
 

 چکیده 

 دوري  هاد   باا  سازمان  هردو  است،  شبیه  یکدیگر  به  بسیار آن سه آ و اکو فلسفة ایجاد

 در  ساازمان  دو  این  پویایی  یافتند؛ ولی  تداوم  و  تأسیس  غرب  تشویق با و کمونیسم از  جستن

 مختلا   ابعااد  در  آن  ساه  آ  کارناماة  مجماو   است. در  بوده  متفاوت  حدودي  تا  زمان  طول

 تحلیا   اسات. در  اکاو  از  تاردرخاشان  مختلا   هاايحاوزه  در  گایريتاصمیم  بعد  خصوصاً

 سیاستم  تاا  باشاند  برابار  قدرت  داراي  و  همگون  باید  ییمنطقه  سازمان  یک  اجزاي  سیستمی،

 برابار  رأي  حاق  از  اکاو  اعضاي  که  این  وجود  با  دهد؛  بروز خود از را کارایی بهترین  بتواند

 وجود  شودمی  مشاهده  عمالً  که  روندي  اما  برخورداراست؛  سازمان  این  هاي گیري تصمیم  در

 اکو و آسه آن هايسازمان در گیريتصمیم هايشیوه تطبیقی بررسی
 گیري(تصمیم روند به سیاسی )نگاهی

 (1گان: علیرضا محمدزاده )اهلل وردينویسنده

 2و سلیمان ارجمند رشیدي                     

 . دانشجوي کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد1

 .دانشجوي کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد2



 

 ایاران،  یعانی  اکاو،  قدرتمناد  عاضو  سه  محوریت  با  پایین  به  باال  از  مراتبی  سلسله  نظام  نوعی

 آسایاي  تار  ضاعی   و  کوچکاتر  مراتا   باه  کشورهایی  مقاب   در  که  است  ترکیه  و  پاکستان

 بحا   ماورد  یایمنطقه  نهاد  دو هر ایجاد در است. گرفته قرار افغانستان و مرکزي آذربایجان

 آساه  در  سیاسای  هاي  انگیزه  میزان است؛ اما داشته وجود توأم اقتصادي و سیاسی  هايانگیزه

 گرایایمنطقاه  از  اساتفاده  آن،  آساه  اولیاة  انگیزه  است.  بوده  نهاد )اکو( مشهود  از  بیشتر  آن

 اعتمااد  ایجاد  از  بعد  و  زمان  مرور  به  و  است بوده شرقی جنوب آسیاي در امنیت حفظ  براي

 .کرد پیدا تسري نیز اجتماعی و افتصادي هاي حوزه در ها همکاري متقاب  اولیه

 . گیری، اکو، آ سه آنهای تصمیمشیوه ها:کلیدواژه

 مقدمه

 همکراري  سرامما   در  گریريترصمیم  هرايشریوه  تطبیقری  حاضرر بررسری  تحقیق  موضوع

 تحقیرق  ایرن  در  باشرد.آ ( مری  آسیا )آسره  شرق جنوب کشورهاي اتحادیة )اکو( و  اقتصادي

 ضرمن  آ ،  انرواع  و  گریريترصمیم  هرايشریوه  بره  مربرو   هاينظریه  ام  استفاده  با  سعی است

 هاآ   تصمیمات  و  هااستراتیژي  ها، سامما   این  تشکیالتی  ساختار  و  مختصات  بیا   و  توصیف

 و  بنردي  طبقره  برا  ترا  اینرست  برر  تحقیرق  این  در  تالش  قرارگیرد؛ بناءً  مقایسه  و  بررسی  مورد

 هرايمحردودیت  و  هراگریريتصمیم  قوت  و  ضعف  نکات تصمیمات، انواع و هاشیوه  تعریف

 مداقره  و  بررسری  مرورد  ممینره،  ایرن  در  آ   آسره  عملکررد  برا  مقایسه  در  اکو  سامما   در  آ 

 و  هراشریوه  میرا   هراییو شباهت  هاتفاوت  چه  که  اینست  تحقیق  این  اصلی  قرارگیرد. پرسش

 و  گریريرأي  نوع  ساممانی،  ساختار  به  توجه  با  آ   آسه  و  اکو  سامما   در  گیريتصمیم  انواع

 بره عنروا   در جرواب  دارد؟  وجرود  ها،آ   عضو  کشورهاي  میا   اقتصادي - سیاسی  مناسبات

 بره ویرژه  دول  اراده  مبنراي  برر  اکرو  در  گیريتصمیم  بیا  کرد؛  توا می  حاضر  تحقیق  فرضیة

    جمعری  ارادة  برر  مبترنی  کرم  و  بیرش  ترصمیمات  آ   آسره  در  و  اسرت  قدرتمنرد  هرايدولت

 سراممانی  منراف   جهت  در  هم  ها( ودولت  میا   و سود محاسبة ام ناشی هم ها )همزما دولت

 است.

پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 28 1394، ت2ش    



 

 و  ضرورت  با  ارتبا   در  و  باشدمی  مقایسوي -کاربردي  تحقیق  این  در  رفته  به کار  روش

 به  حال  و  گذشته  در  اندیشمندا   که  موجودي  مناب   و  متو   در  گفت  توا  می  تحقیق  اهمیت

        و  سراختار  برر  تمرکرز  برا  محردود  و  مرشخ   صرورت  بره  پژوهرشی  کمرتر  انرد،  پرداخته  آ 

 پرداختره  یریمنطقره  نهراد  دو  این  میا   تطبیقی  بررسی  به  ممینه  این  در  گیريتصمیم  هايشیوه

بعرضاً   و  گیري شکل  نحوه  تنها  تاریخی  روایت  یک  اساس  بر  هاکتاب  و  مقاالت  بیشتر  است؛

 گرایریمنطقره  منظرر  ام  هرم  آ   هرا،آ   هرايدولرت  میرا   سیاسی  و  اقتصادي  مناسبات  بیا   به

 تطبیقری  بررسری  یرک  برا  ترا  اینرست  تحقیق این اصلی هدف گفت باید اند؛ بناءً کرده  بسنده

 شریوه  کدام مبناي بر آ  آسه و اکو در گیريتصمیم که نشا  داده شود آ  آسه و اکو  میا 

 نقرش  هاسرت،دولرت  اگرر  و  اسرت؟  سرامما   یرا  هادولت  مناف   تأمین  جهت  در  و  گیريرأي

 نهادهاي  ام  هریک  تصمیمات  بتوا   طریق  این  ام  تا  چیست؟  میا  این در قدرتمند  هايدولت

 ایرن  سرامماندهی  همچنرا   گنجانرد.  )عملیراتی(  گریريترصمیم  هرايشیوه  قالب  در  را  مذکور

  قالرب  در  را  مقالره  ایرن  نظرري  چرارچوب  اول،  قرسمت  در  کره  اسرت  ترتیرب  این  به  تحقیق

و   کررد  خرواهیم  بیا   حقوقی( ساممانی  و  سیاسی  بعد  دو  به  توجه  )با  گیري تصیمیم  هايشیوه

 اخیرر  در  و  داشرت  خواهیم  مذکور  هايسامما   گیريشکل  بر  تاریخی مرور دوم، قسمت  در

 چهرار  اسراس  آ ( برر  نهاي )اکو( و )آسره سامما  در  گیريتصمیم  هايشیوه  تطبیقی  بررسی  به

 آ   نقرش  و  آ   آسره  و  اکرو  سراممانی  ساختار  تصمیمات،  اتخاذ  در  گیري رأي  نوع  شاخ ،

       در  اقتررصادي  و  سیاسرری  عوامررل  نقررش  و  گرریريتررصمیم  هررايحررومه  هررا،گرریريتررصمیم  در

 .پرداخت خواهیم هاگیريتصمیم

 سیاسی پدیدة یک عنوان به گیرينظري تصمیم چارچوب

 آ   رونرد  و  نفروذ  ترصمیم،  به  نسبت  سیاست  مدر   مطالعات  در  کمتري  مرتبط  تعریفات

 رونرد  اسراس  برر - ترصمیم  و  نفروذ  تعریرف  و  سیاسی  نظم  روي  بر  تأکید  بیشتر  دارد.  وجود

 مطالعرة  کره  سیاسری  اعمرال  السول( ام(است. تعریف هارولد  بوده -جریا  حال در  اجتماعی

 چنیرن  رسرمی  غریر  صرورت  جامعه است، بره  ارمشی هاينمونه ساختار و ترکیب در  تغییرات

 سال چهارم  28 ...اکو و آسه آ  هايسامما  در گیريتصمیم هايشیوه تطبیقی بررسی



 

 شود:می طرح

 دسرت  بره  چطور  و  وقت  را چه  چیزي  چه  کسی،  چه  که  این ام است ییمطالعه  سیاست،

 اهرداف این به هاآ  آ ، در که رفتاري هايواژه برحسب تغییرات و سیاسی آورد. اعمالمی

 یرک  رهیافرت کالسریک  داد   قررار  شرد. مبنراي  داده  قرار  بررسی  مورد  اند  شده  داده  سوق

                                اسرررت  مناسرررب  برررشر  برررراي  چررریزي  چررره  اینکررره  تعییرررن  برررراي  عمومررری  نگرانررری

 ( Robert S. Wood ،1973   :486-487بود.) 

 گیريتصمیم شیوه هاي

 عموماٌ  که  دهدمی  انعکاس  را  عقیده  این  دولتی  بین  مذاکرات  مدل  دولتی:  بین  مذاکرات

 هریرک  کره  برامیگرا ،  قویرترین  بیرن  مرذاکرات  نتیجرة  در  سیاسی  هايسامما  در  تصمیمات

 بره ویرژه -هرادولت  این  المللی  بین  هايسامما   در  شود. می  حاصل  اند،  متفاوتی  مناف   داراي

 دسرت  در  را  گریريتصمیم  فرآیند  بر  کنترول  که  اند  هاآ  گا نماینده و قدرتمند  هايدولت

 ملرل  سرامما   در  نیر   و  آمرستردام  ماستریخت،  معاهدات  ام  ناشی  بزرگ  تصمیمات.دارند 

 (161: 1931؛و منگل )فالکر. است مدل این مؤید میادي میزا  به متحد

 نفر ذي  برامیگرا   بیرن  مرذاکرات  برر  مردل  این  نقطةتمرکز  قبل،  برخالف :آراء  اکثریت

             اسررت؛ بنابرایررن  آراء  اکثریررت  آورد   برره دسررت  جررستجوي  در  مرردل  ایررن  نیررست؛ بلکرره

 حاصرل  مربوطره  بامیگرا   بین  ائتالف  ایجاد  طریق  ام  آراء  اکثریت  کسب  براي  گیريتصمیم

 منافر   کننرده  منعکر   آنکره  ام  بیرش  سیاسری  هايسامما  تصمیمات اساس، این شود؛ برمی

 (163)هما : دهند.می انعکاس را اکثریت مناف  باشد، قدرتمند بامیگرا  همه

 کمترر  ناکارآمد  تاریخی  سابقة  دلیل  به  که  گیري  تصمیم  انواع  ام  دیگر  یکی :آراء  اتفاق

 در  ( که 172-171:  1913است )طالیی،  آراء اساس اتفاق بر گیريرأي شده، پرداخته آ   به

 نروع ام  ایرن  اسرت. براسراس  شرده  اسرتفاده  آ   ام  الگرو  و  نمونره  یک  به عنوا   حاضر  بحث

 وجرود  ممتنعی  یا  منفی  رأي  هیچ  و  بوده  رأي  موافق  باید  سامما   اعضاي  کلیه  گیري،تصمیم

 اسرتفاده  آراء  اتفراق  ام  ترر  بیرش  قدرتمنردتر،  ولری  تر  کوچک  هايسامما   در  باشد.  نداشته

1394، ت2ش 28 پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    



 

 (39: 1913ماده؛  شود.)بیگمی

  در  تررصمیم  اتخرراذ  مبنرراي  گررري  عقالنرری، محاسرربه  انتخرراب  مرردل  در  عقالنرری:  انتخرراب

برامیگرا    تررینقروي مناف  کننده منعک  صرفاً تصمیمات است؛ بنابراین سیاسی  هايسامما 

 قرارگریرد. لرذا  مردنطر  بایرد  سرامما   خرود  سرود  و  نیست  سامما   درو   بامیگرا   اکثریت  یا

 حرساب،  ایرن  برا .نیست  قدرتمند  ذینف   هايتأثیر گروه  تحت  هادول  داخل در گیري  تصمیم

 هراي منراف  دولت  ام  را  المللی  بین  هايسامما   در  گیرنده  تصمیم  هايارگا   تا حدودي  باید

 (171: 1931)فالکر و منگل؛  .دانست مستقل ها،آ  قویترین حتی عضو،

        در  گرریريتررصمیم  عررادي  هررايجریررا   اهمیررت  بررر  مرردل  ایررن  اسررتاندارد:  عملیرراتی  رویررة

   تأکیرد  کرل  ادارة  در  اسرتاندارد  عملیراتی  فرآینردهاي  اهمیرت  برر  به ویژه سیاسی  هايسامما 

 ترصمیمات  دارنرد؛ بنرابراین  سرامما   ترصمیمات  تعییرن  در  میادي  تأثیر  فرآیندها  این .کندمی

 موجرود  عرادي  هايرویه  محصول  بلکه نیستند؛ عقالنی بامیگرا  سود و میا  محاسبات  نتیجة

 .اند موضوع یک مورد در گیريتصمیم تکرارشونده هايموقعیت در

 در  بروکراتیرک  دسرتگاه  اهمیرت  بر  بروکراتیک  سیاست  مدل  بروکراتیک:  سیاست  مدل

 هرايرویره  مردل  بررخالف  کند؛ ولری،می  تأکید  المللی  بین  هايسامما   گیريتصمیم  فرآیند

 ام  هریرک  کره  کنردمری  توجره  واقعیرت  این  به  بروکراتیک  سیاست  مدل  استاندارد،  عملیاتی

کننرد؛ مری  اسرتقبال  مختلفری  ترصمیمات  ام  المللری  بیرن  هرايسامما   درو   اداري  هايشعب

         بروکراتیررک  دسررتگاه  درو   مختلررف  هررايشرراخه  بیررن  مررذاکرات  ام  تررصمیمات  بنررابراین

 هرايسرامما   ام  مختلفری  ترصمیمات  بر  باال  مدل  پنج  ام  هریک .آیندمی  حاصل  هايسامما 

 .انطباق اند قابل المللی بین

 گیريتصمیم هايشیوه

 مرستقیماً خودمختراري  المللی  بین  هايسامما   مند  برنامه  تصمیمات :مند  برنامه  تصمیمات

 قوانیرن  و  هنجارها  برابر  در  تسلیم  به  وادار  را  دولت  میرا  دهد؛ می  قرار  هجوم  مورد  را  دولت

 هرستند،  خود  داخلی  استقالل  حفظ  خواها   عمدتاً  هادولت  که  طورکند؛ هما می  المللی  بین

 ...اکو و آسه آ  هايسامما  در گیريتصمیم هايشیوه تطبیقی بررسی سال چهارم  28



 

 بره  گریريترصمیم  پروسرة  برر  هاآ   تسلط  بدو   که  هستند  میل  بی  تصمیماتی  به  نسبت  هاآ 

 بیرن  هرايسرامما   در  مند  برنامه  تصمیمات  اخذ  شود؛ بنابراین  منتهی  قوانین  و  هنجارها  ایجاد

 منرد  برنامره  تصمیمات  توا می  دشوار  لذا .دارد  قرار عضو هايدولت تسلط در همیشه  المللی

سیاسرت   مردل  یرا  اسرتاندارد  عملیراتی  فرآیندهاي  مدل عقالنی، انتخاب هايمدل اساس بر  را

 آنکره  ام  بیرش  گریريترصمیم که دارند قرار فرض این بر مدل کرد. هرسه تبیین  بروکراتیک

 هرايمردل  وسریلة  بره  تنهرا  المللری  بیرن  هايدرو  سامما   تصمیمات  بر  هادولت  تسلط  تحت

 ترسلط  در  منرد  برنامره  تصمیمات  ایجاد .است  فهم  قابل  دولتی  بین  مذاکرات  و  آراء  اکثریت

 مردل  ام  گریريترصمیم  اینکره  ام  نظرر  صرف  .دارد قرار هاآ  گا نماینده و عضو  هايدولت

 گرا نماینرده  و  عرضو  هرايدولرت  آراء،  اکثریرت  مدل  ام  یا کند تبعیت دولتی بین  مذاکرات

 دو  در  همزمرا   بره طرور  بایرد  باشرند،  اهرداف شرا   به  رسید   خواها   که  صورتی  در  هاآ 

   .کنند عمل سطح

 برا  مررتبط  منراف   تا کنندمی تالش است ممکن که جایی تا هاآ  المللی، بین سطح .در1

   .کنند لحاظ بیشتر را خود

 هرايسرامما   ام  ترصمیماتی  ام  ترا  کنندمی  تالش  جهت  این  در  هاآ   داخلی،  سطح  .در2

تروا  مری  سرختی  کند. برهمی  تضعیف  را  داخلی  گروه هاي  نفوذ که کنند حمایت المللی  بین

 در  آراء  و اکثریرت  دولرتی  بیرن  مرذاکرات  مردل  اسراس  بر که مندي برنامه تصمیمات  گفت

 ترر  قروي  هايدولت  دارند. فوذ  تناسب  انصاف  با معیار  اند  شده  اتخاذ المللی بین  هايسامما 

 صرادق  هایی مورد سامما   در حتی مسأله است. این ضعیف هايدولت ام  بیش در تصمیمات

و منگرل،   برخوردارنرد. )فرالکر  برابرر  رأي  حرق  ام  عضو  هاي،دولت  همة  هاآ   در  که  است

1931 :171-171) 

 برنامره  تصمیمات  ام  کمتر  المللی  بین  هايسامما   عملیاتی  عملیاتی: تصمیمات  تصمیمات

 برا  هرادولرت  حرال  ایرن  با  دهد.می  قرار  خدشه  مورد  را  عضو  هايدولت  داخلی  استقالل  مند

 کننرد؛  حفرظ  را  خود  داخلی  استقالل  ام  بخشی  اند  توانسته  المللی  بین  قوانین  و  هنجارها  ارائة

1394، ت2ش 28 پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    



 

 بره  ترر  راحرت  باشرند،  گیري ترصمیم  پروسرة  برر  سرلطه  خواها   آنکه  بدو   ها،دولت  بنابراین

 ام  بررسیاري  بروکراسرری  نتیجرره  در  دهنررد.مرری  تررن  تأییررد  مررورد  قرروانین  و  هنجارهررا  اجررراي

 کنرد. هیرچ  عمرل  مرستقل  نرسبتاٌ  عملیاتی  تصمیمات  طریق  ام  تواندمی  المللی  بین  هاي سامما 

 گونرة رضرایت  بره  تواننردنمری  اکثریت  گیري  رأي  و دولتی بین مذاکرات هاي مدل ام  کدام

 عملیاتری  هراي  رویره  عقالنری،  انتخراب  هرايمردل .باشرند  اسرتقالل  این  کننده  تشریح  بخش

 چگونگری  ام  مختلرف،  درجرات  بره  البتره  بهرتري،  شررح  بروکراتیرک  سیاسرت  یرا  استاندارد

 رسرمیت  بره  را  بروکراتیرک  صرالحیتی  هرامدل  این  میرا  دهند؛می  ارائه  را  هاسامما   استقالل

 هرصررورت،  در  .دارد  اسررتقالل  عررضو  هررايدولررت  ام  حرردودي  تررا  حررداقل  کرره  شناسررندمرری

 دسرتگاه  ام  حردي  ترا  کره  انرد  نقرشی  کننرده  ایفرا  مدل  سه  هر  در  المللی  بین  هايبروکراسی

 راه هراي  طریرق  ام  یرا  راه  یرک  ام  مردل،  سه  هر .دارد  استقالل  عضو  ايهدولت  بروکراتیک

 حداقرل  المللری،  بین  هايسامما   در  گیريتصمیم  همواره  سرانجام  که میدهند نشا   مختلف،

 نیام  بروکراتیک  ماشین  مختلف  هاي  شعبه  بین  یی  چندجانبه  هاي هماهنگی  به  سطح،  سه  در

 .دارند

 باید  المللی  بین  هايسامما   بروکراسی  مختلف  هاي  شعبه  موقعیت  فراملی،  سطح اول: در

 .شود هماهنگ یکدیگر با

 المللری  بین  هايسامما   بروکراسی  مختلف  هاي  شعبه موقعیت المللی، بین سطح دوم: در

 هاي  دستگاه  شوند و  هماهنگ  مختلف  هايدولت  در  موجود  بروکراتیک  هاي دستگاه  با  باید

 .باشند داشته را المم هماهنگی یکدیگر با باید نیز بروکراتیک

 شرود؛ سر    هماهنرگ  یکردیگر  برا باید مختلف ومراي موقعیت داخلی، سطح سوم: در

 .یابد اتصال المللی بین هايسامما  در ملی گا نماینده به موقعیت این

 ام  نظر  صرف  عضو،  هايدولت  همة  جایگاه  که  ندارند  را  ادعا  این  مدل  سه  ام  یک  هیچ

 وارد  المللری  بیرن  هرايسرامما   ترصمیمات  برر  را  برابرر  ترأثیر  هرا،آ   ضرعف  یا  قدرت  میزا 

 (119-112)هما ،  .آورند می
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 اقتصادي )اکو( همکاري سازمان معرفی

 در  شرودمری  شرناخته  دي  سری  آر  عنروا   برا  کره  یی  منطقه  عمرا   هايهمکاري  سامما 

 خدمرت  در  کوچک  سامما   عنوا   به  ترکیه  و  ایرا ، پاکستا  کشور سه حضور با 1919سال

 دي  سری  آر  مجموعرة  نیز1913سال  در  ایرا ،  تعلیق  ام  شد؛ پ   تأسی   کشور  سه  این  مناب 

 1311( سرال1:  1917المرل،  اموربین  و  عمومی  روابط  چاپ  و  طراحی  )واحد .شد  منحل  کالً

 ام  پ   و1332سال  در  اصلی  تحول  نمودند؛ ولی  تأسی   را  اکو  کشور  سه  این  که  بود  سالی

 شردند  افزوده  مجموعه  به  دیگر  کشور  هفت  سال  این  در  پیوست.  وقوع  به  شوروي  فروپاشی

 ترکمنرستا ،  قرقیزستا ،  بودند. قزاقستا ،  شوروي  ام  شده  پاره  اعضا  هاآ   ام  کشور  شش  که

 کره  دادندمی  تشکیل  را  جدید  اعضاي  افغانستا   عالوه  به  آذربایجا   و  امبکستا   تاجیکستا ،

 به  کوچک  سامما   یک  ام  اکو  تا  شوند  افزوده  سابق  کشور  سه  جم   به بودند گرفته  تصمیم

 برراي  نریز 1971دلو  با  مصادف1332سال  در  شود.  تبدیل  ییمنطقه گسترده نسبتاً سامما   یک

 رونرد  نریز  ممرا   همیرن  شردند؛ ام  جمر   هرم  دور  تهرا   در  عضو  کشورهاي  سرا   بار  اولین

 ترصمیمات  برار  هرر  کره  دهردمری  نرشا   واقعیرت  این  .گردید  آغام  جدید  کشورهاي  جذب

 همکراري  اهمیرت  بره  کرشورها  عرالی  و مقامرات  سررا   و  شود  اتخاذ  مطلوب  نحو  به  سیاسی

 امرور  برود. )ومارت  نخواهرد  انتظرار  ام  دور  تحرول مطلروب  شرک  بردو   ببرند  پی  ییمنطقه

 (16-2: 1977ایرا ، خارجه

 آن( )آسه آسیا شرق جنوب همکاري سازمان معرفی

 اعالمیرةبانگو   صردور  برا 1361ژونیره  91تراری   در  تایلند  و  فیلی ین  مالزىا،  کشورهاى

 سرامما ،  ایرن  تأسری   ام  هردف  کردنرد؛  ایجراد  را  شررقى  جنوبى  آسیاى کشورهاى  اتحادیة

 اوت 17در  .اسرت  بروده  منطقره  ام  بخرش  ایرن  فرهنگرى  و  اجتماعى  اقتصادى،  توسعة  ارتقاء

 انردونزیا و  کرشورهاى  اضرافه  بره  شررقى  جنروب  آسریاى  اتحادیرة  سرابق  اعضاى  سال،  هما 

 تأسری   را  آ (  شررقى )آسره  جنروب  آسریاى  کشورهاى  اتحادیة  اعالمیة  صدور  با  سنگاپور،

1394، ت2ش 22 پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    



 

 (31-39: 1977نمودند. )شاهنده، 

 آن آسه و اکو در گیريتصمیم

 در  گریريترصمیم  هراي  شریوه  هرا وهرا، شرباهتتفاوت  بیا   به  تحقیق  این  اخیر  بخش  در

 مرذکور  هرايسرامما   در  گریري  ترصمیم  شراخ   چهرار  بیرا   با  آ   آسه  و  اکو  هايسامما 

 .باشدمی میر موارد شامل عمدتاٌ هاتفاوت این پرداخت. خواهیم

 تصمیمات اخذ در گیريرأي نوع

 آ  آسه و اکو هايسامما  ساختار

 گیريتصمیم هاي حومه

 تصمیمات اخذ در فرهنگی و اجتماعی اقتصادي سیاسی، عوامل نقش

 تصمیمات اخذ در گیريرأي نوع

 برود ،  رسرمی  غریر  کره  گفت  توا   می  تصمیمات  اخذ  حقوقی  و  سیاسی  عوامل  بیا   در

 آ   آسره  در  گریريترصمیم  مهرم  هرايگریویژه  ام  بدو  رویارویی  منی  چانه  و سامي  اجماع

 در  را  اعرضا  حرل اختالفرات  شود ومی  آشکار  مشاوره  و  اجماع  هنجار  دو  قالب  در که  است

 آراء،  اکرثر  پایرة  برر  گریريرأي  متفراوت  و  آ   آسره  ویرژه  گیريتصمیم  شیوة  این  دارد.  پی

 ایرن.  اسرت  غربری  جانبره  چنرد  گفتگوهراي  در  قرانونی  گریريترصمیم  رویره هراي  و  هاروش

مرشاوره   اجمراع و  مؤلفره  دهنرده دو  نرشا   و  آ   آسره  در  گریريتصمیم  فرایند  مبین  هنجارها

 ایرن  ترصمیمات  و  دهردمری  قرار  تأکید  مورد  گیريتصمیم  در  را  اجماع  اصل  آ   است. آسه

بامتراب   هنجرار  دو  ایرن  (71-63:  1931باشرد. )کوالیری،   اعرضا  تمرامی  تأیید  مورد  باید  نهاد

 و  روسرتاها  در  ویرژه  بره  آسریا  شرق  جنوب  جوام   در  دموکراتیک  سنتی  گیريتصمیم  روش

 طرفین  هاي مشاوره  و  هانشست  گو،  و  گفت  نتیجه  در  که  است  اندونزیا  و  مالزیا  هاي  دهکده

 برابرر  موقعیرت  ام  اعرضاء  همره  اجمراع  برا  مطرابق  و  شرودمری  گرفترهترصمیم  اجماع  اساس  بر

 ایرن  .کنردمری  متعهرد  اجمراع  ام  پر   نترایج  به  را  خود  طرفین  ام  یک  هر .هستند  برخوردار

 برا  هادولت  این  واق   شود. درمی  محسوب  اعضاء  میا   سامي  اعتماد  براي  مفیدي  ابزار  روش
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 اعرضا  میرا   رسرمی  غریر  گفتگوهراي  و  مشاوره بر تأکید با و اکثریت شیوه به گیريرأي  رد

 یرک  بره  و  کررده  عمل  هاغربی  ام  متفاوت  خود،  رویه  هنجاري  هاي  ممینه  در  کردند  تالشی

 تروا نمری  شد  اشاره  آ   آسه  هنجارهاي  مورد  در  که  آنچه  به  توجه  کنند. با  عمل  محلی  معنا

 جنروب  جوامر   فرهنگری  اجتمراعی  سرنتی  هنجارهراي  ام  ترکیربی  آ   آسه  هاي  هنجار  گفت

 کره  حرالی  (؛ در71ص  اسرت )همرا ،  المللری  بیرن  نظرام  برر  حاکم  هاي  هنجار  و  آسیا  شرق

نخرست،   امرا  انرد؛  بسته  جویانه  همکاري  تعامالت  اثر  در  هایی  موافقتنامه  اگرچه  اکو  اعضاي

 رسرمی  هاي  تعهد  دوم، بیشتر  و  است  نشده  پرداخته  هنجاري  موضوع  به  ها  موافقتنامه  این  در

 پایبنرد  هراآ   به  اعضا همه شده، واق  عملیاتی در که این تا است بوده کاغذ روي تعبیري  به

 ام  برخری  توسرط  اکوترا  موافتنامره  نرشد   ترصویب  آ   مهم  باشد. نمونه  شده  اجرایی  و  باشند

 اکرو  یریمنطقره  هراي  طررح  و  هرا  موافقتنامره  اجرراي  و  ترصویب  است. همچنین  اکو  اعضاي

 در  گریريترصمیم  کنرد  سراختار  بره  آ   ام  بخرشی  کره  کنردمی  طی  را  طوالنی  بسیار  روندي

 سیاسری  هراياخترالف  و  هرارقابرت  به  دیگر  بخش  جدید و  اعضاي  ویژه  به  عضو  کشورهاي

 شرد(  خواهرد  پرداختره  آ   بره  بعردي  هرايبخرش  در  شود )کهمی  مربو   گذار  بنیا   اعضاي

 و  سرامما   مختلف  هاينشست  در  اعضاي ام برخی نکرد  مشارکت یا پایین مشارکت  سطح

 نرصاب  بره  نرسرید   دلیرل  بره  سراالنه  شده  تعیین  جلسات  ام برخی تعویق به مربو   مشکالت

 .داشت دور نظر ام نباید هم را المم

 ها گیري تصمیم در آن نقش و آن آسه و اکو سازمانی ساختار

 توسعه  را  خود  منطقه  با  مناسب  ساممانی  ساختارهاي  بحث،  مورد  ییمنطقه  تشکیل  دو  هر

 داشرته؛  کراملتري  رونرد  اکرو  به  نسبت  آ   آسه  ترتیب  به  ساممانی،  گیبالنده  جهت  ام .دادند

 توانرسته  اکو  و  آ   آسه  برد.می  رنج  خود  ساختاري  مشکالت  ام  سامما   دو  هر  کماکا   ولی

 اخیر  هاي  سال  طی  و  نمایند  خلق  متناسب  هاي  نهاد  همکاري،  هاي  حومه  ام  یک  هر  در  اند

 برا  اکرو  است. تفاوت  داشته  کارشناسا   تعداد و سامما  گسترش جهت ام توجهی قابل  رشد

 مربرو   اداره  آ   آسره  اعرضاي  ام  یرک  هرر  خارجره  ومارت  در  کره  اسرت  ایرن  در  آ   آسه

1394، ت2ش 89 پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    



 

 ایجراد  آ   آسره  دبیرخانره  برا  متناسربی  ارتبرا   انرد  توانرسته  ادارات  این  و  است،  شده  تأسی 

انرد.   کررده  برقررار  ارتبا   خود  ییمنطقه  سامما   با  نظاموار  طور  به عضو هايدولت و  نمایند

 چرشم  و  آ   آسه  منشور  چو   اسنادي  امضاي .است  سامما  سه این اختیار میزا  دیگر،  نکته

 روي  پیرش  سرامما   ایرن  آینرده  برراي  تیوري(  در  اقل  )حد  روشنی  افق  آ ،  آسه 2121اندام

خصوصراً   آ   آسره  سرامما   اختیرار  آ ،  آسره  منرشور  ترصویب  صرورت  در  اسرت.  داده  قرار

 نرسبتاً  حقوقری  هویرت  اروپرا  اتحادیه  همانند  نهاد  این  و  یابدمی  گیريچشم  افزایش  دبیرخانه،

 قابرل  غریر  تقریباً  اکو  براي  قرآیندي  چنین  تصور  حاضر  حال  در  یابد؛ اما می  اعضا  ام  مستقلی

 1331دهرة  بره  نرسبت  بهتري  وضعیت  کارشناسی  توا   جهت  ام  اکو چند هر است؛ بینی  پیش

 اعرضا  میا   در  هماهنگی  بیشتر  آ   اصلی  کار  و  ندارد  خود  ام  عملی استقالل هیچ ولی  دارد؛

 در  ترصمیمات  گفرت  تروا مری  شرده  یاد  گیريتصمیم  هاي  شیوه  داشت  نظر  در  است. بناءً با

 هرادولرت  اراده  ام  ناشری  عقالیری( و  )ترصمیمات  ساممانی  مناف   جهت  در  کمتر  اکو  سامما 

 بروکراتیرک  ترصمیمات  کتگروري  ام  را  سرامما   ایرن  ترصمیمات  خرود  امرر  این  که  باشدمی

 طبر   بره  و  آراء  اکثرایت  یا  و  دولتی  بین  مذاکرات  تصمیمات  بندي  دسته  در  و ساخته  خارج

 یرک  اجرزاي  سیرستمی،  تحلیرل  دهد. در  می  قرار  مند  برنامه  گیري  تصمیم  هاي  شیوه  در  آ 

 را  کرارایی  بهرترین  بتواند  سیستم  تا  باشند  برابر  قدرت  داراي  و همگو  باید ییمنطقه  سامما 

 این  هايگیري تصمیم  در  برابر  رأي  حق  ام  اکو  اعضاي  که  این  وجود دهد؛ با بروم خود  ام

 ام  مراتبی  سلسله  نظام  نوعی  وجود  شودمی  مشاهده  عمال  که  روندي  برخوردارند؛ اما  سامما 

 در  کره  اسرت  ترکیره و پاکستا  ایرا ، اکو، یعنی قدرتمند عضو سه محوریت با پایین به  باال

 افغانرستا   و  آذربایجرا   مرکزي،  آسیاي  ترضعیف  و  تر  کوچک  مراتب  کشورهایی به  مقابل

 تعردل  عردم  رو،  این  دولتی( ام  بین  مذاکرات  اصل  مبناي  بر گیري)تصمیم است؛ گرفته  قرار

 قررار  توجره  مرورد  سیستمی  چالش  یک  عنوا   به  باید  را  اکو  قدرت  ساختار  در  ناهمگونی  و

 و  اعرضا  برخری  ناامیردي  باعرث  کره  اسرت  سرامما   این  در  مراتبی  سلسله  ساختار  داد. وجود

اسرت.   شرده  رقیرب  هرايسرامما   بره  پیوسرتن  با  جدید  هاي سامما   تشکیل  سمت  به  گرایش
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 سرا   به  خارجه  ومراي  ام  سامما   رکن  ترین عالی  سطح  معاهده اممیر،  اصالح  پی  در  اگرچه

 جراي  یریمنطقره  هراي  نهراد  دیگرر  با  مقایسه  در  که  اکو  مسایل  ام  یکی  اما  یافت؛  ارتقا  کشو

 نشرست   برار( و  یرک  خارجره )سرالی  امور  ومراي  هاينشست  نسبتاً میاد فاصله است  شگفتی

 ماهیرت  و  سراختار  نیز  و  جغرافیایی  قرابت  به  توجه با امر یکبار( است. این سال دو )هر  سرا 

 پیاپری  هراي  نشرست  شراهد  جهرا   کره  صورتی  در  دارد.  تأمل  جاي  عضو  کشورهاي  سیاسی

 موانر   رفر   و  هرا  برنامره  پیگیري  براي اروپا اتحادیة و آ  آسه رهبرا  عادي( فوق و  )عادي

 امرروم  جهرا   تحروالت  پیچیرده  و  شرتاب  برر  برسیار  شررایط  در  اکرو  است. رهربرا   رو  پیش

         احررساس  غیرمترقبرره  و  موقررتی  تحرروالت  و  مررسایل  در  گرریريتررصمیم  اخررذ  بررراي  ضرررورتی

 کنند.نمی

 ضررورت  اعرضا  بین  اختالفات  فصل  و حل در مؤثر هايمکانیزم ایجاد کنونی شرایط  در

 کاهرش  مروامات  به  آ   اختیارات  و  کارشناسا   شمار  و  بودجه  افزایش  اکو،  دبیرخانة  تقویت

 سرامما   هرر  که  است  داده  نشا   شود. تجربهمی  احساس  دیگري  مما   هر ام بیش  بروکراسی

 بره  عرضو  کرشورهاي  و  بکاهد  خود  اعضاي  مطلق  حاکمیت ام باید توسعه روند در  ییمنطقه

 اعطراي  برا  امرر  ایرن  تحقرق  تردیرد  دهنرد. بردو   در  ترن  خرود  حاکمیرت  ام  فراترر  حاکمیتی

 خواهرد  ممکرن  آ   ریرزا   و برنامره  مدیرا   به اعتماد و اکو دبیرخانة به تر گسترده  اختیارات

 و  عملیراتی  شریوه  بره،  منرد  برنامه  گیريتصمیم  شیوه  ام  معقول،  و متناسب رویکرد بود )تغییر

 (111-111: 1917کالجی، گر گیري(. )کومه تصمیم عقالنی انواع نهایتاً

 گیريتصمیم هاي حوزه

 کره  اسرت  داده  اجرامه  سرامما   ایرن  بره  آ   آسره  اعرضاي  میرا   در  سیاسی  نسبی  انسجام

 حالی  در  بگذارد؛  اجرا  به  را  هاآ   و  رسانده  امضا  به  را  سیاسی  مهم  هاي  توافقنامه  ام  بسیاري

 نره  و  فرهنگری  –  اجتمراعی  فرنی،  در اکرو اقترصادي،  شده  امضا  هاي  موافقتنامه  مهمترین  که

 عالقره  مورد  دیگر  هايبخش  در  است  توانسته  آ   آسه  فوق،  موارد  ام  اند. غیر بوده  -سیاسی
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 سیاسری،  موضروعات  اغلرب  در  کره  طروري  نماید؛ بره  فراهم  را  همکاري  هاي  بستر  یکدیگر

 چرارچوب  در  اعرضا  و  اسرت  دیرده  تدار   را  نهادهایی  و  هاچارچوب  اجتماعی  و  اقتصادي

 «اکوترا»   گرایریهرم  فراینرد  پیرشبرد  برراي  اکو  سند  مهمترین  پردامند؛ امامی  تعامل  به  هاآ 

 قررار  ترصویب  مرورد  را  آ   اکو،  اصلی  کشورهاي  جمله  ام کشورها ام تعدادي هرچند  است

 اند. حتری  نداده  نشا   آ  تصویب براي را خود جدي عزم عضو کشورهاي بقیه اما اند؛  داده

 آ   آسره 1331اوایرل دهرة  وضعیت  در  هنوم  اکو  کشورهاي  شود  اجرا  اکوتا  که  صورتی  در

 مرشمول  باید  کاالیی  چه  اینکه  مورد  در  ها کشور منی چانه پ  این ام میرا، گیرند؛می  قرار

 برراي  2111سال  که  رسدمی  نظر  به  گردد؛ بنابرینمی  آغام  گیرد  قرار  تعرفه  و حذف  کاهش

 (212: 1911باشد. )امیدي،  قدري خوشبینانه اکو، در تجاري آماد منطقة ایجاد

 وجرود  تروأم  اقترصادي  و  سیاسری  هراي  انگیزه  بحث مورد ییمنطقه نهاد دو هر ایجاد  در

 بروده  مرشهود  دیگر )اکو(  نهاد  ام  بیشتر  آ   آسه در سیاسی هاي انگیزه میزا  است؛ اما  داشته

 جنروب  آسریاي  در  امنیرت  حفرظ  برراي  گرایریمنطقره  ام  استفاده  آ ،  آسه  اولیة  است. انگیزه

 حرومه  در  هراهمکراري  متقابرل  اولیه  اعتماد  ایجاد  ام  بعد  و  مما   مرور  به و است بوده  شرقی

 سیاسری  هراي  انگریزه  چنرد  هرر  اکرو  بانیا   کرد؛ اما  پیدا تسري نیز و اجتماعی افتصادي  هاي

 صرورت  بره  وقرتهیرچ  هرا  انگریزه  ایرن  اما  پروراندند؛  می  سر  در  را  نهاد  این ایجاد در  پنها 

 نگرفرت؛ حتری  قررار  سیاسری  کرار  دسرتور  نریز  نهاد  این  هاي  برنامه  در  و  نشد  مطرح  آشکار

 در  آور  الرزام  غریر  هراي  بیانیره  بعرضاً  کره  سار   همچو   دیگر ییمنطقه هاي نهاد  برخالف

 مواضر   چنیرن  اتخراذ  ام  حرتی  اکرو  کرده اسرت،  صادر  تروریسم  چو   موضوعاتی  خصوص

 .نمود خودداري نیز آور الزام غیر پرستیژ

 سیاسری  کرار  دسرتور  بیرش  و  کم  شد  باعث  آ   آسه  ایجاد  در  سیاسی  هاي  انگیزه  وجود

 در  آور  الرزام  غریر  و  آور  الرزام  اسرناد  سرامما ،  ایرن  حیرات  طرول  در  و  باشرد  داشرته  تداوم

 گریريترصمیم  نسبی  موفقیت .است  شده  اتخاذ  اعضا  سیاسی  مشتر   هايهمکاري  خصوص
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 عوامرل  کره  رسراندمری  اثبرات  بره  را  همگرایی پرداما  نظریه هاي دیدگاه آ ، آسه در  مؤثر

 قابرل  موفقیرت  عردم .دارد  نقرش  آ   رساند   انجام  در  اقتصادي  و  اجتماعی  سیاسی،  مختلف

 کرارکردگرایی  نظریره  هراينارسرایی  بره  توجه  با  سیاسی  عوامل  که  دهدمی  نشا   اکو  انتظار

 جملره  ام  (؛212-211است )همرا  جرا،  نداشته  وجود  نهاد  این  گراییهم  فرآیند  در  مساعدي

 ام  برخری  نیافتن  انشعاب  سیاسی  وظایف  ام  اجتماعی  و  اقتصادي  وظایف  جداسامي  دشواري

 برراي  را  کردگرایری  نوکرار  دیردگاه  نگارنده  سیاسی،  بخش  به  اجتماعی  و  افتصادي  وظایف

 جراي  بره  کردگرایرا   نوکار  اصوالً  .داندمی  ترمناسب  اکو  تصمیمات  اخذ  و  تحوالت  در 

 پیردا  توسرعه  همگرن  هرايارمش  و  سیاسری  اجماع آ  در که صورتی به گراییهم به که  آ 

 بره  سیاسری  نخبگرا   آ   اساس  بر که دانندمی فرایند را گراییهم باشند، داشته توجه  کند می

 نرو  دیگرر  سرویی  ام  دهنرد؛مری ارائه ملی( یی )نهمنطفه مسایل ام جدیدي هايتعریف  تدریج

 فراینرد  در  میررا  شروند؛نمی  قایل  جدایی  رفاهی،  امور  و  قدرت  مسایل  میا   کردگرایا ،  کار

       کره  شرودمری  مطررح  آمریز  رقابرت  سیاسری  عملکردهراي  سلرسله  یرک  کمیراب، مناب   تومی 

 کرار  میرا   روشرنی  خطرو   گریسراده  بره  تروا نمری  بنرابرین  گرفت؛  نادیده  را  آ   توا نمی

 عرصر  در  ایرن  کرد؛ بنرابر ترسیم سیاسی و فرهنگی تکنولوژیکی، رفاهی، افتصادي،  کردهاي

 بره  فقرط  کراکردگرایی،  تیروري  مبنراي  برر  تواندنمی  سیاست اکو  و  اقتصاد  گیتنیده  هم  در

 رو  ایرن  بدانرد؛ ام  جردا  امنیرتی  و  سیاسری  مرسایل  صحنه  ام  را  خود  و  ب ردامد  اقتصادي  امور

 مرسایل  همزمرا   پیگریري  برراي  سرامما   ایرن  تیوریک  مبانی  در  اساسی  تعریف  بام  ضرورت

 گذشرته  دهة  دو  در  اکو ناموفق تجربه و شودمی احساس شدت به امنیتی و اقتصادي  سیاسی،

 (  111کالجی،پیشین: گر است. )کومه واقعیت این گویاي خوبی به

 در  بروده؛  اقترصادي  صررفاً  گررایش  داراي  اکرو  میا   این  در  شودمی  دیده که  گونههما 

 همیرن  هرست.  نریز  و فرهنگری  اجتمراعی  سیاسری،  بود ،  اقتصادي  عین  در  آ   آسه  حالی که

 است. اتحادیه این در اقتصادي هايهمکاري ویژه به هاهمکاري اهمیت دهنده نشا  موضوع
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 هاگیريتصمیم در و اقتصادي سیاسی عوامل نقش

 و  تروریرسم  نظریر  امنیرتی  مرشکالت  ام  انبوهری  برا  اکرو  منطفه  سیاسی،  اختالفات  ام  جدا

 غیرر  مهراجرت  نریز  و  اسلحه  و  انسا   قاچاق  مخدر، مواد تجارت فراملی، یافته سامما   جرایم

 ممینرة  کره  مشکالت  این  بر آمد  فایق و هماهنگی ایجاد تردید بدو  است، رو به رو  قانونی

نیرست.   پرذیر  امکرا   سیاسری  همراهنگی  بدو   است  ییمنطقه  تجارت  و  توسعه  گسترش  سام

 و  آ   آسره  اروپرا،  اتحادیرة  ماننرد  یریمنطقره  موفق  هايسامما   دیگر  مانند  به  تواند  نمی  اکو

 امنیتری  و  سیاسی  افتصادي،  مسایل  به  را  مشترکی  و  همزما   توجه  شانگهاي  همکاري  سامما 

 در  پاکرستا   و  افغانستا  ایرا ، میا  جانبه سه توافق دارد ضرورت مثال عنوا  باشد؛ به  داشته

 اکرو  عرضو  کرشور  ده  سرطح  بره  یافته  سامما   جرایم  و  مخدر،  مواد  تروریسم،  با مقابله  ممینه

 (212-211: 1913یابد. )امیدي، گسترش

هسیاسی  ساختار د  هرايتفراوت  حراکم،  سیاسی  ساخت  نوع  منظر  ام  اکو  عضو  کشور  : 

 اکو  سامما   پیشبرد  در  هاناهماهنگی  برخی  موجب  مسأله  این  دارند.  یکدیگر  با  میادي  نسبتاً

 کنرد. ایررا ،مری  طلب  را  خود  هااستراتیژي  و  نیامها  سیاسی،  ساخت  هر  که  چرا  شد،  خواهد

 منطقره  هرايجمهروري  سرایر  ام  را  آ   فقیره،  مطلقره  والیرت  نظام  اما  است؛  جمهوري  گرچه

اسرت.   شده  متعددي نظامی کودتاهاي محمل که است کشوري پاکستا  است. ساخته  متمایز

 سروي  باشرد؛ اممری  برخروردار  حداقلی  سطح  ام  که  است  ییمسأله  پاکستا   در  سیاسی  ثبات

 متأثرر  را  آ   سیاسری  ساخت  مختلف،  هاي  بهانه  به  کشور  این  در  امریکا  نظامی حضور  دیگر

 مرسایل  برخری  در  قبرل،  هرايسرال  در  ترکیره  سیاسری  نظرام  در  گریز  دین  است؛ نگاه  ساخته

 کرشور  دیگرر  سروي  ( ام191، 16شرماره  ترا:  گشت؛ )امیدي، بریمی  جدي موجب اختالفات

 در  امریکرا  حرضور  نریز  و  آ   در  طالبرا   و  القاعرده  گرسترده  حرضور  دلیرل  بره  نیز  افغانستا 

 مدت  این  در  را  مستحکم  سیاسی  نظام  براساس  یافته  شکل  سیاسی  ثبات  گونه هیچ 2111سال
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 کرشورهاي  داخلری  سیاست  عرصه در ساختاري تفرق این رسدمی نظر است. به نکرده  تجربه

 آ   در  ترصمیمات  اخرذ  و  نیرام  یرک  در   در  آنرا   میرا   سیاسی  انسجام  عدم  و  اکو  عضو

 ایرن  سیاسری  سراختارهاي  پر   در  سیاسی  اندیشه  نوع  دیگر  سوي  است؛ ام  بوده  مؤثر  ممینه،

 در   نظررر  اتفرراق  عرردم  آ   تبرر   برره  و  متفرراوت  هررايگرریريجهررت  موجررب  کرره  کشورهاسررت

 .است شده ساممانی تصمیمات و هااستراتیژي

 جنوب  آسیاي  کشور11را   سامما   این اعضاي :آن.سه.آ کشورهاي سیاسی  ساختار

 دارد. ام  وجرود  آنا   میا   در  بسیاري  تنوع  مدل حکومتی  لحاظ  به  که  دهدمی  تشکیل  شرقی

 هررايپادشرراهی، دولررت  دموکراسرری،  نظررام  داراي  کررشورهاي  بررا  آ   سرره  در  سیاسرری  لحرراظ

 حکومتری  نظرام  در  ظراهري  تفراوت  علریرغم  هستیم. ما  مواجه نظامیا  حکومت و  کمونیستی

 در .باشرریم می  ا   اسرره  اتحادیررة  عررضو  کررشورهاي  سیاسرری  سیررستم  در  مررشابهت نررسبی  شرراهد

 مرشروطه  پادشاهی  حکومت  در مالزیا  نظام دمکراسی،  فیلی ین  و سنگاپور اندونزیا،  کشورهاي

و   دموکراسری  به نظرام  وفاداري  با  پادشاهی  سیستم  کامبوج  در  دموکراسی،  لیبرال  نهادهاي  با

 در  پارلمرانی  نظرام  داراي  پادشراهی  حکومرتی  نظرام  برونئی  و  تایلند  در  و  حزبی  چند  سیستم

 نمایانگرر  دموکراتیرک،  نهادهراي  دسرت  بره  س رد  قردرت  و  پادشاه  کاهش اختیارات  جهت

 نظامیا   باشد. البته حکومتمی  شرقی  آسیاي جنوب  کشورهاي  حکومتی  نظام  در  نسبی  تشابه

 فرهنرگ  غلظرت  عردم  و  فرهنگی  نزدیکی  به  بنا  کشورها  است. این استثنا حدي تا میانمار  در

 برا  و  باشرند  داشرته  مطلوبری  سیاسری  هرايقرابرت  انرد  توانسته  سیاسی  اندیشه  ساخت  در  رایج

 جلرو  به  رو  حرکت  بکوشند. این  احتمالی  و  موجود  هايتنش  رف   در گفتگو، سامي  فرهنگ

 اقتدارگرایری  ام  دوري  و  سراالري  مرردم  سرمت  بره  آ .سره.آ  کرشورهاي  سیاسری  هراينظام

 میزا   در  که  برسد  امضا  به  آنا   میا   متعددي  سیاسی  هاي  نامه  موافقت  تا  است  شده  موجب

 باشرد.)کوالیی،  مفیرد  توانردمری  عرضو،  دول  میرا   احتمرالی  هرايتنش  رف   و  هاآ   موفقیت

  (79تا: ساممند، بی
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دراقتصادي  ساختار  خرورد.نمری  چشم  به  اقتصادي  هاينظام  تشابه  اکو  اعضاي  میا   : 

 اسرت و شرش  آماد  برامار  و  مختلط اقتصاد داراي ایرا  آماد، اقتصاد داراي پاکستا  و  ترکیه

 نظرام  ام  گرذار  برراي  هراییدشرواري  برا  اسرتقالل  ام  پر   همگری  شوروي  ام  باممانده  کشور

 نیرز  افغانرستا   اقتصادي  وضعیت .اند  بوده  رو  به  رو  آماد  بامار نظام به رسید  و  سوسیالیستی

 حرال  در  کرشورهایی  کره  باورنرد  ایرن  برر  نظرا   صاحب برخی است. همچنین شکننده  بسیار

 ام  قزاقرستا  و ترکمنستا  آذربایجا ، ایرا ،. یکدیگرند رقیب بیشتر اقتصادي، دید ام  توسعه

          ام  دیگرر  یکری  کننرد.مری  رقابرت  یکردیگر  برا  و  باشرندمری  گرام  و  نفرت  گرا کننرده  صرادر

 واقر   است؛ در  اعضا  تجاري  هايسیاست  در  ناهمگونی  اقتصادي  حومه  در  جدي  هايچالش

 شرود،مری  اتحادیره  یرک  اعرضاي  بیرن  اقترصادي  گراییهم  تقویت  باعث  که  مسایلی  ام  یکی

 (121است. )همانجا: تجاري مقررات و قوانین سامي هماهنگ و نمود  یکسا 

 بیرن  خرارجی  تجرارت  مقرررات  و  قروانین  گرفتره  صرورت  هرايتالش  رغم علی  متأسفانه

 یریتعرفه  موان   ایجاد  و  مقررات  در  مستمر  تغییرات  ممنیه  این  نیست. در  همگو   اکو  اعضاي

 مهرم  ام  واردات  و  صادرات  به  مربو   مقررات  و  قوانین مکرر تغییرات جدید، ییغیرتعرفه  و

 بخرش  رنرگ  کم  مشارکت  و  ییمنطقه  درو   تجارت  سطح  بود   باشد. پایینمی موارد  ترین

 هرايگریویرژه  دیگرر  ام  اکرو  هرايطررح  در  مرردم  مستقیم  حضور  تبلور  عنوا   به  خصوصی

 ساختار  .است  ساخته  رو به رو  مشکل  با  را  آ   اهداف  تحقق  که  است  اکو ساممانی  اقتصادي

 و  اصرلی  کرشورهاي  گروه  دو  شامل  که  آ   آسه  اعضا  میا   آسه آ  در  کشورهاي  اقتصادي

 و  تایلنرد  سرنگاپور،  انردونزیا،  مالزیرا،  کرشورهاي  شوند،می  اتحادیه  به  پیوسته  تامه  کشورهاي

 بره  داري  سررمایه  و  آماد  اقتصاي  نظام  داراي  همگی  که  باشندمی  اتحادیه  اصلی  اعضا  فیلی ین

 بره  نتوانرستند  بودنرد  سوسیالیستی نظام داراي که ممانی تا کشورها بقیه هستند؛ اما غرب  شیوه

 پر   و  آماد  اقترصاد  نظام  به  گرایش  جهت  در  مراحلی  طی  ام  بعد  و  شوند وارد اتحادیه  این

 آ سره آ   اتحادیرة  عرضویت  به  آماد  اقتصاد  نظام  به  سوسیالیستی  نظام  ام  گذار  مرحلة  طی  ام
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 باالترر  اکرو  بره  نرسبت  نریز  سامما   این  ییمنطقه  درو   تجارت  دیگر  سوي  شدند؛ ام  پذیرفته

 (192باشد )هماجا:می

 گیري نتیجه

 هرايموفقیت  میزا   بهتر  فهم  موجب  تواندمی  اکو  و  آ .سه.آ  ییمنطقه  سامما   دو  قیاس

 در  سرنجش  هرايشراخ   شود. ایرن  یکسا   سنجش هايشاخ  محوریت با سامما  دو  این

 و  اکرو  سراممانی  سراختار  ترصمیمات،  اتخراذ  در  گیري رأي دسته )نوع در چهار یادداشت  این

 و  سیاسری  عوامرل  نقرش  و  گریريتصمیم  هاي  حومه  ها،گیريتصمیم  در  آ  نقش و آ   آسه

 اخرذ  در  گریريرأي  نروع  بررسری  بره  اول  شراخ   ام  اسرتفاده  شده اسرت. برا اقتصادي( بیا 

 هايدولت  اکثریت  رأي  بر  مبنی  اکو  در  گیريشد. رأي  پرداخته  هاسامما   این  در  تصمیمات

 فراینرد  ایرن  اما  شود؛می  حاصل آراء اتفاق با که مهم تصمیمات قسمت در مگر است؛  عضو

 تمرام  ظراهر  بره  هرچنرد  اسرت،  غربری  هرايسیرستم  و  اکو  ام  متفاوت  یی گونه  به  آ   آسه  در

 سامما   این  در  اجماع  و  الگوي مشاوره  اما  شود؛  حاصل  آراء  اتفاق  اساس  بر  باید  تصمیمات

 ترسهل  را  عقالیی  و  مشتر   تصمیم  یک  به  رسید   براي  اعضا  میا   همگرایی  تا  شده  باعث

 منافر   جهرت  در  و  عقالنری  سرامما   ایرن  تصامیم  ام  بسیاري  تا شودمی سبب امر این و  سامد

 .باشد هادولت همه

 هراگریريترصمیم  در  آ   نقرش  و  سراممانی  سراختار  بررسی  به دوم، شاخ  ام استفاده  با

 ایرن  اند؛ اما  شده  ایجاد  یکسانی  تقریباً  هاي  نهاد  ام  سامما   هردو اینکه وجود شد، با  پرداخته

 اکرو  ام  منردتر  برنامره  و  ترر  منرسجم  مراتب  به  آ   آسه  در  نهادي  ساختار  این رسدمی نظر  به

 افزایرش  دبیرخانره،  خصوصراً  آ   آسه  سامما   اختیار  آ ،  آسه  منشور  تصویب  است. صورت

 اعرضا  ام  نرسبتاً مرستقلی  حقوقری  هویرت  اروپرا  اتحادیة  همانند  نهاد  این  و  یابدمی  چشمگیري

 اسرت؛  بیرنی  پیرش  قابل  غیر تقریباً اکو براي فرایندي چنین تصور حاضر حال در اما  یابد؛می

 درنظرداشرت  برا  آ   آسره  سرامما   در  تصمیمات  گفت  توا می  امر  این  داشت  نظر  در  با  بناءً
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 ترصمیمات  اما  شود؛می  گرفته  مستقل  شخصیت  یک  عنوا   به  سامما   مناف   و  هادولت  مناف 

 خرود  امرر  ایرن  کره  باشردمری  هرادولرت  اراده  ام  ناشری  و  ساممانی  مناف   جهت  در  کمتر  اکو

 بنردي  دسته  در  و  ساخته  خارج  بروکراتیک  تصمیمات  کتگوري  ام  را  سامما   این  تصمیمات

 گریريتصمیم  هاي  شیوه  در  آ   طب   به  و  دولتی  بین  تصمیمات  و  اکثریت  گیريتصمیم  مدل

 .دهدمی قرار مند برنامه

 نهراد  دو  هرر  ایجراد  در  اسرت  پرداختره  گریريترصمیم  هاي  حومه  تعیین  به  سوم،  شاخ 

 انگیزه  میزا   است؛ اما  داشته  وجود  توأم  اقتصادي  و  سیاسی  هاي  انگیزه  بحث  مورد  ییمنطقه

 آ ،  آسره  اولیره  است. انگریزه  بوده  دیگر )اکو( مشهود  نهاد  ام  بیشتر  آ  آسه در سیاسی  هاي

 مررور  بره  و  اسرت  بروده  شررقی  جنوب  آسیاي  در  امنیت  حفظ  براي  گرایی  منطقه  ام  استفاده

 نیرز  اجتمراعی  و  افتصادي  هاي  حومه  در  هاهمکاري  متقابل  اولیه  اعتماد  ایجاد  ام  و بعد  مما 

 .کرد پیدا تسري

 این  عضو  درکشورهاي  سیاسی  و  اقتصادي  هاينظام  بررسی  به  چهارم،  شاخ   بررسی  با

 در  هرم  بره  نزدیرک  سیاسی  مواض   اتخاذ  و  اقتصادي  هايشد. تشابه نظام  پرداخته  سامما   دو

 کرشورهاي  بره  نرسبت  کشورهاي آ سره آ   میا   در  نسبتاً مشابه  سیاسی  ساختارهاي  چارچوب

-ترصمیم  و  اساسری  اهرداف  تحقرق  در  آ .آ س   موفقیت  دالیل  ام  یکی  اکو  دهنده  تشکیل

 بره  اسرت  توانرسته  کمرتر  اکرو  ییمنطقه  سامما   رسدمی  نظر  به  باشدمی  تر  مناسب  هايگیري

 1332سال عضوگیري ام یابد. بعد دست است، بوده نظر مد آ  تشکیل در که مهمی اهداف

 اسرالمی  هرايدولت  ام  قدرتمند  ییمنطقه  سامما   ایجاد  سامما   این  ام  ایرا   توقعات  ام  یکی

 داد  نرشا   مما   مرور  نماید؛ ولی  نمایی قدرت عرب اتحادیة مقابل در بتواند تا بود  غیرعرب

 در  گریرز  دیرن  هستند. نگراه  اعتماد  عربی غیرقابل  هايدولت  اندامه  به خود کشورها این  که

 گشت.می جدي اختالفات موجب مسایل برخی در قبل، هايسال در ترکیه سیاسی نظام
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