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 چکیده

وزیمر   المیی  ارکاما ن نت مت    در حالی از سوی نجم   توسعه درحال  میگروه هشت کشور اسال ایجاد
هما   عضو ای  گروه که دنبال یافت  جایگماهی جییمی در ج  های  پیشی  ترکیه مطرح شی که دولت

 سرعت که 8 -پیشنهاد ارکاا  در ایجاد دی رو ی اکودنی. از کعی از جنگ سرد  الملل کی اسالم و نظام 
عضو مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت ای  گروه آغاز شی. کا ای  حمال شمرو    های  از سوی دولت

افمول  عضمو ایم  گمروه رو کمه     همای   پس از چنیی و کا تغییر رهبمرا  دولمت   8-خوب عملارد دی
اخیر تالش داشته است رونق دوکماره را کمه ایم  گمروه     های  ج.ا.ایرا  در سال میا گذاشت. در ای  

اسمت.   8 -کمرد  دوکماره دی   فعال چگونگیمورد کحثن م ئله  تری  مه  نکازگردانی. در ای  شرایط
 و تموفقیم  کمرای  8 -دی دنبال آ  است تا که ای  پرسش اصلی پاسخ دهی کمه گمروه   ای  مقاله که

شمود  ایم     فعمال  م میری  چه در اسالمن کهتر است جها  و الملل کی  عرصه در ثرؤم نقش اعمال
 مشمتر  های  اتتاذ دییگاه ن8 -کرد  دوکاره دی که کهتری  م یر کرای فعالگیرد  مینتیجه  مقاله

ختار ایجماد سما   لمذا . دهمی  ارتقما  الململ  کمی  در جها  اسالم و نظام  است که کتوانی موقعیت آنها را
ایم    د.شمو  ممی  یشمنهاد پ 7-جی ماننی کهن 8 -گیری غیرکوروکراتیک و منعطف از سوی دی تصمی 

گیمر و   وقتهای  زنی که فارغ از چانه کنی میگیری فرصتی را کرای اعضای آ  فراه   ساختار تصمی 
عرصمه   مشمتر  در مووموعام ممورد عالقمه در جهما  اسمالم و      همای   کتواننی که دییگاه نپرهزینه

 کرسنی. المللی  کی

 واژگان کلیدی
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 جستارگشایی
 ترتیبمام  ایجماد  کمه  کشمورها  گمرایش  علل تری  مه  از یای نالمللی کی  فضای در تغییر همواره

 کشمور  هفمت  گروه تشایل ترتیبامن ای  ازای  نمونه که است کوده دوره آ  در قیرم از جیییی

 قمیرم  کمه  ممیالدی  70 دهمه  اوایمل  از. است جها  کزرگ اقتصادهای سطتو( 7 -جی) صنعتی

ی فضمای  رو پمیش ای  آینمیه  چمه  کمه  آمی میا  که پرسش ای  نهادن افول که رو آمریاا هژمونیک

 راکمرم   ریتمت  خواهمی  فمرو  الملل کی نظام  پیشی  نظ  آیا ندیگر کیا  که  کود خواهی الملل کی 
 نظریمه  اسماس  شمین  منتشمر  1984 سمال  در کمه  هژممونی  از کعمی  نمام  که خود کتاب در کوه 

 خمود  نظریمه  کرای را جمعی مییریت نام او. کرد ریزی پایه را 7 -جی نام کهای  مقولهگیری  شال

 اروپما  اتحادیمه  سپس و اروپا جامعه یجتیر که آمریاان هژمونی از پس که معنی کیی  کرد؛ انتتاب

 م مالل  در نظمر  صماح   اقتصمادی همای   قمیرم  کمه  عضو ای  اتحادیمه های  دولت و گرفت شال

 مییریت در مشارکت خواستار و گردیی قیرتمنینیز  ژاپ  ندیگر سوی از. شینی تبییل المللی کی 

 عرصمه  در نظمرش  ممورد  نظ  کتواهی اگر ندریافت آمریاا شرایطی چنی  در. شی جهانی اقتصاد

 نهمادی  انییشمه  در کایمی  شمودن  اعممال  نیمز  دوم جهانی جنگ از پس دوره در نالملل کی  اقتصاد

 اعتقماد  کمه . کاشمی  گرفتمه  شمال  مشتر  منافع و لیبرالهای  ارزش کر اساس که کرآیی مشارکتی

 کما  کمرد   یهمراهم  از کمه  کردنی می اح اس کایی کنیی گروه و تشال چنی  اعضای نها آمریاایی

 آمریاما  عایمی  المللمی  ی کم  نظام در منافع همه کاختهن را کازی ایناه نه شی خواهنی منتفع آمریاا

 وارد اکنو  ه  هاآن. نبود متحیه یاالما کا دیگرهای  دولت منافع مغایرم معنای که ای  اما نشود می

 سماما   راخمود   یاقتصماد های  سیاست یاییگرن کا گیری تصمی  و مشورم در و کودنی شیه کازی

کتشن امیمی ) کمود ی ا انییشمه  چنمی   محصمول  7 -جی گروه تشایل کردنی. می هماهنگ و داده

 و مراتبی سل له گیری تصمی  سی ت  و می دال ساختار نیاشت  که توجه کا گروه ای ( 12 :1385

 در نسممازمانی خشممک سمماختار کممیو  و مشممت  م ممیر و پممذیری انعطمما  داشممت  همچنممی 

 .(Aral, 2005: 91) شی واقع مؤثر جهانیهای  گیری تصمی 

 تموا   ممی  نیمز  را 8 -دی گمروه  ایجماد  در ی  ترکیهنوزیر پیش نت ت ارکاا  الیی  نج  تفار

 دورانمی . دان ت سرد جنگ از پس المللی کی  تحوالم دوره در 7 -جی گروه تشایل از کرداشتی

ای  مجموعمه  خصوص هک وای  منطقه و میانی های قیرم کرای المللی کی  عرصه در نقش یایفا که

 اقتصادی م تحا  رواکط ایجاد وم  ن8 -دی گروه تشایل. شی پذیر اماا  نمطرح کشورهای از

 و الململ  کمی   سمط   در را کشمورها  ایم   نقمش  و نفموذ  اسالمین توسعه حال در کشورهای میا 

 تحموالم  دوره در کودنمی  قمادر  کشورها ای  که یا گونه که ؛داد می افزایش اسالم جها  خصوص که

 پیشمنهاد . دهنی ارتقا اسالم جها  در را خود نفوذ و الملل کی  نظام در را خود جایگاه نالمللی کی 
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در راستای  طرح ای  که کودای  گونه که نیز عضوهای  دولت در شرایط که شی مطرح زمانی ارکاا 

 .گرفت قرار استقبال مورد نعضو  میاسال کزرگهای  دولت میا  همااریگ ترش 

همای   فعالیمت  ها هرسان و شیه رو هروک استقبال کا اکتیا در 8 -دی گروه عملارد و خوب شرو 

 و کمه دالیمل متتلمفن    ممیتی  از پس اما ندادنی می قرار پوشش تحت گ ترده طور که را گروه ای 

 عوامملن  ای  تری  مه  از یای. نرفت پیش تشایل زما  انتظارام کا مطاکق گروه ای های  فعالیت

 کرکنماری  .(Aral, 2005: 90) کمود  عضمو همای   دولمت  رهبرا  و ها دولت تغییر و سیاسی ناپاییاری

 کمر  منفمی  ثیریأتم ن 1997 سمال  در 8 -دی گروه گذار یا کن عنوا  که قیرم از ارکاا  الیی  نج 

 خارجمه  اممور  وزرای جل مه  در کننیگا  شرکت از کرخی که یا گونه که. گذاشت 8 -دی عملارد

 ورطم  کمه  کمه  کود نتواهی قادر ارکاا  کیو  8 -دی که کردنی اعالم 1997 سال در 8 -دی گروه

 سمیس أت  میحما  کمه  نیمز  عضو کشورهای سایر در دولت تغییرام. دهی ادامه خود حیام که مؤثر

 .کود ثیرگذارأت 8 -دی عملارد وعف کر کودنین 8 -دی

 کمرد   فعال راستای در عضو کشورهای کرخی سوی از اقیاماتی اخیرهای  سال در حال ی ا کا

 کرداشمتهن  گمام  م میر  ایم   در فعاالنمه  که کشورهایی از یای. است گرفته صورم 8 -دی دوکاره

 المللمی  کمی   موقعیمت  وای  ه مته  موومو   ازجمله متفاوتی دالیل. است ایرا   میاسال جمهوری

 ششممی   در مثمال  کرای. دهی تووی  8 -دی گروه کرد  فعال دوکاره که را ایرا  انگیزه توانی می

 تمیوی   کرای را طرحی ایرا  شین کرگزار مالزی در 2008 سال در که 8 -دی گروه اجالس دوره

 در خصوصمی همای   کتمش  هماماری  ارتقمای  همچنی . داد پیشنهاد 8 -دی گروه ساله ده کرنامه

 شمیه  مطمرح  سماله  ده کرناممه  رویاردهمای  از یای نترجیحی تجارم سی ت  یک ایجاد و تجارم

 ایم   در جراییا سط  کاالتری  عنوا  که نایرا  جمهور رلیس حضور ایناه وم . کود ایرا  توسط

 ایمرا   طمر   از گرفته صورم اقیامام دیگر از .دارد ایرا  کرای گروه ای  اهمیت از نشا ن اجالس

 یامی  گفته که. است کوده  میدال دکیرخانه ایجاد پیشنهاد ن8- دی گروه تثبیت و کرد  فعال کرای

 داده انجام گروه ای  کرد  فعال راستای در زیادیهای  فعالیت ایرا  مرکوطهن ارشی کارشناسا  از

 در 8- ید یدالمم  دکیرخانمه  میزکمانی  مزیت که داشته اهمیت ایرا  کرای یقیر که مووو  ای  و

 کمه  نیمز  8- دی کمل  دکیمر  نت متی   سمت .شی داده ترکیه که گروه ای  سرا  اجالس هشتمی 

 .شی سپرده انیونزی کشور

 نقمش  ایفمای  و گروه ای  تقویت چگونگی نثاکت دکیرخانه ایجاد و 8 -دی ن بی شی  فعال کا

 ایم   اسمت. در حمال حاومر    توجه مورد اسالم جها  و الملل کی  عرصه در 8 -دی سوی از مؤثر

 8 -کمرد  دوکماره دی   کمرای فعمال   فعلمی  شمیه  گرفته یشپ در م یر آیا که مطرح است مووو 

نیز پیشمنهاد  گزینه کهتری را  توا  می یا  است 8 -دی اعضای روی پیش انتتاکی گزینه کهتری 

  داد
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 کیشتر تمرکز نوی نیگا  کر توسعه تجمارم میما  اعضمای ایم     ن 8 -در راکطه کا عملارد دی

توسعه تجارم دوجانبه ایمرا  کما اعضمای     کتاب خود کا عنوا در  میترا رحمانیگروه کوده است. 
یم   پرداخته است. در ا  میکه کررسی همگرایی میا  هشت کشور اسال گروه هشت کشور اسالمی

حمال توسمعه در راکطمه کما      رد یاسمالم تجاری هشمت کشمور    ظرفیتپژوهش تالش شیه است 

موجود در توسعه تجمارم ایم    های  کررسی شود و زمینه 2001تا  1998یاییگر در دوره زمانی 

تحلیمل آثمار آزادسمازی تجماری جمهموری      عنموا    کما ای  کشورها را تعیمی  نمایمی. در مطالعمه   
صورم گرفته   میغال علیکه توسط  میل جاذکه(های  ی م لما  )داللتایرا  کا کشورها میاسال

استن نوی نیه تالش دارد که منافع حاصل از آزادسازی تجاری میما  ایمرا  و کشمورهای عضمو     

 -کننیه توسعه تجارم در کشورهای عضو گمروه دی  شناسایی عوامل تعیی گروه هشت کپردازد. 
و نوی منیه کمه شناسمایی کرخمی عواممل       شیه یهته تیمحمی راساست که توسط ای  نیز مقاله 8

 8 -توسعه تجارم و کررسی آثمار آ  کمر افمزایش تجمارم میما  اعضمای گمروه دی        کننیه یی تع

 ممالین همای   سی مت  عالوه کر مووو  تجارمن مووموعاتی همچمو  گردشمگرین    پرداخته است. 

وده اسمت کممه  در کشمورهای گمروه هشممتن کیشمتری  مووموعاتی کمم     تجمارم خمیمام و انممرژی  

ایم  نموآوری    حاور مقاله نرو ی ااز . انی دادهمورد توجه قرار  8 -نوی نیگا  در راکطه کا گروه دی

پیشمنهاد   8 -تر در جهت پیشبرد اهیا  اولیه گمروه دی مؤثررا داراست که تالش دارد م یری 

 ی.کن

 8 -دی هگمرو اصلی پاسمخ دهمی کمه     پرسش ای  که که دارد سعی حاور مقاله در ای  راستا

 م میری  چمه  درکهتر است  اسالم جها  و الملل کی  عرصه در مؤثر نقش اعمال و موفقیت کرای

کمرد    کهتری  م یر کمرای فعمال   ای  است که ن فرویه مقالهدر پاسخ که ای  پرسش شود  فعال

 نرونیهای کوروکراتیمک  از دور کهو  منعطفو کارا  گیری تصمی ن ایجاد یک ساختار 8 -دوکاره دی

در اسمت.   الململ  کمی  م و عرصمه  در جها  اسمال  نعضوهای  دولتاز سوی  مؤثرایفای نقش  کرای

شود.  میتحلیلی که کیا  راکطه متغیرهای پژوهش پرداخته  -از روش توصیفی یریگ کهرهمقاله کا 

متغیمر   عنموا   کمه  8 -منعطف و غیرکوروکراتیک از سموی گمروه دی   گیری تصمی ایجاد ساختار 

متغیمر   عنموا   کمه  الملل کی در جها  اسالم و عرصه  8 -ایش موفقیت و کارایی دیم تقل و افز

تبیمی    یرهما متغرواکط ای  ن 8 -شود و کا کررسی رونی ایجاد و فعالیت گروه دی میواک ته فرض 

 گردد. می

سمه شمر     2ای منطق همگرایمی منطقمه  کا عنوا   1ماتلی والتر در کتاب .چارچوب نظری

داشمت    .1 :از نمی است. ایم  سمه شمر  عبارت    شیه ذکرای  منطقههای  یموفقیت همگرای جهت

                                                                                                                                                       
1. Walter Mattli 

2. The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond, May 28, 1999 
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. 3و  عضمو همای   وجود اراده سیاسی در کشور .2؛ میا  اعضا حاصل از همگرایی یعتوز قاکلپیامی 

 وجود یک کشور محور در همگرایی.

همگرایی میا  اعضا همراه کا پیامیهای گیری  شالن الزم است که نت تدر ارتبا  کا شر  

همااری میما    نیگرد عبارم که. ورد اقتصادی استامنظور دست معموالً کاشی. آنهاکرای  یعتوز اکلق

دستاوردهای اقتصادی کرای آ  منطقه کمه هممراه داشمته و ایم       کایی در قال  همگرایی ها کشور

توا   میچنی  دستاوردهایی ن نبوددر صورم  کاشی. اعضای همگراییمیا   یعتوز قاکل هاوردادست

 امیی داشت.چنیا   ها که موفقیت انوا  همگرایی

ای  و  استمیا  رهبرا  سیاسی  الزم اراده سیاسی ن وجودها موفقیت همگراییدومی  شر  

الزم در هر مرحله از همگرایی را داشته کاشنی. های  هماهنگی کرای کافیآنها توانایی حقیقت که 

وردهایی که کمرای رهبمرا  سیاسمی در پمی     اکه دست ها اراده سیاسی رهبرا  در توسعه همگرایی

در پمی   نمانی  رهبمرا  سیاسمی   زمانی که احتمال در قیرم نواقع خواهی داشتن ک تگی دارد. در

انموا   گیمری   شمال یاکمین رهبمرا  سیاسمی اراده الزم را در     ممی رونی همگرایمی افمزایش    توسعه

ش همگرایی میما  کشمورها در   در شرایطی که افزای ندست خواهنی آورد. کرای مثال همگرایی که

و آنها شمیه   المللی کی و ای  ووعیت منطقه یو ارتقا موج  کهبود شرایط اقتصادی نیک منطقه

مانمی    احتممال در قمیرم  ن دهمی  ممی آنها را افمزایش  های  و دولت منیی از رهبرا  سط  روایت

 یاکی. میافزایش  نیز رهبرا  سیاسی آ  کشورها

کمافی نتواهمی کمود. در ایم       هما  دو شر  کرای موفقیت همگرایی حالن تنها وجود ای  کا ای 

 نواقمع  . دراستدر همگرایی می  شود و آ  حضور یک کشور محور أت کایی یزن یسوممیا  شر  

قادر اسمت   محور  دولت است. الزم عضوهای  ی میا  دولتحضور یک کشور محور جهت هماهنگ

 ینیهایافر و وفصل نمایی تر حل شود را سریع میم الل و مشاالم احتمالی که میا  اعضا ایجاد 

اولیه هماماری را  های  هزینه کشیی  دوش وظیفه که همچنی  محور  دولت .را کوتاه کنیزنی  چانه

اولیمه هماماری   همای   در کشورهای جها  سوم که تحمل هزینه ویژه کهای  وظیفه . دارد عهیه کر

 .(Mattli, 1999: 44) تر است ن پررنگکاشی میمشال 

در نظریمه مماتلی نشما      هما  کر اساس شرو  موفقیت همگرایی 8 -کررسی ووعیت گروه دی

رهبمرا    محمور در همگرایمی و وجمود اراده سیاسمی     کشور وجود دهی که ای  گروه دو شر  می

از  8 -ای  گروه و پیشنهاد تشایل دیگیری  شالما  ز. در ایجاد کرده است یخوک کهرا  ها دولت

از  نانمیازی کمه از نتمایج ایم  همگرایمی داشمتنی       چش برا  کشورها کا توجه که سوی ارکاا ن ره

کشور ترکیمه   نتشایل آ  استقبال کردنی و ای  گروه در زما  کوتاهی شال گرفت. عالوه کر ای 

چنی پمس از کرکنماری    عهیه داشت. هر محور را کر  نقش کشورتا حیی در زما  تشایل ای  گروه 

رونمق  همای   اما در ادامه ایرا  تالش داشته است کا تقبل هزینمه  ننگ شیارکاا  نقش ترکیه کمر

 ورد قاکل توزیمعن ااما در ارتبا  کا شر  دست نکگیرد عهیه کرای  نقش را ای  گونه که ن8 -دوکاره دی
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ای  گمروه  های  نتیجه تالش ری را مورد توجه قرار داده است.تجاهای  ای  گروه افزایش همااری

رسی که ایم    مینظر که  نحال ی ا کاکوده است.  3نامه تجارم ترجیحی جاد موافقتدر ای  زمینه ای

در اداممه  داشمته کاشمی.    تری ینانهک واقعورد ان دستکهتر یگرفت  م یر گروه قادر است کا در پیش

 8 -دوکاره دی کرد  فعالکهتری  سناریو کرای  نکررسی و نقی م یر انتتاکی وم شود  میتالش 

 معرفی شود.

 8 -ظهور و افول دی. 1

 توسمعه  راسمتای  در هما  دولت اکزارهای از یایای  فرامنطقه وای  منطقههای  همااریگیری  شال

 خاصمی  توجه سرد جنگ از پسهای  سال در که است جها  سط  در ثیرگذاریأت و قیرم نفوذ

  میاسمال  کشمور  هشمت  گمروه  همان  گمروه  ایم   از یامی  .(Lawrence, 1996: 46) اسمت  شیه آ  که

 پاک متا ن  ایمرا ن  ترکیمهن  از متشمال  کمه  گمروه  ای  ایجاد انییشه. است ن8 -دی نتوسعه درحال

 وقمت  یمر وز نت مت  نارکاما   الیی  نج  سوی از ناست نیجریه و کنگالدش مصرن انیونزین مالزین

 کما  و ارکاما   سموی  از مقیماتی سفرهای از پس. شی مطرح رفاه گرای اسالم حزب رهبر و ترکیه

 اممور  وزرای حضمور  کما  نش تی در تفارن ای  از مرکوطه کشورهای رهبرا  اکثر حمایت که توجه

 و شمیه  عنموا   تشمال  ایم   اولیمه  اصول توسعهن کرای همااری عنوا  کا کاال کشور هشت خارجه

 .شی سیسأت 1997 ژول  15 در گروه ای  سرانجام .شی ریزی پی آ  کعییهای  پایه

 8 -یایجاد د زاستقبال کشورها ا .1-1

 طمرح  ایم   که کود یا گونه که نیز عضو کشورهای در شرایط که شی مطرح زمانی ارکاا  پیشنهاد

 از پمس  ایرا  .گرفت قرار استقبال مورد عضو یاسالم کزرگ کشورهای میا  همااری ایجاد کرای

 توجمه  ممورد  هممواره  را اسمالم  جها  در تحر  و  میاسال کشورهای کا یهماار یاسالم انقالب

 نظمر  ممورد  هممواره   میاسمال  مه  و کزرگ کشورهای کا همااری توسعه کناکرای ن. است داده قرار

 هممه  ایمرا ن   میاسمال  جمهموری  اساسمی  قمانو   یمازده   اصل کر اساس. است کودهدولت ایرا  

 کر را خود کلی سیاست است موظف ایرا   میاسال جمهوری دولت و نیه ت امت یک م لمانا 

 سیاسمین  وحمیم  تما  آورد عممل  کمه  پیگیمر  کوشش و دهی قرار یاسالم ملل اتحاد و التال  پایه

 یمنمی  عالقمه  .(33: 1388جهمانگیر منصمورن   ) کتشی تحقق را اسالم جها  فرهنگی و اقتصادی

 سمازما   همچمو   ییهما  سمازما   قالم   در ازجملمه  ناسمالمی  کشمورهای  کما  هماماری  که ایرا 

 تشمایل  قطعنامه تصوی  کرای ایرا  تالش و ها حمایت. است مشاهیه قاکل اسالمیهای  همااری

 عضمو  کشمورهای  سمرا   نش مت  هشمتمی   در. سمت ها نمونمه  ای  از یای  میاسال مشتر  کازار

 تشمایل  قطعناممه  شمین  کرگمزار  تهرا  در 1997 دسامبر 8 در که یاسالمهای  همااری سازما 

 سمایر  همچنمی   را نسم  نش مت  از دوره ایم   در. رسمیی  اعضما  پذیرش که  میاسال مشتر  کازار
                                                                                                                                                       
3. Preferential Trade Agreement 
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 تشمویق  کازارن ای  تشایل جهت در همااری که خصوصی کتش و مؤس ام و واک تههای  کتش

 ایرا های  اولویت از یای همواره  میاسال کشورهای کا همااری کناکرای ؛ (Guler, 2000: 16) شینی

 .است کوده

 وجود متتلف یلدال که نیز عضو کشورهای سایر در یاسالم کشورهای کا همااری که گرایش

 در نداشمت  عهمیه  کمر  را لیمگ  م ل  حزب ریاست که شریف نواز پاک تا  در نمثال کرای. داشت

 ممالزی  ملمی  سمازما   الگموی  یمه کر پا را لیگ م ل  که شریف نواز. رسیی قیرم که 1997 سال

 کمه  و گرفمت  کمار  کمه  را یاسمالم  نیروهمای  پیروزمنیانمه  1980 دهه در کود کرده ریزی پی متحی

 وی .(28 :1386 نصمرن ) گماشمت  هممت  داری یهسمرما  کمر  مبتنی توسعه و جامعه کرد  یسالما

 را اروپما  اتحادیمه  و ترکیمه  م ملما ن  کشمورهای  کا همااری خارجی سیاست حوزه در همچنی 

 آممی   کمار  روی زما  در کشور ای  در اقتصادی م الل وجود نعوامل ای  کنار در. قرارداد مینظر

 .دان ت 8 -دی گروه در پاک تا  حضور که او منیی هعالق دالیل از توا  می را شریف نواز

 مشماالم  کما  8 -دی کمه  پیوسمت   زما  در گروهن عضو تری  یتپرجمع عنوا  که نیز انیونزی

 م الل حل راستای در را گروه ای  در عضویت ای  کشور دولت و کود رو هروک اقتصادی و سیاسی

 از ناقتصمادی  وومعیت  توسعه همچو  اهیافی نیز نیجریه  همچو دیگر کشورهای. دیی می خود

 نظمر  ممورد  را 8 -دی گروه طریق از تجاری یآزادساز و یاسالم کشورهای کا رواکط گ ترش راه

 گمروه  ایم   کمه  نبمودن  گمروه  ایم   در عضمویت  که راغ  چنیا  اکتیا در مصرن که یدرحال. داشتنی

 حضمور  اسالمینهای  همااری سازما  همچو  دیگرهای  همااری در کشور ای  ندرواقع. پیوست

 گمروه  ایم   در حضمور  کمرای  زیمادی  انگیمزه  نکناکرای  ؛کود کرخوردار خوکی نفوذ از و داشته فعال

 گمروه  ایم   در عرکمی  کشورهای ازای  نماینیه عنوا  که توا  می را مصر حضور نحال ای  کا. نیاشت

 ایم   عضمویت  کمه  ارکاما   طرح از حمایت کا ورهاکش ای  نرو ی ا از .(Aral, 2005: 90) کرد قلمیاد

 فاقمی  7 -جمی  گمروه  همچمو   نیز گروه ای  اکتیا در. گرفت شال 8 -دی گروه و درآمینی گروه

 در. داشمت  نظمر  ممورد  را سمازمانی  مراتم   هلسل  از خارج گیری تصمی  و کود متمرکز دکیرخانه

 در توسعه درحال کشورهای عیتموق تقویت گروهن اصلی اهیا  هشت گروه سیسأت نامه موافقت

 در حضممور تقویممت کازرگممانین رواکممط در جییممیهممای  موقعیممت و تنممو  ایجمماد جهممانین اقتصمماد

 .است شیه یی تع عضو کشورهای مردم زنیگی سط  یارتقا و الملل کی  سط  در سازی تصمی 

 8 -افول دی .1-2

پمس   مواجه شینیز ک یار  ای که کا استقبال و پوشش رسانه 8 -دی گروه عملارد و خوب شرو 

وا  ناپایمیاری سیاسمی   ت میرا  8 -شی  دی وعیفعلت  ی تر مه از چنیی رو که افول گذاشت. 

المیی    نجم   .(Aral, 2005: 90) عضو عنموا  کمرد  های  رهبرا  و دولت ریعضو و تغیهای  در دولت

منفی کرکناری ارکاا  ثیر أاز قیرم کرکنار شی. ت 1997ن در سال 8 -گذار گروه دی ارکاا ن کنیا 
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کننمیگا  در جل مه وزرای    کمود کمه کرخمی از شمرکت     یا گونمه  کمه  8 -از قیرم کر عملامرد دی 

واهمی کمود   تکیو  ارکاا  قادر ن 8 -اعالم کردنی که دی 1997در سال  8 -گروه دی خارجه امور

 میحما  هکم  نیز عضو کشورهای سایر در دولت تغییرامکه حیام خود ادامه دهی.  مؤثرطور  که که

 .کود ثیرگذارأت 8 -دی عملارد وعف کر کودنین 8 -دی سیستأ 

 یمر وز نت مت  ناکمراهی   انمور  میما   آمیه یشپ اختالفام علت که سیاسیهای  تنش مالزین در

 که درنهایت منجمر کمه کرکنماری    گرفت کاال سیاسیهای  گیری تصمی  در محمی ماهاتیر و مالزی

 تغییمر  کمه  رو نیمز  انمیونزی  در 1997 سمال  از شمرایط . یش 1998 سال در قیرم از اکراهی  انور

 مشمال  شموروین  سقو  خارجین عوامل نقش. شی قیرم از سوهارتو کرکناری موج  و گذاشت

 زمینه که کود عواملی از انیونزی در جامعه متوسط طبقه رشی و مذهبی عوامل مشروعیتن ذاتی

 .(cbv.ns.ca) شمی  1998 سال در او دولت سقو  موج  و کرده ایجاد را سوهارتو دولت تضعیف

 ارتمش  مشمتر   سمتاد  رلمیس  نمشمر   پرویمز . کرد تغییر 1999 سال در نیز پاک تا  در دولت

 دسمت  در را قیرم و کرده خلع را شریف نواز خونریزین کیو  کودتایی در سال ای  در پاک تا 

 در دولمت  تغییمر  جم  مو نیمز  قلبی کیماری اثر کر آکاچا درگذشت .(storyofpakistan.com) گرفت

 و یکنم  احیما  اصمالحام  کرخمی  اجرای واسطه که را کشور اقتصاد داشت کنا که آکاچا. شی نیجریه

 از اف مرا   از ت  150 از کیش دستگیری و فیرال اجرایی شورای انحالل کا را سیاسیهای  آزادی

 وزیمر  ناکموکار  عبیال مالم  که دولت رهبری نآکاچا مرگ کا. درگذشت 1998 ژول  8 در نکبرد کی 

 و عضمو  کشمورهای  در رهبمرا   و هما  دولمت  تغییمر  کنماکرای  ؛ (afran.ir) رسیی نیجریه ساکق دفا 

 داخلمی  فضای در تغییر و کود گروه ای  تشایل پیشنهاددهنیه که را ترکیه در ارکاا  خصوص که

 ایم  های  الیتفعتیاوم  که اولیه عالقه و توجه عیم علل تری  مه  از یای توا  می را کشورها ای 

 .دان ت گروه

 8 -رونق دوباره دی برایتالش  .2

چنانامه اشماره شمی جمهموری     کردن  میدورا  انفعال خود را طی  8 -یی که گروه دیها سال در

نگیمزه زیمادی   ا داشمت و در ایم  راه نیمز از   د  مجید ایم  گمروه   کر ایرا  سعی در فعال  میاسال

 8 -کمرد  دوکماره دی   فعال کرایایرا  های    و انگیزهاهیا که کعضی در ای  کتش کرخوردار کود.

 .دشو می اشاره

 علیه ایران المللی بینهای  اعمال تحریم. 2-1

که  استاعمالی از سوی آمریاا های  ایرا  مرکو  که تحری   میجمهوری اسالعلیه  ها تحری  آغاز

گمذاری در کتمش    سمرمایه  تحمری   ننیز ها ای  تحری  ی تر مه ادامه دارد.  تاکنو  1358از سال 

دنبمال   که یااآمر 1996در سال  4(ISA) ایرا   میتحری قانو کا تصوی   ندرواقع. ه استانرژی کود
                                                                                                                                                       
4. Iran Sanction Act (ISA) 
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همراه سمازد تما   در کتش انرژی کا خود  گذاری سرمایهای  کود که متحیا  خود را نیز در تحری  

یمت سمازما  ململن فشمار     از سوی شمورای امن  ها پس از تصوی  تحری اثرگذارتر کاشی.  ها تحری 

سمازما  ململ از نمو     همای   چمو  تحمری    نیگمر د عبمارم  کمه علیه ایرا  گ ترش یافت.  ها تحری 

کود.  یرگذارتأث   زما آتا  آمریاا جانبه یکهای  چنیجانبه کودن خیلی کیشتر از تحری های  تحری 

-2009همای   سمال  ن طمی یا ه مته  یمز آم صل های  کرد  ایرا  که تعلیق فعالیت متقاعی منظور که

 علیه ایرا  که تصوی  رسمیی. از سوی شورای امنیت  1803و  1747ن 1737سه قطعنامه  2006

 المللمی  کمی  فضمای   علیه ایرا  در شورای امنیتن اصموالً   میتحریهای  کا شرو  تصوی  قطعنامه

طلم    را المللمی  کمی  در عرصمه  از سوی ایرا  ی و اکتاارام جیییی شایرا  ک یار متفاوم  کرای

ن یا ه مته همای   تعلیمق فعالیمت   منظمور  کمه  5+1مذاکرام ایرا  و گمروه   یتعیم موفقکا  کرد. می

و  ک یار گ ترده شی ها که تصوی  رسیی. در ای  قطعنامه تحری  2010در ژول   1929قطعنامه 

و در پی آ  سایر کشورها در اعمال  جیییی شی مرحلهمووو  تحری  ایرا  از حیث شیم وارد 

و اممارام متحمیه عرکمین ژاپم  و      سعودیعلیه ایرا  همراه شینی. کشورهای عرک تا   ها تحری 

 2010همراه شینی. در اوایمل سمپتامبر    ها کشورهایی کودنی که کا ای  تحری  ازجملهکره جنوکی 

شمامل   ها اتحادیه اروپا ووع کردنی. ای  تحری های  یی مشاکه تحری ها ژاپ  و کره جنوکی تحری 

اکزاری جهت تجارمن محیودیت رواکط کاناین تحری  ک یاری از نهادهای ایمرا  و  های  محیودیت

حتمی   هما  که اعمال ای  تحمری   یا گونه که شی میجییی در کتش انرژی های  طرحمحیودیت در 

 و همما در نتیجممه ایم  تحمری    .(Katzman, 2012:.31) فراتمر از انتظمارام مقاممام آمریاممایی کمود    

ن یا منطقههای  ایرا  فعالیت در همااری .ا .ج نگرفت می شیم روز روزکهکه  المللی کی فشارهای 

 .قرارداد توجه موردرا کیشتر  المللی کی و ای  فرامنطقه

 ها انواع همگراییتمایل ایران به حضور در  .2-2

 در یاسمالم خصموص کما کشمورهای     هکم  نای منطقههای  مووو  توسعه همااری از اکتیای انقالب

است. ایرا  همچو  ک یاری از کشورها که دنبال ای  کوده اسمت   قرار داشتهج.ا.ایرا   دستور کار

و یک جبهه مشمتر  پمیش   ای  منطقههای  که اهیا  خود را از طریق فعالیت در قال  همااری

در عرصه جهمانی مطمرح    ها خود را از طریق ای  نو  از همااریهای  و گرایش ها کرده و خواسته

  را آکمه   اخیر ای  گرایش شیم گرفته اسمت های  در سال المللی کی فشارهای کا افزایش  .یکن

 تموا   ممی ای  و فرامنطقمه ای  منطقمه همای   افزایش نقش خمود در هماماری   کرایتالش ایرا   در

 .مشاهیه کرد

اخیر در راستای عضویت در آ  تمالش  های  یی که ایرا  در سالها یای از سازما کرای مثال 

معتقینی که ایرا  از طریق ایجاد رواکط دوسمتانه  ای  اری شانگهای است. عیهسازما  هما نکرده

پاییار ک یاری را کرای خمود در صمحنه   های  کا اعضای اصلی و ناظر در قال  ای  سازما ن فرصت
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که عضویت در  کر ای  کاورنیگرا   کرخی تحلیل .(21 :1387)انورین  ایجاد خواهی کرد الملل کی 

 فمرن  )طمالبی  انجامی مین بت که ایرا  ای  نگهای که کاهش تهیییهای منطقهسازما  همااری شا

یی همچمو  روسمیه و چمی  کمه     ها وم  ایناه کرخی نیز معتقینی کا حضور قیرم ن(35 :1387

افمزایش   المللمی  کمی  زنمی ایمرا  در سمط      ن اماا  چانهه تنیدارای حق وتو در شورای امنیت 

ایم    نایمرا  های  ا توجه که ای  رویاردها و در پی درخواستک .(42: 1386ن )امییی خواهی یافت

 میدر تماایرا  که عضویت ناظر پذیرفت و از آ  زما  تاکنو   1384در تیرماه  را سازما ن ایرا 

از  1385 در سمال ر کماالتری  سمط  شمرکت داشمته اسمت.      سماختاری سمازما  د  همای   نش ت 

اجالس سرا  در شانگهای دعوم که عمل آممی   کرای شرکت در نایرا  جمهور ن رلیسنژاد احمیی

ل ایمرا  در ایم  سمازما     نژاد وم  اعالم صری  درخواست عضویت کامم  و کیی  ترتی  احمیی

گ ترش سازما  هماماری شمانگهای و تبمییل آ  کمه یمک سماختار        خواستارما » چنی  گفت:

سازما  کایمی کتوانمی در    ه تی . ای  المللی کی و ای  منطقههای  در سیاست یرگذارتأثقیرتمنی و 

ر کشورها در منطقمه ای متادگی   سای  میو میاخالم نظا یرقانونیغهای  مقاکل تهیییام و دخالت

 .(137 :1386)قریشین  «کنی

 یک یاری نیز در راستای توسمعه هماماری کما کشمورها    های  تالش دورهوم  ایناه در ای  

ایم  نمو  همامارین تشمایل مجممع       نمونمه دیگمر از   آمریاای التی  و آفریقایی صورم گرفت.

ایرا    میست. جمهوری اسالکه پیشنهاد و پیگیری دیپلماتیک ایرا  اکشورهای صادرکننیه گاز 

 کما  سمعی دارد  هما  ناشمی از تحمری    المللمی  کی کا توجه که اهیا  سیاسی و اقتصادی و فشارهای 

 موجم   ن آ نمو  ت و حضور در کازار انمرژی از طریمق صمادرام گماز ومم  ک م  درآممی ارزی       

 همچنی  ایرا  شود. کیشتر افزایش امنیت و ی دیگرایرا  کا اقتصاد کشورها خوردگی اقتصاد گره

آمیهن جایگاه خود را در منطقه ارتقما دهمی و در    وجود کههای  توانی کا استفاده از موقعیت میایرا  

رسی کوشش در جهت  یمکه نظر  کناکرای ؛ شودثیرگذار أتای  معادالم سیاسی و اقتصادی منطقه

ایم    کمرخال   .(10 :1392شمهاکین  ) کاشی یلتحل  قاکلتشایل مجمع گازی در همی  چارچوب 

ایمرا  در   مووعگرا   شی. از نظر کرخی تحلیلکه ایرا  داده ن ای  مجمع مقرریاست و  نها فعالیت

ایرا  در ممورد   های فعالیت یطورکل که .اقتصادی تا کوده است کیشتر سیاسی مجمعای   ارتبا  کا

ای  مجمع را کایی کیشتر در چارچوب شرایط سیاسی ایرا  و در وومعیت فشمارهای   گیری  شال

دیمی تما اهمیا  گمازی و     ای  آمیز ه مته  صل های  ویژه تنش کر فعالیت هو ک المللی کی سیاسی و 

 لالملم  کمی   صمحنه  درای  اقیامام که در راستای حضمور فعمال    .(22 :1392شهاکین ) اقتصادی

کمرد  ایم     نیز در راسمتای فعمال   8 -همچو  دی یدیگرهای  در سازما  نصورم پذیرفته است

 و جها  اسالم دنبال شیه است. الملل کی در عرصه  مؤثرسازما  و داشت  نقش 
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 به صحنه قدرت در ترکیه انیگرا اسالمورود  .2-3

اری میا  ایمرا  و ترکیمهن   گ ترش هماهای  گرایا  که قیرم نیز یای دیگر از زمینه ورود اسالم

ن آرای 1995دسمامبر    میکوده است. در انتتاکام عممو  8 -تری  اعضای دی عنوا  یای از مه  که

کمار در   سا  کرای نت تی  کل آرا افزایش یافت. کیی  پنج  یکچشمگیر که ای  گونه حزب رفاهن که

ر شمی. در پمی   حمزب در مجلمس آ  کشمو    ی تمر  کمزرگ  نتاریخ جمهوری ترکیه ای  حزب دینی

رهبمر حمزبن نفموذ و     الیی  ارکاما   نج ن 1994سال در  ها پیروزی حزب در انتتاکام شهرداری

رلمیس دولمت    1996دست آورد. سمرانجام نیمز ارکاما  در سمال      اقتیاری چشمگیر در کشور که

وجمود کنمار    . کاکود یاسالممیا  کشورهای  ها التالفی شی. یای از اهیا  ارکاا  توسعه همااری

 توجمه  ممورد اخیر کازه  های  ن ای  سیاست در سال1997شی  ارکاا  از قیرم در سال  گذاشته

 .(16 :1389 لوییسن) کوده است

دنبمال اتتماذ    شین اردوغا  که 2002در زمانی که حزب عیالت و توسعه کرنیه انتتاکام سال 

و   میط رهبر اسالکهتری  سیاست خارجی کود. در واقع اردوغا  و حزب عیالت و توسعه وارث خ

 همفامرا  یمارا  و   گمل  هللعبمیا و  اردوغما  الیی  ارکاا  کودنی.  ترکیهن نج   میپیر جنبش اسال

کمرده کودنمی.    کینمی  یشپو غیره را   مینزدیای کودنی که ایجاد کازار مشتر  اسالمین ناتوی اسال

رکمت نی مت. در   غمرب در ح  یسو که صرفاًن ترکیه گفتنی می صاحبنظرا کعضی از کرخال  آنچه 

ای  کشور سیاست خمارجی چنمیوجهی و کمازی کما      نیا گرا اسالم آمی  کار پس از رویهای  سال

تا وم  حفظ  کوشش کرد. ترکیه قراردادهمه کازیگرا  را در دستورکار دستگاه دیپلماسی خود 

رواکط خود کا غرب و آمریاان رواکطش کا هم ایگا  را نیز کهبود کتشی. سیاست خارجی نگاه کمه  

کا ارتقای رواکمط کما جهما  اسمالم و منطقمه       زما  ه شرق و گ ترش رواکط کا چی  و روسیه را 

 خاورمیانه در دستور کار خود قرار داده است.

 یاسمالم کمه توسمعه هماماری کما کشمورهای       ی ایرا منی هعالق تحوالم ترکیه و کا توجه که

سای کشورهای ایرا  و ترکیه کارهما  ؤاست. ر یافته یشافزا متقاکلهای  که توسعه همااری یشگرا

رواکمط اخیمر ایمرا  و ترکیمه نیمز       .انمی  که افزایش نقش دو کشور در جهما  اسمالم اشماره کمرده    

  ترکیمه و ایمرا  کمر سمر مووموعاتی      اختالفمام میما   کماوجود ای  واقعیت است که  دهنیه نشا 

یاییگر ه متنی.   کامنی که گ ترش رواکط  هطر  همچنا  عالقدوهمچو  کحرا  سوریه و یم ن 

 رجمهور ترکیه که ایمرا  دریافمت. د   یسلر عنوا  کهتوا  از سفر اخیر اردوغا ن  میای  حقیقت را 

میلیمارد دالر در   14نی از میزا  قرار شی که سط  مبادالم کازرگا ایرا مقامام ترکیه و  مالقام

منممافع کارشناسمما   افممزایش یاکممی. کرخممی از 2015میلیممارد دالر در سممال  30کممه  2014سممال 

انمیاز حمل مناقشمه     ویمژه چشم    کازرگمانی دو طمر ن کمه   های  اقتصادی و ظرفیت عظی  همااری
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سیاسی کی  ای ه تری  عامل در کاهش تنش اقتصادی که ایرا  را مه های  و رفع تحری ای  ه ته

 داننی. میدو کشور هم ایه 

 8-دی یساز فعالبرای  ایران طرح .3

 المللمی  کمی  و ای  ن فرامنطقمه یا منطقمه همای   کا توجه که افزایش تمایالم ایمرا  کمرای هماماری   

زمینمه   ندر ترکیمه  گمرا  اسمالم روی کارآممی  دولمت    افشارهای سیاسی و ک سازی یخنث منظور که

که در ارتبا  کا سمازما   ای  ایرا  کا آشنایی و تجرکه. فراه  شی 8 -دی یساز فعالجیییی کرای 

 -کود  کارشناسا  و اداره م ئول دو سازما  اکو و دی اکو داشت و همچنی  کا توجه که مشتر 

 بتن م  کمه  و نقشمه راه  کرد یکردار کهره 8 -کرد  دی فعال کرایاز هما  الگوی اکو  یشوک ک ن 8

در جهمت افمزایش همگرایمی میما       نکه ای  هی  اراله داد. کرای مثمال مشاکهی را کرای رسیی  

تجمارم ترجیحمین    ناممه  موافقمت تجاری از م یر ایجاد های  ن افزایش همااری8 -کشورهای دی

 دکیرخانمه  کمه  8 -دی سمازما   یررسممی غ و یرمتمرکزغ شال همچنی  قرار گرفت. ییتأکمورد 

خصموص   هکم  نو اکو 8 -میا  گروه دی ها ه کرخی تفاومکا توجه ک. یافت تغییر اکون نظیر نمتمرکز

توا  در پمیش گرفمت.    میرا کهتری  یویسنارن هاآنهای  و اولویت ها ظرفیتکا تفاوم در در راکطه 

 8 -کمرد  گمروه دی   کمه فعمال   توا  دریافمت  میو سازما  اکو  8 -از مقای ه موقعیت گروه دی

 موفقیت محیودی خواهی داشت. طبق الگوی اکو

 مزیت نزدیکی جغرافیایی کشورهای عضو اکو .3-1

اغلم   اعتقاد کمر ایم  اسمت کمه کشمورهای دارای تقمار  جغرافیمایی         یتیکژلوپلهای  در نظریه

از  شمیم   کمه و سیاسمت خمارجی آنهما     دادهرا شمال  ای  ارتباطام سیاسی دوجانبه و چنیجانبمه 

ین اثرپذیری متقاکل کیشتر است و پذیرد. هرچه ای  تقار  جغرافیایی کیشتر کاش میثیر أیاییگر ت

انتظمار   نکمود  اقتصمادها   سیاسی و فرهنگی و ماممل های  ک ته که نو  راکطه متقاکل و هماننیی

عواملی اسمت   ازجملهمشتر  جغرافیایی های  کناکرای  ویژگی؛ شود میهمگرایی کی  آنها کیشتر 

 .(127 :1386 )امییین دهی میرا شال ای  همگرایی منطقههای  که زیرساخت

هم  نزدیمک    جغرافیایی کمه  نظر ازاعضا  ننیزای  اقتصادی منطقههای  کنیی در ک یاری از گروه

دیگمر کاعمث کماهش هزینمه     های  ونقل در مقای ه کا هزینه ه تنی و کاهش هزینه متوسط حمل

توانمی کاعمث    ممی  تنها نه ند. نزدیای جغرافیایی کشورهاشو میای  کنیی منطقه گ ترش یک گروه

همای   ی کرخمی ویژگمی  یم ؤاست م شودن کلاه مما  هاترشی  معامالم اقتصادی آن ل و ارزا ت هی

و غیره کمی  ایم  کشمورها کاشمی. ومم  اینامه کرخمی         وهوا آبمناکعن  نظر ازاقتصادی مشتر  

کنمیی   تر شمی  اداره یمک گمروه    تر و مشال انی که فاصله جغرافیایی کاعث پیچییه استیالل کرده

 .(116 :1386 کیامن) شود میای  منطقه
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دهی کمه ایم  کشمورها از مزیمت      مینگاهی که ووعیت جغرافیایی کشورهای عضو اکو نشا  

جغرافیمایی   ازلحما   تنهما  نمه  نکه کشورهای عضو اکوای  گونه انی. که نزدیای جغرافیایی کهره کرده

ری کمود  کشمورهای یمک هماما     ممرز  هم  مرز نیمز ه متنی.    ن ه کاه ن کلاه ه تنی یکنزده   که

از ده کشور عضمو اکمو    کشور هفت ندنبال داشته کاشی. کرای مثال توانی که میامتیازام دیگری نیز 

جهت ورود کمه   ها که دریای آزاد دسترسی نیارنین ای  حقیقت انگیزه مضاعفی را کرای ای  کشور

 ٔینهزم دردر راستای دستیاکی که دریای آزاد و همااری  آ از اماانام  یمنی کهرهای  همااری و 

 و اصموالً  8 -چنی  محورهایی در گروه دی که یدرصورتفراه  کرده است.  ونقل حملترانزیت و 

تنهما   8 -گروه دی در ندرواقعکشورهایی که در مناطق متتلف قرار دارنین وجود نتواهی داشت. 

دو کشمور مصمر و نیجریمه از قماره آفریقما حضمور دارنمی و فاصمله         کوده و  مرز ه کرخی کشورها 

توانمی مزیمت نزدیامی جغرافیمایی در      ممی جغرافیایی کرخی اعضا ک یار زیاد اسمت. ایم  م مئله    

 ی.کنکمرنگ ای  را در قال  یک سازوکار منطقه 8 -همگرایی کیشتر میا  اعضای گروه دی

 حضور شرکای تجاری بزرگ ایران در اکو. 3-2

ایمرا  کیشمتری  حجم     دهی کمه   مینشا   8 -کررسی حج  تجارم ایرا  کا کشورهای عضو دی

از کل تجمارم   درصی 3/8ن 2014تجارم را کا کشورهای ترکیه و پاک تا  داشته است. در سال 

میلیو  یورو کوده اسمت. ترکیمه    10775 کر  کالغایرا  کا ترکیه صورم گرفته است که ارزش آ  

رهای و نت تی  شریک تجاری ایمرا  از میما  کشمو    شریک تجاری ایرا  چهارمی در ای  سال 

 3/1شریک تجاری ایرا  کموده اسمت کمه     ده است. در ای  سال نیز پاک تا  هشتمی کو 8 -دی

 .(ec.europa.eu) میلیمو  یمورو شمال داده اسمت     1663از کل تجارم ایمرا  را کمه ارزش   درصی 

کموده اسمت. کما     8 -پاک تا  همچنی  دومی  شریک تجاری ایرا  در میا  کشورهای عضو دی

 لزومماً  ن8 -تجماری در قالم  دی  همای   توا  دریافت که پیگیری همااری مییق توجه که ای  حقا

را کرای ایرا  پییی نتواهی آورد. کشورهایی که کیشتری  حج  تجارم کما ایمرا    ای  ووعیت ویژه

تجاری کما  های  توا  افزایش همااری میدر سازما  همااری اکو حضور دارنی و  نانی دادهرا شال 

 8 -تشمایالتی و قمانونی از دی  همای   زیرسماخت  نظمر  ازکه  ال  ای  سازما ای  کشورها را در ق

 پیگیری کرد. نکرخوردار است 8 -جلوتر است و ایرا  در آ  از موقعیت کهتری ن بت که دی

ن 2012کا توجمه کمه آمارهمای سمال      8 -تجاری ایرا  کا کشورهای عضو دی ظرفیتکررسی 

صادراتی ایرا  مرکو  که کشورهای ترکیمه و   رفیتظدهنیه ای  واقعیت است که کیشتری   نشا 

که ای  معنا که ایرا  قادر است افزایش صادرام را کا ایم  دو کشمور در سمازما      ناستپاک تا  

ن 8 -وارداتی ایرا  کما کشمورهای دی  ظرفیت که کیشتری   است یحالی. ای  در کناکو نیز دنبال 

اری تجاری کا ای  کشور در قالم  تجمارم   و در صورم توسعه هما استمرکو  که کشور مالزی 
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 :1391الهمین   )نعممت  ن تراز تجاری ایرا  که سود ای  کشور قاکلیت تغییمر دارد 8 -ترجیحی دی

74). 

 نامه تجاری اکو عدم اجرای موافقت .3-3

مواد آ    میاست و تما داستانیار و تقریباً کارشیهنامه  ن یک موافقتاکوتانامه تجاری اکون  موافقت

داد مذاکره شیه و کرای هر یک از موادن زما  کیش از آنچمه ممورد    وسیله کشورهای طر  قرار که

 ناممه  موافقمت تموا  یمک    ممی را  ناممه  موافقمت نیاز کوده صر  گردییه اسمت. ومم  اینامه ایم      

ای  مرحلمه  صمورم  کمه هممه مموارد    ناممه  موافقتدر ای   ندر نظر گرفت. کرای مثال کارانه محافظه

قمرار  ای  تحت پوشش اقمیامام کماهش تعرفمه    هاندرصی کاال 80 درنهایتاست و  هشی کینی یشپ

درصمی کاالهما در فهرسمت     20اجمرای کاممل اکوتمان     شمر   کمه سال  8یعنی در پایا  ؛ گیرد می

تر ایناه در پایا  ایم  دوره تعرفمه    از همه مه  س و استراتژیک کاقی خواهنی مانی.کاالهای ح ا

تجمارم   نامه موافقتای   (1).درصی تقلیل خواهی یافت 10ه تنها تا حی کلا نکه صفر نتواهی رسیی

 .(32 :1389)شمهاکین   و تنهما تجمارم کماالیی را پوشمش داده اسمت      گیرد نمی کر خیمام را در

اکمون  ای  منطقمه  صورم گرفتمه در توسمعه تجمارم درو    های  فراوا  و تالشهای  ظرفیت کاوجود

ای  اکو همچنا  کمتر از تجمارم فرامنطقمه  ای  جارم منطقهحاکی از ای  است که حج  ت ها داده

در ای  شرایط کمه   .(139-164 :1386)شهاکین و قرارداد مزکور هنوز اجرایی نشیه است آ  است

چنمیا  کمه صمالح نباشمی.      ن8 -مشماکه در گمروه دی  ای  گرفت  تجرکمه  رسی که در پیش مینظر 

زیمادی کمر روی آ     یکمار کارشناسم  اکوتا که  امهن موافقتنشی   کا توجه که عملی نیگرد عبارم که

همای   نامه موافقتشی   توا  که اجرایی میصورم گرفته است و البته امیی است که اجرایی شودن ن

امیمی زیمادی داشمت و     8 -هان همچمو  دی دیگر میا  ای  کشورهای  تجاری در قال  همگرایی

 مموردنظر یعنمی پاک متا  و ترکیمه     8 -های اصلی تجارم ایمرا  در دی  چنانچه تجارم کا طر 

 کاشنی. میاکوتا  نامه موافقتکننیگا   کاشین هر دو ای  کشورها از امضا و تصوی 

 مکمل و وجود تعرفه باال ساختار اقتصادی غیر. 3-4

 المللمی  کمی   صنیوقساختار تولیی کشورهای عضون از تنو  کافی کرخوردار نی ت. کر اساس آمار 

ن تولیمیام نفتمی و محصموالم    8 -گمروه دی  همچمو   یاسمالم ورهای پولن کیشتر تولییام کش

کشاورزی است. ای  حقیقت عالوه کر ایناه واک تگی صادرام ای  کشورها که تعمیاد محصموالم   

 کمه  یم  ا کماوجود کنماکرای   ؛ کنمی  میکود  ای  اقتصادها را منعاس  دهین رقاکتی میانی  را نشا  

ختار اقتصادی رقی  از تجارم درو  صنعتی در راستای اقتصادی کا ساهای  ک یاری از همگرایی

شونین صادرام مواد خام و محصوالم کشماورزی همچمو     می منی کهرهتوسعه تجارم میا  خود 

کاالهای صنعتی از تنو  و تفماوم زیمادی کرخموردار نبموده و انگیمزه انمیکی در جهمت تجمارم         

 .(178-179 :1385 )ارکابن ای  کاالها وجود دارد یسازمان درو 
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مانعی کر سر افمزایش تجمارم میما  اعضما     ای  تعرفه و غیرای  وجود موانع تعرفه نعالوه کر ای 

و  8 -تجارم ترجیحمی دی  نامه موافقتدر  ها داد  کاهش تعرفه هی  قرار کاوجود ندرواقعاست. 

ر اساس زیاد نتواهی کود. ک ا چنی ها ن کاهش میزا  تعرفهنامه موافقتشی  ای   در صورم اجرایی

در کمالی انمیونزی امضما     2006 ممی  13که اعضما آ  را در   8 -تجارم ترجیحی دی نامه موافقت

کماهش یاکمی.    درصمی  25کمه   کایمی  درصمی  25کیش از های  ن تعرفه(envisionnigeria.com) کردنی

تا سمقف   درصی 10 -درصی 15 یها و تعرفه درصی 15که  درصی 25تا  درصی 15کی  های  تعرفه

همچنما  کمی  اعضما وجمود     ای  تعرفمه  کاهش یاکی. وم  ایناه ک یاری از موانع غیمر  درصی 10

کیشتر که جهمت   توسعه درحالتجارم میا  کشورهای  که معموالً کردو کایی توجه  خواهی داشت

 .(miti.gov) ای شود تا موانع تعرفه میمحیود ای  موانع غیرتعرفه

 8-سازی دی فعال برایپیشنهادی طرح  .4

اصلی تجماری ایمرا  در    یها طر تجارمن وجود  ٔهینزم درعملارد اکو  کا توجه کهخالصه  طور که

که نظر  ندر ای  زمینه وجود دارد 8 -کیشتری که کرای سازما  دیهای  سازما  اکو و محیودیت

ن کهتمر اسمت م میر مشماکه اکمو در      8 -ر گروه دیتآمیز رسی که در راستای عملارد موفقیت می

های عضمو ایم  گمروه از طریمق افمزایش تجمارمن        کرد  دولت نزدیک نواقع درد. نشو گرفته یشپ

 ه و شانس موفقیت درخور توجهی نیارد.کودطوالنی  فراینیی نو غیره گردشگری

تموا  کما ایجماد سماختار      میمناس  موجود در ای  کشورها های  کا توجه که ظرفیت در مقاکل

تمرن اقمیام    مون در اکعادی متفا7 -مچو  میل جیه یرپذ انعطا غیرکوروکراتیک و  گیری تصمی 

کرد و همگرایی میا  ایم  کشمورها    المللی کی که اتتاذ مواوع مشتر  در جها  اسالم و عرصه 

 را پیش کرد.

 یتموجه  قاکلن موفقیت یککوروکرات منعطف و غیر گیری تصمی کا ایجاد ساختار  7 -یگروه ج

اقتصمادی در دهمه   همای   پس از وقو  کحرا گروه  در اتتاذ مواوع مشتر  ثبت کرده است. ای 

پاییار و سقو  هژمونی آمریاما و احتممال وقمو  فروپاشمی      گذاری یاستسدر  ک ت ک و  1970

معطمو  کمه داخمل را     های گذاری یاستسکه  کازگشتاماا   چراکه. شیایجاد  نها کامل همااری

؛ دکمر  ممی که ذهم  متبمادر    نرآمینیکی  دو جنگ جهانی که مرحله اجرا د یزآم فاجعهکه در دوره 

ومرورم تمرکمز کمر     ندرواقعشی.  میاح اس  شیم کهکناکرای  نیاز که رهیافتی نوی  در ای  دهه 

که مقامام دولتمی   1970دهه  یلاوادر  آمیه یشپپیییار شی که م الل  ینجاا ازرهبری سیاسی 

کردنمی.   ممی ا یاییگر مالقمام  موجود ک المللی کی شی که در نهادهای  مییا حتی وزیرانی مرکو  

گرفتار آممیه کودنمی. ایم  کماور      یککوروکراتهای  حاصل یا رقاکت از منازعام کیای  آنها در چنبره

شمرکت در جل مام سمط  پمایی ن در جمعمی       یجما  کمه  ها وجود آمیه کود که اگر سرا  دولت که

اکمیاعی و  همای   لحم  یاییگر کمه ممذاکره کپردازنمین کمه راه     یرودرروغیررسمین گزییه و کوچک 



 در آینیه پیش رو 8-ساختار منعطفن کلیی موفقیت دی 86

کنماکرای  گمروه   ؛ رونمی  ممی از اراله آنها طفمره    میجیییی دست خواهنی یافت که در جل ام رس

ساخت  مذاکرام  میاو کار یککوروکرات گیری تصمی ج ت  از رونیهای  در راستای دوری 7-جی

 .(188-189 :1388 ایجاد شی )کای ن

 -میا  کشورهای عضمو دی اوع مشتر  و اتتاذ مو یو هماار 7 -ی جیلگواز ا یکردار کهره

قمرار خواهمی    8 -دی روی اعضما  کیشتری را پیشهای  فرصت ندر قال  یک سازما  چنیجانبه 8

ا  تبییل کمه یمک قمیرم در سمازم     ننزدیککشورهای عضو قادرنی کا همااری  ناز ای  م یرداد. 

در اختیار آنها  چنیجانبهمنیی از اکزارهایی که سازوکارهای  کهرهو کا  شونی یاسالمهای  همااری

ان مانی  همای   اهیا  خود را پیش کبرنی. ووعیت اقتصادی مناس  و وجود سمرمایه  ندهی میقرار 

 هماماری نزدیمک و  توانمی   میدر گروه جی کی ت  8 -و همچنی  حضور دو کشور از دی درخور

 .یکنایجاد   میقیرتمنیی از ای  کشورها در میا  کشورهای اسال

 OICدر میان اعضای  8 -اقتصادی کشورهای دیر برتجایگاه  .4-1

سمرا ن    یررسممی غهمای   از طریق رایزنی نزدیک هماارییک  قادرنی یاسالمگروه هشت کشور 

جا کمه اماما     هر ندر ارتبا  کا جها  اسالم و اتتاذ مواوع مشتر  ها هماهنگی کعضی سیاست

ر قمیرم ایم  کشمورهان وومعیت     تمری  عناصم   نی. یای از مهم  کنایجاد  را آ  وجود داشته کاشی

. کررسی وومعیت اقتصمادی کشمورهای    استاقتصادی و انیازه اقتصاد کشورهای عضو ای  گروه 

در سمط    و  میکشمورهای اسمال   میما   ایم  کشمورها در   کرترموقعیت  دهنیه نشا  8 -عضو دی

 است. الملل کی 

 2014در سال  8 -ناخالص داخلی کشورهای عضو دیوضعیت تولید  -( 1) شماره نگاره

 بری قدرت خرید(اشاخص بر اساس بر)
 59/9 )تریلیو  دالر آمریاا( 8 -اعضای دی GDPارزش مجمو  

 2/16 (تریلیو  دالر آمریاا) OICاعضای  GDPمجمو  ارزش 

 9/107 دالر آمریاا( تریلیو جها  ) GDPمجمو  ارزش 

 درصی 25/59  میاسالهای  سازما  همااری GDP کل که 8 -دی GDPن بت مجمو  

 درصی 8/8 جها  GDP کل که 8 -دی GDPن بت مجمو  

(OIC Economic Outlook, 2015) 

ن مجمو  تولیمی ناخمال  داخلمی    کانک جهانی و یاسالمهای  سازما  همااریآمار  کر اساس

کمل تولیمی   درصی  25/59ن کر اساس شاخ  کراکری قیرم خریی 2014در سال  8 -اعضای دی

( کموده اسمت. در ایم  سمال     OIC)  میاسالهای  داخلی کشورهای عضو سازما  همااریناخال  
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اقتصماد   کمل  که نکر اساس کراکری قیرم خریی 8 -ن بت کل تولیی ناخال  داخلی کشورهای دی

 .(OIC Economic outlook, 2015: 3) کوده استدرصی  8/8جهانی 

 8 -سرمایه انسانی کشورهای دی .4-2

در ک میاری   یکاسمواد . نرخ نیه ت منی کهره خوکیان انی های  از سرمایه 8 -کشورهای عضو دی

قمرار    میاز کشورهای عضو در حی متوسط و کاالتر از حی متوسط ن بت که سایر کشورهای اسال

یی کمه از کمل تولیمی ناخمال  ملمی صمر        ها ن بت هزینه لحا  ازدارد. ای  کشورها همچنی  

ن ممبت دارنممی.  یتممر مناسمم  یممتموقع یاسممالمورهای در میمما  سممایر کشمم نشممود مممیآممموزش 

کننیگا  در مراکز آموزش عالی نیز در کیشتر ایم  کشمورهان کمه ن مبت سمایر کشمورهان        نام ثبت

در حال رشمی کموده    مقادیر کاالیی را که خود اختصاص داده است. وم  ایناه ای  ن بت همواره

  (OIC Statistical Yearbook and Sesric, 2013: 54).است

 20 -جیدر  8 -دیحضور دو کشور از گروه  .4-3

ن عضویت کشورهای ترکیه و انیونزی از ای  گروه در 8 -موجود در گروه دیهای  ظرفیتیای از 

کا توجمه کمه نقمش کشمورهای      است 7 -گروه جی یافته گ ترشگروه کی ت که  .است 20 -جی

و در  هما  گمذاری  در سیاسمت  هاآنو همچنی  شرکت  نوظهورو اقتصادهای  توسعه درحالجییی و 

 یافمممت گ مممترشکشمممور  20کشمممور کمممه  7راسمممتای حمممل معضمممالم ممممالی جهممما  از  

(G20breakdown.com).  خصوص  هکه ککشور که همراه اتحادیه اروپا ه تنی  19اعضای ای  گروه

و سمرا    هما  در سط  سرا  دولتیی ها اجالسمنظ   طور که 2008 پس از کحرا  اقتصادی سال

و دارنمی   درصی کل تولیی ناخمال  جهما  را   80ای  کشورها  ندرمجمو . کنی میکرگزار کشورها 

درصمی جمعیمت    67درصی از تجارم جها  )شامل تجارم درو  اتحادیه اروپا( و نزدیک که  80

 1/84ایم  کشمورها    نپمول  المللی کی محاسبام صنیوق  کر اساسجها  که ای  گروه تعلق دارد. 

کمه خمود اختصماص     2010 -2016رشمی اقتصمادی جهما  را در سمال     از  درصی 2/82و درصی 

سه کشور ترکیهن انیونزی و عرک تا  در ای  گروه حضور  یزن یاسالم. از میا  کشورهای انی داده

 کمه  (Bond.org) اسمت  کموده  میزکا  اجالس سرا  گروه کی ت 2015دارنی و ترکیه نیز در سال 

 8 -حضور دو کشمور از گمروه دی   نکناکرای  .داد یم قرارکشور موقعیت ممتازی را در اختیار ای  

و  8 -عنوا  دو نماینیه از سه نماینیه جها  اسالم در گروه کی تن نقطه قوتی کرای گمروه دی  که

 شود. میاعضای آ  مح وب 

شمی  کمه    اماا  تبمییل  ن8 -موجود در کشورهای عضو دی اقتصادی و سیاسیهای  ظرفیت

 ن. ایجماد ایم  قمیرم   کنمی  ممی فراه   هاکرای آنرا   میکشورهای اسال یک گروه قیرتمنی در میا 

ایجاد کرده و ایم  گمروه    الملل کی در عرصه جها  اسالم و را کرای ای  کشورها ای  ویژه موقعیت
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تشمالی  امااناتی که از در ادامه که کعضی  .کنی میزما  تشایل آ  یاری  اهیا را در رسیی  که 

 ی .کن میکنین اشاره  یجادا یاسالمهای  قال  سازما  همااری قادر است در 8 -همچو  دی

 اسالمیهای  در سازمان همکاریموازنه قدرت  .4-4

آوردن  ممی فمراه    8 -میا  کشورهای عضمو دی  نزدیک و هماهنگی هماارییای از امااناتی که 

میما    دیامی نزکا توجمه کمه    ندر واقعاست.   میاسالهای  ایجاد موازنه قیرم در سازما  همااری

اسمتن ایم  کشمورها از     گرفتمه  شمال  فمارس  یجخلکشورهای عرکی که در قال  شورای همااری 

کمه عرک متا     خصموص  کمه ؛ کرخوردارنمی   میاسمال های  تری در سازما  همااری مواوع هماهنگ

تر شی  وزنه قمیرم   ای  م ئله که سنگی  ه ت. یزن یاسالمهای  سعودی مقر سازما  همااری

کننیه مواوع ای  کشورها  توانی کیا  میاست که  شیه یلتبیها در ای  سازما  ورکه سود ای  کش

 شود. الملل کی و همچنی  در سط    میاسالهای  در قال  سازما  همااری

 الملل بیندر عرصه  8 -دی. 4-5

که در حقیقمت   حضور دارنی 20 -در گروه جی 8 -دو کشور از گروه دی نطور که کیا  شی هما 

کی ت ه متنی.   -نزی دو نماینیه از سه نماینیه جها  اسالم در گروه جیوترکیه و انیدو کشور 

و مواومع   هما  و اتتماذ سیاسمت   8 -میا  کشمورهای دی  همااری نزدیکدر ای  شرایط تشایل 

دهمی کمه از    ممی آنها ای  اماا  را  که یاسالمهای  سو از جان  آنا  در قال  سازما  همااری ه 

تری ایفما  ممؤثر نقمش   المللمی  کی کرخوردار شونی و کتواننی در عرصه  تر اوممتفقیرم و موقعیتی 

فمراه    نحضور نیارنمی  20- کرای کشورهایی همچو  ایرا  که در جی  سازوکاریکننی. همچنی  

 چنیجانبههای  از ای  طریق در محیط در حی اماا  خود راهای  و خواسته ها شود تا سیاست می

 نی.کنمطرح 

 فرجام
 مینزدیامی سیاسمی و اقتصمادی میما  کشمورهای اسمال       8 -سیس گمروه دی أاا  از تهی  ارک

در دورا   الململ  کی ای  کشورها در جها  اسالم و نظام  ینیآفر نقشکرای افزایش نفوذ و  نمطرح 

تمری کمرای    گ مترده همای   کود. دورانی کمه زمینمه   المللی کی در صحنه  ی قیرمیجا و جاکه تغییر

وجود آمیه کود. جها  اسالم نیز آمادگی کیشمتری کمرای تحمر  در     یانی کههای م کازیگری قیرم

توان ت در ای  راه  می  میکشورهای اسال ی تر کزرگتشالی از  کناکرای داشت؛  المللی کی عرصه 

سمیس آ  کما الگموکرداری از    أتا حی زیمادی در ت  8 -دی گذارا  یا کنرسی  مینظر ه آیی. ک که کار

 7 -روش کار جمی نی. ا هکود  میایجاد یک گروه قیرتمنی از کشورهای اسال که دنبال 7 -میل جی

 نارکاما  نیمز در آغماز    .کمود  گیمری  تصممی  ساخت  مذاکرام و ت هیل رونیهای  میاکر مبنای کار

 7 -ممی همچمو  جمی   اعطف و کارنمساختاری  کا یاسالمخواستار تشایل گروهی از کشورهای 
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گ مترده ممنعاس شمی.    ای  پوشمش رسمانه  ای تشمایل کما   شی. عملارد موفق ای  گروه در اکتمی 

 شی. 8 -ل دیو رهبرا  در کشورهای ای  گروه سب  افو ها تغییر دولت نحال ی کاا

را دوکاره فعال کنی.  8 -اخیر تالش داشته است که دیهای  ایرا  در سال  میجمهوری اسال

 در المللمی  کمی   جایگماهی  یافت  در دولت انگیزه در توا  می را 8 -دی یساز فعال در ایرا  اقیام

ایجماد   8 -کمرد  دی  سمناریوی ایمرا  کمرای فعمال    . کمرد  توصیف المللی کی  نظام تحوالم دوره

مقالمه  همای   کررسمی  عضو کموده اسمت.  های  رواکط تجاری میا  دولت و گ ترش  میدکیرخانه دال

  گروه را کرآورده کنی. کرد  ای توانی اهیا  ایرا  کرای فعال میدهی ای  سناریو ن میحاور نشا  

بمال شمیه اسمت و تامرار ایم       نهمچو  اکمو د  یدیگر سازوکارهایچرا که سناریویی مشاکه در 

سمناریوی پیشمنهادی ایم  مقالمه ایجماد      چنیا  که صالح نی مت. در مقاکمل    8 -سناریو در دی

 8 -ن کمه دور از سماختار خشمک سمازمانی در دی    رکوروکراتیکمنعطف؛ غی گیری تصمی ساختار 

منعطفن اقیام که  گیری تصمی قادرنی که در قال  ساختار  8 -عضو دیهای  است. رهبرا  دولت

 الململ  کی ده و از ای  طریق نقش فعالی در جها  اسالم و عرصه کرمشتر  های  تیوی  دییگاه

غیرکوروکراتیک در کنار ظرفیمت وسمیع ایم  کشمورهان      گیری تصمی در واقع ساختار ایفا کننی. 

و جهما    الململ  کی یافت  نقشی جییی در عرصه  کرایاز ای  گروه  ای کیشینهکرداری  هرهاماا  ک

 .کنی میرا فراه   اسالم

 نوشت: یپ

نامه اکوتا اومافه   صی نیز در اصالحیه جییی که موافقت در 10کا هی  رسیی  که نرخ نهایی  ها تعرفه( تعهی کاهش 1)

خمود را   تمای شینی تا نرخ نهمایی   نامه متعهی می های ای  موافقت طر  ندر ن ته اولیه اکوتا تر یشپیه است. ش

 درصی کرساننی. 15که 

 فارسی منابع

روندد  ن «از رهبمری کالمنماز  تما رهبمری هممراه کما شمرکا        ؛آمریاا و گمروه هشمت  » ن(1385امییکتشن اسفنییار )

 .23ن شماره اقتصادی

ن سال فصلنامه ژئوپلیتیکن «آ  اکو و کالنیگی آ.سه.ثیر ژلوپلیتیک در رخوم همگرایی أت» ن(1386) امییین علی

 .1شماره دومن 

مده  ماهنان «تجاری عضمویت ایمرا  در سمازما  هماماری شمانگهای     های  و چالش ها فرصت» ن(1386) امییین علی

 .26ن شماره بازرگانیهای  بررسی

جهدان   یسدو  بده داز ان (، سازمان همکاری شانگهای، چشم1387رحمانی موحی )مرتضی انورین حمییروا و 

 .وزارم امور خارجهن موس ه چاپ و انتشارامن چندقطبی

ن المللدی  بدین و مذاکره در روابط اقتصادی  گیری تصمیمدیپلماسی اقتصادی نوین،  (ن1388) کای ن نیاالس

 .المللی کی دفتر مطالعام سیاسی و االسالمین  حمیح   شیخمترجمه 
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-کننیه توسعه تجارم در کشمورهای عضمو گمروه دی    ایی عوامل تعیی شناس»ن (1389)خرداد و تیر  راستین محمی

 .41ن شماره بازرگانیهای  مجله بررسی، «هشت

 نD-8  میوسعه تجارت دوجانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور اسالت (ن1384) اهلل صادقی یارنیین سمیف 

 .های کازرگانی س ه مطالعام و پژوهشؤمتهرا : 

 ن«ایممرا هممای  و مطلوکیممت همما ترکیممه و محممیودیتای  اسممتراتژی خاورمیانممه» ن(1387)اسممفنی  روممازادهن سممتاوم

 :19شماره  نمرکز تحقیقام استراتژیکن نامه سیاست خارجی پژوهش

http://www.csr.ir/Pdf/Content1738/Pages%20from%20No.19-farsi-4.pdf 

 کابن تهرا : نشر نی.ن ترجمه حمییروا ارالملل بینرت تجا (ن1385هن دومینیک )سالواتور

ایدران و   میدیپلماسی انرژی جمهدوری اسدال  » (ن1392) نژاد کتشی و سیما رف نجانی جواد شهاکین سهراب و

  .81ن شماره فصلنامه آسیای مرکزی و قفقازن «مجمع کشورهای صادرکننده گاز

ن سمال دومن  ابط خدارجی فصلنامه رون «اکو و توسعه ایرا » (ن1389) سالمیالا سهراب و محمیح   شیخ شهاکین

 .4شماره 

فصدلنامه  ن «تموا  در انتظمار موفقیمت اکمو مانمی       ممی آیا » (ن1386)  میسالاال ین سهراب و محمیح   شیخشهاک

 .3ن شماره 37ن دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانن سیاست

ن تهمرا :  انگهای و عضدویت ایدران  سازمان همکاری ش(ن 1387فرن عباس و سیاوش جعفری پاسمایاکی )  طالبی

 سازما  جغرافیایی نیروهای م ل .

همای   ایرا  یا کشورهای م لما  )داللت  میتحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسال»ن (1385کهار ) غالمین علی

 .22ن شماره پژوهشنامه حقوق اسالمی «میل جاذکه(

 نر نظام جدید جهانی و الزامات پیوستن ایرانشانگهای دای  بررسی پیمان منطقهن (1386) قریشین محممی 

 ن دانشگاه آزاد واحی علوم تحقیقام.نامه یا پا

اطالعات سیاسدی  ن ترجمه آراز امی  ناصمرین  «گذر که دموکراسی در ترکیه» (ن1386خرداد و تیر ) یسن کرناردللو

 .238و  237ن شماره اقتصادی –

 نشر دورا . ن تهرا :ایران  میسالا جمهوری اساسی قانون (ن1388) منصور نجهانگیر

 «:مطالعام آفریقان تاریخ نیجریه»س ه مطالعاتی و تحقیقاتی آفرا ن ؤم

 http://www.afran.ir/modules/publisher/item.php?itemid=535 

اطالعدات  معصمومه انتظمامن    :ن ترجممه «و دموکراسمی در پاک متا    یگمر  یاسالمن ارتش» (ن1386) روا نصرن ولی

 237-238ن شماره اقتصادی-سیاسی

سدی  سدازمان جهدانی    أپد  از ت   میتجارت میان کشورهای اسدال  ن(1391الهی سروستانین شییا ) نعمت

 .نامه یا پان کید بر توسعه تجارت ایران(أتجارت )با ت
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