
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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 روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجاري) 
 1 مردانخوش  اسماعیلیعلی 

 چکیده
در  تحولی   و   تغییر   هر   که   طوري به   گردند می   محسوب   استراتژیک   عمق   جزو   همسایه   کشورهاي   الملل، بین   روابط   در 

.  دارد   منطقه   حتی  و  همسایگان   بر   دومینویی  ات تأثیر   جغرافیایی،  نزدیکی   و   اشتراکات  سري یک   علت به   همسایه  کشور 
طوالنی   مرزهاي   وجود .  است   داده   اختصاص   خود   به   جهان   در   را   همسایه   تعداد   بیشترین   روسیه   و   چین   از   پس   ایران 

افغانستان   کشور . در میان همسایگان ایران،  نیز در پی دارد   مشکالتی   اما   ، گردد   تلقی   فرصت   عنوان به   تواند می   هرچند 
ساخته   ثر متأ بسیار    را   کشور   تحوالت،   آن   ات تأثیر   که   است   شده   ي ا گسترده   تحوالت   دچار   گذشته   دهه   چند   طول   در 

دیپلماسی  ها و بخش خصوصی در ، حضور کمرنگ رایزن هیدروپلیتیک قاچاق،  هایی از قبیل:  چالش طوري که  به   . است 
عنوان  همواره به   ، افغانستان   در   ثباتی سیاسی همراه بی به   دینی   گرایی افراط   و   مهاجران غیرقانونی   ، دو کشور   اقتصادي 

در آیندة   هاي مذکور چالش منظور رفع به . است  شده قلمداد  انع جدي بر سر راه توسعه روابط بین ایران و افغانستان و م 
دار با  رفع تهدیدات امنیتی ریشه ،  آتی   مراودات   در   طالبان   به   نسبت   محتاطانه   اتخاذ رویکرد   : راهکارهایی مانند   نزدیک، 

افغانی و اعمال مرزهاي    مهاجران   از   هدفمند   گیري بهره   براي   فصلی   روادید   صدور ،  مشارکتی   امنیت   رویکرد   کارگیري ه ب 
پروژه،  نرم اجراي  و  طراحی  بر  ایرانتأکید  توسط  استراتژیک  ازبهرهو    افغانستان  در  هاي  بخش   فعاالن   گیري 

 نماید.  ر به بهبود و ارتقاي سطح همکاري دو کشو تواند کمک شایانی  می   در پیشبرد مراودات بین دو کشور   خصوصی 

. ژئواستراتژیک ،  ک ژئواکونومی   تجارت،   امنیت،   جمهوري اسالمی ایران، افغانستان،   واژگان کلیدي: 

 مقدمه
استفاده از ظرفیت کشورهاي همسایه در حال حاضر،  

دیپلماسی تواند  می در  اهمیت  با  مسائل  از  یکی 

فشار  شرایط  در  ایران  اسالمی  جمهوري  اقتصادي 

افغانستان  باشدتحریم   میان کشورهاي همسایه،  . در 

هم ویژگی  بر  بهعالوه  بودن،  اشتراکات مرز  دلیل 

اقتصادي   نیز دارا بودن وضعیت  فرهنگی و زبانی و 

اي در دیپلماسی  خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه

eco.aekh@gmail.com 1- دانش آموخته کارشناسى ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران 

برخوردار است. در حال حاضر ایران    کشوراقتصادي  

این بزرگ و  است  افغانستان  تجاري  شریک  ترین 

مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران  کشور عالقه

بند طریق  از  هند  اعمال و  اما  است؛  چابهار  ر 

ایرانتحریم علیه  آمریکا  مجدد  تحوالت   هاي  و 

چشمافغانستاناخیر  سیاسی   اقتصادي   انداز،  روابط 

کرد  کشور  دو  این پیچیده  حدودي  تا  استرا  .ه 

ظرفیتبااین  و حال  ایران  مناسبات  در  زیادي  هاي 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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برداري از آن،  توان با بهرهافغانستان وجود دارد که می

را به حداقل   هاي موجودچالشهی از  توجبخش قابل

 . )1398پور، (عرب رساند

هایی نظیر نزدیکی جغرافیایی، مزیت  ها وظرفیت

هاي اقتصادي و تکنولوژیک  قرابت فرهنگی و پتانسیل

هاي مساعدي براي مشارکت در ، زمینهدر ایران  الزم

افغانستان   این زمینه  را فراهم ساخته  بازسازي  و در 

است. گسترش تعامالت    صورت پذیرفتهاقداماتی نیز  

همکاري یکو  از  کشور  دو  بین  اقتصادي  سو هاي 

دیگر،  از سوي  و  بود  اقتصادي خواهد  منافع  داراي 

حوزه  موجب سایر  در  همگرایی  ها افزایش 

حوزهبه امنیتیخصوص  و  (حق   شودمی  هاي  شناس 

 . )1390یوسفی، 

در تالش است با روش  حاضر پژوهش  رو، این از 

ضمن  توصیفی،  و  و  ارائه    تحلیلی  کلی  نماي  یک 

افغانستان،  اقتصادي  وضعیت  از  نقاط    مختصر 

را    اشتراك  افغانستان  و  ایران  کشور  مشخص  دو 

سپس سازد  بررسی    .  کشور روابط    سطح به  با    دو 

اقتصادي بپردازد و با شناسایی اهم    روابط تأکید بر  

پیشِ مو  روابط انع  توسعه  در  راهکارهایی    ، روي  را 

 بیان نماید.   ها آن   رفع زمینه  

 

 . نماي کلی وضعیت اقتصادي افغانستان1
میالدي    2001  سال   از   مجموع   در   افغانستان   اقتصاد 

  که   طوري به   ؛ است   کرده   آغاز   را   رشدي به رو   روند 

  در   دالر   میلیارد   4  از   افغانستان   داخلی   ناخالص   تولید 

  صعود   2013  سال   در   دالر   میلیارد   20.5  تا   2002  سال 

  دالر  میلیارد   20  تا   19  بین   هم   آن   از   پس   و   کرده 

  2014  سال   از   نیز   دولت   درآمد   . است   داشته   نوسان 

  هاي چالش   ولی   یافته   افزایش   مداوم   طور به   سو این   به 

  مالیه  نظام   اصالح   و   وکار کسب   فضاي   بهبود   در   آن 

  اقتصادي   ساختار   در   موجود   فساد   به   توجه   با   عمومی 

  البته است.    باقی   خود   قوت   به   همچنان   کشور،   این 

  توجهی قابل   اي توسعه   هاي اقدام   گذشته   سال   20  طی 

  بهداشتی،   خدمات   سالم،   آب   به   دسترسی   افزایش   در 

  در   موجود   نابرابري   ولی   شده   انجام   آموزش   و   برق 

  عمومی   احساس   ملی،   سطح   در   خدمات   این   توزیع 

  خدمات   به   دسترسی   افزایش   به   نسبت   را   متفاوتی 

  است   کرده   ایجاد   ها زیرساخت   بهبود   و   عمومی 

 ). 2020(یورونیوز،  

همه  شیوع  ،در ضمن کرونا  گیريو    نیز   ویروس 

این بیماري   منفی  تأثیرات  دلیلبه را    افغانستان  اقتصاد

است داد  قرار  تأثیرتحت  ،صادرات  و  مصرف  بر .  ه 

  نرخ   ،پول   الملیبین  صندوق  ارزیابیبنا بر    که  طوريبه

  ترین پایینبه    2020  سال  در  افغانستان  اقتصادي  رشد

استرسید  گذشته  سال  17  در  میزان  ذکر  .  ه  شایان 

  افغانستان  اقتصادي  رشدنرخ    متوسط  کهدرحالی است  

  درصد   6.1  از  بیش  2020  تا  2003  هايسال   فاصله  در

یعنی   این  غربی  همسایه   براي  نرخ  این  بوده،   کشور 

  مدت  همین در. است شدهگزارش  درصد 1.6 ایران،

ثبت    درصد   3.5  نیز  جهان  اقتصادي  رشد  نرخ   متوسط

 در   نیز   افغانستان  تورم  نرخ  متوسط.  است  گردیده

  8  بر  افزون   کمی  2020  تا  2003  هايسال  فاصله

 ، اقتصادمدت  همین  طی  کهدرحالی   ؛است  بوده  درصد

 کرده   تجربه  را  درصدي  20  تورم  متوسط  طوربه  ایران

به  .است استالزم    نرخ  کشور   دو  هر  اقتصاد  ذکر 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 را   درصد  3.7یعنی    جهانی   متوسط  از   باالتر  تورمی

 ).2020(یورونیوز،  اندکرده تجربه

  اطمینان   عدم  و  ناامنی  کماکان  افغانستان  حال،این با

 ششمین  براي  2019  سال   در.  کندمی  تجربه   را  سیاسی

  هزار   10  از  افغانستان  در  غیرنظامیان   تلفات  پیاپی،  سال

.  دارد  ادامه  همچنان  نیز  آوارگی  بحران.  رفت  فراتر  نفر

  هاي درگیري  از  ناشی  داخلی  آوارگان  تعداد

 سال   در  نفر  700  و  هزار   369  از  داخلی  بارخشونت

 افزایش  2019  سال  در  نفر  803  و  هزار  462  به  2018

  المللی بین  جامعه  مالی  تعهداتدر ضمن    .است  یافته

 همین   و  یافته است  پایان   2020  سال  در  افغانستان  به

  آینده   هايکمک  سطح  مورد  در  نااطمینانی  دامنه  بر  امر

 افزوده  دولت  ايتوسعه  و   امنیتی  هايهزینه  پایداري  و

 کشور  این  در  گذاريسرمایه  و  اقتصادي  رشد  ادامه  و

 جهانی  بانک  زیرااست    کرده  مواجه  هاییابهام   با  را

  هاي کمک  تداوم  به  همچنان  کشور  این  که  دارد  کیدتأ

 .(همان) است وابسته جهانی  جامعه مالی

  ریزي برنامه  بدون  و  غیرمنتظره  خروجدر این بین،  

متحده  دقیق    2021  اگوست  در  افغانستان  از  ایاالت 

در  را    این کشوراوضاع فعلی و آیندة  )  1400  مرداد(

گوناگون   پیابعاد  و  ابهامات  زیادي یدگیچبا  هاي 

ساخت استمواجه  رویداد    .ه   سلهسل  سرآغازاین 

.  بود  خواهد   آینده  در  منطقهافغانستان و    در  تحوالتی

  آمریکا   نظامی  حضور  کاهش  ،تحوالت  این  سرأ  در

 در  آمریکا  امنیتی   هژمونی  سال  20  از  بعد   منطقه  در

 شد  خواهد   باعث  که   اتفاقی .  دارد  قرار  خاورمیانه

 منطقه  محورهاي  تعبیري  به  و  هاقدرت  میان  رقابت

  رهبري   به  شیعی  محور  سه  میان  رقابت  ؛شود  تشدید

 محور و   ترکیه،  و  قطر رهبري  به  اخوانی  محور  ایران،

سرکردگی  سلفی  در   آنچه .  امارات  و  عربستان   به 

  و  سرخ  دریاي  و  عراق  لبنان،  یمن،  لیبی،  سوریه،

  از   روشنی  نشانه  گذردمی  فارسخلیج  و  مدیترانه

  هم  افغانستان   به  اکنون  که  است  محور  سه  این  رقابت

خصوص   متفاوتی   نظرات   .است  شده  کشیده   در 

منطقه   مناسبات   که این  و    شود، می   چه   افغانستان 

  بعد   که   است   این   غالب   تحلیل   یک   ولی   دارد   وجود 

  رقابت   ، افغانستان   در   آمریکا   نظامی   حضور   کاهش   از 

کشور    اي منطقه   هاي قدرت  این    خواهد   تشدید در 

  این   بر   افغانستان   ل مسائ   گران تحلیل در مجموع    . شد 

  مسیر   در   توجه قابل   پیشرفت   بدون   که   باورند 

  افغانستان   در   پایدار و امنیت    ثبات سیاسی   برقراري 

پیشِ   المللی، بین هاي  حمایت   ادامه   و    این   روي افق 

  امیدوارکننده   و   روشن   چندان   مدت میان   در   کشور 

 ). 1400(قهرمانپور،    بود   نخواهد 

 

 ایران و افغانستان   اشتراكنقاط . 2
 از  بخشی  خود  کهن  تاریخ  از  ايدوره  در  افغانستان

 و  ادبی  مشاهیر  از  بسیاري  و  است بوده    ایران  کشور

  هستند؛  امروزي  افغانستان  شهرهاي  ایران زادة  تاریخی

  فرهنگی  مشترکات  وجود  عامل  موضوع  همین

 نوروز  جشن  برگزاري.  است  کشور  دو  میان   فراوانی

 برگزاري  سین،هفت  چیدن  نو،   سال  جشن  عنوانبه

  صرف   و  طبخ  سوري،چهارشنبه  با  مشابه  سنتی  مراسم

 نوروزي   دیدوبازدید  و  نوروز  ایام  در  مشابه  غذاهاي

  افغانستان   و  ایران  کشور  دو  میان  فرهنگی  تشابهات  از

 کشور  یک  هنوز  که  دورانی  در  کشور  دو  تقویم  .است



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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  خورشیدي  تقویم  به  سلجوقی،  شاهملک  توسط  بودند

 تقویم   همین  از  کشور  دو  امروز  به  تا   و  شد  تبدیل

 باعث   کشور  دو  میان  زبان  اشتراك  .کنندمی  استفاده

 محبوب  و  مشترك  فرهنگی  و  ادبی  محصوالت  تا  شده

 اسالم،  دین  .1شود   بدل  و  رد  کشور  دو  میان  زیادي

.  است   افغانستان  و  ایران   مردم  میان  دیگر  اشتراك

  تشکیل   مسلمانان  را  افغانستان  جمعیت  اکثریت

 سنی   اکثریتمذهب    مسلمانان،  میان  در  و  دهندمی

 مختلف  ملل  بین  توان ادعا نمود کهمی  ،رواین از   . است

 مبانیاز    افغانستان  و  ایران  اندازهبه  کجا  هیچ  ،جهان  در

 .)1398(کاظمی،  برخوردار نیستند مشترك

 با  دوستی  کمال  در   دیرباز  از  افغانستان  و  ایران

  روابط   و   همزیستی  براي  مانعی  و  اندزیسته  یکدیگر 

اقتصادي   اجتماعی  ،سیاسی   حتی   و  آمیز مسالمت  و 

 این   گذشتۀ  .است   نبوده  آنان  میان  خانوادگی  پیوندهاي

 تواننمی  که  است  گره خورده  بهم  آنچنان  کشور  دو

  تعیین  ايجداگانه  تاریخ  دو،  آن   از  یکی   براي  حتی

(غوري،    پارة  به  توجه  با  مگر  کرد   . )1399دیگر 

  مانند   تواندمی  ایران و افغانستان  ارتباطات  و  تعامالت

  نوع   جدید،  هايفرصت  پرتو  در  و  یابد  دوام  گذشته

  فرهنگی   و  علمی  اقتصادي،  هايپیوستگی  از  دیگري 

  ايجامعه  وارثِکشور    دو  هردر ضمن  .  را پدید آورد

  جاي  آن   مرکز  در  مذهب  که  هستند  چندالیه   و  متنوع

 مورد  (در   طبقات  مختلف،  اقشار  از  متشکل   اما  دارد،

 سطوح   با  افغانستان)  مورد  (در  قبایل   و  ایران)

و  هستند    گوناگون   اقتصاديـ    اجتماعی (تاجبخش 

 .)1395فاضلی، 

 
 ) 1399اقتصاد آنالین، ( .1

  ایران  وافغانستان  روابط اقتصادي  اهمیت  .  3
 براي دو طرف

  ، کیلومتر مربع وسعت   هزار   650کشور افغانستان با حدود  

کیلومتر مرز    930میلیون نفر جمعیت و بیش از    30تقریبًا  

ایران   مشترك  ویژه با  اهمیت  و  جایگاه  به ،  لحاظ  اي 

  کشور ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی در بین همسایگان  

  أ ز تجارت جهانی، ایران نخستین مبد دارد. مطابق آمار مرک 

اهمیت  واردات افغانستان در چند سال گذشته بوده است.  

شود که افغانستان از سمت  تر می این مسئله زمانی روشن 

  90افغانستان بیش از  .  مرز است شرق با کشور چین هم 

خارج  د  از  را  نیازهایش  به رصد  از  و  خصوص 

می  تأمین  ایران  همسایگانش  از  کند.  ترین  بزرگ یکی 

افغانستان   کنندگان مهم  و یکی از صادر شرکاي تجاري 

  بخش   که   اي گونه به   شود محسوب می برق به افغانستان  

  برق   به   وابسته   کامًال  کشور   این   غربی   هاي استان   از   زیادي 

 . ) 1398پور،  (عرب   هستند   ایران 

است   ذکر  به  شایان  ایران  ورود  دروازه  افغانستان 

  این کشور از سمت شود.  محسوب می   آسیاي مرکزي 

هم  کشمیر  منطقه  و  تاجیکستان  با  که  شرق  است  مرز 

مردم این مناطق قرابت فرهنگی و دینی زیادي با ایران  

تواند از نظر صادرات اهمیت باالیی  دارند؛ این مسئله می 

افغانستان  داشت  با  راهبردي  روابط  همچنین  باشد.  ه 

تا چین برساند. کوتاهی    تواند مرزهاي ایران را عمًالمی 

اسالمی   با  جمهوري  مستحکم  ارتباط  ایجاد  در  ایران 

افغانستان، پاي رقباي ایران را به این کشور باز خواهد  

هاي انسانی و طبیعی این  کرد و دست ایران از سرمایه 

خوا  کوتاه  شد کشور  می .  هد  آینده  توان افغانستان  در  د 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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اقتصادي   سیاي مرکزي و جنوبی را  آ نزدیک وضعیت 

یاي دوباره وضعیت  تغییر دهد. منابع این کشور براي اح 

حمل  به و اقتصادي،  مهم  منطقه  انرژي  و  حسابنقل 

حمل آیند.  می  صورت و نقشه  در  مرکزي  آسیاي  نقل 

صورت بنیادي تغییر  ه ان ب ثبات سیاسی در افغانست   ایجاد 

جاده   کند می  ساخت  به  موضوع  این  راه و  و  آهنها 

است  ب   سیاي آ که    وابسته  را  جنوبی    ه مرکزي  آسیاي 

بر می   متصل  و  با    کند  چین  بین  ارتباط  آن  اساس 

شد  ی تاج  خواهد  برقرار  ایران  و  افغانستان  کهکستان، 

حمل   ی نقش   ، آن   تکمیل  در  منطقه کلیدي  وونقل  اي 

 . (همان)   تقویت روابط تجاري خواهد داشت 

این راستا،    تا  شده  متعهد  2002  سال  از  ایراندر 

 سازي،راه  هاي بخش  در  دالر  میلیون  500  از  بیش

افغانستان  مدرسه در  ساخت و  انرژي هايزیرساخت

هر   2013  تا  2007  هايسال  بین  و  کند  گذاريسرمایه

ایران  در ضمن.  است  کردههزینه    دالر  میلیون  50  سال

غیرنفتی  صادرات  افزایش  براي   ریزي برنامه  حال  در

 که   است  نقشی  ارتقاي  همچنین  و  افغانستان  به

 در   که   آنچه  مانند  کنند،می  ایفا  1مرزي  هايبازارچه 

 وجود   ایران   شرقی  شمال  در  رضوي  خراسان  استان

افغانستان   که  است  امیدوار  ایران  ،این  بر   عالوه .  دارد

 میلیارد   80  ساالنه  انتقال  براي  هایشطرح  در  را

 سال  تا  آسیایی  کشورهاي  به   طبیعی  گاز  مترمکعب

 .)1395(تاجبخش و فاضلی،  دهد  مشارکت 2025

به   اجمالی  طوربه   توان می  مرزي   هايبازارچه   ایجاد  مزایاي   از  .1

 : )1392نمود (معصومی و همکاران،  اشاره زیر موارد
 مرزي   مناطق  در  و افزایش تولید اشتغال ایجاد 

  نقدینگی  گردشکمک به افزایش 

 تجاري  دادوستد افزایش جریان 

خشکی   در   محصور کشور    یک عنوان  به   افغانستان 

انرژي  و  کاال  انتقال   براي   آزاد   دریاي  به   دسترسی  که 

می   ، ندارد  در  شناخته  واسطه به   ایران   ، مقابل شود. 

فنی   هاي پتانسیل   داشتن   و   آزاد   هاي آب   به   دسترسی 

نیاز  این   تواند می   ژئوپلیتیکی   ممتاز   هاي موقعیت   و 

مناسبی   هاي راه   و   ها زیرساخت   داشتن   با   را   افغانستان 

کشور   دو   این   که   اي گونه به   نماید   جبران   ، دارد   که 

و  میرحیدر (   باشند   یکدیگر   ژئوپلیتیکی   مکمل 

ایران در تالش است  منظور  بدین   . ) 1384،  همکاران 

شرق  در   مناسب   ارتباطی   هاي زیرساخت   ایجاد تا با  

بندر   و تجهیز   احداث   حال   در   آهن راه   تکمیل   کشور، 

راه   ترین نزدیک   که   راهبردي   موقعیت   دلیل به   ، چابهار 

منطقۀ   خشکی   در   محصور   کشورهاي   دسترسی 

تاجیکستان،   ازبکستان،   ترکمنستان، (   مرکزي   آسیاي 

به   افغانستان   کشور   نیز   و )  تان قزاقس   و   قرقیزستان 

خود    ، است   آزاد   هاي آب  اقتصادي  بارا  روابط 

تقویت نماید   ، افغانستان و به تبع آن آسیاي مرکزي 

. ) 1394(لطفی،  

 اقتصادي و اجتماعیسیاسی،  امنیت تأمین 

 خارجی  و محلی گذاريسرمایه افزایش 

 مرزها در  کاال قاچاق پدیده شیوع از ممانعت 

 همسایه کشورهاي فرهنگی و اقتصادي سیاسی، روابط   يارتقا 

 مرزنشینان  مهاجرت از  جلوگیري 

میلیارد   4  از  افغانستان   داخلی  ناخالص   تولید

در   دالر  میلیارد  20.5  تا  2002  سال  در  دالر
بین   هم  آن   از  پس   و   کرده  صعود   2013  سال
 .است داشته نوسان دالر  میلیارد 20 تا  19



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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یکایران و افغانستان در    اقتصاديروابط  .  4
 دهۀ اخیر 
و  تابلوفرش  پوشاك،  چرم،  و  پوست  نظیر   محصوالتی

 آزمایشگاهی،   و  پزشکی  تجهیزات  دستی،  صنایع

 مخابراتی،   و  مهندسی  فنی،  خدمات  ونقل،حمل

و  زیورآالت  چوبی،  مصنوعات  و  مبلمان  دکوراسیون،

 ماشینی،  و  دستباف  فرش   غذایی،  صنایع،  جاتنقره

 ساختمانی،   مصالح  و  آالتماشین  خانگی،   لوازم

 مصنوعات  بهداشتی،  و  آرایشی  محصوالت

 ، منسوجات  و  الیاف  و  پوشکف  و  موکت  پالستیکی،

 در  حضور  براي  کشور  اصناف   هايظرفیت  جملهاز 

این   ،اندبوده   افغانستان  بازار از  صحیح  استفاده  اما 

افغانستان   با  بانکی  روابط  ها منوط به گسترشظرفیت

المللی در هاي بینتحریم  در حال حاضر اعمال.  است

اتخاذ براي  محدودیت  کنار  بانکی  سه   حدودهاي 

حتی (   ایران  در  1افغانستانی  مهاجر  و  پناهنده  میلیون

 شده   هایافغانسبب نارضایتی    هم  ،)قانونی  اتباع  براي

 زده  آسیب  کشور  بانکداري  نظام  و  اقتصاد  به  هم  و

 ایرانی  کاالهاي فرهنگی  فروش. این مشکالت  است

آلبوم  هايسریال  و  فیلم،  کتاب(مانند:    هايایرانی، 

 توسطکه  نیز  را    )اندرویدي  افزارهاينرم  موسیقی و

، بادارد  خواستار  و  شده  دنبال  افغانستانی  شهروندان

است ساخته  مواجه  صنایع(  چالش  بازرگانی،  ،اتاق 

 ).1400  معادن و کشاورزي تهران،

سر این  بر  عالوه بر  طرفین  جدي  اختالفات   ،

در کدورت سیاسی و   بسزاییموضوعات آبی، سهم  

مهاجر    یک میلیون   حدود هاي موجود، در حال حاضر،  بنا بر تخمین .  1

 کنند. پناهنده غیرقانونی افغانی در ایران زندگی می   میلیون   دو   و   قانونی 

طوري به؛  است  ایفا نمودهدوري دو کشور از یکدیگر  

(  اشرفکه    با  )افغانستان  وقت  جمهوررئیسغنی 

 مهار   در  گذاريسرمایه  بر  دولتش  عزم  به  اشاره

«نمود  عنوان  کشور  این  هايآب آب   قطره   هر: 

تر قیمتی  هاهمسایه  ) نفت(  تیل  به  نسبت   افغانستان

 روحانی  پیشتر  که  است  حالی  در  این  ،» بود  خواهد

 نسبت  نگرانی  ابراز  ضمن  ،ایران)  وقت  جمهور(رئیس

مطرح   افغانستان،  در  متعدد  بندهاي  و  سدها  احداث  به

«کرد و  سیستان  و  خراسان  استان  در  اقدامات  این: 

آنچه   برابر  در  توانیمنمی   و  است  تأثیرگذار  بلوچستان

 . 2»باشیم  تفاوتبی   کند،می  تخریب  را  ما  زیستمحیط

می از  بنابراین  بانکیتوان  روابط  وجود مشکالت   ،

ایران و  جمهوري اسالمی  المللی علیه  هاي بینتحریم

در   اختالفات آبیها و  واگرایی سیاسی ناشی از تنش

عوامل   عنوانبه،  کنار عدم ثبات سیاسی در افغانستان

بین   اقتصادي  مبادالت  عدم رشد  در دو کشور  مهم 

 .نام برد اخیر هايسال

در   طور همان  شماره   که  مشاهده    ) 1(   جدول 

شود روابط تجاري دو کشور در دهۀ اخیر بسیار  می 

صادرات  میانگین  ؛ به این صورت که  نامتوازن است 

سال  طی  افغانستان  به  1399تا    1390هاي  ایران 

بوده    2536حدود   بازه    که درحالی میلیون دالر  در 

مذکور،  حدود   ایران   به   افغانستان   صادرات   زمانی 

رو ایران در مراوده  این از   . است   میلیون دالر بوده   16

مثبت   تجاري  تراز  از  همواره  افغانستان  با  تجاري 

 برخوردار بوده است. 

افغانستان   و  ایران  آبی  )، «مناقشه1399خبرگزاري خبر آنالین، (  .2

 . 1491163رسید؟»، کد خبر:  کجا به



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجارى)
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 (میلیون دالر)  دهۀ اخیریک ایران با افغانستان در   مبادالت تجاري : 1جدول  

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390سال

 2305 2361 2938 2770 2456 2572 2490 2416 2873 2178 صادرات 

 4 19 21 20 22 14 13 32 2.4 10 واردات 

 2301 2342 2917 2750 2434 2558 2477 2384 2870.6 2168 تراز تجاري 

) 1400سازمان توسعه تجارت ایران، (گمرك و نبع: م

تجارت   و  صنعت  وزارت  گزارش  بر  بنا 

این کشور طی سال    افغانستان  از وضعیت تجاري 

واردات   صادرات   ، 1399مالی   کشور    و  این 

،1398  سال   با   مقایسه   در   ، تأثیر ویروس کرونا تحت 

. است   داشته   کاهش   درصد   4  و   10  حدود ترتیب  به 

عمده صادرات افغانستان به کشورهاي  سال،  این  در  

يو جمهور بوده است    چین   و   پاکستان ،  هندوستان 

از    اسالمی  از کل صادرات    یک ایران کمتر  درصد 

این امر در حالی    افت کرده است. را دری   افغانستان 

به    که   است  فهرست صادرکنندگان  در صدر  ایران 

دارد  قرار  افغانستان   و   افغانستان  واردات  از  عمده 

کنجد،    . ان بوده است پاکست   و   ایران، چین کشورهاي  

سبزیجا  تخم  کشمش،  تربوز،  سایر  تخم  و  ت 

باب   صادرات    5ترتیب  به تخمیانه  در  عمده  قلم 

و   ایران  به  رفرنس،   صنعتی   روغن افغانستان 

سبک   هیدروکربن   آجدار،   میلگرد   جی، پی ال 

با   کد   بلندینگ   از   حاصل  تا   کامل   تقطیر   دانسیته 

وتیرآهن    ، ) اویل   وایت (   سفید   روغن   درجه،   390

کشورعمده واردات این    اقالم رب گوجه فرنگی  

می  شکل  را  ایران  و  از  تجارت  (وزارت  دهد 

 ). 1400صنعت افغانستان،  

ترا همپوشانی روند صاد کننده  بیان )  1(   نمودار 

در   ایران  تجاري  تراز  با    ارتباط و  بازرگانی 

به عبارت دیگر واردات ایران از    ؛ افغانستان است 

کشور   تجاري  روند  در  چندانی  تأثیر  افغانستان 

روند صادرات    رصد   این،   بر   عالوه نداشته است.  

نشان   اخیر  دهۀ  در  دو کشور  بین  تجاري  تراز  و 

تحریم می  اعمال  گرفتن  شدت  که  هايدهد 

1397و    1391هاي  در سال علیه ایران  لمللی  ا بین 

ایران   افت چشمگیر صادرات  افغانستان    به سبب 

است.   رفع    که درحالی شده  و  برجام  تصویب 

هاي مالی و اقتصادي کشور در اواسط  ت محدودی 

باعث رشد صادرات ایران به این    ، شمسی   90دهۀ  

 است.   گردیده کشور همسایه  

دقیق   ریزيبرنامه  بدون   و  غیرمنتظره  خروج
متحده اگوست   در  افغانستان   از   ایاالت 

آیندة  )  1400  مرداد(  2021 و  فعلی  اوضاع 
با ابهامات و  در ابعاد گوناگون  را    این کشور 

 .ه استهاي زیادي مواجه ساختیدگیچپی



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 (میلیون دالر)  اخیردهۀ یک مبادالت تجاري ایران با افغانستان در   :1نمودار  

) 1400سازمان توسعه تجارت ایران، (گمرك و منبع: 

ـ  خواف   ریلی   مسیر احداث    ، هاي اخیر در سال 

سمت به   حرکت   ابریشم،   جاده   احیاي   با   که   هرات 

افغانستان   و   ایران بیشتر    پیوند و    برد ـ    برد   اقتصاد 

هاي دو کشور و  ولت در دستور کار د همراه است،  

گرفت.  قرار  اسالمی  جمهوري  این    مخصوصاً  در 

دو   توسط   هرات ـ    خواف   آهن راه   افتتاح   خبر راستا،  

1399  آذرماه   20  در   انستان افغ   و   ایران   جمهور رئیس 

ارتباطات   توسعه   راه   در   بزرگ   گامی   که   یافت   انتشار 

طرفین   از   یک   هر   منافع   متضمن   و   اي منطقه درون 

از   برداشت   قابل   هاي باطله   و   معدن   سنگ .  است 

حمل   بار اولین عنوان  به   سنگان،   آهن سنگ   معادن 

شد   گزارش   هرات ـ    خواف   آهن راه   توسط   شده 

). 1399(آخوندي،  

سال   ماه   در   تهران   و   نو   دهلی .  1 میالدي  2015  آوریل 
میلیون   85  که   شد   متعهد  هند  و   کردند   امضا   تفاهمی   یادداشت 

چابهار   در   چندمنظوره   و   کانتینري   هاي پایانه   ساخت   براي   دالر 

 بندر  ساخت  براي  ریزيبرنامهاین،    بر  عالوه

 مهمی  عطفنقطه  ،1چابهار  در قالب توافقنامه  چابهار

ایران، افغانستان و هند  اقتصادي سه کشوردر روابط  

 فهرست   به  بخشیدن  تنوع  واسطهبه  افغانستان  ؛بود

از   جنوبی  و  مرکزي  آسیاي  از  فراتر  خود  شرکاي

 بالغ  آن  تجارت  حجم  بالقوه  طوربه  که   بندري  طریق

، شدمی  منتفع  توافقنامه  این  از  ،است  دالر  میلیاردها  بر

 را   خود  انرژي   بخش  براي  المللیبین  بازار  ایران

 را   خود  انرژي   امنیت  توانستمی  هند  و  دادمی  توسعه

پاکستان  دورزدن  با  مرکزي   آسیاي  به   و  داده  ارتقا

فاضلی،    کند  پیدا  دسترسی اما  ،) 1395(تاجبخش و 

نامهتوافق این    امضاي   از  سال  4  گذشت  از  بعد  هند

در  تجهیزات  اول  بخش  ،1399و در بهمن    راهبردي

هند،   گذاري سرمایه  سال   در   افغانستان   و   ایران   کند.  مه  ماه 
چابهار   توافقنامه   به   مشهور   جانبه سه   توافقنامه   میالدي،   2016

 کردند.   نهایی   را 
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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امر    کارشناسان  کرد.  وارد  چابهار  به  را  تعهدش

، آمریکا  با  راهبردي  مشارکت  دلیلبه  هند  معتقدند

مالحظه   چابهار  پروژه  در  جانبههمه  آفرینینقش  براي

 الزم  جدیت   پروژهعملیاتی ساختن این    برايو    دارد

 وپادست  انجام  با  هند  دیگر،  عبارت  به.  ندارد  را

توافقنامه  از  هم  تا  دارد  تالش  خود  تعهدات   شکستۀ

 تهدیدات  بندراین    از  استفاده  باو    نشود  گذاشته  کنار

پاکستان،  و  چین  ترانزیتی  هايهمکاري  از  ناشی

 با  هم  و  نماید  خنثی  را  خود  سنتی  رقیب  دو  عنوانبه

 جهت  در  ،چابهار  توسعۀ   در  ایران  کردن  معطل 

 نماید   عمل  ایران  بر  آمریکا  هايتحریم  اثرگذاري

 . )1400 نواز،؛ رعیت1399(مونسان، 

خط  توسعه   براي   زیادي   ریزي برنامه   ایران   حال، این با 

به   دسترسی   بهبود   منظور به   خود   شرقی   جنوب   ساحلی 

طریق  از   مکران   نام به   اي پروژه   واسطه به   هند   اقیانوس 

.  است   داده   انجام   ساله پنج   توسعه   برنامه   ششمین 

فرصتی   ساحلی،   خط   این   در   ایران   هاي گذاري سرمایه 

ه توانست   و   کند می   فراهم   افغانستان   اقتصادي   توسعه   براي 

عنوان به   چابهار   رو، این از   . نماید   جلب نیز    را   چین   توجه 

و   مکران   سواحل   منطقۀ   ترین فعال   ایران،   به   ورود   دروازه 

مهم   و   اصلی   هاي مؤلفه   از   شرق،   محور   ۀ توسع   عامل 

مابین فی   جامع   همکاري   برنامه «   در   کشور   دو   توجه   مورد 

.  است   » چین   خلق   جمهوري   و   ایران   اسالمی   جمهوري 

و   چابهار   به   مستقیم   طور به   سند   این   از   بندهایی   در 

محل   چابهار   که این   گو   است؛   شده   اشاره   مکران   سواحل 

 گذاريسرمایه.  است   چین   و   ایران   اقتصاد   دو   تالقی 

و   تکمیل  چابهار،  پتروشیمی  شهرك  در  بلندمدت

 هوشمند شهر ساخت  و منطقه این در آهنراه توسعه

راهبردي  برنامه  مهم  محورهاي  از  تیس  و  مکران  در

 بسیار   نیز  افغانستان  براي  تواندمی  که   است  مذکور

 . )1400(کردي،  باشد مثمرثمر

به   افغانستان   به   هند   امداد   مجموعه   ، ذکر است شایان 

هند .  است   بوده   ها زیرساخت   در   اکثرًا  کمک،   شکل 

ـ  زرنج  راهبردي   راه بزرگ   ساخت   مثل   پروژه   چندین 

بندر   به   را   افغانستان   که   است   گرفته   عهده به   را   دالرام 

200  انتقال   خط   هند همچنین  .  کند می   وصل   ایران   چابهار 

افغانستان    کیلومتري  کشیده   کابل   به   خمري پل   از در 

دالر   میلیارد   2  حداقل   میالدي   2020سال   تا   هند .  است 

افغانستان   کمک   شکل   به  که   است   داده   تخصیص   به 

از سوي.  رود می   شمار به   افغانستان   به   اهداکننده   پنجمین 

را در دستور    جدید   ابریشم   جادة   پروژة   دیگر چین نیز 

شده   تشکیل   دریایی   و   زمینی   مسیرهاي   از   که   کار دارد 

به زمین    از   چین   کردن   وصل   براي   پروژه   این   ؛ ت اس 

.  گذرد می   افغانستان   جمله از   مرکزي   آسیاي   از   ، غرب 

پلی   عنوان به   خود   تاریخی   نقش   جاده   این   با   افغانستان 

و   خاورمیانه   مرکزي،   آسیاي   جنوبی،   آسیاي   بین   زمینی 

تردیدهاي   هرچند .  آورد می   دست به   دوباره   را   سیا آ اور 

.  دارد   وجود   طرح   این   پذیري امکان   درباره   زیادي 

و   رو این از  جدید   دولت   با   و   هم   با   باید   هند   چین 

پشتیبانی   کشور   این   داخلی   امنیت   از   تا   کنند   کار   افغانستان 

بخش   در   فعال   طور به   حاضر   حال   در   هند   و   چین .  نمایند 

دو    . کنند می   گذاري سرمایه   افغانستان   معدنی   مواد  این 

هم   شانگهاي   هاي همکاري   سازمان   عضو   که   کشور 

خروج   از   بعد   افغانستان   در   مشترکی   امنیتی   منافع   ، هستند 

در   را   همکاري   امکان   که   دارند ناتو    و   مریکا آ   نیروهاي 

 . ) 2020(مصعب،    کند می   فراهم   زده جنگ   کشور   این 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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و   ایران  روابط  توسعه  رويپیشِ  موانع  اهم.  5
 افغانستان 
و  مذهبی  و  قومی  از  اعم  هویتی  موضوعات

و    استراتژي   فقدان،  ناسیونالیستی اقتصادي سیاسی 

و   مخدر  موادمعضل  ناکارآمد،    نهادهاي  از  ناشی

 و  آمریکا  و  روسیه(خارجی    کشورهاي  مداخالت

 جمله عوامل منفیاز   ،)ايمنطقه  هايقدرت  بعضی از

توانند افغانستان هستند که می  تحوالت  بر  گذارتأثیر

و   همسایگان  با  کشور  این  روابط  خصوص بهمخل 

(بخشی،   شوند  مهم1392ایران  ادامه  در  ترین). 

دوجانبه  روابطموجود بر سر راه تقویت  ي  هاچالش

بندي  دسته  ،مؤلفۀ مهم  چنددر قالب    افغانستان  و  ایران

 .شودو به اختصار بیان می

ایران   اسالمی   جمهوري   براي   قاچاق   پدیدة   تهدید   . 5-1

ترین بزرگ عنوان  ه ب افغانستان    با   ایران   همسایگی 

مسیر   در   قرارگرفتن   و   جهان   در   تریاك   تولیدکننده 

، ) شمالی   آمریکاي   و   اروپا (   مواد   این   مصرف   بازار 

کشور   مرزهاي   امنیت   تضعیف   در   مهمی   عامل 

خاص   طور به   شرقی   مرزهاي   امنیت   و   عام   طور به 

شمار   در مواد مخدر همواره    قاچاق   پدیدة   . 1است 

.است   بوده   کشور   دو   بین   تنش   فعال   و   اصلی   موارد 

و   توزیع   ورود،   مکانیزم   ، ایران   دولت   منظر   از 

اقدامات   از   بخشی   مخدر،   مواد   ونقل حمل 

و   ایران   علیه   بر   اي فرامنطقه   و   اي منطقه   هاي قدرت 

از   اروپا   بازارهاي   به   افغانستان   در   تولیدي   مخدر   مواد   انتقال   . 1
جایگزین    قابل   کمتر   امتیاز   چند   دربردارندة   ایران   سرزمینی   مسیر 

افغانی  کشورهاي   معبرهاي   به   نسبت   معبر   این   است؛   ها براي 
طریق   از   مواد   انتقال   واقع در .  است   جداره تک   جنوبی   و   شمالی 
فضاهاي   از   مواد   این   عبور   نیازمند   اروپا،   به   مرکزي   آسیاي 

داخلی  امنیت   در   اختالل   ایجاد   آن،   نهایی   هدف 

 . ) 1389پور،  است (کریمی   کشور 

افغانستان  در ایران رقباي حضور .5-2

بر  مبتنی  شرقی  حوزة  در  ایران  هايخواسته  و  عالئق 

بعد  مرحله  در  و  ثبات  برقراري   و  امنیتی  مالحظات 

اما   ،است  اقتصادي  هايهمکاري  توسعه   و  بسط

آن   ايمنطقه  متحدین  و  آمریکا  عملکردهايبررسی  

می نشان  افغانستان   و  مهار«   راهبرد  کهدهد  در 

 این  و  شودمی  پیگیري  هاآن  سوي  از  ایران  »محاصره

بنابراین   .است  شرقی  حوزة   در  موجود  تهدید  ترینمهم

کنند می   تالش و متحدانش در منطقه همواره    ها آمریکایی 

دولتی   آید،   سرکار   بر   ایران   مخالف   دولتی   تان افغانس   در   تا 

ژئواستراتژیکی   ژئوپلیتیکی   مالحظات   که  را   ایران   و 

 . ) 1394(لطفی،    ندهد   قرار   مدنظر 

واسطه   بدون   ایران   معبر   که درحالی   ، است   کشور   چند   سرزمین 
و   مسیر   کوتاهی .  شود می   منتهی   اروپا   و   ترکیه   به   دیگري 

کویر   و   لوت   پهناور   کویر (   فالت   شرق   خالی   تقریباً   فضاهاي 
ایران   به   افغانستان   از   مخدر   مواد   عامل مهمی در انتقال )  نمک 

 اروپا است.   به   انتقال   و 

 اي منطقه  متحدین  و   آمریکا   عملکردهايبررسی  
و   مهار«  راهبرد  کهدهد  در افغانستان نشان می  آن 

و   شودمی  پیگیري  هاآن   سوي  از   ایران   »محاصره
. است  شرقی  حوزة  در  موجود  تهدید ترین مهم  این

و متحدانش در منطقه همواره    هاآمریکایی  بنابراین
ایران  مخالف  دولتی  تان افغانس  در  تا  کنندمی  تالش

و  ژئوپلیتیکی  مالحظات   که  دولتی  آید،  سرکار  بر
 . ندهد قرار  مدنظر را ایران  ژئواستراتژیکی 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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1هیدروپلیتیک .3-5

افغانستان   و   ایران   مابین   سرزمینی   فضاي   در 

که   جریان   هیرمند   رودخانه  سر   بر   اختالف   دارد 

سبب بروز   گذشته،   هاي دهه   در آن    آب   از   استفاده 

با    گردیده   کشور   دو   این   روابط   در   هایی چالش  و 

بارندگی  منطقه کاهش  در  اختالفات    ، ها  شدت  بر 

است  شده  با   افغانستان   اخیر   سالیان   در .  افزوده 

آب   خود،   سرزمین   در   هیرمند   آب   از   بیشتر   استفاده 

این   که   داده   کاهش   را  ایران   سیستان  سمت به   جاري 

کشاورزي   هاي زمین   وسعت   کاهش   موجب   له ئ مس 

گردیده   هامون   دریاچه   شدن   تر کوچک   و   استان   این 

 . ) 5913و همکاران،  نیا  حافظ (   2است 

فغان اغیرقانونی مهاجران . 5-4

که آن   از   جداي   افغانی   غیرقانونی   مهاجران   هجوم 

از   موجی   کند، می   تهدید   را کشور    داخلی   ثبات 

موجب   که   آورد می   وجود به   را   داخلی   هاي تنش 

اقتصادي   هاي برنامه   بر   اضافی   هزینه   یک   شود می 

نیازهاي   حداقل   به   گویی جواب   براي   ، دولت 

روي   همچنین .  شود   تحمیل   مهاجران   این   معیشتی 

کارهاي   به   مهاجرین   این   از   هایی گروه   آوردن 

مانند   خالف  سرقت،   مخدر،   مواد   قاچاق   قانون 

در   آب   نقش  مطالعه   به   که  است  دانشی  هیدروپلیتیک،  .1
جهان   که  آنجایی  از.  پردازدمی   کشورها  بین  روابط  و  گذاريسیاست

جمعیت،   افزایش  کنار  در  عامل  این  رود؛می   پیش   آبیکم   سمتبه
به   آن  کمبود  که  است  کرده  تبدیل  استراتژیک   منبع  یک  به   را   آب

است    شده  منجر  جهان  نقاط  از  بسیاري  در  سیاسی  تعارضات  عنصر
 . )1396(رکابیان و جلیلیان،  

آب  منابع   از   افغانستان   بیشتر   ذکر این نکته مهم است که استفاده   . 2
وابستگی   هیرمند   رود  غربیجنوب   و   جنوبی   هاي والیت   زیاد   و 

شرایط  بهبود  در  هیرمند  رود  نقش  همراه به  هیرمند،  آب  به  افغانستان 

مردم   بین   در   را   وحشت   و   هراس   غیره،   و   ربایی آدم 

.سازد می   شکننده   را   داخلی   امنیت   و   ایجاد 

گري تکدي   و   بزرگ   شهرهاي   اطراف   در   نشینی زاغه 

فضاي   در   افغانی   مهاجرین   حضور   پیامدهاي   از 

همکاران،    است بوده    ایران   جغرافیایی  و  (اعظمی 

1390 ( . 

سیاسی    دینی  گراییافراط  .5-5 ثبات  عدم  در و 

افغانستان 

ترینمهم   از   گرایی فرقه   و   گرایی قومیت   عامل   دو 

داخلی  محیط   عرصه   در   ملی   امنیت   تهدیدهاي 

و   سیاسی   حاکمیت   تضعیف   باعث   که   هستند   کشور 

سایر   مدت کوتاه   در   و   شوند می   ایران   ارضی   تمامیت 

.د سازن می  مواجه  چالش  با  را   ملی  امنیت   هاي حوزه 

تضعیف   براي   اي فرامنطقه   و   اي منطقه   هاي قدرت 

و   اي فرقه   سازي تنش   ایران،   حاکمیت   و   دولت 

تروریستی   هاي سازمان   از   ابزاري   برداري بهره 

دنبال   مؤثر   راهکارهاي   عنوان به   را   اي منطقه 

که   شود می   جدي   وقتی   له ئ مس   این   ویژه به .  د ن کن می 

پیوندهاي   جمله از   مرز   سوي   دو   در   پیوندهایی 

طلبانه جدایی   هاي جنبش .  3باشد   داشته   وجود   قومی 

روش   و   سبک   و   چریکی   حمالت   قومی،   مسلحانۀ   و 

افزایش   و   کشاورزي   توسعه   طریق   از   فقر   کاهش   و   افغانستان   اقتصادي 
مسائل   و   هیرمند   رودخانه   گردیده   سبب   رودخانه،   آب   از   استفاده 
مردمی   پشتوانه   از   و   کرده   پیدا   ملی   جنبه   افغانستان   در   آن   با   مرتبط 

از   کوچکی   قسمت   سیستان   که درحالی باشد    برخوردار   بیشتري 
جریان   و   هیرمند   آب   موضوع   و   شود می   شامل   را   ایران   پهناور   سرزمین 

ایران   دولت   انعطاف   موجب   که   یافته   محلی   جنبه   سیستان   سوي به   آن 
 است.   شده   گذشته   سالیان   در   مورد   این   در   افغانستان   برابر   در 
در  هاپشتون  ايقبیله   و  قومی  پیوندهاي  توان بهمی   مثال  عنوانبه  .3

 اشاره نمود.  ها در ایران بلوچ  افغانستان و



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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علیه   جدي   تهدیدهاي   جمله از   جهادي   هاي جنگ 

ایران   شرقی   مرزهاي   مجاور   هاي استان   امنیت 

 . ) 1386(پیشگاه هادیان،    رود می   شمار به 

ها و بخش خصوصیرایزن  حضور کمرنگ  .5-6

 کشور   اقتصادي دیپلماسی در

، افغانستان  به  کشور  اعزامی  هايتئهی  در  عموماً

ذکري   شایان   نقش   خصوصی  بخش  فعاالن  و  هارایزن

 دو  اقتصادي  فعاالن  ناآشنایی  سبب  امر  این   که  ندارند

 توسعۀ  در  اخالل  نتیجه  در  و  یکدیگر  از  کشور

 و  بازاریابی  مقولۀ  در.  است  شده  بازرگانی  مراودات

 و  افغانستان  در  ایران اختصاصی  هاينمایشگاه  برپایی

 در  دایر  المللیبین  هاينمایشگاه   در  فعال  حضور  نیز

 از   را  کافی  حمایت  کشور   دیپلماسی  نهاد  کشور،  این

ایران    ضمن  در.  است  نیاورده  عملهب  خصوصی   بخش

 برندسازي  ترویج  و  کالن  بازاریابی  تبلیغات،  حوزه  در

 افغانستان،  مردم  به  داخلی  برندهاي  شناساندن  و

 سه  در   صادراتی  خدمات  و   کاالها  توسعۀ  منظوربه

 را و کافی    الزم   اقدامات  ملی  و  بنگاه  محصول،  سطح

 . است نداده انجام

 بندي و ارائه پیشنهاد جمع 
 کشور  که  کرد  ارزیابی  چنین  توانمیدر یک نگاه کلی  

بالقوه    نسبی  هايمزیت  داراي  افغانستان  و  ایران

همکاريبه  انسانی  و  سرزمینی افزایش  هاي منظور 

 عدم  اما  ،هستنداقتصادي، سیاسی، فرهنگی و امنیتی  

همچنین    و  امتیازاتها و  مزیت  این  درست  مدیریت

ب افغانستان  سیاسی  ثبات   حضورخاطر  هعدم 

کشور  در  ايفرامنطقه  و  ايمنطقه  هايقدرت  این 

 بروز   نتیجه   در  و  آن  ژئوپلیتیکی  اهمیت   دلیلبه

 قاچاق،  دینی  گراییافراط  و  متروریس  مانند  تهدیداتی

افغانستان،   کشور  داخل  از  ایران   ملی  امنیت  تهدید  و

نیز  و  هیدروپلیتیکی  اختالفات   تشدید  و  آب  مسائل

 از  آن  درست  مدیریت  عدم  و  افغانی  آوارگان  مشکل

 ، پویاپایدار  رابطه  یک  ایجاد  از  مانع  کشور،   دو  سوي

 هاي واقعیت  محور  بر  همجواريسنحُ   بر  مبتنی  و

در ابعاد روابط    روزافزون  در جهت تقویت  ژئوپلیتیکی 

 . است شدهگوناگون 

 دیپلماسی   یک  به  زانی  دو کشور  هايدولت رو  ایناز 

(  هايحوزه  در  پویا  اجتماعی،   اقتصادي،گوناگون 

 این   باید  دو  هر  ودارند    )امنیتی  و  سیاسی  فرهنگی،

 کشورهاي  توسعه  و  امنیت  که  کنند  درك   را  واقعیت

در  امنیت  و  توسعه  لیاص  هايمینتض   از  یکی  همسایه

راهبردي  مناطق   بر  تأکید.  تاس  خودشان  ملی  فضاي

دگی ش قفل  از  افغانستان  رفتبرون  براي  ایران

براي   افغانستان   فضاي  از  استفاده  نیز   و  رزمینی س

و   مرکزي  آسیاي  و  آسیا  شرق  و  چین  با  ایران  تجارت

در  گذاري سرمایه  و  مصرف  بازار  به  توجه  نیز

 دیپلماسی  یک   گرفتن  پیش  در   طریق   از  افغانستان

و   کالن   بازاریابی   تبلیغات،  حوزه   در ایران  
برندهاي  شناساندن  و  برندسازي  ترویج
منظور به  افغانستان،  مردم  به  داخلی
 سه در  صادراتی  خدمات  و  کاالها توسعۀ
اقدامات   ملی   و   بنگاه   محصول،  سطح
 . است نداده انجام راو کافی  الزم



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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از   کشور  دو  منديبهره  شرط  ،هوشمند  و  گرایانهواقع

 . است ژئوپلیتیکی هايمزیت تمامی

تحریم  از    آمریکا هاي  بازگشت  پس  ایران  علیه 

برجام،   از  به   آفرینی نقش بر  خروج  ویژههمسایگان 

سخت   شرایط  تعدیل  در  بر افغانستان  ايتحریم 

با ایران  افغانستان  مرز بودن  هم   است.   افزوده   کشور 

باعث شده    این کشور   و وضعیت نامناسب اقتصادي 

این  است   در  سیاسی  ثبات  پیدایش  در صورت  که 

اخ ظرفیت کشور،   در  زیادي  در  کشور   تیار هاي 

قرار   تحریم  نقدي  شرایط  و  سنتی  اقتصاد  گیرد. 

و این  سخت نموده افغانستان، کنترل قاچاق ارز را  

ا  ارزي  معامالت  با  مسئله رصد  جمهوريفغانستان 

متحده را با دشواري    ایران از سوي ایاالت اسالمی  

 . ه است مواجه ساخت 

انداز روابط چشمطالبان،  گیري مجدد  قدرتلیکن  

مبهم  تا حدودي    در ابعاد مختلفافغانستان و ایران را  

 داخلی  جنگ  بازگشت  از  ایران  .پیچیده کرده استو  

 نزدیکی  در  را  ثباتیبی  زیرا  است  نگران  افغانستان  به

طریق  از  را  ایران  منافع  تواندمی  و  دارد  پی  در  کشور

بینی پیش  که  افغان  پناهندگان   از  بیشتري  هايموج

برانگیختن   با  یا  و  شوند  روانه  کشور  سويبه  شودمی

 را ثباتیبی که  منطقه  در افراطی نیروهاي جویی ستیزه

که    اما  ،ندازد ا  خطر   به  کند، می  تقویت آنجا  هراز 

اداره کشور   مت و حکمرانیحکو  حتی طالبان براي 

با کشورهاي    خود به تجارت   خصوصبهدیگر  نیاز 

شریکی  ، دارد  هاهمسایه کماکان  استراتژیک   ایران 

 آن  از  تواننمی   که  شودمی  محسوب  طالبان  براي

تصرف مناطق و مرزهاي با    ،رواین از  . کند  پوشیچشم

 بین  مرزي  هايفعالیتغربی افغانستان توسط طالبان،  

و در حال حاضر    شد  گرفته   سر  از  بالفاصله  کشور  دو

ي هاچالش  کاهش  منظوربه  ،نهایتدر.  دامه داردنیز ا

 به  هاآن  تبدیل  و  بیشتر دو کشور  تعامالتبر سر راه  

 :گرددمی پیشنهاد زیر موارد ،فرصت

  رویکرد در   طالبان   به   نسبت   محتاطانه   اتخاذ 

روابط  سطح   و   تداوم   خصوص   در آتی:    مراودات 

ها همکاري   ادامه   همچنین   و   سیاسی   و   اقتصادي 

که   سنجید   باید   ابتدا   انرژي،   زمینه   در   جمله از 

خود   تعهدات   به   اندازه   چه   تا   پس   این   از   افغانستان 

در   چه   و   تعهد   اجراي   بخش   در   چه   است؛   پایبند 

محتاطانه   رفتار   بنابراین .  ها بدهی   بازپرداخت   زمینه 

تضامین   گرفتن   و   افغانستان   اخیر   تحوالت   به   نسبت 

سیاسی   مشروعیت   صورت   در   فعالیت   از   پیش 

بخش    کشور   اندرکاران دست   به   طالبان،  و 

 . شود می   توصیه خصوصی فعال در این کشور  

   امنیتی تهدیدات  بدار  ریشهرفع  کارگیري هبا 

این راهکار در راستاي   مشارکتی:  امنیت  رویکرد

امنیتی  و  هاچالش  رفع  تقلیل و مانند    معضالت 

افراط  مخدر،  مواد  ترویج قاچاق  و  دینی   گرایی 

در   دخالت  تواند کارگشا باشد. عدممی  تروریسم

محدود  داخلی  امور  و  نفوذ  ساختن  یکدیگر، 

 نظام   در  ايفرامنطقه  هايقدرت  نقش

تالشتصمیم اعتمادسازي  جهت  در  گیري، 

نخبگان   میان  ارتباطات  و  دیدارها  متقابل، افزایش

و اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادي،  فعاالن   و 

 دو  این  میان   دوستی  هايانجمن  همچنین تأسیس 

 حیاتی است.  کشور در رفع تهدیدات امنیتی



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 هدفمند  گیريبهره  براي  فصلی  روادید  صدور 

 منظور  :و اعمال مرزهاي نرم  افغانی  مهاجران  از

 غلبه   با  که  است  مرزهایی   نرم،  مرزهاي   از

 ها، مؤلفه  سایر  بر  اقتصاديـ    تجاري  مراودات

 ایجاد  مرزها  سوي  دو  در   متقابل  وابستگی  نوعی

 مانند   مرزي  هايبازارچه   و  گمرکات  ترویج.  شود

 صدور   اجازه  و  ماهیرود   و  میلک  دوغارون،

 به  افغانی  کار  نیروي  ورود  براي  فصلی  روادید

 عواملی  ،مورد نیاز داخل  کاري  فصول   در  کشور

 زیرا  شود؛می  محسوب  زمینه  این  در  کارگشا

و   جنگ  از  بیزاري  و   تنفر  باعث  رفاه  و  اقتصاد

 . شودمی خشونت و بزهکاري از دوري

   بر پروژهتأکید  اجراي  و  هايطراحی 

ایران  توسط   افغانستان:   در  استراتژیک 

 منظور مقابله هکشت جایگزین ب  هایی مانند پروژه

 تضمینی   خرید(  افغانستان  در  مخدر  مواد  تولید  با

مانند   کشور  نیاز  مورد  کشاورزي  محصوالت

افغانستان    شدهکشتچغندرقند    و  گندم  ودر 

کشور  به  ايکارخانه  محصوالت  فروش )، 1این 

 مقابلِ  در افغانستان به  خدمات و  کاالها ترانزیت

عنوانبه  افغانستان  به  برق  آب، صادرات  دریافت

آبی، برق  هايپروژه  و  سد  احداث  جایگزین

 به  مکانیزه  آبیاري  فناوري   و  ها طرح  صدور

مبادلۀافغانستان    یا   آب  با  نفتی  هاي فرآورده   و 

دو  تواند  میبَر  آب  محصوالت هر   کشوربراي 

 باشد.مثمرثمر 

اتخاذ  .  1 در  گذاري سیاست  ثبات  و  متناسب   گمرکی   قوانین البته 
ساختن    عامل  دو  زیرا  دارد  اهمیت  بسیار  راهکار این  اجرایی 

 ازبهره در   خصوصی  بخش  فعاالن  گیري 

بین مراودات  سفرهاي   المللی: پیشبرد  در 

افغانستان، به  کشور  بلندپایه  بر   مقامات  عالوه 

اقتصادي فعاالن  و   ،حضور  تولیدکنندگان 

هی ترکیب  در  اعزامی،تئ صادرکنندگان   هاي 

مقولۀ تجارت در مذاکرات مورد توجه و حمایت  

 ،هامردان قرار گیرد و از ظرفیت اتاقجدي دولت

مشترك تشکل شوراهاي  و  صادراتی  هاي 

 عمل آید.بازرگانی استفاده بهینه به

  فنی  مهندسی،   خدمات   صادرات   به   ویژه   توجه

در   افغانستان   کشور   ضعف   به   توجه   با   : ITو  

ها،حیطه   این   به   آن   روزافزون   نیاز   و   مقوله   این 

به   مؤثر   صادراتی   هاي مشوق   ارائه   با   توان می 

مهندسی  و   فنی   خدمات   و   کاالها   صادرکنندگان 

کمک   بخش   این   در   صادرات   توسعه   ، به IT  و 

صادرات   . نمود   شایانی  قبیل  به  توجه   با   این 

در   باال   افزوده ارزش   و   زایی اشتغال   ارزآوري، 

کشور  رشد   به   دستیابی   رکود،   از   خروج 

هدف  بازارهاي   تحریک   و   پایدار   اقتصادي 

 . منطقه، بسیار کارساز است 

اجرا،   جهت   هاآن   رويپیشِ   هايچالش   و  هاسیاست   در   ثباتیبی
 .شودمی   جایگزین کشت  شدنعملیاتی  از  مانع

ایران پس    آمریکاهاي  بازگشت تحریم  علیه 
همسایگان    آفرینی نقشبر از خروج از برجام،  

سخت  به شرایط  تعدیل  در  افغانستان  ویژه 
 است.  افزوده کشور ايتحریم بر



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجارى)
تدبیر اقتصاد

95 

 منابع 
تهران   - کشاورزي  و  معادن  بازرگانی، صنایع،    اتاق 

ارگیري مهاجران افغانی راهی براي رفع ک)، «ب1400(

نیاز نیروي کار سادة صنایع کشور»، گزارش نشست 

 وکار و رفع موانع تولید. کسبکمیسیون بهبود محیط 

هراتـ    خواف  آهنراه«  ،)1399(  عباس  آخوندي،  -

. 1998002:  کد  ایرانی،  مجله دیپلماسی  ،»ایران  ایده  و

 تحوالت   رابطه  بررسی«  ،)1392(  احمد  بخشی،  -

 همایش  ،»ایران  اسالمی  جمهوري  امنیت  با  افغانستان

 . بیرجند دانشگاه امنیت، و نظم جنوبی، خراسان ملی

 مرزهاي  امنیت«  ،)1386(  حمید  هادیان،  پیشگاه  -

 خارجی،  سیاست  هايپژوهش  معاونت  ،»ایران  شرقی

 .راهبردي مطالعات گروه

شهربانو  - ، )1395(  محمد  ،فاضلی  و  تاجبخش، 

اي،هسته  توافق   از  پس  افغانستان  با  روابط  و  ایران«

فصلنامه   ،»سازنده؟  تعامل   براي  جدید   ايدوره

 دوره  عمومی،  گذاريسیاست  راهبردي  مطالعات

پاییز.  ،20 شماره ششم،

، زادهعلی  و   پیروز  مجتهدزاده،  محمدرضا،  نیا،حافظ  -

بر  آن  تأثیر  و  هیرمند  هیدروپلیتیک«  ،)1395(  جعفر

مدرس  فصلنامه   ،»افغانستان  و   ایران  سیاسی  روابط

 .تابستان ،2 شماره ،10 دوره انسانی، علوم

)،1390(عمران    ،یوسفیشناس، محمدجواد و  حق   -

سازي در افغانستان  ها و تهدیدهاي روند ملت«فرصت

پژوهشی علوم سیاسی ـ    براي ایران»، فصلنامه علمی

 الملل.و روابط بین 

آنالین  - اقتصاد  «ایران1399(  خبرگزاري   و  )، 

دارند؟»، کد خبر:    یکدیگر  با  اشتراکاتی  چه  افغانستان

453524. 

ایران  آبی  )، «مناقشه1399(  گزاري خبر آنالینخبر  -

 . 1491163رسید؟»، کد خبر:  کجا به افغانستان و

فارسی  - یورونیوز  «اقتصاد 2020(  خبرگزاري   ،(

تورمی  و  باالتر  رشدي  گذشته؛  دهۀ  2  در  افغانستان

 پاکستان». و  ایران از ترپایین

ناصررعیت  - برزخ»، 1400(   نواز،  در  «چابهار   ،(

 اردیبهشت. 26روزنامه خراسان، 

و    - رشید  )،1396(  جلیل  ،جلیلیانرکابیان، 

کنفرانس   پدافند  و  «هیدروپلیتیک  ملی  غیرعامل»، 

حسابداري،   در  جهان  علمی  تحقیقات مدیریت، 

 اجتماعی، شیراز. علوم و حقوق

امیرحسینعرب  - «1398(  پور،  به )،  نگاهی 

افغانستانفرصت و  ایران  اقتصادي  دیپلماسی  »، هاي 

 هاي استراتژیک ریاست جمهوري. مرکز بررسی

نظرمحمد  - تحلیل  و  بررسی«  ، )1399(  غوري، 

 ششمین  ،»افغانستان  و  ایران   فرهنگی  مشترکات

علوم   و  مدیریت  هايپژوهش  المللیبین  کنفرانس

 .تهران دانشگاه ایران، در انسانی

سجاد  - «همه1400(  قهرمانپور،   دنبال به  )، 

صنایع،    از   خواهیسهم بازرگانی،  اتاق  افغانستان»، 

 معادن و کشاورزي تهران. 

ملتی  دو   هیچ   اشتراکات «   ، ) 1398(   کاظمی، محمدکاظم   - 

 . تسنیم   خبرگزاري   ، » نیست   افغانستان   و   ایران   اندازه 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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1400011304834 .
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 جهاد  انتشارات:  تهران  ،)»تهدید  و  تنش  منابع(

 .معلم تربیت دانشگاهی

 روابط   ژئوپلیتیکی  تحلیل«  ،)1394(  حیدر  لطفی،  -

 خراسان  ،»هافرصت  و  هاچالش  ایران؛  و  افغانستان

 .تابستان ،91 شماره ششم، سال: بزرگ

دستور   چین؛   و   )، «هند 2020(   اهللا مصعب، سید نجیب   - 

 افغانستان»، روزنامه صبح کابل.   در   همکاري   براي   کاري 

مجید  - و    ؛معصومی،  بهزاد  ، ملکوتیاژدري، 

) و  1392محمدجواد  رودخانه  ژئوپلیتیکی  «نقش   ،(

در   مرزي  بازارچه  امنیت ژئواکونومی  برقراري 

اجتماعی شهرستان هیرمند و روابط اقتصادي ایران و  

افغانستان»، پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی، سال اول، 

 شماره سوم، پاییز.

حضور   سابقه  بر  )، «مروري1399(  مونسان، محمد  -

براي  چقدر  هامهاراجه  چابهار،  پروژه  در  هاهندي

ند؟»،  هست  جدي  ایران  اقیانوسی  بندر  تنها  توسعه

 خبرگزاري تسنیم.

فاطمه   ،میراحمديدُرّه؛ راستی، عمران و    میرحیدر،  -

چاپ  ،»سیاسی  جغرافیاي  مبانی«  ،) 1384(سادات  

 . سمت انتشارات: تهران هشتم،

وزارت صنعت و تجارت جمهوري اسالمی افغانستان   - 

 ». 1399)، «گزارش تجارت افغانستان طی سال  1400( 

حکمرانی حکو هر   و  طالبان    مت  حتی 
اداره کشور با    خود  براي  به تجارت  نیاز 

هاهمسایه  خصوصبهدیگر  کشورهاي  
استراتژیک  ایران کماکان شریکی  ،دارد

 که  شود می  محسوب  طالبان  براي
 . کند پوشیچشم   آن   از توان نمی


