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ایجاد گروه هشت کشور اسالمی درحالتوسعه در حالی از سوی نجم المیی ارکاما ن نت متوزیمر
پیشی ترکیه مطرح شی که دولتهای عضو ای گروه که دنبال یافت جایگماهی جییمی در جهما
اسالم و نظام کی الملل کعی از جنگ سرد کودنی .از ای رو پیشنهاد ارکاا در ایجاد دی 8 -کهسرعت
از سوی دولتهای عضو مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت ای گروه آغاز شی .کا ای حمال شمرو
خوب عملارد دی 8-پس از چنیی و کا تغییر رهبمرا دولمتهمای عضمو ایم گمروه رو کمه افمول
گذاشت .در ای میا ج.ا.ایرا در سالهای اخیر تالش داشته است رونق دوکماره را کمه ایم گمروه
کازگردانی .در ای شرایطن مه تری م ئله مورد کحثن چگونگی فعالکمرد دوکماره دی 8 -اسمت.
ای مقاله کهدنبال آ است تا که ای پرسش اصلی پاسخ دهی کمه گمروه دی 8 -کمرای موفقیمت و
اعمال نقش مؤثر در عرصه کی الملل و جها اسالمن کهتر است در چه م میری فعمال شمود ایم
مقاله نتیجه میگیرد که کهتری م یر کرای فعالکرد دوکاره دی8 -ن اتتاذ دییگاههای مشمتر
است که کتوانی موقعیت آنها را در جها اسالم و نظام کمی الململ ارتقما دهمی .لمذا ایجماد سماختار
تصمی گیری غیرکوروکراتیک و منعطف از سوی دی8 -ن کهماننی جی 7-پیشمنهاد ممیشمود .ایم
ساختار تصمی گیری فرصتی را کرای اعضای آ فراه میکنی که فارغ از چانهزنیهای وقتگیمر و
پرهزینهن کتواننی که دییگاههمای مشمتر در مووموعام ممورد عالقمه در جهما اسمالم و عرصمه
کی المللی کرسنی.
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جستارگشایی
همواره تغییر در فضای کی المللین یای از مه تری علل گمرایش کشمورها کمه ایجماد ترتیبمام
جیییی از قیرم در آ دوره کوده است که نمونه ای از ای ترتیبامن تشایل گروه هفمت کشمور
صنعتی (جی )7 -توسط اقتصادهای کزرگ جها است .از اوایمل دهمه  70ممیالدی کمه قمیرم
هژمونیک آمریاا رو که افول نهادن ای پرسش کهمیا آمی کمه چمه آینمیه ای پمیش روی فضمای
کی الملل خواهی کود کهکیا دیگرن آیا نظ پیشی نظام کی الملل فمرو خواهمی ریتمت راکمرم
کوه در کتاب خود که نمام کعمی از هژممونی کمه در سمال  1984منتشمر شمین اسماس نظریمه
شال گیری مقوله ای که نام جی 7 -را پایهریزی کرد .او نام مییریت جمعی را کرای نظریمه خمود
انتتاب کرد؛ کیی معنی که پس از هژمونی آمریاان که تیریج جامعه اروپا و سپس اتحادیمه اروپما
شال گرفت و دولت های عضو ای اتحادیمه کمه قمیرم همای اقتصمادی صماح نظمر در م مالل
کی المللی تبییل شینی .از سوی دیگرن ژاپ نیز قیرتمنی گردیی و خواستار مشارکت در مییریت
اقتصاد جهانی شی .در چنی شرایطی آمریاا دریافتن اگر کتواهی نظ ممورد نظمرش در عرصمه
اقتصاد کی المللن در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیمز اعممال شمودن کایمی در انییشمه نهمادی
مشارکتی کرآیی که کر اساس ارزش های لیبرال و منافع مشتر شمال گرفتمه کاشمی .کمه اعتقماد
آمریاایی هان اعضای چنی تشال و گروهکنیی کایی اح اس میکردنی کمه از همراهمیکمرد کما
آمریاا منتفع خواهنی شی نه ایناه کازی را کاختهن همه منافع در نظام کمی المللمی عایمی آمریاما
میشودن اما ای کهمعنای مغایرم منافع دولت های دیگر کا ایاالم متحیه نبود .آنها ه اکنو وارد
کازی شیه کودنی و در مشورم و تصمی گیری کا یاییگرن سیاستهای اقتصمادی خمود را سماما
داده و هماهنگ میکردنی .تشایل گروه جی 7 -محصمول چنمی انییشمه ای کمود (امیمیکتشن
 )12 :1385ای گروه کا توجه که نیاشت ساختار دالمی و سی ت تصمی گیری سل لهمراتبی و
همچنممی داشممت انعطمما پممذیری و م ممیر مشممت و کممیو سمماختار خشممک سممازمانین در
تصمی گیریهای جهانی مؤثر واقع شی ).(Aral, 2005: 91
تفار نج الیی ارکاا نت توزیر پیشی ترکیهن در ایجماد گمروه دی 8 -را نیمز ممیتموا
کرداشتی از تشایل گروه جی 7 -در دوره تحوالم کی المللی پس از جنگ سرد دان ت .دورانمی
که ایفای نقش در عرصه کی المللی کرای قیرمهای میانی و منطقه ای و کهخصوص مجموعمه ای
از کشورهای مطرحن اماا پذیر شی .تشایل گروه دی8 -ن وم ایجاد رواکط م تحا اقتصادی
میا کشورهای در حال توسعه اسالمین نفموذ و نقمش ایم کشمورها را در سمط کمی الململ و
که خصوص جها اسالم افزایش میداد؛ کهگونهای که ای کشورها قمادر کودنمی در دوره تحموالم
کی المللین جایگاه خود را در نظام کی الملل و نفوذ خود را در جها اسالم ارتقا دهنی .پیشمنهاد
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ارکاا زمانی مطرح شی که شرایط در دولتهای عضو نیز کهگونه ای کود که ای طرح در راستای
گ ترش همااری میا دولتهای کزرگ اسالمی عضون مورد استقبال قرار گرفت.
شرو خوب و عملارد گروه دی 8 -در اکتیا کا استقبال روکهرو شیه و رسانه ها فعالیمت همای
ای گروه را کهطور گ ترده تحت پوشش قرار میدادنین اما پس از ممیتی و کمه دالیمل متتلمفن
فعالیت های ای گروه مطاکق کا انتظارام زما تشایل پیش نرفت .یای از مه تری ای عوامملن
ناپاییاری سیاسی و تغییر دولتها و رهبرا دولمتهمای عضمو کمود ) .(Aral, 2005: 90کرکنماری
نج الیی ارکاا از قیرم کهعنوا کنیا گذار گروه دی 8 -در سمال 1997ن تمأثیری منفمی کمر
عملارد دی 8 -گذاشت .که گونه ای که کرخی از شرکتکننیگا در جل مه وزرای اممور خارجمه
گروه دی 8 -در سال  1997اعالم کردنی که دی 8 -کیو ارکاا قادر نتواهی کود کمه کمهطمور
مؤثر که حیام خود ادامه دهی .تغییرام دولت در سایر کشورهای عضو نیمز کمه حمامی تأسمیس
دی 8 -کودنین کر وعف عملارد دی 8 -تأثیرگذار کود.
کا ای حال در سال های اخیر اقیاماتی از سوی کرخی کشورهای عضو در راستای فعالکمرد
دوکاره دی 8 -صورم گرفته است .یای از کشورهایی که فعاالنمه در ایم م میر گمام کرداشمتهن
جمهوری اسالمی ایرا است .دالیل متفاوتی ازجمله موومو ه متهای و موقعیمت کمی المللمی
میتوانی انگیزه ایرا را که دوکاره فعالکرد گروه دی 8 -تووی دهی .کرای مثمال در ششممی
دوره اجالس گروه دی 8 -که در سال  2008در مالزی کرگزار شین ایرا طرحی را کرای تمیوی
کرنامه دهساله گروه دی 8 -پیشنهاد داد .همچنی ارتقمای هماماری کتمش همای خصوصمی در
تجارم و ایجاد یک سی ت تجارم ترجیحین یای از رویاردهمای کرناممه دهسماله مطمرح شمیه
توسط ایرا کود .وم ایناه حضور رلیسجمهور ایرا ن کهعنوا کاالتری سط اجرایی در ایم
اجالسن نشا از اهمیت ای گروه کرای ایرا دارد .از دیگر اقیامام صورمگرفته از طمر ایمرا
کرای فعالکرد و تثبیت گروه دی 8-ن پیشنهاد ایجاد دکیرخانه دالمی کوده است .که گفته یامی
از کارشناسا ارشی مرکوطهن ایرا فعالیت های زیادی در راستای فعالکرد ای گروه انجام داده
و ای مووو که قیری کرای ایرا اهمیت داشته که مزیت میزکمانی دکیرخانمه دالممی دی  8-در
هشتمی اجالس سرا ای گروه که ترکیه داده شی .سمت نت متی دکیمرکمل دی  8-نیمز کمه
کشور انیونزی سپرده شی.
کا فعالشی ن بی دی 8 -و ایجاد دکیرخانه ثاکتن چگونگی تقویت ای گروه و ایفمای نقمش
مؤثر از سوی دی 8 -در عرصه کی الملل و جها اسالم مورد توجه اسمت .در حمال حاومر ایم
مووو مطرح است که آیا م یر در پیش گرفته شمیه فعلمی کمرای فعمالکمرد دوکماره دی8 -
کهتری گزینه انتتاکی پیش روی اعضای دی 8 -است یا میتوا گزینه کهتری را نیز پیشمنهاد
داد
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در راکطه کا عملارد دی8 -ن کیشتر تمرکز نوی نیگا کر توسعه تجمارم میما اعضمای ایم
گروه کوده است .میترا رحمانی در کتاب خود کا عنوا توسعه تجارم دوجانبه ایمرا کما اعضمای
گروه هشت کشور اسالمی که کررسی همگرایی میا هشت کشور اسالمی پرداخته است .در ایم
پژوهش تالش شیه است ظرفیت تجاری هشمت کشمور اسمالمی در حمال توسمعه در راکطمه کما
یاییگر در دوره زمانی  1998تا  2001کررسی شود و زمینههای موجود در توسعه تجمارم ایم
کشورها را تعیمی نمایمی .در مطالعمهای کما عنموا تحلیمل آثمار آزادسمازی تجماری جمهموری
اسالمیایرا کا کشورهای م لما (داللتهای میل جاذکه) که توسط علی غالمی صورم گرفته
استن نوی نیه تالش دارد که منافع حاصل از آزادسازی تجاری میما ایمرا و کشمورهای عضمو

گروه هشت کپردازد .شناسایی عوامل تعیی کننیه توسعه تجارم در کشورهای عضو گمروه دی-
 8نیز مقالهای است که توسط محمی راستی تهیهشیه و نوی منیه کمه شناسمایی کرخمی عواممل
تعیی کننیه توسعه تجارم و کررسی آثمار آ کمر افمزایش تجمارم میما اعضمای گمروه دی8 -
پرداخته است .عالوه کر مووو تجارمن مووموعاتی همچمو گردشمگرین سی مت همای ممالین
تجمارم خمیمام و انممرژی در کشمورهای گمروه هشممتن کیشمتری مووموعاتی کموده اسمت کممه
نوی نیگا در راکطه کا گروه دی 8 -مورد توجه قرار دادهانی .از ای رون مقاله حاور ایم نموآوری
را داراست که تالش دارد م یری مؤثرتر در جهت پیشبرد اهیا اولیه گمروه دی 8 -پیشمنهاد
کنی.
در ای راستا مقاله حاور سعی دارد که که ای پرسش اصلی پاسمخ دهمی کمه گمروه دی8 -
کرای موفقیت و اعمال نقش مؤثر در عرصه کی الملل و جها اسالم کهتر است در چمه م میری
فعال شود در پاسخ که ای پرسشن فرویه مقاله ای است که کهتری م یر کمرای فعمالکمرد
دوکاره دی8 -ن ایجاد یک ساختار تصمی گیری کارا و منعطف و کهدور از رونیهای کوروکراتیمکن
کرای ایفای نقش مؤثر از سوی دولتهای عضون در جها اسمالم و عرصمه کمی الململ اسمت .در
مقاله کا کهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی که کیا راکطه متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.
ایجاد ساختار تصمی گیری منعطف و غیرکوروکراتیک از سموی گمروه دی 8 -کمهعنموا متغیمر
م تقل و افزایش موفقیت و کارایی دی 8 -در جها اسالم و عرصه کی الملل کمهعنموا متغیمر
واک ته فرض میشود و کا کررسی رونی ایجاد و فعالیت گروه دی8 -ن رواکط ای متغیرهما تبیمی
میگردد.
چارچوب نظری .در کتاب والتر ماتلی 1کا عنوا منطق همگرایمی منطقمهای 2سمه شمر
جهت موفقیت همگراییهای منطقهای ذکر شیه است .ایم سمه شمر عبارتنمی از .1 :داشمت

1. Walter Mattli
2. The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond, May 28, 1999
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پیامی قاکلتوزیع حاصل از همگرایی میا اعضا؛  .2وجود اراده سیاسی در کشورهمای عضمو و .3
وجود یک کشور محور در همگرایی.
در ارتبا کا شر نت تن الزم است که شالگیری همگرایی میا اعضا همراه کا پیامیهای
قاکل توزیع کرای آنها کاشی .معموالً منظور دستاورد اقتصادی است .کهعبارمدیگرن همااری میما
کشورها در قال همگرایی کایی دستاوردهای اقتصادی کرای آ منطقه کمه هممراه داشمته و ایم
دستاوردها قاکلتوزیع میا اعضای همگرایی کاشی .در صورم نبود چنی دستاوردهایی نمیتوا
که موفقیت انوا همگراییها چنیا امیی داشت.
دومی شر موفقیت همگراییهان وجود اراده سیاسی الزم میا رهبرا سیاسی است و ای
حقیقت که آنها توانایی کافی کرای هماهنگیهای الزم در هر مرحله از همگرایی را داشته کاشنی.
اراده سیاسی رهبرا در توسعه همگراییها که دستاوردهایی که کمرای رهبمرا سیاسمی در پمی
خواهی داشتن ک تگی دارد .درواقعن زمانی که احتمال در قیرممانی رهبمرا سیاسمین در پمی
توسعه رونی همگرایمی افمزایش ممییاکمین رهبمرا سیاسمی اراده الزم را در شمالگیمری انموا
همگرایی کهدست خواهنی آورد .کرای مثالن در شرایطی که افزایش همگرایی میما کشمورها در
یک منطقهن موج کهبود شرایط اقتصادی و ارتقای ووعیت منطقهای و کی المللی آنها شمیه و
سط روایتمنیی از رهبرا و دولتهای آنها را افمزایش ممیدهمین احتممال در قمیرممانمی
رهبرا سیاسی آ کشورها نیز افزایش مییاکی.
کا ای حالن تنها وجود ای دو شر کرای موفقیت همگراییهما کمافی نتواهمی کمود .در ایم
میا شر سومی نیز کایی تأمی شود و آ حضور یک کشور محور در همگرایی است .در واقمعن
حضور یک کشور محور جهت هماهنگی میا دولتهای عضو الزم است .دولتمحور قادر اسمت
م الل و مشاالم احتمالی که میا اعضا ایجاد میشود را سریعتر حلوفصل نمایی و فراینیهای
چانهزنی را کوتاه کنی .دولت محور همچنی وظیفه کهدوشکشیی هزینههای اولیه هماماری را
کرعهیه دارد .ای وظیفه کهویژه در کشورهای جها سوم که تحمل هزینههمای اولیمه هماماری
مشال میکاشین پررنگتر است ).(Mattli, 1999: 44
کررسی ووعیت گروه دی 8 -کر اساس شرو موفقیت همگراییهما در نظریمه مماتلی نشما
میدهی که ای گروه دو شر وجود کشورمحمور در همگرایمی و وجمود اراده سیاسمی رهبمرا
دولتها را کهخوکی ایجاد کرده است .در زما شالگیری ای گروه و پیشنهاد تشایل دی 8 -از
سوی ارکاا ن رهبرا کشورها کا توجه که چش انمیازی کمه از نتمایج ایم همگرایمی داشمتنین از
تشایل آ استقبال کردنی و ای گروه در زما کوتاهی شال گرفت .عالوه کر ای ن کشور ترکیمه
در زما تشایل ای گروه تا حیی نقش کشورمحور را کرعهیه داشت .هرچنی پمس از کرکنماری
ارکاا نقش ترکیه کمرنگ شین اما در ادامه ایرا تالش داشته است کا تقبل هزینمههمای رونمق
دوکاره دی8 -ن کهگونهای ای نقش را کرعهیه کگیردن اما در ارتبا کا شر دستاورد قاکل توزیمعن
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ای گروه افزایش همااریهای تجاری را مورد توجه قرار داده است .نتیجه تالشهای ای گمروه
در ای زمینه ایجاد موافقتنامه تجارم ترجیحی 3کوده است .کا ای حالن که نظر میرسی که ایم
گروه قادر است کا در پیشگرفت م یری کهترن دستاورد واقعکینانهتری داشمته کاشمی .در اداممه
تالش میشود وم کررسی و نقی م یر انتتاکین کهتری سناریو کرای فعالکرد دوکاره دی8 -
معرفی شود.

 .1ظهور و افول دی8 -
شالگیری همااریهای منطقهای و فرامنطقهای یای از اکزارهای دولتهما در راسمتای توسمعه
نفوذ قیرم و تأثیرگذاری در سط جها است که در سال های پس از جنگ سرد توجه خاصمی
که آ شیه اسمت ) .(Lawrence, 1996: 46یامی از ایم گمروههمان گمروه هشمت کشمور اسمالمی
درحال توسعهن دی8 -ن است .انییشه ایجاد ای گمروه کمه متشمال از ترکیمهن ایمرا ن پاک متا ن
مالزین انیونزین مصرن کنگالدش و نیجریه استن از سوی نج الیی ارکاما ن نت مت وزیمر وقمت
ترکیه و رهبر حزب اسالمگرای رفاه مطرح شی .پس از سفرهای مقیماتی از سموی ارکاما و کما
توجه که حمایت اکثر رهبرا کشورهای مرکوطه از ای تفارن در نش تی کما حضمور وزرای اممور
خارجه هشت کشور کاال کا عنوا همااری کرای توسعهن اصول اولیمه ایم تشمال عنموا شمیه و
پایههای کعیی آ پیریزی شی .سرانجام ای گروه در  15ژول  1997تأسیس شی.
 .1-1استقبال کشورها از ایجاد دی8 -
پیشنهاد ارکاا زمانی مطرح شی که شرایط در کشورهای عضو نیز که گونه ای کود که ایم طمرح
کرای ایجاد همااری میا کشورهای کزرگ اسالمی عضو مورد استقبال قرار گرفت .ایرا پمس از
انقالب اسالمی همااری کا کشورهای اسالمی و تحر در جها اسمالم را هممواره ممورد توجمه
قرار داده است .کناکرای ن توسعه همااری کا کشورهای کزرگ و مه اسمالمی هممواره ممورد نظمر
دولت ایرا کوده است .کر اساس اصل یمازده قمانو اساسمی جمهموری اسمالمی ایمرا ن هممه
م لمانا یک امت ه تنی و دولت جمهوری اسالمی ایرا موظف است سیاست کلی خود را کر
پایه التال و اتحاد ملل اسالمی قرار دهی و کوشش پیگیمر کمهعممل آورد تما وحمیم سیاسمین
اقتصادی و فرهنگی جها اسالم را تحقق کتشی (جهمانگیر منصمورن  .)33 :1388عالقمه منمیی
ایرا که هماماری کما کشمورهای اسمالمین ازجملمه در قالم سمازما همایی همچمو سمازما
همااری های اسالمی قاکل مشاهیه است .حمایتها و تالش ایرا کرای تصوی قطعنامه تشمایل
کازار مشتر اسالمی یای از ای نمونمه هاسمت .در هشمتمی نش مت سمرا کشمورهای عضمو
سازما همااری های اسالمی که در  8دسامبر  1997در تهرا کرگمزار شمین قطعناممه تشمایل
کازار مشتر اسالمی که پذیرش اعضما رسمیی .در ایم دوره از نش مت سمرا ن همچنمی سمایر
3. Preferential Trade Agreement
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کتش های واک ته و مؤس ام و کتش خصوصی که همااری در جهت تشایل ای کازارن تشمویق
شینی )(Guler, 2000: 16؛ کناکرای همااری کا کشورهای اسالمی همواره یای از اولویتهای ایرا
کوده است.
گرایش که همااری کا کشورهای اسالمی در سایر کشورهای عضو نیز که دالیل متتلف وجود
داشت .کرای مثالن در پاک تا نواز شریف که ریاست حزب م ل لیمگ را کمرعهمیه داشمتن در
سال  1997که قیرم رسیی .نواز شریف که م ل لیگ را کر پایمه الگموی سمازما ملمی ممالزی
متحی پیریزی کرده کود در دهه  1980پیروزمنیانمه نیروهمای اسمالمی را کمهکمار گرفمت و کمه
اسالمیکرد جامعه و توسعه مبتنی کمر سمرمایهداری هممت گماشمت (نصمرن  .)28 :1386وی
همچنی در حوزه سیاست خارجی همااری کا کشمورهای م ملما ن ترکیمه و اتحادیمه اروپما را
مینظر قرارداد .در کنار ای عواملن وجود م الل اقتصادی در ای کشور در زما رویکمارآممی
نواز شریف را میتوا از دالیل عالقهمنیی او که حضور پاک تا در گروه دی 8 -دان ت.
انیونزی نیز که عنوا پرجمعیت تری عضو گروهن در زما پیوسمت کمه دی 8 -کما مشماالم
سیاسی و اقتصادی روکهرو کود و دولت ای کشور عضویت در ای گروه را در راستای حل م الل
خود میدیی .کشورهای دیگر همچو نیجریه نیز اهیافی همچو توسعه وومعیت اقتصمادین از
راه گ ترش رواکط کا کشورهای اسالمی و آزادسازی تجاری از طریق گروه دی 8 -را ممورد نظمر
داشتنی .درحالی که مصرن در اکتیا چنیا راغ که عضمویت در ایم گمروه نبمودن کمه ایم گمروه
پیوست .درواقعن ای کشور در همااریهای دیگر همچو سازما همااریهای اسالمین حضمور
فعال داشته و از نفوذ خوکی کرخوردار کود؛ کناکرای ن انگیمزه زیمادی کمرای حضمور در ایم گمروه
نیاشت .کا ای حالن حضور مصر را میتوا کهعنوا نماینیهای از کشورهای عرکمی در ایم گمروه
قلمیاد کرد ) .(Aral, 2005: 90از ای رون ای کشورها کا حمایت از طرح ارکاما کمه عضمویت ایم
گروه درآمینی و گروه دی 8 -شال گرفت .در اکتیا ای گروه نیز همچمو گمروه جمی 7 -فاقمی
دکیرخانه متمرکز کود و تصمی گیری خارج از سل له مراتم سمازمانی را ممورد نظمر داشمت .در
موافقتنامه تأسیس گروه هشت اهیا اصلی گروهن تقویت موقعیت کشورهای درحال توسعه در
اقتصمماد جهممانین ایجمماد تنممو و موقعیممتهممای جییممی در رواکممط کازرگممانین تقویممت حضممور در
تصمی سازی در سط کی الملل و ارتقای سط زنیگی مردم کشورهای عضو تعیی شیه است.
 .2-1افول دی8 -
شرو خوب و عملارد گروه دی 8 -که کا استقبال و پوشش رسانهای ک یار نیز مواجه شی پمس
از چنیی رو که افول گذاشت .مه تری علت وعیفشی دی 8 -را میتوا ناپایمیاری سیاسمی
در دولتهای عضو و تغییر رهبرا و دولتهای عضو عنموا کمرد ) .(Aral, 2005: 90نجم المیی
ارکاا ن کنیا گذار گروه دی8 -ن در سال  1997از قیرم کرکنار شی .تأثیر منفی کرکناری ارکاا
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از قیرم کر عملامرد دی 8 -کمهگونمهای کمود کمه کرخمی از شمرکتکننمیگا در جل مه وزرای
امورخارجه گروه دی 8 -در سال  1997اعالم کردنی که دی 8 -کیو ارکاا قادر نتواهمی کمود
که کهطور مؤثر که حیام خود ادامه دهی .تغییرام دولت در سایر کشورهای عضو نیز کمه حمامی
تأسیس دی 8 -کودنین کر وعف عملارد دی 8 -تأثیرگذار کود.
در مالزین تنش های سیاسی که علت اختالفام پیش آمیه میما انمور اکمراهی ن نت متوزیمر
مالزی و ماهاتیر محمی در تصمی گیریهای سیاسی کاال گرفت که درنهایت منجمر کمه کرکنماری
انور اکراهی از قیرم در سال  1998شی .شمرایط از سمال  1997در انمیونزی نیمز رو کمه تغییمر
گذاشت و موج کرکناری سوهارتو از قیرم شی .نقش عوامل خارجین سقو شموروین مشمال
ذاتی مشروعیتن عوامل مذهبی و رشی طبقه متوسط جامعه در انیونزی از عواملی کود که زمینه
تضعیف دولت سوهارتو را ایجاد کرده و موج سقو دولت او در سال  1998شمی (.)cbv.ns.ca
دولت در پاک تا نیز در سال  1999تغییر کرد .پرویمز مشمر ن رلمیس سمتاد مشمتر ارتمش
پاک تا در ای سال در کودتایی کیو خونریزین نواز شریف را خلع کرده و قیرم را در دسمت
گرفت ( .)storyofpakistan.comدرگذشت آکاچا کر اثر کیماری قلبی نیمز موجم تغییمر دولمت در
نیجریه شی .آکاچا که کنا داشت اقتصاد کشور را که واسطه اجرای کرخمی اصمالحام احیما کنمی و
آزادیهای سیاسی را کا انحالل شورای اجرایی فیرال و دستگیری کیش از  150ت از اف مرا از
کی کبردن در  8ژول  1998درگذشت .کا مرگ آکاچان رهبری دولت که عبیال مالم اکموکارن وزیمر
دفا ساکق نیجریه رسیی ()afran.ir؛ کنماکرای تغییمر دولمتهما و رهبمرا در کشمورهای عضمو و
که خصوص ارکاا در ترکیه را که پیشنهاددهنیه تشایل ای گروه کود و تغییر در فضای داخلمی
ای کشورها را میتوا یای از مه تری علل عیم توجه و عالقه اولیه که تیاوم فعالیت های ایم
گروه دان ت.

 .2تالش برای رونق دوباره دی8 -
در سالهایی که گروه دی 8 -دورا انفعال خود را طی میکردن چنانامه اشماره شمی جمهموری
اسالمی ایرا سعی در فعالکرد مجید ایم گمروه داشمت و در ایم راه نیمز از انگیمزه زیمادی
کرخوردار کود .در ای کتش که کعضی اهیا و انگیزههای ایرا کرای فعالکمرد دوکماره دی8 -
اشاره میشود.
 .1-2اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران
آغاز تحری ها علیه جمهوری اسالمی ایرا مرکو که تحری های اعمالی از سوی آمریاا است که
از سال  1358تاکنو ادامه دارد .مه تری ای تحری ها نیزن تحمری سمرمایهگمذاری در کتمش
انرژی کوده است .درواقعن کا تصوی قانو تحریمی ایرا ( 4)ISAدر سال  1996آمریاا کهدنبمال
)4. Iran Sanction Act (ISA
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ای کود که متحیا خود را نیز در تحری سرمایهگذاری در کتش انرژی کا خود همراه سمازد تما
تحری ها اثرگذارتر کاشی .پس از تصوی تحری ها از سوی شمورای امنیمت سمازما ململن فشمار
تحری ها علیه ایرا گ ترش یافت .کمهعبمارمدیگمرن چمو تحمری همای سمازما ململ از نمو
تحری های چنیجانبه کودن خیلی کیشتر از تحری های یکجانبه آمریاا تا آ زما تأثیرگذار کود.
کهمنظور متقاعیکرد ایرا که تعلیق فعالیتهای صل آمیمز ه متهاین طمی سمالهمای -2009
 2006سه قطعنامه 1737ن  1747و  1803از سوی شورای امنیت علیه ایرا که تصوی رسمیی.
کا شرو تصوی قطعنامههای تحریمی علیه ایرا در شورای امنیتن اصموالً فضمای کمی المللمی
کرای ایرا ک یار متفاوم شی و اکتاارام جیییی از سوی ایرا در عرصمه کمی المللمی را طلم
میکرد .کا عیم موفقیت مذاکرام ایرا و گمروه  5+1کمهمنظمور تعلیمق فعالیمتهمای ه متهاین
قطعنامه  1929در ژول  2010که تصوی رسیی .در ای قطعنامه تحری ها ک یار گ ترده شی و
مووو تحری ایرا از حیث شیم وارد مرحله جیییی شی و در پی آ سایر کشورها در اعمال
تحری ها علیه ایرا همراه شینی .کشورهای عرک تا سعودی و اممارام متحمیه عرکمین ژاپم و
کره جنوکی ازجمله کشورهایی کودنی که کا ای تحری ها همراه شینی .در اوایمل سمپتامبر 2010
ژاپ و کره جنوکی تحری هایی مشاکه تحری های اتحادیه اروپا ووع کردنی .ای تحری ها شمامل
محیودیتهای اکزاری جهت تجارمن محیودیت رواکط کاناین تحری ک یاری از نهادهای ایمرا و
محیودیت در طرحهای جییی در کتش انرژی میشی کهگونهای که اعمال ای تحمری هما حتمی
فراتمر از انتظمارام مقاممام آمریاممایی کمود ( .)Katzman, 2012:.31در نتیجممه ایم تحمری همما و
فشارهای کی المللی که روزکهروز شیم میگرفتن ج .ا .ایرا فعالیت در همااریهای منطقهاین
فرامنطقهای و کی المللی را کیشتر مورد توجه قرارداد.
 .2-2تمایل ایران به حضور در انواع همگراییها
از اکتیای انقالب مووو توسعه همااریهای منطقهاین کمهخصموص کما کشمورهای اسمالمی در
دستور کار ج.ا.ایرا قرار داشته است .ایرا همچو ک یاری از کشورها که دنبال ای کوده اسمت
که اهیا خود را از طریق فعالیت در قال همااریهای منطقهای و یک جبهه مشمتر پمیش
کرده و خواستهها و گرایشهای خود را از طریق ای نو از همااریها در عرصه جهمانی مطمرح
کنی .کا افزایش فشارهای کی المللی در سالهای اخیر ای گرایش شیم گرفته اسمت کمه آ را
در تالش ایرا کرای افزایش نقش خمود در هماماریهمای منطقمهای و فرامنطقمهای ممیتموا
مشاهیه کرد.
کرای مثال یای از سازما هایی که ایرا در سالهای اخیر در راستای عضویت در آ تمالش
کردهن سازما همااری شانگهای است .عیهای معتقینی که ایرا از طریق ایجاد رواکط دوسمتانه
کا اعضای اصلی و ناظر در قال ای سازما ن فرصتهای پاییار ک یاری را کرای خمود در صمحنه
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کی الملل ایجاد خواهی کرد (انورین  .)21 :1387کرخی تحلیلگرا کر ای کاورنی که عضویت در
سازما همااری شانگهای که کاهش تهیییهای منطقهای ن بت که ایرا میانجامی (طمالبیفمرن
)35 :1387ن وم ایناه کرخی نیز معتقینی کا حضور قیرمهایی همچمو روسمیه و چمی کمه
دارای حق وتو در شورای امنیت ه تنین اماا چانهزنمی ایمرا در سمط کمی المللمی افمزایش
خواهی یافت (امییین  .)42 :1386کا توجه که ای رویاردها و در پی درخواستهای ایمرا ن ایم
سازما ن ایرا را در تیرماه  1384که عضویت ناظر پذیرفت و از آ زما تاکنو ایرا در تمامی
نش تهمای سماختاری سمازما در کماالتری سمط شمرکت داشمته اسمت .در سمال  1385از
احمیینژادن رلیسجمهور ایرا ن کرای شرکت در اجالس سرا در شانگهای دعوم که عمل آممی
و کیی ترتی احمیینژاد وم اعالم صری درخواست عضویت کاممل ایمرا در ایم سمازما
چنی گفت« :ما خواستار گ ترش سازما هماماری شمانگهای و تبمییل آ کمه یمک سماختار
قیرتمنی و تأثیرگذار در سیاستهای منطقهای و کی المللی ه تی  .ای سازما کایمی کتوانمی در
مقاکل تهیییام و دخالتهای غیرقانونی و میاخالم نظامی سایر کشورها در منطقمه ای متادگی
کنی» (قریشین .)137 :1386
وم ایناه در ای دوره تالشهای ک یاری نیز در راستای توسمعه هماماری کما کشمورهای
آمریاای التی و آفریقایی صورم گرفت .نمونمه دیگمر از ایم نمو همامارین تشمایل مجممع
کشورهای صادرکننیه گاز که پیشنهاد و پیگیری دیپلماتیک ایرا است .جمهوری اسالمی ایرا
کا توجه که اهیا سیاسی و اقتصادی و فشارهای کی المللمی ناشمی از تحمری هما سمعی دارد کما
حضور در کازار انمرژی از طریمق صمادرام گماز ومم ک م درآممی ارزی و تنمو آ ن موجم
گرهخوردگی اقتصاد ایرا کا اقتصاد کشورهای دیگر و افزایش امنیت کیشتر ایرا شود .همچنی
ایرا میتوانی کا استفاده از موقعیتهای کهوجودآمیهن جایگاه خود را در منطقه ارتقما دهمی و در
معادالم سیاسی و اقتصادی منطقهای تأثیرگذار شود؛ کناکرای که نظر میرسی کوشش در جهت
تشایل مجمع گازی در همی چارچوب قاکل تحلیل کاشی (شمهاکین  .)10 :1392کمرخال ایم
فعالیتهان ریاست و مقر ای مجمع که ایرا داده نشی .از نظر کرخی تحلیلگرا مووع ایمرا در
ارتبا کا ای مجمع کیشتر سیاسی کوده است تا اقتصادی .کهطورکلی فعالیتهای ایرا در ممورد
شالگیری ای مجمع را کایی کیشتر در چارچوب شرایط سیاسی ایرا و در وومعیت فشمارهای
سیاسی و کی المللی و کهویژه تنش کر فعالیتهای صل آمیز ه متهای دیمی تما اهمیا گمازی و
اقتصادی (شهاکین  .)22 :1392ای اقیامام که در راستای حضمور فعمال در صمحنه کمی الململ
صورم پذیرفته استن در سازما های دیگری همچو دی 8 -نیز در راسمتای فعمالکمرد ایم
سازما و داشت نقش مؤثر در عرصه کی الملل و جها اسالم دنبال شیه است.
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 .3-2ورود اسالمگرایان به صحنه قدرت در ترکیه
ورود اسالمگرایا که قیرم نیز یای دیگر از زمینههای گ ترش همااری میا ایمرا و ترکیمهن
کهعنوا یای از مه تری اعضای دی 8 -کوده است .در انتتاکام عممومی دسمامبر 1995ن آرای
حزب رفاهن کهگونهای چشمگیر که یکپنج کل آرا افزایش یافت .کیی سا کرای نت تی کمار در
تاریخ جمهوری ترکیه ای حزب دینین کمزرگتمری حمزب در مجلمس آ کشمور شمی .در پمی
پیروزی حزب در انتتاکام شهرداریها در سال 1994ن نج الیی ارکاما رهبمر حمزبن نفموذ و
اقتیاری چشمگیر در کشور کهدست آورد .سمرانجام نیمز ارکاما در سمال  1996رلمیس دولمت
التالفی شی .یای از اهیا ارکاا توسعه همااریها میا کشورهای اسالمی کود .کاوجمود کنمار
گذاشتهشی ارکاا از قیرم در سال 1997ن ای سیاست در سالهای اخیر کازه ممورد توجمه
کوده است (لوییسن .)16 :1389
در زمانی که حزب عیالت و توسعه کرنیه انتتاکام سال  2002شین اردوغا کهدنبمال اتتماذ
کهتری سیاست خارجی کود .در واقع اردوغا و حزب عیالت و توسعه وارث خط رهبر اسالمی و
پیر جنبش اسالمی ترکیهن نج الیی ارکاا کودنی .اردوغما و عبمیاهلل گمل یمارا و همفامرا
نزدیای کودنی که ایجاد کازار مشتر اسالمین ناتوی اسالمی و غیره را پیشکینمی کمرده کودنمی.
کرخال آنچه کعضی از صاحبنظرا میگفتنین ترکیه صرفاً کهسوی غمرب در حرکمت نی مت .در
سالهای پس از رویکارآمی اسالمگرایا ن ای کشور سیاست خمارجی چنمیوجهی و کمازی کما
همه کازیگرا را در دستورکار دستگاه دیپلماسی خود قرارداد .ترکیه کوشش کرد تا وم حفظ
رواکط خود کا غرب و آمریاان رواکطش کا هم ایگا را نیز کهبود کتشی .سیاست خارجی نگاه کمه
شرق و گ ترش رواکط کا چی و روسیه را ه زما کا ارتقای رواکمط کما جهما اسمالم و منطقمه
خاورمیانه در دستور کار خود قرار داده است.
کا توجه که تحوالم ترکیه و عالقهمنیی ایرا کمه توسمعه هماماری کما کشمورهای اسمالمی
گرایش که توسعه همااریهای متقاکل افزایشیافته است .رؤسای کشورهای ایرا و ترکیه کارهما
که افزایش نقش دو کشور در جهما اسمالم اشماره کمردهانمی .رواکمط اخیمر ایمرا و ترکیمه نیمز
نشا دهنیه ای واقعیت است که کماوجود اختالفمام میما ترکیمه و ایمرا کمر سمر مووموعاتی
همچو کحرا سوریه و یم ن دوطر همچنا عالقهمنی که گ ترش رواکط کا یاییگر ه متنی.
ای حقیقت را میتوا از سفر اخیر اردوغا ن کهعنوا رلیسجمهور ترکیه که ایمرا دریافمت .در
مالقام مقامام ترکیه و ایرا قرار شی که سط مبادالم کازرگانی از میزا  14میلیمارد دالر در
سممال  2014کممه  30میلیممارد دالر در سممال  2015افممزایش یاکممی .کرخممی از کارشناسمما منممافع
اقتصادی و ظرفیت عظی همااریهای کازرگمانی دو طمر ن کمهویمژه چشم انمیاز حمل مناقشمه
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ه تهای و رفع تحری های اقتصادی که ایرا را مه تری عامل در کاهش تنشهای سیاسی کی
دو کشور هم ایه میداننی.

 .3طرح ایران برای فعالسازی دی8-
کا توجه که افزایش تمایالم ایمرا کمرای هماماریهمای منطقمهاین فرامنطقمهای و کمی المللمی
کهمنظور خنثیسازی فشارهای سیاسی و کا روی کارآممی دولمت اسمالمگمرا در ترکیمهن زمینمه
جیییی کرای فعالسازی دی 8 -فراه شی .ایرا کا آشنایی و تجرکهای که در ارتبا کا سمازما
اکو داشت و همچنی کا توجه که مشتر کود کارشناسا و اداره م ئول دو سازما اکو و دی-
8ن ک وکیش از هما الگوی اکو کرای فعالکرد دی 8 -کهرهکرداری کرد و نقشمه راه کمهن مبت
مشاکهی را کرای رسیی که ای هی اراله داد .کرای مثمالن در جهمت افمزایش همگرایمی میما
کشورهای دی8 -ن افزایش همااریهای تجاری از م یر ایجاد موافقمتناممه تجمارم ترجیحمین
مورد تأکیی قرار گرفت .همچنی شال غیرمتمرکز و غیررسممی سمازما دی 8 -کمه دکیرخانمه
متمرکزن نظیر اکون تغییر یافت .کا توجه که کرخی تفاومها میا گروه دی 8 -و اکون کمهخصموص
در راکطه کا تفاوم در ظرفیتها و اولویتهای آنهان سناریوی کهتری را میتوا در پمیش گرفمت.
از مقای ه موقعیت گروه دی 8 -و سازما اکو میتوا دریافمت کمه فعمالکمرد گمروه دی8 -
طبق الگوی اکو موفقیت محیودی خواهی داشت.
 .1-3مزیت نزدیکی جغرافیایی کشورهای عضو اکو
در نظریههای ژلوپلیتیک اعتقاد کمر ایم اسمت کمه کشمورهای دارای تقمار جغرافیمایی اغلم
ارتباطام سیاسی دوجانبه و چنیجانبمهای را شمال داده و سیاسمت خمارجی آنهما کمهشمیم از
یاییگر تأثیر میپذیرد .هرچه ای تقار جغرافیایی کیشتر کاشین اثرپذیری متقاکل کیشتر است و
ک ته که نو راکطه متقاکل و هماننییهای سیاسی و فرهنگی و مامملکمود اقتصمادهان انتظمار
همگرایی کی آنها کیشتر میشود؛ کناکرای ویژگیهای مشتر جغرافیایی ازجمله عواملی اسمت
که زیرساختهای همگرایی منطقهای را شال میدهی (امییین .)127 :1386
در ک یاری از گروهکنییهای اقتصادی منطقهای نیزن اعضا از نظر جغرافیایی کمههم نزدیمک
ه تنی و کاهش هزینه متوسط حملونقل در مقای ه کا هزینههای دیگمر کاعمث کماهش هزینمه
گ ترش یک گروهکنیی منطقهای میشود .نزدیای جغرافیایی کشورهان نهتنها ممیتوانمی کاعمث
ت هیل و ارزا ترشی معامالم اقتصادی آنها شودن کلاه مما است مؤیمی کرخمی ویژگمیهمای
اقتصادی مشتر از نظر مناکعن آبوهوا و غیره کمی ایم کشمورها کاشمی .ومم اینامه کرخمی
استیالل کردهانی که فاصله جغرافیایی کاعث پیچییهتر و مشالتر شمی اداره یمک گمروهکنمیی
منطقهای میشود (کیامن .)116 :1386
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نگاهی که ووعیت جغرافیایی کشورهای عضو اکو نشا میدهی کمه ایم کشمورها از مزیمت
نزدیای جغرافیایی کهره کردهانی .کهگونهای که کشورهای عضو اکون نمهتنهما ازلحما جغرافیمایی
کهه نزدیک ه تنین کلاه کاه ن ه مرز نیمز ه متنی .هم ممرزکمود کشمورهای یمک هماماری
امتیازام دیگری نیز میتوانی کهدنبال داشته کاشی .کرای مثالن هفتکشور از ده کشور عضمو اکمو
که دریای آزاد دسترسی نیارنین ای حقیقت انگیزه مضاعفی را کرای ای کشورها جهت ورود کمه
ای همااری و کهرهمنیی از اماانام آ در راستای دستیاکی که دریای آزاد و همااری در زم ٔ
ینه
ترانزیت و حملونقل فراه کرده است .درصورتیکه چنی محورهایی در گروه دی 8 -و اصموالً
کشورهایی که در مناطق متتلف قرار دارنین وجود نتواهی داشت .درواقعن در گروه دی 8 -تنهما
کرخی کشورها ه مرز کوده و دو کشمور مصمر و نیجریمه از قماره آفریقما حضمور دارنمی و فاصمله
جغرافیایی کرخی اعضا ک یار زیاد اسمت .ایم م مئله ممیتوانمی مزیمت نزدیامی جغرافیمایی در
همگرایی کیشتر میا اعضای گروه دی 8 -را در قال یک سازوکار منطقهای کمرنگ کنی.
 .2-3حضور شرکای تجاری بزرگ ایران در اکو
کررسی حج تجارم ایرا کا کشورهای عضو دی 8 -نشا میدهی کمه ایمرا کیشمتری حجم
تجارم را کا کشورهای ترکیه و پاک تا داشته است .در سال 2014ن  8/3درصی از کل تجمارم
ایرا کا ترکیه صورم گرفته است که ارزش آ کالغ کر  10775میلیو یورو کوده اسمت .ترکیمه
در ای سال چهارمی شریک تجاری ایرا و نت تی شریک تجاری ایمرا از میما کشمورهای
دی 8 -کوده است .در ای سال نیز پاک تا هشتمی شریک تجاری ایرا کموده اسمت کمه 1/3
درصی از کل تجارم ایمرا را کمه ارزش  1663میلیمو یمورو شمال داده اسمت (.)ec.europa.eu
پاک تا همچنی دومی شریک تجاری ایرا در میا کشورهای عضو دی 8 -کموده اسمت .کما
توجه که ای حقایق میتوا دریافت که پیگیری همااریهمای تجماری در قالم دی8 -ن لزومماً
ووعیت ویژهای را کرای ایرا پییی نتواهی آورد .کشورهایی که کیشتری حج تجارم کما ایمرا
را شال دادهانین در سازما همااری اکو حضور دارنی و میتوا افزایش همااریهای تجاری کما
ای کشورها را در قال ای سازما که از نظمر زیرسماختهمای تشمایالتی و قمانونی از دی8 -
جلوتر است و ایرا در آ از موقعیت کهتری ن بت که دی 8 -کرخوردار استن پیگیری کرد.
کررسی ظرفیت تجاری ایرا کا کشورهای عضو دی 8 -کا توجمه کمه آمارهمای سمال 2012ن
نشا دهنیه ای واقعیت است که کیشتری ظرفیت صادراتی ایرا مرکو که کشورهای ترکیمه و
پاک تا استن که ای معنا که ایرا قادر است افزایش صادرام را کا ایم دو کشمور در سمازما
اکو نیز دنبال کنی .ای در حالی است که کیشتری ظرفیت وارداتی ایرا کما کشمورهای دی8 -ن
مرکو که کشور مالزی است و در صورم توسعه همااری تجاری کا ای کشور در قالم تجمارم
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ترجیحی دی8 -ن تراز تجاری ایرا که سود ای کشور قاکلیت تغییمر دارد (نعممتالهمین :1391
.)74
 .3-3عدم اجرای موافقتنامه تجاری اکو
موافقتنامه تجاری اکون اکوتان یک موافقتنامه کارشیه و تقریباً استانیارد است و تمامی مواد آ
کهوسیله کشورهای طر قرارداد مذاکره شیه و کرای هر یک از موادن زما کیش از آنچمه ممورد
نیاز کوده صر گردییه اسمت .ومم اینامه ایم موافقمتناممه را ممیتموا یمک موافقمتناممه
محافظهکارانه در نظر گرفت .کرای مثالن در ای موافقتناممه هممه مموارد کمهصمورم مرحلمهای
پیشکینیشیه است و درنهایت  80درصی کاالهان تحت پوشش اقمیامام کماهش تعرفمهای قمرار
میگیرد؛ یعنی در پایا  8سال کمهشمر اجمرای کاممل اکوتمان  20درصمی کاالهما در فهرسمت
کاالهای ح اس و استراتژیک کاقی خواهنی مانی .از همه مه تر ایناه در پایا ایم دوره تعرفمه
که صفر نتواهی رسیین کلاه تنها تا حی  10درصی تقلیل خواهی یافت )1(.ای موافقتنامه تجمارم
خیمام را درکر نمیگیرد و تنهما تجمارم کماالیی را پوشمش داده اسمت (شمهاکین .)32 :1389
کاوجود ظرفیتهای فراوا و تالشهای صورم گرفتمه در توسمعه تجمارم درو منطقمهای اکمون
دادهها حاکی از ای است که حج تجارم منطقهای اکو همچنا کمتر از تجمارم فرامنطقمهای
آ است و قرارداد مزکور هنوز اجرایی نشیه است (شهاکین .)139-164 :1386در ای شرایط کمه
نظر میرسی که در پیشگرفت تجرکمهای مشماکه در گمروه دی8 -ن چنمیا کمه صمالح نباشمی.
کهعبارمدیگرن کا توجه که عملینشی موافقتنامه اکوتا که کمار کارشناسمی زیمادی کمر روی آ
صورم گرفته است و البته امیی است که اجرایی شودن نمیتوا که اجراییشی موافقتنامههمای
تجاری در قال همگراییهای دیگر میا ای کشورهان همچمو دی 8 -امیمی زیمادی داشمت و
چنانچه تجارم کا طر های اصلی تجارم ایمرا در دی 8 -یعنمی پاک متا و ترکیمه مموردنظر
کاشین هر دو ای کشورها از امضا و تصوی کننیگا موافقتنامه اکوتا میکاشنی.
 .4-3ساختار اقتصادی غیرمکمل و وجود تعرفه باال
ساختار تولیی کشورهای عضون از تنو کافی کرخوردار نی ت .کر اساس آمار صنیوق کمی المللمی
پولن کیشتر تولییام کشورهای اسمالمی همچمو گمروه دی8 -ن تولیمیام نفتمی و محصموالم
کشاورزی است .ای حقیقت عالوه کر ایناه واک تگی صادرام ای کشورها که تعمیاد محصموالم
انی را نشا میدهین رقاکتیکود ای اقتصادها را منعاس میکنمی؛ کنماکرای کماوجود ایم کمه
ک یاری از همگراییهای اقتصادی کا سا ختار اقتصادی رقی از تجارم درو صنعتی در راستای
توسعه تجارم میا خود کهرهمنی میشونین صادرام مواد خام و محصوالم کشماورزی همچمو
کاالهای صنعتی از تنو و تفماوم زیمادی کرخموردار نبموده و انگیمزه انمیکی در جهمت تجمارم
درو سازمانی ای کاالها وجود دارد (ارکابن .)178-179 :1385
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عالوه کر ای ن وجود موانع تعرفهای و غیرتعرفهای مانعی کر سر افمزایش تجمارم میما اعضما
است .درواقعن کاوجود هی قرارداد کاهش تعرفهها در موافقتنامه تجارم ترجیحمی دی 8 -و
در صورم اجراییشی ای موافقتنامهن کاهش میزا تعرفهها چنیا زیاد نتواهی کود .کر اساس
موافقتنامه تجارم ترجیحی دی 8 -که اعضما آ را در  13ممی 2006در کمالی انمیونزی امضما
کردنی ()envisionnigeria.comن تعرفههای کیش از  25درصمی کایمی کمه  25درصمی کماهش یاکمی.
تعرفههای کی  15درصی تا  25درصی که  15درصی و تعرفههای  15درصی 10 -درصی تا سمقف
 10درصی کاهش یاکی .وم ایناه ک یاری از موانع غیمرتعرفمهای همچنما کمی اعضما وجمود
خواهی داشت و کایی توجه کرد که معموالً تجارم میا کشورهای درحالتوسعه کیشتر که جهمت
موانع غیرتعرفهای محیود میشود تا موانع تعرفهای (.)miti.gov

 .4طرح پیشنهادی برای فعالسازی دی8-
کهطور خالصه کا توجه که عملارد اکو در زمین ٔه تجارمن وجود طر های اصلی تجماری ایمرا در
سازما اکو و محیودیتهای کیشتری که کرای سازما دی 8 -در ای زمینه وجود داردن که نظر
میرسی که در راستای عملارد موفقیتآمیزتر گروه دی8 -ن کهتمر اسمت م میر مشماکه اکمو در
پیشگرفته نشود .درواقعن نزدیککرد دولتهای عضمو ایم گمروه از طریمق افمزایش تجمارمن
گردشگری و غیرهن فراینیی طوالنی کوده و شانس موفقیت درخور توجهی نیارد.
در مقاکل کا توجه که ظرفیتهای مناس موجود در ای کشورها میتموا کما ایجماد سماختار
تصمی گیری غیرکوروکراتیک و انعطا پذیر همچو میل جی7 -ن در اکعادی متفاومتمرن اقمیام
که اتتاذ مواوع مشتر در جها اسالم و عرصه کی المللی کرد و همگرایی میا ایم کشمورها
را پیش کرد.
گروه جی 7 -کا ایجاد ساختار تصمی گیری منعطف و غیرکوروکراتیکن موفقیت قاکلتموجهی
در اتتاذ مواوع مشتر ثبت کرده است .ای گروه پس از وقو کحرا همای اقتصمادی در دهمه
 1970و ک ک ت در سیاستگذاری پاییار و سقو هژمونی آمریاما و احتممال وقمو فروپاشمی
کامل همااریهان ایجاد شی .چراکه اماا کازگشت که سیاستگذاریهای معطمو کمه داخمل را
که در دوره فاجعهآمیز کی دو جنگ جهانی که مرحله اجرا درآمینین که ذهم متبمادر ممیکمرد؛
کناکرای نیاز که رهیافتی نوی در ای دهه کهشیم اح اس میشی .درواقعن ومرورم تمرکمز کمر
رهبری سیاسی از اینجا پیییار شی که م الل پیشآمیه در اوایل دهه  1970که مقامام دولتمی
یا حتی وزیرانی مرکو میشی که در نهادهای کی المللی موجود کا یاییگر مالقمام ممیکردنمی.
آنها در چنبرهای از منازعام کیحاصل یا رقاکتهای کوروکراتیک گرفتار آممیه کودنمی .ایم کماور
کهوجود آمیه کود که اگر سرا دولتها کمهجمای شمرکت در جل مام سمط پمایی ن در جمعمی
غیررسمین گزییه و کوچک رودرروی یاییگر کمه ممذاکره کپردازنمین کمه راهحملهمای اکمیاعی و
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جیییی دست خواهنی یافت که در جل ام رسمی از اراله آنها طفمره ممیرونمی؛ کنماکرای گمروه
جی 7-در راستای دوریج ت از رونیهای تصمی گیری کوروکراتیک و کارامیساخت مذاکرام
ایجاد شی (کای ن .)188-189 :1388
کهرهکرداری از الگوی جی 7 -و همااری و اتتاذ مواوع مشتر میا کشورهای عضمو دی-
 8در قال یک سازما چنیجانبهن فرصتهای کیشتری را پیشروی اعضما دی 8 -قمرار خواهمی
داد .از ای م یرن کشورهای عضو قادرنی کا همااری نزدیکن تبییل کمه یمک قمیرم در سمازما
همااریهای اسالمی شونی و کا کهرهمنیی از اکزارهایی که سازوکارهای چنیجانبه در اختیار آنها
قرار میدهین اهیا خود را پیش کبرنی .ووعیت اقتصادی مناس و وجود سمرمایههمای ان مانی
درخور و همچنی حضور دو کشور از دی 8 -در گروه جی کی ت میتوانمی هماماری نزدیمک و
قیرتمنیی از ای کشورها در میا کشورهای اسالمی ایجاد کنی.
 .1-4جایگاه برتر اقتصادی کشورهای دی 8 -در میان اعضای OIC

گروه هشت کشور اسالمی قادرنی یک همااری نزدیک از طریق رایزنیهمای غیررسممی سمرا ن
هماهنگی کعضی سیاستها در ارتبا کا جها اسالم و اتتاذ مواوع مشتر ن هر جا کمه اماما
آ وجود داشته کاشی را ایجاد کننی .یای از مهم تمری عناصمر قمیرم ایم کشمورهان وومعیت
اقتصادی و انیازه اقتصاد کشورهای عضو ای گروه است .کررسی وومعیت اقتصمادی کشمورهای
عضو دی 8 -نشا دهنیه موقعیت کرتر ایم کشمورها در میما کشمورهای اسمالمی و در سمط
کی الملل است.
نگاره شماره ( - )1وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو دی 8 -در سال 2014

(بر اساس شاخص برابری قدرت خرید)
مجمو ارزش  GDPاعضای دی( 8 -تریلیو دالر آمریاا)

9/59

مجمو ارزش  GDPاعضای ( OICتریلیو دالر آمریاا)

16/2

مجمو ارزش  GDPجها (تریلیو دالر آمریاا)

107/9

ن بت مجمو  GDPدی 8 -کهکل  GDPسازما همااریهای اسالمی
ن بت مجمو  GDPدی 8 -کهکل  GDPجها

 59/25درصی
 8/8درصی

()OIC Economic Outlook, 2015
کر اساس آمار سازما همااریهای اسالمی و کانک جهانین مجمو تولیمی ناخمال داخلمی
اعضای دی 8 -در سال  2014کر اساس شاخ کراکری قیرم خریین  59/25درصی کمل تولیمی
ناخال داخلی کشورهای عضو سازما همااریهای اسالمی ( )OICکموده اسمت .در ایم سمال
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ن بت کل تولیی ناخال داخلی کشورهای دی 8 -کر اساس کراکری قیرم خریین کهکمل اقتصماد
جهانی  8/8درصی کوده است ).(OIC Economic outlook, 2015: 3
 .2-4سرمایه انسانی کشورهای دی8 -
کشورهای عضو دی 8 -از سرمایههای ان انی خوکی کهرهمنی ه تنی .نرخ کاسموادی در ک میاری
از کشورهای عضو در حی متوسط و کاالتر از حی متوسط ن بت که سایر کشورهای اسالمی قمرار
دارد .ای کشورها همچنی از لحا ن بت هزینههایی کمه از کمل تولیمی ناخمال ملمی صمر
آممموزش مممیشممودن در میمما سممایر کشمورهای اسممالمی موقعیممت مناسم تممری دارنممی .ن ممبت
ثبتنامکننیگا در مراکز آموزش عالی نیز در کیشتر ایم کشمورهان کمه ن مبت سمایر کشمورهان
مقادیر کاالیی را که خود اختصاص داده است .وم ایناه ای ن بت همواره در حال رشمی کموده
است ).(OIC Statistical Yearbook and Sesric, 2013: 54
 .3-4حضور دو کشور از گروه دی 8 -در جی20 -
یای از ظرفیتهای موجود در گروه دی8 -ن عضویت کشورهای ترکیه و انیونزی از ای گروه در
جی 20 -است .گروه کی ت که گ ترشیافته گروه جی 7 -است کا توجمه کمه نقمش کشمورهای
جییی و درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور و همچنی شرکت آنها در سیاسمتگمذاریهما و در
راسمممتای حمممل معضمممالم ممممالی جهممما از  7کشمممور کمممه  20کشمممور گ مممترش یافمممت
( .)G20breakdown.comاعضای ای گروه  19کشور که همراه اتحادیه اروپا ه تنی که کهخصوص
پس از کحرا اقتصادی سال  2008کهطور منظ اجالسهایی در سط سرا دولتهما و سمرا
کشورها کرگزار میکنی .درمجمو ن ای کشورها  80درصی کل تولیی ناخمال جهما را دارنمی و
 80درصی از تجارم جها (شامل تجارم درو اتحادیه اروپا) و نزدیک که  67درصمی جمعیمت
جها که ای گروه تعلق دارد .کر اساس محاسبام صنیوق کی المللی پمولن ایم کشمورها 84/1
درصی و  82/2درصی از رشمی اقتصمادی جهما را در سمال  2010 -2016کمه خمود اختصماص
دادهانی .از میا کشورهای اسالمی نیز سه کشور ترکیهن انیونزی و عرک تا در ای گروه حضور
دارنی و ترکیه نیز در سال  2015میزکا اجالس سرا گروه کی ت کموده اسمت ( )Bond.orgکمه
موقعیت ممتازی را در اختیار ای کشور قرار میداد .کناکرای ن حضور دو کشمور از گمروه دی8 -
کهعنوا دو نماینیه از سه نماینیه جها اسالم در گروه کی تن نقطه قوتی کرای گمروه دی 8 -و
اعضای آ مح وب میشود.
ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی موجود در کشورهای عضو دی8 -ن اماا تبمییلشمی کمه
یک گروه قیرتمنی در میا کشورهای اسالمی را کرای آنها فراه ممیکنمی .ایجماد ایم قمیرمن
موقعیت ویژهای را کرای ای کشورها در عرصه جها اسالم و کی الملل ایجاد کرده و ایم گمروه
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را در رسیی که اهیا زما تشایل آ یاری میکنی .در ادامه که کعضی از امااناتی که تشمالی
همچو دی 8 -قادر است در قال سازما همااریهای اسالمی ایجاد کنین اشاره میکنی .
 .4-4موازنه قدرت در سازمان همکاریهای اسالمی
یای از امااناتی که همااری و هماهنگی نزدیک میا کشورهای عضمو دی 8 -فمراه ممیآوردن
ایجاد موازنه قیرم در سازما همااریهای اسالمی است .در واقعن کا توجمه کمه نزدیامی میما
کشورهای عرکی که در قال شورای همااری خلیجفمارس شمالگرفتمه اسمتن ایم کشمورها از
مواوع هماهنگتری در سازما همااریهای اسمالمی کرخوردارنمی؛ کمهخصموص کمه عرک متا
سعودی مقر سازما همااریهای اسالمی نیز ه ت .ای م ئله که سنگی تر شی وزنه قمیرم
که سود ای کشورها در ای سازما تبییلشیه است که میتوانی کیا کننیه مواوع ای کشورها
در قال سازما همااریهای اسالمی و همچنی در سط کی الملل شود.
 .5-4دی 8 -در عرصه بینالملل
هما طور که کیا شین دو کشور از گروه دی 8 -در گروه جی 20 -حضور دارنی که در حقیقمت
دو کشور ترکیه و انیونزی دو نماینیه از سه نماینیه جها اسالم در گروه جی -کی ت ه متنی.
در ای شرایط تشایل همااری نزدیک میا کشمورهای دی 8 -و اتتماذ سیاسمتهما و مواومع
ه سو از جان آنا در قال سازما همااریهای اسالمی که آنها ای اماا را ممیدهمی کمه از
قیرم و موقعیتی متفاومتر کرخوردار شونی و کتواننی در عرصه کی المللمی نقمش ممؤثرتری ایفما
کننی .همچنی سازوکاری کرای کشورهایی همچو ایرا که در جی 20-حضور نیارنمین فمراه
میشود تا سیاستها و خواستههای خود را در حی اماا از ای طریق در محیطهای چنیجانبه
مطرح کننی.

فرجام
هی ارکاا از تأسیس گمروه دی 8 -نزدیامی سیاسمی و اقتصمادی میما کشمورهای اسمالمی
مطرحن کرای افزایش نفوذ و نقشآفرینی ای کشورها در جها اسالم و نظام کی الململ در دورا
تغییر و جاکهجایی قیرم در صحنه کی المللی کود .دورانی کمه زمینمههمای گ متردهتمری کمرای
کازیگری قیرمهای میانی کهوجود آمیه کود .جها اسالم نیز آمادگی کیشمتری کمرای تحمر در
عرصه کی المللی داشت؛ کناکرای تشالی از کزرگتری کشورهای اسالمی میتوان ت در ای راه
که کار آیی .که نظر میرسی کنیا گذارا دی 8 -تا حی زیمادی در تأسمیس آ کما الگموکرداری از
میل جی 7 -که دنبال ایجاد یک گروه قیرتمنی از کشورهای اسالمی کودهانی .روش کار جمی7 -
کر مبنای کارامیساخت مذاکرام و ت هیل رونیهای تصممی گیمری کمود .ارکاما نیمز در آغمازن
خواستار تشایل گروهی از کشورهای اسالمی کا ساختاری منعطف و کاراممی همچمو جمی7 -
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شی .عملارد موفق ای گروه در اکتمیای تشمایل کما پوشمش رسمانهای گ مترده ممنعاس شمی.
کاای حالن تغییر دولتها و رهبرا در کشورهای ای گروه سب افول دی 8 -شی.
جمهوری اسالمی ایرا در سالهای اخیر تالش داشته است که دی 8 -را دوکاره فعال کنی.
اقیام ایرا در فعالسازی دی 8 -را میتوا در انگیزه دولت در یافت جایگماهی کمی المللمی در
دوره تحوالم نظام کی المللی توصیف کمرد .سمناریوی ایمرا کمرای فعمالکمرد دی 8 -ایجماد
دکیرخانه دالمی و گ ترش رواکط تجاری میا دولتهای عضو کموده اسمت .کررسمیهمای مقالمه
حاور نشا میدهی ای سناریو نمیتوانی اهیا ایرا کرای فعالکرد ای گروه را کرآورده کنی.
چرا که سناریویی مشاکه در سازوکارهای دیگری همچو اکمو دنبمال شمیه اسمت و تامرار ایم
سناریو در دی 8 -چنیا که صالح نی مت .در مقاکمل سمناریوی پیشمنهادی ایم مقالمه ایجماد
ساختار تصمی گیری منعطف؛ غیرکوروکراتیکن کمه دور از سماختار خشمک سمازمانی در دی8 -
است .رهبرا دولتهای عضو دی 8 -قادرنی که در قال ساختار تصمی گیری منعطفن اقیام که
تیوی دییگاههای مشتر کرده و از ای طریق نقش فعالی در جها اسالم و عرصه کی الململ
ایفا کننی .در واقع ساختار تصمی گیری غیرکوروکراتیک در کنار ظرفیمت وسمیع ایم کشمورهان
اماا کهرهکرداری کیشینهای از ای گروه کرای یافت نقشی جییی در عرصه کی الململ و جهما
اسالم را فراه میکنی.
پینوشت:
( )1تعهی کاهش تعرفهها کا هی رسیی که نرخ نهایی  10درصی نیز در اصالحیه جییی که موافقتنامه اکوتا اومافه
شیه است .پیشتر در ن ته اولیه اکوتان طر های ای موافقتنامه متعهی میشینی تا نرخ نهمایی تمای خمود را
که  15درصی کرساننی.
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ترجمه محمیح

شیخاالسالمین دفتر مطالعام سیاسی و کی المللی.
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راستین محمی (خرداد و تیر )1389ن «شناسایی عوامل تعیی کننیه توسعه تجارم در کشمورهای عضمو گمروه دی-
هشت» ،مجله بررسیهای بازرگانین شماره .41
صادقی یارنیین سمیفاهلل ()1384ن توسعه تجارت دوجانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور اسالمی D-8ن
تهرا  :مؤس ه مطالعام و پژوهشهای کازرگانی.
روممازادهن سممتاوم (اسممفنی )1387ن «اسممتراتژی خاورمیانممهای ترکیممه و محممیودیتهمما و مطلوکیممتهممای ایممرا »ن
پژوهشنامه سیاست خارجین مرکز تحقیقام استراتژیکن شماره :19
http://www.csr.ir/Pdf/Content1738/Pages%20from%20No.19-farsi-4.pdf
سالواتورهن دومینیک ()1385ن تجارت بینالمللن ترجمه حمییروا ارکابن تهرا  :نشر نی.

شهاکین سهراب و جواد کتشی و سیما رف نجانینژاد ()1392ن «دیپلماسی انرژی جمهدوری اسدالمیایدران و
مجمع کشورهای صادرکننده گاز»ن فصلنامه آسیای مرکزی و قفقازن شماره .81
شهاکین سهراب و محمیح

شیخاالسالمی ()1389ن «اکو و توسعه ایرا »ن فصلنامه روابط خدارجین سمال دومن

شماره .4
شهاکین سهراب و محمیح

شیخاالسالمی ()1386ن «آیا ممیتموا در انتظمار موفقیمت اکمو مانمی »ن فصدلنامه

سیاستن مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانن دوره 37ن شماره .3
طالبیفرن عباس و سیاوش جعفری پاسمایاکی ()1387ن سازمان همکاری شانگهای و عضدویت ایدرانن تهمرا :
سازما جغرافیایی نیروهای م ل .
غالمین علی (کهار )1385ن «تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسالمی ایرا یا کشورهای م لما (داللتهمای
میل جاذکه)» پژوهشنامه حقوق اسالمین شماره .22
قریشین محممی ()1386ن بررسی پیمان منطقهای شانگهای در نظام جدید جهانی و الزامات پیوستن ایرانن
پایا نامهن دانشگاه آزاد واحی علوم تحقیقام.

لولیسن کرنارد (خرداد و تیر )1386ن «گذر که دموکراسی در ترکیه»ن ترجمه آراز امی ناصمرین اطالعات سیاسدی
– اقتصادین شماره  237و .238
جهانگیرن منصور ()1388ن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانن تهرا  :نشر دورا .
مؤس ه مطالعاتی و تحقیقاتی آفرا ن «مطالعام آفریقان تاریخ نیجریه»:
http://www.afran.ir/modules/publisher/item.php?itemid=535

نصرن ولیروا ()1386ن «ارتشن اسالمی گمری و دموکراسمی در پاک متا »ن ترجممه :معصمومه انتظمامن اطالعدات
سیاسی-اقتصادین شماره 237-238

نعمتالهی سروستانین شییا ()1391ن تجارت میان کشورهای اسدالمی پد

از تأسدی

سدازمان جهدانی

تجارت (با تأکید بر توسعه تجارت ایران)ن پایا نامه.
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