
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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   ياجرا یکیو ژئواکونوم یتیکیژئوپل یامدهايپ

  یرانا ياقتصاد یتزور بر امنزنگه یرمس

 1زهرا مشفق

  چکیده
آید و بر ترتیبات نطقه اوراسیا به شمار میتحوالت ژئوپلیتیکی م زور نقطه عطفی دراجرایی شدن مسیر زنگه

زنی ایران و معادالت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه
نسبت به ترکیه و جمهوري آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهاي عضو سازمان کشورهاي 

ساز و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی زبان، افزایش حضور ژئوپلیتیکیترك
نخجوان از پیامدهاي ـجلفاـترکمنستان در روابط ایران با کشورهاي آسیاي مرکزي و  احیاي مسیر سنتی تبریز

شود راهکارهاي آیند. براي تقویت امنیت اقتصادي ایران پیشنهاد میزور به شمار میاجرایی شدن مسیر زنگه
زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، پیگیري گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهاي تركراهبردي مانند 

جانبه با ترکیه و جمهوري آذربایجان براي هماهنگی زور و ایجاد کارگروه سهتثبیت مسیر جایگزین زنگه
هاي حمایتی روسیه و ازي انگیزهسآستارا براي خنثیـها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشتسیاست

  زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.مشروط کردن اجراي مسیر زنگه

  .زور، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، موازنهایران، جمهوري آذربایجان، زنگه واژگان کلیدي:

  مقدمه
که آبستن تحوالت  2020 باغ در سالجنگ دوم قره

بس مهم ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی بود، به آتش
جانبه بین کشورهاي روسیه، ارمنستان و سه

ترین و آذربایجان منجر شد. یکی از مهم
بس، تفسیرهاي برانگیزترین مفاد این آتشاختالف

آن است.  9متفاوت از ماهیت و نحوه اجراي بند 
 :بس قره باغ آمده استآتشنامه موافقت 9در بند 

ونقل در منطقه و حمل ياقتصاد يهاتیفعال همه«
ارتباطات  یمنیارمنستان ا يبالمانع است. جمهور

 
   zahra.moshfegh@ut.ac.ir                                  ایران تهران، دانشگاه تهران،دانشکده اقتصاد، . دانشجوي دکتري اقتصاد، 1

و  جانیآذربا يجمهور یمناطق غرب نیونقل بحمل
 یدهسازمان برايخودمختار نخجوان را  يجمهور

و بار در  هینقل لیحرکت بدون مانع شهروندان، وسا
 سیسرو يها. ارگانکندیم نیتضمهر دو جهت 

انجام  را ونقلکنترل حمل روسیه )یباس(افي مرز
 يهارساختیساخت ز ن،ی. با توافق طرفدهندیم

خودمختار نخجوان را با  يکه جمهور يدیجد
 ر. دشود»یانجام م دهد،یم وندیپ جانیمناطق آذربا

 ای دور»یبه واژه «کر ياهگونه اشارچیبند ه نیا
، بیترت نی«گذرگاه» و «داالن» نشده است و به هم



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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 بیتعداد و ترک زیآن و ن »ي«عرض» و «پهنا به
 يمرز سیسرو يهاارگان زاتیو تجه روهاین

 6و  2 ي(بندها نیالچ دوریبرخالف کر زین هیروس
مکان  ،نیاست. همچن شدهن ياهنامه) اشارموافقت

 نیب یارتباط ریمس نیمحل عبور ا يو شهرها قیدق
که از داخل خاك  جانیآذربا ينخجوان و جمهور

 نیمشخص نشده است. هم ،گذردیارمنستان م
 يمتفاوت از سو يرهایابهامات موجب بروز تفس

در در چند ماه گذشته  يو آذر یارمن يهاطرف
شده خصوص توافق بین ارمنستان و آذربایجان 

  .است
 9ند از ب جمهوري آذربایجانو استدالل  ریتفس

 نیاز «ارتباطات ب نظوراست که م نینامه اموافقت
 يو جمهور جانیآذربا يجمهور یمناطق غرب

است که از  ايیخودمختار نخجوان»، گذرگاه ارتباط
. در مقابل، کندیم ادیزور» زنگه کریدورآن با نام «
بس آتش نامهتدر موافق دوریکر فیتعر یطرف ارمن

 لیو به دل داندیم ن»یالچ دوریرا فقط محدود به «کر
، دوریمانند کر یبه واژگان 9در بند  میاشاره مستق نبود

 یارتباط ریبه مس یمفهوم نیچن میقائل به تعم
از داخل خاك  جانیآذربا ينخجوان به جمهور

معتقد است  ارمنستان گر،یدعبارت. بهستیارمنستان ن
 برداشتن موانع« به تنها ،بسآتشنامه تدر موافق

 جادیاشاره شده است نه ا ی»مواصالت يرهایمس
  . جدید داالن ای دوریگذرگاه، کر

را فقط  دوریلفظ و مفهوم کر یدر واقع، طرف ارمن
را از  دوریو استنباط کر ردیپذیم نیالچ دوریکر يبرا

 نیو معتقد است ا دربس نداآتشنامه موافقت 9بند 

دارد.  دیکأت یارتباط يرهایمس شیبند تنها بر گشا
 یارتباط ریمس نیمربوط به محل عبور ا ،گریاختالف د

) بایجانآذر ری(به تعب دوری) و کرستانارمن ری(به تعب
وجود  خاطربه ندمعتقد هاآذربایجانی است.

 ياجاده و یلیازجمله شبکه ر یارتباط يهارساختیز
در  يکه از منطقه نخجوان به شهر مِقر يدوران شورو

و از آنجا به جنوب  کندیو ارمنستان عبور م رانیمرز ا
 ،یضولی(مناطق ف رسدیم جانیآذربا يجمهور

باغ از کنترل که در جنگ دوم قره النیو زنگ لیجبرائ
 جانیآذربا يجمهور تیارامنه خارج شدند و به حاکم

عبور  يریاز مس دیقاعدتاً با ورزداالن زنگه ،برگشتند)
 يجمهور نیب يکند که از گذشته و دوران شورو

و  نیترکیو نخجوان وجود داشت و نزد جانیآذربا
دو بخش است.  نیا نیب یارتباط ریمس نیترصرفهبه

و  رهایمعتقد است مس یدر مقابل، طرف ارمن
 یباطارت ریمس نیتحقق ا يبرا يگرید يهاتیظرف

طرف  ریو به تعب یارتباط ریمس نیوجود دارد و عبور ا
و  کیونیدر استان س ياز شهر مِقر ي کریدور،آذر

کشور با  نیجنوب ارمنستان و در مجاورت مرز ا
و  یاتیح ياز مرزها یکیبردن  انیمنزله از مبه ران،یا

  ارامنه است.  یتنفس
 9بند  ریابهامات و اختالفات در تفس نیهم
موازات اختالفات در باغ بهبس قرهآتشنامه تموافق

مشترك پس از جنگ سال گذشته،  ينقاط مرز نییتع
و اتهام متقابل دو طرف به  ي دو طرفاسرا يآزاد

 یستیدر استفاده از مزدوران و عوامل ترور گریکدی
جود باغ موجب شد با وقره دومدر جنگ  یخارج
 ه،یمقامات ارشد روس نیجانبه بنشست سه نیچند



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

                  تدبیر اقتصاد
  پیامدهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجراي مسیر زنگهزور بر امنیت اقتصادي ایران             
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نامه موافقت 9و ارمنستان، بند  جانیآذربا يجمهور
  .ده باشدنش ییاجرا هنوز گریبند د 8برخالف 

نامه بین ارمنستان و اجراي این بند مهم از موافقت
آذربایجان، پیامدهاي متعدد ژئوپلیتیکی و 

اقتصادي ایران را در پی ژئواکونومیکی مؤثر بر امنیت 
ایم پیامدهاي مختلف دارد. در این پژوهش، کوشیده

اجراي این طرح در ابعاد مختلف جغرافیایی و 
اقتصادي به تصویر کشیده و به راهکارهاي الزم براي 

  تقویت امنیت اقتصادي کشور اشاره شود.

  ـ پیامدها1
زور که زنگهدر ادامه، به پیامدهاي اجرایی شدن مسیر 

هاي جدید براي ایران ها و چالشحاوي فرصت
  شود.است، اشاره می

  هاـ چالش1ـ1
هاي ترین چالشایم به مهمدر این بخش کوشیده

ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرایی شدن مسیر 
  زور اشاره شود.زنگه

  زنی ایران نسبت به ترکیهـ کاهش قدرت چانه1ـ1ـ1
، با اعمال راهبرد عثمانیزم و فعال 1991ترکیه از سال 

هاي مختلف فرهنگی، اقتصادي و دیپلماسی کردن بال
هاي ناشی از آن، به در سیاست خارجی و نهادسازي

ترین بازیگران ژئواکونومیک و ژئوکالچر یکی از مهم
در مناطق آسیاي مرکزي و قفقاز جنوبی تبدیل شده 

موعه اهدافی مانند تقویت است. این بازیگر که مج
سازي موقعیت ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی، هاب

هاي غربی و افزایش قدرت خود براي چین و قدرت
زنی در برابر روسیه و امکان امتیازگیري از این چانه

کند، کشور در سوریه را در منطقه اوراسیا دنبال می
اکنون در تالش است با احیاي مسیر تزانزیتی 

ر، به بازیگر مهم ژئوپلیتیک در این منطقه زوزنگه
تبدیل شود. تاکنون این کشور براي بیشتر مراودات 
تجاري خود با کشورهاي آسیاي مرکزي از مسیر 
ایران استفاده کرده است. طبیعی است در صورت 

زور، از مسیر مزبور بیشتر از مسیر احیاي مسیر زنگه
شود. ه میایران براي تجارت با آسیاي مرکزي استفاد

این موضوع منجر به کاهش اهرم فشار و قدرت 
  شود. زنی ایران در برابر ترکیه میچانه

زنی ایران نسبت به ـ کاهش قدرت چانه2ـ1ـ1
  جمهوري آذربایجان

، 1920بر اساس تقسیمات جغرافیایی استالین در دهه 
منطقه برونگان نخجوان تحت حاکمیت جمهوري 

برانگیزترین اختالفترین و یکی از مهم
بس، تفسیرهاي متفاوت از مفاد این آتش

در بند آن است.  9ماهیت و نحوه اجراي بند 
 :بس قره باغ آمده استآتشنامه موافقت 9
ونقل در و حمل ياقتصاد يهاتیفعال همه«

ارمنستان  يمنطقه بالمانع است. جمهور
مناطق  نیونقل بارتباطات حمل یمنیا

 يو جمهور جانیذرباآ يجمهور یغرب
 یدهسازمان برايخودمختار نخجوان را 

 هینقل لیحرکت بدون مانع شهروندان، وسا
. کندیم نیو بار در هر دو جهت تضم

 )یباس(افي مرز سیسرو يهاارگان
 .دهندیانجام م را ونقلکنترل حمل روسیه



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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اي جغرافیایی ارمنستان آذربایجان و در داخل مرزه
قرار گرفت. با فروپاشی شوروي و وقوع جنگ 

باغ، مسئله ارتباط با منطقه برونگان به یکی از قره
هاي روابط خارجی جمهوري آذربایجان تبدیل چالش

شد. جمهوري اسالمی ایران تاکنون با اعمال سیاست 
جواري و روابط دوستانه با همسایگان، حسن هم

ن نخجوان و جمهوري آذربایجان را مسیر اتصالی بی
فراهم کرده است. در شرایط کنونی، در صورت 

زور، جمهوري اي زنگهاحیاي مسیر ریلی و جاده
آذربایجان با استفاده از این مسیر با منطقه برونگان 

کند. این موضوع به کاهش خود ارتباط برقرار می
ابزارهاي راهبردي و اهرم فشار ایران در برابر 

  شود. جمهوري آذربایجان منجر می

ـ ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهاي 3ـ1ـ1
  زبانعضو سازمان کشورهاي ترك

 تیفعال يبا سطح باال يامنطقه ،يمرکز يایآس
 رانیا ه،یترک ه،یروساین منطقه، است. در  انهیگراهم

 يدارند کشورها یرقابت و سع گریکدی با نیو چ

 ییگراهم يهارا به سمت پروژه يمرکز يایآس
خود جذب کنند.  یفرهنگ ای ياقتصاد ،یاسیس

 تیزبان از محبوبترك يکشورها يهمکار يشورا
سازمان جوان  نیدر منطقه برخوردار است. ا يادیز

 براي) جانیدر نشست نخجوان (آذربا ،2009در سال 
 جادیملل ترك ا نیو اعتماد ب تیامن ،یدوست تیتقو

 زستان،یقزاقستان، قرق جان،یشد. در حال حاضر، آذربا
 آن یدائم ي) اعضا2019و ازبکستان (از سال  هیترک

این  القوهترکمنستان عضو ب آیند وبه شمار می
  ست. شورا

 تیفعال زبان،ترك يکشورهاي همکار يشورا
سران  نهنشست ساال يبرگزار باخود را  یاصل

نامه تفاهم بر اساس .دهدیترك انجام م يرهاکشو
جانبه همه يترك به توسعه همکار ينخجوان، شورا

 تیحال، فعالنی. بااپردازدیعضو م يکشورها نیب
 تیمنطقه و تقو تیامن نیمأت نهیآن در زم یواقع

 بعد متمرکز شده است. ياقتصادـیفرهنگ يهمکار
یی در نها هیانیشورا ب ينشست، اعضا ي هراز برگزار

روابط  يدیمسائل کلباره درتوافق نظر  مورد
این سازمان که در  .کنندیامضا م ی راالمللنیب

هاي گذشته عملکرد مثبتی در گسترش سال
هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسی ها در حوزههمکاري

و امنیتی در بین اعضا داشته است، از خأل راهبردي 
یکی بین اعضا با یکدیگر رنج فقدان پیوستگی ژئوپلیت

زور باعث پیوستگی بین برد. احیاي مسیر زنگهمی
ها و گرایی میان آناعضاي این سازمان و تقویت هم

شود. این موضوع اي ایران میتعدیل موقعیت منطقه
با تقویت حضور ترکیه در آسیاي مرکزي و قفقاز 

رمجموع، افزایش وزن ژئوپلیتیک و د
ژئواکونومیک روسیه در نتیجۀ اجراي این 

هاي خاص ها و چالشطرح، حاوي فرصت
عنوان سپري خود است؛ هرچند ازسویی به
کند، از دیگر در برابر نفوذ غرب عمل می

هایی را براي گسترش سو، محدودیت
تعامالت سیاسی و اقتصادي ایران با 

 .کنداد میکشورهاي منطقه ایج



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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جنوبی، موازنه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی را در 
ن مناطق به نفع این کشور و به ضرر ایران تغییر ای

  دهد. می
  هاـ فرصت2ـ1

هاي ترین فرصتایم به مهمدر این بخش، کوشیده
ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرایی شدن مسیر 

زمان طور همزور اشاره کنیم (برخی عوامل بهزنگه
  ها در کنار تهدیدات است).حاوي فرصت

ـ افزایش حضور ژئوپلیتیکی و  1ـ2ـ1
  ژئواکونومیکی روسیه

زور از چند جهت در راستاي منافع احیاي مسیر زنگه
حضور نیروهاي روسی در خط روسیه است. یکی، 

که است کنترل مسیر  برايمرزي سیونیک و ایران 
در تواند به معناي تکمیل کمربند امنیتی این کشور می

 زنی و ابزارچانه قدرتمقابل نفوذ غرب، افزایش 
فشار این کشور در برابر ارمنستان، ترکیه و جمهوري 

این آذربایجان به دلیل کنترل مسیر توسط نیروهاي 
. این عوامل خود باعث افزایش نفوذ باشد کشور

ژئوپلیتیک روسیه در قفقاز جنوبی و کاهش نفوذ 
فرصت) در منطقه عوامل امنیتی غرب مانند ناتو (

بودن مسیر  ناپذیربینیبا توجه به پیششود، اما می
مدت و الملل، در میانتحوالت سیاسی و امنیت بین

به شمار بلندمدت تهدیدي علیه امنیت ملی ایران 
بار از زمان فروپاشی نخستینبراي  رود؛ زیرامی

نیروهاي روسی در نوار مرزي کشور قرار  ،شوروي
  .خواهند گرفت

احیاي مسیر،  برايامنیتی روسیه  انگیزه ومیند
نامه امتناع ارمنستان از امضاي موافقتپیامدهاي 

صلح (روسیه، ارمنستان و آذربایجان)  جانبهسه
گروه مینسک  دوباره به فعال شدن است که

خلوت روسیه طدر حیاعنوان بال امنیتی غرب به
که در تعارض با منافع این کشور شود منجر می

 پیگیري   اي رانامهالبته روسیه مفاد موافقت ؛است
 مسکوت را کنديخان سرنوشت مسئله کند کهمی

 ،تا حتی اگر توافقی حاصل شود است گذاشته
باغ در قره ي خوداي براي حضور نیروهابهانه

   .داشته باشد

 و ژئواکونومیکی بعد از بیشتر دلیل، سومین
جنگ  با توجه به .مطرح است روسیه براي اقتصادي
مسیرهاي این کشور در دریاي سیاه به  ،اوکراین

ها با پرچم هاي غرب که ورود کشتیدلیل تحریم
روسیه را ممنوع اعالم کرده، با مشکالت و موانعی 

 ضمناحیاي مسیر نخجوان  است. هرو شدروبه
با دور زدن گرجستان  ،تسهیل مراودات این کشور

ان و در مسیر غربی به ترکیه متصل را به ارمنست آن

کشور براي بیشتر مراودات تاکنون این 
تجاري خود با کشورهاي آسیاي مرکزي از 
مسیر ایران استفاده کرده است. طبیعی است 

زور، از مسیر در صورت احیاي مسیر زنگه
مزبور بیشتر از مسیر ایران براي تجارت با 

شود. این موضوع آسیاي مرکزي استفاده می
زنی منجر به کاهش اهرم فشار و قدرت چانه

 شود.ان در برابر ترکیه میایر



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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زنجیره ارتباطی کشورهاي عضو اتحادیه و 
با توجه به اینکه  .کندمیاقتصادي اوراسیا را کامل 

رشت ممکن است چندین سال ـایجاد مسیر آستارا
احیاي مسیر نخجوان و  باروسیه  ،طول بکشد

تبریز که در دوره ـاتصال آن به خط ریلی جلفا
، زودتر از شدمیاتحاد جماهیر شوروي استفاده 

المللی دسترسی هاي آزاد بینرافیاي ایران به آبجغ
ییدکننده أت ،سکوت روسیه در این مدت یابد؛می

  .منافع این کشور در احیاي این مسیر است

هاي نظامی و تنش رسد اقداماتبه نظر می
هماهنگ  با ارمنستان جمهوري آذربایجان اخیر

اعمال فشار بر پاشینبان  در راستايبا روسیه 
بر بس مبنیمفاد اعالمیه آتش 9براي اجراي بند 

نه اشغال  است اي و ریلیاحیاي مسیرهاي جاده
 در منطقه این ؛ زیرا اشغالاستان سیونیک

ال رفتن ؤس منافع روسیه، زیر با مستقیم تعارض
دوره جغرافیایی فلسفه وجودي تقسیمات 

ي فعال شدن بند و به معنا 1920استالین در دهه 
پیمان  سازمان نظامی مربوط به اقدام جمعی

. درمجموع، افزایش است جمعیامنیت دسته
وزن ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روسیه در نتیجۀ 

هاي ها و چالشاجراي این طرح، حاوي فرصت
عنوان خاص خود است؛ هرچند ازسویی به

کند، از دیگر سپري در برابر نفوذ غرب عمل می
هایی را براي گسترش تعامالت حدودیتسو، م

سیاسی و اقتصادي ایران با کشورهاي منطقه 
  کند. ایجاد می

ساز ترکمنستان در ـ تعدیل نقش منفی2ـ2ـ1
  ارتباط ایران با کشورهاي آسیاي مرکزي

در شرایط کنونی، بخش عمده صادرات ایران به 
کشورهاي آسیاي مرکزي از ترکمنستان و از طریق 

اي)، جادهـرخس (ریلیسه مسیر س
برون اي) و اینچهباجگیران (جادهآبادـلطف

هاي شود. در سالاي) انجام میجادهـ(ریلی
گذشته، اختالفات ایران با ترکمنستان درباره 
قیمت گاز بر کل روابط ایران با کشورهاي آسیاي 
مرکزي اثر منفی گذاشته و موقعیت انحصاري 

ایرانی به آسیاي  ترکمنستان در انتقال اقالم
مرکزي، به اهرم فشاري علیه ایران تبدیل شده بود. 

زور و متعاقب آن، اتصال احیاي مسیر زنگه
ارمنستان به ایران و روسیه، این فرصت را براي 

طور مستقیم به بازار کند که بهایران فراهم می
کشورهاي آسیاي مرکزي متصل شود و اهرم فشار 

ترکمنستان علیه کشور ناشی از موقعیت انحصاري 
  را خنثی کند.  

اي در صورت احیاي مسیر ریلی و جاده
زور، جمهوري آذربایجان با استفاده از زنگه

این مسیر با منطقه برونگان خود ارتباط 
کند. این موضوع به کاهش برقرار می

ابزارهاي راهبردي و اهرم فشار ایران در 
 شود.برابر جمهوري آذربایجان منجر می



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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ساز احیاي مسیر قدیم ـ زمینه3ـ2ـ1
  نخجوانجلفاـتبریزـ

جنوب با ـهاي گذشته کریدور شمالدر سال
آستارا به دالیل ـتکمیل نشدن خط ریلی رشت

گونه که بایدوشاید مورد حقوقی و مالی، آن
زور داري قرار نگرفت. احیاي مسیر زنگهبربهره

کند که ضمن این فرصت را براي ایران فراهم می
نخجوان، ـجلفاـفعال کردن خط ریل قدیم تبریز

جنوب ـبرداري از کریدور شمالهاي بهرهظرفیت
  را افزایش دهد.

  
  گیري و پیشنهاد راهکارهانتیجه

اماواگرهاي زیادي در مسیر اجرایی شدن مسیر ریلی 
زور مانند مخالفت گروه اپوزیسیون اي زنگهو جاده

جامعه ارامنه وجود دارد، اما اجرایی شدن آن، 
تغییرات ژئوپلیتیک اثرگذاري بر معادالت اقتصادي، 

اي در پی دارد که سیاسی و توزیع قدرت منطقه
ژئوپلیتیکی و  هايها و چالشزمان حاوي فرصتهم

ژئواکونومیکی براي ایران است. کاهش اهرم فشار و 
زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوري قدرت چانه

آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهاي 
زبان، افزایش حضور عضو سازمان کشورهاي ترك

ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، 
ز ترکمنستان در روابط ایران با ساتعدیل نقش منفی

کشورهاي آسیاي مرکزي و احیاي مسیر سنتی 
نخجوان از پیامدهاي اجرایی شدن مسیر جلفاــتبریز
آیند. در ادامه، راهکارهاي زیر زور به شمار میزنگه

ها در ها و مدیریت چالشبراي استفاده از فرصت
  وند.شراستاي تأمین امنیت اقتصادي ایران پیشنهاد می

ـ پیگیري گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهاي 
: زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجیترك

زبان عنوان و هویت ترکی سازمان کشورهاي ترك
را دارد، اما کشورهاي عضو آن تنها محدود به 
کشورهاي ترك نیست. براي مثال، کشور اروپایی 

آید میمانند لهستان عضو ناظر این سازمان به شمار 
هاي اقتصادي و سیاسی این سازمان در و از ظرفیت

کند. ایران راستاي منافع ملی خود استفاده می
تواند با درخواست و پیگیري گزینه عضویت می

ناظر در این سازمان،  با سازوکار دیپلماسی و 
زنی در چهارچوب این سازمان، ضمن مدیریت چانه

هاي فیتهاي ناشی از این سازمان، از ظرچالش
اقتصادي آن در راستاي تأمین امنیت اقتصادي خود 

  استفاده کند. 
زور و ایجاد ـ تثبیت مسیر جایگزین زنگه

جانبه با ترکیه و جمهوري آذربایجان کارگروه سه
ایران : ها و اقناع دو کشوربراي هماهنگی سیاست

زور باعث پیوستگی بین احیاي مسیر زنگه
گرایی میان اعضاي این سازمان و تقویت هم

اي ایران ها و تعدیل موقعیت منطقهآن
شود. این موضوع با تقویت حضور ترکیه می

در آسیاي مرکزي و قفقاز جنوبی، موازنه 
ژئواکونومیکی را در این مناطق ژئوپلیتیکی و 

به نفع این کشور و به ضرر ایران تغییر 
 دهد.می



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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طرح ساخت پل روي رود ارس را براي اتصال 
عنوان مسیر جایگزین نخجوان بهآذربایجان به 

زور به جمهوري آذربایجان پیشنهاد داده زنگه
است، اما نگاه جمهوري آذربایجان به این مسیر 
موقتی و محدود و تا پایان جنگ اوکراین است. 

جانبه با ترکیه تواند با تشکیل کارگروه سهایران می
مداران و جمهوري آذربایجان، ضمن اقناع سیاست

، براي تضمین و دوام استفاده از این مسیر دو کشور
  به دو کشور اطمینان دهد.
سازي آستارا براي خنثیــ نهایی کردن مسیر رشت

هاي حمایتی از انگیزه: هاي حمایتی روسیهانگیزه
هاي اروپایی زور، فارغ از تحریمروسیه از مسیر زنگه

و مشکالت ناشی از آن براي مسیرهاي شمالی روسیه، 
در تکمیل زیرساخت خط آهن  تعلل

آستاراست. بنابراین، فوریت تکمیل این ـرشت
جنوب ـتر کردن کریدور شمالزیرساخت براي فعال

  شود.  توصیه می
با توجه : زورـ مشروط کردن اجراي مسیر زنگه

به اشتراك منافع روسیه و ترکیه در اجراي مسیر 
هاي الها و سزور، دور از انتظار نیست در ماهزنگه

آینده شاهد اجراي این مسیر باشیم. توصیه 
زنی و اعمال فشار بر شود از طریق چانهمی

هاي طرح و روسیه، این مسیر را تنها محدود طرف
به حمل بار و مسافر کنیم و فراتر از آن، این مسیر 
به مسیر امنیتی تبدیل نشود و در آینده گزینه 

ي از این هاي انتقال انرژمربوط به تأسیس شبکه
  مسیر منتفی باشد. 

 منابع

 ) ها و فرصت")، 1401سلیمانی، افشار
 یقفقاز جنوب یکیتیژئوپول راتییتغ يدهایتهد
 .، دسترسی دردیپلماسی ایرانی"رانیا يبرا

 Huseynov, Vasif (2022),”Zangazur 

corridor is the cornerstone of the post-

war regional cooperation projects in the 

south Caucasus”, Available at: 

https://valdaiclub.com/a/highlights/zang

azur-corridor-is-the-cornerstone-of-the-

post/  
  


