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 دهیچک

تصاد وآثار آن بر زندگی ملل مختلف در سالهای اخیر موجب  شبدا اسبا  با فرایند جهانی شدن اق     

به شناخا همه جانبه این پدیدا و ا خاذ  صمیمات مناس  برای بهرا گیری  ایویژادولتها با حساسیا 

از فواید و کاهش مضار آن هما گمارند، چرا که دستیابی به  وسعه پایدار و متوازن، نیازمنبد  وجبه ببه 

و برای ایجاد رفاا عادلانه و بهبود اقتصادی در جوامب،، بایبد فراینبد جهبانی  جهانشمول اسا. ای وسعه

شدن را هدایا کرد. از سبوی دیربر، مبدیریا بهتبر ایبن فراینبد مشبارکا فعالانبه دولتهبا، بخصبو  

و چنبین مشبارکتی  نهبا در قالب   طلبدمیالمللی  گیریهای بین کشورهای در حال  وسعه را در  صمیم

اصلی که این مقاله در مقام پاسخرویی به آن برآمدا علبل  سؤالامکانپذیر اسا.  ایمنطقههای  همکاری

فرضبیه  اقتصبادی اکوسبا. هبایهمکاریهمررایی و واگرایی در میان اعضای  شکیل دهنبدا سبازمان 

قتصبادی که مشکل بنیادی اکو نبود زمینه و امکانات لازم برای همکباری ا دهدمیپژوهش حاضر نشان 

نهادی برای پویاسازی این سازمان اسا. ببرای افبیایش  هایساخانیسا، بلکه نبود ارادا سیاسی و زیر 

، از جمله  قویا دبیرخانه اکو و افیایش شمار کارشناسان شودمیهمررایی در اکو راهبردهایی پیشنهاد 

ی بیشبتر، و ببا  وجبه ببه آن، ایجاد بستر مناس  برای فعالیا بخش خصوصی در راستای ایجاد همررای

کبه کشبورهای  شبودمیاینکه شبکه  رابری مهمترین مییا نسبی برای کشورهای عضو اسا، پیشنهاد 

 گذاری مستقیم خارجی را در این حوزا فراهم آورند. عضو با بستر سازی نهادی، امکان سرمایه

 هاکلید واژه

 .اری، سرمایه گذایهای منطقهاکو، همررایی، واگرایی، همکاری

                                                                 
 سئول()نویسندا مکترای مدیریا استرا ژیک از دانشراا سانتامونیکا ایالات متحدا آمریکاد *

m.azarshab@gmail.com 
 واحد شاهرود، شاهرود، ایران سلامیازاد آدانشراا مدیریا استادیار  **



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2316 زمستان، 3 شماره، اول؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

11 

 مقدمه

درهیارا سوم آهنگ جهانی شدن پرشتاب  راز گذشته اسا واقتصادهای ملی برای ماندن و      

. امروزا جداکردن مسائل اندکردارو  یامنطقهآمادگی در میدان رقابا جهانی به گروا بندیهای 

ی و حتی همکاریهای اقتصادی نیی با مسائل سیاس اقتصادی وسیاسی از یکدیرر ممکن نیسا

 1691در ژوئیه  1«.دییس آر.»نخسا با عنوان « سازمان همکاری اقتصادی» گرا خوردا اسا.

با عضویا  رکیه، ایران، پاکستان  شکیل شد ولی فعالیا آن به علل گوناگون از جمله بی 

اما در  اعتمادی و دلسردی اعضا از یکدیرر و همچنین انقلاب اسلامی به حالا  علیق درآمد.

را به منظور پیریری  2اکو ر سه کشور عضو با گرایش بیشتر به همکاری اقتصادی،، ه1691سال 

. فروپاشی ا حاد جماهیر شوروی و استقلال ی.دی. بر پا کردندس ی اقتصادی آر.ها هدف

، زمینه گسترش اکو را فراهم ساخا. 1661آسیای مرکیی و قفقاز در سال  یهایجمهور

رکمنستان، قیاقستان، قرقییستان، با فاصله اندک بدان آذربایجان،  اجیکستان،   یهادولا

کشور افیایش داد  11پیوستند وافغانستان نیی با عضویا در این سازمان شمار اعضای آن را به 

اکو به عنوان یک  یهاایموفقآن افیود. در حال حاضر یکی از مهمترین  یامنطقهو بر اهمیا 

 ا از  باشدیمرهای عضو، بر اساس اصل  جارت آزاد ، افیایش  جارت بین کشویامنطقهسازمان 

 این رهرذر بتواند با چالشهای ناشی از جهانی شدن مقابله نماید.

 

 چارچوب تئوریک

همررایی به معنی  رکی  و ادغام شدن اجیاء در یک کل اسا. همررایی هم در درون یک      

ی از کشورها. درون کشور، به معنی وهم در درون یک منطقه در میان شمار دهدیمکشور معنا 

ی آن کشورهاگوناگون کشور اسا و در منطقه به معنی یکپارچری  یهابخشیکپارچری 

. همررایی اقتصادی به معنای افیایش وابستری متقابل در یک منطقه بر پایه باشدیممنطقه 

رگانی اسا. ومقررات باز هاروشی و هماهنگ سازی امنطقهیی چون بازرگانی درون هاشاخص

ناحیه  جارت آزاد،  -1 (12: 1892)نقی  زادا، ابدییمهمررایی اقتصادی به پنج گونه  کامل 

ا حادیه سیاسی. کانتوری و  -1و  ا حادیه اقتصادی -1بازار مشترک، -8ا حادیه گمرکی،  -2

اشپیرل، دو پژوهشرر آمریکایی، از نظریه پردازان برجسته در زمینه همررایی هستند که 

                                                                 
1. RegionalCooperation for Development 

2. Economic Cooperation Organization 
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به عنوان مهمترین  را« متغیرالرویی»چهار مطرح کردند. آنان  1691دیدگاا خود را درسال 

برای  عیین حدود طبیعی یک منطقه و نیی مییان انسجام در آن  یامنطقه درون مؤثرعوامل 

مکمل »و نیی  «مشابها»چرونری و اندازا انسجام؛ منظور از انسجام، اندازا -1: کنندیممعرفی 

سیاسی، اقتصادی و وفاداری سازمانی اسا.  یهانهیزمحدهای سیاسی یک منطقه در وا« بودن

منطقه از جها ار باط  یکشورهاماهیا ار باطات، یعنی چرونری در هم  نیدگی  -2

سطح قدرت؛ در این متغیر به  وانایی بالفعل و  -8مشترک و گردشرری. یهارسانه شهروندان،

دیرر  یهااسایسیک سازمان در جها همسان سازی  یرهاکشونیی ارادا کشور یا  بالقوا و

ساختار روابط؛ در اینجا  وانایی و  -1. شودیمسازمان مربوط  وجه  یهااسایسبا  کشورها

 J.Cantori and ).شودیمی عضو در روابط فی مابین از ستیی  ا ا حاد بررسی کشورهاپیشینه 

Steven L, 1970: 5) 

سیستم »ساختن دو پژوهشرر با مطرح  نیا ،یامنطقهارگانه درون افیون برمتغیرهای چه     

 پردازندیموخارجی در یک منطقه  یامنطقهبرون  یهاقدرتبه بررسی نقش ونفوذ « اثر گذار

 ومی کوشند اثر آن را بر همررایی ارزیابی کنند.

 

 در منطقه اکو بررسي عوامل همگرایي

 در چهار مورد زیر در نظر گرفا:  وانیماهم عوامل همررایی را در منطقه اکو 
 ( یکپارچری سازمانی1( همبستری سیاسی و 8اقتصادی  یکپارچری( 2( همبستری اجتماعی 1

 

 . همبستگي اجتماعي1

قومیا، زبان، خط و  یهاشاخصهمبستری اجتماعی در میان اعضای اکو با  وجه به      

 .شودیمفرهنگ  بیین 

 قومیت الف(

اقوام غال  در منطقه اکو هستند که این متغییری مثبا در فرایند همررایی  فارس و  رک     

، اما مسئله وجود اقوام گوناگون در کشورهای عضو اکو با  وجه به مرزهای رودیمبه شمار 

کانون بالقوا   واندیمخاکی مشترک میان برخی از اعضا و وجود اقوام مشترک در دو سوی مرز 

 برای نمونه هرچند موضوع کردها میان ایران و  رکیه در گذر  اریخ کشمکش و واگرایی باشد.
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چراا چندان جدی نبودا، اما بارها دو کشور یکدیرر را به پشتیبانی از این یا آن گروا کرد هی

و همین، گاهی به  یرا شدن روابط دو کشور انجامیدا اسا. به هر روی، واقعیا  اندکردامتهم 

قومی  مسائل به دلایل اقتصادی وسیاسی، روابط خوبی داشته باشند، هادولااین اسا که اگر 

نیی حل و فصل خواهد شد. ایران و پاکستان در بلوچستان مشکلا ی دارند. ایدا  اجیکستان 

 J.Cantori and Steven .)اسامایه اختلاف افغانستان و  اجیکستان بودا بیرگ نیی هموارا 

L, 1970: 5.) ستان نیی مشکل استان اوش مطرح اسا. در مورد میان قرقیستان و ازبک

و درگیرهای درا فرغانه و ازبکان ساکن  رکمنستان نیی همین ی ساکن  اجیکستان هاازبک

قومی مسأله  یها فاوت با همه اینها، (.219: 1892)آلیکر و ساینا، خوردیممشکل به چشم 

ا نیی وض، کما بیش چنین اسا.  نوع خاصی در اکو نیسا چرا که در اروپا، آسیا، آفریقا وآمریک

 شوندیمقومی، هم فرصا اسا و هم  هدید: فرصا از این رو که در کشورهای عضو اکو یافا 

و با  وجه به فرایند جهانی شدن، قومررایی به حاشیه راندا شدا ونقش باز دارندا پیشین را 

 ندارد.

 ب( زبان و خط

دا وجود دارد. فارسی،  رکی و روسی ولی در عمل در میان کشورهای عضو اکو سه زبان عم     

موفق  یهاهیا حادو بدین سان مانند  اندرفتهیپذاین دولتها انرلیسی را به عنوان زبان رسمی 

 .اندبرداشتهاقتصادی مسأله چند گانری زبان را از پیش پا 

 پ( فرهنگ

مسلمانند، اما نقش دین  آنها ایجمع %61همه کشورهای عضو اکو از جهان اسلام وبیش از      

در همه آنها به یک اندازا نیسا. در کشورهای  ازا استقلال یافته به علا حضور و  بلیغات 

هفتاد ساله رژیم کمونیستی،  بلور دین در جامعه چندان محسوس نیسا.  رکیه نیی در سایه 

 %91بیش  کما از ایران، افغانستان و پاکستان دارد.  رینیدغیر  یاچهراحکوما لائیک، 

و نها کردهای ایران و رکیه  اندیحنفمسلمان منطقه از اهل سنا و بیشتر پیرو مکت   ایجمع

که در ایران، افغانستان،  اندیامامشیعه دوازدا  ایجمع %21. نیدیک به اندیشافعپیرو مکت  

در فرایند  عامل  سهیل کنندا  واندیم. بدین سان اسلام کنندیمزندگی آذربایجان و پاکستان 

 (.211: 1892)آلیکر و ساینا، باشدهمررایی اکو 
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 یکپارچگي اقتصادی. 2

اقتصادی به چشم  یهانظامالف( مشابها نظام اقتصادی: در میان اعضاء اکو  شابه      

.  رکیه و پاکستان دارای اقتصاد آزاد و ایران دارای اقتصاد مختلط و بازار آزاد اسا. خوردینم

ماندا از شوروی همری دارای نظام سوسیالیستی و متمرکیند و پس از استقلال شش کشور باز

)شیخ حسنی، اندبرای گذار از این نظام و رسیدن به نظام بازار آزاد روبرو بودا ییهایدشواربا 

1891 :181.) 

ب( مکمل بودن اقتصاد کشورها: مکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو اکو با دو شاخص      

آن و الروی بازرگانی خارجی کشورهای  یامنطقهاری مستقیم خارجی و سهم درون سرمایه گذ

. هر چند ساختار اقتصادی کشورهای شودیمآن اندازا گیری  یامنطقهمنطقه و سهم درون 

نسبی در حوزا اقتصاد آنها وجود دارد که در  یهاایمیعضو اکو مکمل یکدیرر نیسا اما 

به ایجاد همررایی کمک   واندیمبر کنار از ملاحظات سیاسی  صورت برنامه رییی متعهدانه و

از صنعا پارچه بافی  رکیه، دانش فنی پتروشیمی و استخراج نفا   وانیمکند. در این زمینه 

. رویهمرفته (UNDP, 1995: 1)بردپاکستان نام  یاهستهو گاز و صنای، برق ایران و صنای، 

میلیارد  298/9خارجی نیدیک به  مایه گذاری مستقیمدر صدد از سر 8/1اکو با بدسا آوردن 

آن ناچیی بودا اسا. بیشتر  یامنطقهدلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته که سهم درون 

نفتی انجام  یهاپروژاسرمایه گذاری خارجی در اکو از سوی شرکتهای بیرگ نفتی در 

درصد صادرات اکو را در اختیار  9/96. ایران، پاکستان و  رکیه (68: 1899)کاظمی، ردیگیم

بر پایۀ آمارهای  درصد برآورد شدا اسا. 1/89دارند که سهم  رکیه در این میان به  نهایی 

 1/2درصد، ایران  6/2درصد،  رکیه  6/1پاکستان  یامنطقهسهم صادرات درون  2112سال 

اسا. کارشناسان  درصد بیشترین سهم را به خود اختصا  دادا 9/29درصد و  اجیکستان با 

جابجایی، رقابتی بودن اقتصاد منطقۀ اکو و نبود اطلاعات  یهانهیهی، یا عرفهمعتقدند که موان، 

اکو اسا.  یامنطقهدربارۀ امکانات یکدیرر از عوامل اصلی پایین بودن سطح بازرگانی درون 

شورهای عضو اکو آن اسا. ک یامنطقهاکو کمتر از صادرات درون  یامنطقهحجم واردات درون 

 یابازدارنداعامل  یامنطقه.  جارت برون اندوابستهدر زمینه واردات بیشتر به خارج از منطقه 

انجام شدا  وسط دبیر خانۀ  یهایبررس. سازدیماسا که همررایی در منطقۀ اکو را دشوار ر 

اکو  ا سه برابر  یامنطقهکه حجم کل  جارت درون  دهدیماکو و مرکی  جارت بین الملل نشان 

در چارچوب اکو  یامنطقهو این بدین معنی اسا که همکاری  باشدیمحجم فعلی قابل افیایش 
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در صورت برنامه رییی و رف، موان،   واندیماز ظرفیا و پتانسیل بالا ری برخوردار اسا که 

 موجود آن را از قوا به فعل درآورد.
 

 عضو اکو شرکای بازرگاني کشورهای نیترمهم. 1جدول 

 واردات صادرات نام کشور

 آلمان-ایران-اوکراین-روسیه- رکیه  رکیه-چین-گرجستان-روسیه-ایران آذربایجان

-اوکراین- اجیکستان-ایتالیا-روسیه ازبکستان

 قیاقستان

  رکیه-قیاقستان-آلمان-روسیه-کرا جنوبی

 پاکستان-چین-هلند-ژاپن-سنراپور  ایلند-پاکستان افغانستان

 انرلیس-امارات-ایتالیا-ژاپن-آلمان امارات-ایتالیا-فرانسه-انرلستان-ژاپن ایران

 چین-مالیی-آلمان-ژاپن-آمریکا ژاپن-آلمان-انرلیس-چین-آمریکا پاکستان

کرا -قیاقستان-روسیه-ازبکستان-هلند  اجیکستان

 جنوبی

-اوکراین-قیاقستان-روسیه-ازبکستان

  رکمنستان

 آمریکا-آلمان-اوکراین- رکیه-روسیه ایران-ایتالیا-انقیاقست- رکیه-روسیه  رکمنستان

 انرلیس-فرانسه-آمریکا-ایتالیا-آلمان فرانسه-انرلیس-ایتالیا-آمریکا-آلمان  رکیه

- رکیه- رکمنستان-آمریکا-آلمان-روسیه آلمان-ازبکستان-چین-هلند-روسیه قیاقستان

 ازبکستان

 چین- رکیه-قیاقستان-ازبکستان-هروسی سوئیس-قیاقستان-روسیه-ازبکستان قیقییستان

 

 همبستگي سیاسي. 3

نظام سیاسی دا کشور عضو اکو یکسان نیسا. افغانستان دارای حکوما جمهوری اسلامی      

داخلی و  یهایریدرگاسا، اما در سایه حضور نیروهای آمریکایی در خاک خود و همچنین 

نیتی بسیار روبرو اسا. در پاکستان فعالیا گروا القاعدا و طالبان با مشکلات سیاسی و ام

نظامیان با  نییشاهد حکوما جمهوری اسلامی هستیم، اما از هنرام بر پایی این کشور  اکنون

. نظام جمهوری اسلامی وضعیتی منحصر اندداشتهدر پی هموارا قدرت رادر دسا  پی یکود اها

اهد نظام دموکرا یک به شیوا . در  رکیه ش6دارد به فرد در میان نظامهای حکومتی اعضای اکو 

غربی و لائیک هستیم. در کشورهای آسیای مرکیی نیی با وجود هفتاد سال پیشینه نظامهای بی 

انتخاب و بسته، در سالهای اخیر جمهوری لائیک برقرار شدا اسا. اما با اندکی  وجه در 
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د همین انسجام مجموع به علا نبو در به ظاهر جمهوری هستند. هاحکوماکه این  میابییم

سیاسی اسا که اکو  اکنون نتوانسته اسا یک موافقا نامه مهم سیاسی به امضا برساند. 

العمل  با عکس گرفایمکه در  هران صورت  گفتنی اسا که حتی ذکر نام خدا بر روی  وافقا ی

 (.99: 1891، ابو الحسن شیرازی)شدیمبعضی از اعضا، بویژا  رکیه روبرو 

 

 ازماني. یکپارچگي س4

عضو  ضمین کنندۀ  یهادولابرای یک سازمان داشتن شخصیا حقوقی مستقل جدا از      

اعتبار آن اسا. اکو از این ویژگی برخوردار نیسا. عضویا اعضاء در سازمان رقی  یا گرایش 

آنها به آن، یکی از عوامل  ضعیف کنندۀ انسجام سازمان اکو اسا. برای نمونه  رکیه اهمیا 

و در آرزوی پیوستن به ا حادیه اروپا اسا. از دیرر  دهدیمبه اروپایی بودن خود بسیاری 

رقی  برای اکو سازمان همکاری شانرهای اسا. روسیه، چین، قیاقستان،  یهاسازمان

قرقییستان،  اجیکستان و ازبکستان اعضاء اصلی و ایران و پاکستان اعضاء ناظر این سازمان 

ایجان به عضویا در نهادهای اروپائی مانند شورای همکاری و هستند. همچنین گرایش آذرب

امنیا اروپا، نمایانرر دلبستری پایین آن به اکو اسا. هر چند پیوستری یا دلبستری کشورهای 

عضو اکو به دیرر سازمانها و نهادها نشانه پایین بودن جایراا اکو در چشم کشورهای عضو اسا 

 (.282: 1891)امیدی، هنوز از میان نرفته اسا ن سازمانولی سودمندی عضویا در ای

حال پس از بیان اهم عوامل همررایی و وضعیا آنها با  وجه به چارچوب  ئوریک به  جییه      

 .میپردازیمو  حلیل فرایند همررایی در اکو 

 

 ماهیت ارتباطات

در آن منطقه هر چه ار باط میان افراد و نخبران در یک منطقه بیشتر باشد، همبستری      

 در جها پیشبرد فرایند همررایی گام بردارند. شوندیمو نخبران وادار  ابدییمافیایش 

 هاآن. اندکرداار باطات از مهمترین متغیرهایی اسا که کانتوری و اشپیرل بر آن  اکید      

 .شمارندیمبرای ار باطات چهار وجه بر 

 پست و تلگراف و تلفن() يشخصارتباطات . 1

گستردا در عرصه پسا و  لرراف و  لفن  ( روابطبنیانرذاران اکو )ایران،  رکیه و پاکستان     

 در .شودیم. نکته مورد  وجه مشابها زبان وخط اسا که موج  ار باطات شخصی اندداشته
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 ,Louis)هستنددرصد از جمعیا با سواد  66 ا  69شش جمهوری بازماندا از شوروی سابق 

دهه »را با عنوان  2111-1661دلیل اهمیا ار باطات شورای وزیران اکو دهه . به (30 :1970

اعلام کرد و از کشورهای عضو خواسا  ا طرح کویته پاکستان را در « حمل و نقل وار باطات

عضو اکو قرار  یکشورها رأسزمینه  وسعه نیروی انسانی  رکیه در  در اولویا قرار دهند.

 .(1993UNESCO ,)دارد

 گروهي )روزنامه، رادیو، تلویزیون( یهارسانهاطات جمعي و . ارتب2

یک به سهم خود، روند همررایی در  هر در زمینه ار باطات جمعی نیی زبان روسی و  رکی،     

 (.119: 1892)پیشداد، کنندیممیان اعضای اکو را  سهیل 

 . رفت و آمدها و مبادلات نخبگان3

 گردشگری -الف

میلیون  ن بودا  861/19 اندآمدابه منطقه اکو  2112خارجی که در سال شمار جهانرردان      

 (.911: 1892)پیشداد، و در میان اعضای اکو  رکیه دارای بیشترین جاذبه  وریستی اسا

 دیپلماتیک یسفرها -ب

عضو اکو،  رکمنستان بیشترین  مایل را به مییبانی و مشارکا در  یکشورهادر میان      

ود نشان دادا اسا. در کنار سفرهای دیپلما یک، رفا و آمدهای بسیاری در از خ هااجلاس

مختلف فرهنری، اقتصادی صورت گرفته اسا. برگیاری سمینارها، از جمله سمینار  یهاحوزا

در بارا جادا  یینارهایسم آسیای مرکیی و قفقاز از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،

محسوب  یامنطقهتصادی دریای خیر گامی مهم برای همررایی حقوقی و اق مسائلابریشم و 

 (.186: 1891)شیخ حسنی، شودیم

 حمل ونقل. 4

خویش را برطرف  یازهاین  وانندیمسه بنیان گذار اکو به آبهای آزاد دسترسی دارند و      

شور  نها ک ازبکستان .اندیخشکسازند ولی هفا جمهوری  ازا استقلال یافته همری محاط در 

 ,UNDP)کندجهان اسا که برای دسترسی به آبهای آزاد باید از دو کشور همسایه عبور 

. جمهوری اسلامی ایران که در مرکی اکو واق، گردیدا و با پنج کشور عضو همسایه اسا (1995

 .(61: 1899)کاظمی، از شرایط جغرافیایی مناسبی برای  رانییا کالاها برخوردار اسا
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 یاجادهخطوط  -الف

سالهای اخیر کوششهای فراوانی برای احیای جادا ابریشم ازسوی یونسکو ومجام، و  در     

این  حاصل (.119: 1899، صادقیان خوری)اسابه عمل آمدا  یامنطقهسازمانهای مختلف 

مطالعات به صورت کتابی از سوی برنامه  وسعه سازمان ملل متحد انتشار یافته اسا. سرانجام 

 18و با حضورؤسای جمهور  1669ین المللی احیای جادا ابریشم که در سپتامبر در کنفرانس ب

به امضاء رسید که  یانامهدر باکوی آذربایجان برگیار شد، موافقا  یامنطقهسازمان جهانی و 

دبیرخانه دایمی احیای جادا ابریشم در این شهر مستقر گردید. به این  ر ی  آذربایجان که در 

 (.191: 1899)محمدی، شدا و اروپا قرار دارد به قط   رانییا منطقه  بدیل نقاط  قاط، آسی

 راه آهن -ب

عضو اکو، آذربایجان بیشترین خطوط ریلی را نسبا به وسعا سرزمین  یکشورهادر میان . 1

گامی که در سالهای  نی رمهمخط آهن ندارد.  اصلا  خود دارد وافغانستان  نها کشوری اسا که 

ه اکو برداشته شدا، ا صال خطوط آهن آسیای مرکیی به آبهای آزاد در خلیج اخیر در منطق

سرخس  سری،  -بندر عباس ونیی مشهد  -طرح با احداث راا آهن بافق  نیا فارس بودا اسا.

در میان کشورهای عضو اکو، بیشترین ار باط میان  .(1899شهریور  19ابرار اقتصادی، )گرددیم

ی و حذف روادید بودا اگذرنامهو صورت گرفته که علا آن  سهیلات  رکیه و دیرر کشورهای اک

اسا. اگر اکو بخواهد ار باط در میان اعضا افیایش یابد، باید  شریفات زاید در زمینه گرفتن 

 روادید را از میان بردارد.

 خطوط لوله نفت وگاز -ج

منطقه اکو اسا. نفا و گاز در  خطوط ،یامنطقهعامل مهم دیرر افیایش همررایی      

قیاقستان،  رکمنستان و ازبکستان دارای خطوط لوله مشترک هستند.  لاش این کشورها برای 

انتقال گاز خود به  رکیه و پاکستان از راا ایران یاافغانستان به همررایی در منطقه کمک 

شیه جیهان ایران را در حا -که خط لوله باکو دینمایمچشمریری خواهد کرد. هر چند چنین 

و به دیرر  ندیآیمقرار دهد. قرقییستان و  رکمنستان  ولید کنندگان بیرگ برق به شمار 

، افغانستان، پاکستان برق ایران، یهاشبکه ا صال .کنندیمآسیای مرکیی برق صادر  یکشورها

Tasahat :1994 ,)موج  افیایش همکاری شدا اسا 2118 رکمنستان و آذربایجان، از سال 

84). 
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 (1991ی گروهي در منطقه اکو )هارسانهوسایل ارتباط جمعي و  .2 جدول

 به ازای هیار نفر()روزنامه  به ازای هر هیار نفر() ونییی لو نام کشور

 81 212 آذربایجان

 81 161 ازبکستان

 - - افغانستان

 89 191 ایران

 28 21 پاکستان

 29 291  اجیکستان

 21 198  رکمنستان

 61 816  رکیه

 11 291 قیاقستان

 88 191 قرقییستان

 منب،:

Itu,world Telecommunication Indicators1 1997' Geneva:International 

Telecommunications Union,199 
 

 میزان قدرت در اکو و نقش آن در همگرایي

ه سه کشور بنیانرذار اکو هر چند در منطقه از قدرت چشمریری برخوردارند اما این س     

 نیهمچن .کنندیمنیستند و هر یک سیاسا ویژا خود را دنبال  یرأکشور با یکدیرر هم 

و با بستن  اندافتهیوآمریکا در این سالها بیشتر در منطقه حضور  نیچ قدر هایی مانند روسیه،

و امنیتی با کشورهای آسیای مرکیی مجال فعالیا را از ایران،  یدفاع قراردادهای اقتصادی،

. برداشا دولتهای آسیای مرکیی از بنیاد گرایی اسلامی بعنوان یک اندگرفتهو  رکیه  پاکستان

خطر سب  شدا اسا که آنها با روسیه، چین وآمریکا در برابر  هدید بنیاد گرایی اسلامی 

موافقتنامه ای دفاعی امضا کنند و بسیاری از رهبران کشورهای آسیای مرکیی و افغانستان 

چون آمریکا  یامنطقهت امنیتی خود را با چنگ زدن به دامن قدر های فرا سعی نمایند مشکلا

منطقه اکو هر چند کشمکشهای سیاسی و اختلافهای مرزی هر از  در و اسرائیل از میان بردارند.

ولی از آغاز  اکنون کشورهای عضو هیچ گاا گرفتار  ابدییمگاا میان کشورهای عضو نمود 
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نکته مثبتی در فرایند همررایی کشورهای   واندیمکه این  اندشدانبرخوردهای نظامی مرگبار 

 .(.Orghttp://www.Ecosecretariat)باشدعضو 

 

 (2002اکو )تولید ناخالص داخلي 

 میلیون دلار آمریکا نام کشور

 9119 اذربایجان

 6919 ازبکستان

 1119 افغانستان

 111612 ایران

 96199 پاکستان

 1219  اجیکستان

 9911 کمنستان ر

 191196  رکیه

 211119 قیاقستان

 1911 قرقییستان

 /www.ecosecretariat.org/ftproot/publication/Annual economic Reportمنب،: 

Macro economic overview of Eco countries. 
  

 ساختار روابط

ساختار روابط به معنی سرشا روابط کشورهای عضوسازمان از حد مثبا  ا حد منفی یک      

 .دانندیمطیف اسا. حد مثبا روابط را زمینه همبستری و نهایا حد منفی را جنگ 

در منطقه اکو، هر چند کشمکشهای سیاسی و اختلافهای مرزی میان کشورهای عضو نمود      

 اکنون کشورهای عضو هیچراا سابقه برخوردهای نظامی خشونا  از آغاز کار اکو یول ،ابدییم

نکته مثبتی در فرایند همررایی کشورهای عضو باشدو احدودی   واندیمواین  اندنداشتهبار را 

 شدبه این معناسا که اختلافهایی در میان نیسا که نتوان از راا دیپلماسی بر آنها چیرا 

 (.69: 1898، اییدی زمان آبادی)بصیری و 
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 یامنطقهنقش قدرتهای برون 

گوناگون برای  یهاوایشاثر گذار در منطقه اکو یعنی روسیه، آمریکا، اسرائیل به  یهاقدرت     

بازرگانی و سرمایه گذاری  یهاکمک. اندگرفتهاثرگذاری بر کشورهای عضو این سازمان بهرا 

بودا که قدر های  ییهاوایشر اندازی، اقتصادی، بهرا گیری از سازمان ملل متحد و رویارویی و ب

. پنج کشور آسیای مرکیی و آذربایجان، میدان رقابا فشردا وسنرین اندگرفتهبیرگ از آن بهرا 

از  ییهانمونهو قرا باغ  افغانستان داخلی  اجیکستان، یهاجنگاثرگذار بودا اسا.  یهاقدرت

ا لروی لائیک  رکیه در آسیای مرکیی و  مداخله قدر های بیرگ بودا اسا. پشتیبانی آمریکا از

 گسترش کلانش به کشورهای منطقه برای دور ساختن آنها از ایران و روسیه، یهاکمکقفقاز و 

دامنه نا و به شرق،  لاش روسیه برای بازیابی جایراا گذشته خود در خاور نیدیک،  لاش این 

رش روابط اسرائیل و  رکیه، نقش قدر ها برای پر خطر جلوا دادن بنیاد گرایی اسلامی، گست

)پور سلطان، رساندیمدریای خیر به انسجام سازمانی اکو آسی   مسائلقدر های بیرگ در 

1898 :82.) 

 

 ارزیابي عملکرد اکو

اگر چه  اکنون نقد و بررسی جامعی از عملکرد اکو به رشته  حریر در نیامدا لیکن با  وجه      

درمجموع دو دیدگاا غال  در مورد عملکرد اکو را  شخیص  ن وایمبه مناب، و مآخذ موجود 

 داد.

کشورهای  خصوصا   اکو، از مجموعه به خارج عمد ا این گروا که  عملکرد اکو: الف( منتقدین     

دیرر آن را  یهابرنامهاکو و پیشرفا آهسته  یهابرنامه حقق بعضی از  عدم غربی  علق دارند،

بالای طرحهای آن، نامتجانس بودن و  یهانهیهیکو برای  قبل بخاطر مشکلات مالی اعضای ا

 .(69: 1898)بلوز و لمکو، کنندیم فاوت وضعیا اقتصادی کشورها قلمداد 

 مشکلات مالي اکو. 1

این که در بسیاری پیمانهای  مضافا  لاینحل  لقی نمود.   وانینماین گونه مشکلات را نیی      

یافا. به عنوان نمونه موافقا نامه  جارت آزاد آمریکای   وانیماقتصادی مواردی مشابه را 

شمالی )نفتا(، علی رغم عضویا دو کشور ثرو مند صنعتی آمریکا و کانادا ازمشکلات مالی رنج 

 (.1: 1891)حقی، اندنمودا ییهاهی وصبردا، که برای حل آن کارشناسان 
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 . نامتجانس بودن وضعیت اقتصادی اعضای اکو2

تجانس بودن وضعیا اقتصادی اعضای اکو مثل  فاوت فاحش بین  ولید ناخالص ملی نام     

افغانستان در مقایسه با ایران یا  رکیه، بعضی را به ا خاذ دیدگاا منفی نسبا به آیندا اکو 

واداشته اسا. حال آنکه باز به عنوان مثال در پیمان نفتا، عدم  جانس اوضاع اقتصادی موضوعی 

پیرامون قابلیا ادغام مناطق ارائه دادا  ییهالی حلبودا که طرفداران این پیمان، بارز و بدیهی 

مشابه در  یهابرنامهکه بدون پرداختن به  وجیهات اقتصادی و اجتماعی میبور، امکان اجرای 

 متصور دانسا.  وانیمداخل اکو را 

کرد گذشته اکو، با طرفداران ضمن پذیرش نقاط ضعف موجود در عملب( طرفداران اکو:      

 .کنندیمانجام برخی اصلاحات آیندا روشنی را برای آن پیش بینی 

اکو را دلیلی برای خوشبین نبودن نسبا  یهابرنامهبرخی از منتقدین، عدم پیشرفا سری،      

. لیکن باید  وجه داشا که فرایند  حقق هر برنامه اقتصادی در اندداشتهبه آیندا اکو عنوان 

 .باشدیمورها مستلیم برنامه رییی دقیق داخل کش

 اند:اقتصاد دانان مراحل زیر را برای  حقق یک برنامه اقتصادی کامل بین کشورها برشمردا

 شکیل منطقه  جارت آزاد؛ از طریق آزادی  جارت بین کشورهای عضو و استفادا از . 1

 .ردیگیممتفاوت برای کشورهای غیر عضوصورت  یها عرفه

مشترک گمرکی  وسط اعضا در مقابل  یها عرفها حادیه گمرکی؛ از طریق برقراری   شکیل .2

 .ردیپذیمکشورهای غیر عضوانجام 

 شکیل بازار مشترک؛ از طریق آزادی نقل و انتقال نیروی کار وسرمایه بین کشورهای عضو  .8

 .گرددیمبتدریج عملی 

استهای اقتصادی داخلی کشورهای  شکیل ا حادیه اقتصادی؛ از طریق هماهنگ سازی سی .1

 .ردیگیمعضو در مقابل کشورهای غیر عضو شکل 

ایجاد ادغام کامل اقتصادی؛ از طریق برقراری واحد پولی و سیاستهای مالی مشترک بین  .1

 .(North American Free Trade Agreement (NAFTA))ابدییم حقق  اعضا
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 موانع توسعه اکو

 موانع خارجي (الف

نظر به این که اکو دارای ظرفیتهای بالقوا زیادی اعم از نیروی انسانی ومناب، طبیعی بودا و      

 یهاقدرت وسعه آن در منطقه استرا ژیک آسیای مرکیی وغربی، مان، از حضور سلطه گرایانه 

خارجی خواهد گردید، بیشترین مخالفتها و اقدامات  ضعیف کنندا اکو طی چند سال اخیر از 

 .دو کشور روسیه آمریکا صورت گرفته اسا ناحیه

 . مواضع روسیه در قبال اکو1

شش عضو جدید اکو وابستری شدیدی به فدراسیون روسیه داشته ومناب، غنی طبیعی،      

نفتی وگازی این جمهوریها  آمین کنندا سوخا ومواد اولیه کارخانه جات صنعتی روسیه بودا 

ی، دولا روسیه به روشهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اسا. بدین لحاظ بعد از  جییه شورو

شریک  جاری این جمهوریها داشته  نی ربیرگنظامی سعی در استمرار نقش خود بعنوان 

)پاکدامن، . از جمله حمایا از اقلیتهای ساکن روس سایر جمهوریها(96: 1898، ریوکین)اسا

ه مستقل مشترک المناف، از دخالا نظامی در منازعات قومی و ایجاد جامع ،(191: 1898

ابتکارات روسیه برای حفظ مجموعه جمهوریهای شوروی سابق با محوریا روسیه بودا اسا. 

دولا روسیه طی پیامی خواستار انتخاب بین اکو و جامعه میبور  وسط این جمهوریها شدا 

 .(199: 1898،  ا)اسا

 

 . مواضع کشورهای غربي در قبال اکو2

میبور، بهترین فرصا برای شرکتهای غربی حاکی از  وجه  یهایجمهور بعد از استقلال     

قرارداد   وانیم. به عنوان مثال باشدیمخا  آنها نسبا به منطقه آسیای مرکیی و قفقاز 

قیاقستان با شرکتهای گاز بریتانیا و ایتالیا برای  وسعه میدان گاز طبیعی خاطر نشان ساخا. 

لمان شوروی سابق به اکو، مان، بیرگی در مقابل  حقق کامل لیکن با الحاق شش جمهوری مس

امریکا و کشورهای غربی در حد مقدور  عتا یطبمقاصد غرب بالاخص آمریکا بوجود آمدا اسا که 

 .(250Drew :1992 ,)به مان، زدایی خواهند پرداخا
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 موانع داخلي (ب

 . عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلي1

اجتماعی بدون برنامه رییی دقیق  -مختلف اقتصادی  یهاجنبههمیمان اکودر  یهاایفعال     

که اهداف اصلی و فوری  شودیمبلکه موج   گرددیمنه  نها مان،  حقق بسیاری از مصوبات 

اکو به فراموشی سپردا شود. سطح روابط اکو با سازمانهای صنعتی و بازرگانی از جمله یونیدو و 

زیربنایی و اصلی اکو سنخیا بیشتری دارد، بسیار  یهابرنامهتاد که زمینه  خصصی آنها با آنک

پایینتر از سطح روابط اکو با سایر سازمانهای بین المللی، از جمله یونیسف و یونسکو که در 

به منظور  (.Drew, 1992: 250)باشدیمفرهنری و اجتماعی فعالیا دارند،  عمد ا   یهانهیزم

فعالیتهای اقتصادی اکو، در ار قاء سطح روابط با ا حادیه اروپا نیی  حرک مثبتی از جان    وسعه

شاهد رشد سری، روابط بین آ. سه. آن. با ا حادیه اروپا  مثلا ، در صور ی که شودینماکو دیدا 

 .میباشیم

 . کمبود توان مالي2

هنرفتی نیاز دارد که همه  اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی کشورهای عضو به سرمایه     

طرحهای عظیم  یهانهیهیکشورهای عضو به دلایل مختلف فاقد  وان مالی بالا برای  قبل 

 از این مشکلات فائق آمد. یاعمدابر بخش   وانیمصنعتی اکو هستند. با ا خاذ دو  دبیر 

  واندیمو شرکا سرمایه گذاری مشترک اکو متشکل از سرمایه کشورهای عض سی أساول،      

بدون آنکه فشار مالی مستقیمی بر هر یک از کشورهای عضو وارد آید بسیاری از طرحهای 

 زیربنایی اکو را به اجرا در آورد.

بخش عظیمی از مناب، مالی مورد نیاز به جهان اسلام روی  نی أمبرای   واندیم اکو دوم،     

ر طرحهای اقتصادی اکو داشته باشد. با مشارکا بیشتری د  واندیمآورد. بانک  وسعه اسلامی 

دولتهای ثرو مند اسلامی خارج از اکو یا شرکتهای واق،   وانندیمدیپلماسی فعالتر، مقامات اکو 

 اقتصادی اکو  رغی  کنند. یهابرنامهدر این کشورها را برای همکاری ومشارکا در 

 

 سپتامبر 11موقعیت اکو بعد از تحولات 

 برای اکو مثبا دانسا:  وانیمرا  2111سپتامبر  11حوادث یک سری از پیامدهای 
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که یک سری از مشکلات که در درون اکو و  شودیمحذف طالبان: حذف طالبان موج   .1

میان اعضای آن به وجود آمدا بود  احد زیادی  قلیل یابد. به عنوان مثال پاکستان، حکوما 

 شودیمبه همین دلیل حذف طالبان باعث . شناخایمطالبان وایران آقای ربانی را به رسمیا 

 که نقطه اختلافی که میان ایران و پاکستان وجود داشا،  ا حد زیادی رف، شود.

جنگ داخلی افغانستان واستقرار یک حکوما که مشروعیا بین المللی دارد و  پایان .2

غانستان نیی یکی از عوامل مثبا اسا. چرا که اف کنندیمکشورهای جهان نیی آن را شناسایی 

. گرفاینمداشا و هیچ فعالیا اقتصادی مهمی درآنجا انجام  یادایپاشحکوما جدا و از هم 

در داخل اکو این حکومتها هستند که  عیین کنندا اهداف اکو و عملی ساختن آنهاهستند و 

باشد و حتی  مؤثربسیار   واندیمشکل گیری دولتی قانونی در افغانستان در  حقق اهداف اکو 

 د مییبان برخی نشستهای اکو گردد.خو

اکو مطرح و فعالتر شود چنانکه دبیر کل سازمان از اکو  شودیمبازسازی افغانستان باعث  .8

 را در ار باط با بازسازی افغانستان ارائه دهد. ییهابرنامهخواسته اسا که 

بلکه کشورهایی  د جربه سابق نیستن یافته، امروزا دیرر کشورهای بی  ازا استقلال کشورهای     

. مانند قیاقستان باشندیم  رموفقاز کشورهای دیرر  هانهیزمهستند که حتی در بعضی دیرر از 

چندین برابر ایران سرمایه گذاری خارجی جذب کند وهمچنین آذربایجان. آین   واندیمکه 

  جارب خود را در اختیار دیرر اعضای اکو قرار دهند.  وانندیمکشورها 

لحاظ ساختاری کاملتر و  از را حاصل کردا اسا. ییهاشرفایپیر خانه اکو طی این مدت دب     

 شدا و از بودجه مرکیی برخوردار گردیدا اسا.  ریاحرفهاز لحاظ عملکرد 

سپتامبرشرایطی هم به وجود آمدا که با شرایط قبلی متفاوت  11اما با وجه به حوادث      

ط باید گفا شرایط بین المللی مقداری برای اکو  نیل پیدا کردا . با  وجه به این شرایباشدیم

 (.81: 1899)شهابی، اسا

ابرقدرت  کنندیمزیرا احساس  اندآوردااین کشورها اعتماد به نفس خود را به دسا  اولا       

ود نباید از نظر دور دارند که ایالات متحدا امریکا بیشتر مناف، خ البته امریکا پشتیبان آنهاسا.

 .دینمایمرا دنبال 

منب،  هدید  عمد ا ، این که دیرر این کشورها منب،  هدیدخود را نه شوروی سابق، بلکه ا یثان     

. از اینرو کشورهای اکو بیشتر به دانندیمخودرا رادیکالییم داخلی و انتقال مواد مخدر 

شان اسا که از جمله که مبارزا با چنین مواردی در دستور کار آورندیمسازمانهایی روی 
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محور همکاری این سازمان  نی رعمدااشارا کرد که  به سازمان همکاری شانرهای  وانیم

 مبارزا با رادیکالییم داخلی و مبارزا با مواد مخدر اسا.

یکی دیرر از دلایل روی آوردن این کشورها به این گونه سازمانها این اسا که این کشورها      

را از جاهای دیرر  هاکمککه در فضای جدیدی که بوجود آمدا این گونه  امید بیشتری دارند

میلیون دلار به ازبکستان  111 کایآمردریافا کنند. به طور مثال در بودجه ضد  روریسم، 

 مالی خود را به این یهاکمکاختصا  دادا اسا. همچنین ا حادیه اروپا و کشورهای دیرر 

 .اندداداافیایش  دسته کشورها

باز شدا اسا به طوری که  کشورهابنابراین از جها اقتصادی فضای جدیدی برای این      

مالی این سازمانها را جذب کنند. به همین دلیل وابستریشان به اکو کم  یهاکمک اند وانسته

شدا اسا. به عبارت دیرر با این که فضای مناسبی به وجود آمدا ولی از برخی جهات هم 

بر باعث شدا اسا که از مییان وابستری این کشورها به اکو کاسته شود که سپتام 11 حولات 

 این خود چندان نوید بخش نیسا.

 

 گیرینتیجه

با  وجه به عوامل ذکر شدا اکو برای رسیدن به همررایی راهی دراز در پیش دارد. از      

نه همررایی در در زمی مؤثرمجموعه عوامل همررایی  نها عامل انسجام اجتماعی از عوامل 

منطقه اکو بودا یعنی قومیا و زبان مشترک و فرهنگ مشترک با محوریا ایدئولوژی اسلام. اما 

عوامل دیرر یعنی همررایی اقتصادی، سیاسی وسازمانی بیشتر به عنوان عوامل واگرا در منطقه 

اسا. با  وجه . نکته مهم در فرایند همررایی در منطقه اکو ار باطات ندینمایماکو ایفای نقش 

فارس،  به اهمیا استرا ژیک سازمان اکو در  عاملات اقتصادی جهان، مرز مشترک با اروپا، خلیج

 ولید کنندا نفا و گاز در منطقه اکو و  نی ربیرگوجود ایران به عنوان  و روسیه، هند و چین،

ه یک سازمان  رکیه به عنوان دروازا سازمان همکاری اقتصادی، اکو  اکنون نتوانسته اسا ب

واگرایی در سازمان اکو را  عوامل بدل شود. به طور کلی، یامنطقهفعال در عرصه همکاریهای 

 به موارد زیر خلاصه کرد.  وانیم

کشورهای آسیای مرکیی که در حال گذار از  مثلا   فاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو:  .1

ردا بودن بخش خصوصی در یک سیستم متمرکی به سوی اقتصاد بازار هستند و یا گست

  رکیه نسبا به دیرر کشورهای عضو؛
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فقدان برنامه مدون اقتصادی ونامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو همراا با ضعف و نوپایی  .2

 بخش خصوصی؛

فقدان سرمایه برای  وسعه در اکثر کشورهای عضو به خصو  افغانستان و کشورهای  .8

 آسیای مرکیی؛

و بین المللی در برخی از  یامنطقهحمایا از روابط  جاری  نبود نهادهای لازم به منظور .1

 کشورهای عضو؛

ضعف قوانین ومقررات ناظر بر  جارت و سرمایه گذاری در برخی از کشورهای عضو و حجم  .1

نه چندان چشمریر  عاملات اقتصادی بین سه کشور قدر مند سازمان )ایران،  رکیه و 

 ؛(پاکستان

 رجی و فرامنطقه ای از جمله آمریکا و اسرائیل.اعمال نفوذ برخی کشورهای خا .9

 فاوت رژیمهای سیاسی و  عارضات سیاسی و عقید ی بین اعضا، نوپا بودن حکوما و فقدان  .9

 امنیا وثبات سیاسی در برخی از کشورها؛

همکاری  رکیه با غرب به ویژا آمریکا و  لاش برای  مثلا دلبستری اعضاء به غیر از منطقه،  .9

حادیه اروپا؛ یا پاکستان که در  عاملات اقتصادی نیم نراهی به شرق ونیم پیوستن به ا 

 نراهی به غرب دارد؛

حل نشدن رژیم حقوقی دریای خیر، که روابط کشورهای ذینف، در این را بطه را  حا  .6

و کدور های سیاسی مان، در روند همررایی سیاسی واقتصادی بین  دهدیمالشعاع خود قرار 

 .شودیمو اعضای سازمان اک

اقتصادی آن  یهاجنبهعوامل سیاسی در این پیمان بر  دهدیمنراهی به کارنامه اکو نشان      

اما به دلیل  اندداشتهمتقابلی بر یکدیرر  ری أثچه سیاسا واقتصاد هموارا  اگر غلبه داشته اسا.

این سازمان سیاسا بر  صمیمات اقتصادی  ری أثدولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو، 

 .شودیمدو چندان 

که مشکل بنیادی اکو نبود زمینه وامکانات لازم برای همکاری  دهدیمپژوهش حاضر نشان      

اقتصادی نیسا، بلکه نبود ارادا سیاسی و زیر ساختهای نهادی برای پویاسازی این سازمان 

 :شودیماسا. برای افیایش همررایی در اکو راهبردهایی پیشنهاد 

 کس  شدا سرعا بیشتری دادا شود. یهاایموفقعالیتهای انجام شدا و به ف .1
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 شودیماکو در کشورهای دیرر  ا جایی که  یاشبکهسازمانهای اقماری و  سی أسباید به  .2

 کمک کرد.

 کنیم.  رمناس سعی کنیم  وزی، جغرافیایی کارکنان اکو را  ا حدی  .8

یرخانه اکو باید برای این سازمان استرا ژی  قویا دبیرخانه وافیایش شمار کارشناسان آن. دب .1

کاربردی  عریف کند و  وافقهای به دسا آمدا در نشستهای رسمی اکو باید از دید حقوقی 

 برای اعضا الیام آور شود.

که  شودیمشبکه  رابری مهمترین مییا نسبی برای کشورهای عضو اسا. پیشنهاد  .1

ایه گذاری مستقیم خارجی را در این حوزا کشورهای عضو با بستر سازی نهادی، امکان سرم

فراهم کنند زیرا پیوند یافتن کشورهای عضو با راههای ار باطی به یکدیرر، زمینه گسترش 

 .سازدیمدیرر اقتصادی را نیی فراهم  یهابخشفرایند همررایی به 
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