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چکیده
نظریه جامعه ام از جمله تئوریهای مبتنی بر همکاری و همگرایی میباشود کوه در حووزه امنیوت ،مخصوصواً
امنیت منطقه ای ارائه شده است .بر اساس ای تئوری کشورها چنان وارد فرذیند همگرایی میشووند کوه اصووالً
راههای غیر مسالمت ذمیز در ح و فص اختالفات میان ذنها رنگ موی بوازد و تعامو سوازنده میوان بوازیگران
موجبات پیروی از قوانی و اجرای تعهدات فی مابی را فراهم میسازد .با توجه به روابط ناپایدار میان بازیگران
منطقه غرب ذسیا و تنشهای فزاینده میان ذنها ،سوال اصلی پژوهش حاضر ناظر به کاربست تئوری جامعوه امو
در ای منطقه میباشد و در پی پاسخ به ای سوال هستیم که «بر اساس نظریه جامعه ام  ،امکان شک گیری ای
جامعه در منطقه غرب ذسیا به چه صورت میباشد؟» و در پاسخ به ای سوال ،فرضیه اصلی نیز بر اسواس روش
کیفی یا رویکرد توصیفی-تحلیلی است که «منطقه غرب ذسیا ،با توجه به زمینههای بالقوه تنش و واگرایی ذن در
بهتری شک میتواند شاهد شک گیری جامعه ام سست پیوند و نوظهور باشد» .رویکردهای چند جانبه جهت
ح وفص مسائ منطقهای ،درک مشترک از تهدیدات ،مقابله با معضالت منطقهای بدون توس به زور در روابط
فی مابی  ،گسترش همکاریهای چندجانبه با احترام به حاکمیت و عودم مداخلوه در اموور داخلوی یکودیگر از
الزامات شک گیری انواع دیگری از جامعه ام است که میتواند کشورها را به سمت هویتی مشترک سوق دهد.
درحالی که در منطقه غرب ذسیا امروزه از ای ظرفیت ها به نحو شایانی استفاده نشده است.

کلید واژگان :جامعه ام  ،منطقهگرایی ،منطقه غرب ذسیا ،امنیت منطقهای ،هویت مشترک.
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 .1مقدمه
منطقووه غوورب ذسوویا و خاورمیانووه از دیربوواز کووانون بحوورانهووای متعووددی بوووده و حضووور
و دخالت قدرتهای فرامنطقهای موجب وخامت ای بحرانها گردیوده اسوت .از سووی دیگور
اختالفات قومی-مذهبی از شاخصههای بارز ای منطقه به شمار میرود ،که جزو عوام اصولی
بسیاری از بحرانهای منطقه میباشد .عوام متعددی از نقش منطقه در تأمی انورژی گرفتوه توا
گسترش نفو بازیگران فرامنطقهای و دنبال کردن سیاست مهوار باعوث شوده توا شواهد توجوه
قدرت های بزرگ در دوران مختلف به ای منطقه باشیم .در سطح منطقوه نیوز عوامو قوومی و
مخصوصاً مذهبی در بسیاری از موارد باعث اختالف و وقوع بحران و در برخی موارد حتی بوه
جنگ منجر گردیده است .لذا با توجه به ذن چه گفته شد ،میتوان عوام تنشزا در منطقه را به
ای صورت دسته بندی کرد :حضور و دخالت قدرتهای فرامنطقهای به عنوان عوام بیرونی و
اختالفات قومی-مذهبی به عنوان عوام درونی.
مجموعه بحرانهای امنیتی غرب ذسیا نمونه بارزی از ی

ساختار کشمکشزا است ،افوزون بور

ای که به طور خاصی پیچیده و گسترده است .تعیی تاریخ دقیق به وجود ذمدن ایو مجموعوه
بحران ها در منطقه کار دشواری است .با اینکه وجوه مختلف شک گیری بحورانهوا در منطقوه،
تاریخی طوالنی دارد).(Buzan,2002:644

در جهت تحلی و تفسیر ای وضعیتهای برذمده از ناامنی و بحران ،نظریه جامعه ام  ،جامعوه
بدون جنگ را به تصویر می کشد که در ذن اختالفات و مناقشات به طریقی غیوراز جنوگ رفوع
خواهد شد .نظریهپردازان ای حوزه چون کارل دویچ ،ذدلر و بارنت ׃و الکوس بالموی،א بوا بیوان
انواع جامعه ام و تفاوت های ذنها به شروط الزم جهت نی به تشکی ای رویکرد چند جانبه
میپردازند .نگارندگان ای مقاله با بیوان نظورات فووق ،بوه رویکورد کشوورهای غورب ذسویا و
قابلیت های بالقوه و بالفع ذنها جهت نی به امنیت و ثبات پایدار خواهد پرداخت .بوه عبوارتی
دیگر مسأ له اصلی ای نوشته ای است که بر اساس بررسی شواهد و واقعیت موجود در غورب
1.Adle and Barnett
2.Alex Bellamy
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ذسیا ای امکان ارزیابی گردد که ذیا ایجاد جامعه ام بر اساس شاخصههای مد نظر کارل دویچ
با تأ کید بر فقدان جنگ در ای حوزه جغرافیایی قاب دست یافت هسوت؟ اگور چنوی امکوانی
وجود دارد راهها و روشهای رسیدن به ذن کدامند؟ فرصتها در غرب ذسیا برای دسوتیابی بوه
جامعه ام کدامند؟ ابزارهای دولتها در ای منطقه برای شک گیری چنی جامعهای چیسوت؟
همچنی چالشهای ای منطقه در ایجاد جامعه ام چیست؟
روی هم رفته ای نوشته برای پاسخ به سوال اصلی به سه قسمت تقسیم شوده اسوت .نخسوت:
پس از مقدمه ای مختصر تالش خواهد شد که مفهوم جامعه ام به لحاظ تئوری

بحث شوود.

دوم :ابتدا پیشینه منطقه گرایی در غرب ذسیا بررسی خواهد شد و سپس منطقه امنیتی غرب ذسیا
به لحاظ دو محور فرصتها و چالشها در مسیر تشکی جامعوه امو ارزیوابی خواهود شود و
نهایتاً نتیجهگیری مقاله با توجه به پیوند سوال اصلی ،فرضیه اصلی و چوارچوب تئوریو

بیوان

خواهد شد .ضمناً روش تحقیق در ای مقاله کیفی با رویکرد توصیفی -تحلیلی است.
.1-1پیشینه پژوهش

پیرامون مسأله جامعه ام و مباحث تئوری

مرتبط بوه ذن تحقیقوات متعوددی صوورت گرفتوه

است که به اختصار به شماری از ذنها اشاره میشود.
الف)مقالهای تحت عنوان«سازمان همکاری شانگهای؛ جامعه ام نوظهوور» توسوط دکتور نوو ر
شفیعی و زهرا محمودی در« فصلنامه مطالعات ذسیای مرکزی و قفقاز » زمسوتان  1389شوماره
 72به چاپ رسیده که جامعه ام نوظهور را در زمینه تشکی سوازمان همکواری شوانگهای بوه
بحث گذارده است و نویسندگان معتقد هستند که ای سازمان نمونه موفقی در تشکی ای نوع
جامعه ام

میباشد).(Shafiee and Mahmoudi,2010

ب)پژوهش دیگری با عنوان «بررسی تطبیقی سازمان همکاری شانگهای بر اساس جامعه امنیتی
ذدلر و بارنت» توسط جواد معی الدینی و مصطفی انتظار المهدی در فصلنامه «مطالعات روابوط
بی المل » پاییز و زمستان  1388شماره  8و  9انتشار یافته کوه از منظور تئوریو

هومراسوتا بوا

پژوهش حاضر است که ای مقاله نیز سوعی داشوته اسوت ایو مبنوای تئوریو

را بوا سوازمان

همکاری شانگهای بررسی کند.
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شمالی»

در فصلنامه علوم سیاسی زمستان  1391دوره هشتم توسط الهام حسی خانی نگاشته شوده کوه
به تحول و گسترش مفهوم جامعه ام در اروپا تحت لووای نواتو پرداختوه و سوعی کورده ایو
تئوری را با امنیت اروپا تطبیق دهد.
لذا نوذوری مقاله حاضر ای است که امکان شک گیری جامعه ام در منطقه غرب ذسیا بررسی
می شود ذنچه که تاکنون به ای شک انجام نگرفته است.
.2جامعه امن
ایده جامعه ام  ،شکلی از اجتماع را متصوور اسوت کوه در ورای یو

کشوور و در فضوای بوه

اصطالح فاقد اقتدار مرکزی ظهور می نماید ،و برخالف دیدگاه غالب واقعگرایان مبنی بر اینکه
دولتها در پی دستیابی به منافع مادی نسبی میباشند ،و اکثر همگراییها و همکاریهوا صورفاً
اجتماعات کوتاهی هستند ،معتقد است که دولت ها قادرند به درک خود از امنیت شک تازهای
ببخشند و بی امنیت و معمای امنیتی تفاوتی منطقی قائ شوند .در جهانبینوی واقوعگرایوان دو
اص جهت برقراری و تداوم صلح و امنیت وجود دارد ،یکی ایده موازنه قدرت ،و دیگری نظم
هژمونی  .حال ذنکه دیدگاه جامعه ام معتقد است رویکرد هوای چندجانبوه و همکواریهوا و
همگراییها مخصوصاً در حوزه منطقهای راهحلی منطقیتر ،و با حساسویت کمتوری اسوت کوه
میتواند متضم ایجاد صلح و ثبات پایدار گوردد) .(Qavam,2014:84-90مفهووم جامعوه امو
توسط کارل دویچ مطرح شد .طبق گفته او ی

جامعه ام  ،جامعهای است که بوی اعضوای ذن

هرگز نبرد فیزیکی روی نمیدهد ،و بازیگران روشهای دیگری را برا فیصله دادن به مناقشوات
خود پی میگیرند .وی از دو نوع جامعه ادغامی1و تکثر گرا 2نام مویبورد .در یو

جامعوه امو

ادغامی ،دو یا چند واحدی که قبالً مستق بودنود بوا یکودیگر ادغوام مویشووند و یو

واحود

بزرگتر به وجود میذورند .دویچ از ذمریکا به عنوان نمونه برجسوته جامعوه امو ادغوامی نوام
میبرد .در مقاب جامعه ام تکثرگرا است ،که واحدها استقالل قانونی خود را حفظ میکننود و
1.Amalgamated Type
2.Pluralistic Type
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ادغامی در میان حکومتها صورت نمیگیرد).(Bellamy,2007:20-21
جنبه متمایز جامعه ام کثرت گرا ذن است که در ای جامعه همه روابط میان واحدها بوه گونوه
ای قاب پیشبینی مسالمتذمیز هستند و هنگامی که برخورد به وجود میذید ،معمووالً بیشوتر از
طریق سازش ،خویشت داری و وعده پاداش ح می شود تا بوا تهدیود ،بازدارنودگی یوا اعموال
زور). (Holstie,2006:760-764

شکل( :)1تعامل بین بازیگران در جامعه امن

از منظر دویچ ی

جامعه ام در نتیجه تعام بی بازیگران شک میگیرد .قواعد رفتاری در

بط جامعه ام  ،ای امر را خاطرنشان میسازد که اعضای ذن نباید در زمینه بروز جنگ بی
یکدیگر را فراهم سازند ،و ای مهم تنها با وضع قوانی اساسی و یا ایجاد سازمانهای مختلف
شک نمیگیرد .هم چنی وی معتقد است که قسمت اعظم قوانی در جامعه ام و پیروی از
ذن ،داوطلبانه است و بدون درجه باالیی از پیروی داوطلبانه از قوانی ذنها عملی نخواهند شد
) .(Bellamy,2007:23در ادامه ذدلر و بارنت به ادامه بحث پیرامون جامعه ام پرداختند .ذنها با
کنار گذاشت جوامع ام ادغامی ،مباحث خود را پیرامون جوامع دارای حاکمیت مطرح کردند
که از انتظار معقول تغییرات صلحذمیز بهرهمندند .ذنها همچنی

بی انواع جامعه ام

دارای

حاکمیت تفاوت قائ میشوند ،و درباره چگونگی تغییر جوامع در طول زمان بحث کردند .ذنها
دو نوع جامعه ام

«صفت پیوند» 1و جامعه ام «سست پیوند» 2را نام بردند و معتقدند که

جوامع سست پیوند تنها به دنبال دستیابی به انتظارات معقول هستند ،و نه بیشتر .حال ذنکه
1.Tightly-Coupled
2.Loosely-Coupled
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جوامع صفت پیوند ،دو موضوع را مدنظر دارند .نخست اینکه چنی جوامعی ،درجهای از
همیاری را به نمایش میگذارند و دوم اینکه ذنها به چارچوب مشخصی برای تدبیر امور دست
مییابند .هر ی

از ای دو نوع جامعه را میتوان در سه مرحله در نظر گرفت :جامعه ام

«نوظهور »« ،1بالنده » 2و «بالغ » .(Bellamy,2007:23-25)3در جوامع ام

نوظهور ،دولتها

گامهای نخست بررسی نحوه همکاری برای افزایش امنیت دوجانبه ،کاهش هزینه تعامالت ،یا
ایجاد توان بالقوه برای تعامالت بیشتر در ذینده را برمیدارند .طبق نظر دویچ ،ای امر زمانی
روی می دهد که اعضاء جامعه از سوی ی

دشم مشترک یا ی

جنگ تهدید شده باشند.

جوامع بالنده در میان خود شبکههای فشرده و در هم تنیده ای را به وجود میذورند .ای امر
ممک است گاهی منعکس کننده همکاری های فزاینده نظامی باشد و منجر به کاهش تهدید از
سوی دیگران گردد).(Adler and Barnett,1998: 53

شکل( :)2مراحل شکلگیری جامعه امن

هم چنی در ای جوامع اعتماد دوجانبه عمیقتر میشود و هویتهای جمعی ظهور مییابند ،که
در نهایت به افزایش تعامالت ،شک گیری هویتهای مشترک ،و عالئق دو جانبوه مویانجامود.
ای فرذیند میتواند به ایجاد جامعه ام بالغ منجر گردد .ذدلر و بارنت معتقدنود کوه در جامعوه
ام بالغ ،بازیگران منطقهای هویت مشترکی دارند و بنابرای پذیرای انتظارات معقوول تغییورات
صلحذمیز هستند .ی

جامعه ام بالغ زمانی شک میگیرد که قواعد رفتواری موجوود در بطو

ای جامعه از سوی دولتهای عضو ذن درونی و نهادینه شود .ذنها هم چنی معتقدنود کوه بوی
ی

دولت عضو و جامعه ام  ،روابط چند جانبهای و نهادی وجوود دارد و دولوتهوای عضوو
1.Nascent
2.Ascent
3.Mature
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تالش میکنند با هماهنگ کردن اقدامات خود با قواعد ذن جامعه ،بوه ذنهوا مشوروعیت بخشوند
) .(Adler and Barnett,2010:380-388در همی راستا و در چوارچوب تئووری جامعوه امو ،
«بالمی» روابط بی دولتهای داخ جامعه ام و دولت های خارج از ذن را برجسته میسوازد،
و ای سوال را مطرح میسازد که ذیا توسعه قواعد و رفتارهای همسو و چنود جانبوه در داخو
جامعه و تعریف مشترک از منافع و همچنی هویت مشوترک ،مویتوانود فراتور از مرزهوای ذن
جامعه را نیز در بر بگیرد ،یا موجب کمرنگ شدن شودن تعامو دولوتهوای عضوو جامعوه بوا
کشورهای بیرون از ذن میشود؟ «بالمی» در پاسخ به پرسش باال ،سه فرضیه را مطرح میسوازد،
الف) «دژ منطقهای» ،1به ای معنا که مرزهای بی دولتهای عضوو جامعوه امو بوا دولوتهوای
بیرون ممک است بسیار متصلبتر از روابط ذنها با ای دولتهوا قبو از شوک گیوری جامعوه
مزبور باشد .در ای شرایط جوامع ام انتظار تغییور صولحذمیوز را در درون جامعوه دارنود ،اموا
دولت های بیرون را به چشم تهدیدی برای قواعد و هویت خود میپندارند و طبوق ایو پنودار
عم میکنند .ب) «جامعه دوسوگرا» ،2در ای نوع مورد با گسترش جامعه ام وضوعیت مرزهوا
بی دولت های درون و بیرون ای جامعه بدون تغییور بواقی مویمانود .ایو اتفواق زموانی روی
می دهد که در روابط دوجانبه ی

دولت درونی و ی

دولت بیرونی تغییوری حاصو نشوود و

عضویت یکی از ذنها دولتها در جامعه ام  ،تأثیری بر روابط ذنهوا نداشوته باشود .ج) «جامعوه
همگرا» ،3در ای نوع از جوامع مرزها موجود میوان دولوتهوای درونوی و بیرونوی منعطوفتور
میشود ،و ای زمانی است که هویت ها هنجارهوا و قواعودی کوه مفهووم جامعوه امو را بوی
دولووتهووای عضووو گسووترش موویدهوود بووه بیوورون از مرزهووای ایوو جامعووه توسووعه
یابد).(Bellamy,2007:29

بالمی هم چنی چهار ویژگی را بر میشمارد که میتواند روابط و مرزهای دولوتهوای عضوو
جامعه ام با دیگران را به سه نوع کر شده در باال تبدی کند:
1.Regional Fortress
2.Ambivalent Community
3.Integrationist Community
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 )1ماهیت متحول«جامعه» در درون جامعه ام .
 )2میزان مطابقت محتوای هنجاری جامعه ام با قواعد جهانی.
 )3درجه پیوندهای اجتماعی ،نهادی و اقتصادی در درون ی
 )4گستره و کیفیت روابط بی

جامعه ام .

دولتهای درونی و بیرونی).(Bellamy,2007:32

.3پیشینه منطقه گرایی در غرب آسیا
بر خالف اتحادیه اروپا که ابتدا با اهداف امنیتی و سپس اقتصادی شروع به کار کرد و اکنون تا
حدود زیادی شاهد همگرایی سیاسی ،حقوقی و فرهنگی در میان اعضای ذن هستیم،
منطقهگرایی در خاورمیانه علیاالصول بر پایههای هنجاری و نرمافزاری بوده است .بنابرای جز
در مواردی که اهداف اتحادیه ها بیشتر رنگ اقتصادی داشته و یا کم کم به ذن سمت و سو
رفته ،نشانی از موفقیت در رسیدن به اهداف اولیه ،ایجاد همگرایی و یا پیوندهای پایدار
نمیبینیم.
)1اتحادیه عرب :هدف ای

اتحادیه از تشکی  ،تحکیم و تقویت همکاری و همبستگی

کشورهای عربی در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،بهداشتی ،مخابراتی،
قضایی و انتظامی است .امروز 21کشور عربی و ساف عضو ذن هستند .علیرغم اینکه به نظر
میرسد ای

اتحادیه تصویر نهادی شدهی پانعربیسم باشد ،اتحادیه عرب تحکیمکننده

حاکمیت و استقالل دولتها بوده و بر روی پانعربیسم خط بطالن کشیده است و در واقع
نتوانسته در جهت همگرایی کشورهای عضو گام بردارد .برخی طرفداران پانعربیسم معتقدند
که ای

اتحادیه خود مانعی ،برای رسیدن به وحدت است .دقیقاً به ای

دلی

که پاره

پارهگیهای سیاسی را به رسمیت میشناسد).(Ataiee and Sardashti,2010:73-74

)2شورای همکاری خلیج فارس :تشکی ای

سازمان در فوریه  1980در واکنش به ایران

انقالبی بود .اما علیرغم ریشهی امنیتی ،ای شورا به تدریج به سمت مسائ اقتصادی حرکت
کرده است .اهداف ای
خارجی ،تأمی

سازمان همکاری اعضا در مقاب

ناذرامیهای داخلی و تهدیدات

ثبات در خلیجفارس ،هماهنگی در سیاست خارجی و دفاعی اعضا،

همکاریهای اقتصادی و اجتماعی و … است .به طور کلی شورای همکاری خلیجفارس را
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میتوان گامی از سمت کشورهای منطقه در حرکت از ایدههای هنجاری به سمت استلزامات
کارکردی تلقی کرد .هر چند ای شورا صرفاً  6کشور عربی در حاشیه جنوبی خلیجفارس را در
بر میگیرد اما میتواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه بوده و ذنها را به همکاری تشویق
کند).(Abbasi and Shokri,2015:224

)3سازمان کنفرانس اسالمی :محور ای سازمان خاورمیانه و شمال ذفریقا است .سازمان در پی
ارتقای همبستگی اسالمی و همکاری در زمینههای مختلف میان اعضا ،حمایت از فلسطینیها و
افزایش همکاری میان کشورهای سازمان و سایر کشورهای جهان است .ای سازمان  57عضو
دارد و در پی وحدت اسالمی و دستیابی به ایدهی امت واحده مسلمانان ای

سازمان در

دستیابی به هدفش موفق نبوده است .بنیادگرایی اسالمی و جنبش جهاد جهانی میتواند نشانه
عدم موفقیت ای
)4اوپ  :اوپ

سازمان در دستیابی به اهداف خود باشد)(Karimi,2016

ی

نهاد تخصصی و در حوزهی اقتصادی است و از چند لحاظ اهمیت جدی

دارد .با توجه به اینکه اوپ

از ی

سو از جمله معدود سازمانهای بی دولتی موفق در جهان

سوم به شمار میرود و از سوی دیگر با توجه به عدم کارایی و موفقیت سازمانهای هنجاری
و فرهنگی مانند سازمان کنفرانس اسالمی در افزایش همکاری میان کشورهای منطقه به نظر
میرسد ی

سازمان کارکردی و سودگرا همانند اوپ

نقش جدیتری در ذینده همگرایی

خاورمیانه ایفا میکند).(Emami Meybodi,2010:17-18

با توجه به موارد کر شده می توان نتیجهگیری کرد که منطقهگرایی در خاورمیانه در جایی که
هدف یا رویکرد اصلیاش همکاری اقتصادی بوده موفقتر از زمانی که اهداف هنجاری
همچون ایدههای پان عربیسم و پان اسالمیسم داشته عم کرده و نتایج بهتری برای دولتها
در ایجاد همگرایی در سطح منطقه و برقراری ارتباط و همکاری با مناطق دیگر داشته است.
.4محیط امنیتی غرب آسیا
منطقه غرب ذسیا شام کشورهای غیر هموزن با تووان نامتقوارنی مویباشود کوه هوم اکنوون از
جهانیتری مناطق از میان مجموعههای امنیتی جهانی به شمار میرود .ای منطقه کوه زموانی از
دو تمدن مستق ایرانی و عثمانی برخوردار بوود ،بوه منطقوه پیراموونی در نظوام جهوانی تحوت
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حاکمیت غرب تبدی شده و به صورت استثنایی در معرض نفو و دخالت خارجی قرار داشته
و دارد .نفو غرب در ایو منطقوه بوه واسوطه مجواورت مکوانی و تمرکوز فووقالعواده منوافع
قدرتهای بزرگ ،نفت ،راه های مواصالتی و اسرائی است .ای منطقه مهد و قلب جهان اسالم
است و جهان اسالم تنها تمدن سنتی و بازیگر مهم جهانی است که تاکنون موفق به باز تأسویس
خود نشده است.
ای منطقه از سطح امنیت جهانی دوران جنگ سورد و پوس از ذن تأثیرپوذیری بسویاری داشوته
است و هم زمان با برخورداری از سطح امنیتی مسوتق  ،بور سوطح امنیتوی فراتور غورب ذسویا و
خاورمیانه و سطح امنیت جهانی تأثیرگذار بوده است) .(Mousavi,2007:833خلویجفوارس بوه
عنوان مجموعه امنیتی تلقی میگردد ،زیرا فرذیندهای عمده تأمی امنیت و بروز ناامنی در میوان
کشورهای ذن ،چنان به هم پیوستگی دارند که مشوکالت امنیتوی یکوی از ذنهوا را بودون لحواظ
نمودن دیگری نمیتوان مورد تجزیه و تحلی قرار داد.
انقالبهای پیدرپی در برخی کشورهای عربی از یکسو ،موجوب افوزایش شودید خشوونت و
جنگهای فرقهای و مذهبی ،اوج گیری افراطیگوری ،کشوته شودن بویش از نویممیلیوون نفور و
ذوارگی دهها میلیون نفر از شهروندان کشورهای مختلف عربی ،تخریب وسیع زیرسواختهوای
کشورهایی مانند :سوریه ،لیبی ،عراق و یم و تشکی ائتالفهای جدید منطقهای و بی المللی
و ...گردید و از سوی دیگر ،ذیندهای بسیار مبهم را رقم زده اسوت؛ بور ایو اسواس پوارهای از
صاحبنظران معتقدند فرقوهگرایوی و تشودید اختالفوات طایفوهای و موذهبی و پدیودار شودن
دولتهای عاجز و ناتوان مانند لیبی ،لبنان ،یم  ،اردن ،عراق ،سوریه ،مصر و بحری ؛ همچنوی
ظهور بازیگران قدرتمند غیردولتی فراملی مانند :داعش ،جبهه النصره ،فتح الشام ،انصاراهلل یم ،
و کنشگری فعال بازیگران بی المللی و منطقه ای ،نظم سیاسی و امنیتی موجود در منطقه غورب
ذسیا را متحول کرده و نظم جدیدی در ای منطقه را رقم میزند؛ در ایو راسوتا امکوان تجزیوه
کشورهایی مانند :عراق ،سوریه ،لیبی و وقوع بحران در کشورهایی همانند عربستان و بحری و
مصر دور از انتظار نخواهد بود).(Izadi and Akbari,2016:46-47

همانگونه که در باال کر شد ،تشکی جامعه ام رویکردی چندجانبوه و منطقوهای در راسوتای
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تحقق صلح و ثبات میباشد .منطقه غرب ذسیا علیرغم پتانسی و تواناییهای بوالقوهای کوه در
زمینه مراودات چند جانبه همگرائی و تحقق جامعه ام دارد و دولتهای ذن و(بخصوص دول
عربی) ،از پیشگامان سازمانهای منطقهای مانند اتحادیه عورب ،و سوپس ابتکوارات متعوددی از
قبی شورای همکاری خلیج فارس بودهاند ،در مقایسه با سایر نقواط جهوان توفیوق چنودانی در
تحقق ای سازوکار نداشته اند .لذا در ادامه بحث به بیان فرصتهوا و چوالشهوای کشوورهای
منطقه در ای زمینه خواهیم پرداخت.
.5بیان فرصتها جهت نیل به جامعه امن در غرب آسیا
.5-1همگنی و تجانس سیاسی و اجتماعی

سطح همگنی اجتماعی و سیاسی در کشورهای منطقه غرب ذسیا ،بسیار بیشتر از اروپای غربوی
یا ذسیای جنوبشرقی است .تشابه میان اکثر دولتهای منطقه قاب توجه است .مذهب و زبوان
مشترک ساختارهای اجتماعی مشابه ،استانداردهای مشابه ،نظامهای حکومتی مشابه و عناصوری
از ای دست میان اغلب ای دولتها میتواند بنیان مستحکمی جهت همکاریهای چند جانبوه
میان کشورهای غرب ذسیا(بخصوص دول عربی) را فراهم ذورد .وجوود دیو اسوالم و اعتقواد
بسیاری از مردم منطقه بدان ،به تنهایی از عوام بسیار قوی اجتمواعی در راسوتای همگرایوی و
مشارکتهای منطقهای میباشد ،و حتماً رویکردهای همراه بوا تسوامح و تسواه بوی موذاهب
مختلف به خوبی میتواند به فرصت جهت نی به هویت مشترک تبدی شود.
.5-2تهدیدات و آسیبپذیریهای مشترک

مواجه بودن بسیاری از کشورهای منطقه با بیثباتیهای مداوم  ،ظهور افراطگراییهوای دینوی،
مواجه بودن با معض تروریسم ،و خشونت سواختاری و مشوکالت زیسوتمحیطوی و مسوئله
کمبود ذب ،موجب گردیده که نگرانیها و ذسیبپذیریهای ذنها به قدری به هم گره بخورد که
امنیت ذنها را عمالً به طور منطقی نتووان جودای از یکودیگر موورد تجزیوه و تحلیو قورار داد.
) .(Buzan,2010:211-228لذا بدیهی و الزم بوه نظور مویرسود کوه کشوورهای منطقوه جهوت
ح وفص تهدیدات مشترک شان به سمت همکاریهای چندجانبه و برناموههوا و راهکارهوای
مشترک حرکت کنند.
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.5-3وجود منافع بالقوه مشترک اقتصادی

اغلب کشورهای غرب ذسیا دارای اقتصادی ت

محصولی هستند .لذا از ای منظر حساسیتهوا

و ذسیبپذیریهای مشترکی دارند .از ذنجایی که کشوورهای منطقوه نقوش عمودهای در توأمی
سوخت و انرژی جهانی بازی میکنند ،ایو دولوتهوا مویتواننود بوا اتخوا تودابیر مشوترک و
همکاریهای چندجانبه از ای ظرفیت بالقوه خود در جهت تأمی منافع مشترک گوام بردارنود.
همکاریهای چندجانبه اقتصادی میتواند منافع زیادی را به همراه داشوته باشود ،اموا در غورب
ذسیا عاملی به نام بیاعتمادی متقاب  ،اختالفات بی دولتهای منطقه ،و بوه خصووص شوورای
همکاری خلیجفارس و ایران ،تقدم منافع ملی بر منافع منطقهای ،و عواملی از ایو دسوت موانع
همکاری موثر اقتصادی در منطقه شده است).(Rohi,2016:106

.6بیان چالشها جهت نیل به جامعه امن در غرب آسیا
.6-1درونی نشدن هنجارها و عدم تشکیل هویت مشترک منطقهای

یکی از مواردی که باعث شده هنجارها در غرب ذسیا و نهادینه نشوود و پایودار نمانود ،فقودان
قواعد و هنجارهای تأسیسی در بوی بوازیگران منطقوهای و عودم رعایوت و پایبنودی بوه ایو
هنجارها در غرب ذسیا است .هنجارهوای تأسیسوی ،هنجارهوای رفتواری تلقوی مویشووند کوه
نمایانگر قواعد رفتاری حاکم بر روابط اعضای ی

جامعه با یکدیگر ،و همی طوور روابوط ذن

جامعه با دیگر دولتها می باشوند) .(Sazmand,2009:108از طورف دیگور کشوورهای منطقوه،
علیرغم وجود دی مشترک و قرابت فرهنگی و اجتماعی میان خوود ،کوه ایو امور مویتوانود
موجبات تشکی هویت مشترک بی کشورهای غرب ذسیا را فوراهم ذورد ،تفاسویر متعوددی از
مقوله دی و مذهب دارند .با نگاهی کوتاه در خواهیم یافت که در عم حتی نگرشهای دینوی
و ارزشهای هویتساز ای کشورها ،در برخی موارد ذنها را در مقاب هوم قورار مویدهود .بوه
عنوان نمونه برداشتهای کامالً متفاوتی که نزد وهابیت و تشیع به عنوان دو گرایش مهم دینوی
در ای کشورها وجود دارد و حتی عربستان و ایران هویت خود را بر اساس ذن شک دادهانود،
اما ای

دو هویت اصوالً در مقاب هم تعریف شدهاند).(Salimi,2009:133

به اعتقاد نظریهپردازان جامعه ام  ،وجود هنجارهای مشترک و بخصوص درونوی شودن ذنهوا
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عام مهمی در شک گیری جامعه امو مویباشود کوه رسویدن بوه ذن از طریوق همکواریهوای
چندجانبه و فهم مشترک به وجود میذید .بررسی کشورهای منطقه نشان میدهد که به واسوطه
پایی بودن تعامالت بی ذنها هنجارها درونی نگردیده اند و ظرفیت تشکی جامعه ام در بوی
ذنها مغفول مانده است.
.6-2تعمیق فرهنگ هابزی بین برخی بازیگران منطقهای

به اعتقاد برخی محققان ،وجود منازعات متعدد و وجود«جنگهای مکورر» و«دولوتهوایی کوه
گرفتار معض امنیتاند» و حاکم بودن ذنارشی در خاورمیانه باعث شده تا در خاورمیانه نووعی
فرهنگ هابزی درونی شود .به اعتقاد هینه بوش ،وقتی که جنگ تبدی به ویژگی تکراری نظوم
منطقهای(خاورمیانه) شده باشد و در ای میان دولتهایی که همواره گرفتار معضو امنیوتانود،
تالش هر دولت در دفاع از خودش صرفاً ذن دولت را ی

تهدید بزرگتر بورای همسوایگانش

میکند.
در نتیجه میتوان گفت که ی

نظام هابزگونوه در خاورمیانوه ،بور سواخته شوده اسوت .چنوی

نظامی(ناامنی و فقدان موازنه قدرت) به طور منطقی خود منبع جنگ اسوت).(Rohi,2016: 235

موارد یاد شده به صورت ذشکارا با اص اولیه تشکی جامعه ام که روابطی را ترسیم مویکنود
که در ذن دولتها به طریقی غیر از جنگ به ح اختالفات خود میپردازندو دولتها یکودیگر
را تهدید قلمداد نمیکنند ،در تضاد است .لذا ای امر چالش بسیار مهمی در تحقق جامعوه امو
میباشد.
.6-3وجود «معمای امنیت» در غرب آسیا

واقعگرایان معمای امنیت را جزء اتی سیستم ذنارشی

میشمارند .بر ای اساس اقدامات یو

دولت برای تأمی امنیتش ،خود به خود سبب تهدید دیگر دولتهوا مویشوود .زیورا دولوتهوا
همیشه نگرانند که دیگران بیشتر از ذنها از همکاری بهره گیرند و سپس امکانات بهبود یافتوه را
برضد ذنان به کار ببرند .ذن زمان میگوییم که دولتها با معمای امنیت مواجه شده اند .در ایو
صورت همکاری بی المللی نیز محدود میشود .تحلی گران ای ویژگی را یکی از عناصر بسیار
مهم در غرب ذسیا میدانند .بری بوزان ،در قالب نظریه مجموعه امنیت منطقهای معتقد است که
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چون در غرب ذسیا(خاورمیانه) ،حس ناامنی با نزدیکی و مجاورت همراه است ،به همی خاطر
بیشوووتر کشوووورها از همسوووایگان خوووود بیشوووتر هوووراس دارنووود توووا قووودرتهوووای
دوردست) .(Buzan,2002:684وی تصریح میکند که امنیت در خاورمیانوه یو
خاورمیانه ،دوستی ی

معماسوت .در

بازیگر با بازیگر دیگر ،حتماً متضم خصومت با بازیگر دیگر یوا ثالوث

است .لذا دولت های منطقه اغلب به سمت خودیاری ،اتحاد و موازنهسازی رفتوه و بوه واسوطه
ای معمای امنیت ،بازیگران درگیر بازی حاص جموع جبوری صوفری شودهانود کوه در نتیجوه
احساس مشترکی از«ما بودگی» بی ذنها ایجاد نشده است .احساسی که برای ایجاد یو

جامعوه

امنیتی بسیار الزم و ضروری است).(Len,2004:13

.6-4عدم مکمل بودن اقتصاد

در بخش فرصتهای کشورهای منطقه غرب ذسیا جهت نی به ثبات و تشکی جامعوه امو  ،از
عوام اقتصادی نام بردیم و تشوابه اقتصواد کشوورهای منطقوه را عواملی بوالقوه جهوت اتخوا
تصمیمات مشترک برای تحقق منافع جمعی دانستیم .اما ای تشابه در اقتصواد و تولیودات تو
محصولی روی دیگری نیز دارد .تشابه در قسمت عمده محصوالت تولیدی در بوی کشوورهای
منطقه ،موجب عدم مکم بودن اقتصاد ذنها گردیده و به ای موجب سطح مبادالت میوان ذنهوا
بسیار کم میباشد .مکم نبودن اقتصاد کشورها باعث میشود توا بوا یکودیگر روابوط تجواری
کمتری داشته باشند ،به نحوی که در نهایت در بازارهای جهانی رقیب یکدیگر شوند .همچنوی
در ای منطقه عاملی به نام بی اعتمادی متقاب مانع از همکاری موثر اقتصادی میوان کشوورهای
غرب ذسیا شده است).(Rohi,2016:105-108

امروزه در بی کشورهای عمده و تأثیرگذار خاورمیانه و غرب ذسیا روابط امنیتی و تخاصم
حاکم است .به اعتقاد برخی از محققان وجود منازعات متعدد و وجود جنگهای مکرر و
دولتهایی که گرفتار معض

امنیتیاند ،منجر به حاکم شدن ذنارشی در منطقه خاورمیانه

گردیده و در نهایت به درونی شدن فرهنگ هابزی انجامیده است .به اعتقاد هینه بوش1وقتی
که جنگ تبدی به ویژگی تکراری نظم منطقهای شده باشد(مانند خاورمیانه و غرب ذسیا) ،و
1. Hinnebusch
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در ای میان دولتهایی که همواره گرفتار معض امنیتیاند مواجه باشیم ،تالش هر دولت در
دفاع از خودش صرفاً ذن دولت را ی
میتوان گفت که ی

تهدید بزرگتر برای همسایگانش میکند .در نتیجه

نظام هابزگونه در خاورمیانه و غرب ذسیا برساخته شده است .امروزه

کمتر دولتی در منطقه وجود دارد که از جانب یکی یا بیشتر همسایگانش احساس تهدید امنیتی
نکند.

لذا با توجه به ای

شرایط دولتها و نخبگان حکومتی در منطقه غرب ذسیا و خاورمیانه

احساس تهدید نسبت به نیات و اقدامات یکدیگر دارند ،و اولویت را در مقابله و دفع ای گونه
تهدیدات امنیتی میبینند ،و در نتیجه دستیابی به نوعی جامعه ام بر ای اساس دور از دسترس
به نظر میرسد .تئوری جامعه ام خاطرنشان میسازد که کشورهای منطقه از حدی از بلوغ
برخوردارند که سیاست های واال یعنی امنیتی و تا حدی اقتصادی که حساسیت زیادی دارند را
پشت سر نهاده و با سیاست حاص

جمع مضاعف به همافزایی و تأمی

منافع جمعی

میاندیشند .لذا مسائلی مانند محیطزیست و....مطرح میشود و در ای راستا غیراز دولتهای
برخوردار

از

حاکمیت

رسمی،

بازیگران

غیردولتی

نیز

فعال

میشوند.

در رابطه با منطقه غرب ذسیا و خاورمیانه مفروضههایی از قبی کشور محوری ،قدرت محوری،
بینظم بودن و تالش بازیگران برای ادامه حیات و بقاء ،تأمی امنیت یا تحکیم موقعیت و
قدرت خود ،یا ایجاد موازنه در برابر قدرت و تهدیدات دیگران در تحلی ای منطقه کاربرد
زیادی دارد) .(Rohi,2016:119-123در رابطه با بازیگران غیرحکومتی میتوان به جریانهای
قومی ،ملی ،دینی و مذهبی اشاره کرد که فعالیت ذنها نه تنها به رشد همگرایی و همکاری در
سطح منطقه منجر نشده است ،بلکه منطقه غرب ذسیا را نظارهگر نزاعهای خونی ساخته است.
ای منطقه مح دائمی نزاع بی قدرتها و گروههای متخاصم است که همی کشمکشها نیز
به قدرتهای فرامنطقهای اجازه داده تا میدان منازعه خود را به ای

منطقه انتقال

دهند).(Rohi,2016:126-128

برای مثال هویت اسالمی که وجه بارز و زمینه قوی مشترک در میان اغلب کشورهای منطقه
می باشد ،و بالذاته میتواند زمینههای همگرایی و منطقهگرایی را فراهم سازد ،زمانی که در
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ایران ای هویت اسالمی به شک قوی با انقالب اسالمی ظاهر شد برای کشورهای عربی
منطقه چیزی جز ی

تهدید به حساب نمیذمد .لذا ای

هویتهای فروملی با زمینه باالی

اشتراک در منطقه نه تنها منجر به دیدگاه مشترکی بی ای کشورها جهت تحقق منطقهگرایی
نگردیده ،بلکه تأکید ذنها بر تفاوتها در نهایت ذنها را به بازی حاص جمع جبری صفر
نزدی

کرده است.

.6-5فرقهگرایی؛ عامل افزایش تنش و رقابت در خاورمیانه

فرقهگرایی را یکی از مبحثهای بسیار جدی در خاورمیانه است و در سوالهوای گذشوته ایو
موضوع ی

بار دیگر در مت تحول های منطقه قرار گرفته و عامو افوزایش تونش و رقابوت و

درگیری میان گروهها با هویت های مختلف قومی ،سیاسی ،ایدئولوژی و  ...شده است.
پیرامون علتهای رشد فرقهگرایی در خاورمیانه باید یادذور شد ،از مهومتوری دلیو هوایی کوه
فرقهگرایی در منطقه خاورمیانه رشد کرده ای است که از ی

طرف مسأله دولت – ملتسازی

و به ویژه حقوق شهروندی که در برگیرنده همه هویت های درون ی

واحد سیاسی بوده ح

نشده و از طرفی دیگر در منطقه از سوی گروهها و کشورهای مختلف نووعی اجمواع و تفواهم
گفتمانی به وجود نیامده است؛ یعنی موج ناسیونالیسم نه تنها به صورت بسیار قدرتمند وجوود
دارد بلکه همچنان ای موج احیا و بازتولید می شود .همچنی موج افراطی مذهبگرایی؛ یعنوی
تفسوووووویرهای رادیکووووووال از مووووووذهب نیووووووز هوووووومچنووووووان وجووووووود دارد.
ح نشدن بحرانهای متعدد در خاورمیانه و باقی ماندن بحرانهای تاریخی و ساختاری از یو
طرف و از طرفی دیگر تغییر و تحولهایی که در عرصه بی المل و منطقه اتفواق افتواده ،باعوث
افزایش تعارض های منطقه شده است و به همی دلی ها بوده کوه خاورمیانوه بوا انقوالبهوایی
همچون بیداری اسالمی مواجهه می شود اما به سبب نبود زیرساختهای الزم ای انقالبها به
بحران و بی ثباتی تغییر پیدا می کند و همه ای عوام باعث میشود تا فرقهگرایوی روز بوه روز
بیشتر شود).(Pashang,2017
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.7جامعه امن احتمالی در غرب آسیا
با توجه به بیان نظریه جامعه ام و انواع ذن و درنظر گرفت محیط امنیتی حاکم بر منطقه غرب
ذسیا ،در صورت تحقق ملزومات شک گیری جامعه ام  ،مویتووان انتظوار چوه نووعی از ذن را
داشت .ای طور به نظر میرسد که در صورت وجوود اراده سیاسوی الزم میوان هموه بوازیگران
منطقه ،جهت ورود به فرذیند همگرایی در زمینه امنیت در ابتودا مویتووان شواهد شوک گیوری
جامعه ام سست پیوند بود ،وجود انتظارات محدود ،و برذورده شدن ذنها نقطه شوروع خووبی
در ای زمینه میتواند باشد .همان طور که بحث شد در جامعه ام سست پیوند ،جوامع تنها به
دنبال دستیابی به انتظارات معقول هستند ،و نه بیشتر .به ای معنا که از جانب یکدیگر احسواس
تهدید وجودی نداشته باشند .و در یو

همکواری مشوترک بوه تعریوف جدیودی از امنیوت و

ساختارهای امنیتی برسند .همی طور ،با توجه به ای که دولتها گامهای نخست بررسی نحوه
همکاری برای افزایش امنیت دوجانبه ،کواهش هزینوه تعوامالت ،یوا ایجواد تووان بوالقوه بورای
تعامالت بیشتر در ذینده را برمیدارند ،جامعه از نوع «نوظهور» خواهد بود .اما همانطور کوه در
مت گفته شد ای حرکت مثبت در فضای امروز منطقه ،شاید دور از هو باشود .زیورا عناصور
واگرایی تسلط بیشتری در تعامالت منطقه ای در غرب ذسیا دارد .با ای حال راه گریزی جهت
مدیریت بحرانهای منطقهای به شک پایدار ،غیر از همگرایی امنیتی در منطقه پیشرو نیست و
دولتها ناچارند جهت رسیدن به ثبات ای مسیر را پیش گیرند.

شکل( :)3مسیر عمده در شکلگیری جامعه امن

ذنچه که در ای مسیر به عنوان مانع عمده شک گیری جامعه ام به مانند جوامع دیگر خصوصاً
اروپا عم میکند ،انباشت چالشها و اختالفات عمده تواریخی و سواختاری اسوت کوه منطقوه
غرب ذسیا را امروزه نسبت به گذشته بیشتر امنیتی و تعارضذمیز کرده بوه گونوهای کوه عوامو
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دیگر واگرایی مث حضور قدرتهای فرامنطقه ای نیز به ای وضعیت معماگونه امنیتوی اضوافه
شدهاند تا وضعیت را پیچیده تر نمایند .البته ای امر را باید به عنوان ی

فاکتور دست دومی یوا

فرعی تلقی کرد برای ای که حضور نیروهوای فرامنطقوهای خوود بوه وضوعیت منطقوه و نگواه
دولت های موجود در منطقه بستگی دارد به ای شک که هور انودازه منطقوه ذشووب زده باشود
بازیگران فرامنطقه ای از ای فرصت برای یارگیری و حضور در ای منطقه اسوتراتژی

اسوتفاده

می کنند و باحضور خود نه تنها مشکالت را برطرف نمیکنند بلکه تعارضات موجود را به نفوع
خود نهادینه میکنند به گونهای که در ای روند منافع بازیگران فرامنطقهای در امر منطقهگرایوی
و یا هر کنش دیگر منطقهای بر منافع بازیگران منطقه ای اولویت مییابود .وضوعیتی کوه امکوان
شک گیری جامعه ام مبتنی بر همگرایی و ح و فص مسالمت ذمیوز اختالفوات را تضوعیف
خواهد کرد.
ذنچه در ای میان از منظر جمهوری اسالمی مطلوب اسوت و سیاسوتهوای اعالموی و اعموالی
خود را مطابق ذن تعریف میکند بر مبنای شک گیری امنیت در درون منطقه بوا همکواری هموه
بازیگران درون منطقهای میباشد .جمهوری اسالمی معتقد است حضوور نیروهوای فرامنطقوهای
کمکی به افزایش امنیت منطقه ای نکورده اسوت .لوذا ابتکوار صولح هرموز کوه توسوط ریاسوت
جمهوری ایران در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان مل مطورح کورد در ایو راسوتا قابو
تحلی است .ایران بر ای باور است که ظرفیت ایو امور در منطقوه وجوود دارد اموا تأکیود بور
سیاستهای واگرایانه و اختالفات متعدد بازمانده از دورههای پیشی موجب گشته که ای ایوده
به صورت بالقوه باقی بماند.
 .8نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ضم بیان نظریه جامعه ام و بیان اندیشه متفکران ای حوزه ،به فرصتهوا
و موانع کشورهای منطقه غرب ذسیا در راستای رسیدن به امنیت و ثبوات پایودار در چوارچوب
ای نظریه پرداختیم .امروزه علیرغم وجود زمینه های گسترده در ایجواد روابوط چنود جانبوه و
ح وفص مسائ و معضالت منطقهای از طریق ذن ،شاهد ذن هسوتیم کوه امنیوت از طریوق بوه
کارگیری فنون واقعگرایانه تبادل می شود .ای امر نشان میدهد که در باور دولتهوای منطقوه،


72فصلنامه مطالعات بنیادی و کاربردی جهان اسالم و سال دوم ،شماره دوم ،تابستان _______ 1399

اص ذنارشی ،مبتنی بر خودیاری حاکم است .دالی متعددی مانند« :جنگ عوراق علیوه ایوران»،
«حمله عراق به کویت»« ،حمله نیروهای ائتالف به رهبری ذمریکا به عراق و افغانستان»« ،روابط
خصمانه عربستان و ایران»« ،منازعه پایدار فلسطی »« ،تقاب های نیابتی در عراق و سوریه» و از
ای دست موارد در پس ای نوع نگرش به منطقه است .با همه ای ها ،کشورهای منطقوه غورب
ذسیا نتوانسته اند ی

جامعه منسجم مبتنی بر همگرایی و همکاریهای چند جانبه یا به عبوارتی

جامعه ام به وجود بیاورند .گرچه دولوتهوای منطقوه ،دارای زمینوههوای هوویتی مشوترک و
متجانسی هستند ،اما ای ویژگی به ایجاد جامعهای که «تمای منطقی به تغییرات صولحجویانوه»
از خود نشان بدهد نیانجامیده است .برخی کشورهای منطقه همچنان باور دارند که امنیت ذنهوا
از طرف بازیگران دیگر منطقهای به خطر میافتد ،و در پی راهح های جایگزی مانند ائتالف با
ذمریکا می روند .لذا همکاری میان بازیگران منطقوهای در بهتوری شوکلش اغلوب بوه صوورت
دوجانبه و موقت شک گرفته است .و ای طور تصور میشود که تغییور ایو رویکورد نیواز بوه
تصمیمات مهم و اراده سیاسی کافی دارد که در ای راستا ،تصمیمسازان منطقهای میبایست بور
ظرفیتها و اشتراکات خود تأکید بیشتری داشته باشند .لوذا در پاسوخ بوه سووال اصولی مقالوه،
یافتههای مقاله چنی خواهد بود؛ زمینههایی مانند وجود اشتراکات هویتی ،دی  ،زبوان و تواریخ
مشترک با رویکرد تسامح و پذیرش تفاوتها ،و احتورام بوه جایگواه و نقوش منطقوهای دیگور
کشورهای حاضر میتواند به تشکی جامعه ام در غرب ذسیا منتهوی شوود .جامعوه امنوی کوه
می توان به صورت خوشبینانه تصور داشت از نوع سست پیوند میباشود و قاعودتاً در صوورت
شک گیری ،نوظهور خواهد بود .اما پرواضح است که تا ذن نقطه فاصله بسیاری وجود دارد.
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