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 چکیده
ای بیشتر شده است. های منطقهدر دنیای امروز با رویکرد جهانی شدن، تمایل برای ایجاد اتحادیه

ز کشورهای خاورمیانه با توجه به اعتقاد مشترک به دین اسالم، دارا بودن ذخایر گسترده نفت و گا
های نیاز بیشتری به برقراری روابط پویا و مستمر در قالب اتحادیه و همچنین موقعیت استراتژیک،

های مختلف برای همگرایی، که تاکنون علیرغم ارائه طرح اندتهمتشکل از کشورهای اسالمی داش
اضر ای بوجود نیامده است. پژوهش حهای منطقهامکان تشکیل یک اتحادیه موفق بدور از رقابت

مدل مناسب اتحادیه در شرایط عدم اطمینان در خاورمیانه کدام »پاسخ به این سوال است که  دنبالبه
های معمول در مناطق دیگر، برای این منطقه ای ورای اتحادیهبایست تشکیل اتحادیهاست و چرا می

ررسی تحلیلی ضمن ب-اله حاضر سعی دارد با روش توصیفیمق« پرآشوب در نظر گرفته شود؟
مختصر موانع همگرایی و تجارب ناموفق آن در منطقه خاورمیانه، به ارائه مدل جدیدی از حکمرانی 

نتایج مقاله نشان بپردازد « های مردم نهادو سازمان هاخیریهاتحادیه اسالمی »ای تحت عنوان منطقه
دیپلماسی نیکوکارانه،  با تواند عالوه بر رفع موانع همگرایی از طریق اتخاذ می دهد، این اتحادیهمی

از ظرفیت عظیم افکار عمومی و بازیگران غیردولتی، راه حلی برای رفع هرج و مرج  گیریبهره
 المللی حوادث در شرایط عدم اطمینان میان کشورهای منطقه باشد.موجود در این چهارراه بین
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 مقدمه

بیشتر شده  1ایهای منطقهتمایل برای ایجاد اتحادیه ،در دنیای امروز با رویکرد جهانی شدن
های بشری، رشد رفاه در سایه تکنولوژی مدرن، وجود است. افزایش رو به رشد نیازها و خواسته

دن مسائل، فنی شدن موضوعات از دیگر عوامل های وابستگی متقابل و چندجانبه، پیچیده شزمینه
 باشد.ای میهای منطقهزمینه ساز تشکیل سازمان
با توجه به دارا بودن ذخایر گسترده نفت و گاز و موقعیت استراتژیک از  2کشورهای خاورمیانه

. از سوی دیگر تمرکز قدرت دو گروه اهل سنت و شیعیان در این خوردارنداهمیت بسیار زیادی بر
های مذهبی، فرهنگی و فکری در جهان اسالم تبدیل کرده نطقه، کشورهای خاورمیانه را به قطبم

نیاز کشورهای منطقه به برقراری روابط پویا و مستمر با یکدیگر، الزامی غیر قابل از این رو، است. 
کشورهای های متشکل از دهد که ساختارها و اتحادیهانکار است. تاریخ سیاسی خاورمیانه نشان می

اسالمی خاورمیانه به دلیل وجود عوامل متعدد واگرا، از جمله رقابت شیعه و سنی و فارس و عرب، 
 ای را ندارند. های منطقهها، بدور از رقابتامکان تشکیل یک اتحادیه با مشارکت دولت

در دنیای امروز دسترسی افکار عمومی به حجم وسیع اطالعات و اخبار و پررنگ شدن نقش 
فکار عمومی و بازیگران غیردولتی  باعث گردیده تا اقسام جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی ا

تواند یکی از اشکال جدید دیپلماسی باشد معمول مورد استفاده قرار گیرد. دیپلماسی نیکوکارانه می
طح جهان کی که در سکه از مقبولیت میان افکار عمومی جهان برخوردار است. امروزه روند مشتر

های فرهنگی، و بازیگران غیردولتی در عرصه 3هادیده می شود به سمت استفاده بیشتراز ظرفیت سمن
پاسخ به این سوال است  دنبالبهپژوهش حاضر  المللی است.سیاسی و اقتصادی، درسطح ملی و بین

بایست تشکیل مدل مناسب اتحادیه در شرایط عدم اطمینان در خاورمیانه کدام است و چرا می»که 
« منطقه پرآشوب در نظر گرفته شود؟های معمول در مناطق دیگر، برای این ای ورای اتحادیهاتحادیه

تواند عالوه بر رفع موانع همگرایی از طریق اتخاذ دیپلماسی می اتحادیه »در فرضیه آمده است: 
ردولتی، راه حلی برای رفع از ظرفیت عظیم افکار عمومی و بازیگران غی گیریبهرهنیکوکارانه،  با 

المللی حوادث در شرایط عدم اطمینان میان کشورهای هرج و مرج موجود در این چهارراه بین
ارائه  پیشینه، سپس به ابتدا بهسازمان مقاله چنین است ، آزمون این فرضیهبرای « منطقه باشد.

ی دالئل عدم توفیق تحلیلی به بررس-پرداخته شده است و سپس با روش توصیفیچارچوب نظری 
های مردم نهاد و در پایان به ارائه مدلی خاص با حکمرانی سازمانپرداخته های موجود اتحادیه

 خواهیم پرداخت. 

                                                           
1.  Regional Unions 
2 . Middle East 

 سازمان مردم نهاد سمن:. 3
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 یشینهپ-1
از موضوع  یه بخشکه هر کدام ب-نامه  یانجز چند مقاله و پا های انجام شده،بررسی توجه به با
به مساللله ل کامل که به شالک یمورد -اندپرداخته یانه،مو آن هم نه در منطقه خاور یاسالالم یهاتحاد

 نشد. یافت این پژوهش بپردازد،
نگاشته  یاسالم یکه در خصوص اتحاد کشورها یعمده مطالعات که از آن است یحاک هایافته

 کرد: یمبه دو محور تقس توانیشده است را م
؛ دوم، رهبران مسلمان هایو آرمان یعتبر اساس شر یاسالم یوحدت کشورها یبررساول، 

 هایدر قالب رقابت یانهخاورم یاسالم یباالخص کشورها یاسالم یکشورها ییعلل واگرا یبررس
 .یاتیموجود بدون ارائه راهکار عمل

جوان )«یتاز آرمان تا واقع یاسالم یکشورها یهاتحاد یادولت متحد » مقالهدر عنوان مثال  به
 یانتا مسلله اتحاد مشده  یدهکوش (JavanArasterh, 2015: 27-40)( ؛ 40-27: 1393آراسته، 
 ظامموجود ن هاییتواقع یدنو به دور از سنج یعتمنطبق با شر یرا از نگاه آرمان یاسالم یکشورها

در  یرفراگ ایسازمان منطقه یریگوانع شکلم»نامه  یانبه پا توانیم همچنین کند. یبررس الملل،ینب
اشاره کرد که تنها به  (TaheriMoghadam, 2013)(؛ 1391هری مقدم، طا)(«2011-1920) یانهخاورم

 المللیینروابط ب»کتاب  در .است اشاره کرده ایسازمان منطقه یک یریگموانع شکل
 یانم یوحدت و همکار یبرا یچشم اندازیسنده نو ،(Fawcett, 2014)( ؛ 1392فاست، )«یانهخاورم

 .پردازدیرائه راهکار نمو به ا یستقائل ن یانهخاورم یکشورها
 ؛(151-179: 1389)والیتی و سعیدمحمدی،  «در جهان اسالم ییهمگرا یلتحل»مقاله همچنین 

(Velayati and Saiedmohammadi, 2010: 151-179 )در جهان  ییتجارب همگرا یضمن بررس
 ینو به ا یدنما یرا بررس یاسالم یکشورها یاندر م ییمختلف همگرا هایرحطدارد  یاسالم سع

به نظر  یکاف یاسالم یکشورها یبرا ییهمگرا یجرا هاییهصرف به نظر یکه اتکا رسدیم یجهنت
عوامل »مقاله  همچنین .خوردیمقاله به چشم نم یندر ا یاتیعمل یاما باز هم راهکار رسدینم

و  یسالما یهمسئله اتحاد( 34-24: 1386)واعظ،  «یراخ هایدر دهه یانهخاورم یکشورها ییواگرا
هدف  یکبلکه به عنوان  یو ذهن آلیستییدها یآن را نه به عنوان طرح یلتشک یرعوامل مؤثر در تلخ

پژوهش تا  ینا مسللهدر باب  رسدیهر حال به نظر م درنموده است.  یبررس گرایانهواقع یو طرح
 نگاشته نشده است. ایمقاله یاکنون کتاب و 

 
  یچهارچوب نظر-2

گرایان گرایی باری بوزان و نظریه تکویننظری این پژوهش براساس نظریه منطقهچهارچوب 
ای های منطقهبناشده است. از یک طرف باری بوزان معتقد است منافع دولت ها بدون همکاری
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ای امری ضروری است و از طرف دیگر تلمین نخواهد شد و لذا در خاورمیانه تشکیل اتحادیه منطقه

های مشترک تواند مهمترین عامل همکاریگرایی، اشتراکات فرهنگی میکوینبر اساس نظریه ت
های مشترک های خاورمیانه می تواند بستر همکاریرو تشکیل اتحادیه اسالمی خیریهباشد ازاین

 دول منطقه را فراهم سازد. 
ای های منطقهدر تبیین چرایی انتخاب چهارچوب نظری این پژوهش باید گفت: اتحادیه

المللی و یا حفظ صلح و بهبود زندگی های بینهایی هستند که در جهت گسترش همکاریازمانس
ها که برای تقویت همکاری و یکپارچگی ای دارند. این سازمانمردم منطقه نقش قابل مالحظه

شوندکه به موجب نزدیکی کشورهایی می (Spandler, 2018: 7)شوند سیاسی و اقتصادی ایجاد می
 Shafii and).؛ (77 :1391هنگی، تاریخی و مذهبی اشتراکاتی دارند )شفیعی و مرادی، لحاظ فر

Moradi, 2013: 77)  ها با هدف پیگیری اهداف چه با پایان جنگ جهانی دوم، این نوع سازمان اگر
های گذشته به تدریج به سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا محیط زیستی شکل گرفتند ولی طی دهه

ش پیدا دیگر از جمله پیشیگری جنگ و حفظ صلح و اعتماد سازی و امنیت، گسترهای حوزه
 اند. کرده
های تاریخی مشترک توان به وجود تجربهگرایی تابع مقدماتی است که میبه طور کلی منطقه  

ترین آن اشاره کرد. همچنین مسائل مشترک و گسترش در بین کشورهای یک منطقه به عنوان مهم
سو قرار ها را در فرآیندی همسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان کشورها، آنارتباطات 

 ای استدهد. نکته قابل توجه در این فرایند، افزایش تفاهم سازمانی برای مدیریت منطقهمی
.(Andrew, 1996: 251)   

ها توان امنیت آنیای نمها در سطح منطقهمعتقد است با توجه به نزدیکی دولت 1باری بوزان      
را جدای از یکدیگر در نظر گرفت و به همین دلیل کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت خود به 

   کنندای سوق پیدا میای با تشکیل یک اتحادیه منطقهسمت برقراری یک امنیت درون منطقه
.(Bozan and Waver, 2003: 43) گویی ای توان پاسخیهحال اینکه در منطقه خاورمیانه، چه نوع اتحاد

 گرایی جست. به نیازهای کشورهای منطقه را دارد پاسخ آن را باید در تئوری تکوین
ها المللی نگرش فرهنگی دارند و معتقدند این سازمانهای بینگرایان نسبت به سازمانتکوین     

و اجتماعی گیرند و هویت فقط سیاسی، اقتصادی براساس هویت و هنجارهای مختلف شکل می
بایست عالوه بر ها مینیست.  بر اساس نظریه تکوین گرایی برای فهم سیاست خارجی دولت

ها، ها، ارزشساختارهای مادی)همچون قدرت، منافع، ژئوپلتیک و ...( به ساختارهای معرفتی)ایده
ابراین تمایز . بن(Omidi, 2010: 44)؛(44: 1388ها و...( توجه ویژه کرد )امیدی، هنجارها، اندیشه

                                                           
1 . Barry Buzan 
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شود. ها از هنجارها ناشی میها از درک و میزان تلثیرگذاری آنرفتار در سیاست خارجی دولت
الملل ها نیز بیشتر از آنکه برآمده از الزامات ناشی از معمای امنیت در نظام بینشباهت رفتار دولت

( ؛ 504-503: 1388 المللی مشترک است )ونت،آنارشیک باشد، نتیجه هنجارها و باورهای بین
(Wendt, 2020: 503-504)گرایان معتقدند که در مواردی نوعی اشتراک هویتی در . لذا تکوین

 میان هاتفاوتمحوکردن  یقاز طر ی مشترک،جمع یتهوالملل وجود دارد که این صحنه بین
به عنوان (Wendt, 1999: 227-252).  شودیمنجر م یگریخود با د «یذات پندار هم»، به هادولت

مثال مسلمانان دارای اشتراکات هویتی هستند لذا انتخاب جنبه اسالمی برای تشکیل اتحادیه در این 
نماید و از سوی دیگر اقدامات بشردوستانه و نیکوکارانه نیز با توجه به اینکه منطقه امری مسلم می

اتحادیه مورد توجه قرار تواند در تشکیل های ادیان الهی است میهویت مشترک میان تمام آموزه
 گیرد. 

ای به خصوص اتحادیه های موفق منطقهاندک توجهی بر نحوه تشکیل و ادامه حیات سازمان
دهد که همگرایی و همکاری کشورها در یک مجموعه نشان می 2،و سازمان آ.سه.آن 1اروپا

امنیتی و سیاسی نیز های ای بر محور مسائل اقتصادی، فنی و فرهنگی، خود به خود به عرصهمنطقه
 ای خواهد گردید.سرایت خواهد کرد و نهایتاً منجر به اتخاذ یک سیاست مشترک منطقه

نیز موید این مطلب است که وابستگی متقابل  3عالوه براین، نظریه همگرایی کارکردگرایان
این باور است ساز صلح باشد. میترانی برتواند زمینهبیشتر میان کشورها بواسطه تعهدات فراملی، می

حل های متفاوتی برای که همکاری را اهل فن )ونه سیاستداران( باید تدارک ببینند. متخصصین راه
های تخصصی زمانی توسعه می یابد که دهند. همکاری در حوزهمشکالت مشترک ارائه می

ان به ببرند. زمانی که شهروندمشارکت کنندگان به سودمندی متقابل حاصل از چنین فرآیندی پی
المللی باعث افزایش رفاه می شود، آنها های بینببرند که همکاری مؤثر در قالب سازماناین نکته پی

د. ها خواهند کرهای بین المللی را جایگزین وفاداریشان به دولتنیز الجرم وفاداری به سازمان
رو یک اتحادیه  از این (Jackson and Sorensen, 2015: 498)(؛498: 1394)جکسون و سورنسون، 

تخصصی در حوزه نیکوکاری که مبتنی بر اهداف مشترک خیرخواهانه است می تواند از موفقیت 
 چشمگیری برخوردار گردد.

 
 های تشکیل اتحادیه در خاورمیانهضرورت -3

توان به های همگرایی و تشکیل اتحادیه در خاورمیانه بسیارند، لکن اموری را که میضرورت
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 ها مطرح ساخت عبارتند از:رتعنوان این ضرو

 اقتصادی -1-3
ستند و  لذا بیشتر کشورهای منطقه جزء کشورهای در حال توسعه یا در مواردی توسعه نیافته ه

های کشورهای در حال توسعه از جمله رشد جمعیت و نیروی کار بیش از نرخ رشد بیشتر ویژگی
خیر تالش کشورهای منطقه در دو دهه ا (T.Abed, 2003).  اشتغال در این منطقه قابل مالحظه است

های بالقوه خود همچون کشاورزی، توریسم، نانو، پتروشیمی و ... گیری از ظرفیتبا بهره انددهکر
میل به  لذا به لحاظ اقتصادیاز اقتصاد تک محصولی وابسته به صادرات نفتی فاصله بگیرند. 

توان گشایش در منافع بسیاری دارد که میهمگرایی برای کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه، 
 معظل نیروی کار و تلسیس بازارهای فروش برای تولیدات نفتی و غیر آن، اشاره کرد.

 امنیتی و سیاسی -2-3
 رگیکدیبه توان از جمله مناطقی دانست که اقتصاد آن با اوضاع امنیتی، سیاسی، خاورمیانه را می

ای است. وجود قهجاد همگرایی منطایمنطقهبرقراری امنیت در بهترین اقدام برای  گره خورده است.
ر این بچندین جنگ در این منطقه از جمله جنگ افغانستان، عراق، سوریه و یمن گواه دیگری 

 مدعاست.
 فرهنگی و دینی -3-3

ار مهم و مذهبی)به طور خاص( از عوامل بسی –مسائل فرهنگی)به طور کلی( و مسائل اعتقادی 
های نژادی باشد. با توجه به وجود تفاوتدر هر نوع گرایش به همگرایی و یا واگرایی می تلثیرگذار

تواند نقش وحدت آفرینی در میان رسد اسالم به خوبی میو قومی میان مردم این منطقه، به نظر می
 کشورهای منطقه بر عهده بگیرد. 

  مقابله با تهدیدات مشترک -4-3
یجاد وحدت میان کشورهایی است که از سوی آن تهدید دشمن مشترک یکی از عوامل ا

ن دشمن مشترک کشورهای مسلمان از رژیم اشغالگر قدس به عنواشد میشوند. تا چندی پیش می
به بحران است.  شدن تبدیلدر حال  یانهدر خاورم محیطییستمشکالت زاما امروز  منطقه نام برد

: 1397کی، قرار داده )مل یدتهددر معرض را  انهیمردم خاورم یزندگ یزگردها وخشکسالیطوفان ر
 یندیشندتا جایی که اگر کشورهای منطقه راه حلی برای این معظل ن، (Maleki, 2019: 349) (؛349

 در منطقه شود. یشترب هاییریدرگایجاد  ینده نه چندان دور باعثدر آ تواندیها مبحران ینا
ای موفق با ه شد، همچنان شاهد آنیم که اتحادیهها و منافع مشترکی که اشاررغم ضرورتعلی

 1شرکت تمام کشورهای مسلمان منطقه، به دالیلی تشکیل نشده است. برای نمونه اتحادیه عرب
اند، نتوانسته به وحدت دول عرب کمک قابل توجهی های عرب انتظار داشتهبرخالف آنچه ملت
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مشکالت فیمابین اعضا و اختالفات دورنی نماید. گواه این مدعی ناتوانی اتحادیه عرب در حل 
به علت  1. همچنین در شورای همکاری خلیج فارس) ,2017Ibrahim :32-34(سازمان است 

های مرزی و های تشکیل یک همگرایی، تنوع در ساختار سیاسی، اختالفتوجهی به انگارهبی
ی سیاسی و امنیتی های داخلی در برخی کشورهای عضو، وابستگها و آشفتگیسیاسی، کشمکش

 یالتمات و (Emami, 1994: 50)(؛50: 1372ز جمله آمریکا )امامی، ای اهای فرامنطقهبه قدرت
ده است ش یدعضو تشد یکشورها یانها در متنش ،فارس یجخل هاییدر پادشاه گرایانهیملافراطی 

  استناکام گذاشته را تاکنون  یمنصلح در تا جایی که تالش برخی از اعضاء برای دستیابی به 
)151: 2021Gertjan, .(های نیز نمونه دیگری است که به علت وجود نظام 2سازمان کنفرانس اسالمی

های درون سازمانی، های بزرگ، جناح بندیسیاسی ناهمگن، وابستگی سیاسی غالب اعضا به قدرت
 ای ایرانونده هستهگرایی دینی، موضع اعضا در خصوص بهار عربی، پرهای مذهبی و فرقهتفاوت

و موارد دیگر کارآمدی الزم (Bzorgmehri et.al., 2017: 26) ؛(26: 1395)بزرگمهری و همکاران، 
  را نداشته است.

 
 هاای خیریهرکردهای اتحادیه منطقهگیری، حکمرانی و کاوانع شکلم -4

 ای با مشارکت کشورهاگیری اتحادیه منطقهموانع شکل -1-4
ها در منطقه پرآشوب خاورمیانه نتوانسته شاره شد تاکنون هیچ یک از اتحادیهگونه که ا همان

 گیری اتحادیه در این منطقه عبارتند از:ترین موانع شکلموفقیت قابل توجهی کسب نماید. مهم
 نگاه متفاوت نسبت به امنیت و دشمن مشترک -1-1-4

عضو شورای همکاری خلیج  دانند ولی کشورهایایران و عراق، آمریکا را دشمن خود می
از سوی دیگر (Mojtahedzadeh, 2020: 65). (؛64: 1398ندارند )مجتهدزاده، فارس چنین نظری 

اند از طریق توانسته اسرائیلرا دشمن مشترک امت مسلمان می داند اما آمریکا و  ایران، اسرائیل
 :ZadehAli and Mirhoseyni, 2018)؛ (182-151: 1396علی و میرحسینی، )زاده هراسیایرانپروژه 

حمایت تعدادی از کشورهای  ،(Karami, 2019(؛)1398)کرمی، و پیشنهاد تشکیل ناتوی  (151-182
) Majidi(؛88: 1397مایند )مجیدی و شجاعی، جلب ن 3«معامله قرن»منطقه را در مورد اجرای پروژه 

and Shojai, 2019: 88)  کشورهای عرب منطقه، توافقنامه  روابط اسرائیل با سازیعادی»و مسئله
ملکی، «)روابط بحرین و اسرائیل سازیعادیصلح اسرائیل و امارات متحده عربی، توافقنامه 

تر باعث عمیق(Maleki & Mohammadzadeh, 2021: 45-64) (؛64-45: 1399محمدزاده ابراهیمی، 
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 شدن اختالفات در منطقه شده است.

 نژادگرایی و ناسیونالیسم -2-1-4
های ها و ملتی ناسیونالیسم در میان کشورهای اسالمی که به قومیتگسترش و نفوذ اندیشه

گوناگون آمیخته هستند، به همراه رویش انواع ناسیونالیسم عربی، ترکی، ایرانی و... باعث گرایش 
(؛ 107-106: 1374بابایی، ها گردیده است)علیهای ملی بر اساس این اندیشهبه ایجاد دولت

)106: 1996AliBabai, (.  اختالفات موجود میان اعضای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج
)اکو( و به ویژه 1فارس از جمله عدم پیوستن کشورهای عرب منطقه به سازمان همکاری اقتصادی

 گرایی افراطی در این بخش از جهان اسالم دانست.های ملیتوان از نشانهمسئله فلسطین را می
 اختالفات ارضی و هیدروپولیتیک -3-1-4

ربستان ادعای ع،  (Mojtahedzadeh, 2012: 42)ادعای امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی
: 1366)آشتی،  و قطر« ام المرادم و قروه» جزایر و(Okruhlik, 1999: 230-248)  برتمام جزیره العرب

و چند  (AGDA:1-90)مالکیت جزیره حالولاختالف قطر و ابوظبی بر سر (Ashti, 1988: 91) ( ؛91
 دجزیره کوچکتر و همچنین اختالف ایران و افغانستان در خصوص آب ورودی از هیرمن

ه و اختالفات سوری (Mojtahedzadeh & Asgari, 2006: 209) (؛209: 1384)مجتهدزاده و عسگری، 
یگران، دولی)محمدی و اتو ترکیه و عراق برسر آب دجله و فرات و توسعه پروژه جنوب خاور آن

 هاست.از این نمونه(Mohammadi et.al., 2013: 231) (؛231: 1391
 تنش میان ایران و عربستان -4-1-4

قطب فرهنگی،  ایران و عربستان به عنوان دو کشور مهم و تلثیرگذار در منطقه خاورمیانه و دو
 .(Saffari, 2016: 28) (؛28: 1394، شوند)صفاریفکری و مذهبی در جهان اسالم، محسوب می

ضور هر کدام رقابت میان این دو کشور باعث ایجاد فضای دو قطبی در منطقه شده که بالطبع عدم ح
 امروزه این منازعه عمق بیشتری»ای، آن اتحادیه را بی اثر خواهد کرد. از این کشورها در هر اتحادیه

« تدا کرده اسعراق نمودهای تازه ای پی نیز یافته و در مسائل مختلف از جمله جنگ سوریه، یمن و
 .(Ahmadian and Kahrizi, 2022: 26) (؛26: 1400)احمدیان و کهریزی، 

گونه که اشاره شد اختالفات متعدد از جمله تفاوت دیدگاه در تعریف دشمن مشترک، همان
یونالیستی و فقدان ، رقابت در رهبری جهان اسالم میان ایران و عربستان، مسائل ناسهراسیایرانپروژه 

دیگر)هرسیج و دیگران، اعتماد متقابل میان کشورهای عربی منطقه از یک سو و ایران از سوی 
ای را دشوار ساخته است. لذا اتکای تشکیل اتحادیه منطقه (Harsij  et.al., 2015: 20)(؛20: 1393

ار است. جوامع های منطقه امری دشوهای رایج همگرایی و با مشارکت دولتصرف بر نظریه
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طرح  ها بردارد.اسالمی نیازمند مدلی هستند که بتواند موانع اشاره شده را با قدرت از سر راه آن
های خاورمیانه را می توان نخستین گام در راه برطرف نمودن نظریه تشکیل اتحادیه اسالمی خیریه

دامه به آن پرداخته عوامل بازدارندگی همگرایی کشورهای اسالمی خاورمیانه دانست که در ا
 خواهد شد.

 های خاورمیانهاتحادیه اسالمی خیریه -2-4
الملل بیان کننده این واقعیت است که نقش گذشته در عرصه روابط بین تحوالت چند دهه

ها رو به کاستن و المللی در حال فزونی یافتن و در مقابل آن، نقش دولتها در معادالت بینسمن
های صلح هایی مانند محیط زیست و سازمانبودجه مراکز خیریه صرف حوزهدرصد قابل توجهی از 

 .(List, 2011: 163) شودجهانی می
های جهان، بخش مردم نهاد رکنی از ساختار جامعه است که در امروزه در بسیاری از کشور

و  نیاطیب) کندکنار بخش دولتی و خصوصی، در تنظیم اقتصاد و خدمات رسانی نقش ایفا می
ها، ساختارهایی های غیردولتی یا سمنازمانس (Tayebnia et.al., 2021: 9). (؛9: 1399دیگران، 

توانند به عنوان نماینده فرهنگی در جهت الملل بوده و می توانمند در مسیر تعامالت صحنه بین
ا ها رمشارکت در امور مختلف درسطح ملی و فراملی در نظر گرفته شوند. نقش آفرینی سمن

الملل و روند تعاملی با جامعه جهانی تلقی ها در روابط بینتوان تبلور حضور سازمان یافته ملتمی
ها به نمایندگی از مردم به منظور اثرگذاری بر قوانین کشورها وارد کرد. در بسیاری از موارد سمن

اند. به عنوان اداشتهها را به اصالح یا تغییر قوانین وضع شده وصحنه شده و با حمایت مردم، دولت
های امریکایی و اروپایی در خصوص تحریم نظام ها و اثرگذاری سمنتوان به فعالیتمثال می

 (Shirazi, 2018: 32).(؛32: 1396اشاره کرد )شیرازی،  1980آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه 
 1ها به مثابه قدرت نرمحکمرانی خیریه -4-3

دهد ن معتقدند قدرت نرم به کشورها قدرت نفوذ در افکار عمومی میبسیاری از نظریه پردازا 
، به عنوان نظریه پرداز اصلی 2تا از این طریق کشور هدف را ترغیب به همکاری نمایند. جوزف نای

قدرت نرم، معتقد است چنین روشی در تضاد با قدرت سخت قرار دارد که در آن نفوذ از طریق 
ند. وی اعمال قدرت نرم را از طریق توسعه روابط با متحدان و روابط زقوه قهریه حرف اول را می

داند. از دیدگاه نای اتخاذ چنین سیاستی در نهایت باعث افزایش محبوبیت میان فرهنگی میسر می
المللی برای ها در میان افکار عمومی کشور هدف خواهد شد و کسب منزلت و خوشنامی بیندولت
   (Nye, 2003:15).داشت  ها را در پی خواهددولت

ها و اقدامات نیکوکارانه قرار برخی از عوامل تولید و تقویت قدرت نرم که در حوزه سمن
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ها دست یافت عبارتند از: ارائه تصویر مطلوب ها به آنتوان از طریق حکمرانی خیریهگیرند و میمی

فکار عمومی، قدرت نفوذ های منفی تاریخی، قدرت شکل دهی و کنترل ااز خود، زدودن ذهنیت
طلب)میلسن و  های صلحها، ارائه خدمات بشردوستانه، مشارکت در جنبشدر باورها و نگرش

 .(Milsen et.al., 2010: 56)(؛56: 1388دیگران، 
های مرسوم در صحنه های خاورمیانه در مقایسه با سایر اتحادیهتشکیل اتحادیه اسالمی خیریه

به سه ویژگی غیرسیاسی، غیرنظامی و غیرانتفاعی بودن آنها و با هدف به  الملل، با توجهروابط بین
توان هایی است که میکارگیری دیپلماسی نیکوکارانه و استفاده از نفوذ قدرت نرم، دارای برتری

 ها را اینگونه برشمرد:آن
است. لذا  ها بر مبنای جلب مشارکت حداکثریهای مردم نهاد از جمله خیریهباور سازمان اول،

ها و منافع مشترک، تواند با کشف، تعریف و ترویج ارزشها در قالب اتحادیه میحکمرانی خیریه
 همکاری تمام کشورها را به بهترین شکل جلب نماید.

دولتی را فراهم این اتحادیه، زمینه حضور و ایفای نقش غیر رسمی نهادهای مدنی و غیردوم، 
گسترش حوزه نفوذ دیپلماسی نیکوکاری در مقایسه با انواع خواهد کرد که این خود موجبات 

 تر خود دارد.دیپلماسی سنتی خواهد شد که انعطاف بیشتری از نوع سنتی
یابی به اهداف سیاست خارجی در سایر کشورها، ترین موانع دستیکی از جدیسوم، 

بتنی بر اقدامات هایی است که در کشور هدف صورت می گیرد. از آنجا که تصمیمات ممقاومت
دهد، در نیکوکارانه و خیرخواهانه در اغلب موضوعات ذهن و روح مخاطب را هدف قرار می
کند و در مقایسه با سایر ابزارهای مرسوم در دیپلماسی با سادگی بیشتری در جامعه هدف نفوذ می

 نتیجه ماندگاری بیشتری نیز دارد.
تواند نگاه بشر دوستانه و اعمال نیکوکارانه است، میدیپلماسی این اتحادیه که مبتنی بر چهارم، 

ریزی های مردم نهاد و به مرور پایهانها و سازمگیری تفاهم میان ملتبه منزله فتح بابی برای شکل
 ها باشد.روابط پایدار میان دولت

های تواند به شناخت متقابل و درک صحیح کشورها از منافع و نگرانیاتحادیه میپنجم، 
دهی  ساختارها به رفتار بازیگران صحنه سیاسی و اجتماعی، دیگر کمک نماید. با توجه به شکلیک

گذاری در اصالح و بازتولید ساختارهای عقیدتی و هنجاری کشورهای تواند نقش تلثیراتحادیه می
عضو نسبت به هم، داشته باشد و باعث خواهد شد کشورهای منطقه با انتخاب هویت جمعی به یک 

مکاری ناگسستنی دست یابند. سازه انگاران معتقدند برای برقراری همکاری و صلح جهانی ه
ها، الملل را به شکلی تغییر داد که دولتبایست هنجارهای تقویت کننده و نظم دهنده نظام بینمی

اقدام بر اساس تفکرات رئالیسم را متوقف و در جهت ایجاد یک نظام صلح آمیز که هویت و منافع 
شورها را تغییر دهد، حرکت نمایند. از آنجا که در این تئوری، تصورات مشترک بین افراد جامعه ک
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کند، لذا برای ایجاد صلح، اوال باید کشورها از در نظر گرفتن خود به رفتار کشورها را تعیین می
واحد با  عنوان یگانه بازیگر تلثیرگذار دست برداشته و ثانیا خود را به عنوان عضوی از یک جمع

به یک هویت   و با رسیدن (Shirazi, 2018: 29) (؛29: 1396)شیرازی،  منافع مشترک در نظر بگیرند
 ینبنابرا کرده و یفتعر« ی از رفاه خودبخش رایگری د رفاه» یگرانکه به موجب آن بازجمعی 

نهادهای در این شرایط نقش (Wendt, 1999: 227).  در پیش خواهند گرفتدوستانه نوع یرفتار
 شود. های خاورمیانه چشمگیر میغیردولتی همچون اتحادیه اسالمی خیریه

الملل دارند باید در نظر داشت کشورها درک متفاوتی نسبت به همکاری و وقایع صحنه بین
ای از ها به آسانی حل و فصل شود. در این میان پارهتوان امید داشت که مسائل میان آنبنابراین نمی

ها حفظ و تعالی روابط بشردوستانه ها، که هدف آنها و به طور خاص خیریهاز جمله سمن بازیگران
توانند همکاری را تبدیل به وجه غالب تعامل میان خود کرده و حس همبستگی و هویت است می

ای گسترده تواند با ایجاد شبکهمشترک را میان خود و کشورهای خود ایجاد نمایند. این اتحادیه می
(؛ 18: 1390، زادهییکبریا) «عرصه سیاست باز»ی خود در ایجاد ها میان کشورهاهمکاری از

(Kebriaizadeh, 2012: 18) ها مشارکت فعال داشته باشد.در گفتمان ایجاد شده توسط خیریه 
معتقدند در حوزه سیاست همکاری به از جمله هاوس  از سوی دیگر برخی از اندیشمندان

شود. هاوس معتقد است سیاست و اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند و به صورت مالیم آغاز می
 1«سرریزی»بایستگی سیاسی موضوعات اقتصادی اذعان دارد. یکی از مفاهیم مورد استفاده هاوس، 

های مختلف اقتصادی به یکدیگر وابستگی دارند، از این مفهوم بخشاساس  است. بر«  سرایت»یا 
های دیگر شده و این همکاری از بخشی باعث همکاری در قسمت این رو همکاری در یک قسمت

اتحادیه اسالمی  (Hause, 2007:165).(؛165: 1385)هاوس،  شودریز میبه بخشی دیگر سر
و از این طریق، اری در بخش سوم اقتصاد را تسهیل تواند همکهای خاورمیانه با این نگاه میخیریه

 ها بردارد.های مؤثری برای توسعه همکاری و سرایت آن به دیگر بخشگام
تواند با ایجاد ارتباط مؤثر ها در لوای ایجاد اتحادیه مشترک در خاورمیانه، میحکمرانی خیریه

انند خبگان، به مبه تعامالت میان کشورها، ارتباطات متقابل میان نخبگان، فشار جهت پاسخگو بودن ن
 ها عمل نماید.های فشار در اعمال سیاست دولتگروه
 ههای خاورمیانکارکردهای اتحادیه اسالمی خیریه -4-4

  برندسازی کشورهای عضو -1-4-4
ها به روزرسانی هویت ملی و بازسازی تصویر ملی خود را از اهداف مهم و امروزه اکثر ملت

نفس ملی به عنوان مبنای آغازین خودباوری ملی و اند. ایجاد اعتماد به استراتژیک اعالم کرده
؛ (90: 1398باشد )قربی، هویت ملی مستحکم، از اصول اولیه پروژه برندینگ و تصویر ملی می

                                                           
1.  Spill-Over 
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(Ghorbi, 2020: 90) .تواند تصویری را که از های خاورمیانه میتشکیل اتحادیه اسالمی خیریه
شکل گرفته است را به کلی تغییر داده و از شکل ها خاورمیانه و کشورهای منطقه در اذهان ملت

 جنگ به صلح و نیکوکاری و معرفی اسالم واقعی سوق دهد. 
  کسب منزلت -2-4-4

المللی یکی ار نتایج اتخاذ دیپلماسی نیکوکارانه است. کسب حیثیت و اعتبار در صحنه بین
الملل یت آن را در نظام بینوقعمتواند جایگاه و استفاده مؤثر از قدرت نرم توسط یک کشور می

ای که در شبکه در سایه ارتباطاتها دولتبهبود بخشد. با تشکیل این اتحادیه اعتماد و منزلت 
 د شد. شود به طور مؤثری حاصل خواهاتحادیه ایجاد می

  های دیگرهمسوسازی ملت -3-4-4
عامالت چندجانبه به تو  تواند با گسترش سطح روابطهای خاورمیانه میاتحادیه اسالمی خیریه

. ;(Khashei & Emamzadeh, 2011: 21)(21: 1389و امامزاده،  )خاشعیافزایش قدرت نرم خود پردازد
تواند به  ها، میهای موجود در خیریهتعامل بازیگران منطقه خاورمیانه در اتحادیه به همراه ظرفیت
جاد یک یگر منجر شود و ایهای دبهبود چهره تخریب شده کشورهای اسالمی در میان ملت

های عضو اتحادیه می تواند افزایش نفوذ افکار عمومی حکمرانی و همگرایی موفق از طریق خیریه
های اقتصادی، گسترش صلح در منطقه، برقراری امنیت، مهار و قدرت نرم و سرانجام افزایش قابلیت

 ها و ... را در پی داشته باشد. نفوذ ابرقدرت
 صلح و دوستی در منطقه و جهان  گسترش -4-4-4

ل با تشکی (Ekvani, 2016: 115) .؛(115: 1394دوستی الزمه هر کنش سیاسی است )اکوانی، 
های منطقه، با و منافع دولتداده  به همکاری مشترکجای خود را این اتحادیه، یکجانبه گرایی 

بستگی در طول زمان وا ایجاد تعهدات خیرخواهانه نسبت به یکدیگر ساخت پیدا خواهد کرد و
 .(Shirazi, 2018: 29) (؛29: 1396)شیرازی،  گیردمیها را متقابل و منافع جمعی جای رقابت

  کشورهای اسالمی 1همگرایی -4-4-5
توان ا میسی رشرایط و مقتضیات زمان، اشتراک در اهداف دینی، انسانی و منافع اقتصادی و سیا

 ؛(119: 1392، )زارع ستیی جهان اسالم در عصر حاضر دانکننده همگراترین علل ایجاداز مهم
(Zare, 2014: 119). تواند با تمرکز بر اسالم و مسئله نیکوکاری که نقطه اشتراک این اتحادیه می

یی تمامی کشورهای اسالمی است و کم رنگ کردن نقاط اختالف جوامع اسالمی، فرصت همگرا
 در میان کشورهای منطقه را افزایش دهد. 

  های دین اسالمها و پیامانتقال اندیشه -6-4-4
های انسانی سر و کار یافتن موضوعی میان فرهنگی که در همه ادیان مشترک است و با جنبه

                                                           
1. Convergence 
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تواند باعث سهولت در انتقال مفاهیم های مختلف بر سر آن اشتراک دارند، میها با نگاهدارد و ملت
توان گسترش و پیوند های این اتحادیه را میر ویژهو جذابیت برای مخاطبان گردد. یکی از کا

ها دانست تا از این طریق های مشترک میان ادیان در راستای گسترش نفوذ در میان دیگر ملتارزش
های گسترش قدرت نرم گذاری دیپلماسی نفوذ را برای کشورهای عضو تسهیل و زمینهریل

 کشورهای منطقه را فراهم آورد.
های خاورمیانه می تواند با بهبود روابط میان کشورهای عضو با اسالمی خیریه همچنین اتحادیه

سازی میراث مشترک اسالمی نوعی تلکید بر موضوع مشترک نیکوکاری در اسالم و با برجسته
اعتماد میان کشورهای اسالمی به وجود آورد که منجر به یک صداشدن کشورهای اسالمی در 

 .(Ghorbi, 2020: 101)(؛101: 1398)قربی،  د شدالملل خواهصحنه روابط بین
  المللیکاهش سطح تعارضات در تعامالت بین -7-4-4

زدایی میان در یک حالت تنش»زدایی میان کشورها به دو صورت امکان پذیر است. تنش
برند و گیرد که از آن با عنوان تنش زدایی از باال نام میرهبران و طبقه حاکم دو کشور صورت می

گیرد و سپس به رهبران القاء می شود می زدایی میان مردم کشورها صورتحالت دوم که ابتدا تنش
ترین عامل . مهم(Ghorbi, 2020: 102)(؛103: 1398قربی، )«نامندکه آن را تنش زدایی از پایین می

تلثیرگذار در تغییر دیدگاه مردم یک کشور نسبت به دیگری، ارتباط میان افکار عمومی 
نگاه، نقش مؤثری را ایفا نماید و زمینه را  اینتواند در تغییر کشورهاست که اعمال نیکوکارانه می

ها در منطقه و همچنین کاهش منازعات و خشونتها به تنش زدایی با یکدیگر برای تصمیم دولت
 خاورمیانه فراهم سازد.

 
 گیرینتیجه

نی و مقابله با تهدیدات مشترک از جمله دی -سیاسی و فرهنگی –های اقتصادی، امنیتی ضرورت
عواملی هستند که ضرورت همگرایی و تشکیل یک اتحادیه متشکل از تمامی کشورهای منطقه 

کنند. اما مسائلی همچون نگاه متفاوت به امنیت و دشمن مشترک، نژادگرایی خاورمیانه را تشدید می
ای و تنش های فرا منطقهبستگی به قدرتو ناسیونالیسم، اختالفات ارضی و هیدروپلتیک منطقه، وا

ای از جمله ایران و عربستان، از موانع عمده ایجاد یک اتحادیه با مشارکت های منطقهمیان قدرت
الملل و با توجه به توسعه قدرت نرم به جای قدرت سخت در عرصه بین های منطقه هستند.دولت

لماسی و اعتماد افکار عمومی و همچنین ها در عرصه دیپها و سمنهمچنین حضور فعال خیریه
های جهان ای با مشارکت خیریهها، زمینه برای تلسیس یک اتحادیه منطقهها به این سازماندولت

 اسالم بیش از پیش فراهم شده است.
این اتحادیه با ساختار توانمند خود که متشکل از صاحبان نفوذ در حوزه امر خیر در کشورهای 

واند در تعامل با جامعه جهانی فعال باشد و به عنوان نماینده کشورهای خود در منطقه است، می ت
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 راستای حضور ملت ها در صحنه بین الملل فعالیت نماید. 

سه ویژگی غیرسیاسی، غیرنظامی و غیرانتفاعی بودن موجب خواهد شد تا این اتحادیه با جلب 
عملیاتی ساختن اهداف خود، کاهش آسیب مشارکت افکار عمومی و با قابلیت انعطاف بیشتر برای 

پذیری، نفوذ آسان تر در جامعه هدف، اثرگذاری مطلوب و شایسته تری را پدید آورد. لذا در 
به عنوان نمادی از مشارکت موفق مردم در حل  هاخیریهشرایط جدید حاکم بر  مناسبات کشورها، 

ماسی مبتنی بر نیکوکاری در صحنه معظالت کشورها و ملت ها می توانند بسترساز پیشرفت دیپل
 روابط بین الملل باشند.

ی تحقیق نشان می دهد با تشکیل اتحادیه فوق می توان به اهدافی از جمله هایافتهنهایت در 
تصویرسازی مثبت از کشورهای مسلمان در نگاه ملت های دنیا و همراه ساختن افکار عمومی، 

کشورهای عضو، کمک به اهداف سیاسی گسترش مراودات خیرخواهانه و ارتقای اعتماد میان 
کشورهای منطقه، کمک در ایجاد صلح در منطقه، اتخاذ سیاست های تنش زدا و اعتماد ساز و 

 کاهش سوء تفاهمات میان دولت های منطقه، تشویق به توسعه روابط اقتصادی، نائل آمد.
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