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  چكيده
الملل پس از پايان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله  ينهاي ساختاري در روابط ب دگرگوني

اي در نقاط  هاي منطقه  باعث شده تا همكاريتحولاين . هاي تازه كرده است انتقالي با ويژگي
اي كه، موفقيت در ايفاي نقش موثر و سازنده  گونه به. گوناگون جهان اهميت بيشتري پيدا كند

آميز آن كشور در عرصه جهاني  مقدمه ورود موفقيتتوان  در مناطق پيراموني هر كشور را مي
تنها تابعي از تدبير هر يك از  اي نه هاي منطقه در عين حال موفقيت در سياست. حساب آورد به

. گرايي است كشورهاي منطقه، بلكه مستلزم مشاركت كليه كشورهاي منطقه در فرايند منطقه
با عنايت به اينكه سازمان . گردد پذير مي كاناي ام گرايي نيز در بستر يك سامانه منطقه منطقه

اي است كه ايران در آن عضو  ترين و فراگيرترين سازمان منطقه مهم) اكو(همكاري اقتصادي 
گيري  است، در اين مقاله درصدد هستيم تا با به دست دادن معيارهايي نظري، امكان شكل

به اين منظور متغيرهاي موثر در . اي در چارچوب اكو را مورد سنجش قرار دهيم سامانه منطقه
 فرهنگي به تفكيك در - جغرافيايي، سياسي، امنيتي و اجتماعي- اي گيري سامانه منطقه شكل

  .گيرد مورد اكو مورد بررسي تطبيقي قرار 
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  مقدمه
الملل پس از پايان  شمگير در روابط بينهاي ساختاري از يك سو و تحوالت چ دگرگوني

اين دوران جديد و . هاي تازه كرده است جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالي با ويژگي
اي در نقاط گوناگون جهان اهميت بيشتري پيدا  هاي منطقه شرايط تازه باعث شده تا همكاري

توان مقدمه   هر كشور را ميموفقيت در ايفاي نقش موثر و سازنده در مناطق پيراموني. كند
تر، در عصر  در نگاهي بدبينانه.  آوردحساب آميز آن كشور در عرصه جهاني به ورود موفقيت

منظور جلوگيري  تواند راهكاري به گرايي در ميان كشورهاي در حال توسعه مي جهاني شدن، منطقه
  .اي شدن باشد از حاشيه

اي و پيگيري  هاي منطقه ماهنگي در سياستمنظور ه ضرورت و لزوم ايجاد ساز و كاري به
، كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان را به سمت احياي )خصوصاً اقتصادي(اهداف مشترك 

اي سوق داد و  ، البته اين بار با سازوكاري كامالً درون منطقه1اي سازمان همكاري عمران منطقه
د كه بار ديگر همكاري اقتصادي را ، هر سه كشور ابراز تمايل نمودن1985ترتيب در سال   بدين

.  را برگزيدند2)اكو(اين بار نام سازمان همكاري اقتصادي . در يك قالب و عنوان تازه آغاز كنند
هاي آسياي  نيم دهه پس از احياي اين سازمان و با فروپاشي اتحاد شوروي و استقالل جمهوري

كشورهاي آذربايجان، تاجيكستان، . مدي گسترش اكو فراهم آ ، زمينه1991مركزي و قفقاز در سال 
افغانستان نيز با عضويت در اين .  به اكو پيوستند-اي اندك  با فاصله-قزاقستان و قرقيزستان

پيشداد، (اي آن افزود  سازمان، شمار اعضاي آن را به ده كشور افزايش داد و به اهميت منطقه
   .)13، ص1383

خوبي بيانگر ضرورت حفظ صلح و امنيت و  بههاي گسترده حوزه اكو  ها و ظرفيت قابليت
. ها است برداري از اين قابليت عنوان پيش شرط اساسي هرگونه بهره هاي چندجانبه به همكاري

توان گامي مثبت براي تحقق اين  رو تشكيل سازمان اكو را مي از اين) 169، ص1383اخوان كاظمي، (
اي ابزاري براي  هاي منطقه م آنكه سازماناما بايد توجه داشت كه به رغ. مهم ارزيابي نمود

معناي  گونه آنها به گيري و رشد اين ها هستند، صرف شكل تسهيل مذاكره مستقيم ميان دولت
ست كه سرنوشت همگرايي را در سطح  اگرايي نيست و نوع توافق و كيفيت آنها تحقق منطقه

رو براي سنجش عملكرد و   از اين.اين مساله در مورد اكو نيز مصداق دارد. زند منطقه رقم مي
گرايي  گرايي، و با عنايت به اينكه منطقه ميزان موفقيت اين سازمان در گام نهادن در مسير منطقه

اي رشد مي كند، در اين مقاله درصدد هستيم تا با به دست دادن  در بستر يك سامانه منطقه

                                                 
1. Regional Cooperation for Development (RCD) 
2. Economic Cooperation Organization (ECO) 
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اي در چارچوب اكو را  منطقهگيري يك سامانه  هاي شكل معيارهايي نظري، امكانات و چالش
  . مورد ارزيابي قرار دهيم

  

  اي  گرايي و سامانه منطقه منطقه، منطقه
تعاريف . آيد حساب مي ارائه تعريفي جامع و كامل از واژه منطقه، كاري سهل و ممتنع به

اساس محوريت يكي از موضوعات جغرافيا، تاريخ و  مختلفي كه از اين واژه وجود دارد بر
گيري  شترك، همكاري سامان يافته اقتصادي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و يا امكان شكلفرهنگ م

اين تعاريف در ضمن آنكه ابعاد مختلفي را مورد كاوش قرار . اند يك جامعه مدني شكل گرفته
  . دهند  در عين حال روندي تكاملي را نيز در اين عرصه پوشش مي،دهند مي

علت پيوندهاي جغرافيايي  داند كه به زمين چند كشور مي را سر1، منطقه»فرهنگ استراتژي«
  )243-4ص ص ، 1378 ، نوروزيو محمد نژاد.(اند يا منافع مشترك به يكديگر مربوط شده

فرهنگ علوم سياسي، تاليف مركز اطالعات و مدارك علمي ايران، واژه منطقه را در 
داند  مل سرزمين چند كشور ميكند و آن را شا الملل معرفي مي چارچوب مطالعات روابط بين

مركز اطالعات و مدارك علمي (. سبب پيوندهاي جغرافيايي يا منافع مشترك با هم ارتباط دارند كه به
  )15، ص1375ايران، 

دانند كه در برگيرنده شماري  اي از كره خاكي مي كانتوري و اشپيگل منطقه را حوزه
اي كه آن كشورها در سياست خارجي  گونهكشورهاي نزديك به هم از نظر جغرافيايي است به 

  )Cantori and Spiegel, 1970, p.4. (خود روابط متقابل برقرار سازند
تعاريف و تعابير مختلف از » گرايي در دورنماي تاريخي منطقه« لوئيس فاوست در كتاب 

كننده روندي  بندي تعابير، تبيين دهد كه ضمن تقسيم گانه قرار مي بندي پنج منطقه را در يك طبقه
 )(Fawcett, 1996, pp. 22-25 ها بندي در يكي از اين طبقه. تدريجي و رو به تكامل نيز هست

. منطقه به مثابه همكاري سامان يافته فرهنگي يا اقتصادي، سياسي يا نظامي تعريف شده است
 اي شود كه عضو رسمي سازمان منطقه  كشورهايي تعريف ميدر اين مورد، منطقه با فهرست

اين . گرايي معنا نخواهد يافت اي از تعامل سامان يافته، منطقه موجود در آن هستند و در نبود گونه
  .نيز ناميده شود» رسمي«تواند منطقه  منطقه كامالً سازمان يافته مي
اي در بين كشورهاي  براي شناسايي و ارزيابي روند همگرايي منطقهاز آنجا كه اين تعريف 

باشد، زيرا منطقه با فهرست كشورهايي  تر مي مناسب) اكو(هاي اقتصادي  عضو سازمان همكاري
اي از  رو گونه اي موجود در آن هستند و از اين شود كه عضو رسمي سازمان منطقه تعريف مي

                                                 
 1. Region 
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عنوان مبناي تعريف منطقه در   با مبنا قرار دادن اين تعبير، بهيافته بين آنها وجود دارد، تعامل سامان
فرايند بالفعل شدن  .گرايي در اين منطقه مشخص پرداخت  به بررسي فرايند منطقهتوان اكو، مي

 ).134، ص1383سيمبر، ( موسوم است 1»گرايي منطقه«توان بالقوه يك منطقه در جهت همگرايي به 
عبارت است از ايجاد تحول در يك منطقه مشخص، از پراكندگي و » گرايي منطقه « عبارت ديگر، به

ترين آنها فرهنگ،  ها كه مهم  همگون شدن و همگرايي، آن هم در يك رشته زمينهچند دستگي به
شرط الزم » همساني«سطح مشخصي از . هاي سياسي است هاي اقتصادي و رژيم امنيت، سياست

   .(Yalem, 1969, p. 184)است، اما كافي نيست 
اي معرف سازوكارهاي  طقهسامانه من. كند  رشد مي2»اي سامانه منطقه«گرايي در بستر يك  منطقه

از ديد . گرايي است اي و روند تأثير متغيرهاي داخلي و محيطي بر روند منطقه تعامالت درون منطقه
ويژه متراكم در يك مكان خاص است كه تا حد  هاي به اي متضمن تعامل هاي منطقه هاس، سامانه

. شود توضيح داده مي) لمللا يعني شبكه جهاني روابط بين(زيادي براساس دروندادهاي سامانه 
اي تدابيري براي توضيح دادن وابستگي متقابل ميان پيوندها و عاليق  هاي منطقه بنابراين سامانه

. )141، ص1385 ،هاس (دهند تري هستند كه آنها را تحت فشار قرار مي اي و جهان گسترده منطقه
اي، مشتمل بر  ك سامانه منطقهگرايي در يك منطقه مشخص، در قالب ي  منطقه3مند بررسي سامانه

هاي  ويژگي. وند تعامل و تأثير آنها بر يكديگر استشناسايي متغيرهاي داخلي و خارجي و ر
 پنج ليك و مورگان جمله، از است، شده شمرده اي بر متعددي براي تحقق يك سامانه منطقه

  : دانند مي اي منطقه سامانه تحقق عامل را ويژگي
اي و درك كشورهاي خارج،  گيري يك سامانه منطقه قه از شكلخودآگاهي كشورهاي منط .1

  از پيدايش آن سامانه، 
  نزديكي جغرافيايي اعضا،  .2
  مختاري و تمايز از سامانه جهاني نزد اعضا، اي خود وجود احساس گونه .3
  وجود تعامالت مستمر و ملموس ميان اعضا، .4
نگي ميان كشورهاي هاي سياسي، اقتصادي و فره اي چشمگير از همساني وجود درجه .5

  .(Lake and Morgan, 1997, p. 26)منطقه 
گيري يك سامانه  توان متغيرهايي را براي بررسي شكل ها مي حال براساس اين ويژگي

  گرايي جديد، منطقه«هتن در مقاله خود با عنوان . اي در يك منطقه مشخص ارائه داد منطقه
 باشد و بر پايه قصد قبلي اراديتواند  اي مي هنويسد پيدايش سامانه منطق مي» امنيت و توسعه

                                                 
1. Regionalism 
2. Regional System 
3. Systematic 
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المللي  گيرد، ولي در بيشتر موارد غيرتعمدي و ناشي از شرايط گوناگون بين دولتمردان شكل
ويژه امنيتي در تحقق يك   اجتماعي، فرهنگي و به  سياسي، از ديد او، متغيرهاي اقتصادي،. است
گوناگون  هاي پايه بر استوار اي منطقه هاي سامانه به اساس همين بر و است موثر اي منطقه سامانه

اي مبتني به سامانه   سامانه منطقه 1اي مبتني بر جغرافيا، كند كه عبارتند از سامانه منطقه اشاره مي
جغرافيايي  حوزه يك ساكن انساني هاي گروه اجتماعي -فرهنگي همخواني به آن در كه 2اجتماعي

اون، همبستگي و همكاري ميان دولتي در ـي به تعـاي مبتن نطقهاور اشاره دارد و سامانه مـپهن
  ).Hettne, Bjorn, 1996, pp. 204-212( سياسي و اقتصادي  هاي گوناگون فرهنگي، حوزه

اين دو نويسنده ضمن اينكه سامانه . اشپيگل نيز نگرشي چون هتن دارند كانتوري و
ترين متغير  عنوان مهم ند، از متغير جغرافيا بهدان سامانه جهاني مي  از3اي را سامانه تبعي منطقه

هاي  مانند سازمان(گويند كه متغيرهاي سازماني   البته مي .كنند اي ياد مي پيدايش سامانه منطقه
 .)Cantori and Spiegel, 1970, p.17(سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز موثر است ) المللي بين
بندي   دستهاي، يك گيري سامانه منطقه يرهاي موثر بر شكلتر از متغ منظور ترسيم تصويري دقيق به

اي در تعامل جبري و  نظام منطقه« مجيد بزرگمهري در مقاله .جامع سودمند خواهد بود
بندي جامعي از اين متغيرها،  دسته» الملل اختياري آن با ديگر سطوح تحليل مطالعات روابط بين

  :دهد اساس نظرات پژوهشگران، ارائه مي بر
 زوايايي چند  آيد، كه بحث جغرافيا و موقعيت جغرافيايي پيش مي  هنگامي:متغير جغرافيا .1

ترين عامل پيدايش  ترين و رايج نزديكي مرزهاي جغرافيايي مهم. بايد مورد توجه قرار گيرد
وجود يك . اي است ولي نبايد موضوع را در همين اندازه خالصه كرد يك سامانه منطقه
ه پديد آورنده منافع مشترك يا متضاد براي گروهي از كشورها است عامل جغرافيايي ك

اي  درياي مديترانه براي كشورهاي كرانه. اي باشد ساز پيدايش سامانه منطقه تواند زمينه مي
اي را شكل داده است و   اعم از اروپايي، آسيايي و آفريقايي، يك سامانه مديترانه آن،

  . كند هاي ساحلي آن بازي ميفارس همين نقش را براي كشور خليج
هاي سياسي مستقر در يك  وجود شباهت يا تفاوت آشكار ميان رژيم :متغيرهاي سياسي .2

 همخواني .اي است گيري يك سامانه منطقه گيري يا عدم شكل ساز شكل حوزه جغرافيايي، زمينه
 جمله  از هاي اقتدارگرا، هاي دموكراتيك با يكديگر در تقابل با همخواني رژيم رژيم

  . اي است متغيرهاي موثر در ايجاد سامانه منطقه

                                                 
1. Region as a Geographical Unit 
2. Social System 
3. Subordinate System 
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 به گفته بزرگمهري اگر امنيت را بر پايه نظر ليپمن، در مخاطره نبودن مباني :متغير امنيتي .3
هاي   مانند تهديد ارضي، ارزش،)Lippmann, 1943, P. 51( حياتي يك ملت تعريف كنيم

و جز آن، تهديد شدن اين مباني از سوي  اجتماعي، ساختار سياسي، منابع طبيعي، -فرهنگي
كند كه خود  بندي در آن منطقه را فراهم مي يك يا دو قدرت در يك منطقه زمينه قطب

اي را توفيق  محمد ايوب شرط تحقق امنيت منطقه. شود بستر تالش براي ايجاد موازنه مي
چه از ميان   او، گراز ديد. داند اي مي هاي منطقه تقريبي كشورها در مديريت كارساز بحران

هاي  پذير نيست ولي دولت ها، يكسره امكان بندي ها در دسته ها و دشمني برداشتن اختالف
  Ayoob, 1986, P. 3).(ها را كاهش دهند  يك منطقه بايد بتوانند با حسن تدبير تنش

 نيازهاي اقتصادي و وجود منافع مشترك يا متضاد اقتصادي نيز از :متغيرهاي اقتصادي .4
براي نمونه، ضرورت وحدت رويه در زمينه . اي است دهنده سامانه منطقه مل شكلعوا

يا تشابه و تعارض منافع در ارتباط با يك مقوله اقتصادي ) آن.سه.آ(هاي اقتصادي  سياست
برداري  بهره مانند( گيرد مي قرار كشورها از گروهي برداري بهره مورد آميز رقابت ميداني در كه

  .اي باشد ساز يك سامانه منطقه تواند زمينه مي) اي خزراز نفت حوزه دري
 متغيرهاي گوناگون مانند قوم، نژاد، پيوندهاي تاريخي، زباني : فرهنگي-متغيرهاي اجتماعي .5

براي نمونه، گسترش . آفرين باشد اي نقش گيري سامانه منطقه تواند در شكل و مذهبي مي
 فرهنگي در -شود يا پيوستاري تاريخي  شالوده اتحاديه كشورهاي عربي مي زبان عربي،

  . گردد ساز تحقق و تعميق همگرايي در چارچوب اتحاديه اروپا مي اروپاي غربي زمينه
هاي   قدرت):اي اي موثر در تعامالت سامانه منطقه هاي فرامنطقه قدرت(گر  نظام مداخله .6

شود،   نميشان محدود  مليشان به حوزه جغرافيايي و مرزهاي ها كه منافع ويژه ابرقدرت خارجي به
  تقويت، يا تضعيف بر پايه مالحظات امنيتي و اقتصادي خود در پيدايش، تخريب،

عنوان  به متحده، اياالت .)147-148 صص ،1383 بزرگمهري،( موثرند اي منطقه هاي سامانه
وپا و ابرقدرتي كه تقريباً در تمامي مناطق جهان قادر به پيگيري منافع خود است، اتحاديه ار

هاي بزرگ، كه هر كدام در مناطق خاصي از جهان  عنوان قدرت پس از آن چين و روسيه، به
  .1روند مي شمار به المللي بين عرصه در گر مداخله نظام از هايي نمونه دارند، شده تعريف منافع

  

  اي در چارچوب اكو گيري سامانه منطقه ارزيابي متغيرهاي موثر در شكل
  هاي  ريـگي اي و تعامالت و جهت انه منطقهـري يك سامـگي ه در شكلشناخت متغيرهايي ك

                                                 
گيري  اي متمركز است بنابراين در ارزيابي متغيرهاي موثر در شكل نوشتار حاضر بر متغيرهاي درون منطقه. 1

 . گر بررسي نخواهد شد اكو نظام مداخلهاي در چارچوب  سامانه منطقه
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سازد تا در  گيران سياست خارجي فراهم مي آينده آن موثر است، اين امكان را براي تصميم
هاي مقطعي، نگاهي جامع  تدوين راهبردهاي بلند، ميان و كوتاه مدت و در پيش گرفتن تاكتيك

و پيشاپيش براي حفظ و تقويت موقعيت خود در منطقه اي داشته باشند  به مسائل منطقه
اي   با عنايت به اينكه اكو مهمترين سازمان منطقه.)144، ص1383بزرگمهري، (ريزي كنند  برنامه

توان بهترين نمونه براي تحقيق درباره  است كه ايران در آن عضويت دارد، اين سازمان را مي
داشتي از ميزان موفقيت آينده ايران و ديگر اي، جهت بر گيري سامانه منطقه امكان شكل

گيري سامانه  رو امكان شكل از اين. گرايي، به حساب آورد كشورهاي عضو در تحقق منطقه
  .شود اي در اكو از طريق ارزيابي متغيرهاي موثر در آن بررسي مي منطقه

  
   ارزيابي جغرافيايي.1

اتحاديه (آن .سه.رس، اتحاديه اروپا، آفا هايي نظير شوراي همكاري خليج  با سازماندر قياس
 . ناميدتوان يك محدوده جغرافيايي خاص منطقه اكو را نميو يا نفتا ) شرقي كشورهاي جنوب

اي واقعي و طبيعي، تمام ده  بندي منطقه گران بر اين باورند كه يك گروه برخي تحليلحتي، 
مراتب  گويد كه تركيه به دزاده ميطور مثال، پيروز مجته به. گيرد كشور عضو اكو را در بر نمي

. ست ابيشتر از آنكه اهميتي به ارتباط آسيايي خود بدهد، در آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا
.  انتظار ورود به اروپا، كم توجهي به اكو را تشديد كرده استفهرستپذيرش تركيه در 

 از نظر  اين كشور اساساً).12، ص1377مجتهد زاده، ( با اين اتحاديه مساله داردپاكستان نيز 
در اين ميان بين كشورهاي ايران، افغانستان و . جغرافيايي متمايل به حوزه شبه قاره هند است

از ) اند كشورهايي كه اكثرا جزو قلمرو امپراتوري ايران بوده(كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز 
  ).104، ص1383پيشداد، ( ودش  تاريخي پيوستاري بيشتري مشاهده مي-نظر جغرافيايي و فرهنگي
همين  با توجه به. اي طبيعي دانست توان كم و بيش يك سازمان منطقه با اين حال، اكو را مي

 دولت ياد كهزيرا  ،به اين دليل پذيرفته نشدتقاضاي عضويت روماني در اين سازمان ، نگرش
نابراين و با اندكي ب. استبا كشورهاي عضو اكو  پيوند جغرافيايي طبيعي و تاريخي شده فاقد

 در مورد راتشكلي سازماني  »د جغرافياييواح«توان تعريف منطقه به مثابه  اغماض مي
عنوان  به  نقش جغرافياتوجهي ويژه به الزم است همچنين .صادق دانستنيز كشورهاي اكو 

 ، خصوصاًشودعاملي مهم در پيوستاري و همگرايي در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي 
  .بديل دارد ايران در اين رابطه نقشي محوري و بيآنكه 

با توجه به . نقل و ارتباطات دو حوزه مهم براي همكاري و همگرايي هستند و حمل
 بالقوه توان، اين كشور )فارس خليج -درياي خزر(جنوب  - شمالداالنموقعيت ايران در 
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 و مركزيرهاي آسياي  كشوخصوصاً. ارتباط انرژيك و اقتصادي اين دو حوزه مهم را دارد
تيك يها و نواقص ژئوپل جغرافياي خاص ايران، محدوديتموقعيت توانند با استفاده از  قفقاز مي

 و سياسيجغرافياي اين امر موقعيت  .خود را در زمينه عدم دسترسي به درياي آزاد برطرف كنند
ارائه  در اين راستا  متعددي نيزهاي طرح. دهد قدرت برخاسته از آن را براي ايران افزايش مي

مريكا در برابر آدليل رقابت روسيه و نيز سياست سد نفوذ  ه اما بايد توجه داشت ب.شده است
مثال . هاي جدي روبرو بوده است  اين كشورها با محدوديتجغرافياي سياسيايران، پيوستاري 

مريكا آ با فشار ان است، كهحمعروف آن، احداث خط لوله انتقال نفت و گاز از باكو به بندر جي
فارس كنار   خليجهاي پايانهتر احداث خط لوله از ايران تا   مسير اقتصادي،روسيهطلبي  فرصتو 

  .گذاشته شد
شود، كه البته، ايران براي  همچنين تركيه پل ارتباطي كشورهاي اكو به اروپا محسوب مي

پايانه  تركيه .است مقدم ارتباطي عامل پاكستان و افغانستان ،خزر درياي شرقي حاشيه كشورهاي
تواند مسير ترانزيت و خطوط لوله نفت و  صادرات و واردات اكو با اتحاديه اروپا است و مي

اكنون نيز خط لوله گاز  هم. گاز كشورهاي صاحب منابع اكو، خصوصاً ايران، به اروپا باشد
سياسي  عمدتاً داليل به لهلو خط اين ظرفيت اما دارد، امتداد شرقي اروپاي تا تركيه طريق از ايران

كشورهاي  بعدي گام در و افغانستان و ايران آينده در تواند مي نيز پاكستان .است مانده بالاستفاده
 از بعد اين بازارها خصوصاً. حاشيه خزر را به شبه قاره هند و بازارهاي آن مرتبط سازد

 از و پاكستان به را ايران گاز تحقق صورت در كه صلح، لوله خط .دارند فراوان انرژي اهميت

رساند، گام بلندي براي پيوستاري انرژيك اكو با شبه قاره هند  اين كشور به هند مي طريق
  . آيد شمار مي به

ور مستقيم و يا از طريق معاوضه، ـط ظرفيت اين خط لوله عالوه بر انتقال گاز ايران، به
تاكنون احداث اين خط لوله، .  انتقال دهدسوي پاكستان و هند تواند گاز تركمنستان را نيز به مي
رغم تمامي مزاياي اقتصادي آن براي طرفين، به دو دليل عمده ادامه اختالفات هند و پاكستان  به

بر سر كشمير و در نتيجه پرهيز هندوستان از وابستگي انرژيك به مسير پاكستان و نيز 
 از نظر شود كه  مشاهده ميببدين ترتي. كارشكني اياالت متحده به تعويق افتاده است

توانند مكمل يكديگر باشند و مشاركت آنها در اين راستا  ، كشورهاي عضو اكو ميجغرافيايي
 اما .شود  در چارچوب اكو محسوب مياي اي منطقه گيري سامانه شكلزمينه مناسبي براي 

ن بالقوه را با گر، بالفعل شدن اين توا موانعي عمدتاً سياسي و ناشي از نقش سامانه مداخله
البته ضعف اقتصادي اعضاي اكو خصوصاً در . هاي زيادي روبرو ساخته است دشواري
  . هاي زيربنايي نيز مزيد علت شده است گذاري در پروژه سرمايه
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  ارزيابي سياسي .2
هاي سياسي و از سوي ديگر تشابه و سازگاري آنها در  هر چه از يك سو استحكام نظام

شد، امكان همبستگي بيشتري در سامانه متشكل از كشورهاي منطقه وجود يك منطقه بيشتر با
 و در عمل با شود هاي چشمگيري مشاهده مي  از نظر سياسي، بين اعضاي اكو تفاوت.دارد

هاي سياسي،  در زمينه استحكام نظام. هاي سياسي مواجه هستيم اي از نظام طيف نسبتاً گسترده
اي از  قفقاز مساله استقالل و ثبات سياسي هنوز در هالهدر اكثر كشورهاي آسياي مركزي و 

اند، فاقد  شش جمهوري تازه پيوسته به اكو، كه ناگهان با استقالل روبرو شده .ابهام قرار دارد
تثبيت دولت، بازسازي هويت ملي، . هاي الزم براي اداره يك دولت مستقل هستند تجربه

هاي اين   كشوري از جمله دشواري-لشكرينوسازي دستگاه بوروكراسي، و تنظيم روابط 
، همگي در دوران گذار به سر هاي بازمانده از شوروي جمهوري. درو شمار مي ها به دولت
  . اند دليل فقدان تاريخ مستقل، اخالق و خصوصيات ملي شكل نگرفته به و برند مي

حكومت  ضعف نهادهاى سياسي، اقتصادى و فرهنگي مستقل باعث تزلزل در اركان داخلي
و ضعف   حكومتي، دولت در مقابل جامعه مدني قرار داردهاي نظامدر چارچوب  .گرديده است

  كه به ارزش و قدرت ارتباط پيدا مشهود استموارديدر ويژه  و ناتوانى در اين زمينه به

اى  و ناحيه شدت رنگ قومي ها به هاي سياسي در اين جمهوري  از سوي ديگر، گروه.كند مي
هاي  طي سال. اند در نتيجه به يك نيروي فراگير ملي در سطح جمهوري تبديل نشدهدارند و 

هاي بازمانده از شوروي، هيچ يك از  پس از فروپاشي اتحاد شوروي و استقالل جمهوري
در بيشتر . حكمرانان، كاخ رياست جمهوري را از طريق انتخابات آزاد به ديگري نسپرده است

اند انتخاب شوند، اما با  توانسته قط دو دوره پنج ساله مياين كشورها، روساي جمهور ف
در كشورهاي مانند قرقيزستان نيز با انتقال . اند ترفندهايي، حكومت خويش را تمديد كرده

بنابراين كم و . ايم هاي انقالبي و با حمايت تلويحي خارجي روبرو بوده قدرت از طريق روش
  .)102-103، صص 1383پيشداد، (ها روبرو هستيم  هوريبيش با پديده بحران مشروعيت در اين جم

ها سال حكومت  مدت ده از آغاز تاسيس به. در پاكستان نظام جمهوري اسالمي برپا است
، دموكراسي لرزاني در آنجا پاي گرفت و 1990در دهه . نظاميان در اين كشور برقرار بوده است

اما، باز هم نظاميان در . دست گشت  بهنظير بوتو و نواز شريف دست دولت چند سالي بين بي
تدريج از نيمه سال  اما به. دست گرفتند  به رهبري ژنرال پرويز مشرف قدرت را به1999سال 
هاي سياسي و نظاميان فراهم آمد و با بازگشت  اي بين جناح  ميالدي امكان ايجاد مصالحه2007

و برگزاري انتخابات و روي ) 2008 ابتداي(نظير بوتو و نواز شريف  رهبران آنها از جمله بي
اما بر سر كار . شود كار آمدن دولتي ائتالفي، بازگشتي به دموكراسي در اين كشور مشاهده مي
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ثباتي و  ، بي)از جمله ترور خانم بوتو(جمهور و موارد بسيار ترور  عنوان رئيس ماندن مشرف به
اند، ابهام را بر فضاي سياسي آتي  ماندههاي قومي و مذهبي، كه عموماً كنترل نشده باقي  ناآرامي

  . و آينده پاكستان حكمفرما كرده است
برقرار » جمهوري اسالمي«در ايران، پس از سقوط رژيم پادشاهي، سي سال است كه 

، داراي وضعيتي كامالً استثنايي در ميان اعضاي اكو »واليت فقيه«گرديده و با داشتن سامانه 
مقاومت در برابر دنياي غرب . ستحكام و دوام بيشتري يافته استبتدريج نظام حكومتي ا. است

هايي، وجه مشخص سياست خارجي ايران طي سه دهه  و در راس آنها آمريكا، با فراز و نشيب
هاي  هاي فراواني مانند جنگ تحميلي و رفتارهاي دولت همين مسئله چالش. اخير بوده است

گوناگون در دوران جنگ و پس از آن تا به امروز هاي  عربي و غربي در مورد آن، وضع تحريم
جنگ . همراه داشته است اي و جهاني به هاي منطقه را براي جمهوري اسالمي ايران در عرصه

هاي  هاي عربي و غربي از عراق، وضع تحريم تحميلي و حمايت آشكار و تلويحي دولت
) داماتو(ايع نفت و گاز ايران گذاري در صن اقتصادي گوناگون در دوره جنگ، قانون منع سرمايه

 در دوران رياست جمهوري كلينتون، تشديد فشارهاي اقتصادي و گانهو سياست مهار دو 
المللي عليه ايران،  هاي بين اي ايران و وضع تحريم دنبال بحراني شدن پرونده هسته سياسي به

  .روند شمار مي ها به هايي از اين چالش نمونه
اند  ، دموكراسي لرزاني را تجربه كرده1980از كودتاي نظامي سال هاي پس  در تركيه، دولت

، دوران تثبيت نهادهاي دموكراتيك در 1990دهه . كه رفته رفته، استحكام بيشتري يافته است
پذيري تحويل قدرت به حزبي  اين كشور بود و در دهه اول قرن بيست و يكم، با امكان

نظامي، اين كشور روند دموكراسي را آرام آرام با گرا، بدون وقوع خشونت يا كودتاي  اسالم
در افغانستان پس . موفقيت طي كرده است و بازترين نظام حكومتي را در ميان اعضاي اكو دارد

هاي داخلي شديدي درگرفت و قدرت چندين  از خروج نيروهاي شوروي از اين كشور جنگ
هاي بنيادگرايانه از اسالم و   ارزشدست گشت و در نهايت رژيم طالبان با تكيه بر به بار دست

هاي خارجي در پايان دهه  اتحاد اقوام پشتون و با حمايت تلويحي و آشكار برخي قدرت
 سپتامبر و با 11دنبال حوادث  اما به.  قدرت را در اكثر نقاط اين كشور در دست گرفت1990

كومتي مورد حمايت ، ح2001حمله نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا به اين كشور در سال 
آمريكا در اين كشور شكل گرفت و در عمل آينده اين كشور در ابعاد گوناگون سياسي، امنيتي 

بدين . هاي آمريكا و متحدانش در اين كشور گرديد و اقتصادي تابعي از مقتضيات و برنامه
مساله اين . شود  متعارضي در اكو مشاهده ميهاي سياسي متفاوت و بعضاً گيري جهتترتيب، 

  .دهد اي در درون اكو نويد نمي افق روشني را براي پديده نظم منطقه
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   ارزيابي امنيتي.3
ها  اند و ائتالف گرايانه داشته  نگاهي برون، كشورهاي عضو اكو اساساً نظامي-از نظر امنيتي

ي دو ها اي بوده و يا در چارچوب همكاري هاي فرامنطقه  با قدرتي آنها غالباًنظامو اتحادهاي 
در چارچوب جامعه . هاي متعدد امنيتي روبرو هستيم  در اكو با پيمان.جانبه محدود مانده است
هاي سابق اتحاد جماهير شوروي در آسياي  المنافع تمامي جمهوري كشورهاي مستقل مشترك

همچنين پيمان . اند هاي امنيتي و نظامي متعدد به امضا رسانده مركزي و قفقاز با روسيه پيمان
عالوه،  به. ها است مقوم پيوند امنيتي روسيه با اين جمهوري) 1992(منيت دسته جمعي تاشكند ا

 2001همراه چين و روسيه در سال  كشورهاي قزاقستان، تاجيكستان، قرقيزستان و ازبكستان به
 اين سازمان، ماهيتي ).26، ص1384واعظي، (اقدام به تاسيس سازمان همكاري شانگهاي نمودند 

البته، در عين . عنوان اعضاي ناظر در آن مشاركت دارند ي دارد و ايران و پاكستان نيز بهامنيت
قرقيزستان  و قزاقستان ازبكستان،( مركزي آسياي كشورهاي اتحاديه همچون رقيبي هاي پيمان حال،
ش نق كاهش طريق از روسيه نفوذ با مقابله و سازي خنثي منظور به كه .اند گرفته شكل نيز ،)1998
 اشغال تحت كه افغانستان اند، شده طراحي المنافع مشترك مستقل كشورهاي جامعه در كشور اين

  .استثنايي دارد وضعيتي اكو اعضاي ميان در حيث اين از است آمريكا رهبري به مليتي چند نيروهاي
است و تمامي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز ) ناتو(تركيه عضو پيمان آتالنتيك شمالي 

هايي همچون  در چارچوب طرحوه بر عضويت در سازمان امنيت و همكاري در اروپا عال
 اين در حالي است كه جمهوري اسالمي 1.كنند با ناتو همكاري مي» مشاركت براي صلح«برنامه 

ايران به شدت با گسترش ناتو به شرق مخالف است و اين مساله را مصداق تهديد امنيتي براي 
طور توامان با  از لحاظ امنيتي در ميان كشورهاي عضو اكو به هر صورت به. كند خود تلقي مي

هاي متعدد  ها و پيمان اتحاديه كشورهاي آسياي مركزي و همكاري(گرايي  دو پديده زير منطقه
) اي هاي فرامنطقه هاي امنيتي با قدرت ها و پيمان همكاري(گرايي  و فرامنطقه) امنيتي دو جانبه

  .است نشده سازماندهي عضو كشورهاي بين اي منطقه درون امنيت سازوكار هنوز و هستيم روبرو
  
   ارزيابي اقتصادي.4

  و ) انـكاركردگراي گرايان و نو كاركرد(اي  مطابق نظر برخي از نظريه پردازان مطالعات منطقه
                                                 

 بنا گذاشته شد طرحـي بـود   1993در دهم و يازدهم ژانويه طرح مشاركت براي صلح كه در اجالس سران ناتو .1
صـورت   اين طـرح بـه  . ي و دفاعيا هاي سامانه ناتو براي توسعه همكاري جهت ترغيب كشورهاي غيرعضو در

چـارچوب    دربودندمند به همكاري با ناتو  از كشورهاي غيرعضو كه عالقهبين ناتو و هركدام  قرارداد دوجانبه
به اسـتثناي تاجيكـستان از    كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز. مورد اجرا گذاشته شد برنامه مشاركت انفرادي به

 .ابتدا به عضويت اين طرح درآمدند
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، توسعه 1»زني يا انشعاب شاخه«براساس تجربيات مناطقي چون اتحاديه اروپا، براساس اصل 
دوئرتي و (ها منجر شود  ظهور رفتار مشابهي در ساير حوزه تواند به اري در يك حوزه ميهمك

يابي وجود دارد كه براساس آن  عبارت ديگر، نوعي منطق گسترش  به).60، ص1372فالتزگراف، 
هاي ديگر كمك   همكاري به حوزه2»تسري«موفقيت همكاري و همگرايي در يك حوزه به 

 البته اين نظريات، بر مبناي تجربيات عملي، بيشتر بر امكان .(Hass, 1961, p.372)كند  مي
عبارت ديگر حوزه  به. ها تاكيد دارند ها از حوزه اقتصادي به ساير حوزه تسري همكاري

بنابراين، با توجه به اينكه . اي داراي اهميت راهبردي است هاي منطقه اقتصادي در سياست
هاي اقتصادي است، لذا ارزيابي  آيد، همكاري نام آن بر ميهدف سازمان اكو، همانگونه كه از 

سنجي  ترين گام براي امكان تواند مهم ها در حوزه اقتصادي مي پذيري موفقيت همكاري امكان
 . اي در چارچوب اكو به حساب آيد گيري سامانه منطقه شكل

 طبيعي غني، منطقه اكو با رشد اقتصادي باال، بازارهاي وسيع و رو به گسترش و منابع
اما موفقيت در اين مسير . پتانسيل بااليي را براي تبديل شدن به يك قطب اقتصادي دارد

بستگي تام به گسترش همكاري و همگرايي در بين كشورهاي منطقه يعني حركت در جهت 
توان به برخي  هاي اقتصادي مي با بررسي شاخصه. اي دارد ايجاد سامانه اقتصادي درون منطقه

اي در اكو پي برد كه در ادامه  گيري اين سامانه اقتصاد منطقه ها بر سر راه شكل و دشواريموانع 
  .شود ترين آنها پرداخته مي به برخي از مهم

ي ها نظام موثر، نياز مبرم به  اقتصاديگرايي براي منطقه : اقتصاديهاي نظام مشابهتعدم 
اي از  پاره. خورد مشابهتي به چشم نميدر ميان اعضاي اكو، چنين . اقتصادي مشابه وجود دارد
هايي ناقص از  تركيه و پاكستان نمونه. غرب دارندداري به شيوه  آنها اقتصاد آزاد و سرمايه

 اقتصادي جمهوري اسالمي ايران ميان اقتصاد مختلط و بازار نظام. روند شمار مي  بهگونه اين
 سوسياليستي و نظام شوروي، همگي اتحادشش كشور باز مانده از . آزاد در نوسان بوده است

.  هستنداند كه پس از استقالل، اندك اندك در حال دگرگوني و تبديل ريزي متمركز داشته برنامه
 و متفاوت استاي از دوران گذار قرار دارد كه با ديگري  هر يك از آنان، در مرحله

ال اگر توجه كنيم كه ح). 12، ص1377اطالعات، (گذارد  هاي ويژه خود را پشت سر مي دشواري
 نيز در ها نظام؛ واكنش اين دارد ديگر نظام با متفاوت اقتصادي، قوانين ويژه اي نظامهر نوع 

گرايي است، يكسان نخواهد بود و به  هاي اصلي منطقه برابر همگرايي اقتصادي، كه از پايه
   . خواهد بودهمان نسبت، متفاوت و متنوع ناچار موضع دولتمردان در اين كشورها نيز به

                                                 
1. Ramification 
2. Spill-Over 
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نظران بر اين باورند كه كشورهاي در حال  صاحب :هاي اقتصادي رقيب گيري حوزه شكل
و اين امر . جاي آنكه اقتصادهاي مكمل داشته باشند، اقتصادهاي رقيب دارند  بهتوسعه معموالً

 در جاي آنكه مكمل يكديگر باشند  به نيزاقتصادهاي كشورهاي اكو. انجامد به واگرايي آنها مي
 . شوند ديگر محسوب مييكها رقيب  حوزه بسياري از

رو در   و از اين هستندايران، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان از صادركنندگان نفت و گاز
هايي  يكي از زمينه» انرژي« با اين حال، .شوند بازارهاي نفت و گاز رقيب يكديگر محسوب مي

كنندگان  ، خصوصاً به دليل نياز صادرهمكاري كنندتوانند با يكديگر  است كه اعضاي اكو مي
آسياي مركزي و قفقاز به مسيرهاي ترانزيت و عبور خطوط لوله، كه كشورهاي ايران و تركيه 

 .تواند اين مسيرها را تامين كند از سمت جنوب و غرب و افغانستان از سمت شرق، مي
يكي از اقالم . ت كشاورزي هستند مواد اوليه و توليداههمچنين بيشتر اعضاي اكو صادركنند

 دهد  پيشرفته، ماشين آالت و تجهيزات صنعتي تشكيل ميفناوريمهم واردات آنها را نيز 
)World Bank, 2003, p.134(. توانند نيازهاي يكديگر را  كشورهاي عضو اكو نمي بنابراين

  . برطرف سازند
منابع امكانات و متناسب و عادالنه توزيع : توزيع غيرمتناسب امكانات و منابع در سطح منطقه

آورد زيرا انگيزه بيشتري براي  زمينه مناسبي براي همگرايي فراهم مياقتصادي در يك منطقه، 
هاي چشمگير در   در مقابل، نابرابريوآورد  هاي طرفين بوجود مي همكاري و پوشش فعاليت

منطقه اكو از نظر درآمد، توان در . سازد ها افق همكاري را در سطح منطقه محدود مي اين زمينه
هاي مهم رشد و توسعه  عنوان عامل گذاري خارجي، به اقتصادي، منابع طبيعي و جذب سرمايه

   .پردازيم هاي چشمگيري مشهود است كه در ادامه به آنها مي اقتصادي، نابرابري
انه اكو با نگاهي به درآمد سر:  درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي و حجم تجارت خارجي-

 2117در آمد سرانه اكو با متوسط . توان به فقر نسبي اين منطقه در اقتصاد جهاني پي برد مي
اقتصاد ) حدود هفت هزار دالر( در مقايسه با متوسط درآمد سرانه جهان 2005دالر در سال 

 آمار حال، در عين. )14 ، ص1386روزنامه اعتماد، (گذارد  نمايش مي  را به1متوسط رو به پائيني
براي . دهد منتشره از سوي اكو شكاف درآمدي قابل توجهي را بين كشورهاي منطقه نشان مي

، 290ترتيب با درآمد سرانه  نمونه در حاليكه سه كشور افغانستان، تاجيكستان و قرقيزستان به

                                                 
 ميالدي، كشورها از نظر درآمد سرانه داخلي به چهار دسته كـشورهاي  2005 طبق تعريف بانك جهاني در سال    .1

 10655 دالر تـا  3756بـين  (، كشورهاي با درآمد سرانه باالي متوسط      ) دالر و باالتر   10656(با درآمد سرانه باال     
كمتر (ه پائين و كشورهاي با درآمد سران)  دالر3755 تا   926بين  (، كشورهاي با درآمد سرانه پائين متوسط        )دالر
  .بندي شده اند تقسيم)  دالر925از 
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شوند، سه كشور تركيه،   دالر جزء فقيرترين كشورهاي جهان محسوب مي478 و 337
 دالر و با فاصله بيش از ده 3330 و 3703، 5016ران با درآمد سرانه به ترتيب قزاقستان و اي

   (ECO Statistics, 2006).برابر، داراي اقتصادهايي متوسط در سطح جهاني هستند
توان تخمين زد كه تنها  اساس مقايسه ميزان رشد اقتصادي اين كشورها مي همچنين بر

حفظ رشد اقتصادي كنوني، خود را به كشورهاي داراي جمهوري آذربايجان قادر خواهد بود با 
ها همچنان برقرار  نزديك كند و در بقيه موارد فاصله) تركيه، قزاقستان و ايران(سرانه باالي اكو 

در عين حال بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن جمعيت، حدود دو سوم توليد . خواهد ماند
و ) IMF, 2003, pp.55-6(ركيه و ايران اختصاص دارد ناخالص داخلي منطقه تنها به دو كشور ت

اين دو كشور تقريباً به همين نسبت تجارت خارجي اكو را در دست دارند و يك سوم 
چشم (اي به شدت ناهمگون بين ديگر كشورهاي منطقه توزيع شده است  باقيمانده نيز به گونه

 . )8، ص 1386، 2008انداز اقتصاد جهان در سال 
ويژه  هب(كه برخي از كشورها شود  گوني و فاصله زياد در توان اقتصادي موجب مياين ناهم
اي ديگر   و پاره امكان بيشتري براي استفاده از همگرايي اقتصادي را داشته باشند)ايران و تركيه

اين مساله بر .  حتي ممكن است سبب متضرر شدن تعدادي از كشورها نيز بشود. كمترامكان
   .افكند  سايه مي اهدافها و يي از حيث انگيزهگرا روند منطقه

از سوي ديگر، نگاهي به وضعيت استقرار منابع طبيعي در منطقه شاهد ديگري :  منابع طبيعي-
را در زمينه توزيع نامتناسب يكي از امكانات بالقوه رشد و توسعه اقتصادي را در اختيار 

خام و گاز طبيعي،  هد، از نظر ذخاير نفتد هاي اكو نشان مي همانگونه كه داده. دهد قرار مي
 درصد ذخاير 20,15 درصد منابع نفت خام و 11,62شود و  اي غني محسوب مي اكو منطقه

العاده زيادي از حيث دارايي اين ذخاير  اما اختالف فوق. گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد
توان آن را سراغ  ر جهان مياي د اي كه در كمتر منطقه گونه بين اعضاي اكو وجود دارد به

  . گرفت
 درصد آن در دو كشور 10,5 درصد ذخاير نفت خام اكو در ايران قرار دارد، 88بيش از 

در مورد . قزاقستان و آذربايجان و كمتر از دو درصد آن در هفت عضو ديگر اكو واقع است
طبيعي اكو در  درصد ذخاير گاز 79حدود . ذخاير گاز طبيعي نيز وضعيت چندان بهتر نيست

 4 درصد آن در سه كشور تركمنستان، قزاقستان و ازبكستان و كمتر از 17ايران، بيش از 
 ,Energy Information Administration( درصد آن در شش عضو ديگر اكو قرار دارد

2005, P. 26(.  تاجيكستان، افغانستان، قرقيزستان و پاكستان، از معدني، منابع ساير از نظر
 ايران و  تركيه، كشورو در مقابل سهآيند  شمار مي ين كشورهاي منطقه و جهان بهفقيرتر
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 جاي گروه دو اين ميانه در نيز اكو اعضاي ساير و دارند قرار ي جهانيهاي باال قزاقستان در رده

  ).85ص ،1383 پيشداد،( گيرند مي
شدت نيازمند جذب  هفقر نسبي اقتصاد اكو اين منطقه را ب: گذاري مستقيم خارجي  سرمايه-

گذاري مستقيم  خوشبختانه سرمايه. سازد هاي خارجي براي توسعه امور زيربنايي مي سرمايه
رغم محدوديت قابل توجه نسبت به ديگر مناطق مشابه، رشد قابل   در اكو، به1خارجي
 به رقمي معادل 2000 ميليون دالر در سال 2877دهد و از  اي را از خود نشان مي مالحظه
ميزان  اما با نگاهي به). بيش از ده برابر( رسيده است 2006 ميليون دالر در سال 32190
توان دريافت كه عمده اين رشد مختص  گذاري مستقيم خارجي در اكو مي سرمايه

كشورهايي چون آذربايجان، تركيه و پاكستان بوده است و بقيه اعضاي اكو توفيق چنداني 
  .)ECO Statistics, 2006(اند  در اين زمينه نداشته
هاي  ترين معيارها براي سنجش موفقيت در سازمان يكي از مهم: اي تجارت درون منطقه

زيرا معيار مناسبي براي بررسي ميزان . اي است اي، كميت و كيفيت تجارت درون منطقه منطقه
 اي در اكو بررسي تجارت درون منطقه. آيد همبستگي اقتصادي كشورهاي منطقه به حساب مي

   :دهد دو واقعيت نه چندان رضايت بخش را نشان مي
اي از  رشد تجارت درون منطقه(اي در اكو  رغم افزايش حجم تجارت درون منطقه  به.1

هاي  هنوز نسبت به سازمان) 2005 درصد در سال 1/7 به 1990 درصد در دهه 6حدود 
 حجم تجارت درون براي مثال متوسط. دهد اقتصادي مشابه فاصله معناداري را نشان مي

 درصد، جامعه 17 2 در بازار مشترك آمريكاي مركزي2005 تا 2002هاي  اي بين سال منطقه
 حدود 5 درصد، بازار مشترك جنوبي11 4 پيشرفت جنوب آفريقاانجمن درصد، 14  3كارائيب

 The( درصد بوده است 65 حدود 7 درصد و اتحاديه اروپايي25 بيش از 6آن.، آسه درصد 21
Secretariat of ECO, 2007, pp. 44-45(.  

ثباتي زيادي در  يابيم كه بي مياي اعضاي اكو در تجارت درون منطقه  با نگاهي به.2
هاي ناگهاني در جهت افزايش يا  پرش. صادرات و واردات اعضاي اكو از يكديگر وجود دارد

تاري اندك گر پيوسصادرات اعضاي اكو از يكديگر نشانكاهش نسبت درصدي واردات و 

                                                 
1. FDI: Foreign Direct Investment 
2. CACM: Central America Common Market 
3. CARICOM 
4. Southern Africa Development Community  
5. MERCOSUR 
6. ASEAN: Association of South East Asian Nations 
7. European Union  
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بدين معني كه كاالهاي صادراتي و وارداتي قابليت حذف . اقتصاد اين كشورها به يكديگر است
  .و يا جايگزيني توسط كشورهاي خارج از منطقه را دارند

 در حال حاضر، در ميان اعضاي اكو، توان مناسبي براي :اي گذاري درون منطقه سرمايه
رو، با توجه به اينكه شش كشور بازمانده از شوروي  از اين. شود گذاري مشاهده نمي سرمايه

هاي عظيم خارجي  سازي نيازمند سرمايه گذار به اقتصاد بازار و خصوصي براي طي كردن دوران
در بين اعضاي اكو، تنها . هاي خارجي روندي فزاينده داشته است هستند، وابستگي به سرمايه
 . گذاري كند ژه آذربايجان، سرمايهوي هاي ياد شده، به تركيه توانسته در جمهوري
گذاري نيز در مقايسه با كشورهاي خارج منطقه عدد ناچيزي را  اما همين ميزان سرمايه

، در ميان كشورهاي اكو، تركيه بيشترين ميزان 1999براي مثال، در سال . دهد تشكيل مي
 كه حالي استين در ا.  ميليون دالر را در اين كشور انجام داده است65گذاري، حدود  سرمايه

 برابر تركيه، در قزاقستان 12 ميليون دالر، يعني حدود 750كره جنوبي، در همان سال، 
همين دليل، كشورهاي آسياي مركزي و  به. )Islam, 2002, p.156(گذاري كرده است  سرمايه

هاي غربي و آسياي شرقي  قفقاز در تالش هستند تا روابط اقتصادي خويش را با دولت
 . گذاري در اختيار دارند كم سازند كه امكانات فراواني براي سرمايهمستح
  

  ي فرهنگ- اجتماعي ارزيابي.5
شود كه وجوه اشتراك فرهنگي در منطقه اكو مشهود  فرهنگي مشاهده مياجتماعي و از نظر 

  . و ملموس است
 بزرگ  در حوزه تمدنهايي از قزاقستان و قرقيزستان، ساير كشورها عموماً جز بخش به -

  . اند اسالمي جاي داشته
اند و  آمده شمار مي آذربايجان، تركمنستان و افغانستان تا دو سده پيش، بخشي از ايران به -

هاي جلوتر در  همين منوال، در سده هايي از پاكستان، تاجيكستان و ازبكستان نيز، به بخش
  .)75-76، صص1383پيشداد، ( اند چارچوب ايران بزرگ قرار داشته

هاي قابل توجهي از  عبارت ديگر، بخش اعظم اين منطقه در حوزه تمدن اسالمي و بخش به
 تحت تاثير همين دو عامل يعني اسالم و ايران،  وآن در حوزه تمدن ايراني و فارسي قرار داشته

طوركلي كشورهاي عضو اكو از نظر قومي، زبان  به. از مشابهت فرهنگي بسيار برخوردار است
 بيش از . دارندهاي فراوان ذهب، فرهنگ و تاريخ و ميراث مشترك، مشابهتو خط، دين و م

 . دهند  درصد جمعيت اعضاي اكو را مسلمانان تشكيل مي95
. توان به دو گروه تقسيم كرد در مجموع، كشورهاي عضو اكو را به لحاظ زبان و خط را مي

، قراقستان و قرقيزستان گروه نخست را كشورهاي تركيه، آذربايجان، ازبكستان، تركمنستان
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گروه دوم شامل ايران، تاجيكستان و . دهند كه زبان تركي و خط اروپايي دارند تشكيل مي
پاكستان، گرچه بيرون از اين .  تاجيك و الفباي عربي دارند-شود كه زبان فارس افغانستان مي

 ميليون 10-15يز سبب داشتن پيوندهايي با فرهنگ فارسي، و ن گيرد، ولي به دو گروه قرار مي
نتيجه اينكه به لحاظ زبان و خط، . كند پشتون، به گروه دوم احساس نزديكي بيشتري مي

اين  .)73، ص1383پيشداد، (شود  همبستگي و مشابهت قابل توجهي در منطقه اكو مشاهده مي
گرايي  ها موجب افزايش همبستگي اجتماعي، و در نتيجه تقويت و تحكيم روند منطقه مشابهت

كننده همگرايي فرهنگي در  اما در عين حال عوامل چندي نيز محدود .شود ر چارچوب اكو ميد
  .ست ابين اين كشورها

براي مثال، بر پايه تحقيقي . ديگر ندارندكمردم منطقه آشنايي چنداني با مشتركات فرهنگي ي -
ها،  ها و افغاني رانياند كه ميان اي دانسته كنندگان مي  درصد مصاحبه20در شهر تهران، كمتر از 

بديهي است كه اطالعات . )28، ص 1375پور خويي،  خواجه(وجود دارد » اشتراك زبان فارسي«
اندك ايرانيان در مورد زبان مردمان همسايه خود، كه پذيراي بيش از دو ميليون پناهنده از اين 

ه مراتب كمتري دهد كه در مورد ساير اعضاي اكو اطالعات ب اند، نشان مي كشور نيز بوده
  . دارند

خورد و آن  يك ويژگي فرهنگي مشهود در شش جمهوري بازمانده از شوروي به چشم مي -
 حكومت  امپراتوري روسيه واست كه حاصل گسستگي تاريخي دوران» بحران هويت«

  . ست ا و بعد استقالل ناگهاني و بدون آمادگي قبلي در اين كشورها-كمونيستي
.  وجود داردآميز ميان ايران و تركيه با دو گرايش متفاوت  حدودي تعارضرقابتي پنهان و تا -

عنوان مبلغ نوعي ايدئولوژي اسالمي و تركيه با ادعايي كه براساس پان تركيسم شكل  ايران به
گيري متعارض اين دو  جهت. اند سياسي در اكو بوده - سبب شكافي فرهنگييافته، بعضاً

و نيز حمايت تركيه از موضع آذربايجان در برابر ايران در ) 1994(كشور در مناقشه قره باغ 
در حال حاضر، هر دو كشور . هايي از اين موارد هستند مورد رژيم حقوقي درياي خزر نمونه

 .هاي تازه تاسيس باشند كوشند تا الگويي براي جمهوري مي
در نخستين ) ذريبر سر مساله قوم آ(هاي قومي ميان ايران و جمهوري آذربايجان  كشمكش -

هاي پس از استقالل آذربايجان، موضوع كردها ميان ايران و تركيه، كشمكش بر سر  سال
بندي مرزها  پشتونستان ميان پاكستان و افغانستان، مشكالت بجا مانده قومي از نحوه تقسيم

در زمان حكومت استالين ميان تاجيكستان و ازبكستان، قرقيزستان و ازبكستان و به ميزان 
تواند، در صورت حاد شدن، بر مناسبات و تعامالت  كمتري تركمنستان و ازبكستان، نيز مي
  .فرهنگي اعضاي اكو خدشه وارد كند
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اي از جهان كه قرار بر  البته، مشكالت قومي مساله خاص اكو نيست و در هر منطقه
 –ريكا، همه جا، آسيا، آفريقا و آمدر اروپا. همگرايي باشد، همين دشواري وجود خواهد داشت

توان مرزهايي پيدا كرد كه  اي از جهان مي در كمتر منطقه.  وضع چنين است-هايي با تفاوت
خط . اقوام را نفر به نفر از هم جدا كند و هيچ كس از ساير اقوام را در آن سوي مرز نگه ندارد
.  داشتمرزي، از هر كجا كه بگذرد، تعدادي از قوم ديگر را در آن سوي مرز نگاه خواهد

. شود اختالط قومي در مرزهاي دو كشور در جغرافياي سياسي جهان امري طبيعي دانسته مي
آنچه مهم است اين كه كشورها به خاطر مسائل قومي، تنش آفريني نكنند و به جان يكديگر 

براي نمونه، سه عضو . هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بدهند نيفتند؛ و اولويت را به همكاري
 ).68-69، صص 1383پيشداد، (اند  هاي گذشته، مشكل قومي جدي نداشته  دههطيذار اكو بنيانگ

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

توان به  اي در چارچوب اكو، مي گيري سامانه منطقه براساس قياس متغيرهاي موثر در شكل
ضا و اين نتيجه كلي دست يافت كه به لحاظ الزاماًت ژئوپليتيك و نقش مكمل جغرافيايي اع

هاي مشترك فرهنگي و اجتماعي، منطقه اكو واجد توان بالقوه بااليي است، اما به دليل  مولفه
هاي يكديگر، تفاوت و گاه تعارض مباني  ضعف ساختاري اقتصادي اعضا در پوشش فعاليت

 امنيتي، گرايي از لحاظ گرايي و فرامنطقه عرض زير منطقه هاي سياسي، و دو جريان هم ارزشي نظام
بنابراين . تي مشاركت سازماني در ابعاد اقتصادي نيز نتوانست به توفيق چنداني دست يابدح
هاي  ها و محدوديت  با چالشاي در اكو اي منطقه گيري سامانه شكلتوان نتيجه گرفت كه  مي

 و نقش سامانه اقتصادي، سياسي و امنيتي اجتماعي، -فرهنگياي متعدد از لحاظ  درون منطقه
اي در اكو  گرايي در بستر يك سامانه منطقه رو موفقيت منطقه  و از اينرو به رو است گر مداخله

  .با ترديد جدي همراه است
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