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این سازمان از سوی کرورهای عضو ،فرضیههای پژوه را تراکیل ما دهناد .ایان پاژوه باا
کاربست نظریه منطقاهگرایا ناوین و همررایا و روششناسا مقایساهای ،باه آزماون فرضایه
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جستارگشایی
گستردگ گرای

به منطتگرای ط پنج دهه گذشته و طوالن شدن آخرین دور مذاکرات گات،

عضویت بسیاری از کرورها را در ترتیبات تجاری منطقهای متعدد ،از بعد سلب بهعنوان راهحل
برای غلبه بر چال های اقتصادی و تجاری پی رو و از منظر ایجاب برای تقویت حضور کرورها
در بازارهای جهان و بینالملل الزام ساخت .از سوی دیرر ،نامگاذاری دهاه  1960باهعناوان
دهه توسعه ،کرورهای در حال توسعه را به فکر ترکیل یک سامانه همررایا منطقاهای ساوق
داده است .متعاق

این گستردگ سازمان و نهادی ،تعداد سازمانهای باینالمللا متعاارا از

 213مورد در سال  1909به  7552مورد در سال  2005افزای

پیدا کرد که حدود  80درصد،

ماهیت منطقهای دارناد (شاهاب و شایخاالسامم  .)140 :1386 ،اماا صارا ایجااد و افازای
سازمانهای منطقهای ،منجر به تحقت اهداا سازمان نخواهد شاد .بلکاه عادم تعهاد و جادیت
کرورهای عضو ،رقابت اعضای سازمان و عدم تعامل مؤثر بین آنها ،تضاد مناافع اعضاا ،مداخلاه
قدرتهای فرامنطقهای و غیره ،موج ناکام و ناکاارکردی ساازمانهاای منطقاهای ما شاود
) .(Linn &Pidufala, 2008: 4به بیان دیرر ،باوجود اینکه ساازمانهاای منطقاهای ابازاری بارای
تسهیل مذاکره مستقیم میان دولتها هستند ،اما صرا شکلگیری و رشد آنها به معنای تحقات
منطقهگرای نیست ،بلکه نوع توافت و کیفیت آنها ،سرنوشت منطقهگرایا را در ساطح منطقاه
رقم م زند .سازمان اکو بعد از اتحادیه اروپا ،در مقام دومین اتحادیه بزرگ و گسترده منطقهای،
در راستای اهداا همررایانه و تکوین سامانه بسامان منطقاهای در ساال  1985تأسایس شاده
است

)2012: 83

 (Shahriari,از منظر تبار شناخت  ،خاستراه تاریخ اکو ،وامدار پیرینه نظری و

عمل م باشد .از دیدگاه نظری ،سازمان اکو برایندی از اقتضائات محیط جنا

سارد و عصار

تقابل و تعارض ایدئولوژیک جهان ،وضعیت رادیکال و هژمون نظم آهناین ژئوپلیتیاک ،غلظات
حضور سیاستهای میلیتاریست و تمش گسترده برای تأمین همررای سیاس  -امنیت اسات.
در حال که از بعد عمل  ،سابقه سازمان اکو به دهه  1950و پیمان بغداد 1برم گردد که در اثار
تحوّالت به سنتو ،2سازمان عمران منطقهای 3و در نهایت در سال  1984به اکو 4تغییر ناام داده
است .از منظر هست شناخت  ،خروج منطقاه از وضاعیت رادیکاال و نظاام  ،ورود باه وضاعیت
تعدیل و اصمح پساجن  ،گذار به عصر آگااه هاای مادرن و پساامدرن و ماوج ساوم داناای ،
بسترهای ایجاد سازوکاری بهمنظاور همااهنر در سیاساتهاای منطقاهای و پیریاری اهاداا
1. Baghdad Treaty
2. CENTO
3. RCD
4. ECO
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مرترک توسط کرورهای ایران ،ترکیه و پاکساتان در جهات احیاای ساازمان همکااری عماران
منطقهای ،با سازوکاری کاامما درونمنطقاهای تمهیاد نماود کاه در نهایات ،باا عناوان ساازمان
همکاری اقتصادی (اکو) در سال  1985به منصه ظهور رسید.
منطقه اکو در چهارراه بازارهای شرق ،غرب ،شمال و جنوب کرهزمین واقاع شاده اسات .در
سمت شرق ،بازارهای بزرگ چین ،کره ،ژاپن و سایر کرورهای جنوبشرق آسیا قرار گرفتهاند.
از سوی دیرر ،شبهقاره هند و تمام قاره آفریقا بدون هیچ مانع از نظار دسترسا  ،در جناوب
این منطقه قرارگرفتهاند .راههای آب خلیجفارس و اقیانوس هند ،امکان حمل کاال از طریت دریا
را در اختیار منطقه اکو قرار داده است .خاورمیانه نیز از طریت خلایجفاارس باهویاژه مارزهاای
جنوب و جنوب غرب این سازمان قابلدسترس است .روسیه هم از طریت دریای خزر و راههای
مبادالت اطراا آن ،یک موقعیت کمنظیار را در اختیاار ایان منطقاه قارار ما دهاد .از منظار
آسی شناخت و با نراه موشکافانه ،چهار دوره را م توان در سیر تکوین و تداوم ساازمان اکاو
تمییز داد.
دوره یکم1985-1991 -؛ در ایان دوران ،ساازمان اکاو متاأثر از حاواد و دگرگاون هاای
محیط بینالملل و منطقهای ،کر پذیر و منفعل بوده است.
5

دوره دوم1992-1997 -؛ در این دوره با تصوی معاهده ازمیر ،

)(Eco Statistics, 2012: 1-2

تا حدودی از رخوت و سیاستهای انفعاال ایان ساازمان کاساته شاد و باا عضاویت برخا از
کرورهای برآماده از فروپاشا بلاوک شارق و افغانساتان و آرربایجاان ،میزانا از کنرارری و
سیاستهای اِعمال را در سازمان مراهده شد.
دوره سوم1997-2004 -؛ در این دوران به دلیل تحوالت داخل  ،منطقاهای و باینالمللا ،
مسیر پیررفت اکو و روند همررای تا حدود زیادی دچار رکود گرته است .در دوران هفتساله
سوم ،در خوشبینانهترین وضع ،اکو به حالت تعلیت درآماد و در بادترین وضاعیت ،باهکلا باه
فراموش سپرده شده است .بر این اساس ،در حوزههای که هنوز بارقههای از همررایا وجاود
داشت ،کرورها درصدد همکاری در جهت بودهاند کاه عااری از حساسایتهاای اساتراتژیک و
سیاس طرفین بوده و بهویژه گزینههای استراتژیک قدرتهای بزرگِ فرامنطقهای و منطقهای را
تحریک ننماید.
دوره چهارم -از ساال  2004باه بعاد؛ در ایان دوره ،کراورهای عضاو اکاو تاا حادودی در
تصمیمات سابت تجدیدنظر نموده و سع کردند تا بدون برانریختن حساسیت دیرار کراورهاا،
روند همررای و همکاری میان خودشان را تقویت کنند .اما همچنان انفعال و محافظهکااری در
5. Izmir Treaty
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صدر سازمان اکو نق آفرین م کند .مصداق بارز ایان رخاوت و کان پاذیری را ما تاوان در
مسئله تأسیس بانک ،مؤسسه علم و بیمه اکاو مرااهده کارد کاه توافات اولیاه تأسایس ایان
سازمانها در سال  1995انجام شده است (شهاب و شیخاالسمم .)69-72 :1388 ،
تأمل و مداقه در ممحظات باال ،این توارد رهنا را ایجااد ما کناد کاه همررایا نیازمناد
تمهید برخ از شارایط حاداقل مانناد تعهاد باه مناافع ساازمان  ،عادمپایبنادی محاب باه
گرای های ناسیونالیست و سیاس  -امنیت م باشاد تاا ایانکاه در فرایناد همررایا  ،بتاوان
بسترها را برای همکاری غای مهیا کرد .بر مبنای رهنیت همرراگونه اعضای اکو و متعاقا آن،
ترسیم اهداف مانند ارتقاای شارایط بارای توساعه اقتصاادی پایادار از طریات بسایج امکاناات
اقتصااادی و اجتماااع منطقااه ،حااذا تاادریج موانااع تجاااری در منطقااه ،گسااترش تجااارت
درونمنطقهای و فرامنطقهای ،فراهمآوردن شرایط ادغام تدریج و آرام اقتصاد کرورهای عضاو
با اقتصاد جهان  ،ارتقای همکاری منطقاهای فعاال و کماک متقابال در زمیناههاای اقتصاادی،
اجتماع  ،فرهنر  ،فن و علم  ،تحکیم بیرتر پیوندهاای تااریخ و فرهنرا در میاان ماردم
منطقه ،تسریع در توسعه زیربناهای حملو نقال و ارتباطاات کراورهای عضاو باا جهاان خاارج
(حافظنیا و همکاران 1 :1391 ،و  ،)Koolaee, 2010: 5-10تا امروز نهتنهاا همررایا در ساازمان
اکو نهادینه نرده است ،بلکه واگرای و ناهمسازیهای در روند فعالیت آن مراهده م شود.
بنا بر مقدمات باال ،این پژوه

با داشتن رهیافت مسئلهمحور و تکیه بر بهترین دانستهها و

معرفتهای زمینهای ،درصدد واکاوی ناهمسازی و عدم همررایا ساازمان همکااری اقتصاادی
(اکااو) اساات .در پاسااخ بااه ایاان ناااسااازه سااازمان و نهااادی ،از روش کتابخانااهای -اساانادی و
جامعهشناس تاریخ استفاده م شود .همچناین باا رجاوع باه گازارشهاای سااالنه ساازمان
همکااریهااای اقتصااادی و فعالیاتهااای سیاسا  -اقتصاادی درون ساازمان و مقایسااه آن بااا
پیوندهای برونسازمان از یکسو و تحلیل مواضع سیاسا دولاتهاای عضاو اکاو؛ باهویاژه در
تحوالت اخیر سیاست منطقهای و بینالمللا از ساوی دیرار ،باه بررسا چرایا واگرایا در
سازمان اکو پرداخته شده است.
چارچوب نظری .تکوین سازمانهای بینالملل بهعنوان کن گران متنفّذ در جهاان اماروز،
نهتنها منطقاهگرایا و همررایا منطقاهای را باهمثاباه بساتر مناسا

بارای تحکایم قادرت

حکومتهای مل تمهید نموده است ،بلکه کرورهای مختلف ،توسعه همهجانبه و پایدار خاود را
در سایه همکاریهای منطقهای رصد کردهاند .در واقع ،تصمیم به عضویت در یک سازمان ،تاابع
نوع عقمنیت ابزاری و مبتن بر ترجیحاات و مطالباات مخصاوع اعضاای ساازمان و بازتااب
اقتضائات محیط و عین است.
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از منظری دیرر ،با گذار به عصر وابستر متقابل بهعنوان یک واقعیت گریزناپذیر بینالملل
و متعاق آن ،فزون یافتن وضعیتهای ابهامآمیز و شناورشدن ساختاری و با ثباات ساازمان ،
منجر به جهتگیری کرورها بهسوی تأسیس سازمانهای منطقهای شاده

اسات (Akbari, 2012:

) .373در بیان اجمال  ،ایجاد تحول در یک منطقه مرخص ،از پراکندگ و چناددساتر باه
همرونر و همررای در برخ عرصهها بهویاژه فرهنا  ،امنیات ،سیاساتهاای اقتصاادی و

رژیمهای سیاس را منطقهگرای م نامند ) .(Heribert, 2009: 24. Sheila, 2000: 5از منظر نظریه
باشراه ،6عضویت در یک سازمان برای کس منافع کاه بادون عضاویت و مراارکت همرارا ،باا
هزینه باالتری بهدست م آید یا ممکن است که اصما بهدست نیاید را همررای گویند .بناابراین
کرورها بر اساس کس منافع خاالص ،عضاویت در ساازمانهاای مختلاف را پاذیرا ما شاوند
)& Sandler,1986: 24-25

« .(Cornesسااابیک» و «بوژینااویچ» در نرااارش مرااترک خودش اان،

منطقهگرای و همررای منطقهای را روندی دولتمحور تعریف م کنند که هدا از آن ،تجدیاد
سازمان یک فضای منطقهای خاع در راستای اهداا سیاس  ،اقتصادی و غیره است

& (Sabic

) .Bojinovic, 2006: 8-9در حال که «هورل» منطقهگرای را دربرگیرنده مجموعهای از تعااممت
در راستای تحقت اهداا اقتصادی ،یکپارچر جوامع ،رقابت و اِعمال نفور قدرتهای سیاسا و
امنیت م داند .این امر دولتها را ملزم م سازد که با تأس از اشتراکات فرهنر و تااریخ در
راستای تحقت اهداا و منافع سیاس  ،اقتصادی و فرهنر با دیرر کرورها در تعامال و ارتباا
باشند ) .(Hurrell, 2009: 243در ادبیات سیاس و بینالملل  ،منطقهگرایا باا مفهاوم همررایا
مترادا شده است .بر این اساس ،همررای هم بهعنوان یک هدا و هم بهمثاباه یاک طیاف یاا
روند م باشد .از منظر روندپژوه  ،برخ محققان همکاری منطقاهای را تمهیادی بارای اتحااد
استراتژیک و متعاق آن ،ترکیل سامانه امنیت م دانناد (بارای مثاال در اروپاا) .کراورهاای
ررهای ،همکاری با کرورهای بزرگ را شیوه دستیاب به امنیت بارای دسترسا باه باازارهاای
کرورهای بزرگ م دانند (مانند توافقنامه تجارت آزاد کانادا -آمریکا) 7.برخ کرورها در تمش
برای کاربرد همکاریهای منطقهای در راستای بازسازی سیاسات داخلا هساتند (مکزیاک در
توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمال ) 8برخ دیرر ،همکااری منطقاهای را بازتااب ممحظاات
تاکتیک و تمشهای آگاهانه بارای کااربرد توافقناماه قبلا منطقاهای بارای تاأثیرگاذاری بار
مذاکرات چندجانبه دیرر تلق م کنند (برای مثال اقدامات کاه در «کاساتا» و «نفتاا» اِعماال
م شود) ).(Whally,1998: 63
6. Club Theory
)7. Canada- U.S. Free Trade Agreement (CUSTA
)8. North American Free Trade Agreement (NAFTA
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از منظر تبارشناخت  ،سن بنای همررای منطقهای در اروپای غرب گذاشته شاد و ادبیاات
مربو به آن ،در سال  1960در روابط بینالملل گسترش یافت .اما تا زمان فروپاش شوروی به
دلیل تمرکز کانون توجه بر تحوالت سطح جهان  ،تنوعات سیستمهاای منطقاهای کمتار ماورد
توجه قرار گرفته است .بهدنبال فروپاش شوروی سابت ،کانون توجهات جهان نیز تغییر و تحول
ویژهای را به خود دیده است کاه منجار باه ترادید همررایا هاای منطقاهای و ساازمانهاای
منطقهای شده است ) .(Libman, 2007: 401متعاق تحوالت ساختاری ،گرای

آشکاری در قارن

 21برای تکثیر سازمانهای منطقهای در راستای دستیاب به اهداا مختلف و بهویاژه نیال باه
هدا امنیت بهوجود آمده است ).(Bailes and et al, 2007: iv
بدینترتی  ،با تکثیر ساازمانهاای منطقاهای و روناد همررایا کراورهاا ،تعادد تعاابیر و
رهیافتها نسبت به همررای منطقهای تولید شده است .بر اساس دیدگاه نوواقاعگرایا قادرت
محور ،آنارشیکبودن نظام بینالملل و هژمونبودن منطت خودیاری و بقا ،دولتها را نسابت باه
هرگونه تغییر و تحول حساس م کند .به اینترتی  ،کرورها استلزام پیوستن به یاک ساازمان
یا اتحاد منطقهای یا فرامنطقهای را پذیرا نیستند .مبنای این رویه نوواقعگرایان ایان اسات کاه
عضویت در یک سازمان ،منجر به تحدید آزادی کن ورزی آنها خواهد شاد .اماا اگار اقتضاائات
محیط یا جبر و هژمون دولتهای قدرتمند ،ضرورت این عضاویت را ایجااد نمایاد ،ما تاوان
شاهد ترکیل سازمانهای مختلف بود .در حال که در مقابل ،رویکرد نولیبرالیست نفاعمحاور،
بر این باور است که فارغ از تلق و تجل امنیت بهعنوان تنها منفعات عرصاه باینالملال ،نفاع
کرورها در بیرینهسازی رفاه و امنیت اقتصادی م باشد .بدینترتی  ،وابستر متقابل کرورهاا
و عضویت آنها در یک سازمان ،منجر به امتیازات تجاری درونسازمان  ،قدرت چاناهزنا نساب

بیرتر ،تقارن وابستر متقابل دولتها و تأمین منافع کرورها ما شاود .اماا بارخما دوکامن
روایت مذکور ،از دهه  90میمدی رویکرد تحلیل نهاادگرایِ جامعاهشاناخت ِ هنجاارمحاور بار
مطالعه و تحلیل تحوالت بینالملل سایه انداخته است که ضمن آنکه دیالکتیاک نفا مکتا
فرانکفورت را با خود دارد ،قائل به اجتماع نقیضین م باشد .ایان رویکارد باا تکاذی عقمنیات
ابزاری محب ،بر این اعتقاد است که عقمنیت برساختهای اجتماع و زمیناه پارورده ما باشاد
یعن بر حس موقعیت اجتماع و ساختارهای فرهنر تکوین م یابند .متأثر از ایان رهیافات
بینارهن  ،مرروعیت سازمانهای مختلاف در قلمارو منطقاهای و باینالمللا  ،باعاع عضاویت
کرورهای مختلف در آن م شود .بهبیاندیرر ،اشتراک در مجموعهای از رژیمها ،قواعد رفتااری،
رویههای اصول متقارن ،و متعاق آن ،عضویت دولت ملتها در یاک ساازمان خااع ،ناهتنهاا
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منجر به قاعدهمندی و بسامان رفتار دولتهای مختلف م شود ،بلکه منطت حاکم بار بارآورد و
محاسبه منافع اعضا را تحتالرعاع قرار م دهد.
از لحاظ تاریخ  ،منطقهگرای را م توان به دو نوع مرخص «کمسیک» و «مدرن» تقسایم
کرد .هر یک از این انواع ،دارای ویژگ های خاص م باشند .یک از مهمتارین ویژگا هاا ایان
است که در منطقهگرای کمسیک ،اصرار خاص بار سیاسات میلیتاریسات و باهویاژه اهاداا
امنیت م شود (پیمان ورشو ،نااتو ،سانتو) .باا تساامح ما تاوان رهیافاتهاای کاارکردگرای
(میتران ) ،نوکارکردگرای (هاس) ،فدرالیسم (گارنر) و ارتباطات (دویاچ) را در ایان دوره حااکم
دانست (کوالی و سازمند ،)131-132 :1390،اما در منطقهگرایا مادرن ،اهاداا و فراینادها
چندبعدی هستند (اتحادیه اروپا ،آ.سه.آن ،مرکوساور ،نفتاا) .ساالهاای پاس از جنا

سارد و

بالکانیزهشدن بلوک شرق ،منجر به تحول و تطور معنای همررای شده است .بدینترتی که با
ورود امواج جهان شدن و نبود اشتراک فرانظری در حوزه معرفاتشاناخت و هسات شاناخت ،
همررای منطقهای از سه زاویه سلب  ،ایجااب و ماوازی نرریساته ما شاود .نخسات ایانکاه
همررای منطقهای واکنر سیاس به جریان جهان شادن اسات( .نرااه سالب )

(Jilberto and

) .Mommen,1998: 7-8از منظری دیرر ،همررای در چارچوب نظریههاای جهاان شادن تفسایر
م شود (نراه ایجاب )) .(Bowles, 2002:.82از طرا دیرر ،همررای بهعنوان یک روند موازی با
جهان شدن عنوان م شود (رهیافت موازی انرار)) .(Hettne,2005: 545به عبارت دیرر ،همررایا
از وضعیت تکساحت و مونولوگ ،سلسلهمراتب و کن

پذیرانه کمسیک ،به صاورت متکثّار و

دیالوگ  ،دموکراتیک و کن ورزانه نوین درآمده است.

(Hettne & Langenhove, 2005: 2. Ethier,

).2001: 4. Grugel & Hout, 1998: 3 Spindler, 2002: 3. Nessdurai, 2002: 14
در حااوزه علااوم اجتماااع  ،همررای ا بااا «دیویااد میتران ا »« ،ارنسااتهاااس» و دیرااران
شناختهشده است .میتران همررای را بر اساس مفهوم «پیامد» ترریح م کند .بدین معنا کاه
همکاری در یک بخ  ،ممکن است دولتها را وادار کناد تاا میازان همکااریهاای خاود را در
بخ های دیرر افزای

دهند .بنابراین ،وقت دولتها در یاک فرایناد همررایا درگیار شاوند،

هزینه عق نرین از عملکردهای همکاریجویانه افزای

خواهد یافت .ارنستهاس همررایا را
9

بهعنوان فرایند سیاس و بر اساس مفهوم «سرریزی /تسرّی» بیان م کند .بر مبناای رهیافات
فرایندی ،رهبران سیاس کرورهای مورد نظر متقاعد و عمقهمند م شوند تا مناافع خاود را در
چارچوب نهادهای فراملّ تعقی کنند و این وضعیت تا آنجا م تواند پای
مل منسوخ شود .از منظر مفهوم سرریزی ،همکاری در یاک بخا

رود کاه مارزهاای

ما تواناد موجا تقویات
9. Spill- Over

 256سامانه منطقهای اکو؛ متحدان تاکتیک و مصلحتگرا یا رقبای استراتژیک و منفعتگرا
همکاری در بخ های دیرر شود و چال های موجود در یک بخ  ،روند کارکردی بخ هاای
دیرر را مختل م کند .یک از نمایندگان اخیر همررای « ،جوزا نای» است .وی عامل سیاس
را نیز در ایجاد همررای بسیار مهم ما داناد و در ایان میاان نقا

ساازمانهاای غیردولتا ،

ایدئولوژیک و هویتساز را از مؤلفههای مهم همررای ما داناد .جاوزا ناای «منطات پیاماد»
میتران و «منطت تسری» هاس را لزومااا دارای وضاعیت ایجااب نما داناد ،از نظار وی ،بلکاه
تجارب منف  ،منجر به پیامدها و تسری سلب خواهد شد .همچنین ،همیره افازای
منجر به افزای

همررای نم شود ،بلکه ممکن است افزای

مباادالت

مبادالت ،باا ارتقاای جایرااه یاک

بااازیرر ،وی را از دادن امتیاااز متقاباال منصاارا کنااد و موجاا ضااربهدیاادن همررایاا
شود(.عبدالهخان  )124-125 :1383،کانتوری و اشاپیرل باا بارشامردن «متغیارهاای الراوی
چهارگانه»؛  .1ماهیت و میزان انسجام .2 ،ماهیت ارتباطات .3 ،سطح قدرت .4 ،ساختار روابط ،از
یکسو و مطرحساختن «سیستم اثرگذار» برای بررس نق

و نفور قدرتهای برونمنطقهای در

یک منطقه و تمش برای برآورد تأثیر آن بر همررای از سوی دیرار) ، (George, 2000:.88-95باه
تبیین مسئله همررای م پردازند .در مجموع ،م توان دو رویکرد عمده در حوزه همررای را از
هم متمایز ساخت .رویکرد رهنیت ،با مفروضگارفتن منطقاه باهعناوان یاک کیاان اجتمااع ،
همررای منطقهای را بهعنوان الروی کناکن

در نظر م گیرد .در حال که رویکرد دوم ،نراه

برونمنطقهای دارد که قائل به برتری نق آفرین قدرتهای فرامنطقهای در همررای است .به
بیان دیرر ،همررای منطقهای بهعنوان حد واسط باین دو رهیافات جهاانگرایا و انزواگرایا
(یکجانبهگرای ) و پاسخ به کاست های آنها است؛ چرا که جهانگرای  ،آرماانگرایاناه و دور از
دسترس م باشد و از سوی دیرر ،یکجانبهگرای نیاز در عمال پاساخروی نیاازهاای مختلاف و
فزاینااده کرااورهااا نیساات .بنااابراین ،منطقااهگرایا ما توانااد راهکاااری باارای ممانعاات از بااه
حاشیهراندگ کرورها شود.
همررای منطقهای را با توجه باه ممحظاات بااال ،ما تاوان باهعناوان ساازوکار بازدارناده،
توازنبخ

و پی برنده دستهبندی کرد که ناهتنهاا قابلیات و تواناای مادیریت و حالوفصال

اختمفات و ارائه راهحلهای مسالمتآمیز را دارد ،بلکه از یکسو باین سیاساتهاای رادیکاال و
غیرمنعطف (سیاس  -امنیت ) و سیاستهاای تعادیل و منعطاف (اقتصاادی ،فرهنرا و فنا )
موازنهای برقرار م کند و کرورها را باوجود تفاوتهای بسیار ،وارد موازنهای سازنده و در نهایت،
همررای م گرداند .از سوی دیرر ،درصدد کس منافع بیراتر و تقلیال هزیناههاای احتماال
همررای برای کرورها برم آید.
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 .1سازمان اکو و متغیرهای مؤثر در عدمتکوین همگرایی منسجم
یک از محوریترین حوزههای سیاستگذاری در هر سازمان منطقهای ،سیاستگذاری همسازانه
و همررایانه آن در چارچوب چرمانداز نهای ترکیل ساامانه منطقاهای همرارا اسات .اهمیات
چنین حوزهای ،از آنجای فزون م یابد که استمرار و پایاداری هار ساازمان سیاسا  ،در گارو
خطمر ها و راهبردهای انسجامبخ

و همبستهسازی است که در ارتبا با مبان ساختاری و

کارکردی آن نهاد قرار گیرد .سیاستگذاران م کوشند با جلوگیری از تبدیلشدن تفاوتهاا باه
عامل برای تفرقه و از همگسیختر سازمان  ،با حفظ همزیسات مساالمتآمیاز باه مطالباات
کرااورهااای عضااو پاسااخ دهنااد .درک ایاان مساائله چنااان حساساایتبرانریااز اساات کااه
سیاستگذاریهای سازمان نیازمند برنامهریزیهاای اساتراتژیک و ترسایم افقا پایادار بارای
کرورهای عضو است ،بهویژه آنکه تنظیم و اجرای این سیاستها م تواند موج نزدیک بیرتر
سازمان به سمت موازنه و تعادل شود ،اگرچه هیچگاه این امر مبدل باه هادا غاای همررایا
منسجم نم شود .سازمانهای منطقهای با درک این مسئله ،درصدد اتخار سیاستهای منسجم
برم آیند که تنوع موجود در سازمان را در قال مجموعهای همبسته گرد هم آورد تا از ایان راه
بسترهای ساختاری الزم برای حفظ وحدت سازمان و تحقت اهداا ترسیم فراهم کنند.
اکو بهعنوان یک از نهادهای منطقهای است که از منظر نظریه «کانتوری و اشپیرل» ،دارای
بخ های سهگانه؛ «مرکزی» که سه کرور اصل بنیانگذار (ایران ،پاکستان و ترکیه) را شاامل
م شود« ،حاشیهای» که آرربایجان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،قزاقستان ،به هماراه
افغانستان را دربرم گیرد و دولتهای منطقهای و فرامنطقهای مثل اتحادیه اروپا ،هند ،روسایه،
چین ،ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیست که بهعنوان بخ
) .(Mohammadi & Kiany, 2013: 396باوجود بی

«میاان » شاناخته شادهاناد

از دو دهه از زماان تأسایس ،نتوانساته اسات

همسازی نهادینهای را بین اعضاا ایجااد کنا د کاه ایان امار ،مناتج از دالیال متعادد واگرایاناه
ژئوپلیتیک  ،ژئواکونومیک  ،هنجاری ،رویهای ،ادراکا و ژئاوگرافیک اسات کاه در زیار باه آن
پرداخته م شود.
 .1-1متغیر ژئوپلیتیک
بر پایه این متغیر واگراسازانه ،یک از دالیل عدم همررای بین کرورهای عضو اکاو ،نباود اراده
سیاس و زیرسااختهاای نهاادی بارای کان ورزی و دوریگزیادن از کان پاذیری و اتخاار
سیاستهای واکنر است .همچنین عدم انعقاد موافقتنامههای سیاس باین اعضاای اکاو کاه
م توان در قال

نبود انسجام سیاس مطرح کرد ،یک از دالیال دیرار واگرایا اسات .بیراتر

توافتنامههای امضا شده در سازمان ،جنبه اقتصادی ،فن  ،اجتماع و فرهنرا دارناد( )1و تنهاا

 258سامانه منطقهای اکو؛ متحدان تاکتیک و مصلحتگرا یا رقبای استراتژیک و منفعتگرا
در سند چرمانداز  2015اکاو  ،بخرا باه کنتارل ماواد مخادر ،مباارزه باا تروریسام و جارائم
سازمانیافته اختصاعیافته است (امیدی .)215 :1388 ،همچنین بروز خأل ژئوپلیتیک حاصال
از فروپاش شوروی ،منجر به جهتگیری کرورهاای برآماده از شاوروی باهساوی قادرتهاای
فرامنطقهای و در رأس آنها ،ایاالت متحده آمریکاا و همکااری در جهات تراکیل ساازمانهاای
سیاس چون گاوام ،گساترش نااتو باه شارق ،اعطاای کماکهاای ماال و نظاام آمریکاا باه
جمهوریها ی مذکور ،طرح مرارکت برای صلح ،اعزام مستراران نظام به جمهوریهای جدید،
استقرار نیروهای واکن

سریع ،سناریوی انقامبهاای رنراین و تامش بارای روی کاار آوردن

رهبران دارای مقبولیت حداقل و غربگرا شده است .همچناین ،باا تأمال در رواباط ایاران باا
روسیه و آمریکا م توان اینگونه استنبا کرد که ماهیت سیاس  -امنیت روابط ایران و روسیه
بر ماهیت اقتصادی -تجاری آن سایه افکنده است ).(Rwoo, 2002: 97
از دیرر دالیل سیاس ناهمسازی و عدم تکوین همررایا منساجم باین کراورهاای عضاو
سازمان اکو م توان به ابهامآمیزبودن استقمل و مواضع سیاس کراورهاای آسایای مرکازی و
قفقاز بهعنوان اعضا سازمان اکو ،تجربه نسب در مسئله دولتمداری برخ از کرورهاا باهویاژه
کرورهای تازه عضویتیافتاه در اکاو ،تثبیات دولات ،بازساازی هویات ملا  ،نوساازی دساتراه
بوروکراس  ،غلظت رادیکالیسم قوم و ناسیونالیسم تهاجم در برخ کراورهاا و ایساتادن در
موضع اقلیت و تبدیلنردن به نیروی اجتماع مل و فراگیر ،فراگیرنرادن دموکراسا و رویاه
دموکراتیک در اکثر کرورهای عضو اکو ،استثناماندن جمهوری اسمم ایران بهعنوان یک واحد
سیاس تجدیدنظرطل در عرصه منطقهای و بینالملل  ،کودتاهای نظام در برخ کرورهاای
منطقه ،ظهور و رشد رژیم طالبانیست در افغانساتان و باهویاژه گساترش تفکارات طالباان در
برخ کرورهای منطقه ،انعقاد قاراردادهاای دو و چندجانباه باا قادرتهاای بارونساازمان و
فرامنطقهای و تمش برای همراه با دیرر کرورها ،منجر به همررای نساب از یکساو ،و عادم
تأسیس نظم منطقهای و نظامسازی ب ثبات در بین کرورهای عضو اکو شده اسات .مثاال باارز
این تبیین ،سیاست خارج «بدون مرکل» 10ترکیه است که منجر به برقراری رابطه راهباردی
با آمریکا و رژیم صهیونیست از یکسو و ایران و کرورهای اسامم از ساوی دیرار شاده اسات
) .(Svet, 2006: 71در بیان دالیل این جهتگیاری باروننرار ،کسا حمایات البا آمریکاای -
صهیونیست در مواجهه با بحرانهای مختلف منطقاهای و باینالمللا و رقیاتشادن و کنادی
فرآیند صلح در شرق و کرورهای اسمم و بهویژه اولویت ایران در ایجاد ارتباا باا اعاراب باه
جای ترکیه در نرست سال  1997است ) .(Hunter, 2010: 163در این پیوند ،روابط بین ایاران و
10. Zero Problem
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ترکیه بهعنوان دو عضو بنیانرذار اکو ،از زمان تأسیس این سازمان منطقهای همواره با بادگمان
و رقابت متقابل همراه بوده است .متعاق جن

ایران و عاراق ،اختمفاات ایادئولوژیک تهاران و

آنکارا تبدیل به شکااهای فعال شدند که دو کرور را در مقابل یکدیرر قرار داد .در این پیوناد،
در حال که ترکیه حمایتهای ایران از گروه پ.ک.ک را ماورد انتقااد قارار ما داد ،ایاران نیاز
مداخمت ترکیه در آرربایجان را بهعنوان رفتارهای غیردیپلماتیک و ماجراجویانه تلق م نمایاد
و بر این باور است که ترکیه به تهییج ناسیونالیسم قاوم آرریهاا مباادرت ما کناد .از ساوی
دیرر ،در حال که ترکیه تمش داشته است تا بین سوریه و لبنان از یکسو و اقلیتهاای لبناان
میانج گری کند ،مدع است که حمایت پایدار ایران از حزباهلل لبنان بهعنوان منبع ب ثباات
در لبنان و پایداری منازعات لبنان و اسرائیل عمل م کند .در حال که ترکیاه از سیاساتهاای
شهرکسازی اسرائیل حمایت ما کناد ،ایاران مراروعیت پایاهای اسارائیل را انکاار ما کناد.
همچنین پیوند ترکیه با دولتهای حوزه خلیجفارس بهعنوان منبع دیرر کراک

باین ایاران و

ترکیه است .حمایت آنکارا از دولتهای خلیجفارس منجر به تولید توازن بین ایران و کرورهاای
عرب این حوزه م شود .در این پیوند ،حمایت اعراب از عضویت ناظر ترکیاه در اتحادیاه عارب،
تمشهای میانج گرایانه آنکارا بین اسرائیل -سوریه و تقویت همکاری دولتهای خلیجفارس باا
سازمان ناتو ،منجر به ب ثبات در روابط سیاس باین تهاران و آنکاارا شاده اسات

(Al-Hakee,

) .2008همچنین استقرار نیروهای ناتو در مرز دو کرور ،باعع شد تا ترکیاه باه -عناوان تهدیاد
بیرون برای ایران درآید .خیزشهای سیاس  -اجتماع کرورهاای حاوزه مناا و ظهاور شاکل
جدیدی از خیزشهای سیاس پسابهار عرب که در قال جنا

داخلا در یمان ،ساوریه و تاا

حدودی عراق ظهور یافته است نیز منجر به شکنندگ روابط سیاس ایران و ترکیه شده اسات
که هر یک بر اساس تفسیر مل از امنیت و تهدید از یکسو و تمش برای تاأمین مناافع ملا از
سوی دیرر ،به تبیین چنین کن های جمع نوظهور م پردازند

)2015: 1-2

 .(Hafizoglu,آینده

عراق پس از عق نرین نیروهای ائتما آمریکای باه عناوان شابکه دیرار منازعاات سیاسا
احتمال بین ترکیه و ایران تلق م شود .درحال که ترکیه خواستار ترکیل دولات ائتمفا در
عراق است که نمایندگ تناسب کارامدی برای اقلیتهای سن قائال باشاد ،ایاران باا تارجیح
ترکیل دولت در عراق که فارغ از نفور غرب ها و نفور کرورهای عرب باشد ،خواستار هژماون
سیاس شیعیان است ) .(Guzansky & Lindenstrauss, 2011: 98-99مسئله هستهای ایران عرصاه
دیرری از اختمفات دو کرور م باشد .ترکها در شرایط گوناگون ارعان کردهاند که با گسترش
تسلیحات هستهای در خاورمیانه موافقت ندارند .اگرچه چنین مواضع بیرتر سیاست هستهای
رژیم صهیونیست را هدا گرفته بود ،اما مخالفت با ایاران هساتهای را نیاز دربرما گرفات .در

 260سامانه منطقهای اکو؛ متحدان تاکتیک و مصلحتگرا یا رقبای استراتژیک و منفعتگرا
اواخر دسامبر  ،2010داود اوغلو بهطور آشکار اباراز داشاته اسات کاه اگار ایاران معاهاده مناع
گسترش هستهای را انکار کند ،قبل از واشنرتن ،آنکارا به محکومیت تهران مبادرت خواهد کرد
)2010

 .(Today�sZaman,همچنین ،ب ثبات سیاس و نداشتن رشد سیاسا  ،ناه تنهاا ضاری

امنیت کرورهای عضو را کاه

م دهد ،بلکه منجر به سوقدادن کرورهای عضو باه عضاویت

در پیمانهای امنیت فرامنطقهای خواهد شد .باهدنباال دالیال بااال ،تعاارض مناافع باهعناوان
برآیندی از کثرت مواضع و نیز ،تصمیم سازیهای اجماعگریز ،سیاساتزدگا و رادیکاالشادن
سیاستهای منطقه بهدلیل غلظت رقابت قدرتهای بازرگ در نتیجاه فروپاشا دیاوار آهناین
کمونیسم و شوروی بهعنوان الروی عین آن ،معضل تفکرات طالبانیست  ،ناهمخوان رژیمهاای
سیاس منطقه ،قطب شدن و شکاا در میان کرورهای عضو اکو به عناوان براینادی از مساائل
امنیت  -سیاس  ،حلنردن رژیم حقوق دریاای خازر ،جنا

قادرت و مناافع و تامش بارای

هویتیاب کرورهای برآمده از فروپاش شوروی ،بحرانهاای داخلا و رادیکاالیزهشاده فضاای
سیاس منطقه و تسری آن به اکو و کرورهای عضو آن ،تعارض دیدگاهها و مواضع کراورهاای
عضااو سااازمان اکااو بااه دلیاال اقتضااائات محیط ا را م ا تااوان از دالیاال پایااهای سیاس ا در
تکوینناپذیری همررای منسجم و راهبردی میان اعضای سازمان اکو عنوان کرد.
 .2-1متغیر ژئواکونومیک
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران بهعنوان داالن شمال -جناوب ،ترکیاه باهعناوان پال
ارتباط اکو با اروپا و مسیر ترانزیت محصوالت نفت و پتروشیم کرورهای عضو به کرورهاای
غرب  ،پاکستان به عنوان کروری حائل که کرورهای عضو اکو را به شبهقاره هند و بازارهای آن
مرتبط م سازد ،قابلیت تمهید ساختار اقتصادی همررا بین کرورهای عضو ساازمان اکاو را دارا
م باشند .شوربختانه ،این موقعیتها و مواضع فرصتساز ،با کارشکن های مواجاه شاده اسات.
برای مثال ،با فرار آمریکا و فرصتطلب روسیه و متعاق آن ،احدا خط لوله انتقال نفت و گاز
از باکو به بندر جیحان ،مسیر مقتصدانه احدا خط لولاه از ایاران تاا پایاناههاای خلایج فاارس
تعلیتشده است .همچنین امتداد خطو لوله گاز ایران از مسایر ترکیاه تاا اروپاای شارق  ،باه
دالیل عمدتاا سیاس غیر قابل استفاده و مسکوت مانده است .خط لوله صلح که گاز ایران را باه
پاکستان و از آن طریت به هندوستان راهبری م کرد ،به دلیل ادامه اختمفات و بحرانهای هند
و پاکستان بر سر موضوعات مختلف و احتراز هندوستان از وابستر به پاکستان در بْعد انرژی و
کارشکن های قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به تعویت افتاده است (مستقیم و قوامملک ،
 .)129-130 :1387از منظر اقتصادی ،عدم تقارن بین کرورها مرااهده ما شاود کاه کمتار
فرصت الزم برای ایجاد یک سامانه اقتصادی منطقهای همرن را ایجاد م کند.
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نگاره شماره ( -)1صادرات و واردات تجاری کشورهای عضو اکو و سهم آنها در تجارت
کشور
افغانستان
آرربایجان
ایران
قزاقستان
قرقیزستان
پاکستان
تاجیکستان
ترکیه
ترکمنستان
ازبکستان
منطقه اکو

خارجی منطقه در سال 2012
درصد
ارزش تجاری (میلیون
دالر)

صادرات
370
32.634
104.000
92.286
1.894
24.567
1.358
152.469
16.500
10.836
436.914

واردات
5.500
10.417
57.092
44.539
5.374
44.157
3.778
236.545
9.900
11.296
428.599

صادرات
6.3
75.8
64.6
67.4
26.1
35.7
26.4
39.2
62.5
49
50.5

سهم منطقهای

واردات
9307
24.2
35.4
32.6
73.9
64.3
73.6
60.8
37.5
51
49.50

صادرات
0.1
7.5
23.8
21.1
0.4
5.6
0.3
34.9
3.8
2.5
100

واردات
1.3
2.4
13.3
10.4
1.3
10.3
0.9
55.2
2.3
2.6
100

)(Ali & Mujahid, 2015: 14038-14039

درپی گرفتن سیاست اقتصادی آزاد یاا سارمایهداری (ترکیاه) ،سوسیالیسات و دساتوری
(کرورهای برآمده از فروپاش شوروی) و تلفیق (ایران) توسط کرورهای عضاو ،واکان هاای
ناهمسان را در برخورد با مسئلهای خاع بهبار م آورد .همچنین از دیرر موانع اقتصادی رشاد
همررای  ،رشد رقابت اقتصادی بهجای اقتصاد تکمیلگرا است .در این زمینه ،شاهد رقابت باین
کرورها ی دارای گاز و نفت در صدور این ماده استراتژیک به کرورهاای دیرار هساتیم .توزیاع
نامتناس امکانات و منابع در سطح کرورها ی مختلاف باه باروز شاکاا عظایم درآمادی باین
کرورهای مختلف منجر شده است که افغانستان ،تاجیکستان و قرقیزستان را به ترتی با ،290
 478 ،337دالر درآمد سرانه در رده فقیرترین کرورهای دنیا و ساازمان اکاو قارار داده اسات،
حال آنکه ترکیاه ،قزاقساتان و ایاران را باا  3703 ،5016و  3330دالر درآماد سارانه در رده
اقتصادهای متوسط جهان و سطح اول سازمان اکو نراانیده اسات

(ECO Statistics, 2006: 1-2.

).IMF, 2003: 55-56
تفاوت سطح توسعه کرورهای عضو اکو را م توان از دیرر دالیل عدم همررای عنوان کرد.
این مسئله ،موج بروز رقابت برای کس فرصتهای توسعهای نظیر سرمایهگذاری کرورهاای
فرامنطقهای م شود .همچنین ،موجبات توزیع ناعادالناه هزیناههاا و مناافع را باهباار ما آورد.
کرورهای ضعیفتر از تخصیص ناکاف فرصتها و یا ناتوان در استفاده از فرصتهای حاصال از
سرمایهگذاری خارج بیم دارند و بر این باورند که ممکن است که هزینهها بیرتر از فرصاتهاا
باشد و در نهایت ،ضمن تضعیف توان رقابت تولیدی این کرورها ،تولیدات داخل آنهاا را نیاز از

 262سامانه منطقهای اکو؛ متحدان تاکتیک و مصلحتگرا یا رقبای استراتژیک و منفعتگرا
بین ببرد .همین امر م تواند بهعنوان یک از دالیل اصل عدم اجرای شدن موافقتنامه تجااری
اکو (اکوتا) ،باوجود تصوی مجالس برخ کرورها معرف شود .نمونه بارز تفاوت ساطح توساعه
کرورهای عضو اکو را م توان در قدرت تولید ناخالص داخل این کرورها استنتاج کرد کاه در
نمودار زیر مراهده م شود.
نمودار شماره ( -)1میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای اکو (میلیارد دالر)
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)(IMF, 2010: 2-3

با تدقیت در نمودار باال و رجوع به دادههای آماری بانک جهان و صندوق باینالمللا پاول،
اینطور م توان استنتاج کرد که نرخ مبادالت درونساازمان اکاو باین  5-7درصاد در نوساان
است ،درحال که میزان مبادالت برونسازمان اکو بای

از  16برابار ما باشاد .مباادالت باین

اعضای اتحادیه آسیای مرکزی کاه توساط قزاقساتان ،ازبکساتان ،قرقیزساتان و تاجیکساتان و
روسیه در سال  2004ترکیلشده است ،م تواناد اساتداللهاای بااال را تأییاد کناد .در ساال
 ،2006در گزارش از اداره گمرک روسیه ،تجاارت خاارج روسایه باا جمهاوریهاای آسایای
مرکزی به  14میلیارد و  700میلیون دالر رسید که نسبت به ساال  25/4 ،2005درصاد رشاد
داشته است .از مجموع این مبادالت با جمهوریهای آسیای مرکازی و قفقااز 14/8 ،درصاد باا
جمهوریهای آسیای مرکزی عضو اکو بوده است (رسول  .)171-173 :1386 ،همچناین ،غلباه
گرای های سیاس بر عوامل اقتصادی در روابط بین کرورهای عضو بهدلیل دولت بودن اقتصاد
اکثر کرورهای سازمان اکو ،فقادان امنیات سیاسا در برخا از کراورهاا مانناد افغانساتان،
کرورهای برآمده از شوروی سابت و پاکستان ،تفاوت ساختار اقتصادی کراورهاا ،ضاعف بخا
خصوص و فقدان برنامهریزی راهبردی ،اِعمال نفور قدرتهای فرامنطقاهای ،فقادان نهاادهاای
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الزم برای حمایت از روابط تجاری و اقتصادی ،توسعهنیافتر و تکمحصاول باودن کراورهاا،
حلنردن رژیم حقوق دریای خزر ،انفعال اتاق بازرگان اکو ،نامتجاانسباودن قادرت تولیادی
کرورهای عضو ،فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکملبودن اقتصااد کراورهاای عضاو ،فقادان
سرمایه برای توسعه ،فقادان نهاادهاای الزم باهمنظاور حمایات از رواباط تجااری منطقاهای و
بینالملل  ،ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بار تجاارت و سارمایهگاذاری ،توجاه باه مناافع
کوتاهمدت و نادیدهانراشتن منافع استراتژیک از دیرر موانع همررای بین اعضای اکو ما باشاد.
از سوی دیرر ،ارزش مبادالت تجاری بین اعضای سازمان اکو ،بسایار پاایین اسات .ایان امار را
م توان در نراره زیر مراهده کرد.
نگاره شماره ( -)2ارزش مبادالت تجاری بین کشورهای عضو اکو در طی سالهای
( 2004-2008هزار دالر)
کشور
پاکستان

تاجیکستان

ترکیه

ترکمنستان

ازبکستان

افغانستان

آرربایجان

ایران

قزاقستان

قرقیزستان

مبادالت
تجاری

2004

2005

2006

2007

2008

واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات
صادرات
تراز تجاری
واردات

433/430
807/133
373/703
318/406
81/701
-236/705
3/217/935
2/205/870
-1/012/083
488/200
520/832
32/632
441/418
673/398
231/980
864/681
59/883
-804/798
704/124
540/839
-163/285
1/414/086
1/046/249
-367/837
771/659
1/808/507
1/036/848
299/697

635/574
1/567/794
926/220
401/011
78/899
-322/112
5/108/258
2/669/869
-2/438/389
602/184
632/148
29/964
484/132
824/117
399/985
1/848/476
67/925
-1/780/551
831/318
829/151
-2/167
1/673/803
1/816/666
142/863
884/121
1/974/190
1/090/069
298/188

678/596
1/526/264
838/668
512/927
152/716
-360/211
8/101/663
3/340/995
-4/760/668
465/782
702/079
236/297
667/846
845/667
177/821
1/871/152
75/552
-1/795/600
996/930
977/150
-19/780
454/913
1/900/020
1/445/107
1/282/005
3/662/626
2/380/621
325/621

731/563
1/449/560
717/997
476/508
176/971
-299/537
9/972/106
4/700/072
-5/272/034
434/779
591/789
157/010
1/190/128
1/317/050
126/782
1/305/407
106/219
-1/199/188
1/739/782
724/207
1/987/892
5/494/032
3/506/140
498/651

1/060/727
2/364/029
1/303/302
168/237/322/600
-13/659220
220/659
13/220/659
6/247/333
-6/973/326
902/167
686/376
-215/791
1/619/022
1/139/365
-479/657
2/282/834
100/763
-2/182/071
1/430/929
244/095
2/218/164
6/989/455
4/771/291
-
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صادرات
تراز تجاری

158/361
-141/336

195/379
-102/809

327/850
2/229

495/586
-3/065

-

(سازمان توسعه تجارت ایران)157 :1389 ،
یک از دالیل ضعف تجاارت درونساازمان در باین اعضاای اکاو کاه منجار باه نااهمرن
اقتصادی بین آنها خواهد شد ،تداوم پیوستار ارتبااط برخا کراورهاای عضاو (تاجیکساتان،
قرقیزستان ،قزاقستان و ازبکستان) در سازمانهای چاون شاانرهای اسات کاه بعادهاا ایاران و
پاکستان هم در مقام ناظر ،وابستر های به این سازمان پیدا کردناد ) .(Cohen, 2006: 1در ایان
زمینه ،برقراری روابط چین با کرورهای آسیای مرکزی بهویژه قرقیزستان و تاجیکستان و دادن
وامهای  5/7میلیون دالری و  5میلیون دالری به این کرورها برای خرید کاالهای چین  ،نمونه
بارزی از این عدم همررای را نران م دهد .نیز ،ایجاد خطو لولاه میاان چاین و کراورهاای
برآمده از فروپاش شوروی سابت نیز در زمره این ادعا قرار م گیرد .این ارتبا تاا جاای پای
رفته است که این کرورها چین را بهعنوان منبع سرمایهگذاری و امنیت م دانناد و در مقابال،
میزان مداخله چین در امورات داخل این کرورها افزای یافته اسات .ایان اقادامات منجار باه
شکلگیری این رهنیت م شود که چین درصدد ایجاد یک ارتبا خراجگزارانه کمسیک 11بین
کرورهای آسیای مرکزی و خودش از طریت همکاریهای سرمایهگذارانه ،تجاری و نظام است
) .(Swanstrom, 2005: 579-581بنابراین ،همررایا اقتصاادی میاان کراورهاای عضاو ،نیازمناد
حمایت از رشد سرمایهگذاری ،حضور فعال سازمانهای مانند شاورای برناماهریازی منطقاهای،
جذب اعتبارات و سرمایهگذاریهای کامن باینالمللا  ،اتخاار سیاساتهاای مراترک ،ایجااد
نهادها ی پول و مال بهینه ،توافت در زمینه ترجیحات تعرفهای )2(،تدوین برنامههای استراتژیک
صنعت و اصل دولت کاملهالوداد ) 12،(MFNوجود یک برنامه استراتژیک صنعت منطقاهای کاه
در آن توانمندیها ،فرصتها ،تهدیدهاا و کمباودهاا مادنظار قارار گیارد و بهباود ارتباطاات و
حملونقل بهعنوان گام اساس برای تجارت درونسازمان میان اعضای اکو م باشاد

(Pomfret,

).1997: 661
 .3-1متغیر هنجاری -رویهای و ادراکی
تعارض ادراک و تقارن تأکید بر تفاوتهای بارز کرورهای عضو ،یک دیرر از عوامل اصل عادم
تکوین همررای سازمان اکو م باشد .این مسئله منجر به اتخار نررشهای متعارض حکمراناان
کرورهای مختلف عضو اکو در برخا مساائل مهام شاده اسات .باه بیاان دیرار ،فقادان درک
عملگرایانه از فرصتهای بالقوه سازمانهای مختلف منطقهای و باینالمللا  ،باهویاژه ساازمان
11. Traditional Vassal Relationship
12. Most Favorite Nations
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همکااری اقتصاادی (اکاو) ،مااانع همررایا باین کرااورهاا ما شااود .نیاز ،فقادان ماادیریت و
تصمیمگیریهای کارامد و راهبردی در سطوح مل  ،سازمان و فردی که بتواند کرورهای عضاو
اکو را وارد فاز همررای و سامانه با ثبات و مستحکم منطقهای کند ،بهمثابه یک دیرر از دالیال
عدمهمررای مطرح است .از دیرر موانع همررای  ،چرخ

سینوس مواضاع و ایساتاده برخا

کرورهای عضو (بهویژه کرورهای آسیای مرکزی و قفقاز) بر اساس منافع ،مقتضایات محیطا ،
منطقهای و بینالملل است (حاج یوسف و دیرران .)52-53 :1391 ،اولویتهاای گزینرا و
تعهدات بینالملل کرورهای عضو از دیرر عوامل واگرای است؛ بدین صاورت کاه کراورهاای
عضو اکو -نهتنها در زمان حاشیهراندگ از تعهدات فرامنطقهای و باینالمللا یاا انزواگزینا از
سازمانها و تعهدات فرامنطقهای به اکو روی م آورند ،بلکه نراه ابزارانرار و غیرراهبردی به ایان
سازمان ،بهویژه از سوی کرورهای برآمده از آسیای مرکزی و قفقاز ،بسترهای واگرای را ایجااد
کر ده است .انتظارات کارکردی متفاوت از سازمان ،نبود اعتماد و اجماع در بین کرورهای عضو،
عدم پیروی از هنجارهای رفتاری و قواعد کارکردی ،عدم تقارن قدرت ،درک افتراقا از تهدیاد،
حاکمیت رویکرد «سواری مجان » 13از دیرر موانع همررای در سازمان اکو م باشد.
از منظر هنجاری -رویهای ،تکوین سازمان اکو بر اساس منطت پیامد بوده است ،در حال که
همررای سازمان نیازمند کاربرد منطت تناس و متعاق آن ،عملیات کردن هنجارهای سهگانه
جامعه بینالملل (منطت الک ) ،جامعه امنیت (منطت کانت ) و هنجارهاای منطقاهای (منطات
رویهای) است که منجر به تکوین هویت مرترک ما شاود .در حاال کاه عادم تکاوین چناین
هنجارهای در سازمان اکو و هژمون نظامهای سیاس ِ دارای بنیانهای ماذهب  -ایادئولوژیک،
ترکیه سکوالر و غربگرا و پاکستان تحتکنترل گروههای مخالف (حداقل مخالفات باا شایعه)،
منجر به ترریفات ماندن سازمان اکو شده است (شاهنده )99 :1377 ،هنجاار رویاهای کاه باه
چرونر مدیریت منازعات و اختماهای دولتهای عضو یک سازمان خاع توجه دارد ،منجر به
تدوین هنجارهای در میان دولتهای عضو یک سازمان خاع ما شاود کاه ناه تنهاا فرهنا
نهادی و ارتباطات نهادینه را در میان اعضا ایجاد م کند ،بلکه از یکسو ابازاری بارای مادیریت
منازعات و اعتمادسازی میان اعضا بهشمار م آیند و از سوی دیرر ،مبنای فرآیند هویاتساازی
دولتهای عضو برآورد م شوند (کوالی و سازمند .)69-70 :1390،همچنین ،نراه برونگرایاناه
و درک افتراق اعضا از سازمان؛ از دیرر عوامل عدم همررای میان سازمان اکو است .در مقایسه
با اعضای سازمانهای مانند شورای همکاری خلیج فارس ،اتحادیه اروپا و آسه آن ،کرورهای عضو
اکو خود را به یک منطقه خاع جغرافیای متعلت نم دانند .برای نمونه ترکیه بای

از آنکاه باه
13. Free Rider
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ارتبا آسیای خود اهمیت دهد ،در پ پیوستن به اتحادیه اروپا است .پذیرش ترکیه در فهرسات
انتظار ورود به اروپا ،عضویت در سازمان همکاریهاای اسامم  ،جا  ،(G20) 20دی 8

()3

)(D8

ریاساات سااازمان همکاااری شاامال شاارق اروپااا ،کنفاارانس مااراودات و اعتمادسااازی در آساایا
) )4((CICAو ریاست کمیته وزیران شورای اروپا ) ،(Mercan, 2012: 14کامتاوجه آن را باه اکاو
تردید کرده است .پاکستان نیز از نظر جغرافیای و فرهنر بیرتر متمایل به حوزه شبهقاره هند
است .از منظر امنیت  ،بیرتر دو پدیده «زیارمنطقاهگرایا » (پیماانهاای امنیتا دوجانباه و
چندجانبه بین کرورهای عضو اکو و بعضاا جهتگیریهای متعاارض علیاه یکادیرر و یاا انعقااد
پیمانهای دفاع و امنیت با کرورهای غیر منطقهای) و «فرامنطقهگرای » (انعقاد پیماانهاای
دفاع با کرورها و قدرتهای بزرگ فرامنطقهای) بهعنوان منطات اصال همررایا ما باشاد.
پیمان امنیت جمع تاشکند ( ،)1992سازمان همکاری شانرهای ( )2001و پیمان ناتو ،در این
بستر قابل تبیین است (کوالی و سازمند .)77 :1390،در واقع ،نبود هنجارهای رویهای مرترک
در میان اعضای اکو از یکسو و صرا احترام به هنجارهای مبتن بر فرهن

الک از سوی دیرر،

سب شده است اکو تا رسیدن به جامعه امنیت فاصله بسیار زیاادی داشاته و همچناان فرهنا
رقابت الک بهجای فرهن

دوست کانت

در میان اعضای آن سیطره داشته باشد.

درک افتراق و رهیافت فرصتطلبانه و ناهمسازانه باین کراورهاای عضاو ،از دیرار مواناع
همررای است .برای مثال ،در سال  1995تنها کروری کاه باهاساتثنای رژیام صهیونیسات از
تحریمها ی کنرره و دولت آمریکا بر علیه ایران حمایت کرد ،ازبکستان بوده اسات .نموناه دیرار
بحران ،در روابط ایاران و ترکیاه در حادثاه  18تیار  1378و موضاعگیاری «بولنات اجویات»
نخستوزیر وقت ترکیه بوده است که ایران در اقدام تمف جویاناه از خاانم «ماروه کااواکچ »
نماینده محجبه مجلس ترکیه حمایت بهعمل آورد .همچنین ،ب ثبات ها و جن های داخل در
کرورهای عضو ،منجر به مداخله آشکار و پنهان همراه با رقابت دیرار کراورهاای عضاو بارای
افزای

حیطه نفور در کرور بحرانزده است .برای مثال ،رقابت ایران و پاکساتان در حمایات از

گروههای درگیر در افغانستان موسوم به ائتما شمال و طالبان ،در این زمینه قابلبررس اسات
(حافظنیا و همکاران )29 :1391،تمشهای گسترده ترکیه در اوایل ساال  2010بارای پیرا
جستن در تردید تحریمهای بینالملل علیه ایران بر سر برنامه هستهای و مسئله اکراد از دیرر
نمونههای آن است ).(Jenkins, 2012: 9-10
 .4-1متغیر جغرافیایی
از زمان ترکیل دولتهای مدرن ،وجود رقابت میان حکومتها یک عنصر تعیینکننده در روابط
دیپلماتیک بوده است .رقابت اغل بر سر مسائل بود که م توانست منجر باه قدرتمنادی یاک
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ملت و تضعیف قدرت دیرر ملل شود .در این اثنا ،یک از عناصاری کاه منجار باه رقابات باین
دولتهای مختلف شده ،موقعیت جغرافیای است .در واقاع ،جغرافیاا ،دولاتهاای عضاو اکاو را
بهسوی شبکهها ی تاریخ تجارت ،رقابت و در برخ موارد ،منازعه سوق داده است .در گذشاته
قدرتها ی خارج این منطقه را دروازه اقتصادی و استراتژیک برای دیرر مناطت جهاان عناوان
م کردند ) .(Shahriari, 2012: 83از دیرر عوامل واگرای سازمان اکو ،مسائل ارض و مرزی است.
اختمفات مرزی بین کرورهای برآمده از شوروی سابت که دارای مرزهای تحمیل بهجا مانده از
دوران شوروی هستند ،نمونه بارز این اختمفات است .برخ از اختمفات مرزی را در نرااره زیار
م آوریم.
نگاره شماره ( -)3برخی اختالفات مرزی بین کشورهای عضو اکو
ردیف
1

مسائل ارضی
قاراقالپاقستان

کشورهای درگیر
قزاقستان -ازبکستان

2

مناطت
تاجیکنرین و
ازبکنرین به
ترتی در
ازبکستان و
تاجیکستان
مراتع آالی و
زاالی ،سرخاب
دره ،قراتکین،
پامیر شمال و
باتکن
بخ های
شمال مجاور
ایسپک گول و
بخ های
جنوب آلمات
تاش حوض،
آبادیهای
آمودریای
وسط ،
آمودریا ،لباب
بخ های
ازبکنرین
اوش
شبهجزیره
منقرمق
دیوراند

تاجیکستان -ازبکستان

3

4

5

6
7
8

تاجیکستان-
قرقیزستان

موارد اختالف
جمهااوری خودمختااار قاراقالپاقسااتان در سااال  1936از
جمهوری قزاقستان منتزع و به ازبکستان ملحات شاد کاه
امروز قزاقستان بر آن ادعا دارد.
قارارگاارفتن بخا هااای از منااطت تاجیااکنرااین مثاال
سمرقند و بخارا در ازبکستان به دلیل مرزهای تحمیل
قرارگرفتن بخ های از مناطت ازبکنراین مثال خجناد
در تاجیکستان به دلیل مرزهای تحمیل

بااتکن از اساتان اوش قرقیزساتان باه

ادعای انتقال بخ
تاجیکستان
ادعای انتقال بخ های از تاجیکستان به قرقیزستان

قرقیزستان -قزاقستان

ادعای انتقال بخ هاای شامال مجااور ایساپک گاول از
قرقیزستان به قزاقستان
ادعای قرقیزستان نسابت باه بخا هاای جناوب اساتان
آلمات قزاقستان

ازبکستان-
ترکمنستان

ادعای ازبکستان نسبت به اساتان شارق لبااب باه دلیال
ازبک بودن  75درصد سکنه آن
ادعای ترکمنستان نسابت باه انتقاال بخرا از سارزمین
ازبکستان

ازبکستان -قرقیزستان

ادعای ازبکستان نسبت به بخ هاای ازباکنراین اساتان
اوش در قرقیزستان

ترکمنستان -قزاقستان

ادعای انتقال بخر از شبهجزیره منقرامق از قزاقساتان
به ترکمنستان
ادعای افغانستان نسبت باه منااطت فراتار از خاط مارزی
فعل بین دو کرور با استناد به قرارداد مرزی افغانستان با

افغانستان -پاکستان
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دوغارون

ایران -افغانستان

انرلستان که  10ساله بوده و تا سال  1986منقض شاد و
دوباره باید به افغانستان برگردانده شود.
ادعای افغانستان نسبت به قطعه زمین حادود  30هکتاار
در گمرک دوغارون که هم اکنون در کنترل ایران است.

)(ICG, 2002: 7-22

در ارزیاب عنصر جغرافیای  ،باید این طور بیان کرد که برخما اتحادیههای منطقهای مانند
شورای همکاری خلیج فارس ،اتحادیه اروپا ،آسهآن و غیره ،ساازمان اکاو درون یاک محادوده و
قلمرو جغرافیای خاص نم گنجد .اگرچه برخ عدم پذیرش تقاضای عضویت روماان در ایان
سازمان به دلیل فقدان پیوند جغرافیای طبیع و تاریخ باا کراورهاای اکاو را نموناه ساازمان
جغرافیای مستقل عنوان م کنند.

فرجام
هدا اصل این مقاله ،واکاوی دالیل عدم همررای و ناهمسازی رفتااری در میاان کراورهاای
عضو اکو بهطور خاع و در برخورد با بازیرران ،بحرانها و آسی های فرامنطقهای بهطاور کلا
بوده است .در حقیقت ،چرای واگرای درونسازمان و برونسازمان سامانه منطقهای اکو ماورد
مطالعه قرارگرفته است .در بررس چنین تعارض رفتاری در سازمان همکاری اقتصادی ،رویکارد
روندپژوه و مسئلهمحور و روش جامعهشناس تاریخ و مطالعه اسنادی -کتابخاناهای باهکاار
گرفته شده است .درواقع ،با مطالعه گزارشهای ساالنه سازمان اکو از یکساو ،طارا و بررسا
مواضع گوناگون و گاه اوقات متعارض کرورهای عضو ،بهویاژه در بحارانهاای سیاسا اخیار
منطقه منا و جن های داخل شدید در یمن و سوریه و تأثیر آنها بار رواباط کراورهاای عضاو
سازمان اکو از سوی دیرر ،به تبیین و واکاوی مسئله پژوه
بر این اساس ،اقتضائات محیط جن

پرداخته شد.

سرد و عصار تقابال و تعاارض ایادئولوژیک جهاان و

هژمون نظم آهنین ژئوپلیتیک به عنوان پیرینه نظری و گذار از پیمان بغداد ،سنتو و ساازمان
عمران منطقهای بهعنوان پیرینه عمل سازمان اکو شناخته م شوند .باوجود سابقهای بای

از

نیم قرن و فعلوانفعاالت گوناگون درونسازمان  ،هنوز هم رفتارهای همسازانهای از ایان ساامانه
منطقهای در برخورد با مسائل منطقهای و بینالملل مراهده نم شود .همچنین سازمان اکاو از
زمان پیدای

تا سالهای اخیر ،از دورههای گوناگون عبور کارده اسات کاه کمتار بساترهاای

مرارکت فعاالنه منطقهای و بینالملل را تمهید نموده است .این پژوه

باا رویکارد تلفیقا و

چندبخر  ،متغیرهای ژئوپلیتیک  ،ژئواکونومیک  ،هنجاری ،رویاهای ،ادراکا و ژئاوگرافیک را
بهعنوان مهمترین دالیل عدم همررای درونسازمان و برونسازمان در ساامانه منطقاهای اکاو
بیان م کند.
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بر اساس متغیر ژئوپلیتیک  ،فقدان اراده سیاس برای کنررری ،عدم انعقاد موافقتنامههای
سیاس مستحکم ،خأل قدرت و گرای

دولتهای عضاو باهساوی قادرتهاای فارامنطقاهای و

هژمون  ،بعد سیاس  -امنیت در روابط درونسازمان  ،مواضع مبهم و متعارض کرورهای عضاو
در رفتار با تحوالت اخیر در سطح منطقه و بینالملل بهویژه بحرانهای داخلا یمان ،ساوریه و
برنامه هستهای ایران و تعارض منافع اعضا بهعنوان اصل ترین دالیل عدم همررایا در ساازمان
اکو تلق م شود .متغیر ژئواکونومیک  ،رقابت اقتصادی بهجای اقتصادهای مکمل ،سیاستهاای
اقتصادی متمایز ،تفاوت سطوح توسعه کرورهاا و توزیاع ناعادالناه مناافع و هزیناههاا ،اقتصااد
تکمحصول  ،فقدان برنامههای استراتژیک اقتصادی و ضعف قوانین و سرمایهگذاری را از دالیال
اصل واگرای کرورهای عضو سازمان اکو بیان ما نمایاد .از منظار متغیار هنجااری -ادراکا ،
تأکید بر نقا افتراق و ناهمسازی کرورها ،فقادان اجمااع اساتراتژیک و تصامیمات راهباردی،
ب ثبات در مواضع کرورها بر اساس اقتضائات محیط و نراه گزینر و ابازاری باه ساازمان از
سوی کرورهای عضو بهعنوان دالیل اصل ناهمررای تلق شده است .متغیار ژئاوگرافیک هام
اختمفات ارض و مرزی را بهعنوان اصل ترین دلیل اختما و ناهمسازی بین کرورهاای عضاو
اکو تلق م کند .بدین ترتی  ،صرا گردهمآمدن کرورهاا و تراکیل یاک ساامانه منطقاهای،
تضمین بر بازتولید همررای منسجم و دموکراتیک بهدست نم دهد .این مسئله گویای فرایناد
طوالن دستیاب به همررای در میان کرورهای عضو اکو است.
تجربه تاریخ سه دهه اخیر سازمان اکو نران داد کاه نیال باه همررایا درونساازمان و
برونسازمان در سامانه منطقاهای اکاو ،نیازمناد اساتراتژیهاای کاراماد و ترتیباات هنجااری
هویتساز است .دراین راستا ،این پژوه

به طرح برخ پیرنهادها برای عملیات کردن فرایناد

همررای بین کرورهای عضو اکو م پردازد که عبارتند از:
−

تمش برای ایجاد اصمحات ساختاری (سیاس  -اقتصادی) در کرورهای عضو؛

−

تعدیل خواستههای مل کرورهای عضو و همکاری کرورها در جهت ارتقای همررای ؛

−

اجماعسازی و تلفیت تصمیمات اعضاا در جهات افازای

قادرت چاناهزنا ساازمان در

برخورد با مسائل بینالملل ؛
−

تمش برای انتقال تجارب و دان های تکنولوژیک باه کراورهاای کمتار توساعهیافتاه
سازمان اکو و ایجاد انریزه همکاری در آنها و ممانعت از تولید رهنیتهای ابازاری بارای
دولتهای عضو (امنیت سیاس  -اقتصادی)؛

−

شفااسازی مواضع اعضا در قبال مسائل منطقهای و بینالملل ؛
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−

تبدیل سازمان اکو به تریبون و رسانهای برای بیان دیدگاه کراورهاای عضاو در عرصاه
جهان ؛

−

تولید ثبات استراتژیک برای کرورهای عضو از طریت حمایتهاای اقتصاادی -سیاسا
توسط کرورهای پیررفتهتر سازمان؛

−

تمش برای برقراری همکاریهای راهبردی کرورهای عضو از طریت مبادالت اقتصاادی،
فن  ،سیاس که قابلیت تولید بازدارندگ کارآ در رفتار با بحارانهاای درونساازمان و
برونسازمان را داشته باشد؛

−

تمش برای احترام و رعایت حقوق فرهنر  -اجتماع و اتخاار موضاع غیارچالرا در
رفتار با دیرر کرورهای عضو سازمان؛

−

دیپلماس و مذاکرات چندجانبه کرورهای عضو در سطوح مختلف؛

−

همکاری با مجامع منطقهای و بینالملل و استفاده از آنهاا بارای توساعه ظرفیاتهاای
سازمان.

بنابراین ،از منظر جامعهشناس تاریخ  ،چال های ژئوپلیتیک  ،ژئواکوناومیک  ،هنجااری-
ادراک و جغرافیای که بهعنوان مهمترین موانع در کردهاند که رهیدن از آن ،اساتلزام تعمّات و
مداقّه و اِعمال راهکارهای پیرنهادی را دو چندان کرده است.
پینوشتها:
( )1عهدنامه ازمیر ( ،)1977عهدنامه اصمحشده ازمیار ( 1992و  ،)1996طارح عمال کویتاه ( ،)1993دورنماای
بلندمدت اکو (بیانیه اساتانبول) ( ،)1993موافقاتناماه تساهیل صادور روادیاد ( ،)1995طارح کلا آلماات
( ،)1996موافقتنامه تجاری اکو)اکوتا( ( )2003و سند چرمانداز اکو .)2005( 2015
( )2کرورهای عضو اکو (موافقت نامه تعرفاه ترجیحا ) شاامل؛ ایاران ،پاکساتان ،ترکیاه ،تاجیکساتان ،افغانساتان
م باشند .بر اساس این توافتنامه ،کرورهای عضو باید طا حادود هرات ساال ،هراتاد درصاد تعرفاههاای
ترجیح خود را تا  15درصد کاه دهند.
( )3شامل کرورهای چون بنرمدش ،مصر ،اندونزی ،ایران ،مالزی ،نیجریه ،پاکستان ،ترکیه.
( )4شامل بیست کرور عضو؛ افغانستان ،آرربایجان ،چین ،مصر ،هند ،ایاران ،زژیام صهیونیسات  ،اردن ،قزاقساتان،
قرقیزستان ،پاکستان ،مغولستان ،فلسطین ،کره جنوب  ،روسیه ،تاجیکستان ،تایلند ،ترکیه ،اماارات ،ازبکساتان.
هفت کرور ناظر عبارتند از؛ اندونزی ،ژاپن ،مالزی ،قطر ،ویتنام ،اوکراین ،ایاالت متحده آمریکا.
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