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  چكيده
ترين  به يكي از اصلي گرايي نوين در دو دهه اخير شدن، منطقه در پايان جنگ سرد و با گسترش جهاني

اينك  .المللي تبديل شده است الملل و اقتصاد سياسي بين الملل، روابط بين هاي اقتصاد بين هاي رشته موضوع
منطقه جنوب شرق آسيا هم از . آمده است الملل گرايي در سياست بين قهشدن و منط نوعي ديالكتيك جهاني

گيري اتحاديه  مشخص شكل صورت بهگرايي در آن به دوران جنگ سرد و  مناطقي است كه اگرچه منطقه
گرايي در آن از  موضوع منطقه 1990گردد، اما از دهه  برمي 1967در سال ) آن آسه(هاي جنوب شرق آسيا  ملت

اي در اين  هاي منطقه در قالب ترتيبات و سازمان توان مي اين روند را. بسيار زيادي برخوردار شده استاهميت 
هايي در جهت گسترش  ، تالش1997نمونه با رخدادن بحران مالي در سال  عنوان به. منطقه مشاهده كرد

ني چين، ژاپن و كره آن و سه كشور واقع در منطقه شمال شرق آسيا يع همكاري ميان كشورهاي عضو آسه
ترين نمودهاي آن  از مهم) كره جنوبي، ژاپن و چين+ آسه آن (  3+ جنوبي آغاز شده است كه طرح آسه آن 

آن و سه كشور يادشده عالوه بر اينكه  با برطرف شدن بحران مالي همكاري ميان اعضاي آسه .شود محسوب مي
هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز تسري يافته  در حوزه اقتصادي و تجاري گسترش يافته است، به حوزه

جامعه  2020اندونزي، مقرر شد تا سال  - در بالي 2003آن در سال  آسهكه در نشست سران  ايگونه به. است
با سه كشور ژاپن، چين و كره   اجتماعي با تعميق همكاري - در سه حوزه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي آن آسه

گرايي در منطقه شرق  به تحقق منطقه توان مياصلي مقاله اين است كه تا چه اندازه  سؤال. جنوبي عملي شود
  :هاي فرعي مطرح شده در اين مقاله هم عبارتند ازآسيا اميدوار بود؟ سؤال

گرايي در شرق آسيا  ترين نمود منطقه مهم گرايي وجود دارد؟ شدن و منطقه اي بين دو پديده جهاني چه رابطه
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هاي مورد اشاره، اين مقاله از  اند؟ براي پاسخ به پرسش آن شده گيري شكلها و عواملي سبب  ينهچيست و چه زم
گرايي  هاي آن با منطقه گرايي نوين و تفاوت هاي منطقه در بخش نخست ويژگي. چهار بخش تشكيل شده است

در . شود يي نوين بررسي ميگرا شدن و منطقه سپس رابطه ميان دو پديده جهاني. گيرد قديم مورد بررسي قرار مي
در تداوم  مؤثردر پايان عوامل . شود مطرح مي 3+ آن  گيري آسه بر شكل مؤثرها و عوامل  بخش سوم زمينه
روش مورد استفاده در . شود گرايي در كل منطقه شرق آسيا ارائه مي منظور تحقق منطقه به 3+همكاري آسه آن 

  .تحليلي است –توصيفي تحقيق از نوع  اين
  

  .آن  گرايي نوين، شرق آسيا، آسه گرايي قديم، منطقه شدن، منطقه جهاني: كليدي هاي واژه

  مقدمه
خاص  هاي ترين موضوع گرايي نوين به يكي از اصلي گرايي و منطقه در دو دهه اخير منطقه

در . المللي تبديل شده است الملل و اقتصاد سياسي بين الملل، روابط بين هاي اقتصاد بين رشته
الملل  اي و روابط بين هاي مطالعات منطقه گرايي در ميان پژوهشگران حوزه تعريف مفهوم منطقه

مترادف گرايي  الملل با منطقه در اغلب موارد همگرايي در سياست بين. اتفاق نظر وجود ندارد
خيلي  صورت بهشايد يكي از داليل اين رويكرد آن باشد كه همگرايي . شود برآورد مي

گرايي كه گاه  در رويكردي ديگر، منطقه. شود تر در سطح منطقه مالحظه مي تر و عيني ملموس
شود، به گسترش قابل مالحظه  هاي بين حكومتي شناخته مي گرايي يا گرايش با فوق ملي

تصادي و سياسي ميان دولتها و كنشگران ديگر در نواحي جغرافيايي خاص هاي اق همكاري
  . اشاره دارد

گرايي بر  در بيشتر موارد منطقه. هستند  گرايي بسيار گسترده در تحليل منطقه مؤثرعوامل 
زبان، قوميت، نژاد، فرهنگ، مذهب، تاريخ و آگاهي از ميراث (اساس درجه انسجام اجتماعي 

، يكپارچگي )هاي تجاري و مكمل بودن اقتصادي الگوها و رژيم(اقتصادي  ، همگرايي)مشترك
وجود (و انسجام سازماني ) هاي فرهنگي مشترك نوع رژيم، ايدئولوژي و زمينه(سياسي 

نظرگرفتن سطوح گوناگون  بر حسب در. شود تجزيه و تحليل مي) اي نهادهاي رسمي منطقه
اي به نتايج متفاوتي  در ارتباط با همگرايي منطقه توان ميهاي مختلف  تحليل و استفاده از نظريه

آنها، فرايند، موقعيت  هاي كار رفته در هر يك از سطوح تحليل و نيز تعامل متغيرهاي به. رسيد
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  .اي را مشخص خواهد كرد هاي همگرايي منطقه و نيز هدف
گرايي و  شايد بتوان گفت يكي از علل ارائه رويكردهاي مختلف نسبت به موضوع منطقه

هاي مختلف  حتي ارائه تعاريف متفاوت در مورد اين مفهوم، مباني فرانظري رويكردها و نظريه
گفت معموالً در هنگام  توان ميبه تعبير ديگر . گذار استتأثيرباشد كه در تحليل اين موضوع 

حوزه رو هستيم كه هر دو در گرايي با دو مسئله روبه موضوع منطقهمطالعه و تحقيق بر روي 
مسئله . 2شناختي و ديگري مسئله معرفت 1شناختييكي مسئله هستي. گيرند فرانظري قرار مي

دهيم، توافق چنداني در  گرايي را مورد مطالعه قرار مي اول اين است كه هنگامي كه ما منطقه
نتيجه چون اشتراك نظري  در. دهيم، وجود ندارد مورد اينكه چه چيزي را مورد مطالعه قرار مي

شناختي  شناختي وجود ندارد، در ديگر حوزه فرانظري يعني در حوزه معرفت در حوزه هستي
پردازان،  مسئله دوم اين است كه در ميان پژوهشگران و نظريه. نيز اشتراك نظر وجود ندارد

  .وجود ندارد) شناختي آن معرفت(گرايي  اتفاق نظري در مورد چگونگي مطالعه منطقه
هاي متفاوت درباره موضوع  ها و ديدگاه ظري متفاوت سبب ارائه نظريهبنابراين مباني فران

يم از وجود شكافي عمده درباره توان مياي كه امروزه گونهشده است به گرايي منطقه
ها و  نسل اول نظريه. سخن به ميان آوريم 4»گرايي نوين منطقه«و  3»گرايي قديم منطقه«

ساختار جنگ سرد  تأثيرتحت  1960و  1950هاي  گرايي در دهه رويكردهاي مربوط به منطقه
هاي  گرايي در حوزه مريكا و شوروي در ظهور منطقهآهاي دو ابرقدرت  رقابت. ظهور كردند

تر  قديم يا به تعبير دقيقهاي  نظريه. گذار بودتأثيرامنيتي و اقتصادي در آن دوره بسيار 
ملت را  -گرايي مرتبط با موضوع صلح بودند و دولت  هاي قديمي نسبت به منطقه رهيافت

اصلي تحقق صلح  يكي از موانع عنوان بهحل مورد بررسي قرار دهند،  راه عنوان بهبيشتر از اينكه 
و ارتباطات در اين هاي فدراليسم، كاركردگرايي و نوكاركردگرايي  رهيافت. كردند تلقي مي

گرايي با ركود موقت روبرو  موضوع منطقه 1980از آن دوره تا نيمه دهه . گيرند حوزه قرار مي
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گرايانه و فاصله گرفتن از هاي ملي كردن سياستاي بود كه دوگل، در پي دنبالاين دوره. شد
  .بود هاي همگرايانه برآمدهاقدام
» گرايي جديد منطقه«گرايي با عنوان  ديدي از منطقهدوباره موج ج 1980از نيمه دوم دهه  

گرايي از اواخر دهه  ها و رويكردهاي مربوط به منطقه ظهور نسل دوم نظريه به آغاز شد كه
در اين . دهند گرايي را مورد توجه قرار مي ها ابعاد جديدي از منطقه اين نظريه. منجر شد 1980

هاي متفاوتي درباره سرشت اين  گاتنگي دارد، اما ديدگاهشدن پيوند تن گرايي با جهاني آثار منطقه
شدن  جهاني  گرايي پاسخي سياسي عليه پديده از يك منظر منطقه. رابطه و پيوند ارائه شده است

محسوب  شدن گرايي بخشي دروني از پديده جهاني شود و از منظر ديگر منطقه تلقي مي
هاي اشاره شده درمورد توجه به نكتهبا ). Higgott and Rosamond, 2002: 1( شود مي

اي با  گرايي جديد در آسيا، به شكل يكي از ترتيبات منطقه گرايي، در ادامه منطقه مفهوم منطقه
گرايي  هاي منطقه بنابراين در بخش نخست ويژگي. گيرد مورد بررسي قرار مي 3+ آن  عنوان آسه

سپس رابطه ميان . گيرد ي قرار ميگرايي قديم مورد بررس هاي آن با منطقه جديد و تفاوت
در  مؤثرها و عوامل  در بخش سوم زمينه. شود گرايي جديد بررسي مي شدن و منطقه جهاني
 3+در تداوم همكاري آسه آن  مؤثردر پايان عوامل . شود مطرح مي 3+ آن  گيري آسه شكل

  .شود گرايي در كل منطقه شرق آسيا ارائه مي منظور تحقق منطقه به

  ها ها و تفاوت ويژگي: گرايي قديم و جديد منطقه

هاي  گرايي تفاوت منطقه) نسل(گونه كه در بخش مقدمه نيز گفته شد، بين دو موج  همان
گرايي تا  ها در ايجاد فرايند منطقه ملت - گرايي جديد نقش دولت در منطقه. آشكاري وجود دارد

. شود ردولتي افزوده ميشود و بر اهميت نقش كنشگران غي حدودي به چالش كشيده مي
گرايي نه تنها از منظر امنيتي و اقتصادي بلكه از منظرهاي ديگر سياسي، امنيتي،  همچنين منطقه

به اين  توان ميبنابراين . گيرد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هويتي مورد بررسي قرار مي
تري از اين پديده  تردهگرايي ابعاد گس هاي جديد نسبت به منطقه بندي رسيد كه در ديدگاه جمع

شود؛ زيرا  گرايي ارائه مي تري از منطقه گيرد و نگاه جامع مورد مطالعه، تبيين و تفسير قرار مي
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دهنده بخشي از تحول  شود كه تشكيل گرايي فرايندي اجتماعي و چندوجهي تلقي مي منطقه
  . ساختاري جهاني است

است كه هر كدام از آنها بايد در بستر  گرايي، اين نكته مهم در مقايسه اين دو نسل منطقه
گرايي  منطقه. خاص خود مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و درك شوند تاريخي و شرايط

الملل  قديم زماني شكل گرفت كه ساختار دوقطبي و فضاي جنگ سرد بر عرصه روابط بين
اختاري مهمي در گرايي جديد و گسترش آن با تحوالت س كه ظهور منطقه حالي حاكم بود؛ در

اين . المللي همراه است و بايد در بستر زماني خاص خود مورد تحليل قرار گيرد عرصه بين
  :تحوالت ساختاري عبارتند از

الملل از ساختار دو قطبي به ساختار چندقطبي و يا شايد سه قطبي،  تغيير ساختار نظام بين .1
 المللي قدرت،  همراه با توزيع جديد بين

منطقه آزاد (» نفتا«، »اتحاديه اروپا«بندي اصلي اقتصاد سياسي جهاني به سه گروهبازسازي  .2
داري  كه همگي مبتني بر اشكال متفاوت سرمايه» پاسيفيك-آسيا«و ) مريكاي شماليآتجاري 

 . هستند

ملت وستفاليايي و رشد وابستگي متقابل سياسي، اجتماعي و  -فرسايش نسبي نظام دولت .3
ها و هم در  گرايي كه در برگيرنده الگوي جديد تعامل هم در ميان حكومت فراملياقتصادي و 

 .ميان كنشگران غيردولتي است

المللي منجر شده  شدن مالي، تجاري، توليد و تكنولوژي كه به تقسيم كار جديد بين جهاني .4
 .است

ي سوي توسعه اقتصاد و گرايش كشورهاي در حال توسعه به 1گرايي پايان جهان سوم .5
 .ساالرهاي سياسي مردم نوليبرال و گسترش نظام

بندي رسيد كه اقتصاد جهاني در نيم قرن گذشته تغييرهاي  به اين جمع توان ميبنابراين 
گرايي  جاي دنبال كردن اصول و اهداف منطقه اساسي تجربه كرده است و سبب شده دولتها به

. وين، در دستور كار خود قرار دهندگرايي ن قديم، اصول و اهداف جديدي را در قالب منطقه
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به شرح ذيل  توان ميگرايي نوين را  گرايي قديم و منطقه هاي منطقه ترين تفاوت در نتيجه مهم
  :بيان كرد

اي است كه در سطح جهاني شكل  گرايي قديم پديده گرايي جديد بر عكس منطقه منطقه .1
 . گرايي قديم است منطقه تر از گرفته است و ابعاد، وسعت و گستره آن بسيار پيچيده

گرايي قديم از نظر اهداف، محتوا و سطوح بسيار محدود بود و اغلب بر  اگرچه منطقه .2
هاي امنيتي متمركز بود، اما تعداد، گستره و حوزه فعاليت  هاي تجارت آزاد و اتحاد موافقتنامه

 Hettne and( اي آشكار در طول دهه گذشته افزايش يافته استگرايي نوين به گونه منطقه

Soderbaum, 1998: 3.(  

كامل سياسي بود؛ در حالي  طور بهگرايي قديم هم از نظر اهداف و هم از نظر اشكال  منطقه .3
اي شدن اقتصادي بيشتر كشورهاي  سو پاسخي تدافعي به حاشيه گرايي جديد از يك كه منطقه

 Grugel( شود ميو از سوي ديگر واكنشي به اقتصاد جهاني محسوب  1980جنوب در دهه 

and Hout, 1999: 3.( 

گرايي جديد  آزادسازي چندجانبه تجارت در كاالهاي توليدي كشورهاي صنعتي در منطقه .4
 .گرايي قديم است تر از زمان ظهور منطقه تر و وسيع بسيار كامل

هاي ضد بازار آزاد،  گرايي قديم كشورهاي شرق و جنوب، سياست در حالي كه در منطقه .5
گرايي جديد آن  كردند، اما همان كشورها در منطقه گرايانه را دنبال مي متكي به خود و درون

هاي  كنند تا به نظام بسيار جدي تالش مي صورت بهاند و اكنون  ها را كنار گذاشته سياست
 .ه بپيوندندتجاري چندجانب

گرايي قديم،  گرايي جديد نسبت به دوره منطقه گذاري مستقيم خارجي در منطقه سرمايه .6
تري به خود گرفته است و از زمان ظهور  تر شده و بعد چندجانبه تر و مهم بسيار برجسته

 .)Ethier, 2001: 4( گرايي جديد سرعت بسيار زيادي يافته است منطقه

  :گونه برشمرد گرايي جديد را اين هاي منطقه ويژگي توان مي ها، با توجه به اين تفاوت
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گرايي جديد يك يا چند كشور كوچك و در حال توسعه را به يك يا چند كشور  منطقه .1
اقتصادي  لحاظبه، مكزيك و كانادا كه »نفتا«مثال در  عنوان به. زند يافته پيوند مي بزرگ و توسعه

اعضاي جديد اتحاديه . روند در پيوند با اياالت متحد هستند مي شمار بهكشورهاي كوچكي 
هم » مركوسور«سس اين اتحاديه بسيار كوچك هستند و در ؤاروپا در مقايسه با اعضاي م
 .رود مي شمار بهبرزيل قدرت بزرگ و مسلط 

جانبه و چشمگيري  اي جديد، معموالً كشورهاي كوچك اصالحات يك در ترتيبات منطقه .2
چشمگيري در مورد اعضاي  صورت بهاين امر . دهند وزه اقتصادي انجام داده يا ميرا در ح

عالوه  اند، به كند كه نظام كمونيستي را كنار گذاشته اروپاي مركزي اتحاديه اروپايي صدق مي
 .هم درست است» مركوسور«و اعضاي » نفتا«اين موضوع در مورد مكزيك در 

ايي در جهت آزادسازي تجارت صورت گرفته است، ه گرايي جديد تالش اگرچه در منطقه .3
كامل صورت  صورت بهاما اين فرايند بسيار كند و آرام صورت گرفته و آزادسازي تجارت 

نوعي آزادسازي ماليم و آرامي را اتخاذ كرده است؛ اياالت » نفتا«نمونه  عنوان به. نگرفته است
و كاالهاي حساس در حوزه آزادسازي ها  هاي خود را كاهش داده است، اما بخش متحد تعرفه

هاي بيشتري را در كه كانادا و مكزيك اقدام از سوي ديگر بايد گفت. تجارت قرار نگرفته است
هايي كه از سوي مكزيك اقدام ويژه بهها اند، اما اين اقدام جهت آزادسازي تجارت انجام داده

حتي در . اجرا نشده است» نفتا«اي  جانبه بوده و در قالب نهاد منطقهصورت گرفته، يك
هاي هم آهنگ آزادسازي تجارت در درون خود سازمان، بسيار كندتر از اقدام» مركوسور«

 .جانبه اعضا براي صورت بخشيدن به آزادسازي تجاري است يك

اعضاي اين ترتيبات بيشتر ازنظر . كامل جغرافيايي است طور بهاي  گرايي جديد پديده منطقه .4
 .)Ibid: 5(شوند  سايه يكديگر محسوب ميجغرافيايي هم

اعضاي اين . گرايي جديد، مبين همگرايي عميق ميان اعضا است اي منطقه ترتيبات منطقه .5
 دنبال بهكنند، بلكه ترتيبات فقط خود را محدود به كاهش يا حذف موانع تجاري نمي

نيز هاي اقتصادي خود  اقتصادي و تعديل سياستهاي  گذاري سازي سياست همسان
 .) Ethier, 1998: 1152(هستند
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  گرايي نوين شدن و منطقه جهاني

گرايي به يكي از  شدن نيز همگام با پديده منطقه در دوره پس از جنگ سرد، پديده جهاني
اصطالح . اي تبديل شده است الملل و مطالعات منطقه هاي روابط بين اصلي رشته هاي موضوع
هاي مختلف  و تحوالت صورت گرفته در حوزه شدن دربرگيرنده تمامي تغييرات جهاني

تغييرهاي . المللي است سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيك، تكنولوژيك و فرهنگي در عرصه بين
هاي فراملي  شدن توليد، جريان فزاينده سرمايه، تحرك شركتالمللي حوزه اقتصادي شامل بين

شدن شامل بازسازي شيوه  هانيوجوه اقتصادي ج. هاي متقابل اقتصادي است و تعميق وابستگي
توليد، رسوخ صنايع مختلف به همه نقاط جهان، گسترش بازارهاي مالي و جابجايي گسترده 

ي هاي شدن، موضوع از سوي ديگر با گسترش پديده جهاني. نيروي كار در سراسر جهان است
ر ها ب سازي و كاهش كنترل حكومت گذاري، خصوصي چون آزادسازي تجارت و سرمايه هم

  .)Kacowicz, 1998: 5(حوزه اقتصادي هم بيشتر شده است 
شدن نيز شامل توسعه و گسترش  تغييرهاي تكنولوژيك ناشي از گسترش پديده جهاني

هاي ارتباطي و اطالعاتي است كه ساكنان كره زمين را به يكديگر نزديك كرده است  تكنولوژي
اي مانند  فرهنگي هم تغييرهاي عمدهدر حوزه . و مبين درهم تنيدگي فضا و مكان است

سوي يك فرهنگ جهاني واحد به  سازي استانداردها و رفتن به ها، هماهنگ سازي سليقه يكسان
شدن بسيار مورد استفاده  اگرچه اصطالح جهاني .)Kacowicz, 1998: 7( خورد چشم مي

يك تعريف واحد گفت كه  توان ميگيرد، اما به جرأت  هاي مختلف قرار مي پژوهشگران حوزه
شدن براي همه يكسان  و مورد اجماع همگان از اين اصطالح وجود ندارد و معناي جهاني

شدن بيشتر از  شدن، وجه اقتصادي جهاني در بيشتر متون نگاشته شده در مورد جهاني. نيست
  .)Ibid( ها مورد اقبال انديشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است ديگر حوزه

شوند، هر دو  گرايي دو پديده مرتبط با يكديگر محسوب مي شدن و منطقه نيبه هر روي، جها
ها،  نيروهايي هستند كه در ارتباط با يكديگر بوده و در برخي مواقع هم با يكديگر شباهت

شود از جمله اينكه  هاي مختلفي در اين مورد مطرح ميسوال. هايي دارند پوشاني ها و هم تفاوت
گرايي  شدن و منطقه كنند؟ جهاني گرايي با يكديگر ارتباط پيدا مي شدن و منطقه چگونه جهاني
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گرايي چگونه يكديگر را تقويت  شدن و منطقه هايي با يكديگر دارند؟ جهاني چه تفاوت
شود يا واكنش و پاسخي از  شدن محسوب مي ي از پديده جهانيئگرايي جز كنند؟ آيا منطقه مي

  شدن است؟  سوي كشورهاي يك منطقه براي تقابل با جهاني
شدن و  سه گزينه را رابطه متقابل بين جهاني توان مياشاره شده  هاي در پاسخ به سوال

  :در حوزه اقتصادي مطرح كرد ويژه بهگرايي  منطقه
   شدن ييكي از اجزاء جهان عنوان بهگرايي  منطقه: الف

بر اساس . شدن است گرايي و جهاني هاي همگرا ميان منطقه معناي وجود گرايش اين برداشت به
شود و  شدن تلقي مي يك نيروي قوي در فرايند جهاني عنوان بهگرايي  اين ديدگاه منطقه

همكاري چندجانبه ميان كشورهاي يك منطقه و آزادسازي اقتصادهاي ملي جزيي از نظم 
  .شود المللي يا جهاني محسوب مي اقتصادي بين

   شدن چالش يا پاسخ به جهاني عنوان بهگرايي  منطقه :ب

در اين . شدن است گرايي و جهاني هاي واگرا ميان منطقه وجود گرايش معناي بهاين برداشت 
گرايانه از سوي كشورهاي  گرايانه و محلي اي ملي واكنش و دغدغه عنوان بهگرايي  ديدگاه منطقه

هاي  شود؛ در نتيجه دولت شدن تلقي مي يك منطقه براي جلوگيري از استحاله در فرايند جهاني
اي مانند ايجاد  گرايي در قالب ترتيبات منطقه ز راه منطقهكنند ا يك منطقه سعي مي

اي، اقتصادهاي ملي خود را از خطر درگير شدن در پديده  تجاري منطقههاي  بندي گروه
  .شدن حفظ كنند جهاني

  فرايندهاي موازي عنوان بهشدن  گرايي و جهاني منطقه :ج

از اين . مشترك ميان اين دو پديده استپوشان و  هاي هم معناي وجود گرايش اين طرز تلقي به
) شدن است پديده جهانيهاي  كه يكي از ويژگي(ديدگاه زماني كه به موضوع اقتصاد جهاني 

اي و هم در سطح  هايي هم در سطح منطقه شود، اقتصاد جهاني دربرگيرنده گرايش اشاره مي
شمال «به مناطق  شاهد تقسيم اقتصاد جهاني توان مياي  جهاني است كه در سطح منطقه

گرايي  شدن و منطقه بنابراين اگرچه دو پديده جهاني. بود» شرق آسيا«و » اروپا«، »آمريكا
  ).Kacowicz, 1998: 12-13(فرايندهاي موازي هستند، اما داراي اشتراكاتي هم هستند 
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بندي رسيد كه هم استدالل پژوهشگراني كه بر اين نظرند كه  به اين جمع توان ميبنابراين 
شدن است صحيح است، و هم استدالل افرادي كه معتقدند  گرايي جزيي از پديده جهاني منطقه
طور كه گفته شد هر كدام از آنها  زيرا همان. شدن است گرايي واكنشي به پديده جهاني منطقه

در . هاي ملموس و عيني است كنند كه مبتني بر واقعيت د ارائه ميشواهدي را براي استدالل خو
شدن دو پديده همزمان، موازي، متفاوت و  گرايي و جهاني گفت كه منطقه توان مينتيجه 

شدن  تر جهاني گرايي را جزيي از پديده كالن منطقه توان ميپوشان بوده و در برخي مواقع نيز  هم
  .محسوب كرد

  3+ آن  گيري آسه در شكل ؤثرمها و عوامل  زمينه

گرايي در آن به دوران  منطقه جنوب شرق آسيا از جمله مناطقي است كه اگرچه موضوع منطقه
در سال ) آن آسه(گيري اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا  مشخص شكل صورت بهجنگ سرد و 

دي گرايي در آن از اهميت بسيار زيا موضوع منطقه 1990گردد، اما از دهه  برمي 1967
 توان مياي در منطقه  هاي منطقه برخوردار شده است و اين امر را در قالب ترتيبات و سازمان

گرايي در شرق  منطقه«آن، طرح  از سوي اعضاي آسه 1همزمان با ارايه طرح افتا .مشاهده كرد
گروه اقتصادي «در قالب تشكيل  -نخست وزير وقت مالزي -»ماهاتير محمد«توسط » آسيا

بندي اقتصادي در شرق ههدف وي اين بود كه يك گرو. ارائه شد 1992در سال  2»شرق آسيا
ايجاد هاي  آسيا ايجاد شود كه نوعي پاسخ آسيايي براي نتايج نامعلوم دور اروگوئه گات و طرح

مريكا و اروپاي غربي در قالب نفتا و اتحاديه اروپايي آبندي اقتصادي در شمال  گروه
را مطرح كرد و » شرق آسيا«ماهاتير محمد در طرح خود مفهوم  .)Hund, 2002: 55(باشد

اما . هدفش اين بود كه شمال و جنوب شرق آسيا را در يك موجوديت واحد گرد هم آورد
ويژه سنگاپور و اندونزي با اين طرح مخالفت كردند، زيرا آنها  آن، به برخي از اعضاي آسه

                                                           

ارائه شد  1992آن در سال  طرحي بود كه از سوي اعضاي آسه )ASEAN Free Trade Area - AFTA(طرح افتا .  1
  .منطقه آزاد تجاري ميان اعضا اقدام كنند تأسيسسال براي  15و اعضاي آسه آن موافقت كردند كه در مدت 

2 . East Asian Economic Group(EAEG) 
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دادند كه  جاي آن ترجيح مي يا بودند و بهگيري همكاري انحصاري شرق آس مخالف ايده شكل
با اين همه ماهاتير محمد بر ايده خود . همكاري كنند 1»اَپك«مريكا در قالب آبا اياالت متحده 

در رابطه با همكاري شرق آسيا تاكيد كرد و با كاهش اختالف نظرهاي سنگاپور و اندونزي با 
كميته اقتصادي شرق  تأسيسبا طرح  1993آن در سال  مالزي، شوراي وزراي امور خارجه آسه

يك كميته مشخص در درون اپك موافقت كرد، اما اين طرح هرگز به مرحله اجرا  عنوان بهآسيا 
  ).Ibid(نرسيد
نيافتن طرح تشكيل گروه اقتصادي شرق آسيا، عنوان طرح ماهاتير محمد از  تحقق دنبال به

اگرچه در مورد تحقق . تغيير كرد 2»آسياكميته اقتصادي شرق «به » گروه اقتصادي شرق آسيا«
اين طرح هم گفتگوهايي صورت گرفت، اما اين طرح نيز مانند طرح قبلي نتوانست به مرحله 

بيان كرد كه طرح ايجاد كميته اقتصادي شرق  3وزير امور خارجه وقت فيليپين. اجرا در آيد
كند و شرق آسيا  ق آسيا فراهم مياي در شر يك نهاد منطقه تأسيساي را براي  آسيا، زمينه اوليه

، »پاسيفيك«اي  اي است كه دربرگيرنده كشورهاي عضو نهادهاي منطقه يك مفهوم جديد منطقه
شوراي «باشد و اين نهادها به ترتيب عبارتند از  مي» آسيا پاسيفيك«و » جنوب شرق آسيا«

حتي شكل بازبيني ). Terada, 2003: 252( »اپك«و » آن آسه«، 4»همكاري اقتصادي پاسيفيك
. مريكا و استراليا مواجه شدآهاي جدي از سوي  شده طرح ماهاتير محمد با مخالفت

چنين  تأسيسهايي درباره پيامدهاي اجراي چنين نهادي وجود داشت مبني بر اين كه  نگراني
منفي بگذارد و حتي  تأثيراي ممكن است هم بر عملكرد اپك و هم بر اقتصاد جهاني  كميته

در نتيجه حكومت . اي شود هاي منطقه بندي ها و گروه ب تقسيم اقتصاد جهاني به بخشسب
. توجهي را بر ژاپن و كره جنوبي براي رد اين طرح وارد كرد مريكا فشار قابلآاياالت متحده 

اي  خواست از يك سو روابط گسترده نوعي بر سر دو راهي قرار گرفته بود، زيرا هم مي ژاپن به
جاري نوظهور خود در آسياي شرقي داشته باشد و هم رابطه خود را با متحد سنتي با شركاي ت

                                                           

1 . APEC 

2 . East Asian Economic Causus(EAEC) 

3 . Domingo Siazon 

4 . PECC 
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آن  همچنين در ميان خود اعضاي آسه. حفظ كند) ريكاآماياالت متحده (اقتصادي و نظامي خود 
ها از سوي  ها و نگراني هايي با طرح مالزي صورت گرفت كه بيشتر مخالفت هم مخالفت

داشته ) مالزي(اي را با همسايه خود  هاي گسترده دونزي هميشه رقابتزيرا ان. اندونزي ابراز شد
  ).Stubbs, 2002: 441(است

براي خيلي از كشورهاي منطقه مشكل بود، » شرق آسيا«بنابراين، در ابتدا پذيرش مفهوم 
شد و بيشتر كشورهاي حوزه شرق آسيا ايجاد  اي مفيد محسوب مي زيرا اپك يك نهاد منطقه

اما مالزي تالش كرد كه تحقق هدف خود . دانستند ضروري مي اي ديگر را غير قهيك نهاد منط
هايي هم  آن دنبال كند و توانست در اين زمينه تا حدودي به موفقيت اي آسه را از راه نهاد منطقه

هاي رسمي  از راه برگزاري نشست 1990هايي در طول دهه  ها و طرحموضوع. دست پيدا كند
اي در شرق آسيا دنبال شد و  منظور ايجاد يك نهاد منطقه سران به و غيررسمي در سطح

آن درباره كار براي تحقق كميته اقتصادي در شرق آسيا  آن مبين اجماع آسه هاي آسه اعالميه
  ).Ibid, 256(بود

هاي ساليانه خود درباره كميته  آن در نشست وزراي امور خارجه آسه 1997تا  1992از سال 
هاي  هاي مشترك نشست واقع، اعالميه  در. آسيا به بحث و تبادل نظر پرداختنداقتصادي شرق 

همچنين . بيشتر به كميته اقتصادي شرق آسيا اشاره داشت 1997تا  1992آن از  وزراي آسه
در  1992آن كه در سال  هاي سران آسه درباره كميته اقتصادي شرق آسيا در طول نشست

كوك برگزار شد، بحث و تبادل نظر شد و اين امر در در بان 1995سنگاپور، و در سال 
 The Bangkok Summit( شود ديده مي) 1995(و بانكوك) 1992(هاي سنگاپور اعالميه

Declaration of 1995; The Singapore Summit Declaration of 1992.(  
شرق پيشنهاد شد كه كميته اقتصادي  1993آن در سال  در نشست وزراي امور خارجه آسه

يك كميته در چارچوب اپك تشكيل شود و حتي اپك يك دبيرخانه كوچك را  عنوان بهآسيا 
در سياتل برگزار  1993در سنگاپور ايجاد كرد و اولين نشست سران آن در نوامبر  1993در 
نمايندگان آسيايي  عنوان بهآن از ژاپن، چين و كره جنوبي خواستند كه  سپس اعضاي آسه. شد

دار شدن اتحادش  در ابتدا ژاپن چندان مايل به اين امر نبود زيرا نگران خدشه. وندندبه آنها بپي
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چين هم نگران آن بود كه مورد انتقاد ساير اعضا درباره نقض حقوق بشر . با اياالت متحده بود
هاي اوليه كه در نيمه  نشست با اين همه نمايندگان سه كشور شمال شرق آسيا در. قرار بگيرد

  ). Stubbs, 2002: 442( برگزار شد شركت كردند 1995 دوم سال
گرايي  در طرحي كه ماهاتير محمد ارائه داده بود مقرر شده بود كه ژاپن رهبري اين منطقه

در شرق آسيا را بر عهده بگيرد، زيرا ژاپن دومين اقتصاد بزرگ جهان و يكي از اعضاي گروه 
اما ژاپن . دي شرق آسيا را بر عهده بگيردست رهبري اين كميته اقتصاتوان ميبود و  1هشت

تمايل چنداني به حمايت از اين طرح در آن مقطع زماني از خود نشان نداد و بيشتر طرفدار 
مبنايي براي ترويج همكاري اقتصادي  عنوان به» شرق آسيا«جاي  به» پاسيفيك -آسيا«مفهوم 
نقش  1989اپك در سال  تأسيسعلت هم اين بود كه هم ژاپن و هم استراليا در . اي بود منطقه

يك نهاد  عنوان بهاي را بر عهده گرفته بودند و اين نهاد تا آن مقطع زماني  رهبري منطقه
  ). Terada ,2003: 257( اي موفق عمل كرده بود منطقه

گيري كميته اقتصادي شرق آسيا  و مستقيمي در شكل عضاي آسه آن منافع مشتركاگرچه ا
ي را هم جهت تحقق كميته اقتصادي شرق آسيا انجام نداده بودند، اما مؤثرهاي  نداشتند و اقدام

حفظ انسجام و همبستگي در  منظور بهبه طرح تشكيل كميته اقتصادي شرق آسيا ماهاتير محمد 
كنارگذاشتن اين طرح، تالش خود را  جاي بهبنابراين . احترام گذاشتند ميان كشورهاي منطقه

گرفتند و از رهبران چين، ژاپن و كره جنوبي  كار بهاي شرق آسيا  گيري مفهوم منطقه براي شكل
در بيست و هفتمين نشست وزراي امور . براي بحث و تبادل نظر غيررسمي دعوت كردند

آن، چين،  برگزار شد وزراي امور خارجه آسه 1994ييه آن در بانكوك كه در ژو خارجه آسه
ژاپن وكره جنوبي در يك جلسه غيررسمي درباره ابعاد كميته اقتصادي شرق آسيا به بحث و 

ي در اين زمينه هاي جاكارتا به توافق 1996برونئي و  1995هاي  تبادل نظر پرداختند و در نشست
در  3+ها اولين نشست غيررسمي سران آسه آن  در نتيجه اين تالش ).Ibid: 262( دست يافتند

بعد از وقوع بحران مالي در آسيا در كواالالمپور برگزار شد و اولين گام مؤثر در  1997سال 
  .برداشته شد 3+آن  گيري آسه جهت شكل

                                                           

1 . G8 
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در منطقه شرق آسيا،  3+ آن  هاي صورت گرفته در زمينه تحقق آسه در واقع، بيشتر تالش
اين عوامل . اي صورت گرفته است منطقه اي و برون منطقه دو دسته عوامل درون تأثيرتحت 

اي را  كشورهاي حوزه شمال شرق آسيا بازبيني جدي ويژه بهسبب شدند تا كشورهاي منطقه، 
اي را براي گسترش  ت خارجي خود صورت داده و تالش گستردههاي تجار در سياست

عواملي چون وقوع بحران مالي و اقتصادي در آسيا در . اي انجام دهند منطقه تجارت درون
از جمله عوامل  1990اي در آسيا در دهه  منطقه و افزايش نرخ تجارت درون 1998-1997
اي در  منطقه طق جهان در زمره عوامل برونگرايي در ديگر منا اي، و گسترش منطقه منطقه درون
  .شوند محسوب مي 3+آن گيري آسه شكل

هاي  پويايي 3+آن  ، فرايند تحقق آسه1997در سال  3+آن  از زمان اولين نشست اعضاي آسه
متعاقب بيانيه مشترك همكاري شرق آسيا در سال . اوليه خوبي را از خود نشان داده است

سطوح مختلف سران، وزراي امور خارجه، وزراي مالي، وزراي  هاي متعددي در ، نشست1999
هنوز  3+آن  اگرچه چارچوب آسه. ي يادشده صورت گرفته استها هاقتصاد و كارشناسان حوز

ها در راستاي گسترش  اي در شرق آسيا تبديل نشده است، اما برخي تالش به يك نهاد منطقه
دي جهت تحقق همگرايي ميان آنها در قالب ويژه در حوزه اقتصا هاي ميان اعضا به همكاري

هاي مالي،  صورت گرفته است كه همكاري 3+آن اي جديد با عنوان آسه يك نهاد منطقه
هاي تجارت آزاد و ايجاد مناطق آزاد  هاي اقتصادي و موافقتنامه هاي اقتصادي، طرح همكاري

  ).Sazmand, 2009: 56-58(شوند  ها محسوب مي هاي برجسته اين تالش تجاري از شاخص

  اي در شرق آسيا ها و تحقق همگرايي منطقه در تداوم همكاري مؤثرعوامل 

مهم براي تداوم همكاري كشورهاي منطقه شرق آسيا و تحقق همگرايي  هاي يكي از موضوع
. ميان كشورهاي منطقه، برداشتن موانع موجود بر سر همكاري ميان كشورهاي شرق آسيا است

هاي متفاوت دو  و ديدگاهها  گيري منطقه آزاد تجاري شرق آسيا، جهت تحقق يكي از موانع
سو و رقابت آنها بر سر رهبري و مديريت اين  كشور رقيب منطقه يعني ژاپن و چين از يك

واقع ايجاد يك منطقه آزاد تجاري در  در. منطقه آزاد تجاري در شرق آسيا از سوي ديگر است
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يي، نيازمند رهبري و مديريت قوي آن از سوي كشورهاي نوعي از همگرا عنوان بهشرق آسيا 
اما دو اقتصاد بزرگ منطقه يعني چين و ژاپن با اختالف نظرهاي خود، تحقق . منطقه است

آن نيز  از سوي ديگر همه اعضاي آسه. اند منطقه آزاد تجاري شرق آسيا را با چالش مواجه كرده
دانند،  يستند و تحقق آن را به ضرر خود ميگيري منطقه آزاد تجاري شرق آسيا ن موافق شكل

درصد كل اقتصاد منطقه را در دست  90زيرا اقتصاد كشورهاي شمال شرق آسيا نزديك به 
آن به حاشيه رانده خواهد  دارد و در صورت تحقق اين منطقه آزاد تجاري در شرق آسيا آسه

گيري منطقه آزاد  هان شكلبرخي از كشورهاي خارج از منطقه مثل اياالت متحده نيز خوا. شد
بر اين نظر است كه منطقه آزاد تجاري شرق آسيا به  آمريكاتجاري شرق آسيا نيستند، زيرا 

رقيبي همچون اتحاديه اروپا براي موقعيت هژمونيك اياالت متحده تبديل خواهد 
  ).Tereda, 2003: 271-272; Tang, 2006: 69( شد

ايجاد شود، منطقه بايد به يك بازار واحد تبديل اگر جامعه اقتصادي شرق آسيا بخواهد 
نقطه شروع براي اين كار ايجاد يك منطقه آزاد تجاري در گستره جغرافيايي شرق آسيا . شود

طور كه  همان. است كه متشكل از يك اتحاديه گمركي و يك بازار مشترك در شرق آسيا باشد
ر آساني نيست؛ زيرا برخي ديگر از گفته شد، ايجاد يك منطقه آزاد تجاري در شرق آسيا كا

هاي دوجانبه و چند جانبه ايجاد مناطق آزاد تجاري در  ترتيبات مشاركت اقتصادي و موافقتنامه
هاي ويژه خودشان را  سطح محدودتر وجود دارد؛ كه هر كدام از آنها قواعد و ميزان تعرفه

كسان و شفافي را در ارتباط با براي تسهيل امر هر كدام از اين ترتيبات بايد قواعد ي. دارند
سازي  شوند، يكسان گذاري مي هاي خارجي، ليست كاالهايي كه مشمول برون ميزان تعرفه

سوي قواعد مشابه و واحد،  ها انجام دهند و اين همگرايي به مندي ها و قاعده استانداردها، رويه
  ). Suzuki, 2004: 42( هاي تعرفه مشترك، قواعد و استانداردها بسيار مطلوب است نرخ

هاي نرخ مبادله در منطقه شرق آسيا  انواع رژيم. شود حوزه دوم به ميزان مبادالت مربوط مي
. سازي نرخ مبادالت صورت نگرفته است و منسجمي براي همسان مؤثرهاي  وجود دارد و اقدام

از راه  با توجه به ميزان فزاينده وابستگي متقابل اقتصادي در ميان اقتصادهاي شرق آسيا
اي بسيار مهم  منطقه هاي مالي؛ حفظ ثبات نرخ مبادله درون گذاري و گردش تجارت، سرمايه
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. هاي پولي و مالي منطقه است گذاري ميان قدرت است و اين امر نيازمند هماهنگي سياست
 دنبال بهد پيامدهاي جدي را براي اقتصاد كشور همسايه توان ميتعديل نرخ مبادله يك كشور 

هاي منطقه در تعيين نرخ مبادالت  باشد و بنابراين نياز به هماهنگي سياستگذاري قدرت داشته
اي امري حياتي براي ثبات اقتصادي و  منطقه وجود دارد، زيرا در اساس ثبات نرخ مبادله درون

  ).Kawai, 2005: 43(  آيد مي شمار بهرشد اقتصادي آن منطقه 
هاي مالي ميان كشورهاي منطقه اگرچه به  همكاري. هاي مالي است حوزه سوم همكاري

اما نيازمند تحقق  1بوده است ها هتر از ديگر حوز علت وقوع بحران مالي آسيايي بسيار گسترده
هاي جديد چون ايجاد انواع سبد ارزي و پولي مشترك  عمل ها و ابتكار برخي ايده

يك مانع جدي براي  عنوان بهد انتو ميتنوع و گوناگوني نيز ن ).Soesastro, 2001: 12( است
ها  ها و تفاوت با وجود ناهمگني. آيد شمار بهگرايي اقتصادي در منطقه شرق آسيا  تحقق منطقه

  اي به اين واقعيت پي اي فزاينده گونه هاي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي منطقه، آنها به در نظام
گرايي و تحقق  هاي منطقه اند كه منطق اقتصادي عامل بسيار مهمي براي تقويت چارچوب برده

كنون از  آنها تا. رود مي شمار بههمگرايي اقتصادي، مالي، اجتماعي، تجاري و فرهنگي 
 منظور بهها  گسترش اين همكاري دنبال بهاند و بايد  مند شده هاي اقتصادي بسيار بهره همكاري

  .رايي و رسيدن به هويت آسيايي مشترك باشندتحقق همگ
از سوي ديگر براي ايجاد جامعه شرق آسيا بايد اعتمادسازي بين دو كشور چين و ژاپن 

بنابراين چين و ژاپن . صورت گيرد، زيرا بدون آن، اين جامعه در شرق آسيا ايجاد نخواهد شد
  :هاي ذيل را براي اعتمادسازي صورت دهندند اقدامتوان مي
هاي تاريخي خود را حل كنند تا بتوانند اعتماد متقابل را  چين و ژاپن بايد مسايل و اختالف .1

 .ميان خود ايجاد كرده و در جهت همگرايي بيشتر اقتصادي گام بردارند

                                                           

از ظهـور  ) Richard Higgott( يـي در شـرق آسـيا بـه نـام ريچـارد هيگـوت       گرا يكـي از پژوهشـگران منطقـه   .  1
 .سخن به ميان آورده است» گرايي پولي جديد منطقه«
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دو شريك و نه دو رقيب با يكديگر همكاري كنند تا زمينه تحقق  عنوان بهچين و ژاپن بايد  .2
 .فراهم شودهمگرايي اقتصادي در منطقه 

اي،  مورد سياستگذاري اقتصادي منطقه چين و ژاپن بايد به تقويت گفتگوها و مذاكرات در .3
گذاري، حفظ حقوق مالكيت فكري، مديريت اقتصاد كالن، امنيت انرژي و غذايي  قواعد سرمايه

 ).Kawai, 2005: 51-51 & 8( مبادرت ورزند...  و

  گيري نتيجه

گرايي در جهان تحت  همان گونه كه گفته شد پس از پايان جنگ سرد موج جديدي از منطقه
منطقه شرق آسيا نيز از جمله مناطقي است كه تحت . شدن آغاز شده است پديده جهاني تأثير
اي در آن برداشته  هايي در جهت تحقق همگرايي منطقه اين امر قرار گرفته است و گام تأثير

بوده  3+آن  اي جديد در قالب آسه از آنها تالش براي ايجاد يك نهاد منطقه شده است؛ و يكي
هاي  ژگي رود زيرا اغلب وي شمار مي گرايي نوين به يكي از نمودهاي منطقه 3+ آن  آسه. است
، كشورهاي در حال 3+آن  از جمله اينكه اول اينكه در آسه. گرايي نوين را دارا است منطقه

هاي اقتصادي جهان از جمله ژاپن و در مرحله بعد چين  پيوند با قدرت آن در توسعه عضو آسه
سازي  هايي را در جهت هماهنگآن اقدام طور كه گفته شد كشورهاي آسه دوم همان. قرار دارند

سوم . اند هاي اقتصادي و مالي انجام داده افزايش همكاري منظور بههاي اقتصادي خود  سياست
شرق و  اند و كشورهاي شمال ر منطقه شرق آسيا واقع شدههمگي د 3+آن  كشورهاي آسه

چهارم اگرچه . شرق آسيا هستند كه از نظر جغرافيايي در مجاورت همديگر قرار دارند جنوب
هايي در جهت آزادسازي تجاري و ايجاد مناطق آزاد تجاري صورت گرفته است، اما اين  تالش
  . 3+آن  بوده و نه سطح آسه 1+آن  ر سطح آسهها بسيار آرام و كند پيش رفته و بيشتر د تالش

ها ميان اعضا در جهت تحقق  هاي مؤثري در زمينه گسترش همكاري بنابراين اگرچه گام
گرايي در منطقه شرق آسيا برداشته شده است، اما موانع و مشكالتي چه در سطح منطقه  منطقه

برخي از . و چه در خارج از منطقه وجود دارد كه اعضا بايد براي رفع آنها گام بردارند
هايي چون رفاه اقتصادي و  در اولويت قرار دادن اهداف و برنامه: ع عبارتند ازترين اين موان مهم
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هاي ثبات سياسي و اجتماعي از سوي برخي از اعضا مانند اندونزي و فيليپين، توجه به موضوع
پاسيفيك از سوي ژاپن و در  -كم در گستره جغرافيايي آسياتر در سطح جهاني و يا دست كالن

اي شرق آسيا از سوي اين كشور، رقابت  ها و مسائل منطقهرار دادن موضوعدرجه دوم اهميت ق
هاي شرق آسيا با واگذاري اقتدار و  بين چين و ژاپن براي رهبري منطقه، مخالفت بيشتر دولت

گيري  با شكل آمريكااي و سازوكارهاي اجرايي آن، مخالفت  حاكميت خود به يك نهاد منطقه
هاي تجارت آزاد دوجانبه بين برخي از  رق آسيا، امضاي موافقتنامهگرايي اقتصادي در ش منطقه

، )، سنگاپور با نيوزيلند و اتحاديه اروپا 2002سنگاپور و ژاپن در ژانويه (كشورهاي منطقه 
- هاي مشاركت اقتصادي ژاپن با كره جنوبي، مالزي، تايلند و فيليپين و نيز موافقت موافقتنامه

 –، كره جنوبي )2012تا (ژاپن  –آن  چين، آسه –آن  د تجاري بين آسههاي ايجاد مناطق آزا نامه
كه سبب طرح بسترهاي همكاري بديل براي ) كامل شده است 2009مذاكرات تا (آن  آسه

گرايي  اند تا روند تحقق منطقه شده است؛ همگي موجب شده 3+آن  گرايي در گستره آسه منطقه
نبود امكان  معناي بهاما اين موانع . رخوردار نباشددر شرق آسيا از سرعت و شتاب چشمگيري ب

با تالش در جهت رفع موانع و مشكالت گفته شده و . گرايي در شرق آسيا نيست تحقق منطقه
گرايي و نوعي هويت جمعي در ميان كشورهاي منطقه  توجه به راهكارهاي پيشنهادي، منطقه

  .شود ميشرق آسيا ايجاد 

  قدرداني

واسطه حمايتهاي  هب تهراندانند از معاونت پژوهشي دانشگاه  يم بر خود الزممقاله گارندگان ن 
 .نمايندتشكر و قدرداني  ،صورت گرفته است پژوهشاين  انجام مادي و معنوي كه در راستاي
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