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علي اميدي

1

چكيده :آسٚآٓ اص صّبٓ تطنيٌ ثب چبٍصٛبي ّختَفي ثشاي ْٛيشايي سٗثشٗ ث٘د ٙاستٍٗ ،ي اص اٗاخش
د ،1980 ٚٛع٘اٌّ اجتْبعي ،اقتصبدي ،سيبسي ،سبصّبٕي ٗ ثئاٍََْي ثٚص٘ست ٕسجتبً ّسبعذ دس
ساستبي فشايٖذ ْٛيشايي ائ اتحبدي ٚپيص سفت ٚاست .ائ اتحبدي ٚثب ٕشخ سضذ  5/5دسصذي ٗ ٕشخ
تجبست دسّٖٗٓطقٚاي  25دسصذي ،يني اص ّٖبطق پ٘يبي اقتصبدي جٜبٓ ّحس٘ة ّيض٘د .ع٘اَّي
چ٘ٓ اّٖيت ٕسجي ّٖطقٚاي ،تعبٌّ سبصٕذ ٙثب قذستٛبي فشاّٖطقٚاي ريٖفع دس ّٖطقٗ ،ٚج٘د
جزاثيتٛبي الصُ ثشاي سشّبيٚىزاسي خبسجي ٗ دس پيص ىشفتٔ سيبست دٍٗت حذاقَيٕ ،قص ّؤثشي
دس ضن٘فبيي اقتصبدي ّٖطق ٚداضت ٚاست .آسٚآٓ ثستشسبصي ّٖبست ثشاي ْٛيشايي مشد ٗ ٙآثبس ائ
تالش دس د ٚٛدُٗ ٛضاس ٙسُ٘ ثيطتش ْٕبيبٓ ّيض٘دّْٜ .تشئ دستبٗسد آسٚآٓ دس ّشحَ ٚسُ٘ حيبت
خ٘د ،تذٗئ ٕقط ٚسا ٙثشاي سبً 2020است .دس سياّئ سبً تٍ٘ذ آسٚآٓ ( ،)1997سشآ ائ اتحبديٚ
سٖذي تحت عٖ٘آ «چطِإذاص آسٚآٓ ثشاي  »2020سا ث ٚاّضب سسبٕذٕذ مٕ ٚقط ٚسا ٙآسٚآٓ سا تب سبً
ٕ2020طبٓ ّيدٛذ ٗ طجق آٓ قشاس است م ٚآسٚآٓ تجذيٌ ث ٚيل جبّعٗ ٚاحذ اص جٜت اّٖيتي ،اقتصبدي
ٗ اجتْبعي ىشدد .ائ ّقبٍ ٚثب ثشسسي عَْنشد  42سبٍ ٚآسٚآٓ دس پشت٘ ٕظشيبت ْٛيشايي ،ث ٚثشٕبّٛٚبي
پيص سٗي ائ اتحبدي ٚتب سبً  2020ثش اسبس طشح ّزم٘س ّيپشداصد .ائ ّقبٍ ٚتح٘الت تبسيخي ٗ
جغشافيبيي آسٚآٓ اص آغبص تبمٖ٘ٓ سا ّطبٍعّ ٚيْٕبيذ.
واشگان كليدي :آس ٚإٓٓ ،قط ٚساْٛ ،ٙيشايي ّٖطقٚايّٖ ،طق ٚىشايي ،اتحبدي ٚاقتصبدي.

 .1دمتش عَي اّيذي استبديبس سٗاثط ثئاٌٍَْ دإطيب ٙاصفٜبٓ ،ائ ّقبٍ ٚثخطي اص پشٗط ٙتحقيقبتي است مٚ
ٕيبسٕذ ٙتحتعٖ٘آ «ّٖطقٚىشايي دس آسيبّ :قبيس ٚسٕٗذ ْٛيشايي دس سبسك ،ام٘ ٗ آسٚآٓ» ثشاي دفتش ّطبٍعبت
سيبسي ٗ ثئاٍََْي ث ٚإجبُ سسبٕذ ٙاستal.omidi@gmail.com .
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يني اظ ّكرهبت ٕؾبُ ثئاٌٍَْ پؽ اظ فطٗپبقي ق٘ضٗيْٛ ،يطاييٛبي
ّٖغقٚاي اؾت مٕ ٚؾبُ ٗؾتفبٍي ّجتٖيثط زٍٗتَّ -ت ضا تب حسٗزي ث ٚچبٍف مكيسٙ
اؾتْٛ .يطايي ّٖغقٚاي فطايٖسي اؾت م ٚزٍٗتٛبي يل ّٖغق ٚثب تكنيٌ ٗ فض٘يت
زض تطتيجبت ّٖغقٚاي ثط ْٛنبضيٛبي ّتقبثٌ ّيافعايٖس ٗ اظ تٖفٛبي ّٖغقٚاي
ّيمبٖٛس .ثيكتط تالـٛبي ّطث٘ط ثْٛ ٚيطايي ّٖغقٚاي ثب ٛسف مبٛف ٗ حصف
تقطفٛٚبي تدبضي ،خبثدبيي آظاز ّطزُٕ ،يطٗي مبض ،مبال ٗ ؾطّبي ،ٚمبٛف ّٖبظفبت
ّٖغقٚاي ٗ ّسيطيت ثحطآٛبي ّٖغقٚايْٛ ،ؿ٘ؾبظي مك٘ضٛبي ّٖغق ٚزض اتربش
ّ٘اضـ ّكتطك ٕؿجت ثّ ٚؿبئٌ ّ٘ضز فالق ٚن٘ضت ّيىيطز .قغقبً چٖئ فطايٖسي ّٖدط
ث ٚمبٛف اذتيبضات ٗ قسضت زٍٗتٛب ٗ تق٘يت ٕٜبزٛبي فطاَّي ّيىطزز (Fawcett, 1996
) .: 20-25ثبت٘خ ٚث ٚايٖن ٚىطايف ث ٚتطتيجبت ّٖغقٚاي ،يل پسيس ٙفبٍْييط اؾت ،قغقبً
قبض ٙثعضه آؾيب اظ ائ ضٕٗس ّؿتثٖي ٕج٘زٕ ٗ ٙيؿت ٗ آؾيبيي ٛب زض حبًحبضط زض پٖح
تكنٌ ثعضه ّٖغقٚاي قبٌّ ؾبضك 1،ام٘ ،ؾبظّبٓ ْٛنبضي قبٕيٜبي ،آؾٚآٓ ٗ ق٘ضاي
ْٛنبضي ذَيح فبضؼ ثْٛ ٚيطايي ّٖغقٚاي ّجبزضت مطزٙإس .ؾبظّبٓ ْٛنبضي قبٕيٜبي
ٗ ق٘ضاي ْٛنبضي ذَيح فبضؼ ثيكتط ثب إييعٛ ٙبي ؾيبؾي ايدبز ىطزيسٕس ٗ زض
حبًحبضط ٕيع ثيكتط اٛساف ؾيبؾي ٗ اّٖيتي ضا زٕجبً ّيمٖٖس؛ ٛط چٖس م ٚاذيطاً ٛط زٗ
ؾبظّبٓ ّعث٘ض ثْٛ ٚنبضيٛبي اقتهبزي ٗ اختْبفي ٕيع ضٗي آٗضز ٙإس.
افتقبز ثط ائ اؾت م ٚآؾٚآٓ ْٕٕٚ٘ 2ثبضظ ٗ ّ٘فق ْٛنبضي ّٖغقٚاي زض آؾيب
ّيجبقس م ٚثب إييعٛ ٙبي ؾيبؾي قطٗؿ ٗ ث ٚزضخبت ثبالي ْٛنبضي اقتهبزي ضؾيسٙ
اؾت ) .(Blomqvist,1993:52-67اتحبزي ٚآ.ؾ.ٚآٓ زض  8اٗت  1967ثب ٕبُ «اتحبزيٌَّ ٚ
آؾيبي خٖ٘ة قطقي» ثب ؾبثق ٚؾبظّبٓ «آؾب» م ٚزض ؾبً  1961تكنيٌ قس ٙث٘ز ،ثب
فض٘يت ّبٍعي ،إسٕٗعي ،ؾٖيبپ٘ض ،تبيَٖس ٗ فيَيپئ تإؾيؽ قس .ائ زٗ ؾبظّبٓ زض ٗاقـ
ثب حْبيت ايبالت ّتحس ٙآّطينب زض زٗ ّٖغق ٚآؾيبي خٖ٘ة غطثي ٗ آؾيبي خٖ٘ة قطقي
ثطاي ّقبثَ ٚثب ٕف٘ش مْٕ٘يؿِ تكنيٌ قس ٗ ىؿتطـ ْٛنبضيٛبي اقتهبزي پيييطي
ّيقس .زض ز 1990ٚٛمك٘ضٛبي ٗيتٖبُ ،الئ٘ؼّ ،يبْٕبض ٗ مبّج٘ج ث ٚاتحبزي ٚآ.ؾ.ٚآٓ
اضبف ٚقسٕس ).)Mansfield &Milner:1999:589-95

)1. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC
2. Association of Southeast Asian Nations
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ز ٙمك٘ض فض٘ آؾٚآٓ زض ّدْ٘ؿ حدسٗز ّ 560يَيد٘ٓ ٕفدط خْقيدت (،)2006
ّ 4/5يَي٘ٓ ميَّ٘تط ّطثـ ٗؾقت ٗ ّ 1100يَيبضز زالض تٍ٘يس ٕبذبٍم زاذَدي (ٗ )2006
ّ 1400يَيبضز زالض ّجبزالت تدبضي زاضٕس (ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس 1.)7069ائ ٗضدقيت
ٕ ٚتٖٜب ائ اتحبزي ٚضا ث ٚيل ّ٘ققيت ؾيبؾي -اقتهبزي ثطتدط زض ّٖغقد ٚخٖد٘ة قدط
آؾيب تجسيٌ مطز ٙاؾت ،ثَن ٚظّيٖ ٚىؿتطـ ٛطچ ٚثيكتط آٓ ضا ٕيدع فدطا ِٛآٗضز ٙاؾدت.
زض اخالؼ ؾطآ  1999آؾ ٚآٓ ،تهْيِ ىطفت ٚقس مد ٚاظ ايدٔ پدؽ ؾدطآ ؾد ٚمكد٘ض
چئ ،مط ٙخٖ٘ثي ٗ غاپٔ ْٛيك ٚزض ٕكؿت ؾطآ آؾٚآٓ قطمت ْٕبيٖس .اٍجت ٚقجٌ اظ آٓ
ٕيع ضٛجطآ ائ ؾ ٚمك٘ض زض ؾبً  1997زض اخالؼ ؾطآ آؾٚآٓ قدطمت مدطز ٙث٘زٕدس.
ثؿيبض ضٗقٔ اؾت مْٛ ٚنبضي ائ اتحبزي ٚثب مكد٘ضٛبي رطٗتْٖدس ٗ ثدبٕف٘ش آؾديب ّثدٌ
چئ ،غاپٔ ٗ مط ٙخٖ٘ثي ّيت٘إدس ثد ٚضٕٗدق ثديف اظ پديف ايدٔ اتحبزيد ٚمْدل مٖدس
(ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس .)16580آؾٚآٓ زض ٕكؿت ز ِٛؾطآ آؾدٚآٓ (ٕد٘اّجط )2004
ثطاي ْٛبٖٛيي ثب ؾبيط قسضتٛبي ثعضه شيٕفـ زض ّٖغق ٚتهْيِ ىطفدت مدٛ ٚدط ؾدبٍٚ
يل اخالؼ ؾطآ ثب قطمت ضٛجطآ قف مك٘ض چئ ،غاپٖٔٛ ،س ،مط ٙخٖ٘ثي ،اؾتطاٍيب ٗ
ظالٕسٕ٘ تحتفٖ٘آ «اخالؼ ؾطآ آؾيبي قطقي» تكنيٌ زٛس .تدبمٖ٘ٓ ؾد ٚاخدالؼ اظ
ائ ٕ٘ؿ زض زؾبّجط  ،2005غإ٘يٕ٘ ٗ 2007 ٚاّجط  2007ثطىعاض ىطزيدس ٗ تهدْيْبتي زض
ذه٘ل ْٛنبضيٛبي ّكتطك زض ذه٘ل تدبضت ٗ إدطغي اتردبش قدس .ضٗؾديٕ ٚيدع زض
اخالؼ  2005قطمت مطز ٗ تقبضبي فض٘يت زايِ زض «اخالؼ ؾطآ آؾيبي قدطقي» ضا
مطزْٛ .چٖئ چٖس مك٘ض ٗ ؾبظّبٓ ثئاٍََْي زييط ٕيع تقبضبي فض٘يت ٕدبؽط ٗ زائْدي
زض ائ اخالؼ مطزٕس ).(Wikipedia,2009: The East Asia Summit
ثبت٘خ ٚث ٚتح٘الت ّثجتي م ٚآؾٚآٓ اظ آغبظ ايدبز تب مٖ٘ٓ ث ٚذ٘ز زيس ٙاؾت،
ائ ّقبٍ ٚزض نسز اؾت ؾؤاالت انَي ظيط ضا ّ٘ضز مبٗـ قطاض زٛس:
 .1تح٘الت تبضيري ٗ خغطافيبيي آؾٚآٓ اظ آغبظ ايدبز تب مٖ٘ٓ چ ٚؾْت ٗ
ؾ٘يي زاقت ٚاؾت؟
 .2ائ اتحبزي ٚتبمٖ٘ٓ چ ٚمبضٕبّٚاي زاقت ٗ ٚثطآيٖس ضٕٗس ْٛيطايي زض ائ
ّٖغق ٚچيؿت ؟
 .1دس سبيت ٛضيٖٛٚبي ٛش يل اص اسٖبد ،ىضاسشٛب ٗ ّقبالت ث ٚص٘ست ضْبس ٙجذاىبٕ ٚدس قسْت آدسس
ّطخص ضذ ٙاست م ٚدس ايٖجب ث ٚآٓ ضْبسٛٙب ثٚعٖ٘آ ّأخز اضبس ٙضذ ٙاست.
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ٕ .3قك ٚضا ٙائ اتحبزي ٚتب  2020چيؿت؟
ثطاي پبؾد ث ٚؾؤاالت ف٘ اظ چبضچ٘ة ٕؾطي ّغطٗح ٚظيط اؾتفبزّ ٙيىطزز.
ضٗـ ثطضؾي ؾؤاالت پػٗٛف ث ٚزٗ ن٘ضت مْي ٗ ميفي اؾت ،اّب تحَيٌ ميفي ثط
تحَيٌ مْي ؾٖييٖي ّيمٖسّ .جبحث پػٗٛف حبضط زض ؾ ٚقؿْت قبٌّ چبضچ٘ة
ٕؾطي ،فَْنطز  42ؾبٍ ٚآؾٚآٓ ٗ ٕقك ٚضا ٙتب ؾبً  2020ثٚفالٗ ٙيل ّقسّٗ ٚ
ٕتيدٚىيطي ٕٜبيي تٖؾيِ ىطزيس ٙاؾت.
چارچوب نظري
ْٛيطايي ضا ّيت٘آ ثٚن٘ضت يل ٛسف يب ضٕٗس زض ٕؾط ىطفتٍٗ .ي زض زٕيبي
ٗاقـْٛ ،يطايي يل ضٕٗس يب عيف اؾت م ٚحس پبيئ آٓ ثّ ٚف ُٜ٘ازغبُ اقتهبزي ٗ حس
ثبالي آٓ ثّ ٚف ُٜ٘اتحبز ؾيبؾي ٗ زض پيف ىطفتٔ ؾيبؾت ذبضخي ٗ اّٖيتي ّكتطك
اؾتْٛ .يطايي اقتهبزي ثّ ٚقٖي تقْيق ٗاثؿتيي ّتقبثٌ زض يل ّٖغق ٚاظ عطيق
قبذمٛبيي چ٘ٓ تدبضت زضّٖٗٓغقٚاي ٗ ْٛبٖٛوؾبظي ضٗيٛٚب ،اؾتبٕساضزٛبّ ،قطضات
ثبظضىبٕي ٗ ْٛبٖٛيي زض ؾيبؾت ذبضخي اؾت ).) Dennis,2003
ّٖغقٚىطايي زض فطايٖس ت٘ؾق ٚاقتهبزي مك٘ضٛب ٕقف ّْٜي ايفب ّيمٖس.
ّنبتت ت٘ؾق ،ٚذه٘نبً اقتهبززإبٓ ميٖعي ّقتقسٕس م ٚتدبضتّ٘ ،ت٘ض ت٘ؾق ٚزض خ٘اّـ
اّطٗظي اؾت .تدبضت ثئاٌٍَْ اّنبٓ ثٜطٙىيطي اظ ت٘إْٖسيٛبي اقتهبزي ثبٍق٘ ٙضا،
ثبت٘خ ٚثّ ٚعيتٛبي ٕؿجي ّ٘خ٘ز ٗ قبثٌ ذَق ،ثٗ ٚخ٘ز ّيآٗضز ٗ فالئِ ضٗقٖي ضا ثطاي
ؾطّبيٚىصاضي زض پطٗغٛ ٙبي اقتهبزي ؾ٘زآٗض ٗ قبثٌ ضقبثت زض فطن ٚخٜبٕي پسيساض
ّيؾبظز .اقتهبز ّٖغقٚاي ثٚفٖ٘آ ىبّي زض خٜت اقتهبز خٜبٕي ّيت٘إس ثب حصف ّ٘إـ
ىْطمي زض ّٖغق ،ٚزؾتطؾي قطمتٛب ث ٚثبظاضٛبي ٗؾيـتط ضا فَْي مٖسّ٘ ،إـ ضا اظ ؾط
ضا ٙإتقبً ؾطّبي ٗ ٚتنٍٖ٘٘غي زض ّحسٗزّٖ ٙغق ٚثطزاضز ٗ زض ّدْ٘ؿ افقٛبي
ىؿتطزٙتطي ضا ثيكبيس (فتحي.)145-160 :1381،
2

اقتهبززإي ثٖبُ «غام٘ة ٗايٖط» ثب عطح «اثساؿ تدبضى»« ٗ 1إحطاف تدبضى»
ث ٚثطضؾى آربض ضفبٛى ّٖغقٚىطايى اقتهبزى ّىپطزاظز .اثساؿ تدبضى ظّبٕى ضخ ّيزٛس

1. Trade Creation
2. Trade Diversion
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م ٚتٍ٘يس ثب ٛعيٖ ٚپبيئتط ٗاضزاتى اظ مك٘ض فض٘ اتحبزيّٖ ٚغقٚاي خبٕكئ تٍ٘يس زاذَى
م ٚاظ ٛعيٖ ٚثبالتطى ثطذ٘ضزاض اؾت ،ق٘زٗ« .ايٖط» زض تحَيٌ تإريطات تٍ٘يسى اتحبزيٚ
اضبفّ ٚي ْٕبيس م ٚاىط اتحبزيّ٘ ٚخت إتقبً تٍ٘يس اظ ّٖبثـ پطٛعيٖ ٚثّٖ ٚبثـ مِٛعيٖٚ
ىطزز ،ائ اّط ّ٘خت پيسايى «اثساؿ تدبضى» ٗ حطمت ث ٚعطف تدبضت آظاز ّيىطزز.
ثبٍقنؽ ،اىط فقبٍيت اتحبزي ٚث ٚإتقبً تٍ٘يس اظ ّٖبثـ مِٛعيٖ ٚثّٖ ٚبثـ پطٛعيّٖٖ ٚدط
ق٘ز« ،إحطاف تدبضى» پسيساض قس ٗ ٙاظ تدبضت آظاز فبنَ ٚىطفتّ ٚيق٘ز .يقٖى،
چٖبٕچ ٚمك٘ض فض٘ اتحبزي ،ٚمبالٛبى ثب ٛعيٖ ٚتٍ٘يسى مْتط ضا اظ مك٘ضٛبى ذبضج اظ
اتحبزي ٚتٜيْٖٕ ٚبيس ٗ اظ مك٘ضٛبى فض٘ اتحبزي ٚمّ ٚحه٘الت ّعث٘ض ضا ثب ٛعيٖ ٚتٍ٘يسى
ثيكتطى تٍ٘يس ّي ْٖبيٖس ،ث ٚزٍيٌ تطتيجبت تطخيحى ّٖققس قسّ ٙيبٓ مك٘ضٛبى فض٘
اتحبزي ،ٚاؾتفبز ٙمٖس ،إحطاف تدبضى ثٗٚخ٘ز ّيآيس .ثب فٖبيت ثٗ ٚق٘ؿ اثساؿ ٗ يب إحطاف
تدبضىّٖ ،بثـ ّ٘ضز اؾتفبز ٙتحتتبريط قطاض ىطفت ٗ ٚتإريط مَى (يقٖى خْـ خجطى
إحطاف تدبضى ٗ اثساؿ تدبضى) ّيت٘إس ّ٘خت افعايف ٗ يب مبٛف مبضايى تٍ٘يسى ىطزز
(ضحيْي ثطٗخطزي .) 22-24 :1385 ،ثٖبثطائ اىط فقبٍيت اتحبزيّٖ ٚدط ث ٚايدبز
ا ٕحطاف تدبضى ٗ اثساؿ تدبضى ق٘ز ،ضفب ٙمك٘ضٛبي فض٘ اتحبزيّْ ٚنٔ اؾت ثؿت ٚثٚ
قسضت ٕؿجى زٗ ٕيطٗى ّتضبز ّعث٘ض ،افعايف ٗ يب مبٛف يبثس (ْٛبٓ).
مطٗىْبٓ اظ «تئ٘ضي ٕؿجت تدبضت ّٖغقٚاي» زض ْٛيطايي زفبؿ ّيمٖس ٗ
ّقتقس اؾت ٛط چ ٚؾ ِٜتدبضت زضّٖٗٓغقٚاي ثيكتط ثبقس فطايٖس ْٛيطايي ؾطيـتط
پيف ّي ضٗز .اؾبؾبً افعايف تدبضت زضّٖٗٓغقٚاي فبيسّٖٙسث٘زٓ ْٛيطايي ضا ثطاي افضب
ارجبت ذ٘اٛس مطز) .(Krugman,1991اٍجت ،ٚائ ٕؾطي ٚثب ٕؾطيٗ ٚايٖط اضتجبط ٕعزيني
زاضزّ .بتَي ث ٚاْٛيت ٕقف ضٛجطي زض ْٛيطايي ّيپطزاظز ٗ ّقتقس اؾت ٛطچ ٚيل يب
چٖس قسضت ثعضه ّٖغقٚاي ثٛ ٚسايت ْٛيطايي زض يل ّٖغق ٚثپطزاظٕس ٗ ٛعيٖٛٚبي
م٘تبّٙست آٓ ضا ّتقجٌ قٕ٘س ْٛيطايي ؾطيـتط پيف ّيضٗز .اظ ٕؾط ٗي ،يل ؾبظّبٓ
ثئاٍََْي فقبً ثبيس زاضاي ّكره ٚؾَؿَّٚطاتجي ٗ ّطمع فطّبٕسٛي ثبقس؛ زض غيط ائ
ن٘ضت فطايٖس تهْيِىيطي ٗ اخطاي تهْيْبت ث ٚمٖسي پيف ذ٘اٛس ضفت .اىط ْٚٛ
افضبي يل ؾبظّبٓ ذ٘ز ضا ينؿبٓ تَقي مٖٖس ٗ مك٘ضي ٕقف ٍ٘مّ٘٘تي٘ آٓ ؾبظّبٓ ضا
ايفب ٕنٖس ،ثبٍٖسىي آٓ ؾبظّبٓ چكْييط ٕر٘اٛس ث٘ز .اٍجتٕ ٚيبظي ٕيؿت م ٚايفبي ٕقف
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ضٛجطي آقنبض ٗ ثطخؿت ٚثبقس ،ظيطا ّ٘خت ضٗييطزإي ؾبيط زٍٗتٛب م ٚزض تئ٘ضي ذ٘ز ضا
ثطاثط ّيزإٖس ذ٘اٛس قس ).(Mattli,1999:5-10
اظ خٜت ؾيبؾي ٕيعّٖ ،غقٚىطايي ّٖدط ث ٚانالحبت ؾبذتبضي ؾيبؾي،
اّٖيت ؾيبؾي ٗ افعايف قسضت چبٕ ٚظٕي مك٘ضٛبي فض٘ يل ثَ٘ك ّٖغقٚاي زض
ؾيبؾت ثئاٌٍَْ ّيىطزز .اؾبؾبً يني اظ قطايظ فض٘يت زض اتحبزيٛٚبي ّٖغقٚاي
پصيطـ انالحبت ؾبذتبضي افِ اظ ؾيبؾي ٗ اقتهبزي زض ّيبٓ افضبي ّتقبضي فض٘يت
اؾت .ائ ّ٘ض٘ؿ ثٗ ٚض٘ح زض اتحبزي ٚاضٗپب ٗ اذيطاً زض آؾٚآٓ ّكبٛسّ ٙيق٘ز .اّطٗظٙ
تقسازي اظ ؾبظّبٓٛبي ّٖغق ٚاي قطط فض٘يت ضا انالح ؾبذتبضٛبي ؾيبؾي زاذَي ثٚ
ؾ٘ي زّنطاؾي تقيئ مطزٙا ٕس م ٚائ قضي ٚزض ّ٘ضز ٕبت٘ ٗ اتحبزي ٚاضٗپب ثٗ ٚض٘ح زيسٙ
ّي ق٘ز .اظ ائضّٖٗ ،غق ٚىطايي ّْنٔ اؾت ثط ؾبذتبضٛبي ؾيبؾي مك٘ضٛبي فض٘ ٕيع
تإريط ثيصاضز .اىط ْٛيطايي ّٖغقٚاي ثّ ٚثبث ٚضٕٗس تَقي ق٘ز ائ پسيس ٙث ٚقف قنٌ
ظيط تنبٌّ ّييبثس:
ّٖ.1غق ٚتقطف ٚتطخيحيّٖ .2 ،غق ٚآظاز تدبضي .3 ،اتحبزي ٚىْطمي .4 ،ثبظاض
ّكتطك .5 ،اتحبزي ٚاقتهبزي ٗ  .6اتحبزي ٚؾيبؾي .قنٌ ظيط ّكرهبت ٛط يل اظ إ٘اؿ
ْٛيطايي ف٘ ضا ٕكبٓ ّيزٛس:
انواع

منطقه تعرفي

منطقه آزاد

اتحاديه

همـگرايي

ترجيحي

تجاري

گمركي

بازار مشترك

اتحاديه

اتحاديه

اقتصادي

سياسي

سيـاسـتها
مبٛصتعشفٛٚبي



تجبسي ّتقبثٌ
حزف تعشفٛٚب ٗ











سْٜيٛٚب
اتخبر سيبست
تعشفٚايّطتشك
ٕسجتثٚ
طشفٛبي تجبسي
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خبسجي
تحشك ع٘اٌّ







تٍ٘يذ
ْٛبٖٛوسبصي





سيبستٛبي
اقتصبدي
ٗحذت مبٌّ



سيبستٛبي
اقتصبدي ٗ اتخبر
ّ٘اضع ّطتشك
اّٖيتي ٗ سيبست
خبسجي

ْٛبٓع٘ض م ٚزض خسًٗ ف٘ پيساؾت زض ّطحَ ٚاًٗ ،افضبي يل ثَ٘ك
اقتهبزي تقطف ٚمبالٛبي ّٖترت ضا ثّ ٚيعآ ذبني مبٛف ّيزٖٛس؛ زض ائ ّطحَٚ
ّ٘إـ غيطتقطفٚاي ٗ ؾْٜيٛٚب زؾتٕر٘ضز ٙثبقي ّيّبٕٖس.
زض ّطحَّٖ ٚغق ٚآظاز تدبضي ،افضبي يل ثَ٘ك تدبضي مَيّ ٚحسٗزيتٛبي
تقطفٚاي ٗ غيطتقطفٚاي ضا زض ضٗاثظ تدبضي ّتقبثٌ حصف ّيمٖٖسٍٗ ،ي ّيعآ تقطفٛٚب
ٕؿجت ث ٚمك٘ضٛبي ربٍث ،اذتيبضي اؾت.
زض ّطحَ ٚاتحبزي ٚىْطمي ،افضبي يل ثَ٘ك غيط اظ ؾيبؾتٛبي تدبضي ّٖغقٚ
آظاز ،ؾيبؾت تقطفٚاي ٗاحسي ٕؿجت ث ٚمك٘ضٛبي ربٍث اتربش ّيْٕبيٖس .زض ّطحَ ٚثبظاض
ّكتطكٕ ،يطٗي مبض ٗ ؾطّبي ٚث ٚضاحتي خبثٚخب ّيق٘ز ٗ ْٛبٖٛيي ّيبٓ ثطذي
تطتيجبت ٕٜبزي ٗ ق٘إئ تدبضي ٗ ّبٍيبتي ثطقطاض ّيق٘ز .زض ّطحَ ٚاتحبزي ٚاقتهبزي،
افضبي يل ثَ٘ك غيط اظ ّ٘اضز ف٘  ،ث ٚينؿبٓ ؾبظي ؾيبؾتٛبي پٍ٘يّ ،بٍي ٗ تدبضي
ّيبٓ افضب ّجبزضت مطز ٗ ٙثقضبً ث ٚايدبز پً٘ ٗاحس اقساُ ّيْٕبيٖس.
زض ّطحَ ٚاتحبزي ٚؾيبؾي ،افضبي يل ثَ٘ك غيط اظ فطنٛٚبي اقتهبزي ،زض
ح٘ظٛٙبي ؾيبؾي ٗ اّٖيتي ٕيع ث ٚاتربش ّ٘اضـ ّكتطك اقساُ ّيْٕبيٖس .اٍجتٚ
ْٛنبضيٛبي ؾيبؾي زض ٛطيل اظ ّطاحٌ ْٛيطايي مِٗثيف ٗخ٘ز زاضزٍٗ ،ي زض ّطحَٚ
قكِ خَ٘ ٙثيكتطي زاضز (ضحيْي ثطٗخطزي.)22-24 :1385 ،
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عملكرد 24ساله آسهآن در سه دوره زماني
 .1دوره بيتحركي و فعاليتهاي غالباً سياسي()1719-1791

إييع ٙتكنيٌ آؾٚآٓ ،ايدبز فضبي ثبرجبت ّٖغقٚاي ،تطؼ اظ مْٕ٘يؿِ ،مبٛف
افتْبز يب ؾ٘ء ؽٔ ث ٚقسضتٛبي فطا ّٖغقٚاي ،پيكجطز ت٘ؾق ٚاقتهبزي ،مٖتطً
خبٙعَجيٛبي إسٕٗعي ٗ غيط ٙث٘ز .افتقبز ث ٚائ اؾت ،م ٚآؾٚآٓ ثطذالف اتحبزي ٚاضٗپب
زض ضاؾتبي اٛساف ٕبؾيٕ٘بٍيؿتي افضب قطاض زاقت؛ ث ٚائ ّقٖي م ٚإٜٓب زض آغبظ فطايٖس
َّتؾبظي قطاض زاقتٖس ٗ ايدبز يل تكنٌ ّٖغقٚاي ضا زض ائ ضاؾتب اضظيبثي ّيمطزٕس.
زض حبٍي مٛ ٚسف اظ ٗحست اضٗپب ،زٗضي اظ آّ٘ظٛٙبي ٕبؾيٕ٘بٍيؿتي ث٘ز
) .(Khoman,1992:ASEAN Websiteثٚع٘ضي م ٚاظ افالّي ٚثبٕن٘ك ث ٚفٖ٘آ ؾٖس
ّؤؾؽ آؾٚآٓ ثطّيآيس ،اٛساف اٍٗي ٚتكنيٌ ائ ٕٜبز فجبضت ث٘زٕس اظ :تؿطيـ ضقس
اقتهبزي ٗ پيكطفت اختْبفي ٗ ت٘ؾق ٚفطٖٛيي ،پيكجطز نَح ٗ رجبت ّٖغق ٚاظ عطيق
احتطاُ ّتقبثٌ ث ٚفساٍت ٗ حبمْيت قبٕ٘ٓ ،ت٘ؾقْٛ ٚنبضيٛبي ّكتطك ٗ مْلٛبي
ّتقبثٌ زض ظّيٖٛٚبي ،اقتهبزي ،اختْبفي ٗ فطٖٛيي (Rajaratnam:ASEAN Website:
 .(1992اّب زض ثئ ف٘اٌّ شمط قس ٙزض ائ افالّيّ ٚيت٘آ ّْٜتطئ فبٌّ قنٌىيطي
اتحبزي ٚضا زض خ٘ ؾيبؾي حبمِ زض ّٖغق ٗ ٚتكٖدبت ّ٘خ٘ز ثئ مك٘ضٛبي ْٛؿبيٗ ٚ
ث ٚذه٘ل ٗخ٘ز ٕؾبُ مْٕ٘يؿتي زض مك٘ضٛبي ّٖغق ٚاظ خَْ ٚچئٗ ،يتٖبُ ٗ مبّج٘ج
خؿتد٘ مطز .زض حقيقت ّيت٘آ ىفت م ٚمك٘ضٛبي ثيٖبٕيصاض آؾ ٚآٓ ،ثّٖ ٚؾ٘ض ّقبثَٚ
ثب ت٘ؾق ٚؾيبؾي د اختْبفي مْٕ٘يؿِ چئ ٗ ق٘ضٗي ؾبثق ،اتحبزيٚاي ضا ثٗ ٚخ٘ز
آٗضزٕسّ٘ .ققيت خغطافيبيي ٗ ّدْـ اٍدعايطي ث٘زٓ ائ مك٘ضٛب ٕيع اظ زييط ف٘اَّي ث٘ز
مٕ ٚيبظ ث ٚحفؼ اّٖيت زض ائ مك٘ضٛب ضا ثيف اظ پيف تق٘يت مطز ٗ ٙظّيٖ ٚاتحبز ثئ
إٜٓب ضا فطا ِٛؾبذت .اظ إٓدب م ٚمك٘ضٛبي فض٘ اتحبزي ٚث ٚاؾثتٖبي تبيَٖسْٛ ،يي
ثطٚٛاي اظ تبضيد ذ٘ز ضا ث ٚن٘ضت ّؿتقْط ٙقسضتٛبي غطثي ؾپطي مطزٙإس 1،ائ
ّ٘ض٘ؿ ثبفث ىطزيس تب پؽ اظ اؾتقالً احؿبؼ ذأل ْٕ٘ز ٗ ٙفْالً ٕيبظ ث ٚحْبيت يل
 .1إذٕٗضي دس سبً  ،1945فيَيپئ دس سبً ّ ،1946بٍضي دس سبً  ،1957سٖيبپ٘س دس سبً  ٗ 1959ثشٕٗئي دس سبً
 1984ث ٚاستقالً دست يبفتٖذ.
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قسضت ذبضخي ضا احؿبؼ ْٕبيٖس .ث ٚذه٘ل ٗخ٘ز قسضتٛبيي ْٛچ٘ٓ چئ ٗ غاپٔ زض
ّٖغق ٚم ٚاظ ىصقت ٚؾقي زض اؾتيال ثط ائ مك٘ضٛب ضا زاقتٖس ،ائ احؿبؼ ضا زض
مك٘ضٛبي ّصم٘ض افعايف ّيزازٍ .صا تكنيٌ يل اتحبزي ٚث ٚذه٘ل ثب حض٘ض مك٘ضي
ّبٕٖس تبيَٖس مٛ ٚيچىبّ ٙؿتقْطٕ ٙج٘ز ٗ ٙيني اظ قسضتٛبي ٕؾبّي ّٖغقّ ٚحؿ٘ة
ّيىطزيس ،فبَّي ث٘ز مّ ٚيت٘إؿت ٕيبظ حْبيتي ائ مك٘ضٛب ضا ثطعطف ؾبظز .زض
حقيقت ،تبيَٖس زض اثتساي تكنيٌ ائ اتحبزيٕ ٚقف ثطازض ثعضىتط ضا ثطاي مك٘ضٛبي
ّصم٘ض زاقت .ثبت٘خ ٚثّ ٚؿبئٌ ف٘ اٍصمط ٗ ثطٚٛاي م ٚاتحبزي ٚآؾٚآٓ قنٌ ىطفت،ٚ
ّيت٘آ ىفت مّْٜ ٚتطئ فبٌّ زض ايدبز ائ اتحبزيّ ٚؿبئٌ ؾيبؾي ث٘ز ٙاؾت
(ّطظٗقي.)263-266 :1376 ،
ز ٚٛاًٗ حيبت آؾٚآٓ نطف تقطيف ّتسٍ٘غي ْٛنبضي قسّ .قبّبت آؾدٚآٓ زض
ز ٚٛاًٗ ثب ايدبز خ٘ افتْبز ّتقبثٌ ٗ ارجبت حؿٔ ٕيت ٗ تطٗيح فبزت ْٛنبضي ثئ افضب
ث ٚثؿتطؾبظي ٕٜبزي ثطاي ْٛنبضي زض آؾٚآٓ مْل مطزٕدس .إٜٓدب پدي ثدطز ٙث٘زٕدس مدٚ
ت٘ؾقَّ ٚي ٗ ّٖغقٚاي ثدب ّ٘اضدـ ؾيبؾدي خدعُ ىٕ٘د ،ٚايدسئٍ٘٘غيل ٗ ضقبثدت ؾيبؾدي
اّنبٓپصيط ٕيؿت؛ زض ٕتيد ٚؾٖت إقغبفپصيطي ؾيبؾي ضا زض ؾغ٘ح َّدي ٗ ّٖغقدٚاي
تطٗيح زازٕس .تكنيٌ ائ اتحبزيٕ ،ٚقف ّْٜي زض تإّئ اّٖيت ٗ رجدبت ؾيبؾدي ّٖغقدٚ
ايفب ْٕ٘ز ٗ اظ ثُقس ؾيبؾي اٛساف مك٘ضٛبي ّؤؾدؽ ضا ثدطآٗضز ٙمدطز ٗ زض ٗاقدـ پدؽ اظ
آّبزٙقسٓ ثؿتط ؾيبؾي ّٖبؾت ث٘ز م ٚافضب ثّ ٚطٗض ٗاضز فقبٍيتٛبي اقتهدبزي قدسٗ ٙ
ّ٘افقتٕبّٛٚبي نٖقتي ٗ اقتهبزي ضا ايدبز ْٕ٘زٕس .ثٖبثطائ ّيت٘آ ىفت مّْٜ ٚتدطئ
اقساُ ائ اتحبزي ٚايدبز ثؿتط ؾيبؾي ٗ رجبت الظُ ثطاي إدبُ فقبٍيدتٛدبي اقتهدبزي زض
مك٘ضٛبي فض٘ ث٘ز .اظ إٓدب مٗ ٚخ٘ز رجبت ٗ اّٖيت يني اظ پديفقدططٛدبي الظُ ثدطاي
ؾطّبيٚىصاضي ٗ ضقس اقتهبزي اؾت ،زض ْٛئ ضاؾتبؾت مّ ٚيثيٖيِ فَيضغدِ تكدنيٌ
اتحبزي ٚآؾٚآٓ زض ؾبً  1967ائ اتحبزي ٚتب ؾبً  1975فقبٍيت ذبل ٗ ّ ِٜاقتهدبزي
اظ ذ٘ز ٕكبٓ ٕساز ٗ ثيكتط ّقغ٘ف ث ٚثؿتطؾبظي ؾيبؾي ث٘ز.
 .4دوره تحرك و جهت گيري هاي سياسي و اقتصادي()1791-1774
ذطٗج ٕيطٗٛبي آّطينبيي اظ ٗيتٖبُ ٗ غبٍت ث٘زٓ زمتطئ ٕينؿد٘ٓ ثدط ؾيبؾدت
ذبضخي آّطينب زض ائ ثط ،ٚٛثبفث قس مّٖ ٚدبعق تحدت ٕفد٘ش غدطة اثتندبضاتي ضا ثدطاي
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تق٘يت ؾيبؾي ،اقتهبزي ٗ اّٖيتي ذ٘ز زض پيف ىيطٕس .ثط ائ اؾبؼ ،ثّٖ ٚؾ٘ض ّقبثَدٚ
ثب پيكطٗي مْٕ٘يؿتٛب زض ٖٛس ٗ چئ ٗ خٖ٘ة قطقي آؾيب ،اتحبزي ٚآؾدٚآٓ ٕيدع فقدبً
ىطزيس ٗ ث ٚفٖ٘آ ٕرؿتئ ىبُ ،اخالؼ ؾطآ مكد٘ضٛبي فضد٘ زض  24ف٘ضيد 1976 ٚزض
ثبٍي إسٕٗعي ثطىعاض ىطزيس م ٚزض ائ اخالؼ «پيْبٓ ّ٘زت ٗ ْٛنبضي زض خٖ٘ة قطقي
آؾيب»« ٗ 1افالّي ٚت٘افق زض آؾ ٚآٓ» 2ث ٚته٘يت ضؾيس (.)Khoman,1992
زض ائ پيْبٓ ٗ افالّيٕ ٚيع ّدسزاً ضز پبي اٛساف ؾيبؾي ث ٚچكِ ّديذد٘ضز ٗ
ٖ٘ٛظ اٛساف ؾيبؾي پط ضٕيتط اظ اٛساف اقتهبزي ث٘زٕدس ثد ٚعد٘ضي مدٛ ٚدسف اظ پيْدبٓ
ّ٘زت ٗ ْٛنبضي آؾٚآٓ ،تطٗيح نَح پبيساض ،حؿدٔ تفدبْٛ ٗ ِٛندبضي ثدئ مكد٘ضٛبي
فض٘ زض خٜت ايدبز ضٗاثظ ٕعزينتط ثئ إٜٓب ثب ضفبيت اؾتقالً ،حدق حبمْيدت ،ثطاثدطي،
تْبّيت اضضي ٗ حفؼ ٘ٛيت َّي تْبّي مك٘ضٛب ،شمط قس ٙاؾت (ْٛبٓ).
اؾبؾبً ّْٜتطئ اثعاضٛبي ؾيبؾي ٗ اقتهبزي م ٚضٛجطآ آؾٚآٓ ثدطاي پيكدجطز
ْٛيطايي زض ائ زٗض ٙزض پيف ىطفتٖس فجبضتٖس اظ:
 .1ته٘يت ّقبٛسات اٍعاُآٗض زض ظّيٖ ٚنَح ٗ رجبت ّٖغق ٚاي،
 .2اثتنبض پطٗغٛٙبي نٖقتي،
 .3اثتنبض پطٗغٛٙبي  ِٛتنْيَي نٖبيـ،
 .4ؾطّبيٚىصاضيٛبي ّكتطك نٖقتي،
 .5تطتيجبت ّطث٘ط ث ٚمبٛف تقطفٛٚبي تدبضي ٗ تقطفٛٚبي تطخيحي،
ْٛ .6بٖٛييٛبي ؾيبؾي ٗ تدبضي ثب ْٛؿدبييبٓ ٗ قدطمبي تددبضي ٗ ؾيبؾدي
ّ ِٜزض قبٍت ايدبز ىطٗٛٙبي زيبٍ٘ه ٗ مْيتٛٚبي ْٛنبضي (ٕٕ٘ػاز.)188: 1381،
ّ٘اضز  2تب 4ثسٍيٌ ٕيبظ ث ٚؾطّبي ٗ ٚاّتٖبؿ مك٘ضٛبي فض٘ ٗ غيط فض٘ اظ تدإّئ
ث٘زخٛٚبي ّ٘ضز ٕيبظ ٗ ْٛچٖئ ثدسٍيٌ ّكدنالت ث٘ضٗمطاتيدل ٗ فدسُ ْٛدبٖٛييٛدبي
الظّٕ ،ٚتيد ٚچكْييطي ٕساقت (ثطٗخطزي .)87 :1380 ،اّدب ّ٘افقدت ٕبّدّٖ ٚققدس ٙزض
ضاثغ ٚثب ثطقطاضي «تطتيجبت تطخيحي تدبضي» زض اخالؼ ٗظضاي اقتهدبز مكد٘ضٛبي فضد٘
آؾٚآٓ (ف٘ضي )1977 ٚضا ّيت٘آ ٕقغ ٚقطٗؿ ْٛندبضيٛدبي تددبضي مكد٘ضٛبي ّدصم٘ض
زإؿت .عجق ائ ّ٘افقتٖبّٛ ،ٚط يل اظ افضدب فٜطؾدتي اظ مبالٛدب ضا اضائدّ ٚديمدطز مدٚ
ّيت٘إؿت ّكًْ٘ تطخيحبت تقطفٚاي زض ّيبٓ افضب قطاض ىيطز ،اّدب تقيدئ ّيدعآ ٕدطخ
1. Treaty of Amity and Cooperation Asia
2. Declaration of ASEAN Concord
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تطخيحبت تقطفٚاي ثطاي ٛط مبال ّيثبيؿت ث ٚن٘ضت خساىبّٕ ٚد٘ضز ّدصامط ٙافضدب قدطاض
ّيىطفت .افضب ْٛچٖئ ت٘افق مطزٕس م ٚيل ضقت ٚاظ اقدالُ ضا تحدت فٖد٘آ «مبالٛدبي
حؿبؼ» ّبٕٖس مبالٛدبي مكدبٗضظي فدطآٗضي ٕكدس ٗ ٙذدسّبت ضا اظ عدطح زض ّدصامطات
ّؿددتثٖي ْٕبيٖددسْٛ .چٖددئ ،ايددٔ ّ٘افقددتٕبّدد ٚقددبٌّ ّ٘إددـ تدددبضي غيطتقطفددٚاي
ْٕيكس(ؾبظّٖس .)1-10 : 1386 ،اٗضبؿ ثٚىٕ٘ ٚاي قدس مد ٚثؿديبضي اظ اقدالُ ّكدًْ٘
مبالٛبي حؿبؼ قطاض ىطفتٖس ٗ فْالً ّصامطات ث ٚخبيي ٕطؾيس .ثدطاي ضفدـ ايدٔ ّكدنٌ،
مك٘ضٛبي آؾ ٚآٓ زض اٗايٌ  ، 1987عطح چبٕ ٚظٕدي ثدط ؾدط مبالٛدب ثد ٚند٘ضت ىطٗٛدي
(ّٕ٘ٚضزي) ضا ّغطح مطزٕس؛ ثب ائحبً ،ثد ٚفَدت إٓند ٚايدٔ مكد٘ضٛب ثديف اظ إٓند ٚثدٚ
ّ٘ض٘فبت اقتهبزي ثيٖسيكٖس زض فنط حفؼ ٗحست ؾيبؾي د اّٖيتي ّٖغقد ٚث٘زٕدس ٍدصا
ؾيؿتِ «تطتيجبت تطخيحي تدبضي» تب ؾبً  1987تٖٜب  5زضنس اظ تدبضت ثدئ افضدب ضا
زضثط ّييطفت(ّطظٗقيٛ .)266 : 1376 ،طچٖس حدِ تدبضت زضّٖٗٓغقٚاي زض آؾدٚآٓ اظ
ّ 2/5يَيبضز زالض  1970ثّ 35/1 ٚيَيبضز زالض زض ؾبً  1983ضؾيسٍٗ ،ي ائ ضقدِ تٖٜدب
حسٗز  5زضنس حدِ تدبضت زضّٖٗٓغقٚاي ضا زض ايدٔ زٗض ٙپ٘قدف ّديزاز (ؾدبظّٖس،
 .)1-10 : 1386اٍجت ٚزضنس ظيبزي اظ ائ حددِ ثد ٚضاثغد ٚزٗخبٕجد ٚافضدب ثدب ؾدٖيبپ٘ض
ّطث٘ط ّيقس .اظ ائ ضٗ ؾيؿدتِ «تطتيجدبت تطخيحدي تددبضي» زض پيكدجطز ْٛيطايدي
اقتهبزي ّٖغقد ٗ ٚاثدساؿ اقتهدبزي (ّد٘ضز ٕؾدط ٗايٖدط) ّ٘فقيدت چكدْييطي ٕساقدت
).(Guangsheng,2006: 62-76

زض زٛ 1980 ٚٛطچٖس ّٖغق ٚىطايي اظ خٜت افعايف ّجدبزالت زضّٖٗٓغقدٚاي
ٕتبيح چكْييط ٕساقتٍٗ ،ي آؾٚآٓ ثب اٍي٘ثطزاضى اظ ّسً ت٘ؾق ٚاقتهبزى غاپٔ ّجتٖىثط
اقتهبز ثطٗٓ ٕيط ٗ خٜت ىيطى ث ٚؾْت افعايف نبزضات ،خصة ؾدطّبيٛٚدبى ذدبضخى ٗ
انالحبت ظيطثٖبيى اختْبفى زض مٖبض اضازّ ٙهدِْ ٗ ّكدتطك ٕرجيدبٓ مكد٘ضٛبى فضد٘
ثطاى ايدبز رجبت زاذَى ٗ ت٘ؾق ٚاقتهبزى ٗ ثطذ٘ضزاضى اظ ؾغح ّٖبؾت ضقس خْقيت ٗ
ْٛچٖددئ ّٖددبثـ ّددبزى ٗ إؿددبٕى اضظآ ٗ زض فددئ حددبً فددطاٗآ زض مٖددبض قبثَيددت
تحؿئثطإييع ٕؾِپصيطي زض مبض ٗ ثٜطٗٙضى ثدبال ،ت٘إؿدت ثدّ٘ ٚفقيدتٛدبى ثؿديبض زض
ثؿتطؾبظي ثطاي ّٖغقٚىطايي ثطؾس .اٍجت ،ٚائ اتحبزي ٚزض ّ٘اخ ٜٚثب اذتالفدبت ّدطظى ٗ
ؾيبؾى ثب ْٛؿبييبٓ ٗ ٗخ٘ز اقَيتٛبي ٕػازي ٗ قّ٘ى ٗ افْبً فكدبض اظ عدطف ثطذدى اظ
مك٘ضٛبى قْبً اظ خَْ ٚآّطينب ث ٚتقسازى اظ مك٘ضٛبى فض٘ ٗ تحت تبريط قدطاض ىدطفتٔ
آٓٛب ٗ ث ٚزٕجبً آٓ ثطٗظ زيسىبٛٙبى ّتفبٗت ٗ ٕدبْٛي٘ٓ اقتهدبزى د ؾيبؾدى زض زضٗٓ
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اتحبزيٛ ،ٚط اظ چٖدس ىدبٛى يدل ثدبض ،ثدب تدٖفٛدب ٗ ّقضدالت فطاٗإدى ضٗثدطٗ ّدىقدس
(ٍيپعييط.)7-10 :1375،
 .3دوره پويااايي و گاارايش بيبااتر بااه همكاااريهاااي اقتصااادي ،سياسااي و
فرهنگي()1774-4227
ثقس اظ پبيبٓ خٖو ؾطز ٗ پيكٖٜبز تبيَٖس ّجٖي ثدط ايددبز ّٖغقد ٚآظاز تددبضي،
آؾ ٚآٓ ٗاضز ّطحَ ٚخسيس قس .ز ،1990 ٚٛز ٚٛت٘ؾق ٚؾبظّبٓ اظ خٜبت مْدي ٗ ميفدي
ثكْبض ّيأيس.
زٗ ؾُ٘ افضب زض ائ ز ٚٛث ٚآؾٚآٓ پي٘ؾتٖس ،ثغ٘ضينٗ ٚيتٖبُ زض ؾدبً ،1995
الئ٘ؼ ٗ ّيبْٕدبض زض ؾدبً  ٗ 1997مدبّج٘ج زض  1999ثد ٚايدٔ اتحبزيدَّ ٚحدق قدسٕس
(ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس.)64
زض ؾبً  1992ث٘ز م« ٚت٘افقٕبّّٖ ٚغق ٚآظاز تددبضت آؾد ٚآٓ» تحدت فٖد٘آ
«اَفتب» ثب ٛسف ايدبز «خبّق ٚاقتهبزي آؾٚآٓ» )ّٖ (AECققس قس ٗ عجق آٓ قطاض اؾت
ائ اتحبزي ٚزض ؾبً  ،2015ثب حدصف مَيد ٚتقطفدٛٚدبي تددبضي ٗ ينؿدبٓ ؾدبظي امثدط
ؾيبؾتٛبي اقتهبزي« ،خبّق ٚاقتهبزي آؾد ٚآٓ» 1ضا ثٖيدبٓ ٕٜدس (ٗةؾدبيت آؾد ٚآٓ:
ؾٖس .)12021
ْٛچٖئ ،اّضب ٗ ته٘يت ت٘افقٕبّّٖ« ٚغقد ٚخدبّـ ؾدطّبيٚىدصاضي آؾد ٚآٓ»
) ،(ACIAضٕٗس فَْيطايي اقتهدبزي ايدٔ ّٖغقد ٚضا تكدسيس ّديمٖدسّْٜ .تدطئ اندً٘
ت٘افقٕبّ« ٚآفتب» ث ٚقطح ظيط اؾت:
ّ .1حسٗزيتٛبي تدبضي نٖبيـ عجق خسًٗ ظّبٓثٖسي قس ٙثطزاقت ٚق٘ز.
 .2ؾطّبيٚىصاضيٛب اظ ّٖغق ٚآؾٚآٓ ّكًْ٘ تؿٜيالت «ثطذ٘ضز َّي» ىطزٕس.
 .3مَيّ٘ ٚإـ ؾطّبيٚىصاضي ثطچيس ٙق٘ز.
ّ .4قطضات ؾطّبيٚىصاضي تؿٜيٌ ٗ قفبف ق٘ز ) .)Guangsheng,2006:62-76
ثطاي اخطاي آفتب ّ٘افقتٖبّٛٚبي ّرتَفي اظ خَّْ٘« ٚافقتٕبّ ٚتقطف ٚتطخيحدي
ّؤرط ّكتطك ثطاي ّٖغقد ٚآظاز تددبضي آؾد ٚآٓ» (ؾدپت) زض اٗاذدط ؾدبً  1992ثدئ
مك٘ضٛبي فض٘ ّٖققس قس ٗ فٜطؾت خبّقي اظ مبالٛب اظ خَْ ٚمبالٛدبي حؿدبؼ ّبٕٖدس
ّحه٘الت مكبٗضظي فطآٗضي ٕكس ٗ ٙذسّبت ث ٚتسضيح ّكًْ٘ تقَيدٌ ٗ ثد ٚنفطضؾدبٕي
1. ASEAN Economic Community
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تقطف ٚقطاض ىطفت (ؾبظّٖس .)1-20 : 1386 ،ائ قطاضزاز زض ؾدبً ّ 2003ددسزاً ضٗظآّدس
قس .زض ت٘افقبت اخطايي ثطاي آفتبّ ،قطض قس م ٚتقطفٛٚبي تدبضي ّيدبٓ  6مكد٘ض ّقدسُ
آ.ؾ .ٚآٓ يقٖي إسٕٗعيّ ،بٍعي ،فيَيپئ ،ؾٖيبپ٘ض ،تبيَٖدس ٗ ثطٕٗئدي زاضاٍؿدالُ زض ّد٘ضز
ثؿيبضي اظ مبالٛبي ّجبزالتي اظ اثتساي ؾبً  2003ث ٚنفط تب  5زضنس تقَيٌ يبفتد ٗ ٚتدب
ؾبً  2010مالً حصف ق٘ز .چٜبض فض٘ زييط يقٖي ٗيتٖبُ ،مبّج٘ج ،الئ٘ؼ ٗ ّيبْٕبض ٕيدع
تب ؾبً  2015فطنت ذ٘اٖٛس زاقت تب ذ٘ز ضا ث ٚائ قبفَ ٚثطؾبٕٖس (ثطٗخطزي.)1386 :
ْٛچٖئ ،زض ؾبً  1995زض اخالؼ ثبٕن٘ك« ،ت٘افق ٕبّ ٚچدبضچ٘ة ذدسّبت ٗ
تدبضت» ّٖققس قس م ٚعجق آٓ قطاض اؾت م ٚمك٘ضٛبي آؾٚآٓ مَيدّ٘ ٚإدـ ّ٘خد٘ز زض
ثرف ذسّبت ٗ حٌْ ٗ ٕقٌ قبٌّ حٌْ ٗ ٕقٌ ٘ٛايي ،ذسّبت تدبضي ،ؾدبذت ٗ ؾدبظ،
ذسّبت ّبٍي ،حٌْ ٗ ٕقٌ زضيبيي ،ت٘ضيؿِ ٗ ّربثطات ضا حدصف مٖٖدس .اٍجتد ٚآظازؾدبظي
ثطذي ثرفٛب ّبٕٖس حٌْٕٗقٌ ٘ٛايي ث ٚؾطفت تحقق يبفتد ٚاؾدت ٗ ّدصامطات زضثدبضٙ
ؾبيط ثرفٛب ازاّ ٚزاضز (ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس.)12021
عجق ت٘افقٕبّ« ٚثبظاض ٛد٘ايي ّكدتطك آؾد ٚآٓ» مَيدّ٘ ٚإدـ ذدسّبت ثدطاي
ؾفطٛبي ٘ٛايي تب ؾبً  ٗ 2009حٌْ ٗ ٕقٌ ٘ٛايي ثبض تب ؾبً  2011ثطچيسّ ٙديقد٘ز.
ْٛچٖئ ،زض زٗض ٙؾُ٘ ث٘ز م ٚآؾٚآٓ ّ٘فق ث ٚإققبز ت٘افقٕبّٛٚبي تدبضت آظاز ثب چئ،
مط ٙخٖ٘ثي ٗ غاپٔ ىطزيس ٗ ّصامطات ثب مكد٘ضٛبي ٖٛدس ،اؾدتطاٍيبٕ ،ي٘ظيَٖدس ٗ اتحبزيدٚ
اضٗپب زض ائ ضاؾتب ازاّ ٚزاضز (ثطٗخطزي.)1386 :
ثطآيٖس ّدْ٘ؿ تحد٘الت فد٘  ،ضقدس تددبضت زضّٖٗٓغقدٚاي ،ضقدس اقتهدبزي
مك٘ضٛبي فض٘  ،ت٘ؾق ٚؾيبؾي ٗ تحقق اؾتقالً حق٘قي اتحبزي ٚث٘ز ٙاؾت:
 .3-1رشد تجارت درونمنطقهاي آسه آن :عجدق آّبضٛدبي آؾد ٚآٓ ،اظ1404
ّيَيبضز زالض مٌ ّجبزالت تدبضي آؾدٚآٓ زض ؾدبً ّ ،2006دْد٘ؿ ندبزضات آؾدٚآٓ زض
ْٛبٓ ؾبً ّ 750يَيبضز زالض ثطآٗضز ىطزيس م 25/2 ٚزضنس آٓ زضّٖٗٓغقدٚاي (ّقدبزً
ّ 189يَيبضز زالض) ٗ  74/8زضنس زييدط آٓ ضا ندبزضات ثدطٗٓ ّٖغقدٚاي ثد ٚاضظـ 561
ّيَيبضز زالض تكنيٌ ّيزٛسّ .دْ٘ؿ ٗاضزات خٜدبٕي آؾدٚآٓ ٕيدع زض ْٛدبٓ ؾدبً 654
ّيَيبضز زالض ّيثبقس م ٚتقطيجبً ّبٕٖس نبزضات اتحبزي 25/1 ،ٚزضنس آٓ ّطث٘ط ثٗ ٚاضزات
زضّٖٗٓغقٚاي ٗ  74/9زضنس آٓ ّطث٘ط ثٗ ٚاضزات ثطّٖٗٓغقٚاي ّديىدطزز (ٗةؾدبيت
آؾ ٚآٓ :ؾٖس .)18137اظ ظّبٓ تإؾيؽ آؾ ٚآٓ ،حدِ تددبضت زضّٖٗٓغقدٚاي آٓ ثدئ
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 12-15زضنس ث٘ز .ثٖيبٕيصاضآ ائ ؾبظّبٓ ثطاي تق٘يت ضٗاثظ تدبضي ّجبزضت ث ٚتدسٗئ
«تطتيجبت تدبضي ثب تقطف ٚتطخيحي» زض ؾبً  1977مطزٕس 10 .ؾبً ثقس ،ايدٔ ت٘افدق زض
ح٘ظٛ ٙبي ّرتَف ىؿتطـ يبفت .زض اخالؼ ؾطآ ايدٔ ؾدبظّبٓ زض ؾدبً  1992عدطح
ثعضه ايدبز «ّٖغق ٚآظاز تدبضي آ.ؾ .ٚآٓ» ته٘يت قسٛ ،سف آٓ حصف تسضيدي ّ٘إدـ
تقطف ٚاي ٗ غيطتقطف ٚاي اؾت .زض اخالؼ ؾطآ  1995خسًٗ ظّبٕي  10ؾبٍ ٚثطاي تحقق
عطح ّعث٘ض پيفثيٖي قس ).(Jianjun, 2004:13-17
زض ٗاقـ فْالً تقطفٛٚب ثئ ثطٕٗئي ،إسٕٗعيّ ،بٍعي ،فيَيپئ ،ؾدٖيبپ٘ض ٗ تبيَٖدس
زض ّ٘ضز ثؿيبضي اظ مبالٛب ثطزاقت ٚقس ٗ ٙيب ثئ  0-5زضنس تقَيدٌ يبفتد ٚاؾدت .حددِ
تدبضت زضّٖٗٓغقٚاي آؾٚآٓ اظ  12زضنس  1968ث 25 ٚزضنس زض ؾدبً  2006افدعايف
يبفت ٚاؾت ،ثب ائ ضٕٗسي م ٚآؾٚآٓ زض پيف ىطفت ٚضٕٗس حصف تقطفٛٚبي تدبضي ّٖغقٚ
اظ خسًٗ ظّبٕي پيف ثيٖي قس ٙخَ٘تط اؾت .زض ٗاقـ ،آؾٚآٓ ثب ؾدطفت تْدبُ ثد ٚؾد٘ي
تحقق فبظ اًٗ ْٛيطايي اقتهبزي (اتحبزي ٚىْطمي) پيف ّيطٗز (.)www.fta.gov
ث ٚضغِ ائ تحً٘ ّثجت ،آؾٚآٓ ثٗٚاؾغ ٚزض پيف ىدطفتٔ اؾدتطاتػي ندٖقتي
ت٘ؾق ٚنبزضات ،فْالً ت٘خ ٚث ٚثبظاضٛبي ثطٗٓ ّٖغقٚاي زاضز ٗ ثعضىتطئ قطمبي تددبضي
آؾٚآٓ ث ٚتطتيت زض ؾبً  2006فجبضت ث٘زٕس اظ :غاپٔ ،آّطينب ،اتحبزي ٚاضٗپب ،چدئ ،مدطٙ
خٖ٘ثي ،اؾتطاٍيبٖٛ ،س ،تبي٘آ ٗ ٖٛو مٖو .ثٖبثطائ ْٕي تد٘آ تغييدط اؾبؾدي زض حددِ
تدبضت زضّٖٗٓغقٚاي آؾٚآٓ زض آيٖدسٕ ٙعزيدل پديفثيٖدي مدطز (ٗةؾدبيت آؾد ٚآٓ:
ؾٖس .)18137ثب اّضبي ّ٘افقت ٕبّ ٚتددبضي (خد٘الي  ٗ )2005ذدسّبت(غإ٘يد)2007ٚ
ّيبٓ چئ ٗ آؾ ٚآّٓ ،كقٌ ايدبز ثعضىتطئ ّٖغق ٚآظاز تدبضي زض خٜبٓ ثب زض ثطىيدطي
حسٗز زٗ ّيَيبضز ٕفط خْقيت ٗ حدِ ّجبزالت تددبضي يدل ٛدعاض ٗ ّ 200يَيدبضز زالض،
ضٗقٔ قس تب زض ؾبً  2010ائ ٛسف ّحقدق قد٘ز ( .(Tian ,2007:China Dailyتٖٜدب
حدِ ّجبزالت چئ ٗ آؾٚآٓ زض ؾبً  2007ثبٍغ ثط ّ 190يَيبضز زالض ثدطآٗضز ىطزيدس ٗ
زض ؾبً  2008ثبٍغثط ّ 200يَيدبضز زالض پديفثيٖدي ىطزيدس (People's Daily Online:
). April 02, 2008
 .3-4رشد اقتصادي در آسهآن :آؾٚآٓ اظخَّْٖ ٚبعق خٜدبٓ اؾدت مدٕ ٚدطخ
ّت٘ؾدددظ ضقدددس  5/5زضندددسي زضزٛددد ٚاًٗ ٛدددعاض ٙؾدددُ٘ ضا تدطثددد ٚمدددطز ٙاؾدددت
( .)AsianDevelopment Bank Asian Development :16 September 2008پديف اظ
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ائ ٕيع ،ح٘ضظ ٙآؾٚآٓ آٖٛو ضقس ّؿتْطي زاقت ٚاؾدتٛ .دط چٖدس ٕؿدجت زازٓ ضقدس
اقتهبزي ائ ّٖغق ٚثدٗ ٚخد٘ز ؾدبظّبٓ آؾدٚآٓ ثؿديبض ؾدرت اؾدتٍٗ ،دي ثديتطزيدس
ْٛبٖٛييٛبي ؾيبؾي ٗ اقتهبزي م ٚائ ٕٜبز ايدبز مطزٕ ٙقف ثٚؾدعايي زض ضقدس ايدٔ
مك٘ضٛب زاقت ٚاؾت .يني اظ فٌَ انَي ضقس اقتهدبزي آؾد ٚآٓ ،زض پديف ىدطفتٔ ٕد٘ؿ
ذبني اظ ؾيبؾت نٖقتيقسٓ اؾت .يني اظ ّْٜتطئ ف٘اٌّ نٖقتي قدسٓ مكد٘ضٛبي
خٖ٘ة قطقي آؾيب ،ضقس چكْييط تدبضت زض خٜبٓ ٗ تٍ٘يسات مبضذبٕ ٚاي پؽ اظ خٖدو
خٜبٕي زُٗ (زض ؾبً ٛبي ٕرؿت ز ٗ 1950 ٚٛاٗايٌ ز)1960 ٚٛث٘ز م ٚثب ضقس ثبظضىبٕي
ٗ فقبٍيتٛبي اقتهبزي زض ؾغح خٜبٓ ْٛطا ٙىطزيس .ثبالث٘زٓ ضقدس اقتهدبزي مكد٘ضٛب،
تقبضبي ىؿتطز ٗ ٙضٗظ افعٕٗي ثطاي ّ٘از ذبُ خٜت تٍ٘يسات ندٖقتي زض پدي زاقدت مدٚ
ائ تقبضب ثطاي ّٖبثـ ؾطقبض مك٘ضٛبي خٖ٘ة قطقي آؾديب زاضاي اْٛيدت ثؿديبض ثد٘ز ٗ
فقبٍيت قطمتٛبي چٖسَّيتي ضا زضّٖغق ٚثّٖ ٚؾ٘ض ثٜط ٙىيطي اظ ائ ّٖدبثـ ثد ٚزٕجدبً
زاقت .ثط ائ پبي ٚقطمتٛبي چٖس َّيتي ٕقف مبضؾبظي زضنٖقتي قسٓ ّٖغق ٚخٖ٘ة
قطقي آؾيب ٗ ثٗٚيػ ٙضقس تٍ٘يسات نٖقتي آٓ زاقتٚإس ).)Guangsheng,2006:62-76
ائ قطمتٛب ذ٘اٛبٓ فقبٍيت زض ثردفٛدبيي ث٘زٕدس مد ٚاظ تنٍٖ٘د٘غي ثدباليي
ثطذ٘ضزاض ث٘ز ّبٕٖس زاضٗؾبظي ،نٖبيـ اٍنتطٕٗيل ،مبالٛبي نٖقتي ّهطفي چد٘ٓ ٗؾدبيٌ
ٕقَيددّ٘ ٚتدد٘ضي ٗ تَ٘يعيدد٘ٓ ،نددٖبيـ تٍ٘يسمٖٖددس ٙفددطآٗضزٛٙددبي ذدد٘ضامي ،آقددبّيسٕي ٗ
زذبٕيبت.
ثسئتطتيدت ّٖغقد ٚخٖد٘ة قدطقي آؾديب ثدّ ٚندبٓ فْدسٙاي ثدطاي فقبٍيدت
قطمتٛبي چٖدسَّيتي تجدسيٌ قدس ٗ زض حقيقدت ايدٔ ّٖغقد ٚپدط قدتبةتدطئ ضقدس
ؾطّبيٚىصاضي ذبضخي ضا زضؾبًٛدبي  1967-78زض ّيدبٓ مكد٘ضٛبي زض حدبً ت٘ؾدقٚ
تدطث ٚمطز ثٚىٕ٘ٚاي م ٚؾ ِٜمك٘ضٛبي ّٖغق ٚاظ ؾطّبيٚىدصاضي ذدبضخي زض آٓ زٗضآ
مْبثيف زٗ ثطاثط قس ٗ اظ  14ث 24 ٚزضنس ضؾيس (ٕٕ٘ػاز.)205: 1381،
ثئ ؾبًٛبي  1980تب  2002ؾطّبيٚىصاضي ّؿتقيِ زض قدط آؾديب  25ثطاثدط
قس ٙاؾت م ٚث ٚتطتيت چئ ٗ آؾٚآٓ ثيكتطئ ؾ ِٜاظ آٓ ضا زاقتٚإدس (قديبٓ.)1386،
تٖٜب زض ؾبًٛدبي  1995تدب  2005ضقدِ ّ 284يَيدبضز زالضي ؾدطّبيٚىدصاضي ّؿدتقيِ
ذبضخي زض ائ ّٖغق ٚرجت قس ٙاؾت م 3/5 ٚزضنس مٌ ؾطّبيٚىصاضي ّؿتقيِ ذبضخي
زض خٜبٓ ّحؿ٘ة ّيق٘ز ).)Plummer and Cheong , 2007
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ثب ٗخ٘ز ٕقف تطزيسٕبپصيط ف٘اٌّ ثيطٕٗدي ،ايدٔ ف٘اّدٌ ثدٚتٖٜدبيي ْٕديت٘إٖدس
ثيبٓمٖٖس ٙضقس پطقتبة نٖقتي زض مك٘ضٛبي خٖ٘ة قطقي آؾيب ثبقٖس ،ثٗٚيػ ٙم ٚايدٔ
اّط زض اذتالف ؾغح نٖقتي قسٓ مكد٘ضٛبي ىٕ٘دبى٘ٓ ّٖغقد ٚآقدنبض اؾدت .يندي اظ
ّْٜتطئ ف٘اٌّ زاذَيٗ ،خ٘ز ّٖبثـ ؾطقبض عجيقي ٗ پبيئ ث٘زٓ ؾغح زؾتْعز ٕيدطٗي
مبض زض آٓ مك٘ضٛب اؾت مٕ ٚقكي مبضؾبظ زض ؾ٘زآٗضي ٗ زض ٕتيد ٚخدصة ؾدطّبيٛٚدبي
ذبضخي زاقت ٚاؾت .اظ زييط ف٘اٌّ ثؿيبض ّّ ِٜيت٘آ ٕقف زٍٗت زض آظاز ؾبظي تدبضي
ضا ٕبُ ثطز .ثبت٘خ ٚث ٚتدبضة اقتهبزي پيف اظ خٖو ،مك٘ضٛبي خٖ٘ة قطقي آؾيب زٗضآ
پؽ اظ خٖو ضا ثب ت٘ؾق ٚنٖقتي آغبظ مطزٕس .ائ ت٘ؾق ٚنٖقتي زٗ ٛدسف فْدس ٙيقٖدي
تدسزىطايي ٗ افعايف زضآّس َّي ٗ زضآّس ؾطإ ٚضا زٕجبً ّيمطز .زض ضٕٗس ندٖقتيقدسٓ
ؾ ٚىٕ٘ ٚاؾتطاتػي ٗخ٘ز زاضز م ٚفجبضت اؾدت اظ  :اٍدف) فدطآٗضي ّد٘از ذدبُ ثدّ٘ي زض
مك٘ض ،ة) ؾيبؾت خبٕكيٖي ٗاضزات ،ح) ضيبؾت ت٘ؾق ٚنبزضات.
ٛط يل اظ ائ ضاٛجطزٛب ثب زضخدبت ّتفدبٗت ٗ ثدب ّيدعآ ّ٘فقيدت ىٕ٘دبى٘ٓ زض
مك٘ضٛبي خٖ٘ة قطقي آؾيب ث ٚمبض ىطفت ٚقس ٙاؾت .ؾٖيبپ٘ض اظ اثتدسا ٗ ثقدساً ّدبٍعي ٗ
تبيَٖس ؾيبؾت ت٘ؾق ٚنبزضات ضا پيف اظ زييط مك٘ضٛب آغبظ مطزٕس مّْٜ ٚتطئ فَت آٓ
م٘چل ث٘زٓ ثدبظاض ايدٔ مكد٘ضٛب ثد٘ز مد ٚؾيبؾدت خبٕكديٖي ٗاضزات ضا غيدط ؾد٘زآٗض
ّيؾبذت.
إسٕٗعي زض ّيبٓ مك٘ضٛبي آؾٚآٓ (غيطاظ ثطٕٗئي ) ثطاي ّست ع٘الٕي مْتطئ
چطذف نبزضاتي ضا زاقت م ٚائ اّط ّقًَ٘ خْقيت ظيبز آٓ مك٘ض اؾت ظيدطا ثؿديبضي
اظ مبالٛبي تٍ٘يس قس ٙزض زاذٌ مك٘ض ّهطف ّيق٘زٍٗ .ي زض ؾبًٛبي اذيط ائ مكد٘ض
ت٘خٗ ٚيػٙاي ث ٚنبزضات زاقت ٚاؾت (ّطظٗقي.)137 :1376 ،
شاخص هاي عمده كبورهاي آسهآن
كشور

GNP
ميليون دالر
()7002

مساحت

جمعيت

صادرات

واردات

مبادالت

()7002

هسار نفر

()7002

()7002

تجاري
()7002

()7002

إذٕٗضي

431،717،7

1،890،754

224،905

100،798،6

61،065،5

161،864،1

ثطٕٗئي

12،317،0

5،765

396

7،619،4

1،488،9

9،108،3

تبيَٖس

245،701،9

513،120

65،694

121،108،8

127،108،8

248،688،3
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ؾٖيبپ٘ض

161،546،6

704

4،589

271،607،9

238،482،0

510،089،9

فيَيپئ

146،894،8

300،000

88،875

47،410،1

51،773،7

99،183،8

الئ٘ؼ

4،128،1

236،800

5،608

402،7

587،5

990،2

مبّج٘ج

8،662،3

181،035

14،475

3،514،4

2،923،0

6،437،4

ّبٍعي

186،960،7

330،252

27،174

157،226،9

128،316،1

285،543،0

ّيبْٕبض

12،632،7

676،577

58،605

3،514،8

2،115،5

5،630،3

ٗيتٖبُ

71،292،1

329،315

85،205

37،033،7

40،236،8

77،270،5

1،281،853،9

4،464،322

575،525

750،708،0

564،097،8

1،404،805،8

خْـمٌ زض
آؾٚآٓ

)Ref.: Basic ASEAN Indicators (http://www.aseansec.org/stat/Table1.pdf

.3-3توسعه سياسي و جو صلحآميس منطقاهاي :اظ ٍحدبػ ؾيبؾدي زض آؾدٚآٓ
تٖ٘ؿ ٕؾبُٛبي ؾيبؾي افِ اظ خْٜ٘ضي ٗ پبزقبٛي ٗخ٘ز زاضز .اّب فَيطغِ تفبٗت ؽبٛطي
زض ٕؾبُ حنّ٘تي قبٛس ّكبثٜت ٕؿدجي زض ؾيؿدتِ ؾيبؾدي مكد٘ضٛبي فضد٘ اتحبزيدٚ
آؾ ٚآٓ ّيجبقيِ .زض مك٘ضٛبي إسٕٗعي ،ؾٖيبپ٘ض ٗ فيَيپئ ٕؾبُ زّنطاؾدي ،زض ّدبٍعي
ٕؾبُ حنّ٘تي پبزقبٛي ّكدطٗع ٚثدب ٕٜبزٛدبي ٍيجدطاً زّنطاؾدي ،زض مدبّج٘ج ؾيؿدتِ
پبزقبٛي ثب ٗفبزاضي ثٕ ٚؾبُ زّنطاؾي ٗ ؾيؿتِ چٖسحعثي ٗ زض تبيَٖدس ٗ ثطٕٗئدي ٕؾدبُ
حنّ٘تي پبزقبٛي ّكطٗع ٚزاضاي ٕؾبُ پبضٍْبٕي ،زض خٜدت مدبٛف اذتيدبضات پبزقدبٗ ٙ
ؾپطزٓ قسضت ث ٚزؾت ٕٜبزٛبي زّ٘مطاتيلْٕ ،بيبٓىط تكبثٕ ٚؿدجي زض ٕؾدبُ حندّ٘تي
مك٘ضٛبي آؾيبي خٖ٘ة قطقي ّي ثبقس .اٍجت ٚحنّ٘دت ٕؾبّيدبٓ زض ّيبْٕدبض زض ايٖددب
قسضي اؾتثٖب اؾت ٗ فكبضٛبي ّٖغقٚاي ٗ ثئاٍََْي ثطاي إددبُ اندالحبت ؾيبؾدي ثدط
ائ مك٘ض ضٗ ث ٚافعايف اؾت ).) Asean profile: news.bbc.co.uk
إؿدبُ ٕؿجي ؾيبؾي زض ّيبٓ آ.ؾ ٚآٓ ث ٚايدٔ ؾدبظّبٓ اخدبظ ٙزاز ٙاؾدت مدٚ
تبمٖ٘ٓ ت٘افقٖبّٛٚبي ّ ِٜؾيبؾي ظيط ضا ث ٚاّضب ضؾبٕس ٗ ٙث ٚاخطا زض آٗضز:
 افالّي 1967 ٚثبٕن٘ك ثٖٛ ٚيبُ تإؾيؽ ؾبظّبٓ، پيْبٓ ّ٘زت ٗ زٗؾتي ثبٍي زض ؾبً ،1976 افالّي 1971 ٚم٘االالّپ٘ض زض افالُ آؾيبي خٖ٘ة قدطقي ثد ٚفٖد٘آ ّٖغقدٚنَح ،آظازي ٗ ثيعطف،
 -افالّيّ 1992 ٚبٕيٌ زضذه٘ل زضيبي خٖ٘ثي چئ،
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 پيْبٓ ثبٕن٘ك زض ؾبً ّ 1997جٖي ثط افالُ ّٖغق ٚث ٚفٖ٘آ « ّٖغق ٚفدبضياظ ؾالحٛبي ٛؿتٚاي» ،
 تسٗئ چكِإساظ  2020آؾٚآٓ زض م٘االالّپ٘ض (،)1997 ت٘افقٕبّ ٚثبٍي زُٗ زض ؾبً ،2003 اّضبي ّٖك٘ض آؾٚآٓ.آ.ؾ .ٚآٓ ْٛچٖئ ثدطاي حدٌ ٗ فهدٌ اذتالفدبت مكد٘ضٛبي ّٖغقد ٚت٘افقدبت
حق٘قي ّرتَفي ث ٚاّضب ضؾبٕس ٗ ٙفطٖٛو « ىفتي٘ » تجسيٌ ثد ٚىفتْدبٓ غبٍدت ّٖغقدٚ
قس ٙاؾت (ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس.)92
مٖسي پيكطفت ّطزّؿبالضي ٗ ٕقض حق٘ ثكط زض ّيبْٕدبضّْٜ ،تدطئ چدبٍف
ؾيبؾي زض آؾٚآٓ ّيثبقس .زض ائ ذه٘ل ،ث ٚضغِ تالـٛبي فطاٗآ ضٛجطآ مك٘ضٛبي
خٖ٘ة قطقي آؾيب ،ثحطآ ّيبْٕبض ثط ّ٘فقيت ائ اتحبزي ٚزض إؿدبُ ؾيبؾدي ّٖغقدٚاي
تإريط ّٖفي ىصاقت ٚاؾت .پي٘ؾتٔ ّيبْٕبض ث ٚآؾٚآٓ زض ؾبً  1997افتطاضبت مك٘ضٛبي
ّرتَف ذه٘نبً مك٘ضٛبي غطثي ضا ثْٛ ٚطا ٙزاقت ٗ ٚتْبّي تالـٛبي ائ ؾبظّبٓ ثطاي
حٌ ثحطآ ائ مك٘ض ٕبفطخبُ ّبٕس ٙاؾت.
 .3-2منبور آسه آن و تحقق استقالل حقاوقي اتحادياه :يندي اظ ّْٜتدطئ
تح٘الت آؾٚآٓ زض زٗض ٙؾُ٘ ،اّضبي «ّٖك٘ض آؾ ٚآٓ» 1زض امتجط  2007اؾت ،م ٚايدٔ
اتحبزي ٚضا ثيكتط ّٖؿدِ ؾبذت .آؾٚآٓ ثطاؾبؼ ائ ّٖكد٘ض ثدّ٘ ٚخ٘زيدت ؾيبؾدي ٗ
حق٘قي ّؿتقٌ اظ افضب ٕعزيل قس ٙاؾت .ائ ّٖك٘ض زض ٗاقـ چكِ إساظي اظ ثطٕبّٛٚبي
زضاظّست آ ؾ ٚآٓ اؾت ٗ آيٖسٙاي ضٗقٔ ضا زض فدطاضٗي ايدٔ اتحبزيد ٚتطؾديِ ّديمٖدس.
ّٖك٘ض آ ؾ ٚآٓ زض امتجط  2007ث ٚاّضبي ؾطآ ايدٔ ؾدبظّبٓ ضؾديس ٗ تدب پبيدبٓ ؾدبً
 2008ث ٚته٘يت ّددبٍؽ مكد٘ضٛبي فضد٘ ضؾديس ()Fort and Webber,2006:59-60
ثطاؾبؼ ائ ّٖك٘ض م ٚزض ٗاقـ ؾٖس افغبي ٘ٛيدت حقد٘قي ٗ قدبٕٕ٘ي ثد ٚآؾدٚآٓ اؾدت
مك٘ضٛبي فض٘ ّ٘ؽف ث ٚضفبيت ٗ تطٗيح حق٘ ثكدط ٗ اقدبف ٚآضّدبٓٛدبي زّ٘مطاتيدل
ّيقٕ٘س .اٍجت ،ٚاٍتعاُ افضب ث ٚفبضي ٕي ٚزاقدتٔ ّٖغقد ٚاظ تؿدَيحبت اتْدي ،فقطظزايدي،
حفؼ ّحيظظيؿت ٗ تالـ ثطاي ايدبز ثبظاض يلپبضچٕ ٗ ٚؾدبُيبفتدٚاي ثدطاي إتقدبً آظاز
مبال ،ذسّبت ،ؾطّبي ٗ ٚترهم ،اظ زييط انً٘ شمط قس ٙزض ائ ّٖك٘ض اؾت .زض اضتجدبط
1. ASEAN Charter
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ثب ّؿئَ ٚحق٘ ثكط ،ث ٚفجبضت ؾبزٙتط آؾٚآٓ قهس زاضز اظ ائ پؽ ذ٘ز ث ٚع٘ض ّؿتقٌ
ائ ّؿئَ ٚضا زض ّٖغقّ ٚسيطيت مٖس ٗ ٕقف مك٘ضٛب ٗ ٕٜبزٛبي فطاّٖغقدٚاي ضا زض ايدٔ
اضتجبط مْطٕو مٖس .زض ح٘ظ ٙاقتهبزٛ ،سف ّفبز ائ ّٖك٘ض تجدسيٌ آؾدٚآٓ ثدٜٕ ٚدبزي
ّكبث ٚاتحبزي ٚاضٗپب اؾت .ضٛجطآ آؾٚآٓ ث ٚذ٘ثي آىبٖٛس ثبت٘خ ٚث ٚؽطفيتٛبيي م ٚائ
ؾبظّبٓ زاضاؾت چكِإساظ تجسيٌ ثّ ٚدْ٘فٚاي قجي ٚاتحبزي ٚاضٗپب ثقيس ْٕديثبقدس ،اّدب
تفبٗت ؾغح ضقس اقتهبزي ٗ اختْبفي مك٘ضٛبي فض٘ آؾٚآٓ ّبٕـ انَي ضقس ّتٖبؾدت
اقتهبزي ائ اتحبزي ٚاؾت .زضحبًحبضط ،قبذمٛبي اقتهدبزي ٗ اختْدبفي ؾدٖيبپ٘ض ٗ
ّبٍعي ثّ ٚطاتت اظ الئ٘ؼ ٗ مبّج٘ج خَ٘تط ٗ پيكطفت ٚتط اؾت .آؾدٚآٓ اّيدسٗاض اؾدت ثدب
اخطاي ّفبز اقتهبزي ّٖك٘ض ٕؾيط فقطظزايي ،ايدبز ثبظاض ينپبضچ ٚثدطاي إتقدبً آظاز مدبال،
ذسّبت ،ؾطّبيٗٚترهم ثت٘إس تبحسي فبنَ ٚاقتهبزي ثئ مك٘ضٛبي فض٘ ضا مِ ْٕبيس.
ْٛچٖئ ،اظ خٜت ؾبذتبضي ،ائ ّٖك٘ض ٘ٛيت ّؿدتقَي ثد ٚؾدبظّبٓ آؾدٚآٓ
ّيزٛس ٗ اظ ائ پؽ ائ ؾبظّبٓ ضؤؾبً ثطاي آؾٚآٓ تهْيِىيطي ّديْٕبيدس .ثد ٚفجدبضت
زييط ،ؾبظّبٓ آؾٚآٓ نطف ًب حبندٌ خْدـ مكد٘ضٛبي فضد٘ ٕيؿدت ،ثَند ٚزاضاي ٘ٛيدت
ّؿتقٌ اؾت .زض ايٖددب ،آؾدٚآٓ ثدب ٕؾطيدٜٕ ٚدبزىطايي ٕئد٘ ٍيجدطاً زضذهد٘ل ّبٛيدت
ٕٜبزٛبي ثئاٍََْي ْٛؿ٘ ّيق٘ز (ْٛبٓ).
نقبه راه آسهآن تا سال 4242
قبيس ّْٜتطئ زؾتبٗضز آؾٚآٓ زض ّطحَ ٚؾُ٘ حيبت ذد٘ز ،تدسٗئ ٕقكد ٚضاٙ
آؾ ٚآٓ ثطاي ؾبً 2020اؾت .زض ؾدي اّدئ ؾدبً تٍ٘دس آؾد ٚآٓ( ،)1997ؾدطآ ايدٔ
اتحبزي ٚؾٖسي تحت فٖ٘آ؛ «چكِإساظ آؾدٚآٓ ثدطاي « »2020ضا ثد ٚاّضدب ضؾدبٕسٕس.
ٛطچٖس ائ ؾٖس اظ خٜت حقد٘قي اٍدعاُآٗض ٕيؿدت ٍٗدي ٕقكد ٚضا ٙآؾدٚآٓ ضا تدب ؾدبً
ٕ2020كبٓ ّيزٛس .زض ائ ؾٖس ّ٘اضزي چ٘ٓ ْٛبٖٛيي ْٛدٚخبٕجد ٚثدئ مكد٘ضٛبي
آؾٚآٓ ،ثطقطاضي نَح ،رجبت ،ضفب ٗ ٙايدبز خ٘اّـ ثب حؽ ّؿئٍ٘يت اختْبفي تإميس قسٙ
اؾت (ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس. )1814
زضافالّي ٚت٘افق ثبٍي زُٗ (ٕ )2003يع افق آؾ ٚآٓ تب ؾبً 2020تطؾيِ قس .زض
ائ ؾٖس ّقطض قس ّٖغق ٚآؾٚآٓ تب ؾبً  2020تجسيٌ ث« ٚخبّقٗ ٚاحس» ْٛبٕٖس خبّقدٚ
اضٗپب زض ز 1980ٗ1970 ٚٛىطزز.
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خبّقٗ ٚاحس آؾٚآٓ ّجتٖي ثط ؾ ٚؾت٘ٓ اؾت:
 .1خبّق ٚاّٖيتي آؾٚآٓ ،
 .2خبّق ٚاقتهبزي آؾ ٚآٓ،
 .3خبّق ٚفطٖٛيي  -اختْبفي آؾٚآٓ.
 .1جامعه امنيتي آسهآن

ٛط چٖس زاليٌ ٗخ٘زي ائ ٕٜبز ثيكتط ؾيبؾي ث٘زٍٗ ،دي ثد ٚزٍيدٌ حؿبؾديت
مك٘ضٛبي ّٖغقٕ ٚؿجت ثّ ٚؿبئٌ ؾيبؾي ،زض افالّي ٚثبٕن٘ك اٛساف ؾيبؾي ث ٚند٘ضت
غيطّؿتقيِ ّغطح قس ،اّب زض ّ٘ضز اٛساف اقتهبزي ٗ اختْبفي نطاحت ثيكتطي ث ٚمدبض
ثطز ٙقسّ .ثالً تإميس ىطزيس ٙاتحبزي ٚثدطاي ضؾديسٓ ثد ٚاٛدساف اقتهدبزي ،اختْدبفي ٗ
فطٖٛيي اظ عطيق «ّؿبفي ّكتطك»ْٛ« ،نبضي فقبً» ٗ «مْل ّتقبثٌ» اقدساُ ذ٘اٛدس
مطزٛ .ط چٖس نَح ٗ رجبت ث ٚفٖ٘آ اٛساف فبٍي ٚاتحبزيّ ٚغطح قسٍٗ ،ي ضا ٙضؾديسٓ ثدٚ
آٓ ث ٚن٘ضت ّج ِٜثيبٓ قسّ .ثالً ثط احتطاُ ث ٚفساٍت ،حبمْيت قدبٕ٘ٓ ٗ ضفبيدت اندً٘
ّٖك٘ض ؾبظّبٓ ٌَّ تإميس قس؛ ٍٗي زض ايٖند ٚافضدبي آؾدٚآٓ ثت٘إٖدس ّ٘اضدـ ؾيبؾدي
ّكتطك اتربش ْٕبيٖس قضيّ ٚؿن٘ت ىصاقدت ٚقدس .قدبيس زٍيدٌ ايدٔ ّ٘ضد٘ؿ ،زٗضي ٗ
اختٖبة اظ نفثٖسيٛبي ثئاٍََْي ّطث٘ط ث ٚخٖدو ؾدطز ثد٘ز .ثٖيدبٓىدصاضآ آؾدٚآٓ
ْٕيذ٘اؾتٖس م ٚائ اتحبزي ٚثب پيْبٓٛبي ٕؾبّي ضايح زض آٓ زٗض ٙاقدتجب ٙىطفتد ٚقد٘ز
(ٗة ؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس.)92
ْٛچٖئ ثٖيبٕيصاضآ آؾ ٚآٓ اٍتفبت زاقتٖس م ٚفقت ّبٕسىي اقتهبزي يندي اظ
زاليٌ انَي ثيرجبتي ٗ ٕباّٖي ؾيبؾي اؾت؛ اظ ائضٗ اظ عطيق ايددبز اتحبزيدّٖ ٚغقدٚاي
ؾقي زاقتٖس ث ٚفقتّبٕسىي ذ٘ز فبئق آيٖس .اّدب ايٖند ٚإييدعٛٙدبي ؾيبؾدي زض ايددبز
آؾٚآٓ ٕقف ّْٜي زاقت ٚاؾت« ،فَي االتبؼ»ٗ ،ظيط ذبضخ ٚاؾجق إسٕٗعي ثر٘ثي آٓ ضا
ث ٚقطح ظيط ثيبٓ مطز:
«زض ٗاقـ ،ؾيبؾت ْٛعاز آؾٚآٓ ث٘ز ٙاؾت ٗ ث ٚزٍيٌ ْٛيطايي زيسىب ٙؾيبؾي
 5فض٘ پبيٚىصاض آؾ ٚآٓ ٗ افتقبز ّكتطك ٕؿجت ثّْٜ ٚتطئ اٛساف َّيقبٓ ٗ چيٕ٘يي
تحقق آٓ زض قطايظ ّتحً٘ آؾيبي قطقي ث٘ز م ٚإٜٓب ضا ٗازاض ث ٚتكدنيٌ آؾدٚآٓ مدطزٙ
اؾت» (ْٛبٓ).
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آؾ ٚآٓ زض عً٘ حيبت ذ٘ز ّ٘فقيتٛبي چكْييط ؾيبؾي ثسؾت آٗضز ٙاؾدت.
زض ٕ٘اّجط ٗ ،1971ظيطآ ذبضخ ٚآؾد ٚآٓ ؾدٖسي تحدت فٖد٘آ«ّٖغقد ٚندَح ،آظازي ٗ
ثيعطفي» ث ٚاّضب ضؾبٕسٕس ٗ ضؾْبً آؾٚآٓ ضا ث ٚفٖ٘آ ّٖغق ٚثيعطف ّقطفي مطزٕس مدٚ
عجق آٓ زٍٗتٛدبي ثدعضه ٗ م٘چدل ّٖغقد ٚثد ٚزٗض اظ زذبٍدت قدسضتٛدبي ذدبضخي
ّيثبيؿت ث ٚت٘ؾقَّ ٚي ٗ ّٖغقٚاي ذ٘ز ّجبزضت ْٕبيٖس .زض اخالؼ ؾطآ ثدبٍي()1976
ؾ ٚؾٖس ّ ِٜاّضب قس:
 .1افالّي ٚت٘افق آؾٚآٓ،
 .2پيْبٓ ّ٘زت ٗ ْٛنبضي زض آؾيبي قطقي،
 .3ت٘افقٕبّ ٚايدبز زثيطذبٕ ٚآؾ ٚآٓ(ْٛبٓ).
زض افالّي ٚت٘افق آؾٚآٓ ث ٚنطاحت ثْٛ ٚنبضي ؾيبؾي افضدب ثد ٚفٖد٘آ يدل
ٛسف ّ ِٜنحجت ثّ ٚيبٓ آّس .ائ ؾٖس انً٘ ربثت ّٖغقٚاي ٗ ثطٕبّد ٚفْدٌ ْٛندبضي
ؾيبؾي ضا تطؾيِ مطز .ائ ؾٖس ثط ّ٘اضز ظيط تإميس ْٕ٘ز:
 .1حٌ ٗ فهٌ اذتالفبت ّٖغق ٚث ٚقي٘ٛٙبي ّؿبٍْتآّيع،
 .2ته٘يت ؾبظ ٗمبضٛبي ْٛنبضي ؾيبؾي زض آؾ ٚآٓ،
ْٛ .3نبضي قضبيي ٗ إققبز ّقبٛس ٙاؾتطزاز ّدطّئ،
 .4تق٘يت ْٛجؿدتيي ؾيبؾدي اظ عطيدق ْٛبٖٛدوؾدبظي ٕؾدطات ٗ ّ٘اضدـ ٗ
حتياٍْقسٗض اتربش اقساّبت ّكتطك (ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖسٕ .)90ؾدطات فد٘ ثقدساً زض
ّقبٛسّ٘ ٙزت اظ خٜت حق٘قي ثطاي افضب ث ٚن٘ضت اٍعاُآٗض زض آّس.
ثدد ٚفٖدد٘آ اقددساُ فَْددي ،پيْددبٓ ّدد٘زت قدد٘ضايي اظ ْٕبيٖددسىبٓ ٗظضا ضا
ثٚفٖ٘آ«ّدْـ حٌ ٗفهٌ اذتالفبت ّٖغقٚاي» پيفثيٖي مطز.
زض ٕكؿددت ؾددطآ ثددبٕن٘ك ( ،)1995پيْددبٓ ّٖغقددٚاي فددبضي اظ ؾددالحٛددبي
ٛؿتٚاي اّضب قس ٗ ثب ته٘يت زٍٗتٛب زض ؾبً  1997اٍعاُآٗض ىطزيسْٛ .چٖدئ ،خٜدت
حؿٔ اخطاي آٓ ،يل مْيؿي٘ٓ ٗ مْيتد ٚاخطايدي پديفثيٖدي قدس .زض اخدالؼ 2000
ثبٕن٘ك ق٘افس اخطايي ٗ ّٖبثـ ّبٍي پيْدبٓ ّعثد٘ض پديفثيٖدي قدس (ٗةؾدبيت آؾدٚآٓ:
ؾٖس.)90
آؾٚآٓ تالـ ضيبزي زض حدٌ ٗ فهدٌ خٖدو زاذَدي مدبّج٘ج إددبُ زاز .ايدٔ
ؾبظّبٓ ثب تسٗئ ضاٛنبضٛبي ّرتَفي ثطاي حٌ ٗ فهٌ ّٖبقك ٗ ٚته٘يت إٜٓب زض ؾبظّبٓ
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ٌَّ ،ثبالذطّ٘ ٙفق قس م ٚثط ائ ثحطآ فبئق آيسٜٕ .بيتبً اخدالؼ حدٌ ٗ فهدٌ ّٖبقكدٚ
مبّج٘ج ثب ّسيطيت إسٕٗعي ٗ فطإؿ ٚزض امتجط  1991زض پبضيؽ ،ت٘إؿت ثط ايدٔ ّٖبقكدٚ
چٖسئؾبٍ ٚغَج ٚمٖس ٗ پيْبٓ نَح ثئ عدطفٛدبي زضىيدط ّٖققدس قد٘ز .ثدطاي ايٖندٚ
مبّج٘ج خسيس تجسيٌ ث ٚيل مك٘ض ّؿئٍ٘يت پصيطي زض فطن ٚثئاٍََْي ق٘ز ٗ نَح زض
ائ مك٘ض ٕٜبزيٖ ٚىطزز ائ مك٘ض زض ؾبً  1999ث ٚفض٘يت آؾٚآٓ زض آّس (ٗةؾدبيت
آؾ ٚآٓ :ؾٖسٛبي.)92ٗ91
ثٗٚاؾغ ٚزض پيف ىطفتٔ ؾيبؾت ىفتي٘ ٗ افتْبزؾبظي ،مكد٘ضٛبي آؾد ٚآٓ اظ
آغدبظ ايددبز ،زضىيدط ّٖبظفدٕ ٚؾدبّي ٕكدسٕسٛ .دسف اظ ايددبز خبّقد ٚاّٖيتدي آؾدٚآٓ،
ْٛعيؿتي ّؿبٍْتآّيع مك٘ضٛبي آؾٚآٓ زض ضٗاثدظ فيْدبثئ ٗ ْٛچٖدئ زض ضٗاثدظ ثدب
مك٘ضٛبي ثيطٗٓ اظ آؾ ٚآٓ ّديثبقدس .مكد٘ضٛبي فضد٘ ايدٔ خبّقد ٚتقٜدس زاضٕدس مدٚ
اذتالفبت ذ٘ز ضا ث ٚقي٘ٛٙبي ّؿبٍْتآّيع حٌ ٗفهٌ ْٕبيٖس ٗ اّٖيت ذ٘ز ضا زض پيٕ٘دس
ثب اّٖيت ؾبيط مك٘ضٛبي اتحبزي ٚتَقي ْٕبيٖس.
خبّق ٚاّٖيتي آؾٚآٓ اظ ّؤٍفٛٚبيي چ٘ٓ ت٘ؾدق ٚؾيبؾدي ،تدطٗيح ٖٛدبضٛدبي
ّكتطك ،پيكييطي اظ ّٖبظفبت ،حٌٗفهٌ ّؿبٍْتآّيع اذتالفبت ،نَح ؾدبظي (پدؽ اظ
ثطٗظ ثحطآٛب) ٗ ؾبظٗمبضٛبي اخطايي ّطث٘ط ثٛ ٚط يل اظ ّ٘اضز ف٘ تكنيٌ قس ٙاؾت.
خبّق ٚاّٖيتي آؾٚآٓ ّجتٖي ثط انً٘ ،اٛساف ٗ ت٘افقدبتي اؾدت مد ٚآؾدٚآٓ اظ
تبضيد ايدبز تبمٖ٘ٓ ( )2009ثط اؾبؼ إٜٓب فقبٍيت مطز ٙاؾت .
ثطاي پبيساضؾبظي اّٖيت زض ح٘ظ ٙآؾٚآٓ ٗ ثبت٘خ ٚثٗ ٚاثؿتيي ّتقبثدٌ ّؿدبئٌ
اّٖيتي زض ؾغح ثئ اٍََْدي ،آؾدٚآٓ اظ عطيدق «ٕؾدبُ زيدبٍ٘ه»ّ« 1،دْدـ ّٖغقدٚاي
آؾٚآٓ»« ٗ 2آؾ ٚآٓ 1»3+ثط ْٛنبضي اّٖيتي ثب ؾبيط زًٗ ّيپطزاظز (ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ:
ّٖ .1ظ٘س اص ىشٗٛٙبي ديبٍ٘ه ،مط٘سٛب يب سبصّبٓٛبيي است م ٚآسٚآٓ ثب إٜٓب ثشاي ثشقشاسي ٗ ىستشش سٗاثط ٗ
إعقبد ت٘افقٖبّٛٚبي دٗجبٕج ٚثبة ىفتي٘ سا ثبص مشد ٙاست .آسٚآٓ داساي  11ىشٗ ٙديبٍ٘ه ّيثبضذ م ٚضشمبي آٓ
عجبستٖذ اص مط٘سٛبي آّشينب ،استشاٍيبٕ ،ي٘صيَٖذ ،مبٕبدا ،طاپٖٔٛ ،ذ ،چئ ،مش ٙجٖ٘ثي ،سٗسيْٛ ٗ ٚچٖئ اتحبديٚ
اسٗپب ٗ «ثشٕبّ ٚت٘سعّ ٌَّ ٚتحذٛ .ش سبٍ ٚثئ آسٚآٓ ٗ ضشمبي ديبٍ٘ه ،اجالسٛبي ّختَف دس سط٘ح ّتفبٗت
ثشىضاس ّيض٘د.
ّ .2جْع ّٖطقٚاي «آ سٚآٓ» ّشمت اص اعضبي ائ سبصّبٓ ث ٚعالٗ ٙمبٕبدا ،اتحبدي ٚاسٗپب ،ايبالت ّتحذ ،ٙسٗسي،ٚ
چئ ،مش ٙجٖ٘ثي ،ىيٖة پبپ٘اٖٛ ،ذ ،استشاٍيب ،صالٕذٕ٘ است م ٚدسثبسْٛ ٙنبسيٛبي سيبسي ٗ اّٖيتي ٛش اص ىبٛي
تطنيٌ جَسّ ٚيدٛذ.
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ؾٖس ٗ )1814ثب ته٘يت ّٖك٘ض آؾدٚآٓ ثد ٚت٘ؾدق ٚؾيبؾدي مكد٘ضٛبي ّٖغقد ٚمْدل
ّيمٖس.

 .4جامعه اقتصادي آسهآن
ثؿيبضي اظ اؾٖبز ٗ ّه٘ثبت ٗ ٕكؿتٛبي آؾٚآٓ ثب ٛسف ايددبز خبّقدٗ ٚاحدس
اقتهبزي زض ائ ّٖغق ٚقنٌ ىطفت ٚاؾت .ث ٚفجبضتيٛ ،سف غبيي ْٛيطايي زض آؾد ٚآٓ،
ايدبز خبّقٗ ٚاحس اقتهبزي زض ائ ّٖغق ٚاؾت.
خبّق ٚاقتهبزي ثب ٛسف ايدبز يل خبّق ٚثبرجبتّ ،طف ٗ ٚضقدبثتي اؾدت مد ٚزض
آٓ خبثدبيي مبال ،ذسّبت ،ؾطّبيٚىصاضي ٗ ؾطّبي ٚثدسٗٓ ٛديچ ّدبٕقي ند٘ضت ىيدطز ٗ
ٕٜبيتبً ثيفساٍتي زض ضقس اقتهبزي ٗ ٕبثطاثطيٛبي اختْبفي -اقتهبزي تب ؾدبً 2020ثدٚ
حساقٌ ّْنٔ ثطؾس ).)Nesadurai , 2003:239
خبّق ٚاقتهبزي آؾٚآٓ ثب ٛسف ايدبز يل ثبظاض تٍ٘يس ٗ ّهطف ٗاحدس ٗ تجدسيٌ
تٖ٘فبت ّ٘خ٘ز زض ّٖغق ٚث ٚفطنتٛبي ؾدطّبيٚىدصاضي ،ضقدس ٗ ت٘ؾدق ٚقدنٌ ذ٘اٛدس
ىطفت .
ثطاي ضؾيسٓ ث ٚخبّقٗ ٚاحس ،آؾٚآٓ ث ٚاقساّبت ظيط ّجبزضت مطز ٙاؾت:
 .1تسٗئ ؾبظ ٗمبضٛبي اخطايي ثطاي تحقق آفتب،
ْٛ .2يطايي ّٖغقٚاي اٍٗ٘يت زاض تب ؾبً  2010زض ثردفٛدبيي چد٘ٓ تؿدطيـ
ؾفط ٘ٛاييّ ،حه٘الت مكبٗضظيّ ،بقئ ؾبظي ،تدبضت اٍنتطٕٗيل ،ندٖبيـ اٍنتطٕٗيدل،
قيالت ،ثٜساقتّ ،حه٘الت پالؾتينيٕ ،ؿبخي ،ت٘ضيؿِ ٗ ّحه٘الت ذبٕيي .
 .3تؿٜيٌ زض خبثدبيي تدبضٕ ،رجيبٓ ٗ مبضىطآ ّبٛط.
 .4مبضآّس ؾبظي قي٘ٛٙبي حق٘قي حٌ ٗ فهٌ اذتالفبت زض ثرفٛبي ّرتَف.
 .5تسٗئ ٕقك ٚضا ٙآؾٚآٓ زض ْٛيطايي ّبٍي ٗ پٍ٘ي.
 .6ايدبز قجن ٚحٌْٗ ٕقٌ زضّٖٗٓغقٚاي .
ٕ .7قك ٚضا ٙثطاي ْٛيطايي ّقطضات ٗ اّنبٕبت ؾفطٛبي ٘ٛايي .
 . .3آؾٚآٓ ّ 3 +دْ٘فٚاي اظ ٕكؿتٛبي ؾبٍيبٕ ٚثئ  10مك٘ض فض٘ آؾٚآٓ ث ٚاضبف ٚؾ ٚمك٘ض چئ ،غاپٔ ٗ مطٙ
خٖ٘ثي اؾت مّ٘ ٚض٘فبت اّٖيتي ٗ اقتهبزي ضا ّ٘ضز ثطضؾي ٗ ت٘خ ٚقطاض ّيزٛس.

  771فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و سوم ،شماره  ،3پاييز 8311

 .8پيفثيٖي ؾبظٗمبضٛبيي ثطاي اضتجبعبت ّربثطاتي ّكتطك .
 .9فقبٍيتٛبي ت٘ضيؿتي ّكتطك .
 .10ت٘افقبت ّطث٘ط ث ٚشذيطّ٘ ٙاز غصايي زض ؾغح ّٖغقد ٚثدطاي ايدبُ ؾدرت
(ٗةؾبيت آؾ ٚآٓ :ؾٖس.)1814

 .3جامعه اجتماعي – فرهنگي آسهآن
ٛسف اظ ايدبز خبّق ٚاختْبفي -فطٖٛيي آؾٚآٓ ،افدعايف ّؿدئٍ٘يت اختْدبفي
زض ّيبٓ آحبز ّطزُ ،زٍٗدت ٗ خبّقدّ ٚدسٕي زض ىؿدتط ٙايدٔ اتحبزيد ٗ ٚتق٘يدت ٘ٛيدت
ّكتطك ّٖغقٚاي اؾت .ائ خبّق ٚثدب ٛدسف ىؿدتطـ ْٛندبضي زضّٖٗٓغقدٚاي ثدطاي
ت٘ؾق ٚاختْبفي قنٌ ّيىيطزّٖ .ؾ٘ض اظ ت٘ؾق ٚاختْبفي ،افعايف اؾتبٕساضزٛبي ظٕسىي
امثطيت ّطزُ ،ذه٘نبً اقكبض آؾيتپصيط ٗ ضٗؾتبييبٓ اؾتْٛ .چٖئ ائ خبّق ٚزض ٕؾدط
زاضز مّ ٚكبضمت ّسٕي تْبّي آحبز ٗ قكطٛبي اختْبفي ّبٕٖس ظٕبٓ ،خ٘إبٓ ٗ ثّ٘يدبٓ ضا
زض تهْيِىيطيٛبي خْقي فطإْ ِٛبيسْٛ .چٖئ ،ت٘ؾق ٚآّد٘ظـ ْٛيدبٕي زض ؾدغ٘ح
ّرتَف ٗ ايدبز فطنت تحهيَي ٗ قغَي ثطاي تْدبّي اقكدبض اختْدبفي اظ زييدط اٛدساف
خبّقٗ ٚاحس اختْبفي ٗ فطٖٛيي اؾت .ىؿدتطـ تدإّئ اختْدبفي ٗ افدعايف ثٜساقدت
فّْ٘ي خبّق ٚاظ زييط اٛساف ائ خبّقّ ٚيثبقس.
آؾ ٚآٓ ثب ايْبٓ ث ٚايٖن ٚت٘ؾقّٖ ٚغق ٚاي ثدسٗٓ ت٘خد ٚثد ٚثٜساقدت فْدّ٘ي،
آّ٘ظـ ،ضفب ،ٙفقط ظزايي ٗ مبٛف ّكنالت اختْدبفي ّْندٔ ٕيؿدت ،ضاٛنبضٛدبيي ضا زض
ائ ضاؾتب زض پيف ىطفت ٚاؾت.
ّْٜتطئ اقساّبت آؾٚآٓ زض ائ ضاؾتب فجبضتٖس اظ :
 .1ثطٕبّ ٚمبضي آؾٚآٓ زض ظّيٖ ٚثٜعيؿتي ،ذبٕ٘از ٗ ٙخْقيت،
 .2ثطٕبّ ٚمبضي ثطاي ّقبثَ ٚثب ايسظ،
 .3ثطٕبّ ٚمبضي ثطاي حْبيت اظ ؾبٍْٖسآ،
 .4ثٜساقت مبض زضمٌ ّٖغق ٚآؾٚآٓ،
 .5ثطٕبّ ٚمبضي آؾٚآٓ ثطاي تإّئ اقتغبً پبيدساض خ٘إدبٓ آؾدٚآٓ ٗ ّقبثَد ٚثدب
چبٍفٛبي ّطث٘ط ث ٚخٜبٕيقسٓ،

عملكرد  24ساله آسهآن و نقشه راه تا سال  777  4242

 .6قجن ٚزإكيبٛي آؾٚآٓ ٗ ْٛنبضي زإكيبٛي ثئ 17زإكيبّٖ ٙغق،ٚ
 .7ثطٕبّ ٚتجبزً زإكد٘،
 .8ثطقطاضي ٛفت ٚفطٖٛو آؾٚآٓ،
 .9تجبزالت ضؾبٕٚاي آؾٚآٓ،
ْٛ .10نددبضيٛددبي ظيؿددت ّحيغددي ٗ ّقبثَدد ٚثددبآٍ٘زىي(ٗةؾددبيت آؾدد ٚآٓ:
ؾٖس.)1814
ٛط چٖساقساّبت ن٘ضت ىطفت ٚثب ٕقغ ٚايسٙآً فبندَ ٚزاضزٍٗ ،دي ٕكدبٓ زٖٛدسٙ
ثطٕبّٚضيعي ْٚٛخبٕج ٚآؾٚآٓ ثطاي ْٛيطايي ّٖغقٚاي ٗ ارجبت فبيسّٖٙدسث٘زٓ ْٛيطايدي
ثطاي تْبّي افضب اؾت ٗ ّْنٔ اؾت افضبي رطٗتْٖس زض م٘تبّٙست ٛعيٖٛٚبي ثيكدتطي
ّتقجٌ قٕ٘سٍٗ ،ي ايدبز خبّقٗ ٚاحس اختْبفي -فطٖٛيي زض زضاظّست فطايٖس ْٛيطايي ضا
زض ّٖغق ٚتثجيت ٗ تؿطيـ ّيْٕبيس.
نتيجهگيري
ثٚع٘ضمَي تكنيٌ آؾٚآٓ ،ثؿدتط ؾيبؾدي ٗ رجدبت ٗ آضاّدف الظُ ثدطاي إددبُ
فقبٍيتٛبي اقتهبزي ضا زض مك٘ضٛبي فضد٘ فدطإْ ِٛد٘ز مد ٚزض ؾدبي ٚرجدبت ٗ اّٖيدت
ثٚزؾت آّسٛ ٙط يل اظ ائ مك٘ضٛب ث ٚتٖٜبيي ت٘إؿت ٚاؾت ضقس اقتهبزي ثدباليي ضا ثدٚ
زؾت آٗضز .ثط ائ اؾبؼ ٕطخ ضقس تٍ٘يس ٕبذبٍم زاذَي ٗ ْٛچٖئ ٕطخ ضقدس ندبزضات
تقسازي اظ ائ مك٘ضٛبي عي زٗ ز ٚٛاذيط ثدبالتط اظ ٕدطخ ضقدس خٜدبٕي ٗ مكد٘ضٛبي زض
حبً ت٘ؾق ٚث٘ز ٙاؾت؛ ضٕٗسي مّ ٚؤيس ٕؾطيٗ ٚايٖط زض مبضآّسي ْٛيطايدي اقتهدبزي زض
يل ّٖغق ٚاؾت .يني اظ ٗيػىيٛبي مك٘ضٛبي فض٘ آؾٚآٓ ائ اؾت مد ٚندبزضات ايدٔ
مك٘ضٛب فْستبً ىطايف ث ٚمك٘ضٛبي ذبضج اظ ّٖغق ٚثره٘ل ايدبالت ّتحدس ٗ ٙاتحبزيدٚ
اضٗپب زاضز م ٚائ اّط ثبفث مبٛف ؾّ ِٜجبزالت ثئ افضب اظ مدٌ تددبضت ذدبضخي إٜٓدب
ىطزيس ٙاؾت .حدِ ثبالي ؾطّبيٚىصاضي ذبضخي فبٌّ ّٜدِ زييدطي ثد٘ز ٙمد ٚزض مٖدبض
تدبضت ذبضخي افضبي آؾٚآٓ ،ظّيّٖٖ ٚبؾجي ضا ثطاي ضقس ٗ ت٘ؾدق ٚآٓ فدطا ِٛؾدبذتٚ
اؾت .رجبت ؾيبؾي ٗ اختْبفيٗ ،خ٘ز ّٖبثـ عجيقي فطاٗآ ٗ ٕيدطٗي مدبض اضظآ ٗ زقيدق،
تقسيالت ؾبذتبضي ٗ آظازؾبظي تدبضي ٗ ّدسيطيت اقتهدبزي قد٘ي زض مكد٘ضٛبي فضد٘
آؾٚآٓ ،خصاثيت ظيبزي ثطاي ؾطّبيٚىصاضآ ذبضخي زض ائ ّٖغقد ٚايددبز ْٕد٘ز ٙاؾدت.
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ٚ ايددبز خبّقدٚآٓ ٗ ت٘افدقٕبّدٚ ّٖك٘ض آؾ، ذ٘ز ضا ثط اؾبؼ آفتبٙآٓ اؾتطاتػي آيٖسٚآؾ
ٚ ّيتد٘آ ىفدت مدَْٚ زض يل خ.آٓ ٗ ؾبيط ت٘افقبت ثب ٕ٘ؾبٕبت إسمي پيف ّيثطزٚآؾ
 ٕؾط ّيضؾس آربض ائ تالـ زضٚ اؾت ٗ ثْٙيطايي مطزٛ آٓ ثؿتطؾبظي ّٖبؾت ثطايٚآؾ
 تبٚ ائ اتحبزي،ٓآٚ زض ن٘ضت اخطاي ّه٘ثبت آؾ. ؾُ٘ ثيكتط ْٕبيبٓ ق٘زٙعاضٛ ُٗ زٚٛز
 زض ثرف ٕؾدطي تجيدئ ىطزيدس پكدت ؾدطْٚيطايي مٛ ٌ ثؿيبضي اظ ّطاح2020 ًؾب
، زض ٗاقدـ.س مطزٛبٕي ايفبي ٕقف ذ٘اٜ خٚ اضٗپب زض فطنْٚبٕٖس اتحبزيٛ ٗ س ىصاقتٛذ٘ا
. اؾتٙآٓ مبّالً ّكرم قسٚ آؾٙ ضإٚقك
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