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Abstract 
 

One of the important dimensions of cooperation in the international area 
is regional integration in which framework, specific regional countries are 
moving towards more integration. The integration of countries begins with 
the Free Trade Area (or preferential trade) and ends with the completion of 
two stages in the trade union and the common market or the full economic 
(political) union. The main question is why, after more than five decades of 
ASEAN's formation, this regional institution has not yet reached full 
political-economic integration? The research findings indicate that the 
integration trend, although with slight fluctuations, shows growth and 
expansion. There is also evidence that ASEAN faced with challenges such 
as, not so self-sufficient economic strength, dependence on foreign trade, a 
significant difference in member capabilities and inadequate coordination 
or political differences which are important barriers to achieving ASEAN's 
more economic integration. The aforementioned items have prevented 
ASEAN from achieving full political-economic integration, and now, 
ASEAN is pursuing its goal of a common market, with the passage of 
stages such as the Preferential Trade, the Free Trade Area and the limited 
Customs Union (incomplete). The present study is a qualitative one which 
analyzes the hypothesis with a descriptive-analytic approach. The method 
of compiling the material is also a documentary. 
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 *3حسين معين آبادي بيدگلي  - 8احمد رمضاني

 چكيده3

اي است كه در چارچوب آن، كشورهاي  المللي همگرايي منطقه يكي از ابعاد مهم همكاري در عرصه بين

روند. همگرايي كشورها از منطقه  اي خاص به سمت ادغام و يكپارچگي هرچه بيشتر پيش مي منطقه

گمركي و بازار مشترك   ترجيحي( آغاز شده و پس از گذراندن دو مرحله اتحاديهآزاد تجاري )يا تجارت 

شود. سوال اصلي اين است كه چرا بعد از گذشت بيش از  به اتحاديه كامل اقتصادي )سياسي( ختم مي

اي هنوز به همگرايي كامل اقتصادي سياسي  گيري آسه آن، اين نهاد منطقه پنج دهه از تاريخ شكل

هاي پژوهش حاكي از آن است كه روند همگرايي اگرچه با نوساناتي اندك،  است؟ يافته دست نيافته

دهد آسه آن در راه رسيدن به همگرايي كامل  دهد؛ ليكن شواهد نشان مي رشد و گسترش را نشان مي

هايي چون: توان اقتصادي نه چندان خودبسنده، وابستگي به تجارت خارجي برون  اقتصادي با چالش

هاي كامل يا اختالفات سياسي مواجه  هاي اعضا و عدم هماهنگي اي، تفاوت چشمگير در توانايي منطقه

است كه موارد مزبور مانع مهمي در راه دستيابي آسه آن به يكپارچگي اقتصادي بيشتر است. موارد 

مذكور آسه آن را از رسيدن به همگرايي كامل اقتصادي سياسي بازداشته و با پشت سر گذاردن 

آسه حاضر  درحالراحلي چون تجارت ترجيحي، منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي محدود )ناقص(، م

عملي ساختن هدف خود يعني بازار مشترك است. پژوهش حاضر از نوع كيفي است كه با دنبال  بهآن 

 پردازد. روش گردآوري مطالب نيز اسنادي است. تحليلي به بررسي فرضيه مي-رويكردي توصيفي
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 مقدمه -8

اين  والمللي رشد چشمگيري را پشت سر گذارده در چند دهه اخير روند همكاري بين
هاي دهنده پيوند هرچه بيشتر منافع كشورها در ابعاد مختلف است. جهان در دههنشان

يافته است. بعد از پايان جنگ سرد، افزايش ر اي تغييمالحظهصورت قابل بهاخير 
-شدن در مركز توجه اقتصاد سياسي بينوابستگي متقابل و همگرايي در راستاي جهاني

پيشنهاد كردند كه اين   لو لوپ استرنج ،يامهالملل قرار گرفت. برخي محققان مانند او
عنوان شكل مسلط سازمان سياسي شود.  به ملت،-دولتروند ممكن است منجر به پايان 

شدن و تنزيل جاي جهانيغلطي است و به عنوانشدن معتقد بودند جهاني محققان ديگري
ترين پديده در توجهمهمترين و قابل ،مستقلملتهاي -دولتاي منطقه، همگراييملت-دولت

مت مصالحه و همكاري از رويارويي به س ملت-دولتالملل است. همانگونه كه سياست بين
المللي هاي صحنه بيناي يكي از واقعيتمنطقهكند، همگرايياقتصادي بيشتر حركت مي

  . (Ohmae. 1995, Lupel. 2004, Strange. 1996) و نياز به مطالعه بيشتر دارداست شده 
سال برخوردار است؛ از زمان  50عنوان نهادي كه از سابقه تاريخي بيش از  آسه آن به 

اي اهداف خود را بر همكاري و همگرايي بيشتر درون منطقه 1377تاسيس در سال 
متمركز ساخته و همواره سعي كرده است مركزيت خود را در راه دستيابي به اين اهداف 

توان به اين مهم پي برد. تجارت درون حفظ كند. با رجوع به آمار تجارت آسه آن مي
درصد بود كه اين رقم در اواسط دهه  15تا  10ر با براب 1370اي آسه آن در دهه منطقه
خود نيز بر  0005 انداز  چشمدرصد رسيد. آسه آن در سند  05به بيش از  0000

همگرايي و يكپارچگي بيشتر در ابعاد مختلف تاكيد كرده است. روند همكاري رو به رشد 
دت يكپارچگي هاي موفقيت در راستاي كسب هدف بلند مآسه آن نيز نويد دهنده گام

 كامل است. 
چرا بعد از گذشت بيش از پنج دهه از تاريخ  سوال اصلي مقاله حاضر اين است كه 

اي هنوز به همگرايي كامل اقتصادي سياسي دست گيري آسه آن، اين نهاد منطقهشكل
؟ هاي همگرايي بيشتر آسه آن چيستچالش-1 عبارتند از: هاي فرعيسوالنيافته است؟ 

اي آسه آن از چه زماني آغاز شده و چه تحوالتي را به خود مگرايي منطقهمراحل ه -0
هايي بازار مشترک آسه آن چه اركاني دارد و اعضا اين نهاد چه سياست -3ديده است؟ 

اند؟ فرضيه مقاله اين است كه اگرچه روند را جهت دستيابي به آن در پيش گرفته
دهد؛ وليكن آسه آن در راه ا نشان ميهمگرايي با نوساناتي اندک، رشد و گسترش ر
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هايي چون توان اقتصادي نه چندان اي با چالشرسيدن به همگرايي كامل منطقه
هاي اي، تفاوت چشمگير در تواناييخودبسنده، وابستگي به تجارت خارجي برون منطقه

ي هاي كامل يا اختالفات سياسي مواجه است كه اين امر مانع مهماعضا و عدم هماهنگي
در راه دستيابي آسه آن به يكپارچگي اقتصادي بيشتر است. موارد مذكور آسه آن را از 
رسيدن به همگرايي كامل اقتصادي سياسي بازداشته و با پشت سر گذاردن مراحلي 
چون تجارت ترجيحي، منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي محدود )ناقص(، 

خود يعني بازار مشترک است. در  عملي ساختن هدفدنبال  بهآسه آن حاضر  درحال
گيرد؛ ادامه ابتدا برخي آثار موجود در حيطه موضوعي مقاله حاضر مورد بررسي قرار مي

شود و اي تشريح ميسپس چارچوب مفهومي پژوهش يعني پنج سطح همگرايي منطقه
( تا 1377گيري آن )اي آسه آن از زمان شكلدر نهايت سير و روند همگرايي منطقه

 گيرد.( مورد تجزيه و تحليل قرار مي0016) كنون

 ادبيات پژوهش -3

ي جهاني رو به فزوني گذارد و  از جنگ جهاني دوم به بعد تعداد كشورها در عرصه
اي جايگاه  ترتيب همگرايي منطقه اين  ريزي شد و به اتحاديه اروپا نيز به تدريج پايه

ود اختصاص داد. اقتضائات نظام الملل به خ هاي نظري روابط بين مهمي را در بررسي
الملل و درهم تنيدگي آن با وابستگي متقابل اقتصاد جهاني كه تحت تأثير  بين

تر اقتصادي ميان  هاي گسترده هايي را براي همكاري باشد، انگيزهمي شدن اقتصاد جهاني
 صورت فزاينده اي در حال اي بههمگرايي منطقهحاضر  درحالكشورها ايجاد كرده است. 

تواند ابعاد گوناگون آن رشد است و بررسي تجربي اين فرآيند در قالب نهاد آسه آن مي
هاي آن را آشكار سازد. برخي از ها و چالشچنين فرصتروي ما بگشايد و همرا پيش

اند، هايي از آن را مورد واكاوي قرار دادهآثار كه به بررسي نهاد آسه آن پرداخته و جنبه
 اشند:ببه شرح زير مي

 گرايي و هويت مشترک در جنوب شرقي آسيامنطقه( در كتاب 1466بهاره سازمند ) 
سعي دارد به اين سوال كه چرا فلسفه وجودي آسه آن بعد از فروپاشي كمونيسم 
همچنان ادامه يافت و از بين نرفت، پاسخ دهد. نويسنده سعي دارد به وسيله سه 

گيري، همگرايي اقتصادي و انگاري به ترتيب شكلگرايي، ليبراليسم و سازهرهيافت واقع
شده بين اعضا را مورد بررسي قرار دهد. وجود هويت مشترک ناشي از هنجارهاي دروني

 تاثير ژئوپليتيک در رخوت همگرايي اكو و بالندگي آسه»( در مقاله 1465علي اميدي )
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رايي اقتصادي ها و همچنين عدم رشد سازمان اكو و همگسعي دارد علل دخالت« آن
ها و منافعي كه بيشتر آسه آن را توضيح دهد. نويسنده معتقد است به دليل دخالت

اند. در هاي بزرگ در منطقه ژئوپولتيكي اكو دارند مانع رشد همگرايي اكو شدهقدرت
ها در منطقه آسياي جنوب شرقي منافع زيادي ندارند و همين امر عين حال اين قدرت

گرايي  منطقهكتاب ( در 1466است. علي اميدي )رايي آسه آن شدهمنجر به ارتقا همگ
در هزاره سوم سير ، معتقد است كه آن، سارک و اكو هاي آسه در آسيا: نگاهي به سازمان

جهاني شدن در مسير ادغام سياسي، اقتصادي و فرهنگي به سرعت در حركت است و 
يري اقتصادهاي ملي خود در ها براي تقويت قدرت چانه زني سياسي و رقابت پذ دولت

( 1467. بهاره سازمند )هاي منطقه اي پناه آورده اند فرايند جهاني شدن، به گروه بندي
-بررسي همگرايي اقتصادي در ميان اعضاي آسه آن از منظر بين حكومت»در مقاله 

مورد بررسي قرار داده  0000تا  1377، همگرايي اقتصادي آسه آن را از سال «گرايي
-ها ناشي از تصميمنويسنده معتقد است: فرآيند همكاري و همگرايي بين دولتاست. 

آنان براي ارتقاي تعهدات بين دولتي است.  هاي نخبگان حكومتي و منافع و انگيزهگيري
گرايي اقتصادي در شرق منطقه»اي ديگر ( در مقاله1466همچنين نويسنده مذكور )

گرايي آسه آن با ، به بررسي روند افزايش منطقه«هاها و فرصت؛ چالش4آسيا: آسه آن +
پردازد. نويسنده معتقد است: با برطرف شدن سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبي مي

تنها همكاري تجاري و اقتصادي؛ بلكه همكاري سياسي، فرهنگي  ، نه1337بحران مالي 
( در 1430د )و اجتماعي بين طرفين گسترش يافته است. الهه كواليي و بهاره سازمن

، به بررسي علل رشد «اي در آسيا: تحليل تطبيقي اكو و آسه آنهمگرايي منطقه»مقاله 
پردازند. نويسندگان معتقدند: همگرايي بيشتر آسه آن و در مراحل ابتدايي ماندن اكو مي

يعني « منطق تناسب»واسطه سه و اما به« منطق پيامد»گيري دو نهاد حاصل شكل
المللي )منطق الكي(، هنجارهاي جامعه امنيتي )منطق كانتي( و بين هنجارهاي جامعه
اي( در ميان كشورهاي آسه آن دروني شده و اين اي )هنجارهاي رويههنجارهاي منطقه

( در مقاله 1433مورد در اكو اتفاق نيفتاده است. ابراهيم متقي و اميررضا احمدي خوي )
استقرار امنيت؛ مطالعه موردي: سازمان  گرايي تطبيقي، همگرايي اقتصادي و منطقه»

اي و پيشرفت در موضوعات هاي منطقهبه مقايسه همكاري« كنفرانس اسالمي و آسه آن
انداز پردازند. آنها معتقدند چشمالذكر مياي فوقاقتصادي و سياسي دو سازمان منطقه

است و آينده آن تر از حوزه سياسي اقتصادي دو سازمان كنفرانس اسالمي و آسه آن روشن
 وابسته به سازش بين مسائل برجسته سياسي ميان بازيگران اصلي اين دو سازمان است.
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ابعاد مختلف  آينده همگرايي اقتصادي آسه آن( در كتاب 0017) 1كي وريكوكي 
گيري آسه آن، منطقه آزاد تجاري، اجتماع همگرايي اقتصادي آسه آن از جمله: شكل

-دهد. وي سرمايهه مناسبات آسه آن را مورد بررسي قرار مياقتصادي آسه آن و آيند

اي را يكي از اركان اصلي گذاري مستقيم خارجي و همچنين تجارت درون منطقه
 داند.اي ميافزايش همگرايي منطقه

 سازيها و نهادينهگرايي آسه آن: همكاري، ارزشمنطقهدر كتاب  0كريستوفر رابرت 
 ينآسه آن در بهترپردازد و معتقد است: ايي آسه آن ميگر( به بررسي منطقه0013)

آن بسيار ناچيز  همگرايي پيچيدهمحدود است كه  يتيو امن ياقتصاد يمرژ يکحالت 
دستاورد نسبي هستند؛ به نحوي كه اين امر به دنبال  بهعضو  يدر آن كشورها و است

نده در تحليل همگرايي اي است. نقطه قوت اين اثر توانايي نويسزيان سود مطلق منطقه
 لحاظ تاريخي است. آسه آن به

اجتماع اقتصادي آسه آن و فراتر از آن: افسانه و در كتاب  4سانچيتا بسو داس 
هاي ارائه شده توسط اي آسه آن و ارتباط آن با طرحبه بررسي همگرايي منطقه واقعيت

 ياستسدنبال  بهپردازد. وي معتقد است اي مياي و فرامنطقهرقبا مختلف منطقه
امضا كرده  برخي كشورهاتجارت آزاد را با  يهانامهباز، آسه آن موافقت گراييمنطقه
اثرگذاري دنبال  بهداند كه بسو داس، اياالت متحده و چين را دو رقيب بزرگ مي است.

هاي اخير تشديد بر كشورهاي آسه آن در راستاي منافع خود هستند و اين امر در سال
 شده است.

اتحاديه »( در مقاله 0017) 3سانچيتا بسو داس، راهول سن و شادانا شريواستاوا 
امكان حركت از اجتماع اقتصادي آسه « ؟0015گمركي محدود )ناقص( آسه آن در پسا 

آن به سمت گام بعدي در همگرايي و ادغام اقتصادي يعني اتحاديه گمركي آسه آن را 
دهند. نويسندگان معتقدند راه همگرايي بيشتر، يمورد بررسي قرار م 0015در دوره پسا 

عضو اين نهاد است با اين استثنا كه سنگاپور  3ايجاد اتحاديه گمركي آسه آن ميان 
هاي صفر موجود خود نسبت به اعضاي خارج از آسه آن را حفظ كند و در نتيجه تعرفه

 اتحاديه گمركي محدود )ناقص( آسه آن ايجاد شود.

                                                      
1. Kiki Verico 
2. Christopher B. Roberts 
3. Sanchita Basu Das  
4. Sanchita Basu Das; Rahul Sen & Sadhana Srivastava 
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به مسائل سياسي و « اتحاديه گمركي آسه آن؟»( درمقاله 0007) 1مايكل پالمر 
پردازد. نويسنده موفقيت آسه آن اقتصادي مرتبط با ايجاد اتحاديه گمركي آسه آن مي

بيند در ايجاد اجتماع اقتصادي آسه آن و بازار مشترک را در تشكيل اتحاديه گمركي مي
 تجاري آزادبا منطقه  يسهه آن در مقاآس يگمرك يهبالقوه اتحاد ياي، مزاو معتقد است: 

 يهاياستس در وحدت بخشيدن به دهد منطقهينشان م ين امرباال است و ا آسه آن
موفق عمل كرده  گرايرونو ب يبرالل يميرژ در قالبناهمگن  هايدولت ياندر م يتجار
 .است
را  اندادبيات پژوهش مذكور كه در حيطه موضوعي مقاله حاضر نيز نگاشته شده 
توان به چهار دسته متمايز تقسيم بندي كرد: دسته اول به آسه آن و ارتباطات  مي

گرايي آسه منطقه»پردازد كه شامل: كتاب كريستوفر رابرت اي مياي و فرامنطقهمنطقه
اجتماع » ،كتاب سانچيتا بسو داس(«0013سازي )ها و نهادينهآن: همكاري، ارزش

گرايي منطقه»و مقاله بهاره سازمند « ن: افسانه و واقعيتاقتصادي آسه آن و فراتر از آ
اي كه به ارتباطات منطقه ،«هاها و فرصت؛ چالش4اقتصادي در شرق آسيا: آسه آن +

پردازد. موضوع اصلي هاي جهاني مياين سازمان با كشورهاي همجوار و قدرت
 نويسندگان، نوع تعامل سازمان آسه آن با كشورهاي ديگر است.

عضو آسه  يان كشورهايم ييهمگرا ييچرا يابيشهيو ر يداريسته دوم به علل پاد 
 يان اعضايدر م ياقتصاد ييهمگرا يبررس»پردازد كه شامل: مقاله بهاره سازمند يآن م

 ياقتصاد يينده همگرايآ»كو در كتاب يور يكي، ك«ييگران حكومتيآسه آن از منظر ب
 يت مشترک در جنوب شرقيو هو ييگرامنطقه»و بهاره سازمند در كتاب « آسه آن

و  ييو توسعه همگرا يعلل ماندگار ييسندگان بدنبال شناساياست كه نو« ايآس
 آسه آن هستند. يان اعضايم يهمكار

 يهااز سازمان ين سازمان را با برخيا ياسهيصورت مقا قات، بهيدسته سوم تحق 
ل يسه كرده و داليمقا ياسالمهمچون اكو، سارک و سازمان كنفرانس  يالمللنيب

شناسانه بيصورت آس گر را بهيد يها ت سازمانيعدم موفق ييت آسه آن و چرايموفق
و بهاره  ييمقاله الهه كوالتوان به يقات مين تحقيقرار داده است. از جمله ا يمورد بررس

و  يم متقي، ابراه«اكو و آسه آن يقيل تطبيا: تحليدر آس يامنطقه ييهمگرا»سازمند 
و استقرار  ياقتصاد يي، همگرايقيتطب ييگرا منطقه»در مقاله  يخو يررضا احمديام

                                                      
1. Michael G. Plummer 
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در كتاب  يديام يعل و «و آسه آن ي: سازمان كنفرانس اسالميت؛ مطالعه مورديامن
اشاره كرد. روش  «آن، سارک و اكو آسه يها به سازمان يا: نگاهيدر آس ييگرا منطقه»

 يهاسازمان يسه آسه آن و برخياست كه با مقا ياسهيسندگان مذكور مقايپژوهش نو
ها و تشابهات ن سازمانيت ايل عدم موفقيا داليت و ينشان دادن علل موفقدنبال  بهگر يد

 ها هستند.ان آنيو اختالفات م
 ين سازمان در راستاي، به اقدامات ايمورد بررس يدسته چهارم مستندات علم 

 است. يه گمركيل بازار مشترک و اتحاديشامل: تشك پردازد كهيشتر اعضا ميب ييهمگرا
محدود  يه گمركياتحاد»واستاوا در مقاله يتا بسو داس، راهول سن و شادانا شريسانچ

از  «آسه آن يه گمركياتحاد»كل پالمر درمقاله يماو  «0015)ناقص( آسه آن در پسا 
 ن آثار هستند.يجمله ا

، آثار موجود از نظر موضوع و مسئله دهدهمان گونه كه پيشينه پژوهش نشان مي 
پژوهش با اين مقاله متفاوت بوده و مقاله حاضر در ارتباط با آسيب شناسي چرايي موانع 

اي آسه آن است و موضوعات جديدي را در ارتباط با چرايي همگرايي سازمان منطقه
تحليل و اي( مورد آميز به يک سازمان همگرا )همگرايي كامل منطقهعدم گذار موفقيت

دهد. در همين راستا اين پژوهش گام جديدي در ارتباط با بررسي بررسي قرار مي
آسيب شناسانه در نوع همگرايي اين سازمان است كه در مستندات علمي پيشين مورد 

عنوان  باشد. بر همين اساس آسه آن بهتوجه قرار نگرفته و جنبه نوآوري اين مقاله مي
تحوالت زيادي را از چند سال پيش پشت سر گذاشته كه مد  رشد،نهاد و سازماني روبه

يک دهه خود را  انداز  چشم 0015عنوان مثال: آسه آن در سال  نظر قرار گرفته است. به
براي رسيدن به بازار مشترک )همگرايي اقتصادي بيشتر( منتشر كرد. بنابراين روند 

مقاله حاضر است با در نظر  همگرايي اقتصادي آسه آن در قالب اقتصاد سياسي كه هدف
 هاي علمي موجود، مد نظر قرار خواهد گرفت.گرفتن كاستي

 چارچوب مفهومي -9

الملل است كه اهميت آن براي بيش از هاي اقتصاد بيناي يكي از جنبهمنطقههمگرايي
اين واژه تعريف خاصي را از جانب اقتصاددانان  ،1350افزايش است. در حالچهار دهه در

ي هايدهنده امور يا فرآيندالملل گرفت؛ اين تعريف نشانكردن تجارت بيني تخصصيبرا
و  شدمي را شامل تربزرگ تجاري اقتصادهايي مجزا به مناطق آزاد بديلت كه بود
معني محدودتري از كاربرد امروزي آن داشت. اگرچه بايد گفت كه  ،اين واژه نحوي به
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-از اين واژه براي افزايش وابستگي ،المللز اقتصاد بيناقتصاددانان ناآشنا با اين شاخه ا

اي مربوط به حذف منطقهكردند. همگراييمتقابل اقتصادي بين كشورها استفاده مي
با ايجاد عناصر معين همكاري و  ،كشور مشاركت كننده 0تمام موانع تجاري بين حداقل 

عمال به معني  «integer»كلمه التين  .(El-Agraa. 2007: 1) خود استهماهنگي بين 
هاي مجزا به يک كل واحد است. وجود همگرايي در حوزه اقتصادي معموال تركيب بخش

هاي جغرافيايي تري بين واحدبه معناي گسترش فرآيندي است كه در آن روابط نزديک
 ،هاي اقتصادي. فرهنگ لغتمتصور استهاي مشابه همراه با افزايش ميزان ويژگي

عنوان روابط متقابل كيفي، در هم آميختگي اقتصادهاي ملي و تشكيل  همگرايي را به
 منطقهكلمه  بسط(Lvova. 2003: 13). كنند  تعريف ميفضاي اقتصادي تا حدودي خاص 

«region» روش دقيقي براي تشخيص يک گروه  ، زيرانسبتا سيال است ،گراييبه منطقه
ها وجود ندارد. تاريخ، اقتصاد و ديگر حوزه جغرافيا، فرهنگ، وسيلهبهها از ديگران از دولت

نقشه ها روي اين است كه خطي در اطراف آن ،ظاهرا، تنها روش براي غلبه براين موضوع
 با يكديگر پيونديافته بدانند حوزهكشيد و اعضاي گروه از اين راه خود را در يک يا چند 

(Armstrong et al. 2004: 212). قان در مورد عناصر و معيارهاي محق با وجود تفاوت ديدگاه
بندي مناطق، ترين معيارها در تقسيم رسد يكي از مهممينظر  بهدهنده منطقه، تشكيل

كند و ها را با مرز از ديگر مناطق جدا ميگيري كشورها باشد كه آنجغرافيا يعني محل قرار
يت هستند. چه در مراحل بعدي، اشتراک فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي داراي اهم

اند و در مقابل اين بسا كشورهايي كه از نظر سياسي متفاوتند، اما در يک منطقه قرار گرفته
هاي بسياري وضعيت، كشورهايي نيز هستند كه با فاصله جغرافيايي بسيار زياد، اما مشابهت

 (.57: 1437با يكديگر دارند )سازمند و رمضاني، 
اي تنظيم كرد. اين واژه منطقهدر مورد همگراييتوان تعريف دقيقي به سادگي نمي 

اي منطقهيک طرف، همگرايي ازتر است. در يک كل وسيعملتها -دولتبه معني وحدت 
تمايل يک كشور براي شركت يا  كه اشاره داشته باشد نيرومنديتواند به فرآيند مي

-ه اشتراک ميها بتر است. ميزان شركت كشورها و آنچه آناتحاد در يک واحد بزرگ

نتيجه  اي بهمنطقهطرف ديگر، همگرايي ازكند. سطح همگرايي را مشخص مي ،گذارند
شوند. برخي از دستاوردهاي تالقي مي شدهعينپيش ت از معيارهاي كه به اشاره دارد
نهادسازي و تحكيم كه نهادها براي تسهيل  -1ين شرح است: داي بمنطقههمگرايي

 :آوردن سود بيشتر از طريقدستند. همچنين با هدف بهاحكومت خوب طراحي شده
هاي كاهش هزينه ،حفاظت از يكپارچگي منطقه ،افزايش تعهد به هماهنگي و همگرايي
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هماهنگي سياست اقتصادي و  -0 ؛مبادله و استفاده موثر از منابع كمياب بشري
هماهنگي در  -4 ؛اجتماعي، توسعه اقتصادي و اجتماعي براي تمامي اعضا الزامي است

در واقعيت، اغلب همكاري  ايمنطقهمفهوم همگرايي. (Gebru. 2016: 2) خارجيروابط 
)ادغام(  هاي حاكم است نه به معناي انتقال حاكميت. واژه همگراييتر بين دولتنزديک

رود معني آن صورت خاص به كار مي اما وقتي به ؛يک كل است دربه معني تركيب اجزا 
عنوان  اي بهمنطقهجهت توضيح همگرايي مكررهايي رغم تالشيشود. عليدچار ابهام م

اين  توسط ليندبرگ و اسكين گولد، متلي و واالک، تعريف مشتركي وجود ندارد و :مثال
التين با آنچه در آفريقا و اروپا مقايسه آنچه براي همگرايي آسيا، همگرايي آمريكايامر 

-گذار نئوكاركردگرايي، همگراييهاس بنيان ارنست. سازدافتد را مشكل مياتفاق مي

فرآيندي كه در آن بازيگران سياسي  :كندسياسي را اينگونه تعريف مي در وجه ايمنطقه
هاي سياسي ها، انتظارات و فعاليتشوند وفاداريهاي ملي متفاوت متقاعد ميدر محيط

ياسي جديدي است كه اجتماع س ؛خود را به مركز جديدي منتقل كنند، نتيجه نهايي
 .(Dosenrode. 2015: 3) گيردميبرفراز اجتماع قبلي قرار 

ند تا وشميهم جمع  ها دوردولت آن كه در اي به فرآيندي اشاره داردمنطقههمگرايي 
 .(Gathi. 2009:5) مشترک امضا كنند و هاي خاصبراي همكاري در حوزه هايي رانامهموافقت

رايي و همكاري تفاوت صريحي قائل شويم. هدف اصلي فرآيند ابتدا بين همگ الزم است
عوامل توليدي داخل و خارج كشورهاي  ،همگرايي، حذف تبعيض بين توليدات، خدمات

گرايي در مقابل جهان سوم است. فرآيند همگرايي حداقل چهار مرحله عضو و حفظ حمايت
رک، و اتحاديه اقتصادي و شامل منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشت دارد

شود. فرآيند همگرايي عموما از منطقه آزاد تجاري آغاز و به اتحاديه سياسي مي
شود. در منطقه آزاد تجاري كشورهاي عضو موانع تجارت اقتصادي و سياسي ختم مي

اي خود در مقابل كشورهاي جهان هاي تعرفه كاال و خدمات بين خود را حذف و سياست
كنند. اتحاديه گمركي از تركيب را حفظ مي نامه[خارج از موافقت ]و كشورهاي سوم

آيد، پس تجارت درون وجود ميمنطقه آزاد تجاري با ايجاد تعرفه خارجي مشترک به
دهد. بازار اتحاديه گمركي را تشكيل مي ،عالوه تعرفه خارجي مشترکه اي بمنطقه

سرمايه، نيروي كار و  و د شودشود كه چرخه عوامل توليد آزامشترک زماني محقق مي
 گذاري آزادانه بين كشورهاي عضو در جريان باشد. اتحاديه اقتصاديكارآفريني و سرمايه

سياسي كامل توسط وحدت كلي پولي، -گيرد؛ اتحاديه اقتصاديدو مرحله را دربر مي نيز
شود. اين موجوديت مافوق ملي، تصميمات هاي مالي شناخته مياجتماعي و سياست



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

343 

صورت كلي در اتحاديه سياسي و اقتصادي  كند. بهخود را محدود به نظارت اتحاديه مي
. شودمركزي كنترل ميشوند. اقتدار اتحاديه نيز توسط پارلمان كشورهاي عضو يكي مي

اي تاكنون به مرحله اتحاديه اقتصادي و هيچ سازمان منطقه قابل ذكر است كه
خيلي  همكاري.  (Langhammer & Hiemenz. 1990: 2)نرسيده است )كامل(سياسي

با  ايحوزه هر در موانع محدودتر از همگرايي است. هر توافقي با هدف كاهش انواع مختلف
اي به عمل و فرآيندي همكاري منطقهشكلي از همكاري اقتصادي است.  ،منافع مشترک

فتار خود را شود كه كشورهاي مختلف بدون تقسيم و يا واگذاري حاكميت خود رگفته مي
تدريج حاكميت خود را به ساختار اي، كشورها بهمنطقهكنند، اما در همگراييتنظيم مي

دهند ]تا بتوانند به سمت يكپارچگي حركت كنند[، به همين فراملي جديدي انتقال مي
 ايمنطقههمگرايي .(Dieter. 2002: 138)همگرايي محدودتر است دليل همكاري از 

مكن است باز ايستد مانند اتحاديه آفريقا، حتي ممكن است به عقب و م بودهساختگي 
برگردد همانند اتحاد جماهير شوروي و قلمرو دانمارک، و حتي ممكن است تجزيه شود 

اولين . (Dosenrode. 2015: 241) ، و فدراسيون هند غربيمانند يوگسالوي، چک اسلواكي
ي در سطح جهاني در اروپا و تحت امنطقهگرايي يا همگراييتالش رسمي در منطقه

دادن به عناصر  اروپا جهت پيونداروپا قابل مشاهده است. مدل اتحاديهعنوان اتحاديه
 .(Ohmae. 1996: 1) سازمان دهي شد ،اقتصاديسياسي در همگرايي

ها در واقع و بسياري از آن ي را دربر گيردتواند اشكال مختلفاي ميمنطقههمگرايي 
گان نويسند ايمنطقهمربوط به اقتصاد همگراييمتون و مطالب  درست. عملي شده ا

اي منطقهمورد غالب از همگرايي پنج )و يا شش( به ااكثر را ايمنطقهاشكال همگرايي
عنوان مثال اولين بار باالسا به پنج شكل ]مرحله[ از همگرايي اقتصادي  ؛ بهاندكردهاشاره 

اقتصادي و گمركي، بازار مشترک، اتحاديهتجاري، اتحاديهآزاد منطقهاشاره كرد كه شامل 
-نامه. برخي از نويسندگان موافقت(Balassa: 1961: 1)اقتصادي كامل و يكپارچه اتحاديه

دانند  اقتصادي ميهاي تجارت ترجيحي را نيز جزو اشكال و يا مراحل همگرايي
(Aswathappa. 2010: 408; Bitzenis. 2009: 155; Frankel. 1997; park & Goh. 1998: 

-مانند آنچه در روابط كشورهاي آفريقا، كارائيب و اقيانوسيه با اروپا برپايه موافقت (،144

 (Aswathappa.2010: 408)كشاورزي است  شود كه بيشتر در حوزهمي مشاهده 1نامه لوم
ور متص اياقتصادي/منطقهبرخي ديگر از محققان، شش مرحله و شكل براي همگرايي

گمركي و بازار مشترک، آزاد تجاري، اتحاديهشوند كه بعد از سه مرحله اول منطقهمي

                                                      
1. Lome agreement (convention) 
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سياسي پولي و اتحاديهاقتصادي، اتحاديهمرحله پاياني همگرايي را شامل اتحاديه سه
يابد، تا به اتحاد و ها به ترتيب موارد ذكرشده افزايش ميميزان ادغام آندانند و  مي

اي منطقهنوع همگرايي پنج به اسميت نيز. (Drik. 2015: 157)رسد يكپارچگي كامل مي
-هاييعني اتحاديه ؛داندبا اين تفاوت كه دو مرحله پاياني را يكي مي است،اشاره كرده

تجارت  گيرد واقتصادي در نظر ميرا آخرين مرحله همگرايي سياسي و اقتصاديكامل
 اين نوع همگرايي،در و معتقد است:  افزايدآزاد ترجيحي را نيز به چهار نوع ديگر مي

گيرد و تفاوت آن با  كاهش تعرفه يا تجارت آزاد بر روي كاالهاي خاصي صورت مي
صورت  تجاري، آزادسازي تجاري كاال بهآزادتجاري در اين است كه در منطقهآزادمنطقه

-صلي همگراييما در اينجا به پنج شكل ا .(Smeets. 1996: 60) گيردكامل انجام مي

شامل  اقتصادي،مختلف همگرايي اشكال و مراحل اي اشاره خواهيم كرد.اقتصادي/منطقه
  است:موارد زير 

اي كشورهاي عضو، تمام موانع منطقهمنطقه آزاد تجاري، در اين سطح از همگرايي 
اما آزادي خود در تعيين سياست در مقابل جهان خارج را  ؛تجاري ميان خود را حذف

چين و اعضاي آسه آن،  تجاريآزادمانند منطقه. (El-Agraa. 1999: 14) كننديم حفظ
-نيوزيلند، منطقه-استراليا-آزاد تجاري آسه آنتجاري ژاپن و آسه آن، منطقهآزادمنطقه

 آزاد تجاري عربشمالي، منطقهآزاد آمريكاينامه تجارتآسيا، موافقتآزاد تجاري جنوب
 و چندين مورد ديگر.

است خيلي شبيه منطقه آزاد تجاري  بوده و گمركياتحاديهدومين مورد تحت عنوان  
خارجي مشتركي را اجرا و دنبال  تكشورهاي عضو بايد روابط تجاركه در قالب آن 

هاي خارجي مشتركي را بر واردات از كشورهاي غير كشورها بايد تعرفه :مثالكنند، براي 
 همكارياوراسيا، شوراي گمركياتحاديه :مانند ،(El-Agraa. 1999: 14) عضو وضع كنند

بازار . سومين نوع از همگرايي اقتصادي، 1يقاگمركي جنوب آفرفارس، اتحاديهخليج
وانتقال افراد هاي يک اتحاديه گمركي را بعالوه آزادي كامل نقلكه ويژگي است مشترک

 همچنين عامل ،(Peters-Berries. 2010: 33)ست اشده دارا و سرمايه درون منطقه ادغام
، مانند اينكه سرمايه، است تحرک و پويايي آزاد در سراسر مرزهاي ملي اعضا ديگر،
 گذاري بايد بدون مانع بين كشورهايكسب و كار و سرمايه ،كار، فناوري نيروي

-در اين مرحله از همگرايي .(EL-Agraa. 1999: 1) كننده جريان داشته باشدمشاركت

                                                      
1. Southern African Customs Union (SACU) 
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شامل  ،ورها تمام موانع را حذف و اجازه انتقال آزادانه عوامل توليد، كشاقتصادي
اما موانع تجاري و سياست  سازند؛ميسرمايه و نيروي انساني را ميان خود برقرار 

بخشند. كشورها همچنين در تجاري مشترک نسبت به اعضاي غير عضو را تحكيم مي
مانند  ؛ايهاي فرامنطقهانصورت بلوكي واحد با سازم بازار مشترک ممكن است به

اروپا مذاكره همانند اتحاديه ،ايهاي تجاري منطقهجهاني يا ديگر بلوکتجارتسازمان
هاي زيرا بازار مشترک به حداقل همكاري در اقتصاد )پولي و مالي( و سياست ؛كنند

 اي بيشتر اوقات كاريمنطقهدستيابي به اين مرحله از همگرايي .كاري نيازمند است
تواند نابرابر باشد، زيرا نيروي كار مشكل است. با وجود اين، سود انفرادي كشورها مي

گذاري ممكن ماهر ممكن است به كشورهايي كه مزد باالتري دارند بروند و سرمايه
. در نتيجه اين است به جاهايي جريان پيدا كند كه سود از هزينه آن بيشتر باشد

هاي هدفمند و كارآمد، ، سياستبا اين وجودگيرد. مياي نابرابر شكل توسعه فرآيند؛
شرقي آفريقايها را از بين ببرد. اجتماعتواند اين ناهنجاريتوسط اعضاي اتحاديه مي
اعضاي آن  ،0010اي قرار دارد كه از ژوئن سال منطقهدر اين سطح از همگرايي

 امضا كردند روپيش پنج سال در طولپروتكل بازار مشترک را براي اجراي كامل 
(Gekonge. 2014: 87). 

اي اقتصادي/منطقهعنوان چهارمين شكل از همگرايي ، بهاقتصاديو[ ]پوليهاتحادي 
در اين مورد كه تركيبي از بازار مشترک بعالوه يكپارچگي كامل  شود؛شناخته مي

-وظارتاي را در راستاي نكنندگان بايد قوه مركزي، مشاركتاستو مالي  سياست پولي
صورت  كشورهاي عضو منطقه به ،كنترل بر اين موضوعات ايجاد كنند كه به واسطه آن

عضو اتحاديه اروپا اشاره كرد كه ارزي واحد  13 توان بهيک ملت درآيند. براي مثال مي
 [سياسي]و  اقتصاديكاملهاياتحاديه در اند.عنوان واحد پولي خود پذيرفته را به

-املكقوه مركزي مورد نياز در اتحاديه .شوندده عمال متحد ميكشورهاي مشاركت كنن

جهت حفظ حاكميت يک  ،اقتصادي بايد با پارلمان و نهادهاي مورد نياز مشترک ديگر
شرقي بين دو آلمان اتفاق افتاد و آلمان 1330 سال مانند آنچه در .راستا شونددولت هم

ز نويسندگان موارد بيشتر در اين مورد برخي ا .(El-Agraa. 2007: 2) و غربي يكي شدند
 (.Bitzenis. 2009: 155-156)كنند آمريكا ذكر ميمتحدهمتحده )انگلستان( و اياالترا پادشاهي

 عنوان اما آنچه به ؛انداي را ذكر كردهمنطقهمختلف، سطوح متفاوتي از همگرايي متون
سطح و شكل از  پنج شدههبين متفكران اقتصاد سياسي پذيرفتعمومي و غالب  تعريفي

-عنوان چارچوب مفهومي ذكر آن رفت، ويژگي است. آنچه در اينجا بهاي منطقههمگرايي



 

 اي آسه آن منطقه  د سياسي همگرايياقتصا                                               

 

8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم  

347 

اي بود كه الزامات سوال اصلي و فرضيه هاي سطوح عموما پذيرفته شده همگرايي منطقه
كرد مورد تشريح قرار گيرند. هدف از تطبيق و مقايسه مفاهيم هر مقاله حاضر ايجاب مي

دهي به اي، درک بهتر هر كدام از مفاهيم مذكور و پاسخپنج سطح از همگرايي منطقه
سازي هرگونه ابهام نسبت به سوال اصلي )آزمون فرضيه( است. اين امر زمينه مرتفع

هاي سطوح مزبور كه در متن مورد استعمال قرار خواهد گرفت را فراهم خواهد ويژگي
 ساخت.

به  يو گذار از همكار ييموثر بر همگرا يهاولفهن اساس، مراحل و ميبر هم 
ه نمود كه در يمولف ساخت ارا يتوان طبق مدل مفهوميرا م ياكامل منطقه ييهمگرا

 شده است. يدهر  سازمانيدو شكل ز
 

 

 پژوهش يمدل مفهوم

 

ک منطقه يدر  يياز عدم همگرا يناش يين دستاوردهاياست فقدان چن يهيبد 
-منطقه ياقتصاد ييه گبرو، هرگاه همگرايگر بر اساس نظريعبارت د است. به ييايجغراف

ک يقات درين تحقيخواهد شد. همچن يين دستاوردهايمنجر به چن ،موفق عمل كند يا
و  يه كامل اقتصاديبه اتحاد يو گذار از منطقه آزاد تجار ييو باالسا مراحل همگرا

 دهند.يد قرار مييرا مورد تا ياسيس
 

 

                                     
  دستاوردهاي همگرايي

(Gebru) 

 

 هماهنگي 

 در روابط خارجي

هماهنگي سياسي 
 اقتصادي و اجتماعي

نهاد سازي و تحكيم 
 نهادها
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 (Ballassa- Drik)كامل   ييمراحل همگرا

                                                                                        

 

 

 

      
  

از منطقه  يامنطقه ياقتصاد ييمراحل همگرا ،دهديهمان گونه كه نمودار نشان م 
 يهيشود. بدير ممنج ياسيو س يه كامل اقتصاديشروع شده و به اتحاد يآزاد تجار

جنوب  ملل هياتحادنحوه گذار  يتوان چگونگيم ،فوق ياز مدل مفهوم يريگاست با بهره
 نمود. يرا بررس يه كامل اقتصاديا به اتحاديسآشرق 

 روند همگرايي اقتصادي آسه آن -4

الملل هاي اساسي در روابط بينعنوان يكي از دگرگوني به ايمنطقهرشد همكاري 
شده صحنه هاي تصديقحاضر، يكي از ويژگيدرحال». اين روند است شناخته شده

 Haokip. 2012: 378; Palmer and)« كرده است.پيداالملل بوده و اهميت بااليي  بين

Perkins. 1953: 597).  رشد و گسترش اي در چند دهه اخير منطقه هاينامهموافقتتعداد
موفقيت اتحاديه اروپا و  ،محرک برجسته اي. يكي از نيروهدهداي را نشان ميفزاينده

جلب توجه كشورها جهت توسعه روابط خود با ديگر كشورها در راستاي كسب سود 
اي الزاماتي را براي اشكال جديد همكاري منطقههمگرايي كلي،صورت. بهاقتصادي است

اي از همنطقبراين، ساختارهاي جديدتر همگراييوجود آورده است. عالوهاي بهمنطقه
همانگونه كه محققان زيادي توجه خود را به شيوه تفكر  ،لحاظ دامنه، عمق و پيچيدگي

  .(Ethier. 1998: 1149) رشد استدرحال ،اندهكردجديدي متمركز 
رشد قابل  0000ل دهه يتا اوا 1360از دهه  يادرون منطقه ياقتصاد ييهمگرا 

 15ه اروپا )ياتحاد يارت درون منطقهكه تجا يرا ثبت كرده است. در حال يامالحظه
)نفتا( از  يشمال يكاينامه تجارت آزاد آمردرصد و موافقت 3/73درصد به  5/50كشور از 

درصد  53به  7/43ا از يمنطقه شرق آس ين آمار برايافته، ايش يدرصد افزا 37به  6/44

 له كامياتحاد يه پولياتحاد ركبازار مشت يه گمركياتحاد يمنطقه آزاد تجار
 ياسيو س ياقتصاد
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تجارت درون حجم  .(Kawai. 2005: 31) درصد بوده است 03به  16آسه آن از  يو برا
 70افزايش يافته و به  0017اي شرق آسيا نيز در طول بيش از يک دهه تا سال منطقه

دهد كه سه متن اعالميه بانكوک نشان مي .(ADB. 2017: 16) درصد نزديک شده است
از: ترويج و تسهيل توسعه اقتصادي  گيري آسه آن عبارت بودندهدف عمده از شكل

سترش پيشرفت فرهنگي و اجتماعي و تضمين صلح و ثبات اي، ترويج و گدرون منطقه
-در منطقه. بنابراين يكي از اهداف تاسيس آسه آن عالوه بر تضمين صلح و ثبات منطقه

اي و مقابله با تهديد كمونيسم، تالش براي دستيابي به همكاري و توسعه اقتصادي 
از جمله همين  منظور كسب برخي منافعهاي موسس بهاي بود و دولتدرون منطقه

هدف دستيابي به همگرايي اقتصادي، دست به تشكيل اين سازمان زدند؛ اما براي تقريبا 
يک دهه اين اهداف عملي و اجرايي نشدند و در مرحله اعالني باقي ماندند. باالخره در 

با خروج آمريكا از منطقه هندوچين و برگزاري اجالس سران آسه آن در  1377سال 
كم كم اجراي اهداف آسه آن از سرگرفته شد. در مورد ميزان همگرايي  بالي اندونزي،

، سه طرح اقتصادي 1377اقتصادي درون نهاد آسه آن بايد گفت كه از همان سال 
تعريف شد كه دو مورد آن صنعتي بود و سومي هم براي تسهيل تجارت طراحي و 

نامه تجارت كه موافقتتدوين شد. دو طرح صنعتي با مشكالتي مواجه شدند؛ اما سومي 
 (. 500-501: 1467ترجيحي بود، اجرايي شد و عملكرد بهتري داشت )سازمند، 

، به 1377كشورهاي آسه آن بعد از تشكيل اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا در سال  
اي حركت كردند. با پشت سر گذراندن تاريخ و هاي درون منطقهسمت افزايش همكاري

اي به اين نتيجه رسيدند كه همكاري و تدريج رهبران منطقهبه هاي پر پيچ و خم،تجربه
هاي خود قرار دهند و تمام توان خود را در راستاي اي را در صدر اولويتتعامل منطقه

عنوان نهادي تازه  هرچه بيشتر از جهان خارج در پيش گيرند. آسه آن بهكسب استقالل 
پي توافقات اعضا مبني  بود و اين امر درهاي خود تقويت پايه تحكيم ودنبال  بهتاسيس 

 ;Bhalla & Bhalla. 1997: 69)شد بر ادغام و يكپارچگي فزاينده پيوسته دنبال مي

Corfield. 2011: 28). ايجاد شد.  1330آزاد تجاري آسه آن در سال  هاي منطقهجرقه
تن منطقه در نامه منطقه آزاد تجاري را براي رقابتي ساخاعضاي آسه آن فرآيند موافقت

آغاز كردند. اين  1330گذاري مستقيم خارجي، در سال صادرات و جذب سرمايه
هاي ترجيحي اي در قالب تعرفهاي و غيرتعرفهنامه براي آزادسازي اقدامات تعرفهموافقت

پيش بيني  0006اي تا سال مشترک ارائه شد. دستيابي به آزادسازي تعرفه و غيرتعرفه
نامه منطقه آزاد تجاري آسه آن كاهش يافت. موافقت 0000به سال شده بود كه بعدها 
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بين شش عضو اصلي آسه آن يعني برونئي، مالزي، اندونزي، سنگاپور،  0000در سال 
درصد كاهش يافت. قرار شد ويتنام با  5تا  0فيليپين و تايلند اجرايي شد و تعرفه به 

و كامبوج در سال  0005مار در ، الئوس و ميان0004استانداردهاي مشابهي در سال 
شش عضو اصلي آسه آن،  0010هاي اين چنيني شوند. در سال مشمول تعرفه 0007

منطقه آزاد تجاري كامل را ايجاد كردند و براي چهار عضو جديدتر آسه آن بازه زماني 
اي، كشورهاي عضو آسه آن نامه درون منطقهديگري را مشخص كردند. عالوه بر موافقت

دهي به مناطق آزاد تجاري دوجانبه با زمينه شكل رت منفرد نقش فعالي را درصو به
مختلف از جمله ژاپن، چين، هند، استراليا، اروپا و اياالت متحده بازي كشورهاي 

  .(Findlay & Urata. 2009: XIV-XVI) كنند مي
درصد از حجم كل  15تا  10)كه  1370اي آسه آن از دهه تجارت درون منطقه 

صورت  به (Hapsari & Mangunsong. 2006: 5)داد( را تشكيل ميجارت آسه آن ت
 05اي به ، تجارت درون منطقه1330تصاعدي افزايش يافت و حتي تا اواسط دهه 

درصد از كل تجارت آسه آن رسيد. با وقوع بحران پولي و مالي آسياي شرقي، حجم 
درصد در سال  0/01به  1337ل درصد در سا 4/00اي آسه آن از تجارت درون منطقه

 1336و اما از سال  (Heiduk & Yiping. 2005: 21; Than. 2005: 40)كاهش يافت  1337
درصد  07كه به مرز  يعني آغاز بحران اقتصاد جهاني 0006افزايش اين شاخص تا سال 

ن اي آسه آرسيد، ادامه داشت. در سال بعد از بحران اقتصاد جهاني، تجارت درون منطقه
در همين  0010و تا سال  (USITC. 2010: 2-12)نزديک به سه درصد كاهش يافت 

اي تجارت درون منطقه 1در جدول شماره  .(Basu Das. 2015: 13)محدوده باقي ماند 
است. براساس ارقام ثبت شده از عملكرد تا به امروز آورده شده 1370آسه آن از دهه 

هاي زماني متفاوت نوساناتي را شاخص در برهه اي آسه آن، ايناقتصادي درون منطقه
پيوسته رشد داشته و بعد از بحران اقتصاد جهاني  0006دهد كه تا سال نشان مي

تنها رشد چنداني نكرده؛ بلكه كاهش  اي آسه آن نه، تجارت درون منطقه0006درسال 
 نيز يافته است. 
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 اي آسه آن. تجارت درون منطقه1جدول شماره 

 از كل تجارت )درصد( حجم سال
1370 10 
1360 1/15 
1330 6/17 
1335 6/13 
1337 0/01 
0000 0/04 
0006 6/07 
0003 5/03 
0014 0/03 
0017 1/04 
0017 3/00 

 (ASEAN Secretariat. 2018; Than. 2005: 40) منبع:
طي  تجارت كاال بين كشورهاي آسه آن نيز اگرچه با نوساناتي، روندي صعودي را 
ميليارد دالر بوده به  170كه نزديک به  0000اي كاال از سال كند. تجارت درون منطقه مي

 ;ASEAN Secretariat. 2013: 17)رسيده است  0017ميليارد دالر در سال  500بيش از 

ASEAN Secretariat. 2017: 13.) همكاري هاي تجارت خدمات آسه آن نيز يكي ديگر از حوزه
 0010ميليارد دالر در سال  60اي خدمات از است. تجارت درون منطقه كشورهاي منطقه

افزايش يافته است. حجم سرمايه گذاري مستقيم  0017ميليارد دالر در سال  107به 
ميليارد دالر در سال  03به  0000ميليارد دالر در سال  5اي نيز از خارجي درون منطقه

 0004مين نشست آسه آن در اكتبر سال نه. (UNCTAD. 2017: XVII)رسيده است  0017
برگزار شد و رهبران كشورهاي منطقه اعالم كردند، قصد دارند سه ركن مشترک بهم 

و اجتماع  0، اجتماع اقتصادي آسه آن1پيوسته و نيرومند با عناوين؛ اجتماع امنيتي آسه آن
سران آسه آن ، 0007ايجاد كنند. در ژانويه  0000را تا سال  4اجتماعي آسه آن-فرهنگي

در اواخر . (Huong Dang. 2008: 5)كاهش دهند  0015موافقت كردند بازه زماني را به 
آسه آن اعالميه كواالالمپور را امضا كرده و ايجاد بازار مشتركي را ميان  0015سال  دسامبر

                                                      
1. ASEAN Security Community (ASC) 
2. ASEAN Economic Community (AEC) 
3. ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

376 

عضو آسه آن كليد زد كه بيش از پنج دهه مذاكرات را براي دستيابي به آن پشت  10
بود. هدف از تشكيل بازار مشترک، تحرک آزادانه اشخاص، اجناس و سرمايه بين  سرگذاشته

 .(Both. 2018: 165) كشورهاي عضو بيان شده است

 . عناصر ساختاري اجتماع اقتصادي آسه آن0جدول شماره 

 اصول اساسي اركان

.   بازار مشترک و 1

 اساس توليد

آزادي جريان 

 كاال

آزادي جريان نيروي 

 كار ماهر

 هاي در اولويت ادغام بخش

محصوالت كشاورزي، 

مسافرت هوايي، خودرو، 

قطعات الكترونيكي، 

ماهيگيري، سالمت، 

تداركات، محصوالت 

كائوچويي، نساجي، پوشاک، 

 توريسم و محصوالت چوبي

آزادي جريان 

 خدمات

آزادي جريان 

 سرمايه گذاري

آزادي جريان 

 سرمايه

غذا، كشاورزي و 

 جنگلباني

منطقه اقتصادي    .0

 رقابتي

حفظ و حمايت از  سياست رقابتي

 مصرف كننده
 توسعه زيرساختي

حمل و نقل، فناوري 

اطالعات و ارتباطات، انرژي، 

معدن، سرمايه گذاري 

 زيرساختي

 وضع ماليات

حقوق مالكيت 

تجارت  معنوي

 الكترونيک

.   توسعه اقتصادي 4

 برابر

 متوسطهاي كوچک و  توسعه شركت

 ابتكار عمل براي ادغام و يكپارچگي آسه آن

.  ادغام در اقتصاد 3

 جهاني

رويكرد واحد و هماهنگ به روابط اقتصادي خارجي )مانند منطقه آزاد 

 تجاري و مشاركت اقتصادي جامع(

 هاي تامين جهاني مشاركت فزاينده در شبكه
 .(ADBI. 2014: 29)منبع: 
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ركن  3كنيد، اجتماع اقتصادي آسه آن مشاهده مي 0ماره همانطور كه در جدول ش 
شود. در اساسي دارد كه بيشتر تمركز كشورهاي عضو اين نهاد، مصروف اين اهداف مي

رو تا سال يک دهه پيش انداز  چشممنتشر شد نيز  0015اعالميه آسه آن كه سال 
كرد. يكي از اهداف  تر كشورهاي منطقه تاكيد ميكامال بر يكپارچگي هرچه تمام 0005

 0005اساسي ذكر شده در اعالميه آسه آن، تبديل شدن به بازار مشترک كامل تا سال 
دنبال  بههاي چشمگير در سطوح اقتصادي است كه كشورهاي منطقه عليرغم تفاوت

كند، افزايش دست يافتن به اين مهم هستند. اما مشكلي كه در اين بين خودنمايي مي
اند اي است. كشورهاي آسه آن نتوانستهاي و برون منطقهون منطقهبرابر دو حوزه در

اي را در بيش از يک دهه گذاري درون منطقهسهم كشورهاي خود از تجارت و سرمايه
 اي دهند كه در ادامه به داليل اين امر خواهيم پرداخت.افزايش قابل مالحظه

 موانع همگرايي اقتصادي بيشتر آسه آن -7

هاي بسياري را نيز در هاي وجودي كه دارند، تفاوتآن عالوه بر شباهتكشورهاي آسه 
توان به عنوان مثال از نظر جمعيت با مقايسه دو كشور مي هاي گوناگون دارند بهحوزه

ميليون نفر جمعيت داشته كه  050بيش از  0017اين مهم پي برد؛ اندونزي در سال 
 .ASEAN Secretariat)ثبت شده است هزار نفر  300اين شاخص در برونئي بيش از 

آمار مربوط به جمعيت شهرنشين كشورهاي منطقه نيز تفاوت چشمگيري را  .(3 :2017
 01درصد جمعيت سنگاپور شهرنشين بوده و تنها  100اي كه دهد؛ به گونهنشان مي

كشورهاي  .(ASEAN Secretariat. 2017: 7)درصد جمعيت ميانمار شهرنشين است 
درصد  0هاي متفاوت متكي هستند مانند سنگاپور )براي كسب درآمد به راه منطقه نيز
، 5/07ها به ترتيب خدمات( و ميانمار )كه اين شاخص 7/74صنعت و  4/07كشاورزي، 

غالبا اين شاخص نشان  .(ASEAN Secretariat. 2017: 47)درصد( است  7/31و  3/40
ا روستاييان معموال از كمبود امكانات باشد؛ زيردهنده سطح توسعه يافتگي كشورها مي

 ونقل و موارد هاي مختلف از جمله بهداشت، سواد و آموزش، فقر، درآمد و حملدر حوزه
ها برند و كشور بايد انرژي زيادي براي جبران و تامين نيازهاي آنگوناگون رنج مي

 مصروف دارد.
ها كاف بين برخي از آنهاي اقتصادي متفاوتي دارند و شكشورهاي آسه آن توانايي 

ها اين تفاوت بسيار زياد است كه با اشاره به توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه آن
ميليارد دالر 10آشكار است. توليد ناخالص داخلي اندونزي يک تريليون و برونئي بيش از 
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بوده است. درآمد سرانه كشورهايي مانند سنگاپور و برونئي به ترتيب  0017در سال 
هاي مذكور، تفاوت عالوه بر. (statista. 2018)بود  0017 هزار دالر در سال 7/03و  7/57

هاي پادشاهي و كمونيستي مانند برونئي و ويتنام بسته كشورهاي منطقه از حكومت
گرفته تا دموكراسي بزرگي مانند اندونزي در منطقه جنوب شرق آسيا را در خود دارد. 

ذهبي و فرهنگي در آسه آن نيز بسيار زياد است كه اين موارد هاي قومي، زباني، متفاوت
كند. مطالب ها بيشتر ميخود احتمال ايجاد تنش را درون اين كشورها و حتي بين آن

ها خارج از هاي آنهاي كشورهاي آسه آن است و بررسي تفاوتذكرشده بخشي از تفاوت
ه براي شروع مباحث بعدي بحث مقاله حاضر است. به همين دليل به مطالب ذكر شد

 شود.اي آسه آن پرداخته ميشود و در ادامه به موانع اصلي همگرايي منطقهقناعت مي

 اي اندكتجارت درون منطقه -7-8

درصد از  04اي برابر با حجم تجارت بين اعضا اين نهاد و سازمان منطقهحاضر  درحال
اي ديگر چون اتحاديه اروپا هحجم كل تجارت آسه آن است كه در مقابل نهادهاي منطق

اي دارند، نسبتا درصد تجارت درون منطقه 50درصد و نفتا كه بيش از  70كه بيش از 
اند موانع تجاري كشورهاي عضو آسه آن در تالش (Salvatore. 2016: 279).پايين است 

رش اي را گستبين خود را هرچه بيشتر از ميان بردارند تا بتوانند تجارت درون منطقه
عنوان بازاري  داده و زمينه دستيابي به بازار مشترک را فراهم سازند؛ اما آسه آن به

 مشترک نيازمند تجارت فزون تري بين اعضا خود است.
كشور آسه  10اي همانطور كه در قسمت قبل اشاره شد، حجم تجارت درون منطقه 

اي براي اد منطقهو اين نه (ASEAN Secretariat. 2018)درصد است  05آن كمتر از 
درصد  30اي خود را به بيش از رسيدن به هدف خود بايد حجم تجارت درون منطقه

افزايش دهد. حفظ بازار مشترک نيز دشوارتر از مرحله اوليه يا ايجاد آن است. مثال بارز 
هاي اخير مشكالت متعددي را به چشم ديده است اين امر، اتحاديه اروپاست كه در سال

توان به احتمال خروج انگلستان از اتحاديه، بحران بدهي يونان و ها ميرين آنو از مهمت
هاي موجود برسر منطقه يورو، جريان فزاينده مهاجران و پناهندگان سوري و نگراني

 :CRS Report. 2017)كرد افغاني به منطقه، خيزش مجدد روسيه و تهديد تروريسم اشاره

اي براي دستيابي به هدف خود كه همان بازار هعنوان نهادي منطق آسه آن به .(7
تري انجام دهد و اين امر نيازمند همراهي تمام هاي دقيقريزيمشترک است، بايد برنامه

اي به اين دليل اهميت دارد كه استقالل راي اعضاي اين نهاد است. تجارت درون منطقه



 

 اي آسه آن منطقه  د سياسي همگرايياقتصا                                               

 

8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم  

379 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

۰ 

۲۰۰ 

۴۰۰ 

۶۰۰ 

۸۰۰ 

۱۰۰۰ 

۱۲۰۰ 

۱۴۰۰ 

۱۶۰۰ 

۱۸۰۰ 

۲۰۰۰ 

۱۹۹۳ ۱۹۹۶ ۱۹۹۹ ۲۰۰۳ ۲۰۰۶ ۲۰۰۹ ۲۰۱۲ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ 

 (درصد)تجارت درون منطقه ای  تجارت برون منطقه ای تجارت درون منطقه ای

شتري در راستاي اتخاذ ها آزادي عمل بياي را بيشتر كرده و به آننهادهاي منطقه
-دهد. وابستگي بيش از حد به خارج از منطقه باعث ميهاي مورد نظر خود ميسياست

شود در مواقع حساس، كشورهاي منطقه نتوانند با موانع موجود قاطعانه برخورد كنند و 
 دهد. ها را در وضعيت نامناسبي قرار مياين امر به نوبه خود منافع آن

 اي آسه آن )ميليارد دالر(تجارت درون و برون منطقه .1نمودار شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ASEAN Secretariat)منبع: 
 

تا  1330اي آسه آن از دهه ، حجم تجارت برون منطقه1براساس نمودار شماره  
اي داشته است. با رجوع به تري نسبت به تجارت درون منطقهكنون رشد قابل مالحظه
رسد اين است كه اين نهاد، آنچه در نگاه اول به ذهن مياي آمار تجارت درون منطقه

اي در طول بيش از دو دهه، نشان دهنده افزايش همكاري و تجارت درون منطقه
شود بوده و بايد در نظر گرفتهتر  مهماي است؛ اما آنچه در اين بين تبادالت درون منطقه

ته است. همانطور كه خط اي آسه آن رشد بيشتري داشاين است كه تجارت برون منطقه
اي، سهم اين دهد، عليرغم افزايش حجم تجارت درون منطقهمشكي در نمودار نشان مي

دهد؛ بلكه در چندسال تنها رشدي را نشان نمي اي نهبخش نسبت به تجارت برون منطقه
شود اگرچه آسه آن است. اينجاست كه مشخص مياخير كاهش و حتي راكد باقي مانده

كند؛ اما سازوكارهاي مناسب براي اي تاكيد ميي اقتصادي درون منطقهبر همگراي
 پيگيري اين امر را نينديشيده است.
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 تجارت کل خدمات تجارت درون منطقه ای خدمات

 (درصد)تجارت درون منطقه ای خدمات 

 . تجارت خدمات آسه آن )ميليارد دالر(0نمودار شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ASEAN Secretariat. 2018)منبع: 

است. با هتا كنون آورده شد 0010تجارت خدمات آسه آن از سال  0در نمودار شماره  
اجرايي كردند؛ اما آمار مربوط  0000اينكه اعضاي آسه آن منطقه آزاد تجاري را در اواسط دهه 

تنها رشد نكرده  اي خدمات، باوجود رشد حجم كل تجارت خدمات، نهبه تجارت درون منطقه
تنها به هدف خود  دهد كه اين يعني آسه آن نهاست؛ بلكه كاهش سه درصدي را نيز نشان مي

 )بازار مشترک( نزديک نشده )البته در حال حاضر(؛ بلكه از آن دور نيز شده است.

اي در آسه آن گذاري مستقيم خارجي درون منطقه و برون منطقه. سرمايه3نمودار شماره 
 )ميليارد دالر(

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (ASEAN Secretariat. 2018)منبع: 
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اي اندكي متفاوت رجي درون منطقهاما آمار مربوط به حوزه سرمايه گذاري مستقيم خا 
ميليارد  3/6اي از گذاري درون منطقهاي كه حجم سرمايهاز دو حوزه قبلي است، به گونه

 0017درصد( در سال  3/03ميليارد دالر ) 7/03به  0007درصد( در سال  0/10دالر )
 5ايش بوده كه نسبت به سال قبل افز 0010افزايش يافته است. در اين بين تنها سال 

ميليارد  16اي از گذاري مستقيم خارجي درون منطقهميليارد دالري داشته و حجم سرمايه
است. به نسبت به سال قبل تفاوت زيادي نداشته 0015ميليارد دالر رسيده و سال  04به 

پيوسته اي آسه آن گذاري مستقيم خارجي درون منطقهاستثنا اين دو مورد، حجم سرمايه
 :ASEAN Secretariat. 2017)توان در اين حوزه ابراز اميدواري كرد و مي رشد داشته است

گذاري افزايش يافته و سهم كشورهاي آسه آن از سرمايه نيز حجم 0017در سال  .(142-144
آنچه از بررسي عملكرد  ميليارد دالر به ثبت رسيده است. 3/07ميليارد دالر،  160مجموع 

اي ست، جز عملكرد نه چندان قوي اين نهاد منطقهاي آسه آن مشخص ادرون منطقه
هاي مختلف با وجود نيست؛ البته ذكر اين موضوع حائز اهميت است كه آسه آن در حوزه

كمبودهاي موجود، عملكرد خوبي را ثبت كرده و منظور از عملكرد نه چندان قوي در اينجا، 
رک است كه باعث شده تاحدودي ناتواني در پيشبرد هدف خود يعني همان بازار مشت

 اي خودنمايي كند.واقعيت، وراي آرزوهاي اين نهاد منطقه

 تفاوت چشمگير در توان و قابليت اعضا -7-3

هاي بسيار متفاوت كشور با توانايي 10اي از عنوان بلوک و يا نهادي منطقه آسه آن به
درآمد متوسط، است. در اينجا ما بايد آسه آن را به دو گروه كشورهاي با تشكيل شده

)سنگاپور، مالزي، برونئي، تايلند، اندونزي و  1كشور آسه آن 7متوسط به باال و باال مانند 
تقسيم كنيم. در بين كشورهاي  0يافته آسه آنفيليپين( و گروه كشورهاي كمتر توسعه

عنوان  هاي زيادي از نظر سطوح مختلف توانايي وجود دارد. بهدو گروه باال نيز تفاوت
، درآمدهاي برونئي اغلب بر صادرات مواد خام نفت و 7ل در گروه كشورهاي آسه آن مثا

گاز وابسته است و اين كشور در مقابل سنگاپور كه درآمد آن اغلب بر خدمات و بعد از 
يافته آسه آن آن توليدات صنعتي متكي است، قرار دارد. در ميان كشورهاي كمتر توسعه

تنها از  سه كشور ديگر كمي متفاوت بوده و اين كشور نه نيز سطح اقتصاد ويتنام با 3
عملكرد بهتري نسبت به سه كشور ديگر داشته، بلكه توانسته است در دو منظر اقتصادي 

                                                      
1. ASEAN6 
2. ASEAN4 (CLMV) 
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 :ASEAN Secretariat. 2017تري را ثبت كند )دهه اخير رشد و پيشرفت قابل مالحظه

اي گونه دهد؛ بهي را نشان ميهاي بسيارحجم اقتصادي اين مجموعه نيز تفاوت .(59-125
( بيش از يک تريليون در سال؛ اما همين 0017كه توليد ناخالص داخلي اندونزي )

ميليارد دالر است. اين شاخص گوياي توانايي و قابليت  17شاخص در كشور الئوس 
 .(Statista. 2018)سازد كشورهاي منطقه است كه تفاوت بسيار زيادي را نيز نمايان مي

ها نيز از سه شاخه اصلي آسه آن،  دليل تفاوت كشورهاي منطقه، انتظارات آنبه  
كه اين نهاد  عنوان مثال درحالي مخصوصا اجتماع اقتصادي آسه آن متفاوت است. به

كند، عنوان حامي منافع كشورهاي با اقتصاد باز ]مانند سنگاپور و مالزي[ عمل مي به
در  يشتربودن آن ب يدكامبوج، مف ياد الئوس كوچک مانن يافتهنكشور توسعه يک يبرا

كه اين امر نيز در واقعيت امر چندان به نفع  است يخارج يممستق يگذار يهجذب سرما
عنوان مثال از مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه وارد  اين كشورها نيست. به

نند نيافته كوچک مادرصد و كشورهاي توسعه 50شود سنگاپور نزديک منطقه مي
دهند )البته اين درصد از آن را به خود اختصاص مي 5تا  0الئوس، كامبوج و ميانمار 

تغيير خواهد كرد( كه اين امر منجر به عدم تمايل به تخصيص منابع در سير به تدريج 
منافع  در مورد. (ASEAN Secretariat. 2017: 141)شود اي بيشتر ميراستاي ادغام منطقه
عنوان مثال درحالي  گرايي اقتصادي نيز تفاوت ديدگاه وجود دارد. بهحاصل از توسعه هم

ارتقا و توسعه توليد دنبال  بهتر مانند تايلند، اندونزي و مالزي كه كشورهاي توسعه يافته
قطعات الكترونيكي و صنعت خودرواند، كشورهايي مانند ميانمار، برونئي و الئوس بيشتر 

براي صنايع مبتني بر ذخاير و منابع معدني هستند مند به اولويت قائل شدن  عالقه
(OEC. 2018; UNcomtrade 2018) .هاي گوناگون توسعه بازار يكپارچه در بخش اين امر

كند؛ اما ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه با اي را با چالش مواجه ميمنطقه
 ريزي دقيق نقايص ذكر شده قابل رفع است.برنامه

گرايي( بعضي از كشورهاي آسه آن مانند اندونزي )و با قتصادي )حمايتگرايي املي 
اي تبديل شده كه اولويت را به هاي منطقهانتخابات كنوني مالزي( نيز به يكي از چالش

اند. عدم هاي ملي متمركز كردهآزادسازي اقتصادي بر ايجاد ساختار و زيرساختجاي 
هاي حال حاضر منطقه است ديگر از چالش قطعيت سياسي در فيليپين و اندونزي يكي

(Mumford & Ramamurthy. 2018: 6). تر به منابع مالي دليل نياز كشورهاي كوچک به
هاي جديدتر كشورهاي بزرگ مانند دهند در طرحها ترجيح ميعظيم زيرساختي، آن

 چين و ژاپن باقي بمانند. 
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 موانع سياسي و تمايالت فراملي آسه آن  -7-9

هاي خود اين است كه هاي كشورهاي منطقه براي تعميق همكاريچالشديگر از يكي 
 خويش ها تمايل دارند قسمتي از آسه آن باشند، درحالي كه در خدمت منافع مليآن

)اقتصادي يا سياسي( هستند. اين يعني كشورهاي آسه آن تمايلي به واگذار كردن 
]و ايجاد هر نهادي را در راستاي تقويت و  اقتدار و حاكميت خود به نهادي فراملي ندارند

در منشور  1وجود اصل عدم مداخله در امور داخلي دانند[.تحكيم حاكميت ملي خود مي
هاي باعث شده است كشورهاي منطقه در مقابل بحران (Portela. 2013: 1)آسه آن 

 مختلف داخلي، اصل همكاري و مشورت را كنار بگذارند و حس وحدت و يكپارچگي
 0015سال  اوتبحران روهينگيا است كه از  امرخود را از دست بدهند. مثال بارز اين 

به دليل پايبندي به اصل مورد نظر  مدت زمان زياديآغاز شده است و كشورهاي منطقه 
مالزي صرفا انتقاداتي  ،الملليباالخره به واسطه فشارهاي بين و در پيش نگرفتنداقدامي 

 ،عنوان بازاري مشترک عمل كند رد. آسه آن براي اينكه بتواند بهرا هرچند اندک وارد ك
تري جهت حل منازعات و مشكالت ايجاد شده تر و هماهنگنيازمند سازوكارهاي دقيق

  است.
ها مذاكره اعضاي آسه آن براي تبديل اعالميه اخالقي به همچنين پس از سال 

مشخص شد؛ اما  0010ست در سال عنوان ميزبان نش منشور اخالقي آسه آن، كامبوج به
هاي چين، تشكيل منشور را وتو كامبوج به دليل روابط نزديک و ترس از خروج سرمايه

زاده و رمضاني، كرد و به درخواست بيجينگ از گفتگو در مورد آن امتناع ورزيد )عباس
هاي متفاوت اعضاي آسه آن از منافع سياسي و اقتصادي اين (. گرايش76-73: 1437

اي درياي جنوب چين، عنوان مثال در مورد اختالفات منطقه گيرد. بهشورها نشات ميك
( و 77: 1437زاده و رمضاني، فيليپين و ويتنام درگيري بيشتري با چين دارند )عباس

كنند در اين مسئله ورود پيدا نكنند. كشورهايي مانند الئوس، ميانمار و كامبوج سعي مي
هاي مشترک است كه كشورهاي آسه آن را به دم وجود سياستدهنده عاين موارد نشان

بين طرفين است.  اعتماديدهد و نتيجه قطعي آن بروز بيسمت استقالل راي سوق مي
نظر  بهگشا باشد كه تواند اندكي براي درک موضوع راهدر اينجا ذكر اين واقعيت نيز مي

اقتصادي يعني يكي از سه  رسد كشورهاي آسه آن تاكيد خود را بيشتر بر حوزهمي
اند و آسه آن براي دستيابي به هدف خود نيازمند ايجاد اجرايي آسه آن گذاشته شاخه

                                                      
1- the principle of non-interference in internal affairs 
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اجتماعي و -توازني بين سه شاخه اجرايي آسه آن يعني اجتماع امنيتي، فرهنگي
اقتصادي است و با توجه به وضعيت حاضر بايد منتظر ماند كه آيا نظريه ارنست هاس 

هاي سياسي و از حوزه همگرايي و همكاري اقتصادي به ديگر حوزه« سرريزي»مبني بر 
 امنيتي آسه آن محلي از اعراب پيدا خواهد كرد يا خير.

ها و سياستمداران ارتباط عملكرد اكثر كشورهاي آسه آن با روابط نزديک بين بنگاه 
ين و مقرارت اقتصاد اي و تغيير ساختار قوانهاي داخلي نيز از ادغام منطقهشركتدارد. 

 ;Deinla. 2017: 102)ها با صاحبان قدرت رابطه نزديک دارند اند. اين شركتملي نگران

Gomez. 2002: 2; Basu Das. 2016: 5). ها در مواقع هم حمايت اين شركت )دليل آن
ها را در نظر بگيرند و در ها نيز منافع شركتانتخابات از كانديداهاست تا در مقابل آن

راستاي حفظ آن گام بردارند( و تقاضاي مقررات داخلي براي دور زدن اصالحات الزم 
هاي به نامهاي به شدت باال است. اين امر در موارد بسياري از موافقتبراي ادغام منطقه

شود كه بر اساس آن اجازه رسميت شناختن مشترک حرفه و مشاغل آسه آن ديده مي
ها در تفاوت گونه يناشود. و مقررات داخلي انجام مي ها تحت قوانيناستخدام خارجي

و روند  كندبا مشكل مواجه ميرا  يااغلب ابتكارات منطقه ياسيو فرهنگ س يمنافع مل
 .(Basu Das. 2016: 5)اندازد به تاخير مي يطور قابل توجه ادغام را به

متحده و كره هاي اقتصادي اين كشور با ژاپن ]هند، اياالت ظهور چين و رقابت 
جنوبي[ در منطقه شرق آسيا نيز يكي ديگر از موانع همگرايي اقتصادي آسه آن است. 

اي در منطقه شرق آسيا باعث شد آسه آن در اي و فرامنطقههاي منطقهرقابت قدرت
هاي بارز رقابت اقتصادي تاكيد كند. يكي از نمونه 1بر اصل مركزيت آسه آن 0007سال 

 17اي است كه ب مركزيت آسه آن، مشاركت اقتصادي جامع منطقهچين و ژاپن در قال
كشور آسه آن به عالوه چين، ژاپن، كره جنوبي، هند، استراليا و نيوزيلند( را  10كشور )

هاي دو كشور كند[. اگرچه رقابتعنوان منطقه آزاد تجاري عمل مي گيرد ]و بهدر بر مي
طقه و به تبع آن تامين نيازهاي همگرايي به رشد و توسعه ابعاد گوناگون كشورهاي من

-اقتصادي بيشتر كمک خواهد كرد؛ اما اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت كه رقابت قدرت

شود كشورهاي آسه آن با توجه به وابستگي و همچنين منافع و هاي بزرگ باعث مي
: 1437عاليق متفاوت خود به سمت يكي از اين كشورها سوق پيدا كنند )رمضاني، 

( و اين واقعيت كشورهاي منطقه را از هدف خود مبني بر همگرايي بيشتر در 130-166

                                                      
1. ASEAN Centrality 
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قالب نهاد آسه آن دور خواهد ساخت. موارد مذكور به نوبه خود منجر به تفرقه، 
هاي شود. همچنين چين و هند كه جمعيتاعتمادي و جدايي كشورهاي منطقه مي بي

به سمت خود جذب كرده و منجر به كند شدن هاي خارجي را ميلياردي دارند، سرمايه
 اند.سير فزاينده جريان سرمايه به منطقه جنوب شرق آسيا شده

 اجتماع اقتصادي آسه آن در قالبتر را از تعهدات ساده ياريآسه آن بس يكشورها 
و ساده  داردي متعدد عوامل يببه ترك يازن ماندهموارد باقي يسازياده. پانداجرا كرده

. ددار يو مال يو منابع انسان يبه سازمان قو يازن ،اقدامات نسبتا دشوار ينا ياجرا .نيست
نيازهاي مذكور هستند و اكثر اين كشورها بايد پيش آسه آن فاقد ياكثر كشورها

اصالحات ساختاري مناسبي را در راستاي تعميق همگرايي اقتصادي در دستور كار قرار 
رخي ديگر از انواع موانع همگرايي اقتصادي، وجود ب .(ADBI. 2014: xxix-15)دهند 

اي كه مانع حركت آزادانه كاال، نيروي كار و سرمايه بين كشورها برخي موانع تعرفه
شود؛ قوانين و مقررات متفاوت كه مانعي بر سر هماهنگي و يكپارچه عمل كردن  مي

شود. ام اقدامات ميساالري بيش از حد كه مانع تسريع انجطرفين است؛ مقررات و ديوان
هاي ناكافي نيز از كمبود اطالعات از فضاي كسب و كار كشورهاي عضو و زيرساخت

عنوان مثال:  به .(Hu. 2013: 466)ديگر موانع موجود جهت همكاري اقتصادي بيشتر است 
هاي رفاهي برونئي، اين يافتگي سنگاپور و تا حدودي سياستبه دليل سطح توسعه

هاي باال نسبت به واردات كاالهاي خارجي را نخواهند پذيرفت و رفهكشورها اعمال تع
اگر خالف اين امر تحقق يابد، رفاه نسبي سنگاپور و برونئي مورد هدف قرار خواهد 

-هاي جبراني پيشرسد اين پيامد را بپذيرند )مگر اينكه سياستنمينظر  بهگرفت كه 

در نتيجه  .(Basu Das & Others. 2016: 1-18; Plummer. 2006: 934)بيني و اعمال شود( 
صورت كامل و در بازه زماني كوتاه  اي را بهكشورهاي آسه آن مراحل همگرايي منطقه

اي كامل در نظر توانند طي كنند و بايد استثنائاتي را در مسير همگرايي منطقهنمي
 ود.عضو نهاد مزبور ممكن و اجرايي ش 10بگيرند تا ادغام بيشتر در قالب هر 

 گيرينتيجه

به سمت همگرايي اقتصادي بيشتر حركت كردند.  1330كشورهاي آسه آن از دهه 
اي، همگرايي اقتصادي در قالب منطقه آزاد تجاري بود كه هدف اعضاي اين نهاد منطقه

عضو كمتر  3براي  0016براي شش عضو اصلي و اواخر  0015بازه زماني آن تا سال 
بود. كشورهاي آسه آن ج، ميانمار و ويتنام در نظر گرفته شدهتوسعه يافته الئوس، كامبو
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تصميم گرفتند بازار مشترک آسه آن را در طول يک دهه يعني تا سال  0015در سال 
اجرايي كنند و نقشه راه آن را نيز تعيين كردند. انتخاب پول واحد نيز موضوع  0005

يي شدن بازار مشترک )جهت ديگري است كه ابتدا توسط مالزي مطرح شد و براي اجرا
؛ اما است يعضو( ضرور ، كاال و خدمات در ميان كشورهايافرادحركت آزاد و بدون مانع 

عنوان پول واحد انتخاب  توافقي ميان اعضاي اين نهاد بر سر اينكه پول كدام كشور به
پذيري حوزه صادرات خود مخالف اتخاذ شود، وجود ندارد و هر كشور براي حفظ رقابت

هايي كه اعضاي آسه آن ول واحد يا مشترک براي سازمان مزبور است. با وجود پيشرفتپ
اند، اين نهاد براي دستيابي به هدف خود يعني بازار مشترک هاي مختلف داشتهدر حوزه

رسد در اين بازه زماني اندک مينظر  بهرو دارد كه موانع بسيار زياد و دشواري را پيش
تنها اختالف سطوح  هم نه ازار مشترک را نخواهد داشت و دليل آنتوانايي دستيابي به ب

هاي مختلف اعضا؛ بلكه نبود منابع و سازوكارهاي شايسته و توسعه و پيشرفت در حوزه
تنها موانع داخلي؛ بلكه جذابيت و منافع حاصل از  درخور براي تعقيب اين هدف است. نه

شورهاي آسه آن را به سمت همگرايي اي، كاي يا بين منطقههاي فرامنطقههمكاري
دهد و اين امر اگرچه موجب آزادسازي بيشتر اعضا با اي )شرق آسيا( سوق ميفرامنطقه

شود؛ اما مانع بزرگي بر سر راه تسريع و تعميق همگرايي اقتصادي گذشت زمان مي
اي طقهاي )جنوب شرق آسيا( و در قالب نهاد آسه آن خواهد بود. موانع دروني، منمنطقه

صورت تركيبي از عوامل عمل كرده و به احتمال زياد همگرايي بيشتر را  اي بهو فرامنطقه
به تاخير خواهند انداخت. وجود موانعي در مقابل آزادي انتقال كاال، كار و سرمايه بين 

ها و حتي موجب شده است آسه آن اقداماتي مانند كاهش تعرفهحاضر  درحالاعضا 
دستيابي به اتحاديه همگراتر دنبال كند. با بررسي تجربه همگرايي  ها را جهتحذف آن

اي( را تاييد توان رشد اين پديده )همگرايي منطقهاي در قالب نهاد آسه آن، ميمنطقه
كرد؛ اما نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه در حوزه علوم اجتماعي و انساني ممكن 

توانيم علتي يا ابعاد گوناگوني را برتابد، ما نمياست علت و عوامل هر پديده، وجوه و 
توان به واحد را براي اثبات ادعايي خاص، به موضوعي مشخص نسبت دهيم. در اينجا مي

هاي پيشين، دست در دست هم داده و اين نتيجه رسيد كه علل ذكر شده در قسمت
ل همگرايي بيشتر هاي مختلف در مقابهاي گوناگون، با شدت و ضعفموانعي را به نسبت

اند. فقدان سازوكارهاي سنجيده نيز مانع رفع مشكالت موجود آسه آن ايجاد كرده
 شود.  مي
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رسد كشورهاي آسه آن اگرچه در مواجهه با مشكالت متعدد توانايي مينظر  به 
دستيابي به بازار مشترک را خواهند داشت؛ اما اين هدف با وجود حجم باالي موانع، 

شكالت كنوني كمي زمان بر است و دوره زماني آن احتماال بيش از يک ها و مچالش
دهه خواهد بود. البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه آسه آن در مواردي مانند بازه 

تواند حتي زودتر از موعد مقرر زماني ايجاد منطقه آزاد تجاري، ثابت كرده است كه مي
وان سرنوشت و تجربه كشورهاي پيشرفته را تبه هدف خود جامه عمل بپوشاند و نمي

عنوان نسخه غيرقابل تخطي و سرنوشت مختومه كشورهاي در حال توسعه و از جمله  به
 نهاد مزبور پيچيد.
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