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 خالصه مدیریتی

در کنار ناکارآمدی  در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ،ایهای اقتصادی منطقهها و اتحادیهموفقیت سازمان

 ها را به سمتدر دستیابی به اهداف خود، دولت المللی همچون سازمان تجارت جهانیهای بیننهادها و سازمان

سوق داد و  ایمنطقه یهاهمکاری مبتنی بر مؤثر و سازنده تعامالت از جدیدی تعریف جستجوی

 ها و یا توافقات دو یا چندجانبه در مناطق مختلف دنیا شد.گیری اتحادیهدر نهایت باعث تاسیس و شکل

 برای ای پیش آمدهو منطقه جهانی شرایط درک بانیز  ایران جمهوری اسالمیدر چنین شرایطی 

به عنوان یک راهبرد موثر، زمینه تعمیق همگرایی  تواندهای ظالمانه آمریکا، میوجه به تحریمو با ت همگرایی

 هد.د قرار تأکید مورد ایمنطقه تعامل حوزه عنوان به را محور مقاومت منطقه و بین کشورهای

 قدمات آن،و معرفی الزامات و م گراییمنطقهتعریف همگرایی و  پس ازشود در این گزارش کوشش می

آن، سازمان الملل از جمله اتحادیه اروپا، آسهبین سطح در همکاری هایسازمان و اقتصادی هایاتحادیه

 شوند.  معرفی های اقتصادی و توسعه، سارک، مرکوسور، اَپک، اتحادیه آفریقا، اِفتا و اتحادیه مدیترانههمکاری

سازمان همکاری اقتصادی شامل  قه میانه و غرب آسیاهای موجود در منطسازمان و هااتحادیه بهدر ادامه 

، (هشت -دی مسلمان ) توسعههشت کشور در حال  سازمان)اکو(، سازمان کنفرانس )همکاری( اسالمی، 

شود و در نهایت پرداخته می، دی اوراسیااتحادیه کشورهای عرب، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اقتصا

ی و کشورهای محور مقاومت شناسایبیشتر موجود در منطقه برای همگرایی ها و موانع ظرفیت بسترها،

 .شودمیراهکارهایی برای تعمیق همگرایی بین این کشورها ارائه 

ای، های منطقهاموفق سازمانهای موفق و ناز جمله پیشنهادهای این گزارش که با استفاده از بررسی تجربه

توان به تولید محصوالت مشترک، های موردی و ظرفیت موجود در منطقه حاصل شده است، میپژوهش

های دفاعی و امنیتی های موجود، بستن پیمانهای تجاری کشورها در چاچوب اتحادیهاستفاده از ظرفیت

های صنعت های مشترک در بخشاجرای پروژه موزشی و تحقیقاتی،آ -های علمی مشترک، همکاری در زمینه

های تلویزیونی مشترک با زبان فارسی و عربی در های صوتی و چاپی و شبکهو کشاورزی، استفاده از رسانه

ک شبکه ترابری جهت ایجاد پیوند بین جوامع این کشورها، تأکید بر تعامل هماهنگ با دیگر کشورها و ایجاد ی

ریای مدیترانه د، ساخت جاده و راه و ریلی( از ایران تا سوریه در جهت اتصال به )خط لوله گاز و نفت و برق

ت از جمله عراق، در این زمینه با توجه به قرابت تمدنی و فرهنگی ایران با کشورهای محور مقاوم اشاره نمود.

 سوریه، لبنان و یمن، این کشورها در اولویت توسعه روابط و تعمیق همگرایی قرار دارند.
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 قدمهم 

صادی و  شرفت اقت سریع در پی سیده اند که برای ت شورهای جهان به این نتیجه ر جتماعی اامروزه تمام ک

صادی منطقهای جز همکاریخود و تداوم آن چاره سازمانهای اقت سر های منطقهای ندارند. وجود  سرا ای در 

تشویق های اقتصادی، در به تقویت بنیانتوسعه در حال  و نیاز کشورهایآنها دنیا و تجربه ی موفق برخی از 

سیس اتحادیه سمت تأ شورها به  صادی و تجاری منطقهاین ک شرفت روابط اقت سزایی ایفا ها و پی ای نقش ب

 کرده است.

شنا از جمله نام« ایمنطقه همگرایی»و  «ییگرامنطقه» ستند که در نیم قرن اخیر در  ترین مفاهیمی آ ه

 ،گراییمنطقه قیطر از یصاداقت همگرایینظر می رسد هب .اندورد توجه قرار گرفتهالملل، ممباحث روابط بین

 دیتول اگر خاص یطیشرا تحت هکچرا  شده است؛ ایمنطقهاقتصادی برای کشورهای هر  نظام یهاضرورت از

 شد. خواهند هیاتحاد عضو یشورهاک پیشرفت و رشد باعث رند،یگ قرار ریتأث تحت مصرف و

روح  تا هستند ایمنطقه یارکهم براساس یاستراتژ یک ازمندین مختلف، یهادولت و هاملت راستا، نیا در

ستگ ساس نیا نند.ک تیتقو خود در را اتحاد و یهمب  جهان مختلف یهابخش در امروزه توان یم را ازین اح

 1«آنآسااه»آساایای جنوب شاارقی  یشااورهاک هیاتحاد و غرب یایدن در اروپا کمشااتر بازار رد؛ک مشاااهده

 از این نیاز است. هایینمونه

 قیعال با مختلف یشااورهاک نیب گرفته لکشاا تازه و کوچک هیاتحاد هاده بزرگ، یهاهیاتحاد بر عالوه

شتر ست شده جادیا نیز کم سایه همکاری .ا سو، آرمهاتنها در  ست که از یک  شترک هاانی نزدیک ا ی م

شورهای کوچک و در  صادی ک شرفت اقت صلح، رفاه و پی سوی دیگر،  شده، و از  سر  شورهای یک منطقه می ک

شرفتحال   یرپاید هایانبحر با مقابله راهی موثر برای ایمنطقه همگرایی حال، هر بهرقم خواهد خورد.  پی

صاد ش بر غلبه و یاقت سنگ تورم، ،یاریکب مانند یا عمده التکم ست. و یگر  و هایارکهم همه هدف فقر ا

شتر یهاتالش شد ،کم ستعداد ییوفاکش و ر شر نهفته هایا شرفت ثروت، ع عادالنهیتوز ،یب شار و پی  تکم

 2.است خود سرنوشت در مردم

ای، ناکارآمدی و گرایی و تعامالت درون منطقهیکی دیگر از عوامل مهم روی آوردن کشاااورها به منطقه

سازم ستهای بینانحمایت ایدئولوژیک  سیا ست المللی از  ست. گات و های نادر شورهای غربی ا و نابجای ک

                                                 
 توضیح داده شده است. 4و  3شده، در بخش های نامبردهتفصیلی اتحادیهتوضیح و معرفی  -1

 2-3بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه، صص  -2
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پس از آن ساااازمان تجارت جهانی از دوران پس از جنگ جهانی دوم تا بحال به نوعی راهبر اصااالی عرصاااه 

زمان های اخیر تقریباً تمامی کشورهای جهان به ناکارآمدی این سااند؛ اما در طول سالالملل بودهتجارت بین

سمت اذعان کرده شورهای جهان را به  ستیابی به توافق جدید، ک سازمان تجارت جهانی در د اند. عدم توان 

ست. سوق داده ا سازمان  1راهکارهای جایگزین از جمله انعقاد توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه  طبق آمار 

توافق تجاری دو یا چندجانبه بین کشاورهای مختلف جهان منعقد  306تجارت جهانی در حال حاضار تعداد 

 3دهد.های تجاری را نشان می. شکل زیر کشورهای مختلف جهان با تعداد متفاوت انواع توافق2شده است

 

 های تجاری موجود بین کشورهای جهاننقشه توافق ( 1.1) شکل

سر موجب یصاداقت ییهمگرا شد در عیت صاد هایشاخص نظر از هک شودمی ییشورهاک ر صله یاقت  فا

صادی یشورهاک با یشتریب شرفته اقت ضوع نیدارند. ا پی  و گذاریسرمایه ،یفناور انتقال قیطر از غالباً مو

شرفت درحال یشورهاک در دیتول هایشبکه جادیا  و رفاه یارتقا موجب خود نوبه به و ونددیپ یم وقوع به پی

 4.شودمی شانیدرآمدها سطح همگرایی و شدن یکنزد و پیشرفت درحال یشورهاک درآمد سطح

 مهمترین از یکی (مقاومت )ایران، عراق، سااوریه، لبنان و یمنبطور کلی و کشااورهای محور  غرب آساایا

                                                 
1

- https://b2n.ir/518283 

2
- http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

3- rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

 5بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه، ص -4
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 پاره ای نیز و گاز، و نفت به ویژه زیرزمینی، منابع وجود دلیل به سو یک از که است جهان ژئوپلیتیکی مناطق

مناسااب و بسااترها و  یهازمینه دارای آن، کشااورهای در میان مذهبی و فرهنگی ،ییجغرافیا اشااتراکات

شورهای همگرایی برای ی الزمهاظرفیت ست، اما از منطقه ک  و ساختارها و ارتباطات ماهیت سوی دیگر، ا

ی هاقدرت جایگاه و نقش و همچنینکشااورها، در کنار عوامل اقتصااادی و ساایاساای  این میان کارکردهای

ستر منطقه، در خارجی ست کرده فراهم نیز را آنها ییواگرا برای الزم ب سالمی جمهوری. ا  دارای ایران که ا

از  یکی و اساات منطقه جنوب غرب آساایا کشااورهای با فرهنگی و اقتصااادی مذهبی، ساایاساای، تشااابهات

سوب منطقه تأثیرگذار و مهم یهادولت  برای تالش را خود اهداف از یکی حقیقت، این درک با ،شودمی مح

سترهای کردن فراهم  چون ییراهبردها به کار این برای داده و قرار محور مقاومت کشورهای میان همگرایی ب

سبات تقویت صادی منا سطح منطقه فرهنگی و اقت  و بزرگ یهاقدرت نفوذ نقش و ساختن محدود ،ایدر 

 1.است شده متوسل جمعی ترتیبات دیگر

 های زیر پاسخ داده شود:در این گزارش قرار است به پرسش

 بررسی انواع تعامالت و مراحل تعمیق همگرایی اقتصادی و تجاری، مقدمات و الزامات آن؛ 

 ها و الملل با تمرکز بر اتحادیههای همکاری در سطح بینهای اقتصادی و سازمانمعرفی اتحادیه

 ؛محور مقاومت در آن عضویت دارندهایی که کشورهای سازمان

 های موجود و ارائه ها و موانع همکاری کشورهای محور مقاومت در چارچوب اتحادیهشناسایی ظرفیت

گیری بسترهای جدید تعامالتی مبتنی بر دو محور پیشنهادهایی جهت بهبود بسترهای موجود و شکل

 قبل

 

  

                                                 
 2راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در برقراری همگرایی در خاورمیانه و موانع آن، ص -1
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 همگرایی اقتصادی؛ تعاریف و ابعاد

 و مراحل تعمیق آن گرایی، همگراییمنطقه، منطقه -1

 منطقه -1-1

ن های چندیزمینشااامل ساار ، به یک ناحیه جغرافیایی نساابتاً وساایع،منطقه»الملل، در علوم روابط بین

 میتوان .«انددیگر مرتبط شاادهبه یک ،ییجغرافیا و نزدیکی های شااود که به علت پیوندهامیگفته کشااور 

 یا یک با ائتالف ازمندین دست کم المللبین نظام در مهم اهداف به ابییدست در کشورها گفت

ساس هماهنگی این بر و هستند کشورها از مجموعه ای  بزرگ اهداف تحقق برای همکاری و ا

 کشورهای اوضاع بر مروری رابطه، نیهم در شود.نمی کافی محسوب اما است، الزم که هرچند

 با وجود کشورها این که است تیواقع این دهنده نشان و محور مقاومت، جنوب غرب آسیا منطقه

سانی رویین و انرژی میعظ منابع شابهات توانمند، حدی تا ان  در همچنان، و تمدنی فرهنگی ت

 رونییب عوامل ریثتأ هرچند مواجه هستند. عدیده ای مشکالت با ایمنطقه همگرایی ایجاد بحث

سترده دخالت رینظ ضاع کنار در آمریکا را از جمله و خارجی روهایین گ شفته او  و داخلی آ

این  روابط بر موثر اریبس عوامل از می توان در کشورهای محور مقاومت داعشی تروریسم گسترش

 ذر کرد.گاما نباید از کنار سایر عوامل مهم دیگر که مربوط به خود این کشورها است،  دانست؛ کشورها

 گراییمنطقه -2-1

ض شد جهان سطح در 1990 دهه در گراییمنطقه هیفر  و ییاروپا یشورهاک ریتأث تحت شتریب و ردک ر

 نیا شد. منجر آنها تجارت و دیتول و بهبود شورهاک نیا یاقتصاد رشد شیافزا به رایز داشت، قرار اروپا هیاتحاد

 و دهدمی رییتغ را ییایجغراف یمرزها هک د داردکیتأ یتر بزرگ یاقتصااااد واحد جادیا دهیا بر ه،یفرضااا

 ترجیحات مفهوم به یاقتصاد علوم در گراییمنطقه ند.ک یجاد میا عضو یشورهاک نیب یاقتصاد یهایارکهم

 و اند، کمشتر ی منطقه یدارا ییجغرافیا از نظر که است ییکشورها یا و هاملت دیگر با تجارت در ییهاملت

 منطقه سطح در تجارت تسهیل یا یآزادساز سبب و غیرتعرفه ای( ای )تعرفه یتجار موانع حذف یا کاهش با

 موافقت که چنین معنا این به دارد؛ تر عام ، مفهومیتجارت جهانی سااازمان نگاه در واژه این اما. شااودمی
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 1.گردد منعقد نیز نباشند ییجغرافیا ی منطقه یک در لزوماً که کشور چند یا دو میان است ممکن هایینامه

 همگرایی -3-1

سی چند »داند ای می، آن را پروسههمگراییبه عنوان مبدع تئوری  «هاس» سیا سیله آن رهبران  که به و

شور مختلف متقاعد و راغب می سیشوند که وفاداری، انتظارات و فعالیتک سیا سمت مرکز های  شان را به 

های ملی جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضااای اختیارات قانونی و رای اختیارات دولت

سااازی به معنای ترکیب و ادغام اجزاء در یک کل اساات و با یکسااان همگراییبنابراین « ند.باشااد، سااوق ده

آمیز تجارت منجر های اقتصاادی و سایاسای بازیگران در قبال یکدیگر، به نوعی آزادساازی تبعی سایاسات

 و انیجهگسترش تولید »اقتصادی، آزادسازی تجاری است و در کنار آن به  همگراییگردد. هدف اساسی می

های تولید در سااطح منطقه، افزایش تخصااص در تولید داخلی، کسااب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه به تبع

در تولید و تجارت، افزایش  ییدر منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارا ییجوتجارت، صااارفه

 2.رساندیاری می« های نسبیز مزیتهای خارجی و استفاده اگذاریسرمایه

صادی در مقاله  همگراییبنا به تعریفی دیگر از  سیای مرکزی همگراییموانع »اقت صادی آ  همگرایی، «اقت

خود به  فرآیندی می باشااد که به وساایله آن واحدهای اقتصااادی گوناگون تالش می کنند تا با اتحاد میان

 پیشرفتی، هاجرت، گردشگراقتصادی، جریان تجارت، م همگراییی مورد نظر برسند. در هاموفقیتاهداف و 

ضو پیمان  شورهای ع شد تا از طریق اتحاد میان ک سبات به نفع ایمنطقهصنعتی و....مدنظر می با ، روند منا

 ی مزبور هدایت شود.هافعالیت پیشرفت

 همگرایی تعمیقمراحل  -2

جارت بین یات ت بات همگرایی در ادب به دو بطور کلی ترتی جات همگرایی  به در با توجه  لل  ته الم دسااا

عمق شاااامل موافقتنامه تجارت ترجیحی و شاااود که همگرایی کمعمق و عمیق تقسااایم میهمگرایی کم

صاد شترک، اتحادیه اقت شامل اتحادیه گمرکی، بازار م ی و اتحادیه موافقتنامه تجارت آزاد و همگرایی عمیق 

 شود:ته میپولی و همگرایی کامل پولی است. در زیر به تعریف مراحل تعمیق همگرایی پرداخ

                                                 
 ی بازرگانیهاشتهران: موسسه ی مطالعات و پژوه D-8ایران با اعضای گروه هشت کشور اسالمی  دوجانبهتجارت  پیشرفت -1
 275517/ شناسه خبر :  (www.basirat.ir، )ایمنطقهمبانی نظری همگرایی  -2
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 1(PTAمرحله اول: موافقتنامه تجارت ترجیحی ) -1-2

ست که درهای تجارت ترجیحی موافقتنامه شور ا شده بر آنها تعرفه توافقاتی بین دو یا چند ک ضع  های و

ضو، کمتر از تعرفهکاالهای  شورهای ع شده در ک شورهای تولید  شده در ک شده بر کاالهای تولید  ضع  های و

 غیرعضو است.

صاد در واردات و صادرات چشمگیر افزایش دنبالبه   ترجیحی تجارت هایموافقتنامه به توجه جهانی، اقت

 تتجار کل از درصد 97 حدود حاضر حال در. است یافته گسترش آسیا منطقه در از جمله و جهان سطح در

 رحالیکهد هستند،ترجیحی  تجارت هایموافقتنامه از یکی عضو حداقل که است کشورهایی به متعلق جهانی

 جمله از و ایران پاکسااتان ترکیه، کشااورهای .اساات بوده درصااد 72 حدود 1990 سااال در نساابت این

 ویژهبه و غرب آسیادر  دوجانبه ترجیحی تجارت هایموافقتنامه انعقاد سمت به اخیراً که هستند کشورهایی

 .اندکرده پیدا گرایش خود همسایه و مسلمان کشورهای با

 2(FTAدوم: موافقتنامه تجارت آزاد )مرحله  -2-2

ست زمانی به مربوط موافقتنامه این شور یا چند دو که ا در  کامل یا جزئی طوربه را گمرکی هایتعرفه ک

 هایاز تعرفه ثالث کشور برداریبهره از ممانعت برای تجاری، توافقات از سطح این در. کنند لغو یکدیگر مقابل

 .شودمی استفاده کاالها برای مبدا گواهی قاعده از صفر،

 3(CU) مرحله سوم: اتحادیه گمرکی -3-2

کشااورهای  با مشااترک خارجی تعرفه آن اعضااای که اساات آزاد تجارت منطقه نوعی شااامل اتحادیه این

ضو شورهای دیگر عبارت به. دارند غیرع ضو، ک ست ع شترک تجاری سیا ضی) میکنند تنظیم خارجی م  در بع

 آمادگی که ایران مانند توسعه حال در کشورهای برای(. میکنند استفاده مختلف واردات سهمیه از آنها موارد

 برای مؤثرترین راه تواندمی گمرکی هایاتحادیه سااامت به حرکت ندارند، را آزاد تجارت به ناگهانی ورود

شودن صادهای تدریجی گ شورها این ملی اقت سعه و ک شد ایمنطقه پیوندهای تو شورهابه. با  شتال عالوه ک

 را قتصادیا و مسائل تجاری تا یابند دست جهانی بازارهای در رقابتی مزیت به گراییمنطقه طریق از کنندمی

 .کنند فصل و حل ایمنطقه مقیاس در

                                                 
Prefrence Trade Agreement-

1 
Free Trade Agreement-

2 
Customs Union-

3  
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 1(CMمرحله چهارم: بازار مشترک ) -4-2

از  نوعی مشترک بازار. است خدمات و سرمایه آزاد نسبتاً تحرک با آزاد تجارت منطقه یک شامل مرحله این

ست تجاری بلوک شتر آن در که ا ست از برخی همچنین و تجاری موانع بی م تنظی مورد در متداول هایسیا

صول بازار شت خدمات و شرکتها و (کار نیروی و سرمایه) تولید عوامل جاییجابه محدودیت و مح شده  هبردا

 .شود انجام آسانی به اعضا بین خدمات و کاالها کار، نیروی سرمایه، تحرک که است این هدف. است

 2(EUمرحله پنجم: اتحادیه اقتصادی ) -5-2

شکل تجاری، هایبلوک نوع این شترک بازار یک از مت ست، گمرکی اتحادیه دارای م حرکت  که ایگونهبه ا

شورهای بین( کار نیروی و سرمایه) تولید عوامل و خدمات کاال، ضو، ک شورهای با و بوده آزاد ع ضو غ ک یرع

 .میشود اعمال خارجی مشترک سیاست

 3(EMUمرحله ششم: اتحادیه اقتصادی و پولی ) -6-2

صادی اتحادیه نوعی شترک بازار) اقت ست( گمرکی اتحادیه و م شترک ارز تعیین با که ا تحادیه ا ایجاد به م

 .است همگرایی نوع این از اینمونه اروپا اتحادیه. میکنند اقدام نیز پولی

 4(CEI) اقتصادیمرحله هفتم: همگرایی کامل  -7-2

سیاسی  نظر از و شده اتخاذ واحد مالی و پولی هایسیاست آن در که است پولی و اقتصادی اتحادیه نوعی

هستند،  مستقل که حال درعین یعنی. کنندمی پیروی ساختاری چنین از آمریکا هایایالت. هستند واحد نیز

 5.دارند را واحد اقتصاد یک عملکرد

 در جهانهای همکاری و سازمان هااتحادیهمروری بر  -3

از جمله؛  در جهان یهمکار هایساااازمانو  هاهیاتحادبررسااای مهمترین موافقتنامه و به در این بخش 

                                                 
1 -Common Market 

2 -Europe Union 

3 -Economic and Monetary Union 

4 -Complete Economic Integration 

 6-9های مجلس شورای اسالمی، صص های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور، مرکز پژوهششناسی موافقتنامهآسیب -5
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سه سعه،اتحادیه اروپا، آ صادی و تو سازمان همکاری اقت سیای جنوبی، بازار سازمان همکاری منطقه آن،  ای آ

مشترک کشورهای آمریکای التین، سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک، اتحادیه آفریقا، اتحادیه تجارت 

 هرکدام در ادامه آمده است. اجمالیتوضیحات  شود.پرداخته میآزاد اروپا و اتحادیه مدیترانه 

 1(EU) اتحادیه اروپا -1-3

زغال سنگ و  جامعهو در قالب  اول قرن بیستم نیمه هایدرگیریاتحادیه اروپا که آغاز کار خود را پس از 

رلین و اتحاد ببا فروپاشاای دیوار آغاز کرد،  (1957)سااال  جامعه اقتصااادی اروپا و 1951فوالد اروپا در سااال 

شرقی و غربی در  شوروی در  1990آلمان  سقوط اتحاد جماهیر  سی اروپا تغ 1991و  سیا ؛ ردکر ییساختار 

د را تقویت کنند. در ی جدید، روابط خوهاپیمانم شاادند که با جامعه اروپا مصاامهای عضااو این دولتبنابر

ی هاامهبر انجام برن نتوافق حاصااال شاااد؛ همچنین در این پیماپیمان ماساااتریخت، بر نام اتحادیه اروپا 

 :حاصل شدزیر توافق  بلندپروازانه

  1999اتحادیه پولی تا سال 

 مشترک جدید هایسیاست 

 تابعیت اروپا 

 یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک 

 و امنیت داخلی 

 اند از:عبارت است کهکشور  27اروپا شامل  هیاتحاددر حال حاضر  

 ،یچک، کرواس رلند،یسوئد، دانمارک، فنالند، پرتغال، ا ک،یهلند، بلژ ش،یاتر ا،یاسپان ا،یتالیفرانسه، ا آلمان،

لوکزامبورگ، قبرس  ،یلتون ،یتوانیل ،یاستون ،یاسلوون ،یاسلواک ،یرومان ونان،یمجارستان، لهستان، بلغارستان، 

 عضو اتحادیه اروپا بوده است.  2020تا  1973بریتانیا نیز  از سال  2.و مالت

 

                                                 
1 -Europe Union 

2 -History of the European Union, P 1-4 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیا یرو شیپ یهادر جهان و فرصت یاقتصاد ییهمگرا اتیبر تجرب یمرور

 

13 

 

 پرچم اتحادیه اروپا ( 2.1) شکل

 ،یشاورزک، سیاست مشترک 2002و گردش رسمی آن از ژانویه  1999پذیرش پول واحد یورو از سال 

 ممفهو ،ییاروپا ل ارتشکیتش و کمشتر یدفاع استیس شنگن، مانیپ ،یپناهندگ و مهاجرت کمشتر استیس

 به دنش لیتبد یبرا ییه اروپایاتحاد یهاطرح ترینمهم از ،کمشتر یاتیمال استیس و کمشتر یشهروند

 .هستند المللیبین نظام در قدرتمند یگریباز

 نهادهای مالی اتحادیه اروپا -1-1-3

مجموعه ای از وظایف را با همکاری نزدیک  اسااات کهبانک مرکزی اروپا یک نهاد رسااامی اتحادیه اروپا 

ست های مرکزی ملی انجام میبانک شورای حاکم ا صلی در بانک مرکزی اروپا به عهده  صمیم گیری ا دهد. ت

است. سهامداران کشور عضو حوزه یورو  19های مرکزی عضو هیئت اجرایی و روسای بانک 6که متشکل از 

صاد و میزان  ساالنه با توجه به حجم اقت شور  ستند. هر ک ضو آن ه شورهای ع بانک مرکزی اتحادیه اروپا ک

ساالنه این بانک پرداخت می کند. به عبارت  سبت به اتحادیه اروپا، مبلغی را به عنوان بودجه  جمعیت خود ن

به معنای داشتن حق رای بیشتر دولتهایی که مبالغ بهتر همه کشورها به یک میزان پرداختی ندارند، اما این 

سااانی دارند. حتی کهای عضااو بانک مرکزی اروپا حق رای یبیشااتری پرداخت می کنند، نیساات. همه دولت

بودجه ساااالنه  درصااد 3.57ناچیزی )کشااورهایی که در بانک مرکزی عضااویت هم ندارند باید ساااالنه مبلغ 

 1بخشی از سیستم بانک مرکزی اروپا محسوب می شوند.را پرداخت کنند، زیرا آنها  (بانک

 اروپا گذاریسرمایهبانک  -2-1-3

 چندجانبه یموسسه مال نیبزرگتراین بانک اروپا است.  هیوام دهنده اتحاد یاروپا بازو گذاریسرمایهانک ب

است و از زمان تأسیس خود تا کنون بیش  حوزه یورو یکنندگان امور مال نیتأم نیاز بزرگتر یکیدر جهان و 

های آب و هوا، محیط زیساات، پیشاارفت، نوآوری و مهارت، مشاااغل کوچک و از هزار میلیارد یورو در بخش

سرمایه سط و غیره  سرمایهمتو صلی ترین مأموریت بانک  ست. ا شد و حمایت ازاروپا گذاری گذاری کرده ا  ر

 2یه اروپا است.پیشرفت پایدار در داخل و خارج از اتحاد

                                                 
 029076n.ir/2https://b( / ecb.europa.euوبسایت رسمی بانک مرکزی اروپا) -1
 863901n.ir/2https://b( / eib.orgگذاری اروپا)ت رسمی بانک سرمایهوبسای- 2
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 (ASEAN) آنآسه -2-3

صاری  ملل تحادیها سیا با نام اخت شرق آ سه»جنوب  سیا و  1961در ژوئیه  1«آنآ شرقی آ در حوزه جنوب 

شارکت  سعۀ همکاری مالزی، تایلند و فیلیپینبا م ضا بوجود هابه منظور تو صادی و فرهنگی میان اع ی اقت

اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و از سوی پنج کشور  1967آگوست  8با صدور اعالمیه بانکوک در  آمد.

بروئنی دارالسالم  نیز کشورهای اتحادیۀ ملل جنوب شرقی آسیا در منطقه تشکیل شد. در ادامه سنگاپور،

عمده  2.یوساااتندآن پبه آساااه (1999(، و کامبوج )1997(، الئوس و میانمار )1995(، ویتنام )1984)

 تجاری بین کشورهای عضو این انجمن در پیشرفتهای اقتصادی، آن در زمینههای انجام شده در آسهپروژه

 .های مشترک بین کشورهای عضو انجمن استو انجام پژوهش جهانیاقتصاد 

 

 آن و کشورهای عضوپرچم آسه ( 2.2) شکل

موافقت شده  با آن 2007ر که در نوامبآن، مفاد منشوری ن آسها، اعضای سازم2008دسامبر سال  15در 

آن موجودیت قانونی به خود گرفته و منطقه تجارت آزاد کردند. طبق مفاد این منشاااور، آساااه ییبود را اجرا

 ایجاد شد. میلیون نفر 500برای 

سه صادرات و واردات تایجاد کرد که موجب  منطقه آزاد تجارییک  1992ژانویه  28آن در آ سهیل در 

ضو با کمترین تعرفه کاال بین شورهای ع یک طی  شود. ویتنام، الئوس، میانمار و کامبوج هری گمرکی میک

سهدوره سیاست تعرفه آزاد گمرکی تأکید کردند. سپس، آ آن یک بازار و پایگاه تولیدی ایجاد ای بر گسترش 

سازی در منطقه و یکپارچه ی برابرتپیشرفکرده و موجب  جهانیرقابت در بازار  یرا وارد عرصه ءکرد که اعضا

                                                 
1 -Association of Southeast Asian Nation 

   131 -139صص  ،یالمللنیب یو اقتصاد یمال ،یپول یهاسازمان 2
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صاد  سازمان با اقت ضو  شورهای ع سال  جهانیک سنگاپور، فیلیپین، مالزی،  ،2010شد. تا  شورهای تایلند،  ک

صد 99٫65ی گمرکی خود را تا اندونزی و میانمار تعرفه شورها باقی و داده کاهش در خود گمرکی  مالیات ک

اقتصاد بزرگ جهان  چهارمین، 2030تا سال  ،آنآسه برآوردهاطبق  .آوردند نییپا درصد 98٫86را به میزان 

  1.خواهد بود

 2(OECD) های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری -3-3

 هایهمکاری سازمان اهداف پیشرفت با 1961( در سال OECD) توسعه و اقتصادی هایهمکاری سازمان

صادی اروپا ) شت.  OEEC)3اقت صه وجود گذا ضر )پا به عر ضای  30دارای ( OECDدر حال حا ست. اع ضو ا ع

سال  19موسس آن  سازمان را در  سیس کردند و بعدها  1961کشور بودند که این  کشور دیگر نیز به  11تأ

کانادا، مکزیک، آمریکا، فرانسههه، انگلی ، آلمان، اتریش، در حال حاضاار کشااورهای  آن پیوسااتند.

د، ایتالیا، ایسلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، بلژیک، چک، دانمارک، فنالند، یونان، مجارستان، ایرلن

سترالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه سوئی ، ا سوئد،  سپانیا،  سلواکی، ا  لهستان، پرتغال، ا

 عضو این سازمان هستند.

 
 نقشه پراکندگی جغرافیایی سازمان همکاری اقتصادی و پیشرفت ( 2.3) شکل

 OECDاهداف  -1-3-3

                                                 
 (611498n.ir/2https://b/ ) 83539864خبرگزاری ایرنا، شناسه خبر :  - 1

2 -Orginazation for Economic Cooperation and Development 

3 -Organization for European Economic Cooperation 
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 :از بودند عبارت شده بیان کلی بسیار اصطالحات با که سازمان یهاهدف گیری، شکل ابتدای در

 اقتصادی پیشرفت به بخشیدن تحقق منظور به اقتصادی یهاسیاست هماهنگی -

 خارجی و داخلی اقتصاد ثبات همراه به عضو کشورهای در زندگی سطح ارتقاء و کامل اشتغال -

رفتن  باال و اشتغال و پایدار اقتصادی رشد به دستیابی جهت عضو کشورهای اقتصاد پیشرفت به کمک -

 سطح استانداردهای زندگی

 خود اتباع بین سرمایه و خدمات و کاالها مورد در تجارت آزادی برقراری و مالی ثبات حفظ -

 رشد حال در کشورهای به کمک-

 غیره. و کشاورزی کار، نیروی تکنولوژی، و علوم آموزش، درباره اختصاصی اقدامات انجام -

 OECDساختار  -2-3-3

 : است زیر عمده بخش سه پایه بر OECDساختار 

 هسااتند و این نمایندگان شااورای OECDکشااورهای عضااو که هرکدام دارای یک نماینده و ساافیر در  -

OECD  .شکیل می دهند صمیم قدرترا ت ضای آ به سازمان این در گیری ت ست و اع شده ا ن شورا واگذار 

 براسااس نهایی تصامیمات و کنند می مالقات یکدیگر با عضاو کشاورهایبطور مرتب در ساطح سافیران 

 .شود می اتخاذ شورا عضو ی کشورهایهاموافقت

 است. تی نیزال ادارکه دارای یک دبیرکل است و شام  OECDدبیرخانه  -

 از هاکمیته و اعضاااای دارد وجود ایکمیته کاری هایحوزه از هریک برای، OECDهای کمیته -

شند می مربوطه امور متخصصان ضو کشورهای از که با ضو و ع شند می غیرع شستو  با  ارایه یی جهتهان

 1در طول سال برگزار می کنند. دبیرخانه با همکاری و هادیدگاه ،هادرخواست

 2(SAARC) ای آسیای جنوبیسازمان همکاری منطقه -4-3

 ادایج خصوص در ادیهپیشنرایه ا به رحمان ضیاء بنگالدش ورهجم رئیس 1970 در بار نخستین برای

لمبو ک در 1981 دره ک اجالسی در ادهپیشن این. پرداخت آسیا جنوب ایهکشور از تجاری یه اتحادی یک

 آن بدنبال. گرفت قرار سریالنکا و پاکستان و نده کنندگان شرکت پذیرش مورد شد پا بر سریالنکا پایتخت

 مکاریه ی هبیانی بوتان و مالدیو ،نپاله همراه ب مذکور کشورهای نو،هلی د در 1983سال  سران در اجالس

 . نمودند تصویب را جنوبی، آسیای ایمنطقه

                                                 
 2-11سازمان همکاری اقتصادی و پیشرفت، صص  - 1

South Asian Association For Regional Cooperation - 
2 
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وضعیت رفاهی مردمان »به عنوان انجمنی از کشورهای مایل به ارتقای  1985به طور رسمی در  این سازمان

آسیای جنوبی و بهبود استاندارد زندگی آنها، افزایش رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و فرهنگی، تقویت 

« نگی و علمیروابط میان کشورهای این منطقه و سرانجام ارتقای همکاری و کمک اقتصادی، اجتماعی، فره

 است. موافقتنامه تجارت آزادتأسیس شد. سازمان سارک دارای یک 

 

 پرچم سارک ( 2.4) شکل

 اهداف سارک -1-4-3

 آسیای مردمان رفاهی وضعیت ارتقایدارای اهدافی از قبیل  ی یک اساسنامه سارک، سازمان مادهبه موجب 

 ایجاد ،همنطق در گیهنفر و اجتماعی پیشرفت ،اقتصادی رشد افزایش، آنها زندگی کیفیت بودهب و جنوبی

 ایهکشور میان جمعی روابط تقویت، آنها از کامل برخورداری امکان و همه برای محترمانه زندگی فرصت

 متقابل کمک و فعال کاریهم ارتقای، مشکالت درک و تفاهم متقابل، اطمینان ایجاد به کمک، آسیا جنوب

 تقویت، یافته توسعه کشورهای با همکاری تقویت، علمی هایحوزه و تکنیکی ،فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 با همکاریو  یالمللبین هایاجالس در مشترک منافع با مرتبط هایموضوع در اعضای میان همکاری

 است. ایمنطقه و یالمللبین هایسازمان

 اعضای سارک -2-4-3

 اعضای سازمان عبارتند از:

منظور از اعضای دائم کشورهایی هستند که به صورت کامل به عضویت سازمان درآمده اند  اعضای دائم: -الف

ها شرکت نمایند. این کشورها خود به دو گروه و می توانند در کلیه جلسات حضور یافته، در تصمیم گیری

 بنگالدش، بوتان، هند،تقسیم می شوند: اعضای موسس و اعضای غیر موسس. اعضای موسس هفت کشور 

با تصویب اساسنامه سازمان، آن را ایجاد  1985دسامبر  8هستند که در  مالدیو، نپال، پاکستان و سریالنکا
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 افغانستاننمودند. تنها یک کشور بعدها به عنوان عضو اصلی و غیر موسس به سازمان پیوست، و آن کشور 

به عنوان یک عضو کامل در نوامبر خواهان الحاق به سازمان شد که درخواست آن  2005نوامبر  13بود که در 

 عضو اصلی است. 8پذیرفته شد و در حال حاضر سازمان دارای  2007

ایران، استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن، موریس، میانمار، ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا   اعضای ناظر: -ب

 1اعضای ناظر سازمان هستند.

 تشکیالت سازمان -3-4-3

د که در ساسنامه، سازمان دارای یک اجالس سالیانه از روسای کشورهای عضو می باشا 3به موجب ماده ی 

ی وزرا، ی از قبیل شورادارای تشکیالت صورت ضرورت ممکن است تعداد آن بیشتر هم شود. سازمان همچنین

 های اقدام، دبیرخانه و شورای حکمیت است.تخصصی، کمیته یاهکمیته کمیته دائمی،

که وظیفه آن پوشش دادن تمامی سازمان پیشرفت سارک  دارای یک سازمان بنام سازمان همچنین

صندوق های اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی و یک صندوق بنام های سازمان سارک شامل برنامهبرنامه

جهت حمایت از پیشرفت صنعتی، کاهش فقر، حفاظت از محیط، پیشرفت منابع  پیشرفت آسیای جنوبی

 2های بنیادی در حوزه سارک است.ی و پیشرفت پروژهانسانی و اجتماع

 (MERCOSURبازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی ) -5-3

 1991ل ریشه تشکیل اتحادیه تجاری مرکوسور به امضای معاهده آسونسیون در پایتخت پاراگوئه در سا

شورهای ونزوئال د شورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه برمیگردد، که بعدها ک سال )بین ک ( و 2006ر 

برزیل، کشااور  6ر ( به آن پیوسااتند. در حال حاضاار اعضااای اصاالی مرکوسااو2015بولیوی هم در سااال )

آن  هم عضااو اصاالی و غیر موسااسونزوئال بعنوان موسااسااین آن و کشااور  آرژانتیتن، پاراگوئه و اروگوئه

رکوسور هستند. هستند. کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو، سورینام و گویان هم اعضای وابسته م

صورت متقابل با  سور ب ستند که مرکو شورهایی ه سته از ک سته آن د شورهای واب ست ک نها آالزم به ذکر ا

عضااای در بین ا موافقتنامه تجارت محدودر دارای یک موافقتنامه تجارت آزاد امضااا کرده اساات. مرکوسااو

 خود است.

                                                 
 (sec.org-www.saarcوبسایت رسمی دبیرخانه سارک )- 1
 3-9ای، صص های منطقهای آسیای جنوبی )سارک( و نقش آن در پیشرفت همکاریمنطقهسازمان همکاری  - 2
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 پرچم و منطقه جغرافیایی مرکوسور ( 2.5) شکل

 اهداف مرکوسور -1-5-3

ها، رونق تجارت، جابجایی آزاد کاال، هدف از تأسیس مرکوسور ایجاد یک بازار مشترک برای کاهش تعرفه

یاساات مشااترک تجاری در رابطه با ساارمایه، خدمات و نیروی کار، ایجاد تعرفه خارجی مشااترک و اتخاذ ساا

ای در منطقه آمریکای جنوبی کمک کند، کشاااورهای ثالث و هرگونه اقدامی که به تقویت روند ادغام منطقه

 بوده است.

 ساختار مرکوسور -2-5-3

مرکوسور در جهت پیگیری اهداف کالن خود که رسیدن به همگرایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کامل 

اساات. این نهادها شااامل های گوناگونی را به وجود آوردهاساات نهادها و کمیساایون آمریکای جنوبی در قاره

 :های زیر استگزینه

 یاسیس یرهبر تیاست که مسئول مرکوسورارگان  نیباالتر مشترکبازار  یشورا شورای بازار مشترک: -

و  ونیآسااونساا مانیشااده توسااط پ نییاز انطباق با اهداف تع نانیاطم یبرا یریگ میادغام و تصاام ندیفرا

این شورا متشکل از وزرای خارجه کشورهای عضو  در بازار مشترک را دارد. یینها یبه قانون اساس یابیدست

اسااات و برای انجام وظایف خود دارای ارگانها یا مجامعی وابساااته همچون کمیسااایون نمایندگان دائمی 

 مرکوسور، جلسات وزرا و غیره است.

ازار مشترک نهاد اجرایی مرکوسور است. این گروه متشکل از پنج عضو عادی گروه ب گروه بازار مشترک: -

سط دولت ست که تو شور ا ضو علی البدل در هر ک شوند و در بین آنها باید و پنج ع صوب می  های متبوع من
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 نمایندگان وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حضور داشته باشند.

ل مسئول حصویسیون، نهاد مسئول کمک به گروه بازار مشترک این کم کمیسیون تجارت مرکوسور: -

ستفاده از ابزارها نانیاطم ستیس یاز ا شورها یتجار ا شترک مورد توافق ک ضو برا یم  هیتحادعملکرد ا یع

مشااترک  هایساایاسااتامور مربوط به و همچنین موضااوعات اساات.  ینینظارت و بازب نی، و همچنیگمرک

 را تنظیم می کند. ثالث یبا کشورهاتجارت ر و سو، تجارت درون مرکویتجار

سیون نیا ضو عاد کمی ضو عل یاز چهار ع شک یو چهار ع ضو ت شور ع سط  لیالبدل در هر ک شده و تو

 .شودمیامور خارجه هماهنگ  یهاوزارتخانه

سور:- شورها در رابطه پارلمان مرکو سئول هماهنگی امور داخلی و قانونگذاری ک اهداف با  این نهاد که م

د مرکوسااور اساات و متشااکل از نمایندگان پارلمان کشااورهاساات. ترکیب فعلی پارلمان مرکوسااور و تعدا

و ونزوئال  18ئه ، اروگو18، پاراگوئه 57، برزیل 43نمایندگان کشورهای عضو در آن بدین گونه است: آرژانتین 

33. 

به  ی خودهاطریق توصااایه و از دارد نقش مشاااورتیاین نهاد جتماعی: ا-مجمع مشههورتی اقتصههادی -

 مرکوسور یاری می رساند.

دبیرخانه به عنوان بازوی اداری دبیرکل، عمل می کند. این نهاد همچنین وظیفه بایگانی  دبیرخانه: -

 1های تصمیم گیر سازمان را بر عهده دارد.اسناد رسمی و انتشار استانداردهای تایید شده توسط دستگاه

 2(APEC) پاسیفیک-یاسازمان همکاری اقتصادی آس -6-3

شااد.  لیتشااک یاقتصاااد یکردی( با روAPEC« )اپک» ک،یپاسااف-ایآساا یاقتصاااد یهایسااازمان همکار

س خچهیتار س شنهادیبار پ نیگردد. اول یبرم یالدیم 80سازمان به اواخر دهه  نیا سیتأ سط  سیتأ اپک تو

سترال ری)باب هوک( نخست وز مطرح  یبکره جنو تختیدر سئول پا یسخنران کیدر  1989 هیژانو 31در  ایا

سترالیآرام در )کانبرا انوسیو اق ایآس یکشور اقتصاد 12ماه بعد،  10شد.  سازمان گرد  نیا جادیا یبرا ای( ا

س نیا جهیهم آمدند که نت شست تأ صاد یهایسازمان همکار سین س یاقت سف-ایآ سام کیپا  12 نیا یبود. ا

صل یکشور که اعضا سترال یا  ،یژاپن، کره جنوب ،یکانادا، اندونز ،یبرونئ ا،یو موسس اپک بودند، عبارتند از: ا

شورهاکایو آمر لندیسنگاپور، تا ن،یپیلیف وزلند،ین ،یمالز سال  نیچ ی. ک و  کی، مکز1991و هنگ گنگ در 

هم  تنامیو و هیسپرو، رو یو کشورها 1994در  یلیش نی. همچنوستندیبه اپک پ 1993نو در سال  نهیپاپوا گ

                                                 
 وبسایت رسمی مرکوسور - 1

Pacific Economic Cooperation-Asia-
2 
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 یمرکز رخانهیکشور عضو سازمان اپک هستند. دب 21. در حال حاضر وستندیسازمان پ نیبه ا 1998در سال 

خود  یاعضا نیدر ب یحیموافقتنامه تجارت ترج کی یباشد. سازمان دارا یسازمان اپک در سنگاپور مستقر م

 است.

 
 منطقه جغرافیایی اعضای اپک ( 2.6) شکل

 اهداف سازمان اپک -1-6-3

قتصادی و سیاسی کشورهای عضو ا مناسبات بهبود راستای در پاسفیک –سازمان همکاری اقتصادی آسیا 

 و تجاری همکاری ای،منطقه اقتصااااد  صااالی مباحث اجالس ساااران اپک، تشاااکیل شاااده اسااات. محور

ست گذاریسرمایه صادی مکانیزم ایجاد دنبال به اپک. ا سهیل یک محیط تجاری مطلوب و پایدار  اپوی اقت و ت

ست. چشم سیا ا شترک آ ستیابی به بازار م صد دارد تا تمامی موانع  آرام اقیانوس –انداز آتی، اپک د ست و ق ا

 .گذاری در منطقه را به تدریج از میان برداردتجارت کاال، خدمات و سرمایه

 ی اپکهاو کارگروه هاکمیته -2-6-3

سان همکاری  - شنا شاورزیگروه کار سمی اپک در  :فنون ک ست ر ش سیس این گروه کاری، در ن تأ

های حفاظت و مورد توافق اعضاااا قرار گرفت. هدف از ایجاد آن، پیشااارفت همکاری در زمینه 1996اکتبر 

گیری مناساااب از منابع ژنتیک نباتات و جانوران، مطالعه و بررسااای کاربرد بیوتکنولوژیکی کشااااورزی، بهره

 .آوری کشاورزی است، توزیع محصوالت کشاورزی و آموزش و انتقال فنبازاریابی، فرآوری

شاوره به مقاماین کمیته به  :کمیته بودجه- سائل منظور ارائه م شد اپک در زمینه امور بودجه، م های ار
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های کاری را ها و گروهتأساایس شااد که بودجه عملیاتی اپک برای کمیته 1993اداری و مدیریتی در سااال 

 .پردازدها میهای گروهکند و به بررسی و ارزیابی اقتصادی طرحارزیابی میبررسی و 

ست - سیا شرکتگروه  سطگذاری برای  ست فیلپین در  :های کوچک و متو ش این گروه کاری در ن

شرکتبرای بازبینی فعالیت 1996سپتامبر  ضا های  ضو اپک، به توافق اع های کوچک و متوسط کشورهای ع

 .های کوچک و متوسط تأسیس شوده مرکز اپک برای مبادله فنی و آموزش برای شرکترسید و مقرر شد ک

سااازی و این کمیته باالترین جایگاه را در تعدیل و هماهنگ :های اقتصههادی و فنیکمیته همکاری -

 .های فنی و اقتصادی اپک داردمدیریت همکاری

علوم صنعتی، حفظ و نگهداری از  های شیالت، انرژی، پیشرفت منابع انسانی، فناوری وبخش -

منابع طبیعی دریایی، ارتباطات و اطالعات از راه دور، پیشههرفت تجارت، حمل و نقل و همکاری 

 1د.دهنهای کاری اپک را تشکیل میسایر گروه کشاورزی-فنی

 (AUاتحادیه آفریقا ) -7-3

شکل از  سال  55اتحادیه آفریقا مت سماً در  ست که ر شور آفریقایی ا سازمان بع 2002ک نوان بزرگترین 

شااد. مقر اتحادیه آفریقا همچون  2(OAUای قاره آفریقا تأساایس و جایگزین سااازمان وحدت آفریقا )منطقه

سعادتمند و کپارچهی یقایآفر»خَلف آن، در پایتخت اتیوپی، آدیس آبابا قرار دارد. این اتحادیه با چشم انداز   ،

شهروندان خود هدازیصلح آم سط  صه جهان ایپو یروین کی ندهیو نما شودمی تی، که تو ست یدر عر راه « ا

 .موافقت کردبین اعضای خود  منطقه آزاد تجاریبا تشکیل  1992اندازی شد. این اتحادیه در سال 

، بنین، اریتره، اتیوپی، آفریقای جنوبی، الجزایر، آنگوال، اوگانداکشاااور عضاااو اتحادیه آفریقا  55

سو، بر سوانا، بورکینافا صحرا، آفربوت یقای وندی، تانزانیا، تون ، توگو، جمهوری دموکراتیک عربی 

مرکزی، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری موری ، جیبوتی، چاد، دماغه سبز، 

ی، رواندا، زامبیا، زیمبابوه، ساحل عاج، سنگال، سیرالئون، سیشل، سومالی، سودان، سودان جنوب

سائوتومه و پری ستوایی، گابن، گامبیا، سوازیلند،  سیپ، غنا، کامرون، کنیا، کومور، گینه ا ینه گن

مراکش)مغرب(، موریتانی،  بیسههائو، گینه، لسههوتو، لیبریا، لیبی، ماداگاسههکار، ماالوی، مصههر،

 هستند. موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، نیجر

                                                 
1 -https://b2n.ir/084556 

2 -Organization Of African Unity 
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 آفریقا اهداف اتحادیه -1-7-3

س سا صالح قایآفر هیاتحاد یقانون ا س هیو پروتکل ا سا شخص م قایآفر هیاهداف اتحاد آن یقانون ا  یرا م

و  یارضاا تی، تمامتیاز حاکم دفاع، و مردم آنها ییقایآفر یکشااورها نیبوحدت و اتحاد  که عبارتند از، کند

ستقالل کشورها سیدر ادغام س عیتسر، عضو آن یا و دفاع از مواضع  تیحما، قاره یو اقتصاد یو اجتماع یا

 تی، امنصلحارتقا ، یالمللبین یهمکارتشویق  ،د موضوعات مورد عالقه قاره و مردم آندر مور قایمشترک آفر

صول، ارتقا و ثبات شارکت مردمکیدموکرات یو نهادها ا قادر برای الزم  طیشرا جادیا، خوب یو حکمران ی، م

 پیشرفتدستیابی به ، یالمللبینو مذاکرات  ینقش درست خود در اقتصاد جهان یفایبه اساختن قاره آفریقا 

 1.و غیره قایآفر یادغام اقتصادها نیو همچن یو فرهنگ ی، اجتماعیدر سطح اقتصاد داریپا

 

 پرچم اتحادیه آفریقا ( 2.7) شکل

 آفریقا ساختار اتحادیه -1-7-3

ون، دیوان ساااختار اتحادیه آفریقا دارای ارکان مجمع، شااورای اجرایی، کمیته نمایندگان دائمی، کمیساای

، ینگفره و اجتماعی، شااورای اقتصااادیحقوق بشاار و ملت، شااورای صاالح و امنیت، پارلمان پان آفریقایی، 

های فنی و کمیته( و قاگذاری افریموسااسااات مالی )بانک مرکزی آفریقا ، صااندوق پولی افریقا، بانک ساارمایه

 .تخصصی

                                                 
  (www.au.int) آفریقا اتحادیه رسمی وبسایت -1
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 1(EFTAآزاد اروپا ) تجارته اتحادی -8-3

سلنداتحادیه تجارت آزاد اروپا )افتا( سااازمانی بین دولتی بین کشااورهای  شتاین، ای ، نروژ و لیختن ا

ست. این اتحادیه در سال  سوئی  د و از شبا هدف ارتقاء تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی تأسیس  1960ا

پا دنبال و خارج از اروداخل ثالث در  یخود را با کشاااورها یبه طور فعال روابط تجارمیالدی  1990دهه 

 شود. . بودجه ساالنه افتا با دو ارز فرانک سوئیس و یورو تأمین میکندیم

 

 

 م کشورهای عضو اتحادیه تجارت آزاد اروپاپرچ ( 2.8) شکل

 ساختار افتا -1-8-3

 ریدر سطح سف هشت بار یشورا معموالً سال نینهاد حاکم بر افتا است. ا نیتر یافتا عال یشورا: شورای افتا

سطح وز سال در  شک رانیو دو بار در  سه  لیت شورا، ه در .دهدمیجل سات   یشورت مم گریکدیبا  هائتیجل

 ندهیو نما. هر کشور عضرندیگ یم میکنند و تصم یمذاکره م EFTAمربوط به  هایسیاستکنند، در مورد 

 .شودمیاتخاذ  یبا همفکر ماتیو تصم ای در این شورا دارد

 تیریثالث و مد یبا کشاااورها EFTAروابط  پیشااارفتدر مورد  ژهی، به ویشاااورا موارد اسااااسااا نیا

 یهاو دولت کشور استیا سب یو روابط عموم دهدمیقرار  یتجارت آزاد را مورد بحث و بررس یهانامهتولفق

 هایساایاساات دارد که تیمأمور عالوه بر این، شااورا. دهدمیقرار  یکل یاروپا را تحت بررساا هیسااوم اتحاد

 هایسازمان و هیکشورها، اتحاد ریارتباط با سا پیشرفت لیو تسه تحادیها یاهداف کل شبردیپ یرا برا یاحتمال

 .ردیدر نظر بگ یالمللبین

                                                 
AGREEMENT EUROPE FREE TRADE-

1  
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فقتنامه تجارت آزاد با لبنان و سههوریه )در موا یکارای یک دبیرخانه، چندکمیته و افتا همچنین د

 1حالت تعلیق( است.

 2(UFM) مدیترانهاتحادیه  -9-3

های عضو در پاریس تأسیس شد و متشکل از با حضور نمایندگان دولت 2008اتحادیه مدیترانه در سال 

سیس اتحادیه مزبور تقویت ر ست. هدف تأ شمال آفریقا ا شورهای جنوب اروپا، منطقه بالکان، و  وابط بین ک

صلح و امنیت در منطقه ا ستیابی به  شورهای جنوب دریای مدیترانه برای د اتحادیه  تیمأمورست. اروپا و ک

نه کار تیتقو مدیترا قه یهم کارات هاپروژه ی، گفتگو و اجراایمنط تأث یو ابت ندان  ملموس بر ریبا  شاااهرو

ضو شورهای ع ستراتژ دی، با تأکک سه هدف ا ثبات، عنی ، یمنطقه کیبر جوانان و زنان، به منظور پرداختن به 

 همگرایی تعریف شده است.و  یانسان پیشرفت

 بلژیک،ای است. کشورهای های منطقهحلای نیازمند راههای منطقهن اتحادیه معتقدند چالشاعضای ای

سپانیا، یونان، ایرلند، دانمارک، هلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، آلمان، فرانسه،  سوئد، ریش،ات پرتغال، ا

ستونی، فنالند، سلواکی، چک، جمهوری لیتوانی، لتونی، ا سلوونی، ا ستان، ا  مالت، قبرس، مجار

 ،تیرژیم صهیونیس مصر، هرزگوین، و بوسنی الجزایر، آلبانی،کرواسی ،بلغارستان، لهستان، رومانی،

 و تون  ،(تعلیق حالت به) سههوریه فلسههطین، مراکش، نگرو، موناکو مونته موریتانی، لبنان، اردن،

 عضو این اتحادیه هستند. ترکیه

 

                                                 
 (WWW.EFTA.INTوبسایت رسمی اتحادیه تجارت آزاد اروپا )-1

2
- UNION FOR THE MEDIRERRANEAN 
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 مدیترانهمنطقه جغرافیایی کشورهای عضو اتحادیه  ( 2.9) شکل

 ساختار اتحادیه -1-9-3

شترک: ست م شمال و جنوب دریای  ریا ضو اتحادیه به دو بخش  شورهای ع شدن ک سیم  با توجه به تق

شترک مدیترانه سئولیت م صمیمات و م شترک ت ضاء، ، برای اطمینان از مالکیت م صوراع ست آن به  ت ریا

شور اردن  سمت جنوب ک شمال اتحادیه اروپا و در  سمت  ست. در  شترک ا شترک اتحادیه را م ست م ر بریا

 سات مقامات.ها، جلسات وزرا و جلشود: اجالسعهده دارند. ریاست مشترک در همه سطوح اعمال می

شد: سات مقامات ار ضا جل شد وزارتخانه ترانهیمد هیاتحاد یاع سطح مقامات ار امور  یهابه طور منظم در 

مقامات  کنند. جلسااات یم دارید یعرب یکشااورها هیاروپا و اتحاد هیاتحاد ی، نهادهاعضااوکشااور  42خارجه 

. آنها کند یفراهم م رخانهیکار دب یو هماهنگ یفعل یاساایساا نهیبحث در مورد زم یرا برا یچارچوب ارشااد

کنند. آنها  یم نییجلسات وزرا را تع یکنند و اساس آماده ساز یم بیرا تصو رخانهیدب یبودجه و برنامه کار

شده برا شنهاداتیدرباره پ نیهمچن صو یپروژه ارائه  شد  یبحث م دییو تأ بیت ا اتفاق نظر بکنند. مقامات ار

 .کنند یم یریگ میتصم

صمیمات اتخاذ  دبیرخانه: ستر عملیاتی کردن ت ست، ب ستقر ا سپانیا م سلونای ا دبیرخانه اتحادیه که در بار

ضو را بر عهده دارد. دبیرخانه دارای یک دبیرکل و  شورهای ع سط ک ست که هر م 6شده تو عاون دبیرکل ا

 1کدام مسئولیت بخشی از دبیرخانه را بر عهده دارند.

  

                                                 
1

 (WWW.UFMSECRETARIAT.ORGوبسایت رسمی دبیرخانه اتحادیه مدیترانه)  -
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 در میانه و غرب آسیاای منطقه هایسازمان -4

ازمان ای در جنوب غرب آسیا از جمله سهای منطقهها و سازماندر این بخش به بررسی مهمترین اتحادیه

صاد یهمکار صاد هیاتحاد، )اکو( یاقت س یاقت سالم یسازمان همکار، ایاورا شورها، یا ر حال د یسازمان ک

شااود. ( پرداخته میGCC) فارس خلیج یهمکار یشااوراو  عرب هیاتحاد ،هشاات( - یمساالمان )د توسااعه

 شده است. آوردهتوضیحات تکمیلی هر کدام در ادامه 

 1(ECO) سازمان همکاری اقتصادی -1-4

صاد یارکهم سازمان ست که در « ایمنطقهسازمان عمران »از  یدیجد لکش )اکو( یاقت سی دی( ا )آر 

سال  1964سال  سی(  1343میالدی )  هدف گرچه .گرفت لکش ستانکپا و هکیتر ران،یا یارکهم باشم

 شده ادی شورک سه انیم در یفرهنگ و یفن ،یاقتصاد هاییارکهم شبردیل )آر سی دی( پکیتش از یظاهر

 سه هر رایز بود، یاقتصاد هاییارکهم شکل در یتیامن و گاه یاسیس هاییارکهم آن یاصل هدف یول بود،

. بودند نگران یلک طور به سمیمونک و یشورو اتحاد نفوذ گسترش به نسبت و قرار داشته غرب جبهه در شورک

صل وندیپ نیبنابرا ضع شور،ک سه یا شوروی بود.یغ مو ضد  شده  سالمی  2ر اعالم  سازمان با پیروزی انقالب ا

دوباره فعالیت خود را این بار با نام شمسی(  1363میالدی )سال  1985دچار وقفه ای کوتاه شد، اما در سال 

 از سر گرفت.« سازمان همکاری اقتصادی»

                                                 

Economic Cooperation Organization -
1
 
 

 3، صآنآسهدر آسیا : تحلیل تطبیقی اکو و  ایمنطقههمگرایی  -2
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 موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو اکو ( 2.10) شکل

یرباز مورد توجه سران کشورهای عضو و و همبستگی تاریخی کشورهای اکو از د ییموقعیت ویژه جغرافیا

ستنیز گردانندگان  شرق و غرب و المللبین هایسیا صال بازارهای  ست. این منطقه در چهار راه ات ی بوده ا

میلیاردی چین، کره و ژاپن و سااایر  5/1شاامال و جنوب کره زمین قرار گرفته اساات. از سااوی شاارق، بازار 

 دسترس این سازمان قرار دارند.کشورهای جنوب شرقی آسیا مستقیماً در 

و اقیانوس  فارس خلیجشبه قاره هند و تمامی قاره آفریقا مستقیماً در جنوب این منطقه قرار دارند و آبراه 

 جنوب غرب آسیاهند، امکان حمل کاال را از راه دریا و با صرفه بسیار اقتصادی در منطقه اکو فراهم می کند. 

شرقی و  سی عربی، اروپای غربی و  ستر صادی قابل د سازمان اقت حوزه مدیترانه از طریق مرزهای غربی این 

سیه کنونی نیز هم از طریق دریای خزر و هم از طریق راه ست. رو ی مبادالتی واقع در طرفین دریای خزر هاا

 .دهدمییک موقعیت کم نظیر را در اختیار این منطقه قرار 

صادی اکنون  سازمان اقت ش 10این  ضو دارد که  شورهای ع ستان، امل ک ستان، افغان ایران، ترکیه، پاک

اساات. باید گفت که  ازبکسههتان، قزاقسههتان، قرقیزسههتان، ترکمنسههتان، تاجیکسههتان، آ ربایجان

کشااورهای عضااو اکو در یکی از حساااس ترین مناطق جهان قرار دارند و این اسااتعداد را دارند که یکی از 

ی هاو زمینه هاطقه یکی از غنی ترین مناطق جهان، با ظرفیتی اقتصادی جهان تبدیل شوند. این منهاقطب

ی آبی و نیروی انساااانی هامانند نفت، گاز، تولید نیروی برق از طریق نیروگاه هاییهمکاری بسااایار در حوزه

 ی روزافزون همکاری را بین کشورهای این منطقه ترسیم می کند. هاماهر است. این امکانات زمینه
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در مصههاحبه با دبیر میز اکو در  عدم موفقیت اکو در رسههیدن به اهداف ترین دالیلمهم  -1-1-4

 سازمان توسعه تجارت

صاحبه با امید رنجبر دبیر میز اکو و دی سعه تجارت-در م سازمان تو ترین مهم شد که، وی عنوان هشت 

سب فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی را  شرایط منا شورها می توان عدم دلیل عدم موفقیت اکو با وجود  تمایل ک

  دانست.

شان در ادامه گفتند:  ستان و ای شورهایی مثل افغان شی ندارد؛ چرا که ک ستان هیچ ارز اکو بدون ایران و پاک

( پیوسته اند و ترکیه هم برای جلب رضایت اتحادیه اروپا و WTOتاجیکستان قبالً به سازمان تجارت جهانی )

ای افغانستان و تاجیکستان بسیار کاهش داده است. بنابرین های خود را همچون کشورهپیوستن به آن، تعرفه

شورها با وجود کاهش تعرفه سر راه هاین ک شند، مانعی بر  شند چه نبا ضو اکو با شان، چه ع شان های مکاری

ستان)تعرفه ست و تنها وجود ایران و پاک ست که به اکو موجودیت و نی سبتاً باالی برخی کاالهایش( ه های ن

 جذابیت می بخشد.

شه گفتیم  دلیل وجود تعرفه باال در کشورمان ترینمهم بنظر من ست. ما همی نبود تولید کننده در ایران ا

تولیده کننده داریم، ولی واقعیت اینساات که یا نداریم و یا اگر تعداد محدودی داریم، کیفیت  ییم کهو می گو

سیار پا شور را ندارند. یینی دارند و تواناییب تولید می کنیم و  گویند،میتولید کنندگان ما  رقابت با خارج از ک

 دولت باید بصورت مادام العمر از ما حمایت کند تا ما کاالهایمان را در داخل بفروشیم.

سئله نیزراه شورهای موفقی همچون کره جنوبی حل این م ست، تجربه ک که دولت در کنار حمایت خود  ا

شخص )مثالً ساله( را برای  از تولید کنندگان، یک بازه زمانی م اولتیماتوم  آنهان کرد و به ییتع آنهاپنج یا ده 

صنعت  کودکِ ،را کسب کنند. اما در ایران جهانیالزم برای رقابت با بازارهای  ییداد، که ظرف این مدت توانا

ما چندین دهه است که بالغ نشده و کماکان کودک مانده و نیاز به حمایت دارد، در حالیکه که این رویه فقط 

 را تنبل تر و خواهان رانت بیشتری می کند. آنها

بدبینی طرفین نسااابت به یکدیگر اسااات. این وضاااعیت خود ناشااای از  عدم موفقیت اکو،از دیگر موانع 

که کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه هم   هشت -دی  است. در هشت -دی ی بین طرفین و تجربه هاتنش

خود را در روز اجرای توافق  ییعضو آن هستند، طرفین بر این مسأله توافق کردند که فهرست امتیازات اعطا

ل تخفیفات تعرفه ای شدن توافق، از فهرست کاالهای مشمو ییاعالم کنند. یعنی هیچ کشوری تا قبل از اجرا

شورها کاالها شد برخی ک شخص  شد. هنگامی که این اتفاق افتاد م شته با ضاء اطالعی ندا را در  ییدیگر اع

ست امتیازات اعطا شتند. مثالً مالزی  ییفهر صادارات  آن کاال را ندا ضا  خود قرار داده اند، که هیچ کدام از اع
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همچون ایران و پاکسااتان و ترکیه  یید، درحالیکه کشااورهامارماهی و انبه را در فهرساات خود قرار داده بو

 را تولید یا تجارت نمی کنند. ییچنین کاالها

شورها شد که ایران و ک ست ییاین تجربه باعث  شخص بودن فهر ستان بر م ستان و تاجیک  همچون پاک

ست. با توجه به فته اشدن توافق، تأکید کنند، ولی ترکیه تا کنون چنین شرطی را نپذیر ییکاالها قبل از اجرا

که تنها  هشت -دی ، اتفاق مشابهی همچون شودمیدرصد کاالها را شامل  80که  اکوحجم باالی کاالها در 

ز آنچنانی به دست درصد کاالها را شامل می شد، یعنی اینکه ایران باید فقط امتیاز بدهد، بدون اینکه امتیا 8

 آورد.

ضافه کرد که  ست، مالبته این را هم باید ا صرفاً مربوط به تولید کنندگان و عوامل خارجی نی شکالت ما 

اقتصااادی نیازمند حکمرانی قانون و  پیشاارفتو  ییبلکه در ساااختارها هم مشااکالت جدی وجود دارد. پویا

شاافافیت اساات. زمانی تولید کننده رغبت تولید و نوآوری دارد، که در بازار داخلی شاارایط رقابت و برابری 

 1داشته باشد.وجود  هافرصت

 (Eurasia Economic Union) اتحادیه اقتصادی اوراسیا -2-4

شه صادی اتحادیه تکوین نظری ری سیا اقت ستی را اورا شنهاد در بای  رئیس جمهور بایف، نظر سلطان نور پی

 پیشنهاد، این طرح از پس کرد. جستجو ایمنطقه تجاری بلوک تکوین خصوص در 1994 سال قزاقستان در

 ایجاد هدف با را اوراسیا اقتصادی جامعه تاجیکستان و قرقیزستان روسیه، قزاقستان، بالروس،، 2000سال  در

شترک بازار ضو کشورهای برای م  سال در .پیوست آن به 2006 سال در نیز ازبکستان که آوردند وجود به ع

سیه، ،2007 ستان رو سیدند. توافق به خود میان گمرکی اتحادیه یک ایجاد درباره بالروس و قزاق  سال در ر

کد  ایجاد(مشااترک گمرکی تعرفه ایجاد خصااوص در مینسااک و آسااتانه مسااکو، میان توافقاتی ابتدا ،2009

صورت قوانین جای به مشترک  سه جمهوری رؤسای امضای به مذکور توافقات نهایت، در و پذیرفت داخلی( 

 اتحادیه .کرد فعالیت به شروع کشور سه این میان 2010 سال در گمرکی اتحادیه ترتیب، بدین و کشور رسید

 مدرن سازی منظور به و اوراسیا اقتصادی جامعه نیز و اوراسیا منطقه گمرکی اتحادیه ادغام از اوراسیا اقتصادی

شرایط  بهبود برای پایدار پیشرفت شرایط ایجاد و ملی اقتصادهای پذیری رقابت بهبود و همکاری جانبه، همه

شورهای جمعیت زندگی ضو ک سماً را خود فعالیت اتحادیه این. گردید ایجاد ع  2015 سال ژانویه ابتدای از ر

 اوراسیا در مرحله اتحادیه گمرکی است. 2آغاز کرد.

                                                 
 تجارت پیشرفتان در سازم هشت -دی مصاحبه با امید رنجبر، دبیر میز اکو و  -1

 1-2اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صص   -2
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 کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ( 2.11) شکل

 ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد اهداف -1-2-4

ضو، کشورهای داخلی گمرکی یهاتعرفه حذف شامل گمرکی اتحادیه یهااولویت و اهداف  تعرفه ایجاد ع

سیه، میان گسترده واحد بازار یک و خارجی مشترک ستان رو ضای تأسیس ایده .شد اعالم بالروس و قزاق  ف

 اوراسیا اتحادیه اقتصادی ایجاد توافقنامه قزاقستان بالروس، روسیه، جمهور رؤسای شد موجب اقتصادی واحد

 واحد فضای ایجاد اتحادیه، این هدف .شود اجرایی 2015 سال ژانویه اول در که کنند امضاء 2014 سال در را

 واحد بازار در مردم و ساارمایه، خدمات کاال، آزاد حرکت به دسااتیابی و مشااترک بازار پیشاارفت اقتصااادی،

شورهای ضو، ک  بازار در سالم ترویج رقابت خام، مواد نقل و حمل یهاهزینه کاهش با کاالها قیمت کاهش ع

  .است شده اعالم نقل و حمل و فناوری انرژی، کشاورزی، در مشترک هایسیاست مشترک،

به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در  2015اوت  6و قرقیزستان در  2015ژانویه  2ارمنستان در 

 عضو که هستند ارمنستان و قرقیزستان قزاقستان، بالروس، روسیه، اتحادیه این اعضای حاضر، حال آمدند. در

سیا یه گمرکیاتحاد  ترکیه، پاکستان، اوکراین، مولداوی، ازبکستان، گرجستان، تاجیکستان، هستند. نیز اورا

  .هستند اوراسیا اتحادیه این در عضویت احتمالی یهاگزینه دیگر از نیز ویتنام چین و ایران،

ضور ایرا -2-2-4 سیدر اتحاد نمزیت ح صاحبها در یه اورا سعهبا  م سازمان تو سیا   دبیر میز اورا

 تجارت

شنهاد انعق سیاپی صادی اورا سال  اد یک موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقت شد و  1394در  طرح 
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شت بیش از  شت  2بعد از گذ شورمان و  1397سال و اندی مذاکره، موافقتنامه در اردیبه سط مقامات ک تو

تصااویب در مراجع قانونی کشااورهای عضااو اتحادیه اقتصااادی اوراساایا به امضااا رسااید و پس از طی مراحل 

سال گذشته این موافقتنامه اجرا سیا نهایتاً در آبان ماه  صادی اورا  ییکشورمان و کشورهای عضو اتحادیه اقت

 شد.

با اوراسیا داریم چرا که شامل اقالم محدودی از کاالها  محدود تجارت موافقتنامهما در حال حاضر یک 

سیا شاملایران به او ییاست.  فهرست امتیازات اعطا سیا به  ییکاال است و فهرست امتیازات اعطا 390را اورا

شامل  ست؛ یعنی مجموعاً کمتر از  504ایران  شده بین طرفین مبادله  900کاال ا . شودمیکاالی امتیاز داده 

عنوان دقیق موافقتنامه هم موافقتنامه موقت تشاااکیل منطقه تجارت آزاد بین جمهوری اساااالمی ایران و 

صادی اوراسیا و کشورهای عضو است و این موافقتنامه سه ساله است. در واقع ما در حال حاضر در اتحادیه اقت

اقتصااادی قرار داریم و مرحله بعد موافقتنامه تجارت آزاد اساات که امیدواریم با شااروع  همگراییمرحله اولیه 

ساله موافقتنامه موقت فعلی، وارد موا سه  فقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه مذاکرات مربوط و پس از اتمام دوره 

 .شودمیمحسوب  همگراییاقتصادی اوراسیا شویم که مرحله دوم از 

امضاء شده است و در حال حاضر در جریان  1398آبان  5در تجارت محدود ما با این اتحادیه موافقتنامه 

م ذکر کنم که به لحاظ متن، است و در قالب آن طرفین امتیازات تعرفه ای به یکدیگر داده اند. این نکته را ه

سازمان  ست که ایران تا کنون با یک  سانده  ایمنطقهاین موافقتنامه، جامعه ترین موافقتنامه ای ا ضاء ر به ام

 است.

سیا هم عرض میکنم.  اولین نکته اینست که برای اولین حال چند نکته درباره اهمیت و مزیت اتحادیه اورا

. ما تا قبل از این، موافقتنامه دوجانبه با شاااودمی ایمنطقهیک ساااازمان  بار ایران وارد یک موافقتنامه با

مثل ترکیه و سوریه داشتیم، ولی اینکه با یک اتحادیه موافقتنامه امضاء کنیم سابقه نداشته است.  ییکشورها

و  بودن آن، حمل و نقل بصورت مشخص ذکر نشده است ییو اگر چه در این موافقتنامه به جهت ماهیت کاال

ی هاروابط در حوزه پیشاارفتفقط بحث ترانزیت ذیل موافقتنامه مطرح شااده اساات. اما مذاکرات خوبی برای 

روابط  پیشاارفتکمک بساایاری به  تواندمیحمل و نقل و بانکی صااورت گرفته و در جریان اساات که خب 

 اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا کند.

شورها، جابجا ییجابجا گویندمیبیان می کنم، که  نکته دوم را با یک مثال شتر کاال بین مرزهای ک  ییبی

در کنار مرزهای  ایمنطقهی هاو اتحادیه هاسااازمانکمتر سااربازان را به دنبال دارد؛ به عبارتی وجود چنین 

ش شتر ایران را در پی خواهد دا شورها و در نهایت امنیت بی شتر این ک سالمی، امنیت بی ت. و در جمهوری ا

 ضمن فرصت تجارت را هم برای کشور ما فراهم می کند.
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نکته مهم دیگر ظرفیت ترانزیتی این منطقه است که به عبارتی خط واصل بین شرق و غرب است، و این 

عنوان یک اهرم فشار و ابزار هب تواندمیکه در آینده  شودمیی بزرگ این منطقه محسوب هامسأله از ظرفیت

 شورهای این منطقه عمل کند.قدرت در دست ک

کشورها، مبادالت  ییتا قبل از انعقاد این موافقتنامه، به رغم نزدیکی جغرافیا مسئله مهم دیگر اینست که

شورها و حتی تجار به لحاظ هاو همکاری شورها در جریان بود. می توان گفت ک صادی کمی بین این ک ی اقت

د زیادی برای یکدیگر ناشااناخته بودند، و این مواقتنامه طرفین را اقتصااادی، تا قبل از این موافقتنامه، تا حدو

 و بازارهای مرغوب یکدیگر کرد. هامتوجه ظرفیت

ضمن اینکه واردات ما از این کشورها، بیشتر شامل اقالم اساسی نظیر ذرت دامی، جو و روغن خام هست 

 روابط ما با این منطقه از این جهت کمک قابل توجهی به ما خواهد کرد. پیشرفتو 

با توجه به ساارمای زیاد و طوالنی مدت این منطقه، اغلب  های ایران برای اتحادیه اوراساایااز جمله مزیت

همچون  ییمحصوالت کشاورزی غیر قابل کشت می باشند و این کشورها برای رفع این نیاز خود به کشورها

 ی ما در زمینه کشاورزی، می توانند تکیه کنند.هان با توجه به قابلیتایرا

سأله دوم ظرفیت دریا سیار تمایل دارند تا به  ییم سیا ب ضو اتحادیه اورا شورهای ع ست، چرا که ک ایران ا

 بنادر جنوبی ما خصوصاً چابهار وصل بشوند. 

د تحریم ظالمانه علیه جمهوری اساااالمی وجو ،تعمیق همگرایی بین ایران و اوراسااایامهم  عاز جمله موان

 ایران است، که باعث ترس کشورهای اوراسیا از همکاری با ایران شده است.

اما مانع مهم دیگری که مربوط به خود ما اساات و ربطی به خارج از کشااور ندارد، موانع مربوط به قوانین 

تجارت و تعرفه گمرکی است که ما برای حمایت از کاالهای تولید داخل اعمال می کنیم و مقاومتی است که 

و  شااودمیما برای طرف مقابل در برابر آزادسااازی انجام می دهیم، و این مسااأله باعث کاهش جذابیت بازار 

شرفتجلوی  ضافه کنم که تجربه  پی شورها را می گیرد. البته این نکته را هم ا شانروابط ما با دیگر ک داده  ن

ی سنگینی به اقتصاد هاضربه تواندمیاست، آزادسازی بی مهابا و بی قید و شرط هم راهکار مناسبی نیست و 

شور بزند. بزند لذا در این زمین صادی یک ک ضعف اقت ه باید با برنامه ریزی دقیق و توجه به توانمندیها و نقاط 

 کشور گام برداشت.

و نیازهای یکدیگر اساات که البته در این  ها، عدم شااناخت کشااورها و تجار نساابت به ظرفیتانع سااومم

 کارهای خوبی شده است.  هاسالزمینه در این 

تراتژی بر اساااس یک اساا ان و اوراساایا آزادسااازی تجارییکی از راهکارها برای تعمیق همگرایی بین ایر

ست شده و دقیق ا سی  شنا صاد و قابلیت رقابت با کاالی خارجی را برای  چرا که ،کار سازی اقت فرصت مقاوم 
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یا « safeguard»عالوه در همین موافقتنامه ایران با اوراساایا شاارایطی همچون هصاانایع ما فراهم می کند. ب

که نیاز به حمایت  ییبینی شااده که اجازه برداشااتن تخفیفات تعرفه ای را برای کاالهااقدامات حفاظتی پیش

. لذا حرکت به سمت مذاکرات تجارت آزاد دهدمیدارند یا در نتیجه ارائه این آزادسازی دچار لطمه شده اند، 

سیا و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای طیف وسیعی از کاالها توسط طرفین  با اتحادیه اقتصادی اورا

 تواندمیی اقتصااادی و تجاری هادر سااایر حوزه هاساااله در کنار پیگیری همکاری 7در طی یک دوره حدوداً 

 بین ایران و اوراسیا باشد. همگراییو تعمیق  هاراهکار مناسبی جهت گسترش همکاری

وجود این موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای که خودمان ایجاد کرده ایم، و همچنین عدم شاااناخت کافی از 

سهم ما از  شده تا  سیا، تنها  865بازار طرفین، باعث  شد،  2.4میلیارد دالر تجارت خارجی اورا میلیارد دالر با

 1.تدرصد اس 2هم از تجارت ما تنها  درصد و سهم طرف مقابل 0.3عنی حدود ی

 (Organisation of Islamic Cooperation) همکاری اسالمی سازمان -3-4

سالمی با  ضو در چهار قاره جهان، یکی از  57سازمان همکاری ا شور ع ی کنونی المللبین هایسازمانک

و با هدف جهت دهی به  1348 /1969این سازمان در واکنش به حریق مسجد االقصی در سال  2جهان است.

سااازمان  3ی به ویژه مسااأله فلسااطین ایجاد گردید.المللبینای اسااالمی در موضااوعات ی کشااورههاتالش

عضو ناظر که تمامی اعضای آن در چهار قاره پراکنده اند. بجز کشور آلبانی که در  5کنفرانس اسالمی دارای 

ضو آمریکا سورینام که ع ضای آفریقا ییقاره اروپا و  ضای دیگر از اع ست؛ اع سیا ییسازمان ا سازمان و آ یی 

 و عرب تقسیم می شوند که عبارتند از: یی، آفریقاییبه سه گروه آسیا یی. همچنین از لحاظ جغرافیاهستند

 :ناظر یاعضا -الف

 بوسنی، جمهوری آفریقای مرکزی، فدراسیون روسیه، تایلند، جمهوری ترک قبرس شمالی. 

 : یاصل یاعضا -ب

ونزی، مالزی، از جمهوری آذربایجان، افغانستان، ایران، اندکشور که عبارتند  14: شامل ییکشورهای آسیا

 .برونئی، بنگالدش، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه

انیا، ساانگال، کشااور که عبارتند از اوگاندا، بورکینافاسااو، چاد، توگو، تانز 17: شااامل ییکشااورهای آفریقا

 ، نیجریه.مور، گابن، گامبیا، گینه بیسائو، مالدیو، مالی، موریتانی، موزامبیکسیرالئون، کامرون، کو

                                                 
  تجارت شرفتپیمصاحبه با الهام حاجی کریمی، دبیر میز اوراسیا سازمان  -1

 3علل واگرایی در سازمان همکاری اسالمی، ص  -2

  1با تأکید بر عوامل واگرایی، ص هاناکامی سازمان همکاری اسالمی، بررسی -3
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ویت، لیبی، کشور که عبارتند از مصر، عراق، عربستان، بحرین، قطر، امارات، ک 21کشورهای عربی: شامل 

 ردن.من، اتونس، الجزایر، فلسطین، لبنان، سوریه، سودان، جیبوتی، سومالی، عمان، مراکش، موریتانی، ی

قاره آمریکا  به سازمان کنفرانس اسالمی پیوست. سورینام از 1993که در سال  ییآلبانی تنها کشور اروپا

 به این سازمان پیوسته است. 1996نیز از سال 

ن، مغرب( تاکنو -)رباط 1969سااازمان کنفرانس اسااالمی از زمان نخسااتین اجالس سااران در سااال 

س ران خارجه برگزار کرده اساات. اجالس سااران هر ساااله، و اجالی متعدد در سااطح سااران و وزیهااجالس

سال یکبار برگزار می سه  سمی موردگروزیران خارجه هر  سوی اجالس ر سمی باید از  د یید تأد و میزبانی ر

 قرار گیرد.

 اهداف سازمان همکاری اسالمی هفت مورد است که به ترتیب زیر در منشور آن مشخص شده است:

 اسالمی میان کشورهای عضوارتقاء همبستگی  -1

 یگری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دهاحمایت از همکاری میان کشورهای عضو در زمینه -2

 یالمللبین هایسازمانموارد اساسی و نیز مشورت میان کشورهای عضو در 

 تالش در جهت محو تبعی  نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن -3

 ی مبتنی بر عدالتالمللبینر الزم برای پشتیبانی از صلح و امنیت اتخاذ تدابی -4

ه ی ، پشتیبانی از مبارزآنهاهماهنگ کردن تالش به منظور حفاظت از اماکن مقدس، آزادسازی  -5

 فلسطین و کمک به این ملت در جهت بازپس گیری حقوق خود و آزاد کردن سرزمین شان

 حقوق ملی ی در راه حفاظت از کرامت، استقالل وپشتیبانی از مبارزه تمام ملل اسالم - 6 -6

 1مناسب به منظور ارتقای همکاری و تفاهم میان کشورهای اسالمی و دیگر کشورها ییایجاد فضا -7

 

                                                 
 3-4علل واگرایی در سازمان همکاری اسالمی، صص  -1
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 موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان کنفرانس )همکاری( اسالمی ( 2.12) شکل

 اسالمیبانک توسعه  -1-3-4

المللی و از نهادهای تخصصی سازمان بانک پیشرفت اسالمی یکی از موسسات بزرگ مالی پیشرفت ای بین

سوب می سالمی مح ضای بانک در برگیرندهشود. کنفرانس ا شور می 57 تعداد اع شدک سی  با سا شرط ا و 

آفریقا، اروپا و که حیطه آن چهار قاره آسیا،  عضویت در این بانک عضویت در سازمان کنفرانس اسالمی است

و پنج کشااور ایران، عراق، سااوریه، لبنان و یمن هم عضااو آن هسااتند. این بانک  دهدآمریکا را پوشااش می

های علم، فناوری و تولید، زیرسااااخت، تحصااایالت، ساااالمتی، کمک»های گذاری خود را در حوزهسااارمایه

 متمرکز کرده است.« بشردوستانه و زنان و دختران

 (D8مسلمان ) توسعهر حال سازمان کشورهای د -4-4

شت گروه سلمان شورک ه سعه درحال م ستان، بنگالدش، ایران، اندونزی، که تو  مالزی، ترکیه، پاک

 یاقتصاد مکمستح روابط جادیا منظور به هک است هاییپیمانجمله  از دارند، تیعضو آن در نیجریه و مصر

 است دهیگرد لکیتش یصنعت یشورهاک با وگو گفت یبرقرار و یجهان یبازارها در شورهاک نینفوذ ا تیتقو و

 سفر با یو است. گرفته لکش هکیتر یگرا اسالم ر اسبقیوز نخست انکارب نیالد نجم ارزشمند شنهادیپ به هک

 آورد. فراهم را گروه نیا تأسیس نهیزم ،1375 سال رماهیدر ت عضو یشورهاک به

س یعیطب منابع یدارا شورهاک نیا شند، یم یغن اریب  جنگ، وقوع چون یعوامل لیدل به وجود نیا با با

 ،یمقدمات هاینشست سلسله یک از پس .اند افتهین پیشرفت یافک اندازه به فقر و یاقتصاد و یمال هایانبحر

ست شت  -سران دی  اجالس نینخ ضور باه ست چهار و جمهور سیرئ سه ح  با خارجه ریوز یک و ریوز نخ

صاد یهایارکهم تیتقو هدف شت با گروه گفتگو یبرقرار و مزبور یشورهاک انیم یاقت  شرفتهیپ شورک ه

سماً در تاریخ  G8 یصنعت ستانبول آغاز به کار کرد. به نظر می 1997ژوئن  15) 1376خرداد ماه  25ر ( در ا

سد گروه دی  شت  -ر  ممتاز تیموقع و انرژى میعظ منابع و کارى الزم روىین و جمعیت  از برخوردارى باه

هر  باشد. ى بهره مندالمللبین معادالت سطح در رومندین قطبى به شدن لیتبد براى الزم از عناصر ىیکتیژئوپل

شته ىهااما گام برد، مى سر به ىهمگرای نخست مراحل در گروه نیا چند  رینظ ریاخ ىهاسال در شده بردا

ضاء نیب ىهایارکهم تیتقو شگرى، یهانهیدر زم اع سالمى دارىکبان گرد ضاى و ا  با آزاد تجارت معاهده ام

 مختلف ىهادر حوزه هشاات - دى گروه هاییارکهم گسااترش بخش دینو ىکگمر ىهاتعرفه اهشکهدف 

  ر اشاره کرد:یز موارد به توان یم لکتش نیا یاصل اهداف انیاز م باشد.
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 اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو پیشرفت 

  جهانیدر اقتصاد  پیشرفتتقویت موقعیت کشورهای در حال 

 ی جدید در روابط بازرگانیهاایجاد تنوع و موقعیت 

  یالمللبینتقویت حضور در تصمیم سازی در سطح 

 ارتقا سطح زندگی مردم در کشورهای عضو 

 

 هشت -موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان دی ( 2.13) شکل

 (League of Arab Statesعرب ) کشورهایاتحادیه  -5-4

اندیشه اتحاد کشورهای عربی را مطرح نمود و این درحالی بود که « نوری سعید»میالدی  1930در سال 

نیز بعنوان رقیبی جدی در مقابل او عرض اندام می کرد. حمایت دولت انگلستان از ناسیونالیسم « ابن سعود»

شکیل اتحادیه عرب را می توان زاییده تجدی شید. در واقع ت شه مزبور قوت بخ سم عربی، به اندی سیونالی د نا

وزیر خارجه وقت « آنتونی ایدن»توسااط  1941های عربی از یکسااو و تأیید دولت انگلسااتان در سااال ملت

 انگلستان از سوی دیگر تلقی نمود.

 عرب جهان آزادیبخشی در یهاجنبش جهانی، جنگ دو میان فاصله در دیگر عبارت به

ستقالل خواهان اول مرحله در که گرفتند شکل  دوم مرحله در بودند و عربی یکشورها ا

شکیل و وحدت به تمایل شتند عربی واحد حکومت ت ساس این بر. دا  فوریه در کهبود  ا

 این از پس. اعالم کرد ای اتحادیه چنین تشکیل با را خود ضمنی موافقت بریتانیا ،1943

 یهاسال طی و سوریه لبنان عراق، مصر، جمله از عرب کشورهای سران از برخی موافقت،
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 عرب اتحادیه تشکیل بر سر نبهی دوجاهااتمالق رشته یک از پس میالدی 1944 و 1943

 د.رسیدن توافق به

ستی در ش سپتامبر از منظور همین به که ن ست تا هفت   در 1944 اکتبر پنج و بی

سکندریه صر ا صر، لبنان، از ییهاهیأت شد برگزار م ستان و عراق اردن، سوریه، م  در عرب

صوص سیس خ شورهای اتحادیه تأ  در اکرات مذ این. پرداختند گفتگو و به بحث عرب ک

 موافقتنامه عنوان تحت مذکور میان کشااورهای ای موافقتنامه امضااای به منجر نهایت

سکندریه ساس. شد ا صوبات برا  متن تهیه مأمور ای کمیته گردید مقرر این موافقتنامه، م

 . شود عرب اتحادیه اساسنامه

ضای به منجر نهایت در اقدامات مجموعه این سنامه ام سا  مارس 22 در عرب اتحادیه ا

 شدند ملحق اتحادیه این به بعدًا که کشورهایی. شد فوق یهادولت نمایندگان از سوی 1945

 ،امارات قطر، عمان، بحرین، یمن، الجزایر،، کویت مراکش، تونس، سودان، ،از: لیبی بودند عبارت

سطین، آزادیبخش سازمان موریتانی، موافقتنامه اتحادیه عرب دارای  1.و کومور جیبوتی سومالی، فل

 است. تجارت آزاد

 

 پرچم اتحادیه عرب ( 2.14) شکل

 اهداف اساسی اتحادیه عرب -1-5-4

                                                 
  5-6روابط خارجی ایران و اتحادیه عرب، صص  -1
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شرفت همکاری در حوزه ضو و پی شورهای ع سی، اهم اهداف اتحادیه عرب تقویت روابط میان ک سیا های 

های عرب و تضمین استقالل و کشورهای عضو، حفظ اقتدار دولتاقتصادی و فرهنگی، حفظ تمامیت ارضی 

 حاکمیت آنها، حل دوستانه و مسالمت آمیز منازعات است.

 ارکان اتحادیه عرب -2-5-4

سون و یک دبیرخانه  صادی(، چند کمی شورا)اتحادیه، دفاع و اقت سه  ساختاری اتحادیه عرب از  از لحاظ 

 1.تشکیل شده است

 صندوق مالی اتحادیه عرب -3-5-4

ها و ارتقاء تجارت ساااودمند در جهت تقویت به منظور تعادل در پرداخت 1976صاااندوق در ساااال  این

سال  سیس و در  ضو اتحادیه عرب تأ شورهای ع صادی ک شرفت اقت ضر 1977پی شد. در حال حا  22عملیاتی 

سری تراز  ضو وام پرداخت می کند تا بتوانند ک شورهای ع صندوق به ک ستند. این  صندوق ه ضو  شور ع ک

سال پرد صندوق در  میلیون دالر  200و  84به اردن و یمن به ترتیب  2010اخت خود را برطرف کنند. این 

و  2012میلیون دالر رسیده است. همچنین در سال  800وام اعطا کرد. مبلغ وام اعطایی به یمن تا کنون به 

صندوق وام 2017 ص 332و  127هایی به ارزش نیز این  صلر اعطا کرد. میلیون دالر به مراکش و م  یاهداف ا

ساز یصندوق پول صالح و متعادل  شورها یعرب ا ضو آن یپرداخت ک  نیب یپرداخت یهاتی، رفع محدودع

واحد  کی یعرب )هموار کردن راه برا یمال یبازارها پیشرفتبه  قیعرب، تشو یپول یهایاعضا، بهبود همکار

سهیپول عرب شورها نیتجارت ب لی( و ت ضو  یک ست.ع شورهای  2ا ست ک نیز  سوریه، لبنان و یمنگفتنی ا

 عضو این صندوق هستند.

  کشورهای ناظر

 3.فعالیت می کنند عرباتحادیه  ناظر عنوان به هند  و برزیل  اریتره،  ونزوئال، کشورهای 

 4(GCC) فارس خلیج یهمکار یشورا -6-4

 یآن بر همکار سیتأساا یاساات که اگرچه در ابتدا یهایسااازماناز جمله  فارس خلیج یهمکار یشااورا

صاد ش ایمنطقه تیشد، اما امن دیتأک یاقت س یهم نق سا شک یا شورا لیدر ت شت.   خلیج یهمکار یآن دا

                                                 
 9، صی مجلس شورای اسالمی(ها)مرکز پژوهشدرباره اتحادیه عرب -1

2
-https://www.amf.org.ae/en 

https://b2n.ir/170839-
3
 

Cooperation CouncilGulf -
4  
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 جیه خلیدر حاشاا نیعمان و بحر ت،یعربسااتان، قطر، امارات، کو یعنیکننده نفت  دیکشااور تول 6از  فارس

شک ست.  اما ا لیفارش ت صل دهیشده ا شورا یاطقهسازمان من کی یریگشکل یا  خلیج یهمکار یبه نام 

 یهااردن با حضور دولت تختیامان پا1980نوامبر در  27تا  هیژانو 25کنفرانس اعراب از  نیبه هفدهم فارس

 خلیجعرب  یهادولت گریت با دیکو ریجابر آل احمد ام خیاجالس شااا نی. در اگرددیبرم فارس خلیجعرب 

با اجالس  تیارائه داد. در نها فارس خلیج یعرب یکشاااورها نیب یساااازمان جادیمالقات کرد و تفکر ا فارس

کل شاااورا انتخاب شاااد. بالفاصاااله پس از  ریبرگزار شاااد، دب 1981 یم 24که در  یکه در ابوظب یگرید

ضا در جهت تدو یریگشکل سازمان نیشورا، اع شور وارد عمل  یعنی فارسجیخل یهمکار یشورا یسند  من

 بیرسماً به تصو 1981 یم 25در  یماده، بطور رسم 22مقدمه و  کیسند متشکل از  نیا تیشدند و در نها

 است.  اتحادیه گمرکیفارس در حال حاضر در مرحله  شورای همکاری خلیج .دیاعضا رس

 

 فارس خلیج یهمکار یعضو شورا یسران کشورها نشست ( 2.15) شکل

 سازمان اهداف -1-6-4

آن اعضاء  یاشاره داشته که ط فارس خلیج یهمکار یبه اهداف شورا 4چارچوب منشور سازمان، ماده  در

سازمان را هماهنگ ضا درتمام زم نیب یعمل یو روابط داخل ییهمگرا ،یهمکار ،یاهم اهداف   قی، تعمهانهیاع

و  نیقوان میمختلف، تنظ یهامردم در حوزه انیم یعموم یهایهمکار پیشااارفتو  وندهایروابط، پ تیو تقو

 .دارندیم انیب رهیگوناگون و غ یهانهیدر زم کسانیمقررات مشابه و 

 سازمان ساختار -2-6-4

شور ن 5 ماده سازمان زیمن ساختار  ساس،  نیتوجه دارد. بر ا فارس خلیج یهمکار یشورا ینهاد  -یبه  ا
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 .یامنطقه ژهیو یهایو کارگزار رخانهیدب ران،یوز یشورا ،یعال یارکان آن عبارت است از :شورا نیتر یاصل

 یشورا شامل روسا نیا. است یریگمیتصم یرکن و بخش اصل نیتریعال ،یعال یچارچوب، شورا نیا در

. کنندیکل اجالس برگزار م ریو انتخاب دب هااستیجهت س نییتع یعضو بوده که دو بار در سال برا یدولتها

سو یوزرائ گریامور خارجه و د رانیمتشکل از وز رانیوز یشورا شده عضو یدولتها یکه از   نیاند .امنصوب 

ص ضمن ارائه تو ضوعات مهم و اکثر ی، با اتفاق آراء براهانهیدر همه زم شنهادیو پ هیشورا   یآراء برا تیمو

 نیا نیوجود دارد که مهمتر رانیدر ساااطح وز تهیکم ی.تعداد کندیم یریگ یرا یاموضاااوعات پروساااه

 یو اقتصاد یمال یمتشکل از وزرا یو مال یاقتصاد یهمکار تهیکم یعنی یاقتصاد یهمگرائ تهیکم ها،تهیکم

کل  ریاست که دب فارس خلیج یهمکار یشورا یو ادار ییبخش اجرا زین رخانهیباشد. دب یعضو م یهادولت

و به طور مستقل در  شودیدوره سه ساله  منصوب م یبرا یعال یتوسط شورا رانیوز یشورا شنهادیآن به پ

 یدارا ن،یعالوه بر ا فارس خلیج یهمکار ی. شااوراکندیم تیعضااو فعال یاهمنافع مشااترک دولت یراسااتا

و  یبازرگان یتجار یگریانجیم ،یفن یاساااتاندارها یو اجرا یطراح یبوده که متصاااد یاژهیو یهایکارگزار

 ست.هاازنامهیثبت امت
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 محور مقاومت کشورهای -5

 محور مقاومت یکشورها ییهمگرا قیتعم یهاتیظرفبسترها و  -1-5

یمن  وکه به طور مشخص در این گزارش کشورهای ایران، عراق، سوریه، لبنان  کشورهای محور مقاومت

وبی نشده اند. در مطل همگرایی، موفق به تمدنی و فرهنگی به رغم داشتن اشتراکات بسیار شوند،را شامل می

 زیر به پاره ای از این اشتراکات اشاره می کنیم:

شورها ، که در صورت هوشیاری رهبران سیاسی این کشورهاکاین  در اریبس یمذهب و یفرهنگ اتکاشترا -1

 عمیقی بین این کشورها شود. همگراییمنجر به  تواندمی

 و شدر به دنیرس و داریپا پیشرفت دنبال به شدت به هک اند پیشرفت درحال یشورهاک جزء شورهاک این -2

صاد رفاه ساز سمت به تکحر قیطر از یاقت صاد یهایآزاد ص و یاقت صو  یمحدودتر )برا سطح در یخ

 .هستند باشند(، را داشته یجهان یبازارها با رقابت قدرت هکنیا

 ایمنطقه هایسازمان ابزار از استفاده هک اند دهیرس جهینت نیا به ایران و دیگر کشورهای محور مقاومت، -3

 آزاد تکحر یبرا ییهاموافقت نامه انعقاد با ،یتجار آزاد مناطق جادیا قیطر از تواندمی بخش، نیا در

شتر یهاپروژه یاجرا و هیسرما و االک  درتق شیافزا یبرا را یط مؤثرتریشرا ،یقاتیتحق و یصنعت کم

 .ندک جادیا یجهان و تجارت اقتصاد در شورهاک این یاثرگذار

دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و وابسته بودن بسیاری از کشورهای قدرتمند غربی و غیر غربی از جمله  -4

 .1آمریکا به این منابع

عمیق و فاصااله نزدیک و اشااتراکات مرزی بین این کشااورها که عنصااری بساایار مهم و تأثیر گذار برای ت -5

ی هااهش هزینهدر هر نقطه از جهان است، چرا که موجب سهولت عبور و مرور و ک گراییمنطقهموفقیت 

 .شودمیحمل و نقل 

مختلفی همچون اتحادیه اقتصااادی اوراساایا، اتحادیه عرب،  یاقتصاااد یهاهیحضااور در اتحاد تیظرف -6

 هایاتحادیهد با اتحادیه تجارت آزاد اروپا و اتحادیه مدیترانه و عضااویت یا داشااتن موافقتنامه تجارت آزا

 مذکور.

 ای مختلفمنطقه هایسازمانها و محور مقاومت در اتحادیه کشورهای -2-5

 هیهمچون اتحاد یمختلف یاقتصاد یهاهیدر اتحاد کشورهای محور مقاومت حضورهمانگونه که اشاره شد 

                                                 
  9 -10بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه، صص  -1
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صاد س یاقت ضو ترانهیمد هیتجارت آزاد اروپا و اتحاد هیعرب، اتحاد هیاتحاد ا،یاورا شتن موافقتنامه  ای تیو ع دا

صورت طراحی نقش فعاالنه یکی از ظرفیت مذکور یهاهیتجارت آزاد با اتحاد ست که در  سیار مهمی ا های ب

شورهای محور مقاومت در این اتحادیه شورهای محور ها انتظار میبرای هریک از ک سطح همکاری ک رود که 

های جدول زیر آن دسااته از اتحادیه .فزایش یابدمقاومت با یکدیگر و همچنین با سااایر کشااورهای منطقه ا

دهد که کشورهای محور مقاومت در آن عضویت دارند یا موافقتنامه تجارت محدود و یا اقتصادی را نشان می

 اند.تجارت آزاد با آنها به امضاء رسانده

 های همکاریو سازمان هاهیدر اتحادکشورهای محور مقاومت  وضعیت حضور ( 2-1) جدول

 یمن لبنان *سوریه عراق ایران کشور

      اوراسیا
      اکو
      8-دی
      سارک

      اتحادیه عرب
      اتحادیه مدیترانه
      اتحادیه اروپا

      افتا

      های اسالمیسازمان همکاری

 : /آزادترجیحی یا موافقنامه تجارت عضو ناظر 

عضویت : 

عدم عضویت : 

 ها به حالت تعویق درآمده است.و موافقتنامه ها، سازمانها: عضویت سوریه از تمام اتحادیه*

 موانع تعمیق همگرایی کشورهای محور مقاومت -3-5

فرهنگی  -در بین کشورهای محور مقاومت را می توان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همگراییموانع تعمیق 

 ی و ساختاری دانست:المللبینو 

  فرهنگی -موانع اجتماعی -1-3-5

مسئله وجود اقوام گوناگون در کشورهای محور مقاومت با توجه به مرزهای خاکی مشترک مسئله قومیت: 

آنها و وجود اقوام مشترک در دو سوی مرزها )مثالً کردها در ایران و عراق( همواره یکی از عوامل بالقوه واگرایی 
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های کشورهای همسایه را، یا خود بدان جا پیش رفته است که رهبران این اقوام، دولت بوده است و بعضاً تا

اند و این مسئله باعث تیره و تار های قومی کردهها، کشور همسایه را متهم به پشتیبانی یا سرکوب اقلیتدولت

 هایی از زمان شده است.شدن روابط این کشورها در برهه

قاومت منکه اسالم دین اکثر مردم منطقه جنوب غرب آسیا و کشورهای محور با ایمسئله فرهنگ )مذهب(: 

گاهی دادن به مردم منطقه آدینی خود و  -است، اما این کشورها نتوانسته اند به خوبی از این مزیت فرهنگی

یکا رب و آمرغو بسیج افکار عمومی بهره ببرند. حتی گاهی اوقات تمایل برخی سیاستمداران این کشورها، به 

یکدیگر شده  )مثالً جریان المستقبل و سعد حریری در لبنان( باعث بروز واگرایی در سیاست این کشورها با

 است.

 موانع اقتصادی -2-3-5

: از جمله موانع مهم پیشرفت همگرایی بین کشورهای محور اقتصادی اعضاء پیشرفتنابرابری سطح 

های عظیم در مراحل پیشرفت بطور کلی نابرابریمقاومت نابرابری سطح پیشرفت اقتصادی این کشورهاست. 

اقتصادی یا ساختارهای پیشرفت اقتصادی، تسلط یک کشور بر منطقه و نیز سطح بسیار نازل توسعۀ دیگر 

به همین خاطر، سطح نابرابر  1شود.کشورهای یک منطقه سبب به حداقل رسیدن منافع حاصل از همگرایی می

ای بیش از دیگر اعضاء رشد کنند، و بنابراین ز اعضاء یک سازمان منطقهشود که برخی اپیشرفت، باعث می

 2های اولیه تشدید شود.نابرابری

شکل توزیع  شند، م شته با صادی قرار دا سعۀ اقت ضای یک اتحادیه در مراحل نابرابری از تو هنگامیکه اع

 همگراییی هاشاااکالت اتحادیهم ترینمهم. از شاااودمیمطرح  همگراییو منافع ناشااای از  هاناعادالنه هزینه

صادی در کشورهای در حال  ست. در  همگراییو منافع  هاتوزیع ناعادالنه هزینه پیشرفتاقت بین اعضای آن ا

باید بپردازند، بیش از  همگراییکه در روند  هاییهسااتند که معتقدند هزینه ییاعضااا هابیشااتر این اتحادیه

صیب  ست که ن ضاء می گردد. در این و این خ شودمی آنهامنافعی ا سبب بروز اختالف بین آنها و دیگر اع ود 

صاص هااتحادیه شتری را به خود اخت شرفته تر منافع بی ضای پی ضو، اع شورهای ع سطح ک ، به خاطر نابرابری 

ضای کمتر  شرفتمی دهند و این ترس دراع سعۀ  همگرایییافته وجود دارد که  پی سریع تو صادی بجای ت اقت

 3شود. آنهاعقب ماندگی بیشتر  اقتصادی آنها سبب

در مورد کشااورهای محور مقاومت، برخی کشااورها نظیر ایران از منابع طبیعی فراوان مانند ذخایر عظیم 
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نفت و گاز و مواد طبیعی و معدنی برخوردارند، در حالیکه کشاااوری مانند لبنان فاقد چنین ذخایر عظیمی 

 است.

های اقتصادی خود بیش قاومت برای برطرف کردن نیازمندیکشورهای محور م مکمل نبودن اقتصاد اعضا:

وابسته اند. به بیان بهتر این  جنوب غرب آسیااز اینکه به یکدیگر وابسته باشند، به کشورهای خارج از منطقه 

وابسته اند؛ چرا که ایران و  جنوب غرب آسیاکشورها برای واردات و صادارات خود بیشتر به بیرون از منطقه 

دیگر کشورها دارای اقتصاد رانتی مبتنی بر صادرات مواد اولیه )غالباً نفت و گاز(  و کشاورزی، و واردات کاالهای 

های فنی و پیشرفته از خارج از منطقه هستند و این خود گاهاً منجر به رقابت این کشورها صنعتی تکنولوژی

شود. برخی از صاحب نظران معتقدند کشورهای هایی، جهت صادرات شان مییبا یکدیگر برای یافتن مشتر

کشورهای در حال پیشرفت بیش »گوید: . براون می1کمتر پیشرفت یافته بیشتر رقیب اقتصادی یکدیگر هستند

 «از آنکه با یکدیگر تجارت کنند با کشورهای پیشرفت یافته تجارت می کنند.

 موانع سیاسی -3-3-5

ترین موانع همگرایی در بین کشورهای محور مقاومت بی ثباتی سیاسی حاکم از جمله مهم بی ثباتی سیاسی:

های . جنگبر این کشورهاست. تقریباً بجز ایران سایر کشورها از یک بی ثباتی شدید سیاسی رنج می برند

هش مشروعیت کاداخلی، کودتا، تروریسم، افراط گرایی مذهبی، منازعات قومی و غیره هم در بی ثبات بودن و 

 کشورهای همسایه ایران تاثیر بسیاری داشته است.

 یالمللبینموانع  -4-3-5

ی بزرگ خارجی همچون آمریکا و روسااایه در امور هادخالت قدرت ی بزرگ خارجی:هادخالت قدرت

های بین کشااور همگراییی آمریکا علیه کشااورمان باعث شااده اساات تا روند هاداخلی این کشااورها و تحریم

چون هم ییی جدی مواجه باشاااد. با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در کشاااورهاهامحور مقاومت با چالش

 ها. بنابراین منافع غربیمنافع کشورهای غربی را به خطر اندازد تواندمیاحتمالی آنان  همگراییایران و عراق، 

شان نیاز مبرمی به نفت ارزان  آنهاو در راس  صاد سیاآمریکا که اقت ی کند که به مدارد، ایجاب  جنوب غرب آ

یاسی  برای سکشورهای منطقه را بگیرند. آنها از ابزارهای نظامی، اقتصادی و  همگراییهر نحو ممکن جلوی 

 دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند.

 موانع ساختاری -5-3-5

                                                 
  3-7، صص آنآسهفرآیند همگرایی در اکو و  -1
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شو صی در این ک صو شورهای  رها :ضعف بخش خ صاد ک صی پویا و کار آمد در اقت صو نقش بخش خ

ست و همین مسئله اقتصاد  ست. در اقتصاد این کشورها بخش دولتی چیره ا سیار کم رنگ ا محور مقاومت ب

این کشاااورها و مبادالت تجاری بین آنها را با کندی و ساااساااتی مواجهه کرده اسااات. درحالیکه در همه 

صلی ی موفق مناطق دیگهاهمگرایی ستقل و کارآمد بازیگر ا ستیم که یک بخش خصوصی م شاهد ه ر دنیا، 

 اقتصاد کشورهای عضو یک سازمان است.

 

 محور مقاومت یکشورها ییهمگرا قیموانع تعممهمترین  ( 2.16) شکل

مصههاحبه با دکتر کریمی )عضههو انجمن ظرفیت همگرایی کشههورهای محور مقاومت در  -6-3-5

 مدرسان اقتصاد مقاومتی(

بتدا باید منظورمان از محور مقاومت را مشاااخص کنیم، بنظر من محور مقاومت رساااد در ابه نظر می

کشاورهای ایران، عراق، ساوریه و غیره نیسات، بلکه هر مسالمانی اسات که به دنبال آزادیخواهی و مبارزه با 

سأله منجر به دو دستگی شیعی را محور مقاومت بدانیم خود این م ست. اگر بخواهیم هالل  ستکبار جهانی ا  ا

شود و نتیجه خوبی نخواهد داشت، سایر مسلمانان و شیعیان در کشورهایی مثل عربستان بین مسلمانان می

و بحرین ما را به فرصاات طلبی و خودخواهی متهم خواهند کرد. بنابراین من تعریف موسااع از جبهه مقاومت 

نان و شیعیان دنیا را نسبت را می پذیرم. معتقدم که این رویکرد تبعات سیاستگذاری خواهد داشت و مسلما

شما  شوری مذاکره کنیم، بنظر  سوریه و لبنان بخواهیم با ک به ما بدبین خواهد کرد. فرض کنید ما و عراق و 

آن مسلمان و شیعه ای که در عربستان و بحرین بعضاً مورد ظلم دولتش هم قرار می گیرد چه حسی نسبت 

  به ما پیدا خواهد کرد.

یلی اقتصاد شویم. نکته اول اینکه ما بنا به مبانی اندیشه ای خود ناگزیر به گسترش حاال وارد مباحث تحل

ت
حور مقاوم

ی م
شورها

ی ک
ق همگرای

موانع تعمی

اجتماعی فرهنگی
قومیت

(مذهب)فرهنگ 

بی ثباتی سیاسیسیاسی

اقتصادی
نابرابری سطح پیشرفت

مکمل نبودن اقتصادی

دخالت قدرت های بزرگ خارجیبین المللی

ضعف بخش خصوصی در این کشورها ساختاری
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اسالم هستیم و هیچ راهی هم نداریم جز اینکه اقتصادمان را تقویت کنیم و با تبدیل شدن به قدرت اقتصادی 

در دنیا مبانی دینی خود را هم گسااترش دهیم و تبلیغ کنیم. چرا که ما مامور گسااترش فرهنگ اسااالمی 

هستیم. پس ما اقتصاد قوی می خواهیم نه برای رفاه اقتصادی و بنز سوار شدن، بلکه برای گسترش اسالم و 

شود سرمایه پولی و مالی آن صدور انقالب. در ادبیات اقتصاد کالن با یک تعریف مضیق سرمایه یک کشور می

ی نیست بلکه سرمایه اجتماعی، فرهنگی، کشور، اما در یک تعریف موسع سرمایه یک کشور تنها سرمایه مال

انسانی، عاطفی و غیره و من معتقدم سرمایه کشورهای محور مقاومت از این نوع است. بنابراین در منطقه ما 

های عظیم اجتماعی )که نکته کانونی آن تعاون اساات(، فرهنگی، انسااانی و غیره وجود دارد که ما ساارمایه

ستفاده نمی کنی سفانه از آن ا صرفاً متا شد که بخواهیم از آنها  م. ما نباید نگاه مان به جبهه مقاومت اینطور با

ها اساااتفاده کنیم. وقتی می گوییم جبهه مقاومت یا محور مقاومت پس ثروتمند بودن برای دور زدن تحریم

یا  های بزرگی مثل نزدیکی جغرافیایی داریم وبرادر لبنانی هم باید هدف ما باشاااد. ما در منطقه ظرفیت

ها یک ضرب المثل معروف دارند با این مضمون که در سوریه از هر قطعه های حاصلخیز. خود سوریه ایزمین

های کشاورزی و حاصلخیز سوریه را فعال زمین چهار بار سال می توان محصول برداشت کرد که اگر ما زمین

بحث مهمتر اینساات که پول جبهه  کنیم، می توانیم غذای تمام کشااورهای محور مقاومت را تامین کنیم. یا

سم پول جبهه مقاومت را هم انتخاب کرده  شد؟ ما یک کار مهم داریم انجام می دهیم و ا مقاومت چه باید با

ایم، اسمش قوام است و تصویر روی پول هم عکس شهید سلیمانی و سید حسن نصراهلل و ابومهدی مهندس 

 کزی جبهه مقاومت باشد.و غیره است. پشتوانه این پول هم باید بانک مر

شکیل زنجیره ارزش منطقه -7-3-5 شورهای محور مقاومت در ای ضرورت ت سط ک صاحبه با تو م

فرهنگ مجاهد )کارشههناس گروه پیشههرفت و برنامه ریزی دفتر اقتصههادی مرکز آقای 

 ی مجل  شورای اسالمی(هاپژوهش

الملل و در منطقه نداشااتن یک راهبرد و اسااتراتژی کلی اساات. ترین مشااکل ما در حوزه روابط بینمهم

الملل دارند و آن را مبنا و بساایاری از کشااورهای موفق یک سااند کلی و راهبردی برای کنش در حوزه بین

اص و افراد و نهایتاً های ما متکی به اشااخچراغ راه خود قرار می دهند اما ما چنین چیزی نداریم. ساایاساات

ست و با رفتن آنها نیز برنامهگروه سی ا سیا شروع می کنیم. خب با های  شده و دوباره از اول  ها کن لم یکن 

الملل شااد، کشااورها در برقراری روابط شااان با ما تضاامین بلند مدت می این نگاه نمی توان وارد حوزه بین

 یگران حاضر شوند با ما کار کنند. خواهند و ما باید قادر به این کار باشیم تا د

مشاااکل دوم ما وجود متولیان متعدد در این حوزه و عدم هماهنگی بین آنهاسااات. مثالً دقیقا مشاااخص 

نیست در حوزه دیپلماسی اقتصادی کدام نهاد یا سازمان متولی است. کارهای بین نیروهای نظامی، سازمان 
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غیره تقسیم شده و یک ناهماهنگی و سردرگمی در این حوزه  ها وتوسعه تجارت، اتاق بازرگانی، سفارت خانه

 داریم.

سوم آدم شکل  سیم سیا ست که غالباً یک نگاه  شان حاکم امنیت-های تأثیرگذار در این حوزه ا ی بر ذهن

سازمان ضی از نهادها و  ست. ما در بع سیار مهم ا ساله ب شته اند، که خود این م صادی ندا های بوده و دید اقت

رگذار هنوز هم فرمانده اقتصااادی و مغز متفکر اقتصااادی نداشااته ایم و نداریم. نگاه ما به منطقه مهم و تاثی

 همواره امنیتی بوده و نه اقتصادی.

یک  یهااگر ما کشااورهای محور مقاومت را شاابیه دانه همگرایی اقتصااادی این کشااورها نعترین مامهم

ایی نبود یک نخ برای این تسااابیح اسااات. ما هنوز ترین مانع همگرتسااابیح در نظر بگیریم، بنظر من مهم

ها را کنار یکدیگر نگه دارد. باید منافع مشترک و دائمی تعریف کنیم نتوانسته ایم نخی پیدا کنیم که این دانه

صاد محورهایی پیدا کرد و در آنها مزیت سباند. یعنی باید در حوزه اقت شورها را بهم بچ سبی که این ک های ن

صادر )مواد خام، نی ساس آن کاالیی را  سبه کرد و بر ا شور را محا سود هر ک سرمایه و غیره( و  سانی،  روی ان

تواند نیروی انسانی یا سرمایه باشد مزیت نمود که به عنوان مثال در کشورهای محور مقاومت مزیت ایران می

محصااول زنجیره ای با ها و پتانساایل ترانزیتی آن باشااد و غیره. منظور ساااخت یک تواند بندرگاهلبنان می

 صورت زیر است:ها به ترتیب بهشراکت این کشورها بر مبنای مزیت نسبی شان است. پس گام

 ؛شناسایی مزیت .1

 ؛طراحی زنجیره .2

 ؛محاسبه کمی زنجیره و الگوی توزیع .3

 .برنامه اقدام طراحی .4

 جهت افزایش همگرایی کشورهای محور مقاومت پیشنهادهایی -6

شرفت همگرایی با توجه به موانعی که در  شنهادهایی جهت پی شد، در ادامه پی بخش قبل به آن پرداخته 

 شود.کشورهای محور مقاومت ارائه می

 مختلف یاقتصاد یهاهیحضور در اتحاد تیظرف -1

هایی همچون اتحادیه اقتصاااادی اوراسااایا، اتحادیه عرب، اتحادیه تجارت آزاد اروپا و حضاااور در اتحادیه

تواند در صااادرات هر های مذکور میاتحادیه مدیترانه و عضااویت یا داشااتن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه

شورهای این مح شان تجاری دیگر ک شورهای محور مقاومت با نام و ن صادرات مجدد، یک از ک صورت  ور به 
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 ضمن سودآوری اقتصادی، منجر به تعمیق همگرایی بین آنها نیز شود.

 تولید مشترک -2

هایی امروزه یکی از عوامل اصلی تعمیق همگرایی کشورها، تولید مشترک بین آنهاست. با توجه به اتحادیه

ستند )اتحادیه عرب( و توافقاتی که  ضو آن ه شورهای محور مقاومت ع سازمانکه ک های ها و اتحادیهبا دیگر 

ای )اتحادیه تجارت آزاد اروپا و اتحادیه مدیترانه( داشاااته اند، و همچنین داشاااتن ظرفیت ژئوپلیتکی منطقه

های ذکر شااده در تعمیق همگرایی این مناسااب و بنادر مهم تولید مشااترک کاال و صااادرات آن به اتحادیه

 کشورها بسیار موثر است.

 ایهای منطقههای سازمانها و کمیسیونهای بانکفیتاستفاده از ظر -3

سالمی از  سازمان همکاری ا صاحب نفوذ در  با توجه به روابط نزدیکتر کشورهایی مثل عراق با کشورهای 

صص برای انجام پروژه سانی و متخ شتن نیروهای ان سو و ندا شور یک سوی دیگر، این ک ساختی از  های زیر

سهیالت و می شراکت با ایران )منابع مالی از دیگر کمکتواند با اخذ ت سالمی و  شرفت ا های مالی از بانک پی

ها  مشکالت زیرساختی خود را حل کند. بدیهی این منجر کشورها و انجام پروژه از سوی ایران( در این حوزه

 به بهبود روابط کشورمان با عراق یا هر کشور دیگر جبهه مقاومت خواهد شد.

 ئوپلتیکی کشورهای محور مقاومتت ژاستفاده از ظرفی -4

شورهای  نزدیکی ست. ک صر به فرد را در اختیار آنها قرار داده ا شورها یک موقعیت منح جغرافیایی این ک

ند از امتیازات  یا می توان عراق و لبنان و ساااوریه در اتحادیه عرب و ایران در اتحادیه اقتصاااادی اوراسااا

شانهای تجارت آزاد و اتحادیه گمرکی موافقتنامه ستفاده کرده و کاالهای یکدیگر را با ن های تجاری یکدیگر ا

 خودشان به کشورهای عضو اتحادیه مطبوعشان صادر کنند.

 آموزشی و تحقیقاتی های گسترده در زمینه علمی،همکاری -5

های ایران دارند، جهت پذیرش دانشااجویان در این زمینه انتظار می رود با توجه به ظرفیتی که دانشااگاه

مقامت و ادامه تحصاایل شااان در کشااور )بصااورت بورساایه( و تربیت آنها و سااپس  مند کشااورهای محورتوان

 های کلیدی در کشورهایشان اقدام نماید.حمایت از آنها برای رسیدن مسئولیت

 ها و تبادل دانشااجو، تأساایسری دانشااگاه)همکاهای علمی و تحقیقاتی همچنین همکاری در زمینه

سات پژ س شی و اندمو شکدهوه شترکی سهیل تبادل اطالعات و دانش فنیهای م و ارتقاء  (، در جهت ت

شکده شتر اندی شناخت بی شور از ظرفیتسطح کیفی تحقیقات با توجه به  شان، های هر ک های موجود

های سااالیانه و تواند به همگرایی بیشااتر این کشااورها کمک شااایانی کند. همچنین برگزاری همایشمی

شورهای محور مقاومت، متشکل از نخبگان دانشگاهی فارغ از فضای سیاسی نیز تشکیل مجمع نخبگان ک
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 در این امر کمک کننده است.

 مشترک گذاریایجاد و گسترش نهادهای سرمایه -6

سرمایه سترش نهادهای  شورهای محور مقاومت می توانند با ایجاد و گ صندوق ک شترک نظیر  گذاری م

بخش صاانعت و کشاااورزی و خدمات اقدام کنند. این کشااورها می هایی در مالی مشااترک برای اجرای پروژه

هایی در صندوق توانند با توافق مشترک، ساالنه درصدی از درآمد ملی شان را جهت تامین مالی چنین پروژه

 های مشترکی را در کشورهای خود یا حتی سایر کشورها انجام دهند.مشترکی جمع آوری کرده و پروژه

گر کشههورهای منطقه به صههورت عامل کشههورهای محور مقاومت با دیدرخواسههت همکاری و ت -7

 هماهنگ

صه روابط بین شورهای دنیا در عر شورها را بر از آنجا که غالب ک الملل، تعامالت و مراودات خود با دیگر ک

اسااااس هزینه و فایده ای که برای آنها خواهد داشااات، تنظیم می کنند، طبیعی اسااات که اقدام مشاااترک 

شورهای مح شته ور مقاومت در منطقه و جهان میک سبت به اقدامات فردی آنها دا شتری ن تواند جذابیت بی

 باشد. در این صورت هزینه مراوده با آنها به ضرر فایده آن، کاهش پیدا می کند. 

اگر این کشااورها مراودات اقتصااادی و تجاری خود با سااایر کشااورهای منطقه را بر اساااس یک اتحادیه 

دهند، در جذب کشاااورهای دیگر موفقیت بیشاااتری به دسااات خواهند آورد. البته این اقدام گمرکی انجام 

تواند به لحاظ سیاسی هم صورت گیرد و در این صورت تأثیری دو چندان بر مراودات اقتصادی هماهنگ می

 این کشورها با دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت.

 دیداری، مجازی و غیره( ی )مکتوب،های جمعی و اجتماعاستفاده از رسانه -8

دهد که کشورهای عضو این اتحادیه جهت تعمیق همگرایی بین خودشان و تجربه اتحادیه اروپا نشان می

ها، مساااتندها، سااااختن یک هویت مساااتقل برای اتحادیه و کلیت اروپا، سااااالنه مبالغی را برای تهیه فیلم

شنواره شترک فرهج ضو اتحادیه های هنری و فرهنگی و غیره از میراث م شورهای ع نگی، تاریخی، مذهبی ک

اختصاااص می دهند. در این میان کشااورهای محور مقاومت می توانند با الگوبرداری از تجربه اتحادیه اروپا، 

ستفاده از رسانهمتناسب های صوتی و تصویری با زبان سازی این تجربیات با بوم زیستی منطقه و همچنین ا

تاریخی این کشورها و آرمان مقاومت و پیوند دادن جوامع  -مشترکات فرهنگیفارسی و عربی در جهت تبلیغ 

 این کشورها اقدام کنند.

ساخت جاده و راه و اتصال ریلی -9 شبکه ترابری )خط لوله گاز و نفت و برق،  ( از ایران ایجاد یک 

 تا سوریه
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ت مناساااب جهت انجام با ایجاد یک شااابکه ترابری چند بعدی و انجام اقداماتی در این زمینه، زیرسااااخ

های مشابه مهیا شده، که می توانند در جهت تعمیق همگرایی و گسترش روابط تجاری چندجانبه موثر پروژه

ها می توانند با اتصاال ایران به دریای مدیترانه، ظرفیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی باشاد. همچین این پروژه

 ایه سوریه را هم فراهم کند.مهمی در زمینه ی صادرات ایران به کشورهای همس

 های دفاعی و امنیتی مشترکپیمان انعقاد -10

کشورهای محور مقاومت با توجه به نزدیکی جغرافیایی و همسویی ایدئولوژیک این کشورها، با تهدیدها و 

مخاطرات امنیتی و نظامی مشترکی روبرو هستند و تهدید امنیت هر یک از کشورها منجر به ناامنی در مرزها 

شد. بنابراین پیمانو  شورها خواهد  شدن درگیری به داخل دیگر ک شیده  شترک یا ک های امنیتی و دفاعی م

بدین صااورت که برای مثال، اعالم جنگ علیه هر یک از این کشااورها به منزله حمله به دیگر کشااورها تلقی 

 فراهم کند. تواند عالوه بر تامین امنیت کشورها زمینه تعمیق همگرایی آنها را نیزشود، می

 


