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چكيده
مقالۀ حاضر از طریق بهكارگیري رهیافت نوكاركردگرایی و با تأكید بر تعارضهاي ساختاري و محیطی ،زمینههااي واگرایای در
سازمان همكاري اسالمی را مورد بحث قرار می دهد .سازمان همكاري اسالمی بعد از سازمان ملال باگر تارین ساازمان اهاانی
منطقهاي است ،با این واود برخالف بسیاري از سازمانهاي منطقه اي همچون اتحادیۀ اروپا ،اتحادیۀ آفریقا در طول حیات خاود
عمیقاً از كاركرد ضعیف رنج برده است .با عبور از سطوح سازمانی به چالشهاي منطقهاي و بینالمللی ،یافتههاي این مقالاه نااان
میدهد كه تاكلی به نام سازمان همكاري اسالمی بهرغا تبلیااات ایادئولوژیك ،كااركرد خاود را از دسات داده و نااهميونی
اعضا با رویكردهاي متعدد دربارۀ سیاست ،فرهنگ و اقتصاد ،بهویژه در دهۀ اخیر و در موااهه باا چاالشهااي نوههاور ناشای از
اهانیشدن فرهنگ و سیاست ،امكان همكاري در شكل اتحادیهاي اسالمی را براي كاورهاي مسلمان از بین برده اسات .تحلیال
نهایی این پژوهش آن است كه كاورهاي اسالمی در دهاههااي پایشرو تارای خواهناد داد باه ساازمانهاایی باا گارایشهااي
اقتصادي ماترك بپیوندند.
واژگان كليدي :سازمان همكاري اسالمی ،نوكاركردگرایی ،واگرایی ،تعارض سازمانی ،تعارض محیطی.
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Abstract
The present study discussed areas of disintegration in the Islamic Cooperation Organization by applying
neo-functionalism approach and focusing on structural and environmental conflicts. After the United
Nations (UN), the Islamic Cooperation Organization (ICO) is the biggest regional world organization.
However, it has suffered from weak performance during its life unlike many regional organizations such
as the European Union (EU) and the African Union (AU). Moving from organizational levels towards
regional and international challenges, we found out that despite the ideological advertisements, the ICO
has lost its applications. Cooperation has become impossible for the Islamic countries due to its
heterogeneous members with various approaches towards politics, culture and economics especially in
the recent decade with new challenges caused by the globalization of culture and politics. The final
analysis of this study was that Islamic countries will prefer to join organizations with common economic
tendencies in the upcoming decades.
Keywords: the Islamic Cooperation Organization, Neo-functionalism, Disintegration,
Organizational conflict, Environmental conflict

مقدمه

 برخی از تحلیلگران روابط بینالملل پیشبینی میكردند كاه اهاان باه سامت،با ههور پدیدۀ اهانیشدن
 در دهۀ، از آن امله كینچی اوهماي. ملتها پیش خواهد رفت-نظ هاي ساختاري متفاوتی فراتر از دولت
سیاسات و اقتصااد در دنیااي ادیاد

 میالدي معتقد باود كاه ساازمانهااي منطقاهاي باه شاكل قالا9112

 ویلیام زارتمن حتی فراتر از این پیشبینی كرده بود كاه نظاام اهاانی دوقطبای فروخواهاد.درخواهند آمد
.(Ghavam, 2003, p.45) پاشید و نظمی مبتنی بر سازمانهاي همكاري منطقهاي اایيگین آن خواهد شد
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اكنون در دهۀ دوم قرن بیستویك میتوان مااهده كرد كه بسیاري از ایان نظریاات بایش از حاد
خوش بینانه بوده اند .احتماالً دنیا بسیار كندتر از پیشبینیهااي اولیاه در حاال حركات اسات .ضامن اینكاه
اهانی شدن مسائلی را پیش آورده است كه امكان مصالحۀ منطقه اي و اهانی بر سر موضوعات را بایش از
گذشته با چالش موااه ساخته است .سربرآوردن هویت هاي ادید در دو سط محلای و اهاانی منجار باه
خلق ترورسی شده و منازعه میان بلوك هاي ایدئولوژیك را بیاتر ساخته است .در این بین ،گفتمان مسلط
لیبرالیس درخصوص توسعه با چالشهاي عمده روبهرو شده و شكاف شمال و انوب همچنان باقی اسات.
دنیا همچنان گرفتار دوگانيی بر سر بحران تروریس باقی مانده و در این میان بهخصوص دنیاي اسالم محل
مناقاۀ ادید شده است .با این واود ،منازعه بر سر هویت ،دنیاي اسالم را نیاگ چنادپاره سااخته و بناابراین
دفاع از یك ایده به نام اهان اسالم را عمالً غیرممكن ساخته است.
فكر و ایدۀ سازمانی كه بتواند دنیاي اسالم را نمایندگی كند ،همواره از ساوي كااورهاي اساالمی
مطرح بوده است .یكی از مه ترین این سازمانها ،سازمان همكاري اسالمی است .با ایان وااود بارخالف
بسیاري دیير از سازمانهاي منطقهاي شبیه به اتحادیۀ اروپا و حتی اتحادیۀ آفریقا ،سازمان همكاري اسالمی
را عمالً بهمنگلۀ یك بلوك قدرت اسالمی نباید به شمار آورد ،این دربارۀ دیيار ساازمانهااي اساالمی نیاگ
صادق است .برخالف پیشبینیهاي سادهانيارانۀ دهاۀ بیسات كاه اهاان اساالم را كلیتای واحاد باه شامار
میآورد ،منازعۀ مهمی در میان كاورهاي اسالمی دربارۀ فرهنگ ،سیاست و اقتصاد ااري اسات .خطاو
گسل میان برداشت از اسالم در سالهاي اخیر ،ایان منطقاۀ باگر

اارافیاایی را چنادپاره سااخته و حتای

گفتمان مسلطی كه بتواند آمال و ساختار اقتصادي كاورهاي اسالمی را حول ساازمانی واحاد متحاد كناد
واود ندارد .سیست هاي سیاسی كامالً متعدد و گاه درحالمنازعه بر این منازعه دامن زده است.
بر پایۀ این واقعیت هاي اساسی ،مقالۀ حاضر نقطۀ عگیمت خود را بر محاور ایان پرساش قارار داده
است كه چرا كاورهاي اسالمی قادر باه تااكیل ساازمانهااي منطقاهاي نیساتند و آیاا اساسااي مایتاوان در
چا اندازهاي تاریخی موانع تاكیل چنین سازمانهایی را از میان برداشت .بر پایاۀ ایان ساؤال ایان فرضایه
مطرح شده است كه عوامل متعدد سازمانی ،محیطی و بینالمللی امكان موفقیت در ساازمانهااي منطقاهاي
حول ایدئولوژي اسالمی را تقریباً غیرممكن ساختهاند و تنها اقادامات ها گرایای مایتواناد از دامانزدن و
افگایش شكاف و منازعه میان كاورهاي اسالمی الوگیري كند.

851

پژوهش نامه ایراني سياست بين الملل ،سال  ،4شماره  ،2بهار و تابستان 8315

براي بررسی فرضیۀ پژوهش سازمان همكاري اسالمی به مثابۀ مطالعۀ موردي در نظر گرفته شاده و
مه ترین چالش هاي فراروي این سازمان در سه سط ساختار سازمان ،محیط داخلی كاورهاي عضو و در
محیط بینالمللی مورد مطالعه قرار گرفته است.
در پی شكست اعراب در انگ شش روزه ( )9171از رژی هااي اشااالگار فلساطین ،رژیا هااي
محافظهكار عرب در موضعی تدافعی ناچار شدند تا براي خاموشساختن آتش احساسات تودهاي مسلمانان
كاورهاي خود ،درصدد ایجاد سازمان همكاري اسالمی برآیناد .تااكیل ساازمان باه ابتكاار ملاكفیصال
پادشاه عربستان صورت گرفات .ساران كااورهاي اساالمی پا

از آتاشساوزي مساجداألقصای در اوت

 9111به سازمان مگبور مواودیات بخاایدند ) .(Mousazadeh, 2010, p.353ساازمان همكااري اساالمی
بگر ترین سازمان ،بعد از سازمان ملل متحد است كاه  57كااور عضاو آن هساتند .همچناین مقار اصالی
سازمان همكاري اسالمی و مراكگ بگر

آن در ادّۀ عربستان است .ناام ایان ساازمان از زماان تأسای

سال  9342/9111تا سال  9312/2299سازمان كنفران

اسالمی بوده ،اما در سیوهاتمین اااال

در

شاوراي

وزیران امور خاراه این سازمان كه  22تا  32ژوئن در شهر آستانه (پایتخت قگاقستان) برگگار شد نام آن به
سازمان همكاري اسالمی و ناان آن نیگ تاییر یافت.
مباني نظري پژوهش

در این پژوهش براي تبیین چالش هاي سازمان همكاري اسالمی از رویكارد نظاري نوكااركردگرایی ساود
خواهی است .نوكاركردگرایی مولود فكري كاركردگرایی است كه عمدتاً به بساط ،اصاالح و آزماایش
فرضیههاي مربو به ه گرایی پرداخته است .نوكاركردگرایی فرآیندي را توصیف مایكناد كاه طای آن
بازیيران سیاسی چندین واحد مجگا ترغی

میشوند تا وفاداريها ،فعالیتهاي سیاسی و انتظارات خاود را

به سوي مركگ ادیدي معطوف سازند كه نهادهاي این مركگ یا از صالحیتی برخوردارناد كاه دولاتهااي
ملی مواود را تحت پوشش خود میگیرند و یا چنین صالحیتی را میطلبند ) .(Hass, 1958, p.16موضوع
محوري در نوكاركردگرایی این است كه هنيامی كه ه گرایی آغاز شد ،ه گرایای بخاای رفتاهرفتاه باه
سایر حوزههاي ه ریاه و ه خانوادۀ خود ،بهخصوص در حوزههاي موضوعی كه ساط بااالي وابساتيی
متقابل واود داشته باشند و یا به صورت بالقوه از این موقعیت برخوردار باشند ،تسري مییاباد

(Ghavam,

.(2005, p. 50

براي تبیین بازتاب عوامل ساختاري بر كاركرد سازمان همچنین از نظریاۀ «ها گرایای و واگرایای»
استفاده شده است .در میان محققان كماكان در مورد واژۀ ه گرایی تااویش زیاادي وااود دارد .باه نظار
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دونالد پوچاال ه گرایی یك سلسله از فرآیندها است كه باعث ایجاد و تداوم یك نظام هماهنگ در سط
بینالمللی میگردند ،به عبارت دیير ،نوعی نظام بینالمللی است كه در آن بازیيران هماهنگساختن منافع
خود ،مصالحه در مورد اختالفات خویش و تحصیل عواید متقابل از طریق تعامالت خاود را هماواره میسار
مییابند ) .(Puchala, 1972, p.22در تعریفی دیيار از ها گرایای آماده اسات :ها گرایای درها آمیاگي
ژئوپلتیااك ،ژئواكونومیااك و ژئواسااتراژیك كاااورها و ملااتهااا در مناااطق گوناااگون گیتاای اساات
) .)Mojtahedzadeh, 2000, p.69مقولۀ ه گرایی گاه بهعنوان یك فرآیند در نظر گرفته میشود كه شامل
كنش و واكنشها و اقداماتی است كه براي نیل به مرحلۀ وحدت صورت مایگیارد و گااه باهعناوان یاك
وضعیت یا محصول نهایی نياه می شود .به عقیدۀ آمیتاي آتگیونی ،یك اامعۀ سیاسی تنها هنيامی وحدت
دارد كه عناصر و ابگار خااونت باراي برقاراري نظا و كنتارل را در اختیاار داشاته باشاد
 .(p.150پ

(safavi, 2010,

میتوان گفت همۀ روندهاي ه گرا از یك منطق درونی تبعیت میكنناد كاه از نظار میلتاون

فریدمن شیوههایی است براي پیيیري ،تفسیر یا سازماندهی مسائلی كه به هاهر متفرق و پدیدههااي متكثار
به نظر میآیند درصورتیكه تجلی یك ساختار اساسیتر و نسبتاً مرتبط تلقی میشوند ،میباشد ) Fridman,
.(1953, p.33

برعك  ،واگرایی عبارت است از فرآیندي كه طی آن واحدهاي سیاسی و دولاتهاا از یكادیير
دور شده و در آن زمینههاي بحران و انگ فراه میآید ) .(Ghavam, 1991, p.229در كل ،شكلگیري
فرآیند واگرایی در یك ساختار فضایی -اارافیایی ،مستلگم وااود زمیناههاا و عوامال مختلفای اسات كاه
عمدۀ آنها به شرح زیر است:
 .9گسیختيی فضایی و اارافیایی و فقدان بستر و كالبد یكپارچهساز ،بهخصوص در مقیا

محلی

و منطقهاي ).(Hafeznia & Kavianirad, 2004, p.65

 .2گسیختيی ،تضاد و تعارض فرهنيی ،دینی و ایدئولوژیكی.
 .3تعارض منافع ملی و امعی در امور منطقهاي و اهانی ،نظیر توسعۀ حوزۀ نفوذ در مناطق دچاار
خأل قدرت براي سیادت منطقهاي و اهانی ).(Wiclean, 1989, p.65

 .4بروز تعارضات درونساختی و نيرش رقابتآمیگ اعضا نسبت به یكدیير ،بهویاژه آنهاایی كاه
داراي وزن ژئوپلتیكی متوازن هستند ،یا احسا

تهدید ماترك امنیتی نسبت به یكدیير.

 .5محوشدن اهداف و یا تهدیدات ماترك اعضا.
 .1واود ساازۀ ائتالفای رقیا
ه پاشیدگی آن شود.

و یاا متاداخل كاه مایتواناد برخای از اعضاا را ااذب و باعاث از
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 .7بروز تحوالت درونساختی هر یك از اعضا در زمینههاي سیاسای ،ایادئولوژیك و غیاره ،نظیار
فروپاشی پیمان «سنتو» با پیروزي انقالب اسالمی در ایران ).(Hafeznia, 1990, p.58

 .2رقابت اقتصادي كه منعك كنندۀ تالش اوامع و دولتهااي سارمایهداري باراي ااذب بیااتر
بازار محصوالت ،نیروي انسانی و مواد خام ارزانتر است ).(Ghavam, 1991, p.235
واگرایی در سازمان همكاري اسالمی در مقالۀ حاضر در سه سط

ارائه میشود .9 :سط سازمانی:

كه چالشهاي سازمان در امور داخلی آن را بیان میكند .2 ،محیط داخلی كاورها :كاه باه ابعااد سیاسای،
فرهنيی و اقتصادي كاورهاي عضو پرداخته است .3 ،محییط پیرامونی كاورها :در این ساط اررگاذاري
عوامل بینالمللی بر عملكرد سازمان و كاورهاي عضو بررسی خواهد شد.
براي كمك به روشنشدن بحث ،از طریق ادول زیر میتاوان عوامال اررگاذار بار عادم كامیاابی
سازمان همكاري اسالمی را مااهده كرد.

شكل  :8عوامل و زمينه هاي واگرایي در سازمان همكاري اسالمي مدل از نگارندگان
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پيشينۀ پژوهش

تعمیق ه گرایی میان كاورهاي اسالمی از دغدغاههااي اادي كااورهاي اساالمی اسات و باه دنباال آن
موضوع شناسایی چالشهاي مواود در سازمان همكاري اسالمی باهعناوان باگر تارین تااكل سیاسای و
اقتصادي كه با هدف گسترش همكاريها میان كاورهاي اسالمی در تمام حاوزههااي سیاسای ،اقتصاادي،
فرهنيی و ااتماعی تأسی

شده است الزم به نظر میرسد .بااینحال اكثر منابع موااود در ماورد ساازمان

همكاري اسالمی به بعد هنجاري تواه كرده كه اساساً مربو به ابعاد اخالقی و ارزشی است و به تعبیر بهتر
به ااي پرداختن به اینكه «چه چیگي هست» به «چیگي كه باید باشد» بیاتر تواه شده است و هماین عامال
سب

شده است كه منابع مواود در زمینۀ شناسایی چالشهاي سازمان همكاري اسالمی بسیار اندك باشد.
در برخی از پژوهش ها در ارتبا با ماكالت سازمان همكاري اسالمی بر وضعیت آموزش عالی و

تولید عل تأكید شده است .مهرداد مدهوشی ( ،)2221در بررسی خود با عنوان «وضعیت آماوزش عاالی و
تولید عل در كاورهاي عضو كنفران

اسالمی» معتقد اسات آماوزش عاالی نقاش اساسای و محاوري در

فرآیند توسعۀ ملی و توازن بین ابعاد مختلف توسعهیافتيی كااورها دارد ،لاذا كااورهاي اساالمی بایساتی
بهصورت ادي عملكرد آموزش عالی را مورد بررسی قرار دهند .وي در این راستا وضعیت آموزش عاالی
و تولید عل را در  57كاور عضاو كنفاران

اساالمی در ابعااد مختلاف و باا اساتفاده از پایيااه اطالعااتی

یونسكو مورد تحلیل قرار داده است و در پایان وضعیت آموزش عالی و تولید عل در  57كاور مسلمان را
نسبت به شاخصهاي اهانی ،بسیار نامطلوب میداند.
یوسف حسنپور ( ،)2292در مقالۀ «بررسی موانع و ماكالت كاورهاي عضو در ایجااد و ارتقااي
مراحل یكپارچيی اقتصادي» ناان میدهد كه شكاف عمیقی فیمابین كاورهاي عضو ساازمان كنفاران
اسالمی از حیث فضا و امكان یكپارچيی اقتصادي وااود دارد .همچناین ایان كااورها از حیاث امكاان
یكپارچيی فاقد تنوع صادراتی اهت رشد و پیارفت ،وهمچنین پیشبرد تعامالت بازرگانی و اقتصاادي
فیمابین میباشند؛ و در نهایت معتقد است مدیریت اقتصادي و سیاستگذاري كارآمد از طرف كاورهاي
عضو اهت بهبود فضاي یكپارچيی اقتصادي الزم است.
ناصر بهرنيینیا و وحید شقاقی شهري ( )2227در مقالۀ «روند سرمایهگاذاري مساتقی خاارای در
كاورهاي عضو كنفران

اسالمی» براي موفقیت سازمان و كاورهاي عضو به روند اذب سرمایهگاذاري

خارای به مثابۀ امري مه تأكید دارد .وي در مقایسۀ تطبیقی ناان میدهد این كاورها در ااذب  FDIدر
مقایسه با كاورهاي توسعهیافته عملكرد ضعیفی در اذب سرمایۀ خاارای داشاتهاناد ،وي باراي حال ایان
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ماكل ،آزادسازي اقتصادي و تجاري را پیانهاد میكند كه باید با درایت كامل ،باه اااراي سیاساتهااي
صحی پولی و مالی نیگ تواه داشته باشند تا در این مسیر با ماكالت احتمالی موااه نيردند.
برخی دیير به مااركتهاي درونگروهی در میاان كااورهاي عضاو ساازمان همكااري اساالمی
پرداختهاند .حسن راق

( ،)2225در مقالۀ «بررسی میاگان ماااركت درونگروهای و عضاویت كااورهاي

عضو سازمان كنفران

اسالمی در ه گرایی منطقهاي» ناان میدهد كه سازمان همكاري اسالمی به نسبت

امعیت و مساحت كاورهاي عضو اایياه شایستهاي در فعالیتهاي اقتصادي و تجاري اهان نداشته است
و تالش در اهت ایجاد زمینههاي مناس

بهمنظور گسترش اینگونه فعالیتها در سط بینالمللی ضروري

به نظر میرسد .بااینواود با داشتن شرایط و موقعیتهاي متفاوت كاورهاي اسالمی از لحاظ ویژگیهاي
اقتصادي -تجاري ،كاورهاي عضو سازمان همكاري اساالمی مایتوانناد از تااكیل پیماانهااي منطقاهاي
بهعنوان ابگار اساسی اهت ارتقاء تاییرات ساختاري بهره ببرند.
محمد امجد ( )2223در مقالۀ «نظریۀ ه گرایی و سازمان كنفران

اسالمی» به دنبال آن اسات كاه

راههاي ه گرایی و نگدیكی كاورهاي عضو سازمان همكاري اسالمی را برشمرد .وي معتقد است سازمان
براي ایفاي نقش تاریخی خود در كاورهاي عضو براي ایجاد تحوالت عظی اقتصاادي ،ااتمااعی ،فنای و
سیاسی (نظیر آنچه در اروپا اتفاق افتاده) نیاز به یاك خاناهتكاانی باگر

دارد و باه دلیال پیچیادگی نظا

اهانی و تاییرات عمادهاي كاه در زمیناههااي مختلاف ایجااد شاده ،كااورهاي اساالمی بایاد از ساازمان
كنفران

اسالمی بهعنوان نهادي كه بالقوه میتواند گرهگااي بسیاري از ماكالت كاورهاي اساالمی در

این راستا باشد بهره ببرند.
سید نعمتاهلل قادري ( )2227در بررسی خود باا عناوان «ساازمان كنفاران
چالشها و نقش ایران در آن» بیاتر به انبههاي ارزشی سازمان در غال

اساالمی ،فرصاتهاا و

گردآوري سخنرانیهاي ریاسات

محترم امهوري و وزیر امور خاراه از سایتهاي مختلف پرداخته است .مطال

این پژوهش به این مسئله

میپردازد كه این سازمان با تقویت و توسعۀ همكاريهاي فیمابین در ابعاد مختلف در چهارچوب مناافع و
حقوق امت اسالمی میتواند اقدامات مثبتی را انجام دهد ،همچنین موقعیت ممتاز امهوري اساالمی ایاران
در اهان اسالم و منطقه و نقش مورر آن در ااال

در ارتقاي موقعیت بینالمللی و ال تواه رساانههااي

گروهی سازمانهاي بینالمللی و دولتها تعیینكننده بوده و هست .بهرغا فراوانای مناابع و پاژوهشهااي
مرتبط با سازمان همكاري اسالمی ،پژوهش چندانی بهویژه دربارۀ موضوع مقالۀ حاضر انجام نيرفته است و
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اغل

بر یكی از ابعااد اقتصاادي ،فرهنيای و یاا سیاسای تأكیاد شاده اسات .ایان پاژوهش درصادد اسات

چالشهاي سازمان همكاري اسالمی را در سطوح مختلف بررسی كند.
یافتههاي تحقيق

یافتههاي پژوهش در شش بخش ارائه شده است .در بخش اول ،مه ترین چالشهاي سازمانی مورد تأكیاد
قرار گرفتهاست ،بخش دوم به چالش هایی كه كاورهاي عضو در محیط داخلی و همچنین مناسابات خاود
با همدیير روبهرو هستند پرداخته است ،در بخش سوم ،بازتاب عوامل فرهنيی تانشزا ماورد تأكیاد قارار
گرفته است ،بخش چهارم ناهمسانی محیط اقتصادي به مثاباه یكای از مها تارین عوامال ناكااركردي ایان
سازمان احصاء شده است و سرانجام موضوعات و مسائلی كه فراتر از محیط منطقهاي و داخلای و باه مثاباه
عوامل پیرامونی چالشهاي اساسی فراروي این سازمان قرار داده است مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 -8چالشهاي سازماني
 -8-8ابهام در معيار عضویت

موضوع عضویت در سازمان كنفران

اسالمی در مادۀ  2اسا نامۀ این سازمان تصری شده است،

به صراحت میتوان ادعا كردكه اسا نامۀ سازمان به استثناء شر مسلمانبودن هیچگونه شار خاصای را
اهت عضویت در سازمان ماخص نكرده است ،به عبارت دیير سازمان همكاري اسالمی به «غیركاورها»
ااازۀ عضویت در سازمان را نمیدهد ) .(Sayed-as-salim, 1997, p.21بحث عضویت یكی از مااكالت
قانونی است كه عملكرد بهینۀ سازمان را با ماكل مواااه نماوده و هماین موضاوع مواا

شاده اسات تاا

سازمان از نظر عضویت،گسترش بیرویه بیابد ).(Shooshtari, 2004, p.167

همچنین هیچگاه معیار ماخص و رابتی براي عضوگیري اعمال ناده است ،شاماري از كااورهاي
اقلیتی مسلمان به عضویت پذیرفته شدهاند ،ولی در مقابل درخواست عضویت هند رد شاده اسات ،ایان در
حالی است كه زانگیبار ،در تانگانیا از اعضاي سازمان هستند ).(Simbar & Ghorbani, 2011, p.215
 -2-8فقدان ضمانت اجرایي و نظام تصميمگيري

سازمان همكاري اسالمی تاكنون موفق شده است قطعنامههاي زیادي باهصاورت اامااع در زمیناۀ
موضوعهاي مختلف مندرج در دستور كارش تصوی
معموالً مواضع ملی خود را با تعص

كند ،اما در مقام عمل اغلا

نااموفق باوده و اعضاا

پی گرفتهاند .سازمان در مورد فلسطین توانست محملای باراي گارفتن

مواضع ماترك شود ،اما در مقام اارا كاري از پیش نبرد ) .(Ahmadi, 1998, p.719بدینترتیا

یكای از
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اشكالت عمده كه در اسا ناماۀ ساازمان وااود دارد ،فقادان هرگوناه مااده و یاا شار و شاروطی باراي
مجازات كاورهایی است كه مفاد اساسنامه را نقض میكنند ).(Sayed-as-salim, 1997, p.23
سازمان همكاري اسالمی همچنین فاقاد نهاادي باراي تصامی گیاري ماؤرر و پیيیاري اااراي ایان
تصمیمات از طریق نوعی مجازات مانند شوراي امنیت سازمان ملل متحاد اسات .ایان در حاالی اسات كاه
باتواه به امیع اهات برخی پیانهادات براي ایجاد نهادي ماابه شاوراي امنیات باراي همكااري اساالمی
واقع بینانه به نظر نمیرسد ،در همین زمینه بیتفاوتی برخی از اعضا نسبت به امور همكاري اسالمی از دیير
مسائل مه مبتالبه سازمان است ،بهعنوان مثال برخی از كاورهاي عضو نگدیاك باه ده ساال اسات كاه در
ناتهاي ااال

شركت نكرده و اطالعی در مورد سیاست خود ندادهاناد

(Simbar&Ghorbani, 2011,

 .(p.215همچنین به دلیل عدم واود شوراي دائمی تصامی گیاري در رس

ساازمان ،بیااتر تصامیمات در

ااال هاي وزراي خاراه گرفته میشود كه به علت ناهميونی و عدم تجان

كاورهاي شركتكننده و

اختالف منافع زیاد كاورها و قدرت نفوذ برخی از كاورها ،تصمیمات از قاطعیت خاصی برخوردار نبوده
و بیاتر شكل مخرج ماترك منافع اعضا را داردكه بالطبع داراي انعطاف زیاد و كلیگاویی در ماورد حال
مسئله هستند ).(Fouzi Toyserkani, 1998, p.64
 -3-8دبيرخانه

سازمان همكاري اسالمی داراي دستور كار بسیار گستردهاي است كه فاقد بوداه و امكانات ماالی
و اداري الزم اهت برآوردهكردن آنهاست ،درنتیجه با تواه به امكانات مواود و میگان ماااركت اعضاا،
كار روي موضوعات و پیيیري آنها بسیار سطحی است ،سازمان تنها در صورتی مایتواناد از عهادۀ انجاام
چنین كاري برآید كه بر ماكالت حقوقی ،ساختاري و ...خاود غلباه كناد

(Simbar&Ghorbani, 2011,

 .(p.215همچنااین دبیركاال نیااگ ماایتوانااد در سااازمان یااك عنصاار مه ا قلمااداد شااود ،زیاارا وي یااك
هماهنگكننده و یك رئی

اارایی در سازمان به شمار میآید ،ابقاي یك دبیركل باراي مادت طاوالنی،

ممكن است سازمان را از یك دبیركل قوي محروم نماید .از طرف دیيار اگار دبیركال بخواهاد در پسات
خود منافع كاورهاي خاص را در نظر بيیرد و گرایشهاي ملی خود را دخیل نماید ،این سازمان هیچگااه
پیارفتی نخواهد داشت ،لذا الزم است نهادي در سازمان تعبیه شود كه نقش مسئولبودن دبیركال در برابار
اهداف سازمان و وهایف محوله را آشكار كند و نمایندگان كاورها را قاادر ساازد تاا از او در برابار اماور
مختلف سؤال نماید ).(ahari, 1997, p.736
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 -4-9بودجۀ سازمان

براسا

مادۀ هفت مناور ،هگینه هاي سازمان باید به وسیلۀ اعضا و برطبق درآماد ملای آنهاا تاأمین

گردد و اصوالً سازمان براسا

سهمیههاي مقرر باراي هار كااور براساا

میاگان درآماد ملای و همچناین

كمك هاي داوطلبانۀ اعضا برپا ایستاده و قادر به عمل میباشد .اما بررسیها نااان مایدهاد كاه بسایاري از
اعضا از پرداخت حق عضویت خود ناتوان بوده و یا حاضر به پرداخت آن نمیباشند .كااورهاي رروتمناد
خلیج فار

و مخصوصاً عربستان و كویت نقش كلیدي در تأمین بوداۀ سازمان داشته و در نتیجاه از نفاوذ

باالیی در سازمان برخوردار خواهند بود .این امر باعث اعمال نفوذ در اهتگیريهاي سیاسای و فرهنيای
�
سازمان گردیده و عالوهبراینكه اباگاري باراي اااراي سیاساتهااي فرهنيای ایان كااور گردیاده اسات

برخوردي محافظهكارانه را با مسائل و معضالت اهان اسالم فراه میآورد

(Fouzi Toyserkani, 1998,

.(p.64
 -5-8ابهامات رأيگيري

مناور سازمان براي ناستها و وزراي امور خاراه ،سیست رسيگیري خاصی را ماخص كارده،
ولی براي ناستهاي سران چنین سیستمی را معین نكرده است .ازاینرو یكی از ماكالت فراروي سازمان،
نبود یك سیست رسيگیري ماخص است .این ماكل موا

شده تا در ناستها ،تصمی گیاري براساا

ااماع و ااتناب از رسيگیري صورت پذیرد و ایان رویاه باعاث شاده تاا قطعناماههااي ساازمان ،ضاعیف،
متناقض و گاهیاوقات ااراناشدنی باشند ) .(Shooshtari, 2004, p.169بهعالوه هنوز ه ترتی
در مجموعۀ تاكیالتی سازمان واود دارد :كنفران

نامتعارفی

سران با حضاور رسسااي دولات تااكیل مایگاردد،

درحالیكه در بعضی از كاورها ،مسئول عالی اارایی نماینادۀ دولات محساوب مایشاود ،البتاه در برخای
ازكاورها هر دو مقام در یك نفر امع شده است ).(Fasahat, 1997, p.796
 -1-8دولتيبودن سازمان

یكی از دالیل عمدۀ پیارفت كند و دستاورد اندك این سازمان ،ویژگی صرفاي دولتایباودن اسات.
سازمان باید همانناد ساازمان ملال متحاد ،در تاالشهااي خاود باراي رسایدن باه اهاداف ،از پتانسایلهاا و
هرفیتهاي سازمانهاي غیردولتی بهره ببرد .سازمانهاي غیردولتی ،منبعی ارزشمند در تالشهااي ساازمان
ملل متحد براي تقویت وادان عماومی درباارۀ مساائل موردبررسای باهشامار مایآیناد

.(Fasahat, 1997,

 .(p.794عالوهبراین ،بسیاري از كاورهاي مسلمان داراي حكوماتهااي اقتادارگرا هساتند و ایان مواا
بیرغبتی سازمانهاي غیردولتی براي مااركت در این سازمان میگردد .صرفنظر از نیات و مقاصد اعضا،
این امر سازمان را از كمكهاي بالقوۀ خارای محروم میكند ).(Shooshtari, 2004, p.173
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 -1-8تقسيم موضوعي دستور كار سازمان

تقسی موضوعی دستور كار سازمان از دیير عوامل اررگذار بر فعالیت ساازمان همكااري اساالمی
است .اكنون تركیه ،پاكستان ،سنيال و عربستان ساعودي هركادام باهعناوان مقار اصالی كمیتاههااي دائا
اقتصادي ،علمی ،ایدئولوژیك ،فرهنيی ،اطالعاتی ،سیاسای و اماور مرباو باه قاد

شاناخته شادهاناد و

هركدام از آنها هدایت این موارد را برعهده دارند ،درحالیكاه هایچ نهاادي باراي شناساایی فوریاتهااي
فرهنيی ،سیاسی ،اقتصادي و علمی تعبیه ناده كه داراي انبۀ فراگیر و مورد اقبال هميان باشد .افرادي كه
مسئولیت این كمیتهها را برعهده دارند ،رسساي امهور كاورهاي یاد شده هستندكه به دلیال اشاتاال آنهاا
در امور مه ممالك خود و یا به دلیل محدودیتهایی كه در گرفتن تصمیمات دارند ،نمیتوانند در اولاین
فرصت فوریتها را شناسایی كنند و یا دربارۀ آنها تصمی بيیرند ).(Ahari, 1997, p.735
 -2چالشهاي محيطي

اختالفهاي سیاسی بگر ترین مانع بر سر راه ه گرایی كاورهاي اسالمی به شمار میآید و عامل اصالی
شكست اقدامات و طرحهاي ه گرایی در میان كاورهاي اساالمی اسات .ایان اخاتالف باهطاور عماده از
تفاوت نظامها و ساختار سیاسی كاورها و باه تباع آن اخاتالفهااي عقیادتی و تضااد مناافع كااورها كاه
اهتگیريهاي متفاوتی را به دنبال میآورد ناشی میشود.
 -8-2بيثباتي سياسي

در واقع تأسی

سازمان در بحبوحۀ انگ سرد عربی اتفاق افتاد كه در نظام سیاست اهاانی ریااه

داشت ،در طی انگ سرد ،كاورهاي اسالمی به سه دستۀ عمده تعلق داشاتند :طارفداران بلاوك غارب،
طاارفداران بلااوك شاارق و غیرمتعه ادها .انقالباایگااري ناصااري و ضدپادشاااهی بعثاایهااا نیااگ وضااعیت
حكومتهاي پادشاهی این منطقه را بیربات ساخته بود و در نهایت به بره خاوردن صاحن سیاسای منطقاه
منجر گردید ) .(Lenczowski, 1978, p57در این زمینه میتوان به اختالفات داخلی و كودتاهاي مختلاف
در كاورهایی نظیر پاكستان ،عراق ،كاورهاي آفریقاایی ،كااورهاي آسایاي میاناه و قفقااز اشااره نماود.
بیرباتی از این اهت كه موا
میشود ،موا

تاییر پیدرپی حكومت و رويكارآمدن حكومت ادیاد در یاك كااور

ناپایداري سیاستها و دگرگونی مای سیاسای حكوماتهاا و درنتیجاه فااارهاي داخلای

میگردد .همچنین باعث میشود تواه كااورها از پارداختن باه مساائل منطقاهاي ،باه ساوي تاالش باراي
برقراري ربات داخلی و حفظ مواودیت حكومت الا

گاردد ،كاه نتیجاۀ آن پایبناد نباودن باه تعهادات

منطقهاي است ) .(Fouzi Toyserkani, 1998, p.92ازاینرو اختالفهاي داخلای ،آسای پاذیري بگرگای
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است كه كاورهاي اسالمی با آن روبهرو بودهاند و این آسی پذیري همواره مورد بهرهبرداري قدرتهاي
خارای و یا حامیان منطقهاي آن قدرتها قرار گرفته است ).(Ghasemi, 2002, p.94
 -2-2اختالفات ارضي و مرزي

این پدیده بیاتر محصول دوران استعمار و سلطۀ مستقی كاورهاي خارای بر كااورهاي اساالمی
و نوع تقسی كاورهاي اسالمی مخصوصاً پ

از فروپاشی عثمانی كه در تاریخ ساوم ماار

9323/9124

رخ داده است ) .(Shooshtari, 2004, p.94الزم به ذكر است كاه مرزهااي قلماروي غربای اهاان اساالم
زودتر از مركگ آن تعیین و ماخص شدند و كاورهاي انيلستان و فرانسه و ایتالیا در ایجاد آن نقش داشاته
وپ

از استقالل نیگ همان مرزها به رسمیت شناخته شد .از آنجایی كه اكثر این مرزها از نوع هندسی و باه

خط مستقی هستند و در ترسی آنها به مسائل انسانی ،دفاعی و نظامی كامالً بیتواهی شده اسات ،بناابراین
هرلحظه امكان درگیاري در ایان كااورها وااود دارد ،زیارا هایچیاك از آنهاا از وحادت عملیااتی الزم
برخوردار نیستند ).(Ezati, 2008, p.176

اختالفهاي مرزي ایران و عراق بر سر تعیین خط مرزي رود اروند و كنترل این آبراه ،اخاتالف
مرزي عراق و كویت ،اختالف ایران و امارات بر سر اگایر سهگانۀ ایرانی در خلایج فاار  ،اخاتالفهااي
سرزمین عربستان ،عمان و ابوهبی در مورد واحههاي بوریمی ،اختالف بحرین و قطار بار سار حاكمیات بار
اگایر حوار ،اختالف عربستان و كویت بر سر اگایر حوار ،اختالف عربستان و كویت بر سر اگایر قاارو و
امالمرادی  ،اختالف مرزي مالگي با اندونگي ،اختالف مرزي نیجریه با كامرون و ...از املۀ این اختالفهاا
هستند ) .(Mamduhi, 1992, p.40این دخالتها ،ماكالت سیاسی و اقتصادي فراوانی را بر ایان كااورها
تحمیل كرده و انگهاي زیادي را بهواود آورده است ،براي مثال میتوان به انگ تحمیلی عاراق علیاه
ایران اشاره كرد كه طوالنیترین انگ بعد از اناگ اهاانی دوم محساوب مایشاود

(Sayed-as-salim,

.(1997, p.151
 -3-2تنوع سطوح توسعهیافتگي كشورها

نظامهاي سیاسی متفاوتی از قبیل سلطنتی ،محافظهكار سنتی ،امهوري اسالمی ،امهوري الئیك و
سوسیالیستی در رس

این سازمان وااود دارد .حتای در میاان نظاامهااي مااابه باه دلیال ماهیات متفااوت،

سازگاري دیده نمیشود .براي نمونه قانون اساسی دوازده كااور باهطاور مااخص بیاان مایدارد كاه ایان
كاورها الئیك هستند ،درحالیكه در چهارچوب عضویت در ساازمان همكااري اساالمی خاود را كااور
اسالمی میدانند .بافت ناهميون قدرت سیاسی و اقتصادي كاورهاي عضو ،موا

اعمال نفوذ كاورهاي

قدرتمند در درون سازمان و بر كاورهاي ضاعیفتار گردیاده كاه ایان كااورها ،باا تجهیاگ امكاناات ،بار
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كاورهاي ضعیف دیير تأریر میگذارند و آنها را به موضعگیريهاي خااص در اهات مناافع خاود وادار
میدارند ).(Fouzi Toyserkani, 1998, p.65

شكل ( :)2اختالف مرزي كشورهاي شبه جزیره عربستان بر سر منافع هيدروكربني

 -4-2ناسيوناليسم عربي

اكثریت كاورهاي عضو سازمان ،عرب هستند كه این امر ائتالف قدرتمندي را از این كاورها در
داخل سازمان در مقابل دیير كاورهاي غیرعرب بهواود آورده است .اصاوالً كااورهاي عربای هماواره
اهت دفاع از منافع ماترك خود تاكلهایی را داشته و به نگدیككاردن نظارات خاود مایپرداختناد كاه
ازامله میتوان باه اتحادیاۀ عارب اشااره نماود ) .(Fouzi Toyserkani, 1998, p.69همچناین وزیار اماور
خاراۀ عراق در دوازدهمین كنفران

وزراي امور خاراه كه از اول تا پنج ژوئان  9312/9129در بااداد

برگگار شد ایران را بهعنوان متجاوز معرفی كرد و گفت در نگاع میان عرب و غیرعارب ،كااورهاي عربای
نباید بیطرف باقی بمانند ).(Fasahat, 1997, p.801
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قرار داشتن مقر بسیاري از نهادهااي مها و تخصصای ساازمان و مراكاگ حساسای مانناد دبیرخاناه،
مؤسسۀ اسالمی علوم و فنون و توسعه ،مجمع الفقه اسالمی و غیره در عربستان سعودي موا

گسترش این

نفوذ شده است .كاورهاي خاص و معدودي در سازمان ،به دلیل دراختیارداشتن شریانهاي مالی ساازمان،
پستهاي كلیدي و حسا

را در اختیار دارند ،ساختمان دبیرخانۀ سازمان و زمین بانك توسعۀ اقتصاادي از

سوي كاور عربستان به سازمان اهدا شده است و بیااترین ساه از سارمایههااي موااود در باناك توساعۀ
اسالمی و صندوق همبستيی اسالم ازآن این كاور است ).(Shooshtari, 2004, p.161
 -5-2قرارگرفتن در منطقۀ بحرانزا

تقریباً تمام كاورهاي عضو سازمان همكاري اسالمی از نظر سیاسی و امنیتی هماواره باا مااكالتی
موااه بودهاند ،اگرچه برخی از ماكالت امنیتی این كاورها در مسائل و ماكالت داخلی ریااه دارد ،اماا
قرارداشااتن در مناااطق بحاارانزا ایاان ماااكالت را دوچناادان كاارده اساات .متأساافانه ،تحدیااد حاادود و
عالمتگذاري و قراردادهاي مرزي كه آنها را همراهی میكنند ،هیچ دولتی را از اختالفات مارزي مصاون
نمیدارد ،تا ااییكه اگر به نقاۀ كاورهاي عربی بنيری به سختی میتوانی دو كاور را پیدا كنی كه در
حال منازعه با یكدیير نباشند ) .(Drysel & Belic, 1991, p.112این اختالفها تا حدي به هماین ترتیا
در كاورهاي آفریقایی عضو سازمان نیاگ وااود دارد،كااورهاي غیرعارب آسایایی عضاو ساازمان مانناد
پاكستان و افاانستان نیگ وضعیت بهتري ندارناد ،شااید شامار انادكی از كااورهاي مسالمان باشاند كاه تاا
حدودي به مدیریت و مهار بحرانهاي داخلی و منطقهاي خود قادر هستند.
 -1-2اختالفهاي قومي ،قبيلهاي و مذهبي

واود اختالفهاي قومی ،قبیلهاي و مذهبی از ویژگیهاي بارز اوامع اهان سومی است كه اهان
اسالم بهعنوان اگئی از این حوزه دچار این عارضه شده است ،اختالفاتی مانند اختالفات ارامنه و آذريهاا
در آذربایجان ،اختالفات مذهبی در بحرین ،اداییطلبان كرد در تركیه و عراق و درگیريهاي قوم مهاار
در پاكسااتان از ایاان املااه هسااتند ) .(Shooshtari, 2004, p.98تأكیااد باار یااك قومیاات خاااص و ایجاااد
ایدئولوژيهاي سیاسی -نژادي باعث اختالف دوچندان میشاود و تأكیاد بار كااورهاي عربای آنهاا را از
اوامع غیرعرب ادا میسازد و حتی تأكید بر تایع باعث ایجااد قطا بناديهااي ایادئولوژیك سیاسای-
نژادي میشود ،تا به آنجا كه در سال  9321مفتیهاي عربستان با صدور فتاوي نفاقبرانيیگانه ،شیعهكای را
روا داشتند و موج ادیدي از خاونت در مناطق ه اوار شیعه و سنی عراق بر پاا نمودناد

(Vaez, 2008,

 .(p.166هنوز بسیاري از فرقههاي مسلمان ه دیيار را كاافر مایشامارند و باه دنباال آن منازعااتی كاه در
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كاورهاي اسالمی به وقوع میپیوندد سب

شده تا كاورهاي اسالمی بهعنوان ناقض حقوق بار نیگ معرفای

شوند .این اتهامات پیامدهاي خطرناكی به همراه دارد كه برخی از آنها عبارتند از:
 مانع گرایش غیرمسلمانها به اسالم میشود؛ چهرۀ اسالم را نگد افكار عمومی اهان مخدوش میكند؛ -به مداخله و تجاوز در كاورهاي اسالمی و تحری علیه آنها مااروعیت مایبخااند

(Sonboli,

.(1997, p.778
 -1-2رهبري

پ

از سقو نظام دوقطبی در اهان ،نظام اهانی شاهد استقالل كاورها از یوغ دو بلوك شرق و

غرب در اقصی نقا اهان بود .یكی از این حوزهها در اهاان اساالم باه وقاوع پیوسات .ایان پدیاده بساتر
استقالل براي كاورهاي تازهبهاستقاللرسایدۀ اساالمی را مهیاا كارد ) .(Naji & Jayum.A, 2013, p.4در
اهان اسالم قط هاي قدرت متعددي واود دارند كه داراي وزن ژئوپولتیك نسبتاً یكسانی بوده و برتاري
دیير قط ها را برنتابیده و با ه دیير رقابت میكنند و یكدیير را به چالش میكاند .از سوي دیير نباود
یك رهبري واحد در اهان اسالم و اختالف كاورهاي مسلمان براي تصااح

ایان مقاام نیاگ در تضاعیف

مؤرر است ) .(Hafeznia & Zarghani, 2002, p.149استجوي رهبري و اختالفات بهواودآمده در اهان
اسالم در سازمان همكاري اسالمی انعكا

داشته است ،در درون سازمان بسیاري از رهبرهااي كااورهاي

عضو ادعاي رهبري دارند ،در نتیجه بخش قابل تواهی از انرژي سازمان پیوسته صرف تالش باراي حفاظ
تعادل و موازنه بین كاورهاي عضو قدرتمند شده است ،در نتیجه شماري از این كاورها نسابت باه دیيار
اعضاي كنفاران

بسایار ساختگیار و هناینتار هساتند ،تاا نسابت باه كااورهاي غیرعضاو ) & Simbar

 .(Ghorbani, 2011, p.214عربستان سعودي خود را مهد دنیاي اسالم و مكاان پیداشادن اساالم دانساته و
براي ایفاي نقش مركگیت اهان اسالم از تمامی امكانات بهویژه منابع نفتی و مالی سود میبرد ،تركیه خود
را فات انگهاي صلیبی دانسته و كاورش را از لحاظ تاریخی سدّ بگرگی در راه نفوذ مسیحیت میداند و
این كاور همچنین خود را وارث امپراتوريهاي بگر

مانند عثمانی قلمداد میكند ،گستردگی زباانش از

آسیاي صایر تا چین را یكی دیير از افتخاراتش برمیشمرد و خود را پلی بین غارب و اهاان اساالم تلقای
مینماید ) .(Ghasemi, 2002, p.99ایران خود را وارث تمدن هخامنش و ساسانی و بخش اعظمی از تمدن
اسالم در دورۀ اسالمی میداند

كه پابه پاي اسالم الو آمد و این دین را یاري نموده اسات ) Zarrinkoob,

 .(1980, p.29این موارد میتواند باه اختالفاات در اهاان اساالم و باهویاژه در گاروهبنادي و اخاتالف در
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سازمان همكاري اسالمی مؤرر باشد و بهااي اتحاد آن را به سوي افتراق سوق دهد .داشتن رهبري مؤرر بار
پیارفت است.
 -3چالشهاي منطقهاي

در كنار ناهميونی تقسی هاي سیاسی و اقتصادي كاورهاي عضو سازمان كه بار همكااري مانظ آناان در
قبال ماكالت اقتصادي و گرفتن مواضع یكسان در برابر پدیده ها و رخدادهاي سیاسای اهاان تاأریر منفای
میگذارد؛ زمینۀ ماترك مواود ،فرهنگ اسالمی است كه میتواند به زع تفاوتهاي قابال اغمااض ،باه
دلیل اش تراكات در پیروي از یك كتاب و یك پیامبر ،زمینه را براي اتخاذ روش علمی یكسان فاراه آورد
) .(Zarif, 1997, p.672در زمینۀ فرهنيی سازمان هنوز مااول كار بر روي سیاست آموزش واحدي باراي
كاورهاي اسالمی است كه هنوز به اایی نرسایده اسات ) .(Simbar & Ghorbani, 2011, p.213هرچناد
تنوع در فرهنگ چالشهایی دركاورهاي اسالمی و باهدنباال آن در ساازمان همكااري اساالمی باهوااود
میآورد ،كاورهاي عضو سازمان ،داراي تفاوتها و تعارضات فرهنيی زیادي هستند ،تفاوتهاي زبانی،
نژادي و فرهنيی ،دربسیاري از موارد موا

اختالف این كاورها شده است ،تفاوت فرهنگهاایی چاون

عربی ،ایرانی ،تركی و ...از عوامل مه واگرایی در دنیاي اسالم است ) .(Shooshtari, 2004, p.76درواقع
سازمان همكاري اسالمی ،نهتنها نتوانست نقطۀ پایانی بر این مجادالت در اهان اسالم باشد ،بلكه به یكی از
مجاري براي انعكا

ضمنی این مجادالت به انحاي مختلف تبدیل شده است ).(Ahmadi, 1998, p.721

همچنین واود روحیۀ ضعف اهت همكاريهاي منطقهاي نیگ یكای از عوامال ماؤرر دیيار اسات.
روحیۀ احسا

ضعف در مقابل اقتصاد و فرهنگ سالطۀ اهاانی در اواماع درحاالتوساعه ،نباودن روحیاۀ

تعاون و همكاري ،واود بدبینی نسبت به فرهنگ خودي و عدم اعتقاد به طرحهااي منطقاهاي از عاوارض
استعمار فرهنيی است .همچنین القاي روحیاۀ كااذب ناسیونالیساتی در میاان ماردم اواماع درحاالتوساعه،
موا

كاهش تواه به درمانهاي ماترك در اوامع فوق شده است .این امر امكان استفاده از زمینۀ وسیع

اشتراك فرهنيی را از میان میبرد .عدمواود این زمینههاي فرهنيی میتواند هرگونه همكاري و حركات
به سوي وحدت ملی در زمینههاي مختلاف ااتمااعی ،اقتصاادي و فرهنيای را از باین ببارد

(KellyKate,

 .(2005, p.102البته نسبت به سایر بخشها در مجموع فعالیتهاي فرهنيی ساازمان و ایجااد ارگاانهااي
فرعی مثل مجمع فقه اسالمی ،سازمان تربیتای ،آماوزش اساالمی (آیسیساكو) ،مركاگ فرهنيای ،تااریخی و
هنري اسالمی (اریسكا) ،كمیتۀ حفظ میراث اسالمی (اینا) ،خبرگگاري اسالمی و رادیو تلویگیون كاورهاي
اسالمی (اسیبو) مثبت ارزیابی مایشاود ) .(KellyKate, 2005, p.122البتاه بایاد گفات ساازمان همكااري
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اسالمی مسائل و موضوعات فرهنيی را با مسائل اطالعاتی و وسایل ارتبا امعای درها آمیختاه اسات و
آنها را به ه مرتبط میسازد.
 -8-3عوامل اقتصادي

اهان با شتاب به سوي تاكیل بلوكهاي اقتصادي منطقهاي و فرامنطقهاي در حال حركت اسات.
این تحول از امله شاخصهاي اهان معاصر به شمار میرود .در این زمینه نیگ كاورها در قال

ارگانهاي

اقتصادي سازمان همكاري اسالمی ،دستاورد مه و چاميیري به دست نیاوردهاند و در صورت عدمابران
این نقیصه فاصلۀ كاورهاي عضو سازمان با اهان صنعتی در زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادي در آینده بیش از
گذشاته مایشاود ) .(Velayati, 1997, p.668ساازمان همكااري اساالمی باهعناوان باگر تارین ساازمان
بینالمللی بعد از سازمان ملل میتواند در راستاي بهرهبرداري از مناافع اقتصاادي باه خاوبی عمال كناد ،در
قطعنامه هاي اقتصادي سازمان همكاري اسالمی مسائلی همچون گساترش تجاارت میاان كااورهاي عضاو،
باازار ماااترك اسااالمی ،برخااورد سااازنده بااا اریااانهاااي اهااانیشاادن اقتصاااد ،همكاااريهاااي علماای و
تكنولوژیكی و ...به تصوی

رسیده است ).(FouziToyserkani, 1998, p.267

 -8-8-3توزیع نابرابرثروت

ب یش از نیمی از كااورهاي اساالمی ااگو كااورهاي فقیار اهاان محساوب مایشاوند .برخای از
كاورهاي عضو سازمان داراي منابع زیرزمینی و فلگات گرانبها هستند ،در مقابل كاورهایی وااود دارناد
كه منابع خاصی در اختیار ندارند و اگو فقیرترین كاورها بهحساب مایآیناد ،توزیاع نااهميون راروت و
منابع ،همكاري كاورهاي غنی و فقیر و تاكیل یك اتحادیه را با چالش موااه میكند ،زیارا انيیاگۀ الزم
در میان كاورهاي غنی براي همكاري با كاورهاي فقیر واود ندارد و نیازي به همكااري نمایبینناد .ایان
تفاوتها میتوانند بر اهمیت آن منطقه اررگذار باشند ،باراي مثاال در خلایج فاار

تاا ساال  2222ایااالت

متحدۀ آمریكا 47درصد ،ژاپن 12درصد و اروپا 52درصد نفت و گاز و انرژي خود را عمدتاً از این منطقاه
تأمین میكند .از طرفی نیاز روزافگون كاورهاي آسیایی ازامله هند ،چین و ژاپن به نفتِ خلایجفاار

باه

اهمیت این منطقه از حیث ژئواكونومیك و ژئواساتراتژیك افاگوده اسات ) Simbar & Ghorbani, 2011,

 .(p.279به سخنی دیير میتوان گفت درآماد سارانۀ غنایتارین كااور مسالمان بایش از صادوپنجاهبرابار
فقیرترین كاور مسلمان میباشد ).(Khorshydy, 2000, p.70
 -2-8-3ناهمگوني ساختار اقتصادي

ساختار تولیدي كاورهاي عضو سازمان كنفران

اسالمی باهعناوان یاك مجموعاۀ اقتصاادي ،باه

گونهاي است كه كااورزي 92/2درصد ،صنایع31/5درصد بیاتر (باا تأكیاد بار صانایع اساتخراج و تولیاد
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نفت) و خدمات 45/3درصد از كل تولید ناخالص آنها را تاكیل میدهد .این نسبتها نااان مایدهاد كاه
ساختار كاورهاي اساالمی باه سااختار تولیاد كااورهاي باا درآماد پاایین و متوساط اهاان شاباهت دارد
) ،(Shahabadi, 2000, p.237درحالیكه اكثر كاورهاي رروتمند در دنیاي اسالم در خاورمیانه قرار دارند.
از این لحاظ كاورهاي اسالمی دچار ناهميونی شدیدي هستند .هنوز یك نهااد مركاگي هماهناگكنناده
براي سرمایهگذاري ماترك كاورهاي رروتمن د اسالمی به شكل منسج واود ندارد ،البتاه باناك توساعۀ
اسالمی به اقداماتی دست زده كه هنوز كافی به نظر نمیرسد .در نهایت همانطور كه معضاالت سیاسای و
ااتماااعی در كاااورهاي نفااتخیااگ بااا اسااتفاده از رااروت از میااان ماایرود در كاااورهاي فقیرتاار ازطریااق
سیست هاي سختگیرانه امنیتای باا آن برخاورد مایشاود ،ایان شاكافهااي اقتصاادي خاود عااملی باراي
بسترسازي ماكالت و معضالت ااتماعی محسوب میشود ).(Fuller, 1995, p.202
 -3-8-3مكملنبودن اقتصاد

اقتصاد كاورهاي عضو مكمل نیست ،زیرا این كاورها تكمحصولی وتوسعهنیافته هستند و تولیاد
عمدۀ آنها یك یا دو نوع مادۀ خام است كه میتوانند با صادرات آن درآمد كس

كنناد ،درمقابال اغلا

واردكنندۀ كاالهاي صنعتی و مواد مصرفی از كاورهاي صنعتی هساتند ،اقتصااد مكمال ،وابساتيی مقابال
كاورهاي منطقه را به دنبال میآورد زیرا هركدام از كاورها ،میتوانند در عاین فاروش كاالهااي خاود و
برآوردن نیاز دیيران ،با خرید كاالها ،منطقۀ موردنیاز خود را تأمین كنند .ولی در عمال ایانگوناه نیسات،
براي مثال در سال  9117از 491/1میلیارد دالر صادرات ،فقط 32/5میلیارد دالر (معادل 1درصد) به تجارت
درونگروهی اختصاص یافته و 19درصد صاادرات كااورهاي اساالمی رواناۀ بازارهااي خاارج از منطقاه
گردیده است ) .(Mazroghy, 2000, p.278ماكالت اقتصادي كاورهاي اسالمی ،مواا

گردیاده ایان

كاورها بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه ،به كاورهاي رروتمند و نهادهاي پولی بینالمللی وابسته شاوند و ایان
وابستيی تبعات منفی ااتماعی -فرهنيی زیادي را براي آنها به دنباال داشاته اساتShooshtari, 2004, ) .
.(p.80
 -2-3توسعه

كاورهاي عضو سازمان از نظر كیفیت نیروي انسانی در سطوح متفاوتی قارار دارناد ،درعاینحاال
میگان بیسوادي در این كاورها بهطور كلی بسایار باالسات .همچناین نیاروي انساانی در ایان كااورها در
بخش كااورزي و خدمات اشتاال دارند و حتی از نظر منابع نفتی باید گفت كه  99كااور عضاو ساازمان
اوپك ،عضو سازمان كنفران

اسالمی نیگ میباشند ،كه ایاران ،عربساتان و عاراق بیااترین ذخاایر نفتای را

دارند و برخی كاورها مانند چاد ،مالی ،بوركیناف اساو و مصار صاادركنندۀ عمادۀ پنباه و اوگانادا باهعناوان
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صادركنندۀ قهاوه و برخای كااورهاي دیيار همچاون موریتاانی داراي صاادرات سانگ آهان مایباشاند
).(Simbar & Ghorbani, 2011, p.67
 -3-3وابستگي به كشورهاي ثروتمند غيراسالمي

ماكالت اقتصادي كاورهاي اسالمی موا

گردیده ،این كاورها بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه باه

كاورهاي رروتمند و نهادهاي پولی بین المللی وابسته شوند و این وابستيی تبعات منفی ااتماعی -فرهنيی
زیادي را براي آنها به دنبال داشته اسات ) .(Shooshtari, 2004, p.80باا آنكاه بخاش وسایعی از نیازهااي
كاورهاي اسالمی به وسیلۀ مبادله بین خودشان تأمینشادنی اسات ،هناوز نتوانساتهاناد باا اولویاتدادن باه
مبادالت میان خود از وابستيی و واردات از كاورهاي غیراسالمی بكاهند .تاكیل بازار ماترك اساالمی،
از امله راهكارهاي مقابله با چالشهاي پیش روي امت اسالمی اسات ) .)Abdollahi, 2003, p.41البتاه باا
عنایت به عضویت بعضی از كاورهاي اسالمی در سازمان اهانی تجارت و بهرهبرداري نسبی از تعرفههاي
پایینتر در چهارچوب مبادالت این كاورها با كاورهاي صنعتی و اروپایی ،همكاري بخشهاي خصوصی
كاورهاي اسالمی و همچنین ایجاد تعرفه هاي ترایحی ،مستلگم تجدیدنظر در ساختار این تعرفهها و ایجااد
فرصتها و مگیتهاي نسبی در تجارت با كاورهاي اسالمی است ).(Zarif, 1997, p.678

 -4چالشهاي نوین بينالمللي:

میتوان مدعی شد كه در شرایط نوین بینالمللی ،نیاز به این سازمان بیش از پیش احسا

میشاود

و در شرایط متحول نظام بینالملل كه فرآیند اهانیشدن بهصورت پدیدۀ واقعی درآمده است ،شر بقا و
كامیابی سازمان منو و مارو به انجام تالشهاي اادي باراي كسا

قابلیاتهااي الزم اهات هادایت

یكمیلیارد و سیصد میلیون مسلمان است تا اعتماد دولتها و ملتهاي مسلمان كس

شود.

 -8-4بحران هویت

سازمان همكاري اسالمی با نوعی بحران هویت مواااه اسات كاه حاصال تضااد باین هویات ملای
كاورهاي عضو از یكسو و هویت اسالمی امت مسلمانان از سوي دیير است .همین تناقض باه ناوعی در
مناور سازمان نیگ منعك

شده است .به این نحو كه مناور از یك طرف بر امت اسالمی تأكید دارد ،ولای

از سوي دیير بر مقوالتی مانند حاكمیت ملی ،تمامیت ارضی ،حق تعیین سرنوشت كه از مؤلفههاي ااانبی
ناسیونالیس و هویت ملی است ،تأكید می ورزد .در نتیجاۀ ایان پاارادوك هاا ،تااكیل ساازمان همكااري
اسالمی نه تنها نتوانست نقطۀ پایانی براي مجادالت عقیدتی بین نحلههااي مختلاف فكاري در اهاان اساالم
باشد ،بلكه خود نیگ به یكی از مجاري مواود براي انعكا

ضمنی این مجادالت به انحاي مختلاف تبادیل

شده و عمالً سازمان همكاري اسالمی با نوعی تناقض تئوریك در كار خود موااه است .این پارادوك ها
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یكی از چالشهاي ادي سازمان است كه باعث میشاود اعضاا باه فعالیات در چهاارچوب آن عالقاهمناد
نباشند ).(Simbar & Ghorbani, 2011, p.214
 )2-4تروریسم

امروزه تروریس در فرآیند گسترش خود حیطۀ مرزهاي ملای را درنوردیاده اسات و باه دغدغاه و
دلواپسی عمدهاي براي بازیيران اهانی تبدیل شده است .دانشنامۀ بریتانیكاا ،تروریسا را چناین تعریاف
میكناد :عباارت اسات از « تروریسا كااربرد سیساتماتیك ارعااب یاا خااونت پایشبینایناپاذیر بار ضاد
حكومتهاا،

مردماان یاا افاراد باراي دساتیابی باه یاك هادف سیاسای اسات ) The new Encyclopedia

 .(Britannica, 1986, p. 11تحتتأریر نظریۀ انگ تمدنها لبۀ تیگ انگ با تروریس به سوي اهان اسالم
ناانه رفته است .با این اوصاف سازمان همكاري اسالمی هنوز داري ساختار بسیار اولیاه اسات و تواناایی و
آمادگی براي رویارویی با پدیدههاي قرن  29را ندارد .این سازمان باا ایان شارایط نمایتواناد باا تحاوالت
ادید به شكل كارآمدي روبهرو شود و بنابراین نیازمند تجدیدنظر در ساختار و عملكرد است ) & Simbar

 .(Ghorbani, 2011, p.265احسا

نیاز به دشامن خاارای ،هساتۀ مركاگي تكاوین هویات ااتمااعی در

اوامعی مانند آمریكاست .اامعهاي كه بهرغ شیوع خاونت فگاینده و وحات در میان خود ،همۀ بديهاا
و نامطلوبها و خاونتها را به دیيران (بیيانيان) نسبت داده و خود (یا همان معصوم بیگناه) را قربانی و
بالمآل متولی برخورد با تروریس منسوب به دیيران می داند و بهدنباال آن باا وااود برخای از گاروههااي
تروریستی كه به نام اسالم فعالیت میكنند ،زمینۀ این تفكر بیاتر فراه میشود .براي مثال باین كااورهاي
مدعی رهبري اهان اسالم ،در برخورد با گروه داعش كه اسالمهراسی را در سط اهان گسترش میدهند
اتفاقنظر واود ندارد؛ عربستان سعودي كه به حمایت از گروه داعش پرداختاه ،امهاوري اساالمی ایاران
مخالف آن و تركیه نیگ موضع خاصی نيرفته است .در همین حال شاهین به این گمان اسات كاه تلویگیاون
آمریكا ،عربها را بهعنوان مردان شهوتپرست و تروریست تصویر مایكااد ) (Shaheen, 2000, p.26و
همچنین هوگاایرگگارشهاي خبرنياري از نیویوركتایمگ دربارۀ انتخاباات الجگایار را باهعناوان تار

از

اسالم توصیف میكند ) .(Hogshire, 1992, p.6باتوااه باه ماوارد ذكرشاده ،ساازمان همكااري اساالمی
نیازمند تقویت مؤلفههاي داخلی براي مقابله با تروریس است.
 -3-4سلطۀ رسانهاي و قدرت نرم

از نظر سیاسی و فرهنيی حركت بر علیه كاورهاي اسالمی بهصاورت نارم انجاام مایشاود .یعنای
امروزه دیير مداخلۀ قدرتمندان عرصۀ اهانی در امور داخلی مسلمانان عمدتاً بهصورت مداخلاۀ مساتقی و
نظامی نیست ،بلكه بیاتر از طریق حجمه یا حملۀ رسانهاي صورت میپذیرد .اوزف ناي از پیايامان طرح
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قدرت نرم ،در كتاب «كاربرد قدرت نرم» بر این عقیده است كه :اشاال فضاي ذهنی كاور دیير از طریاق
ایجاد ااذبه است و نیگ زمانی یك كاور به قدرت نرم دست مییاباد كاه بتواناد اطالعاات و داناایی را باه
منظور پایان دادن به موضوعات مورداختالف بهكار گیرد و اختالفات را به گونهاي ترسی كند كاه از آنهاا
امتیاز گیرد ) .(Nye, 2003, p.10فناوري نقش تعیینكنندهاي در انگ نارم ایفاا مایكناد ،باه بیاان دیيار
فناوري نرم ،دانش چيونيی آفرینش و ابداع در عرصههاي تفكر ،احسا  ،ارزشها ،ایدئولوژي رفتارهاي
فردي ،سازمانی و ااتماع باري است .استانداردسازي ،پردازش ،تنظی و تدوین افكار ،ادراك ،ارزشها و
فرهنگ ،نمونههاي بارز فناوري نرم هستند ) .(Zhouying, 2001, p.3برخورداري كاورهاي غربی از ایان
ابگار و نبود اتحاد در میان كاورهاي اسالمی براي مقابله ،آنها را آسی پذیر ساخته است .درمجموع ایاالت
متحده پ

از واقعۀ 99سپتامبر ،هگینۀ زیادي براي ترویج دیپلماسی آشكار خود كرده است .ایان تاالشهاا

شامل تخصیص بوداۀ بیاتر و كانالهاي تلویگیونی و ایستياههاي رادیویی متعدد میشاود كاه قارار اسات
براي اهان اسالم برنامه پخش كنند .بدین ترتی

سلطۀ رسانهاي و فنآوري ارتباطی اهان غرب نیاگ یكای

از چالشهاي فراسو قلمداد میشود .روند ماابهی در قرن  92و  91در مورد كاورهاي غربی واود داشت
كه در آن با تكیه بر انقالبات صنعتی و فنآوري بخشهااي گساتردهاي از اهاان اساالم را تحاتسالطه و
استثمار خود درآورند ،در شرایط امروز نیگ تهدیدات ماابهی میتواند اهاان اساالم را باا خطارات اادي
موااه سازد .در نتیجه در شرایط متحول نظام بینالملل كه فرآیناد اهاانیشادن باهصاورت پدیادۀ واقعای
درآمده است ،شرایط بقا و كامیاابی ساازمان مناو و ماارو باه انجاام تاالشهااي اادي باراي كسا
قابلیت هاي الزم اهت هدایت یكمیلیارد و سیصدمیلیون مسلمان اسات تاا اعتمااد دولاتهاا و ملاتهااي
مسلمان كس

شود ).(Simbar & Ghorbani, 2011, p.210

نتيجهگيري

با تواه به چالشهاي پیش روي سازمان همكاري اسالمی بسیار بعید است كه به مثابه ساازمانی سیاسای یاا
اقتصادي موفق ،ادامۀ حیات دهد .با این واود عدم امكان مصالحه بر سر تاكیل یك ساازمان كارآماد باه
معناي تداوم منازعات نیست .سازمان همكاري اسالمی به مثابۀ سازمانی براي كااهش منازعاات پایش روي
كاورهاي اسالمی به انسجام و یكپارچيی در اتخاذ سیاستها و خطمایهاي كالن در موااهه با مسائل
و بحرانهاي آتی نیازمند است .كاورهاي اسالمی باید ك هگینهترین و عملیترین راه را براي حل منازعاۀ
خود انتخاب كنند .همچنانكه یافته هاي این تحقیق ناان داد ،زمینههاي ه گرایی میان كاورهاي اساالمی
برخالف پیشبینی هاي اولیه ،در دهۀ اول قرن بیستویك به نحو چااميیري كااهش یافات .منازعاه میاان

بازتاب تعارضهاي ساختاري و محيطي در همكاريهاي منطقهاي جهان اسالم

811

اسالم و غرب در گستره اي اارافیاایی از انادونگي تاا اساپانیا همچناان در اریاان اسات و ههاور گفتماان
تروریس این منازعه را شدت بخایده است .افگون بر این ،بحران اقتصادي در اروپا و آمریكا ناان داد كاه
اقتصاد كاورهاي اسالمی سال هاست كه در اقتصاد اهانی اذب شده و بنابراین اتخاذ مدلهاي بومی نیاگ
مورد قبول همۀ كاورهاي اسالمی نیست .بسیار بعید ا سات كاه مسالمانان بتوانناد در دنیااي ادیاد بلاوكی
اقتصادي یا سیاسی ایجاد كنند .ایجاد چنین بلاوك هاایی حتای باراي كااورهاي اروپاایی و آمریكاایی یاا
كاورهایی همچون چین نیگ آنطور كه پیشبینی میشد بهسادگی مقدور نیست .اقتصاد اهان بایش از هار
زمان دیيري در ه فرو رفته و پیشبینی مراكگ ادید بلوك قدرت یك تخمین سادهانيارانه بوده است.
با این واود ،نبود شرایط ه گرایی به منگلۀ نفی اهمیت سازمانهاایی همچاون ساازمان همكااري اساالمی
نیست .با دیدگاهی واقعبینانهتر این سازمانها می توانند در اهت كاهش و یا ترمی شاكافهااي عماده در
اهان اسالم عمل نمایند .در تحلیلی نهایی شاید بتوان گفت ،عدم امكان شكلگیري اتحادیههاي اساالمی،
كاورهاي اسالمی را به اذبشدن در اتحادیههاي منطقه اي حول دو گفتمان در حال ههور سوق خواهاد
داد .گفتمان نخست لیبرالیس اقتصادي است كه كاورهاي اسالمی بهویاژه رروتمنادان عربای را باه سامت
خود اذب كرده است و گفتمان دوم دموكراسی است .تحات تاأریر اهاان دوقطبای و تاكقطبای بعاد از
فروپاشی شوروي این دو گفتمان الگاماً از یك منطق و اارافیاي ماترك پیاروي نمایكردناد ،اماا باه نظار
میرسد در سالهاي اخیر دو گفتمان در حال نگدیكتر شدن به یكدیيرند .میتوان این احتمال را مطارح
ساخت كه در دهههاي آینده ،بسیاري از كاورهاي اسالمی به این گفتمان عگیمات خواهناد كارد و یاا باه
درون آن كایده خواهند شد.
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