برتري چین حضور شرکت زمینه

   .تافزایش خواهد یافگرایی صنعتی در ایاالت متحده به موازات روند رقابت فزاینده با چین احتماالً روند حمایت .کند همقابل
  

  تداوم رقابت و اندکی همکاري :چین و آمریکا. 1-2

اخیر  هايرقابت فزاینده چین و ایاالت متحده به عنوان مهمترین روند شکل دهنده به اقتصاد و تجارت جهانی در هفته

با کشورهاي این منطقه با دهی به روابط اقتصادي جدید نیز تداوم یافت. معاون بایدن در سفر به آسیا پاسفیک بر شکل

  هدف کاهش نفوذ یا تسلط چین بر اقتصاد شرق آسیا تاکید کرد.
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. برگزاري این در ایاالت متحده را مطرح کرد 2023در سال  کپیشنهاد برگزاري اجالس اپمعاون بایدن در این سفر  

طور تاریخی در آسیاي به  اهمیت دارد.گرایی باز نظر منطقهاجالس و تداوم حیات معنادار اپک براي ایاالت متحده از م

سایر متحدین این کشور  و استرالیا ،ژاپن ،ایاالت متحده .اي باز و بسته شکل گرفته استشرقی دو روند همگرایی منطقه

  .گرایی استنماد این روند منطقهاپک و  هستند اي بازهمواره مدافع همگرایی منطقه

ا را از گرایی که آسیمنطقه اند،هحمایت کرد "اي بستههمگرایی منطقه"الزي از در مقابل چین و برخی کشورها مانند م 

بسته مدنظر  گراییمنطقه .دخالت نمی دهد ايروند همگرایی منطقهدر  اي راکند و بازیگران فرامنطقهمی اقیانوسیه جدا

همگرایی  ها، چینیپاسفیکترامپ از موافقتنامه مشارکت فرا با خروج دولت .ي اخیر رو به رشد بوده استهاچین در سال

اي بسته را پیش برده و بدون حضور آمریکا موافقتنامه جامع همکاري اقتصادي به عنوان بزرگترین موافقتنامه منطقه

 و بیجینگاین موافقتنامه کامالً چین محور است  .امضا کردندبا طیفی از کشورهاي آسیایی تجارت آزاد در جهان را 

اي شنهاد برگزاري نشست اپک در ایاالت متحده به عنوان نماد همگرایی منطقهپی .تاثیرات کلیدي بر دستور کار آن دارد

   گرایی بسته مدنظر چین در آسیاست.گرایی باز و ممانعت از تسلط منطقهراستاي حفظ روند منطقهباز در 

نهاد کاهش ویتنام پیشامتیاز مهم تجاري ویتنام به ایاالت متحده از دیگر نتایج سفر معاون بایدن به آسیاي شرقی بود. 

در دوره ترامپ  .وارداتی ایاالت متحده را طرح کرد که مورد استقبال واشنگتن قرار گرفتکاالهاي بر برخی  هاتعرفه

رخی دولت ترامپ ب فشارهاي .از چین و بازگشت ایاالت متحده تشدید کرد ها را براي خروجایاالت متحده فشار بر شرکت

ز ا. به دیگر سخن ویتنام ها به جاي ایاالت متحده راهی ویتنام شدندها را از چین خارج کرده اما این شرکتاز شرکت

ا ویتنام ایاالت متحده بي کسري تجار ها به ویتنام،با انتقال شرکت جنگ تجاري چین و آمریکا بود.گان مهمترین برند

ر پیشنهاد ویتنام د .کشور منجر شده است وابط دوی در رهایه شدت افزایش یافته است و به تنشهاي اخیر بدر سال

 در واقع کوششی براي کاهش تنش با آمریکا و تداوم صادرات به این کاهش کسري تجاري با ایاالت متحدهراستاي 

   کشور است.

تفسیر جدید این کشور از قواعد  ،گیردبا چین صورت می مقابله متحده که در راستاي حمایت گرایی واقدام دیگر ایاالت 

هاي محدودیت با هدف ایجاد کاناداست. این موافقتنامه در دوره ترامپ-مکزیک-ه تجارت آزاد آمریکامبدا در موافقتنام

از کارگران، کشاورزان و کارافرینان این منطقه در برابر کنندگان خارج از آمریکاي شمالی و حفاظت صادر بر ترگسترده

تغییرات کلیدي موافقتنامه جدید در قیاس با نفتا، سخت گیرانه شدن قواعد مبدا است.  جایگزین نفتا شد. رقباي آسیایی

  بویژه در صنعت خودرو بروز و ظهور یافته است.  هایريگاین سخت

درصد از قطعات  75را دارند که حق ورود به ایاالت متحده  از مکزیک و کانادای یخودروها ،بر مبناي موافقتنامه جدید

است. ارائه کرده  تري را از این بندگیرانه الت متحده اخیراً تفسیر سختیاا .ها در آمریکاي شمالی تولید شده باشدآن

هاي مکزیک و کانادا را وادار و دولترا دچار مشکالت جدي نموده هاي خودروساز در مکزیک و کانادا شرکت تفسیر جدید

تفسیر سختگیرانه ایاالت متحده در این  .کرده تا درخواست مشورت با ایاالت متحده در مورد این موضوع را طرح کنند

  .اعتراض دو کشور شده است همورد مای
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هاي تجاري سیاست ی بهبایدن بر قواعد سخت گیرانه و در واقع تداوم بخش برخی مفسرین مهمترین دلیل اصرار دولت 

ا به ام .دانندها میآن در حفظ پایگاه سیاسی دموکرات نقشو دولت ترامپ را اهمیت مسئله اشتغال در ایاالت متحده 

ش در نهایت به ضرر بازار خودرو این کشور و نق انه ایاالت متحدهلحاظ فنی برخی کارشناسان معتقدند تفسیر سختگیر

در بازار جهانی خودرو فعالیت بزرگ  شرکت 22زیرا  ،خواهد شد منجر یی در بازار جهانیهاي خودروساز آمریکاشرکت

شرکت تنها مقر دو شرکت در ایاالت متحده  22از این  .کنندمیلیون دستگاه خودرو تولید می 70د که ساالنه حدود ندار

رار ین صنعت در موقعیت ضعیفی قارزش اها نیز در پیامد این تفسیر سختگیرانه در زنجیره جهانی . این شرکتاست

یابد. از این منظر حمایت گرایی خام دولت بایدن بیش از آنکه به خودروسازان یرند و رقابت پذیري آنها کاهش میگمی

اروپایی و آسیایی بویژه چین آسیب زند به ضرر صنعت خودرو آمریکا خواهد بود. اما نگاه دولت بایدن متفاوت است و 

از  رزش و ممانعتتغییر در زنجیره جهانی ا. افزون بر این کندر خدمت حفاظت از اشتغال تعریف میري را دسیاست تجا

  در ایاالت متحده است.  هاي بیشتري از آن تصمیم راهبرديتسلط چین بر بخش

ر اخی هايکند. در هفتهمیتوافقاتی هم دست پیدا به رقابت با چین، در مواردي با این کشور  البته ایاالت متحده به موازات

 هاي الکترونیک به شرکت هواويهاي مورد استفاده در صنعت خودرو و برخی دستگاهدولت بایدن مجوز صادرات ریزتراشه

کند. این شرکت ر طیف وسیعی از کشورها فعالیت مید را صادر کرد. شرکت هواوي نماد اقتصاد جهانی شده چین است و

لیه این مریکا عآهاي اخیر در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت. تحریم کلیدي بدل شد و در سال به بازیگر  5Gدر فناوري

ل استوار است. این تحریم هواوي را با بزرگترین گهایی چون گوا و عدم ارائه خدمات از سوي شرکتهشرکت بر ریزتراشه

اي ههواوي اخیرا بر صنعت خودرو و تولید دستگاهزیان تاریخ این شرکت مواجه کرد و مدل کسب و کار آن را تغییر داد. 

هاي صادرات ریزتراشه م کرده است کهاعال متمرکز شده است. دولت بایدنمتوسط  یی در سطوحهاالکترونیک با فناوري

حتی این امتیاز اندك به هواوي هم جمهوري خواهان کنگره را مورد استفاده در این صنایع به شرکت هواوي مجاز است. 

ند کرکتی که براي دولت چین جاسوسی میعصبانی کرده است. برخی از آنان دولت بایدن را به حمایت از مهمترین ش

 5Gبر سر فناوري  هاکند که همچنان به بیرون راندن هواوي از رقابتدولت بایدن در مقابل استدالل می اند.متهم کرده

  داند. کت را در راستاي منافع آمریکا میاین شرهاي کم ریسک تعامل با اما در زمینه ،متعهد است
 

  ايمنطقهپایش تحوالت در الیه  -2

  پیامدهاي ژئواکونومیک شگفتی راهبردي در افغانستان . 2-1

بر ژئوپلیتیک  هاجریان اصلی مباحث و تحلیل پس از شگفتی راهبردي اخیر در افغانستان و فروپاشی دولت این کشور،

جدید افغانستان، سیاست جدید آمریکا و امکان درگرفتن جنگ داخلی جدیدي متمرکز شده است. اما آنچه کمتر به آن 

  تواند افغانستان جدید را وارد دوره بسیار دشوارتري نماید، اقتصاد از هم گسیخته این کشور است.و بالقوه می پرداخته شده

درصد اقتصاد افغانستان بر پایه گردش مالی  90تا  80شاگر ویکی لیکس ارائه داده بین ماري که سایت افآبرمبناي  

المللی افغانستان را ترك که نیروهاي خارجی و نهادهاي بین المللی قرار دارد. اکنونهاي بینو کمک نیروهاي خارجی
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نیروي کار در سطوح باالي بروکراسی  کنند و بخش مهمی ازهاي خود را تعطیل میتخانهکنند، اغلب کشورها سفارمی

  هاي اخیر تاریک شده است. آینده اقتصاد آن بیش از همه سال کنند،این کشور را ترك می

ا ر ي پس از سقوط کابل، سیستم بانکی افغانستان دچار آشفتگی شدید شده، ارزش پول ملی سقوطهادر نخستین هفته

ر شهرها رو به فزونی است. افزون بر این تجارت خارجی کشور دچار سوخت د وکند و کمبود مواد غذایی تجربه می

  آشفتگی شده و ناتوانی در پرداخت دستمزدها فزاینده است.

درصد  30افزود که باعث شده بیش از  سابقه در هفتاد سال اخیر در این کشور راهاي بیبه این موارد باید خشکسالی 

میلیون نفر از مردم افغانستان براي  14بر مبناي آمارهاي سازمان ملل  غذایی شوند. بیشترجمعیت این کشور دچار ناامنی 

هاي اخیر تولید محصوالت کشاورزي این کشور اند. در پی خشکسالیواري فزایندهبه دست آوردن لقمه نانی دچار دش

غانستان آسیب زده است، زیرا المللی در دسترس براي افهاي بینهم به کمک درصد کاهش یافته است. کرونا 40حدود 

المللی براي کمک به این کشور را کاهش میزان فقر را در پهنه جهانی به شدت افزایش داده است و توان نهادهاي بین

  داده است.

افزون بر این در فرایند جنگ طالبان با دولت افغانستان به ویژه در چند ماه اخیر بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور  

هزار نفر از مردم این کشور آواره  550اند. تنها در یک سال منتهی به سقوط کابل، بیرون این کشور آواره شده ورون در د

 اند. هاي گذشته در درون افغانستان آواره شدهمیلیون نفري است که در سال 3بر  اند. این رقم عالوهشده

داد و ستد تجاري خارجی این کشور به حداقل ممکن  ،انددههاي این کشور تعطیل شدر وضعیت کنونی از آنجا که بانک

هاي اقتصادي دشوار شده است اما شرایط نشان بین رفته است، سنجش تحول درشاخص و ساختار نهادي کشور از رسیده

ًا ردهد. طالبان فردي را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزي افغانستان برگزیده است که ظاهژرف شونده میاز بحرانی 

است. این فرد در مدارس دینی  هیچ تخصصی در این حوزه ندارد و پیش از این عضو کمیسیون اقتصادي طالبان بوده

اعتنایی طالبان به مدیریت شرایط پیچیده اقتصادي این کرده است. این انتصاب نشانه مهمی از بیمی پاکستان تدریس

اند هاي بین المللی در افغانستان درگیر بودهنزدیک با روند کمکمان ملل که از ي سابق سازهاکشور است. برخی مقام

  ي آینده دچار فروپاشی خواهد شد. هامعتقدند اقتصاد افغانستان طی ماه

هاي جهانی و بویژه ایاالت متحده به سرعت صورت شناسایی دولت طالبان از سوي قدرتتنها در شرایطی که فرایند 

دي در این کشور وجود دارد. بخش عمده ذخایر ارزي بانک مرکزي افغانستان در اختیار گیرد، امکان کاهش بحران اقتصا

ایاالت متحده است.این کشور اعالم کرده است در حال حاضر تمایلی براي دادن مجوز استفاده از این منابع، به دولت 

عمده آن در ایاالت متحده آمریکا ذخیره شود که می وردآمیلیارد دالر بر 9,5طالبان ندارد. ذخایر ارزي افغانستان حدود 

  شده است.

شناسایی طالبان از سوي جامعه هاي خود به افغانستان را متوقف کرده و احیاي آن را منوط به کمک بانک جهانی 

ي ظهور و حکومت طالبان هاکه سال 2002تا  1992هاي انک جهانی پیش از این نیز طی سالالمللی نموده است. ببین

میلیارد دالر  5,3تاکنون بانک جهانی  2002بود هرگونه همکاري با این کشور را متوقف کرده بود. از سال  فغانستاندر ا
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ي اضطراري به افغانستان ارائه داده است. صندوق اعتماد و بازسازي هااي و پروژهي توسعههادر قالب کمک و وام

ي بین المللی براي بازسازي این کشور هامیلیارد دالر کمک 13بیش از  ،شودکه از سوي بانک جهانی اداره می ستانافغان

را گردآوري کرده است و در اختیار دارد. احتماال ارائه منابع این صندوق به طالبان منوط به موافقت دولت ایاالت متحده 

اسایی با طالبان را منوط به شنالمللی پول نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده و هرگونه ارتباط مالی خواهد بود. صندوق بین

پیش از سقوط دولت در افغانستان قرار بود دولت این کشور در ماه  المللی کرده است.این جریان از سوي جامعه بین

المللی پول دریافت کند. با سقوط دولت این فرایند متوقف شده است. آلمان نیز میلیون دالر از صندوق بین 450سپتامبر 

 .میلیون دالر کمک آن کشور که قرار بود به دولت افغانستان سپرده شود، انتقال داده نخواهد شد 300اعالم کرد که 

د نیز فعالیت خود در این کشور را ندهافغانستان و خارج را انجام میکه تبادالت مالی خرد  یونیون و مانی گراموسترن 

 اند.متوقف کرده

ها وابسته به روند اي مواجه است. مقابله حداقلی با این چالشي پیچیدههاد افغانستان با چالشبنابراین آینده اقتصا

سازي منابع مالی این کشور خواهد بود که عمدتاً در اختیار ایاالت متحده است. در صورتی که منابع مالی این کشور آزاد

یی که با هاکمک ،کندمی اهمیت پیداه به این کشور المللی اختصاص یافتي بینهابعد میزان کمک مرحله آزاد شوند، در

آمدن طالبان تقریباً متوقف شده است. نکته قابل توجه آنکه به دلیل سابقه تروریستی طالبان و مشکالت عدیده آنها با 

براي دولت بایدن آسان نخواهد بود، زیرا کنگره در  بع دولت افغانستان در شرایط جدیددولت ایاالت متحده، آزادسازي منا

منابع ارزي افغانستان را آزاد نکند و  دهد. مادامی که دولت ایاالت متحدهمی احتماال واکنش منفی نشان ر این اقدامبراب

ماال بحران اقتصادي این کشور ي قابل توجه به این کشور را از سر نگیرند، احتهاالمللی نیز کمکسایر نهادهاي بین

  تر خواهد شد. ژرف

 ییها، روایتهاي مختلف بیان شده استاغراق شده در رسانه يهاروایت زي افغانستان نیزقش چین در بازسادر مورد ن

این گذاري مایههاي سرژهپرواما  ،شودچین از شرکاي تجاري مهم افغانستان محسوب می .که ریشه در واقعیت ندارد

میلیارد دالري چین در معدن مس عینک  3 گذاريسرمایه .اندکشور در افغانستان در یک دهه گذشته چندان اجرایی نشده

افزون  .اما روند اجرایی شدن هیچگاه پیش نرفت ،آغاز شد 2008شود از سال مهمترین معدن افغانستان محسوب میکه 

منعقد کرد  2011استخراج نفت از میدان نفتی کوچکی در آمودریا قراردادي با دولت افغانستان در سال  برايبر این چین 

  می نیافت. رارداد نیز سرانجاکه این ق

رده گذاري گستي چینی احتماالً در ورود به افغانستان بسیار محتاط خواهند بود و در کوتاه مدت امکان سرمایههاکتشر

تجربه رفتار چین در عراق و سوریه به عنوان دو  .این کشور با هدف دگرگون کردن اقتصاد افغانستان متصور نیست

ي چینی با احتیاط بسیار و پس از هادهد که شرکتمی مهمی با افغانستان امروز دارند نشاني هاشباهت ي کهکشور

چین منجی اقتصاد ورشکسته افغانستان  بنابراین .ها در این کشورها فعالیت کردندرفتن ثباتی پایدار در برخی پروژهشکل گ

 نخواهد بود. 
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ر، اندکی استخراج معدن و اندکی تولید کشاورزي قرار دارد. این در وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان بر پایه مواد مخد

دهد. گشوده شدن مرزهاي میلیون نفر شهروندان این کشور را نمی 40منابع به هیچ روي کفاف زندگی حداقلی و فقیرانه 

تواند مانع روند سقوط اقتصادي این کشور نیز نمی پاکستان و ایران به روي افغانستان و سر گرفتن تجارت با این کشور

  شود. 

ي اخیر کاهش یافته هابه کمتر از یک میلیارد دالر در سال 2013میلیارد دالر در  2حجم تجارت پاکستان و افغانستان از 

 رفته را با شریک اول تجاري این کشور بوده و امید دارد در شرایط جدید موقعیت تجاري از دست هااست. پاکستان سال

ممکن است به سود پاکستان باشد، اما بحران تشدید شونده  تکیه بر روابط تنگاتنگ با طالبان احیا نماید. احیاي تجارت

  اقتصادي افغانستان را چندان کاهش نخواهد داد. 

ي اخیر از وضعیتی هابه باور برخی کارشناسان، اقتصاد افغانستان به صورت مصنوعی بر پایه منابع مالی خارجی در سال 

ناشی از حضور آنان، وضعیت مصنوعی از  نسبتا با ثبات برخوردار بوده. با خروج نیروهاي خارجی و خشکیدن منابع مالی

به دیگر سخن چشم اندازي که بانک توسعه آسیایی براي رود و اقتصاد کشور احتماالً دچار فروپاشی خواهد شد.بین می

  سقوط کابل ترسیم کرده بود احتماال محقق نخواهد شد. اقتصاد افغانستان، پیش از 

  

  ي چینی در جهان عربهامیلیارد دالري شرکت 24سرمایه گذاري . 2-2

قرارداد به ارزش  277در این نمایشگاه  .برگزار شد چین پنجمین نمایشگاه تجاري چین و اعراب اخیراً در در شمال غربی

هاي مختلفی به حوزه دهااین قراردا .لیدي و خدماتی بین طرفین امضا شدپروژه تو 199میلیارد دالر براي انجام  23,7

در این قراردادها  .گیردمی را در بر مو همکاري در زمینه توریس کشاورزي ،ي تجدیدپذیرهاانرژي ،ویژه فناوري اطالعات

ي تولید انرژي هاگذاري چین در پروژه شهرهاي هوشمند عربستان سعودي در سواحل دریاي سرخ و پروژهبه ویژه سرمایه

  .اندپاك امارات عربی متحده برجسته

حجم تجارت  2020در سال  ،بر مبناي آمارهاي ارائه شده .آیدمی چین شریک اول تجاري کشورهاي عربی به شمار 

عراق مهمترین شرکاي تجاري  امارات و ،عربستان سعودي .میلیارد دالر افزایش یافته است 240جهان عرب به  وچین 
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ارس مهمترین شریک تجاري و بلوك تجاري شوراي همکاري خلیج ف. شوندمی چین در جهان عرب محسوب

براي امضاي موافقتنامه تجارت آزاد میان چین و شوراي همکاري مذاکرات  گذاري چین در جهان عرب است.سرمایه

اما اختالفات دو طرف بر سر ، آغاز شده است 2004ان عرب از سال خلیج فارس به عنوان مهمترین بلوك اقتصادي جه

 2004 دور مذاکره که از 5بر مبناي روایت دولت چین در  .تجارت خدمات تاکنون مانع از امضاي موافقتنامه شده است

اما در حوزه تجارت خدمات  اند،هتاکنون صورت گرفته دو طرف در اغلب موارد در حوزه تجارت کاالیی به تفاهم دست یافت

  .همچنان اختالفات میان طرفین باقی مانده است

اجرایی از زمان آغاز  .شودمی ي اقتصادي چین در خاورمیانه محسوبهاشوراي همکاري خلیج فارس کانون تمرکز فعالیت 

میلیارد دالر در قالب این ابتکار در کشورهاي شوراي  38تاکنون این کشور  2013شدن ابتکار کمربند و راه در سال 

گذاري کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس دومین مقصد سرمایه .گذاري کرده استخلیج فارس سرمایههمکاري 

گذار در جهان عرب ي اخیر چین بدل به مهمترین سرمایههاسال در اند.دهچین در حوزه ساخت و ساز در یک دهه اخیر بو

شده است و بویژه بر اقتصادهاي شوراي همکاري تمرکز یافته است. حدود یک میلیون نفر از شهروندان چین در کشورهاي 

امارات براي  کنند. عربستان ومی زندگیهزار تن از آنان در امارات عربی متحده  400عربی فعالیت اقتصادي دارند که 

  کنند. می شدیدا رقابت تبدیل شدن به مهمترین شریک اقتصادي چین در خاورمیانه

علیه ایران در یک دهه اخیر این کشور موقعیت خود به عنوان مهمترین شریک تجاري چین در  هابا تشدید تحریم

 2020کرد. این رقم در می داتی چین را تامیندرصد از نفت وار 13ایران حدود  هاخاورمیانه را از دست داد. پیش از تحریم

  درصد افزایش یافت.  19درصد کاهش یافت، در حالی که سهم عربستان سعودي در مقاطعی تا  3به کمتر از 

نع همکاري ایران و چین در اجرایی شدن اپروژه ابریشم است، اما تحریم عمال مآنکه ایران در مسیر کریدورهاي دبا وجو

کند شده است. این در حالی است که کشورهاي شوراي می غرب آسیا که از ایران عبور-ياي مرکزآسی-کریدور چین

میلیارد دالر سرمایه چینی در این قالب  38 همکاري در مسیرهاي خشکی و دریایی این کمربند قرار ندارند، اما تا کنون

  اند. جذب کرده
  

  چین جایگزین آمریکا در اقتصاد سیاسی عراق؟ . 2-3

در حال گسترش  داد است، اما چین به صورتی خزندهخروج ایاالت متحده از عراق مهمترین موضوع بحث این روزهاي بغ

ي میان عراق و چین به میلیار دالر 3ي اخیر قراردادي هادر هفته حضور و نفوذ در عراق، بویژه اقتصاد این کشور است.

 ،کند. شرکت چینیمی گذاريمیلیارد دالر در صنعت پتروشیمی عراق سرمایه 3در قالب این قرارداد چین  .امضا رسید

منطقه ذخیره نفت عراق  . فاو مهمتریناندازي پاالیشگاه فاو را در جنوب عراق صورت خواهد دادتامین مالی، ساخت و راه

چینی  . طرفشودجاد میای هزار شغل 10حدود  شگاهی عراق،، افزون بر توسعه صنعت پاالیبا اجرایی شدن قرارداداست. 

  .اندازي و ارائه خدمات به این پاالیشگاه را بر عهده گرفته استراه ،انتقال فناوري ،آموزش نیروي کار
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گیرد. این می صورت ،شد میان دو کشور امضا 2019که در سال  "نفت در برابر ساخت و ساز"این پروژه در قالب توافق 

ي چینی انجام هاشود و در مقابل شرکتمی درصد نفت عراق به چین صادر 20و در قالب آن حدود  ساله است 20 توافق

پروژه را در این قالب در دست  100ي چینی هاتا کنون شرکتگیرند. می ي ساخت و ساز در عراق را برعهدههاپروژه

  نوان بخشی از مگاپروژه راه ابریشم تعریف کرده است. ساله با عراق را به ع 20اند. دولت چین توافق گرفته

ي انجام هاهزینه درصد از نفت عراق به چین، 20صادرات حاصل از  منابع مالیاز محل  ساله، 20توافق در قالب این 

و شبکه  هااحداث و نوسازي بزرگراه اند:هدر سه حوزه تعریف شد هاپروژه .شودمی پرداخت ،ي چینی در عراقهاپروژه

 هافرودگاه ،بنادر ،راه آهن احداث خطوطي صنعتی و هاو شهرك هااقامتگاه ،هابیمارستان ،ساخت مدارس ،عراقي هاراه

مناقشات سیاسی داخل نیازمند است.  هامیلیارد دالر سرمایه گذاري براي بهبود زیرساخت 88عراق به  .هاو سایر پروژه

اقتصاد سیاسی این  یی مواجه کرده است، اما مانع از نفوذ خزنده چین درهابا دشوارياجرایی شدن این توافق را  عراق

  کشور نبوده است. 

ترین از کلیدي کیی ي اخیرهادر سالگذاري کرده است. در عراق سرمایه میلیارد دالر 20چین حدود  2019ل تا سا

هاي غربی در صنعت نفت این کشور به جاي شرکت یچیني هاشرکتروندهاي اقتصاد سیاسی عراق جایگزینی تدریجی 

هاي غربی این حوزه را در اختیار چندانی در صنعت نفت عراق نداشت و عمالً شرکتچین حضور  2010تا سال  .بوده است

فتی مناطق نبخش عمده هاي غربی از هاي اخیر اغلب شرکتدر سال .تر شدها پررنگاما به تدریج حضور چینی .داشتند

هاي هاي مهمی از فعالیتعمالً از بخشد. اکسون موبیل اندادهکز و جنوب عراق یا خارج شده یا فعالیت خود را کاهش مر

ي خود در این کشور را هابخش کلیدي فعالیتنیز در نظر دارد تا بریتیش پترولیوم نفتی در عراق خارج شده و شرکت 

 هاحضور این شرکت ،هاي غربیبا شرکت قدرتمندهاي هایی از گروهناامنی موجود در عراق و مخالفت بخش متوقف سازد.

 ن است آنکه چین به تدریج حوزهاي مواجه کرده است. آنچه روشفزایندهي هاي بیشتر و ریسکهابا هزینهرا در عراق 

حضور میدان نفتی عراق  15ي چینی در هاشرکتگیرد. می بیشتري از اقتصاد سیاسی عراق، بویژه صنعت نفت را در اختیار

  وزه نفتی عراق مشارکت نمایند. ح 78کوشند در توسعه تمامی می دارند و
  

 رونق صنعت گردشگري مصر از مسیر روسیه. 2-4

مصر براي رونق بخشیدن به صنعت توریسم در جهان پسا کرونا با شرایط دشوار روسیه براي احیاي پروازهاي توریستی 

ي مسافربري این کشور بر سال از حادثه سقوط هواپیما 6چندي پیش روسیه پس از به این کشور موافقت کرده است. 

 روسیه از .ممنوعیت پرواز به شهرهاي مصر را لغو کرد که با اقدام تروریستی داعش صورت گرفت، فراز صحراي سینا

ند یآي شهرهاي توریستی این کشور مستقر شوند و بر فرهاتیمی از نیروهاي امنیتی این کشور در فرودگاهمصر خواسته تا 

و مسافرین روسی به این کشور نظارت داشته باشند. مصر با این درخواست موافقت کرده است.  هانقل و انتقال توریست

بخشی از حقوق حاکمیتی به کشور دیگري  واگذارياند که این امتیاز به روسیه در واقع از مخالفین دولت مصر مدعی برخی

کنند که با توجه به اهمیت می استدالل وافقانمي بزرگ. اما هااي از سرسپردگی دولت این کشور به قدرتاست و نشانه
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احیاي صنعت توریسم ضرورت دارد و در راستاي منافع  روسیه در صنعت توریسم مصر، همکاري امنیتی با این کشور براي

الشیخ نفره از نیروهاي امنیتی را در فرودگاه شهر توریستی شرم 15در نخستین گام روسیه تیمی مردم این کشور است. 

  تقر کرده است. مس

شوند شهروندان می یی که راهی این کشورهادرصد توریست 30حدود  ست.یکی از شرکاي مهم توریستی مصر اروسیه 

این صنعت سهمی  2019کند. بر مبناي آمارها، در سال می صنعت توریسم نقش کلیدي در اقتصاد مصر ایفا اند.روسیه

گردش  و متاثر از بحران کرونا 2020ناخالص داخلی این کشور داشت. در سال  درصد در تولید 8، معادل میلیارد دالري 32

درصد کاهش یافت. دولت  3,3و سهم آن در تولید ناخالص داخلی این کشور به  میلیارد دالر 14,4مالی این بخش به 

نعت توریسم فعاالن ص نماید.به موازات افزایش واکسیناسیون در کشورهاي ثروتمند، اقتصاد توریسم را احیا کوشد می مصر

  میلیون نفر توریست روس وارد این کشور شوند.  1,5حدود  2021در این کشور انتظار دارند تا پایان 

 و فعاالن حوزه صنعت توریسم مصر انتظار دارند که با لغو ممنوعیت روسیه از شرکاي کلیدي مصر در این حوزه است.

  ي روسی وارد مصر شوند. هاهزار نفر از توریست 400تا  300ماهانه بین  ي اخیرهاآغاز پروازهاي روسی به مصر در هفته
  

  در پی احیاي خط لوله گاز عربی  آمریکا. 2-5

با  يي ایران به عنوان کنشی اقتصادهاي نفتی ایران به لبنان خبرساز شد. موج جدید کمکهاي اخیر کمکهادر هفته

ممکن  کایآمردهد می اهداف سیاسی و بویژه توسعه نفوذ در لبنان تفسیر شد. در مقابل خبرهایی منتشر شده که نشان

 که به شدت درگیر بحران کمبود سوخت و برق است، لبنان .ردیگ دهیرا ناد هیسوري هان تحریمرایمقابله با ا يبرااست 

 ،متحده االتیهدف از کمک ا .کندمی به برق کمک یدسترس يکشور برا نیامتحده به  االتیاعالم کرده است که ا راًیاخ

 نیو اردن تام هیلبنان از شبکه برق سور ازینقالب بخش از برق مورد  نیدر ا .شده است یدر لبنان تلق رانیکاهش نفوذ ا

نقشه ( از مصر وابسته است که در قالب خط لوله عرب یبرق به گاز واردات دیتول ياردن برا و هیشبکه برق سور .شودمی

گاز در  یو آغاز بهار عرب 2011تا سال  کیلومتر کشیده شده است. 1200ذیل) از مصر به اردن، سوریه و لبنان به طول 

 يو انفجارها هیدر سور یجنگ داخل ،مصر یداخل يازهاین شیافزا لیداشت و از آن به بعد به دل انیخط لوله جر نیا

   .آن قطع شده استاز طریق  صورت گرفت صادرات گاز هیخط لوله در مصر و سور نیکه در ا يمتعدد یستیترور

برق در اردن به واسطه  دیتول شینخست افزا .ردیتواند صورت گمی قیلبنان از دو طر ازیاز برق مورد ن یبخش نیتام 

انتقال  رگید نهیگز .به لبنان هیسور قیاز طر يدیو انتقال برق تول ، از طریق خط لوله عربگاز از مصر شتریواردات ب

برق را فراهم  دیتول شیافزا نهیکشور زماین  يهاروگاهیبه ن قیتزر تا با است هیسور قیگاز مصر به لبنان از طر میمستق

فته است گر میمتحده تصم االتیرو ا نیاز هم .برخوردار است يدیکل کیژئواکونوم گاهیاز جا هیسور نهیدر هر دو گز .آورد

 .ردیبگ دهیمورد را ناد نیدر ا هیسور يهامیتا تحر

 انیدر م دنیمتحده با جو با االتیپادشاه اردن به ا ریهمواره مورد بحث بوده و در سفر اخ ریاخ يهاطرح در ماه نیا

متحده قرار  االتیا يهامیتحت تحر ، سوریهدر قالب قانون سزار .متحده حاصل شد االتیا یگذاشته شده و موافقت ضمن
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جمهور  سیاما رئ .ندینما مواجهمتحده  االتیا يهابا مجازاترا  هاشرکت تواندیکشور م نیبا ا ياقتصاد يدارد و همکار

امکان استفاده خواهد  نیاز ا ندیطرح ظاهرا دولت با نیرا دارد و در مورد ا ي سزارهامیتحر قیمتحده امکان تعل االتیا

 .کرد

خط لوله و  نیا يایاح یشدند تا مقدمات فن هیسور یلبنان و اردن راه يدر سطح وزرا ییهائتیه ریاخ يهاهفته در

   .ندیاهم نمافر ،دندید بیکشور آس نیدر ا یخطوط انتقال برق را که به واسطه جنگ داخل

د ها و بازرگانان ثروتمنشرکت هاز شبک یبخش مهم .آن است یمال نیتام ،طرح نیشدن ا ییمهم اجرا يهااز چالش یکی

 ییهابا چالش زین یبانک جهان يطرح از سو نیا یمال نیسو تام گریاز د .شدند میمتحده تحر االتیا ياسد از سو حامی

 نیو بازگشت ا هیسور هیعل هامیبر کاهش تحر ياتواند مقدمهمی خط لوله عرب يایاح معتقدند که یبرخ .مواجه است

  .کندیدنبال م  متحده االتیا ی کهاستیس ،در آن باشد رانیبا هدف کاهش نفوذ ا یمللالنیکشور به جامعه ب
  

 خط لوله گاز عربی-1نقشه 

  

  

  

 




