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 مقدمه

مترین المللی این کشور به کسو ارتباطات بینالملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکایران در اقتصاد سیاسی بین

تحوالت در محیط روانی و عملیاتی صورت مضاعف از های اخیر رسیده است. از دیگر سو کشور بهمیزان در دهه

لیدی ، رویدادهای ک"پایش تحوالت تجارت جهانی"های شود. سلسله گزارشالملل متأثر میاقتصاد سیاسی بین

دهد. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر در محیط ژئواکونومیک ایران را موردبحث و بررسی قرار می

ر این گیرند. دقعیت ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار میتأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و مو

ای محیط ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی و منطقه

 اند.قرار گرفته
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 پایش تحوالت در الیه جهانی -1

 ارزیابی جدید آنکتاد از تجارت جهانی  1-1

رشد  شدتبهسال گذشته  ۱۰با  اسیدر ق ۲۰۲۱در سال  یکه تجارت جهان دهدیآنکتاد نشان م دیجد یابیارز

که ارزش تجارت  دهدیمنشان  ۲۰۲۱نخست سال  مهیدر ن یدر مورد تجارت جهان هیاول یهادادهخواهد کرد 

شیافزادرصد  ۱۵حدود  ۲۰۱۹با سال  اسیدرصد و در ق 3۰حدود  ۲۰۲۰با سال  اسیدر جهان در ق ییکاال

 افتیتداوم خواهد  زین ۲۰۲۱دوم سال  مهیدر ن یکه رشد تجارت جهان دهدیمآنها نشان  یابیاست ارز افتهی

  ۲۰۱۹ نسبت به سال  ۲۰۲۱در سال  ینهاد ارزش تجارت جهان نیا یهاینیبشیپ یبدان معنا که بر مبنا

 شدتبه رشد نیا عیاما توز افتیخواهد  شیدرصد افزا ۲۸ حدود  ۲۰۲۰درصد و نسبت به سال   ۲۰ حدود

در  ژهیو تیموقع یثروتمند دارا یکشورها دهدیمنشان  ریز یکه نمودارها همان گونهنامتوازن خواهد بود 

 هژیوبه توسعهدرحال یاز کشورها یفیط یرشد خواهند بود و کشورها نیبرندگان ا نیترمهم یتجارت جهان

نمودارهای ذیل روند تحول در تجارت  .خواهند شدنمند بهره رییتغ نیاز ا نچندا ماندهعقبو  ریفق یکشورها

 جهانی را نشان می دهند.
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 نخستین نشست شورای تجارت و فناوری آمریکا و اروپا  1-2

نشست افتتاحیه شورای تجارت و فناوری اطالعات اروپا و آمریکا  ،های اخیر میان فرانسه و آمریکاتنش رغمیعل

ی های کلیدحوزه های مشترک درسیاست گرفتنشیدرپطبق برنامه برگزار شد. هدف از تشکیل این شورا 

 جمهورسیرئو در نشست سران اتحادیه اروپا و  ۲۰۲۱تشکیل شورا در جوالی  اقتصاد سیاسی جهانی است.

های های دو بلوک تجاری بزرگ در حوزهبرای هماهنگ کردن سیاست م شد. این شوراایاالت متحده اعال

کلیدی تجارت جهانی، اقتصاد و موضوعات فناوری و نیز تعمیق تجارت فرا آنتیکی تشکیل شده است. ریاست 

 میسیونککمیسیون رقابت اروپا و مدیر اجرایی  سیرئاین شورا به طور توأمان برعهده رئیس کمیسیون اروپا، 

 وزیر خارجه ایاالت متحده، وزیر بازرگانی و نماینده تجاری ایاالت متحده خواهد بود. اروپا از یک سو و

 از: اندعبارتاهداف کلیدی این شورا  

 گذاریو تعمیق تجارت و سرمایه سترشگ - 

 های فنی جدید در حوزه تجارتپرهیز از ممانعت -

مایت از ح -کلیدی در حوزه فناوری، موضوعات دیجیتال و زنجیره عرضه  یهایگذاراستیسمکاری در ه - 

 تحقیقات مشترک 

 مکاری در تعیین و تدوین استانداردهای جهانی در حوزه تجارته -

 تسهیل همکاری در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با تجارت جهانی -

 های پیشرفتهدر فناوری همکاری در زمینه حفظ موقعیت برتر -

 یهاشرکتمند کردن مورد قاعدهدر  جلسه نیدر ا .برگزار شد ۲۰۲۱شورا در اواخر سپتامبر  نیجلسه ا نیستنخ

 یهابحث دیجد یهایفناور یبرا ییاستانداردها نیو تدو یاز هوش مصنوع سوءاستفادهمقابله با  ی،بزرگ فناور

در  .بود زیاجالس ن نیا یدیدستور کار کل یحیتلو صورتبه نیمقابله با چ نیافزون بر ا .مفصل صورت گرفت

 :شد لیتشک ریز یهاحوزهدر  یگروه کار ۱۰نشست  نیدر ا تینها

 نوظهور یهایفناور یاستانداردها نیدوت -

 سبز یهایتوسعه فناور -

 هارسانه مهیعرضه در حوزه ن رهیزنج تیامن نیتأم -

 اطالعات یارتباطات و فناور تیامن -

 داده  یحکمران -

 یهوش مصنوع یاز فناور سوءاستفادهبا  هقابلم -

 حساس یهایفناور یصادرات یهاکنترلتشدید  -
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  یگذارهیسرمانظارت بر  -

 کوچک و متوسط یهاشرکتاز  تیحما

 یتجارت جهان یهاچالشدر مقابله با  یهماهنگ -

نترل ک ،یهوش مصنوع یاز فناور سوءاستفادهمقابله با  ،رساناهامهین نیتأم رهیزنج تیامن، حوزه ۵ انیم نیاز ا 

 عنوانبه یتجارت جهان یهاو مقابله با چالش یگذارهیسرمانظارت بر  ،حساس یهایفناوردر  یصادرات

محورها را  نیدر ا یکار بر ندهیدستور کار جلسه آ هاکارگروهبرجسته شد و توافق شد تا  یفور یهاتیاولو

 .ندینما نیتدو

 لیاختالل به دل نیا .هاسترسانه مهیعرضه ن رهیاختالل در زنج کایاروپا و آمر هیاتحاد یرو شیپ یجد لشچا 

شرکت جنرال  مثالعنوانبه. کرده است جادیا یمشکالت جد در صنعت خودرو ژهیوبه هاپیچ کرویمکمبود 

 لیرا تعط یالشم یکایخود در آمر یدیواحد تول ۱۵واحد از  ۸کمبود قطعات  لیمتحده به دل االتیموتورز ا

و  یشمال یکایآمر دیشد یوابستگ یبه معنا نیو ا شودیم دیتول ایدر آس هارسانه مهیدرصد ن ۷۵ .کرده است

 .شودیم دیتول وانیدر تا شرفتهیپ اریبس یهاپیچ کرویم %۹۲ .است نیچ ژهیوبهمنطقه  نیاروپا به ا

 کشور مورد انتقاد قرار نیاز ا بردننامالبته بدون  و شدتبهنشست  نیدر ا نیچ یرفتار تجار نیبر ا افزون

 بازیگران چالشگر که البته یتجار یمقابله با رفتارها یبرا کیآتالنت یدو سو یو هماهنگ یگرفت و همکار

 .در دستور کار شورا مطرح شد یدیکل یهاتیاولواز  یکی عنوانبهمنظور چین بود 

 

  203۵تا استراتژی کالن چین  1-3

 نهیمآن ز نیکشور و نظم آهن نیحاکم بر ا یتک حزب ستمیدرازمدت مشهور است. س یهابه کشور برنامه نیچ

 یاز علل رشد اقتصاد یکی یدرازمدت فراهم آورده است. از منظر یهااز برنامه یاریبس یو اجرا یطراح یرا برا

ر د یمتعدد یاسناد باالدست نیچ ورهد نیدر ا. بوده است نینظم آهن نیهم ریاخ یهادههدر  نیآور چشگفت

 نموده است. ییآنها را اجرا مختلف منتشر کرده و اغلب یهاحوزه

 با یدیکشور سند جد نیدولت ا ن،یچ ستیحزب کمون سیتأسسالگرد  نیمقارن با صدم ۲۰۲۱اول اکتبر  

 تسیحزب کمون یسند ضمن برشمردن دستاوردها نیمنتشر کرد. در ا "تا رفاه از فقر یحماس ریمس "عنوان

 زین یمدت بلند یهایگذارهدف ،یرفاه نسب یدارا یو گرسنه به کشور ریفق یاز کشور نیچ لیدر تبد

 است. ۲۰3۵تا سال  یافتهتوسعه یبه کشور نیچ لیسند تبد نیا یگذارهدف نیتر. مهماست گرفتهصورت

شاخص آن درآمد سرانه است.  نیتریدیکلاست و  یاقتصاد یافتگیتوسعهسند  نیدر ا یافتگیتوسعهمراد از  

 .دیخواهد رس یافتهتوسعه یبه سطح کشورها نیسرانه چ درآمد ۲۰3۵سند اشاره شده است که تا  نیدر ا

به  ۲۰3۵در سال  نیآن که چ هبه آن اشاره شد بارنینخست یصنعت برا نیکه در ا ینکته مهم نیافزون بر ا
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سند  نیبدل خواهد شد. در ا ینفوذ گسترده جهت در صحنه جهان یدارا یاز رهبران جهان و کشور یکی

و  نیتوسعه چ ریچرخش در مس یقرار گرفته است که به معنا ژهیو موردتوجه زیسبز ن ای کربنکمتوسعه 

 .شودیم یتلق زیکشور ن نیا یصنعت استیس

دارد. احتماالً  تیسند اهم نیتوجه به اهداف ا رونیازااست.  درازمدت یهابرنامهکشور  نیشد که چ اشاره

در حوزه اقتصاد متمرکز خواهد  یافتگیتوسعه تیبه موقع لیبر ن ندهیسال آ ۱۵در  ستیتمرکز حزب کمون

 خواهد ماند.  نیچ یخارجو  یداخل استیس یراهنماچراغهمچنان  یسخن توسعه اقتصاد گریبود. به د

 

 مشارکت فراپاسیفیکی جامع و پیشرفته  نامهموافقتآغاز روند الحاق بریتانیا به  1-4

تجارت  نامهموافقتدولت بریتانیا در هفته اخیر از برگزاری نخستین جلسه گروه کاری این کشور برای الحاق به 

ادیه خروج از اتح به دنبالمشارکت فراپاسیفیکی خبر داد/ این دولت جامع و پیشرفته توافق موسوم به  آزاد

کشور و سازمان  ۶۰تجارت آزاد با بیش از  نامهموافقتبه  یدهشکلبرنامه بلندپروازانه برای  ۲۰۲۰اروپا در 

 نیترمهممشارکت فراپاسیفیکی جامع و پیشرفته  نامهموافقترا در دستور کار قرار داده است.  یالمللنیب

 ۱3.۵حدود  نامهموافقت نیاد ناخالص داخلی کشورهای عضو تجارت آزاد در شرق آسیاست. تولی نامهموافقت

 .ردیگیمرا در بر  ینفرونیلیم ۵۰۰تریلیون دالر است و بازاری 

به این کشورها بدون تعرفه صورت خواهد  درصد از صادرات ۹۹.۹۹در صورت الحاق بریتانیا به این توافق  

و برای اقتصاد  ردیگیمو تجارت خدمات را در بر  تجارت کاالیی، تجارت دیجیتال نامهموافقتگرفت. این 

بریتانیا دومین صادرکننده  ایجاد کند. تک و خدمات منافع مهمی یها مانند ییهاحوزهدر  ژهیوبهبریتانیا 

پیامدهای مثبت مهمی بر صادرات خدمات  تواندیم نامهموافقتبزرگ خدمات در جهان است. الحاق به این 

 این کشور داشته باشد. 

 

 2024 در دیشا: متحده االتیو ا بریتانیا تجارت آزاد نامهموافقت 1-۵

به توافق تجارت آزاد با دولت  لین یبرا یاندازچشم مدتکوتاهدر  اعالم کرده است که راًیاخجانسون  دولت

. استیتانیبرشکستی برای سیاست تجاری دولت  نامهموافقتو ابهام در امضای این  ریاخت .وجود ندارد یدنبا

آثار منفی این موضوع را  متحدهکوشید با توافقی تجاری با ایاالت  اروپاپس از خروج از اتحادیه این دولت 

 این دولت تمایلی با آن ندارد.  یبراکاهش دهد، اما دولت بایدن به دلیل آثار منفی چنین توافقی بر پایگاه 

این که بر سرنوشت  یماه م یاز انتخابات سراسر شیپ و ۲۰۲۴تا سال  کهاما دولت جانسون اعالم کرده است 

 یتوافق آزاد برا نیمنافع حاصل از ا .صورت خواهد گرفت یتوافق نیچن ،خواهد داشت یمهم راتیتأث دولت
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کشور به  نیصادرات ا یبرا مهم یهافرصت نیافزون بر ا .است دهپوند برآورد ش اردیلیم 3.۴ ایتانیاقتصاد بر

توافق  نیا منافع عنوانبهمتحده  االتیا یبه کاالها ییایتانیکنندگان برتر مصرفارزان یترسو دس متحده االتیا

 ایتانیبربوده است. در این سال  ۲۰۱۹در  ایتانیبربازار صادراتی  نیتربزرگ. ایاالت متحده است شدهبرشمرده

میلیارد دالر به ایاالت متحده صادرات کاالیی داشته است. از دیگر سو ایاالت متحده دومین شریک  ۷۵.۵

درصدی در بازار این  ۹میلیارد دالر کاال سهمی  ۶۷با صادراتی  وارداتی این کشور در همین مقطع بوده است و

 میلیارد دالر بوده است. ۱۱۶۰حدود   ۲۰۱۹بریتانیا در  کشور داشته است. حجم تجارت کاالیی

 200۸-201۹-ا وند تحول در تجارت خارجی بریتانیر -1نمودار 

 
 

 جامع و پیشرفته فراپاسیفیکی نامهموافقتمخالفت ژاپن با الحاق چین به  1-۶

داد، ارائه جامع و پیشرفته فراپاسیفیکی را  نامهموافقتچین درخواست عضویت در  ۲۰۲۱سپتامبر 

ژئواکونومیک این کشور در آسیا طراحی و عملیاتی شده است.  بانفوذدر رقابت  اساساًکه  یانامهموافقت

مخالفت کرد. او در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود  حاً یتلوبا این درخواست  راًیاخجدید ژاپن  ریوزنخست

 این موافق نامه شرایط دشواری برای عضویت دارد و چین واجد برخی از این شرایط نیست.  گفته است که

از رویکرد راهبردی چین در آسیا انتقاد کرده و آن را کوشش برای تغییر  جدید ژاپن ریوزنخستافزون بر این 

عضو این موافق نامه است.  نیترمهمبرشمرده است. در غیاب ایاالت متحده، ژاپن  زوربهتوسل  موازنه قدرت با

را بر آغاز گفتگوها برای الحاق چین به این توافق سد کند. مخالفت با حضور چین  هرا تواندیممخالفت توکیو 
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یم یمانزهمشده است. این  زمانهمدر این توافق با آغاز مذاکرات برای الحاق بریتانیا به توافق فراپاسیفیکی 

 بر تجارت جهانی باشد.  یکیتیژئوپلفزاینده محاسبات و رویکردهای  ریتأث از یانشانه تواند

 

 دومین نمایشگاه تجاری چین و آفریقابرگزاری  1-۷

هزار نفر از فعاالن اقتصادی  ۹آفریقا با حضور  دومین نمایشگاه تجاری و اقتصادی چین و ۲۰۲۱اواخر سپتامبر 

منطقه اقتصادی و  ۲۵این نمایشگاه چین اعالم کرد که  دو کشور در استان هونان چین برگزار شد. در خالل

پروژه اقتصادی و تجاری  ۱۷۶ کند. در این نمایشگاه قراردادهایی برای اجرایتجاری جدید در آفریقا ایجاد می

از سوی  ۲۰۱۸پیشنهاد برگزاری نمایشگاه در سال  .میلیارد دالر میان طرفین منعقد شد ۱۶به ارزش 

اجالس سران مجمع همکاری چین و آفریقا ارائه شد و به تصویب رسید در نمایشگاه  چین در جمهورسیرئ

 .میلیارد دالر میان طرفین به امضا رسید ۲۰پروژه همکاری به ارزش  ۸۴برگزار شد  ۲۰۱۹نخست که در سال 

 . ردیگیمبا چین صورت  ،درصد کل تجارت آفریقا ۲۱

 وند تحول در تجارت چین و آفریقار -2نمودار

 

 یامنطقهپایش تحوالت در الیه -2

 پاکستان یدر بندر کراچ نیچ یدالر اردیلیم 3.۵ گذاریسرمایه 2-1

متحول  باهدف یدر بندر کراچ نیچ یدالر اردیلیم 3.۵ میمستق یگذارهیخبر از سرما راً یلت پاکستان اخدو  

 منطقه ،گذاریسرمایه نیدر قالب ا .خبر داده است یدر کالس جهان یآن به بندر لیبندر و تبد نیکردن ا

شکل خواهد گرفت.  ایاز در نیزم یایاح واسطهبهتماماً  یهکتار ۶۷۰در مساحت  یو تجار یاقتصاد عجام
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قالب  در این .است یجهان یبا استانداردها یبه بندر یکردن کراچ لیمنطقه جامع تبد نیا جادیهدف از ا

صادرات  برایو مجهز  مدرن یریگیبندر ماه کی ،خواهد شد جادیبندر ا نیا یبرا یدیجد یهااسکله

 یاصل نیمنطقه را به سرزم هک یپل بندرگاه کی خواهد شد و سیتأسی به بازار جهان ییایدر یهافرآورده

  نیز ساخته خواهد شد. کندیموصل 

است مقدمات دعی دولت پاکستان م .هزار نفر است ۵۰۰حدود  ییجاجابه ازمندیمنطقه جامع ن نیاحداث ا

ییاجرا یدر راستا یمهم یروزیپ عنوانبهطرح را  نیبا ا نیپاکستان موافقت چ .اقدام را فراهم آورده است نیا

 اردیلیم ۷۰ گذاریسرمایهاز  یبخش گذاریسرمایه نیا رایز ،داندیپاکستان م - نیچ یاقتصاد دوریکر شدن

 یاتیدر قالب برنامه عمل .پاکستان است -ن یچ یاقتصاد دوریکر جادیا یبرا نیچ یاز سو شدهدادهوعده یدالر

 یهامؤلفهاز  یکی عنوانبهپاکستان  ییایشده توسعه اقتصاد در هیته نیبانک توسعه چ ه از سویک دوریکر نیا

 .برشمرده شده است دوریکر یدیکل

عه توس یبرا رانیا یهاطرح بهباتوجهبندر  نیدر ا نیچ میمستق گذاریسرمایهپاکستان در جذب  تیموفق 

عدم  .است یبررس ازمندینواجد اهمیت باشد و  تواندیمدر چابهار  یاتوسعه یهاطرحو شکست  کرانسواحل م

ظر منافع از من زیاقتصاد پاکستان نبه  کشور نیا ندهیو توجه فزا رانیدر سواحل ا گذاریسرمایهبه  نیچ لیتما

 .توجه است ستهیشا این کشور از ایران کیپلماتیردیغو  واقعی فیو تعر رانیا یمل

 

 فارسخلیج یهمکار یبا شورا دیجد یتجار نامهموافقتموافقت  یبرا ایتانیگام نخست بر 2-2

آنها  دگاهید یابیارز یرا برا یعناصر جامعه مدن ریو سا یاعالم کرد که گفتگو با بخش خصوص ایتانیدولت بر 

 نیآغاز کرده است. ا فارسخلیج یهمکار یعضو شورا یتجارت آزاد با کشورها دیجد نامهموافقتدر مورد 

و اخذ نظرات  نهیزم نیدر ا یاتهچهارده هف یپس از بررس. گفتگوها به مدت چهارده هفته تداوم خواهد داشت

آغاز خواهد  دیتجارت آزاد جد نامهموافقتکشور، مذاکرات در مورد انعقاد  نیا یهادانشگاهو  یخصوصبخش 

را  فارسخلیج یهمکار یشورا یکشورها ندگانیبا نما یمقدمات یهایزنیرا ایتانیدولت بر نیا برشد. افزون 

 آغاز کرده است.

روپا ا هیدر قالب اتحاد یهمکار یکشور با شورا نیا یاروپا مناسبات تجار هیاز اتحاد ایتانیاز خروج بر شیپ 

. کردیبرگزار م یهمکار یبا شورا یگسترش روابط تجار یبرا یاروپا ساالنه مذاکرات هیاتحاد. شدیم فیتعر

 یهمکار یشورا یکشورها کنونتا  ۲۰۱۵سو از سال  گریمتوقف شد. از د ۲۰۰۸مذاکرات از سال  نیا

 اند.امضا نکرده یدیجد یتجار نامهموافقت ایمنطقه یهاسازمان ای یجهان یهاقدرتبا  فارسخلیج

 نیاز ا کهپوند بوده  اردیلیم 3۰ حدود ۲۰۲۰در سال  فارسخلیج یهمکار یو شورا ایتانیحجم تجارت بر 

همچون  ییهاحوزه دیجد نامهموافقتپوند بوده است. در  اردیلیم ۲۲مجموعه  نیبه ا ایتانیصادرات بر انیم
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 یبازار شورا نیافزون بر ا. گرفتمورد مذاکره قرار خواهد  زین کربنکم توسعه، خدمات، تالیجیتجارت د

 دواریکشور ام نیبرخوردار است و ا یاژهیو تیاز اهم ایتانیبر یبرا ییغذا عیصنا از منظرفارس خلیج یهمکار

 جادیا یهمکار یکشور در بازار شورا نیا ییغذا عیصنا یبرا یشتریب یهافرصت د،یاست در پرتو توافق جد

 پوند بوده است. ونیلیم ۵۹۷ یهمکار یبه شورا ایتانیبر ییغذا عیصادرات صنا ۲۰۲۰شود. در سال 

 

  آنبا مجموعه آسه  یو تجار یتوسعه روابط اقتصاد یبرا هیروس یاتیبرنامه عمل 2-3

 یتایبحث و گفتگو در مورد برنامه عمل باهدف هیو روسآن آسه  یتجارت کشورها یوزرا انیم ینشست راًیاخ

گسترش تجارت و  یاتینشست در مورد برنامه عمل نیبرگزار شد. در ا گذاریسرمایهو  یتوسعه روابط تجار

منظم در سطح  یهایزنیرا طرفقالب دو  نیتوافق حاصل شد. در ا ۲۰۲۵تا سال  نیطرف انیم گذاریسرمایه

آن صورت خواهند  یهافرصتاز  یریگبهرهو  دوجانبهتجارت  داتیتهد تیریمد یساالنه برا صورتبهوزرا را 

 انیکوچک و متوسط و م یهاشرکت انیم یروابط تجار تیتقو یرا برا یتخصص یهااز کارگروه یفیداد و ط

 خواهند داد. لیمختلف تشک یهابخش

عرضه سودآور، امن و  رهیتوسعه زنج"دارد آنکه  تیاهم رانیاز منظره منافع ا یاتیبرنامه عمل نیآنچه در ا 

ده ذکر ش یاتیبرنامه عمل نیاز ا یبخش عنوانبه یتجار لیتسه زیو ن"و اروپا  ایجنوب شرق آس انیم منیا

. تقرار گرفته اس دیمورد تاک زین ایاوراس یاقتصاد هین و اتحاده آس آ ترگسترده یهمکار نیاست. افزون بر ا

. تجارت آزاد امضا کرده است نامهموافقتو سنگاپور  تنامیو یعنی آنبا دو عضو آسه  ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

سخن  ایاوراس یاقتصاد هیو اتحاد آنآسه  انیتجارت آزاد م نامهموافقتاجالس از لزوم انعقاد  نیدر ا تنامیو

 گفته است.

 یبه بازارها آنو مجموعه آسه  ایجنوب شرق آس یدسترس یدیکل یرهایاز مس یکینوب ج -ل شما دوریکر 

 یمحرک تواندیم نیطرف انیم منیعرضه سودآور، امن و ا رهیتوسعه زنج نی؛ بنابراشمال اروپا است ژهیوبهاروپا 

آسه آن و  انیتجارت آزاد م یتمالاحنامه موافقت نینوب باشد. افزون بر اج -ل شما دوریکر شدنییاجرا یبرا

 ایاوراس یاقتصاد هیبا اتحاد یتوافق موقت زین رانیا رایدارد، ز تیاهم رانیا یبرا زین ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

و مودت را با آسه  یهمکار مانیپ ۲۰۱۸در سال  رانیآنکه ا تر. مهمونددیپیم هیاتحاد نیدارد و احتماالً به ا

 با اسه آن فراهم شد. یو تجار یاقتصاد یتوسعه همکار یبرا یدیجد یهانهیزمآن امضا کرد و 

 نیطرف یهاکوششدارد.  تیاهم رانیا کیاز منظر منافع ژئواکونوم هیو روس آنتحرک آسه  شیپا نیبنابرا

فراهم  زین رانیا یبخش خصوص یبرا ییهافرصت تواندیم ۲۰۲۵تا  یو تجار یگسترش روابط اقتصاد یبرا

 ایجنوب شرق آس انیمعرضه  رهیزنج" رساختیز از یبخش عنوانبهنوب ج -ل شما دوریکر کردنمطرحآورد. 

 .ردیمدنظر قرار گ ایاوراس یاقتصاد هیآسه آن و اتحاد در مذاکرات با تواندیم "و اروپا
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 آینده تاریک اقتصاد سیاسی افغانستان  2-4

 عواملی چون حکومتترکیب تراژیک اقتصاد افغانستان حکایت دارد.  اندازچشمجهانی از  گزارش جدید بانک

 یالمللنیب یهاکمکعلیه طالبان، قطع  هامیتحر ،سال اخیر، بحران کرونا ۷۰شدیدترین خشکسالی ، طالبان

خارجی، زمینه را برای بدترین بحران اقتصادی این کشور در  یهاکمکوابستگی شدید اقتصاد این کشور به  و

 دو دهه اخیر فراهم آورده است. 

 سرعتبهاقتصادی  یهارساختیزش رشد اقتصادی همچنان منفی باقی خواهد ماند و این گزار ینایبر م

 احتماالًدستاوردهای اقتصادی دو دهه اخیر  خواهد بود و سابقهیبگسترش فقر فروپاشی خواهند رفت.  یسوبه

 در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. 

دالر  اردیلیم ۸.۵افغانستان به طور متوسط ساالنه  ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۹از سال  دهدیمگزارش نشان  یهاافتهی

 یهاکمک .کشور است نیا یناخالص داخل دیدرصد از تول ۴3کرده است که معادل  افتیدر یالمللنیبکمک 

 یتیدرصد مخارج امن ۹۰و  دادیم لیتشک راکشور  نیدرصد بودجه ا ۵۰و  یدرصد مخارج عموم ۷۵ یالمللنیب

ده  ریفقر قرار دارند و با تحوالت اخ رخطیزکشور  نیدرصد مردم ا ۶۷ .شدیم نیتأم هاکمک نیاز ا زیدولت ن

حران این ب زیانگغمآثار  فراتر از. فقر خواهند رفت رخطیز ندهیآ یهاماهکشور در  نیاز مردم ا گرینفر د ونیلیم

 یکی از بازارهای صادراتی رفتنازدست، سقوط اقتصادی افغانستان به معنای هاانسانبر سرنوشت انبوهی از 

 شدتبه ، تصویری از وضعیتاندآمده جهانی نمودارهای ذیل که در گزارش بانکمهم ایران نیز خواهد بود. 

 . دهندیماقتصاد سیاسی این کشور را نشان  شکننده
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