
 نگاهی به دیپلماسی اقتصادی ایران در اوراسیای مرکزی

 یکصد سال پس ا انقالب کمونیستی  و پایان نظام تزاری

 بیست و پنج سال پس از فروپاشی شوروی

 دور شدن بزرگترین تهدید امنیتی سده های اخیر از ایران 

 ایجاد یک منطقه حائل در حوزه قفقاز و خزر و آسیای مرکزی

 مناطق ژئوپلیتیک جدید در سیاست بین المللو پیدایش 

 ارزیابی عملکرد افتصادی ایران در این محیط منطقه ای جدید

 پرسش ها:

 ایران چگونه از ابزار دیپلماسی اقتصادی بهره گرفته است؟

 چه فرصتها و موانعی داشته است؟

 ایده:

ی بین های ساختاری داخلی و فشارهای سیاسدیپلماسی اقتصادی ایران در بیست و پنج سال گذشته در منطقه با ضعف

 هیچ از کشورهای منطقه نیست 11تا  1المللی فاقد اثر بخشی بوده و در حال حاضر ایران شریک اقتصادی 

 مفهوم دیپلماسی اقتصادی

  مدیریت روابط اقتصادی در راستای تامین منافع ملی و توسعه و رفاه اقتصادی داخلی و گسترش حوزه های

 فوذ خارجین

  :ویژگی ها 

 نهادگرایی اقتصادی 

 دسترسی به بازار 

  تامین و مشارکت در سرمایه گذاری 



 انتقال فناوری 

 مشارکت در انتقال انرژی 

 دیپلماسی اقتصادی موثر

 :محیط داخلی 

 اولویت توسعه اقتصادی بر امنیت و ایدئولوژی 

 وجود توسعه اقتصادی مناسب در داخل 

  برخورداری از مزیت نسبی در حوزه های مهم 

  بخش خصوصی اقتصادی قدرتمند 

 ساختار ها و شیوه ها و ابزار های مناسب اجرایی 

 :محیط هدف 

 بازار مناسب 

 بازی غیر امنیتی 

 بازی غیر ایدئولوژیک 

  فضای رقابت اقتصادی 

 محیط منطقه اوراسیای مرکزی

 قفقاز، آسیای مرکزیکشورهای بازمانده ی شوروی: بالتیک، اسالوی ، 

   :نقش موثر روسیهCIS, CSTO,EAEU 

 رقابتهای بین المللی: چین، امریکاف اتحادیه اروپا، ناتو و سایر قدرتهای منطقه ای 

 مسائل اساسی: امنیت، توسعه اقتصادی، ارتباطات، نهادگرایی، انتقال انرژی 



  2 $میلیون نفر و اقتصاد:  011جمعیت: حدود trillion (2016) (nominal) 

 2/5  ( 55درصد اقتصاد جهان )تریلیون دالر 

  :خط انتقال  8خطوط انتقال انرژی 

 خطوط ارتباطی و حمل و نقل  و جابجایی کاال و مسافر 

 ورود ایران به منطقه و فرصتهای آن

 پایان جنگ و گفتمان سازندگی و تئوری ام القرای اسالمی 

 می رفسنجانینامه حضرت امام و سفر مرحوم ایت اهلل هاش 

 محیط ژئوپلیتیک جدید 

 اولویت بخشی به منطقه در ابتدا و بعدا در سند چشم انداز 

 روابط گسترده منطقه ای 

 پیشنهاد تشکیل سازمان کشورهای ساحلی دریای خزر 

 میانجی گری در قفقاز و آسیای مرکزی 

 نقش ثبات آفرین در افغانستان 

 تحول در دوره های بعدی: اولویتهای دیگر 

 عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران

  :درصد تجارت اعضا 6گسترش اکو 

  ناظر در   عضویتSCO 

 توافقات اقتصادی گسترده با دولتها 

  :ایجاد زیر ساختهای ارتباطی 



 جاده های منتهی به منطقه و خط آهن تا خلیج فارس 

 انتقال انرژی: دو خط ایران به ارمنستان و ترکنستان به ایران 

 درصد0قه: تجارت با منط 

  :درصد 0انتقال مسافر 

 عملکرد

  میلیارد دالر و امروز بیش از دو میلیارد دالر 0میلیون دالر تا  011تجارت: روسیه از 

   :میلیارد 1/5ترکمنستان 

 :میلیارد دالر 011قزاقستان 

  :15میلیون دالر شریک  511آذربایجان 

  :میلیون دالر 211اوکراین 

  :رمیلیون دال 211سایر دوولتها 

  میلیارد دالر 5جمع کل: حداکثر 

   درصد 0حدود 

 محدودیتها

 وضعیت اقتصادی داخلی 

 نبود بخش خصوصی قدرتمند 

  اولویت های امنیتی 

 درگیر شدن در موضوع هسته ای 

 عدم مکملیت اقتصادی با منطقه 



  ضعف ساختاری و روشی و ابزاری  دیپلماسی اقتصادی 

  هزینه روابط با ایران 

 تحریم ها 

 ناهمه چیز بدون ایر» امریکایی  سیاست» 

 نتایج و راهکارها

 ایران حلقه مفقوده همکاری و همگرایی اقتصادی در منطقه 

 نادیده گرفتن قابلیتهای راهبردی اقتصادی ایران در منطقه 

  ایران شریک پس از رتبه دهم منطقه 

 راهکارهای معطوف به اقتصاد داخالی 

 رراهکارهای معطوف به دیپلماسی کالن کشو 

 راهکارهای خاص دیپلماسی اقتصادی 

  ساختارهاف نیروی انسانی، روشها 

 


