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کاری اسالمی رد منطقه خاورمیاهنبا تأکی :ای نقش منطقه گرایی رد حفظ صلح و امنیت منطقه  د رب نقش سازمان هم
 

 1لطيفه حسيني سيده
 

 چکيده 
 در دستیابی بهملت  -دولتالگوی  ییبه عدم توانا یشدن واکنب یا منطوه ندیفرا

فصل هبتم منبور ملل متحد بر . پردازد می تیقاکم تحدید بوده که بهمطلوب  جینتا
از  یمحلاختافات قل و  یامنطوه تیصلح و امندر قفظ  یامنطوه باتیمؤثر ترت نوش

 ستم،یقرن ب ی انهیاز م انهیخاورم در همین راستا. تهکید کرده است باتیترت نیا قیطر
با تهکید  یاسام یسازمان همکارمنبور  .رفته است یبه شمار م یمرکز توجه جهان

های عضو  تدول یاتحاد و همبستگ میبر ضرورت ارتواء و تحک یاسامباورهای بر 
در این مواله، .کرده استتهکید  یالملل ینب ی در تهمین منافع مبترک خود در عرصه

همکاری اسامی در قالگ فصل هبتم  سازمان یقووق گاهیضمن پرداختن به جا
تهمین  در ،موجود یها تیاز ظرف یکیبه عنوان این سازمان ، نوش منبور ملل متحد

 هایمحدودیت و یقانون یها تیقابل راستا نیدر ا. نظر است مطمح منطوه صلح و امنیت
 تیتا در نها ،گرددیم یبررس نیز خصوص نیدر ا یاسام یسازمان همکار یعمل

ی  نهیتوانند گزیماقظات م یابا لحام پاره یامنطوه باتیترت مبخص شود که اصوالً
 .منطوه به شمار روند کی تیقفظ صلح و امن یبرا مناسبی

 
 ،یاسهام  یهمکهار سهازمان   ت،یه صهلح و امن  ،یا منطوهه  بهات یترت :واژگان کلیددی 

 .انهیمنطوه خاورمگرایی،  منطوه
 

                                 
 L.hosseini@alzahra.ac.ir :رايانامه( س)ه الزهرادانشگا واقتصادي استاديار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعي. 1
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 مقدمه

در جهدان   يمهمد  يمنطقده  ،نفد  و گداز   ميعظ رياز دخا يبرخوردار جه به  انهيخاورم

 ،راهبدردي طق امند  نيتدر حسداس  ي در زمدره  ستميقرن ب انهيمنطقه از ماين . شوديمحسوب م
دراز  يهدا کشدمکش  گداه يپا ي مزبدور  منطقده . اس  جهان بوده  يو فرهنگ ياسيس ،ياقتصاد

 نيهمچند  انده يخاورم. گدردد يمد  يتلقد  ياسدالم  يداريد و خاسدتگاه ب  لييمدت اعراب و اسرا

اسد    شدده عوامل سدبب   نيهم. و اسالم اس   يحيمس  ،يهوديچون  يمهم انيزادگاه اد
را در منطقده    يد صدلح و امن تدومين   ي به بهانه هاي قدرتمند جهاندول  يهامداخله ي نهيزم

 بدات يترت متحدد،  اسد  کده بده موجدب فصدل هشدتم منشدور ملدل         يدر حال نيا. سازدفراهم 
ند و بهتدر اسد    شدو يمحسوب م قهدر منط  يصلح و امن حفظ يبرا نهيگز نيبهتر يا منطقه
ر چدارچوب  د دند منطقه را در مخاطره قدرار ده   يکه ممکن اس  صلح و امن ييها يوضع

-منشور جايگاه منطقه( 22)ماده  .گردد  يريمد ياموجود در سازمان منطقه يهاساز و کار

ي صدلح و امنيد     اي را بده طدور خداص در حدوزه    گرايي به طور عام و نقش ترتيبات منطقه

منشدور ملدل متحدد نيدز توسدل بده       ( 33)به موجب بند يک ماده . منطقه مشخص کرده اس 
. ) رودآميز اختالفات بده شدمار مدي   هاي حل و فصل مسالم کي از شيوهاي يترتيبات منطقه

 (11: 1313حسيني، 
اي هداي منطقده  سازمان همکاري اسالمي متشکل از کشورهاي اسالمي از جمله سدازمان 

هداي عضدو در    دولد   ياتحاد و همبسدتگ  ميضرورت تحکرود که بر خاورميانه به شمار مي

ايدن    (ياسدالم  يهدا  يمنشورسدازمان همکدار  مقدمده  )دارد تومين مناف، مشترک خود توکيد 
منشدور   و اهداف خود بر اصول يوفادارسازمان در چارچوب فصل هشتم منشور ملل متحد 

 .ملل متحد را اعالم داشته اس 
در حدوزه   يالمللد نيدر نظدام بد   قيبدا مطالعده و تددق    يلتحلي – يفيمقاله با روش توص نيا
اي به طدور خداص، و صدلح و امنيد      مين صلح و امني  منطقهگرايي و نقش آن در تومنطقه
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سدازمان   يهدا  منشور ملل متحدد، قطعنامده  جهاني به طور عام، و با توکيد بر اسناد جهاني نظير 

. بده نگدارش درآمدده اسد     اي نظيدر منشدور سدازمان همکداري اسدالمي      و اسناد منطقده  ملل
کار  ي موجود سرلوحه  يوضع يعقالن ريتفس نظوراسناد و مناب، موجود به م يبررس نيبنابرا

گرايي به طور عام و توسدل   س ال اصلي اين مقاله آن اس  که نقش منطقه. قرار گرفته اس 
اي به طور خاص در تدومين صدلح و امنيد  منطقده چيسد        هاي منطقهبه ترتيبات و سازمان

ح و امنيد  منطقده   پاسخ به اين مسوله با توکيد بر نقش سازمان همکاري اسالمي در حفظ صل
 بدات يترت اصدوالً ي ايدن مقالده آن اسد  کده      فرضديه . خاورميانه مورد مداقه قرار گرفته اس 

هداي   از جمله سازمان همکاري اسالمي به دليل اهداف و مناف، مشترکي که دولد   يامنطقه

منطقه به شدمار   کي  يحفظ صلح و امن يبرا ي مناسبي نهيتوانند گزيمکنند عضو دنبال مي
در همين راستا براي پاسخ به س ال و اثبات فرضيه، موضدوع از منظرگداه منشدور ملدل      .روند

گرايي در اين سند جهاني مهدم مدورد بررسدي     متحد نگريسته شد و موضوع و جايگاه منطقه
تا ضمن مباحث نظري جايگاه سازمان همکاري اسالمي به عندوان  ( قسم  اول)قرار گرف  

) لکرد آن در قالب فصل هشتم منشور ملل متحدد توجيده گدردد    اي و عميک سازمان منطقه
تا در پي آن اولوي  توسل به ساز و کار سازمان همکاري اسالمي براي تدومين  ( قسم  دوم

هددا و در ايددن ميدان ظرفيدد  (. قسدم  سددوم ) صدلح و امنيدد  منطقدده خاورميانده احددراز شددود   

تدومين صدلح و امنيد  منطقده از      اي در راستايهاي موجود در اين سازمان منطقهمحدودي 
 (قسم  هاي چهارم و پنجم. ) نظر دور نمانده اس 

 

 منشور ملل متحد نهييدر آ يیگرا منطقه. 1

از  يصدورت متفداوت   انگريد ب يالمللد  نيبد  ينوظهدور حکمراند   دهيعنوان پد به ييگرا منطقه

 يواکنشد و   (Larner and Walters, 2002: 408)  اسد   يالملل نيب ياعمال اقتدار در فضا
Newhouse, 1997:67)شدود   محسدوب مدي  در برابدر دولد  د ملد      

از  يا و بدر مجموعده   ( 
( Hertzler, 1944: 386. )و نقددا  اشددتراک اسددتوار اسدد  در ابعدداد مختلددف هددا يهمکددار

 ,Hurrell. )حکايدد  داردو صددلح  شددرف ياتحدداد، پ ،ياز همکددار تدداًيماه يدديگرا منطقدده

2007:154) 
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بر ضدرورت   يالملل نيب ي شد و جامعه فيباز تعر ييگرا مفهوم منطقهبعد از جن  سرد  
کدار را بدا تمرکدز     نيد توکيدد نمدود و ا   يميقدد  يدي گرا منطقده  يدهد  سازمان ديو تجد  يتقو

. موجدود انجدام داده اسد     يا منطقده  باتيترت  يو تقو دينوع جد شيدايمطالعات خود بر پ

(Fawcett, 2007:83) کده   باشدد  يمد  ييهدا  بدر دولد    يمناطق متکد  ايواحدها  ييگرا منطقه
 ي از جامعده  عتداً يطب ييواحددها  نيچند . ها اسد  آن يمشخص اعضا يرفتار يالگو شگرينما

 ايد  يمد يدا يژگيو و باشند يتر متر و از هر دول  مستقل بزر ها کوچک دول  يالملل نيب
ملدل سدند    منشدور  (Fawcett, 2004:432) .رندد يگ يبه خود م نيرنهاديغ اي نيو نهاد يموقت
مباحدث   انيد در م. باشد يآن م يارکان اصل انيم فيوظا ميتقس يسازمان ملل و مبنا سيتوس

 يمربدو  بده نظدم حقدوق     يسدند بدر اصدول اساسد     نيد تمرکز ا منشور،  يمتعدد راج، به ماه
 (.Macdonald,1983: 889) محرز اس  يالملل نيب

و رکدن   يدي اجرا اراتيد اخت ياسد  کده دارا   يجهدان   يبا عضدو  يسازمان ملل،سازمان 
راجد، بده    حيمقررات صر ي منشور ملل متحد در بردارنده. برجسته اس   يبا صالح ييقضا

 يمتفاوت اراتيو اخت ها  يول اس  و مس اتبه اختالف يدگيقانون و رس ياجرا ،يقانونگذار
  يد اهم (Fassbender, 2009: 51&76) .سد  کدرده ا  يند يب شيگونداگون پد   يها نهاد يبرا
بده طدور خداص در فصدل      يالملل نيب  يدر حفظ صلح و امن يا منطقه باتيارکرد م ثر ترتک

 بدات يترت نيد مناسب از ا ي استفادهشناخته شده اس  و به   يهشتم منشور ملل متحد به رسم
 قيد از طر ياختالفدات محلد   زيد آم حدل مسدالم   بده  در منشور ملل متحدد  . شده اس  قيتشو

مداده   (2)و بندد  ( 33)مداده   (1)بندد  ، 1132منشور ملل متحد، ] يا منطقه باتيو ترت ها سازمان
 اراتياخت رييبدون تو و[ (22)ماده  (3)بند ]  يامن يفعال شورا قيو تشو  يو با حما ،[(22)

 (Goodrich, 1995: 10). داده شده اس   ياولو[ (22)ماده  (3)بند ]  يامن يشورا

 اقددامات اعمدال   يبرا يا منطقه يها سازمان ، يامن يشورااز سوي  ياتخاد اقدام قهر با
 (1)و بند  (33)ماده  (2)بند ] رنديگ يرا به خود م  يامن يشورا يياجرا ينقش بازو يياجرا

 يبدون مجوز شدورا  يا منطقه يها سازمان ياز سو دينبا ياقدام قهر  يه اصوالً. ([23)ماده 
ب بندد   موجدب   بده  نيهمچند . [1132 منشور ملل متحدد ( 23)ماده  (1)بند ]اتخاد شود   يامن
 ايد هدا   نامده  وجدود موافقد   از منشدور مدان،    نيد از مقدررات ا  کيد   يمنشور هد  (22)ماده  (1)

که متناسب با  يالملل نيب  يانجام امور مربو  به حفظ صلح و امن يبرا يا منطقه يها سازمان
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نهادهدا و   ايد هدا   نامده  گونده موافقد    نيد مشدرو  بدر آنکده ا    سد  يباشدد، ن  يا اقدامات منطقده 

  (212-3: 1333فلسفي، )  با اهداف و اصول ملل متحد سازگار باشد نهاآ يها  يفعال
در دو  يالمللد  نيب  يصلح و امن ي با سازمان ملل در حوزه يا منطقه يها سازمان ي رابطه

مجداز قابدل    و توسدل بده زورِ   ياختالفدات محلد   زيد آم کارکرد حل و فصل مسدالم   ي مقوله
ي صدلح   تالش در حدوزه  يبرا يا منطقه باتيترت قيدر تشو زين يعموم مجم،.  اس  تفکيک

به حل و   راج، ليمان هياعالم (1)فصل  (3)به عنوان نمونه در بند . اس  تالش کرده  يو امن
هدا و   عضدو سدازمان   يهدا  امدر توکيدد دارد کده دولد      نيد اختالفات بدر ا  زيآمفصل مسالم 
 زيد آمحدل و فصدل مسدالم     يتمدام کوشدش خدود را بدرا     ديد با يا منطقده  يهدا  نامه موافق 

 نيچند  قيد از طري صدلح و امنيد     ي بده عندوان يکدي از عوامدل تهديدکنندده     اختالفات محل
. رندد يبده کدار بگ    يد امن يقبل از ارجاع امر بده شدورا   يا منطقه يها ها و سازمان نامه موافق 

(;GA/ Res, 1970: 6 23-3: 1331،ل سينيا )گرايدي و نقدش   ايگداه منطقده  به اين ترتيب ج
اي در منشدور ملدل متحدد بده عندوان سدند توسديس سدازمان ملدل متحدد           مهم ترتيبات منطقده 

تواندد  در اين ميان بايسته اس  روشن شود آيا سازمان همکاري اسالمي مي. مشخص گرديد
اي و در چدارچوب  به موجب منشور ملل متحد در قالب فصل هشتم به عنوان سازمان منطقده 

-اي ظاهر شود که در پي آن بتوان بر نقش آن در تومين صلح و امني  منطقده يبات منطقهترت

براي پاسخ به اين س ال الزم اسد  ضدمن تعريدف    . اي همچون منطقه خاورميانه بحث نمود
هاي مهم آن، ساختار سازمان همکاري اسدالمي را بدر تعريفدي از    گرايي و بيان ويژگيمنطقه

-اي که مدي د که بتوان سازمان مذکور را به عنوان يک سازمان منطقهگرايي مبتني نمومنطقه

لذا در قسم  بعدي با توجه . تواند در جه  صلح و امني  منطقه گام بردارد، توصيف کرد
گرايي روشدن خواهدد شدد سدازمان همکداري اسدالمي بده        به نظريات مرسوم راج، به منطقه

 .اي توصيف پذير اس عنوان سازماني منطقه
 

  يامنطقه باتيدر قالب ترت یاسالم يها يسازمان همکار .2
و عملکدرد    يدر ارتبا  بدا عضدو  گرايي، اين نظر نيز در ميان تعاريف متفاوت از منطقه

 سدد يالزم ن بندابراين  ضدرورتي ندددارد  ييايددمجداورت جوراف يددي وجدود دارد کدده  گرا منطقده 

 9 :1976 ,) .جدوار باشدند   هم ييايلحاظ جوراف  به يا سازمان منطقه کي ياعضا يها نيسرزم
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Akindele)   يتصداد و اق ياسد يس ،اعتقدادي  ،يبدا عوامدل زبدان    ،يالمللد  نيمنطقه در روابد  بد 
مشدترک   ي هيد رو دگاه،يد د نيابه موجب . شود يم فيتعرها ميان تعدادي از دول مشترک 
 :Leonard,1945) تواندد عامدل ايجداد منطقده باشدد      مدي  ي،نيهدا و نده مدالک سدرزم     دولد  

در همدين راسدتا   . شدود  يمنطقه متفاوت م کي ي و اندازه بيترک ب،يترت نيبه ا (502&498
نظدر از مدالک مجداورت    در قالدب سدازمان همکداري اسدالمي، صدرف      ياسدالم  يکشورها

 .اندمناف، و اهداف مشترک به صورت يک منطقه متجلي شده بعضاً سرزميني، بنا بر اعتقاد و
(Fawcett, 2004: 432-3) ين بدون توجه به عوامل طبيعي و نقدا  اشدتراک موجدود    همچن

بده ايدن   . تواند آنها را تحث عنوان يدک منطقده قدرار دهدد    مي زين ياراد ونديپها، ميان دول 

با توجه به اوضداع و احدوال    هااي بودن يک سازمان متشکل از دول ترتيب تشخيص منطقه
 ,Kleffens) .پدذير اسد    امکدان ا هد م سدس آن  يها نامه موافق  قيو از طر هيخاص هر قض

1949: 667)  
بدا   ريد تعب نيد ا. باشدد مدي م سدس   يهدا  دول  ندهينمااي به طور کلي يک سازمان منطقه

 ابتنداء دارد  يا منطقده  باتيترتنقش  توکيد کرده و بر ييملل که بر تمرکززدا  سازمان ي هيرو
 1122 خيدر تددار ياسددالم يهددا يسددازمان همکددار( :Hettne,1994 646). هماهندد  اسدد 

بدودن سدازمان    يا منطقده  يژگد يو. ديد االجرا گرد الزم 1123آن در سال  ي و معاهده سيتوس

 ياز سدو  ستند،يمشخص ن ييايجوراف ي محدوده کيدر آن  يکه اعضا به اين اعتبارمذکور 
  را شدر  ييايد جوراف يجدوار  هدم  اريد اگدر مع  رسدد  ياسد  و بده نظدر مد     ديد مورد ترد يبرخ

 رايد ز ميبددان  يا منطقه نيسازمان مذکور را سازمان ب ديبا ميبدان اي منطقه سازمان يريگ شکل
اين در حالي اس  که بيان شدد   .باشند يعضو آن از دو قاره و مناطق مختلف م چهل و چهار
اي بدودن يدک سدازمان باشدد بلکده      ي منطقه کننده تواند به تنهايي تعيينجواري نمي معيار هم

هدا بدراي   ي دولد   اف، و اهداف مشترک، اعتقداد مشدترک و اراده  هاي ديگري نظير من م لفه
 .اي باشدند تواند از علل ايجاد يدک سدازمان منطقده   اي نيز ميايجاد سازماني با ويژگي منطقه

کشدور   اکثريد  جمعيد  يدک    بدودن  مسلمان، همکاري اسالمي در سازمان  يعضو اريمع
( 3)مداده  ( 2)بندد  ]. اسد   ور سدازمان به منش آنو وفاداري  ياييجوراف  ينظر از موقع صرف

خدود بدر    يوفدادار  ياسدالم  يهدا  يسازمان همکدار منشور [ منشور سازمان همکاري اسالمي

 ياياح يتالش برا. [(2) ماده (1)بند ] اعالم داشته اس را  اصول منشور ملل متحداهداف و 
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دت مدردم  و سدعا  شدرف  يپ دار،يد پا ي توسعه نياسالم در جهان در جه  تضم يشروينقش پ
سدازمان بدر    نيد ا [(1) مداده  (2)بندد  ] .اهداف سازمان مذکور اس  گريهاي عضو از د دول 

تحد  اشدوال، بدر مبنداي      عضو هر دول  يارض  ياستقالل و تمام ،يمل  ياحترام به حاکم

توکيدد کدرده اسد      ربد  اي و جهداني دي هاي منطقهحقوق بين الملل و با همکاري سازمان
روابدد  دوسددتانه و حسددن  قيو تشددو يالمللدد نيبدد  يددو بددر صددلح و امن ،[(1) مدداده (3)بنددد ]

ي همکدار  يارتقدا [. (1) مداده  (3)بندد  ]دارد  حيمتقابدل تصدر   ياحترام و همکار ،يجوار هم
ايجداد بدازار   در جهد    ياقتصداد  يکپدارچگي  تحقدق بده منظدور   تجاري و اقتصادي اسالمي 

 در نهايد  [. (1) مداده  (1)بندد  ]سد   قدرار گرفتده ا   سازمان نيمورد توجه امشترک اسالمي 

اختالفدات در   زيد آم درخصوص حل مسالم  ياتمقررات منشور سازمان مذکور شامل تعهد
 :Ademola, 2004.)  ([2)ماده ( 3)و  (2) و (3)بند ]منشور ملل متحد اس  ( 22)ماده  يمعن

706) 
ب يدک  تواندد در چدارچو  شود سازمان همکاري اسدالمي مدي   اين ترتيب مشخص مي هب

هداي  ي دولد   ي بخشي و نه همده  اين سازمان که در بردارنده. اي تصوير شودسازمان منطقه
تواند در قالب فصل هشتم منشور ملل متحد جهان با ويژگي مشترک اسالمي بودن اس  مي

اي درحفظ صلح و امني  منطقده نسدب  بده سدازمان ملدل و      هاي منطقهدر زمان وقوع بحران

ي اولويد  توسدل    لذا مسوله. شوراي امني  و مجم، عمومي پيشگام باشدارکان آن از جمله 
شود که به ايدن  به ساز و کارهاي حل و فصل اختالفات سازمان همکاري اسالمي مطرح مي

المللي در قسدم   اي در چارچوب نظام بينموضوع در پرتو اولوي  توسل به ترتيبات منطقه
 . بعد پرداخته شده اس 

 

 خاورميانه در منطقه تيصلح و امن يدر برقرار یاسالم يان همکارسازم تياولو. 3
 ،راهبدردي طق جهان از نظر امن نيتر حساس از جمله ستم،يقرن ب انهياز م انهيخاورممنطقه 
-تمدام دولد    يبدرا  آن  يحفظ صلح و امن رودکهيبه شمار م يو فرهنگ ياسيس ،ياقتصاد

هداي متعدددي نيدز روبدرو شدده      نطقه با بحدران در همين راستا اين م .دارد  يمنطقه اهم يها
. باشدد  ي اخير آن پيدايش گروه تروريستي داعش، وضعي  سوريه و يمن مي اس  که نمونه

بده   مدن ي هيد نسدب  بده حمدالت صدورت گرفتده عل      يسدکوت جامعده جهدان    انيم اين البته در
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در خصدوص   يا قهيو سدل  ينشد ياقددام گز  از  يد حکا يدولد  عربسدتان سدعود    يسرکردگ
نظدر از تعليدق عضدوي  سدوريه در      صدرف  .دارد انده يموجدود در منطقده خاورم   يها  يوضع

-سازمان همکاري اسالمي، در راستاي مديري  بحران سوريه و تالش بدراي رسديدن بده راه   

کارهاي معقول نقش سازمان همکاري اسالمي در حفظ صلح و امني  منطقه از جمله صدلح  
هاي اسالمي نظيدر آل  داليل آن همراهي برخي دول  يکي از. در سوريه موفول مانده اس 

ايدن در  . هاي جهان بدون در نظر گرفتن صلح و امنيد  منطقده اسد     سعود با مناف، ابرقدرت
توسدعه حدل    يبرا  يامن يمنشور ملل متحد بر تعهد شورا( 22)ماده  (2)بند حالي اس  که 
چدده بدده ابتکددار  يا نطقددهم يهددا سددازمان قيدداز طر ياختالفددات محلدد زيددآم و فصددل مسددالم 

مداده،   نيد در ا .توکيد کدرده اسد     يامن يو چه با ارجاع از طرف شورا نف، يد يکشورها
سدازمان   قيد را از طر خدود اختالفدات   يا عضدو سدازمان منطقده    يموضوع کده کشدورها   نيا

خدود   اين امکان نيز وجود دارد که اس   قرار گرفته قيحل و فصل کنند مورد تشو رب  يد
. ارجاع دهد رب  يد يا اختالف را به سازمان منطقه زيآم حل و فصل مسالم   يمنا يشورا

صدرف   يو بررسد  يدگيرسد   يمنشور کده بده موجدب آن صدالح    ( 22)ماده  (3)وجود بند 
از آن اسد  کده    يمانده اس  حاک يباق  يامن يشورا  يو صالح ارياخت حوزهدر   يوضع
اقددامات شدامل حدل و فصدل      نياما ا. ديتخاد نمارا ا ياقدامات موقت تواند يم  يامن يشورا

را در حدل و فصدل اختالفدات     يا منطقده  يهدا  سدازمان   يو اولو شود ياختالفات نم يماهو
حل و  يساز و آماده ليدر جه  تسه بايد  يامن يورااقدامات ش .کند يدار نم خدشه يمحل

بده    يد امن يشدورا  قيد رط نيو از ا تخاد شودا يا اختالفات توس  سازمان منطقه يفصل بعد
هدا و   سازمان قياز طر ياختالفات محل زيآم حل و فصل مسالم  ي توسعه ترغيب به ي فهيوظ
 يا سدازمان منطقده   و  يامن يشورا رسد يبه نظر م ريتفاس نيبا ا. کند عمل  يا منطقه باتيترت

اقددامات  از اتخاد   يامن يبه موضوع برخوردار نباشند و شورا يدگيرس مقارن   ياز صالح
شدده  اثبدات نشدده باشدد، مند،      يا منطقده  ساز و کارم ثر بودن  ريمادام که غ يتيو ماه يينها

حال آن که اين مسوله در خصدوص تدومين صدلح و امنيد  در      (Bruno,1995: 709) .اس 
ها رعاي  نشده اس  و در عمدل نقدش چندداني بدراي سدازمان       منطقه خاورميانه و حل تنش
 . اند نشدههمکاري اسالمي قايل 
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اختالفدات   زيد آم در حل و فصل مسدالم    يامن يشورا اريبودن اخت يفرع اي يهثانو اصل
 کده  يمداده در صدورت   نيد بده موجدب ا  . قابل استنبا  اسد   زيمنشور ملل متحد ن (32)ازماده 
منشور بدان اشاره شده اس  نتوانندد اخدتالف   ( 33)اختالف آن گونه که در ماده  يها طرف

  يد امن يآن را به شورا ديماده مزبور حل و فصل کنند با درمذکور  ليوسا قيخود را از طر
 هدا  وهياز شد  يکد ي يريدر بده کدارگ   يجدد  يهدا  اس  که تالش يکاف نيبنابرا. نديارجاع نما

 يدگيبده اخدتالف رسد    يزمدان   يد امن يشدورا  .حاصل نشده باشدد  يا جهيو نت انجامصورت 
ممکدن   ريغ يا به سازمان منطقه وسلاز جمله ت نيطرف يها وهيش قيکه حل آن از طر کند يم

حدل و   يبه آن سازمان بدرا  ديابتدا بادر  يا سازمان منطقه ياعضا( 33)به موجب ماده . باشد

 شدود  يواگدذار مد    يد امن يبه شورا يزمان تنهافصل اختالفات خود متوسل شوند و موضوع 
طبق منشدور ملدل   . اشدموفق نب تمام تالش اعضا يريبه رغم به کارگ يا منطقه ساز و کارکه 

 يبدرا  جده يو عددم حصدول نت   يا منطقه  يظرف يريبعد از به کارگ بايد  يامن يشورامتحد، 
 نيد بده ا . موضدوع وارد شدود    يد اختالفات در ماه زيآم و حل و فصل مسالم  يگر يانجيم

ور و منشد  (32)و  (33)مدواد   يبر عدم لطمه بده اجدرا   يمبن (23)ماده  (3)بند  حيتصر بيترت
حدل   يبدرا   يامن يشورا  يکه صالح حکاي  از اين امر داردمنشور  (3)مواد فصل  گريد

، نشدود محدرز   يا بودن اقددامات منطقده   ريثوت يکه ب ياختالفات تا زمان زيآم و فصل مسالم 

 سداز و کدار  مندو  بده ناکدام مانددن       يد امن يدخالد  شدورا   نيبنابرا. اثر نخواهد بود يدارا
 (Oscar, 1965: 965) 1.اس  يا منطقه

                                 
اسد  و   زيد بحدث بدر انگ    يد امن يشدورا کدار   سداز و حل و فصل اختالفدات بدر    يا منطقهکار  ساز و ترجيح ي لهومس.  1

مبنا استوار اسد    نيبراه که بود نيالت يکايامر کردياز رو ينظر اول حاک. اس  يموضوع در قالب دو نظر قابل بررس

 يهدا  سدازمان   يد اولو يقدانون  يمنشدور ملدل متحدد مبندا     (32)و  (33)به همراه مدواد   (22)ماده  (3)و  (2)،(3) که بند

 ايد اخدتالف   ي ادامه ايکند که آ يدگيرس تواند يم نهيزم نيدر ا تنها  يامن يدر حل اختالفات اس  و شورا يا منطقه

 سد  ياليسوس يهدا  امدا در مقابدل دولد    . انددازد يخطدر ب را بده   يالمللد  نيب  يحفظ صلح و امن تواند مي مزبور  يوضع

و [ (23)مداده  ]  يامن يبه شورا يالملل نيب  يحفظ صلح و امن ي هياول  يول مس تفويضبه  جهبا تو کردند ياستدالل م

 ي نامده  تعهددات آنهدا بدر طبدق هدر موافقد        ريعضو سازمان ملل به موجب منشدور بدر سدا    هاي  تعهدات دول  ياولو

بده موجدب     يد امن يشورا  يصالح يمنشور مان، بقا (22)ماده  (3)و  (2)بند  بي، تصو([113)ماده ] گريد يلالمل نيب

 ياستدالل هر دولتد  مطابق اين  شود ياختالفات نم زيآم در حل و فصل مسالم  (32)و  (33)و مواد  (22)ماده  (3)بند 
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بده ايدن صدورت    منشدور و فصدل ششدم    ( 22)گف  ارتبا  مداده   توان يطور خالصه م به
در خصدوص   تواندد  ينمد   يد امن يفصل ششم محقق شده باشد شدورا   يکه شرا اس  مادام

 يا و اختالف را بده سدازمان منطقده    ادر صورت اقتضاء دعو ديکند و با مياتخاد تصم  يماه

 يقانون خاص اس  و قاعده کلد ( 33)نسب  به ماده ( 22) هخصوص ماد نيدر ا .ارجاع دهد
 اي، ، نظير عدم عضوي  دولد  در سدازمان منطقده   (22)ماده   يدر صورت عدم وجود شرا

طبدق   (Bruno, 1995: 711). فصدل شدش اسد     مطابقاختالفات  زيآم حل و فصل مسالم 
-طرف هدر اختالفدي قدرار مدي    هاي عضو سازمان که منشور سازمان همکاري اسالمي دول 

گيرند که تداوم آن اختالف ممکن اس  به مناف، کشدورهاي اسدالمي خلدل وارد نمدوده يدا      

المللي را به مخاطره اندازد بايد کوشش کنند اختالف را از طريق مسداعي  صلح و امني  بين
-گري، مذاکره، تحقيق، سازش، داوري و حل و فصل قضايي و ديگدر شديوه  جميله، ميانجي

در ايدن ميدان مسداعي جميلده ممکدن اسد  از طريدق        . آميز حل و فصدل کنندد  هاي مسالم 
  [منشور سازمان همکاري اسالمي( 22)ماده . ]کميته اجرايي يا دبير کل سازمان انجام يابد

در 1123در حل و فصل اختالف بده سدال    يا منطقهکار  ساز و  ياولو ي لهوبار مس نياول
 نيد ا (Frederking,2007: 26). گردد بر مي ييکايامر يشورهامربو  به سازمان ک يايقضا

خود را بده اسدتفاده    ياعضا به صراح خاطر اس  که سازمان مذکور  نيبه ا يمسوله تا حد

ملدزم    يامن يحل و فصل اختالفات خود قبل از ارجاع به شورا يبرا يا از ساز و کار منطقه
 ياسيبه لحاظ س يا ه عنوان قدرت برتر منطقهب کايمتحده امر االتيا طور نياس  و هم  کرده

م يد دا سداير اعضداي  تدا   داندد  يمد  يا از توسل به سازمان منطقده   يمصلح  خود را در حما
 .را نداشدته باشدد   يغرب ي مکرهيصلح در ن يامکان و فرص  مداخله در ارتقا  يامن يشورا
(Byers, 2003:103 )   سدازمان همکداري    اين در حالي اس  که چندين الزامدي در اساسدنامه

هاي منطقه خاورميانه بدراي حدل   اسالمي وجود ندارد که دول  هاي عضو و همچنين دول 

                                                                          

 

انتخداب  دسد  بده   بده اختالفدات    يدگيرس يبرا يا نطقهو سازمان م  يامن يدرخواس  از شورا ميانآزادانه  تواند يم

 (Bruno, 1995:708) .دارد جودو  يامن يو امکان درخواس  از شورا بزند
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  يبده موجدب شدرا    بدا وجدود ايدن،   . اي متوسل شدوند  بحران هاي پيش رو به ترتيبات منطقه

 ( Akindele,1976: 705). رسد يبه نظر م يمنطق يا ساز و کار منطقه ترجيحمعمول، 
  يد اولو يزمدان در تدومين صدلح و امنيد  در منطقده      يا منطقده  يهدا  کاربه ساز و  توسل

بده  ( 22)مداده   (2)بندد  . باشدد  يمحل هاي و بحران که در جه  حل و رف، اختالفات ابدي يم
اطدالق   رسد به نظر مي. آورده اس  انيسخن به م «يمحل»و « اختالفات»صراح  از واژگان 

انجدام   يبرا يا منطقه باتيها و ترت بر وجود سازمان يمنشور ملل متحد مبن( 22)ماده  (1)بند 
باشدد   يا اقددامات منطقده   يکده متناسدب بدرا    يالمللد  نيب  يامور مربو  به حفظ صلح و امن

را  يالمللد  نيب  ياس  صلح و امنممکن  اه که ادامه آن ييها  يوضع دالل  بر اين دارد که

اگدر   بيد ترت نيد و بده ا  رندد يگ يقدرار مد   (22)مداده   (1)شمول بند  ي در دامنه زيکند ن ديتهد
 کنددد،  ديددمنطقدده را تهد  يددآن صددلح و امن ي در منطقدده موجددود باشددد کدده ادامدده يتيوضددع

به منظدور رفد، و حدل    اقدام  يمتناسب برا يا منطقه يها  ياز ظرف ديبا يا منطقه يها سازمان
 يريشگياس  پ پر واضح( Frederking,2005: 38). ندناستفاده ک  يآن وضع زيآم مسالم 

( 22)کلمه خواهد شد و هددف مداده    يواقع يمان، از بروز اختالف به معنا يتيوضع نياز چن
حل و فصل اختالفات اس  محقدق خواهدد    يِا توسل به ساز و کار منطقه دهي به  يکه اولو
 بددون داشدتن   يدر جهد  حدل و فصدل اختالفدات محلد      يا منطقده  يهدا  سدازمان اقددام  . شد

از طريدق اقددامات   منجدر بده اخدتالف     يِمحلد  يهدا   يوضدع  يبررسد  و يدگيرسد   يصالح
 يبدرا  يديد که تهد ييتا جا زين يبه عنوان نمونه جن  داخل نيبنابرا. منطقي نيس  اي منطقه

 ,Bruno) . رندد يگ يقدرار مد   يشود تح  مفهوم اختالف محل يتلق يالملل نيب  يامن وصلح 

1995: 696) 

در حدل و فصدل    يا منطقده  يها سازمان گاهيجااز د سازمان ملل بعد از جن  سر ي هيرو

در بده عندوان نمونده،    . حکايد  دارد آن سدازمان   رب  يد يها نهاد قياز طر ياختالفات محل
 با همکاريسازمان ملل تصريح شده اس  براي اولين بار   يامن يشورا 333 شماره قطعنامه

بده   1112الدي   1131هاي سال در بحران ليبريا طيحفظ صلح را   يمورومي ا سازمان منطقه
 بحدران  رسديدگي بده   يسدازمان ملدل بدرا    رکليدب 1113در سال  همچنين. عهده داشته اس 

. ددعدوت کدر   يا منطقده  يهدا  مذکور را در جلسات با سازمان يها هيسابق اتحاد يوگسالوي

(Ademola, 2004: 42 )ه گفتد  ي سازمان ملل در قضاياي پيش به اين ترتيب با توجه به رويه
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اي در برقدراري   عجيب نيس  که سازمان همکاري اسالمي نيز بتواند به عنوان سازمان منطقه
اما نگراندي در عملکدرد سدازمان همکداري اسدالمي      . صلح و امني  منطقه ايفاي نقش نمايد

روي ايدن سدازمان از جملده اقددامات      هداي پديش  عالوه بر امکان ظرفي  قدانوني، بده چدالش   

گدردد کده تجداوز غيرقدانوني بده يمدن        سعود بر مدي ها نظير دول  آلغيرقانوني برخي دول 
هداي  اي اس  که بذر بي اعتمدادي را در نظدر دولد     ي اخير چنين اقدامات خودسرانه نمونه

 .پراکندي اين سازمان مي ديگر نسب  به آينده

از آن اسد  کده    يمنشدور حداک  ( 22)مداده   (2)اخدتالف در بندد    يمحلد   يماه حيتصر
ر   يا سازمان منطقده  ياعضا نيدر ب مثل اين که د،محدود باش يبه لحاظ محل ديبااختالف 

 يمحلد  و بحران هداي  حل و فصل اختالفاتبه  تنها يا خصوص، سازمان منطقه نيدر ا. دهد
. کندد  کمک مي  يبه حفظ صلح و امن از اين طريقو  ورزد مبادرت مي يدر چارچوب محل

  مدان، از مداخلده سدازمان    تواندد  ينمد  يو اخدتالف محلد   يريد ورود دول  ثالث در درگ البته
از  توانسد   يمد  يهدر دولد  ثدالث    زيرا در غير اين صورت در حل و فصل آن شود يا منطقه

اخدتالف را بده طدور     يمحلد   يد ، ماهبه وجود آمدهاعالم هر نوع منفع  در اختالف  قيطر
 .ببدرد  نيرا از بد  يا نطقده سدازمان م   يصالح قيطر نيال قرار دهد و از ا س موردخودسرانه 

(fernandez,1998: 696) ي اولوي  مشارک  فعال سازمان همکداري   پس از ايضاح مسوله

اسالمي در تومين صلح و امني  منطقه بررسي ظرفي  عملي و قدانوني سدازمان مدذکور الزم    
اس  تا چگونگي امکان توسل به اين سازمان بدراي تدومين صدلح و امنيد  منطقده مشدخص       

 .اين مسوله در قسم  بعد مطمح نظر قرار گرفته اس . گردد
 

 در منطقه تيصلح و امن يدر برقرار یاسالم يسازمان همکار تيظرف. 4
 بدات يهدا و ترت  سدازمان   يمنشدور در خصدوص حدوزه صدالح    ( 22)مداده   (3)و  (2) بند
و کده سداز    سدازد  يامکدان را فدراهم مد    نياختالفات ا زيآم در حل و فصل مسالم  يا منطقه
اختالفدات   زيد آم حدل و فصدل مسدالم     ندد يخود در فرا  يبا توجه به ظرف يا منطقه يها  کار

از بدروز اختالفدات و در    يريشدگ يخدود را در جهد  پ   يهدا  کنند و تدالش  فايا ينقش م ثر
 يلد يخصدوص سدازمان ملدل بدر نقدش تکم      نيد در ا. رندد يصورت وقدوع، رفد، آن بده کارگ   

. اسد   پرداختده  نده يزم نيها در ا آن يها تالشبه تشويق  توکيد کرده و يا منطقه يها سازمان
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 ميو تقسد  يسابق سازمان ملل متحد معتقد اسد  همکدار   رکليدب يغال طور که پطروس همان

 زيد آم مثب  در حدوزه حدل و فصدل مسدالم      جينتا آور اميپ هيهر قض اتيکار متناسب با واقع
سده   قدا، يه عندوان نمونده در قداره آفر   ب. خواهد بودو در نتيجه تومين صلح و امني  اختالفات 

عدرب و   يهدا  جامعده دولد    ،ييقدا يآفر هيد متفداوت از جملده سدازمان اتحاد    يا گروه منطقه
 :Deng, 2011) . کردند يملل همکار ازمانبا سي سومال هيدر قض ياسالم يسازمان همکار

79) 
در کندار   نندد توا يموجدود مد   يهدا   يد با توجه به ظرف يا منطقه يها سازمان بيترت نيا به

 قيد از طر يالمللد  نيبد   يد در حفظ صلح و امن  يامن ياز جمله شورا يالملل نيمراج، صالح ب

 شدتر يب يدي همگرا. کنندد  فدا يا يو مشدارکت  يلياختالفات نقش تکم زيآم حل و فصل مسالم 
اعتمداد   ي نده يزم يالمللد  نيبدا سدازمان بد    سده يدر مقا يا سدازمان منطقده   کيعضو  يها دول 

اختالفدات خدود را    عتريحدل و فصدل هدر چده سدر      يبرا رب  يضو به سازمان دهاي ع دول 
 نيد در ا يا منطقده  بدات يهدا و ترت  سدازمان  يهدا   ياس  اقدامات و فعال يهيبد. کنديفراهم م

  يد حفدظ صدلح و امن   يادر جه  تحقق اهداف و اصول ملدل متحدد و در راسدت    ديحوزه با
  .باشد يالملل نيب

 يبدرا  تواندد يمنطقده مد   کيدر  سميترور پيدايشو  يسيترور اتيعمل کهنيبا توجه به ا

 يسازمان همکدار تقنيني نقش  شود، يتلق ديتهدبه عنوان جهان  يمنطقه و حت  يصلح و امن
-معاهدده  ياسالم يسازمان همکار انيم نيدر ا. حائز اهمي  اس خصوص  نيدر ا ياسالم

بده   ير آن ضمن اعدالم وفدادار  کرده اس  که د بيتصو سميتروردر خصوص مبارزه با  اي
سازمان ملل با هدف مبارزه با  هايو منشور ملل متحد و تمام قطعنامه المللنياصول حقوق ب

  يد و امن ياسد يو اسدتقالل س  يارضد   يثبات، تمام  ،يحاکم  يبر رعا المللينيب سميترور

بده موجدب    عضدو  يهادول . اس  شدهتوکيد  هاآن داخلي امور در مداخله عدم و هادول 
را  ياسدالم  هداي و ثبدات دولد     يد کده امن  سميمبارزه با ترور يبرا هستند معاهده ملزم نيا

و مقرررات هدر   نياحترام به قوان با اندازد، مي مخاطره با را هاآن يو مناف، جهان کرده ديتهد
بدر   ونيکنوانسد  نيد البتده ا  1.ندد يانم يتبدادل اطالعدات همکدار    ريد دول  به طرق مختلدف نظ 

                                 
1  .  Convention of the organization of the Islamic conference on combating International 

Terrorism,1999, article 4. 
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از جمله مبدارزه   ييابزارها قياز طر يمبارزه در برابر اشوال خارج يحق مردم برا  يوعمشر
سرنوش  و استقالل بر طبدق اهدداف و    نييتع قو حصول ح شاننيسرزم ييرها يبرا ينظام

 [Ibid, Atticle 2 (1)]. سازمان ملل توکيد دارد هاي اصول منشور ملل متحد و قطعنامه

 نيد ا شدد سدبب   يتمام مخاصمات جهدان  يحل برا راه افتنيدر  سازمان ملل ييعدم توانا
 يالمللد  نيمطدرح در جامعده بد    يهدا  خدود در واکدنش بده بحدران     ي هيدر رو يسازمان تا حد

در روانددا قطعنامده    دايدر خصوص ژنوس  يامن يشورا به عنوان نمونه،. اقدام کند ينشيگز
  يد صدلح و امن  ديد را موجدد تهد روانددا   ،يکرد و به موجب آن وقدا  بيرا تصو 121و  113
امتناع کرد و در  ايبرياز مداخله در ل با وجود اين. منشور دانس  (31)ماده  ر طبقب يالملل نيب

اعدالم کدرد امدا      يد صلح و امن ديتهدرا   يدر کوزوو موقع. کرد فايا کمينه ينقش رالئونيس
 يشدورا  ژهيزمان ملل به وسا يموض، انفعال بيترت نيبه ا. انجام دهد ايينتوانس  اقدام جد

. کندد  يمد  قيتشدو  يا را به حضدور فعدال در مخاصدمات منطقده     يا منطقه يها سازمان  ،يامن
(Ademola, 2004:178 ) 

-يمد  هيد توج گونه نيا يريخود را در محل درگ ي مداخله يا منطقه يها سازمان در عمل
 دهدد،  يقدرار مد   ريبلکده کدل منطقده را تحد  تداث      ربد   يکه مخاصمه نه تنهدا کشدور د   کنند
از  يکد يوجدود اخدتالف و مخاصدمه در     ي جده يدر نت ينيسدنگ  يها نهيهز هيهمسا يها دول 

بده   رينمونه شمار پناهندگان از کشور درگ نبه عنوا ،شوند يهاي عضو منطقه متحمل م دول 
مشدترک   يجمع  يول مس يا سازمان منطقه اعضاي به عالوه  ابدي يم شيکشورها افزا ريسا

 ;Diehl, 1993: 35-6). را دارندد  ربد   يد ي صلح و ثبات در محدوده منطقده  نيمتض يبرا

Carment,2006:32) عضدو در   ريد در دولد  غ  يا منطقده  يهدا  سازمان ي حال مداخله نيبا ا
  يد موروم ضيمقررات منشور ملل متحد و در چارچوب تفدو  وقالب کمک به سازمان ملل 

حفدظ صدلح و    يعند يخدود   ياصدل  ي فهيتحقق وظانجام و  يدر راستا  يامن يشورا ياز سو
 ( Nowrojee,1995: 134-5). اس  هيقابل توج هفتمدر قالب فصل  يالملل نيب  يامن

کشورهاي اسالمي به منظدور کدارکرد مد ثر سدازمان همکداري اسدالمي بايدد در ابعداد          
بدا  اي اسدالمي  هد  دولد  به رغم ايدن کده   . مختلف در جه  حرک  به سوي مرکزيتي باشند

 گريکديبه ، براي حل مشکالت منطقه شوند يم ،يمتفاوت در سراسر منطقه توز يها يژگيو

ي کده از آن  تد يمرکز. بدانندد تدر   بدزر   ي مجموعده  کيد از  يخود را بخشبايد اند و  وابسته
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و  رديد گامور را به عهدده   ي ادارهتواند همکاري اسالمي ميدر قالب سازمان  سخن گفته شد

البته وجود چنين توانايي و ظرفيتي منو  به خواسد  و   .شودمتمرکز  تمام کارکردها در آن
. باشدد هداي عضدو و اعطداي چندين نقشدي بده سدازمان همکداري اسدالمي مدي          ي دول  اراده

(Riemer, 1943: 283-5)   هداي  ي دولد   به موجب منشور سازمان همکاري اسدالمي کليده
ک  نمايندد و از مداخلده در امدور    المللي مشدار عضو ملزم هستند در حفظ صلح و امني  بين

داخلي يکديگر برطبق مقررات منشور سازمان همکاري اسالمي و منشور سازمان ملل امتناع 
هاي قانوني سازمان همکاري اسالمي محددود باشدد    هر قدر ظرفي ([ 2)ماده ( 2)بند . ]کنند

هداي  يجه مداخلده هاي منطقه دشوار خواهد بود و در نتتوسل به اين سازمان براي حل بحران

منطقه سبب بروز  کيدر  ياسيتکثر ساين در حالي اس  که  .خارجي افزايش خواهد ياف 
 ندد يکده فرا  شدود  يامدر سدبب مد    نيخواهد شدد و همد   يخارج يو فشارها يتعارضات داخل

اسد  در   يهيبدد  .رود شيو مشدکل پد   آرام ايهاي منطقهو توسل به ظرفي  شدن يا منطقه
و نظدارت بدر    ييايد و در ينيسدرزم  يدر مرزهدا  يشدمار  يبد  يا منطقه تعارضات يحالت نيچن

هداي  به اين ترتيب با توسل به ظرفي ( Hung, 2010: 821. ) بروز خواهد کرد يعيمناب، طب
عندوان ابدزار    بده در ايدن خصدوص    يدي گرا منطقهتوان معتقد بود سازمان همکاري اسالمي مي

در عمدل   رايد ز ديد آ يبده کدار مد    يجهدان  ياهد  ابرقددرت  يبرخد  تفوقاز  يريجلوگ ايموازنه 

مربدو  بده    يها اس  و اغلب در بحث رگذاريتوث يالملل نينظم ب ميها در ترس عملکرد قدرت
 موضدوع کده بدر    دهدا هسدتن  اس  و معموالً آن انداز نيطن ها نيقدرتمندتر يصدا ينظم جهان

يق ارکان اجرايدي  سازمان همکاري اسالمي از طر (Hurrell, 2010: 164) . شوند يمسل  م
هداي  ي دولد   خود نظير اجالس اسدالمي و شدوراي وزيدران امورخارجده در صدورت اراده     

هداي  عضو قادر اس  با اتخاد تصميمات سياسي و ترسيم اصول راهنما در خصدوص بحدران  

بده عندوان   [ منشور سازمان همکداري اسدالمي  ( 11)و ( 2)مواد ]موجود در منطقه اقدام نمايد 
به وضدعي  کندوني صدلح در خاورميانده اشداره شدده و       هاي متعددي راج، امهنمونه در قطعن

حق مردم فلسدطين  . تعهد به صلح کامل و عادالنه در خاورميانه مورد توکيد قرار گرفته اس 
گيدري اسدراييل از سدرزمين فلسدطين اشدوالي و از اراضدي       بر تعيين سرنوش  خدود و کنداره  
المللدي بدا همکداري    اي و بدين هداي منطقده    و از تدالش اشوالي لبنان در آنها توکيد شده اس

آميز اشوال اسراييل بر سدرزمين فلسدطين   نف، در پايان دادن عادالنه و مسالم هاي ديدول 
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در پيمان مکده نيدز بده مسدوله     (. OIC Resolutions, 2016-2015,para.5. ) کنداستقبال مي
هاي مصوب سازمان ملل توکيدد شدده   طعنامهفلسطين و پايان دادن به اشوال اسراييل بر طبق ق

هاي موجدود در  توکيد بر ظرفي ( OIC/Ex-sum-4/2012/Makkah Pact, para.9. ) اس 

سازمان همکاري اسالمي گامي در جه  برجسته کردن نقش اين سازمان در تومين صدلح و  
هدايي  وي به رغم اين امتياز در عمدل سدازمان مدذکور بدا محدد     . امني  در منطقه خواهد بود

هداي پديش روي    مواجه هس  که عاملي براي رکود و حرکد  کندد آن بدراي حدل بحدران     
هدا در بخدش بعددي صدورت      نگاهي اجمدالي بده ايدن محددودي     . گرددمنطقه محسوب مي
 .پذيرفته اس 

 

 هاي سازمان همکاري اسالمی در برقراري صلح و امنيت در منطقه محدوديت. 5
دهندد بدراي   ا  اشتراک هر چند محدود خود تدرجيح مدي  هاي جهان با توجه به نق دول 

مند را از طريق ايجاد يک سازمان  رف، نيازها و تحقق اهداف مشترک مبناي همکاري هدف
حقدوق   ،يکه شامل موضدوعات مختلدف اقتصداد    يا منطقه يهمکار. اي محقق سازندمنطقه

 يهدا  دولد   يدن راسدتا  در ا .باشدد  مدي  ييو اجرا يساختار نظارت ياس  دارا ياسيو س يبشر
اهدداف  بده  تدا   نمايندد  پوشدي  چشدم خدود    ياز حاکم ياز بخش ي بايدا منطقه باتيعضو ترت

هدا در   آن يمنطقده بدا همکدار    کيد هدا در   دولد   يالبتده همکدار  . دس  يابندمشترک خود 
 کيد  يمنطقده دارا  کيد ها در  دول  يهمکار. تفاوت دارد يالملل نينظام ب تر ،يوس ي حوزه
از تمدام   سد  يالزم ن نيبندابرا . يابدد  تبلور ميسازمان و نهاد  کي  که در قالب اس يتيمرکز

برخدوردار باشدند، از ايدن     زمان همنقا  اشتراک زباني، فرهنگي يا حتي مجاورت سرزميني 
ر ب ،نقا  اشتراک غالببه رغم نبود  توانندي مياسالم يسازمان همکار هاي عضورو دول 

. کنندد  يخود همکدار  ي با اراده واحدر جه  حصول اهداف د مشترک اعتقادوجود  مبناي
بده عندوان    ابدي يگسترش م يهمکار ي دامنه و حوزه با افزايش وجوه اشتراک،اس   يهيبد
سدازماني  شکل گرف  در حال حاضدر بده    ياقتصاد يهمکار يجامعه اروپا که بر مبنا نمونه

بده عندوان     يد ر، صدلح و امن مختلف حقوق بشد  يها شده اس  که در حوزه ليتبد يا منطقه
هداي عضدو    دول  انيم يکمتر يکپارچگياگر  سبرعک. کندينقش م يفايم ثر ا يگريباز

 يخدارج  يفشدارها  نيمنطقه و همچن کي ي در محدوده يباشد ممکن اس  تعارضات داخل



منطقه ت 
منی ح و ا

صل حفظ  ی رد 
ی ا گر منطقه  ش 

نق
 

 :ای
میاهن خاور

منطقه  ی رد 
م سال ی ا

همکار مان 
ساز

ش 
نق ید رب 

ک با تأ
 

 

 

 

45 

 
هاي عملي سازمان همکاري اسالمي نيز نبود وحددت   دليل بسياري از محدودي  .شود شتريب

البتده  . هاي عضو در مسايل مختلف يا عدم وجدود نقدا  اشدتراک بيشدتر اسد        موض، دول
  يد حما يبدرا  يو چارچوب ييگرا کثرت يبرا يظرف توانداي ميگفتني اس  سازمان منطقه

 .هاي عضو هوي  خاص خدود را دارندد  هر کدام از دول  ادعا که نيبا ا کند  از تکثر فراهم
 يسدازمانده  الملدل،  نيبد  يدر زندگ يعيامر طب کينوان ع  ها به تکثر و تفاوت ارزش رشيپذ

و  يجمعد  يخدودگردان  يبدرا  يا وزهحد کده   دهدد  يسدوق مد   يرا به سمت ينجها يها اس يس
، البتده هدر   ها اعطدا شدود   ها و دول  به گروه امور مربو  به خود ي در اداره ياستقالل فرهنگ

دارند قدرت عملي سدازمان  اي قدرت بيشتري براي خود محفوظ قدر اعضاي سازمان منطقه

 (Heymann, 2006: 50.) اي محدود خواهد شدمنطقه
هاي کدارايي سدازمان همکداري اسدالمي در برقدراري صدلح و       يکي از شراي  و ويژگي

کدار آمدد و    يدي م بدا سداز و کدار اجرا    تدو  يقدو  يساختار نهاد وجود ضرورتامني  منطقه 
بديهي اس  . اس  رو باشند شيپ ريمس اهداف و نيکه مب ياسناد حقوق بيمتعاقب آن تصو

 ي قضدايي مرجع و دنظريو تجد يبازنگر يبرا يوجود امکان در کنار ييساز و کار اجرااين 
ايدن در حدالي اسد     ( Carlisle 507 :1971 ,) .شود يبه اختالفات م ثرتر م يدگيرس يبرا

عنوان دادگاه  که در اساسنامه سازمان همکاري اسالمي مرجعي قضايي تح که به رغم اين

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

يددا بدده عنددوان نموندده عدددم تصددويب [ منشددور سددازمان همکدداري اسددالمي( 13)مدداده . ]اسدد 
کده در چدارچوب سدازمان همکداري اسدالمي نظيدر کنوانسديون مبدارزه بدا           هدايي کنوانسيون

رود هايي به شمار مدي هاي عضو سازمان در عداد محدودي تروريسم از سوي برخي دول 

هاي ساختاري و قدانوني  همين محدودي . شودکه سبب ضعف کارکرد سازمان مذکور مي
  .اي اس  ي در حل بحران منطقهرن  شدن نقش سازمان همکاري اسالم يکي از عوامل کم

 

 گيري نتيجه
در کنار تحدوالت   يهمکار يبرا آنها ليو تمادر دنياي امروز  ها متقابل دول  يوابستگ

 کدرد يرو. کندد  يمد  هيد را توج يدي گرا ضرورت وجود و ظهدور منطقده   ،يکنون الملل نينظام ب
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نقدا    يا وجود پاره ليدلها به  دول  يکه اتحاد و همکار ابدي يم  ينيع يزمان ييگرا منطقه
 ،ياقتصداد  يهدا  يوابستگ گريمشترک و د  يهو خ،يزبان، تار ،يجوار هم ملهاز ج اشتراک
تحقدق اهدداف و اصدول     يبدرا  يا منطقده  بدات يدر پوشدش سدازمان و ترت   يو فرهنگ ياسيس

گيدري يدک    بدراي شدکل   البته لزوماً وجود تمام اين نقا  اشدتراک  .رديگ يمشترک شکل م
ها در کنار هدم در قالدب يدک سدازمان يدا       مبنا و داليل قرار گرفتن دول . م نيس منطقه الز

اي بده   تواند متفاوت باشد، بندابراين ممکدن اسد  يدک سدازمان منطقده       اي مي ترتيبات منطقه
صرف وجود يک اشتراک نظير اشتراک عقيدتي و با هدف تومين منداف، مشدترک اعضداي    

ديگدري   ها از وجوه اشتراک ر از اين که آن دول خود به طور ارادي ايجاد شود، صرف نظ

 . چون زبان، فرهن  يا تاريخ مشترک برخوردار بوده يا اين که در جوار يکديگر باشند

سدازمان  . ي تومين صلح و امني  منطقه، تومين صلح و امني  جهان نيز خواهدد بدود   نتيجه

بر مبنداي اعتقدادي مشدترک    اي از اين نظر که  همکاري اسالمي به عنوان يک سازمان منطقه
تواند نقش مهمي در برقراري صدلح و امنيد  منطقده     هاي جهان تشکيل شده اس  مي دول 

-سازمان همکاري اسالمي بايد اين امکان را داشته باشد که از ظرفيد  . خاورميانه ايفا نمايد

قده  اي که ممکن اس  صلح و امني  منطهاي قانوني خود براي حل و فصل اختالفات منطقه
هاي عضو براي اعطاي اين مهم جز با همکاري و تمايل دول . را تهديد نمايد، استفاده کند

شود، در چنين فرضدي سدازمان همکداري اسدالمي     اختيارات الزم به اين سازمان حاصل نمي
المللدي   المللي در تومين صلح و امني  بين تواند نقش تکميلي را در کنار مراج، صالح بينمي

هداي منطقده خاورميانده بده رغدم داشدتن مبنداي عقيددتي         مواض، متفاوت دولد  . داشته باشد
هاي عملي کارايي سازمان همکاري اسالمي در حل اختالفدات   مشترک از جمله محدودي 

آميدز اختالفدات    به عالوه نبود ساز و کار اجرايي م ثر حل و فصل مسدالم  . اي اس منطقه

مان همکاري اسالمي اس  که سبب شده تدا ايدن   هاي موجود در ساز نيز از ديگر محدودي 
 .هاي موجود منطقه ايفا کندسازمان نتواند نقش م ثرتري در وضعي 

( 22)مداده   (2)بندد  اي با رجوع به اي در تومين صلح و امني  منطقهنقش ترتيبات منطقه 
 حدل و  ي توسدعه  يبدرا   يد امن يبر تعهدد شدورا  شود، آن جا که  روشن ميمنشور ملل متحد 
 يهدا چه بده ابتکدار کشدو    يا منطقه يها سازمان قياز طر ياختالفات محل زيآم فصل مسالم 

موضدوع   نيد مداده، ا  نيد در ا. توکيد شده اس   يامن يو چه با ارجاع از طرف شورا نف، يد
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حدل و   ربد   يسدازمان د  قيد را از طر خدود  تالفدات اخ يا عضو سازمان منطقه يکه کشورها

حدل و فصدل   تواندد   نيز مي  يامن يشورا نيهمچن .اس  گرفته قرار قيفصل کنند مورد تشو
( 22)مداده   (3)وجود بندد  . ارجاع دهد رب  يد يا اختالف را به سازمان منطقه زيآم مسالم 

و  اريد در حدوزه اخت   يصدرف وضدع   يو بررسد  يدگيرس  يمنشور که به موجب آن صالح
تواندد   شدوراي امنيد  نمدي   کده  از آن اس   يمانده اس  حاک يباق  يامن يشورا  يصالح

صدالحي  شدوراي    و اتخداد نمايدد   محلدي را  اختالفدات  يشامل حل و فصل مداهو  ياقدامات
را در حدل و فصدل    يا منطقده  يهدا  سدازمان   يد اولوامني  بدراي بررسدي وضدعيتي خداص،     

و  ليدر جهدد  تسدده ديددبا  يددامن ياقدددامات شددورا .کنددد يدار نمدد خدشدده ياختالفددات محلدد

 نيد اتخداد گدردد و از ا   يا اختالفدات توسد  سدازمان منطقده     يل بعدد حل و فص يساز آماده
 ياختالفات محلد  زيآم حل و فصل مسالم  ي توسعه قيتشو ي فهيبه وظ  يامن يشورا قيطر

  .کند عمل  يا منطقه باتيها و ترت سازمان قياز طر

هدا و ترتيبدات    وجود قيد تطابق و همداهنگي اقددامات صدورت گرفتده از طريدق سدازمان      

تدوان بده موجدب آن     اي با اهداف و اصول منشور ملدل متحدد معيداري اسد  کده مدي       طقهمن
تواند اين فرض را ثاب  کندد کده    همين معيار مي. اي را ارزيابي نمود عملکرد سازمان منطقه

اي در صورت اعالم وفاداري و پايبندي خود به اهدداف و اصدول منشدور     هاي منطقه سازمان

سدازمان همکداري   . ن گزينه براي حفظ صلح و امني  منطقه باشندتوانند بهتري ملل متحد مي
اسالمي نيز خود را مقيد به رعاي  اصول و اهداف منشور ملل متحد نموده اسد  و فاعليد    

ي خاورميانده   هاي پيش آمدده در منطقده   در حل و فصل اختالفات منطقه و مديري  وضعي 
-منطقه خاورميانه را تضمين کند بلکه مدي  تواند صلح وامني ها نه تنها مي با همکاري دول 

تواند نقش تکميلي در جه  برقراري صلح و امني  جهاني نيز ايفا نمايد، زيرا طبيعي اسد   

المللي تلقدي شدود و بهتدرين و     تواند تهديدي براي صلح و امني  بين که ناامني در منطقه مي
ه خاورميانده توسدل بده    هداي پديش روي منطقد   ترين گزينه براي مديري  وضعي در دسترس

سازمان همکاري اسالمي و توکيد بدر نقدا  اشدتراک و منداف، مشدترک اسد  زيدرا صدلح و         
 .نمايد هاي منطقه ضروري ميامني  آن براي تمام دول 
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