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چکيده
فرایند منطوهای شدن واکنبی به عدم توانایی الگوی دولت -ملت در دستیابی به
نتایج مطلوب بوده که به تحدید قاکمیت میپردازد .فصل هبتم منبور ملل متحد بر
نوش مؤثر ترتیبات منطوهای در قفظ صلح و امنیت منطوهای و قل اختافات محلی از
طریق این ترتیبات تهکید کرده است .در همین راستا خاورمیانه از میانهی قرن بیستم،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال دوم – شماره سوم – پائیز 1334

نقش منطقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت منطقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد منطقه خاورمیاهن

مرکز توجه جهانی به شمار میرفته است .منبور سازمان همکاری اسامی با تهکید
بر باورهای اسامی بر ضرورت ارتواء و تحکیم اتحاد و همبستگی دولتهای عضو
در تهمین منافع مبترک خود در عرصهی بینالمللی تهکید کرده است.در این مواله،
ضمن پرداختن به جایگاه قووقی سازمان همکاری اسامی در قالگ فصل هبتم
منبور ملل متحد ،نوش این سازمان به عنوان یکی از ظرفیت های موجود ،در تهمین
صلح و امنیت منطوه مطمحنظر است .در این راستا قابلیتهای قانونی و محدودیتهای
عملی سازمان همکاری اسامی در این خصوص نیز بررسی میگردد ،تا در نهایت
مبخص شود که اصوالً ترتیبات منطوهای با لحام پارهای ماقظات میتوانند گزینهی

مناسبی برای قفظ صلح و امنیت یک منطوه به شمار روند.

واژگان کلیددی :ترتیبهات منطوههای ،صهلح و امنیهت ،سهازمان همکهاری اسهامی،
منطوهگرایی ،منطوه خاورمیانه.

 .1استاديار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعيواقتصاديدانشگاه الزهرا(س) رايانامهL.hosseini@alzahra.ac.ir :
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فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

مقدمه

خاورميانه به جه

برخورداري از دخاير عظيم نفد

و گداز ،منطقدهي مهمدي در جهدان

محسوب ميشود .اين منطقه از ميانه قرن بيستم در زمدرهي حسداستدرين منداطق راهبدردي،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي جهان بوده اس  .منطقدهي مزبدور پايگداه کشدمکشهداي دراز
مدت اعراب و اسراييل و خاسدتگاه بيدداري اسدالمي تلقدي مديگدردد .خاورميانده همچندين
زادگاه اديان مهمي چون يهودي  ،مسيحي

و اسالم اس  .همين عوامل سدبب شدده اسد

زمينهي مداخلههاي دول هاي قدرتمند جهان به بهانهي تدومين صدلح و امنيد

در منطقده را

فراهم سازد .اين در حالي اسد کده بده موجدب فصدل هشدتم منشدور ملدل متحدد ،ترتيبدات
منطقهاي بهترين گزينه براي حفظ صلح و امني
وضعي هايي که ممکن اس

صلح و امني

در منطقه محسوب ميشدوند و بهتدر اسد

منطقه را در مخاطره قدرار دهندد در چدارچوب

ساز و کارهاي موجود در سازمان منطقهاي مديري

گردد .ماده ( )22منشور جايگاه منطقه-

گرايي به طور عام و نقش ترتيبات منطقهاي را بده طدور خداص در حدوزهي صدلح و امنيد
منطقه مشخص کرده اس  .به موجب بند يک ماده ( )33منشدور ملدل متحدد نيدز توسدل بده
ترتيبات منطقهاي يکي از شيوههاي حل و فصل مسالم آميز اختالفات بده شدمار مديرود( .
حسيني)11 :1313 ،
سازمان همکاري اسالمي متشکل از کشورهاي اسالمي از جمله سدازمانهداي منطقدهاي
خاورميانه به شمار ميرود که بر ضرورت تحکيم اتحاد و همبسدتگي دولد هداي عضدو در
تومين مناف ،مشترک خود توکيد دارد (مقدمده منشورسدازمان همکداريهداي اسدالمي) ايدن
سازمان در چارچوب فصل هشتم منشور ملل متحد وفاداري خود بر اصول و اهداف منشدور
ملل متحد را اعالم داشته اس .
اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي بدا مطالعده و تددقيق در نظدام بدينالمللدي در حدوزه
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منطقهگرايي و نقش آن در تومين صلح و امني

منطقهاي به طدور خداص ،و صدلح و امنيد

جهاني به طور عام ،و با توکيد بر اسناد جهاني نظير منشور ملل متحدد ،قطعنامدههداي سدازمان
ملل و اسناد منطقدهاي نظيدر منشدور سدازمان همکداري اسدالمي بده نگدارش درآمدده اسد .
بنابراين بررسي اسناد و مناب ،موجود به منظور تفسير عقالني وضعي

موجود سرلوحهي کار

که نقش منطقهگرايي به طور عام و توسدل

به ترتيبات و سازمانهاي منطقهاي به طور خاص در تدومين صدلح و امنيد

منطقده چيسد

پاسخ به اين مسوله با توکيد بر نقش سازمان همکاري اسالمي در حفظ صلح و امنيد
خاورميانه مورد مداقه قرار گرفته اس  .فرضديهي ايدن مقالده آن اسد

منطقده

کده اصدوالً ترتيبدات

منطقهاي از جمله سازمان همکاري اسالمي به دليل اهداف و مناف ،مشترکي که دولد هداي
عضو دنبال ميکنند ميتوانند گزينهي مناسبي براي حفظ صلح و امني

يک منطقه به شدمار

روند .در همين راستا براي پاسخ به س ال و اثبات فرضيه ،موضدوع از منظرگداه منشدور ملدل
متحد نگريسته شد و موضوع و جايگاه منطقهگرايي در اين سند جهاني مهدم مدورد بررسدي
قرار گرف

(قسم

اول) تا ضمن مباحث نظري جايگاه سازمان همکاري اسالمي به عندوان

يک سازمان منطقهاي و عملکرد آن در قالب فصل هشتم منشور ملل متحدد توجيده گدردد (
قسم

دوم) تا در پي آن اولوي

صدلح و امنيد

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

قرار گرفته اس  .س ال اصلي اين مقاله آن اس



توسل به ساز و کار سازمان همکاري اسالمي براي تدومين

منطقدده خاورميانده احددراز شددود ( قسدم

سددوم) .در ايددن ميدان ظرفيد هددا و

محدودي هاي موجود در اين سازمان منطقهاي در راستاي تدومين صدلح و امنيد

منطقده از

نظر دور نمانده اس  ( .قسم هاي چهارم و پنجم)
 .1منطقهگرايی در آيينه منشور ملل متحد

منطقهگرايي بهعنوان پديده نوظهدور حکمراندي بدينالمللدي بيدانگر صدورت متفداوتي از
اعمال اقتدار در فضاي بينالمللي اسد
در برابدر دولد

د ملد

(  )Larner and Walters, 2002: 408و واکنشدي

محسدوب مديشدود ( ) Newhouse, 1997:67و بدر مجموعدهاي از

همکدداريهددا در ابعدداد مختلددف و نقددا اشددتراک اسددتوار اسد )Hertzler, 1944: 386( .
منطقددهگرايددي ماهيتدداً از همکدداري ،اتحدداد ،پيشددرف

و صددلح حکاي د

داردHurrell, ( .

)2007:154
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بعد از جن
تقوي

سرد مفهوم منطقهگرايي باز تعريف شد و جامعهي بينالمللي بر ضدرورت

و تجديد سازماندهدي منطقدهگرايدي قدديمي توکيدد نمدود و ايدن کدار را بدا تمرکدز

مطالعات خود بر پيدايش نوع جديد و تقوي

ترتيبات منطقدهاي موجدود انجدام داده اسد .

( )Fawcett, 2007:83منطقهگرايي واحدها يا مناطق متکدي بدر دولد هدايي مديباشدد کده
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نمايشگر الگوي رفتاري مشخص اعضاي آنها اسد  .چندين واحددهايي طبيعتداً از جامعدهي
بينالمللي دول ها کوچکتر و از هر دول

مستقل بزر تر ميباشند و ويژگي دايمدي يدا

موقتي و نهادين يا غيرنهادين به خود ميگيرندد )Fawcett, 2004:432( .منشدور ملدل سدند
توسيس سازمان ملل و مبناي تقسيم وظايف ميان ارکان اصلي آن ميباشد .در ميدان مباحدث
متعدد راج ،به ماهي

منشور ،تمرکز ايدن سدند بدر اصدول اساسدي مربدو بده نظدم حقدوقي

بينالمللي محرز اس

(.)Macdonald,1983: 889

سازمان ملل ،سازماني با عضدوي
قضايي با صالحي

جهداني اسد

کده داراي اختيدارات اجرايدي و رکدن

برجسته اس  .منشور ملل متحد در بردارندهي مقررات صريح راجد ،بده

قانونگذاري ،اجراي قانون و رسيدگي به اختالفات اس

و مس ولي ها و اختيارات متفاوتي

براي نهادهاي گونداگون پديشبيندي کدرده اسد  )Fassbender, 2009: 51&76 (.اهميد
کارکرد م ثر ترتيبات منطقهاي در حفظ صلح و امني
هشتم منشور ملل متحد به رسمي

شناخته شده اس

بينالمللي بده طدور خداص در فصدل
و به استفادهي مناسب از ايدن ترتيبدات

تشويق شده اس  .در منشور ملل متحدد بده حدل مسدالم آميدز اختالفدات محلدي از طريدق
سازمانها و ترتيبات منطقهاي [منشور ملل متحد ،1132 ،بندد ( )1مداده ( )33و بندد ( )2مداده
( ،])22و با حماي

و تشويق فعال شوراي امني [بند ( )3ماده ( ])22و بدون تويير اختيارات

شوراي امني [بند ( )3ماده ( ])22اولوي

داده شده اس )Goodrich, 1995: 10( .

با اتخاد اقدام قهري از سوي شوراي امني  ،سازمانهاي منطقهاي براي اعمدال اقددامات
اجرايي نقش بازوي اجرايي شوراي امني

را به خود ميگيرند [بند ( )2ماده ( )33و بند ()1

ماده ( .])23اصوالً هي اقدام قهري نبايد از سوي سازمانهاي منطقهاي بدون مجوز شدوراي
امني

اتخاد شود [بند ( )1ماده ( )23منشور ملل متحدد  .]1132همچندين بده موجدب ب بندد

( )1ماده ( )22منشور هدي يدک از مقدررات ايدن منشدور مدان ،از وجدود موافقد نامدههدا يدا
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سازمانهاي منطقهاي براي انجام امور مربو به حفظ صلح و امني

بينالمللي که متناسب با

اقدامات منطقدهاي باشدد ،نيسد

مشدرو بدر آنکده ايدنگونده موافقد نامدههدا يدا نهادهدا و

فعالي هاي آنها با اهداف و اصول ملل متحد سازگار باشد ( فلسفي)212-3 :1333 ،
رابطهي سازمانهاي منطقهاي با سازمان ملل در حوزهي صلح و امني

بينالمللدي در دو

تفکيک اس  .مجم ،عمومي نيز در تشويق ترتيبات منطقهاي براي تالش در حدوزهي صدلح
و امني تالش کرده اس  .به عنوان نمونه در بند ( )3فصل ( )1اعالميه مانيل راج ،به حل و
فصل مسالم آميز اختالفات بدر ايدن امدر توکيدد دارد کده دولد هداي عضدو سدازمانهدا و
موافق نامههداي منطقدهاي بايدد تمدام کوشدش خدود را بدراي حدل و فصدل مسدالم آميدز
اختالفات محلي بده عندوان يکدي از عوامدل تهديدکننددهي صدلح و امنيد

از طريدق چندين

موافق نامهها و سازمانهاي منطقهاي قبل از ارجاع امر بده شدوراي امنيد

بده کدار بگيرندد.

( ;GA/ Res, 1970: 6اينيس ل )23-3 :1331،به اين ترتيب جايگداه منطقدهگرايدي و نقدش
مهم ترتيبات منطقده اي در منشدور ملدل متحدد بده عندوان سدند توسديس سدازمان ملدل متحدد
روشن شود آيا سازمان همکاري اسالمي ميتواندد

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

مقولهي کارکرد حل و فصل مسدالم آميدز اختالفدات محلدي و توسدل بده زورِ مجداز قابدل

مشخص گرديد .در اين ميان بايسته اس



به موجب منشور ملل متحد در قالب فصل هشتم به عنوان سازمان منطقدهاي و در چدارچوب
ترتيبات منطقهاي ظاهر شود که در پي آن بتوان بر نقش آن در تومين صلح و امني
اي همچون منطقه خاورميانه بحث نمود .براي پاسخ به اين س ال الزم اسد

منطقده-

ضدمن تعريدف

منطقهگرايي و بيان ويژگيهاي مهم آن ،ساختار سازمان همکاري اسدالمي را بدر تعريفدي از
منطقهگرايي مبتني نمود که بتوان سازمان مذکور را به عنوان يک سازمان منطقهاي که مدي-
تواند در جه

صلح و امني

منطقه گام بردارد ،توصيف کرد .لذا در قسم

بعدي با توجه

به نظريات مرسوم راج ،به منطقه گرايي روشدن خواهدد شدد سدازمان همکداري اسدالمي بده
عنوان سازماني منطقهاي توصيف پذير اس .
 .2سازمان همکاريهاي اسالمی در قالب ترتيبات منطقهاي

در ميان تعاريف متفاوت از منطقهگرايي ،اين نظر نيز در ارتبا بدا عضدوي

و عملکدرد

منطقدهگرايددي وجدود دارد کدده مجداورت جورافيدايي ضدرورتي ندددارد بندابراين الزم نيسد
سرزمينهاي اعضاي يک سازمان منطقهاي به لحاظ جورافيايي همجدوار باشدند, 1976: 9( .
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 )Akindeleمنطقه در روابد بدينالمللدي ،بدا عوامدل زبداني ،اعتقدادي ،سياسدي و اقتصدادي
مشترک ميان تعدادي از دول ها تعريف ميشود .به موجب اين ديددگاه ،رويدهي مشدترک
دولد هدا و نده مدالک سدرزميني ،مديتواندد عامدل ايجداد منطقده باشدد ( Leonard,1945:

 )498&502به اين ترتيب ،ترکيب و اندازهي يک منطقه متفاوت ميشدود .در همدين راسدتا
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

کشورهاي اسدالمي در قالدب سدازمان همکداري اسدالمي ،صدرفنظدر از مدالک مجداورت
سرزميني ،بنا بر اعتقاد و بعضاً مناف ،و اهداف مشترک به صورت يک منطقه متجلي شدهاند.
( )Fawcett, 2004: 432-3همچنين بدون توجه به عوامل طبيعي و نقدا اشدتراک موجدود
ميان دول ها ،پيوند ارادي نيز ميتواند آنها را تحث عنوان يدک منطقده قدرار دهدد .بده ايدن
ترتيب تشخيص منطقهاي بودن يک سازمان متشکل از دول ها با توجه به اوضداع و احدوال
خاص هر قضيه و از طريق موافق نامههاي م سدس آنهدا امکدانپدذير اسد Kleffens, (.

)1949: 667
به طور کلي يک سازمان منطقهاي نماينده دول هداي م سدس مديباشدد .ايدن تعبيدر بدا
رويهي سازمان ملل که بر تمرکززدايي توکيد کرده و بر نقش ترتيبات منطقدهاي ابتنداء دارد
هماهن د

اس د  )Hettne,1994: 646( .سددازمان همکدداريهدداي اسددالمي در تدداريخ 1122

توسيس و معاهدهي آن در سال  1123الزماالجرا گرديدد .ويژگدي منطقدهاي بدودن سدازمان
مذکور به اين اعتبار که اعضاي آن در يک محدودهي جورافيايي مشخص نيستند ،از سدوي
برخي مورد ترديدد اسد

و بده نظدر مديرسدد اگدر معيدار هدمجدواري جورافيدايي را شدر

شکلگيري سازمان منطقهاي بدانيم بايد سازمان مذکور را سازمان بين منطقهاي بددانيم زيدرا
چهل و چهار عضو آن از دو قاره و مناطق مختلف ميباشند .اين در حالي اس که بيان شدد
معيار همجواري نميتواند به تنهايي تعيينکنندهي منطقهاي بدودن يدک سدازمان باشدد بلکده
م لفههاي ديگري نظير مناف ،و اهداف مشترک ،اعتقداد مشدترک و ارادهي دولد هدا بدراي
ايجاد سازماني با ويژگي منطقهاي نيز ميتواند از علل ايجاد يدک سدازمان منطقدهاي باشدند.
معيار عضوي

در سازمان همکاري اسالمي ،مسلمان بدودن اکثريد

صرفنظر از موقعي

جمعيد

يدک کشدور

جورافيايي و وفاداري آن به منشور سدازمان اسد [ .بندد ( )2مداده ()3

منشور سازمان همکاري اسالمي] منشور سازمان همکداريهداي اسدالمي وفداداري خدود بدر
34

اهداف و اصول منشور ملل متحد را اعالم داشته اس

[بند ( )1ماده ( .])2تالش براي احياي

نقش پيشروي اسالم در جهان در جه تضمين توسعهي پايددار ،پيشدرف

و سدعادت مدردم

دول هاي عضو از ديگر اهداف سازمان مذکور اس [ .بندد ( )2مداده ( ])1ايدن سدازمان بدر
احترام به حاکمي

ملي ،استقالل و تمامي

ارضي هر دول

عضو تحد

اشدوال ،بدر مبنداي

ب دينالملل دي و تشددويق رواب د دوسددتانه و حسددن

همجواري ،احترام و همکاري متقابدل تصدريح دارد [بندد ( )3مداده ( .])1ارتقداي همکداري
تجاري و اقتصادي اسالمي بده منظدور تحقدق يکپدارچگي اقتصدادي در جهد
مشترک اسالمي مورد توجه اين سازمان قدرار گرفتده اسد

ايجداد بدازار

[بندد ( )1مداده ( .])1در نهايد

مقررات منشور سازمان مذکور شامل تعهداتي درخصوص حل مسالم آميدز اختالفدات در
معني ماده ( )22منشور ملل متحد اس

[بند ( )3و ( )2و ( )3ماده (Ademola, 2004: (. ])2

)706
به اين ترتيب مشخص ميشود سازمان همکاري اسدالمي مديتواندد در چدارچوب يدک
سازمان منطقهاي تصوير شود .اين سازمان که در بردارندهي بخشي و نه همدهي دولد هداي
جهان با ويژگي مشترک اسالمي بودن اس

ميتواند در قالب فصل هشتم منشور ملل متحد

در زمان وقوع بحرانهاي منطقهاي درحفظ صلح و امني
ارکان آن از جمله شوراي امني

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

حقوق بين الملل و با همکاري سازمانهاي منطقهاي و جهداني ديربد توکيدد کدرده اسد
[بنددد ( )3مدداده ( ،])1و بددر صددلح و امني د



منطقده نسدب

بده سدازمان ملدل و

و مجم ،عمومي پيشگام باشد .لذا مسولهي اولويد توسدل

به ساز و کارهاي حل و فصل اختالفات سازمان همکاري اسالمي مطرح ميشود که به ايدن
موضوع در پرتو اولوي

توسل به ترتيبات منطقهاي در چارچوب نظام بينالمللي در قسدم

بعد پرداخته شده اس .
 .3اولويت سازمان همکاري اسالمی در برقراري صلح و امنيت در منطقه خاورميانه

منطقه خاورميانه از ميانه قرن بيستم ،از جمله حساسترين مناطق جهان از نظر راهبدردي،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي به شمار ميرودکه حفظ صلح و امني

آن بدراي تمدام دولد -

هاي منطقه اهمي دارد .در همين راستا اين منطقه با بحدرانهداي متعدددي نيدز روبدرو شدده
اس

که نمونهي اخير آن پيدايش گروه تروريستي داعش ،وضعي

البته در اين ميان سدکوت جامعده جهداني نسدب

سوريه و يمن ميباشدد.

بده حمدالت صدورت گرفتده عليده يمدن بده
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سرکردگي دولد

عربسدتان سدعودي حکايد

از اقددام گزينشدي و سدليقهاي در خصدوص

وضعي هاي موجدود در منطقده خاورميانده دارد .صدرفنظدر از تعليدق عضدوي
سازمان همکاري اسالمي ،در راستاي مديري

سدوريه در

بحران سوريه و تالش بدراي رسديدن بده راه-
منطقه از جمله صدلح

کارهاي معقول نقش سازمان همکاري اسالمي در حفظ صلح و امني
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

در سوريه موفول مانده اس  .يکي از داليل آن همراهي برخي دول هاي اسالمي نظيدر آل
سعود با مناف ،ابرقدرتهاي جهان بدون در نظر گرفتن صلح و امنيد
حالي اس

منطقده اسد  .ايدن در

که بند ( )2ماده ( )22منشور ملل متحد بر تعهد شوراي امني

براي توسدعه حدل

و فصددل مسددالم آمي دز اختالفددات محل دي از طري دق سددازمانهدداي منطقددهاي چدده بدده ابتکددار
کشورهاي دينف ،و چه با ارجاع از طرف شوراي امني

توکيد کدرده اسد  .در ايدن مداده،

اين موضوع کده کشدورهاي عضدو سدازمان منطقدهاي اختالفدات خدود را از طريدق سدازمان
ديرب حل و فصل کنند مورد تشويق قرار گرفته اس
شوراي امني

اين امکان نيز وجود دارد که خدود

حل و فصل مسالم آميز اختالف را به سازمان منطقهاي ديرب ارجاع دهد.

وجود بند ( )3ماده ( )22منشور کده بده موجدب آن صدالحي
وضعي

در حوزه اختيار و صالحي

شوراي امني

شوراي امني

رسديدگي و بررسدي صدرف

باقي مانده اس حاکي از آن اسد

کده

ميتواند اقدامات موقتي را اتخاد نمايد .اما اين اقددامات شدامل حدل و فصدل

ماهوي اختالفات نميشود و اولوي

سدازمانهداي منطقدهاي را در حدل و فصدل اختالفدات

محلي خدشهدار نميکند .اقدامات شوراي امني

بايد در جه

تسهيل و آمادهسازي حل و

فصل بعدي اختالفات توس سازمان منطقهاي اتخاد شود و از اين طريدق شدوراي امنيد

بده

وظيفهي ترغيب به توسعهي حل و فصل مسالم آميز اختالفات محلي از طريق سازمانهدا و
ترتيبات منطقهاي عمل کند .با اين تفاسير به نظر ميرسد شوراي امني
از صالحي

مقارن رسيدگي به موضوع برخوردار نباشند و شوراي امني

و سدازمان منطقدهاي
از اتخاد اقددامات

نهايي و ماهيتي مادام که غير م ثر بودن ساز و کار منطقدهاي اثبدات نشدده باشدد ،مند ،شدده
اس  )Bruno,1995: 709( .حال آن که اين مسوله در خصدوص تدومين صدلح و امنيد
منطقه خاورميانه و حل تنشها رعاي
همکاري اسالمي قايل نشدهاند.
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نشده اس

در

و در عمدل نقدش چندداني بدراي سدازمان

اصل ثانويه يا فرعي بودن اختيار شوراي امني

در حل و فصل مسدالم آميدز اختالفدات

ازماده ( )32منشور ملل متحد نيز قابل استنبا اسد  .بده موجدب ايدن مداده در صدورتيکده
طرفهاي اختالف آن گونه که در ماده ( )33منشور بدان اشاره شده اس

نتوانندد اخدتالف

که تالشهداي جددي در بده کدارگيري يکدي از شديوههدا

صورت انجام و نتيجهاي حاصل نشده باشدد .شدوراي امنيد

زمداني بده اخدتالف رسديدگي

ميکند که حل آن از طريق شيوههاي طرفين از جمله توسل به سازمان منطقهاي غير ممکدن
باشد .به موجب ماده ( )33اعضاي سازمان منطقهاي در ابتدا بايد به آن سازمان بدراي حدل و
فصل اختالفات خود متوسل شوند و موضوع تنها زماني به شوراي امنيد

واگدذار مديشدود

که ساز و کار منطقهاي به رغم به کارگيري تمام تالش اعضا موفق نباشد .طبق منشدور ملدل
متحد ،شوراي امني

بايد بعد از به کارگيري ظرفي

منطقهاي و عددم حصدول نتيجده بدراي

ميانجيگري و حل و فصل مسالم آميز اختالفات در ماهيد

موضدوع وارد شدود .بده ايدن

ترتيب تصريح بند ( )3ماده ( )23مبني بر عدم لطمه بده اجدراي مدواد ( )33و ( )32منشدور و
از اين امر دارد که صالحي

ديگر مواد فصل ( )3منشور حکاي

شوراي امني

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

خود را از طريق وسايل مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند بايد آن را به شوراي امنيد
ارجاع نمايند .بنابراين کافي اس



بدراي حدل

و فصل مسالم آميز اختالفات تا زماني که بي توثير بودن اقددامات منطقدهاي محدرز نشدود،
شدوراي امنيد

داراي اثر نخواهد بود .بنابراين دخالد

مندو بده ناکدام مانددن سداز و کدار

منطقهاي اس )Oscar, 1965: 965( 1.

 . 1مسولهي ترجيح ساز و کار منطقهاي حل و فصل اختالفدات بدر سداز و کدار شدوراي امنيد

بحدث بدر انگيدز اسد و

موضوع در قالب دو نظر قابل بررسي اس  .نظر اول حاکي از رويکرد امريکاي التين بوده که براين مبنا استوار اسد
که بند ( )2(،)3و ( )3ماده ( )22به همراه مدواد ( )33و ( )32منشدور ملدل متحدد مبنداي قدانوني اولويد
منطقهاي در حل اختالفات اس
وضعي

و شوراي امني

مزبور ميتواند حفظ صلح و امني

تنها در اين زمينه ميتواند رسيدگي کند که آيا ادامهي اخدتالف يدا

بينالمللدي را بده خطدر بيانددازد .امدا در مقابدل دولد هداي سوسياليسد

استدالل ميکردند با توجه به تفويض مس ولي
اولوي

سدازمانهداي

اوليهي حفظ صلح و امني بينالمللي به شوراي امني [مداده ( ])23و

تعهدات دول هاي عضو سازمان ملل به موجب منشدور بدر سداير تعهددات آنهدا بدر طبدق هدر موافقد نامدهي

بينالمللي ديگر [ماده ( ،])113تصويب بند ( )2و ( )3ماده ( )22منشور مان ،بقاي صالحي

شوراي امنيد

بده موجدب

بند ( )3ماده ( )22و مواد ( )33و ( )32در حل و فصل مسالم آميز اختالفات نميشود مطابق اين استدالل هر دولتدي
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به طور خالصه ميتوان گف
اس

ارتبا مداده ( )22منشدور و فصدل ششدم بده ايدن صدورت

مادام که شراي فصل ششم محقق شده باشد شدوراي امنيد

ماهي

نمديتواندد در خصدوص

اتخاد تصميم کند و بايد در صورت اقتضاء دعوا و اختالف را بده سدازمان منطقدهاي

ارجاع دهد .در اين خصوص ماده ( )22نسب

به ماده ( )33قانون خاص اس

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

در صورت عدم وجود شراي ماده ( ،)22نظير عدم عضوي

دولد

و قاعده کلدي

در سدازمان منطقدهاي،

حل و فصل مسالم آميز اختالفات مطابق فصدل شدش اسد  )Bruno, 1995: 711( .طبدق
منشور سازمان همکاري اسالمي دول هاي عضو سازمان که طرف هدر اختالفدي قدرار مدي-
گيرند که تداوم آن اختالف ممکن اس
صلح و امني

به مناف ،کشدورهاي اسدالمي خلدل وارد نمدوده يدا

بينالمللي را به مخاطره اندازد بايد کوشش کنند اختالف را از طريق مسداعي

جميله ،ميانجيگري ،مذاکره ،تحقيق ،سازش ،داوري و حل و فصل قضايي و ديگدر شديوه-
هاي مسالم آميز حل و فصدل کنندد .در ايدن ميدان مسداعي جميلده ممکدن اسد از طريدق
کميته اجرايي يا دبير کل سازمان انجام يابد[ .ماده ( )22منشور سازمان همکاري اسالمي]
اولين بار مسولهي اولوي ساز و کار منطقهاي در حل و فصل اختالف بده سدال 1123در
قضاياي مربو به سازمان کشورهاي امريکايي بر ميگردد )Frederking,2007: 26( .ايدن
مسوله تا حدي به اين خاطر اس

که سازمان مذکور به صراح

اعضاي خود را بده اسدتفاده

از ساز و کار منطقهاي براي حل و فصل اختالفات خود قبل از ارجاع به شوراي امني
کرده اس
مصلح

ملدزم

و همينطور اياالت متحده امريکا به عنوان قدرت برتر منطقهاي به لحاظ سياسي
خود را در حماي

شوراي امني

از توسل به سازمان منطقدهاي مديداندد تدا سداير اعضداي دايدم

امکان و فرص

مداخله در ارتقاي صلح در نيمکرهي غربي را نداشدته باشدد.

( )Byers, 2003:103اين در حالي اس که چندين الزامدي در اساسدنامه سدازمان همکداري
اسالمي وجود ندارد که دول
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ميتواند آزادانه ميان درخواس
بزند و امکان درخواس

هاي عضو و همچنين دول هاي منطقه خاورميانه بدراي حدل

از شوراي امني

از شوراي امني

و سازمان منطقهاي براي رسيدگي بده اختالفدات دسد بده انتخداب

وجود دارد). (Bruno, 1995:708

بحران هاي پيش رو به ترتيبات منطقهاي متوسل شدوند .بدا وجدود ايدن ،بده موجدب شدراي
معمول ،ترجيح ساز و کار منطقهاي منطقي به نظر ميرسد)Akindele,1976: 705( .
توسل به ساز و کارهداي منطقدهاي در تدومين صدلح و امنيد
صراح

در منطقده زمداني اولويد

حل و رف ،اختالفات و بحرانهاي محلي باشدد .بندد ( )2مداده ( )22بده

از واژگان «اختالفات» و «محلي» سخن به ميان آورده اس  .به نظر ميرسد اطدالق

بند ( )1ماده ( )22منشور ملل متحد مبني بر وجود سازمانها و ترتيبات منطقهاي براي انجدام
امور مربو به حفظ صلح و امني
دالل

بينالمللدي کده متناسدب بدراي اقددامات منطقدهاي باشدد

بر اين دارد که وضعي هايي که ادامه آنها ممکن اس

صلح و امني

بينالمللدي را

تهديد کند نيز در دامنهي شمول بند ( )1مداده ( )22قدرار مديگيرندد و بده ايدن ترتيدب اگدر
وضددعيتي در منطقدده موجددود باشددد کدده ادامددهي آن صددلح و امنيد

منطقدده را تهدي دد کنددد،

سازمانهاي منطقهاي بايد از ظرفي هاي منطقهاي متناسب براي اقدام به منظدور رفد ،و حدل
مسالم آميز آن وضعي استفاده کنند )Frederking,2005: 38( .پر واضح اس

پيشگيري

از چنين وضعيتي مان ،از بروز اختالف به معناي واقعي کلمه خواهد شد و هددف مداده ()22
که اولوي دهي به توسل به ساز و کار منطقهايِ حل و فصل اختالفات اس

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

مييابد که در جه



محقدق خواهدد

شد .اقددام سدازمانهداي منطقدهاي در جهد حدل و فصدل اختالفدات محلدي بددون داشدتن
صالحي

رسديدگي و بررسدي وضدعي هداي محلديِ منجدر بده اخدتالف از طريدق اقددامات

منطقهاي منطقي نيس  .بنابراين به عنوان نمونه جن
صلح و امني

بينالمللي تلقي شود تح

داخلي نيز تا جايي که تهديددي بدراي

مفهوم اختالف محلي قدرار مديگيرنددBruno, ( .

)1995: 696
رويهي سازمان ملل بعد از جن

سرد از جايگاه سازمانهاي منطقدهاي در حدل و فصدل

اختالفات محلي از طريق نهادهاي ديرب آن سدازمان حکايد
قطعنامه شماره  333شوراي امني
سازمان منطقهاي موموري

تصريح شده اس

دارد .بده عندوان نمونده ،در

براي اولين بار سازمان ملل با همکاري

حفظ صلح را در بحران ليبريا طي سالهاي  1131الدي  1112بده

عهده داشته اس  .همچنين در سال  1113دبيرکل سدازمان ملدل بدراي رسديدگي بده بحدران
يوگسالوي سابق اتحاديههاي مذکور را در جلسات با سازمانهداي منطقدهاي دعدوت کدرد.
( )Ademola, 2004: 42به اين ترتيب با توجه به رويهي سازمان ملل در قضاياي پيشگفتده
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عجيب نيس

که سازمان همکاري اسالمي نيز بتواند به عنوان سازمان منطقهاي در برقدراري

صلح و امني

منطقه ايفاي نقش نمايد .اما نگراندي در عملکدرد سدازمان همکداري اسدالمي

عالوه بر امکان ظرفي

قدانوني ،بده چدالشهداي پديشروي ايدن سدازمان از جملده اقددامات

غيرقانوني برخي دول ها نظير دول

آلسعود بر مديگدردد کده تجداوز غيرقدانوني بده يمدن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نمونهي اخير چنين اقدامات خودسرانهاي اس
ديگر نسب

که بذر بي اعتمدادي را در نظدر دولد هداي

به آيندهي اين سازمان ميپراکند.

تصريح ماهي

محلدي اخدتالف در بندد ( )2مداده ( )22منشدور حداکي از آن اسد

کده

اختالف بايد به لحاظ محلي محدود باشد ،مثل اين که در بين اعضاي سازمان منطقدهاي ر
دهد .در اين خصوص ،سازمان منطقهاي تنها به حل و فصل اختالفات و بحران هداي محلدي
در چارچوب محلي مبادرت ميورزد و از اين طريق به حفظ صلح و امني
البته ورود دول

ثالث در درگيدري و اخدتالف محلدي نمديتواندد مدان ،از مداخلده سدازمان

منطقهاي در حل و فصل آن شود زيرا در غير اين صورت هدر دولد
طريق اعالم هر نوع منفع

در اختالف به وجود آمده ،ماهيد

خودسرانه مورد س ال قرار دهد و از اين طريق صالحي
( )fernandez,1998: 696پس از ايضاح مسولهي اولوي
اسالمي در تومين صلح و امني
اس

کمک ميکندد.

منطقه بررسي ظرفي

ثدالثي مديتوانسد

محلدي اخدتالف را بده طدور

سدازمان منطقدهاي را از بدين ببدرد.
مشارک

فعال سازمان همکداري

عملي و قدانوني سدازمان مدذکور الزم

تا چگونگي امکان توسل به اين سازمان بدراي تدومين صدلح و امنيد

گردد .اين مسوله در قسم

از

منطقده مشدخص

بعد مطمح نظر قرار گرفته اس .

 .4ظرفيت سازمان همکاري اسالمی در برقراري صلح و امنيت در منطقه

بند ( )2و ( )3مداده ( )22منشدور در خصدوص حدوزه صدالحي

سدازمانهدا و ترتيبدات

منطقهاي در حل و فصل مسالم آميز اختالفات اين امکدان را فدراهم مديسدازد کده سداز و
کارهاي منطقهاي با توجه به ظرفي

خود در فرايندد حدل و فصدل مسدالم آميدز اختالفدات

نقش م ثري ايفا کنند و تدالشهداي خدود را در جهد

پيشدگيري از بدروز اختالفدات و در

صورت وقدوع ،رفد ،آن بده کارگيرندد .در ايدن خصدوص سدازمان ملدل بدر نقدش تکميلدي
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سازمانهاي منطقهاي توکيد کرده و به تشويق تالشهاي آنها در اين زمينده پرداختده اسد .

همانطور که پطروسغالي دبيرکل سابق سازمان ملل متحد معتقد اسد همکداري و تقسديم
کار متناسب با واقعيات هر قضيه پيامآور نتايج مثب
اختالفات و در نتيجه تومين صلح و امني

در حدوزه حدل و فصدل مسدالم آميدز

خواهد بود .به عندوان نمونده در قداره آفريقدا ،سده

سازمان همکاري اسالمي در قضيه سومالي با سازمان ملل همکاري کردندDeng, 2011: ( .

)79
به اين ترتيب سازمانهاي منطقهاي با توجه به ظرفيد هداي موجدود مديتوانندد در کندار
مراج ،صالح بينالمللي از جمله شوراي امني

در حفظ صلح و امنيد

بدينالمللدي از طريدق

حل و فصل مسالم آميز اختالفات نقش تکميلي و مشدارکتي ايفدا کنندد .همگرايدي بيشدتر
دول هاي عضو يک سدازمان منطقدهاي در مقايسده بدا سدازمان بدينالمللدي زميندهي اعتمداد
دول هاي عضو به سازمان ديرب براي حدل و فصدل هدر چده سدريعتر اختالفدات خدود را
اقدامات و فعالي هداي سدازمانهدا و ترتيبدات منطقدهاي در ايدن

حوزه بايد در جه تحقق اهداف و اصول ملدل متحدد و در راسدتاي حفدظ صدلح و امنيد

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

گروه منطقهاي متفداوت از جملده سدازمان اتحاديده آفريقدايي ،جامعده دولد هداي عدرب و

فراهم ميکند .بديهي اس



بينالمللي باشد.
با توجه به اينکه عمليات تروريسي و پيدايش تروريسم در يک منطقده مديتواندد بدراي
صلح و امني

منطقه و حتي جهان به عنوان تهديد تلقي شود ،نقش تقنيني سازمان همکداري

اسالمي در اين خصوص حائز اهمي

اس  .در اين ميان سازمان همکاري اسالمي معاهدده-

اي در خصوص مبارزه با تروريسم تصويب کرده اس که در آن ضمن اعدالم وفداداري بده
اصول حقوق بينالملل و منشور ملل متحد و تمام قطعنامههاي سازمان ملل با هدف مبارزه با
تروريسم بينالمللي بر رعاي حاکمي  ،ثبات ،تمامي ارضدي و اسدتقالل سياسدي و امنيد
دول ها و عدم مداخله در امور داخلي آنها توکيد شده اس  .دول هاي عضدو بده موجدب
اين معاهده ملزم هستند براي مبارزه با تروريسم کده امنيد

و ثبدات دولد هداي اسدالمي را

تهديد کرده و مناف ،جهاني آنها را با مخاطره مياندازد ،با احترام به قوانين و مقرررات هدر
دول

به طرق مختلدف نظيدر تبدادل اطالعدات همکداري نمايندد 1.البتده ايدن کنوانسديون بدر

1. Convention of the organization of the Islamic conference on combating International
Terrorism,1999, article 4.
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مشروعي

حق مردم براي مبارزه در برابر اشوال خارجي از طريق ابزارهايي از جمله مبدارزه

نظامي براي رهايي سرزمينشان و حصول حق تعيين سرنوش

و استقالل بر طبدق اهدداف و

اصول منشور ملل متحد و قطعنامههاي سازمان ملل توکيد دارد]Ibid, Atticle 2 (1)[ .
عدم توانايي سازمان ملل در يافتن راهحل براي تمام مخاصمات جهداني سدبب شدد ايدن
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

سازمان تا حدي در رويهي خدود در واکدنش بده بحدرانهداي مطدرح در جامعده بدينالمللدي
گزينشي اقدام کند .به عنوان نمونه ،شوراي امني

در خصوص ژنوسايد در روانددا قطعنامده

 113و  121را تصويب کرد و به موجب آن وقداي ،روانددا را موجدد تهديدد صدلح و امنيد
بينالمللي بر طبق ماده ( )31منشور دانس  .با وجود اين از مداخله در ليبريا امتناع کرد و در
سيرالئون نقشي کمينه ايفا کرد .در کوزوو موقعي را تهديد صلح و امنيد
نتوانس

اعدالم کدرد امدا

اقدام جدياي انجام دهد .به اين ترتيب موض ،انفعالي سازمان ملل به ويژه شدوراي

امني  ،سازمانهاي منطقهاي را به حضدور فعدال در مخاصدمات منطقدهاي تشدويق مديکندد.
()Ademola, 2004:178
در عمل سازمانهاي منطقهاي مداخلهي خود را در محل درگيري اينگونه توجيده مدي-
کنند که مخاصمه نه تنهدا کشدور ديربد بلکده کدل منطقده را تحد

تداثير قدرار مديدهدد،

دول هاي همسايه هزينههاي سدنگيني در نتيجدهي وجدود اخدتالف و مخاصدمه در يکدي از
دول هاي عضو منطقه متحمل ميشوند ،به عنوان نمونه شمار پناهندگان از کشور درگير بده
ساير کشورها افزايش مييابد به عالوه اعضاي سازمان منطقهاي مس ولي
براي تضمين صلح و ثبات در محدوده منطقدهي ديربد

جمعي مشدترک

را دارنددDiehl, 1993: 35-6; ( .

 )Carment,2006:32با اين حال مداخلهي سازمانهداي منطقدهاي در دولد

غيدر عضدو در

قالب کمک به سازمان ملل و مقررات منشور ملل متحد و در چارچوب تفدويض موموريد
از سوي شوراي امني
امني

در راستاي انجام و تحقق وظيفهي اصدلي خدود يعندي حفدظ صدلح و

بينالمللي در قالب فصل هفتم قابل توجيه اس )Nowrojee,1995: 134-5( .
کشورهاي اسالمي به منظدور کدارکرد مد ثر سدازمان همکداري اسدالمي بايدد در ابعداد

مختلف در جه حرک

به سوي مرکزيتي باشند .به رغم ايدن کده دولد هداي اسدالمي بدا

ويژگيهاي متفاوت در سراسر منطقه توزي ،ميشوند ،براي حل مشکالت منطقه به يکديگر
42

وابستهاند و بايد خود را بخشي از يدک مجموعدهي بدزر تدر بدانندد .مرکزيتدي کده از آن

سخن گفته شد در قالب سازمان همکاري اسالمي ميتواند ادارهي امور را به عهدده گيدرد و
تمام کارکردها در آن متمرکز شود .البته وجود چنين توانايي و ظرفيتي منو به خواسد

و



ارادهي دول هداي عضدو و اعطداي چندين نقشدي بده سدازمان همکداري اسدالمي مديباشدد.
عضو ملزم هستند در حفظ صلح و امني

بينالمللي مشدارک

نمايندد و از مداخلده در امدور

داخلي يکديگر برطبق مقررات منشور سازمان همکاري اسالمي و منشور سازمان ملل امتناع
کنند[ .بند ( )2ماده ( ])2هر قدر ظرفي هاي قانوني سازمان همکاري اسالمي محددود باشدد
توسل به اين سازمان براي حل بحرانهاي منطقه دشوار خواهد بود و در نتيجه مداخلدههداي
خارجي افزايش خواهد ياف  .اين در حالي اس

که تکثر سياسي در يک منطقه سبب بروز

تعارضات داخلي و فشارهاي خارجي خواهد شدد و همدين امدر سدبب مديشدود کده فرايندد
منطقهاي شدن و توسل به ظرفي هاي منطقهاي آرام و مشدکل پديش رود .بدديهي اسد

در

چنين حالتي تعارضات منطقهاي بديشدماري در مرزهداي سدرزميني و دريدايي و نظدارت بدر
مناب ،طبيعي بروز خواهد کرد )Hung, 2010: 821 ( .به اين ترتيب با توسل به ظرفي هداي

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

( )Riemer, 1943: 283-5به موجب منشور سازمان همکاري اسدالمي کليدهي دولد هداي

سازمان همکاري اسالمي ميتوان معتقد بود منطقهگرايدي در ايدن خصدوص بدهعندوان ابدزار
موازنه يا جلوگيري از تفوق برخدي ابرقددرتهداي جهداني بده کدار مديآيدد زيدرا در عمدل
عملکرد قدرتها در ترسيم نظم بينالمللي توثيرگذار اس
نظم جهاني صداي قدرتمندترينها طنينانداز اس

و اغلب در بحثهاي مربدو بده

و معموالً آنهدا هسدتند کده بدر موضدوع

مسل ميشوند  )Hurrell, 2010: 164 (.سازمان همکاري اسالمي از طريق ارکان اجرايدي
خود نظير اجالس اسدالمي و شدوراي وزيدران امورخارجده در صدورت ارادهي دولد هداي
عضو قادر اس

با اتخاد تصميمات سياسي و ترسيم اصول راهنما در خصدوص بحدرانهداي

موجود در منطقه اقدام نمايد [مواد ( )2و ( )11منشور سازمان همکداري اسدالمي] بده عندوان
نمونه در قطعنامههاي متعددي راج ،به وضدعي

کندوني صدلح در خاورميانده اشداره شدده و

تعهد به صلح کامل و عادالنه در خاورميانه مورد توکيد قرار گرفته اس  .حق مردم فلسدطين
بر تعيين سرنوش

خدود و کندارهگيدري اسدراييل از سدرزمين فلسدطين اشدوالي و از اراضدي

اشوالي لبنان در آنها توکيد شده اس

و از تدالشهداي منطقدهاي و بدينالمللدي بدا همکداري

دول هاي دينف ،در پايان دادن عادالنه و مسالم آميز اشوال اسراييل بر سدرزمين فلسدطين
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استقبال ميکند .)OIC Resolutions, 2016-2015,para.5 ( .در پيمان مکده نيدز بده مسدوله
فلسطين و پايان دادن به اشوال اسراييل بر طبق قطعنامههاي مصوب سازمان ملل توکيدد شدده
اس  )OIC/Ex-sum-4/2012/Makkah Pact, para.9 ( .توکيد بر ظرفي هاي موجدود در
سازمان همکاري اسالمي گامي در جه

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

امني

برجسته کردن نقش اين سازمان در تومين صدلح و

در منطقه خواهد بود .به رغم اين امتياز در عمدل سدازمان مدذکور بدا محددوي هدايي

مواجه هس

که عاملي براي رکود و حرکد

کندد آن بدراي حدل بحدرانهداي پديش روي

منطقه محسوب ميگردد .نگاهي اجمدالي بده ايدن محددودي هدا در بخدش بعددي صدورت
پذيرفته اس .
 .5محدوديتهاي سازمان همکاري اسالمی در برقراري صلح و امنيت در منطقه

دول هاي جهان با توجه به نقا اشتراک هر چند محدود خود تدرجيح مديدهندد بدراي
رف ،نيازها و تحقق اهداف مشترک مبناي همکاري هدفمند را از طريق ايجاد يک سازمان
منطقهاي محقق سازند .همکاري منطقهاي که شامل موضدوعات مختلدف اقتصدادي ،حقدوق
بشري و سياسي اس

داراي ساختار نظارتي و اجرايي مديباشدد .در ايدن راسدتا دولد هداي

عضو ترتيبات منطقهاي بايد از بخشي از حاکمي
مشترک خود دس

خدود چشدمپوشدي نمايندد تدا بده اهدداف

يابند .البتده همکداري دولد هدا در يدک منطقده بدا همکداري آنهدا در

حوزهي وسي،تر نظام بينالمللي تفاوت دارد .همکاري دول ها در يدک منطقده داراي يدک
که در قالب يک سازمان و نهاد تبلور مييابدد .بندابراين الزم نيسد

مرکزيتي اس

از تمدام

نقا اشتراک زباني ،فرهنگي يا حتي مجاورت سرزميني همزمان برخدوردار باشدند ،از ايدن
رو دول هاي عضو سازمان همکاري اسالمي ميتوانند به رغم نبود غالب نقا اشتراک ،بر
مبناي وجود اعتقاد مشترک در جه
بديهي اس

حصول اهداف واحد با ارادهي خود همکداري کنندد.

با افزايش وجوه اشتراک ،دامنه و حوزهي همکاري گسترش مييابد بده عندوان

نمونه جامعه اروپا که بر مبناي همکاري اقتصادي شکل گرف
منطقهاي تبديل شده اس

در حال حاضدر بده سدازماني

که در حوزههاي مختلف حقوق بشدر ،صدلح و امنيد

بده عندوان

بازيگري م ثر ايفاي نقش ميکند .برعکس اگر يکپارچگي کمتري ميان دول هداي عضدو
44

باشد ممکن اس

تعارضات داخلي در محدودهي يک منطقه و همچنين فشدارهاي خدارجي

بيشتر شود .دليل بسياري از محدودي هاي عملي سازمان همکاري اسالمي نيز نبود وحددت
موض ،دول هاي عضو در مسايل مختلف يا عدم وجدود نقدا اشدتراک بيشدتر اسد  .البتده
گفتني اس

سازمان منطقهاي ميتواند ظرفي براي کثرتگرايي و چارچوبي بدراي حمايد
خاص خدود را دارندد.

پذيرش تکثر و تفاوت ارزشها به عنوان يک امر طبيعي در زندگي بدينالملدل ،سدازماندهي
سياس هاي جهاني را به سمتي سدوق مديدهدد کده حدوزهاي بدراي خدودگرداني جمعدي و
استقالل فرهنگي در ادارهي امور مربو به خود به گروهها و دول ها اعطدا شدود ،البتده هدر
قدر اعضاي سازمان منطقهاي قدرت بيشتري براي خود محفوظ دارند قدرت عملي سدازمان
منطقهاي محدود خواهد شد)Heymann, 2006: 50 (.
يکي از شراي و ويژگيهاي کدارايي سدازمان همکداري اسدالمي در برقدراري صدلح و
منطقه ضرورت وجود ساختار نهادي قدوي تدو م بدا سداز و کدار اجرايدي کدار آمدد و

متعاقب آن تصويب اسناد حقوقي که مبين اهداف و مسير پيش رو باشند اس  .بديهي اس
اين ساز و کار اجرايي در کنار وجود امکاني براي بازنگري و تجديدنظر و مرجعي قضدايي

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

از تکثر فراهم کند با اين ادعا که هر کدام از دول هاي عضو هوي

امني



براي رسيدگي به اختالفات م ثرتر ميشود )Carlisle , 1971: 507 (.ايدن در حدالي اسد
که به رغم اينکه در اساسنامه سازمان همکاري اسالمي مرجعي قضايي تح

عنوان دادگاه

عدل اسالمي پيشبيني شده اس  ،اما در عمل اين دادگاه بده دليدل عددم تحقدق شدرايطي از
جمله توقف تشکيل آن به تصويب اساسنامه از سوي دو سوم دول هاي عضو ،عيني

نيافتده

اسد [ .مدداده ( )13منشددور سددازمان همکدداري اسددالمي] يددا بدده عنددوان نموندده عدددم تصددويب
کنوانسيونهدايي کده در چدارچوب سدازمان همکداري اسدالمي نظيدر کنوانسديون مبدارزه بدا
تروريسم از سوي برخي دول هاي عضو سازمان در عداد محدودي هايي به شمار مديرود
که سبب ضعف کارکرد سازمان مذکور ميشود .همين محدودي هاي ساختاري و قدانوني
يکي از عوامل کمرن

شدن نقش سازمان همکاري اسالمي در حل بحران منطقهاي اس .

نتيجه گيري

وابستگي متقابل دول ها در دنياي امروز و تمايل آنها براي همکاري در کنار تحدوالت
نظام بينالملل کنوني ،ضرورت وجود و ظهدور منطقدهگرايدي را توجيده مديکندد .رويکدرد
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منطقهگرايي زماني عيني

مييابد که اتحاد و همکاري دول ها به دليل وجود پارهاي نقدا

اشتراک از جمله همجواري ،زبان ،تاريخ ،هوي

مشترک و ديگر وابستگيهداي اقتصدادي،

سياسي و فرهنگي در پوشدش سدازمان و ترتيبدات منطقدهاي بدراي تحقدق اهدداف و اصدول
مشترک شکل ميگيرد .البته لزوماً وجود تمام اين نقا اشدتراک بدراي شدکلگيدري يدک
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

منطقه الزم نيس  .مبنا و داليل قرار گرفتن دول ها در کنار هدم در قالدب يدک سدازمان يدا
ترتيبات منطقهاي ميتواند متفاوت باشد ،بندابراين ممکدن اسد

يدک سدازمان منطقدهاي بده

صرف وجود يک اشتراک نظير اشتراک عقيدتي و با هدف تومين منداف ،مشدترک اعضداي
خود به طور ارادي ايجاد شود ،صرف نظر از اين که آن دول ها از وجوه اشتراک ديگدري
چون زبان ،فرهن

يا تاريخ مشترک برخوردار بوده يا اين که در جوار يکديگر باشند.

نتيجهي تومين صلح و امني

منطقه ،تومين صلح و امني

جهان نيز خواهدد بدود .سدازمان

همکاري اسالمي به عنوان يک سازمان منطقهاي از اين نظر که بر مبنداي اعتقدادي مشدترک
دول هاي جهان تشکيل شده اس

ميتواند نقش مهمي در برقراري صدلح و امنيد

منطقده

خاورميانه ايفا نمايد .سازمان همکاري اسالمي بايد اين امکان را داشته باشد که از ظرفيد -
هاي قانوني خود براي حل و فصل اختالفات منطقهاي که ممکن اس

صلح و امني

منطقده

را تهديد نمايد ،استفاده کند .اين مهم جز با همکاري و تمايل دول هاي عضو براي اعطاي
اختيارات الزم به اين سازمان حاصل نميشود ،در چنين فرضدي سدازمان همکداري اسدالمي
ميتواند نقش تکميلي را در کنار مراج ،صالح بينالمللي در تومين صلح و امني

بينالمللدي

داشته باشد .مواض ،متفاوت دولد هداي منطقده خاورميانده بده رغدم داشدتن مبنداي عقيددتي
مشترک از جمله محدودي هاي عملي کارايي سازمان همکاري اسالمي در حل اختالفدات
منطقهاي اس  .به عالوه نبود ساز و کار اجرايي م ثر حل و فصل مسدالم آميدز اختالفدات
نيز از ديگر محدودي هاي موجود در سازمان همکاري اسالمي اس که سبب شده تدا ايدن
سازمان نتواند نقش م ثرتري در وضعي هاي موجود منطقه ايفا کند.
نقش ترتيبات منطقهاي در تومين صلح و امني

منطقهاي با رجوع به بندد ( )2مداده ()22

منشور ملل متحد روشن ميشود ،آن جا که بر تعهدد شدوراي امنيد

بدراي توسدعهي حدل و

فصل مسالم آميز اختالفات محلي از طريق سازمانهاي منطقهاي چه بده ابتکدار کشدوهداي
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دينف ،و چه با ارجاع از طرف شوراي امني

توکيد شده اس  .در ايدن مداده ،ايدن موضدوع

که کشورهاي عضو سازمان منطقهاي اختالفدات خدود را از طريدق سدازمان ديربد حدل و
نيز ميتواندد حدل و فصدل

فصل کنند مورد تشويق قرار گرفته اس  .همچنين شوراي امني



مسالم آميز اختالف را به سازمان منطقهاي ديرب ارجاع دهد .وجود بندد ( )3مداده ()22
صالحي

شوراي امني

باقي مانده اس

کده شدوراي امنيد

حاکي از آن اس

نمديتواندد

اقداماتي شامل حل و فصل مداهوي اختالفدات محلدي را اتخداد نمايدد و صدالحي شدوراي
امني

بدراي بررسدي وضدعيتي خداص ،اولويد

سدازمانهداي منطقدهاي را در حدل و فصدل

اختالفددات محلدي خدشددهدار نمديکنددد .اقدددامات شددوراي امنيد

بايدد در جهد تسددهيل و

آمادهسازي حل و فصل بعددي اختالفدات توسد سدازمان منطقدهاي اتخداد گدردد و از ايدن
طريق شوراي امني

به وظيفهي تشويق توسعهي حل و فصل مسالم آميز اختالفات محلدي

از طريق سازمانها و ترتيبات منطقهاي عمل کند.
وجود قيد تطابق و همداهنگي اقددامات صدورت گرفتده از طريدق سدازمانهدا و ترتيبدات
منطقهاي با اهداف و اصول منشور ملدل متحدد معيداري اسد

کده مديتدوان بده موجدب آن

عملکرد سازمان منطقهاي را ارزيابي نمود .همين معيار ميتواند اين فرض را ثاب

نقش م طنقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت م طنقهای :با تأکید رب نقش سازمان هم کاری اسالمی رد م طنقه خاورمیاهن

منشور که به موجب آن صالحي رسيدگي و بررسدي صدرف وضدعي

در حدوزه اختيدار و

کندد کده

سازمانهاي منطقهاي در صورت اعالم وفاداري و پايبندي خود به اهدداف و اصدول منشدور
ملل متحد ميتوانند بهترين گزينه براي حفظ صلح و امني
اسالمي نيز خود را مقيد به رعاي

اصول و اهداف منشور ملل متحد نموده اسد

در حل و فصل اختالفات منطقه و مديري

برقراري صلح و امني

منطقه خاورميانه را تضمين کند بلکه مدي-
جهاني نيز ايفا نمايد ،زيرا طبيعي اسد

که ناامني در منطقه ميتواند تهديدي براي صلح و امني
در دسترسترين گزينه براي مديري

و فاعليد

وضعي هاي پيش آمدده در منطقدهي خاورميانده

با همکاري دول ها نه تنها ميتواند صلح وامني
تواند نقش تکميلي در جه

منطقه باشند .سدازمان همکداري

بينالمللي تلقدي شدود و بهتدرين و

وضعي هداي پديش روي منطقده خاورميانده توسدل بده

سازمان همکاري اسالمي و توکيد بدر نقدا اشدتراک و منداف ،مشدترک اسد زيدرا صدلح و
امني

آن براي تمام دول هاي منطقه ضروري مينمايد.
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