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  سازمان مهکاری شانگهایبا ایران راهربدهای مهکاری 

  بيان مسأله
 يانهم يايواقع در آس يههمسا ياز كشورها يو بعض يهو روس ينمانند چ يتامن يشورا ياز اعضا يحضور برخ يلبه دل يشانگها يهمكار سازمان

دهه است كه  يكاز  يشكشورمان، ب يهامقام يانجام گرفته از سو يهابرخوردار باشد، اما با وجود تالش يرانا يبرا ييباال يتاز جذاب توانديم

  مواجه شده است. يفيبا بالتكل يرانا يتعضو رخواستد

 تحليل مسأله

سازمان وجود دارد،  ينا ياقتصاد اعضا ينب ياساس يهاكه تفاوت دهدينشان م يشانگها يسازمان همكار ياعضا يساختار اقتصاد بررسي
و  ياسيساختار س ي. بررسشوديشناخته م يشانگها ياقتصاد سازمان همكار ترينيعنوان قواعضا كه به يگربا د ينچ ينخصوص ببه

سازمان تنها برعهده دو  يندر ا گيرييمتصم ي،شانگها يهشت كشور در سازمان همكار يتدهد كه با وجود عضوينشان م يزن گيرييمتصم
 ييچه كشورها ينكهدر خصوص ا يسازمان (حت يندر ا يماتتصم كنندهييندو كشورند كه تع يناست و ا يهو روس ينچ يعنيسازمان،  ينعضو ا

 يراناز ا ياستفاده ابزار يدر راستا ياستس ينوع يرويكشور همواره پ ينثابت كرده است كه ا سيهعضو آن باشند)، هستند. تجربه در خصوص رو
را باور  هايييلابراز تما ينچن توانينم ي،اپس از توافق هسته يشانگها يدر سازمان همكار يرانا يتبه عضو يلبا وجود ابراز تما ياست و حت
 يرشاست كه بخواهد با پذ يدبع يكابا عربستان و آمر يمراودات گسترده تجار يلبه دل ينچ يعنيسازمان  ينا يعضو اصل يگرد ينكرد. همچن
در خصوص درخواست كشورمان نداشته است، اما  يمخالفت يممستقطور وارد كند. هرچند به ياكشورها لطمه ينبه روابط خود با ا يراندرخواست ا

  مشاهده كرد. يرمستقيمطور غبه توانيم ينهزم يناعمال قدرت آن را در ا
  

  راهكارهاي پيشنهادي 
  :شوديم يشنهادو جهان پ در سطح منطقه ياقتصاد يپلماسيد يكشور در راستا ياقتصاد يتامن يشافزا يبرا يرز راهكارهاي

منافع  يناگر هدف تأم :يشانگها يسازمان همكار يجابه يكسدر بر يتعضو يبرا يپلماتيكد يهاكردن تالش معطوف - 
با عنوان  يكه در سطح جهان ييهادر سازمان يتخود را به عضو يپلماتيككشور تمام تالش د يهااست، بهتر است مقام ياقتصاد
 ياعضا ازو هند  يهروس ين،چ يعني ي،شانگها يخصوص كه سه عضو از سازمان همكاراند، معطوف كنند، بهشناخته شده ياقتصاد

  دچار مشكل نخواهد شد. يزن ياسيخواهد شد، بلكه منافع س ينكشور تأم ياقتصاد يتتنها امنصورت، نه ينهستند. در ا يكسبر
 ي،موثر بر معادالت جهان يبهبود روابط كشورمان با كشورها :يياروپا يورهاخصوص كشتعامل با تمام كشورها، به افزايش - 

طور حتم، بر تعامل روز به داخل است، بلكه به يمانند ورود فناور يتنها دربردارنده منافع اقتصادنه يي،اروپا يخصوص كشورهابه
  اثرگذار خواهد بود. ينكشورمان با كشورهاي ثالث مانند چ

عضو  يو كشورها يرانا ياسالم يجمهور ينب يروابط راهبرد يشافزا :يشانگها يسازمان همكار يبا اعضا يهمكار تداوم - 
دهد. در  يشكشور را افزا يااقتصاد، قدرت منطقه يتضمن تقو توانديهند و... م ين،چ يه،مانند روس يشانگها يسازمان همكار

  استفاده كرد. فمختل هاييوهتوسعه روابط از ش يبرا توانياز كشورها م يكروش، با توجه به مشخصات هر  ينا
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  کشور دو روابط بسط راهربدهای و هاچالش ها،فرصت: قزاقستان و ایران
  بيان مسأله

هاي ، استقالل قزاقستان را به رسميت شناخت و دو كشور از همان ابتداي استقالل قزاقستان، تعامالت خود را در حوزه1991دسامبر  16ايران در 
هاي همكاري نقطه آغازي بر شناسايي زمينه 1991ايران در آلماتي در سال  مختلف اقتصادي آغاز كردند، برگزاري نمايشگاه كاالهاي مصرفي

هاي مختلف براي همكاري، اقتصادي و تجاري بين دو كشور بود. حجم مراودات دو كشور از ابتدا تا اكنون با وجود نزديكي جغرافيايي و ظرفيت
  تواند براي ايران منافع اقتصادي داشته باشد.مكاري بوده كه ميهاي بالقوه هقزاقستان داراي فرصتتوجه نبوده است.  چندان قابل

  تحليل مسأله
ها، كشت فراسرزميني و انرژي هايي مانند معدن، پتروشيمي، زيرساختدر ارتباط با بخش ايران و قزاقستان هاي زيادي براي همكاري بينفرصت

برداري نشده نفت بوده و نيازمند تأسيس صنايع پتروشيمي براي حركت از توليد نفت خام به توليد قزاقستان داراي ذخاير عظيم بهره وجود دارد.
گذاران خارجي را براي توسعه اين سرمايه اين كشور .است PVCمحصوالت شيميايي و نفتي مانند منسوجات، پالستيك، رنگ، كود، سوخت و 

هاي موجود در برخي از اجزاي اين صنعت، ساله در حوزه صنعت پتروشيمي و تواناييبخش دعوت كرده است. ايران با توجه به سابقه چندين 
هاي ريسك و كشور جهان، در ارتباط با شاخص 105در بين  2017قزاقستان در سال تواند تجارب خود را در اختيار اين كشور قرار دهد. مي

با توجه به اولويت    قرار گرفته است. 5قه اروپاي شرقي و مركزي هم در رتبه و در بين كشورهاي واقع در منط 36، در رتبه هامزاياي زيرساخت
البته،  هاي مختلف مهندسي و فني با اين كشور همكاري داشته باشد.تواند در حوزههاي اقتصادي قزاقستان، ايران ميها در برنامهتوسعه زيرساخت

  ونقل است.هاي مخابراتي و حملبا مسايل قانوني، بوروكراسي، سيستمالزمه گسترش روابط با اين كشور برداشتن موانع مرتبط 
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  هاي همكاري با قزاقستان، توجه به موارد زير ضروري است:در راستاي استفاده حداكثري از ظرفيت

هاي كشور و ارتباط با نوسازي زيرساخت ويژه دربا توجه به اينكه قزاقستان، به :هاي فني و مهندسيحمايت دولت از بخش مربوط به حوزه - 
تواند با انجام مذاكرات ديپلماتيك، زمينه را براي حضور هاي فني و مهندسي نيازمند است، ايران ميبرداري از منابع انرژي به تكنيسينبهره
  استاي منافع ملي خود بهره ببرد.هاي خالي توسعه اين كشور در رهاي مهندسي و فني ايران در اين كشور فراهم كند و از ظرفيتگروه

هاي كشاورزي و مواد غذايي، شيميايي، شود، در بخشپيشنهاد مي :هاي تخصصي براي كاالهاي ايراني در قزاقستانبرگزاري نمايشگاه - 
زمينه را براي هاي تخصصي براي كاالهاي ايراني در قزاقستان برگزار شود. اين مسأله، پتروشيمي، سلولزي، صنعت و نساجي، نمايشگاه

 سازد.كند و زمينه را براي گسترش صادرات كاالهاي ايراني به اين كشور مهيا ميشناخت كاالهاي ايراني و بازاريابي براي آنها فراهم مي

ين و هاي نامناسب، قدرت خريد پايبا موانعي مانند زيرساخت در قزاقستان هاشركتبا توجه به اينكه  :گذاريهاي سرمايهمديريت ريسك - 
ها شود، اما در بلندمدت، گذاريهاي اول امكان دارد اين موضوع مانع بازدهي زياد سرمايهشوند و در سالميرو بهنظام حقوقي ضعيف رو

ه ها، بتواند بازدهي زيادي را به همراه داشته باشد. همكاري با دولت ضمن توسعه طرحهاي اين كشور ميويژه در زيرساختگذاري، بهسرمايه
گذاري را در مراحل اوليه كاهش دهند. در اين ارتباط دولت ايران بايد از هاي مرتبط با سرمايهكند تا ريسكگذاران خارجي كمك ميسرمايه

 هاي ايراني در اين كشور فراهم كند.گذاري شركتطريق مذاكرات ديپلماتيك با دولت قزاقستان، زمينه را براي كاهش ريسك سرمايه

با توجه به اينكه يكي از مشكالت گسترش روابط اقتصادي ايران  :ماسي حمايتي از فعاالن اقتصادي ايران در قزاقستاناعمال ديپل - 
شود، نمايندگان ايران از طريق مذاكره و ساالري پيچيده در قزاقستان است، پيشنهاد ميو قزاقستان وجود موانع قانوني و ديوان

 و تهيه براى مناسب قضايى فرآيندهاى فقدانسيستم ضعيف قوانين بازرگاني، زني با دولت قزاقستان، مشكالت ساختاري مانند چانه
دولتي را كه با  ساالري گستردهديوان و قزاقستان بازار به كاالها رساندن براى لجستيك و ونقلحمل مشكالت قراردادها، تنظيم
    ر اين كشور مرتبط هستند، تعديل كنند. هاي اقتصادي ايرانيان دفعاليت
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  های پیش روی ایرانفرصت :CISهای انرژی کشورهای حوزه ظرفیت

  بيان مسأله
كه است موجب شده  كشورهاي اين منطقه المللي در صنعت نفت و گازهاي بينشركت و حضور، CIS منابع سرشار نفت و گاز در منطقه

دليل عدم  رغم توليد باالي نفت و گاز، به، بهCIS برخي از كشورهاي منطقه ،افزايش يابد. با اين حال ،كشورهااين توليد نفت و گاز 
تمايل به  ،رواينبراي انتقال نفت و گاز توليدي خود به بازارهاي جهاني، وابستگي بااليي به روسيه دارند. ازهاي آزاد، دسترسي به آب

، ممتاز ايران به لحاظ موقعيت ژئوپليتيكي ،بينجود دارد. در اين و اين منطقهنفت و گاز در كشورهاي  مبادالتيسازي مسيرهاي متنوع
دهد كه به ها نشان ميبررسياما  ،المللي داردهاي آزاد به بازارهاي بيناز طريق آباين كشورها  انرژيظرفيت بااليي براي انتقال منابع 

 .ظرفيت استفاده نشده استدرستي از اين تاكنون بههاي اين منطقه، دليل توجه ناكافي به ظرفيت
  

  تحليل مسأله
درصد از كل ذخاير گازي جهان را در خود  7/28خام و حدود درصد ذخاير نفت  3/8، بيش از 2016در سال  CISبراساس آمارها، منطقه 

كشورهاي اين منطقه  درصد از توليد گاز طبيعي دنيا متعلق به 1/21درصد از توليد نفت خام و حدود  6/15جاي داده است. همچنين حدود 
در اين بين  كننده انرژي دارد.هاي بسياري در زمينه تأمين انرژي كشورهاي بزرگ مصرفتوان گفت، اين منطقه ظرفيترو، مياست. ازاين

كشورهاي  المللي وهايي در زمينه انتقال منابع انرژي به بازارهاي بزرگ بين، چالشCISرغم وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در منطقه به
  كننده وجود دارد. مصرف

هاي آزاد راه ندارند در واقع، كشورهايي مانند تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و آذربايجان كه سرشار از منابع نفت و گاز هستند، به آب
رو، يافتن مسيرهاي جديد و ينو براي انتقال منابع نفت و گاز توليدي خود به خطوط انتقال نفت و گاز روسيه وابستگي بااليي دارند. ازا

 هايايران، فرصت به دليل موقعيت ممتاز ژئوپليتيكي تواند تا حدودي وابستگي اين كشوها را به روسيه كاهش دهد. در اين بين،ايمن مي
ين ترصرفهبهو مقروننخست اينكه ايران يكي از بهترين  دارد. قرار CISپيش روي كشور در حوزه انرژي با كشورهاي منطقه  زيادي

تواند مسيرهاي صادراتي نفت و و مي تالمللي اسهاي آزاد و بازارهاي بينمسيرها براي انتقال منابع نفت و گاز توليدي اين كشورها به آب
از از تواند امنيت ملي كشور را ارتقا دهد، زيرا با احداث خطوط انتقال نفت و گتحقق اين موضوع ميگاز اين كشورها را متنوع سازد. 

نوعي منافع كشورها با يكديگر مرتبط خواهد شد و امنيت ملي ايران تنها جنبه ملي نخواهد داشت، به و از مسير ايران،  CISكشورهاي 
المللي كاهش و هاي بينپذيري ايران را در مقابل تهديدبلكه منافع ساير كشورها نيز به امنيت ايران گره خواهد خورد. اين موضوع آسيب

هاي همكاري عنوان زمينهتواند بهسواپ منابع انرژي يكي ديگر از مواردي است كه ميدهد. الملل افزايش ميت ايران را در جامعه بينقدر
   مطرح شود. CISايران و كشورهاي 

(حاشيه درياي خزر) بيان شود، همكاري با اين  CISموضوع ديگري كه بايد در ارتباط با همكاري ايران و كشورهاي حوزه 
هاي مربوط به اكتشاف و استخراج نفت از درياي خزر است. با توجه به اينكه اكنون ساير كشورهاي حوزه درياي كشورها در فعاليت

اند و ايران تاكنون برداشتي خزر، مانند تركمنستان، آذربايجان، قزاقستان و روسيه برداشت از منابع نفت و گاز اين دريا را آغاز كرده
هاي نفت و گاز اين هاي شركتاز منابع اين منطقه نداشته است، همكاري ايران با كشورهاي اين حوزه و استفاده از ظرفيت

 بهتواند ميزان ذخاير اثبات شده نفت و گاز ايران را افزايش دهد. اين موضوع المللي ميهاي بزرگ بينكشورها و همچنين شركت
  خود به ارتقاي امنيت انرژي كشور منجر خواهد شد. وبهن
  

  



 

   4 

  راهكارهاي پيشنهادي
  روي، توجه به موارد زير ضروري است:هاي پيش گيري از فرصتبا توجه به مطالب يادشده، براي بهره

با استفاده از ايران بايد  :CISهاي سواپ نفت، گاز و برق با كشورهاي حوزه براي افزايش فعاليتديپلماسي فعال انرژي استفاده از  -
براي سواپ ايجاد  راهاي جديد و حتي گزينه هدرا افزايش د و برق حجم سواپ گازمذاكره با همسايگان شمالي، و ديپلماسي فعال انرژي 

ها به ساختزيري آغاز شده است كه بايد با ايجاد تازگبههاي جديدي بوده كه ينهگز جمله ازسواپ گاز تركمنستان به آذربايجان . كند
 هاي همكاري ايران با همسايگان شمالي مانند ارمنستان باشد.تواند يكي از زمينهحجم آن افزوده شود. توسعه سواپ گاز با برق نيز مي

از هاي جديد انتقال نفت و گاز ايجاد مسير :هاي جديد انتقال نفت و گازجاسك و ايجاد مسير –ريزي براي احداث خط لوله نكا برنامه -
براي  راآورد، زيرا زمينه ميرا براي كشورمان به ارمغان  بيشتر المللي ايران، امنيتاي و بيندليل باال بردن اهميت منطقه بهايران 

ديد عليه ديگر معناي ته به ،كند و تهديد يكي از كشورهاي عضوفراهم مي هاوابستگي متقابل اقتصادي بين كشورهاي درگير اين طرح
 .خواهد بود هاطرح يناكشورهاي درگير 

 هايظرفيتدر كنار تالش براي توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسير ايران، توسعه  :نفت و گاز هاي توليد داخليتوسعه ظرفيت -
خط لوله نوباكو و اتصال گاز  مانندهايي فرصتگيري از بهره منظوربه در واقع،توليد داخلي نفت و گاز نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. 

ضمن اينكه ايجاد ظرفيت توليد گاز به ميزان كافي است.  برايگذاري ايران به اين خط لوله، شرط اول تحقق اين موضوع سرمايه
 جويي در مصرف گاز و كاهش شدت انرژي در كشور نيز بايد مدنظر قرار گيرد.گذاري در زمينه صرفهسرمايه

در كنار توسعه ميادين جنوب و جنوب غرب كشور،  :برداري از منابع نفت و گاز درياي خزرديپلماسي فعال در خصوص بهره -
توان با ديپلماسي فعال انرژي، از گذاري در ميادين نفت و گاز درياي خزر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين راستا ميسرمايه
گذاري در ميادين شمال ها را به سرمايهلمللي استفاده و با ايجاد فضاي مناسب فعاليت، اين شركتاهاي بزرگ بينهاي شركتظرفيت

  ايران ترغيب كرد.
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  و هتدید منافع برای ایرانمناسبات ترکیه با کشورهای منطقه غرب آسیا توسعه 
   

  بيان مسأله
. اين كشور تقويت جايگاه توان از تركيه نام بردمي، اندبودهغرب آسيا در ميان كشورهايي كه به دنبال ايفاي نقش واعمال نفوذ بر سير تحوالت منطقه 

ترديد قرار بيو جهاني در يك دهه آتي تبديل شود. اي، اروپايي كوشد تا به قدرت منطقهكند و در قالب آن ميخود در منطقه را با جديت دنبال مي
تواند كشورمان را در شرايط يگيري تركيه در قبال كشورهاي منطقه از سويي ديگر مگرفتن ايران در همسايگي تركيه از يك سو و چگونگي جهت

  .گيري در خصوص ديپلماسي خارجي كشور نسبت به تركيه قرار دهدحساسي براي تصميم

  تحليل مسأله
گيري آنها در قبال سه موضوع تحوالت موضع هاي اثرگذار بر ديپلماسي سياسي دو كشور ايران و تركيه در منطقه غرب آسياترين مؤلفهمهم

سالمي پس از روي كار آمدن ملك سليمان در عربستان سعودي، بحران سوريه و برآمدن كردها در مرزهاي تركيه با سوريه مربوط به بيداري ا
ايران و تركيه در است. درارتباط با دو موضوع بحران سوريه و تحوالت مربوط به بيداري اسالمي و رويكرد عربستان نسبت به مسائل منطقه، 

 نيز مواضع ايران و تركيه در برابر مسئله كردهاهاي به نسبت متضادي دارند. دو سر طيفي قرار گيرند كه ديدگاه انتخاب سياست خارجي خود در
گيري دولت كردها در منطقه غرب آسيا نگران هستند، اما اختالفات اساسي در خصوص اگرچه هر دو كشور در خصوص شكل كه دهدنشان مي

  نحوه برخورد با كردها نيز دارند.
اساس آمار و برطور قابل توجهي افزايش دهد. سال اخير تركيه توانسته است تعامالت تجاري خود با كشورهاي غرب آسيا را به 10طي 

كه اين رقم سهمي معادل  داشته اتميليارد دالر به كشورهاي منطقه غرب آسيا صادر 32تركيه  2016اطالعات سازمان تجارت جهاني، در سال 
، 2016ل صاردات تركيه را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه براساس اطالعات سازمان ياد شده ايران در سال درصد از ك 22با 

همچنين سهم  .دهدتشكيل ميدرصدي از كل صادرات ايران را  18ه كه سهم داشت اتصادر 1ميليارد دالر به كشورهاي منطقه غرب آسيا 9تنها 
تر بوده است و به استثناء دو كشور عمان و عراق، از كشور تركيه پايينكشورها ، در تمام 2كشورهاي منتخب غرب آسياو رتبه صادرات ايران به 

  تركيه در مقايسه با ايران از قدرت نفوذ تجاري باالتري در بازار كشورهاي منتخب در منطقه غرب آسيا برخوردار بوده است.
هاي پربازده سعي كرده است تا قدرت نفوذ گذريهاي خارجي و همچنين انجام سرمايهرمايهعالوه بر تعامالت تجاري، تركيه با جذب س

درصد از  70، كه سرمايه كشورهاي اروپايي به تنهايي 2002-2015اقتصادي خود در كشورهاي منطقه را افزايش دهد. در اين راستا، طي دوره 
سازي در به بعد با توجه به بكارگيري الگوي متنوع 2015اند، اما از سال تصاص دادهاخكل جريان ورود سرمايه خارجي كشور تركيه را به خود 

در جريان ورودي سرمايه به اين منطقه غرب آسيا درصد كاهش يافته و در مقابل سهم كشورهاي  58هاي خارجي، اين سهم به جذب سرمايه
(ارزش دالري)، كشور امارات متحده عربي و قطر سهم قابل توجهي در گذاري به لحاظ حجم سرمايهطوري كه افزايش يافته است، بهكشور 
  اند.شده تركيه داشتههاي جذبسرمايه
تر كردن نقش ترانزيتي انرژي در بين كشورهاي رغم فقدان ذخاير انرژي در تركيه، اما دپيلماسي انرژي اين كشور به دنبال برجستهبه

ترين مسير به عنوان كانون انرژي در منطقه غرب آسيا ارتقاء دهد و خود را به عنوان مهم منطقه بوده و توانسته است جايگاه خود را
هاي حوزه انرژي اين كشور با منطقه كردستان عراق توان به همكاريعنوان نمونه ميانتقال انرژي به كشورهاي اروپايي مطرح سازد. به

از كشورهاي  گازي منابع ، انتقالخط لوله عربيتالش دارد از طريق تركيه همچنين . جيحان اشاره كرد-و احداث خط لوله نفتي كركوك
                                                            

گـزارش  اسـاس  برميليارد دالر  8، عدد 2016با توجه به عدم دسترسي به آمار و اطالعات صادرات ايران به كشورهاي منطقه غرب آسيا براي سال  -1 
  از ميزان وارداتشان از ايران محاسبه شده است.  كشورهاي منطقه

  ه، بحرين، كويت، عمان و قطر است.كشورهاي مورد بررسي شامل عربستان سعودي، امارات متحده عربي، عراق، سوري -2
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 18جايگاه دوم در منابع گازي (آنكه ايران با وجود اين در حالي است كه  كشورهاي اروپايي انجام دهد. عربي منطقه غرب آسيا را به
شود و داراي نقش چنداني در ان واردكننده گاز محسوب مياما هنوز ايرايران است) را دارد،  درصد از كل منابع گازي جهان در اختيار

  كند تركيه است.المللي گاز نيست و تنها كشوري كه ايران به آن گاز صادر مياي و بينمناسبات منطقه
  

  راهكارهاي پيشنهادي
  توان به شرح زير بيان كرد.را مي هاي خارجي تركيه در منطقهسياست هاي اقتصادي ايران در قبالترين راهبردبرخي از مهم

دهد كه آنچه رويكرد سياست خارجي كشور نشان مي :هاي استراتژيك كشور و توجه به تحركات اقتصادي تركيه در منطقهلزوم تغيير اولويت -
تواند پيگيري چنين اولويتي نميريزان كشور در اولويت قرار داشته، نفوذ سياسي در منطقه است. بديهي است كه گيران و برنامهبراي تصميم

تجاري -امنيتي و ديپلماسي اقتصادي - رو، بايد يك توازن ميان ديپلماسي سياسياينايران را تبديل به قدرت اول اقتصادي در منطقه نمايد. از
  كشور در منطقه غرب آسيا ايجاد شود.

 رد منطقه كشورهاي با آزاد تجارت هاينامهموافقتگسترش  :لملليااستفاده از الگوهاي توسعه روابط چند جانبه تركيه در مناسبات بين -
شود. اما بايد توجه منظور افزايش ضريب نفوذ ايران در بازار كشورهاي منطقه غرب آسيا توصيه مي به چند جانبه و دو جانبه هايچارچوب

آن است شناسايي همچنين بازرگاني كشور در توسعه روابط تجاري كشور و تر شدن نقش اتاق داشت كه بكارگيري چنين الگويي نيازمند فعال
  اشند.تجاري در كشورهاي منطقه داشته ب توانند فرصتكداميك از صنايع كشور ميكه 

ابط هاي صورت گرفته پس از برجام براي گسترش روبا توجه به تالش :همسايه كشورهاي با ايران اقتصادي مناسبات تقويت به ويژه توجه -
رسد توجه ويژه به گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه ضمن تأمين منافع اقتصادي نظر ميهاي خارجي، بهتجاري و جذب سرمايه

  اي كشور نيز كمك شاياني كند.تواند به افزايش و تثبيت قدرت منطقهمي
ايران با وجود موقعيت استراتژيك خود هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ جغرافيايي در  :ايتالش براي حضور فعال در بازار انرژي منطقه -

منظور كننده نفت منطقه، بازيگر قدرتمندي در حوزه انرژي باشد. در اين راستا بهمنطقه خليج فارس نتوانسته است مانند ديگر كشورهاي صادر
هاي هاي انرژي ايران و از ميان بردن چالشتيك منطقه، تالش براي از سرگيري پروژهها و مزاياي ژئواكونوميك و ژئوپلياستفاده از فرصت

  شود.  موجود در اجراي آنها توصيه مي
هاي بايد توجه داشت كه استفاده از فرصت :جنوب و توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همجوار -شاركت جدي در كريدورهاي شمالم -

نقل كاال را براي ترانزيت كاالهاي كشورهاي وهاي حملنيازمند آن است كه ايران بتواند به موقع زيرساختموجود در كريدور شمال به جنوب 
هاي واقع در مسير كريدور شمال به جنوب از بندر امكان وجود خواهد داشت كه كشوردر غير اين صورت اين واقع در اين مسير فراهم نمايد. 

  ين استفاده كنند.گوادر پاكستان به عنوان مسير جايگز
 هايهاي جذب گردشگر از كشورهاي منطقه، ضعف در خدمات و زيرساختترين چالشمهميكي از  :رقابت در حوزه توريسم و گردشگري -

و نقل، ضعف در بازاريابي و تبليغات و عدم شناسايي بازارهاي بالقوه و انتخاب گروه خاص از گردشگران است. مانند شبكه حمل گردشگري
گذاري توجه به تأسيس دفاتر گردشگري ايران در شهرهايي مانند دبي، معرفي مقاصد گردشگري هاي حوزه سرمايهمنظور رفع چالشرو، بهنازاي
گردشگري كشور، توسعه خدمات و  اصلي ورودي مبادي تمامي در رساني اطالع مراكز ايجاديران برحسب طبقات مختلف گردشگران، ا

اي ايجاد شده توسط برخي از كشورهاي منطقه درباره وضعيت راهي و در نهايت تالش براي غلبه بر جو منفي رسانهتسهيالت گردشگري بين 
    شود.كشور و امنيت مسافران و اتباع كشورهاي عرب منطقه غرب آسيا توصيه مي
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  نظام اعتباری کشور در راستای محایت از تولید و اشتغالو بازنگری اصالح 
  بيان مسأله

 يو مال يكارآيي نظام پولگذاري، توليد و اشتغال است. كننده روند سرمايهسهولت دسترسي به اعتبارات بانكي با هزينه معقول، تسهيل
است كه در  يآثار مثبت اقتصاد ينبه ا يابيدست يبرا يموجود شرط الزم و كاف ي اقتصاديواحدها يمال يريتهر كشور و نحوه مد

مطلوب و مورد انتظار را به  آثار اعتبارات و چه در بخش مصارف، ممكن است يچه در بخش اعطا ،فرآيند يندر ا كارآيي صورت نبود
  به دنبال داشته باشد. يمنف يآثار يحت يدهمراه نداشته و شا

  

  مسأله تحليل

درصدي  40دهد كه در مجموع، بخش غيرتوليدي كشور (بازرگاني و خدمات) همواره سهم باالي بررسي وضعيت نظام اعتباري كشور نشان مي
را از تسهيالت بانكي جذب كرده و اين دو موضوع، روند افزايشي نيز داشته است. همچنين بخش اعظمي از تسهيالت بانكي براي تأمين 

درصد تسهيالت را به خود اختصاص داده است، در حالي كه سهم تسهيالت  60و طي سه سال اخير همواره باالي  سرمايه در گردش بوده
رغم نارضايتي توليدكنندگان در مورد كاهش عرضه تسهيالت، براساس ترازنامه درصد بوده است. به 10براي ايجاد واحدهاي توليدي حدود 

اند. بدهي طور كلي افزايش يافته است، اما تسهيالت عرضه شده به بخش توليد منتقل نشدهت بهتوان نشان داد كه عرضه تسهيالها ميبانك
طور غيرمستقيم به بانك مركزي منتقل شده است. انتقال بدهي دولت از بانك هاي تجاري و تخصصي بهدولت به بانك مركزي از طريق بانك

ها را براي ارايه تسهيالت كاهش داده و تمام اين موارد به حدود كرده و منابع بانكها منابع قابل دسترس بخش خصوصي را ممركزي به بانك
همچنين نظام بانكي با مطالبات معوق دولتي و غيردولتي مواجه است كه كفايت سرمايه و عرضه اعتبار  كاهش كارآيي دولت منجر شده است.

  تواند نظام اعتباري، توليد، اشتغال و امنيت اقتصادي را دچار خدشه كند.ه ميها را دچار مشكل كرده است. توجه نكردن به مسايل يادشدبانك
  

  هاي پيشنهاديراهكار

  به منظور اصالح نظام اعتباري كشور در راستاي حمايت از توليد و اشتغال ملي، توجه به موارد زير ضروري است: 
اي توسط بانك مركزي و مراكز هاي كشور، مطالعهپژوهشي بانكهاي با استفاده از بودجه: ياستان گذارييهسرما يراهبردها يهته -

هاي مختلف اقتصادي انجام شود و منظور بررسي مزيت اقتصادي فعاليتهاي كشور بهتحقيقاتي، در سطوح استاني براي تمام استان
  اي به صورت هدفمند ارايه دهند.طقههاي استاني تسهيالت را براساس مزيت منها قرار گيرد تا شعبهدر اختيار بخش اعتبارات بانك

ها بانك دهييالتقدرت تسه يشافزا به زياديها كمك بانكبه  يرجاريغ هاييكاهش بده :هابانك يرجاريكاهش مطالبات غ -
 است ياز بدهكاران بزرگ نظام بانك يكيو دولت  كندمي

 يابد. ييرتغ يهو گسترش بازار سرما يبه بخش عموم يمنابع دولت از بخش بانك ينتأم يتاولو -

 يهبر نحوه ارا يدبا يد،به بخش تول يالتتسه يصدادن به تخص يتاولو ضمن :يدبه بخش تول يالتتسه يحصح يهنظارت بر ارا -
 شود. در اقتصاد محدود ينيزميرو اقتصاد ز يسوداگر هايينهو زم يردانجام گ يقنظارت دق يالتتسه
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  ها و هتدیدهاظهور و گسرتش پول دیجیتالی (بیت کوین) فرصت
  

  بيان مسأله
رنت شكل گرفته و گسترش يافته است هاي ديجيتالي شكل جديدي از پول است كه در فضاي مجازي و بر مبنا و بستر شبكه اينتپول

هاي رايج جوامع متفاوت كرده عملكرد آن را با پولها گيرد. شرايط تعيين شده براي اين پولمورد استفاده قرار ميو با شرايط خاصي 
هاي مختلف از آن هاي مختلف براي دستيابي به اهداف خود، به روشها موجب شده، افراد و گروهاست. تفاوت ايجاد شده در اين پول

  .هاي خود را به پيش ببرنداستفاده كنند و فعاليت
  تحليل مسأله

 ديجيتالي يهاپولشوند. گيري و عملكردي خود به دو نوع متمركز و غيرمتمركز تقسيم ميلهاي ديجيتالي براساس ماهيت شكپول
 تيخاص فعال يامؤسسه واسطه ايشركت  كينظر  ريز داري اينترنتي موجود دارند وهاي رايج و بانكعملكردي مشابه پول متمركز

ها، ت نظارت فرد يا سازمان مشخصي نيست. در اين پولهاي متمركز تحهاي ديجيتالي غيرمتمركز برخالف پولپول. كننديم
. كاربران ستيمالك آنها ن يشوند و شركت خاصيانجام م نيچبالك نامبه  ايشده عيداده توز گاهيتوسط پا ي انجام شدههاتراكنش
 ،خودتلفن همراه  اي رايانهمورد نظر در  مربوط به ارزپول  فيتوانند با نصب كيم (در يك نهاد مشخص) و پشتيبان، به ثبت نام ازيبدون ن
هاي غيرمتمركز ترين ويژگي پولبراساس اين، بايد گفت، مهمانجام دهند. فرد به  فرد صورتبه  خود را بدون واسطه و  يهاتراكنش

ه دليل افزايش مقبوليت هاي ديجيتالي و گسترش استفاده از آن برشد روزافزون پول غيرقابل رديابي و غيرقابل شناسايي بودن آنهاست.
ها استفاده كنند، زيرا استفاده از هاي بزرگ در مبادالت خود از اين پولعمومي آنها باعث شده است بسياري از افراد و حتي برخي شركت

ا و تهديدهايي براي هها فرصتگسترش استفاده از اين پول دهد.هاي رايج در اختيار افراد قرار ميها امكانات ديگري فراتر از پولاين پول
  هاي ديجيتالي عبارتند از:ها و تهديدهاي ايجاد شده از جانب پولترين فرصتاقتصاد ايجاد كرده است. مهم

  هافرصت

	الملليافزايش سرعت نقل و انتقال مالي بين -              هااستفاده از آن براي دور زدن تحريم -

	هاي ديجيتاليتعدد پول -        هاي نقل و انتقال ماليكاهش هزينه -

	ايعنوان كاالي سرمايهاستفاده از آن به -

  تهديدها

  گسترش فرارهاي مالياتي -        هاي غيرقانونيسهولت فعاليت -

  اهكارهاي پيشنهادير
 يهادولت و شركت :هاالمللي دولت و شركتايجاد كارگروه كارشناسي براي بررسي چگونگي استفاده از آن در مبادالت بين -
بخش عمده مبادالت خود را با استفاده از هاي ديجيتالي، پول1ايجاد شده در اثر گسترش با استفاده فرصت  تواننديم يالمللنيب
و  يمال شرفتهيپ يهاليو تحل يكارشناس يهايها مستلزم بررسپول نياستفاده مناسب از ابايد توجه كرد، ها انجام دهند. پول نيا

 تواند با ايجاد كارگروه كارشناسي محقق شود.كه مي است يحقوق

ها در رايج شدن استفاده از اين پول :هاي ديجيتاليها در استفاده از پولها و فروشگاهبرقراري محدوديت براي شركت -
ي اينترنتي درصدد هاتواند درآمد مالياتي دولت را تحت تأثير قرار دهد. با توجه به اينكه برخي از فروشگاهمبادالت داخلي مي
هاي آن، از اين اقدام ممانعت كرده و شود، تا مشخص شدن تمام جنبهها هستند، پيشنهاد مياستفاده از اين پول

   هاي الزم اعمال شود.محدوديت
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 کالن اقتصادی بر امنیت شغلی در خبش کشاورزیهای سیاست آثار
  

  بيان مسأله
گوناگون اقتصادي اثر  هايبخشمختلف بر فعاليت  هايروشبه  مرداندولتكالن اقتصادي از سوي  هايسياستبكارگيري و اجراي 

 ،مختلفي نياز دارد، زيرا اجراي يك سياست هايديدگاهنيست و به  پذيرامكانسادگي به تأثيراتيند پيچيده اين آ. بررسي فرگذاردمي
براي مثال، اخذ ماليات از درآمد كشاورزان  ؛گذاردمي تأثير غيرمستقيمبه صورت  ت مستقيم و بر برخي متغيرهابر يك متغير به صور
بيشتر و بهتر بخش  هايختزيرسابراي ايجاد  توانميمد را كه اين افزايش درآ شودميمدي دولت منجر به افزايش منابع درآ

نها به آو مهاجرت  ، اشتغالمد كشاورزانآبه كاهش در مدتمياناه مدت يا اين اقدام در كوتممكن است كشاورزي به كار برد، اما 
  مشكالت اقتصادي، اجتماعي و... بيشتري پديد آيد. ،آن تبعبهشهرها منجر شود كه 

  تحليل مسأله
كه  دهدمينشان  يآماربرخوردار است. بررسي  اييژهوامنيت غذايي از اهميت  تأميندر  آناشتغال بخش كشاورزي به دليل نقش 

در يك دهه گذشته به  ،در مقابل كاهش داشته است.نيز تاكنون حدود يك ميليون  1384از سال ن بخش كشاورزي تعداد شاغال
ي نيز در بخش كشاورز يرشته كشاورز يعال يالتنرخ اشتغال افراد با تحص زوده شده است.هزار نفر اف 527جمعيت مناطق روستايي 

شده براي اين افراد به اتالف منابع  گذارييهسرماكه منابع مالي  دهدمينشان  موضوعاين  .د بوده استدرص 20زير  1390از سال 
منجر شده است، زيرا برخي از اين افراد با مدرك دانشگاهي كشاورزي بيكار يا در كاري به غير از حرفه تخصصي خود مشغول  به 

 رانهي، يابه بخش كشاورز يبانك يالتتسه ،ينيتضم يدخرمختلفي مانند  هايسياستاشتغال در بخش كشاورزي از  فعاليت هستند.
و كار  ريزيبرنامهيك از اين موارد بدون  و اجراي هر پذيردمي تأثيريات مال و فناوريي، محصوالت كشاورز يمهب ي،كشاورز

  .كندميمواجه  ، امنيت شغلي كشاورزان را با چالشكارشناسي

  راهكارهاي پيشنهادي
  شود:توصيه مي ،راستاي افزايش امنيت شغلي در بخش كشاورزي مواردي دروضعيت بخش كشاورزي با توجه به 

 يدهدر جهت توانديم گذارانياستس يمناسب از سو ينيتضم يمتق تعيين :محصوالت ينيتضم يدمناسب در خر يزيربرنامه -
قابل نرخ تورم مناسب در م ينيتضم يمتق يينداشته باشد. عالوه بر آن، تع يينقش بسزا يكاشت محصول اساس يكشاورزان برا

مناسب   ينيتضم يمتق يينموارد، تع ايناست. با توجه به  يدتول ينهنكاشتن)محصول با توجه به هز يااز عوامل مؤثر در كاشت (  يكي
  .شوديم يهبخش توص يندر ا يشغل يتامن يداريتبع آن، پاو به يتداوم كشاورز يبرا
 يشدر كنار افزا شود،يم يهتوص ي،در بخش كشاورز يبانك يالتتسه يتتوجه به اهم با :يبانك يالتتسه يريتو مد يشافزا -

از  ياريمتأسفانه بس يراتوجه شود، ز يشاز ب يشب يالتشده تسه يزيربه پرداخت برنامه يبخش كشاورز يبانك يالتتسه
طور كه به گيرديورز قرار مبخش كشا ياراخت رمناسب د يريتبدون برنامه و مد يياشتغال روستا يدر نظر گرفته شده برا يهابودجه

  .كندينم ينشده را تأم يينعموم هدف تع
 يهتوص ي،محصوالت كشاورز يدتول ينهدر كاهش هز يكشاورز يارانهتوجه به نقش مهم  با :يكشاورز يارانه يريتمد -
 يپرداخت شود و از پرداخت آن برا يمحصوالت اساس يو تنها برا يبه صورت كارشناس يبخش كشاورز يارانه شود،يم

به سمت كاشت  يشتركشت ب يالگو طريق ينشود تا از ا يريبر مانند هندوانه و... جلوگو آب يينافزوده پامحصوالت با ارزش
  كند. ييرتغ يمحصوالت اساس
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به  يش كشاورزخصوص در بخبه يسك،در كاهش ر يمهب يتتوجه به اهم با :يمحصوالت كشاورز يمهو گسترش ب يبخشتنوع -
محصوالت،  يركشتسطح ز يشمناسب افزا يزيربا برنامه شود،يم يهو...، توص يلس ي،مانند خشكسال يرگذاريعوامل تأث يلدل

محصوالت  يمهآنجا كه ب از ين. همچنيردو... در دستور كار قرار گ يبخش خصوص يمهگسترش ب ها،يمهبه انواع ب يبخشتنوع
 يسوق دادن كشت محصوالت به سمت كاالها يروش برا يناز ا توانيم رو،ينازا آيد،يبه شمار م يتيروش حما ينوع يكشاورز
  استفاده كرد. ياساس

آن در مقابل  ي، موجب كاهش قدرت رقابتمحصول در كنار كاهش تقاضا يمتق افزايش :يكشاورز يهاكاهش تورم نهاده -
موضوع به  ينو ا انجامديكاهش تقاضا و متضرر شدن كشاورزان م عوامل به ينا يكه هر دو شوديم يمحصوالت مشابه خارج

  .شوديم يهتوص يكشاورز يهاتورم نهاده كاهش يمناسب برا گذاريياستس رو،ين. ازازنديم يبكشاورزان آس يشغل يتامن
و مصرف  يدتول يزانابتدا م شود،يم توصيه :داخل يداز تول يتحما يدر راستا يتعرفه محصوالت كشاورز يا ياتمال يشافزا -

با  ياز محصول داخل يتحما يمناسب برا يزيرمشخص شود و پس از آن، برنامه يقدر داخل به صورت دق يمحصوالت كشاورز
    .يردهمان تعرفه صورت پذ يا ياتينرخ مال يينتوجه به تع
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 ای در غرب آسیاخالصه مهایش توسعه اقتصادی و امنیت منطقه
  

  بيان مسأله
تواند حجم عنوان موضوعي كه ميتوان به آن بهاي است كه ميمقوله توسعه و جايگاه آن در عرصه جهاني از جمله تحوالت عمده

هاي گرايي اقتصاد تجاري باعث رشد كيفي و كمي كنشگران در عرصهروابط و همكاري كشورها را توسعه دهد، اشاره كرد. توسعه هم
رتبه كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته گيران عاليتجارت و فرهنگ بوده و اين مقوله مورد توجه ويژه تصميماقتصاد، سياست، 

كننده ، همچنان شاهد حضور گسترده فضاي سنگين امنيتي در منطقه غرب آسيا هستيم. شرايط كنوني منطقه بيانبا اين حالاست. 
عنوان راهكارهاي اساسي اقتصاد و بسترهاي توسعه توجه ويژه كرد، بايد از آنها بهاين موضوع بوده كه عالوه بر اينكه الزم است به 

  در راستاي ترويج و تثبيت صلح و پيشگيري از تعارض و جنگ بهره برد.
شرايط حاكم بر منطقه غرب آسيا مسؤوالن اجرايي، تحليلگران و  محققان دانشگاهي را بر آن داشت، به اين منطقه از بعد پيوند 

 پژوهشكده. كنندهاي امنيتي توجه كنند و ارتباط وثيق بين اقتصاد، توسعه و امنيت را از ابعاد مختلف آن بررسي تصادي و مقولهاق
گيري از هاي علمي و پژوهشي كشور در اجماع علمي و بهرهبر استفاده از ظرفيتتحقيقاتي تدبير اقتصاد با توجه به رسالت خود مبني

 - رتبه نظام، به برگزاري همايش علميهاي موجود و ارايه راهكارهاي سياستي كاربردي به مسؤوالن عاليبآن براي شناسايي آسي
  اقدام كرد.المللي امنيت تهران، در راستاي كنفرانس بين» اي در غرب آسياتوسعه اقتصادي و امنيت منطقه«تخصصي 

  تحليل مسأله
و  گرانيبازي، و نظر يراهبرد يكردهايرواز سه بعد مختلف اي در غرب آسيا، در سه پنل همايش توسعه اقتصادي و امنيت منطقه

پنل نخست، امنيت منطقه غرب آسيا از ابعاد مختلفي  در منطقه غرب آسيا را مورد توجه قرار دادند. اندازهاو چشم هاستهيباو  روندها
و تعامالت آنها با غرب با توجه  ، تحريم هاي كاتساتعامالت و رويكردهاي سياسي بازيگران منطقه غرب آسيا در برابر يكديگر مانند

 و پايدار امنيتدر اين نشست بيان شد كه الزمه شكل گيري به جايگاه كشورهاي غرب آسيا در بازار انرژي مورد توجه قرار گرفت. 
  ست.، منطقه گرايي و توسعه اقتصادي اآسيا غرب در ايمنطقه ژئوپليتيك ظامن تغيير ،ايمنطقه زايدرون

هاي مالي و پنل دوم، به رويكردهاي اقتصادي و سياسي روسيه و چين نسبت به غرب آسيا و همچنين به تحليل و تأثير بحراندر 
 تيدر اولو ايغرب آسشست اظهار شد كه نوسانات قيمت نفت بر توسعه و امنيت اقتصادي در غرب آسيا پرداخته شد. در اين ن

و  يامنطقه بر دو ركن فرامنطقه نيمحور در اتوسعه يندهايبه فرآ هينگاه روس و است روسيه يخارج يراهبردهاچهاردهم 
 نظر از هم و انرژي نظر از هم (كه ايران ويژهبه غرب آسيا، در انرژي صاحب كشورهاي با . در مقابل، چين،استوار است يامنطقهدرون

عالوه بر . است كرده برقرار را خاصي استراتژيك رابطه است)، برخوردار تأملي قابل جايگاه از الملليبين نفوذ و استراتژيك موقعيت
به علت عدم اتحاد  ا،يآس بغر است كه منطقهدر حالي موضوع  ني. ااشاره شدنفت  متيق نييدر تع يمال يبازارهااين، به جايگاه مهم 

نفت،  يگذارمتيدر ق ينفت، نقش درخور توجه ياز جمله بازار آت نينو يمعامالت يو فقدان تخصص الزم در مورد بازارها ييو واگرا
  نكرده است. فايدهه گذشته ا كي يط ژهيوبه

نوان مهمترين بازيگر فرامنطقه هاي توسعه اقتصادي و ديپلماسي در غرب آسيا و نقش آمريكا به عپنل سوم نيز به چالشدر 
منطقه در مرحله بقا متوقف و  نيا يكشورها ا،يدر غرب آس يراهبرد يدهايتداوم تهد ليبه دلاي در اين منطقه پرداخته شد. 

 يترنييپا تيدر اولو يخارج استيس يتيبا اهداف امن اسيدر ق ياند و متعاقباً توسعه اقتصادشده ليبازدارنده تبد يهابه قدرت
ها در منطقه غرب آسيا بوده، اما تحقق اين موضوع هاي اساسي دولتهمچنين، استقرار امنيت يكي از چالش قرار گرفته است.
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و مستلزم فراهم شدن بسترهاي زيادي است. يكي از بسترهاي بنيادي امنيت، دستيابي به بوده  از ابعاد مختلفي برخوردار 
آمريكا عامل عالوه بر اين، بنابر شواهد تاريخي،  سطح مناسب زندگي است. توسعه اقتصادي متوازن و تأمين رفاه و

كننده اي، تسهيلكننده از ايجاد نظام امنيت منطقهساز، جلوگيريگيرنده عوامل داخلي امنيتكننده امنيت خارجي، ناديدهتأمين
  است.كننده ورود فناوري به اين منطقه بوده انتقال كاال و خدمات و عامل تسهيل

  نهادياهكارهاي پيشر
 تينآنان را مستقل از ام يمل تيامن توانياست كه در عمل نم دهنيت چنان درهم ايواقع در غرب آس يكشورها يتيمالحظات امن

در آن است.  ايمنطقه و فرامنطقه ياصل گرانيباز يمل تيامن يهاتياز اولو يكي ،ايمنطقه يتينظم امن رو،نيمنطقه متصور شد. ازا
از جمله عوامل مهم  يبوده و مقوله توسعه اقتصاد تياهم زيحا سازديكشورها را متأثر م تيابعاد امن رياز آنجا كه سا ياقتصاد تيامن

  به آن نشده است. يمنطقه است كه در گذشته توجه چندان تيحفظ امن رب نآفري و نقش
 با اقتصادي هايهمكاري آسياست. ظرفيت غرب در ايمنطقه ژئوپليتيك نظام تغيير نيازمند ايمنطقه زايدرون و پايدار امنيت

 ايدوره به ورود و گراييهم و گراييمنطقه براي مناسب حليراه ژئواكونوميكي استراتژيشود مي باعث مشترك منافع محوريت
از راهكارهاي ديگر يكي  .باشد تحقق قابل ايمنطقه پايدار صلح و امنيت آن، بستر در كه باشد اقتصادي ژئوپليتيكي نظام با جديد

ثباتي منطقه، گذار كشورهاي غرب آسيا از مرحله بقا و ورود به مرحله شكوفايي است. در اين شرايط، مهم براي خروج از شرايط بي
صورت است كه موضوع شود و تنها در اين افزا بين سياست خارجي و توسعه اقتصادي فراهم ميزمينه براي تنظيم رابطه هم

  يابد.ديپلماسي معنا مي

 


