
   

  
  
  

  آن.سه .تاثیر ژئوپلیتیک در رخوت همگرایی اکو و بالندگی آ
  

   ١دکتر علی امیدی
  16 :شماره مقاله

  چکیده
ای ایفا  رقابتهای ژئوپلیتیک نقش بسیار مهمی در همگرایی و واگرایی گروهبندیهای منطقه

 هدف دوری آن و اکو بسیار به یکدیگر شبیه است، هر دو سازمان با. سه .فلسفه ایجاد آ. کند می
ولی پویایی این دو سازمان در طول . جستن از کمونیسم و با تشویق غرب تأسیس و تداوم یافتند

آن در ابعاد مختلف خصوصاً بعد . سه.در مجموع کارنامه آ. زمان تا حدودی متفاوت بوده است
تهای بزرگ به دلیل تفاوت موقعیت ژئوپلیتیک این دو منطقه، قدر. تر از اکو است اقتصادی درخشان

منافع قدرتهای بزرگ جهان با منافع . گرایش بیشتری به مداخله در منطقه اکو از خود نشان داده اند
ایران در افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز همخوانی ندارد و این امر عامل منفی در فرایند همگرایی 

د موفق عمل کند دخالت منفی ی اقتصادی خوها یحال، اگر اکو در برنامه علی ا. نماید  میاکو ایفا
 است که ای آن به گونه.سه.ژئوپلیتیک آ. قدرتهای خارجی تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت

آن نیز با منافع .سه.از طرف دیگر، کشورهای آ. قدرتهای بزرگ در آنجا دچار درگیری منافع نیستند
آن  مثبت .سه.را در همگرایی آقدرتهای بزرگ رقابت و تضاد ندارند و این امر نقش قدرتهای بزرگ 

ی همگرایی و واگرایی ها  زمینهای  مقاله حاضر، در تالش است، به روش تحلیلی و مقایسه.کرده است
  .آن مورد بررسی قرار دهد.سه.را در میان اعضای اکو و اتحادیه آ

   ایآن، نظام منطقه. سه. همگرایی، ژئوپلیتیک، اکو، آ: یکلید گانواژ
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  مقدمه   
 است که از دوران یمی قدی موضوع دولتهایاسیرفتار س بر ینیسرزمر عوامل یتأث
ت ین موقعیبهتربه عنوان مثال، ارسطو معتقد بود که .  شده استوجه آن تبهباستان 
 بوده و توسط ای  آن جلگهیشود که اراض  می فراهمیک کشور زمانی ی براییایجغراف
 در قرن نوزدهم معتقد یتزل، دانشمند آلمان راکیا  فردری.  محصور شده باشدییهایبلند

 یکیولوژی بیندهایاه  است و شامل فرایه گی کلمه، شبی واقعیبود که دولت به معن
 یقرار دارد و هر دولت برا) ایجغراف(شه دولتها در خاکیر. گردد  میاهان و جاندارانیگ

 نفوذ خود در ا آنها را تحتیر کند ی مرغوب را تسخید خاکهایستن بایبقا و بهتر ز
 از  دولتهایاسیرفتار س و این، جغرافی بنابرا.)Haggman, www.algonet.se(آورد

 است همان ژئوپلیتیک یلهای تحلیر هستند اما آنچه جوهره اصلیناپذ ییگر جدایکدی
  نوع باژئوپلیتیک یکردهایرو.  استییایط جغرافی با محالمللی  بینیاسیرابطه قدرت س

 ریین تحول تغیت ای از ماهدولتها داشترب و بسته به یج جهان شطرنیها نش مهرهیچ
 دولت، محدود کننده و در یط نهادی کشورها به عنوان محییایمکان جغراف. رندیپذ می
استمداران ینکه دولتمردان و سی ایعنی.  استیاسی سین کننده رفتارهایی مواقع تعیبعض

 دولتها در ی براییای مکان جغراف.ندی عمل نماییایجغراف عوامل   در چارچوبمجبورند
ط با یرابطه مح ، سادهکالم به . کند  میجادیا فرصت ای آنها چالش یاستهای سیراستا

ک مکان یک قدرت و دولت در ین نکته نهفته است که یاست در ایقدرت و س
نه از ی انتقال، استفاده و کاربرد بهیی توانای خاص تا چه حد در زمان خاصییایجغراف

ک یالملل در داخل  نیاست بی صحنه سیگران اصلی دولتها به عنوان باز.ا داردقدرت ر
ن محصور یا. ط محصور هستندیک محی در ی به نوع وکنند  می عملییایط جغرافیمح

 کتهی را بر دولتها دی خاصیاسی سیرفتارها اوقات یگاه بودن
  .(Wikipedia,Geopolitics)کند می
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ب آنها با توجه به ین و نحوه ترکی سطح زمی رواه دهیش پدیا به نحوه آرایجغراف
، محسوس و یر انسانی و غی انسانیها دهیه پدیا بر کلیجغراف. است مناطق مربوط

ن برخوردارند یا در رابطه با سطح زمی ی بر رویرات مکانیی که از ابعاد و تغینامحسوس
وردار است که ن برخی در سطح زمی خاصیگاه مکانی از جایهر دولت. گذارد  میریتأث
 و آب و یعی شکل، وسعت، منابع طب،یت مکانی از موقعیگانه و مختصیب ی ترکیدارا

ن کننده یی تعید مالحظات مهم و حتی باالمللی  بینن اساس، در مناسباتیبر ا. هوا است
گر عوامل یاست با توجه به دی به سییایکرد جغرافیرو. ردی مورد توجه قرار گییایجغراف

 همان درک رابطه متقابل یعنیدهد   میگرا به دولتمردان یه منسجم و کله نگایک زاوی
 . آنها و بر عکسیاستهایاستمداران و سی سی بر رویطیست محیط زیشرا
 هکرد نظامها همیسم و رویده آلیسم، ای، رئالیم اجتماعیسیسم، دارونیالیامپر یها هینظر
  .درانن  میط جامعه سخنیاست و شرایط بر سیر محیاز تأث
 بر ییایر عوامل جغرافی تاثیبه معن ژئوپلیتیکاصطالح  ر مستفاد ازی از تعابیکی

 یای جویا دولتهای بزرگ ین قدرتهای است که غالباً بالمللی  بینیمناسبات و رقابتها
 ،گریبه عبارت د. ونددیپ  می به وقوعییای بر سر تصاحب مناطق مهم جغرافیبرتر

 منابع و ،نی کنترل سرزمی بزرگ برای که قدرتها استیاسی سی بازی نوعژئوپلیتیک
 .ندینما  میبه آن مبادرت )ره یمنابع و غ بنادر، ،ها مانند تنگه ( ییای مهم جغرافیتهایموقع
 است ژئوپلیتیک ی بازیکا در عراق، نوعی آمریسندگان معتقدند که اقدام نظامی نویبرخ
ه ی جهان با اتحادییایاهراه جغراف و کنترل بر شی تصاحب منابع انرژین کشور برایکه ا

س در یا در گذشته رقابت روس و انگلی. ره بدان مبادرت کرده استیژاپن و غ اروپا،
 کا،ی آمری، رفابتهای شورویران و در عصر پس از فروپاشیافغانستان و ا، رکزی میایآس

. ت اسژئوپلیتیکی یهای از سنخ بازرکزیم یاین و هند بر سر نفوذ بر آسیج ،هیروس
 بزرگ جهان را دچار رقابت در آن ی، قدرتهاییایک منطقه جغرافی یژئوپلیتیکت یاهم

اما اگر  .دینما  میجادی ای منطقه مشکالتیی همگرایندهاید و در فراینما  میمنطقه



  
  
 
 

    

   125  ...تاثیر ژئوپلیتیک در رخوت همگرایی اکو
  

سه با ی آن در مقاژئوپلیتیکت یزان اهمیا می نباشد ژئوپلیتیکت یز اهمی حاای منطقه
 ی بزرگ قابل توجه نباشد، قدرتهای تضاد منافع قدرتهاایو  ر مناطق کمتر باشدیسا

  . (Michael Klare,2003)شوند  میار اصطکاک منافعچبزرگ کمتر در آن منطقه د
در هزاره سوم، آهنگ جهانی شدن سریعتر از گذشته در مسیر ادغام دنیا در 

ی ها ندیب  و آمادگی در رقابت جهانی به گروه حرکت است و اقتصادهای ملی برای بقاء
از آنجا که کشورهای جهان به تنهایی همۀ عوامل تولید را در . اند  پناه آوردهای منطقه

اخیتار ندارند، بنابراین کشورها به منظور دستیابی به آرمانهایی که بدون مساعدت 
 ای ی اقتصادی منطقهها کنند با تشکیل سازمان  میجمعی امکان پذیر نیست، تالش

. ود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه جغرافیایی شوندموجب رونق اقتصادی خ
بایستی توجه داشت که متمایز کردن مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از یکدیگر 
مقدور نیست و لذا حتی همکاریهای صرفاً اقتصادی به مسائل سیاسی و اجتماعی 

  .یابند و بالعکس  میتسری
ای  ازر و موفق همکاریهای منطقهی بها  از نمونه∗آن.سه.اتحادیه اروپا و آ

ی  اقتصادی شروع و به همکاری سیاسی نیز وارد ها اتحادیه اروپا با انگیزه. باشند می
. ی سیاسی شروع و به همکاری اقتصادی رسیده استها آن از انگیزه.سه.شد و اتحادیه آ

شد که با ای می  از سازمان همکاری منطقهای  نمونه∗∗)اکو(سازمان همکاری اقتصادی 
 سیاسی و اقتصادی، یریزیها به دلیل عدم اراده سیاسی و فقدان هماهنگی در برنامه

آن تحت تاثیر منافع سیاسی غرب تشکیل شد، موفقیت .سه.علیرغم اینکه مانند اتحادیه آ
  . چندانی نداشته است

 با 1964 در ژوئیه ∗∗∗".دی.سی.آر"سازمان همکاری اقتصادی با نام اولیه 
 با نام 1967 اوت 8آن نیز در .سه.اتحادیه آ. ه، ایران و پاکستان تشکیل شدعضویت ترکی

                                                 
Association of Southeast Asian Nations ∗   
Economic Cooperation Organisation ∗∗  
Regional Cooperation for Development ∗∗∗ 
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 تشکیل 1961 که درسال "آسا" با سابقه سازمان "اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی"
این دو . شده بود، با عضویت مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین تاسیس شد

امریکا در دو منطقه آسیای جنوب غربی و سازمان در واقع با حمایت ایاالت متحده 
 "آسیای جنوب شرقی برای مقابله با نفوذ کمونسیم تشکیل شد و هدف اولیه آنها کامال

  . شد  میسیاسی بوده، که تحت پوشش همکاریهای اقتصادی پیگیری
اعتمادی و دلسردی اعضا از  به علل گوناگون؛ از جمله بی. دی.سی.فعالیت آر

اما در سال . وقوع انقالب اسالمی در ایران به حالت تعلیق در آمدیکدیگر و همچنین 
، هر سه کشور عضو با تمایل بیشتر به همکاری اقتصادی، اکو را با هدف دنبال 1985

  . تشکیل دادند، اما در این هدف کامیاب نبودند. دی.سی.نمودن اهداف اقتصادی آر
 1991 و قفقاز در سال ی آسیای مرکزیها فروپاشی شوروی و استقالل جمهوری

در منطقه اکو و گرایش کشورهای سابقاً کمونیست منطقه آسیای جنوب شرقی به 
آن .سه. با جهان کاپیتالیست منجر به گسترش دو سازمان اکو و آای همکاریهای منطقه

بنابراین کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان و . شد
زه جغرافیایی اکو و کشورهای ویتنام، الئوس، میانمار، کامبوج نیز به ترکمنستان به حو

 ای مقاله حاضر، در تالش است، به روش تحلیلی و مقایسه.آن اضافه شدند.سه.اتحادیه آ
آن مورد بررسی .سه.ی همگرایی و واگرایی را در میان اعضای اکو و اتحادیه آها زمینه

ر، از چارچوب نظری ی زی پاسخ به پرسشهایابرای انجام این منظور و بر. قرار دهد
  : استفاده خواهد شد (Cantori & Spiegel,1970:3)"کانتوری واشپیگل"

  سواالت اصلی
  آن در مقایسه با اکو در چه عواملی است؟ .سه.دالیل موفقیت نسبی آ .1
  ست ؟یآن چ.سه. در همگرایی یا واگرایی اکو و آژئوپلیتیکینقش عوامل  .2
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  ئوریک چارچوب ت
 ییای تقارن جغرافی داراین است که کشورهای اعتقاد بر اژئوپلیتیک یها هیدر نظر
 یاست خارجیدهند و س  می دو جانبه و چند جانبه را شکلیاسی ارتباط سقغالباً  مناط
شتر باشد اثر ین تقارن جغرافیایی بیهر چه ا. ردیپذ  میریگر تاثیداً از همدیآنها شد

 و سیاسی یها  همانندیو به نوع رابطه متقابل  هاست و بستشتر ی متقابل بیریپذ
 یهایژگین ویبنابرا. رود ین آنها می بیی انتظار همگرایت اقتصادی و مکملیفرهنگ

 را ای  منطقهیی همگرایرساختهای است که زی از جمله عوامل، ییایمشترک جغراف
 ی، قطبهاای منطقه یها ن سازهی از ایدر بعض). 61: 1383ا،ین حافظ(دهد  میتشکیل

 ی اثرگذارینه برایجه زمیستند، در نتی از انسجام الزم برخوردار نای قدرت درون منطقه
 یها در سازه). 2: 1384نا،یا و رومین حافظ(شود  می فراهمای  قدرت برون منطقهیقطبها
ابند هر چند روابط دو جانبه و ی  می توسعهها رضار منسجم که تضادها و تعی غای منطقه

ن اجزا وجود داشته ی ممکن است بیاسی و سی مختلف اقتصادیها ند جانبه در حوزهچ
در . شود  می بر منطقه حاکمی بحرانیافته و فضای مناقشه گسترش ی الگوهایباشد، ول

 را ی مناسبی فرصتهاای  منطقهین اجزا و دولتهایجاد شده بین گونه مناطق شکافهای ایا
کند، برعکس هر اندازه نظام و   می فراهمای رون منطقهگران بین و بازگرا  مداخلهیبرا

 یزان مداخله کمتر و الگوی داشته باشد میشتریقدرت ب، ای  منطقهژئوپلیتیکسازه 
ت یط و اهمین همه، بعضاً شرایبا ا). 3-2 :همان( فتر خواهد بودیز ضعیز و ستیآم رقابت
ض به ی تعرای منطقهن قدرت برون ی است که چندای گونه ک منطقه بهیک یژئوپلت

 یزه دخالت برایگر منافع و انگیبه عبارت د. گردند ای می ک نظام منطقهیدخالت در 
ن به علت یگر متفاوت است و ای به منطقه دای  از منطقهای  برون منطقهیقدرتها
 .  استای  برون منطقهی قدرتهای مناطق مختلف برایکی متفاوت ژئوپلتیکششها

همگرایی هم در سطح .  و ادغام اجزاء در یک کل استهمگرایی به معنی ترکیب
در داخل . دهد و هم در یک منطقه بین تعدادی از کشورها  میداخل یک کشور معنی
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و در منطقه به معنی ادغام . ی مختلف کشور استها کشور، به معنی ادغام بخش
همگرایی یک طیف است که حد پایین آن به مفهوم ادغام . کشورهای آن منطقه

قتصادی و حد باالی آن به مفهوم اتحاد سیاسی و در پیش گرفتن سیاست خارجی ا
همگرایی اقتصادی به معنی تعمیق وابستگی متقابل در یک منطقه از . مشترک است
، استانداردها ها سازی رویه  و هماهنگای یی چون تجارت درون منطقهها طریق شاخص

  (Dennis and Yusof,2003:1-18).و مقررات بازرگانی است
 :یابد  میهمگرایی اقتصادی به پنج شکل زیر تکامل

 اتحادیه -4 بازار مشترک، -3 اتحادیه گمرکی، - 2احیه تجارت آزاد، ن - 1
 زیر مشخصات هریک از انواع همگرایی فوق را جدول.  اتحادیه سیاسی-5  اقتصادی

  :دهد  مینشان
 ها مشخصات انواع همگرایی:  1جدول شماره

  بازار  اقتصادی تحادیها  سیاسی تحادیها
  مشترک

  اتحادیه
  گمرکی

  منطقه آزاد
  تجاری

انواع همـگرایی 
  ها سیـاسـت

  ها  و سهمیهها حذف تعرفه          

 ای اتخاذ سیاست تعرفه          
  مشترک نسبت

  به طرفهای تجاری خارجی

  تحرک عوامل تولید          

ی ها هماهنگ سازی سیاست          
  اقتصادی

ی ها ت کامل سیاستوحد          
  اقتصادی

  
نظام پردازان برجسته  یهمریکایی، از نظر آاشپیگل، دو پژوهشگر ی ورکانتو

 مطرح ساخته اند، آنان چهار 1970 خود را در سال های هستند که دیدگاهای منطقه
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 برای تعیین حدود ای  را به عنوان مهمترین عوامل موثر درون منطقه"متغیر الگویی"

.  ماهیت و میزان انسجام-1: کنند  میقه و نیز میزان انسجام در آن معرفیطبیعی یک منط
 واحدهای سیاسی یک منطقه "مکمل بودن" و نیز "مشابهت"منظور از انسجام، اندازۀ 

 ماهیت - 2.  استی  سازمانی و وفاداری اجتماع،ی اقتصاد،ی سیاسیها در زمینه
ی ها جهت ارتباط شهروندان، رسانهتنیدگی کشورهای منطقه از  یعنی درهم. ارتباطات

 سطح -3. باشد  می و ریلی و توریسمای مشترک، تبادل نظر نخبگان، ارتباط جاده
 یک یدر این متغیر به توانایی بالفعل و بالقوه و نیز ارادۀ کشور یا کشورها. قدرت

ی سازمان ها ی سایر کشورها با سیاستها سازی سیاست سازمان در جهت همسان
 یدر اینجا پتانسیل و سابقه روابط کشورها . ساختار روابط-4. شود  میجهمربوطه تو

 (Cantori andشود ی میعضو در روابط فیمابین از ستیز تا اتحاد بررس
Spiegel,1970:4-8( .  

توان دریافت که کشورهای یک منطقه به سوی   میها با مطالعۀ این شاخص
افزون . اند  در میان آنها قویتر عمل کردهروند یا اینکه عوامل واگرایی  میهمگرایی پیش

سیستم « ، دو پژوهشگر مذکور با مطرح ساختن ای بر متغیرهای چهارگانه درون منطقه
  و خارجی در یک منطقهای ی برون منطقهها به بررسی نقش و نفوذ قدرت» اثرگذار 

 (Cantori andکوشد تا تاثیر آن را بر همگرایی ارزیابی نماید  میپردازند و می

Spiegel,1970:5-10(. در ژئوپلیتیکیر عوامل یستم اثرگذار همان تاثیدر واقع س 
 منطقه بر یی و واگراییند همگرای در فرایر شگرفی بزرگ است که تاثیرقابت قدرتها

با توجه به اینکه موضوع تحقیق مقایسۀ میزان همگرایی میان دو منطقه . گذارد  مییجا
 مقایسه تطبیقی مناطق  برایرسد که بهترین نظریه  میه نظرباشد؛ ب  میآن و اکو. سه.آ

مختلف جهان با یکدیگر و بیان وجوه افتراق و اشتراک میان آنها استفاده از نظریه 
کانتوری واشپیگل است که سعی گردید از چهار چوب نظری آن جهت ارائه بهتر 

  . مقایسه بین اکو و آسه آن گرفته شود
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، سیاسی  و وفاداری   میزان انسجام اجتماعی، اقتصادینظرز آن ا.سه. اکو و آۀمقایس
  سازمانی  

    انسجام اجتماعی-1
ی ها آن را با توجه به شاخص.سه.انسجام اجتماعی در میان اعضای اکو و آ
  . دهیم  میقومیت، زبان و خط و فرهنگ مورد بررسی قرار

امر متغیر مثبت  فارس و ترک قوم غالب منطقه اکو هستند که این :قومیت) الف
با این وصف مسئله اقوام مختلف در کشورهای عضو اکو با .  استیند همگراییدر فرا

توجه به وجود مرزهای خاکی مشترک بین بعضی از اعضا و وجود اقوام مشترک در دو 
اما با همه این، مشکالت .تواند کانون بالقوه کشمکش و واگرایی باشد  میطرف مرز

 آفریقا و آمریکا نیز وضع ، اروپا، آسیا چرا که در. باشد  نمیاکوقومی، مسئله خاصی در 
  توان مرزهایی پیدا کرد که اقوام کامالً  می از جهانای کمتر منطقه باشد، در  میچنین

فرصت از این جهت که .  هم فرصت است و هم تهدیدیتنوع قوم. همگن داشته باشد
مثالً : کند  می کمکی این به همگرای یافت وی قومیتوان شباهتها  میدر هر کشور اکو

 شدن، یبا توجه به فرایند جهان. شوند ی اکو یافت میترکها و فارسها در اکثر کشورها
  . ندارد رای به حاشیه رانده شده است و نقش بازدارنده قبلیناسیونالیسم قوم

جمعیت % 60جمعیت اندونزی و% 70آن .سه.درمیان کشورهای عضو اتحادیه آ
کامالً تحت تأثیر آداب  دهند، و  میجمعیت برونئی را اقوام مالیو تشکیل% 69مالزی و 

در انسجام نژادی   ماالیو نقش مهمی باشند؛ بنابراین، نژاد  میفرهنگ مشابه رسوم و و
%  15ازجمعیت تایلند و %  4حدود همچنین . کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی دارد

آن از . سه. سایر کشورهای منطقه آ.باشند  مییواز جمعیت سنگاپور نیز از نژاد مال
 ، فیلیپینی و ویتنامیای جهت نژادی و قومی متعلق به اقوام تای، خمر، الئو، چینی، برمه

همۀ کشورهای  البته اختالط قومی در ).wikipedia,Southeast_Asia(باشد می
سیای جنوب شرقی وجود دارد، اما به علت عدم اختالف میان اقوام مختلف در هر آ
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با این . شود ی نژادی خاصی درمنطقه آسه آن مشاهده نمیها یک از کشورها، تنش
شوند و تنوع   میآن از جهت قومی، منطقه متکثر محسوب.سه.وصف، کشورهای آ

  . استقومی نقش بازدارنده در فرایند همگرایی ایفا نکرده
، یروس:  اکو سه زبان عمده وجود داردی در میان کشورها:زبان و خط) ب

 مذاکرات و ی را به عنوان زبان رسمی عمالً دولتهای اکو انگلیسیول. ی و ترکیفارس
 موفق یها  به مانند سایر اتحادیهیبنابراین عدم انسجام زبان. ندا قراردادها پذیرفته

  .گردد  می به این ترتیب حل و فصلیاقتصاد
در منطقه آسیای جنوب شرقی زبان مالیو، به عنوان زبان رسمی و بعضاً زبان 
محلی کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، برونئی، جنوب تایلند و تا حدودی در 

آید و همچنین زبان انگلیسی به عنوان زبان اداری و حکومتی یا   میویتنام به حساب
این منطقه باعث نزدیک شدن آنها به یکدیگر و  یک کشورهای  اززبان دوم در هر

  .شود  میسهولت برقراری ارتباط بین مردم این کشورها
   تمامی کشورهای عضو اکو به جهان اسالم تعلق دارند و بیش از:فرهنگ) ج 

اما نقش دین در این کشورها به یک . دهند  میاز جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل% 95
های تازه استقالل یافته به علت حضور و تبلیغات هفتاد ساله در کشور. اندازه نیست

ترکیه به خاطر حکومت . رژیم کمونیستی، تبلور دین در جامعه چندان محسوس نیست
نسبت به ایران و افغانستان و تر   غیر دینیای الئیک در هفتاد و چند سال اخیر، چهره

باشند که   مییرو اهل سنتاز جمعیت مسلمان منطقه پ% 75 "تقریبا. پاکستان دارد
  ایران و ترکیه پیرو مکتب شافعییاکثریت آنها پیرو مکتب حنفی بوده و فقط کردها

باشند که در ایران،   میاز جمعیت نیز شیعه دوازده امامی% 25حدود . باشند می
با تمام این احوال، اختالفات تاریخی . کنند  میآذربایجان و پاکستان و افغانستان زندگی

با این وصف اسالم بیش از اینکه نقش . توان از نظر دور داشت  نمیه و سنی راشیع
 اکو داشته باشد زیرا یتواند عامل تسهیل کننده در فرایند همگرای  می داشته باشدیمنف
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توانند تفاهم داشته باشند تا یک مسلمان   میدو فرد مسلمان به رغم اختالف دیدگاه بهتر
  .) 95-134 : 1377بز اکو،کتاب س(با یک غیر مسلمان 

از لحاظ تاریخی، ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آذربایجان یک دوران 
 و در شرق با ها قزاقستان در شمال با روس .اند طوالنی هم سرنوشت و همگام بوده

  .چین تاریخ مشترک بیشتری دارد
از % 81. دهد  میاسالم و بودائیسم مذهب غالب منطقه را تشکیل. آن.سه.در آ

مردم فیلیپین، % 5مردم تایلند، % 3از مردم سنگاپور، کمتر از % 15جمعیت اندونزی، 
مردم برمه % 4مردم برونئی و حدود % 67مردم کامبوج، % 5جمعیت مالزی، % 61

سه آن ایفا کرده .آیین بودا نیز نقش مهمی در انسجام اجتماعی منطقه آ. مسلمان هستند
% 93جمعیت برمه،% 89مردم برونئی، % 13مردم تایلند، % 95نگاپور، مردم س% 51. است

 مردم کامبوج و اکثریت مردم الئوس و ویتنام بودایی هستند
)wikipedia,Southeast_Asia(.  

از آیینهای اسالم و بودا و  به دلیل تأثیر اختالطی یآن نیز از نقطه نظر فرهنگ.سه.آ
تاحدودی آئین کنفوسیوس و مسیحیت بر فرهنگ و اخالق مردم منطقه، باعث گرایش 

البته سیاست تساهل مذهبی که ازسوی همۀ . کشورهای منطقه به همدیگر شده است
خویی در مردم این  سه آن اتخاذ شده و وجود خصلت نرم.کشورهای عضو اتحادیه آ
 آئین و رسوم را آسان نموده، باعث اختالط مذهبی در این سرزمین که پذیرش هر

 یمیراث تاریخ  بسیار قابل توجه است ویسه آن، تکثر فرهنگ.در آ. منطقه شده است
  .مشترک به قوت اکو نیست

  

   انسجام اقتصادی -2
ی اقتصادی ها   درمیان اعضای اکو تشابه نظام:مشابهت نظام اقتصادی) الف
یه و پاکستان دارای اقتصاد آزاد، ایران دارای اقتصاد مختلط و ترک. شود  نمیمشاهده

شش کشور بازمانده از شوروی همگی دارای نظام سوسیالیستی و . بازار آزاد است
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متمرکز بوده که پس از استقالل با دشواریهایی برای گذار از این سیستم با نظام بازار 
   .)19/3/79 روزنامه خراسان،(باشند   میآزاد روبرو

آن که شامل دو گروه کشورهای اصلی و کشورهای تازه .سه. در میان اعضاء آ
شوند، کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین   میپیوسته به اتحادیه

داری به  باشند، که همگی دارای نظام اقتصاد آزاد و سرمایه  میاعضاء اصلی اتحادیه
تی بودند، یسا زمانی که دارای نظام سوسیالاما بقیه کشورها ت. شیوه غرب هستند

نتوانستند به این اتحادیه وارد شوند و بعد از طی مراحلی درجهت گرایش به نظام 
اقتصاد آزاد و پس از طی مرحله گذار از نظام سوسیالیستی به نظام اقتصاد آزاد به 

  ).24-25 : 1380،یبروجرد( آن پذیرفته شدند. سه.عضویت اتحادیه آ
سه آن، . مکمل بودن اقتصاد کشورهای اکو و آ:ل بودن اقتصاد کشورهامکم) ب

 آنها و الگوی تجارت خارجی کشورهای دو ای   درون منطقهی تجار با شاخص سهم
  .شود  میگیری  آن اندازهای منطقه و سهم درون منطقه

 درگذاری مستقیم خارجی،   درصد از سهم سرمایه3/1به طور کلی، اکو با احراز 
گذاری مستقیم خارجی داشت که سهم درون   میلیارد دالر سرمایه273/8 حدود
 در اکو توسط ی خارجهای یگذار سرمایهبسیاری از .  آن بسیار نازل استای منطقه

 (Macroeconomic  گیرد  میی نفتی صورتها شرکتهای بزرگ نفتی در پروژه
overview of ECO countries, 2004:36.(   
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  )میلیارد دالر آمریکا(ارت اکو تج: 2جدول
 2002 2001 2000 1999  1998  سال

 94.6 82.3 83.2 68.7 59.3 صادرات
 103.3 84.9 93.0 75.4 81.3 واردات

 197.9 167.2 176.2 144.1 140.6 کل حجم تجاری
 14.9 1.1- 21.1 16.0 11.2- )تغییرات(کل صادرات 

  صادرات درون
 )درصد سالیانه( ،ای منطقه

6.1 5.0 5.5  5.1 5.4 

 5.2 5.1 5.3 5.0 5.3 ای نسبت تجاری درون منطقه

  .CO Secretariat database, International trade statistics 2002, WTO:مأخذ
، 2004سه آن در سال .طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، مجموع صادرات آ

 105معادل  (ای ون منطقه درصد آن در3/23 میلیارد دالر برآورد گردید که فقط 451
 میلیارد 346 به ارزش ای  درصد دیگر آن را صادرات برون منطقه7/76و ) میلیارد دالر
باشد که   می میلیارد دالر389سه آن نیز .مجموع واردات جهانی آ. دهد  میدالر تشکیل

 7/76 و ای  درصد آن مربوط به واردات درون منطقه3/23مانند صادرات اتحادیه، 
 (WTO, World Trade گردد ای می آن مربوط به واردات برون منطقهدرصد 

Statistics,2003( .  
  

  انسجام سیاسی  -3
 متفاوتی دارند، افغانستان در حال "های سیاسی نسبتا ده کشور عضو اکو، نظام

باشد، اما با حضور نیروهای   میدارای حکومت جمهوری اسالمی ) 2005سال(حاضر 
ی داخلی و حضور گروه القاعده با ها ور و همچنین درگیریآمریکایی در این کش

در پاکستان شاهد حکومت جمهوری . مشکالت سیاسی و امنیتی حادی روبروست
ی مکرر ها اسالمی هستم، اما  از آغاز تاسیس تاکنون نظامیان در این کشور با کودتای

ایران . ر لرزان استدر کل، نظام دمکراسی در پاکستان بسیا. ندا دائماً حاکمیت داشته
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دارای نظام جمهوری اسالمی است، اما با داشتن نظام والیت فقیه، دارای  وضعیتی 
در ترکیه شاهد یک نظام دمکراسی به شیوه . منحصر به فرد در میان اعضای اکو است

در کشورهای آسیای مرکزی نیز با وجود هفتاد سال سابقه . الئیک هستم غربی و
اما با . بات آزاد، در سالهای اخیرجمهوری الئیک برقرار شده استی بدون انتخاها نظام

با . باشند  می فقط اسماً جمهوریها شود که این حکومت  میاندکی توجه مشاهده
 هنوز اقتدارگرایی در این آسیای مرکزیگذشت یک دهه از زمان استقالل کشورهای 

  ).84: 1384،یرازیشابولحسن (کشورها تداوم دارد 
همین عدم انسجام سیاسی است که اکو حتی نتوانست یک موافقتنامه به دلیل 

 کند، حتی ذکر نام خدا بر روی توافقاتی که در تهران صورت  حذف سیاسی امضاء
  ).80 :1374،یدیام(گرفت با اعتراض بعضی اعضاء، خصوصاً ترکیه مواجه گردید  می

ی، پادشاهی، دولتهای آن با کشورهای دارای نظام دمکراس.سه.از لحاظ سیاسی در آ
ما علیرغم تفاوت ظاهری در نظام . کمونیستی و حکومت نظامیان مواجه هستیم

 آن .سه.حکومتی شاهد مشابهت نسبی در سیستم سیاسی کشورهای عضو اتحادیه آ
لیپین نظام دمکراسی، در مالزی نظام یدرکشورهای اندونزی، سنگاپور و ف. باشیم می

کامبوج سیستم پادشاهی با  نهادهای لیبرال دمکراسی، درحکومتی پادشاهی مشروطه با 
سیستم چند حزبی و در تایلند و برونئی نظام حکومتی  وفاداری به نظام دمکراسی و

پادشاهی مشروطه دارای نظام پارلمانی، در جهت کاهش اختیارات پادشاه و سپردن 
حکومتی کشورهای نظام  ی دمکراتیک، نمایانگر تشابه نسبی درها قدرت به دست نهاد

 استثناء یالبته  حکومت نظامیان در میانمار در اینجا قدر. باشد آسیای جنوب شرقی می
 جهت حضور نظام دمکراسی هدایت شده 2001است که عالئم مثبت سیاسی از سال 

نظام حکومتی کشورهای منطقه کمک کرده است  شباهت درافزایش این کشور، به  در
(BBC: ASEAN Profile).  
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آن به این سازمان اجازه داده است که تاکنون .سه.نسجام نسبی سیاسی در میان آا
  : در آورد رسانده و آن را به اجراء  ی مهم سیاسی زیر به امضاءها توافقنامه

  بانکوک به هنگام تأسیس سازمان،1967اعالمیه 

 ،1976پیمان مودت و دوستی بالی در سال 

م آسیای جنوب شرقی به عنوان منطقه صلح،  کواالالمپور در اعال1971اعالمیه 
 آزادی و بیطرف، 

  مانیل درخصوص دریای چین جنوبی،1992اعالمیه 

 عاری از ه منطق" مبنی بر اعالم منطقه به عنوان 1997پیمان بانکوک در سال 
 ، "ای ی هستهها سالح

 ، )1997(آن در کواالالمپور . سه. آ2020تدوین چشم انداز 

 . 2002دوم در سال توافقنامه بالی 

آن همچنین برای حل و فصل اختالفات کشورهای منطقه توافقات حقوقی .سه.آ
 تبدیل به گفتمان غالب منطقه شده " گفتگو " رسانده است و فرهنگ  مختلفی به امضاء

  .(ASEAN Website, Overview of Politics and Security)است 
  

   انسجام سازمانی -4
مستقل از دول عضو برای یک سازمان، تضمین کننده داشتن شخصیت حقوقی 

آور و غیر  در این صورت است که تصمیمات آن برای آن دول التزام. اعتبار آن است
عضویت یا گرایش به . اکو از چنین ویژگی برخوردار نیست. شود  میقابل امتناع

رکیه اهمیت ت. باشد  میسازمان رقیب، یکی از دالیل موثر برضعف انسجام سازمانی اکو
یکی . دهد و در آرزوی پیوستن به اتحادیه اروپاست  میبیشتری به اروپایی بودن خود

روسیه، چین، .  رقیب، سازمان همکاری شانگهای استیاز این سازمانها دیگر
 ی و ایران و پاکستان اعضای اصلیقزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، اعضا
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همچنین تمایل آذربایجان به عضویت در نهادهای اروپایی . باشند  میناظر این سازمان
در . باشد  میامنیت اروپا، نمایانگر نگرش ضعیف آن به اکو مانند شورای همکاری و

واقع کشورهای اکو هنوز در اراده خود جهت کارآمدسازی اکو و اعالن وفاداری 
  .حداکثری به آن دچار تردید هستند

ورهای اکو در سازمانهای اقتصادی مختلف با این وصف، هرچند عضویت کش
نشانه پائین بودن جایگاه اکو برای کشورهای عضو است، ولی از مفید بودن عضویت 

به عبارت دیگر، به رغم وفاداریهای چند جانبه دولتها به . کاهد  نمیدر این سازمان
فایده تواند از جهت اقتصادی برای کشورهای عضو   میسازمانهای مختلف، کماکان اکو

 سیاسی –رحال سود اقتصادی  هبه. داشته باشد، هرچند که میزان این فایده تقلیل یابد
 ی آن استها عضویت در اکو و کارآمدسازی این سازمان به مراتب بیشتر از هزینه

  .چون همکاری در اکو بیشتر فرصت است تا تهدید
 عنوان شخصیت آن به.سه.آن سازمان رقیب مطرح وجود ندارد و آ.سه.در منطقه آ

به این . حقوقی مستقل حوزه همکاری این سازمان را با جهان خارج گسترش داده است
 ،)آسم(  اروپا –بینیم نهادهای مکملی چون سازمان  همکاری آسیا   میدلیل است که

. ایجاد شده است) چین، ژاپن و کره جنوبی (3+آن.سه.و آ) آپک(  پاسفیک- آسیا
 از جمله ای منطقه  والمللی  بینمسائل  این کشورها دری واحدها گیری همچنین جهت

اتخاذ  اعالم منطقه آسیای جنوب شرقی به عنوان منطقه عاری از سالحهای اتمی و
گروه غیر  قرار گرفتن در مواضع مشترک در دیگر مسائل سیاسی سازمان ملل متحد و

ای اثبات وجود یی برها  نشانهیاسیمسائل سمتعهدها و تالش برای حل مسالمت آمیز 
 ASEAN Website,External(باشد آن می.سه.انسجام سازمانی در اتحادیه آ

(Relations.آن پذیرفتند که این نهاد دارای .سه. به عبارت دیگر، کشورهای عضو آ
.  را داردالمللی  بینشخصیت مستقل است و صالحیت برقراری رابطه با سایر نهادهای

  . برای اعالن وفاداری اعضا وجود نداردآن سازمان رقیب.سه.در منطقه آ
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  ماهیت ارتباطات
 به هم ،اعتقاد بر این است هرچه ارتباط افراد و نخبگان یک منطقه بیشتر باشد

شوند در پیشبرد فرایند همگرایی گام   میپیوندی آن منطقه بیشتر شده و نخبگان وادار
ورهای منطقه و وجود اگر درصد توریسم، مالقاتهای مقامات و نخبگان کش. بردارند

آن به .سه.ی ارتباطات یک منطقه تلقی کنیم موقعیت آها رسانه مشترک را از شاخص
  .مراتب بهتر از اکو است

 میلیون نفر 391/16 بالغ بر 2002ی وارده به منطقه اکو در سال ها تعداد توریست
 با توجه به  اکو وجود ندارد، ولیای ی درون منطقهها بودند که آمار دقیقی از توریست

ی وارده به ترکیه ها  میلیون نفر از آمار فوق مربوط به توریست5/13اینکه حدود 
  باشد بسیار نازل ای شود که سهم توریسم درون منطقه  میبینی هستند، پیش

(Macro_economic overview of ECO countries,2004:40).   
 نشست از 41اکو، تنها از جهت مالقاتهای نخبگان رسمی و غیر رسمی در منطقه 

 500آن ماهانه .سه. ثبت شده است، در حالیکه آ2005 تا آخر نوامبر 2005اول ژانویه 
  .(ECO Website,Events)نشست دارد 

میان کشورهای اکو، بیشتر حجم ارتباط بین ترکیه از یکسو و سایر کشورهای  در
. باشد  می و حذف روادیدیا این به دلیل تسهیالت گذرنامه. باشد  میاکو از سوی دیگر

بایست موانع   میاگر اکو بخواهد به تقویت ارتباطات در میان اعضای خود کمک کند،
 (Macro_economicعریض و طویل تشریفات اخذ روادید را از میان بردارد

overview of ECO countries, 2004:26-28.(   
نین گسترش راه آهن آبهای آزاد و همچ وجود راههای ارتباطی گسترده، در کنار

در میان کشورهای عضو اتحادیه باعث افزایش رفت و آمد افراد در میان کشورهای 
 2003 میلیون نفر و در سال 44 حدود 2002در سال . آسیای جنوب شرقی شده است

 درصد 40که حدود اند  آن سفر کرده. سه. میلیون نفر جهانگرد به منطقه آ5/37حدود 
شود که علت اصلی رونق توریسم در   میگفته.  بودندای طقهآنها مسافران درون من
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ی ها سازی صدور روادید خصوصاً برای کشورهای منطقه، جاذبه  آسان،منطقه
 تشویق روابط ایآن بر. سه.کشورهای آ. باشد  میجهانگردی و آزادی عمل جهانگران

را مورد وکارهای اجرای آن  نویس حذف روادید را امضاء کردند و ساز خویش، پیش
  .(ASEAN Website, tourism) دهند  میمطالعه قرار

  
  سطح قدرت در منطقه اکو و آسه آن و نقش آن در همگرایی 

 استفاده (GDP)برای بررسی میزان قدرت نسبی از شاخص تولید ناخالص داخلی
جهان امروز که نوعی همبستگی آماری معنی دار بین کشورهای  کردیم، خصوصاً در

 وجود المللی  بیند ناخالص ملی باال و نفوذ سیاسی بیشتر آنها در مسائلدارنده تولی
 برخوردارند ای منطقه از قدرت قابل مالحظه سه عضو بنیانگذار اکو هر چند در. دارد

ی بقیه کشورهای عضو اکو را ها توانایی نسبی در تغییر سیاست و) 3جدول شماره(
سه کشور با یکدیگر اتفاق نظر نداشته و دارند، اما مشکل در این است که اوالً این 

 چین و,کنند؛ و ثانیاً قدرتهایی مانند روسیه   میهریک سیاست خاص خود را تعقیب
آمریکا در سالهای اخیر حضور بیشتری در منطقه داشته و با انعقاد قراردادهای 

 امنیتی با کشورهای آسیای مرکزی و همسویی در مسائل منطقه از دفاعی و, اقتصادی
مجال فعالیت را از کشور ) چین در گروه شانگهای همکاری روسیه و (،جانب آنها

یی اسالمی به گرا  از بنیادمرکزیتلقی دولتهای آسیای . اند ترکیه گرفته  پاکستان و،ایران
آمریکا در برابر به  چین و، عنوان یک تهدید باعث گردیده است که آنها با روسیه

بسیاری از رهبران . ی دفاعی امضا نمایندها المی موافقتنامهاصطالح تهدید بنیادگرایی اس
 و افغانستان به جای گرایش به ایران به عنوان عضو اصلی رکزیکشورهای آسیای م

 چون آمریکا و ای اکو، مشکالت امنیتی خود را از طریق توسل به قدرتهای فرامنطقه
  .کنند  میاسرائیل مدیریت

  



  
  
  
  

 1 ش–، سال دوم   فصلنامه ژئوپلیتیک 140

   ∗∗آن. سه.تولید ناخالص داخلی آ: 4جدول شماره                ∗ داخلی اکوتولید ناخالص: 3جدول شماره   
  میلیون دالر آمریکا  نام کشور  میلیون دالر آمریکا  نام کشور
  208.2  اندونزی  6.156  آذربایجان
  4.7  برونئی  9.707  ازبکستان
 143.3  تایلند  4.048  افغانستان
  91.4  سنگاپور  115.912  ایران

  80.4  فیلیپین  69.576  پاکستان
  2.0  الئوس  1.217  تاجیکستان
  4.2  کامبوج  8.800  ترکمنستان
  103.2  مالزی  181.569  ترکیه

  9.6  میانمار  24.447  قزاقستان
  1.615  قرقیزستان

 

  39.0  ویتنام

 686.000  مجموع 423.047  مجموع

∗http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Publications/Annual_Economic
_Report /Macro_economic _overview of ECO countries. ∗∗ 

http://www.asean.or.jp/eng/general/base/glance2004.html 
 

رهای ، کشو)4جدول شماره(ی اقتصادی ها توجه به شاخص آن با.سه.در مورد آ
. اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین قدرتمندترین کشورهای منطقه هستند

کند،   میکشور ویتنام هرچند از جهت سخت افزارهای نظامی با کشورهای فوق برابری
پنج کشور فوق همگی . ولی به دلیل ضعف اقتصادی یارای رقابت با آنها را ندارد

د و اراده الزم جهت تقویت سازمان و قدرت تأثیر آن هستن. سه.اعضای بنیان گذار آ
از طرف دیگر مشکالت امنیتی این منطقه قابل . باشند  میگذاری به سایر اعضا را دارا

آن در جلب . سه.مقایسه با منطقه اکو نیست؛ نتیجتاً ضرورتی برای توسل کشورهای آ
  . وجود نداردای حمایت از قدرتهای بزرگ برون منطقه
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  روابطساختار 
ساختار روابط به معنی ماهیت روابط کشورهای عضو سازمان بین حد مثبت و 

اگر حد مثبت روابط را اتحاد و حد منفی را جنگ تلقی . باشد  میحد منفی یک طیف
 .توان ترسیم کرد  میکنیم، ماهیت روابط یک منطقه را

یی وجود داشته ی بالقوه برای واگراها آن نیز در گذشته زمینه.سه.در میان اعضای آ
است، اما با پایان یافتن جنگ سرد و گرایش کشورهای کمونیستی منطقه به غرب و 

 کاهش قابل ها کشورهای طرفدار غرب در منطقه آسیای جنوب شرقی، این زمینه
انگیز  بری اختالفها عالوه بر این مشارکت و منافع اقتصادی زمینه. اند  یافتهای مالحظه

آن از ابتدای شروع .سه.موضوع مهمتر، اینکه اتحادیۀ آ. را تحت پوشش قرار داده است
.  بازی کرده استای  نقش یک داور را در حل معضالت و اختالفات منطقه، کار خود

آن بیشتر در نقطه تعادل قرار دارند و . سه.بنابراین از جهت ساختار روابط، کشورهای آ
ولی شکی نیست که از جهت . بار بین آنها سابقه ندارد تی سیاسی خشونها خصومت

  . یی دارندها اقتصادی آنها با یکدیگر رقابت
در منطقه اکو، هرچند مجادالت سیاسی و اختالفات مرزی هر از گاهی در 

کند، ولی در تاریخ تشکیل اکو، کشورهای عضو هیچ وقت   میکشورهای عضو بروز
کشورهای آسیای مرکزی عضو اکو به دلیل قرار . اند درگیر خشونت نظامی مرگبار نبوده

جمهوری . گرفتن در حاکمیت اتحاد شوروی سابق مجالی برای برخورد نظامی نداشتند
آذربایجان با ارمنستان درگیر برخورد نظامی است که ربطی به همگرایی در اکو ندارد؛ 

رهای اکو دارای بنابراین از جهت طیف روابط، کشو. زیرا ارمنستان عضو اکو نیست
تواند نکته مثبتی در فرایند   میو این امراند  پیشینه برخورد نظامی یا جنگ نبوده

رساند که آنها اختالفات غیرقابل   میحداقل این مفهوم را. همگرایی کشورهای اکو باشد
  .فائق شدن از طریق دیپلماسی را ندارند
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  ژئوپلیتیک در اکو یا رقابتهای ای نقش قدرتهای اثر گذار برون منطقه
 واگرایی اعضای اکو در دو دورۀ زمانی قابل ونقش آمریکا در همگرایی  :آمریکا
 که ای دی فعالیت خود را شروع نمود و دوره. سی.زمانی که اکو به نام آر: بررسی است

تضاد منافع بلوک . شود  میبندی جهانی شروع بعد از فروپاشی شوروی و انحالل بلوک
سم سه ی مهار  کمونیکا براید که آمریالهای جنگ سرد باعث گردشرق و غرب در س

ه و پاکستان را به تشکیل سازمانی برای همکاری بیشتر بین آنها یترک ران،یکشور ا
  .تشویق و ترغیب نماید

مریکا دچار  آکشور ایران و ایران، وضعیت روابط دو پس از انقالب اسالمی در
رش روابط خود با ترکیه و پاکستان و همینطور اما آمریکا با گست. تغییر اساسی شد

هرچند . اکو گذاشته است  بر روند همگرایی دریتحریم اقتصادی علیه ایران تاثیر منف
آینده برای ایاالت متحده امریکا باشد، اما  تواند به عنوان یک رقیب احتمالی در  نمیاکو

 همکاری بیشتر کشورهای ت ایران یا هر سازمانی که بهیاکو با محور رشد همگرایی در
. مریکا نیستآنجامد، مورد پسند ات روسیه بیی با محور، روسیه آسیای مرکزی و
 و جلب رکزیکشورهای آسیای م ی درگذار سرمایهی اقتصادی و ها بنابراین با کمک

این منطقه، سعی دارد از   درای آنها در سازمان ناتو و گسترش الگوی سکوالریزم ترکیه
: 1378فترنیکف و گلو شنگو( به روسیه یا ایران جلوگیری کندها هوریگرایش این جم

2 - 91 .(  
عبورخطوط لوله نفت و گاز منطقه به  حذف ایران از کنسرسیوم نفت آذربایجان،

ی منزوی نمودن ایران و جلوگیری از ها  از سیاستای اروپا بجز از مسیر ایران، نمونه
ی مختلف اقتصادی ها  امریکا با شیوه.باشد گرایش کشورهای منطقه به ایران می

رفتار سیاسی امریکا با ایران . دارد های منطقه را از همکاری با ایران باز می جمهوری
یکی از اهداف . شود که توسعه اقتصادی منطقه چند سال به تاخیر بیفتد  میباعث

 به هر نابراین ب.باشد  میبنیادگرایی اسالمی مهار ایران و، آمریکا درآسیای مرکزی
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 و یریبص(کشورهای منطقه از گرایش به ایران دوری کنند تا کوشد ای می شیوه
  : یابد  میبه چندین هدف دست، آسیای مرکزی مریکا با تسلط برآ). 91- 5: 1383،یزدیا

  . تسلط بر منابع انرژی منطقه-
  . روسیه  بدست آوردن امتیاز مهمی برای غلبه بر حریفان خود یعنی چین و-
  .محدود ساختن آنها مثل القاعده و  بر نیروهای مخالف آمریکا تسلط-

آسیای مرکزی ابرقدرتی پدید آید که  در خاورمیانه و  در کل امریکا مایل نیست
-127: همان(منطقه به مخاطره اندازد منافع آمریکا را در استقالل کشورهای منطقه و

، شود  میبات درمنطقه بیشتر تامینمریکا با افزایش ثآاما از آنجایی که اهداف بلند ). 91
ایاالت متحده در تالش است یک نوع همگرایی با مرکزیت ترکیه در منطقه ایجاد نماید 

  .بندی نماید گروه اساس منافع خود و کشورهای منطقه را بر
ه  برخوردار بودیتیاالت متحده از چنان اهمی ای برا منطقهیتسلط بر منابع انرژ

 ها،ییکایاز نظر آمر.  کندید تلقی سودمند و مفیعنوان گروه به  طالبان رایکه حت است
. وجود داردندر یرتلند مکها   "شکم نرم" در یا گاز قابل مالحظه ر نفت ویذخا

 که به موضوع نفت پرداخته شده است و به دنبال کسب یزمان  در طول مدت واشنگتن،
ل ی از مسای، بر برخییکای آمری نفتیها  شرکتی برای و کافیاساس امکانات و منافع

 یژه برای حمل و نقل آن بویها شبکه خطوط لوله نفت و راه سیک مانند تاسیتیژئوپل
االت متحده، ین، از نقطه نظر اای بنابر. ران، تمرکز کرده استیا ه ویکنار گذاشتن روس

 برگردد ی شوروی از فروپاشبه حالت قبل د دوبارهی، نبارکزیم یای آسیمنطقه خاکستر
ر خواهد یناپذ اجتناب رد، جنگین منطقه بگیم به تصرف مجدد ایه تصمیاگر روسو 
منطقه  نی خود را متعهد به ایاالت متحده از لحاظ نظامیا  قطعاً. بود
 ).1383ز،یسحرخ(داند یم
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دی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان عامل .سی.سیس آرأزمان ت هرچند در :روسیه
اما این مورد به  آمد،  میی عضو بحسابها شورکمونیسم، تهدیدی مشترک برای ک

بررسی  این موضوع را در.  نبود که آنها را در برابر شوروی بهم نزدیک کندای اندازه
بعد از فروپاشی . توان دریافت ایران با اتحاد شوروی می پاکستان و، روابط ترکیه

 ای  تعیین کنندهمسکو به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فنی، قدرت اثرگذار ،شوروی
نمونه آن تجارت این کشورها با .  دارد و آذربایجانی آسیای مرکزیها در جمهوری
 روسیه بزرگترین شریک تجاری و بازرگانی خارجی این شش جمهوری. روسیه است

  . باشد می
روسیه در تمام سالهای اخیر تالش نموده، قدرت سابق خود را بدست آورد و 

ر یشات غیگرا، کل در .ته خود را در این منطقه احیاء نمایدجایگاه نفوذ و قدرت گذش
عالوه بر این .  مشکل استها  شوروی سابق برای بسیاری از روسیهای جمهوریروس

جدا از منافع  .باشند  می در این شش جمهوری مقیم، تعداد بسیاری روس تبار، ذهنیت
ی قوی روسها برای حفظ اه جمله انگیزه منافع اقتصادی نیز از تاریخی، استراتژیک و
 روسیه همچنین در.  )433-99: 1382، انی ساوآلیکر (منطقه بوده است سلطۀ خود در

آسیای مرکزی  و پرخطر جلوه   با حمایت از گروههای شورشی دریتالش است، حت
 ، یی اسالمی، ثبات سیاسی کشورهای منطقه را به مخاطره اندازدگرا دادن تهدیدات بنیاد

 روسیه توانسته است نیروهای ها با این شیوه. حاظ نیز به روسیه وابسته باشنداز این ل تا
کشورهای منطقه نیز با این سیاست  بعضی از .منطقه مستقر سازد نظامی خود را در

بنابراین روسیه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر تاکید . روسیه موافقت ندارند
 استمرار پرداخت ، ها این جمهوری کن دری روس ساها نموده است؛ حمایت از اقلیت

 ،هامنازعات سیاسی داخلی این کشور دخالت نظامی در معامالت با آنها  دریارانه
درخواست از غرب برای ، گرفتن امتیازات در ازای بخشیدن سهم آنها از بدهی شوروی

مان مشارکت دادن آنها در ساز ،عدم دخالت در این منطقه به عنوان حوزه نفوذ روسیه
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جمله اقدامات روسیه برای  از ،CIS)( مشترک المنافعیهمکاری شانگهای و کشورها
 روسیه برای پیدا کردن جایگزین در .باشد  میرکزیمحفظ محوریت خود در آسیای 

ی هنگفتی در صنایع کشورهای آسیای گذار سرمایهبه  ،مسیرهای صادرات انرژی
 روسیه هیچگونه عالقمندی نسبت به :توان گفت  میدر کل. مرکزی اقدام نموده است

داند و خواستار همگرایی این   میزیرا خود را قدرت اصلی. دهد  نمیاکو از خود نشان
نگرانی بازگشت روسیه به . باشد  می در چارچوب کشورهای مشترک المنافعها دولت

ی دیگر از ها قدرت در این منطقه باعث همکاری کشورهای این منطقه در سازمان
  . سازمان امنیت و همکاری اروپا و اکو شده استجمله 

 است که باعث ی عرصه نفوذرکزیم یایآس ک،یاز نقطه نظر ژئواستراتژ
عنوان  ه ب ک رای نزدین حالت، مرزهایمسکو در بهتر. شود یه می روسیریپذ بیآس

ت یتمام تواند ی در منطقه میهرگونه تسلط خارج. ردیگ ینظر م ر دریگ منطقه ضربه
 توان به دو قسمت از ی میلحاظ فن  ه را بهیروس. ه را به مخاطره افکندیروسارضى 

بوده است  هی روسین قدرت نظامین، ایبنابرا. م کردیتقس  اورالیها وسط در امتداد کوه
. ک دولت متحد، جمع کندیها را تحت  ها و فدرال ستیکه توانسته تزارها، کمون

. دهد ی نشان میه را به خوبیمدت روس داست بلنی در چچنستان سیسم روسیتاریلیم
 یروهایرسد ن یاالت متحده در منطقه به نظر میه و ایوجود تعارضات روس البته با

 خود، ییکای آمری رقابت با همتاهای برای کافییحال حاضر از توانا  دریمتعارف روس
 د رای جدین نظامیه، دکتریت روسی امنین است که شورایت ایواقع. ستندیبرخوردار ن

د یرانه هنگام حادثه و تهدیشگی پیا  حمله هستهین کشور برایا  بر حفظ منافعیکه مبتن
 ).1383ز،یسحرخ(ب کرد ی باشد، تصویجد

  انگیزه اقتصادی عامل مهمی در توجه اتحادیه اروپا به منطقه اکو :اتحادیه اروپا
پذیرفته شده و پنج  در شورای اروپا نجایی که آذربایجان و ترکیه رسماًاز آ. باشد می

جمهوری آسیای مرکزی عضو اکو در سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین ناتو 
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عمده  چهار کشور. مشارکت دارند، توجه خاصی از سوی اروپا به منطقه شده است
اروپا، یعنی آلمان، ایتالیا، انگلیس و فرانسه، به ترتیب دارای بیشترین روابط بازرگانی با 

با توجه به سیاست کلی اروپا در سطح ). 91: 1377زاده، ینادعل(باشند می اعضای اکو
 مبنی بر تشکیل یک نظام چند قطبی و جلوگیری از رشد یک قطب در المللی  بیننظام
جهت ایجاد صلح جهانی، روابط اقتصادی و سیاسی اروپا با اکو و   درالمللی  بیننظام

تصادی و اعتبار سیاسی کشورهای منطقه و در کنار آن با روسیه باعث افزایش توان اق
البته .  مبتنی بر همکاری و صلح خواهد شدای نتیجه ایجاد یک همگرایی منطقه در

گسترش ناتو به شرق از دو جنبه . این بحث، گسترش ناتو است موضوع قابل توجه در
یش یکی اینکه با سیاست اروپا برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه پ: قابل بررسی است

 و قفقاز به آسیای مرکزیی ها که با این احتمال با توجه به گرایش جمهوری رود؛
 ی اکو منفای در همگرایی منطقه) 14 : 1377،یرحمان(کشورهایشان، حضور ناتو در

جهت دیگر گسترش ناتو سیاست جذب کشورهای آسیای مرکزی و . شود  نمییتلق
  ایران و روسیه و تسلط بر جهان اسالممریکا برای مهارآقفقاز به ناتو درجهت سیاست 

جهت این سیاست پیش برود عاملی است در  باشد، در صورتی که گسترش ناتو در می
  .میان اعضای اکو جهت واگرایی در

 بعنوان سومین -1:   در توجه چین به اکو چند مطلب حائز اهمیت است :چین
 رقابت با -2.  اکو داردمصرف کنندۀ بزرگ نفت در جهان نیاز مبرمی به نفت منطقه

در  روسیه و آمریکا با توجه به رشد چشمگیر جهان اسالم به عنوان یک قدرت برتر
  آینده و تالش برای همکاری با این قطب برای مقابله با روسیه و آمریکاالملل  بیننظام

بدست آوردن راه  -4. نی صادرات چیت بازار منطقه برای تقو-3). 98 : 1376،یملک(
از منطقه اکو به اروپا با تالش برای گسترش خطوط ارتباطی چین با اکو؛ از جمله  عبور

:  1377ا، یدوارنیام(  اروپا و اتصال آن به خط آهن قزاقستان– پل دوم آسیا ،راه آهن
78-76( . 
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 با اعضای اکو ای این مالحظات از جانب چین باعث شده است، روابط گسترده
صادی و هم سیاسی باعث رشد این کشورها گردیده و در داشته باشد و هم از لحاظ اقت

گر مرکز ثقل سازمان ی دین از سوی چیول. اکو کمک کند نهایت به همگرایی در
 یتواند نقش منف یب اکو عمل کند مین سازمان در نقش رقیباشد که اگر ا  مییشانگها

  . فا کندی اکو اییدر همگرا
 جهت سیاست ضد گذار در منطقه در اسراییل به عنوان یک قدرت اثر:اسراییل
یان، انتفاضه فلسطین، حزب اهللا لبنان و گرا علت حمایت ایران از اسالمه ایرانی خود، ب

 اکو تحت تاثیر ای مخالفت بیش از دو دهه با اسراییل، نگران رشد همگرایی منطقه
 است و از پاکستان ناخشنود ی اتمی ایران وها اسراییل از برنامه. باشد  میسیاست ایران

کند   میبنابراین فشار شدیدی به مسکو وارد. کند  میهمکاری دوکشور احساس نگرانی
 ، یهودیان آمریکا یالبضمن اینکه از طریق . تا از همکاری با ایران دست بردارد

بنابراین در راستای . کند  میواشنگتن را به فشار آوردن به ایران و روسیه ترغیب
بط کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و ترکیه از ایران با آنها کردن روا ی دورها سیاست

ی ها و کمک. روابط نزدیکی برقرار نموده است و در همۀ این کشورها سفارتخانه دارد
 یک 1996اسراییل از سال . نماید  میاقتصادی و نظامی زیادی به این کشورها اعطا

میزان ). 249 :1377،یبجنورد(توافقنامه نظامی و امنیتی با آنکارا امضاء نموده است
ی آسیای ها جمهوری. رساند  میمبادالت اسراییل و ترکیه نیز سود هنگفتی به ترکیه
ی تجاری و صنعتی مختلف با ها مرکزی و آذربایجان نیز همکاریها زیادی در زمینه

 اسراییل کوشیده است در زمینه ، در منطقهها با توجه به نفوذ ترک. اسراییل دارند
 راه پیدا ها به این جمهوریتر  ی با ترکیه شریک شود و از این طریق آسانگذار هسرمای
  ). 53 :1377،یملک(کند
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   آن.سه. یا رقابتهای ژئوپلیتیک در آای نقش قدرتهای اثر گذار برون منطقه
 منطقۀ ، در تحکیم رژیمهای کشورهایآمریکانقش ایاالت متحده  :آمریکا

ی غربی به آن منطقه، در همگرایی ها ی مالی واشنگتن و ورود سرمایهها کمک، آن.سه.آ
  به خصوص به اندونزی وآمریکای مالی ها کمک.  تأثیر مثبت گذاشته استای منطقه

 جاکارتا، سیاست  سوهارتو بعلت گرایش به غرب در»نظم نوین«تحکیم سیاست 
پیوندهای  کالرک،  داشتن دو پایگاه سوبیک و در فیلیپین باآمریکاگسترده  حضور

 مقابله با نفوذ نظامی محکم در به دژ تبدیل این کشور و  با کشور تایلندآمریکاتاریخی 
سنگاپور و سرازیر  سرپانگه داشتن رژیم حاکم بر  درآمریکااراده  منطقه، کمونیسم در
سنگاپور، در   در» یوکوان لی«تحکیم رژیم  اروپایی در یی وآمریکای ها شدن سرمایه

 روند مثبت داشته و آن تأثیر.سه.گرایش به همکاری میان کشورهای مؤسس اتحادیه آ
  .همگرایی را تداوم بخشیده است

 باالیی برخوردار نفوذ آن، از. سه.، در کشورهای مؤسس آآمریکاایاالت متحده 
 نزدیکی با سیارهای مالی و نظامی ایاالت متحده رابطه ب به لحاظ کمک سنگاپور .است
 معرفی کرده است و ای ایاالت متحده را بازوی اصلی حفظ ثبات منطقه دارد، و آمریکا

همین راستا   در.کند  میمنطقه قویاً طرفداری نیرومند ایاالت متحده در از حضور
 ی قرارآمریکادراختیار نیروهای  هوایی قابل توجهی را تسهیالت بندری و تأسیسات و
گرایش شدیدی به  باشد، اما  میاعضای جنبش عدم تعهد پور یکی ازسنگا. داده است

  ایجادبرای ژاپن، را ، چین وآمریکاکوشیده است مثلث  سنگاپور. بلوک غرب دارد
اجرای اصول سیاست خارجی خود  در این کشور. منطقه مستحکم کند توازن در

  .کند  می عملآمریکا پیوسته هماهنگ با
مسائلی هستند که ایاالت متحده ، بنیادگرایی اسالمی رظهو کمونیسم و نفوذ خطر

 ایاالت متحده در. منطقه آسیای جنوب شرقی درگیر نموده است در سالهای اخیردر را
حل  تالش در به کشورهای منطقه و نظامی خود های مالی و کمک با طول جنگ سرد
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 برابر در ن راآ.سه.عواملی که آ  از ونمود  میعقیدتی آنها سعی اختالفات مرزی و
 بنیادگرایی اسالمی سالهای اخیر در. نمود، جلوگیری بعمل آورد  میکمونیسم تضعیف

 آمریکا 2001با بروز حوادث یازده سپتامبرسال. ایفا نموده است نقش کمونیسم سابق را
فیلیپین نیز، همچون سنگاپور و . صرف نموده است ی بسیاری راها این زمینه، هزینه در

 ایاالت متحده عمل اجرای اصول سیاست خارجی همگام با  آن در.سه.ی آبقیه کشورها
  .کند می

لحاظ رقابت اقتصادی  آن حدی نیست که از آنجایی که اتحادیه آسه آن در  از
تاکنون تعارض خاصی با غرب  لحاظ ایدئولوژیک نیز غرب رقابت نماید و از بتواند با

هت همگرایی منطقه بوده است نه ج  به منطقه درآمریکای ها نداشته است؛ کمک
 تغییر تدریجی در الئوس و ویتنام و سرگیری روابط با از  درآمریکاحرکت  .واگرایی

 تقویت روابط با دشمنان سابق آن کشور  بعد از جنگ سرد مبنی برآمریکاسیاست کلی 
 برداری از جهت بهره برقراری روابط در تحریم علیه این کشورها و لغو منطقه، با در

جهت   آن در.سه.بازارهای این دوکشور و همچنین درخواست کشورهای اتحادیه آ
سوی دیگر  فروپاشی شوروی و از از کشورهای منطقه بعد  باآمریکابهبودی روابط 

جانب کشورهای  جهت بازسازی اقتصادی از ی مالی درها تمایل به دریافت کمک
ی ها ست؛ که نشانگر بروز زمینهمنطقه شده ا ویتنام موجب توسعه روابط در الئوس و

  . باشد  میبلوک متخاصم دوران جنگ سرد همگرایی بین دو
ندو در ی ایحجم روابط تجار .شود  مییکا تلقی آمری اصلی از شرکایکیآن .سه.آ
 یک تجارین شریآن چهارم.سه.د و آیارد دالر برآورد گردیلی م80 بالغ بر 1996سال 
االت متحده در ین ایهمچن. شود  میک محسوبیکزژاپن و م کا بعد از کانادا،یآمر

ز قابل توجه یکا در آپک نیآن حضور دارد و نقش آمر.سه. آیها نشست
   . )ASEAN Website, ASEAN-US DIALOGUE Relations(است
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 روسیه، بعنوان یکی ازقدرتهای اثرگذار خارجی، چه در دوره اتحاد :روسیه
  فروپاشی بلوک شرق به همگرایی درچه در دوره بعد از و )جنگ سرد(شوروی 

سم شوروی به یدوران جنگ سرد نفوذ کمون در. کشورهای منطقه کمک نموده است
 وحمایت شوروی از ویتنام شمالی به عنوان قدرت خطرناک ای عنوان یک تهدید منطقه

آن موجب شد، این کشورها اختالفات . سه.منطقه برای کشورهای مؤسس اتحادیه آ
  .هم همکاری نمایند  دفع یک تهدید مشترک بابرای گذاشته وکنار  را خود

 سالهای آخر با فروپاشی شوروی و روی کارآمدن سیاست جدید حتی در
شوروی به کشورهای کمونیست و همچنین  ی اتحادها ، و قطع کمک1980دهه

اتخاذ نموده بودند، باعث شد این  کشورهایی که سیاست دوری از بلوک غرب را
گیری جدید  جهت. اتخاذ نمایند آن را.سه.اتحادیه آ ست گرایش به غرب وسیا کشورها

معضالت بزرگ اقتصادی، اجتماعی  پیمانان شوروی سابق عمدتاً به دلیل مشکالت و هم
ازطرف دیگر روسیه نیز به دلیل مشکالت اقتصادی قادر به پاسخگویی . سیاسی بود و

  .درخواست این کشورها نبود
در سال .  دارد راآن.سه. با آ" کاملیک گفتگویشر" تیعه وضیهم اکنون روس

 صلح و توسعه در منطقه ی مشارکت برا"ه توافقنامهیآن و روس.سه.ن آی، ب2003
 ملحق "آن.سه. آیمان مودت و همکاریپ" ه بهیروس، 2004در سال  . امضا شد"کیپاسف
 ASEAN( استون دالر تجاوز نکرده یلی م3 تا 2 دو کشور از ی روابط تجاریول. شد

Website, ASEAN-RUSSIA DIALOGUE ELATIONS.(ه به ی روس
 در تحوالت یآن نقش مهم.سه.  با آییای و بعد جغرافیده داخلیل مشکالت عدیدل

  .کند  نمیفایمنطقه ا
آن با ژاپن باعث افزایش سطح قدرت اقتصادی .سه. همکاری کشورهای آ:ژاپن

آن در .سه.ارتباط ژاپن و آ.  داشته استاتحادیه شده و تاثیر بسیاری در همگرایی
ی اقتصادی و ها این ارتباط هم در زمینه. گسترش چشمگیری داشته است سالهای اخیر
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 1990 امنیتی و فرهنگی در طی دهه - ی سیاسیها ی و هم در زمینهگذار سرمایه
در با پایان یافتن نظام دو قطبی و تغییرات ساختاری . همچنان رو به افزایش بوده است

اقیانوسیه بر اساس منافع مشترک شکل -آن و ژاپن در آسیا.سه.، ارتباط آالمللی  بیننظام
آن در چندین .سه.جدیدی به خود گرفت، اکنون همکاری نزدیک ژاپن و اتحادیه آ

ژاپن، همکاری وزرای اقتصادی و -آن.سه.محور عمده از جمله مجمع اقتصادی آ
ی ای و میازاوا و اجالسهای سران و وزرصنعت دو طرف، طرحهای هاشیموتو، آبوچ

  .  ژاپن تجلی نموده است–آن .سه.آ
ی مالی و فنی به کشورهای اتحادیه ها ی و کمکگذار سرمایهژاپن از طریق 

 شده و هاآن باعث افزایش رشد اقتصادی و حل بحرانهای اقتصادی در این کشور.سه.آ
قرار است که تا سال .  استاز این بابت به همگرایی در منطقه کمک بسیاری نموده

، 2003بر اساس آمار . جاد گرددی ایآن و ژاپن رابطه منطقه آزاد تجار.سه.ن آی ب2012
ارد دالر واردات از منطقه داشته یلی م58ارد دالر صادرات به منطقه و یلی م50/3ژاپن 
الر ارد دیلی بالغ بر دو م2003اپن در منطقه در ژم ی مستقیگذار سرمایهن یهمچن .است

 (ASEAN Website, ASEAN-JAPAN DIALOGUEگردیدبرآورد 
RELATIONS(.  

در دوران جنگ سرد هر چند چین با ایاالت متحده به توافقهایی رسیده بود  :چین
آوردند؛ اما اکثر این   میآن بعضاً با چین مراوداتی بعمل.سه.و کشورهای اتحادیه آ

در این .  بودنددر آورده تعلیق حالت را با چین به  روابط خود1991کشورها تا سال 
دوران چین مثل شوروی به عنوان حامی کمونیسم منطقه، در قالب همان سیاست مقابله 

. کرد با نفوذ کمونیسم کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی را بیشتر بهم نزدیک می
 از 90ی مختلف باعث شده است، طرفین در دهه ها آن در زمینه.سه.روابط چین با آ

الت تخاصم به یک همکاری سازنده روی آورند، که به روند همگرایی در منطقه ح
  . کمک بسزایی خواهد نمود
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ی مشـترک،   هـا    و پـروژه   هـا   آن و چین در مـورد برنامـه       .سه.همکاری دانشمندان آ  
ی مشـترک از    هـا   یگذار  سرمایهتشکیل گروه کاری برای کار بر روی مبادالت تجاری و           

 یکشـورها  .باشـد   مـی آن بهـم .سـه . و کشـورهای اتحادیـه آ    جمله موارد نزدیکی چـین    
ن و  یرهبـران چـ    . دادنـد  " کامـل  ی گفتگـو  "ت  ین وضـع  ی به چـ   1996آن در سال    .سه.آ
 " صلح و سـعادت    یک برا ی مشارکت استراتژ  " توافقنامه   ی بال 2003آن در اجالس    .سه.آ

 از  یارمنطقـه عـ   " الحاق بـه پروتکـل       برای خود را    ین آمادگ ین همچن یچ .امضا کردند 
 از یکـ ی، ر از مـوارد فـوق  یـ غ.  اعـالم کـرد  "ی جنـوب شـرق   یای آس ای   هسته یسالحها
 بـوده  ی اقتصاد یهاین همکار یآن و چ  .سه.ه آ ی روشن در حسن روابط  اتحاد      یشاخصها

 30/9ن و   یارد دالر صادرات بـه چـ      یلی م 47/3آن  .سه. آ ی کشورها ،  2003در سال    .است
. دهـد   مـی  نـدو را نشـان    ی روابـط ا   یشتند کـه گرمـ    ن کشور دا  یارد دالر واردات از ا    یلیم

جـاد  ی ا یآن منطقـه آزاد تجـار     .سـه .ن و آ  یچن  ی ب 2010د که تا سال     ین مقرر گرد  یهمجن
ــردد  ASEAN website, ASEAN-CHINA DIALOGUE( گــ

RELATIONS .(  
  
  گیری نتیجه

آن و اکو بسیار به یکدیگر شبیه است، هر دو سازمان با هدف . سه.فلسفه ایجاد آ
ولی پویایی این دو . وری جستن از کمونیسم و با تشویق غرب تأسیس و تداوم یافتندد

آن در . سه.در مجموع کارنامه آ. سازمان در طول زمان تا حدودی متفاوت بوده است
با این وصف هر دو . از اکو استتر  ابعاد مختلف خصوصاً بعد اقتصادی درخشان

از جهت . یی راه بس درازی در پیش دارندسازمان برای رسیدن به سطوح باالی همگرا
جهت همگرایی دارد، تکثر اجتماعی در  انسجام اجتماعی، اکو امتیازات بیشتری در

جهت انسجام سیاسی، اقتصادی و  ولی از. آن به مراتب بیشتر از اکو است. سه.آ
آن دیدگاههای سیاسی . سه.هرچند در منطقه آ. آن بهتر است. سه.سازمانی موقعیت آ

تفاوت . تفاوتی وجود دارد، ولی شکاف سیاسی در اکو به مراتب بیشتر استم
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دیدگاههای سیاسی کشورهای عضو اکو، اراده سیاسی این دولتها را برای تقویت اکو 
با این حال دیدگاههای سیاسی کشورهای اکو به آن شدت نیست . متزلزل کرده است

 ولی شاید در فرایند همگرایی که در مسیر همکاری اقتصادی خلل اساسی وارد کند،
آن بهتر از اکو بوده است؛ شاید این . سه.در بعد اقتصادی، عملکرد آ. تأخیر ایجاد نماید

آن باشد که کشورهای منطقه را به همکاری بیشتر . سه. آژئوپلیتیکبه خاطر موقعیت 
، ای ی اقتصادی خصوصاً الگوی تجارت درون منطقهها شاخص. تشویق کرده است

 و تمهیدات نهادی جهت همکاری ای ی مستقیم خارجی درون منطقهگذار یهسرما
آن و اکو و . سه.ولی استراتژی آ. آن پیشرفت بهتری داشته است. سه.اقتصادی در آ

هر دو سازمان چارچوب سیاستی . نقشه راه آنها برای آینده بسیار به یکدیگر شبیه است
ی تجاری ها  که تعرفه"طقه آزاد تجارتمن"برای رسیدن به اولین فاز همگرایی، یعنی 

 ساله را برای 15و یک افق زمانی اند  رسد، را تعریف کرده  می به صفرای درون منطقه
. آن بسیار جلو افتاده است. سه.ولی درعمل آ. اند بینی کرده رسیدن به این هدف پیش

اروپا راه بس دهد که هر دو سازمان برای رسیدن به موقعیتی چون اتحادیه   میاین نشان
شاید یکی از دالیل اصلی پیشرفت شاخص تجارت درون . درازی در پیش دارند

آن کارآیی بخش خصوصی در این منطقه است، در حالیکه در غالب . سه. در آای منطقه
کشورهای اکو، بخش دولتی غالب است و این فرایند تبادالت اقتصادی را دچار کرختی 

ات ساختاری و گرایش بیشتر به اقتصاد بازار در بنابراین اصالح. کند  میو ضعف
در هر دو منطقه، . کند  میکشورهای اکو، فرایند همگرایی این سازمان را تقویت

 ها آن این مزیت. سه.ی نسبی برای همکاری اقتصادی وجود دارد، ولی در آها مزیت
ه حمل مهمترین مزیت نسبی در اکو، همکاری در زمینه شبک. بیشتر شناخته شده است

ساختهای  متأسفانه به دلیل ضعف زیر. و نقل است که ایران در قلب این شبکه قرار دارد
 به هم پیوندی برای ریچشمگی خارجی در ایران، این شبکه پیشرفت گذار سرمایه

بنابراین الزم است که مشارکت شرکتهای خارجی جهت . کشورهای منطقه نداشته است
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در بعد . ل اکو، خصوصاً ایران، توجه بیشتری گرددی در شبکه حمل و نقگذار سرمایه
آن بیشتر از اکوست؛ در واقع در منطقه . سه.انسجام سازمانی، وفاداری سازمانی در آ

آن سازمانهای تجاری رقیب وجود ندارد، در حالیکه در اکو وفاداری سازمانی . سه.آ
 و هزینه به با اینحال، کشورها براساس محاسبه سود. کشورهای عضو کمرنگ است
کنند؛ اگر اکو ثابت کرد که برای اعضا سود و منفعت   میسازمانهای تجاری گرایش پیدا

 ماهیت نظراز . بیشتری در پی دارد، قطعاً اعضا به آن گرایش بیشتری نشان خواهند داد
تواند احداث پروژه   میکه شاخص آناند  یی داشتهها ارتباطات، کشورهای اکو پیشرفت

 ترکیه باشد که تقریباً کشورهای اکو را به – ایران –ری قزاقستان خط آهن سراس
دهد، ولی تشریفات گمرکی و صدور ویزا فرایند ارتباط را میان این   میهمدیگر پیوند

هرچند کشورهای اکو توافق کردند که حداقل . کند  میکشورها با تأخیر مواجه
تأخیر کمتری صورت گیرد، تسهیالت صدور ویزا برای بازرگانان کشورهای عضو با 

تجربه ایران و . کند  میولی در عمل کماکان مشکالت صدور ویزا نقش بازدارنده ایفا
کند،   میترکیه نشان داد که حذف ویزا نقش مهمی در ارتباطات مردمی کشورها ایفا

تواند گام مؤثری در تقویت ساختار ارتباطات کشورهای عضو   میبنابراین حذف ویزا
  آن نه تنها پیش نویس توافقنامه حذف ویزا را امضاء.سه.کشورهای آ. دداشته باش

. گیرد  میاز اکو صورتتر  آمد اتباع این کشورها به یکدیگر راحت کردند، بلکه رفت و
از تر  آن پیشرفته.سه.آمد بخش خصوصی در آ در واقع تسهیالت نهادی برای رفت و

ن احتیاج به آ. سه. ورهای اکو بیش از آدر بعد راههای مواصالتی، هرچند کش. اکو است
از . آن از این جهت جلوتر از اکو هستند.سه.یی دارند، ولی کشورهای آها چنین جاده

جهت ساختار روابط، هر دو سازمان در وضعیت تعادل قرار دارند؛ یعنی کشورهای 
در بعد دخالت قدرتهای . عضو تجربه خشونت نظامی شدید علیه یکدیگر نداشتند

 این دو منطقه، قدرتهای بزرگ گرایش ژئوپلیتیکجی به دلیل تفاوت موقعیت خار
نفت و مسائل مربوط به آن مثل . اند بیشتری به مداخله در منطقه اکو از خود نشان داده
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سازان را در  استی از سیاریبس ک ذهنی استراتژین کاالید، خطوط لوله و کنترل ایتول

آسیای . مشغول ساخته است ن مسکو به خودیچن و همیی اروپایها تختیواشنگتن، پا
 یکیتیل ژئوپلیکا نه تنها به خاطر نفت بلکه به علت دالی است که آمریا  منطقه مرکزی

منافع قدرتهای بزرگ جهان با منافع ایران در . داند یخود را متعهد به دفاع از آن م
 منفی در فرایند  و قفقاز همخوانی ندارد و این امر عاملآسیای مرکزیافغانستان، 

 در ترکیه که گرا با این وصف، به دلیل حاکمیت حزب اسالم. نماید  میهمگرایی اکو ایفا
بندی  قطب اصلی اکو است و روابط مثبت این حزب با جمهوری اسالمی ایران و صف

سیاسی اکثر کشورهای اکو در پشت سر ترکیه، این امر دخالت منفی قدرتهای خارجی 
ی اقتصادی خود موفق ها علی ایحال، اگر اکو در برنامه. کند  میگرا در منطقه کمرن

. عمل کند دخالت منفی قدرتهای خارجی تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت
 است که قدرتهای بزرگ در آنجا دچار درگیری منافع ای آن به گونه.سه. آژئوپلیتیک

 بزرگ رقابت و تضاد آن نیز با منافع قدرتهای.سه.از طرف دیگر، کشورهای آ. نیستند
  .آن  مثبت کرده است.سه.ندارند و این امر نقش قدرتهای بزرگ را در همگرایی آ
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