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 چكيده
فارس و باختر  زي، خزر، خليجهاي جغرافياي سياسي ايران در حد فاصل منطقه آسياي مرك  ويژگي 
ايجاد اي در سياست خارجي ايران   پيشبرد اهداف اقتصادي منطقهاي را براي هاي بالقوه ، همواره زمينهآسيا
هاي   ساله و نقش همكاري20انداز  هاي ناشي از تحقق اهداف سند چشم اما با توجه به الزام. اند كرده
هاي  اي به عنوان يك بازدارنده مؤثر براي تضمين امنيت سياسي و اقتصادي كشور در مقابل تهديد منطقه

هاي   اسناد كالن راهبردي و برنامهاز سوي ديگر،. وضوع اهميت بيشتري پيدا كرده استخارجي، اين م
اي كشور تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني را به رسميت شناخته و مورد تأكيد قرار  توسعه
 بازارها بديهي است كه ايران براي دستيابي به بازارهاي صادراتي جهان و افزايش سهم از اين. اند داده

گذاري خارجي و  به نسبت جمعيت و توان اقتصادي خود، بايد ايجاد فضاي مناسب براي جذب سرمايه
در كنار توسعه روابط . گيري عضويت در سازمان تجارت جهاني را محور اصلي اين تعامل قرار دهد پي

و تعامل سازنده با روي ايران براي بسط تجارت  هاي پيش ترين گزينه اقتصادي دوجانبه، يكي از مهم
  .گرايي است اي و روي آوردن به چندجانبه  تجاري منطقههايترتيباقتصاد جهاني، عضويت در 
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 مقدمه
 و دهنده قدرت سياسي پس از پايان جنگ سرد، قدرت اقتصادي به عنصر مهم تشكيل 

المللي تبديل شده است؛ تا جايي كه اكنون رفتار اقتصادي كشورها  حتي نظامي در عرصه بين
امروزه  .)61، ص1386عليخاني،  (پيدا كرده است الملل اي در مطالعات روابط بين اهميت ويژه

تواند اقتصاد ملي خود را از درآمدهاي صادرات و مزاياي مشاركت در  هيچ كشوري نمي
الملل سهم قابل توجهي از  به همين دليل، تجارت بين. المللي بي نياز بداند نبازرگاني بي

الملل، تجارت آزادانه و  اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده و تفكر غالب بر اقتصاد بين
تجارت بدون مانع كاالها و خدمات بين كشورها است كه اين تفكر در تشكيل سازمان 

   . تبلور يافته است1جهاني
 ساله 20انداز  هاي ناشي از تحقق اهداف سند چشم هاي جغرافياي سياسي ايران و الزام يژگيو

رسد  در اين رابطه به نظر مي. كند ناپذير مي كشور، همكاري با كشورهاي منطقه را اجتناب
سازي تجاري در چهارچوب  هاي تجاري و آزاد روي ايران، تقويت همكاري ترين گزينه پيش  مهم

 و 8 -، گروه دي15اي نظير اكو، اتحاديه اقيانوس هند، گروه   موجود همكاري منطقهيهاترتيب
شايد  .اي است  جديد همكاري منطقههايترتيبكنفرانس اسالمي و در صورت لزوم ايجاد 

هاي تجاري و حتي  ها اين است كه همكاري ترين دليل براي پرداختن به اين همكاري مهم
تواند به عنوان مقدمه و تمريني براي تسهيل روند تعامل  ان، ميآزادسازي تجاري با همسايگ

هزينه به سازمان  سازنده و هوشمندانه ايران با اقتصاد جهاني از طريق پيوستن آگاهانه و كم
   .تجارت جهاني تلقي شود

هاي  دهد كه مذاكره مثل چين، روسيه، عربستان و الجزاير نشان مي تجربه ديگر كشورها 
سازي   آمادهطبيعي است كه اين فرصت بايد صرف. ها به طول انجامد تواند سال ان ميپيوستن اير

هاي ضروري  در كنار اقدام. هزينه به سازمان تجارت جهاني شود اقتصاد كشور براي ورود كم
زدايي را با  توان تعرفه گات، ميهاي  ر منفي پيوستن به موافقتنامهدر سطح ملي براي كاهش آثا

باز كردن تدريجي بازارها بين همسايگان، . قتصادهاي مشابه و هم مرز تمرين كردتعدادي از ا
المللي در  هاي رقابت سخت و فشرده بين كند كه با آمادگي بيشتري وارد صحنه ما را قادر مي
  . هاي تجاري شويم قالب همكاري

                                                 
1. World Trade Organization (WTO) 
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ه سازمان  اين است كه در فرآيند پيوستن بمقالهبا توجه به آنچه گفته شد، سؤال اصلي 
به ويژه (اي  هاي منطقه تجارت جهاني و چگونگي تعامل ايران با اقتصاد جهاني، همكاري

كنند و سهم سازمان اكو در اين فرآيند  چه نقشي را ايفا مي) اي هاي تجارت منطقه موافقتنامه
 به دهيم كه با توجه چيست؟ در پاسخ به اين سؤال، فرضيه اصلي تحقيق را بر اين مبنا قرار مي

هاي  هاي اقتصاد ايران، موافقتنامه تجربه ديگر كشورهاي در حال توسعه و شرايط و ويژگي
سازي اقتصاد  اي، به ويژه موافقتنامه تجاري اكو نقش مهمي را در زمينه آماده تجارت منطقه

تر به سازمان تجارت جهاني و برقراري تعامل سازنده با اقتصاد  هزينه ايران براي پيوستن كم
  هاي نظام تجارت هايي در رابطه با ويژگي  پس از ارائه بحثمقالهدر اين . كنند اني ايفا ميجه

روند پيوستن ايران به  گرايي، چگونگي تعامل ايران با اقتصاد جهاني به ويژه جهاني و منطقه
 . شود سازمان تجارت جهاني بررسي مي

  
  گرايي شدن اقتصاد، نظام تجارت جهاني و منطقه جهاني

    ديپلماسي اقتصادي و جهاني شدن-لفا
ها و   ديپلماسي به روش يا فرآيند ارتباطي بين واحدهاي سياسي براي حل و فصل اختالف

، )واحدهاي سياسي(المللي  ها از طريق مذاكره و ابزار سياسي در خدمت بازيگران بين تعارض
ستان تا عصر حاضر مسير شود كه از دوران با براي اجراي اهداف سياست خارجي آنها گفته مي

طوالني و پرفراز و نشيبي را طي كرده و اگر چه ماهيت آن كمابيش ثابت مانده است، اما كاركرد 
  .)714-715، صص 1383وايت، (و اهداف آن در مسير زمان با تغييرات بنيادين مواجه شده است 

يوسته، مسئله تنظيم المللي به وقوع پ  امروزه، به واسطه تغييرهاي شگرفي كه در صحنه بين
هاي سياسي پيدا  روابط اقتصادي خارجي به مركز ديپلماسي منتقل شده و اهميتي مشابه موضوع

هاي سياسي مقامات كشورها براي  تا آنجا كه هم اكنون سهم بااليي از مذاكره. كرده است
بران هاي رسمي ره هاي عادي اقتصادي در مذاكره اي است و طرح موضوع هاي تعرفه مذاكره

 ديپلماسي .)Kishan, 2000, P.112(شود  رتبه كشورها امري طبيعي تلقي مي سياسي و مقامات عالي
المللي براي  ها و امكانات اقتصادي در صحنه بين گيري از فرصت  براي بهره اقتصادي در تالش

يك كشور است ) و منافع ملي( كسب نفوذ سياسي و كمك به دستيابي به اهداف اقتصادي
   ).38 -39صص ،1386 دين،موح(
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اي به نام  از سوي ديگر، ديپلماسي اقتصادي در دوران پس از جنگ سرد، با واژه
شدن اقتصاد بارزترين  نظران، جهاني به اعتقاد بسياري از صاحب. شدن پيوند خورده است جهاني

رعت رود كه نسبت به ساير ابعاد آن گستردگي، س شدن به شمار مي ترين بعد جهاني و مشخص
   ).72، ص1383 اخوان زنجاني،(و عمق بيشتري دارد 

  
  هاي سازمان تجارت جهاني   اهداف و ويژگي-ب

سازي  آزاد اي داشته و رت خارجي جايگاه ويژهشده، گسترش تجا جهاني در اقتصاد 
امضاي موافقتنامه عمومي تعرفه و . شدن تبديل شده است بازارهاي تجاري به سمبل جهاني

.  مؤيد اين موضوع است1995و تبديل آن به سازمان تجارت جهاني در سال  )گات(تجارت 
شود، بيانگر   كشور را شامل مي153روند افزايش اعضاي سازمان جهاني تجارت كه امروزه 

اهميت نقش اين نهاد در برقراري تجارت آزاد و ايجاد وابستگي اقتصاد كشورها به يكديگر و 
امروزه بيش از . )32ص ،1385 بهكيش،( شود قتصاد محسوب ميشدن ا اي از جهاني نماد برجسته

هاي   درصد تجارت جهاني بين اعضاي سازمان تجارت جهاني و در چهارچوب موافقتنامه90
  ).UNCTAD, 2006( گيرد گات انجام مي

ها، از ميان  ي براي كاهش تعرفههايترتيب هدف سازمان تجارت جهاني فراهم كردن 
در راستاي اين . هاي تجاري است  تجاري و نيز برطرف كردن تبعيضبرداشتن ساير موانع
اصلي سازمان تجارت جهاني بر اساس ماده سوم موافقتنامه ) و يا نقش(اهداف، پنج وظيفه 

  : عبارتند از) سند مؤسس سازمان(مراكش 
  ،جانبه گات هاي چند تسهيل اجرا، مديريت و عملياتي كردن موافقتنامه -
  ،سازي بيشتر  كشورها با هدف آزاد هاي تجاري بين دامه مذاكره مجمعي براي ا-
هاي تجاري ملي و همكاري با  هاي تجاري اعضا، نظارت و بازبيني سياست  رفع اختالف-

 ,WTO, 1995( المللي براي هماهنگي بيشتر در سياستگذاري امور تجاري هاي بين ديگر سازمان

P.7). ستوار است كه عبارتند ازچهارچوب گات بر چهار قاعده اصلي ا:   
ها در حد قابل قبول   داخلي در مقابل رقابت خارجي از طريق وضع تعرفه حمايت از صنعت -

  ،اي هاي غير تعرفه و ممنوعيت استفاده از محدوديت
  ، شفافيت در مناسبات و عملكرد تجاري-
   ،الوداد آميز در روابط تجاري يا تعميم اصل كامله   رفتار غير تبعيض-
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 قاعده رفتار ملي كه بر اساس آن، كشورها از تبعيض ميان كاالهاي داخلي و محصوالت -
  ).89-110، صص1375، المنافعالملل و دبيرخانه مشتركبينمركز تجارت (اند  وارداتي مشابه منع شده

  
 اي و نظام تجارت جهاني   منطقههايترتيب -ج

شود كه از  هايي گفته مي هاني به اقدامگرايي در فرهنگ مقررات سازمان تجارت ج منطقه 
سازي و تسهيل تجارت در آن منطقه در  اي براي آزاد هاي منطقه سوي كشورهاي عضو سازمان

 با هدف 1 تعرفه ترجيحيهايترتيباي به يكي از اشكال  هاي تجارت منطقه قالب موافقتنامه
  5 و باالخره اتحاديه اقتصادي4، بازار مشترك3اتحاديه گمركي 2،منطقه تجارت آزاد غايي ايجاد
 پس از فروپاشي شوروي و از بين رفتن نظام ).37-38، صص1384 كمالي اردكاني،(گيرد انجام مي

ها و مناطق مختلف  اي براي تأمين نيازها و اهداف گروه دوقطبي، روند همگرايي منطقه
هاي   از سازماندر عرصه عمل، شمار قابل توجهي. جغرافيايي تغيير جهت داد و تقويت شد

  . اي در اين دوره شكل گرفتند اقتصادي منطقه
تجارت  موافقتنامه 420حدود  2008بر اساس گزارش سازمان جهاني تجارت، تا پايان سال 

اي به گات و به دنبال آن به سازمان جهاني تجارت اعالم شده بود كه از اين ميان بيش از  منطقه
 120سازمان اين تعداد تا قبل از شروع به كار اين . هستنداالجرا   مورد در حال حاضر الزم230

اي  تجاري منطقه اتحاديه و نهاد 30االجرا، نزديك به  هاي الزم نامه در ميان موافقت. مورد بود
 اساس گزارش آنكتاد، . كشور در آنها عضو هستند200كنند كه در مجموع بيش از  فعاليت مي
 به 2007آن از تجارت جهاني در سال  روپا، نفتا و آسههايي مثل اتحاديه ا بندي سهم بلوك

  ).UNCTAD, 2007(  درصد بوده است6 و5/17، 38ترتيب 
 و گرايش 1990اي در دهه   منطقههايترتيببينانه، داليل رشد  به طور كلي، در ارزيابي خوش

 دسترسي توان در مواردي نظير ها را مي كشورهاي در حال توسعه به اين نوع از همكاريخاص 
شدن  يافته، امكان تخصصي به بازارهاي جنوب در مقايسه با بازارهاي كشورهاي توسعهتر  آسان

تر  هاي صادراتي آنها، امكان مبادله راحت صادرات كشورهاي در حال توسعه و افزايش ظرفيت

                                                 
1. Preferential Trade Arrangements (PTA)   
2. Free Trade Area (FTA) 
3. Customs Union  
4. Common Market 
5. Economic Union 
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 كشورهاي در حال توسعه و به عنوان ابزاري براي  هاي بين تكنولوژي، دانش فني و تجربه
 ).28-30، صص1386 ،)الف(دامن پاك جامي(امل بهتر با اقتصاد جهاني خالصه كرد تع

  
  تعامل ايران با اقتصاد جهاني و دستيابي به بازارهاي صادراتي چگونگي
هايي مانند توليد  المللي، قدرت اقتصادي يك كشور را با شاخص هاي اقتصادي بين مؤسسه

به گزارش . سنجند  صادرات و نظاير آن ميناخالص داخلي، درآمد سرانه، حجم واردات و
 ميليارد دالر 290  به حدود2007المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايران در سال  صندوق بين

اين آمار، ايران را .  ميليارد دالر افزايش يافته است360 به بيش از 2008اين رقم در سال . رسيد
نظران  از سوي ديگر، صاحب .دهد انه قرار ميبعد از تركيه و عربستان، در جايگاه سوم خاورمي

 متغير اصلي نظير توليد كل، 12علم اقتصاد، در تعيين حدود توان اقتصادي كشورها حداقل 
پذيري توليد، درجه آزادي تجارت، ابزار مديريت، توان حفظ ثبات و استمرار رشد  رقابت

با توجه به اين متغيرها و . اند مردهالمللي و غيره را بر ش هاي بين اقتصادي، جايگاه در سازمان
هاي بالقوه اقتصادي،  هاي پيش گفته، جمهوري اسالمي ايران با وجود داشتن توانايي شاخص

 . الملل دست پيدا كند است به جايگاه شايسته خود در نظام اقتصاد سياسي بين تاكنون نتوانسته

 وابستگي اقتصاد كشور به آن ها ميزان اقتصاد سياسي وابسته به نفت كه در بهترين زمان
ه هاي اقتصادي كشور ب  بخشهمه منفي زيادي بر هايثيرأ ت، درصد نبوده است60كمتر از 

ثباتي بهاي نفت در بازارهاي جهاني، امكان   اخير به دليل بي جاي گذاشته و در دو دهه
گر، وجود از سوي دي.  استكرده اقتصادي كشور سلب نمدت را از مسئوال ريزي دراز برنامه

  مشكالت ساختاري در اقتصاد ايران و فشارهاي تحميلي از خارج بر ساختار اقتصادي كشور
هاي توان اقتصادي و در   كاهش سهم ايران در اغلب شاخصسبب، )هاي اقتصادي نظير تحريم(

دهد كه اگر  يك محاسبه ساده نشان مي.  اقتصادي با جهان خارج شده استهاي مجموع تعامل
 توليد ناخالص داخلي كشور در ده سال آينده به دو برابر ميزان فعلي برسد، نيازمند قرار است

با اين حال، متوسط رشد اقتصادي ايران بر اساس آمارهاي . است درصدي 8رشد اقتصادي 
   درصد بوده است7 حدود 2000-2008هاي  رسمي و گزارش ساالنه اقتصادي اكو طي سال

)ECO, 2006/07, P.67 .(  
هاي اخير كاهش   و ارقام گوياي آن است كه سهم ايران در تجارت جهاني نيز در سالآمار

به عنوان نمونه، سهم ايران در صادرات كااليي جهان با احتساب نفت و گاز از . يافته است
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طبق اين آمارها، اگر .  كاهش يافت2006 درصد در سال 65/0 به 1996 درصد در سال 69/0
 در بخش غير نفتي رشد جهشي داشته و از 1380-1386هاي   طي سالچه ميزان صادرات ايران

 افزايش يافت و هر چند 1386 ميليارد دالر در سال 18 به 1380 ميليارد دالر در سال 5/4
 ميليارد 61سابقه  هاي نفتي نيز به رقم بي ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و فرآورده

 تريليون 15سابقه تجارت جهاني كه از  ، به دليل رشد بي رسيد، با اين حال1386دالر در سال 
 سهم ايران ،)WTO, 2006(  رسيد2006 تريليون دالر در سال 24 به بيش از 2003دالر در سال 

  . نزولي داشته است از تجارت جهاني در مجموع سير
هاي  اي از شرايط و الزام اين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران بر اساس مجموعه 

هاي تجاري  سياسي و اقتصادي، ناگزير از بسط و ترويج روابط اقتصادي و گسترش مبادله
 ساله كشور است كه به موجب آن 20انداز  ترين الزام، تحقق اهداف سند چشم مهم. است

هاي  يافته با پيشرفت  كشوري توسعهخورشيدي 1404جمهوري اسالمي ايران بايد تا سال 
اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي تكنولوژيكي و جايگاه 

  . باشد
گذاري جمهوري  گذاري راهبردي و قانون دهد كه مراجع اصلي سياست شواهد نشان مي 

هاي اقتصادي  سياست با درك شرايط نوين اقتصاد جهاني، طي يك دهه گذشته اسالمي ايران
هاي  و در پيش گرفتن سياست»  با اقتصاد جهانيتعامل هدفمند و سازنده«كشور را در راستاي 

هاي   ساله، برنامه20انداز  اند، به نحوي كه اين رويكرد در سند چشم سازي تجاري قرار داده آزاد
هاي كلي برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص  سوم و چهارم توسعه و نيز در سياست

  . ظام مورد تأكيد قرار گرفته استمصلحت ن

 درخواست عضويت خود را در سازمان تجارت 1996ژوئيه  /1375تير ماه سال  ايران در
 درخواست ايران 2003اما از آن زمان تا سال . جهاني، تسليم دبيرخانه اين سازمان در ژنو كرد
 12اين در حالي است كه بر اساس بند يك ماده . هر بار با مخالفت آمريكا از دستور خارج شد

ر دولت يا قلمرو گمركي مجزايي كه در اداره روابط خارجي و ديگر امور ه«موافقتنامه مراكش 
جانبه خودمختاري كامل داشته  هاي تجاري چند بيني شده در موافقتنامه حاضر و موافقتنامه پيش

ميان آن نهاد و سازمان تجارت جهاني به اين موافقتنامه  تواند طبق شرايط مورد توافق باشد، مي
  ). WTO, 1995, pp.6-7( »ملحق شود
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 شوراي عمومي 1384 خرداد 5سرانجام بيست و دومين تقاضاي عضويت ايران در نشست 
سازمان تجارت جهاني مطرح و بدون مخالفت آمريكا به اتفاق آراء به تصويب رسيد و ايران 

مراحل بعدي عضويت، شامل .  سال انتظار به عضويت ناظر سازمان پذيرفته شد9پس از 
اري، ارائه گزارش رژيم تجاري و تهيه و تصويب پروتكل پيوستن در شوراي تشكيل گروه ك

  .عمومي سازمان و نهادهاي قانونگذاري كشور متقاضي است

  
  اي در ديپلماسي اقتصادي ايران  هاي تجاري دوجانبه و منطقه نقش همكاري

سازي  دهاي كالن اقتصادي كشور به سمت آزا در شرايطي كه مجموعه راهبردها و سياست 
اقتصادي گرايش دارد و عضويت كامل ايران در سازمان تجارت جهاني نيز در آينده نزديك 
محقق نخواهد شد و حتي در صورت تحقق آن، هنوز بسياري از صنايع كشور نيازمند حمايت 
دولت براي كسب آمادگي الزم براي ورود به بازارهاي جهاني هستند، تنها با در پيش گرفتن 

سازي تدريجي اقتصادي و قرار دادن صنايع  توان در عين آزاد گرا مي جاري منطقهيك سياست ت
به ). 36ص  ،1384 كمالي اردكاني،( كشور در معرض رقابت محدود خارجي، آنها را حمايت كرد

رسد در حال حاضر چنين سياستي در دستور كار دولت قرار گرفته و جمهوري اسالمي  نظر مي
هاي تجارت ترجيحي يا  جانبه و چندجانبه، موافقتنامه دي در سطوح دوايران با كشورهاي متعد

 .هاي مربوط به آنها را آغاز كرده است  را منعقد كرده يا مذاكره آزاد

  
  جانبه  هاي تجاري دو جمهوري اسالمي ايران و همكاري

 هاي پس از انقالب اسالمي به هاي تجاري و اقتصادي ايران با كشورها در سال همكاري 
هاي مرتبط تنظيم شده  جانبه بازرگاني و زمينه هاي دو طور سنتي و اغلب در قالب موافقتنامه

كننده تجارت نظير برگزاري  هاي اجرايي تسهيل ها را موضوع مفاد اصلي اين توافق. است
 تشكيل گذاري مشترك، اجتناب از گرفتن ماليات بيشتر و نظاير آن ها، حمايت از سرمايه نمايشگاه

هاي مشترك اقتصادي  شده در قالب كميسيون هاي انجام گيري نحوه اجراي توافق دهند و پي مي
  . گيرد انجام مي

هاي فراواني براي توسعه مناسبات تجاري  دهد كه با اينكه ايران ظرفيت اطالعات نشان مي
قبول در  هايي در اين مسير برداشته است، هنوز تا دستيابي به جايگاه قابل دوجانبه دارد و گام
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 اتكاي آنها در مقابل ، داليل زيادي وجود دارد كه به. تجارت جهاني راه درازي در پيش دارد
اي نيز همت  اقتصادي دوجانبه، به توسعه روابط منطقه تواند و بايد در كنار روابط ايران مي

  .انداز را فراهم كند گمارد تا برآيند اين دو، امكان تحقق اهداف مندرج در سند چشم
  

  اي هاي منطقه ايران و همكاري
  واي در دوران جنگ سرد منطقه هايترتيبسازي تجاري با همسايگان در چهارچوب   آزاد

اي مانند ديگر كشورهاي در  اي مثل سنتو و عمران منطقه  منطقههايترتيبحضور ايران در 
اما پس . ده است بونيسمحال توسعه ناشي از تمايل غرب براي ايجاد سدي در مقابل نفوذ كمو

از انقالب اسالمي و در پايان جنگ سرد، جمهوري اسالمي ايران نيز به عنوان يك كشور در 
ها و عوامل  اي از مالحظه ها و شرايط خاص خود، با توجه به مجموعه حال توسعه با ويژگي

ان اي و افزايش تعامل با همسايگ هاي منطقه سياسي، اقتصادي و ژئوپليتيكي، گسترش همكاري
 و پيوستن تدريجي ايران به 1370 احيا و تقويت اكو در دهه .را در دستور كار خود قرار داد

 ، اتحاديه اقيانوس هند، سارك و15، گروه 8   دي اي مثل  منطقههايترتيبها و  ساير همكاري
  .سازمان شانگهاي در همين راستا قابل ارزيابي است

شانگهاي و (سيايي عضويت داشته، در دو سازمان ايران در حال حاضر در شش سازمان مهم آ 
دهد كه  ها نشان مي بررسي. ناظر است و به دنبال عضويت در بانك توسعه آسيايي است) سارك

دامن پاك  (اي است  هاي منطقه ترين كشورهاي آسيايي در چهارچوب همكاري فعال ايران يكي از
كنون در يگر كشورها، تاناسبات تجاري با د دولت ايران در راستاي گسترش م).108، ص1387 جامي،

المللي و  هاي بين اي مختلفي عضويت يافته است و با توجه به تحول هاي منطقه موافقتنامه
  . ها سرعت بيشتري گرفته است هاي اخير، مشاركت در اينگونه همكاري اي سال هاي منطقه سياست

  
  1نس اسالميايران و آزادسازي تجاري در چهارچوب سازمان كنفرا -1

هاي سياسي  ها در زمينه بر اساس منشور سازمان كنفرانس اسالمي، حوزه وسيعي از فعاليت
اقتصادي، حقوقي، علمي و فرهنگي از طريق نهادها و مراكز فرعي و تخصصي وابسته به 

هاي اين سازمان اغلب از طريق  در زمينه اقتصادي، فعاليت. سازمان در دستور كار آن قرار دارند

                                                 
1. Organization of Islamic Conference (OIC) 
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در  ه نهاد بانك توسعه اسالمي مستقر در جده، اتاق اسالمي بازرگاني، صنعت و مبادله كاالس
اگر چه اين . شود  در استانبول دنبال مي1هاي اقتصادي و تجاري كراچي و كميته دائمي همكاري

هاي  هاي تخصصي و وابسته، فعاليت ها و مؤسسه نهادها به ويژه بانك در كنار ساير ارگان
اند تأثير و نقش سازمان به  اند، اما نتوانسته اي را در داخل كشورهاي اسالمي انجام داده گسترده

دولتي مشابه مثل   بينهايترتيبالملل همانند  عنوان يك نهاد واحد و يكپارچه را در اقتصاد بين
  . اتحاديه اروپا افزايش دهند

 2004اي تجاري در آوريل ه بر اساس بيانيه نوزدهمين اجالس كومسك، اولين دور مذاكره
نويس پروتكل براي  پيش.  در استانبول به نتيجه رسيد2005 نشست در نوامبر 5آغاز و طي 

اين پروتكل . تصويب، به بيست و يكمين اجالس وزراي كومسك ارائه و به تصويب رسيد
 10شدن به امضاء و تصويب حداقل   كشور رسيده است، ولي براي اجرايي5كنون به امضاي تا

هنگام  :شوند كه كننده متعهد مي ء بر اساس اين پروتكل، كشورهاي امضا. كشور نياز دارد
اي را بر واردات كاال از ساير  گونه تعرفه جديد يا افزايش تعرفه االجرا شدن پروتكل، هيچ الزم

اند، اعمال نخواهند  كشورهاي متعاهد كه بر اساس پروتكل، مشمول كاهش تعرفه قرار گرفته
 قرار 2 درصد از كل كاالهاي قابل مبادله خود را كه در جدول ملي كدهاي تعرفه7. كرد

 . )Comcec Secretaria, 2005( ساله مشمول كاهش تعرفه خواهند كرد 4دارند، طي يك دوره 

كننده پروتكل و قبل از آن عضو موافقتنامه  كننده تهيه ايران، هر چند عضو كميته مذاكره
در  9 و 8اما بنا به داليلي نتواست مانع از تغيير بخشي از مفاد بندهاي چهارچوب بوده است، 

رابطه با اعمال مقررات سازمان تجارت جهاني پروتكل شود و بنابراين در اجالس استانبول از 
با اين حال پس از مشورت با دبيرخانه سازمان كنفرانس اسالمي، . امضاي آن خودداري كرد

 ود را براي امضاي پروتكل با تحفظ نسبت به اعمال بندهاي ذكردولت ايران آمادگي رسمي خ
  .شده تا هنگام عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني، اعالم كرده است 

ها انتظار، گامي  به طور كلي، انعقاد پروتكل ترجيحات تجاري كنفرانس اسالمي پس از سال
قدامي همسوي با تحوالت هاي تجاري كشورهاي اسالمي و ا مثبت در مسير توسعه همكاري

االجرا  بنابراين بايد اميدوار بود كه پس از الزم. شود مربوط به نظام تجارت جهاني محسوب مي
هاي تجاري كشورهاي عضو فراهم شود  مند براي تنظيم مبادله شدن پروتكل، چهارچوبي قاعده

                                                 
1. Standing Committee for Economic Cooperation (COMCEC) 
2. National Tariff Codes 
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هم قابل مبادله خود، سطح  درصد از كاالهاي م7 بر  و آنها بتوانند با اعمال مكانيزم كاهش تعرفه
ي خود را به روي يكديگر هاي تجاري بين خود را افزايش داده و بخشي از بازارها مبادله

تواند دسترسي به بخشي از بازار كشورهاي  پيوستن به اين پروتكل و اجراي آن مي .بگشايند
 روي اين كشورها باز اسالمي را براي ايران تضمين كند، اما به همان نسبت بازار ايران را نيز به

ولي موفقيت اين پروتكل مستلزم پيوستن . هاي به نسبت باالي وارداتي كند، البته با تعرفه مي
 .االجرا شدن آن است حداكثر اعضاي كنفرانس اسالمي و تسريع در الزم

  
  هاي حاشيه اقيانوس هند هاي تجاري با اعضاي اتحاديه همكاري ايران و همكاري

، در اواسط 1اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند هاي منطقه اتحاديه همكاريپيشنهاد تشكيل  
اتحاديه .  عضو دارد18اين اتحاديه در حال حاضر .  توسط كشور موريس مطرح شد1990دهه 

 و - حدود يك سوم جمعيت كره خاكي– ميليارد نفري 9/1اقيانوس هند با داشتن جمعيت 
هاي آزاد، به طور  گي مهم قرار داشتن در حاشيه آب ميليون كيلومتر مربع و ويژ8وسعت خاك 

اما پراكندگي اعضا . بالقوه فرصت تبديل شدن به يك اتحاديه قدرتمند اقتصادي در آسيا را دارد
در دو سوي حاشيه طوالني اقيانوس هند به همراه سطح نابرابر توسعه اقتصادي مانع از سرعت 

سازي تجاري، تقويت  اف كلي اتحاديه بر پايه آزاداهد. شود يافتن يكپارچگي اقتصادي آنها مي
گذاري با هدف تقويت  هاي آموزشي، تكنولوژيكي و ايجاد تسهيالت تجاري و سرمايه همكاري

حجم روابط دوجانبه تجاري كشورهاي . روابط تجاري بين كشورهاي عضو تعريف شده است
رد شده است و هفت كشور مالزي،  تريليون دالر برآو36/2 نزديك به 2006عضو اتحاديه در سال 

 درصد مجموع تجارت 90اندونزي، تايلند، سنگاپور، استراليا، هند و امارات متحده عربي بيش از 
 ). 1385 هاي اقتصادي وزارت امور خارجه، اداره كل همكاري(خارجي اعضاي اتحاديه را در دست دارند 

هده ايران بوده و با استفاده از اين اي اتحاديه به ع  رياست دوره1385 -1387هاي   طي سال
هايي  تصميمگرفتن . ايجاد كندهاي آن  فرصت تالش كرده است تا تحرك جديدي را در فعاليت

ها،  بندي پروژه  اولويت شوراي وزيران در تهران در زمينه 1387 و 1385هاي سال  در نشست
تقويت  و 2اي صورت خوشهها به  ايجاد صندوق حمايت مالي، طرح عمل ده ساله اجراي پروژه

صادرات ايران  1383در سال  .IOR-ARC/Com7/o7, 2008)(رخانه در اين راستا قابل ذكر است دبي
                                                 

1. Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) 
2. Approach Cluster  
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 63( ميليارد دالر بود كه بيشترين آن به ترتيب با امارات 2به كشورهاي عضو اتحاديه، حدود 
ها در  د همكارياز رون. انجام گرفته است)  درصد45(و اندونزي )  درصد24(، هند )درصد

آيد كه دستيابي به هدف آزادسازي تجاري دور از دسترس  اتحاديه اقيانوس هند اينگونه بر مي
است، اما براي كشوري مثل ايران كه به دليل عضو نبودن در سازمان تجارت جهاني با 
مشكالت دستيابي به بازارهاي آزاد جهان مواجه است، بازار گسترده و قابل دسترس اعضاي 

 . شود گذاري محسوب مي تحاديه فرصت خوبي براي تجارت و سرمايها
 

  8- هاي تجاري با اعضاي گروه دي ايران و همكاري
به عنوان يك اتحاديه اقتصادي  81- اي موسوم به گروه دي فكر اوليه تشكيل مجموعه

ن، شامل ايران، تركيه، پاكستا(  كشور شاخص مسلمان در حال توسعه8دولتي متشكل از  بين
وزير  نخستالدين اربكان،  براي اولين بار از سوي نجم) مالزي، اندونزي، نيجريه، مصر، بنگالدش

گراي رفاه با هدف تقويت همكاري اقتصادي و تجاري ميان  وقت تركيه و رهبر حزب اسالم
اين . المللي پيشنهاد شد هاي بين گيري شده و افزايش مشاركت آنها در تصميم كشورهاي ذكر

 با برگزاري اولين اجالس سران و صدور بيانيه استانبول به طور 1376 خرداد ماه 25در گروه 
  . رسمي فعاليت خود را آغاز كرد

ها از جمله هماهنگي و   شامل همه زمينه8- فكري در قالب گروه دي همهمكاري و 
اري هاي ك در اولين اجالس سران، گروه. المللي است هاي بين هاي سياسي در عرصه مشورت
، فقرزدايي، امور ماليگذاري، صنعت،  آوري، تجارت و سرمايه هاي مختلف علوم و فن در زمينه

ها به يكي از اعضا   هر يك از اين گروه كشاورزي، توسعه روستايي و انرژي ايجاد و مسئوليت
 در كواالالمپور برگزار شد با 1387 كه اواسط تير ماه 8-ششمين اجالس سران دي. سپرده شد

- المللي به دبيرخانه دي  ساله، اسناد مرجع و اعطاي وضعيت حقوقي بين10ويب نقشه راه تص
  .ها در اين گروه در پيش گرفت تقويت همكاري  ، گام مهمي را براي8

 در بالي اندونزي به 1385موافقتنامه تجارت ترجيحي در پنجمين نشست سران در سال 
. االجرا خواهد شد  كشور عضو الزم4ا تصويب  كشور عضو از جمله ايران رسيد و ب8امضاي 

 سران در كواالالمپور به نشستپروتكل مقررات مبداء اين موافقتنامه نيز در جريان ششمين 
 تجارت ترجيحي بين  قانون پيوستن دولت جمهوري اسالمي ايران به موافقتنامه .تصويب رسيد

                                                 
1. Developing -8 Countries.  
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 شوراي وراي اسالمي و تأييد به تصويب مجلس ش1386 در شهريور ماه 8-كشورهاي عضو دي
 . )D8, 2006( نگهبان رسيد و سند تصويب آن نزد دبيرخانه توديع شد 

 
  هاي ايران و اعضاي اكو همكاري

 1984ها، در سال  سه كشور ايران، پاكستان و تركيه با هدف توسعه روابط و بسط همكاري 
اي كه با پيروزي   منطقهبر بستر سازمان عمران) اكو(با تأسيس سازمان همكاري اقتصادي 

اي را بنيان  انقالب اسالمي فعاليت آن متوقف شده بود، سنگ بناي يك همكاري جديد منطقه
شده از  فغانستان و شش جمهوري مسلمان جدابا فروپاشي اتحاد شوروي و پيوستن ا. نهادند

 10  به سازماني با به اكو، اين سازمان از يك تشكيالت سه عضوي1992شوروي در سال 
 به تصويب رسيد، اين 1996بر اساس منشور اكو، عهدنامه ازمير، كه در سال . عضو تبديل شد

سازمان اهدافي را در زمينه توسعه اقتصادي پايدار، افزايش سطح زندگي و رفاه مردم، گسترش 
اي، توسعه زيرساختارهاي حمل و نقل و ارتباطات، تالش  اي و فرامنطقه منطقه تجارت درون

ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني و تحكيم پيوندهاي تاريخي و فرهنگي براي 
  ).50ص ،1377اكو،  كتاب سبز(كند  در منطقه دنبال مي

هاي همكاري  الويت  ،20151انداز اكو  بر اساس استراتژي همكاري اقتصادي و سند چشم
 سال گذشته، در راستاي 10طي . اند اكو در سه زمينه تجارت، انرژي و حمل و نقل تعيين شده

اي و  هاي منطقه سازماني و برقراري روابط با ساير سازمان هاي درون تسهيل و توسعه همكاري
اند كه برخي   در اكو به تصويب رسيدهگوناگونيهاي  ها و موافقتنامه ها و پروژه المللي، طرح بين

  . رار دارندشدن ق از آنان عملياتي شده و تعدادي نيز در آستانه اجرايي
دهد كه اكو با گذشت يك دهه از دوران جديد حيات خود، با وجود  ها نشان مي ارزيابي

هاي اساسي درباره  برخي مشكالت سياسي و ساختاري و كمبود شديد منابع، توانسته است گام
ها در چهارچوب انعقاد چندين  هاي اصلي همكاري و نهادينه كردن اين همكاري شناسايي زمينه

  . اي بردارد هاي ملي در سطوح منطقه ها و برنامه اي و نيز هماهنگي سياست فقتنامه مهم منطقهموا
االجرا شدن موافقتنامه چهارچوب  توان به الزم هايي كه در اين باره شده مي از جمله اقدام

 ،2006 ژوييه از 3، آغاز به كار بانك تجارت و توسعه اكو2006 از ماه مي 2حمل و نقل ترانزيت
                                                 

1. ECO Vision 2015  
2. Transit Transport Framework Agreement (TTFA)  
3. ECO Trade and Development Bank (ECO TDB)  
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، آغاز به كار صندوق اكو براي بازسازي 2008 از مارس 1االجرا شدن موافقتنامه تجاري اكو الزم
عالوه بر اين، در طول اين دوره صدها . افغانستان و تأسيس شركت بيمه اتكايي اكو اشاره كرد

ها و  هاي مختلف برگزار و تصميم اجالس كارشناسي، مقامات ارشد، وزراء و سران در زمينه
به طور كلي، نرخ . اند اي در پيش گرفته هاي منطقه هاي مهمي براي پيشبرد همكاري افقتو

 درصد بوده است كه يك ركورد 75 باالي 2006-2007هاي  اجراي تقويم وقايع اكو در سال
   ).ECO Secretariat, March 2008(شود  براي اكو از زمان تشكيل سازمان محسوب مي

  
   هاي تجاري در اكو همكاري

زدايي و توسعه  اي، اهدافي را براي تعرفه  مهم منطقههايترتيباكو به عنوان يكي از  
 موافقتنامه گات و 24 مورد اشاره در ماده هايترتيباي ترسيم كرده است كه با  تجارت منطقه

 عهدنامه ازمير، كشورهاي 2بر اساس ماده .  موافقتنامه تجارت خدمات همخواني دارد5ماده 
هاي  اي و روند هاي اقتصادي منطقه اند با استفاده از تجربيات ساير اتحاديه  متعهد شدهعضو اكو

 اي و منطقه براي حذف سريع موانع تجاري در منطقه اكو و توسعه تجارت درون، اقتصاد جهاني
اي و در نهايت پيوستن كليه اعضاء به سازمان تجارت جهاني و ادغام در رژيم  منطقه بين

در استراتژي همكاري اقتصادي اكو نيز تجارت به عنوان يكي از سه .  اقدام كنندتجارت جهاني
  . هاي سازمان تعيين شده است اولويت اصلي فعاليت

اي بين اعضاء  منطقه هاي متعددي با هدف توسعه تجارت درون  اقدام،گيري اكو از بدو شكل
 و كارشناسي و ها اجالس تخصصي صورت گرفته است كه اغلب در قالب برگزاري ده

هاي  هايي در زمينه تعرفه ترجيحي، تجارت ترانزيت، همكاري تصويب و اجراي موافقتنامه
به  اي اكو مربوط  تجارت منطقههايترتيباولين . گمركي و حمل و نقل متجلي شده است

اي و به عنوان اولين گام  است كه سه كشور بنيانگذار با هدف توسعه تجارت منطقه 1991سال
 مارس 23در ( تعرفه ترجيحي اكو را هايترتيب حذف موانع تجاري در منطقه، پروتكل براي

  . در تهران امضاء كردند ) 1991
 به 1993 به گات اعالم شد و مفاد آن از ماه مي 1992 ژوئيه 10امضاي اين پروتكل در 

و ) صد در10( باال بودن نرخ متوسط ترجيحات(اما به داليل كاربردي . اجرا گذاشته شد

                                                 
1. ECO Trade Agreement (ECOTA)  
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و همچنين تأثير تحوالت )  رقم 66محدود بودن فهرست كاالهاي مشمول ترجيحات، در كل 
، اين )پيوستن دو كشور از سه كشور عضو به سازمان تجارت جهاني(در رژيم تجارت جهاني 

 با اين حال اعضاي اكو مذاكره در .اجراي آن در عمل متوقف شد  كارآيي نداشت وهايترتيب
ها را با در نظرگرفتن شرايط متفاوت  اي براي كاهش تعرفه به يك توافق منطقهزمينه رسيدن 

  . اقتصادي خود ادامه دادند
  

  اي  منطقه هاي اكو در زمينه تجارت موافقتنامه
هاي  براي يافتن راهكارها و رهيافت خود 1998 سال نشستوزراي بازرگاني اكو در  

هاي ظهور سازمان  ، با در نظر گرفتن واقعيتاي اكو منطقه جديدي براي گسترش تجارت درون
هاي آن براي اعضاي اكو، ايجاد يك گروه  تجارت جهاني و تأثيرهاي اجراي موافقتنامه

اين گروه، موظف شد با بررسي .  تجاري را تصويب كردند ارشدكارشناسان كننده از مذاكره
هاي خود را به سمت  ، مذاكرهاي توسعه تجارت در بين اعضاي اكو تعرفه غير اي و موانع تعرفه

اين . شده هدايت كند اي براي حذف موانع ذكر  منطقه جامعنويس موافقتنامه تهيه يك پيش
نويس موافقتنامه تجاري اكو  ، پيششش نشست كارشناسي در مدت پنج سالبعد از  گروه

در  2003 ژوييه/ 1382 وزراي بازرگاني اكو در تير نشسترا تهيه كرد كه در دومين ) اكوتا(
  . رسيدي پنج كشور آباد به امضا اسالم

درصد از كاالهاي قابل مبادله بين كشورهاي عضو، در  80 تعرفه ،بر اساس موافقتنامه اكوتا
افغانستان به دليل شرايط خاص اقتصادي . درصد خواهد رسيد15مدت هشت سال حداكثر به 

ها اقدام كاهش تعرفهل نسبت به  سا15از اين محدوده زماني مستثني شده و بايد ظرف مدت 
 درصد از كاالهاي قابل مبادله 20كشورهاي عضو اين موافقتنامه، اجازه خواهند داشت . كند

اكوتا همچنين . قرار دهند) كاالهاي خارج از شمول كاهش تعرفه(خود را نيز در فهرست منفي 
 شكني  قيمتهاي ضد قداماي بين اعضاء، ا مقرراتي را در زمينه حذف تدريجي موانع غيرتعرفه

خريدهاي دولتي، سوبسيدها و قواعد مبداء، قاعده رفتار ملي ، مالكيت معنوي، )آنتي دامپينگ(
   ).ECO Secretariat, 2003, p.3(بيني كرده است  غيره پيش

موافقتنامه اكوتا توسط جمهوري اسالمي ايران، پاكستان، تركيه، افغانستان و تاجيكستان  
اين . رار است كشورهاي آذربايجان، قرقيزستان و قزاقستان نيز آن را امضاء كنندامضاء شده و ق
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اين . موافقتنامه پس از تصويب توسط مجالس قانونگذاري پنج كشور عضو، اجرايي خواهد شد
 و 1386مهم با توجه به تصويب اليحه اكوتا در مجلس شوراي اسالمي در شهريور ماه سال 

ن تحقق يافته و اين موافقتنامه يك ماه پس از تاريخ توديع سند تأييد آن در شوراي نگهبا
بر اساس . االجرا شده است ، الزم1387تصويب ايران نزد دبيرخانه اكو، يعني در فروردين ماه 

، )افغانستان( در هرات 1386تصميم هفدهمين اجالس شوراي وزيران اكو در مهر ماه 
االجرا شدن اكوتا، اولين   ماه پس از الزم3كشورهاي عضو موظف شدند حداكثر ظرف مدت 

 ,ECO Secretariat)نشست شوراي همكاري آن را تشكيل داده و اجراي موافقتنامه را آغاز كنند

2007, P.4).  در شهر مرسين تركيه برگزار شد و ضمن گرفتن 1387اين نشست در خرداد ماه 
  شدن موافقتنامه ، تاريخ عملياتيهاي مهمي در رابطه با اجراي تعهدهاي كشورهاي عضو تصميم

   ).ECOTA Cooperation Council, 2008( تعيين كرد 2009را اول ژانويه 
 موافقتنامه اكوتا، دستاورد مهمي براي سازمان اكو محسوب شده و در صورت انعقاد

اجراي دقيق، تحول بنيادين در اقتصاد كشورهاي عضو در راستاي ايجاد منطقه آزاد تجاري 
مجموع  .هاي تجاري ميان اعضاء ايجاد خواهد كرد  و افزايش حجم مبادله2015ل تا سا
  به 2001 ميليارد دالر در سال 9  حدود از  عضو كشور10اي  منطقه  هاي تجاري درون مبادله

 درصد از مجموع تجارت خارجي آنها را 1/7كه   رسيد2008در سال   ميليارد دالر50حدود 
 درصد 7اي اكو از  منطقه رود با اجراي اكوتا، حجم تجارت درون يانتظار م. دهد تشكيل مي

  .  برسد2015 درصد تا سال 20كنوني به حداقل 
شده بين كشورهاي عضو است كه با هدف  هاي امضاء ترين موافقـتنامه مهم اكوتا يكي از

 روابط تجاري بين كشورهاي عضو سازمان تنظيم شده و چهارچوب بسيار نهادينه كردن
اين موافقـتنامه . كند صد ميليون نفري منطقه ارائه مياسبي براي دسترسي به بازار چهارنم

اي مورد  منطقه به سمت يك همگرايي مؤثر اقتصادي همچنين گام جدي كشورهاي عضو اكو
اي را نيز در  اكو چند موافقتنامه مهم ديگر منطقه. شود حمايت نظام تجارت جهاني محسوب مي

گذاري، مقابله   ترانزيت، تسهيل صدور رواديد، تشويق و حمايت از سرمايهزمينه حمل و نقل
تواند  شدن كامل آنها مي هاي گمركي، قواعد مبداء و غيره منعقد كرده است كه اجرايي با تقلب

 .اي باشد كننده تجارت منطقه مكمل اكوتا و تسهيل
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  بندي و نتيجه  جمع
اي  منطقههاي تجاري  گرايي و همكاري جانبه ت كه چند اين فرضيه اس تاييد به دنبالمقاله اين 

نقش مهمي را در دستيابي به اهداف سياست خارجي كشور در زمينه توسعه روابط اقتصادي 
همچنين در صدد رد فرضيه . كند خارجي و به عبارتي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي ايفا مي
اي و ضرورت تمركز بر   روابط منطقهجانشين رقيب مبني بر توانايي نداشتن ايران در برقراري

اي  هاي توسعه در اين رابطه گفته شد كه اسناد راهبردي و برنامه. ه است انبه بر آمدجروابط دو
كشور، تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني را به رسميت شناخته و مورد تأكيد قرار 

اي صادراتي محصوالت توليدي خود و بديهي است كه ايران براي دستيابي به بازاره. اند داده
گيري عضويت  پي ، بايدكشورافزايش سهم از اين بازارها به نسبت جمعيت و توان اقتصادي 

  .در سازمان جهاني تجارت را محور اصلي اين تعامل قرار دهد
فرآيند عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، به عنوان دروازه ورود به نظام   از آنجا كه

توان توسعه روابط تجاري خود با  جهاني، بسيار پيچيده و طوالني است، بنابراين نميتجارت 
 الزم است ايران نيز با استفاده از .كشورهاي جهان را منوط به طي شدن كامل اين فرآيند كرد

. هاي مشابه به بسط تجارت و كسب آمادگي براي تعامل با اقتصاد جهاني همت گمارد گزينه
روي ايران قرار دارد، ورود به انواع  تري كه پيش هزينه تر و كم مسير آسانبراي اين هدف، 

هاي دو و چندجانبه از يك سو و تالش  سازي تجاري در قالب هاي اقتصادي و آزاد همگرايي
جانبه از طريق تكميل فرآيند عضويت در سازمان جهاني  براي ورود به عرصه تجارت چند

  . تجارت از سوي ديگر است
كنفرانس ، اتحاديه اقيانوس هند و 8- هايي نظير اكو، دي بندي ها و گروه سازمانن رابطه، در اي

هاي عملي در اين  هاي تجاري و در پيش گرفتن اقدام اسالمي به دليل توجه بيشتر به همكاري
زمينه و نيز داشتن اعضاي مشترك كه در مجموع روابط تجاري ايران را با تمامي همسايگان به 

هاي مناسبي براي تعامل مؤثر و سودمند اقتصاد ايران با  نيسميه تنظيم خواهند كرد، مكاجز روس
اي است كه دبيرخانه   اكو تنها سازمان منطقهدر همين حال،. شوند اقتصاد جهاني محسوب مي
هاي سياسي و اقتصادي زيادي از سوي كشورمان براي ايجاد و ادامه  آن در تهران بوده و هزينه

 مهم در اختيار، راه ورود مكانيسمبنابراين، بايد بتوان از طريق اين . آن انجام شده استفعاليت 
 و همچنين  ايران به دليل ميزباني مقر اكو، موقعيت ويژه. آسان به اقتصاد جهاني را هموار كرد
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بنابراين ناگزير است كه به اين . هاي اين سازمان دارد گيري  و تصميم نقش محوري در فعاليت
هاي سياست  موضوع به عنوان يك راهبرد ملي نگاه كند و پيشبرد امور اكو را در اولويت برنامه

اي كه  هاي تجاري منطقه ها و موافقت به طوركلي، در رابطه با سازمان. خارجي خود قرار دهد
تر و مبتني  يران در آنها عضويت دارد يا در پي عضويت است، در پيش گرفتن يك رويكرد فعالا
  :ها است  منافع ملي مستلزم توجه به اين اقدامبر
انتخاب و نيل به حداكثرسازي منافع تجاري؛ ها  حاكم كردن نگرش اقتصادي در همكاري  -

 ان همكاري تجاري را با ما دارند؛كشورهايي كه شركاي طبيعي ايران بوده و بيشترين امك

هاي ديگر انتخاب   بازار طرفبهتوجه به اصل دسترسي بيشتر  كاالهاي مشمول آزادسازي با -
 شود؛ 

اي مد نظر  ع غيرتعرفهها و حذف موان هاي متقابل و متعادل در زمينه كاهش تعرفه اصل امتياز -
 قرار گيرد؛ 

هاي  همكارياز روند ) كره مثل چين، ژاپن،(هاي بزرگ اقتصادي آسيا  جلب حمايت قدرت -
  مورد توجه قرار گيردناسبات تجاري با آنهاگذاري و توسعه م از طريق جلب سرمايهاي  منطقه

در   واسايي و رفع موانع و مشكالت آنهااي با هدف شن هاي منطقه شناسي همكاري آسيب و
بايد . اي و روند آزادسازي تجاري نيازمند صبر و حوصله است نهايت اينكه همگرايي منطقه

ي كرد تا به يكپارچگي مراحل مختلفي را در بستر يك اراده و انگيزه باالي سياسي ط
 40آن   سال و براي آسه50اين مسير براي اتحاديه اروپا بيش از . اي رسيد اقتصادي منطقه
  .سال طول كشيد
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