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چکیده
بعد از جنگ جهانی دوم ،بهویژه از دههه  1960مهالدد  ،کشهرهها بهه اهتالهم هتیهاه بهال التللهی ده
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حضره اعضا و تحیال اهتباطات گردشگر  ،ده سال  1984جانشال سهازمان هتیهاه عتهران منطقهها
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جستارگشایی
سابقه تکوین سازمان های بینالمللی به قرن نوزدهم برمیگردد ،اما تالش جدیدی در زمینه
توسعه نهادهای بین المللی چندجانبه و شکوفایی «نهضت ساازمانساازی» ،پدیاد ای قارن
بیستمی است .ما شاهد هستیم که برنامه عملی و عرف سازمانسازی در عصار اارار نیا
ادامه دارد .در ابتدا مایه ظهور سازمانها ،بی اری از جنگ و ررورت اندیشهورزی فاردی و
جمعی بهمنظور مهارکردن تنشها و شناسایی علت آنان بود است (اخاوانکااظمی:1383 ،
 .)164-173بعد از جنگ دوم جهاانی ،تعاداد ساازمانهاای منطقاهای کاه ناهتنهاا از نظار
اقتصادی ،بلکه به لحاظ تأمین صلح و امنیت منطقه و جهان نی از اهمیت ویژ ای برخوردار
بود اند ،گسترش زیادی یافتند .تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت ملال متحاد (انکتااد) در
 23مارس  1964و تعیین دهه توسعه و عمران کشورهای در اال رشد ،به این همکاریهاا
سرعت بیشتری بخشید (میرزایی.)121-158 :1385 ،
در قرن بیستم عواملی همچون پیشرفت علوم و فنون ،توسعه ارتباطات ،افا ایش وابساتیی
متقابل بین کشورها ،موجب تضعیف تفکرات خودبسندگی و ان واطلبی سیاسی ،اقتصاادی،
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اجتماعی و غیر در بین کشاورها شاد و باهدنباال ایان تحاو ت ،رارورت مادیریت و
هماهنیی این امور و پرهی از منازعات ااتمالی ،همکاری ،تطابق و هماهنیی برای توساعه
منافع مشاتر و اال مشاکالت فرامارزی و تخفیاف تعارراات ،موجاب رشاد ف ایناد
سازمانهای بینالمللی و در اقیقت بهوجود آمدن نهضت سازمان ساازی شاد (اااف نیاا،
 .)1-41 :1391همانطور که در جامعه ملی هیچ فردی نمیتواند بهتنهایی به قدرت سیاسی
دست یابد و بهناچار باید در پنا یک ا ب ،جاییاهی را در معاد ت سیاسی پیدا کند ،یک
کشور هم نمیتواند بهتنهایی در معاد ت قدرت جهانی صااب موقعیت و جاییا ویاژ ای
شود .از اینرو ،منطقهگرایی خود را بر کشورها تحمیل کارد و در ایان میاان ،کشاورهایی
موفقتر خواهند شد که با تمهیدات زم به استقبال آن رفتاه و قادرت خاود را درون یاک
تشکل منطقهای تعریف کنند (نقیبزاد .)141 :1388 ،
سازمان های منطقهای از آغاز ،هموار بهعنوان یکی از اب ارهاای گساترش همکااری و
امنیت کشورها و الوفصل اختالفات آنها پیش از ارجاع دعاوی به شورای امنیات مطار
بود اند و قصد بر این بود است که با استفاد از امکانات سلبی و ایجابی کشورهای منطقاه
در قالب این سازمانها و به علت ن دیکی جغرافیایی و همپیوندیهاای اعضاا -گذشاته از
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صلح ،امنیت و همکاریهای بینالمللی دییر پیییری شود و بر کارامدی تصمیمگیریهاای
بینالمللی در این زمینه اف ود و روند اجماع بینالمللی با مراجعاه مقادماتی دولاتهاا باه
سازمانهای منطقهای تحکیم شود (اخوانکاظمی.)164-173 :1383 ،
(آرسیدی) 2است که در سال  1964با همکاری سه کشور ایران ،ترکیاه و پاکساتان شاکل
گرفت .اگرچه در ظاهر هدف از تشکیل «آرسیدی» پیشبرد همکاریهای اقتصادی ،فنای و
فرهنیی در میان سه کشور یادشد بود ،ولی هدف اصلی آن همکاریهاای سیاسای و گاا
امنیتی در چارچوب همکاریهای اقتصادی بود؛ زیرا هر سه کشاور در جبهاه غارب قارار
داشته و نسبت به گسترش نفوذ اتحاد شوروی و کمونیسم بهطورکلی نیران بودند (کو یی
و ساازمند .)59-80 :1390،جادا از صاحتوساقم ایان رویکارد ،ساازمان همکااریهااای
اقتصادی (اکو) با توجه به ژئوپلیتیک منطقاه و کشاورهای عضاو و اشاتراکات فرهنیای و
مذهبی توانسته است موجبات همیرایی اعضا را فراهم کرد و نوعی تعامال ساازمانیافتاه
بین اعضا به وجود آورد؛ اما از آنجااییکاه مهامتارین مشاکالت اتحادیاههاای همیرایای
اقتصادی در کشورهای دراالتوسعه ،توزیاع ناعاد ناه ه یناههاا و مناافع همیرایای باین
کشورهای عضو است (اقیقی ،)1039-1060 :1374 ،لذا به خاطر نابرابری ساطح توساعه
کشورهای عضو ،اعضای پیشرفتهتر منافع بیشتری را به خاود اختصاا

مایدهناد و ایان

ترس در اعضای کمتر توسعهیافته وجود دارد که همیرایی اقتصادی بهجای تسریع توساعه
اقتصادی آنها باعث عقبماندگی بیشتر آنها بشود ).(Salvatore, 1984: 93
در این راستا ،پرسش اصلی پژوهش اارار ایان اسات کاه ساازمانهاای منطقاهای و
بهصورت موردی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) چه نقشای در کااهش چاالشهاای
منطقهای داشتهاند؟ در پاسخ به آن ،فرریه پژوهش اینگونه مطر میشود که سازمانهاای
منطقهای و بهویژ سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) با ایجاد نوعی تعامال ساازمانیافتاه
در بین اعضا نسبت به کاهش چالشهای منطقهای نقاش تعیاینکنناد ای داشاتهاناد .بارای
بررسی فرریه پژوهش ،نیارندگان سعی کرد اند با کاربرد روش توصایفی -تحلیلای و باا
استفاد از منابع کتابخانهای و اینترنتی به بررسی نقاش ساازمانهاای منطقاهای در کااهش
چالشهای منطقهای با تأکید بر سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) بپردازند .لذا با عنایات
)1 . Economi Cooperation Organization (ECO
)2 . Regional Cooperation for Development (RCD
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به عضویت ایران در اکو به عنوان مهمتارین و فراگیرتارین ساازمان منطقاهای و همچناین
وجود چالشهای فراروی آن ،در این مقاله درصددیم رامن سانجش نقاش ساازمانهاای
منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای ،به نقاش اکاو در همیرایای منطقاهای کشاورهای
عضو بپردازیم.

 .5مفاهیم و مبانی نظری
 .5-5منطقهگرایی
باوجود اینکه منطقهگرایی به معنا و مفهوم متفاوتی در ادبیات روابط بینالملل باهکاار رفتاه
است،اما به طور سنتی ،منطقهگرایی را نظریه همکاری اقتصادی کشورهای موجاود در یاک
منطقه و ناایه جغرافیایی مشخص و معین دانساتهاناد .از ایانرو ،معماو ا منطقاهگرایای و
همیرایی اقتصادی یکسان و مترادف تلقی و تعریف میشوند (دهقاانی فیروزآباادی:1386،
 .)57-88البته باید به این نکته توجاه کارد کاه در تعریاف مفهاوم منطقاهگرایای در میاان
پژوهشیران اوز های مطالعات منطقهای و روابط بینالملل اتفاقنظر وجود ندارد؛ چرا کاه
عوامل مؤثر در تحلیل منطقهگرایی بسیار گسترد هستند .در اغلب موارد منطقاهگرایای بار
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اساس درجه انسجام اجتماعی (زبان ،قومیت ،ناژاد ،فرهناگ ،ماذهب ،تااریخ و آگااهی از
میراث مشتر ) ،همیرایی اقتصادی (الیوها و رژیمهای تجاری و مکملباودن اقتصاادی)،
یکپارچیی سیاسی (نوع رژیم ،ایدئولوژی و زمینههای فرهنگ مشتر ) و انسجام ساازمانی
(وجود نهادهای رسمی منطقهای) تج یهوتحلیل میشود که متغیرهای بهکاررفته در هر یک
از سطو تحلیل و نی تعامل آنها ،فرایند ،موقعیت و نی هدفهاای همیرایای منطقاهای را
مشخص خواهد کرد (کو یی و سازمند ،)140-159 :1392،اما به هر اال منطقهگرایای باا
توجه به تفاوتهای فرهنیی مناطق مختلف جهاان شاکل مایگیارد و در مجماوع ،سابب
همینی و یکنواختی فضاهای منطقهای شد یا دستکم این هدف را در دساتور کاار قارار
داد است .از نظر هتن 1اتی در سال  1957و مدتها پیش از تکوین جهانیشدن« ،پالنی»
پیشبینی کرد که ارکت جدید تشکیل مناطق و قطابهاای اقتصاادی ،تجااری ،نظاامی و
سیاسی ممکن است سد را روند جهانیشدن باشد (.)Hettne, 1999: 38
بهطور کلی منطقهگرایی معادل اصطال رژیونالیسم 2است و هدف از این اصاطال در
ادبیات روابط بینالملل ،تشکیالت و ااتما تی است کاه مرکاب از دساتکام ساه واااد
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سیاسی باشد .این اصطال هنیامی کاربرد دارد که دولتها در یک منطقاه جغرافیاایی کاه
دارای عالیق مشتر هستند ،از طریق ساازمانهاای منطقاهای باا یکادییر همکااریهاای
نظامی ،سیاسی و اقتصادی داشته باشند .بهعبارتدییر ،منطقهگرایی عبارت اسات از ایجااد
آنهم در یکرشته از زمینهها که مهمترین آنها فرهنگ ،امنیات ،سیاساتهاای اقتصاادی و
رژیم های سیاسی است (اعظمی و دییران .)2-25 :1391 ،به هراال ،منطقهگرایی بهمعنای
بذل توجه ویژ به یک منطقه جغرافیایی مشخص است که به نظر مایرساد بهتارین مکاان
برای تحقق منافع و ایدآل کشورهای مربوط باشد (سیمبر.)114-128 :1387 ،
در دنیای امروزی منطقهگرایی و همکااریهاای منطقاهای در دساتور کاار بسایاری از
دولتها ،بهویژ کشورهای دراالتوسعه قرار گرفته است؛ باهویاژ اینکاه منطقاهگرایای و
تشکیل بلو های منطقهای میتواند را مؤثری برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی ایان
کشورها و ادغام آنها در اقتصاد و تجارت جهانی باشد.
 .0-5نظریه همگرایی
وادت منطقهای یا همیرایی منطقهای اشار به تجانس ارزشی ،انتظارات مشتر و تفااهم
بر سر اهداف و منافع همیون دارد که موجب اتحاد و همکاری بین کشورهای یک منطقاه
میشود (جمالی .)215 :1385 ،منطقه که بر مبنای تقسیمات جغرافیایی استوار است موجب
ن دیکی دولتها و کشورهایی میشاود کاه دارای مشاترکات تااریخی ،فرهنیای ،زباانی و
مذهبی هستند .سازمانهای منطقهای چه باهعناوان ساازمانهاای فراملای و چاه باهعناوان
سازمانهای بیندولتی در مناطق مختلف دنیا تأسیسشد و در جهت تعمیق همکااریهاای
بینالمللی ،اف صلح و اف ایش سطح زندگی مردم منطقه نقش قابلمالاظاهای داشاتهاناد
(کاظمی.)103-1370:113 ،
فرایند وادت کشورها موروع تااز ای نیسات و کلیاه متاون مرباوط باه اتحادیاههاا،

فدراسیونها و سازمانهای فراملی به مسائلی کامالا مرتبط با همیرایی اشار دارند .ارنسات
هاس از نظریهپردازان اوز همیرایی معتقد است که همیرایی اقتصادی به وادت سیاسی
منجر خواهد شد ،لذا ارکت همیرایی از اوز و قلمرو اقتصادی بهساوی ااوز سیاسای
است و آنچه همیرایی و بهطور خاا
ررورتهای سیاسی و امنیتی محا
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تحول در یک منطقه مشخص از پراکندگی و چنددساتیی باه همیاونشادن و همیرایای؛

همیرایای منطقاهای خواناد مایشاود ،ناشای از
نباود  ،بلکاه باروز ناوعی فرهناگ سیاسای ناوین،

زمینههای ایجاد آن را فراهم کرد است (فتوای .)1389 ،هاس رامن باا اهمیاتشامردن
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اراد انسانی ،همیرایی را نتیجه اراد سیاسی برای فائقآمدن بر ال اماات ناشای از نیازهاا و
پیچیدگیهای فنی میداند .وی با بهر گیری از مفهوم تسری ،معتقد است کاه همکااری در
یک بخش ،کشورها را بهتدریج به همکاری در سایر بخشها نی سوق میدهاد و ایان امار
عامل مهمی در تقویت همیرایی منطقهای به شمار میآیاد (سایفزاد .)385-389 :1388 ،
لذا وی همیرایی را فرایندی میداند که بهوسیله آن ،رهبران سیاسی خود را به سمت مرک
جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاری اختیاارات قاانونی و ر ی ملات-
کشورها باشد ،سوق میدهند (سیفزاد .)243 :1372 ،
هتن نی به نمایندگی از مکتب روابط بینالملل ،منطقهگرایی نوین را فرایندی چندبعدی
از همیرایی منطقهای در عرصاههاای اقتصاادی ،سیاسای ،اجتمااعی و فرهنیای مایداناد.
درواقع ،به نظر وی منطقهگرایی صرفاا اقتصادی یا سیاسای نیسات ،بلکاه ابا اری سیاسای،
اقتصادی ،فرهنیی و امنیتی است .وی همچنین هویت منطقاهای ،تجاانس سیاسای ،امنیات
دستهجمعی و انسجام منطقهای را از مؤلفههای منطقهگرایی میداند ).)Hettne, 1994: 229
البته نباید فراموش کرد باوجود اینکه دولتها نفوذ قابلتوجهی بر امور منطقهای دارند ،آنها
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره هفتم  پاییز1393
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دییر کنترل همه جریانهای همکاری را کاه در قلمروشاان وجاود دارد در اختیاار ندارناد
(.)Bresling & Higgott, 2002: 347
لذا منطقهگرایی نهفقط د لت بر اف ایش فعالیاتهاا باین کشاورهایی دارد کاه از نظار
جغرافیایی در یک منطقه قرار دارند ،بلکه یک نوع تشدید فعالیتهای باینالمللای در میاان
آنهاست که درنتیجه فعالیتهای اقتصادی در سطح منطقهای و در یک محدود جغرافیاایی
سازماندهی میشوند (نجارزاد و دییران .)67-89 :1384 ،بهطور کلی عوامل و زمینههاای
همیرایی منطقهای را در موارد ذیل میتوان خالصه کرد:


ویژگیهای مشتر فرهنیی -تاریخی :مانند زبان ،تجرباه تااریخی ،ایادئولوژی،
دین و مذهب ،نژاد ،قومیت ،خاندان و آدابورسوم مشتر ؛



وادت طبیعی و جغرافیایی و برخاورداری از وااادهاای جغرافیاایی متماای و
یکپارچه مانند :شبهج یر  ،خلیج ،فالت قاار  ،دریاا ،شابهقاار و غیار همچاون
اتحادیه پاسیفیک ،نفتا و سازمان وادت آفریقا؛



تهدید مشتر  :اعم از تهدید امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنیی و غیر ؛



عالیق ،منافع و نقش مشتر  :مانند گرو هشت ( ،)1بازار مشتر اروپا ،اوپک و
غیر ؛



نیازها و وابستییهای متقابل در زمینههای مختلف :مانند آ.سه.آن ،اکو و غیر ؛



قدرت مسلط و نیروهای سیاسی و ژئوپلیتیک برتر کاه نقاش تأسایس و رهباری
همیرایی را بهعهد میگیرند :مانند کشورهای استعمارگر ،قدرتهاای جهاانی و



روابط عاطفی و سیاسی رهبران کشورها مانند فدراسیون امارات متحد عربی؛



وابستیی های تمدنی :مانند تمدن اسالمی ،اروپایی ،اسالوی و غیر (اامدیپاور
و دییران.)77-108 :1389 ،

البته هرچند نظریهپردازان همیرایی منطقهای ،بهویژ نوکارکردگرایانی مانند جوزف نای
ارائه یک نظریه عام و فراگیر برای ارزیابی سطح همیرایی پیشنهاد کرد اند ،اما هماانگوناه
که فالترگراف و دوئرتی معتقدند نظریهپردازی در این زمینه هنوز آنقادر پیشارفت نکارد
است که در مورد تعاریف یا شاخصها و شرایط همیرایی ،میان پژوهشایران ایان ااوز
توافق عام وجود داشته باشد .اما بهطورکلی از دهههای  50و  60میالدی باه بعاد ،موراوع
همیرایی یا یکپارچیی منطقهای جاییا ویژ ای در بررسی نظریهپردازان روابط باینالملال
پیدا کرد و موج دوم منطقهگرایی و نظریهپردازی دربار آن در دهههاای  80و  90مایالدی
ایجاد شد و روابط بینالملل را باهشادت تحات تاأثیر قارار داد .در ماورد همکااریهاای
منطقهای ،پارادایمهای رقیب روابط بینالملل رهیافتهاای گونااگونی را بار اسااس رابطاه
قدرت ،تجارت یا هویت مطر ساختهاند که میتوان این رهیافتهاا را در چاارچوب ساه
جریان فکری مسلط در روابط بینالملل یعنی نوواقعگرایی ،نولیبرالی و نومارکسیستی و نی
دیدگا های جدید مبتنی بر انیار ها و عوامل ذهنی تبیین کرد (عباسایاشالقی و دامانپاا
جامی.)63 :1392 ،
در نظریههای نوواقعگرا ،ترتیبات منطقهای بر پایاه دساتیابی باه دساتاوردهای نسابی و
توزیع سودی ارزیابی میشوند که رقبای مختلاف در ایان ترتیباات در چاارچوب موازناه
قدرت به دست میآورند .نومارکسیستها ،منطقهگرایی را پاسخی به چالشهای همیشایی
جهانیشدن سرمایه داری میدانند که قطببندی کشورها را تشدید مایکناد .از نظار آناان،
زمانی که کشورهای پیرامون نمیتوانناد باا انحصاارهای نظاام سارمایهداری مباارز کنناد،
منطقهگرایی تنها جایی ین مناسب برای این مبارز است ،لذا منطقهگرایی بهمثابه ساپری در

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر

منطقهای و غیر ؛

برابر طر جهانیسازی نظام سرمایهداری محسوب مایشاود .در مقابال ایان رویکاردهاا،
نولیبرالها معتقد به امکان همکاری جمعی برای رسیدن به جامعاه آرماانی ،صالح ابادی و

549

تأمین منافع همه کشورها هستند .لذا از نظر آناان مایتاوان باا ایجااد و تقویات نهادهاا و
سازمانهای بینالمللی از درگیری و منازعه که منجر به آنارشی میشود ،جلوگیری کرد چرا
که منافع دولتها با هم تعارض نداشته و اگر نهادهای مناسبی تشکیل شود ،همه طیافهاا
میتوانند از همکاری سود ببرند (عباسیاشالقی و دامانپاا جاامی .)63-100 :1392 ،باا
اینوجود ،اغلب نظریهپردازان قائل به همیرایی منطقهای باود و آن را راهکااری مناساب
برای همکاریهای منطقهای ،بهویژ در اوز های اقتصاد ،امنیات و نیا رفاع چاالشهاا و
تنشها دانستهاند.

 .0یافتههای تحقیق تاریخ شکلگیری سازمان همکاریهای اقتصاادی
(اکو)
سازمان همکاری اقتصادی که بهطور اختصار به اکو معروف است ،در ابتدا باا ناام ساازمان
همکاری عمران منطقهای (آر.سی.دی) آغاز به کار کرد .پس از تشکیل کنفارانس توساعه و
تجارت وابسته به سازمان ملل متحد در  23مارس  1964و تعیین دهه  1960بهعناوان دهاه
توسعه و عمران کشورهای در اال رشد ،روند این همکااریهاا شاتاب گرفتاه و ساازمان
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره هفتم  پاییز1393

همکاری عمران منطقاهای در ساال ( 1340ژوئیاه  )1964باا عضاویت ساه کشاور ایاران،
پاکستان و ترکیه تشکیل شد .این سه کشور درصدد اجرای طر های صنعتیکردن خود باه
روش غرب برآمد بودند .محدودیت ذخاایر ارزی ،نیااز باه اجارای طار هاای صانعتی،
دریافت فناوری و نی استفاد از امکانات موجود منطقاهای سابب شاد کاه اندیشاه ایجااد
سازمان همکاری عمران منطقهای بهصورت یک سازمان همکاری چندجانبه تقویات شاود.
عالو بر موارد ذکرشد  ،داشتن عالیق تاریخی ،فرهنیی و سنتی مشتر میان ساه کشاور و
قرار داشتن آنها در یک منطقه اساس اساتراتژیک ،رارورت پیادایش چناین ساازمانی را
نمایان میساخت .عهدنامه ازمیر )2( 1در سال  1345بهعنوان اسااس ایان همکااری بارای
تقویت فعالیتها تنظیم شد و فعالیت این سازمان تا سال  1357اداماه داشات کاه در ایان
سال با پیروزی انقالب اسالمی در ایران روند فعالیتهای سازمان همکاری عمران منطقهای
متوقف و دچار رکود شد .پس از پیروزی انقالب به علت عدم اعالم نظر قاطع ایران نسبت
به ابقا در سازمان مذکور یا خروج از آن ،فعالیتهای سازمان همکاری عمران منطقاهای باه
االت تعلیق درآمد و سرانجام در ساال  1359منحال شاد .اماا باا در نظار گارفتن اصاول
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1. Treaty of Izmir

سیاست خارجی ایران مبنی بر گسترش روابط و همکاری با کشورهای همسایه و بهمنظاور
توسعه همکاری سه کشور ایران ،پاکستان و ترکیه ،ساختار جدیدی با نام سازمان همکااری
اقتصادی که به طور خالصه اکو خواند میشود؛ فعالیات گساترد خاود را از ساال 1991
ق اقستان ،قرقی ستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان ،اکو توسعه و جاییا جدیدی در
همکاریهای منطقهای پیدا کرد که بر این اساس روز  28نوامبر به مناسبت اوج فعالیتهای
این سازمان به نام روز اکو نامگذاری شد است(نیار شمار .)1
نگاره ( :)5کشورهای عضو اکو
میزان رشد ساالنه

تاریخ پیوستن به

به درصد

سازمان اکو
1992

نام کشور

جمعیت به میلیون نفر

آذهبایجان

9.188

1/35

ازبیستان

27.445

1/12

1992

اتغانستان

31.412

2/58

1992

ایران

73.974

1/18

ژوئاله )1343( 1964

پاکستان

173.593

1/8

ژوئاله )1343( 1964

تاجالیستان

6.879

1/28

1992

ترکتنستان

5.042

1/2

1992

ترکاله

72.752

1/31

ژوئاله )1343( 1964

قرقالزستان

53.34

1/13

1992

قزاقستان

16.026

1/1

1992

(نگاهندگان)

 .9نقش سازمان منطقهای اکو در خاورمیانه
امروز سازمان اکو با داشتن د عضو و بیش از  400میلیون نفر جمعیت؛ یعنی یاکچهاارم
جمعیت مسلمانان جهاان باهعناوان با ر تارین تشاکل اقتصاادی جهاان اساالم ،بخاش
قابلتوجهی از ظرفیتهای تجاری ،صنعتی ،بازرگانی و مناابع نفتای و گاازی جهاان را در
اختیار دارد .این مهم در کنار ورعیت و موقعیت ممتااز ایان ساازمان منطقاهای در ساطح
استراتژیک و ژئواستراتژیک باا اختصاا

 8620697کیلومترمرباع وساعت فعلای (نقشاه

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر

آغاز کرد و در سال  1992با پذیرش هفت کشور جدید افغانساتان ،جمهاوری آذربایجاان،

شمار  )1بهعنوان نقطه تماس سه قار آسیا ،اروپاا و آفریقاا ،فرصات قابالتاوجهی بارای
اعضای فعال در آن ایجاد کرد است .عالو بر ایان ،منطقاه اکاو در مجااورت ساه کاانون
اساسی انرژی در جهان یعنی فدراسیون روسایه ،خلایجفاارس و ااوز خا ر قارار دارد و
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اعضای آن فعالیت در اوز های تجارت ،انرژی و املونقل را از اولویاتهاای اصالی در
راهبردهای خود برشمرد اند .سرعت بخشیدن به استفاد و مصرف بهینه از منابع انارژی در
این منطقه و فراهمکردن امکان دسترسی به بازارهای جهانی برای کشورهای عضو محصاور
در خشکی (در آسیای مرک ی و قفقااز) از عناصار مهام و راهباردی در ایان زمیناه اسات
(کو یی و مؤدب.)33-54 :1388 ،
نقشه ( :)5نقشه کشورهای عضو اکو

فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره هفتم  پاییز1393

(ااف نیا و دییران)1391 ،
بههراال ،اکو بهعنوان سازمان اقتصادی منطقهای که عمدتاا ایطه فعالیت آن در منطقاه
خاورمیانه و منطقه اساس آسیای مرک ی واقعشد است ،با توجه به محورهای همکاری و
اولویتهای کاری و اهدافی که اعضاا باه دنباال آن هساتند ،مایتواناد باهعناوان ساازمان
ایجادکنند همیرایی در منطقه خاورمیانه ،باوجود زمینهها و ظرفیتهایی که در اختیار دارد
در امنیت منطقه خاورمیانه نقش بس ایی را ایفا کند.
اهمیت منطقه خاورمیانه و آسیای میانه از لحااظ اساتراتژیک بسایار مهام و قابالتأمال
است .بیضی استراتژیک انرژی جهان 1،منطقه جغرافیایی را دربر میگیرد که در آن سرزمین
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1. The Strstegic Energy Ellipse

پهناور ایران و خلیجفارس در مرک  ،امارات متحد عربای ،بحارین ،قطار و بخاشهاایی از
عمان ،یمان و عربساتان ساعودی در جناوب ،بخاشهاایی از عاراق ،ترکیاه ،ارمنساتان و
آذربایجان در غرب و شمال غرب ،مجموعه دریای خ ر و بخشهایی از جناوب روسایه و
بررسیهای موجود ،بیش از  70درصد از ذخایر اثباتشاد نفات و بایش از  45درصاد از
ذخایر گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد .لذا اعضای سازمان اکو باا قارارگارفتن در
این منطقه استراتژیک ،عالو بر دارابودن موقعیتهای مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی،
توانستهاند در امنیت منطقه خاورمیانه نقش مهم و بهس ایی داشته باشند؛ بهویاژ آنکاه ایان
سازمان با کشورهای قدرتمندی مانند روسیه ،چین و هند هممرز است.

 .4تأثیر سازمان منطقهای اکو در روابط کشورهای عضو
اکو یا سازمان همکاری های اقتصادی طباق اساسانامه خاود ،بارای بهباود شارایط توساعه
اقتصادی پایدار کشورهای عضو و اذف تدریجی موانع تجاری در ایان منطقاه فعالیات و
تالش میکند .اوز اکو را میتوان در شمار مناطق هارتلند به اسااب آورد .قابلیاتهاا و
ظرفیااتهااای گسااترد ایاان اااوز بااهخااوبی بیااانیر راارورت اف ا صاالح و امنیاات و
همکاااریهااای چندجانبااه بااهعنااوان پ ایششاارط اساساای هرگونااه بهاار باارداری از ایاان
قابلیتهاست .درواقع ،اکو سازمانی برای همکاریهای اقتصادی است و در اقیقات صالح
و امنیت اعضا را از را اقتصادی و همکاریهای تجاری ،فنای و فرهنیای دنباال مایکناد.
اساسنامه اکو دارای یک مقدمه و  16ماد است .در مقدمه و ماد  2از اهمیات و رارورت
ابعاد ،اهداف و شکل همکاریهای اعضا سخن گفته شد است و ماد  3با عناوان «اصاول
همکاری» ،اصول مذکور را در هفتبند تشریح کرد است.
بنیانگذاران اکو (ایران ،ترکیه و پاکستان) از دیرباز دارای روابط گسترد ای بود اند ،اماا
این روابط با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تغییر محیط سیاسی منطقه بعاد از انقاالب
اسالمی ،ماهیت همکاریهای منطقهای ایران ،ترکیه و پاکستان را دچار تحول اساسی کارد؛
بهطوریکه همانگونه که پیشتر نی گفته شاد ،ایان کشاورها باه همکااری در چاارچوب
آر.سی.دی پایان داد و سازمان دییری باه ناام «ساازمان همکااریهاای اقتصاادی» (اکاو)

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر

ق اقستان در شمال و بخشهایی از ازبکستان در شمال شرق آن تعریف شد اسات .بناابار

تأسیس کردند .به دنبال آن و با فروپاشی شوروی سابق ،جمهوریهای تااز اساتقاللیافتاه
آسیای مرک ی که به پاییاهی نیاز داشتند تا هم استقالل خود را تضمین کرد و هم توساعه
اقتصادی و رفا مردم خویش را بهبود بخشند ،با توجه به روابط فرهنیای ن دیکای کاه باا
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بنیانگذاران اکو داشتند در سال  1371به این سازمان پیوستند و از این سال به بعد اعضاای
اکو بهطور فعال تالش کردند که روند توساعه منطقاه را از را فعالیاتهاای دساتهجمعای
تسریع نمایند (میرزایی.)121-158 :1385 ،
در زیر به ویژگیهای ژئواکونومی سه کشور مهم و تأثیرگذار سازمان اکو یعنای ایاران،
ترکیه و پاکستان بهطور مختصر اشار میکنیم.
 .5-4کشور جمهوری اسالمی ایران
اگر در دوران جنگ سارد ،خاا عنصار اصالی و سارزمین رو مطالعاات ژئوپلیتیاک و
استراتژیک را تشکیل میداد ،امروز با توجه به طر مفهوم جدید ژئواکونومی کاه هادفش
دخل و تصرف در استراتژیهای اقتصادی با بهر گیری از بستر ژئوپلیتیک بهمنظور رسایدن
به اهداف استراتژیک جهانی در وجو مختلف است ،این واقعیت را نوید میدهد که مناطق
جغرافیایی خا

در جهان ،نقش برتاری نسابت باه دییار نقااط خواهناد داشات .علات

م یتیافتن این مناطق جغرافیایی به دلیل اهمیتی است که آنها در رابطه باا تولیاد و توزیاع
منابع مولد انرژی با محوریت نفت و گاز خواهند داشت (ع تی.)105-113 :1388 ،
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ایران با توجه به توانمندیهای اقتصادی ،فرهنیای ،نظاامی ،جغرافیاایی و باهطاورکلی
واقعیتهای ژئوپلیتیک آن ،یکی از کشورهای مهم منطقه بهاساب میآیاد ،ایان کشاور باا
توجه به موقعیت جغرافیایی آن در کانون را های ارتباطی اوراسیا باا پهناه آبهاای آزاد و
دنیای خارج ،از موقعیت ویژ ای برخوردار است (کامران و دییاران .)7-28 :1388 ،ایاران
به دلیل برخورداری از ظرفیتهایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک ،منابع فاراوان نفات و
گاز و ن دیکی جغرافیاایی باه دریاهاای آزاد و تنیاه اساتراتژیک هرما  ،دارای جاییااهی
انحصاری در تأمین نفت و گاز کشورهای آسیایی است که این متغیر موجب تبدیل ایران به
یک قدرت برتر منطقهای شد اسات (ناامی و دییاران .)41-65 :1388 ،بناابراین در کناار
قابلیت قرارگرفتن ایران در اوز خلیجفارس که هارتلند انارژی فسایلی جهاان اسات ،در
شمال نی  ،ایران ازجمله کشورهای مهم اوز دریای خ ر میباشد که اولویت بعدی انرژی
جهان است .پس به جر ت می توان گفت که ایاران تنهاا کشاوری اسات کاه باا توجاه باه
موقعیت خا

ژئوپلیتیکی و منابع انرژی فراوانش میتواند پاسخیوی نیازهای کشاورهای

در اال توسعه ،بهویژ اعضای اکو باشد.
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 .0-4کشور ترکیه
سابقه و تمایل به مدرنساازی و توساعه اقتصاادی در ترکیاه باه دور امپراتاوری عثماانی
بازمیگردد ،اما پس از فروپاشی امپراتاوری عثماانی و ظهاور جمهاوری ترکیاه ،گاامهاای
دشواریها و موانعی مواجه بود است ،اما بهتادریج دساتاوردهای محسوسای نیا در ایان
مسیر ااصل شد است (قنبرلو.)71-97 :1392 ،
ترکیه عالو بر موقعیات راهباردی خاود در محال تقااطع اوراسایا و اتای آفریقاا ،در
عیناال سرزمینی با هویت اروپایی ،آسیایی ،بالکانی ،قفقازی ،خاورمیانهای ،مدیتراناهای و
از جوامع پیرامونی دریای سیا است .به همین دلیل شخصیت ویژ ای در هویت جغرافیایی
ترکیه قابل در است که خطمشی اصلی سیاست خارجی ترکیه از آن نشأت میگیارد .باه
عبارتی ،طبق سیاست خارجی و اتی تجاری ترکیه ،در از ژئوپلیتیک و اتی ژئواکونومی
تا اد زیادی تابع نوع تعریف راهبردی از هویت ملی در بستر هویت جغرافیاایی اسات .از
دییر ویژگای هاای موقعیات راهباردی ترکیاه مایتاوان باه سااختار اکاومتی باهنسابت
دموکراتیااک ( )3و نظام اقتصادی بازار آزاد آن اشار کارد .همچناین دیپلماسای سیاسای،
اقتصادی و اتی فرهنیی نوین تر ها ،بهویژ در اوز جغرافیایی پیرامونی از دییر عوامل
مهمی است که در اال اارر موجد من لت راهبردی ویژ ای برای ترکیه مایباشاد و ایان
موروع ،شخصیت تاز ای از ترکیه در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان ترسایم کارد اسات
(ولیقلیزاد و ذکی)135-167 :1392 ،؛ بهگونهای که این کشور موفقیتهاای چشامییری
در جذب سرمایههای خارجی داشته است و طبق اعالم وزارت اقتصاد ترکیاه اادود 34/5
ه ار شرکت خارجی در این کشور مشغول فعالیت هستند.
 .9-4کشور پاکستان
کشور پاکستان از آغاز تأسیس برای بهر برداری از فرصتهای سارزمین خاود هماوار باا
دشواری های ویژ ای مواجه بود است .با اینوجود رود سند ،آبوهوای مناسب و مساعد،
خا و جلیههای ااصلخی ساند و پنجااب ،باه پاکساتان ظرفیاتهاای باالقو طبیعای و
اقتصادی برای توسعه بخش کشاورزی بخشید است .پاکساتان باا کماک عوامال طبیعای و

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر

جدیتری در این راستا برداشته شد که اگرچه طر های صنعتیشدن و توسعه اقتصادی باا

اقتصادی مساعد توانسته است یکی از قطبهای عمد تولید غاالت در آسایا باشاد .نکتاه
قابلتوجه در اقتصاد پاکستان این است که این کشور باوجود چالشهای گسترد پیش روی
آن ازجمله مسئله کشمیر و تنش با هند و نی موراوع تروریسام و افاراطگرایای ،توانساته
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است با بهر گیری از فرصتها و بهبود زیرساختها ،شرایط را برای جذب سرمایهگاذاری
خارجی فراهم کند.
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشور پاکستان بهطور طبیعی باعث میشاود کاه باه سامت
اوز های ژئواکونومیک با کشورهای همسایه ارکت کناد .لاذا اقتصااد باهعناوان یکای از
عناصر اصلی اوز های ژئواستراتژیک بین پاکستان و کشورهای همسایه ،عامال تأثیرگاذار
مهمی برای ن دیکشدن این کشورها به هم است .بیشترین سود اقتصاادی رواباط تجااری
میان پاکستان و کشورهای همسایه ازجمله ایران و هند ،بهطور باالقو در ااوز همکااری
انرژی صورت میگیرد .هند یکی از ب ر ترین بازارهای مصرف در اال رشد انارژی در
جهان است و توانایی جذب منابع جدید عرره انرژی را نی دارا اسات و پاکساتان اگرچاه
نقش بالقو ای در تأمین این بازار ندارد ،اما مسیر تران یتی مناسبی ،بهخصاو

از را خاط

لوله برای تأمین و انتقال انرژی از ایران به هند و آسیای مرک ی است (ع تی-113 :1388 ،
 .)105با توجه به اینکه توسعه املونقل و زیرسااختهاای ارتبااطی ،تساهیل تجاارت و
سرمایهگذاری از اهداف عمد اکو اسات؛ ایان موراوع اهمیات و جاییاا ژئواکونومیاک
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پاکستان در منطقه را دوچندان کرد است.
از آنجاکه هدف اصلی اکو توسعه اقتصادی و اجتماعی اعضا اسات ،باه هماین منظاور
عالو بر عهدنامه ازمیر که اسااس اصاول و اهاداف همکااری در اکاو را تعیاین مایکناد،
کشورهای عضو در سالهای گذشته سه طر اجرایی نی به تصویب رساندند کاه عبارتناد
از :طر عمل کویته ،بیانیه استانبول و طر کلی آلمااتی .باهمنظاور توساعه امالونقال و
ارتباطات در منطقه طر های نخست و دوم که بهناوعی چاارچوب کلای توساعه سااختار
اجتماعی ،اقتصادی اکو بهشمار میآیند ،اولویتهای همکاری این سازمان را در زمیناههاای
تجارت ،انرژی ،صنعت ،کشاورزی ،املونقل و ارتباطات را مشخص میکند.
بهطورکلی ،اهداف سازمان همکاری اقتصادی اکو از طر هاای ماذکور در ماوارد زیار
خالصه میشود:


ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و اف ایش ساطح زنادگی و رفاا
مردم؛



گسترش تجارت درونمنطقهای ،فرامنطقهای و اذف موانع تجاری؛



تالش در جهت ادغام تجارت کشورهای عضو در تجارت جهاانی و ارتقاای
همکاریهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنیی ،فنی و علمی؛



توسعه همیرایی بخش دولتی و خصوصی با تأکید بر آزادی اقتصادی؛



تدوین برنامه مشتر برای توسعه منابع انسانی و بهر برداری از منابع طبیعی؛



همکاری منطقهای برای کنترل مواد مخدر؛



اف محیطزیست و تحکیم روابط تااریخی و فرهنیای در باین کشاورهای
عضو و همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالمللی (پیشداد.)13 :1388 ،

با مرور روندهای درونسازمانی اکو ،بهویژ برگ اری اجالس ساران مایتاوان باه ایان
نتیجه رسید که کشورهای عضو این سازمان در سالهای گذشته تالش داشتهاند که با ایجاد
تحول ،هرچه بیشتر در مسیر همیرایی منطقهای گام بردارند که در این چارچوب مایتاوان
به سند چشمانداز اکو  2015اشار کرد .اگرچه این سند به موفقیت مورد نظر اعضا نرسید
است ،اما این ارکت بهنوعی تالش اعضا در جهت همیرایی و رسیدن به اتحااد و هادف
مشتر

را مشخص میکند .از طرفی به گوا آمارهای رسامی منتشرشاد  ،میا ان تجاارت

درونمنطقهای اکو در سال  1996برابر باا  8/5میلیاارد د ر و در ساال  6/7 ،1998میلیاارد
د ر بود است ،در صورتی که این نرخ در سال  2005به  27میلیارد د ر رساید و هرچاه
به لحاظ زمانی جلوتر برویم ،این رشد اف ایشیافته؛ بهطوریکه نرخ رشدی معادل  500تاا
 900درصد را نشان میدهد .با اینوجاود ،نااهمیونی در توساعه اقتصاادی ایان کشاورها
مشهود است؛ چرا که بررسی شاخصهای اصلی نظام کشورهای عضو اکو نشان میدهد که
می ان توسعه اقتصادی این کشورها دارای ناهمیونی است و این امار هام در اجام تولیاد
ناخالص داخلی و هم در می ان رشد اقتصادی آنها قابلمالاظه است (نیار شمار .)2
نگاره ( :)0تجارت درونمنطقهای اکو (میلیارد دالر)
تجارت اکو

1998

2000

2005

2012

کل تجارت خارجی

140/6

176/2

421

902

تجارت درونمنطقهای

7/6

9/3

27

66/5

تجارت درونمنطقهای به درصد

5/3

5/3

6/4

7/3

)(Source: ECO Statistical Report, 2013

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر



توسعه زیربناهای املونقل و ارتباطات؛

بههراال در سالهای گذشاته باهماوازات تادوین و اجارای موافقاتناماههاا و اساناد
راهبردی ،اقدامات قابلتوجهی در اوز های اصلی و اولویاتدار همکااریهاای منطقاهای
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اکو؛ یعنی تجارت ،املونقل و انرژی صورت گرفته است که بیاانیر رراایت کشاورهای
عضو از همکاری در سازمان منطقهای و مالاظه منافع مشتر است.
 .1چالشهای فراروی سازمان منطقهای اکو در جهت همگرایی منطقهای
فلسفه ایجاد اکو را باید در شارایط سیاسای و اقتصاادی موجاود در کشاورهای عضاو در
نخستین سالهای دهه  1960جستجو کارد .از نظار شارایط اقتصاادی ساه کشاور ماذکور
درصدد اجرای طر های صنعتیکردن خود به شیو غربی بودند .محادودیت ذخاایر ارزی،
نیاز به طر های صنعتی ،دریافت فناوری و سرانجام استفاد از امکانات رفاهی منطقاهای و
همچنین داشتن عالیق تاریخی ،فرهنیی و سنتی مشتر میان سه کشاور و قرارگارفتن در
یک منطقه اساس و استراتژیک ،ررورت پیادایش یاک ساازمان همکااری چندجانباه را
هرچه بیشتر آشکار میساخت.
همانگونه که پیشتر نی گفته شد این ساازمان در ااال اارار ،باا داشاتن د عضاو و
جمعیتی بالغ بر  400میلیون نفر و بهعنوان ب ر ترین تشکل اقتصادی جهان اسالم ،بخاش
قابلتوجهی از ظرفیتهای تجاری ،صنعتی ،بازرگانی و مناابع نفتای و گاازی جهاان را در
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اختیار دارد .همچنین گسترش همکاریهاای اقتصاادی ازجملاه بساط تجاارت و رشاد و
توسعه اقتصادی ،تحکیم عالیق و پیونادهای فرهنیای و اجتمااعی و توساعه ارتباطاات و
گسااترش شاابکههااای اماالونقاال در کشااورهای عضااو ،از مهاامتاارین اهااداف سااازمان
همکاریهای اقتصادی (اکو) محسوب میشوند.
در ادبیات اقتصاد رشد و تجارت بینالملل ،اینکه تولید سرانه کشورها همیرا میشاوند
یا در آیند میل به همیرایی دارند ،اهمیت فراوانی دارد؛ زیارا همیرایای درآماد سارانه در
شکلگیری اتحادیههای اقتصادی منطقهای و پایداری آنها نقش اساسای را ایفاا مایکناد و
بهعبارتدییر همیرایی میتواند مشوق تشکیل و پایداری اتحادیههای منطقاهای را فاراهم
آورد (شهبازی و دییران .)155-196 :1394 ،باوجود اف ایش ساازمانهاای منطقاهای بایاد
توجه داشت که صرف ایجاد یک ساازمان منطقاهای ،اهاداف تشاکیل آن ساازمان محقاق
نخواهد شد و عواملی همچون عادم تعهاد و جادیت کشاورهای عضاو ،رقابات اعضاای
سازمان و عدم تعامل مؤثر بین آنها ،تضاد منافع اعضا ،مداخلاه قادرتهاای فرامنطقاهای و
غیر  ،موجب شکست و ناکارامدی سازمان منطقهایمیشود (.)Linn & Pidufala, 2008: 4
در ارزیابی می ان توفیق اکو در دستیابی به اهداف باا نمایتاوان ایان نکتاه را نادیاد
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گرفت که آنچه تاا کناون ااصال شاد اسات ،باا توافقاات ،خواساتههاا ،چشامانادازها و

پیشبینیهای بنیانگذاران و سایر اعضای این سازمان فاصله دارد و متناسب با ظرفیتهاا و
استعدادهای منطقه نیست .سازمانهای منطقهای جدا از تماام م ایاایی کاه بارای منطقاه و
بهویژ کشورهای عضو دارند ،اما گاهی نی به شکست میانجامند؛ ازجمله عوامل رعف و


محل تردیدبودن پار ای از مواد که بهعنوان عامل موفقیت معرفی شد اند؛



مبهم و انعطافپذیربودن مفهوم منطقه؛



تأثیرپذیری منفی سازمانهای منطقهای و دولاتهاای عضاو آن از ابرقادرتهاا،
قدرتهای ب ر

و قدرتهای منطقهای و خدشهدارشدن نسبی استقالل آنهاا در

تصمیمگیری؛


تبییننشدن درست رابطه سازمانهای جهانی با سازمانهای منطقهای؛



تنوع سازمانهای منطقهای از لحاظ سیاسی ،جغرافیایی ،سطح توسعه و غیار کاه
باعث شد تا چارچوب نظام خاصی برای آنها در میان نباشد؛



کمتربودن رمانت اجرایی تصمیمهای سازمان منطقهای نسابت باه ساازمانهاای
جهانی مانند سازمان ملل متحد؛



مشکالت فراوان مالی و بوجهای؛



رعف ساماندهی و نبود آیین کار و تجربه زم در مدیریت بحرانهای منطقاهای
و عملیات پاسداری از صلح ،بهویژ در آفریقا و آسیا؛



دشواری در تأمین منابع و فراهمآوردن نیروهای بیطرف؛



ناتوانی در اثرگذاری بر عوامل خارج از منطقه و متقاعدکردن آنها بانفوذ سیاسای
یا کاربرد اب ارهای قهرآمی ؛



فراگیرنبودن بسیاری از سازمانهای منطقهای و اااطهداشتن آنها تنها بر بخشی از
منطقه؛



نبااود تااوازن قاادرت در منطقااه و وجااود قاادرتهااای مرک ا ی و پیرامااونی در
سازمانهای منطقهای؛



مشکالت سازمانهای منطقهای برای مداخله در امور داخلی کشورها (اامدیپور
و دییران.)77-108 :1389 ،

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر

شکست سازمانهای منطقهای میتوان به موارد زیر اشار کرد:

با ذکر موارد با میتوان بهرااتی دریافت که تحقق هویتی مشتر میان اعضای اکو به
د یلی ازجمله عامل ادراکی (عدم تعلق اعضای اکو به یک منطقاه خاا

) ،نباود انساجام
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سیاسی کشورهای عضو (داشتن نظامهای سیاسای متفااوت) و نیا نباود زیرسااختهاای
اقتصادی مناسب ،دشوار به نظر میرسد .درواقع ،در نبود هنجارهاای رویاهای مشاتر

در

میان اعضای اکو ،فرهنگ رقابتی بر فرهنگ دوستی و همکاری سیطر داشته است .بار ایان
اساس ،میتوان به چالش هایی که ساازمان همکااری اقتصاادی (اکاو) ،باهویاژ در ااوز
همیرایی با آنها مواجه است به شر زیر اشار کرد:
 ناهمیونی در سیاستهای تجاری اعضا؛ درواقع یکی از مساائلی کاه باعاث تقویاتهمیرایی اقتصادی بین اعضای یک اتحادیه میشود ،یکسانی یا هماهناگساازی قاوانین و
مقررات تجاری است که متأسفانه باوجود تاالشهاای صاورتگرفتاه ،قاوانین و مقاررات
تجارت خارجی بین اعضای اکو همیون نیست.
 مشارکت کمرنگ بخش خصوصی بهعنوان تبلور اضور مستقیم مردم در طار هاایاکو یکی دییر از چالشهای اقتصادی اکو است.
 ناهماهنیی در اتخاذ خطمشی مناسب میان اعضا؛ بهویژ ناهمیونی ترکیه کاه بیشاتراز سایر اعضا به نظر میرسد .ترکیه در طول سالهای اخیر نشان داد است که سیاستهای
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره هفتم  پاییز1393

متفاوتی را در همکاری با کشورهای منطقه دنبال میکناد و تماام توجاه خاود را معطاوف
اروپا و آمریکا کرد و اولویت سیاست خارجی خود را پیوستن به اتحادیه اروپاا قارار داد
است (.)4
 پایینبودن سطح تجارت درونمنطقهای نی همچنان یکی از چالشهای مهام اکاو باهشمار میآید .باوجود ظرفیتهای فراوان و برنامهری یهای صورتگرفتاه ،اجام تجاارت
درونمنطقهای اکو کمتر از می ان تجارت فرامنطقهای اکو است .این امر یکای از مهامتارین
اهداف عهدنامه ازمیر و نی کارکرد اکو بهعنوان یک سازمان منطقهای اقتصادی را با چالشی
جدی مواجه کرد است.
 توسعهنیافتیی کلی فضای جغرافیایی اکو از یکطرف و سطح نابرابر توسعه از طرفدییر میتواند اختالف بین اعضای این سازمان را به چالش مبدل کند .مسئله توسعهنیافتیی
بهسادگی موجب بروز رقابت بارای کساب فرصاتهاای توساعهای نظیار سارمایهگاذاری
کشورهای فرامنطقهای به دلیل نیاز مبرم میشود که میتواند تبعاتی برای کشورهای منطقاه
را دربر داشته باشد .نابرابری سطح توسعه نی به نوبه خود ،مسائلی همچون مشاکل توزیاع
ناعاد نه ه ینههاا و مناافع را دربار دارد و کشاورهای راعیف از تخصایص ناکاافی ایان
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فرصتها بیم دارند (ااف نیا و دییران.)1-41 :1391 ،

با توجه به موارد با میتاوان گفات کاه باهطاورکلی ،وجاود فرهناگهاای متفااوت،
قرارگرفتن اعضا در بلو های سیاسی مختلف ،ساختارهای اقتصاادی غیار مکمال ،فقادان
سرمایه و فناوریهای پیشرفته ،اعمالنفوذ کشورهای فرامنطقهای و بیثباتی نسبی برخای از

 .6تجزیهوتحلیل
منطقه که بر مبنای تقسیمات جغرافیایی استوار است موجب ن دیکی دولتها و کشورهایی
میشود که دارای اشتراکات تاریخی ،فرهنیی ،زبانی و مذهبی هستند .هموار سازمانهاای
منطقهای در جهت تعمیق همکاریهای بینالمللی و اف صالح و افا ایش ساطح زنادگی
مردم منطقه نقش قابلتوجهی داشتهاند .از جهت زماانی ،بعاد از پیاروزی انقاالب اساالمی
ایران ،عملکرد اکو در چهار دور

مشخص قابل بررسی است:

 -1دور شکلگیری و گسترش اعضا ()1992-1985؛
 -2دور تجدید ساختار و تعیین اولویتها ()1996-1992؛
 -3دور ترسیم چارچوب فعالیتها و نهادینهکردن همکاریها ()2005-1997؛
 -4دور ورود به عرصه اجرایی و تالش برای تحقاق برناماههاا و راهبردهاا ( 2006باه
بعد).
طی این دوران ،اکو موفق شد پس از گسترش اعضا به تجدید ساختار ،تدوین اولویتها
و ترسیم چارچوب و چشمانداز فعالیتها و نهادینهکردن همکاریهاای منطقاهای در قالاب
تدوین د ها موافقتنامه و سند راهبردی در بخشهای مختلف بپردازد .از ساال  ،2006اکاو
وارد مرالاه اجرایای موافقاتناماههاا و طار هاای تادوینشاد گردیاد .در ایان دوران،
موافقتنامههای مهمی مانند اکوتا و چارچوب املونقل تران یت اجرایی شدند .در برخی
از بخشها و زیربخشها ،فعالیتها از االت رکود و انتظار خارج شاد و ساازمان اقادام باه
نهادینهکردن همکاری منطقهای در عالیترین ساطو نماود .برگا اری اجاالسهاای وزرای
بخشی در اوز های اصلی همکاری و نشستهای کارشناسی بهمنظور بررسایهاای فنای و
پیداکردن راهکارهای عملیاتی برای اجراییکردن توافقات و ال مشکالت پیشرو به تدوین
د ها برنامه عمل و اجرای طر های بخشی منجر شد (عباسایاشالقی و دامانپاا جاامی،

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر

کشورهای عضو ،اکو را با چالشهای جدی مواجه کرد است.

.)63-100 :1392
بر اساس نظریات همیرایی منطقهای ،بهویژ رویکرد ارنست هاس ،همیرایی اقتصادی
به وادت سیاسی منجر خواهد شد .در این راستا ،ارکات همیرایای از ااوز اقتصاادی
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بهسوی اوز سیاسای ناوعی فرهناگ سیاسای ناوین در باین کشاورهای منااطق خاا
جغرافیایی را بروز میدهد .هتن نی معتقد است که منطقهگرایی صرفاا اقتصادی یاا سیاسای
نبود  ،بلکه اب اری سیاسی ،اقتصادی ،فرهنیی و امنیتی است.
با این توریحات و با مالاظه جغرافیای کشورهای عضو اکو و قرارگرفتن این ساازمان
در منطقهای استراتژیک که دارای منابع طبیعی فراوان مانند منابع عظیم نفت و گااز و ماواد
معدنی فل ی ازجمله مس ،طال و ذخایر مواد معادنی غیرفلا ی و از هماه مهامتار نیاروی
انسانی جوان است ،این سازمان میتواند بازار منطقهای خوبی را فراهم کرد و آیند توسعه
صنعتی این کشورها را رقم ب ند.
در صورتیکه فرایند همکاریها و در پی آن همیرایی منطقاهای باا اساتفاد از توساعه
مناطق آزاد صنعتی شکل گرفته و توسعه یابد و در این راستا ،تجارت چندجانبه ،انتقال آزاد
کا  ،خدمات ،سرمایه و سایر عوامل تولید بهعنوان بستر اصول به این فرایند عمال کنناد،
آنیا همکاریهای منطقهای کشورهای اکو میتواند نقش بسایار وسایعتاری در معاامالت
اقتصادی بینالمللی برای این منطقه فراهم آورد .لذا با توجه به ناوع نظاامهاای اااکم بار
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره هفتم  پاییز1393

کشورهای عضو اکو و همچنین سطح متفاوت اقتصاد داخلی آنها و چالشهای فراروی این
سازمان ،اما با توجه به عالیق سیاسی ،فرهنگ ،زبان و مذهب مشتر میتوان در بلندمدت
چشمانداز مثبتی را برای همیرایی بیشتر این کشورها پیشبینی کارد کاه البتاه در صاورت
اف و تقویت روند همکاریهای اعضا و تالش بیشازپیش برای اجرای موافقتنامههاا و
اسناد مصوب سازمان ،به سمت مطر شدن بهعنوان یک بلو اقتصادی منطقاهای ارکات
خواهد کرد .بر این اساس رهبران کشورهای عضو اکاو بایاد ایان اقیقات را بپذیرناد کاه
دنیای واقعی نه ااوی سیاهی مطلق هاب ی و نه سفیدی مطلق کانتی است .مصاالح متقابال
بشری بیانیر تلفیقی از هماهنیی ها ،تعارض ها ،همیراییها و واگراییهاسات (سایفزاد ،
.)264 :1385

فرجام
بهطور یقین کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) باا توجاه باه اشاتراکات
تاااریخی ،فرهنیاای ،دیناای و زبااانی و باااوجود ظرفیااتهااای کااالن اقتصااادی ماایتواننااد
همکاریهای متقابل را بهویژ در بخشهای تجارت ،املونقل ،انرژی ،ارتباطاات و غیار
گسترش دهند .از طرفی ،وجود منابع عظیم طبیعی زیرزمینی و روزمینی ،کشاورهای عضاو
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اکو را بهطور بالقو از موقعیتی ممتاز برای جذب هرچه بیشتر سرمایههای مستقیم خاارجی
برخوردار کرد است (نمودار .)1
نمودار ( :)5تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه منطقه اکو ،سال 0250

فنی ،همکاری با مراک علمی و پژوهشی و از همه مهمتر توساعه رواباط و همکااریهاای
اقتصادی اعضای اکو توانسته است موجب اف ایش قدرت چانهزنی این سازمان در مباد ت
جهانی شود .با توجه به مبااث مطر شد و یافتههای پژوهش و بر اساس تفسیر رویکارد
همیرایی منطقهای با تأکیاد بار رویکارد ارنسات هااس ،فررایه تحقیاق مبنای بار اینکاه
سازمانهای منطقهای و بهویژ سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) با ایجااد ناوعی تعامال
سازمانیافته در بین اعضا نسبت به کاهش چالشهای منطقهای نقش تعیینکنند ای را داشته
است ،تأیید میشود.

نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  حجت مهکویی/حسن باویر

بنابراین با در این موقعیتها و بر اساس واقعیتهای موجود ،تعامل نخبیان فکری و
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پینوشتها:
( )1البته در پی مداخله نظامی روسیه در مسئله اوکراین و اساتقرار ساربازان روس در شابهج یار
کریمه ،از اوایل سال  2014عضویت روسیه توسط سایر اعضا برای مدت نامعلومی معلق شد
است .این دراالی است که نشست سران گرو هشات قارار باود در هشاتم ژوئان  2014در
سوچی روسیه برگ ار شود ،اما بهدلیل مسائل اوکراین و شارق اروپاا ،ناه تنهاا برگا اری ایان
اجالس از سوی سایر اعضاء تحریم شد و به جای آن مقرر شاد ایان نشسات بادون اضاور
روسیه در لندن برگ ار شود ،بلکه اساسا عضویت روسیه از آن زمان تااکنون معلاق شاد و در
عمل این گرو به گرو هفت یا جی هفت تغییر کرد است .تا پیش از آن کشاورهای امریکاا،
بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن و کانادا به همرا روسیه گرو هشت کشور صنعتی جهان را
تشکیل می دادند.
( )2عهدنامه ازمیر که به عنوان سند بنیادین و موافقتنامه پایهای سازمان همکااری اقتصاادی (اکاو)
محسوب میشود ،در سال  1977میالدی توسط سه کشور ایران ،ترکیه و پاکساتان امضاا شاد.
این عهدنامه تاکنون سه بار اصال شد است .اصال اول  ،1990اصال دوم  1992و اصاال
سوم در چهاردهم سپتامبر  1996با که با نام عهدنامه جدید در چهاارمین اجاالس ساران اکاو
توسط هشت کشور عضو (کلیه اعضا به ج افغانستان و ازبکساتان) باه امضاا رساید و از 24
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره هفتم  پاییز1393

سپتامبر سال  2002به اجرا گذارد شد .
( )3به اعتقاد بسیاری از صاابنظران ،با توجه به تحو ت جدید ترکیه و سیاستهای رئیسجمهور
ترکیه ،رجب طیب اردوغان ،بهویژ طر اصال قاانون اساسای و باهتباع آن اصاال و تغیار
ساختار سیاسی و تأیید این اصالاات در رفراندوم اخیر ترکیه ،دموکراسی نوپای این کشور در
معرض تهدید قرار گرفته است.
( )4البته سیاست اروپاگرایی و تالش برای پیوستن به اتحادیه اروپا به هر قیمتی ،پس از ناکامیهای
مدام ترکیه در مذاکرات الحاق به اتحادیه و همچنین ایجاد تنش در روابط ترکیاه و کشاورهای

اروپایی ،بهویژ آلمان و اتریش و تشدید تانش لفظای باین رجاب طیاب اردوغاان و رهباران
اروپایی در این اواخر تا انداز ای و در ظاهر فروکش کرد است.

منابع
الف -فارسی
ااماادیپااور ،زهاارا ،زهاارا قااادری ااجاات و اسااین مختاااری هشاای (« ،)1389تحلیاال

ژئوپلیتیکی فرصتهاا و چاالشهاای همیرایای در منطقاه غارب آسایا» ،دوفصلنامه
جغرافیم و برنمه ریزی هاطق ای ،سال اول ،شمار .1
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اخوانکاظمی ،بهرام (« ،)1383نقش سازمان های منطقاهای در پایاداری امنیات کشاورهای
عضو -نیاهی به سازمان همکاریهای اقتصادی (اکاو)« ،اطالعمت سیمسی -اقتصمدی،
شمار  209و .210
و دیدگا های ژئوپلیتیکی در شکلدهای باه ساازمانهاای منطقاهای (بررسای ماوردی
سازمان همکاری شانیهای)» ،پژوهشنمه ایرانی سیمست بینالمنل ،سال اول ،شامار
.1
پیشداد ،سعید ( ،)1388همگرایی در سمزهمن اکو ،تهران :مرک بازشناسی اسالم و ایران.
جمالی ،اسین ( ،)1385تمریخ و اصول روابط بینالمنل ،قم :زم م هدایت.
ااف نیا ،محمدررا ،اسین مختااری هشای ،و عبدالرراا رکانالادین افتخااری (،)1391
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