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 جنوبی  کره  جدید دولت آمدن کار روی

 و مالحظات مربوط به روابط با جمهوری اسالمی ایران  
 
 

 چکیده 

شود. بیستمین  آغاز مي   14۰1  ماه ارديبهشت   2۰جنوبي از    جمهور جديد كره ساله رئیس پنج   دوره 

كار  سوک يول از حزب محافظه   جمهوري اين كشور اسفند گذشته برگزار شد و انتخابات رياست 

مناسبات    1۹62  در سال جنوبي    كره   و   ران ي ا پیروزي رسید.  با كسب اكثريت آرا در اين انتخابات به  

روابط دو    است.   اين مناسبات سالگرد    ن ی شصتم   سال جاري   خود را آغاز كردند و   ک ی پلمات ي د 

مناسبات   ، اين اما با وجود   ، يادي بوده است ز هاي داراي فرازونشیب  هاي گذشته طي سال   كشور 

دومین  جنوبي    كره   )برجام(   اي توافق هسته یش از  . پ بود   قابل قبول   2۰17سال  تا    دو كشور 

بود  ايران  تجاري  شکل شريک  با  توافق .  سطح  اي  هسته   گیري  ارتقاي  براي  مناسب  بستري 

به    ايران و    گاز ايران ترين خريدار  بزرگ   كره جنوبي   طوري كه به   فراهم شد   دو كشور   مناسبات 

  از برجام و اعمال آمريکا  خروج يکجانبه  با    . شد   تبديل   سومین منبع بزرگ صادركننده نفت به كره 

تهران ،  كشورمان علیه    مجدد   هاي تحريم  به   شکل   سئول ـ    روابط  آغاز    خود گرفت. ديگري  با 

حجم    . واشنگتن روابط خود را با كشورمان كاهش داد هاي مجدد غرب، سئول به تبعیت از  تحريم 

به صفر نزديک    ، با گذشت چهار سال 2۰17میلیارد دالر سال    12از  دو كشور  بین  روابط تجاري  

تغییر رويکرد جمهوري اسالمي ايران  منجر به  آمريکا  هاي  همکاري كره با تحريم   . شده است 

جنوبي اين است كه    د اصلي ايران به كره انتقا   نسبت به سیاست تجاري با اين كشور شده است. 
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اعتنا به سابقه روابط دو كشور، حتي در  مريکا و بي آ هاي  اين كشور با پیروي محض از تحريم 

دوران كرونا حاضر به تعامل در زمینه اقالم بشردوستانه اعم از غذا و دارو با ايران نبوده است.  

هاي ظالمانه غرب، روابط تهران و سئول  ريم بنابراين از نظر مقامات كشورمان با فرض رفع تح 

  اي از اين هاي كره اگر هم روابط دو كشور در آينده عادي شود شركت   . مانند قبل نخواهد بود 

گذاري، انتقال دانش فني و مشاركت در  ، درباره سرمايه مصرفي   كاالهاي   جاي فروش پس بايد به 

جنوبي در برقراري   بنابراين با توجه به عدم توانايي كره ريزي كنند. برنامه   در داخل ايران   تولید 

جنوبي و موضوعات مشترک براي    روابط راهبردي و پايدار، سیاست تجاري ايران در قبال كره 

جمهور جديد  همکاري دوجانبه طي چند سال اخیر تغییر كرده و اين سیاست نسبت به رئیس 

جنوبي و سیر    رسي مختصر نظام سیاسي كره هم ادامه خواهد داشت. در اين گزارش پس از بر 

روي روابط دو كشور   هاي پیش ها و چالش ترين فرصت سئول به مهم ـ  مناسبات متقابل تهران 

 پرداخته خواهد شد. 

 
 

 مقدمه  

ي مستقیم  أجمهور با رجنوبي جمهوري دموكراتیک نام گرفته است و رئیس  هحکومت كر

جمهوري در اين كشور هر پنج سال  دارد. انتخابات رياستس هرم قدرت قرار  أمردم در ر

برگزار مييک  رئیسبار  و  نامزد شود كه دلیل  جمهور نميشود  بعدي  انتخابات  تواند در 

 1.اصلي آن چرخش نخبگان و جلوگیري از اداره متناوب كشور توسط افراد خاص است

 
 .1۳۹۵، بهار های اقتصادی اتاق ایرانمرکز تحقیقات و بررسیگزارشی پیرامون کشور کره جنوبی، 1. 

 https://research.chambertrust.ir/0311 
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. در انتخابات  ات داشته استنسبتاً باثب  يدوحزب ستمیس   ک ي   يجنوب  سال، كره  3۰از    شیب

نامزد  اخیر،   دوازده  میانحدود  اصلي  رقابت  داشتند.    ياصل   ب زحدو    ندگانينما  حضور 

و    ون یسياپوزد  زنام  و   كار محافظه  ب زح  نده ينما  1،وليسوک    ون يعني ي  ،بود  كشور  ي اسیس

در    2۰17، كه از سال  «ک ی حزب حاكم دموكراتي »مترق   ب زح  ندهينما  2، ونگ یجائه م   يل

  18)  2۰22مارس    ۹  يجنوب  كره  يجمهوراستيانتخابات ر  ن یستمی. ببوده استقدرت  

كار »قدرت مردم« با كسب  نامزد حزب محافظهيون سوک يول    د وش  برگزار(  14۰۰اسفند  

  2۰دولت جديد كره فعالیت رسمي خود را از  3.دبه پیروزي رسی  يأمیلیون ر 16بیش از 

 آغاز خواهد كرد. 14۰1ارديبهشت 

اي مقابله با فساد بود. همچنین چگونگي دهندگان كرهيأله داخلي رئترين مسمهم

  ا یاقتصاد بزرگ آس   ن یكه چهارم  ينابرابر  د ي آور مسکن و تشدسرسام  يها متیق   مديريت

  استیمسائل سد بوده است.  زهاي اصلي هر دو نامدغدغه  ز اقرار داده است،    ریرا تحت تأث

تأث  يخارج نت  يكم   ریمعموالً  حاش   جنوبي  كره  انتخابات  جهیبر  در  و  منافع    هیدارد 

جنوبي    جمهوري كرهيک اصل ثابت در انتخابات رياست  طور كلي بهدهندگان است.  يرأ

حزب  ي »مترق  بزحو هم    « قدرت مردم»  كارمحافظه  بز اينکه هم ح  وجود دارد و آن

  جنوبي   ي سیاست خارجي كرهدهجهت  يخود برا  ياندازه بر آمادگ   ک ي به    «ک یدموكرات

  ي جنوب  كره  امنیتي و نظامي   كره، اتحاد   دو   از زمان جنگ  . كننديم   دی تأكآمريکا  به سمت  

 
1. Yoon Suk-yeol 

2. Lee Jae-myung 

3.https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-candidates-kick-off-

presidential-race-dominated-by-scandal-third-party-2022-02-15. 
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  استی تنها موضوع س  1.شده است  ليتبد  ي اين كشورمل  ت یامن  يبنا   به سنگآمريکا  با  

در قبال ژاپن  نوع رويکرد  وجود دارد،    بزحدو    نیب  ي كه در آن اختالفات محسوس  ي خارج

 است.  يشمال  و كره

اند،  و نزديک بوده  دوستانهجنوبي در طول تاريخ داراي روابطي    ايران و كرهدو كشور  

دچار  واشنگتن    تحريمي   فشارهايدلیل  سئول به  ـبرجام، روابط تهران  از  آمريکا  با خروج  

منابع مالي ماحصل فروش نفت    تحويل  . نقطه اوج اين تنش به عدم فرازوفرود شده است

دهه اخیر مناسبات دو    6گردد. در طول  ميجنوبي بر  از جانب كرهخام و میعانات گازي  

محافظه حاكمیت حزب  دوره  در  متوازنكشور  ديگر  احزاب  به  نسبت  است.  كار  بوده  تر 

پارک گئون اقتصادي حسنه و سفر خانم  و  آن روابط تجاري  رئیسـ    نمونه  جمهور  هه 

ا و مسئوالن  رنفره متشکل از وز   236  هاي تئهمراه هیكار بهاسبق كره از حزب محافظه

ارشد اقتصادي و صاحبان صنايع بزرگ اين كشور به ايران است. حال با توجه به ادامه 

ال اصلي اين است كه انتخابات  ؤها، سجنوبي با اين تحريم  كرههاي غرب و همسويي  تحريم

كار چه تأثیري در روابط دوجانبه ايران و  جمهوري كره و پیروزي حزب محافظهرياست

ها روابط دوجانبه مطلوب داشت و سطح  توان با وجود تحريمكره خواهد داشت؟ آيا مي

 از برجام رساند؟ کا آمريمناسبات سیاسي و اقتصادي را به قبل از خروج 

 
 

 
 

 
1.https://www.cfr.org/in-brief/south-korea-presidential-election-candidates-

platforms-foreign-policy-issues. 
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 سیر مناسبات ایران و کره جنوبی 

 انقالب   از  ش یپ   دوران   در   دارند.  ک یپلماتيد روابط    هم  با  1341جنوبي از سال    ايران و كره 

در سئول  1تهي آكرد ر ی سف  ژاپن در راني ا   ر ی سف  و نداشت  ر ی سف  يجنوب  كره در  ران ي ا  ، ياسالم 

اقتصاد  ونی س یكم   ن ی اول  1354در آبان    .شد ي محسوب م  ز ی ن  دو كشور   يو فن  ي مشترک 

 فراهم راني ا از ( 1356)  كره   ر ي وز ( و نخست 1355خارجه )  ري وز  داريبرگزار شد و مقدمات د 

 يفن  و  ياقتصاد   مشترک  ون ی س یكم   نی دوم  ،سفرا   تبادل  با  زمانهم   و  1356  سال  در.  د يگرد 

 يهاه ن یزم   در   يبازرگان   و   ي تجار  يها ي همکار  آن   متعاقب   و   د يگرد   برگزار   سئول  در   كشور  دو 

صادرات اقالم   نهی زم  نی . همچن د يآغاز گرد  يخودروساز  عي صنا  و مخابرات ،التی ش ،ي نساج

 يجنوب   اگرچه دولت كره  ،ي با وقوع انقالب اسالم  2. به كره فراهم شد   ران ي ا   ي و معدن  ي سنت

اما روابط   ،شناخت   تی رسم را به   راني ا   ياسالم  يبود كه دولت جمهور  ييكشورها   نی اول  ءجز 

قابل   راتیی دهه پس از انقالب شاهد تغ   ک يكرد و تا    دا یدوجانبه به سطح كاردار كاهش پ 

نبود  يتوجه  دوجانبه  روابط  تحم  .م ي در  جنگ  از  به   ک ياز    يلی بعد   ي بازساز  لی دل طرف 

 مشاركت  عدم  و  خصمانه  مواضع  اتخاذ  عدم  به   توجه  با  گر يد  طرف  از  وكشورمان    ي اقتصاد

 يفن  و  ي صنعت  ي هاشرفت ی پ  نی و همچن  ران ي ا  ه ی اعمال شده عل  يها م ي تحر  در  يجنوب   كره 

 مانند   ي اكره   بزرگ  يها شركت   رون ي ا. از افت ي   ارتقا  ری سف   سطح  به  دوجانبه   روابط  كره،   در

 ارز با   وارد  نبودند،  يجنوب   كره   يمحدود به بازار داخل  گري كه د  وندای ه   و  سامسونگ  گلداستار،

 به   1۹78  سال  در   دالر  ون یلی م   5۰۰  سطح  از  كشور  دو ي تجار   مبادالت  »حجم.  شدند  ران ي ا 

 
 .پردازدسفیر آکردیته، سفیری است که در دو محل به مأموریت می  .1

 .1۳۹۵، بهار های اقتصادی اتاق ایرانمرکز تحقیقات و بررسیگزارشی پیرامون کشور کره جنوبی،  2.
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 دالر  ارد ی لی م   11/ 5  به   آن   زان ی م   2۰1۰  سال   در   و   د یرس   1۹۹7  سال  در   دالر   اردی لی م   1/ 8

 ينزول ری دو كشور س   ي توافق برجام روند تعامالت تجار ي تا امضا  2۰11از سال   .يافت  ارتقا 

 1.« د یرس   اردی لی م   6به رقم حدود    2۰15داشت و در سال  

هاي بزرگ منجر به يک تحول مهم بین دو كشور در  تاي با قدرامضاي توافق هسته

اين اتفاق مهم برگزاري يازدهمین نشست كمیسیون مشترک اقتصادي    .شد  2۰17سال  

هاي  همچنین روند تحوالت دوجانبه در كلیه عرصه  سال در تهران بود.  1۰دو كشور پس از  

  روابط سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و پارلماني سیر صعودي پیدا كرد. در اين سال حجم  

مرز   از  بار  12تجاري  اولین  براي  اخیر گذشت و همچنین  ظرف دهه  میلیارد دالر  هاي 

ت در سطوح مختلف  ئهی 82میلیارد يورويي و تبادل بیش از  8اعطاي يک خط اعتباري 

اي روابط بین دو كشور يکي از  بین دو كشور صورت گرفت. پس از امضاي توافق هسته

د  يؤدهه مناسبات ديپلماتیک دوجانبه بوده است. اما همین تحول م  6باالترين سطوح در 

ثر از  أهاي كره جنوبي در قبال جمهوري اسالمي ايران تا چه حد متآن بود كه سیاست

 در قبال ايران است.  آمريکامالحظات 

اي و به دنبال همسويي كره با  از توافق هستهآمريکا  به همین دلیل، پس از خروج  

اي از تنش سیاسي و كاهش  ها مناسبات سیاسي و اقتصادي دوجانبه وارد دورهاين تحريم

دو    2۰17جنوبي در سال    المللي كرهاتحاديه تجارت بینآمار  طبق   روابط تجاري شد.  

آمريکا    مجدد  هاي اند. پس از تحريماي روابط تجاري با ايران داشتهشركت كره 671هزار و  

ر سیر  نه تنها بهبودي ددر چهار سال گذشته    2. ها ايران را ترک كردندهمه اين شركت

 
1. https://seoul.mfa.ir/portal/generalcategoryservices/4300. 

2. https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/76743/s-korea-

shifting-iran-focus-from-trade-to-investment 
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  از   جيال  و  سامسونگ  همچون  ايكره  هايشركتبلکه    ،نشد  ايجادنزولي روابط دو كشور  

آمريکا  طور كامل متوقف و نفت هب جنوبي سط كرهتو ايران نفت خريد . شدند  خارج كشور

اي همچون ووي بانک، بانک صنعتي كره و اگزيم  هاي كرهبانک همچنین    شد.  جايگزين آن

كه ماحصل فروش نفت خام و میعانات گازي قبل    میلیارد دالر از پول ايران را هفت  بانک 

اي  هاي كرهو خروج شركتدر مقابل اين اقدامات خصمانه  اند.ها بود بلوكه كردهاز تحريم

روابط  ال و  تجاري  به سیاست  نظام نسبت  بازار كشور رويکرد كلي  از  جي و سامسونگ 

در ديدار  ايران    یس شوراي راهبردي روابط خارجي ئرسیاسي دوجانبه تغییر كرده است.  

در چهار سال اخیر تغییرات  » :  ه بود كهكرد  كیدأت  1جنوبي  مقام وزير امور خارجه كرهقائمبا  

جمهور روابط  در  كرهراهبردي  و  ايران  اسالمي  موجب   ي  اين  و  است  داده  رخ  جنوبي 

هاي  هاي اخیر شركتدر سالاشد«. به اعتقاد وي »شود آينده روابط متفاوت از گذشته بمي

ها باعث تمركز ايران بر توان هاي خوبي را در ايران از دست دادند و تحريماي فرصتكره

خانگي خودكفا    بسیاري از نیازها ازجمله لوازم  كه اينک ما از نظر  طوريبه.  تولید داخلي شد

پس بايد    اي از اينهاي كرههستیم و اگر هم روابط دو كشور در آينده عادي شود شركت

گذاري، انتقال دانش فني و مشاركت  جاي فروش كاالهاي خود به ايران، درباره سرمايهبه

اي  هاي كرهخروج شركت  اثر مثبتتوان گفت  درواقع مي  2«.در تولید در ايران فکر كنند

ايران، حركت   ارتقاي داخلياز  بوددر مسیر خودكفايي و  هاي رسمي  آماره است.  سازي 

اين خودباوري و خودكفايي در تولید لوازم خانگي  وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر  

 اي است. و محصوالت فني مشابه كره

 
 .چویی جونک کان 1. 

 .1۳۹۹دی  22جنوبی است، خبرگزاری ایرنا،  ای متفاوت در انتظار روابط ایران و کرهزی: آیندهاخر. 2

 https://www.irna.ir/news/84182249/ 

https://www.irna.ir/news/84182249/
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 های پیش روی روابط دوجانبهچالش

 ثرأ مت   ي جنوب  كره   و  راني ا  دوجانبه  مناسبات  واشنگتن،  هاي سیاست  از  سئول  تبعیت دلیل ه ب 

 يروابط تجار   کاي آمر   ي تيچتر حما   ري ز   ي. كره جنوبست کا ي آمردو طرف با    ياس ی ز روابط سا 

كه در مقدمه   طور همان   .كند ي م  می تنظ  ران ي ا   ي اسالم  ي جمهور و    ای خود را با منطقه غرب آس

از سوي  ي فشار حداكثر  است یس   گرفتن   ش ی ز برجام و در پا  کايآمر  خروج اشاره شد پس از 

 کايآمر همسو با    ي جنوب   كره شد.    دگرگوني دچار    اقدام   ن ي متأثر از ا   ز ی طرف ن  دو روابط    ، آمريکا 

 كشور  دو  نی حجم تجارت ب  كه   يا گونه كاهش داد؛ به   راني با ا   هانه یم ز  همهروابط خود را در  

 شده است.  ک يبه صفر نزد   2۰22اكنون در سال  ، هم 2۰17دالر در سال   اردیلی م   12از  

  اولويتي به    در عدم همکاري تجاري و سیاسي با كشورمان   سئول   سیاستاز    يبخش

  ي جنوب  دهد. كرهيمآمريکا    خود با  ي تیو امن   ياس یس  ،يشود كه به روابط تجاريمربوط م

ي خود  مل  ت یدارد، بلکه امنآمريکا خود به بازار    يدر حفظ دسترس   ينه تنها منافع اقتصاد 

آسیا شرق  منطقه  حما  زینرا    در  و  كمک  است.  كرده  وابسته  آمريکا    يت یامن  تيبه 

  ندو ي ا ايدر حوزه منطقه بزرگ يهاقدرت يهاظهور مجدد رقابت لیدل كه به  يايوابستگ

 هم خواهد شد.   شتری بپاسیفیک در آينده 

  کا ي آمر   ن ی ب   بزرگ   ي ها قدرت   رقابت   ر ی تأث   تحت   كه   است ی آس   شرق   ي كشورها   از   ي ک ي   كره 

  ي خارج  است ی س  ي اصل  ستون  واشنگتن   با  ي نظام  اتحاد طرف    ک ي . از  است  گرفته   قرار   ن ی چ  و 

  د ي تشد   با   چند هر   1. است   وابسته   ن ی چ  با   تجارت   به   آن   اقتصاد   گر ي د  طرف  از   است،   ي جنوب   كره 

 
1. https://gjia.georgetown.edu/2022/02/21/reimagining-the-u-s-korea-relationship-in-

the-indo-pacific%EF%BF%BC/ 
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  ش ی پ   در   و   طرف   ک ي   انتخاب   از   اجتناب   درصدد   ي جنوب   كره   واشنگتن   و   پکن   ن ی ب   ها تنش 

  کاي آمر خود با    ي الملل ن ی ب   ي ها است ی در س   اما در عمل   ، است   1« ک ي استراتژ   ابهام »   است ی س   گرفتن 

  ا ی منطقه شرق آس   ه ی تخل   ي برا   کا ي آمر هرگونه اقدام و واكنش    ي ا كره   مقامات   نظر   از همراه است.  

  سئول   رو ن ي ازا است.    كره   نظر   مورد   ي و اقتصاد   ي ت ی امن   ي ها است ی س   تمام   ختن ي فرور   ي معنا به 

  کا ي آمر   ي از راهبردها   ي ا جانبه همه   ي همراه   کا ي آمر و    ن ی تقابل چ   د ي موازات تشد به   دارد   تالش 

  ي خارج   امور   انجام   در   کا ي آمر   از   ي سنت   طور به   كره داشته باشد.    ا ی آس   غرب   مانند   مناطق   گر ي د در  

به    ي وابستگ   ن ي ا .  كند ي م   ي رو ی پ   خود   ک ي نزد   ي گ ي همسا   از   خارج   و   ا ی آس   شرق   منطقه   داخل   در 

روابط    ي ر ی گ در شکل   توان ي م وضوح  به  را  بزرگ  ي ها قدرت   رقابت   در  ن ی چ  با  رقابت  در   کا ي آمر 

واشنگتن    ي ها م ي كامل از تحر   ت ی و تبع   ا ی منطقه غرب آس   ي كشورها با    ي جنوب   كره   ي راهبرد 

 . كرد   مشاهده   ر ی اخ   سال   چهار   ي ط   ران ي ا   ي اسالم   ي جمهور   ه ی عل 

 ری متغ   از  ثرأ مت   كره  و  راني ا   انیم   دوجانبه  يتجار  و   ياسی س  روابط  كاهش  بر   عالوه

 نسبت  زی ن   يجنوب   كره  يخارج   استیس   کردي رو  كه  است   ن ي ا  گر ي د  چالش  کا،يمر آ   يها م ي تحر 

 دو   ایآس   غرب  در  ي جنوب  كره   يا منطقه   يپلماسيد   در.  است   كرده  ریی تغ  ای آس  غرب  منطقه   به 

 در  يجنوب   كره .  ي فناور  محصوالت   صادرات  و   يانرژ   تی امن   ن یتأم مهم وجود دارد:    له ئ مس 

ا   صرفاً   يانرژ  بحث  ن   راني به  تنوع   ،ستی وابسته  از طرق  انرژ   يساز بلکه  در   يسع   يمنابع 

 لهئ مس   ک ي  به  ينظام  ع يصنا   بحث  نکهي ا   ي گري د .  دارد   ران ي ا  يانرژ   به  خود  يوابستگ  كاهش

 عربستان،  مانند  ي امنطقه   ي كشورها  كه   ييآنجا   از  و شده    ل يتبد   يجنوب   كره   اقتصاد  در  مهم

كشورها  ني سئول به ا  يک ياين امر باعث نزد ،دارند ازین  يبه اسلحه و فناور  ني بحر  و امارات

م است.   يكشورها   همه  به   نسبت  خود  زنامتو   يا منطقه   است ی س   كره  گفت  تواني شده 

 
1. Strategic Ambiguity 
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 داده  قرار  ت ي اولو  در  را   ران ي ا   يا منطقه   يرقبا   و   داده  ریی تغ   سال  چهار  ني ا   يرا ط  يا منطقه 

 . داشت   خواهد  ادامه  ديجد   جمهورس ی رئ  دوره در   است ی س  ن يا   رسدي م  نظر به   و  است 

سي رويکرد كشورمان نسبت به روابط با كره  ادر مقابل اين اقدامات، شاهد تغییر اس

ثر از متغیر  أروابط سیاسي و تجاري دو كشور متطور كه اشاره شد  نهستیم. هماجنوبي  

،  موازات پیشرفت گفتگوها بین جمهوري اسالمي ايران و غربتحريم بوده است. درواقع به

ها هم به  سئول سعي در تقويت مناسبات خود با تهران داشته و در شرايط تشديد تحريم

تحريم تبعات  صادراتها  بهانه  اقتصاد  نوع براي  است.  گرفته  فاصله  ايران  از  خود  محور 

گاه در عمل نخواسته  جنوبي به ايران بیشتر شامل كاالهاي مصرفي بوده و هیچ  صادرات كره

گذاري زيربنايي و بلندمدت با كشورمان داشته باشد. در  است كه روابطي از جنس سرمايه

كره در عمل بهترين فرصت براي خودكفايي در  چنین شرايطي تغییر رويکرد در روابط با  

زمینه در  است.  داخلي  تولید  از  حمايت  با  مصرفي  در    محصوالت  خودكفايي  به  توجه 

شركتبخش از  تعدادي  درخواست  شاهد  خانگي  لوازم  مانند  داخلي  هايي  براي هاي 

واردا  از  جلوگیري  فرمان  درنهايت صدور  و  اين محصوالت  واردات  از  لوازم  جلوگیري  ت 

 1.ايماي بودهكره

  

 
 .1۴۰۰مهر  8، خبرگزاری تسنیم، ایدستور مقام معظم رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره . 1

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/08/2581339/ 
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 سئولـ  روی تهران های بالقوه پیشفرصت

نظیر  هاي بيبا وجود كاهش مناسبات اقتصادي و سیاسي، موقعیت استثنايي و پتانسیل

گیر اقتصادي  از ديد اتاق فکرهاي اقتصادي كره پنهان نمانده و مراكز تصمیمايران  اقتصادي  

  1SWOTاي را براي حفظ اين روابط در قالب شدهاستراتژي حسابو سیاسي اين كشور  

تجاري    كند پايگاهتالش مي  به ادامه شرايط كنوني،  واكنش  جنوبي در   اند. كرهطراحي كرده

به  كاالهاي  صادرات   طريق  از   را  خود   صورت محدود و حساب شده بشردوستانه هرچند 

براي ورود  تالش مي  و همچنین  كند   حفظ  بهكند    بر   مستمر  نظارت   ايران،   بازار  مجدد 

سفر پارک  را رصد نمايد.    ايران  بازار   روند  در ايران داشته باشد و  صنعتي   روندهاي   تغییرات

يک  سفر    نیكه اول   2۰16در سال    رانيبه ا  يكره جنوبسابق  جمهور  سیرئ  ههـ    گئون

پیروبود.    يخي تار  دادي رو  ک ي بود،  جمهور كره  رئیس با    كارب محافظهزدوباره حي  زبا  و 

انداز روشني در  مدت چشممدت و میاناگرچه در كوتاه  توجه به روابط دوجانبه كنوني، 

قابل ترسیم نیست اما با وجود روابط دوستانه در گذشته چنانچه    ، مورد روابط دوجانبه 

توان  در روابط خارجي خود را در دستور كار قرار ندهد مي  آمريکا سئول پیروي محض از  

  هاي مشترک همکاري دست يافت.در بلندمدت به حوزه

  ، يجنوب  است. كره  انرژي  منابع رانيا  غرب آسیا و  در ي جنوب  كرهاصلي   از منافع  ي کي

  ز تا قبل ا  ران ينفت ا  داراني خر  نيتراز بزرگ  ي کي   و   واردكننده بزرگ نفت جهان  نیپنجم 

  ي هاها منجر به كاهش واردات در سالمي اگرچه تحر  .استبوده    از برجامآمريکا  خروج  

روسیهبه  اما   ، شده  ریاخ جنگ  باال ـ    دلیل  و  نفت،    اوكراين  قیمت  و    ها شگاهيپاالرفتن 

 
1Threats.  Opportunities, Weaknesses, Strengths, (تهدیدها و نقاط قوت و ضعف ،ها فرصت ) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش  ________________________________________ 
 

12 

كرهم یپتروش  يهاشركت بازارها   رانيا  نفت   عرضه  خواهان  جنوبي  ي  ي  الملل نیب  يبه 

و تحريم ورود نفت    اين كشور  هايپااليشگاههستند. با توجه به همخواني نفت ايران با  

  يني نفت روسیه در كره افزايش يافته است.زجنوبي تمايل براي جايگ  روسیه توسط كره

  جنوبي  كرهدر    شگاه ي و مقامات پاال  ابان ي تاجر، بازار  26از    يک نظرسنجي و گزارش معتبر 

ماهه  سه  ان ي تا پا  رانيم اانتظار دارند معامالت نفت خا  آنهادرصد از    46كه    دهدمينشان  

  كامل   بازگشت  انتظار   دهندگان پاسخ  از  درصد  23  كه   حالي  . در گرفته شود  سوم از سر 

 2۰18ي سال  هاميقبل از تحر  يجنوب  كره  1.دارند  2۰22سال    پايان  تا   را  ايران  عرضه نفت

وارد  ايران    ز ا  يگاز  عانات یبشکه در ماه نفت خام و م   ونیل یم  11از    شیب  نیانگیطور مبه

  اين كشور   كرده بود و  ليتبدنفت كره    يكننده اصل نیمأاز سه ت  ي کي   كه ايران را به  كرد يم

 .بود ا یران در آس يا يپارس جنوب ي گاز  عاناتی م دار يخر نيتربزرگ نیهمچن

  

 
1.https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-

news/oil/021722-south-korea-iran-hold-talks-on-crude-trades-amid-nuclear-deal-

optimism 
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 ( 2022-2012)  رانیا از  یجنوب  کره   یگاز   عاناتیم  و  خام   نفت  واردات

 

 
 

تواند به نزديکي روابط دوجانبه كمک كند اين است  ساز كه ميدومین عامل فرصت

از نظر سیاستگذاران كره بزرگي است كه همجنوبي،    كه  بازار  از منابع غني  ايران  زمان 

اي  دارد. ايران در منطقه  عالي  تحصیالت  جوان، باانگیزه و بابرخوردار است و نیروي انساني  

اين باورند كه    بر  ها ايكره  .كنندمیلیون نفر در آن زندگي مي  3۰۰قرار دارد كه بیش از  

  كشورهاي   و  غرب آسیا  همسايه  كشورهاي  به  مجدد  صادرات  براي  ايمنطقه  مركز  يک   ايران

  نقش  تنها   ايران،   علیهآمريکا    هاي تحريم  دلیل به  اما درضمن   است.  المنافع مشترک  مستقل 

گیري تنش بین دو كشور تالش براي  بايد اشاره كرد كه با اوج  .كندمي  ايفا   را  محدودي

شركت  پیدا براي  جايگزين  بازارهاي  بكردن  كرزهاي  و  هرگ  منطقه  بازارهاي  در  اي 

جنوبي نظیر    رگ كرهزكشورهاي اطراف ايران آغاز شده است. اين راهبرد مراكز اقتصادي ب

هاي مهم اقتصادي اين كشور در دو سال اخیر در قبال  ، هیوندا و ديگر ارگانسامسونگ 
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ها  گذاري در زيرساختاي حاضر به سرمايههاي كره. اگر شركتستكشورمان در حال اجرا

در غیر اين صورت در بلندمدت ورود مجدد    باشد يک فرصت  تواند براي ايران  ميباشند  

 ها باعث نابودي تولید داخلي خواهد شد.اين شركت

جمهور  سومین فرصت بالقوه فراروي روابط دو كشور اين است كه با انتخاب رئیس

  ز اي ارگ كرهزهاي بب با ايران و با وجود حمايت شركتزجديد و روابط تاريخي اين ح

جمهور جديد كره براي  توان انتظار داشت كه رئیسبات، ميجمهور جديد در انتخارئیس

بورود مجدد شركت ايران تالش رگ كرهزهاي  به  آغاز كنداي  را  نظر    ،هايي  در  بايد  اما 

  ر ياست، اكنون به سا  رانيبلوكه شده ا  ي هايياز دارا  يكه ناش   ي دوجانبههاتنشداشت كه  

جمهور  تسويه بدهي كره توسط رئیس از نظر برخي كارشناسان،  .  كرده است   ت ي ها سرا حوزه 

  ي ساز ي حل مشکالت دو كشور و عاد   ي برا   ي جنوب   عزم كره   ي اب ي ارز   ي برا   ي تواند آزمون ي م جديد  

دو كشور    ان ی م   ي الزمه هرگونه روابط اقتصاد حال بايد در نظر داشت كه  با اين   باشد. روابط  

ندارد و    ي مستقل   ي نظام بانک   ي كره جنوب   نکه ي و نقل و انتقاالت است، نظر به ا   ي مباحث بانک 

  ي رابطه اقتصاد   جاد ي امکان ا  رد ی گ ي صورت م   کا ي در نزد فدرال رزرو آمر   ي درواقع تراكنش اصل 

 رو خواهد شد. هايي روبه با چالش   ي دو كشور حداقل تا زمان نامعلوم   ان ی م 

 

 بندیجمع

و   از  هاي گذشتهجنوبي طي سال  كرهو  ايران    اقتصاديمناسبات سیاسي  روابط    متأثر 

در حوزه  آمريکا  با توجه به وابستگي به جنوبي كره .است بودهآمريکا  سیاسي دو كشور با 

هاي  ثر از سیاستأمت  و منطقه غرب آسیا   خود را با ايران مناسبات    ل سیاسي و امنیتي ئمسا
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برنامه ميواشنگتن  همکارياگرچه    كند. ريزي  براي  مناسبي  مشترک  هاي  بسترهاي 

قیدوشرط كره  اما همراهي بي  ،مهیا بوده  كشور  میان دو  ويژه در عرصه اقتصاديدوجانبه به

از آنجايي    ، به تنزل شديد سطح روابط تهران و سئول منجر شده است.آمريکا هاي  با تحريم

وان در بلندمدت روي  تنمي  ،كه كره جنوبي يک سیاست خارجي مستقل و پايدار ندارد

ويژهشکل حساب  كشور  اين  با  باثبات  و  عمیق  رابطه  يک  چنین  گیري  در  كرد.  باز  اي 

  آمريکا تغییر اراده دولت حاكم بر كره جنوبي براي دخالت ندادن مالحظات    شرايطي صرفاً 

تواند محركي براي تقويت و بهبود روابط تهران و سئول  در نوع روابط خود با ايران مي

اي به ايران تنها در  هاي كرهد. حتي در صورت تحقق چنین روندي نیز ورود شركتباش

از آن مي از قالبصورتي فرصت است و  آنها در يکي  هاي  توان استقبال كرد كه حضور 

  در غیر اين صورت اگر هدف صرفاً  ، گذاري، انتقال دانش و مشاركت در تولید باشدسرمايه

مین منافع ايران باشد. درمجموع أتواند متضمن تنمي  عاًت كاالهاي مصرفي باشد قطا صادر

هاي اشتباه سئول و تصمیم به بهبود روابط دوجانبه حتي با وجود پايداري  تغییر سیاست

آزمون پیش روي رئیسها، مهمتحريم روابط  ترين  تنظیم  جمهور جديد كره جنوبي در 

 خود با جمهوري اسالمي ايران است.
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