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   برساخته در خاورمیانه نهادهای کارکرد 

 مکتب انگلیسی جامعه بین الملل از منظر 
 1ی هاشم دمحمدجوادیس

 *  2  شهروز ابراهیمی

 چکیده 

الملل در خاورمیانه مبتنی بر یک نظام منطقهای است که پس از استعمار  تشکیل نظام بین

دفاع   خود  حاکمیت  و  استقالل  از  آمده  بوجود  کشورهای  و  این  بوجودآمد  میکردند. 

برای دادن  کشورها  نهادهای    نشان  یکدیگر،  با  همکاری  تمایل  و  بخشی  مشروعیت 

را در چارچوب نظام دولتها بوجود آوردند که از ویژگیهای مکتب انگلیسی    ایبرساخته

و    شورای همکاری خلیج فارس  ، اتحادیه عرب،سازمان کنفرانس اسالمی  که شامل   است 

می اوپک  نباشد.سازمان  بوجود این  خاورمیانه  کشورهای  میان  همبستگی  برای  هادها 

الملل    برساختهآمدند. هدف این نوشتار، بررسی نقش و جایگاه نهادهای   بین  در جامعه 

نهادهای   آیا  که  است  این  اصلی  پرسش  است.  به  توانسته  برساختهخاورمیانه  اند 

وهش آن  ژاین پ  یهالملل خاورمیانه کمک کنند؟ فرض گرای بینگیری جامعه هبستگیشکل

با وجود نهادهای   الملل  برساخته است که  بین  خاورمیانه شکل نگرفته است.  در  ، جامعه 

دهد در این منطقه  مکتب انگلیسی نشان می  الملل جامعه بیناین پژوهش ازمنظر پارادایم  

در    برساختهتنش و نزاع متناوب بیش از انسجام و صلح است. به عبارت دیگر نهادهای  

رژیمهایخاورمیا شکل  ی نه  به  تنها  نه  که  بینهستند  جامعه  کمک  گیری  خاور  الملل 

این پژوهش در چارچوب سنت خردگرا و با    اند.شده  ند بلکه باعث افزایش تنشانکرده

 تحلیلی انجام شده است -روش توصیفی
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 مقدمه

چهره وستفالیایی کشورهای منطقة خاورمیانه باا ساقود دولات عنماانی و تشاکیل نظاام 

کشورها پس از پیادایش الملل از طریق ایجاد کشورهای ملی مستقل، ظهور یافت. این بین

بر دو ویژگی خود پافشاری کردند که عبارتند از استقالل و حاکمیات. از ساوی دیگار از 

-در آن باوده برساختهگیری نهادهای های قابل توجه ظهور نظام در خاورمیانه شکلنشانه

یاافتن خاود را اعاالم است. کشورهای خاورمیانه با اعالم پایبندی به سازمان ملل، رسمیت

برخای از نمودناد  برسااختهو کسب کردند و برای حفاظت از آن اقدام به ایجاد نهادهای 

فرو ملی و برخی دیگر فراملی هستند. برای نشان دادن وضعیت و کاارکرد ایان   دهاهان  آن

الملل مکتب انگلیسی)سانت گرسیوسایا اساتفاده شاده اسات. نهادها از مفهوم جامعه بین

اصری درخاورمیانه که برای تعامل ایجاد شده بودناد اماا ابلاب باعاث تعاار  وجود عن

های عمیقی در این منطقه درسطح نظری و عملی جامعاه باین الملال گردیدند ناهماهنگی

خاورمیاناه عادم همااهنگی میاان الزاماات رساد کاه در  به نظار مای  بوجود آورده است.

 برسااختهمی در گسترش بیشاتر نهادهاای حاکمیت و ناسیونالیسم باعث ایجاد تنش و ناکا

هاای بازرم ماانز از آن شود و این در حالی است که پویایی دیپلماسی و نقش قادرتمی

کاش و ها حل شود. در واقز کشورهای خاورمیانه حاصال تاالش خاطاست که این تنش

ناد، اشادهمداد است؛ یعنی ابلب این کشورها توسط بریتانیا و فرانسه از روی نقشه ساخته

کش و مداد کشورهای فلسطین، اردن و عراق را ایجاد کرد و فرانساه، لبناان بریتانیا با خط

و سوریه را به وجودآورد. آنها در این کشورهای تأسیسی به مسائل هویتی توجه نکردناد 

علیاه  با تشکیل نهادهای فراملای های مذهبی و نژادی به یکدیگر پیوستند وو بعدها گروه

ای بحران مشروعیت خود را نشان داد و باه رویاهپس از آن فعال شدند. حکومت مرکزی  

گار کودتاهای مختلف نشاان 1960و 1950در کشورهای خاورمیانه تبدیل شد که در دهه 

در مصر که به پان عربیسم انجامیاد از آن   1952آن بود. کودتای جمال عبدالناصر در سال  

یسم به اتحاد مصر و سوریه انجامید کاه ایجااد گرایی و پان عربجمله است. نزاع میان ملی

 :Sluglett and Farouk-Sluglett, 1993)جمهوری عربی متحده ریشه در همان جا دارد. 

طی کودتاایی در ساوریه حاکمیات سانتی بازگشات و جمهاوری   1961در سال    (258-9
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ناسیونالیسم عربی بود. پاس از متحد عربی فروپاشید. این فروپاشی، شکست بزرگی برای  

 باه هاا باه انازوا رفتناد و شاروعهاا، هرکادام از آنآن ناکامی و بحران مشروعیت دولات

هاا بارای خاود هاا و کارخاناهها، بندرها، مدارس، بیمارستاناقدامات ملی نظیر ساخت راه

یکادیگر ها در جهانی که هر چه بیشاتر باه این دولت  کردند و منافز ملی را پیش گرفتند.

ای خاورمیاناه در یافتناد امکاان بقاا در انازوا را نداشاتند. بناابر ایان کشاورهوابستگی می

اقتصاادی و  بتوانند در چرخه مناسبات سیاسی،  در قبال آنها  جستجوی مشترکاتی بودند تا

در ایان منطقاه نهادهاایی شاکل گرفات کاه  پس از تشکیل دولتهاا    فرهنگی قرار گیرند.

و باه دلیال ضاعف عملکارد نهادهاای باین   خی فرو ملی شکل بودندبرفرا ملی و    برخی

 دولتی تمایل به گسترش سنت انقالب گرا در خاورمیانه افزایش یافت.

گیری نهادهای برساخته در خاورمیانه پرسش اصلی این است که آیا ایان با توجه به شکل

انجامید؟ در پاسخ به ایان پرساش الملل خاورمیانه خواهد گیری جامعه بیننهادها به شکل

، متعاار  در ایان منطقاه و مناافز باید اشاره کرد که با توجه به وجود نهادهاا و عناصار

 ثباتی و کشمکش ادامه خواهد یافت و ساختار دولتهاای بازرم باه نهادهاای برسااختهبی

در  و با افزایش شابکه ارتبااطی سانت انقاالب گارا امکان فعالیت نخواهد داد  میان دولتی

مندی از سانت این پژوهش در چارچوب مکتب انگلیسی و بهره  .خاورمیانه فعال می شود

 گردد.تحلیلی ارائه می  -جامعه بین الملل به روش توصیفی

 چارچوب نظری  .1

)سنت گروسیوسیا یکی از ارکان اصلی مکتب انگلیسی اسات کاه مبتنای  المللجامعه بین

ا. این دیادگاه مبتنای بار تعریاف ماارتین وایات Buzan,2005,132بر نظم و قانون است)

الملل از نظر شکلی تا حادودی باه تشاابه فرهنگای میاان است که معتقد است جامعه بین

به عبارت دیگر چنین جامعه ای مبتنی بر پاذیرش . (Buzan,2004, 332)اعضا بستگی دارد

الملال اسات. ماسی و حقاوق بایننهادهای اصلی وستفالیایی نظیر حاکمیت، سرزمین، دیپل

کناد کاه قاوانین الملال قلماداد مایعنوان نهاد اصلی جامعاة باینها را بههدلی بول دولت

-کنناد، اعماال مایبخشند، حفظ میکنند، مشروعیت میکنند، تفسیر میجامعه را اداره می

بول با توجاه باه از سوی دیگر هدلی  (Bull;1990;43)شوند. ها میکنند، یا باعث تغییر آن

شامارد کاه گیری آن چهاار ویژگای را برمایالملل، برای شکلتعریف وایت از جامعه بین
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باشاند؛ با ایان گاروه از عبارتند از: الفا اعضای این جامعه شامل گروهی از دولتها مای

دولتها دارای ارزشها و منافز مشترکی هستند؛ جا آنها محدود به یاک مجموعاه از قاوانین 

ستند؛ و دا این گروه در ایجاد نهادهای مشترک سهم دارند. از سوی دیگار باول مشترک ه

کند که عالوه بر ویژگیهای فوق برای تشکیل جامعه بین الملال دساتیابی باه ساه کید میتا

هدف اساسی ضروری است که عبارتند از: پرهز از خشونت یا ایجاد محادودیتهایی بارای 

ترام باه آن و تضامین پایبنادی باه توافقاات از ورزی، پذیرش حق مالکیت و احخشونت

جامعه بین الملل مکتب انگلیسای بار دو رویکارد . (Bull 1977, 174)سوی اعضای جامعه

در پلورالیسام بار گرایای.  استوار است. این دو رویکرد عبارتند از تکنرگرایی و همبستگی

اهمیات اسات و در   الملل حاائزشود و حقوق بینمحور تأکید می-دولت  المللجامعة بین

های جهانی در جامعاة گرایی بر ارزشپیوند با رئالیسم است. اما سولیداریسم یا همبستگی

کند و در پیوناد باا لیبرالیسام اسات. )باوزان،لینکلیتر و الملل و حقوق طبیعی تأکید میبین

-با وجود برخی تفاوتهاا، پلورالیسام و همبساتگی  ا2000و میال  74-2006:59سوگانامی،

 گیرد که عبارتند از:ایی سه اصل را به خدمت میگر

 توصیف تجربی از نوع خاصی از نظم

 چارچوبی معیار برای نقد مفهوم نظم

تئوری تغییر که تحول نوع خاصی از نظم را در درون خود و انتقال از یاک ناوع باه ناوع 

 (Bain, 2010) دیگر را توضیح دهد.

 

 (:پلورالیسمکثرت گرایی). 1-1

به جامعه بین الملل دولت محاور  جامعاه پلورالیساتی اطاالق مای شاود)بوزان،لینکلیتر و 

ا. پلورالیسام عاالوه بار دولات بار نظام نیاز تاکیاد 2000و میال  74-2006:59سوگانامی،

ایجااد نظام در بسااتری از گیاری جامعااه باین الملال را مناود بااه فراوانای دارد و شاکل

تری برخاوردار اسات اصاولی اسات که از اهمیت بیش چهداند و آناشتراکات و منافز می

شوند. این موارد عبارتند از حاکمیات، دیپلماسای، قاانون ها میکه باعث موجودیت دولت

هاا نائال الملال بتواناد باه آنهای بزرم تا جامعة باینالمللی، جنگ و مدیریت قدرتبین

 اBull. 1977یح دارد. )نظام بار عادالت تارج شود. برهمین مبنا در رویکارد پلورالیساتی،
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دهد که مهمترین رکان پلورالیسام را همزیساتی تاکید پلورالیسم بر دولت و نظم نشان می

 دهد.  و درک متقابل اعضا تشکیل می

 یهمبستگی گرای. 2-1

یار گرایی رویکردی از جامعه بین الملل انگلیسی است که به جامعه جهاانی بساهمبستگی

ویژگیهاای پلورالیساتی بارای جامعاه،  عالوه بار پاذیرشنزدیک است. همبستگی گرایی  

گرای گروسیوسای، بار جامعاة بساتگیرکن بسیار مهمی می داند. در دیدگاه هم  را  عدالت

ها مجاز به دفااع از خاود الملل حاکم است. در این نوع تفسیر، دولتالملل، حقوق بینبین

الملال شاده و نیاز ملازم باه رعایات حقاوق بینمردم سرکوب  و مداخله برای حمایت از

با توجه به تاکید همبستگی گرایی بر اجارای حقاوق   ا19:1391هستند. )مارتین گریفیتس،

هاا بین الملل، این رویکرد مبنایی حقوقی دارد. همبستگی گرایی تاکید می کناد کاه دولت

هایی کاه های آن را در برابر چالششوند که جامعه و نهادیا سایر اعضای جامعه متعهد می

گرایی در جساتجوی ایان کند حفظ کنند. گروسیوس با دکترین همبستگیآن را تهدید می

-المللی تحقق یابد. بنابراین تالش مایاست که جنگ در جهان محدود شود و جامعة بین

 ی محلای بازتولیادهاای مرکازی و اصالی جامعاهالملل ویژگیشود که در دل جامعة بین

تواند به پیروزی در هار جنگای کاه برد میشود. نظام قوانینی که گروسیوس از آن نام می

گرایای در دکتارین همبساتگیهر گروه یا حزبی در آن به دنبال عدالت است کمک کناد. 

هاا دولتمهمتار آن کاه شاود و مخاصمه و رویارویی به همکاری و همبستگی تبدیل مای

 .دهندبراساس رضایت به آن تن می

 (سنت خردگرا جامعه بین الملل) از منظر  در خاورمیانهبرساخته نهادهای  -2

المللای )کاه در آن مرغ“ و ینسنت در مورد جامعاه بیناز نظر استعاره معروف ”جعبه تخم

در  تاوان ناابرابریاندا، میالمللی باه جعباه تشابیه شادهمرغ و جامعه بینها به تخمدولت

هایا نیمارو تلقای کارد. مرغای از )تخمتابهعنوان ماهیرا به  شکل گیری جامعه بین الملل

گارا دولتی پراکناده و کنرتها در این نظام باه یاک جامعاه میااناگرچه تقریباً تمام دولت

موجاود  ایجهانی و یاا منطقاههای نیماهمرغا تعلق دارند، ولی مجموعاه)الیه سفیده تخم

و هام تاا  ،تار هساتندم از عرصه جهاانی متراکمدارند که بر روی آن الیه قرار دارند که ه

هاای زرده)اناد هائی متفااوت از یکادیگر توساعه یافتهطور جداگانه باه شایوهحدودی به
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در خاورمیانه جامعه بین الملل باه  .(Buzan and Gonzalez-Pelaes, 2005,123) مرغتخم

حقاوق همانطور که اشاره شاد   ز اتحادیه اروپا یا آسه آن شکل یافته است.شیوه متفاوت ا

ا رضاایت باه مباانی آن تان مای حاکم است و دولت هاا بابر جامعه بین الملل بین الملل  

همبساتگی گرایای باا دهند و جامعه بین الملل همبستگی گارا زماانی رم مای دهاد کاه 

از نظام بین الملال و نظام،  المللبین دیپلماسی و حقوقارکان حاکمیت، سرزمین،    پذیرش

دولت محوری و اجرای حقوق بین الملل از جامعه بین الملال کنارت گارا باه جایگااهی 

 مای نمایاد. اماا در خاورمیاناهرسیده است که بر عدالت، حقوق بشر و حفظ نهادها تاکید 

از  از یک سو و سوءبرداشت نسبت به نظام و عادالتجامعه بین الملل نقص شکل گیری  

باا مواناز همبساتگی گارا را هم ایجاد جامعه باین الملال کنارت گارا و هام   سوی دیگر

در ایجااد اسامی نهادهاای نقاص توساعه جامعاه باین الملال    بسیاری روبرو کرده است.

شاوند اماا کاارکرد دهد. نهادها ایجاد مایبرساخته و ناتوانی در حفظ آن خود را نشان می

آنها همسو با اهداف جامعه بین الملال نیسات و گااهی در تعاار  باا آن اهاداف عمال 

ابلب کشورهای عربی و اسالمی چهار نهاد برساخته در خالورمیاناه در راساتای کنند.  می

های مشترک تاسیس کردند که ابلب این نهادها کارکردهای سینوسای در جهات ریهمکا

زمان معار  با آن دارند. در درازمدت هم این نهادها در حفاظ اهاداف تامین منافز و هم

ناتوان بوده اند و عمال کارکرد خود را از دست داده اند. مهمتارین نهادهاای برسااخته در 

ه عرب، سازمان کنفرانس اسالمی، ساازمان اوپاک و شاورای خاورمیانه عبارتند از: اتحادی

 همکاری خلیج فارس.  

ی شصت، بار دیگر گارایش باه با شکست ناسیونالیسم عربی در دهه  :اتحادیة عرب   1-1

ناسیونالیسم افزایش یافت که ظهور آن از طریق اتحادیه عرب بود. با تاالش بریتانیاا پاس 

در مااه  1944گرفات و در ساال از جنگ جهانی دوم، اندیشه تشکیل اتحادیه عرب قوت 

کنفرانس عرب در اسکندریه تشکیل شد که مصر، اردن، سوریه، لبنان، عاراق، یمان اکتبر،  

ماارس  22شمالی و عربستان سعودی و فلسطین در آن شرکت داشتند. ایان کنفارانس در 

هاای سیاسای، نیز در قاهره برگزار شد. اتحادیه عرب پس از شکل گیری در زمیناه  1945

اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در توسعه مخابراتی و قضایی و نظاامی فعالیات 

سازمان سااف عضاو آن هساتند. در نگااه نخسات، کند و بیست و یک کشور عرب و می
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شود؛ حاال آن کاه اتحادیاه عارب خاود را اتحادیه عرب، در ادامه پان عربیسم تصور می

داند کاه اساتقالل کشاورهای عربای را باه رسامیت بشناساد، و هماین موضاوع ملزم می

آرماانی کند. شکل نهایی و اختالف اساسی میان اتحادیه عرب و پان عربیسم را آشکار می

عنوان راباط هاای فعلای خاود باهاتحادیه عرب، مدل اتحادیه اروپا اسات اماا در فعالیات

گرایاناه اسات اماا کند. رویکرد اصلی اتحادیه عرب، همبساتگیکشورهای عربی عمل می

اسات تضاد منافز، بحران مشروعیت، تضاد موضوعات فراملی، فرو ملای و ملای نتوانساته

هاای تاوان در نازاعحادیه نماید. دلیل این عدم توفیاق را مایتوفیق چندانی نصیب این ات

کوچک و بزرگی دید که در منطقه و در میان کشورهای عضو اتحادیاه باه وقاوع پیوساته 

های عربستان سعودی و یمن، عاراق و کویات، منازعاه لبناان و . جنگمشاهده کرد  است

چنین دربارة نقا  حقاوق ای لبنان. همهای داخلی و فرقهجمهوری متحدة عربی و جنگ

اسات و بشر در کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز، ایان اتحادیاه توفیاق چنادانی نداشاته

 عمدتاً در دستور کار آن قرار ندارد. 

سازمان کنفرانس اسالمی، تنها ساازمان باین دولتای اسات :  سازمان کنفرانس اسالمی  -2

گیارد. ایان ساازمان پاس از ساازمان ملال، که تقریباً تمامی کشورهای اسالمی را دربرمای

پرتعدادترین عضور را دارد و مشخصة دیگار آن ایان اسات کاه ایان ساازمان مبتنای بار 

ساازمان  (Noor;1994:6)ریازی شاده و ماهیات دینای دارد. های ایدئولوژیک پایاهارزش

ی اند، اعضاا براسااس ناوععضو دارد که در چهار قاره جهان پراکنده 57کنفرانس اسالمی 

هاا گیرناد کاه عارببندی رسمی به سه گروه عرب، آفریقایی و آسیایی تعلاق مایتقسیم

پوشاانی دارناد. دهند و درواقاز باا اتحادیاه عارب هامگروه اصلی سازمان را تشکیل می

هاای ماالی ساازمان از ساوی باشاد. هزیناهها دست آنان بازتر میگیریبنابراین در تصمیم

-شود و دبیرخانه آن در جده واقز شادهربستان تأمین میکشورهای عضو ثروتمند نظیر ع

های  »بانک توساعه اساالمی   »مجماز فقاه اساالمی   »کمیتاه است. این سازمان از بخش

هااای اقتصااادی و قاادس   »سااازمان امااور فرهنگاای اسااالمی   و  »کمیتااه دائاام همکاری

کناد ای فعالیت مایدهما 14است. این سازمان بر مبنای یک منشور  بازرگانی   تشکیل شده

در جده به تصویب وزیاران خارجاه کشاورها رسایده   1972که در اجالس سوم در سال  

ترین موضوع در این منشور آن است که های  تعهاد خاصای مبنای بار اجارای است. مهم
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-احکام شریعت اسالمی در کشورهای عضو در منشور سازمان مطرح نشده اسات و هام

اسات. بناابراین هار یی کشور اسالمی هام مشاخص نشادهچنین هی  معیاری برای شناسا

تواناد باه عضاویت ساازمان باشد مایکشوری که تعداد قابل توجهی اقلیت مسلمان داشته

ای هفت هادف اصالی را ماده 14این سازمان طبق منشور (Al-Mashet;1994:138)درآید.  

مول اسات. است که بخشی از آن ایدئولوژیک و بخشی جهان شابرای خود مشخص کرده

 گانه عبارتند از:های هفتاین هدف

 ارتقای همبستگی اسالمی میان کشورهای عضو  -1

 حمایت از همکاری کشورهای عضو در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی -2

 تالش برای محو تبعی  نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار -3

از اماکن مقدس و  -4 فلسطینآزادسازی آنتالش برای حفاظت   ها و حمایت از مبارزه 

مبتنی بر عدالتاتخاذ تدابیر الزم برای حمایت از صلح و امنیت بین -5  المللی 

 شانحمایت از مبارزه ملل اسالمی برای حفظ کرامت، استقالل و حقوق ملی -6

ایجاد فضای مناسب برای ارتقاء همکاری و تفاهم میاان کشاورهای اساالمی و دیگار   -7

 کشورها )دلیل منطقه الموتمر االسالتی الصفحه النامنها

گرایای است، همبساتگیطور که در اهداف سازمان کنفرانس اسالمی بر آن تأکید شدههمان

-یابی به یک جامعاة باینمورد تأکید سازمان اگرچه ایدئولوژیک است اما هدف آن دست

کناد. اصال تبعی  نژادی تأکیاد مایگرا است که بند سوم آن نیز بر محو الملل همبستگی

گرایای موضاوع حاائز دهد که از نظار همبساتگیچهارم نیز عدالت را موردتوجه قرار می

اهمیتی است. اما در عمل، سازمان نتوانسته است به اهداف خود حتی باه صاورت نسابی 

های مختلفی که در خاورمیانه به وقوع پیوساته اگرچاه ناام ماذهبی دست پیدا کند. جنگ

ها مذهبی است که نق  نخساتین اصال اهاداف ساازمان دارند، عمال ً محتوای ابلب آنن

هاای باشد. ناتوانی سازمان کنفرانس اسالمی در ایجاد همبستگی اسالمی به ظهور گروهمی

اسات. باا وجاود تماام ثبااتی معرفای کاردهکاه خاورمیاناه را کاانون بایتندرو انجامیاده  

، کشورهای عربای را 2011نهاد منطقه، بهار عربی در سال های اسالم نهاد و عرب  سازمان

تر توجه داشتند ا باه شدند و چه آنان که به آن کمچه آنان که با شریعت اسالمی اداره می

ی کشاورهای عارب خاورمیاناه و های بربی درباارهفرضیهحتی  لرزه درآورد. بهار عربی  
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کشورها استعداد ایجااد تغییارات سیاسای از شمال آفریقا را باطل کرد که باور داشتند این  

ساازمان کنفارانس اساالمی در . (Saikal;2016:181) های عمومی را ندارنادطریق شورش

است که نگاهی رئالیستی بر آن حاکم است و هماین موضاوع طول حیات خود نشان داده

ام ساازمان است که اعضا به دنبال منافز خود باشند. این سازمان که بعدها باه ناباعث شده

های سلفی و تکفیاری و همکاری اسالمی تغییر نام داد، اکنون در شرایطی است که جریان

کننده در منطقة خاورمیانه رشادیافته اسات. منطقاه بازه باه یاک فاجعاة گرایی ویرانبنیاد

شاود.  )بیاگ جهانی تبدیل شده و جنگ و تنش میان کشورهای اسالمی هر روز بیشتر می

کارد وجه به متون اسالمی که جهان را به داراالسالم و دارالحرب تقسیم میابا ت1390زاده،

گیرناد در صالح های اسالمی که در گستره داراالسالم قرار میو انتظار داشت که سرزمین

پیونادد باا کشاورهای مساتقر در و ثبات و امنیت زندگی کنند، و اگر جنگی به وقوع مای

هاا میاان اناد و بیشاترین جناگار محققان درآمادهدارالحرب باشد، این اصول خالف انتظ

کشورهای اسالمی مستقر در داراالسالم است و همین کشورها باا کشاورهای دارالحارب 

 .(Buzan,1998: 135-139)آمیزی دارندروابط دوستانه و صلح

تواند فقط باا تکیاه بار بنیاان اعتقاادی صاریح پابرجاا ای نمیاگر بپذیریم که هی  جامعه 

باشاد توانند حکومت کنند که دین بالب در فرهنگ منتشار شادهها زمانی میدولتبماند،  

المللای کاه بخواهاد از دیاان ای و باینهار دولات یاا ساازمان منطقاه. ا195: 1396)روآ، 

شود. دیان سیاسای )اساالم سیاسایا میعنوان ابزار قدرت استفاده کند به ناکامی کشیدهبه

ای کاه مخصاوآ آن اسات الریزاسایون در حاوزهمحکوم به شکست است، زیرا با سکو

کند، یعنی در فضایی سیاسی )ملت، دولت، شاهروند، قاانون اساسای و دساتگاه رقابت می

ادر صورتی که دنیای مدرن با سازوکار مخصوآ خاود، جهاان 24:  1396قضاییا )روآ،  

کند و مبنای عمال آن ایان جهاانی اسات، دیان سیاسای باه دنباال سیاست را تعریف می

انگاری جامعه است و اگر باا برداشاتی متفااوت از برداشات خاود سازی یا یکسانیکسان

باشاد کند و اگر قادرت حاذف نداشاتهباشد آن را حذف میمواجه شود اگر قدرت داشته

سازد. ساازمان کنفارانس اساالمی یاا هماان در خصوآ ناکامی برداشت رقیب توطئه می

وجود استفاده از چتر اساالمی، در ماوقعیتی قارار دارد کاه سازمان همکاری اسالمی نیز با 

دانناد و در اند که امکان خصومت عملی را به صاالح نمیچندین رقیب زیر آن جمز شده
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توطئه دائم علیه یکدیگر هستند. منشأ این خصومت و توطئه دائمای دیان سیاسای اسات. 

ساو بای ایماانی، فاجعاه و از آور گرفتار اسات. از یاک »دین سیاسی در میان دو امر الزام

ای شخصی است. دین سیاسی پیرو این اصل است که تماام افاراد سوی دیگر ایمان مقوله

تواند چنین ایمانی را تضمین کند. در نتیجه به ناچاار باه ظاواهر باید مؤمن باشند، اما نمی

دل تماام  عنوان ایمانی که دردهد دین سیاسی بهاندازد و همین مسئله اجازه نمیچنگ می

   ا25:  1396است، تعریف شود. )روآ،  افراد جامعه نفوذ کرده

ای اگار باه رابطاه کشاورهای اساالمی از منظار دینای و اهاداف ساازمان در سطح منطقه

المللی دو کشاور عربساتان ساعودی و ای و بینهمکاری اسالمی توجه شود، روابط منطقه

میان کشورهای اساالمی ایان دو کشاور ایران در بدترین شرایط قرار دارد، حال آن که در 

شاوند. رویکارد ایان دو تارین قاوانین اداره مایاز نظر اجرای شریعت اسالمی با ساخت

گرایای کشور از نظر دینی، اجرای تمام قوانین شریعت است که باید مبتنای بار همبساتگی

ارد و آمیاز و واگرایاناه قارار دای رفتار آنان باه شاکل خصاومتباشد، اما در سطح منطقه

باشاد. در منطقاة های بازرم بارای تضاعیف یکادیگر میتالش آنها نیز اتحاد باا قادرت

اسات باعاث خاورمیانه ناه پیونادهای ناژادی و ناه پیونادهای دینای و ماذهبی نتوانساته

های مسلمان شود و عاالوه بار تانش میاان آناان، تانش و شاکاف قابال همبستگی دولت

وجاود آماده اسات. ناکاامی در همبساتگی میاان ها هام باه  ها و ملتتوجهی میان دولت

حااکی از آن  ایان جوامازهای اسالمی و ناتوانی در ایجاد رفااه، امنیات و ثباات در دولت

و عنوان ابزار قدرت مورداستفاده قرار گیرد توان ایجاد ثباات و رفااه است که وقتی دین به

تاکید مکتب انگلیسای ناکاام  همبستگی را ندارد، در نتیجه در ایجاد جامعه بین الملل مورد

 ماند.می

ای تأسیس سازمان اوپک به پیشنهاد یک کشاور نفتای بیار خاورمیاناه سازمان اوپک:  -3

دولات عاراق باا دعاوت از کشاورهای  1960یعنی ونزوئال شکل گرفت؛ البته در سپتامبر 

اجاالس را شاکل خیز منطقه یعنی ایران، کویت، عربستان و ونازوئال در بغاداد، ایان نفت

گسترش یافت و بر اعضای آن افزوده شاد   1975تا    1960های  داد. سازمان اوپک در سال

که قطر، اندونزی، لیبی، امارات متحده عربی، الجزایر و نیجریاه هام باه آن پیوساتند. ایان 

آید اما چون عمده کشورهای عضاو ای به حساب میسازمان اگرچه یک سازمان فرامنطقه
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-اند، تأثیرگذاری آن متأثر از تصمیمات کشورهای منطقاه مایمیانه واقز شدهآن، در خاور

اوپک عبارتند از:  باشد. اهداف سازمان 

 های نفتی در بازارهای جهانی  ترمیم و تنبیت بهای نفت خام و فرآورده -1

نفتی تولیدکنندگانهماهنگی سیاست -2  های 

 حفظ منافز فردی و جمعی کشورهای عضو -3

ان چهار رکن دارد که عبارتند از کنفرانس )معموالً وزیران نفات کشاورها در آن این سازم

کنندا، هیأت عامل ) متشکل از نمایندگان کشورهای عضاوا، دبیرخاناه کاه در شرکت می

رأس آن دبیرکل قرار دارد و کمیسیون اقتصادی. با توجه به ایان کاه اکنریات کشاورهای 

ساازمان  1968دهاد، ایان کشاورها در ساال عضو اوپک را کشورهای عربی تشکیل مای

کشورهای عربی صادرکننده نفت را در بیاروت تأسایس کردناد. ایان ساازمان یاک نهااد 

توان در چارچوب مکتب انگلیسی و ذیل نهااد باازار تعریاف تخصصی است که آن را می

باه ای بارای خاورمیاناه های نسبی منطقاهکرد. این سازمان تنها سازمانی است که موفقیت

است. کشورهای عضو سازمان نزدیک باه دو ساوم ذخاایر نفتای جهاان را در آوردهدست

ها بر بازار جهانی تأثیرگذار خواهاد باود. یاک اختیار دارند و در صورت توافق تصمیم آن

بود. ساازمان اوپاک تصامیم  1973ی این تأثیرگذاری، تصمیم اوپک در بحران نفتی نمونه

شورهایی که در جنگ اکتبر از اسرائیل حمایت کارده بودناد گرفت که از صدور نفت به ک

برابر شاد کاه  4خودداری کند. خودداری اوپک از صدور نفت باعث افزایش قیمت آن به 

 افازایش ٪10ها پس از آن تصمیم گرفتند تا قیمت نفات را ماه ادامه داشت. آن  5به مدت  

ن کشاورهای عضاو سسات میاا همبساتگی که  شد  باعث  عراق  و  ایران  جنگ  بروز.  دهند

شود و کشورهای عضو نیز به رقابت با یکدیگر بپردازند. البته این سازمان توفیق نسابی را 

است. اما چون ابلب کشورهای عضو تک محصولی و متکی باه نفات چنان حفظ کردههم

 است.  هستند، این همبستگی بسیار شکننده

متشاکل از   (PGCC)خلایج فاارسشاورای همکااری    :فارسشورای همکاری خلیج  -4

شش کشور عربی شامل عربستان سعودی، کویت، عماان، اماارات متحاده عربای، قطار و 

تشاکیل شاد. ویژگای ایان ساازمان نیاز دولتای باودن آن اسات و   1981بحرین در سال  

های بین دولتی را در نظر دارد. وجه مشترک اتحادیاه عارب، ساازمان کنفارانس همکاری
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هاا باه رای همکاری خلیج فارس این است که نژاد عربی در هماه آناسالمی، اوپک و شو

خورد و این نشاان از پیگیاری پاان عربیسام دولتای باه مفهاوم مناافز مشاترک چشم می

ها بارز است. تشکیل این سازمان پس از آباز جنگ ایران و عاراق های عرب در آندولت

باشاد. ه تهدید ایران انقالبای باودهرسد که در واکنش بو وقوع انقالب در ایران به نظر می

عنوان ژاندارم منطقه باعاث ایجااد خاد قادرت در منطقاه شاد کاه در واقز سقود شاه به

اتحادهای جدیادی شاکل گرفات. ایان ساازمان بار مبناای اهاداف سیاسای، اجتمااعی، 

که عبارتند از:گرفتهاقتصادی و نظامی شکل  است 

 توسعه همکاری میان کشورهای عضو -1

اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی و قانونایجاد هماهنگی در سیاست -2  گذاریهای 

علمی وتوسعه فنهمکاری -3  آوری در میان کشورهای عضوهای 

 فارستأمین ثبات منطقه خلیج -4

در سیاست خارجی و دفاعی -5  هماهنگی 

ناآرامی -6 در مقابل  داخلی و تهدیدات خارجیهمکاری   های 

 نیروی نظامی و نیروی پلیس ضدتروریستی مشترکایجاد   -7

 ا147:  1379زاده، روشندل،  واحد پول مشترک )سیف -8

رساد کاه ایان شاورا قصاد دارد باا برقاراری با توجه به اهداف برشمرده شده به نظر می

ای های فرومنطقاهها، یکی از مؤثرترین طرحتر در همه حوزههماهنگی و مناسبات نزدیک

 شکل گیرد. هدف مشترک کشورهای عضو، مقابله با تهدیاد ایاران اساتدر جهان عرب  

. )درایاس دل و بلیاک، که این هدف در تعار  با اهداف سازمان کنفرانس اسالمی اسات

ای شادن ارتباطاات در های بیردولتی و شابکهاز سوی دیگر با رشد سازمان  ا351:  1369

تصادی در جهان عارب ایفاای نقاش عنوان مرکز اقاست که بهجهان، این شورا سعی کرده

فارس با مشاهده ناکامی اهداف مبتنی بار هنجارهاای ساازمان کند. شورای همکاری خلیج

اسات و ساعی کارده کنفرانس اسالمی و اتحادیاه عارب باه روناد کاارکردی روی آورده

ی ایان الگویی برای کشورهای منطقه ارائه نماید. از نکاات درخاور توجاه دیگار دربااره

های بهار عربی اشاره کارد. اگرچاه توان به در امان ماندن این کشورها از شورشمیشورا،  

هاای ابلب کشورهای عضو با موضوع عدم مشروعیت داخلی مواجه هستند، اما سیاسات
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هایشان جلوگیری کارد. کشاورهای عضاو شاورا، بارای هماهنگ آنان از فروپاشی دولت

یاروی دفااعی واحادی باه ناام  »نیاروی اتحاد نیروهای نظامی خود، دست باه تشاکیل ن

واکنش سریز شورای همکاری  زدند. این موضوع در اجالس وزیران خارجاه در ژانویاه 

-بود طرح شد و مورد بررسی قارار گرفات. شایخ ساالمکه در ریا  تشکیل شده  1982

العااده اماور داخلای و دفااعی پارلماان کویات الصباح وزیر دفاع کویت، در جلسة فاوق

البااطن ی این نیرو گفته است، ایان نیارو مرکاب از دو تیات اسات کاه در شاعیبدرباره

عربستان مستقر خواهد شد. نیروی مد نظر تحت فرماندهی یک افسر سعودی خواهادبود 

های در ساال. ا133: 1385)جمالی،کننادکه افسرانی از پنج کشاور عضاو او را یااری مای

فاارس باه وجودآماده، از شورای همکاری خلایج  میان اعضای  ایاخیر اختالفات گسترده

کند و حتای جمله اختالف میان عربستان و قطر، این شورا منل گذشته هماهنگ عمل نمی

اند. مجموع رفتاار اعضاای شاورای عربستان و امارات اقدام به ایجاد پیمان دو جانبه کرده

نیز از اهداف خود تهمکاری خلیج فارس نشان می  هی شده است.دهد که این شورا 

 نهادهای برساخته در خاورمیانه از منظر جامعه بین الملل) سنت خردگرا(-3

های بین دولتی و تصویر متعار  آن با خواسات ملتهاای منطقاه ناتوانی نهادها و سازمان

خاورمیانه را بیشتر باه سانت انقالبای  باعث شکل گیری نهادهای فرا دولتی شده است که

زار جدیاد ارتبااطی اعضاای بیار دولتای آن را ک کرده است.و ابگرا)جامعه جهانیا نزدی

داهای برساخته فرا دولتی کاه ملتهاای اای به هم متصل کرده است. مهمترین نهچون شبکه

ایان جواماز مبتنای بار  خاورمیانه را به هم پیوند داده پان عربیسم و پان اسالمیسم اسات.

نژاد و ایدئولوژی مردم منطقه خاورمیانه را باا یکادیگر پیوناد داده اماا اهاداف آن بیشاتر 

نژادی یا ایدئولوژیک است و در تعار  باا حقاوق باین الملال و حقاوق بشار کاه ایان 

در سانت  کناد.ها آن را معار  جامعه باین الملال مکتاب انگلیسای تصاویر مایویژگی

شود و دولت به عناوان یاک باازیگر امعه جهانیا محوریت دولت نق  میانقالبی گرا)ج

کند. دناتوانی دولتها در برقراری نظام و عادالت و معمولی در کنار سایر بازیگران عمل می

 و اساالمی کشاورهای ابلاب در ملات –حقوق بین الملل باعاث ایجااد شاکاف دولات 

عربیسام و پاان اسالمیسام گارایش   پاان  جانش  دو  به  خاورمیانه  ملتهای  و  شد  خاورمیانه

یافتند که از شما آفریقا تاا خاورمیاناه و جناوب آسایا را دربرگرفتاه اسات. ایان جنبشاها 
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منحصر به همین منطقه است و رشد اسالم گرایی باعث پر رنگ تار شادن سانت جامعاه 

 جهانی شده است.

  عربیسم:  . پان1-3

هساتند. در ابتادای تشاکیل ایان کشورهای خاورمیانه بجز اسرائل و ایاران ابلاب عارب 

کشورها، دولتهای عربی با تکیه بر عربیت خود اتحادیاه عارب را تشاکیل دادناد و نقطاه 

همگرایی را بر زبان و نژاد محکم کردند. مهمترین اصل امنیتی اتحادیه عرب این باود کاه 

هی  کشور عربی برای حل اختالفات خود بر کشور عربی دیگر نبایاد دسات باه اسالحه 

اماا باا اساتقرار دولتهاای عربای ایان اصال  برد و اختالف خود از طریق نظامی حل کند.ب

اساسی بارها نق  شد و دولتها تنها و مهمتارین راه حال و فصال اختالفاات خاود را راه 

اختالفات دولتهای عربی با یکدیگر و شکست از اسارائیل باعاث   حل نظامی می دانستند.

شد که پان عربیسم میان دولتی به پان عربیسم فرا دولتی گذر کناد و ملتهاای عارب علیاه 

اسرائیل و همچنین علیه دولتهای خاود و قادرتهای باین المللای نهااد تاثیرگاذاری شاکل 

 دهند.

 :اسالمیسم  . پان2-3

از اسرائیل فاصله زیادی میاان دولتهاای عربای از  1967  شکست کشورهای عربی در سال

هاایی نظیار اخاوان المسالمین در مصار و یکدیگر و از ملتهای عربی ایجاد کرد و جنبش

گروههای اسالمی در دیگر کشورها پیوند مشترکی میاان گروههاای اساالمی بیار دولتای 

تر فعالیات جنبشاهای ایجاد کرد. این پیوند با پیروزی انقاالب ایاران محکمتار شاد و بسا

هاای میاناه رو اساالمی باه دلیال حرکات آرام در بساتر جنابش  اسالم گرا را فراهم کرد.

فرهنگ نتوانستند نظر تندروهای اسالمی را تامین کنند و هماین موضاوع باعاث شاد کاه 

جنبشهای رادیکال اسالمی شکل بگیارد و فعالیات آناان منطقاه خاورمیاناه را متااثر کناد. 

ر القاعاه، داعش و طالبان از گروههایی نظیر اخوان المسلمین پیشی گرفتناد گروههایی نظی

و خاورمیانه را تحت تاثیر قارار دادناد. گروههاای اخیار هار ناوع فعاالیتی را کاه باعاث 

گسترش ایدئولوژی آنان شود مجاز می شمارند و همین موضوع نقطه تعار  عمده آناان 

 با جنبشهای میانه رو است.
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 گیری نتیجه

در خاورمیاناه کاه ابتادا مبتنای بار مناافز و ارزشاهای   نهادهای برساخته جامعه بین الملل

مشترک بوجود آمده بودند، به دلیل عدم پایبندی اعضا به اهداف آن نتیجاه متعارضای باه 

بار آوردند. نهادهاایی نظیار اتحادیاه عارب، شاورای همکااری خلایج فاارس و ساازمان 

خود نرسیدند. ناامیدی افراد از دولتها، سنت خردگارا را   کنفرانس اسالمی به ابلب اهداف

گسترش داد که البته در ادامه سنت جاتمعه بین الملال نیسات بلکاه در تعاار  باا آن و 

کند. پان عربیسم و اساالم گرایای در حاالی باعاث قاوت گارفتن گاهی ضد آن عمل می

دولتای نظیار ساازمان  جنبشهای رادیکال و ترریستی در منطقه گردیده کاه نهادهاای باین

کنفرانس اسالمی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس از دست یابی باه اهاداف 

خود بازمانده اند. با توجه به آن که رهیافات مکتاب انگلیسای باه ساه سانت واقاز گارا، 

نگرد، در خاورمیاناه ایان ساه سانت ابلاب در خردگرا و انقالب گرا از منظر تکاملی می

بنابراین خاورمیانه منطقاه ای اسات کاه  گیرند.در تعار  با هم قرار می عر  یکدیگر و

گیاری تعار  منافز بر اساس مشترکات فرهنگی و مذهبی تعریاف شاده اسات و شاکل

جامعه بین الملل بر اساس کارکرد نهادهای برساخته میان دولتی دور از دساترس باه نظار 
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